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8 مارس روز جهانى زن در راه است، 
گاهنامه تريبون زن اين روز را به تمامى زنان 
و مردان چپ و كمونيست و همه انسان هاى 

آزادى خواه تبريك مى گويد. 

اين روز يادآورستم ها و تبعيضاتى است كه در 
سراسر دنيا بر زنان تحميل شده است.

 اين روز يادآور چندين دهه مبارزه بى امان
 زنان و مردانى است كه در راه آزادى و رهايى 

جانفشانى نموده اند.

8 مارس، روز جهانى زن
 بر تمامى آزادى خواهان 

مبارک باد!
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نام مجموعه نويسندگان به عنوان 

همكاران نيز درج شده بود. 
از اين شماره، اسامى همكاران به 

كسانى اطالق مى گردد كه فعاليتى  
غير از نگاشتن نيز براى نشريه 

انجام داده اند، از قبيل كارهاى فنى 
و اجرايى و يا  تالش براى كسب 
امكانات مادى و مالى براى نشريه!
 اميد است كه تريبون زن در آينده 
به جمع وسيعى از همكاران متكى 
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* تريبون زن از همكارى شما استقبال 
مى كند.

* مطالب و مقاالت ارسالى خود را با 
برنامه  «ورد» تايپ كنيد.

تريبون  گاهنامه  در  مندرج  مطالب   *
زن بيانگر نظرات نويسندگان آن است 
نشريه  اندركاران  دست  نظر  الزاما  و 

نيست.
* نقل از ترييون زن با ذكر منبع آزاد 

است.
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* گفتگوى زنان كارگر«ژيله مو» با يكى از زنان كارگر

* مصاحبه تريبون زن با  سيمين چايچى شاعر مردمى ايران
* مصاحبه تريبون زن با «اوينار» يكى از فعالين جنبش زنان در ايران در رابطه 

  با نقش سازمان هاى غير دولتى
* مصاحبه با ثريا فتاحى در رابطه با پديده تن فروشى
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* جنبش كارگرى و زنان                                                     فرخنده آشنا
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* توده اى شدن مبارزات زنان، اشكاالت و موانع                        صديقه محمدى
* نگاهى كوتاه به معضالت زنان در سوئد و مبارزه عليه رفع آن       اختر كمانگر

* در دنياى نابرابر امروز                                                      اميركاله قوچى
* قتل هاى «ناموسى» و خشونت عليه زنان تحت نام دفاع ازناموس    شمسى خرمى
* نگاهى به تحقيقات شهرزاد مجاب در ارتباط با سازمانهاى ...        فوزيه ختمى
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شعر و ادبيات
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هشتم  آستانه  در  زن  تريبون  گاهنامه  سوم  شماره 
آن  خوانندگان  اختيار  در  زن  جهانى  روز  مارس 
معمول  حالت  از  بيشتر  شفقى  امر  اين  است. 
بخشى  ما  كوچك  تريبون  دارد.  همراه  به  ما  براى 
جهانى  آكسيون  به  زنان،  جنبش  تالشگران  از 
كه  جهان  سراسر  در  آزاديخواه  انسان هاى  همه 
همبستگى و عزم خود را براى برچيدن تبعيض و 
ستم جنسى در تريبون روز هشتم مارس به نمايش 

مى گذارند، مى پيوندد.

به  دستيابى  براى  جهان  و  ايران  در  زنان  مبارزات 
خواسته هايشان و رهايى و برابرى كامل بين زنان 
و مردان همچون آب جويبار، همچنان جاريست. 
جهت دادن به اين جويبار و رسيدن به هدف كه 
همانا رسيدن به جامعه اى كه در آن هيچ نوع ستمى 
به بهانه جنس و رنگ و نژاد و ... جايگاهى نداشته 
باشد، امر پيشروان چپ و كمونيست  است. اين 
دانش  و  راه  اين  هاى  خم  و  پيچ  بر  آگاهى  امر، 
خنثى  براى  گرايشى  و  نظرى  شفافيت  و  سياسى 
كردن راهكارهاى ليبرالى طبقات دارا را الزم دارد 
كه مى بايد در كنار اعتراضات روزمره و همراه و 

عجيين با آنها پيش رود.
تريبون زن تالشگر اين راه و رسالت است. ما در 
اين شماره هم به سياق شماره هاى قبل كوشيده ايم 
به امر تقويت جنبش با ظرفيت و موثر، اما پراكنده 
و نامنسجم زنان، برويم  تا  بتوانيم موقعيت راديكال 
مهم،  امر  اين  براى  نمايم،  تقويت  را  جنبش  اين 
در  كرده ايم  سعى  قبل تر،  شماره  دو  مانند  هم  ما 
رابطه با راهكارهاى متفاوت و بخصوص چپ و 
كمونيستى به سراغ فعالين و صاحب نظران جنبش 
زنان برويم تا از زواياى مختلف مسائل اين جنبش 
را انعكاس دهند، آن را به ارزيابى كشند و در حد 
راه  براى  را  خود  هاى  حل  راه  و  رهنمود  امكان 

هاى پيشروى و تقويبت جنبش زنان ارائه دهند.

درد و رنج و مصائبى كه زنان كارگر، هم به عنوان 
زن  و هم به عنوان فروشنده نيروى كارشان با آن 
براى  هميشگى،  تمايى  و  موضوع   هستند  درگير 
اين تريبون است. تصاوير اين تبعيض مضاعف از 
معمولى  امرى  به  ايران  در  آن  ابعاد  وسعت  فرط 
سرنوشت  را  امر  اين  نبايد  ما  است.  شده  تبديل 
مختوم و امرى معمولى  تلقى كنيم. در اين شماره 
تعدادى از زنان كارگر از داخل  با يك  زن كارگر 
گفتگويى داشته اند. مطلبى هم درهمين شماره در 
رابطه با جنبش كارگرى و زنان به نظر خوانندگان 
همين  در  نيز  ديگرى  مطالب  چند  هر  رسد.  مى 
اجتماعى   مشكالت  و  مصائب  از  نشريه  شماره 
اما   گويد،  مى  سخن  باالخص  زنان  و  كلى  بطور 
اميدواريم كه در شمارهاى آتى صفحات بيشترى 
از نشريه به مسائل زنان كارگر و زحمتكش، كار 
خانگى و كال رابطه ها و پيوندها  و تاثيرات مثبتى 
اختصاص  مى گذارند،  همديگر  روى  دو  اين  كه 

دهيم.
عليرغم  كه   شرايطى  در  بويژه  بحث  اين  اهميت 
زنان،  جنبش  عرصه  چپ  فعالين  از  بخشى  اينكه 

به  سخن  كارگرى  جنبش  با  زنان  جنبش  پيوند  از 
ميان مى آورند، اما كماكان به ابعاد ستم مضاعفى 
كه بر زن هم از بعد جنسى و هم از جنبه طبقاتى 
مى شود توجه (آگاهانه يا نا آگاهانه) كافى ندارند. 
اين امر نه از جنبه نظرى و گرايشى كه در جاى 
مبارزه  ميدان  در  بلكه  است،  بحث  قابل  خود 
و  مختلف  جبهه هاى  در  كه  گسترده اى  و  عملى 
جنبش هاى مختلف بر عليه حكومت سرمايه دارى 
مى كند.  پيدا  ويژه  اهميتى  است،  جريان  در  ايران 
فعالين و پراتيسين هاى راستين و چپ جنبش زنان 
جنبش  براى  متفاوت  سرنوشت  دو  نمى توانند، 
در  جبهه  دو   اين  ببينند.  زنان  جنبش  و  كارگرى 

كنار هم و با هم قدرت مندتر مى شوند.

كه  زنان  جنبش  در  غيردولتى  سازمان هاى  بحث 
نمونه هايى  و  تجارب  به  قبلى  شماره هاى  در 
دنبال  هم  شماره  اين  در  بود،  شده  اشاره  آن  از 
داخل  در  مصاحبه اى   رابطه  اين  در  است.  شده 
با يكى از فعاالن جنبش زنان در اين رابطه انجام 
طرف  از  ديگر،  منظرى  از  همچنين  و  است  شده 
«تحقيقاتى   بحث  به  زنان  جنبش  فعالين  از  يكى 
درمورد تجربه سازمان هاى غيردولتى در كردستان 
عراق» در شماره پيش داشتيم، پرداخته شده است. 
پرداختن به نقش و كاركرد سازمان هاى غيردولتى 
در ايران يكى از بحث هايى است كه بجاست كه 
سياست هاى  بتوان  و  شد  دقيق  بيشتر  آن  روى 
به  بيشتر  را  زنان  جنبش  چپ  و  راديكال  بخش 
ديالوگى  و  بحث  دليل  همين  به  برد.  آنها  درون 
زنان  جنبش  فعالين  همه  براى  رابطه  اين  در  موثر 
در داخل ايران، امرى با اهميت است كه در پرتو 
آن بتوان با تاثيرگذارى روى «ان .جى او»ها،  آنها 
بيشتر در راستاى  مطالبات و خواسته هاى جنبش 

زنان قرار گيرند.

زنان  جنبش  درون  فكرى  و  سياسى  گرايشات 
فمينيستى  راست  و  چپ  گرايشات  مشخصا  و 
بحث هايى  هم  شماره  اين  در  زنان  جنبش  درون 
را به خود اختصاص داده است.  ما در آينده نيز 
فكرى  گرايشات  شناسايى  به  بيشتر  مى كوشيم 
مختلفى كه به نام فمينيسم كار و فعاليت مى كنند، 
بپردازيم. گرايشات چپ و راديكال درون جنبش 
گرايشات  با  كافى  احاطه  و  آگاهى  مى بايد  زنان 
پرتو  در  و  باشند  داشته  جنبش  اين  درون  فكرى 
يك بحث نظرى آگاهگرانه بتوانند آگاهى خود و 

پيشروان جنبش زنان را باال برد.

در اين شماره تريبون زنان مطالبى در رابطه با پديده 
تن فروشى، خشونت عليه زنان، قتل هاى ناموسى 
و... به چاپ رسيده است. در جوامعى همچون ايران 
زنان به دليل فقر اقتصادى  و ساير محدويت هاى 
سياسى، اجتماعى و  فرهنگى و همچنين به دليل 
شرايط خفقان حاكم بر جامعه به شدت از چند سو 
خودكشى  دهشتناک  آمار  از  اگر  مى بينند.  آسيب 
اگر  بگذريم،  جامعه  اين  در  زنان  خودسوزى  و 
جامعه  درون  در  را  خود  طعمه  كه  قربانيانى  از 

حاكميت  تحت 
اسالمى  جمهورى 
دختران  ميان  در 
رسم  با  كه  جوانى 

نمى سازند  جامعه  و  خانواده  درون  رسومات  و 
مى گيرد و آنها را به قربانگاه مى فرستد بگذريم، با 
قربانگاهى بى سر و صدا در بطن زندگى روزمره 
نگون بختگانى روبرو هستيم كه در اثر فشار فقر 
كشيده  فروشى  تن  به  جامعه  درون  گرسنگى  و 
اى   لقمه  براى  سكس   و  تن  فروختن  مى شوند. 
روز  كه  است،  ايران  جامعه  مصائب  از  يكى  نان، 
بروز رو به افزايش است و حكومت سرمايه دارى 
هم   و  است  وضع  اين  مولد  و  بانى  هم  اسالمى  

پوشش شرعى  برايش ساخته است.
فاكت ها، تحقيقات و رساندن صداى منكوب شده 
قربانيان اين لكه ننك و تحقير بيشرمانه زنان براى 
تريبون زن همواره يكى از سوژه هايى خواهد بود 

كه به آنها در آينده هم مى پردازيم.

زنان   نخبگان  فعالين  و  حركت  تنها  زنان،  جنبش 
نيست. اين جنبش هنگامى مى تواند ظرفيت هاى 
و  خواست ها  به  كه  دهد  نشان  را  خود  واقعى 
مطالبات توده زنان در خانه، كارخانه و همه جامعه 
متكى گردد. لذا بحث توده اى كردن جنبش زنان، 
مهمى  مباحث  از  يكى  جنبش  اين  فعالين  بين  در 
راه  هاى  و  پرداخت  بيشتر  آن  به  بايد  كه  است 
امر  اين  اهميت  كرد.  تاكيد  را  آن  ممكن  و  عملى 
به اين خاطر است كه اگر زنان اقشار مرفه جامعه 
از امكانات زيادى براى كار و فعاليت  و انعكاس 
به  زحمتكش  و  كارگر  زنان  اكثر  برخوردارند،  آن 
رسانه هاى عمومى، كتب و سايت هاى اينترنيتى و 
... دسترسى ندارند و همزمان به صورت تمام وقت 

درگير كار خانه و بيرون هستند. 
 

زندان در تحت حاكميت جمهورى اسالمى و بطور 
كلى ادبيات زندان، پديده اى است كه عليرغم تالش 
كارهاى  زندان  بازماندگان  اخير  سال  چند  ارزنده 
باارزشى را به خود ديده، ولى هنوز ناگفتنى هاى 
زن  تريبون  شماره  اين  در  مطلبى  دارد.  بسيارى 
زندان هاى  بازماندگان  از  يكى  از  رابطه  اين  در 
جمهورى اسالمى كه نزديك به يك دهه از عمر 
مى خوانيم،  گذرانده  رژيم  هاى  زندان  در  را  خود 
كه در آن به مسائل و معضالت خاص تر زنان در 

زندان پرداخته است. 

مطلبى به مناسبت 8 مارس، روز همبستگى جهانى 
زنان در همين شماره درج شده و اين خوش وقتى 
زن  تريبون  شماره  اين  كه  است  ما  براى  بسيارى 
عزيز  خوانندگان  شما  همه  به  مناسبت،  اين  به  را 
نشريه و همه انسان هاى آزاده و مبارز راه رهايى 

زنان تقديم كنيم.
روناک آشناگر

مدير مسئول گاهنامه تريبون زن 

به بهانه انتشار شماره 3 تريبون زن
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هشت مارس روز جهاني زن در پيش است، 
از اين رو بايد به استقبال گرامى داشت هر 
چه با شكوه تر اين روز مهم تاريخي جنبش 
مارس،  هشت  برويم.  زنان  سوسياليستى 
روزى است كه با تالش دهه هاى طوالنى 
جنبش كارگرى كمونيستى و فعالين مدافع 
حقوق انسانى و اجتماعى زنان در سراسر 
جهانى  همبستگى  روز  عنوان  به  جهان 
به  ستم ها  و  سرمايه دارى  عليه  بر  زنان 
استثمار  و  زنان  بر  مضاعف  ستم  ويزه 
و  زنان  مى شود.  برگزار  آن  جنگ هاى  و 
مردان آزادى خواه در اين روز، در صفوف 
و  خيابان ها  به  جهان  سراسر  در  ميليونى 
ميادين شهرها مى ريزند و مهم ترين مسايل 
و الويت هاى زنان را فرياد مى زنند تا در 

طول سال براى تحقق آن بكوشند. 
گرايشات  متاسفانه چند دهه است كه  اما 
كشورهاى  در  ويژه  به  فمينيستى  ليبرالى 
اهداف  راستاى  در  صنعتى  پيشرفته 
از  را  جنبش  اين  جهانى  سرمايه دارى 
و  انقالبى  و  راديكال  محتواى  و  مضمون 
كمونيستى تهى ساخته و صرفا به برگزارى 
سرپوشيده  سالن هايى  در  جشن هاى 
محدود كرده اند. در اين مراسم ها هر چند 
كه در رابطه با درد و رنج زنان سخن گفته 
مى شود اما استراتژى و افقى كه در مقابل 
جنبش زنان قرار داده مى شود از استراتژى 

و افق بورژوايى فراتر نمى رود.
جنبش زنان، جنبش ميليونى زنان كارگر و 
خانه دار و آزادى خواه است، در حالى كه 
تالشند  در  رفرميست  و  راست  گرايشات 
نخبگان  محفل  يك  به  را  جنبش  اين 
اين  از  تا  سازند  تبديل  ليبرال  روشنفكر 
طريق زنان كارگر و خانه دار و آزادى خواه 
بورژوايى  سياست هاى  دنبال  به  را 

بكشانند.
در ايران نيز بيش از دو دهه و نيم است 
فمينيسم  و   ليبرالى  فمينيسم  گرايش  كه 
در  اسالمى»،  زنان  پخت  اسالمى (دست 
جنبش  افق  و  استراتژى  كه  هستند  تالش 
زنان را در چهارچوب جمهورى اسالمى 

مقابل  در  سازند،  متحقق  يافته  تعديل 
زنان  جنبش  انقالبى  و  راديكال  گرايش 
كمونيست  فعالين  بنابراين،  دارند.  قرار 
جنبش زنان بايد همواره استراتژى و افق 
اين گرايشات بورژوايى را نقد و افشا كنند 
را  زنان  سوسياليستى  افق  و  استراتژى  و 
به طور اثباتى در مفايل جامعه و به ويژه 
زنان كارگر و خانه دار و برابرى طلب قرار 

دهند.
جنبش  يك  ايران،  در  زنان  جنبش 
تاريخى  ريشه هاى  كه  است  جهان شمول 
اين جنبش جهانى، به اعتراض صدها زن 
نيويورک، روز  نساجى  كارگاه هاى  كارگر 
دستمزد  به  اعتراض  در   ،1875 مارس   8
كم، ساعات كار طوالنى، شرايط غيرانسانى 
كار و نداشتن حق راى، دست به اعتصاب 
زنان  مجددا  كه  مارس 1908   8 به  زدند؛ 
همان  با  نيويورک  نساجى  صنايع  كارگر 
با  و  ريختند  خيابان ها  به  خواسته ها 
و  شدند  زندانى  و  دستگير  پليس،  يورش 
جهانى  «روز  مارس   8 كه   1910 سال  به 
واقع  در  يعنى  مى رسد.  شد،  ناميده  زن»، 
نزديك به 132 سال است كه زنان و مردان 
پيشگامى  به  برابرى طلب  و  آزادى خواه 
گرامى  را  زن  جهانى  روز  كمونيست ها، 
كارگرى  جنبش  مبارزه  اثر  در  و  داشته 
نسبتا  كشورها  از  بسيارى  در  كمونيستى، 
حقوق انسانى و اجتماعى زنان به ويژه در 
يا  است.  شده  تحميل  دولت ها  به  غرب، 
عقب  و  توسعه  حال  در  كشورهاى  در  
نگاه داشته شده، هم چنان زنان تحت ظلم 
رهايى بخش  مبارزه  به  سركوب  و  ستم  و 
مى دهند.  ادامه  خود  آزادى خواهانه  و 
بنابراين، حقوق زنان جهان شمول بوده و 
با جنبش كارگرى كمونيستى شناخته شده 

است.
كشور،  سراسر  دانشگاه هاى  دانشجويان 
با  دانشجو،  روز   امسال،  آذر  روز 16  در 
چون  سوسياليستى  و  طبقاتى  شعارهاى 
«آزادى، برابرى، سوسياليسم، يا بربريت!»، 
با  كامال  را  خود  صف  و  آمدند  ميدان  به 

غيره  و  تحكيم  دفتر  و  ليبرالى  گرايشات 
قهرمان  دانشجويان  همچنين  كردند.  جدا 
دانشكده پلى تكنيك، در مقابل چشمان از 
عكس هايش  احمدى نژاد،  رفته  در  حدقه 
را آتش زدند. بسيار مفيد است كه فعالين 
هشت  روز  در  زنان،  جنبش  كمونيست 
دستاورد  و  تجربه  اين  امسال،  مارس 
مورد  و  تكرار  را  دانشجويان  گرانبهاى 
استفاده قرار دهند. هشت مارس امسال را 
نيز  مانند روز دانشجو، به يك روز بزرگ 
تاريخى به يك روز اعتراض عمومى عليه 
نظامى،  حمله  احتمال  اقتصادى،  محاصره 
كلى  طور  به  و  اورانيوم  سازى  غنى  عليه 
اتمى  جمعى  كشتار  سالح هاى  نابودى 
قوانين  كليه  لغو  و  جهان  در  شيميايى  و 

ضدزن و آپارتايد جنسى تبديل كنيم.
روز هشت مارس تجمعات و راهپيمايى هاى 
اعتراضى را در خيابان ها و ميادين شهرها 
بر عليه بى حقوقى هاى اقتصادى، سياسى، 
اجتماعى و فرهنگى زنان سازمان دهى كنيم 
و همچنين در قطعنامه ها و شعارهاى خود 
بر پيوند جنبش زنان با جنبش كارگرى و 

جنبش دانشجويى تاكيد نماييم. 
ميدان  به  با  را  امسال  مارس  هشت 
خانه دار  و  كارگر  زن  هزار  صدها  آوردن 
آن  كمونيستى  سنت  به  آزادى خواه  و 
روز  به  روز،  اين  نگذاريم  و  برگردانيم 
ليبرالى  فمينيستى  گرايشات  تبليغات 
اين  در  شود.  تبديل  غيره  و  اسالمى  و 
خانه دار  و  كارگر  زنان  فعالين  تجمعات 
ها  رنج  و  درد  از  تنها  نه  كمونيست،  و 
سخن  مى رود  زنان  بر  كه  ستم هايى  و 
مى رانند؛ نه تنها استراتژى و افق گرايشات 
بورژوازى  حامى  حكومت  و  بورژوايى 
و  استراتژى  بلكه  مى كنند،  افشا  و  نقد  را 
قطعى  رهايى  براى  نيز  را  كمونيستى  افق 
از ستم و استثمار و جنگ بورژوازى، در 

مقابل جامعه قرار مى دهند. 
در هشت مارس امسال، شعارهاى «زنده باد 

هشت  باد  «زنده  سوسياليسم»، 
«زنده  زن»  جهانى  روز  مارس 

به استقبال هشت مارس،
 روز جهانى زن برويم! 
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«زنده  اجتماعى»  انقالب  باد 
حكومت  برابرى،  آزادى،  باد 
از  مستقل  تشكل  «آزادى  كارگرى»، 
دولت، اعتصاب و آزادى بيان حق مسلم 
آزادى  معيار  زن،  آزادى  ماست!»، «معيار 
جامعه است»، «قوانين ضدزن ملغى بايد 
به  «نه  اجبارى»،  حجاب  «لغو  گردد!»، 
سالح هاى  نه  جنگ  نه  اقتصادى  تحريم 
رفاه  و  آزادى  و  نان  شيمايى،  و  اتمى 
آرى»، «دستمزد برابر در ازاى كار برابر»، 
«زندانى سياسى آزاد بايد گردد!»، «شكنجه 
و اعدام و سنگسار لغو بايد گردد!» و...، 
آذين بند پالكاردها و شعارهايى كه فرياد 

مى زنيم، خواهد بود.  
محافل  در  را  شعارها  اين  اكنون  هم  از 
ديوارها،  و  در  بر  تجمعات،  مختلف، 
اماكن  دانشگاه،  گارگاه،  و  كارخانه 
عمومى و هر كوى و برزنى كه امكانش 

است بنويسيم و تبليغ كنيم. 
قطعنامه  اكنون  هم  از  كه  است  ضرورى 
نظر  در  با  را  مارس  هشت  براى  خود 
و  راديكال  محتواى  و  مضمون  گرفتن 
انقالبى و سوسياليستى و با در نظر گرفتن 
مضمون و محتواى شعارهايى كه در باال 

اشاره كرديم تدوين كنيم.  
روز هشت مارس امسال را به روز تبليغ 
سوسياليستى  افق  و  استراتژى  ترويج  و 
جنبش زنان، به ايجاد پيوند جنبش زنان 
دانشجويى  جنبش  و  كارگرى  جنبش  با 
و تقويت همبستگى جنبش زنان ايران با 
جنبش جهانى زنان عليه هرگونه ستم و 
تبديل  جنسى  و  ملى  اقتصادى،  نابرابرى 

كنيم. 
گرامى باد
 هشت مارس

روز جهانى زن!
دست اندركاران نشريه تريبون زن

يادم مى آيد سال 60 بود كه عوامل رژيم 
و  كارگر  خانه  به  بودند  آورده  يورش 
مى خواستند آنرا از دست كارگران انقالبى 
زنان  ما  بود.  گرفته  باال  درگيرى  بگيرند. 
نيز كه 8-7 نفر بوديم، مى خواستيم مقابله 
كنيم. يكى از رفقاى مرد رو به ما زنان كرد 
و گفت: «خواهش مى كنم شما ها از اينجا 
برويد». اعتراض كرديم كه چرا برويم؟ بى 

معطلى گفت: «اينجا جاى زنها نيست».
با ذكر اين خاطره مى خواستم كمك بگيرم 
براى ارائه تصوير وضعيت امروز زنان در 

جنبش كارگرى مردانه مان.
من مخالف اين ديدگاه هستم كه آپارتايد 
سلطه  تنها  و  مى گيرد  ناديده  را  جنسى 
نمى توان  مى دهد.  قرار  نظر  مد  را  طبقاتى 
و نبايد حل مسئله جنسى را در گرو حل 
مسئله طبقاتى دانست. در ضمن اين را هم 
بايد خوب فهميد كه ستم جنسى انحصارا 
و  مى شود  اعمال  زنان  بر  كه  است  ستمى 
تحملش  در  زنان  را  جنسى  ستم  اين  درد 
تنها  نه  مرد  كارگران  شان  طبقه اى  هم  با 
مردان  درجاتى  به  بلكه  نيستند  مشترک 
بر  جنسى  ستم  اين  اعمال  در  هم  كارگر 
زنان كارگر سهيم هستند و اين بى ترديد 

حقيقت دارد.
زنان كارگر در مبارزه شان فشار مضاعفى 
را تحمل مى كنند. بنابراين جنبش كارگرى 
براى  ديگر  هاى  جنبش  همه  از  بيش  بايد 
آزاد  نيرو  جنسى  ستم  عليه  مبارزه  پيشبرد 
كند. اين واقعيتى است كه زنان در دو جبهه 
مى جنگند و ميدان مبارزه اش وسيعتر است. 
من صحيح نمى بينم كه همه پديده ها را 
به سلطه طبقاتى ربط بدهم و فقط از يك 
پنجره به يك باغ خزان زده پائيزى نگاه كنم 
و از طرفى هم نمى خواهم سوسياليسم را 
به حد خواسته ها و تغييرات رفرميستى كه 
با وجود سرمايه دارى و حفظ نظم موجود 
طبقاتى هم ميتوان در جامعه بدست آورد، 

تقليل دهم.
جايگاه  و  موقعيت  از  فارغ  زنان  همه 
اجتماعى شان در ايران از يك نظام تبعيض 
مبارزه  پيشبرد  براى  اما  رنجند  در  جنسى 
نظرات  نابرابرى،  و  تبعيض  اين  عليه  بر 
متفاوتى ارائه مى دهند. يك زن كمونيست 

را  نابرابر  نظام  طبقاتى  جامعه  در  كه 
برنمى تابد در خانه اش هم نابرابرى ناشى 
از مردساالرى را برنمى تابد. اين دو كامال 

موازى و در هم تنيده اند.
سوسياليسم نمى تواند نسبت به ستم جنسى 
تنگاتنگى  ارتباط   زيرا  باشد.  بى تفاوت 
ميان سلطه طبقاتى و سلطه جنسى وجود 
دارد و از طرفى هم محو سلطه جنسى و 
خواهان برابرى زن و مرد بودن بدون تغيير 
بنيادى ساختار جامعه سرمايه دارى ممكن 

نيست.
و  قدرت  از  كامل  رهايى  يعنى  زن  رهايى 
حاكميت اقتصادى، سياسى و فرهنگى نظام 
طبقاتى سرمايه دارى. بايد اين اتمام حجت 
طبقاتى را تكرار كرد كه تنها رهايى واقعى 
سرمايه دارى  نظام  از  رهايى  در  ها  انسان 

است.
به  ويژه  ستم  اين  به  كارگرى  جنبش  اگر 
زنان، اصولى برخورد نكند و مردان مدعى 
چالش  به  جدى  بطور  را  سوسياليسم 
نكشد، بر سر منافع زنان در درون خودش 
را  مبارزه  عرصه  اين  برنخيزد،  مبارزه  به 
عقب نشينى هاى  كرد.  خواهد  واگذار 
زنان  ويژه  مسئله  سر  بر  كارگرى  جنبش 
گذشته و در ادامه اش نبود  در سال هاى 
ويژگى  اين  بابت  مبارزه  مشخص  برنامه 
ستم جنسى بر زنان از جانب بخش عظيم 
جنبش كارگرى طرفدار سوسياليسم، به يك 
بحث طوالنى نياز دارد. اما به كوتاه سخن 
را  كارگرى  جنبش  كه  است  اين  واقعيت 
و  ميدهند  سوق  جلو  به  مردان  بيشتر 
زنان  كه  نبوده  گونه اى   به  سياست ها 
نيروى عظيم شان را به ميدان آورند. وقتى 
تعريف  مردان  حضور  با  كارگرى  جنبش 
مى شود نشان از يك نابسامانى دارد و آن 
است  زنان  بر  جنسى  مضاعف  ستم  آوار 
كه چه خرد كننده فرود آمده است. و هيچ 
مردان  طرف  از  هم  عملى  كمك  و  يارى 
هم طبقه اى اش براى تحمل ضربات فرود 

آمده دريافت نكرده است.
بگونه اى است  ايران هم  شرايط  متاسفانه 
و  ارتجاعى  بغايت  رژيم  يك  بخاطر  كه 

ضد بشرى كه همه را بخصوص 
زنان را بطور رسمى و قانونى از 

جنبش كارگرى و زنان 
فرخنده آشنا

farashena@yahoo.com



بو  7تر بهمن ماه 1385   فوريه 2007

اش  انسانى  حقوق  ترين  ابتدائى 
سلب نموده است، خيلى از زنان 
ورود به مبارزه را، از حقوق ويژه زنان آغاز 
مى كنند و بخصوص قشر روشنفكرش را 
عرصه  به  جامعه  در  برابر  مطالبات  براى 

مبارزه مى كشاند.
اين چنين جنبشى حول خواسته هاى ويژه 
ببرد  هم  سالح  به  دست  اگر  حتى  زنان 
نيز قادر به در هم كوبيدن نابرابرى و بى 
اين  زيرا  بود.  نخواهد  جامعه  از  حقوقى 
ويژگى را ديدن و آن را به مبارزه طبقاتى 
تعميم ندادن درست مانند مبارزه كارگران 
بدون تئورى انقالبى و حزب طبقاتى شان 
جاده  همين  در  فقط  مبارزه  اگر  است. 
(ويژه زنان) پيش برود و به شاهراه مبارزه 
طبقاتى وارد نشود مبارزات زنان در غرب 
را به ذهن متبادر مى نمايد. درغرب زنان 
خود  ويژه  حقوق  براى  اتشان  مبارزه  در 
بسيار رشد كرده اند و ميتوان گفت به قله 

هاى رفيع اهدافشان هم نزديك شده اند. 
اما هر زنى كه به آن قله برسد خواهد ديد 
البته  است.  نشده  حاصل  كامل  رهايى  كه 
اين  در  زنان  تاكنونى  دستاوردهاى  نبايد 
ارزش  بى  يا  و  گرفت  ناديده  را  جوامع 
دانست. اما نبايد هم توهم داشت كه اين 
راهى  است،  زنان  رهائى  راه  همان  جاده، 
سوم  جهان  كشورهاى  زنان  متاسفانه  كه 

تازه به شروع رفتن اين راه مى انديشند.
گرايشان رفرميستى اينطور مسئله را نشان 
مضاعف  ستم  از  رهائى  گويا  كه  ميدهند 
كه درجامعه بخاطر جنسيت بر زنان وارد 
مى آيد را ويژه نموده و بر سر همان ويژه 
مبارزه را متمركز كرده و در نتيجه با محدود 
كردن مبارزه زنان براى كسب حقوق ويژه 
به  را  دارى  سرمايه  سيستم  كل  جنسى، 
اينصورت  در  نكشد.  چالش  و  مصاف 
اى  محدوده  در  را  زنان  عظيم  نيروى 
اجازه  نبايد  اندازند.  مى  محاصره  به  تنگ 

جنبش  درون  از  را  زنان  ويژه  مسائل  داد 
عمومى طبقه كارگر بيرون بكشند و جدا 
كنند. متاسفانه در حال حاضر يك تصور 
از  زنان  آزادى  اهميت  و  نقش  از  روشن 
ستم جنسى براى چپ انقالبى نيز وجود 
ندارد. مسايل ويژه زنان مسايل اساسى و 
مبارزه  است.  اجتماعى  انقالب  در  مهمى 
مشترک زنان و مردان طبقه كارگر بر عليه 
كشيدن  چالش  به  و  زنان  بر  جنسى  ستم 
نيرومند  به  كارگرى،  جنبش  درون  در  آن 

كردن اين جنبش خواهد انجاميد.
برابرى  مبارز  زنان  بايد  و  بايد  همواره 
همكارى  به  را  ساالرى  مرد  ضد  و  طلب 
با كمونيست ها دعوت كرد تا به وظايفى 
كه در پيش روى خود قرار داده اند، افق 
امواج  آنكه  از  پيش  دهند.  سوسياليستى 
رفرميسم، مدافعان دروغين برابرى زنان و 
خيابانها  و  ها  كوچه  هياهويشان   – مردان 

را پر كند.

بند 35 بيانيه حقوق زنان
 مصوب كنگره دهم كومه له (سازمان كردستان حزب كمونيست ايران)

زنان بايد از فشار كار خانگى رهايى يابند و شركت آنها در زندگى اجتماعى تسهيل شود.
انجام امور منزل و مراقبت از خانواده بخش اعظم وقت و انرژی جسمى و فكرى زنان را به خود مى گيرد و مانع بزرگى براى 
پرورش استعدادهاى زنان و محدوديت جدى اى بر امكان حضور و شركت زن در زندگى اجتماعى است. تحقق علمى حقوق 

و آزادى هاى فردى و اجتماعى زنان تنها به درجه اى ممكن است كه زنان از قيد كار خانگى رها شده باشند.
كار خانگى امر مشترک مرد و زن در خانواده است و براى اينكه مردان و زنان در كنار انجام كار خانگى از مشاركت در زندگى 

اجتماعى و از فراغت فردى برخوردار باشند تسهيل و انجام هر چه بيشتر كار خانگى توسط جامعه امرى حياتى است.
بخش عمده كار خانگى هم امروز مى تواند و بايد توسط جامعه سازمان داده شود و انجام گيرد. بخش اجتناب ناپذير كار 
خانه نيز مى تواند و بايد با توليد و عرضه مناسب تر و بيشتر محصوالت و وسايل الزم براى امور منزل و همچنين سازماندهى 

مناسب تر خدمات اجتماعى به شدت تسهيل شود.
به اين منظور الزم است اقدامات زير، فورا از جانب دولت آغاز شود.

 دولت موظف است غذاخورى ها و رختشويى هاى عمومى در كليه محالت ايجاد نمايد اين امكانات بايد به سهولت براى 
همگان قابل دسترسى و استفاده باشد.

مالحظات  بدون  را  هستند  خانگى  كار  تسهيل  جهت  در  كه  وسائلى  و  محصوالت  خدمات  عرضه  است  موظف  دولت   
سودجويانه گسترش دهد.

 دولت موظف است عرضه محصوالتى كه نگهدارى كودكان را در خانواده تسهيل ميكند. با رعايت كامل موازين بهداشتى و 
ايمنى و بدون هيچ گونه مالحظات سودجويانه افزايش و گسترش دهد.

 دولت همچنين مى بايد مراكز ويزه بهداشتى و پزشكى كودكان را در سطح محلى ايجاد نمايد. بنحوى كه اين مراكز در مورد 
امر تغذيه و بهداشت كودكان و نگهدارى از كودكان هنگام بيمارى به كليه پدران و مادران حتى در منزل آنها منظما مشاوره و 

خدمات عرضه كند.
 دولت موظف است زمينهاى بازى ويزه كودكان را در كليه محالت شهرى و روستايى با رعايت كامل موازين بهداشتى و ايمنى 

ايجاد نمايد.
 دولت موظف است شبكه وسائل نقليه عمومى. معمارى ساختمانها و شهرسازى ها را بنحوى  اصالح كند و گسترش دهد كه 
امكان حمل و مراقبت نوزادان و كودكان بنحو امنى در همه جا فراهم باشد. اين امر كمك ميكند تا مراقبت از كودكان. پدر و 

مادر را ناگزير از خانه نشينى نكند.
 دولت موظف است در كليه محالت شهرى و روستايى مراكز خريد متمركزى ايجاد كند تا خريد مايحتاج روزانه و وسائل 

منزل به سهولت و با صرف وقت معقولى از جانب مرد يا زن مقدور باشد.
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سرى به يكى از كارگاههاى توليدى شهر مى زنيم با چهره خسته 
شويم،  مى  روبرو  كار  به  مشغول  مرد  و  زن  كارگران  ناتوان  و 
به  رفتن  جاى  به  كه  مى كنيم  برخورد  نونهاالنى  پژمژده  چهره  با 
كسب سود و  خدمت  تكنولوژى به  دانش و  علم و  كالس هاى 
سرمايه براى خون آشامان سرمايه دار هستند. جاى بسى تاسف 

است!!   پاى صحبت يكى از كارگران زن مى نشينيم.

لطفا خودتان را معرفى كنيد؟
زن كارگر: اسم من افسانه است و زندگى تاريك و سياهم برايم 
همچون يك افسانه گذرا است. نمى توانم خوشى، راحتى، آسايش 
زحمت،  رنج،  كار،  فقط  كنم  احساس  زندگى  در  را  برابرى  و 

استثمار و بردگى....

چند سالتان است؟
افسانه : 30 سال!

چند سال است كه كار مى كنيد؟
زندگى  تا  كوششم  و  تالش  در  سالگى  سن 15  از  من   : افسانه 
بخور و نمير خود و خانواده ام را تامين كنم. آخر گذران زندگى 
به  خانواده  افراد  همه  كه  است  سخت  آنقدر  كارگر  طبقه  براى 
غير از بچه هاى زير پنج سال بايستى كار كنند، تازه بدون آن كه 
بتوانيم پس اندازى براى آتيه خود داشته تا در موقع از كار افتادگى 
و بيمارى و.... از آن استفاده كنيم فقط و فقط كار از ما كارگران و 

سود بيشتر و بيشترى براى سرمايه داران مفت خور.

كمى از وضعيت خودتان در محل كار بگوئيد؟
افسانه : بسيار نامناسب و سخت و طاقت فرساست ساعت كار 
امكانات  هيچگونه  باشيم،  داشته  استراحتى  آنكه  بدون  طوالنى 
فكر  در  فقط  سرمايه  و  كار  صاحبان  چون  ندارد  وجود  رفاهى 
كسب سود و سرمايه بيشتر براى خود هستند، نه در فكر آسايش 
و  خود  كار  نيروى  فروش  با  كه  كارگرانى  ما  كارگران.  رفاه  و 
امكانات  اساسى ترين  از  حتى  مى كنيم  كار  بسته  پينه  دستانى 
تنها  فقط  بهره ايم  بى  كار  ايمنى  وسايل  و  بهداشتى  و  درمانى 
آنهم  كه  است،  مان  سازنده  و  توانمند  بازوان  مان  كارى  وسيله 

در مقابل كار ارزان در خدمت الشخوران و زالو صفتان جامعه 
به كار مى گيريم، چون جبر گذران زندگى اين وضعيت را به ما 

تحميل كرده است.

چه تعداد كارگر در اين كارگاه كار مى كنند، وضع 
روزانه  كار  ساعت  چند  و  است  چگونه  دستمزدتان 

داريد؟
افسانه : حدود 25 نفر كارگر در سنين مختلف از 15 تا 40 سال 
در اين كارگاه كار مى كنند. دستمزدها بسيار پائين و ساعت كار 
نه روزانه بلكه اكثر اوقات شبانه روزى است آن هم با فقط روزى 
يك هزار تومان براى افراد روزكار كه از ساعت هفت و نيم صبح 
تا ساعت 5 صبح روز بعد است و با همان ميزان دستمزد، اين 
با  هم  آن  كارى  سخت  شرايط  در  كارگران  زندگى  وضع  است 

وجود اين تورم اقتصادى حاكم بر جامعه ما.

آيا بيمه هستيد؟
افسانه : خير. هيچكدام از كارگران حتى با سابقه كار چند ساله 

را هم بيمه نمى كنند.

كارتان دائمى است يا قراردادى؟
افسانه : نه دائمى و نه قراردادى، بلكه هر كس كه با اين شرايط 
نامناسب كارى و رنج و مشقت فراوان سازگار باشد و بدون بيمه 
و مزايا ادامه دهد تا سال هاى سال وتا هر وقت كه كارگاه داير 
است ميتواند بماند و كار كند و اگر كارگاه به هر دليلى مثال ركود 
بازار و..... تعطيل شود همه كارگران بدون چون و چرا اخراج و 

بى كار خواهند شد.

چگونه  كارگران  ساير  و  شما  با  كارفرما  برخورد 
است؟

افسانه : برخورد كارفرما با كارگران بسيار سخت گيرانه است كار 
به  عصرانه  و  صبحانه  از  كرد  كار  بايستى  نفس   يك  و  طوالنى 
غير از هر نفر يك استكان چاى خالى ديگر خبرى نيست، بايد 
به موقع صرف صبحانه و عصرانه يا با خود يك لقمه اى بياوريم 

يا اگر بخواهيم از مغازه نزديك هم خريد كنيم خانمها 

گزارشى از وضعيت كار زنان كارگر 
در يكى از شهرهاى كردستان

اين گزارش و گفتگو توسط  فعالين جنبش زنان كارگر(ژيله مو) 
 براى نشريه تريبون زن تهيه شده است.



بو  9تر بهمن ماه 1385   فوريه 2007

حق ندارند بيرون بروند و خريد كنند، استبداد عجيبى 
به  را  خود  خريد  سفارش  بايد  خانمها  و  است  حاكم 
مردها بدهند تا برايشان تهيه كنند و اگر كسى به دليل دورى راه 
هم مجبور شود نهار را آنجا بماند بايستى با خود نهار بياورد و 
از وسايل اياب و ذهاب هم خبرى نيست. اگر براى چند ساعت 
و يا حداكثر يك روز كارش را ترک كند دستمزد آن روز و حتى 
چند ساعت كسر خواهد شد. تحمل اين همه وضعيت نابسامان 
فقط بخاطر بيكارى شديد و فقر و فالكت و گرانى سرسام آور 
شود  نمى  را  زندگيها  نوع  اين  البته  كه  است  زندگى  مايحتاج 
موقع  به  شب  كه  است.  تدريجى  مرگى  بلكه  نهاد،  نام  زندگى 
بيشتر  كندن  جان  براى  دوباره  صبح  و  مرگ  احساس  خوابيدن 

زنده خواهيم شد.

آيا در رابطه با وضعيت كارتان تا به حال اعتراضى 
داشته ايد؟

فرسا  طاقت  اوضاع  اين  به  نسبت  هميشه  كارگران  بله  افسانه: 
اعتراض دارند اما اگر اعتراضات منسجم و يكپارچه نباشد منجر 
به اخراج و بيكار شدن كارگر خواهد شد. مثال يك دفعه در رابطه 
با ساعت كاريمان همگى متحد شديم  و يك صدا با هم اعتراض 
نموديم كه بايستى ساعت كارمان كاهش پيدا كند كه خوشبختانه 
خواسته  به  تا  شد  باعث  كارگران  ميان  يكپارچگى  و  اتحاد  اين 
خويش برسيم ، چون قبال ساعت كار از هفت و نيم صبح تا 11 
شب با همان دستمزد،  روزانه يك هزار تومان بود كه از ساعت 
هفت و نيم صبح،  به 5 بعداز ظهر تقليل يافت و اين خود يك 

تجربه عملى به حساب خواهد آمد كه اتحاد رمز پيروزيست.

آيا با ساير كارگران مشغول به كار در كارگاه تصميم 
به تشكيل يك كميته كارگرى گرفته ايد؟

افسانه : بله همانطور كه اشاره كردم رمز موفقيت و پيروزى ما 
كارگران در اتحاد و يكپارچگى ماست با توجه به نفوذ زنان فعال 
منظور  به  كارگرى  هاى  كميته  ايجاد  به  تصميم  بارها  كارگرى 
دست يابى به خواسته هاى خود گرفته ايم ، اتحاد و همبستگى 
هم داشتيم اما به بخاطر ترس از اخراج و بيكار شدن موفق نمى 

شويم.

در خاتمه چه پيامى براى كارگران و مدافعان حقوق 
كارگران و زنان و ... در سراسر ايران و جهان در رابطه 

با آزادى هاى اجتماعى و اقتصادى خود داريد؟
افسانه: پيام من به عنوان يك زن، يك كارگر، يك محروم اجتماعى 
و ستمديده رو به تمامى آزادى خواهان و مدافعان حقوق انسانها 
اين است كه همواره يار و حامى ما باشند تا با اميد توان خود و 
حمايت مدافعان راستين حقوق كارگران مبارزات گسترده خود را 
به پيش ببريم و به احقاق حقوق خود و همنوعانمان جامه عمل 
بپوشانيم، زندگى آسوده اى همچون انسانى واقعى داشته باشيم.

تشكر  ژيله مو  عزيز  دوستان  شما  از  صميمانه  ما  زن:  تريبون   *
مى كنيم  كه اين مصاحبه را از محيط كار خويش، براى نشريه 
تريبون زن ترتيب داده ايد. و با آرزوى موفقيت و مبارزه متحد 
تشكلهاى  ايجاد  براى  تالش  و  استبداد  برعليه  كارگران  تمام 

كارگرى.

بند 1 بيانيه كومه له براى حقوق زنان، حقوق اقتصادى
 زنان بايد از حق اشتغال و آزادى در انتخاب شغل برخوردار باشند.

داشتن كار و آزادى در انتخاب شغل، حق همه افراد جامعه، حق همه زنان و مردان است. 
كليه قوانين ناقض اين حق بايد لغو شود. كليه محدوديتهاى قانونى در مورد كار زنان در 
رشته ها و عرصه هاى مختلف بايد الغا گردد. اشتغال زنان نبايد منوط به اجازه شوهر و يا 

پدر و برادر باشد.
برخوردار  اقتصادى  استقالل  از  و  كنند  شركت  جامعه  توليدى  زندگى  در  بتوانند  بايد  زنان 
رفع  براى  و  نمايد  تسهيل  جامعه  در  را  زنان  اشتغال  امكان  كه  است  موظف  دولت  باشند، 

محدوديتهاى اجتماعى و فرهنگى در مورد كار زنان اقدامات ويژه به عمل آورد.
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بعد  به  ميالدى   60 دهه  نسل  زنان  براى 
راه  سر  موانع  از  بسيارى  من)  (مثل  ژاپن 
بر  شده  اعمال  تاريخا  حقوقيهاى  بى  و 
ناپذير  خستگى  تالشهاى  يمن  به  زنان، 
بودند.  شده  رفع  زنان  حقوق  مبارز  زنان 
زنان ژاپن در همان دهه 60 به حق راى 
از  برخوردارى  حق  بودند،  يافته  دست 
بود  شده  احقاق  برابر  آموزش  امكانات 
محيط  از  خارج  در  كار  امكان  و  كار  و 
خانه به امرى عمومى وبديهى تبديل شده 
بود. اما آنچه به من، و قطعا شمار بسيارى 
و  مبارزات  اين  چگونه  آموخت  زنان،  از 
حقوق حاليا احقاق شده را ارج  نهاده و 
در همان حال آگاهانه به ارزشيابى مكان و 
جايگاه تاريخى اين مبارزات و اين حقوق 
همچنين  بود.  فمينيسم  نظرگاه  بپردازيم 
اين به يمن آموزشهاى تاريخى فمينيستى 
بود كه من و بسيارى ديگر به انبوه وظايف 
واقف  فراروى  مبارزه  ابعاد  و  مانده  باقى 

شديم.
آشنايى با فميمنيسم براى بسيارى  از زنان 
دانشگاهها  و  تحصيلى  محيط   در  مشتاق 
شروع شد. اين آشنايى از همان آغاز خود 
كه  چرا  داشت  بهمراه  سنگينى  چالش 
آشنايى با فمينيسم و نگريستن به اوضاع 
نظرگاه،  اين  دريچه  از  زنان  دنيايى  و 
با  درونى  تناقض  به  را  جوينده  بالفاصله 
ارزشهاى  و  بديهيات  باورها،  از  بسيارى 
تثبيت شده تا بحالى دچار مى كرد. باورها 
بلوغ  و  زندگى  روند  در  كه  تلقياتى  و 
مردساالرانه،  اى  درجامعه  زنان  اجتماعى 
بعنوان حقايق طبيعى زندگى اجتماعى به 
خود زنان هم القا شده اند. اولين آموزش 
در  آنچه  هر  كه  بود  اين  لذا،  فمينيسم 
نحوى  به  ميافتد  اتفاق  ما  روزانه  زندگى 
قدرت  سياست  و  سياست  به  انحا  از 
نهايتا  و  هستند  مربوط  جامعه  در  جارى 
جامعه  در  موجود  قدرت  رابطه  در  ريشه 
مكانيزم  يك  بمثابه  ازداوج  اينكه  دارند، 
فقط سيستم اقتصادى و ساختار اجتماعى 

حاكم عمل ميكند، اينكه عالقه عمومى و 
ظاهر  و  زيبايى  به  زنان  ناخودآگاه  اساسا 
جارى  شده  تحميل  ارزش هاى  بر  خود 
كه  هستند  مبتنى  مردساالرانه  جامعه  در 
زن را به موضوع و وسيله تحسين و اغنا 
خبى سقوط داده است. فمينيسم بسيارى 
از تصويرها و فانتزى هاى ساده لوحانه تا 
سئوال  زير  را  ديگر  بسيارى  و  مرا  بحال 
مجارى  فمينيسم  حال  عين  در  اما  كشيد. 
عزم  استوارى  و  نظرى  و  روحى  صالبت 
تازه ترى را برويمان گشود. دريچه انتقاديى 
در بازنگرى و بازبينى تلقيات و ارزشهاى 
موجود در مورد زنان باز شد و ما دريافتيم 
كه  آنچنان  و  هستيم  آنچه  به  بايستى  كه 
هستيم مغرور باشيم و زن بودن را محمل 
هيچ حقارت و ناتوانى نيندازيم. اين پيامى 

توانايى بخش و راهگشا بود.
در پرسه آشنايى و تعميق شخص خود با 
اين  به  بتدريج  نيز  من  بهرحال  فمينيسم، 
نكته واقف شده ام كه فمينيسم بمثابه يك 
جنبش ضد ستمگرى جنسى، محدوديتهاى 
تاريخى خود را دارد. مطالعه و آشنايى با

 (1) فمينيسم سياهان ، اين ديدگاه انتقادى 
گشود.  من  بروى  را  فمينيسم  به  نسبت 
آفرو-  زنان  جنبش  سياهان  فمينيسم 
متحده  اياالت  در  (*انگليسى)  آمريكايى 
سياهپوست  زن  فعالين  توسط  كه  است 
جنبش  اين  آغاز  نقطه  است.  شده  شروع 
برجسته كردن اين واقعيت بود كه جنبش 
فمينيستى شناخته شده ، جنبش زنان سفيد 
اين  ميانى  طبقات  بااليى  اقشار  پوست 
جامعه جهت كسب حقوق برابر با مردان 
هدفش  جنبش  اين  است.  طبقه  همين 
تالش درراه تغيير كل سيستم تبعيض آميز 
اين  نيست.  زنان  همه  رهايى  و  موجود 
جنبش رفرميستى است كه هدفش كسب 
برابرى براى بخشى از زنان در متن ادامه 
در  پوستان  سفيد  مردساالرى  و  باالسرى 

درون نظام سرمايه دارى حاكم است.
زن  فعالين  از  بسيارى  دليل،  همين  به 

سفيد پوست اين جنبش، بمحض حصول 
و  خواست  شدن  برآورده  و  اصالحاتى 
ترقى  مسير  كه  اجتماعى  خواستهاى  يا 
آنان  براى  را  اجتماعى  و  شغلى  ارج  و 
به  و  كرده  ترک  را  جنبش  اين  ميگشود 
زندگى و موقعيت ارتقا يافته شخص خود 
ميپرداختند. آنان كه كماكان ميبايست جور 
ستم  بار  و  كرده  تقبل  را  حاكم  تبعيض 
جنسى را حمل نمايند زنان كارگرو زنان 
سياهپوست بودند كه اكنون توسط بخشى 
از خود زنان و فعالين جنبش به آنان پشت 

شده بود.
است   مسجل  پوست  سياه  زنان  براى 
و  بنيادى  تغيير  درگروه  آنان  رهايى  كه 
بر  كه  حاكم  سيستم  كل  نوين  بازسازى 
ستم جنسى و نژادى استوار است، ميباشد. 
ادامه  كه  هستند  واقف  امر  اين  به  آنان 
با  بود  خواهد  توام  همچنان  آنان  زندگى 
و  زن  مثابه  به  هم  كشى  ستم  و  استثمار 
هم سياه پوست، تا زمانيكه سرمايه دارى 
حاكم است و سكيسم و نژادپرستى بمثابه 
كمك  آن  ثبات  و  ادامه  به  مهم  ركن  دو 
اين  در  تلخ  حقيقت  اين  نمود.  خواهند 
عليرغم  كه  است  مشهود  عينى  واقعيت 
زنان  از  بسيارى  موقعيت  در  نسبى  بهبود 
سفيد پوست اقشار ميانى جامعه وضعيت 
از  پر  همچنان  پوست  سياه  زنان  اكثريت 

مصيبت و فقر است. 
در حاليكه زنان سفيد پوست مبارزه شان 
اصالحات  تحقق  به  موارد  بسيارى  در 
در  معينى  و  محدود  خواست هاى  و 
بوده  محدود  موجود  عمومى  چهارچوب 
پوست  سياه  فعال  زنان  از  بسيارى  است. 
را  ترى  انقالبى  و  تر  راديكال  ديدگاهاى 
در درون جنبش عمومى فمينيستى توسعه 
داده اند كه بدليل عدم توجه و عالقه رسانه 
هاى عمومى و حاكم كمتر به اذعان توجه 

فعالين فمينيست ديگر رسيده است.
راديكال  نظرگاههاى  زاويه  از 
فمينيسم سياهان، هيچ زنى نمى 

در تالش فمينيسم – ى براى همه!
       

يوكو كيدو

اين مطلب را دوست گرامى مان يوكو به زبان انگليسى براى نشريه تريبون زن 
نوشته بود، كه بعدا توسط يكى از دوستان به زبان فارسى ترجمه شده است. 
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تاثير  و  عملكرد  ازدايره  تواند 
فاكتورها و كاركردهاى اجتماعى 
ديگر نظيرطبقه و نژاد رها باشد. 
مسئله ستم نژادى طبيعتا بسيار كمتر محل 
بوده  پوست  سفيد  فمينيست  زنان  توجه 
است چرا كه آنان بنا به تعريف در آنسوى 
براى  نژادى  تبعيض  و  داشته  قرار  جوى  
يك  نه  و  بوده  خارجى  موضوعى  آنان 
واقعيت ملموس و روزمره. بدتر، خود اين 
هنوزگوياى اين نيست كه زنان فمينيست 
سفيد پوست بطور اتوماتيك از تلقيات و 
در  هستند.  برى  پراستانه  نژاد  نگرش هاى 
رضايت  با  زنان،  از  بخش  اين  خود  واقع 
و  خواستها  حوزه  در  اصالحاتى  به  دادن 
ضمنى  تائيد  و  خود  طبقاتى  اولويتهاى 
اين اصالحات بعنوان رفع ستم جنسى، به 
پرستانه  نژاد  ابعاد  و  حاكم  سيستم  حفظ  
نظر  از  و  ميرسانند  يارى  آن  ستمگرانه  و 
طبقاتى نيز به حفظ نابرابرى طبقاتى نسبت 
خدمت  زحمتكش  و  كارگر  طبقات  به 

ميكنند.
در درون جنبش فمينيستى معاصر، مفهوم 
(2) «خواهرى»  اغلب جهت نشان دادن و 
برجسته كردن اهميت همبستگى در ميان 
و  جنسى  ستمگرى   عليه  مبارزه  در  زنان 
طبيعتا  است.  شده  گرفته  بكرار  استثمار 
و  زنان  ميان  در  همبستگى  ايجاد  مسئله 
حياتى  امرى  مردان،  و  زنان  ميان  در  نيز 
اختالفات  واقعيت  همچنانكه  اما،  است. 
اقشار  خواستهاى  و  صفوف  به  بنا  جدى 

زنان سفيد پوست طبقاتى ميانى و بااليى و 
زنان سياه پوست نشان مى دهد، در تالش 
جهت برقرارى و گسترش اين همبستگى 
كه  كرد  توجه  واقعيت  اين  به  بايستى 
حفظ  و  استثمار  در  زنان  خود  از  بخشى 
فرودستى زنان ديگر دخيل و ذينفع هستند 
مبارزاتى  همبستگى  از  تعريفى  دو  هر  و 
نفوذ  و  عقايد  و  آرا  عليه  مبارزه  بايستى 
از  بخشى  بمثابه  زنان  متمايز  اقشار  اين 
داشته  نظر  مد  را  حاكم  ستمگرى  و  ستم 
بطور  بودن  زن  ساده تر،  بعبارت  باشد. 
مبارزه  معادل  بالواسطه  و  خودبخودى 
عضويت  بليط  و  جنسى  ستمگرى  با 
و  زنان  مبارزاتى  همبستگى  صفوف  در 

همبستگى «خواهرانه» نيست.
فمينيسم  بازبينى  در  و  زاويه  اين  از 
فراينده  روز  به  بايستى  ژاپن،  در  موجود 
فقير  بين  اقتصادى  و  اجتماعى  جدائيهاى 
ٍ! و اقليتهاى  اصيل    ٍ و غنى، بين ژاپنيها  
قومى ساكن در ژاپن و تبعيض جارى در 
كارگران  فزاينده  استثمار  نيز  و  آنان  حق 
منبع  يك  بعنوان  ژاپن  در  خارجى  مهاجر 
توجه  ژاپن  دارى  سرمايه  سودآورى  مهم 
جدى مبذول داريم. در اين رابطه، گرايش 
به و شركت در صفوف جنبش فمينيستى 
اين  متضمن  ژاپن  زنان  از  بسيارى  براى 
تلخ  واقعيت  اين  قبول  و  دردناک  تجربه 
ضمن  در  «ژاپن»   بمثابه   آنان  كه  است 
درصفوفى  خود  جنسى،  ستمگرى  تحمل 
قرار دارند كه چنين تبعيضات و احجافاتى 

را نسبت به اقشار اجتماعى و قومى ديگر 
و  واقعيت  اين  به  وقوف  مى كند.  اعمال 
اين  با  مبارزاتى  همبستگى  و  همدردى 
بخش  بمثابه  بايستى  اقليت ها  و  اقشار 
مهم از وظايف و مبارزه رهائى زنان تلقى 

شود.
و  بردن  سئوال  بزير  با  فمينيسم  ديدگاه 
آشكار نمودن ستمگيرى هاى جنسى ناپيدا 
نصيح گرفت كه در عين اينكه بخش دائمى 
و هميشگى از زندگى و تجربه روزانه زنان 
بودند، ولى از سوى مردان بعنوان مسائل 
ميشدند.  تلقى  اهميت  كم  و  زنان  ويژه 
در  زنان،  رهايى  امر  و  فمينيستى  جنبش 
ادامه مسير خود و در راستاى اين مبارزه، 
در جهت حفظ و گسترش ديناميسم خود 
بعنوان جنبش رهائبخش و انقالبى نيازمند 
اينست كه وسعت نظر خود را بيشتر كرده 
كه  ستمگرى  ديگر  ابعاد  و  اشكال  به  و 
بطور مستقيم و غيرمستقيم با ستمگرى بر 
خدمت  آن  حفظ  به  و  بوده  مربوط  زنان 
مى كنند توجه نمود، و جهت مبارزه با آنها 
و در چهارچوب جنبش فمينيستى راه يايى 

نمايد.

Black feminism  (1) اين ترجمه، در 
فقدان اصطالح فارسى مناسب ترى براى                 

    انتخاب شده است.
 (Sisterhood. (2 

بند 36 بيانيه حقوق زن
مصوب كنگره دهم كومه له (سازمان كردستان حزب كمونيست ايران)

براى مقابله با فرهنگ مردساالرانه، مردان بايد آموزش هاى ويژه اى ببينند.

براى مبارزه با عقايد و سنت هايى كه بر فرودستى و تحقير زنان مبتنى است. الزمست 
تا اقدامات ويژه اى براى آموزش مردان انجام گيرد. به اين منظور بايد در كتب درسى و 
آموزشى و در رسانه هاى جمعى پيگيرانه با افكار و سنت هاى مردساالرانه مقابله شود. 
الزم  همچنين  شود.  داده  اشاعه  و  گردد  تبليغ  مرد  و  زن  برابرى  بر  مبتنى  افكار  فرهنگ 
است تا در مدارس عمومى و در آموزشگاه هاى ويژه، مردان در دوره هاى تخصصى نظير 
خياطى، آشپزى، بچه دارى كه سنتا ويژه زنان بوده است شركت داده شوند. اين امر سهيم 

شدن عملى مردان در كارهاى خانه را تسهيل مى كند.
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مدتهاى مديدى است جامعه شناسان چپ 
و فعالين سوسياليست و راديكال در جنبش 
بر  بررسى  و  كنكاش  حال  در  ايران  زنان 
روى دو پديده ى دردآور اجتماعى يعنى 
اعمال خشونت عليه زنان و همچنين رشد 
بى سابقه ى تن فروشى در بيست و هشت 
سال گذشته هستند.                          

 اين دسته از صاحب نظران و كوشندگان 
و  نماياندن  با  تا  دارند  سعى  زنان  مسائل 
در  دخالتگر  اصلى  عامل  شكافى  كالبد 
زايش معضل تن فروشى( توزيع ناعادالنهء 
ثروت اجتماعى) به اضافه ى تشريح شفاف 
اثرات فرهنگ منحط مردساالرى حاكم بر 
آزار  و  حقوقى  بى  فرودستى،  در  جامعه 
بعبارت  يا  و  درمان  اصولى  طريق  زنان، 
مشكالت  از  رهائى  صحيح  راه  ديگر 
ايران  ستمكش  زنان  پاى  پيش  را  موجود 
بگذارند. نگرش فوق همه اديان و مهم تر 
از آن مناسبات توليدى حاكم را مسبب اين 
ناهنجارى ها در جامعه اى بمانند ايران و 
ساير جوامع بشرى دانسته و راه  خالصى 
نيمى از جمعيت زمين را از شر خشونت 
و خودفروشى چه در ممالك مذهب زده 
سيستم  از  مذهب  كشورهائيكه  در  چه  و 
گرديده  حذف  شان  حكومتى  و  آموزشى 
مى  خصوصى   مالكيت  انحالل  به  منوط 
داند. همين ريشه بينى سبب جلب سمپاتى 
برابرى  مردان  و  زنان  از  اعظمى   قسمت 
گرايش  و  ديدگاه  اين  به  ايران  طلب 

گرديده است.   
 در تقابل و تضاد با دارندگان چنين انديشه 
اى يك عده دغلكار و فريبكار خزيده در 
لباس دفاع از حقوق زن جاى دارند كه با 
ادا و اصول درآوردن هاى مختص به خود 
و اشك ريختن هاى ظاهرى مى خواهند 
را  ايران  ى  خورده  زخم  و  خسته  زنان 
جهت رسيدن به مطامع و اهداف سياسى- 
اقتصادى مورد تعقيب شان پشت سر خود 

به صف كنند.
 اين گروه پرتنوع اگر مذهب و تعاليم آنرا 

ميكنند،  معرفى  نسوان  با  خشونت  بانى 
آشكار  و  صريح  مخالفت  درک  آن  دليل 
اكثريت عظيم زنان ايران با رفتارهاى خشن 
مردان در خانواده و قوانين اسالمى تبعيض 
آميز و ضد زن در كشور است. اگر رژيم 
سرمايه دارى ايران را به جهت  اسالمى- 
طبيعى  منابع  از  حاصله  درآمدهاى  تاراج 
و زيرزمينى اين  ملك عامل گسترش فقر 
آسيب  طبقهء  زنان  ناگزيرى  آن  تبع  به  و 
پذير(كارگران و مزدبگيران) در تن دادن به 
خود فروشى مى شناسانند براى تبرئه كردن 
اتهامى  هر  دربرابر  كشور  دارى  سرمايه 
است.                                          

و  ستيز  زن  تفكرات  با  ايشان  مبارزهء   
باورهاى عقب مانده ى مردان سنتى و گير 
ساالرى  مرد  انسانى  ضد  فرهنگ  به  دادن 
ميان  برابرى  به  عميق  اعتقاد  روى  از  نه 
تشويق  بمنظور  تاكتيكى  بلكه  مرد  و  زن 
در  مبارز  مردان  و  زنان  از  بيشترى  تعداد 
ايده  قبول  به  آن  از  خارج  و  زنان  جنبش 
كنندهء  كر  فرياد  است.  شان  سياسى  هاى 
زمين  ايران  دخترهاى  و  بانوان  مصيبتا  وا 
به فساد كشيده شدند و يا وا اسفا دختران 
جوان و كم سن و سال ايرانى را به شيخ 
نشين ها ميفروشند، بجز تحريك احساسات 
خود  واپسگراى  رقباى  عليه  مردم  انسانى 
در حاكميت مفهوم ديگرى ندارد.             

ادعاى آنها در پاس داشتن و احترام نهادن 
به منزلت انسانى زن عوامفريبى و دروغى 
بيش نيست. آنچه براى ايشان حائز اهميت 
بوده و هست، نيروى كار اين قشر همانند 
مبارزات  در  آنان  آراى  كسب  و  مردان 
اين  به  بايستى  بنابراين  ميباشد.  انتخاباتى 

نوع ادبيات متوسل گردند.
مهمل  به  اينك  كوتاه  ى  مقدمه  اين  با   
راه  بعد  و  كردنها  مبحث  خلط  ها،  گوئى 
حل هاى پا در هواى آنان نظرى ميافكنيم. 
بر  جمعى  و  محفلى  هر  در  مرتب   آنچه 
زبان جارى ميكنند، مقايسه ى دنياى مدرن 
ى  شده  داشته  نگاه  عقب  دنياى  با  غرب 

خصوص  در  خاورميانه  خاصه  شرق 
على  كه  غربى  است!  زنان  عليه  خشونت 
دهه  ساالرى  مرد  فرهنگ  آثار  الظاهر 
هاست از آن زدوده شده، برخورد فيزيكى 
جرمى  فرزندان  و  همسران  با  شوهران 
مرتكبين  و  گشته  محسوب  نابخشودنى 
تحت پيگرد قانونى قرار  گرفته و چه بسا 

بسختى مجازات شوند.
   با اين احوال ما و امثالهم كه بنا به هر 
ميكنيم  زندگى  آمريكا  و  اروپا  در  دليلى 
جرائد  و  ميديا  طريق  از  بكرات  و  بارها 
خبرهاى مربوط به آزار و حتى قتل زنان 
خود  يا  و  ايم  خوانده  و  ديده  شنيده،  را 
از نزديك شاهد اين رفتارهاى خشن بوده 
با  كشورها  اين  قضائى  دستگاه  حال  ايم. 
عمومى  افكار  و  اند  كرده  چه  خاطى  فرد 
چه واكنشى نشان داده اند مسئلهء ما نبوده 
و نيست. بحث روى اينست كه چرا بايد 
اينگونه باشد؟ اينجا ديگر ايران، عربستان، 
افغانستان و... نيست. آيا در غرب مدنيت 
تمامى  از  مذهب  دست  آيا  ندارد؟  وجود 
شئونات زندگى اجتماعى و حيات سياسى 
آيا  نشده؟  كوتاه  جوامع  آن  اقتصادى  و 
آسيب  و  روانكاوان  شناسان،  جامعه 
شناسان  اجتماعى در اين جوامع مدام در 
پسنديده  رفتارهاى  تعليم  و  آموزش  حال 
به شهروندان خود نمى باشند؟ پس حقيقتا 
چه  از  كجاست؟  در  علت  پرسيد  بايستى 
روى فاصله گرفتن از فرهنگ منسوخ ملهم 
و برگرفته از مذهب و نيز با وجود حجم 
قطورى از تعاليم فرهنگ امروزى باز هم 
برخى از مردان اروپا و آمريكا مرتكب اين 
واقعا  شوند؟  مى  وحشيانه  و  قبيح  اعمال 

پاسخ اين پرسش چيست؟
قياس  اين  با  همزمان  ديگر  طرف  از   
مبرا  بر  اصرار  و  حقايق  انكار  و  هدفمند 
ساختن اين بخش از جغرافياى كرهء خاكى 
از چنين پديدهء ناميمونى، حول قضيهء تن 

ايران  چنانچه  معتقدند،  فروشى 
نوع  (مگر  كنونى  رژيم  منهاى 

پا در هوا بودن راهكارهاى ليبراليستى
 در رابطه با دو معضل خشونت و تن فروشى
 و بالندگى عنصر آگاهى در ميان زنان ايران

فرشيد شكرى
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مدل  بسمت  آن)  شدهء  اصالح 
اقتصادى غرب برود يعنى همان 
مشى و رويه اى كه ديرزمانيست 
جمهورى اسالمى نيز آنرا در پيش گرفته، 
خود بخود از ميزان آمار تن فروشى كاسته 
علمى  ريزى  برنامه  يك  با  سپس  و  شده 
و اصولى در عرصهء اشتغال زائى بتدريج 
اين  از  اى  نشانه  هيچ  مدت  ميان  در  و 
فرمول  چه  ماند.  نخواهد  باقى  ناهنجارى 

بندى عالمانه و حكيمانه اى!!!
   اينان ميپندارند همگان بى خبر از سير 
صعودى تن فروشى در جوامع پيشرفته و 
ميكنند  تصور  احتماال  و  هستند.  صنعتى 
تكنولوژيك  پيشرفت  همه  اين  رغم  على 
كه  خبرى  و  رسانى  اطالع  هاى  زمينه  در 
جهان را به دهكده اى مبدل نموده هنوز    
رابطه  در  واقعى  اخبار  به  دسترسى  مجال 
با معضالت اجتماعى ى كشورهاى شمال 
حاكميت  طبيعى  نتيجهء  كه  اول)  (جهان 
بوده،  جوامع  آن  در  سرمايه  و  پول  بازار، 

براى مردم مهيا نگرديده است
هاى  توده  خام  پندار  اين  بعكس  اتفاقا   
ستمكش على العموم، بويژه زنان ايران از 
هر چه بر زنان اروپا، آمريكا و ساير ممالك 
چگونه  ميدانند  نيك  آگاهند.  ميگذرد  دنيا 
تعدادى در قبل تجارت سكس به ثروت 
هم  دولت ها  و  اند  رسيده  نجومى  هاى 
اين نوع فعاليتها را قانونى كرده اند. كامال 
كالن  در  هائى  محل  و  اماكن  چه  واقفند 
شهرهاى غرب با داشتن پروانهء كسب از 

تن زنان جوان پول ميسازند. مطلعند به چه 
زمينه  در  سازى  فيلم  هاى  كمپانى  ترتيب 
خود  محصوالت  فروش  ازاى  در  سكس 
خارج  به  ها  فيلم  آن  صدور  و  داخل  در 
زنند.  مى  جيب  به  هنگفتى  سودهاى  چه 
شايد ميبايد اسم اين را در سايه ى نظام 
انتخاب  آزادى  دارى  سرمايه  استثمارگر 
شغل گذاشت و نه تن فروشى؟!  مضاف 
بر اين ايشان مستحضرند هر روزه بر تعداد 
بيكار  و  اخراج  ترس  از  كه  شاغلى  زنان 
شدن جسم خود را در اختيار كارفرمايان 
خبر  ميشود.  افزوده  ميگذارند  مديران  و 
از  بسيارى  و  آمريكا  همين  در  دارند 
و  سرپرست  بى  زنان  اروپائى  كشورهاى 
و  تخصص  نداشتن  بخاطر  فرزند  داراى 
مهارت هاى الزم شغلى براى جذب  در 
بازار كار و همچنين ناكافى بودن خدمات 
دولتى  هاى  حمايت  عدم  يا  و  اجتماعى 
روى  فروشى  تن  به  ناخواسته  آنها   از 
ميآورند.                                       

چشم  به  ها  پاشيدن  خاک  اين  دوران 
جامعه بسر آمده. تعريف از بركات اقتصاد 
فالكت،  و  فقر  كتمان  و  نئوليبراليسم 
فزونى  و  طبقاتى  شكاف  شدن  تر  عميق 
يافتن مصائب زنان و اكثريت ساكنين  آن 
جوامع (طبقه ى كارگر) بواسطه ى كاربرد 
اين سياستها و تمجيد از نقش دموكراسى 
بورژوائى در تامين برابرى حقوقى، امروزه 
آگاه  و  طلب  برابرى  مردان  و  زنان  نزد 
ايران پشيزى ارزش ندارد. زنان جامعه ى 

ما داراى كوله بارى از تجارب تلخ زندگى 
در بيست و هشت سال اخير هستند و همه 
روزه هم نظاره گر سيه روزى و بدبختى 
كشورهاى  در  خويش  همجنس هاى 
امپرياليستى و ممالك كاپيتاليستى جهان م
ى باشند.                                       

بورژوا-  شما  كه  اى  فاضله  ى  مدينه  آن 
با  تفاوتى  ميكنيد  مدحش  ها  ليبرال 
ندارد  برايشان  اسالمى  جمهورى  جهنم 
سرمايه  جا  هر  اند  دريافته  تحقيقا  چون 
تبعيض،  نابرابرى،   ، حكمفرماست 
مشخصات  فروشى  تن  و  زن  با  خشونت 
مى  تشكيل  را  آنجا  اليتجزاى  اجزاى  و 
بايستى  مبالغه  و  اغراق  بدون  دهند. 
از  بسيارى  حاضر  مقطع  در  كرد،  عنوان 
زنان و دختران كارگر، بيكار ويا در حال 
كشيده  بزير  كه  باورند  اين  بر  تحصيل 
شدن  فرهنگ  مردساالرى و انهدام كامل 
مسئله ى خشونت و تبعيض در خانواده و 
اجتماع ، خشكانده شدن ريشه ى معضل 
تن فروشى و سرانجام دستيابى به برابرى 
واقعى و يك زندگى شرافتمندانه و انسانى 
به  بردن  يورش  و  حمله  با  فقط  و  فقط 
پايه هاى مناسبات توليدى حاكم و ساقط 
كردن آن امكان پذير است و ال غير. آنان 
و  خود  دوش  بر  را  عظيم  رسالت  اين 
فعالين چپ و راديكال در جنبش كارگرى 
داده اند.            قرار  ايران  زنان  جنبش  و 

                                      
                      

بند 3 بيانيه حقوق زنان
مصوب كنگره دهم كومه له (سازمان كردستان حزب كمونيست ايران)

 زنان بايد در امر يافتن شغل،
 فرصت و امكاناتى برابر با مردان داشته باشند.

به منظور رفع تبعيض ميان زنان و مردان در عرصه اشتغال، بايد عقب ماندگيهائى كه 
شرايط اجتماعى موجود به زنان تحميل نموده جبران شود. سطح آموزش، مهارتها و 
تخصصهاى حرفه اى زنان بايد ارتقا يابد و شرايط اجتماعى و فرهنگى الزم براى از 
بين رفتن تقسيم شغلها به مردانه و زنانه فراهم گردد. به اين منظور اوال دولت بايد 
كالسها و دوره هاى ويژه سوادآموزى، آموزشى و تخصصى براى زنان ايجاد نمايد و 
ثانيا نهادهاى آموزشى و ارتباط جمعى بايد زنان و مردان را به ورود به عرصه هاى 
شغلى و تخصصى كه تاكنون صرفا و يا عمدتا در انحصار جنس ديگر بوده  است، 

ترغيب و تشويق نمايد.
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مقدمه
و  اجتماعى  كار  ناعادالنه  تقسيم  اساس 
شكل گيرى  به  منجر  كار،  نيروى  استثمار 
شده  انسان  از  انسان  بهره كشى  سيستم 
روابط  پيچيده  ساختار  ميان  در  است. 
خشونت،  ساالرى،  مرد  طبقاتى،  ناعادالنه 
برابرى  و  آزادى  امر  ديكتاتورى،  و  جنگ 
كمونيست ها  دايمى  پيكار  وجه  يك  زن 
بوده  طبقات  شكل گيرى  تاريخ  طول  در 

است.
جهان  در  زن  جنسى،  ستم  بر  عالوه 
سرمايه دارى به عنوان كارگر نيز تحت ستم 
طبقاتى قرار دارد. كارهاى كمرشكن خانه، 
مسئوليت پخت و پز و نگهدارى كودكان 
و صدها مشكل و موانعى كه بيش تر آن ها 
زن  راه  سر  بر  است،  ناشناخته  مرد  براى 
كه  امور  از  بسيارى  است.  شده  گسترده 
براى مرد مجاز، يك امر بديهى و پيش پا 
افتاده به شمار مى آيد، براى زن ممنوع و 
برخالف شئونات اجتماعى اعالم گرديده 
است. براى مثال اگر زن، آزادى بيش تر و 
حقوق انسانى برابر با مرد را مطالبه نمايد 
به عقيده مدافعين فرقه هاى مختلف مذهبى 
و ناسيوناليستى، اين گرايشات عقب مانده 
سرمايه دارى، جرم بزرگى را مرتكب شده 

كه نابخشودنى است.
مبارزه،  و  خانواده  و  جامعه  در  زن  نقش 
ساختار هاى  بناى  زير  براى  و  مهم  نقشى 
بنابراين،  دارد.  ويژه اى  اهميت  اجتماعى 
جدا كردن نقش زن در جامعه و خانواده و 
مبارزه، يك جدايى كاذب است. اگر از اين 
زاويه به مساله زن و آزادى هايش بنگريم 
يك  كه  برسيم  نتيجه  اين  به  بايد  قطعا 
ديوار چينى بين جامعه و خانواده و مبارزه 
هم  متقابلى  تاثير  برعكس  و  ندارد  وجود 
بر روى هم دارند. يعنى اگر زن در جامعه 
آزاد باشد در محيط خانواده نمى توان آن 
را محدود كرد، فقط مى توان آزادى او را 
وجود  آزادى  خانواده  در  اگر  كرد.  نقض 
داشته باشد، زنى كه وارد جامعه مى شود، 

جامعه نيز به طور مطلق نمى تواند آزادى 
زنى  زيرا  ببرد.  سئوال  عالمت  زير  را  او 
كه به منافع انساتى و اجتماعى خود اگاه 
و  فشارها  اين  مقابل  در  شهامت  با  است 
ناماليمات مى ايستد و از هر طريق ممكن 
مبارزه  خود  آزادى  آوردن  دست  به  براى 
نقش  مبارزه  و  آگاهى  بنابراين،  مى كند. 
مهمى را در رهايى زن و برابرى واقعى زن 

و مرد ايفا مى كند.
تفاوت هاى  كه  است  مهم  بسيار  همچنين 
ارگانيك و فيزيولوژيك طبيعى زن و مرد 
را نبايد به تفاوت در عرصه هاى اقتصادى، 
سياسى، اجتماعى و فرهنگى گسترش داد. 
هرگونه تفاوت در اين عرصه ها به تبعيض 
و نابرابرى و گرايش ارتجاعى مردساالرى 
نظر  در  بدون  رو،  اين  از  مى شود.  منجر 
بايد  مرد،  چه  و  زن  چه  جنسيت،  گرفتن 
سياسى،  اقتصادى،  عرصه هاى  همه  در 
اجتماعى و فرهنگى از حقوق يك سان و 
برابرى برخوردار باشند. در اين موارد هيچ 
پذيرفته  فيزيولوژيكى  و  ارگانيك  توجيه 
نيست و فراتر از آن، نظريه اى ارتجاعى و 
توجيه تبعيض و نابرابرى و ستم مضاعف 
بر زنان و آشكارا تبليغ و ترويج فرودستى 

زن و مردساالرى است.
روابط  در  بايد  را  زنان  بر  ستم  ريشه هاى 
سرمايه  بر  مبتنى  جهان  بر  حاكم  توليدى 
كه بر اساس مناسبات بهره كشى انسان از 
و  نقد  مورد  است  شده  پايه ريزى  انسان 
بررسى قرار داد. سيستم سرمايه دارى، در 
پروسه رشد و تكامل خود، به دليل نياز به 
نيروى كار ارزان قيمت، زنان و كودكان را 
تا  رو  اين  از  كشاند.  مزدى  كار  عرصه  به 
شده  تقسيم  طبقات  به  جامعه  كه   زمانى 
نيروى  به  هم چنان  سرمايه دارى،  است 
كار ارزان قيمت زنان و كودكان كار براى 
بنابراين،  دارد.  نياز  بيش تر  سود  كسب 
كه  منافعى  دليل  به  سرمايه دارى  سيستم 
سرمايه دارى  توليد  مناسبات  و  روابط  در 
زن  بين  نابرابرى  و  تبعيض  همواره  دارد، 
و مرد و پايدارى مناسبات مردساالرى را 

بازتوليد مى كند و اگر هم در جايى مجبور 
به عقب نشينى شده و امتيازى مى دهد در 
فرصت تاريخى ديگرى آن را پس مى گيرد. 
در چنين مناسبات توليدى تالش مى شود 
و  سياسى  فعاليت هاى  عرصه  از  زنان  كه 
اجتماعى و فرهنگى دور نگاه داشته شوند 
تا ستم «جنسيتى» نيز همواره در مناسبات 
سرمايه دارى به عنوان مساله اى تغييرناپذير 

باقى بماند. 
خانواده  تحليلى بر نقش زن در جامعه و 
دفاع  در  سرمايه دارى  رياكارى  مبارزه،  و 
فمينيستى  گرايش  آن  و  زنان  حقوق  از 
مناسبات  در  نه  را  زنان  مشكل  كه  را 
و  دشمنى  در  صرفا  بلكه  سرمايه دارى، 
به  را  مى كند  دنبال  مردان  با  خصومت 

نمايش مى گذارد.

زن در جنبش كارگرى
برقرارى  و  زنان  رهايى  براى  مبارزه 
همواره  مرد،  و  زن  بين  واقعى  برابرى 
جنبش  دايمى  مبارزه  جدايى ناپذير  بخش 
كارگرى كمونيستى در طول تاريخ عروج 
به  هست.  هم  هنوز  و  بوده  سرمايه دارى 

قول كلنتاى:
«اين زنان كارگر بودند كه با دستان كارى 
زنان  براى  را  استقالل  ناهمواره  راه  خود 
هموار كردند... زن كارگر، زمانى براى حق 
كار به مبارزه برخاست كه اساسا كار كردن 
براى زنان بورژوا، ننگ به حساب مى آمد. 
زن بورژوا، آسوده خاطر، در چهارديوارى 
همسر،  خرج  به  و  بود  آرميده  خانه اش 
پدر، برادر يا عاشق پيشه گانش در سعادت 
به سر مى برد؛ حال آن كه، زن كارگر در 
مبارزه بى پروايش براى نان روزانه، شعار... 
«حق كار كردن» را در عمل متحقق نمود.» 
بدين ترتيب، زن كارگر، با وجود سختى ها 
زن  مى كرد.  مبارزه  فراوان  مشكالت  و 
بورژوا، بى خبر از همه چيز به دنبال منافع 

خصوصى خود مطيع و فرمانبردار 
مرد بود. 

زن در جامعه ، خانواده و مبارزه
بهرام رحمانى 

  bamdadpress@telia.com
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بزرگ  جنبش   ،1837 سال  در 
به  منشور)،  «چارتيست ها» (طرفداران 
ابتكار انجمن كارگران لندن، در انگلستان 
اعالم موجوديت كرد. روزنامه اين جنبش 
كه  جنبش  اين  داشت.  نام  شمال»  «ستاره 
كارگرى  اتحاديه هاى  مترفى ترين  از  يكى 
كه  داشتند  ماده  شش  برنامه  بودند  خود 
اين  وجود  با  مى كردند.  مبارزه  آن  حول 
كه در اين شش ماده به مساله مستقيم زنان 
جنبش  اين  در  زنان  اما  بود،  نشده  اشاره 
زنان  شركت  درباره  كلنتاى،  بودند.  فعال 
سال  «در  است:  نوشته  جنبش  اين  در 
1841، در صنايع انگلستان، چيزى حدود 
نيم ميليون زن كار مى كردند (از 464000 
و  نساجى  صنايع  در  نفر   258000 زن، 
اشتغال  پوشاک  تهيه  در  نفر   177000
طبقاتى  مبارزه  در  فعاالنه  آن ها  داشتند.) 

شركت داشتند...» 
 1842 سال  در  چارتيست ها،  جنبش 
سركوب شد. حدود 1500 نفر از فعالين و 
رهبران آن دستگير شدند و در سال 1850، 
انگلستان  سياسى  صحنه  از  جنبش  اين 

محو شد.
برخى از اتحاديه هاى كارگرى در مبارزه اى 
زياده روى هاى  و  اجحافات  عليه  بر  كه 
رفرميستى  محدود  مبارزه  به  بورژوازى 
اين  در  كارگر  زنان  حضور  مشغولند، 
تشكل ها را چندان جدى نمى گيرند. اين 
كارگر  زن  ميليون ها  كه  است  حالى  در 
در  تقريبا  هستند.  تشكل ها  اين  عضو 
در  و  سرمايه دارى  بزرگ  كشورهاى  كليه 
زنانى  تعداد  توسعه،  حال  در  كشورهاى 
قابل  نحو  به  دارند،  اشتغال  توليد  در  كه 

مالحظه اى در حال افزايش است.
همچنين هنگامى كه بى كارسازى كارگران 
مطرح است زنان در اولين رديف بى كاران 
همين  كه  حالى  در  مى گيرند،  قرار 
اعضاى  حقوق  از  است  قرار  اتحاديه ها 
خود دفاع كنند، اما در بى كارسازى زنان، 
خود  از  جدى  اعتراض  و  عكس العمل 
نشان نمى دهند. كمونيست ها همواره اين 
گرايش رفرميستى درون طبقه را مورد نقد 

قرار مى دهند.
بر  استثمارشدگان  تقسيم بندى  اساسا 
حسب جنسيت، بيانگر گرايش بورژوايى 
و يا يك نوع محافظه كارى است كه هنوز 
رفرميستى  كارگرى  تشكل هاى  ميان  در 
اگر  است.  مانده  باقى  قديم  دوران  از 
از  بسيارى  اول،  انترناسيونال  دوران  در 

صفوف  ميان  در  را  زنان  تشكل ها  اين 
شديد  اعتراض  با  و  نمى دادند  راه  خود 
انترناسيونال و ماركس روبرو بودند، بعدها 
احزاب  زائده  به  كارگرى  تشكل هاى  اين 
رفرميست سوسيال دمكرات تبديل شدند 
در  دوم  و  اول  جهانى  جنگ  دو  در  و 
هنوز  متاسفانه  گرفتند.  قرار  آن ها  كنار 
مثال  كه  است  آن  از  مانع  تفكر  اين  هم 
انگلستان  و  آمريكا  كارگرى  اتحاديه هاى 
جدى  اعتصاب  و  اعتراض  يك  غيره،  و 
اين  امپرياليستى  دولت هاى  جنگ  عليه 
نگذارند  و  كنند  سازمان دهى  كشورها 
آن ها با سياست هاى عنان گسيخته جامعه 
بشرى را به سوى جنگ و سركوب و فقر 
جنگ ها  اين  قربانيان  بيش ترين  بكشانند. 
و  كودكان  ويژه  به  عادى،  مردم  متاسفانه 
زنان هستتند. «شعار كارگران جهان متحد 
از  بسيارى  حتى  گذشته  در  كه  شويد!»، 
اتحاديه هاى كارگرى نيز آن را بر سر در 
كنفرانس شان  سالن هاى  و  ديوارشان  و 
كرده اند.  فراموش  امروز  مى زدند،  آويزان 
كارگران عراقى كه هر روز در ميان جنگ 
امپرياليستى و ملى و مذهبى جان خود را 
طبقه  از  بخشى  انگار  مى دهند،  دست  از 
كارگر جهانى نيستند؟! البته اعتراضاتى در 
اين سال ها عليه جنگ صورت گرفته است 
و  نبودند  موثر  چندان  اعتراضات  اين  اما 
مانع ادامه لشكركشى و جنگ دولت هاى 

جنگ طلب نشدند. 
از سوى ديگر تاكنون، زنان با همان ميزان 
پايين ترى  دست مزدهاى  مردان،  تخصص 
دريافت مى كنند. اين پايين بودن دست مزد 
زنان، ربطى به سطح توليد محصول بيشتر، 
ندارد،  بيش تر  تخصص  بيش تر،  بازدهى 
كم ترى  دست مزد  بايد  است  زن  چون 
نسبت به همكار مرد خود داشته باشد. اين 
يك تفكر بورژوايى است كه هر كارگرى 
مبارزه  آن  عليه  بر  بايد  مرد  و  زن  از  اعم 
كار  ازاى  در  برابر  حقوق  خواهان  و  كند 
برابر بدون در نظر گرفتن جنسيت شوند. 
اين تفكر شنيع ترين و غيرانسانى ترين نوع 

استثمار را مدنظر دارد.
بر  دست مزد  و  كار  پرولتاريا،  نظر  از 
باشد.  داشته  وجود  نبايد  جنسيت  حسب 
شعار «دست مزد برابر، در ازاى كار برابر» 
را مستقل از جنسيت كارگران، بايد به يك 
شعار عمومى در هر كارخانه و كارگاهى 
طبقه  مبارزه  در  زنان  اگر  كرد.  تبديل 
همكاران  با  برابر  موقعيت  يك  در  كارگر 

مرد خود سازمان دهى نشوند، عمال دست 
بورژوازى، به خصوص در سطح تعيين و 
انعقاد دست مزدها و هنگام بى كارسازى ها 
هر  از  بورژوازى  بود.  خواهد  بازتر 
ضعف  و  كارگران  ميان  در  تفرقه  گونه 
سياست هاى  نفع  به  آن ها  سازمان دهى 
رو  اين  از  مى برد.  را  سود  نهايت  خود 
نبايد در اين عرصه نيز فضا را براى مانور 

بورژوازى باز گذاشت.  

تشكل يابى زنان
گرايشات رفرميستى و به خصوص گرايش 
گرايش  همچنين  و  مردساالرى  ارتجاعى 
فمينيستى ليبرالى، سبب شده است كه در 
برخى از كشورها سازمان هاى صرفا «زنانه» 
مستقل از شركت «مردان» تشكيل شود كه 
هدف مبارزه شان نه مبارزه با استثمارگران، 
شده  متمركز  مردان  عليه  بر  عمدتا  بلكه 
است. چنين تفكرى، نه تنها كمك چندانى 
عليه  بر  زنان  مبارزه  گسترش  و  رشد  به 
ستم بورژوازى و مردساالرى نمى رساند، 
مشترک  مبارزه  نيز به  لطمات جدى  بلكه 
زن ومرد براى برقرارى برابرى زن و مرد 
لطمه مى زند. مساله و مشكل زن، مساله و 
مشكل مرد نيز هست. مردان وظيفه دارند 
كه در راه رهايى زن، دوش به دوش زنان 
مبارزه كنند. آن گرايشى كه مانع اين مبارزه 

مشترک است را بايد عميقا نقد كرد. 
زنان  از  گروهى  هر  طبيعى  حق  البته، 
است كه تشكل دل خواه خود را به وجود 
آورند، تا آن جا كه به كمونيست ها مربوط 
رسميت  به  را  تشكل  و  بيان  آزادى  است 
مى شناسند و هر تشكلى كه زنان و كارگران 
نمى كنند.  تخريب  را  مى آورند  وجود  به 
نه  كمونيست هاست  نقد  مورد  كه  آنچه 
اهداف  و  محتوا  و  مضمون  بلكه  تشكل، 

آن تشكل است.
نبايد  تشكل  امر  در  كه  نيست  شكى 
قرار  مناقشه  و  كمكش  مورد  «جنسيت» 
و  زن  دوستانه  و  آزاد  فضايى  در  تا  گيرد 
مرد هر دو در كنار هم مبارزه را عميق ترو 
در  ببرند.  پيش  قدرت مندتر  و  وسيع تر 
چنين شرايطى، نيازى به تشكل زنان و يا 
مردان باقى نمى ماند. خود ساختن دو نوع 
تشكل، به طور اتوماتيك مرزى را بين دو 
جنس به وجود مى آورد كه به دور شدن 
مى گردد.  منجر  مبارزه  تضعيف  و  بيش تر 
اين هم به نفع نيروهاى ارتجاعى ضدزن 

مرد  با  زن  برابرى  و  آزادى 
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برپايى  صورت  هر  در  است. 
جنسيت،  براساس  تشكلى  هر 
زنان  مشترک  مبارزه  پيش برد  به  بى شك 
و مردان آزادى خواه و برابرى طلب كمك 

چندانى نمى رساند.
بسيار مهم است كه توجه كنيم رهايى زن 
رهايى  بلكه  نيست،  زنان  خود  امر  فقط 
مذهبى  و  ملى  خرافات  بند  و  قيد  از  زن 
منجر  جامعه  كل  آزادى  به  مردساالرى  و 
مى شود؛ بنابراين، مسئله آزادى زن، مسئله 

مشترک هر دو، يعنى زن و مرد است.
بزرگ ترين  از  يكى  ترتيب،  بدين 
ضعف هاى جنبش زنان، «زنانه» كردن آن 
است. اين سنت كهنه مردساالرى و مذهبى 
بسته بندى  و  قالب  در  امروز  كه  است 
«مدرن ترى» به جامعه ارائه مى شود. صرفا 
زنانه كردن اين جنبش، با توجه به اين كه 
مردان نيز همانند زنان مورد ستم طبقاتى 
در  آنها  حضور  عدم  يا  و  مى گيرند  قرار 
تضغيف  را  آن  برابرى طلبانه  جنبش  اين 
مى كند، به نفع سيستم طبقاتى حاكم است. 
بنابراين، اگر هم تشكل زنان برپا مى شود، 
سياست اصولى و انسانى اين است كه زن 
و مرد آزادانه و آگاهانه در آن تشكل، در 
فضايى صميمانه و برابر، براى امر رهايى 

زنان مبارزه كنند. 

جنبش زنان در دهه هاى شصت و هفتاد
شكى نيست كه جنبش زنان در دهه هاى 
خود  كار  زمينه  چند  هر  هفتاد،  و  شصت 
افزايش  و  بهبود  روى  اساسى  طور  به  را 
جنبش  اين  اما  داد،  قرار  زنان  امتيازات 
و  كار  اصلى  جايگاه  از  زمان  مرور  به 
زنان  امر  يك  به  و  شد  دور  زنان  زندگى 
يا  و  شد.  تبديل  آكادميك  و  بورژوامنش 
انتخاب  پارلمان  به  زن  نفر  چند  كه  اين 
حالى  در  اين  شد.  اصلى ها  هدف  شوند، 
از  كارمند  و  كارگر  زن  ميليونها  كه  است 
معادالت اينها حذف شده است و اگر هم 
روزهاى  همان  بيافتند  يادشان  جايى  در 

انتخابات است كه به راى آنها نياز دارند.
در اين مدت، به ويژه از مقطع جنگ دوم 
در  كه  اتفاقى  مهمترين  از  يكى  جهانى، 
رابطه با زنان روى داد، ورود هر چه بيشتر 
آمارهاى  براساس  است.  كار  بازار  به  آنها 
رسمى، در سال 1950، فقط يك سوم زنان 
در بازار كار مشغول كار مزدى بودند، اين 
رسيد.  درصد  به 60  سال 2004،  در  رقم 
تا   1950 سالهاى  بين  تغييرات  بيشترين 

1990 روى داد و بعد از آن، تراز شركت 
نداشته  چندانى  تغيير  كار  بازار  در  زنان 

است. 
زنان،  كار  نيروى  افزايش  با  هم زمان 
تغييرات بزرگى نيز در مشاغل ويژه زنان، 
روى  بود،  شده  بنا  جنسيت  اساس  بر  كه 
از  نيمى  تقريبا  زنان   ،2004 سال  در  داد. 
همه كارهاى مديريت حرفه اى و كارهاى 
وابسته به اين حوزه ها را در دست گرفتند، 
تحول بزرگى بود و اين مشاغل تاثير زيادى 

بر رشد زنان در بازار كار به بار آورد.
آكادميك  و  سياسى  عرصه هاى  در 
مدارک  داراى  كه  زنانى  مديريت،  و 
بدين  آمد.  وجود  به  بودند،  دانشگاهى 
به  كار،  نيروى  از  بخش  اين  ترتيب، 
پيشرفتهاى چشم گيرى نائل شد. در حالى 
كه در زيست و زندگى ميليونها زن كارگر 
و محروم، تحول زيادى به وقوع نپيوست. 
دستمزدهاى  با  كارگر  زنان  اكثريت  هنوز 
مزاياى  عدم  و  ناپايدار  كارهاى  پايين، 

كارى، مشغول به كار هستند.
كردن  بزرگ  مسئول  اولين  هنوز  زنان 
كودكان و كار خانگى هستند. اگر چه تعداد 
و  كودک  نگاهدارى  مسئوليت  كه  مردانى 
كار خانگى را انجام مى دهند رو به افزايش 
است، اما هنوز شكاف عظيم بين ساعات 
بزرگ  مسئوليت  در  مردان  و  زنان  كارى 
كردن كودک و كار خانگى موجود است. 
از  اندكى  بسيار  بخش  مردان  هم  هنوز 
مسئوليت هاى خانه را به عهده مى گيرند. 

بازار  وارد  كه  زنانى  تعداد  افزايش  با 
خانگى  كار  سهم  مردان  مى شوند،  كار 
اين  هنوز  اما  است  رفته  باال  حدودى  تا 
شكاف پر نشده و به سطح برابرى نرسيده 

است. 
دستمزدهاى پايين و مسئوليت بيشتر زنان 
در مقابل كودكان، مساله اى كه هنوز الينحل 
مانده است. رقم زنان فقير نسبت به مردان 
بر  محققان  از  بسيارى  است.  بيشتر  فقير 
اين باورند كه يك سوم زنان در خط فقر 
يا 200 درصد پايين تر از خطر فقر دولتى 
سال 2001،  از  همچنين  مى كنند.  زندگى 
درصد زنان سرپرست خانواده كه در فقر 

زندگى مى كنند افزايش يافته است.
پژوهش هاى  و  گزارشات  اساس  بر 
را  جهان  غذايى  مواد  نصف  زنان  متعدد 
توليد مى كنند، در حالى كه 62 درصد از 
با  مى دهند.  تشكيل  را  آن  قحطى زدگان 
انجام  زنان  توسط  جهان  كار  كه 2/3  اين 

زن  جهان  فقيران  درصد   70 اما  مى شود 
عايدى  از  درصد   10 فقط  زنان  هستند. 

جهان را وصول مى كنند. 
يكى از مهم ترين داليل فقر زنان، حقوق 
زنان  به  كار  بازار  در  كه  است  پايينى 
بى كارسازى ها  در  يا  و  مى شود  پرداخت 
حقوق  مى كنند.  بى كار  را  زنان  نخست 
بيش ترين  كه  مشاغلى  در  زنان  متوسط 
كاركنان آن زن هستند بسيار پايين است. 
و  حاملگى  بهانه  به  زنان  اين،  بر  عالوه 
بعالوه  مى گردند.  اخراج  كار  از  نيز  غيره 
از  بسيارى  در  خانه دار،  زن  ميليون ها 
هيچ  بدون  برده  مانند  جهان،  كشورهاى 
با  خانه  كسالت آور  كارهاى  به  دستمزدى 

ساعات كار طوالنى مشغولند.

زنان خانه دار
در  زن  برابرى  و  زنان  اقتصادى  استقالل 
مقابل كار مساوى با مرد، يك امر مهم و 
ضرورى مبارزه براى تحقق برابرى در اين 
عرصه است، اما كار خانگى را نمى توان با 
اين مسئله توضيح داد و با آن مبارزه كرد. 
زيرا در پايه اى ترين سطح كار خانگى يك 
آمار  به  بنا  مثال،  براى  است.  بردگى  نوع 
زن  ميليون   13 از  بيش  ايران،  در  رسمى 
فعالين  كه  حالى  در  دارد.  وجود  خانه دار 
زنان كم تر به بسيج و سازماندهى اين زنان 
زنان  سازماندهى  البته  و  مى آورند  روى 
خانه دار سختى ها و پيچيده گى هاى خاص 
خود را دارد. اما اين نيروى عظيمى است 
كه اگر آزاد شود جامعه را زير و رو مى كند. 
مردساالرى  تفكر  ريشه هاى  همچنين 
ميان  در  عمدتا  كه  نيز  را  آن  بازتوليد  و 
دگرگون  است،  كرده  خوش  جا  نيرو  اين 
مى سازد. تلقى رايج از كار خانگى كه آن 
را به مثابه يك امر طبيعى براى زن خانه دار 
اذلى و ابدى تلقى مى كند، از بين مى برد. 

خانگى  زنان  بهبود  براى  مبارزه  حداقل 
كار  عنوان  به  خانگى،  كار  كه  است  اين 
براساس  و  شود  شناخته  رسميت  به 
شود.  پرداخت  دستمزد  نيز  كار  ساعات 
از همه قوانين مربوط به اشتغال از جمله 
گردد.  برخوردار  نيز  غيره  و  بيكارى  بيمه 
سبب  خانگى،  زنان  اقتصادى  استقالل 
مى شود كه به تحقير و توهين و مردساالرى 
تن ندهند. در مبارزات سياسى و اجتماعى 
شركت  بيش ترى  جديت  و  آسودگى  با 
كنند. مدت زمانى كه زن خانه دار، به امور 

مربوط به نگهدارى كودكان، تهيه 
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لباس و غذا، نظافت خانه و غيره 
به  كار  ساعت  مى كند،  صرف 
شرايط  اين  در  كه  چند  هر  آيد.  حساب 
نيز ساعات كار براى زنان خانه دار، چندان 

قابل اجرا نخواهد بود. 

شكاف جنسيتى 2006
خانه  جنيستى  شكاف  جهانى  گزارش 
اقتصاد بين الملل (WEF)، در سال 2006، 
نشان مى دهد كه ايران در ميان 115 كشور 
گزارش  اين  در  دارد.  قرار   108 رتبه  در 
برابرى بين زن و مرد در 115 كشور جهان 
بررسى  مورد  شاخص  چهار  اساس  بر 
عبارتند  شاخص ها  اين  است.  گرفته  قرار 
اقتصادى،  مشاركت  و  فرصت ها  از: 
توانمندى هاى  تحصيلى،  فرصت هاى 
مادران.  ماندن  زنده  و  بهداشت  سياسى، 
اسكانديناوى  كشورهاى  مجموع،  در 
و  باالترين  ايسلند  و  فنالند  سوئد،  مانند 
عربستان  هم چون  خاورميانه  كشورهاى 
اين  مقام هاى  پايين ترين  يمن  و  سعودى 

جدول را اشغال مى كنند.
10 كشور برتر سوئد، نروژ، فنالند، ايسلند، 
آلمان، فيليپين، نيوزيلند، دانمارک، انگلستان 
و ايرلند هستند. كشورهاى اروپاى غربى، 
رتبه  در  اسكانديناوى  كشورهاى  از  بعد 
كشورهاى  ترتيب  به  آن،  از  پس  و  دوم 
آمريكاى شمالى، اروپاى شرقى، آمريكاى 
كشورهاى  آسيا،  كارائيب،  جزاير  و  التين 
جنوب صحراى آفريقا و باالخره خاورميانه 

قرار دارند. 
كشورهاى  است،  آمده  گزارش  اين  در 
كه  هستند  كشورهايى  تنها  اسكانديناوى 
موفق شده اند 80 درصد شكاف جنسيتى 
كه  است  كشورى  تنها  سوئد،  كنند.  پر  را 
در آن زنان به طور مساوى در پارلمان و 
كابينه وزرا حضور دارند. در فنالند، نروژ، 
يك  كم  دست  زنان  ايسلند  و  دانمارک 
تشكيل  را  وزرا  و  پارلمان  اعضاى  سوم 
مى دهند. اين كشورها سابقه اى طوالنى تر 
از بقيه كشورها در مشاركت سياسى زنان 
كه  بود  جهان  كشور  اولين  سوئد،  دارند. 
 (1868 سال  (در  يافتند  راى  حق  زنان 
برابرى اجتماعى و حقوقى زنان و مردان 
از  باالتر  اسكانديناوى  كشورهاى  در  نيز 

ساير كشورهاست.
در  چند  هر  اروپا،  اتحاديه  كشورهاى 
مجموع رتبه هاى بااليى احراز كرده اند، اما 
در برداشتن شكاف هاى جنسيتى هماهنگ 

عمل نكرده اند. براى مثال، در آلمان، با اين 
كه مشاركت سياسى زنان باالست (رتبه 6) 
اما از لحاظ فرصت ها و مشاركت اقتصادى 
دارد.  قرار   32 رتبه  در  كشور  اين  زنان، 
 10 رديف  در  ايرلند  و  انگليس  و  آلمان 
كشور باالى جدول قرار دارند. روسيه در 
فرانسه  رتبه 69،  يونان  رتبه 49،  مجموع 
رتبه 70، ايتاليا رتبه 77 و قبرس رتبه 84 
در  كه  اين  با  روسيه،  كرده اند.  كسب  را 
و  بهداشت  اقتصادى،  فرصت هاى  ارائه 
فرصت هاى تحصيلى به زنان موفق بود (به 
در  اما   ،(36 و   18  ،22 رتبه هاى  ترتيب 
بسيار  زنان  سياسى  توانمندسازى  زمينه 
ضعيف بوده است (رتبه 108). در روسيه 
زنان  را  پارلمان  اعضاى  درصد   10 تنها 
تشكيل مى دهند و زنان در كابينه وزرا نيز 
جايى ندارند. اياالت متحده آمريكا نيز با 
زنان  اقتصادى  مشاركت  لحاظ  از  كه  اين 
رتبه  يك  بهداشت  لحاظ  از  و  رتبه  سه 
را (به همراه 33 كشور ديگر) داراست، اما 
از لحاظ مشاركت سياسى زنان رتبه 66 را 
كسب كرده است. تنها 15 درصد اعضاى 
پارلمان آمريكا و 14 درصد وزرا را زنان 

تشكيل مى دهند. 
پرجمعيت ترين كشورهاى آمريكاى التين، 
برزيل و مكزيك، به ترتيب رتبه هاى 67 
و 75 را دارند. در اين دو كشور مشاركت 
مهم ترين  كه  است  پايين  زنان  اقتصادى 
مى توان  درآمد  در  تبعيض  را  آن  دليل 

از  نيز  كشور  دو  اين  برشمرد. 
در  زنان  بهداشت  تامين  لحاظ 
وضعيت مناسبى هستند. گواتماال، 
با رتبه 95 پايين ترين مقام را در 
التين  آمريكاى  كشورهاى  ميان 

دارد.
كشورى  تنها  فيليپين  آسيا،  در 
است كه در زمره 10 كشور اول 
جهان در پر كردن شكاف جنسيتى 
از  كشور  اين  است.  گرفته  قرار 
آموزش  و  بهداشت  تامين  لحاظ 
داراست  را  اول  رتبه  زنان  براى 
جهان  اول  كشور  پنج  ميان  در  و 
است (به همراه فرانسه، جمهورى 
هندوراس)  و  لسوتو  دومينيكن، 
شكاف  برداشتن  به  موفق  كه 
شده  زمينه ها  اين  در  جنسيتى 
است. اين كشور در بهره مند كردن 
و  اقتصادى  فرصت هاى  از  زنان 
سياسى نيز موفق عمل كرده است 
(به ترتيب رتبه هاى چهار و 22) 
بعد از فيليپين كشور سريالنكا (با رتبه 13) 
كشورهاى  ميان  در  سريالنكا،  دارد.  قرار 
سياسى  مشاركت  در  را  هفتم  رتبه  جهان 
 21 گذشته،  سال   50 در  داراست.  زنان 
زنان  دست  به  كشور  اين  رهبرى  سال 
بوده است. تايلند (رتبه40) رتبه هاى بعدى 

آسيايى را به خود اختصاص داده اند. 
چين رتبه كلى 63 را در برداشتن شكاف 
لحاظ  از  كشور  اين  داراست.  جنسيتى 
رتبه 53  زنان  براى  اقتصادى  فرصت هاى 
و از لحاظ مشاركت سياسى زنان رتبه 52 
را داراست، اما از لحاظ وضعيت بهداشت 
و زنده ماندن زنان رتبه يكى مانده به آخر 

را در جدول اشغال كرده است. 
كشورهاى بنگالدش، هند، ايران و پاكستان 
اشغال  آسيا  در  را  رتبه ها  پايين ترين 
كرده اند (به ترتيب 91، 98، 108 و 112) با 
اين حال، در اين كشورها به استثناى ايران، 
اين  از  و  باالست  زنان  سياسى  مشاركت 
ژاپن  و  آمريكا  كشورهاى  از  حتى  لحاظ 
نيز پيشى گرفته اند. در حالى كه بنگالدش، 
 ،17 رتبه هاى  ترتيب  به  پاكستان  و  هند 
سياسى  مشاركت  زمينه  در  را   37 و   20
رتبه 109  لحاظ  اين  از  ايران  دارند،  زنان 
را در ميان 115 كشور جهان كسب كرده 
ايران  اقتصادى،  مشاركت  لحاظ  از  است. 
با رتبه 113، به همراه عربستان و يمن در 

همچنين  دارد.  قرار  جدول  ته 
تمام  ميان  در  كه  اين  با  ايران، 
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را  اول  رتبه  جهان  كشورهاى 
دانشگاه  نسبت ورود زنان به  در 
بودن  پايين  دليل  به  اما  داراست، 
ابتدايى  مقاطع  در  تحصيلى  فرصت هاى 
فراهم  لحاظ  از  دختران،  براى  متوسطه  و 
 79 رتبه  در  تحصيلى  فرصت هاى  كردن 
قرار گرفته است. از لحاظ تامين بهداشت 
و زنده ماندن زنان، ايران در رتبه 59 و از 
بسيارى از كشورهاى آسيايى در موقعيت 

بهترى قرار دارد. 
در ميان كشورهاى عربى، كويت در برداشتن 
داشته  بيش ترى  موفقيت  جنسيتى  شكاف 
است و بعد از آن تونس و اردن قرار دارند. 
زنان  سياسى  مشاركت  لحاظ  از  تونس، 
باالترين مقام را نسبت به ساير كشورهاى 
عرب داراست. عربستان سعودى و يمن، 
از لحاظ مشاركت اقتصادى و سياسى زنان 
و رتبه كلى برداشتن شكاف جنسيتى، در 

ته جدول جاى دارند. 
از  هيچ كدام  حتى  اسالمى،  جمهورى 
سازمان هاى  بيانيه هاى  و  كنوانسيون هاى 
درباره  ملل،  سازمان  جمله  از  بين المللى 

زنان را قبول ندارد.
رئيس جديد مركز امور زنان و خانواده در 
كرد:  اعالم  خود  مطبوعاتى  نشست  اولين 
مركز  اين  رياست  و  زنده ام  كه  زمانى  «تا 
هيچ  به  نمى دهم  اجازه  دارم  برعهده  را 
كنوانسيون هاى  نامه ها و  موافقت  كدام از 
بين المللى در مورد حقوق زنان بپيونديم.» 
دكتر طبيب زاده نورى كه به رياست اين 
مركز انتصاب شده است، در نشست روز 
نقش  از  ابتدا  خرداد 1385،   29 سه شنبه، 
بوجود  در  اينترنت  و  رسانه ها  رسالت  و 
سخن  موجود  فرهنگى  تحوالت  آوردن 
انتقال  از  كه  خواست  آنان  واز  گفت 
اطالعاتى كه از صحت و سقم آن خبرى 
تنش  ايجاد  از  تا  كنند  خوددارى  ندارند، 
بواسطه انتشار اين اخبار جلوگيرى شود.      
مسئوليت  حادثه  بد  «از  گفت:  سپس  وى 
است  گرفته  قرار  من  عهده  بر  مركز  اين 
جمهورى  نظام  در  مسئوليت  يك  قبول  و 
اسالمى احتياج به جرات زيادى دارد چون 
بار  نپذيرد،  انجام  خوبى  به  مسئوليتى  اگر 
دين 70 ميليون انسان عالوه بر فشار قبر 
بردوشش است. من هم در اين راه نيازمند 

دعاى همه دوستان هستم.»
تغيير  داليل  ذكر  در  نورى،  زاده  طبيب 
نام اين مركز در دوران رياست جمهورى 
اين  به  خانواده  نام  افزودن  و  احمدى نژاد 
مركز گفت : «زنان ، خارج از حضورشان 

اجتماعى  هويت  صاحب  خانواده  در 
هستند اما بهترين هويت براى زنان همان 
هويتى است كه در خانواده براى شكل زن 
مى گيرد و حضور زن باعث ايجاد آرامش 
از  صيانت  مى شود.  خانواده  اهالى  رفاه  و 
كيان خانواده هم بر عهده زنان گذاشته شده 
است و زنان ما به اين مسئوليت واقفند. به 
خانواده  بنيان  تحكيم  براى  و  دليل  همين 
تغيير  مركز  اين  نام  زنان،  حضور  بواسطه 
يافته و قصد داريم تا با ارائه راهكارهاى 
و  خانواده  مشكالت  حل  زمينه  در  كالن 
تحكيم بنيان خانواده و نظارت بر اين امر 

گام برداريم. 
سئواالت  با  نشست  سخنان،  اين  از  پس 
زاده  طبيب  يافت.  ادامه  خبرنگاران 
خصوص  در  سئوالى  به  پاسخ  در  نورى، 
هايى   NGO از  مركز  اين  حمايت هاى 
مى كنند،  فعاليت  زنان  زمينه  در  كه 
و  رشد  در  زياد  سرعت  دليل  «به  گفت: 
قبلى  سيستم  ،در  ها   NGO گسترش 
سازمان ها  اين  برعملكرد  نظارتى  هيچ 
نمى شده و گاها ديده شده مبالغ هنگفتى 
ناكارآمد  كه  مى شده  داده  NGOهايى  به 
از  ثبت  شماره  يك  فقط  حتى  و  بوده اند 
برنامه  ما  كه  حالى  است. در  موجود  آنان 
سازمان هاى  اين  شناسايى  براى  وسيعى 
فعال  سازمان هاى  از  و  داريم  غيردولتى 
براى  كه  تومانى  ميليون   404 بودجه  با 
است،  يافته  اختصاص  زنان  NGOهاى 

حمايت مى كنيم...» (آفتاب نيوز، سه شنبه 
29 خرداد 1385-20 جون 2006) 

خشونت عليه زنان
زنان در جهان، به عناوين گوناگون مورد 
عليه  خشونت  مى گيرند.  قرار  خشونت 
دارد.  جهانى  هولناک  و  كريه  چهره  زنان، 
بورژوايى  بين المللى  جوامع  رو  اين  از 
و  آزادى خواه  مردان  و  زنان  مبارزه  با  نيز 
را  قوانينى  شده اند،  مجبور  برابرى طلب 
به  روزهاى  و  كنند  وضع  مورد  اين  در 
آن  كردن  برجسته  براى  نيز  را  خصوصى 

تعيين نمايند.
سازمان  عمومى  مجمع   48/104 قطعنامه 
ملل، مصوبه 23 فوريه 1994 ماده 1- در 
اين اعالميه، عبارت «خشونت عليه زنان» به 
معنى هر عمل خشونت آميز براساس جنس 
است كه به آسيب يا رنجاندن جسمى يا 
روانى زنان منجر شود. يا احتمال مى رود 
كه منجر بشود، از جمله تهديدات يا اعمال 
مشابه، اجبار يا محروم كردن مستبدانه زنان 

از آزادى، كه در نظر عموم يا در خلوت 
زندگى خصوصى انجام شود. 

ماده 2- تعبير خشونت عليه زنان بايد شامل 
موارد زير، اما نه محدود به اين موارد، باشد. 
الف - خشونت جسمى، جنسى و روانى 
جمله  از  مى افتد،  اتفاق  خانواده  در  كه 
در  بچه ها  دختر  جنسى  آزار  كتك زدن، 
خانه، خشونت مربوط به جهيزيه، تجاوز 
توسط شوهر، ختنه زنان، خشونت مربوط 
كه  عملى  رسوم  ديگر  و  زنان  استثمار  به 
خشونت   - ب  مى رساند.  آسيب  زنان  به 
جامعه ى  در  كه  روانى  و  جنسى  جسمى، 
تجاوز،  جمله  از  مى افتد،  اتفاق  عمومى 
سوءاستفاده جنسى، آزار جنسى و ارعاب 
در محيط كار، در مراكز آموزشى و جاهاى 
اجبارى.  تن فروشى  و  زنان  قاچاق  ديگر، 
روانى  و  جنسى  جسمى،  خشونت   - پ 
دولت  توسط  كه  جائى،  هر  در  «شكنجه» 
انجام شود يا ناديده گرفته شود. ماده 3- 
زنان به طور برابر حق برخوردارى و حفظ 
همه حقوق بشر و آزادى هاى اساسى در 
اجتماعى،  اقتصادى،  سياسى،  عرصه هاى 
ديگر  عرصه هاى  همه  و  مدنى،  فرهنگى، 
را دارند. اين حقوق از جمله شامل موارد 
زير است : 1- حق زندگى 2- حق برابرى 
3- حق آزادى و امنيت شخصى 4- حق 
از  آزادى  حق  قانون 5-  بالسويه  حمايت 
بهره بردارى  حق   -6 تبعيض  اشكال  همه 
جسمى  سالمت  ممكن  ميزان  باالترين  از 
و  عادالنه  شرايط  حق   -7 روانى  و 
كه  اين  حق   -8 كار  براى  رضايت بخش 
يا  مجازات ها  ديگر  يا  شكنجه  مورد  فرد، 
رفتار خشن و غيرانسانى و تحقير آميز واقع 

نشود.
روز 25 نوامبر 1960، حكومت جمهورى 
دومينيكن، سه تن از زنان فعال سياسى در 
در  فجيعى  طرز  به  را  زنان  حقوق  زمينه 
 46 رساند،  قتل  به  ساختگى  سانحه   يك 

سال مى گذرد.
به همين مناسبت روز حذف خشونت عليه 
زنان، نخست در سال 1980 در آمريكاى 
التين و در سال 1999، در مجمع عمومى 
روز  و  رسيد  تصويب  به  ملل  سازمان 
حذف  جهانى  روز  عنوان  به  نوامبر،   25

خشونت عليه زنان اعالم شد. 
موظف  دولت ها  كشورها،  از  بسيارى  در 
براى  را  كالنى  بودجه هاى  كه  شده اند 
در  حتى  زنان  عليه  خشونت  با  مبارزه 
فعاالن  و  غيردولتى  سازمان هاى  اختيار 
جنبش زنان قرار  دهند تا در جهت ترويج 
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محو  جهت  در  و  برابرى طلبانه  فرهنگى 
تالش  زنان  عليه  خشونت  و  تبعيض 
كنند. همچنين به بارى زنان خشونت ديده 

بشتابند.
به  زنان،  عليه  خشونت  تاريخ،  طول  در 
كردن  گور  به  زنده  از  مختلف  اشكال 
ختنه،  كنيز  عنوان  به  آنان  فروش  دختران 
و  تجاوز  تا  اجبارى،  ازدواج  سنگسار، 
توهين و كتك زدن و غيره در جريان بوده 

است. 
سازمان ملل در اكتبر سال 2006، در يك 
بررسى كه حاصل آن گزارشى مشتمل بر 
139 صفحه است؛ به وضعيت زنان جهان 
پرداخته و از آن به عنوان «تبعيض و نقض 

حقوق بشر زنان» ياد كرده است.
براساس اين گزارش، هر ساله 5000 زن 
در سراسر دنيا، توسط افراد خانواده خود 
به داليل ناموسى به قتل مى رسند. از 192 
كشور عضو سازمان ملل حداقل در 102 
كشور هى قانونى براى مرتكبين خشونت 

عليه زنان وجود ندارد.
همسر  به  مرد  تجاوز  كشور   53 در 
در  نمى شود.  محسوب  جرم  قانونى اش 
99 كشور قانونى عليه قاچاق زنان وجود 

ندارد.
سازمان بهداشت جهانى، در تحقيقى ديگر 
در رابطه با خشونت عليه زنان اعالم كرده 
مورد  زن  يك  ثانيه   18 هر  در  كه  است 

حمله يا بد رفتارى قرار ميگيرد.
در  بين الملل  عفو  سازمان  همچنين 
زنان،  عليه  خشونت  پيرامون  گزارشى 
«خانه» را مكانى بسيار خطرناک براى زنان 
جهان معرفى كرده است. شوراى اروپا نيز 
خشونت خانگى را بزرگترين دليل مرگ و 
از كارافتادگى زنان 16 تا 44 ساله معرفى 
كرده است. خشونت عليه زنان در جامعه، 
محيط كار و حين درگيرى و جنگ نيز به 

شدت خودنمايى ميكند. 
در  ملل  سازمان  بررسيهاى  از  گوشه هايى 
خشونت  پيرامون   ،2006 سال  گزارش 

عليه زنان، عبارتند از:
- حداقل در 71 كشور بخش قابل توجهى 
يا  جنسى  جسمى،  خشونت  از  زنان  از 

روانى رنج مى برند.
- بيش از 130 ميليون دختر ختنه شده اند. 
برخى  و  آفريقا  در  بيشتر  كه  عملى 
كشورهاى خاورميانه يا ميان جوامع مهاجر 
در اروپا، آمريكاى شمالى و استراليا رواج 

دارد.
به  والدين  توسط  دختر  فرزند  كشتن   -

شدت در جنوب و شرق آسيا و خاورميانه 
وجود دارد.

- اغلب صدها هزار نفرى كه هر ساله به 
هدف سوءاستفاده جنسى قاچاق مى شوند 

زن و كودک هستند. 
پليس  توسط  كه  زنانى  عليه  خشونت   -
دستگير ميشوند يا به زندان مى افتند، بسيار 

زياد است. 
كشتارهاى  جريان  در   1994 سال   -
 500 تا   250 بين  رواندا  در  دسته جمعى 
در   - گرفتند.  قرار  تجاوز  مورد  زن  هزار 
در  زن  هزار   50 تا   20 بين  نيز   90 دهه 
تجاوز  مورد  بوسنى  درگيرى هاى  جريان 

قرار گرفتند.
 50 عامل  تجاوز  و  خانگى  خشونت   -
درصد بيمارى هاى زنان 15 تا 44 ساله در 
كشورهاى در حال توسعه و 19 درصد در 

كشورهاى توسعه يافته است
- ريسك ابتال به ويروس اچ آى وى  (عامل 
بيمارى ايدز) در زنانى كه مورد خشونت 

قرار گرفته اند بيشتر است.
خشونت  پيامد  رايجترين  افسردگى   -

جسمى و جنسى عليه زنان است.
تجربه  را  جنسى  خشونت  كه  دخترانى   -
باز  تحصيل  ادامه  از  اغلب  كرده اند 

مى مانند.
زن  سه  هر  از  ملل  سازمان  گزارش  به 
به  خورده،  كتك  يكى  حداقل  جهان،  در 
اجبار وادار به عمل جنسى شده يا به طرق 
بدرفتارى  مورد  عمرش  طول  در  ديگر 
قرار گرفته است. بر اساس همين گزارش 
را  بدرفتارى ها  اين  كه  فردى  هم  معموال 
خشونت  اوست.  آشناى  مى شود  مرتكب 
بشر  حقوق  نقض  فراگيرترين  زنان  عليه 

در تاريخ بشر تا به امروز است.
به  زنان،  عليه  خشونت  ترتيب،  بدين 
محدود  خاصى  جغرافيايى  مرزهاى 
نمى گردد و در سراسر جهان جريان دارد. 
عالوه بر اين خشونت عليه زنان، همچنين 
به گروه سنى خاصى محدود نيست و با 
اشكال  به  متفاوتى  ضعف هاى  و  شدت 
گوناگون در ميان طبقات مختلف اجتماعى 

در هر لحظه روى مى دهد.
در  خشونت  و  جنگ  قربانيان  بيشترين 
عراق  در  مثال،  براى  هستند.  زنان  جهان 
روز به روز زنان بيشترى ربوده مى شوند. 
زده،  جنگ  و  شده  اشغال  كشور  اين  در 
روزمره  جارى  امور  بر  كشتار  و  سركوب 
مردم حكومت مى كند و در اين ميان زنان 
وضعيت  اين  قربانيان  بزرگترين  عراقى، 

سوى  از  بيشترى  زنان  روزبروز  هستند. 
باندهاى مافياى و نظاميان ربوده مى شوند. 
به طور كلى در اين كشور هيچ كسى در 
امنيت بسر نمى برد. كمتر زنى حاضر است 
در باره آنچه كه بر او گذشته است با كسى 

صحبت كند. 
سازمان براى آزادى زنان در عراق، گزارش 
كرده است كه از زمان اشغال عراق توسط 
نيروهاى آمريكائى و متحدانش، يعنى ميان 
فاصله زمانى2003 تا 2006 بيش از 2000 
زن در عراق مفقود شده اند. اما به اين آمار 
بسيارى  زيرا  كرد.  بسنده  نمى توان  هم 
آبروى  از  ترس  لحاظ  به  خانواده ها  از 

خانواده، صدايشان درنمى آيد. 
واشنگتن  انستيتوى  بررسى  يك  براساس 
 ،2006 دسامبر   4 تاريخ  در  كه  بروكينگ 
مارس  ماه  تاريخ  از  است  شده  منتشر 
عراقى  زن   40 تا   30 ميان  روزانه   ،2006
شامل  تنها  آمار  اين  البته  شده اند.  مفقود 

آن هايى است كه گزارش داده شده اند. 
بنا به گزارش اين انستيتو، در ژانويه 2004، 
آمار زنان ربوده شده در شهر بغداد، روزانه 
2 نفر بوده است و در دسامبر همان سال، 
10 نفر و امروز همان طور كه در باال اشاره 
شد بين 30 تا 40 نفر زن است. بسيارى 
اين  از  نامعلوم  بخشى  كه  باورند  اين  بر 
زنان كه هزاران نفر تخمين زده مى شوند 
به لحاظ دالئل مالى ربوده شده اند و مابقى 
به لحاظ انگيزه هاى گروهى و قومى ربوده 
نمى خواست  كه  ساله   25 زنى  شده اند. 
من  «اقوام  كه  گفت  بما  شود  فاش  نامش 
30000 دالر براى آزادى من پرداخته اند.» 
اين زن، با هدف پول دزديده شده بود، اما 
بسيارى از زنان ربوده شده زمانى كه پيدا 
سرشان از  يا  بودند و  خفه شده  يا  شدند 
تن جدا شده بود. از سرنوشت بسيارى هم 

هرگز اطالعى به دست نيامد.
زندگى  عراقى  زنان  به  آمريكا،  دولت 
داده  وعده  را  بيش ترى  امكانات  و  بهتر 
از  بعد  كه  است  اين  واقعيت  اما  بود. 
اوضاع  كشور  اين  اشغال  نيم  و  سال  سه 
كه  دادند  وعده  آن ها  ديگريست.  طور 
25 درصد صندلى هاى مجلس را به زنان 
اختصاص خواهند داد، اما نتيجه چه بود: 
در انتخابات مجلس عراق در 15 دسامبر 
2005، از 275 صندلى مجلس 85 صندلى 
مساله  اين  اما  دادند  زن  نمايندگان  به  را 
براى احقاق حقوق زنان هيچ چيزى را به 

همراه نياورد. 
با اين وجود حتى كشورهايى هم 
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هستند  متحد  ملل  سازمان  عضو 
بر  غيرانسانى  بسيار  قوانين  كه 
عليه زنان دارند. براى مثال، در كشورهايى 
در  ايران  چون  اسالمى  ارتجاع  قوانين  كه 
جريان است، عالوه بر سركوب وحشيانه 
با  مسلمان  زن  ازدواج  امكان  عدم  زنان، 
ارزش  بودن  نصف  غيرمسلمان،  مرد 
ممنوعيت  مردان،  برابر  در  زنان  شهادت 
ورود زنان به مكان هاى ورزشى، اجبارى 
انگشت شمار  حضور  پوشش،  بودن 
پست هاى  در  زنان  كمرنگ  بسيار  و 
و...  مديريتى  و  سياسى  اقتصادى،  كليدى 
قوانين  با  قوانين  اين  همه  دارد.  رسميت 
ملل  سازمان  قوانين  و  زنان  جهان شمول 
است.  مغاير  بين المللى  نهادهاى  ديگر  و 
اين نهادها نيز به دليل دنبال كردن اهداف 
سرمايه دارى جهانى، تالش چندانى براى 
اجراى قوانين خود در كشورهايى كه عضو 
اين سازمان هستند، به خرج نمى دهند و 
اطالعيه هايى  صدور  به  حالت  بهترين  در 

در محكوميت آن ها بسنده مى كند. 
پژوهش  عنوان  تحت  پژوهش  يك  نتايج 
كلى  شاخص  دراندازه گيرى  «ملى»، 
ايران، 45  در  زنان  عليه  خانگى  خشونت 
مقياس هايى  مقياس را عنوان كرده است. 
ركيك،  كلمات  بردن  كار  به  هم چون 
دشنام،  و  نزاكت  از  بيرون  صحبت هاى 
بهانه گيرى هاى پى درپى، داد و فرياد و بد 
اخالقى، ايجاد فشارهاى روحى و روانى با 
رفتار آمرانه و تحكم آميز، تهديد به كشتن، 
مفصل  كارى  كتك  غذا،  از  كردن  محروم 
و...، اين پژوهش آمار را اين گونه روايت 

مى كند. 
زنان ايران در ميان انواع 9 گانه خشونت 
خانگى، بيشتر تحت خشونت هاى روانى 
كل  از  درصد  دارند. 52/7  قرار  كالمى  و 
بررسى  ملى  پژوهش  در  پاسخگويان 
كرده اند  اعالم  دقيقا  خانگى،  خشونت 
قربانى  تاكنون  مشترک  زندگى  اول  از  كه 
كاربردن  به  شامل  كه  خشونت  نوع  اين 
بهانه  فرياد،  و  داد  دشنام،  ركيك،  كلمات 

گيرى هاى پى در پى و ... است، بوده اند.
براى  خشونت  نوع  اين  وقوع  ميانگين 
زنانى كه درگير آن بوده اند، 10 بار است. 
دوم  نوع  از  فيزيكى  خشونت  بعد،  رتبه 
است كه 37/8 درصد از زنان ايرانى از اول 
زندگى مشترک خود، آن را تجربه كرده اند 
كه شامل سيلى زدن، زدن با مشت يا چيز 

ديگر، لگد زدن و... است.

خشونت ها  نوع  اين  تجربه  ميزان  متوسط 
براى زنان درگير در خشونت خانگى، برابر 
با 2/46 بار است. رتيه سوم با رقم 27/7 
درصد متعلق به خشونت هاى ممانعت از 
رشد اجتماعى و فكرى و آموزشى است 
كه شامل ايجاد محدويت در ارتباط هاى 
از  ممانعت  اجتماعى،  و  دوستانه  فاميلى، 
در  محدويت  ايجاد  و  اشتغال  و  كاريابى 
انجمن هاى  در  مشاركت  و  تحصيل  ادامه 
زنان  از  درصد   72/3 كه  است  اجتماعى 
مشترک  زندگى  اول  از  كه  كرده اند  اظهار 
خشونت  از  نوع  اين  معرض  در  تاكنون 

همسران خود نبوده اند.
و  طباطبايى  قاضى  تحقيق  يافته هاى 
بر  موثر  عوامل  با  ارتباط  در  همكارانش 
خشونت خانگى نشان مى دهد كه وضعيت 
تاثير  همسرآزارى  ميزان  بر  نيز  تحصيلى 
دارد. زنان بى سواد بيشترين و زنان داراى 
خشونت  كم ترين  ليسانس  و  ديپلم  فوق 
تجربه  خود  مشترک  زندگى  اول  از  را 

كرده اند.
كه  مى دهد  نشان  تحقيق  همين  يافته هاى 
ميزان تاثير سن و همچنين شاغل و يا غير 
شاغل بودن زن بر خشونت خانگى عليه 
توجهى  قابل  تفاوت هاى  و  تنوع  از  زنان 
ساله   59 تا   55 زنان  است.  برخوردار 
باالترين و زنان 20 تا 24 ساله پائين ترين 
مورد وقوع خشونت را در زندگى مشترک 
بيشتر  نيز  غيرشاغل  زنان  داشته اند.  خود 
تجربه  را  خشونت  كم تر  شاغل  زنان  و 

كرده اند.
در  كه  ديگر  پژوهش  يك  يافته هاى 
از  برخى  است،  شده  انجام  تهران 
تاييد  باره  اين  در  را  ملى  پژوهش  نتايج 

مى كند. ويژگى هاى فردى قربانيان 
مراكز  به  مراجعه  در  همسرآزارى 
عنوان  قانونى  پزشكى  سازمان 
حسن  توسط  كه  است  پژوهشى 
ستاره  آمنه  كاكويى،  حسن  افتخار، 
شده  انجام  برادران  منير  و  فروزان 
توصيقى  مطالعه  اين  نتايج  است. 
از  درصد   28 كه  مى دهد  نشان 
و  شاغل  خانگى  خشونت  قربانيان 

71 درصد غيرشاغل بوده اند.
ارتباط  زنان  اشتغال  طرفى  از 
تحصيالت  ميزان  با  تنگاتنگى 
پژوهش  اين  در  است.  داشته  آنان 
چه  هر  كه  شده  روشن  همچنين 
مى يابد  افزايش  زناشويى  مدت 
و  شوهر  شتم  و  ضرب  دفعات 
افزايش  خانگى  خشونت  با  مدارا  ميزان 

مى يابد.
تعداد  كه  مى دهد  نشان  پژوهش  اين 
تعداد  با  شوهر  شتم  و  ضرب  دفعه هاى 
فرزندان ارتباط مستقيم دارد و هرچه تعداد 
فرزندان بيشتر باشد، خشونت جسمى عليه 
كه  اين  ضمن  است.  شده  بيشتر  هم  زنان 
بين دفعات ضرب و شتم شوهر و گرايش 
ديده  ارتباطى  جدايى  طالق و  قربانيان به 

نشده است.
خشونت  در  نيز  خانواده  كم  درآمد 
خانواده گى بسيار موثر است. خانواده هايى 
هزار   75 زير  آنها  ماهانه  هزينه  ميزان  كه 
را  خشونت  ميزان  باالترين  بوده  تومان 
تا   226 بين  كه  آنها  و  كرده اند  تجربه 
300 هزار تومان هزينه داشته اند، كمترين 

خشونت را.
خانه هاى  در  كه  خانواده هايى  همچنين 
وياليى زندگى مى كنند، بيشترين خشونت 
سكونت  آپارتمان  در  كه  خانواده هايى  و 
تجربه  را  خشونت  كمترين  دارند، 

كرده اند.
مردانى كه تا 18 سالگى در روستا بزرگ 
زنان  عليه  را  خشونت  باالترين  شده اند، 
شهر،  شده  بزرگ  مردان  و  داشته اند  روا 

كمترين خشونت را.
زندگى،  دوره هاى  شده  مرتب  ميانگين 
بر  ملى  سطح  در  پاسخ گويان  بين  در 
خانگى  خشونت  وقوع  ميزان  حسب 
نشان مى دهد كه دوره هاى زير به ترتيب 
ايران  زنان  براى  دوره ها  پرخشونت ترين 

محسوب مى شوند.
 -  2 ازدواج  اول  سال  يك   -1
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دوران تنگناهاى مالى 3 - پس از 
تولد فرزندان 4 - حداقل يك بار 
در ماه 5 - دوران ميان سالى 6 - 

دوران باردارى.
خالصه يافته هاى بر آورد گستره خشونت 
خانگى در 28 مركز استان كشور، 12 مورد 
از كم شايع ترين انواع خشونت را درباره 
كردن  مجبور  مى دهد؛  نشان  چنين  زنان 
شرع  و  عرف  خالف  كارهاى  انجام  به 
منجر  كارى  كتك  درصد)،  قانون (1/1  و 
به سقط جنين (1 /2 درصد)، زدن تا حد 
نقص عضو (3/1 درصد)، زدن تا حدى كه 
است (5/1درصد)،  شده  پاره  گوش  پرده 
زدن تا حدى كه دست يا پا شكسته است 
دندان (6/1  دادن  دست  از  (2درصد)، 
بينى  يا  فك  كه  حدى  تا  زدن  درصد)، 
جلوگيرى  درصد)،  است (5/1  شكسته 
زمان  در  زن  توسط  فرزندان  نگهدارى  از 
شوهر  مجدد  ازدواج  2درصد)،  متاركه ( 
اول (2درصد)،  همسر  رضايت  بدون 
جنين (5/2درصد)،  سقط  به  كردن  مجبور 
شده  لق  دندان ها  كه  حدى  تا  زدن 
نكردن  مراعات  درصد)،  است (5/2 

بهداشت زناشويى (6/2 درصد)
پژوهش هايى  اغلب  كه  است  ذكر  شايان 
دليل  به  يا  مى گيرد  صورت  ايران  در  كه 
سانسور و اختناق و يا به دليل افكار خود 
اشاره  دولتى  خشونت  به  پژوهشگران، 
و  اسالمى  جمهورى  سران  نمى شود. 
همواره  آن  سركوبگر  نيروهاى  فرماندهان 
تاكيد  زنان  سيستماتيك  سركوب  به 

مى كنند.
ماموران  گفت :   مازندران  انتظامى  فرمانده 
كه  بدحجاب  افراد  ورود  از  راه  پليس 
از  استان  به  آمدن  قصد  نقليه  وسيله  با 
محورهاى مختلف از جمله كندوان، هراز 
جلوگيرى  باشند،  داشته  را  فيروزكوه  و 

خواهند كرد .   
به گزارش خبرنگار خبرگزارى «انتخاب»، 
15 آذر 1385، سرتيپ دوم پاسدار مهدى 
فرماندهان  روزه  يك  همايش  در  توكلى، 
افزود :   سارى  در  مازندران  راه  پليس 
صورت  در  موظفند  راه  پليس  «مامورين 
به  ورودشان  از  بدحجاب  افراد  مشاهده 

اين خطه جلوگيرى كنند .»   
راه  پليس  فرماندهان  به  خطاب  وى، 
مازندران اظهار داشت  :  «با مسئوليت بنده 
اين  وارد  بدحجاب  افراد  ندهيد  اجازه 
بى بند  جاى  مازندران  زيرا  بشوند  استان 
بداخالق،  افراد  خوش گذرانى  و  بارى  و 

اراذل و اوباش نيست ».
سركوب هاى  و  تهديدها  اين  اما 
جمهورى  انتظامى  نيروهاى  سيستماتيك 
مرعوب  در  خيابان ها  در  غيره  و  اسالمى 
نبوده اند.  موفق  آزادى خواه  زنان  كردن 
فرمانده  نيروى انتظامى جمهورى اسالمى، 
دانشگاه  دانش جويان  جمع  در  اخيرا 
اصفهان گفته كه «در هشت ماه اول سال، 
ماموران ما يك ميليون و 300 هزار مورد 
نصف  اگر  كه  داده اند  بدحجابان  به  تذكر 
اين موارد را هم جدى حساب كنيم، يعنى 
بدحجاب  هزار   600 حدود  ما  كشور  در 
كه  مى دهد  نشان  و  داشته  است  وجود 
بايد اين موضوع را يك اپيدمى اجتماعى 
ايجاد  خواندن  مهم  با  وى  كنيم.  حساب 
امنيت اخالقى در جامعه، گفت: در امنيت 
اخالقى ما به دنبال امنيت خانه و خانم ها 

هستيم.»
انتظامى  نيروى  فرمانده  ترتيب،  بدين 
خواهان  آشكارا  اسالمى،  جمهورى 
دخالت بيش تر نيروى انتظامى و حزب اهللا 
در مسائل خصوصى مردم در خانه هايشان 
و به ويژه زنان شده است. از سوى ديگر 
وى، به شهامت و جسارت بى نظير زنان و 
ارتجاعى  قوانين  رعايت  عدم  در  دختران 

آن ها اقرار كرده است.
امروز مبارزه مشترک و متحد زنان و مردان 
آزادى خواه و برابرى طلب در راه برچيدن 
اسالمى،  جمهورى  جنسى  آپارتايد  بساط 
مبارزاتى  عرصه هاى  مهم ترين  از  يكى 
زنان  جنبش  بايد  است.  ايران  جامعه  در 
و  كرد  تقويت  آن،  در  فعال  حضور  با  را 
هر درجه تحميل خواست و مطالبات زنان 
بر جمهورى اسالمى، به همان نسبت نيز 
به باز شدن فضاى سياسى و اجتماعى در 

ايران يارى مى رساند.
پيشرفته  كشورهاى  در  اگر  ترتيب،  بدين 
صنعتى و توسعه يافته تا حدودى حقوق و 
آزادى هاى زنان با مبارزه پيگير و طوالنى 
جنبش هاى اجتماعى، به دولت ها تحميل 
شده است اما، در حكومت هاى ارتجاعى و 
ديكتاتورى ملى و اسالمى، چون حكومت 
جمهورى اسالمى ايران، عالوه بر اين كه 
خشونت شديدى در جامعه و خانواده بر 
حكومت  خود  مى شود،  اعمال  زنان  عليه 
و  شديدترين  نيز  ايران  اسالمى  جمهورى 
فجيع ترين خشونت هاى جسمى و روحى 
را عليه زنان به كار مى گيرد. اين حكومت، 
از مدل و رنگ لباس زنان، انتخاب شغل 
و آزادى سفر، طالق تا تجاوز به دختران 

بر  سنگسار  و  شالق  و  زندان ها  در  باكره 
عليه زنان اعمال مى كند.

خودكشى زنان
 15 جهان،  در  خودكشى  متوسط  نرخ 
درصد   6 تا   4 و  است  نفر  هزار  در 100 
مى شود.  شامل  را  مير  مرگ  و  علل 
بهداشت  سازمان  بررسى  هاى  نتايج 
سال  از  مى دهد  نشان   (  (WHO جهانى
1950تا 1995ميالدى، سن خودكشى سير 
نزولى داشته است به طورى كه از دهه 70 
بيش  جوانان،  در  خودكشى  نرخ  ميالدى، 

از 3 برابر شده است.
در  سال  چندين  طى  كه  تحقيقاتى  در 
سركوب هاى  نااميدى،  شده،  انجام  ايران 
عدم  بى كارى،  فقر،  حقوقى،  و  سياسى 
تحصيالت  در  شكست  خانواده،  حمايت 
سخت گيرى  و  پرخاشگرى  افسردگى،  و 
شوهران از مهم ترين عواملى هستند كه در 

اقدام به خودكشى جوانان موثر بوده اند. 
ايران، پس از چين، دومين كشورى است 
از  بيش  زنان  بين  در  خودكشى  آمار  كه 
مردان است. در اين بين زنان طالق  گرفته 
يا بيوه، 3 تا 5 برابر زنانى كه زندگى  شان از 

هم نپاشيده، اقدام به خودكشى مى كنند.
جهانى  آوازه  چين،  اقتصادى  رشد  امروز 
جان  ارقام  كه  حالى  در  است،  كرده  پيدا 
 ، كارى  محيط هاى  در  كارگران  باختن 
كشور  اين  در  زنان  خودكشى  و  اعدام 
بسيار باال و ابعاد هولناكى به خود گرفته 

است.
چين  جهانى،  بهداشت  سازمان  آمار  بنابر 
تنها كشورى در جهان است كه زنان در آن 
بيش از مردان خودكشى مى كنند. در چين 
زن  يك  دقيقه  چهار  هر  متوسط  طور  به 
جان خود را مى گيرد. هر ساله يك ميليون 
خودكشى  به  دست  زن  هزار  پانصد  و 
مى زنند كه از اين ميان 150 هزار نفر آن ها 
موفق به كشتن خود مى شوند. اين مشكل 
در نواحى روستايى بدتر است، به طورى 
كه نرخ خودكشى در آن ها سه برابر مناطق 

شهرى است.
آمار  بيش ترين  خانه دار  زنان  همچنين 
خودكشى را دارند. زيرا حقوق شان نسبت 
جامعه  و  قانون  و  است  كم تر  مردها  به 
مى  شود.  قائل  تبعيض  زنان  و  مردان  بين 
كافى  حمايت هاى  نبود  ديگر،  سوى  از 
قدرت  مردان  كه  جامعه اى  در  زنان  از 
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افزايش  عوامل  از  هستند،  مطلق 
خودكشى زنان است. در مناطقى 
كه فقر و مردساالرى باالتر است 

آمار خودكشى زنان نيز باالست.
و  اسالمى  جمهورى  غيرانسانى  فشارهاى 
سركوب سيستماتيك زنان، نه تنها پايه هاى 
جامعه  در  را  مردساالرى  ارتجاعى  تفكر 
سبب  بلكه  است،  كرده  محكم تر  ايران 
سر  از  زنان  از  تعدادى  متاسفانه  كه  شده 
ناچارى و درماندگى دست به خودسوزى 
بزنند. براى مثال، هر ماه حداقل دو تا سه 
به  اقدام  بويراحمدى،  و  كهگيلويه  در  زن 

خودسوزى مى كنند. 
به گزارش ايسنا، سعادت شكيبايى، مسئول 
بهشتى  شهيد  بيمارستان  سوختگى  بخش 
سال  در  گفت :  زمينه  اين  در  ياسوج، 
خودسوزى  مورد  تن   39 ميان  از  جارى، 
ارتجاعى به اين بيمارستان، 16 تن بر اثر 
از  را  خود  جان  وارده  جراحات  شدت 

دست دادند.
آمار باالى خودكشى زنان در ايالم، باالتر 
از نقاط ديگر ايران است از هر 100 هزار 
نفر، 67 نفر اقدام به خودسوزى كرده اند. 

اين آمار تكان دهنده اى است.
سن پرخطر خودكشى در ايران، بين 15 تا 
در  كه  است  حالى  در  اين  است.  25سال 
كشورهاى ديگر، اين سن براى مردان 45 

و براى زنان، 55 سال به باال است.
ارگان هاى  توسط  زنان  بر  ستم  و  تبعيض 
مردساالرى  اسالمى،  جمهورى  سركوبگر 
شديد در خانواده ها، ازدواج هاى تحميلى، 
هنگام،  زود  ازدواج هاى  خانواده ها،  فقر 
روانى  و  روحى  بيمارى هاى  و  بى كارى 
وغيره از داليل عمده خودسوزى در اين 

استان است.

نظر كارل ماركس درباره خودكشى زنان
در  خودكشى  دردناک  معضل  و  مساله 
جامعه شناسى و روان شناسى، همواره يكى 
از مهم ترين موضوعات بوده و بر اهميت 
معضل  يك  عنوان  به  آن  علل  بررسى 

اجتماعى افزوده است.
درباره  ماركس  نظر  به  كه  اين  از  قبل 
دوركهايم  اميل  بپردازيم،  زنان  خودكشى 
معرفى  دانشمندى  نخستين  را  او  كه 
خودكشى  عميق  پژوهش  به  كه  مى شود 
پرداخته است تا  جايى كه از او، به عنوان 
ياد  زمينه  اين  در  مرجع  الگوى  نخستين 
مى كنند و اغلب در پژوهش هاى مربوط به 
خودكشى به تئورى دوركيمى، منعكس در 

اين الگوى مرجع، ارجاع داده مى شود. 
Emile Durkh-) دوركهايم  اميل 
زمينه  در  كتابى   ،1897 سال  در   ،(iem

عنوان  تحت  خودكشى  جامعه شناسى 
در  خود  زمان  در  كه  نوشت  «خودكشى» 
مثابه  به  بيستم  قرن  اول  نيمه  سال هاى 
جامعه  كتاب هاى  بحث انگيزترين  از  يكى 

شناسى به شمار مى رفت.
دوركهايم، در اين كتاب، براى نخستين بار 
مى گردد  سبب  كه  اجتماعى  برزمينه هاى 
خود  جان  گرفتن  به  مبادرت  انسان ها  تا 
را  انسان ها  اقدام  اين  و  افكند  سايه  كنند، 
كه برخالف طبيعت انسانى است كه سوى 

حيات و زندگى دارد، در پرتو زمينه هاى 
اجتماعى كه سبب مى گردد تا انسان تنها 
راه نجات را گرفتن جان خود تصور كند، 

مورد بررسى قرار داد.
ميزان  علمى  طور  به  كه  دوركهايم  كتاب 
خودكشى در بين پروتستان ها و كاتوليك ها 
فرد  رابطه  مى دهد،  قرار  بررسى  مورد  را 
را با گروه اجتماعى و يا جامعه بزرگ تر 
مورد بررسى و تحليل قرار داده و درجه 
«آميزش فرد با محيط» را به مثابه شاخصى 
براى توضيح خودكشى، تعريف مى نمايد.

كه  مى گيرد  نتيجه  خود  مطالعات  در  او 
و  مهار  ميزان  و  جامعه  با  فرد  رابطه  در 
آميزش فرد با جامعه در بعد افراطى خود، 
يا به عبارتى چنانچه اين آميزش با جامعه 
حد  در  يا  و  بوده  پايين  بسيار  حد  در 
بسيار باال، هر دو مى تواند بالقوه منجر به 

خودكشى گردد.
دوركهايم در كتاب خودكشى، ثابت نمود 

بدون  افراد  ميان  در  خودكشى   -1 كه: 
فرزند، بيشتر از افرادى است كه صاحب 

فرزند هستند. 
بيشتر  پروتستان ها  ميان  در  خودكشى   -2

از كاتوليك ها بوده است. 
همسران  زنانى كه  خودكشى در ميان   -3
خود را از دست داده و هيچ گاه ازدواج 
نكرده اند و يا مطلقه هستند، بيشتر از زنانى 

است كه مزدوج هستند. 

ابعاد  دوركيم،  از  قبل  جوان،  ماركس  اما 
ديگرى از علل اين معضل مهم اجتماعى 
را به ويژه در مورد خودكشى زنان، مورد 
بررسى قرار داده بود. كتابى تحت 
با  خودكشى»،  و  «ماركس  عنوان 
«كوين  مقدمه هاى  و  ويرايش 
آندرسون و اريك اى. پلوت»، كه 
و  ترجمه  مرتضوى  حسن  توسط 
در سال 1384 از سوى انتشارات 
يافته  انتشار  ايران  در  نو»،  «گام 

است. 
كوپن آندرسن، دانشيار در بخش 
نويز  ايلى  دانشگاه  جامعه شناسى 
پژوهشگر  و  نويسنده  و  شمالى 
آمريكايى، در مورد مقاله ماركس 
خودكشى»،  و  «پوشه  عنوان  با 
اين   ...» مى دهد:  توضيح  چنين 
ماركس  يافته  انتشار  بحث  تنها 
پس  او  است.  خودكشى  درباره 
از انتشار اين مقاله كوتاه در سال 
 - اجتماع  آينه  مجله  در   1846
يك مجله كوچك سوسياليستى آلمانى كه 
انگلس نيز با آن همكارى مى كرد - هرگز 
دوباره به اين موضوع نپرداخت. دوم، اين 
بحث هاى  پيگيرترين  از  يكى  شامل  متن 
ماركس  اوليه  آثار  در  جنسيت  به  مربوط 
خودكشى  به  مقاله  اين  در  ماركس  است. 
ستم  به  را  وقايع  اين  و  مى پردازد  زنان 
وارد بر زنان در خانواده بورژوايى فرانسه 

مربوط مى سازد... 
ماركس گزينش خود را از فصلى از كتاب 
خاطرات پوشه با عنوان «درباره خودكشى 
پوشه،  پوشه (ژاک  نقد  با  آن»  علل  و 
بازگشت  دوران  در  كه  بود  اقتصاددان 
سلطنت به مقام بااليى رسيد و با قسمت 
به  شروع  پاريس  پليس  اداره  بايگانى 
همكارى كرد.)... پوشه در فضاى سياسى 
آن روز، مدافع انقالب كبير فرانسه شناخته 

شد... اما كتاب چند جلدى او با 
عنوان «خاطرات از بايگانى هاى 
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سال  در  انتشار  از  پس  پليس» 
1838، يعنى هشت سال پس از 
مرگش، جار و جنجالى به پا كرد. عالوه 
قرن  ديگر  برجسته  شخصيت  ماركس،  بر 
نوزدهم كه تحت تاصير پوشه قرار گرفت 
الكساندر دوما بود كه خطوط كلى رمانش 
از  را  كريستو (1844)  مونت  كنت  نام  به 
واقعه اى بر گرفت كه در خاطرات پوشه 

آمده بود...
ماركس گزينش خود را از فصلى از كتاب 
خاطرات پوشه با عنوان ندرباره خودكشى 
مدرن  جامعه  از  پوشه  نقد  با  آن  علل  و 
به طور كلى آغاز مى كند: «تلفات ساليانه 
ناشى از خودكشى، كه تا حدى عادى او 
ادوارى است، مى بايد نشانه اى از سازمان 
معيوب جامعه ما تلقى شود.»... پوشه نقد 
تقويت  را  خانواده  از  ماركس  راديكال 

مى كند.
... ماركس بخش بيش تر اين گزيده ها را 
اختصاص  خودكشى  سه  مفصل  شرح  به 
مى دهد؛ سه خودكشى نخست توسط زنان 
جوان انجام شده است. در نخستين مورد، 
زنى جوان، دختر يك خياط، بكارت خود 
خانواده  منزل  در  را  شبى  كه  هنگامى  را 
مى دهد.  دست  از  مى كند  سپرى  نامزدش 
صبح روز بعد همين كه پدر و مادر دختر 
از ماجرا مطلع مى شوند، او را با خشونت 
«بى آبرو»  همسايه ها  نزد  نيز  و  سرزنش 
در  را  خود  دخترک  بعد،  كمى  مى كنند. 
رودخانه سن غرق مى كند. ماركس در ميانه 
ترجمه خود نقد خويش را از قدرت طلبى 
خانواده بورژوايى اضافه مى كند: «آن ها كه 
از همه بزدل ترند، خود كمتر از همه قادر به 
مقاومت اند، به محض آن كه بتوانند قدرت 
كنند،  اعمال  را  مادرى شان  و  پدر  مطلق 
سرسخت و انعطاف ناپذير مى شوند. و نيز 
سوء استفاده از اين قدرت چون جايگزينى 
و  سرسپردگى ها  تمامى  براى  بى رحمانه 
جامعه  در  مردم  كه  است  وابستگى هايى 
بورژوايى، چه با طيب خاطر و چه از سر 

اكراه به آن تن مى دهند.
مى كند  ترجمه  ماركس  كه  مورد  دومين 
مربوط به سوء استفاده در زندگى زناشويى 
است و نه استبداد والدين، كه اين بار در 
يك خانواده چند نژادى مارتينيكى (مربوط 
شرقى)  كارائيب  در  مارتينيك  جزيره  به 
رخ مى دهد. شوهر ثروت مند و بى نهايت 
حسود، كه كژاندام و شديدا مبتال به بيمارى 
روانى است، زن جوانش را قفل و زنجير 
كرده است. او را پيوسته به بى وفايى متهم 

و  انتقادى  خطابه هاى  ايراد  با  و  مى كند 
تحت  كالمى  سوءاستفاده هاى  ديگر  انواع 
به  جنسى  لحاظ  از  و  مى گذارد،  فشارش 
قبل  مى كند.  تحميل  او  به  را  خود  زور 
دوستان  و  شوهر  دلسوز  برادر  كه  آن  از 
پزشكش دخالت كنند، زن جوان خود را 
ماركس  مى كند.  غرق  سن  رودخانه  در 
در ميانه ترجمه در اظهارات خود به اين 
مفهوم كه زن دارايى شوهر از ازدواج است 

مى تازد و آن را با بردگى مقايسه مى كند:
بردگى  به  محكوم  بدبحت  زن 
تحمل ناپذيرى شده بود و آقاى م حقوق 
بره دارى خود را كه تحت حمايت قانون 
مدنى و حق مالكيت بود، اعمال مى كرد. 
اين حقوق مبتنى بر شرايط اجتماعى است 
خودجوش  احساسات  با  عشق  آن  در  كه 
شوهر  به  اما  مى شود  بى ارتباط  عشاق 
حسود اجازه داده مى شود چون خسيسى 
بر  مى كند،  پنهان  را  طاليش  گنجينه  كه 
زن  كه  چرا  ببندد،  زنجير  و  غل  زنش 

بخشى از سياهه كاالهاى اوست.
در سومين مورد، موضوع اصلى حق سقط 
جنين است. زنى هيجده ساله كه از رابطه 
معروف،  بانكدارى  عمه اش،  شوهر  با 
پزشكى  دامن  به  دست  است  شده  حامله 
اگر  كه  مى گويد  و  مى شود  خيابان  در 
خواهد  را  خود  كند،  جنين  سقط  نتواند 
كشت. دكتر از دخالت در اين امر اجتناب 
مى ورزد اما پس از آن كه زن خود را عرق 
در  مى كند.  سرزنش  را  خويشتن  مى كند، 
خالصه ترى  طور  به  كه  چهارم،  مورد 
بى كارى  اصلى  موضوع  شده،  داده  شرح 
سلطنتى  گارد  از  عضوى  است.  ناگهانى 
بودجه  كاهش  نتيجه  در  بى خبر  روز  يك 
نمى تواند  كه  او  مى شود.  اخراج  كار  از 
و  كند  پا  و  دست  خود  براى  ديگرى  كار 
كرده،  نزول  فالكت  و  فقر  به  خانواده اش 
خود را مى كشد تا «بارى» بر دوش آن ها 

نباشد.
به  دادن  پايان  براى  ماركس  سرانجام 
گزيده هاى خود از پوشه، جدول او را كه 
پاريس   1825 سال  خودكشى هاى  آن  در 
از  خود  متن  در  شده،  تحليل  و  تجزيه 
داده هايى  مشابه  داده ها  اين  مى آورد.  نو 
خود،  كتاب  در  دوركيم  اميل  كه  است 
اين  به  است،  آورده  خودكشى (1897) 
مى دهد  نشان  پوشه  جدول  كه  صورت 
كرده اند  خودكشى  كه  مردانى  تعداد  كه 
دو برابر زنان بوده و همچنين تعداد مطلق 
خودكشى افراد مجرد بيش از متاهلين بوده 

است...
تا آن جايى كه من مى دانم، ماركس هرگز 
باز  خودكشى  موضوع  به   1845 از  پس 
نگشت. با اين همه، هم چنان درونمايه هاى 
مربوط به جنسيت و خانواده را كه در متن 
او درباره پوشه و خودكشى يافت مى شود، 
به  خالصه  طور  به  زير  در  داد.  گسترش 

چند مثال مى پردازم.
سال هاى  ميان  كه  آلمانى  ايدئولوژى  در 
1845 تا 1846 نوشته شده است ماركس 
عنوان  به  كار  جنسى  تقسيم  به  انگلس  و 
كرده اند.  اشاره  تقسيم  اين  اوليه  شكل 
كمونيست،  مانيفست  در   ،1848 سال  در 

ماركس خواهان الغاى خانواده شد...
بر  ستم  ديگر  بار  ماركس  بعد،  دهه  يك 
سال  مقاله   در  را  كارگر  غيرطبقه  زنان 
 - بولور  ليدى  «حبس  نام  به  خود   1858
ليتون) كه در نيويورک تريبون منتشر شد... 
مورد توجه قرار داد. در اين جا ماركس لرد 
ادوارد  بولور - ليتون، از رهبران برجسته 
فرستادن  براى  توطئه  دليل  به  را  تورى، 
تيمارستان  به  ليتون  بولور -  روزيتا  ليدى 
اصطالح  به  اعمال  گرفت.  انتقاد  باد  به 
بولور - ليتون از جمله  غيرقانونى روزينا 
اين بود كه سالنى اجاره كرده بود تا در آن 
نظراتى  داشت  قصد  و  كند  سياسى  نطق 
كند.  بيان  شوهرش  نظرات  با  مخالف 
ماركس خصوصا خشم خود را نسبت به 
اين امر ابراز كرد كه رابرت، پسر خانواده، 
حاضر به حمايت از مادرش نشد و عمال 
با پدرش همكارى كرده بود؛ ماركس اين 
تلقى  پدرساالرانه  دسيسه اى  آشكارا  را 

كرد.
هر چند در سرمايه، جلد اول، 1867، فصل 
اختصاص  خانواده  و  جنسيت  به  خاصى 
مانيفست،  همانند  فرازى  در  نشده،  داده 
استدالل مى شود كه سرمايه دارى خانواده 
طبقات كارگر را از هم مى پاشاند. ماركس 
بزرگ  صنعت  و  آالت  «ماشين  فصل  در 
و  زنان  كه  فرايند،  اين  كه  مى كند  اضافه 
از  خارج  مزدبگيرى  كار  به  را  كودكان 
با  مى كند...  پرتاب  محلى  اقتصاد  قلمرو 
اين همه بنيادهاى اقتصادى جديد را براى 
بين  مناسبات  و  خانواده  از  باالترى  شكل 
جنس ها به وجود مى آورد. يقينا مطلق و 
مسيحى  ژرميك  شكل  كردن  تلقى  نهايى 
كه  است  غيرمنطقى  همان قدر  خانواده 

باستان،  روم  در  خانواده  اشكال 
يونان باستان و اشكال شرقى را 
مطلق و نهايى بدانيم... همچنين 
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روشن است كه اين واقعيت كه 
از  مركب  جمعى  كارى  گروه 
افراد هر دو جنس و تمام سنين مى باشد، 
بايد تحت شرايط  مناسبى به منبعى براى 
اين  چند  هر  شود،  تبديل  انسانى  تكامل 
نظام در شكل و تكامل خودجوش تكامل 
يافته، وحشى و سرمايه دارنه اش در جهت 

مخالفت عمل مى كند...
تقريبا  قوم شناسى  دفاتر  در  ماركس 
ناشناخته خود كه ديرهنگام انتشار يافت، 
و  جنسيت  موضع  به  گسترده  طور  به 
مجموعه اى  متن  اين  پرداخت.  خانواده 
است از دفاتر حاوى گزيده هايى كه ميان 
از  پيش  كمى   1882 تا   1880 سال هاى 
مرگ ماركس نوشته شده است. دفاتر فوق 
هنرى  لويس  درباره  ياداشت هايى  شامل 

مورگان و ساير انسان شناسان است.
از  پس  كمى   ،1884 سال  در  انگلس 
ياداشت هاى  براساس  ماركس،  درگذشت 
ماركس و قرائت خويش از مورگان، كتاب 
معروف منشا خانواده، مالكيت خصوصى 
و دولت را انتشار داد. با اين همه، انگلس 
ماركس  ميان  تنها  نه  به  نزديكى  قرابت 
مالكيت  پيدايش  ميان  بلكه  مورگان  و 

خصوصى و پيدايش پدرساالرى مى ديد.
با  رابطه  در  خود  بحث  آندرسن،  كوپن 

مقاله ماركس را چنين به پايان مى برد:
ماركس  اوليه  ترجمه  و  مقاله  سان  بدين 
با  متفاوتى  چشم انداز  خودكشى  درباره 
مى دهد.  ارائه  خودكشى (دوركيم)  كتاب 
ستم گرايى  كه  است  معتقد  ماركس 
خانواده بورژوايى عامل بسيارى از موارد 
خودكشى زنان به ويژه زنان جوان است. 
متن ماركس همچنين به ما كمك مى كند 
تا به طرز روشن ترى ديدگاه هاى نوظهور 
او را درباره جنسيت و خانواده در جامعه 
مدرن درک كنيم، آن هم در همان دورانى 
كه مفاهيم خود را درباره كار بيگانه شده 
نقد  سرآغازهاى  و  تاريخى  ماترياليسم  و 
دولت  و  سياسى  اقتصاد  از  را  خويش 

تكامل مى داد. 

قاچاق زنان و دختران 
 (ILO) كار بين المللى  سازمان  تحقيقات 
نشان مى  دهد كه ساالنه 2 ميليون نفر در 
سراسر جهان قاچاق مى  شوند كه اكثر آنان 

را زنان و كودكان تشكيل مى دهند.
به  گام  اولين  در  افراد  اين  از  بسيارى 
معموال  كه  استخدامى  دروغين  آگهى هاى 

نخستين مرحله براى شناسايى طعمه هاى 
به  آن  در  و  است  شبكه ها  اين  نياز  مورد 
فرصت هاى  و  پول  كار،  وعده  متقاضيان 
تحصيلى در خارج از كشور داده مى  شود 

پاسخ مناسب مى  دهند.
سازمان ملل معتقد است كه قاچاق انسان 
پس از قاچاق سالح و مواد مخدر سومين 

تجارت كثيف ولى پرسود در دنيا است.
كودكان  و  زنان  تحقيقات  اين  اساس  بر 
كار  گروه  دو  در  عمدتا  شده،  قاچاق 
اجبارى و بهره كشى جنسى به كار گرفته 
مى شوند كه سود ساالنه حاصل از فعاليت 
اين گروه براى دست اندركاران به ترتيب 
32 بيليون دالر و 28 بيليون دالر در سال 

است.
 98 كه  مى گويد  كار،  بين المللى  سازمان 
و  زنان  اجبارى  كار  قربانيان  از  درصد 
دختران هستند كه ساالنه 500 هزار نفربه 

تعداد آنان اضافه مى شود.
اكثر  راه  كه  است  مقاصدى  از  يكى  اروپا 
ختم  آن  كشورهاى  به  قاچاق  شبكه هاى 
يا  آن  كشورهاى  از  بسيارى  و  مى شود 
به  يا  و  شده اند  تبديل  قاچاق  مقصد  به 

خاستگاه و محل ترانزيت آن.
تحقيقات سازمان امنيت و همكارى اروپا 
كشورهاى  از  تعدادى  كه  ميدهد  نشان 
رومانى،  جمله  از  و  شرقى  اروپاى 
صربستان، مونته نگرو، بلغارستان به شدت 

با اين معضل دست به گريبان هستند.
و  زنان  قاچاق  انتقال  راه هاى  از  يكى 
ناميده  «قربانيان»  اختصار  به  كه  كودكان 

قربانيان  است.  رومانى  كشور  از  ميشوند 
عمدتا از رومانى به ايتاليا، چك، كوزوو، 
هلند،  ايرلند،  فرانسه،  لهستان،  مجارستان، 
جنوبى،  آفريقاى  كانادا،  تركيه،  اسپانيا، 
يونان، آمريكا، آلمان و...، منتقل مى شوند. 
درآمد سرانه پايين در اين كشور كه حدود 
150 يورو در ماه است و زندگى بيش از 
40 درصد از مردم زير خط فقر وضعيتى 

خاص را در اين كشور رقم زده است.
سازمان هاى  از  مجموعه اى  تحقيقات 
كه  مى  دهد  نشان  بين المللى  و  منطقه اى 
رومانى،  در  انسان  قاچاق  مافياى  شبكه 
عمدتا كودكان را براى دزدى هاى خيابانى 
كار  به  غربى  اروپاى  كشورهاى  در 
خانواده هاى  زمينه  همين  در  و  مى گيرند. 
فقير در يك منطقه اين كشور كه بيش از 
70 درصد مردم آن بيكارند كودكان خود 
را در ازاى160 دالر براى سه ماه در اختيار 

اين شبكه ها قرار مى دهند.
يك گزارش مشترک يونيسف، ديده 
بان حقوق بشر و سازمان امنيت و 
تعداد  كه  مى گويد  اروپا  همكارى 
زيادى از كودكان «كولى» رومانيايى 
از اين كشور براى گدايى به بلگراد 
رومانى  سفارت  و  مى شوند  برده 
موضوع  اين  «به  نيز  كشور  اين  در 

اهميتى نمى دهد.» 
در  مهاجرت،  بين المللى  سازمان 
كه  است  كرده  برآورد  زمينه  اين 
از  زن  هزار   250 از  بيش  ساالنه 
قاچاق  طريق  اين  از  بالكان  منطقه 

مى  شوند.
كه  مى دهد  نشان  تحقيقات 
ميزان  كه  منطقه  اين  در  قاچاقچيان 
از  باالست  بسيار  آن  در  بى كارى 
دختران  و  زنان  فروش  و  انتقال 
دست  به  منفعت  دالر  ميليون ها 

مى آورند.
طبق گزارشات منعكس در مطبوعات، هر 
سال صدها دختر و زن به صورت قاچاق 
از طريق مرزهاى مختلف زمينى يا هوايى 
ايران به كشورهايى چون تركيه، پاكستان، 
كشورهاى حاشيه خليج فارس و ... انتقال 
داليل  به  افراد  اين  اغلب  مىشوند.  داده 
مختلف چون فرار از سركوب، فقر، تنگى 
معيشت و مشكالت اقتصادى و اجتماعى 
رسيدن  براى  هستند  روبرو  آن  با  كه  و... 
قاچاق  باندهاى  توسط  بهتر  وضعيتى  به 

و  مىشوند  خارج  كشور  از  زنان 
پس از خروج از كشور بسيارى 
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از آن ها از نظر مالى و جنسى و 
قرار  سوء استفاده  مورد  جسمى 
باندهاى  توسط  آنان  اغلب  مىگيرند. 
اغفال  غيرحكومتى  و  حكومتى  مافياى 
شده و هزينه سنگينى را مى پردازند تا در 
مقصد  كشور  به  نامناسب  بسيار  وضعيتى 
پس  دختران  و  زنان  از  دسته  اين  برسند. 
شرايطى  در  مقصد  كشور  به  رسيدن  از 
بسيار نامطلوب در محل هاى غيربهداشتى 
نگهدارى و مجبور به كارهاى غيرقانونى، 
غيراخالقى و غيرانسانى در كشور مقصد 

مىگردند.
جلسه  در  كاشانى  مجتبى  االسالم  حجت 
آقايان  گفت:  حزب اهللا  انصار  هفتگى 
وزارت  و  قضاييه  قوه  انتظامى،  نيروى 
اطالعات بايد بدانند كه البته من اطمينان 
كه  فسادى  باندهاى  برخى  مى دانند،  دارم 
معنوى  و  مالى  حمايت  را  آن ها  دشمن 
در  نفوذى  كلفت هاى  گردن  به  مى كند 
هستند  منتسب  اسالمى  جمهورى  نظام 
هر  براى  را  مساله  اين  حاضرم  من  و 
ارائه  سند  و  كنم  ثابت  بخواهد  كه  كسى 
ارسال  و  دختر  فروش  مواردى  در  دهم. 
دبى  شيخ نشين هاى  به  كشور  اين  ناموس 
بعضى از عواملى كه به نحوى فاميل يكى 
ايمنى  با  و  دارند  دست  هستند  آقايان  از 
سيستمى  هيچ  كه  اين  از  اطمينان  و  كامل 
را  ايرانى  دختر  نمى ايستد  آنها  مقابل  در 
شيوخ  به  ميليون   15 تا   12 بين  حداقل 

عرب مى فروشند...
 وى، همچنين اضافه كرد: دختران فرارى 
بين المللى  قوادهاى  توسط  ابتدا  ايرانى 
شناسايى مى شوند و آنها را سالم و صحيح 
وصلت  به  و  مى دارند  نگه  اتاق هايى  در 
از  كيش  در  و  مى آورند  در  عرب  شيوخ 
مقابل چشم برخى مسئوالن عبور مى دهند 
فارس  خليج  كشورهاى  از  يكى  در  و 
تحويل مى دهند كه مابين 12 تا 15 ميليون 

براى هر دختر پول مى گيرند.
هماهنگ  باندهاى  كرد:  تصريح  كشانى، 
شده فساد كه مسلح نيز هستند، از طرف 
نفوذى  حقوقى  و  حقيقى  افراد  برخى 
پول  چون  مى شوند  پشتيبانى  نظام  در 

سرشارى براى همه اينها دارد.
او، در پاسخ به اين سئوال كه چرا بعضى 
از زواياى مواد مخدر در اين كشور ريشه 
از  بعضى  چون  گفت:  نيز  نمى شود  كن 
زير  مخدر  مواد  پول  شيرين  طعم  آقايان 
دندان هايشان مزه كرده است. با قاچاقچى 
تعامل مى كنند و با گرفتن ده ميليون اجازه 

ميدهندكه صدها ميليون تومان مواد افيونى 
وارد شهرها شود و اين امرى نيست كه با 
انكار كردن قوه قضاييه و نيروى انتظامى 
زنان  شود. (سايت  پاک  مساله  صورت 

ايران، 30 مرداد 83) 
اين  از  يك  هر  انسان،  قاچاق  باندهاى 
ميزان  و  سال  و  سن  به  بسته  را  زنان 
 15 تا   5 بين  قيمتى  به  ظاهرشان  زيبايى 
دالالن  كه  عوايدى  و  فروخته  دالر  هزار 
رقم  اين  برابر  چندين  مى آورند  دست  به 
است. برخى از اين زنان كه سرانجام سر 
از تن فروشى درمى آورند هدفى جز تالش 

براى معاش ندارند. 
تجارت  اين  واسطه هاى  و  باندها  اين 
و  جستجو  در  كه  زنانى  از  غيرانسانى، 
گريز از شرايط حاد اقتصادى هستند حتى 
روزنامه ها  در  دروغين  آگهى هاى  درج  با 
يا از طريق شبكه اينترنت، داير بر شغلى 
و  اشتغال  وعده  با  و  پردرآمد  و  آسان 
امكانات مناسب آنها را به دام مى اندازند. 

زنان ايران و بازار كار
باالترين  از  يكى  ايران،  در  بى كارى  نرخ 
بخش  است.  جهان  در  بى كارى  نرخ هاى 
جوانان  و  زنان  به  مربوط  بى كاران  عمده 
است كه ناشى از تفكرات و سياست هاى 
ساختار  تغيير  و  تبعيض آميز  و  ارتجاعى 
سنى جمعيت است. مشكل بى كارى يكى 
از مشكالت اصلى جامعه ايران در شرايط 

كنونى است.
فعاليت هاى  در  زنان  مشاركت  ميزان 
فرهنگى  و  اجتماعى  سياسى،  اقتصادى، 
انسانى  توسعه  مهم  شاخص هاى  از  يكى 
در هر جامعه اى است. اين شاخص توسعه 
در ايران، بسيار پايين است. با آن كه زنان 
ايران از دوران پيش از انقالب 57 تاكنون 
براى حضور فعال در عرصه هاى مختلف 
تالش كرده اند، ولى هنوز بر سر راه فعاليت 
سياسى  و  فرهنگى  و  حقوقى  موانع  آن ها 
جدى وجود دارد. بر مبناى باورهاى سنتى، 
زن نان آور خانواده نيست و نبايد خارج از 
او  اصلى  وظيفه  زيرا  كند،  فعاليت  منزل 

حمايت و حفاظت خانواده است. 
كارفرمايان،  از  بخشى  تفكرى،  چنين  با 
زنان را براى انجام دادن بسيارى از كارها 
ناتوان مى دانند، چرا كه در اكثريت جوامع 
نوعى تقسيم كار بر اساس جنسيت وجود 
يا  زنانه  مهر  ناخواسته  يا  خواسته  و  دارد 

مردانه بودن به مشاغل نيز زده مى شود. 

كارفرمايان دستمزدى كه به زنان مزدبگير 
نصف  از  كمتر  حتى  ميكنند،  پرداخت 
دستمزد همكار مرد آنها در يك كار برابر 

است. 
يك  حدود  سال 1345،  در  آمار  براساس 
حضور  ايران  كار  بازار  در  زن  ميليون 
داشتند. اين رقم در سال 1355، به حدود 
1/5 ميليون نفر افزايش يافت. طى سال هاى 
1345 - 1355 نرخ رشد تعداد زنان فعال 
در بازار كار ايران، به طور متوسط ساالنه 

حدود 3/5 درصد بوده است.
پس از انقالب 1357 مردم ايران كه زنان 
نيز در اين انقالب فعال بود، توسط حكام 
اين  خونين  سركوب  با  جديد  اسالمى 
انقالب زنان نيز سركوب شدند و فعاليت 
اقتصادى،  بحران  بروز  و  زنان  اقتصادى 
و  يافت  كاهش  كار  بازار  در  زنان  شمار 
نفر  ميليون   1/3 حدود  به  سال 1365  در 
تنزل يافت. اما پس از پايان جنگ، مجددا 
نسبت زنان در جمعيت فعال كشور رو به 
تعداد  سال 1375،  در  و  گذاشت  افزايش 
نفر  ميليون  دو  مرز  از  كار  بازار  در  زنان 
بازار  در  زنان  سهم  سان،  بدين  گذشت. 
كار از 8/8 درصد در سال 1365 به بيش 
از 12درصد در سال 1375 افزايش يافت. 
ولى اين نسبت با سهم زنان در بازار كار 
اكثر كشورهاى جهان، هنوز فاصله بسيار 

زيادى دارد.
خالصه  مشاغل  در  ايران  در  زنان  اشتغال 
شده است و داراى بازار كار تقسيم بندى 
«جنسيتى»، است. زنان، 60 درصد شاغلين 
درصد    44 منسوجات،  توليد  بخش  در 
آموزگاران و 39 درصد از كاركنان بخش 
بهداشت و درمان را تشكيل مى دهند، در 
حالى كه 96/5 درصد از مشاغل مديريتى 
در  ايرانى  زنان  دارد.  اختصاص  مردان  به 
اقتصادى،  تصميم گيرى  مديريت  هرم 
سياسى و اجتماعى سهم ناچيزى دارند. در 
عمومى   امور  اداره  بخش  در  سال 1375، 

فقط 6 درصد زنان حضور داشتند. 
تحصيل  زنان  سهم  گذشته،  دهه هاى  طى 
كرده در بين زنان فعال به سرعت رشد كرده 
است. در سال 1345، نسبت زنان و مردان 
داراى تحصيالت عالى در كل شاغالن زن 
و مرد به ترتيب 1/2 و 1/1 درصد بوده، كه 
اين نسبت ها در سال 1375 به ترتيب 7/9 
و 22 درصد افزايش پيدا كرده است. اين 
مساله نشان مى دهد كه عموما در مشاغل 

مختلف زنانى استخدام مى شوند 
دانش  و  تحصيالت  داراى  كه 
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همكار  مردان  به  نسبت  باالترى 
خود باشند.

 80 از  بيش   ،1375 سال  در 
فقط  عالى،  آموزش  داراى  زنان  درصد 
در بخش آموزش و بهداشت و عمدتا در 
بخش عمومى اشتغال داشته اند. با باالرفتن 
سطح سواد و تخصص و سن ازدواج در 
ميان زنان، آنان به طور فزاينده اى خواهان 
كسب  حدودى  تا  كار،  بازار  در  حضور 
استقالل و شخصيت اجتماعى هستند. اين 
اسالمى  جمهورى  حكومت  كه  حالى  در 

و برخى از كارفرمايان 
توان علمى و مديريتى 
ندارند  باور  زنان 
ديگر  گروهى  و 
از  استفاده  به  حاضر 
در  متخصص  زنان 
مردانه  كار  محيط هاى 
اين  تداوم  نيستند. 
افزايش  به  وضعيت 
نرخ بى كارى در ميان 
تحصيل  كرده  زنان 

منجر شده است.
 1364 سال  در 

و  صنايع  سازمان  سوى  از  بخشنامه اى 
آن  موجب  به  كه  گرديد  صادر  معادن 
پوشش  تحت  صنايع  در  زنان  استخدام 
اين  در  بود.  كرده  اعالم  ممنوع  را  خود 
ايجاد  شغلى  فرصت هاى  كل  از  دوران، 
شده در سطح كشور تنها 13 درصد آن به 

زنان اختصاص داده شد. 
 62 مردان  مشاركت  نرخ   1380 سال  در 
در  بود،  درصد  زنان 12  مشاركت  نرخ  و 
و  درصد  زنان 20  بيكارى  نرخ  كه  حالى 
نرخ بيكارى مردان 13 درصد اعالم شده 

است.
بر طبق سالنامه آمارى ايران، در سال 1381، 
به ازاى هر 100 مرد شاغل در ارديبهشت 
بوده اند.  كار  مشغول  زن   14 تنها   ،81
روند  با  مغاير  زن  شاغالن  تعداد  كاهش 
و  جامعه  در  دانشگاهى  تحصيل  گسترش 
تمايل زنان به تحصيل در دانشگاه ها بوده 
است. نتايج اين بررسى نشان مى دهد كه 
نيز  متخصص  شاغل  افراد  ميان  در  آمار 
هر  برابر  در  كه  طورى  به  است،  متفاوت 
100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن 

متخصص در جامعه وجود داشته است.
حال   در  همواره  ايران،  در  بيكارى  ابعاد 
با  رابطه  در  دقيقى  آمارى  است.  افزايش 
شمار بيكاران در كشور وجود ندارد. وزير 

كار جمهورى اسالمى در سال 1385، نرخ 
كرد.  اعالم  درصد  از 12  بيش  را  بيكارى 
كه  مى شود  گفته  كه  است  حالى  در  اين 
نرخ بيكارى جوانان در ايران 27 در صد 
جوانان  ملى  سازمان  پيش  چندى  است. 
جمهورى اسالمى، اعالم كرد كه ده ميليون 

جوان جوياى كار در ايران وجود دارد. 
مشاور استاندار تهران در امور بانوان، شنبه 
نرخ   ،2006 سپتامبر   23-1385 مهر   1
درصد   22 را  تهران  استان  زنان  بى كارى 
آمارهاى  اساس  «بر  گفت:  و  كرد  عنوان 

استان  زنان  اشتغال  نرخ   ، آمده  دست  به 
 ، ديگر  هاى  استان  با  مقايسه  در  تهران 
باالتر است. فرحناز قندفروش، در گفتگو 
مهر،  خبرگزارى  اجتماعى  خبرنگار  با 
در  زنان  بيكارى  نرخ  بودن  باال  مورد  در 
شرايط  به  توجه  با  افزود:  تهران،  استان 
ويژه استان و همچنين وضعيت اقتصادى 
و معيشتى زندگى مردم، نياز است كه در 
هر خانواده 2 نفر اشتغال داشته باشند، به 
براى  كننده  مراجعه  تهران  در  دليل  همين 
استان هاى  از  بيشتر  زنان  ميان  در  اشتغال 

ديگر است.
بنا به اظهار مهرى سويزى، عضو شوراى  
وزير  مشاور  و  بانوان  اجتماعى  فرهنگى، 
اسالمى،  جمهورى  پرورش  و  آموزش 
زن  هزار    500 و  ميليون   12 از  «بيش 
زنان  به  دارند.»  وجود  كشور  در  خانه دار 
خانه دار، در مقابل كارهاى سخت خانگى 
دست مزدى  هيچ  طوالنى  كار  ساعات  با 
بيمه اى  هيچگونه  و  نمى گردد  پرداخت 
براى  تالش  نمى گيرد.  تعلق  آنها  به  نيز 
به  بيكارى  بيمه  يا  و  دستمزد  پرداخت 
زنان خانه دار توسط حكومت مى تواند به 

استقالل نسبى آنها يارى رساند.
و  ميليون  يك  حاضر  حال  در  همچنين 
200 هزار زن سرپرست خانوار در سراسر 

ايران وجود دارد. وضعيت زنان سرپرست 
خانوار بحرانى و دلخراش است. آن ها، با 
كمك بسيار ناچيز بنيادها زندگى خود و 
و  درد  از  دريايى  ميان  در  را  فرزندانشان 
رنج و اندوه مى گذرانند و آسيب پذيرترين 

اقشار جامعه محسوب مى شوند.
عدم  و  كار  موقت  سنگين  قراردادهاى 
مطالبات  و  خواست ها  به  پاسخ گويى 
عدم  زن،  كارگران  ويژه  به  كارگران، 
تناسب نيروى كار جديد با ايجاد اشتغال 
توسط دولت، همگى دست به دست هم 
داده و زندگى بسيار سخت و دشوارى را 
خانه دار به بار آورده  كارگر و  براى زنان 

است.
بازار  در  نسبى  ركود  تدوام  ترتيب،  بدين 
در  بيكارى  نرخ  سريع  افزايش  كارسبب 
ميان گروه هاى مختلف بويژه زنان كارگر 
ايران  اقتصادى  ركود  به  توجه  با  و  است 
زمينه هاى  در  پى در پى  بحران هاى  و 
گرايش  و  ايران  در  اقتصادى  و  سياسى 
فعال  حضور  به  كرده  تحصيل  زنان 
از  زيادى  شمار  ساله  هر  كار،  بازار  در 
و  دبيرستان ها  از  فارغ التحصيل  زنان 
دانشگاه ها به صف طوالنى بيكاران كشور 
محدوديت هاى  دليل  به  اما،  مى پيوندند، 
از  خارج  فرهنگى  و  اقتصادى  حقوقى، 

بازار كار قرار مى گيرند. 
 

جنبش زنان
 و آپارتايد جنسى در ايران

آپارتايد  حكومت  اسالمى،  جمهورى 
هر  از  حكومت  اين  سران  است.  جنسى 
توجيه  براى  مساله اى  هر  از  و  فرصتى 
استفاده  خود  زن  ضدزن  سياست هاى 
مى كنند. حتى زنانى كه به عنوان دكور در 
اين حكومت و در ارگان هاى رنگارنگ اش 
حضور دارند، همان تفكر ارتجاعى مذهبى 
و مردساالرى را تبليغ و ترويج مى كنند و 
در سركوب سيستماتيك زنان اين كشور، 
دستگاه  و  دم  اين  مردان  از  كمى  دست 

سركوبگر و خرافى ندارند.
براى مثال، اخيرا «شكوفه گل خو»، رئيس 
زهرا  جانشين  كه  الزهرا،  دانشگاه  جديد 
رهنورد شده است، با اشاره به آيات 30 و 
31 سوره نور در قرآن، گفت: «در دين مبين 
فيزيولوژيكى،  شده  ثابت  داليل  با  اسالم 
ويژه اى  اهميت  زنان  پوشش  و  حجاب 

يافته است.»
رييس دانشگاه  الزهرا، ادعا كرده 
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ديدگاه  از  حجاب  داشتن  است، 
ضرورى  امرى  فيزيولوژيكى 
سايت  گزارش  به  است.  الزم  و 
آموزش نيوز، وى گفت: «دراسالم حجاب 
نگاه  گرفتن  فرو  و  زنان  براى  پوشش  و 
براى مردان واجب شده است زيرا يكى از 
تحريك كننده  تصاوير  تاثير  امر  اين  داليل 
آن  نمودن  فعال  و  مردان  هيپوفيز  غده  بر 

است.» 
توجه  با  علمى  نظر  «از  گفت:  خو،  گل 
مردان  مثل  توليد  سيستم هاى  مقايسه  به 
با  و  مردان  در  آن  بودن  فعال تر  و  زنان  و 
توجه به  اين كه اين سيستم ها تحت تاثير 
هيپوفيز در مغز است مى توان نتيجه گرفت 
كه تصاوير تحريك كننده از طريق بينايى بر 
هيپوفيز مردان به شدت تاثير گذاشته و آن 

را فعال مى نمايد.» 
«پوشش  افزود:  الزهرا،  دانشگاه   استاد 
مناسب براى زنان عالوه بر ايجاد مصونيت 
تحريك  از  جلوگيرى  باعث  آن ها  براى 

مردان مى شود.»
اين ادعا رييس دانشگاه الزهرا، اوال، هيچ 
بار و منطق علمى و پزشكى ندارد. دوما، 
حجاب سنبل حقارت و بردگى زن است. 
جمهوى  استادان  اگر  اصالح  به  سوما، 
اسالمى در دانشگاه هاى مشغول شستشوى 
حزب الهى  و  بسيجى  دانشجويان  مغزى 
و  آزادى خواه  دانش جويان  اما  هستند، 
ارتجاعى  گرايش  شكست  برابرى طلب 
را  كشور  سراسر  دانشگاه هاى  در  اسالمى 

با صداى بلند اعالم كرده اند.
جنبش زنان، در سال هاى اخير با اعتراض 
و برپايى هشت مارس ها، روز جهانى زن، 
ضربه  محكمى به پايه هاى تفكر ارتجاعى 
اسالمى و مردساالرى وارد كرده است. اما 
هنوز اين جنبش مانند جنبش دانش جويى 
و جنبش كارگرى، رهبران و سخن گويان و 
نشريات و وبالگ هاى واقعى خود را پيدا 
ليبرالى  گرايشات  بودن  غالب  از  و  نكرده 
در رنج است. شكى نيست كه زنان فعال 
جنبش كارگرى سوسياليستى به امر واقفند 
و براى برطرف كردن اين كمبود اساسى و 

بزرگ مى كوشند. 
اساسا زنان كارگر و محروم ايران، بخشى 
رو،  اين  از  هستند.  جهان  كارگر  زنان  از 
الگوى مبارزه زنان نيز الگويى جهان شمول 
اسالمى  جمهورى  حكومت  اما  است. 
خود،  حاكميت  سال   28 طول  در  ايران، 
به طور سيستماتيك زنان را سركوب كرده 
است  كرده  بسيج  را  خود  نيروى  همه  و 

تا زنان را مرعوب سازد. اما با اين وجود 
جمهورى  كه  گفت  مى توان  صراحت  به 
اسالمى در مبارزه با زنان شكست خورده 
است. هر چند كه زنان نيز صفوف طبقاتى 
قوانين  و  حاكميت  با  مبارزه  در  را  خود 
راستاى  در  كلى  طور  به  و  آن  ارتجاعى 
اهداف رهايى بخش خود، متحد و متشكل 

نكرده اند. 
اسالمى،  جمهورى  سرمايه دارى  حكومت 
كوشيده است زنان را در همه عرصه هاى 
فرهنگى  و  اجتماعى  سياسى،  اقتصادى، 
محدود كند. اما با اين وجود بيش از 65 
درصد دانش جويان دانشگاه هاى كشور را 
ديگر  سوى  از  مى دهند.  تشكيل  دختران 
زهرا  فاطمه  ايران،  زنان  الگوى  بود  قرار  
باشد، در حالى كه الگوى زنان ايران، زنان 
سوسياليست چون كولنتاى، كالرا زتكين، 
هشت  برگزارى   ،... و  روزالوكزامبورگ 
دو  همين  است.  زن  جهانى  روز  مارس، 
نمونه نشان مى دهد كه زنان ايران، نه تنها 
حاكميت  سيستماتيك  سركوب  مرعوب 
مبارزه  بلكه  نشده اند،  ضدزن  و  قداره بند 
با  را  خود  برابرى طلبانه  و  آزادى خواهانه 
وجود همه سختى هاى اقتصادى و سياسى 

و اجتماعى پيش مى برند.
سازماندهى  چه  اگر  شرايطى،  چنين  در 
جنبش زنان، با وجود سركوب و اختناق، 
و  كارگرى  مستقل  تشكلهاى  همچون 
است  دشوار  بسيار  غيره  و  دانشجويى 
خود  ذهنى  و  امنيتى  پيچيده گى هاى  و 
است.  حياتى  و  شدنى  امرى  اما  دارد،  را 
دانش جويى  و  كارگرى  جنبش  امروز 
را  خود  صف  كمبودى  و  ضعف  هر  با 
و  رفرميستى  و  بورژوايى  گرايشات  از 
سخنگويان  و  كرده  جدا  دولت  ويژه  به 
سوسياليست خود را دارد، اما هنوز جنبش 
زنان اين شرايط را پيدا نكرده است. اين 
جنبش  اين  كه  است  زنان  جنبش  ضعف 
زنان،  جنبش  است.  ساخته  آسيب پذير  را 
چاره اى ندارد جز صف خود را از صف 

حاكميت و رفرميسم جدا كند. 
فرصت   ،2007 مارس  هشت  در  شايد 
خصوص  به  ايران،  زنان  كه  باشد  مناسبى 
فعالين پيشرو و سوسياليست آن، صفوف 
متشكل  و  متحد  پيش  از  بيش  را  خود 
سازند و با بسيج نيروى طبقه كارگر و همه 
مردم آزادى خواه و برابرى طلب هر چه با 
شكوهتر برنامه هاى هشت مارس را برگزار 
شعارها  محتواى  و  مضمون  در  و  كنند 
چه  هر  را  خود  صف  قطعنامه هايشان،  و 

بيشتر از گرايشات دولتى و رفرميستى جدا 
مارس  هشت  لحاظ  اين  از  شايد  سازند. 
كه  شرايطى  در  هم  آن  ايران،  در  امسال 
حمله  احتمال  و  اقتصادى  محاصره  شبح 
نظامى بر فراز اين كشور به پرواز درآمده 
است، از اهميت ويژه اى برخوردار باشد. 
ضرورى است كه از هم اكنون به استقبال 
مارس  هشت  برنامه هاى  سازماندهى 

بشتابيم. 

نتيجه گيرى
طبقه  توده اى  تشكل هاى  كه  است  مسلم 
كارگرى  احزاب  و  سازمان ها  و  كارگر 
شرايط  بهبود  براى  مبارزه  سوسياليستى، 
فرهنگى  و  اجتماعى  سياسى،  اقتصادى، 
خصوصى،  به  شرايط  در  تنها  نه  را  زنان 
روزمره  فعاليت هاى  در  و  دائما  بايد  بلكه 
به  همچنين  باشند.  داشته  مدنظر  خود 
ضرورت جلب توجه زنان كارگر و زنان 
طور  به  طبقاتى،  وسيع  مبارزه  به  خانه دار 
ليبرالى،  گرايشات  زيرا  كنند.  تاكيد  مداوم 
نخبگان  مبارزه  در  را  ايران  زنان  مبارزه 

محدود كرده اند. 
تحقق  زمانى  تنها  اجتماعى،  انقالب  قطعا 
پيدا خواهد كرد كه زنان و مردان كارگر، 
متحد و يك پارچه به مثابه يك تن واحد 
در صحنه سياسى و اجتماعى حضور فعال 
ميليون ها  شركت  بدون  زيرا  باشند.  داشته 
زنى كه در حال حاضر در صنايع و مزارع 
به كار اشتغال دارند و يا بدون ارج و مزد 
و  كسب  مشغولند،  خانگى  بردگى  كار  به 
بسيار  كارگر   طبقه  توسط  قدرت  حفظ 

سخت و دشوار است.
از  بيش تر  خيلى  خانگى،  و  كارگر  زنان 
تشكل هاى  و  مى شوند  استثمار  مردها 
جدى  اعتراض  نيز  كارگرى  رفرميستى 
نمى دهند.  سازمان  نابرابرى  اين  مقابل  در 
در  كه  مردى  و  زن  سوسياليست  كارگران 
پرچم  بايد  دارند  عضويت  تشكل ها  اين 
گيرند،  دست  در  را  برابرى طلبانه  مبارزه 
هر چند نفوذ از ديوارهاى بلند سنديكايى 
و سنت ها آن، كارى بس سخت و دشوار 
است. اما در هر صورت بايد اين تالش را 
به خرج داد. بايد قاطعانه عليه اين سياست 
كارگر،  طبقه  منافع  با  مغاير  و  زيان آور 
مبارزه كرد. يك تشكل كارگرى كه واقعا 
بزرگ  وظيفه  و  است  ضدسرمايه دارى 
و  افق  در  جهان  تغيير  براى  را  تاريخى 

چشم انداز خود قرار داده است، 
به  زنان،  برابرى  مساله  بر  قطعا 
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مثابه يك امر اصلى و مهم، توجه 
ويژه اى مى كند تا كليه زائده هاى 
مبارزه  امر  و  بردارد.  ميان  از  را  تبعيض 
طبقاتى را بر عليه هرگونه قيد و بند و ستم 
و استثمار بورژوازى و مردساالرى، آن هم 
در هر شرايط و موقعيتى امر مشترک زن 

و مرد بداند. 
خصوص  به  بورژوايى  نگرش هاى 
گرايشات  چون  آن،  عقب مانده  گرايشات 
سنتى ملى و مذهبى، به مساله زن، نگرشى 
«انسانى».  نگرش  نه  و  است  «جنسيتى» 
اين نگرش افكار ارتجاعى و تبغيض آميز 
آشكار  صورت  به  چه  را  خود  نابرابر  و 
كه  اين  براى  مى برد.  پيش  پنهان  چه  و 
است  ضرورى  يابد،  تغيير  نگرشى  چنين 
كه به عمق روابط و مناسبات سرمايه دارى 
دست برد و كار اساسى و زيربنايى كرد. 
در عين حال بايد از هم اكنون و هر روز و 
در هر شرايطى به طور پيگير براى بهبود 
صرفا  را  آن  و  كرد  مبارزه  زنان  موقعيت 
به امر انقالب گره نزد. اما اگر اين مبارزه 
نكند  دنبال  را  سوسياليستى  استراتژى 
سوى  از  باشد  داشته  هم  دستاوردى  هر 
رو  اين  از  است.  گرفتنى  پس  بورژوازى 
مبارزه روزمره براى بهبود زنان، اگر با افق 
استثمار  و  ستم  عليه  مبارزه  چشم انداز  و 
همراه  اجتماعى  انقالب  و  سرمايه دارى 

نباشد، ماندگار نخواهد بود.
گرايشات  به  كه  انتقادى  بزرگترين 
رفرميستى و ليبرالى و به جوامع بين المللى 
دارد  وجود  بشر  حقوق  جهانى  اعالميه  و 
اين است كه اين نهادها و اعالميه جهانى 
ميان  در  نابرابرى  اساس  بشر،  حقوق 
اساس  يعنى  گرفته اند.  ناديده  را  انسان ها 
نقض حقوق بشر، در بهره كشى انسان از 
ماهيت  در  و  خصوصى  مالكيت  و  انسان 
و  آزادى ها  همان  اما  است.  سرمايه دارى 
اعالميه  اصل  در  كه  رفاهياتى  و  رفرم ها 
را  است  شده  مطرح  بشر  حقوق  جهانى 
نيز هيچ دولتى در جهان رعايت نمى كند. 
نهادهاى بين المللى مدافع حقوق بشر، از 
جمله كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، 
هيچ قدرت اجرايى براى پيش برد اهداف و 
مصوبات و قطعنامه هاى خود ندارد و آنها 
سازمانى  آن  آرشيو  و  كاغذ  روى  بر  فقط 
پيدا  عملى  جنبه  جوامع  در  و  مى ماند 
نمى كند. مگر اين كه به نفع سرمايه دارى 

جهانى و دولت هاى امپرياليستى باشد.
نخستين اصل اعالميه جهانى حقوق بشر 

افراد  «تمام  مى گويد:  متحد،  ملل  سازمان 
بشر آزاد زاده مى شوند و از لحاظ حيثيت 
و كرامت و حقوق با هم برابرند.» مجمع 
عمومى سازمان ملل متحد، اين اعالميه را 

در روز دهم دسامبر 1948 تصويب كرد.
اين در حالى است كه جهان سرمايه دارى، 
بردگى  به  را  جهان  جمعيت  عظيم  بخش 
نوين كشيده و اقليتى سرمايه دار شيره جان 

انسان ها را مى مكد. 
كه  نيست  دنيا  در  كشورى  هيچ  امروز 
اصول اعالميه جهانى حقوق بشر را تحقق 
بخشيده است. اصل بيست و پنجم اعالميه 
جهانى حقوق بشر مى گويد: «هر شخصى 
حق دارد كه از سطح زندگى مناسب براى 
تامين سالمتى و رفاه خود و خانواده اش، 
به ويژه از حيث خوراک، پوشاک، مسكن، 
اجتماعى  خدمات  و  پزشكى  مراقبت هاى 
حالى  در  اين  شود.»  برخوردار  ضرورى 
است كه هر روز صد هزار انسان در جهان 
دست  از  را  خود  جان  گرسنگى  اثر  بر 
مى  گويد:  اعالميه  پنجم  اصل  مى دهند. 
تحت  يا  شود  شكنجه  نبايد  كس  «هيچ 
يا  انسانى  ظالمانه،  رفتارى  يا  مجازات 
گزارش  طبق  گيرد.»  قرار  تحقيرآميز 
هم  هنوز  بين الملل،  عفو  سازمان  ساالنه 
انسان ها  جهان  كشور   150 از  بيش  در 
ششم  و  بيست  اصل  مى  كنند.  شكنجه  را 
دارد  حق  شخصى  «هر  مى گويد:  اعالميه 
از آموزش و پرورش بهره مند شود.» اما در 
سراسر جهان بيش از يك ميليارد بى سواد 
وجود دارد كه بخش اعظم آن را دختران و 
زنان تشكيل مى دهند. اصل بيست و دوم 
اعالميه جهانى حقوق بشر مى گويد: «هر 
شخصى به عنوان عضو جامعه حق امنيت 

نيم  و  يك  كه  حالى  در  دارد.»  اجتماعى 
ميليارد انسان، در اين كره خاكى در فقر و 
فالكت زندگى سختى را مى گذرانند. اصل 
بيست و سوم اين اعالميه از حق كار براى 
 8 ايران،  در  تنها  مى  گويد.  انسان ها  همه 
بنابراين،  هستند.  بيكار  نفر  ميليون   10 تا 
گرايش ليبراليستى درون جنبش زنان، چه 
سازمانى و چه آكادميسن ها و نويسندگان 
به  را  همه  همواره  كه  پژوهشگرانش  و 
جوامع  و  بشر  حقوق  جهانى  اعالميه 
هر  مى دهند،  حواله  بورژوايى  بين المللى 
چند كه به گوشه هايى از درد و رنج زنان 
اشاره مى كنند اما آلترناتيو آنها درباره رفع 
كلى  سياست هاى  از  فراتر  زنان،  از  ستم 
جهانى  ليبراليستى  اجتماعى  و  اقتصادى 
و  معادالت  در  اساسا  نمى رود.  فراتر 
زن  ميلياردها  جاى  اين ها  پژوهش هاى 

كارگر و خانه دار خالى است.
در چنين شراطى، حضور فعال در مبارزه 
عليه هرگونه ستم و استثمار سرمايه دارى 
مشترک  امر  زنان،  عرصه  خصوص  به 
همه زنان و مردان كارگر و آزادى خواه و 
چپ با استراتژى سوسياليستى است. كليه 
استراتژى هاى كنونى رفرميستى و ليبرالى 
از جمله در عرصه مبارزه زنان، هيچ تاج 
تا  بنابراين،  است.  نزده  زنان  سر  بر  گلى 
را  خود  صف  زنان،  جنبش  كه  روزى 
جدا  ليبرالى  و  رفرميستى  گرايشات  از 
استثمار  و  ستم  عليه  مبارزه  است  نكرده 
گرايش  عليه  بر  مبارزه  و  سرمايه دارى 
گسترش  و  رشد  مردساالرى،  ارتجاعى 

نخواهد يافت.
زن  هر  نظرم،  به  كه  كنم  تاكيد  خاتمه  در 
و مردى كه خود را عضو جامعه جهانى، 
نژاد  و  جنسيت  از  فارغ  كه  انسانى  يعنى 
و مليت و مذهب مى داند، بى شك از هر 
طريق ممكن خواستار رفع هر گونه ستم و 
اختناق، تبعيض و نابرابرى و بى عدالتى و 
نابرابرى مى شود و جايگاه نظرى و عملى 
خود را در مبارزه آگاهانه متحد و متشكل 
سوسياليستى پيدا مى كند  كارگرى  جنبش 
طبقاتى  جدى  مبارزه  به  طريق  اين  از  تا 
بپردازد. مبارزه اى كه با پيروزى خود، محو 
طبقاتى و روابط و مناسباتى كه بهره كشى 
انسان از انسان را ميسر ساخته، به ارمغان 

خواهد آورد.
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زنان ليبرال در ايران به كمك دولت ها و 
رسانه هاى غربى امكان طرح مطالبات قشر 
متوسط و تحصيل كرده را مى يابند به آنها 
كمك مى شود كه به خارج كشور بيايند،  
از طريق چاپ نظرات و خواست هايشان 
در مطبوعات، كتب، سايت هاى اينترنتى و 
سخنرانى در پالتاک و راديو تلويزيون هاى 
فارسى زبان خارج كشور مى توانند مطرح 
شوند. و غرب و آمريكا تالش دارد آنان 
را چون نمايندگان زنان ايران معرفى كند.

از لحاظ طبقاتى- به مصلحت زنان ليبرال 
نيست زنان زحمتكش، خانه دار و كارگر 
به جنبش زنان بپيوندند- به همين دليل در 
هيچ  زنان  جنبش  كردن  اى  توده  راستاى 
صورت  ليبرال  نخبگان  طرف  از  اقدامى 
نمى گيرد و اساسا مساله شان اين نيست.

مى شود،  شنيده  صدايشان  كه  زنانى  اين 
مطالبات ملى و مذهبى و قانونى را مطرح 
نتيجه  در  و  را  خود  طبقه  منافع  مى كنند 
مانع  ترين  اساسى  كه  طبقاتى   ستم  رفع 
سياسى  اجتماعى-  اقتصادى،  مشاركت 
زنان زحمتكش است مطرح نمى شود و 
فقر و بيسوادى، نداشتن امكان تحصيل و 
اجتماعى  مشكالت  بر  روزبروز  و...  كار 
جوانان  و  زنان  بخصوص  جامعه،  
تن فروشى  و  اعتياد  افزايش  مى افزايد. 
اين  با  را  جرايم  و  طالق  و  خودكشى  و 

توضيح مى توان درک كرد.
اما منافع واقعى مردم، حقوق آنان و طرح 
مطالبات شان تنها از طرف جريان راديكال 
جدا  كسانيكه  مى شود  حمايت  چپ  و 
ايدئولوژى  بخاطر  خود  طبقاتى  تعلق  از 
خالصى  راه  كمونيستى  و  سوسياليستى 
جامعه را در تقويت و اتحاد طبقه كارگر 
به  و  مى بينند  آن  سازماندهى  و  آگاهى  و 
همين خاطر در قالب تشكل ها ، احزاب و 
منافع  مى كنند  تالش  سياسى  سازمان هاى 
خود  آنان  و  مطرح  را  كارگران  طبقاتى 
و  وسيع تر  سطح  در  تا  دهند  سازمان  را 
مطالبات  تشكل ها  ايجاد  با  ترى  گسترده 

راستا،  اين  در  بنشانند.  كرسى  به  را  خود 
كميته هاى متعددى براى ايجاد هماهنگى 
شده  ايجاد  كارگرى  تشكل هاى  بين 
حركت هاى  اخير  سال  چند  ظرف  و 
چشمگيرى در مبارزات كارگرى مشاهده 
كرده ايم اما متاسفانه حضور زنان در اين 
تشكل ها و شركت شان در اعتراضات فقط 
منحصر به خانواده هاى كارگرانى است كه 
از طرف رژيم تحت فشارند. در صفوف 
و  كارگر  زنان  حضور  خال  جنبش  اين 
و  خود  واقعى  مطالبات  طرح  با  متشكل 

خانواده هايشان بسيار چشمگير بود.
اما تا آنجا كه به جنبش زنان برمى گردد، 
در  اسالمى  جداسازى  سياست  خاطر  به 
اتوبوس ها  مدارس،  كار،  محيط هاى 
نبودن  جنسيت،  براساس  كار  تقسيم  و... 
اين  افتادن  و  وسيع  اجتماعى  خدمات 
خانه ها،  در  زنان  عهده  به  مسئوليت 
همچنين نبودن مهد كودک و رستوران هاى 
عمومى و رختشورى خانه ها، زنان وقت 
خود  تشكل  فكر  به  كه  ندارند  انرژى  و 
ايجاد  فقط  كه  بكنيد  را  تصورش  باشند. 
دسترس  قابل  و  رايگان  كودک هاى  مهد 
براى همه تا چه اندازه انرژى زنان را آزاد 
مى كند و در راه تسهيل استخدام آنان موثر 
است. انرژى زنان مى تواند صرف آموزش 
خودشان شود. يا دادن صبحانه و نهار در 
مدرسه بطور رايگان چه كمك شايانى به 
خانواده  كودكان  سالمتى  و  تغذيه  رشد، 
اقتصادى  لحاظ  از  و  نمايد  مى  كارگرى 

كمك است به اين طبقه.
كشورهاى  در  زنان  اشتغال  سطح  به  اگر 
غربى نظرى بيندازيم متوجه مى شويم كه 
مبارزات  اثر  در  رفاهى  تسهيالت  ايجاد 
جامعه  چپ  نيروهاى  و  زنان  كارگران، 
و  زنان  اشتغال  براى  را  زمينه  توانسته 
طى  كند.  فراهم  آنان  اقتصادى  استقالل 
اجتناب  نيز  ايران  در  پروسه  اين  كردن 
جامعه،  شدن  صنعتى  با  و  است  ناپذير 
دولت ها ناگزيرند براى زنان شغل ايجاد 

طبقه  بيشتر  آگاهى  اثر  در  امر  اين  كنند، 
كارگر و طرح مطالبات تسريع مى شود.

كننده  تعيين  عامل  اتحاد،  درجه تشكل و 
رشد  و  هستند  تسريع  پروسه  اين  در 
مبارزات كارگران (اعم از زن و مرد)، در 
بنوبه  نيز  پيشرو  عنصر  فعال  دخالت  اثر 
همين  به  يابد.   مى  بيشترى  شتاب  خود 
دليل سوسياليست ها بايد در جنبش زنان 
در  چون  باشند،  داشته  فعالتر  دخالت  نيز 
غياب آنان جنبش به دست ليبرال ها افتاده 
مشكالت  رفع  جهت  در  بهبودى  هيچ  و 
اين  زنان  آمدن  ميدان  به  و  كارگر  طبقه 
روى  زنان  جنبش  در  دخالت  و  طبقه 

نخواهد داد.
كه  است  پيشرو  و  كارگر  زنان  وظيفه 
ستم  تحت  علل  و  آگاهگرى،  جهت  در 
از  را  اجتماعى  مشكالت  و  فقر  و  بودن 
رسانه هاى عمومى توضيح دهند و راه حل 
هاى ممكن را مطرح نمايند. و عملى كردن 
اين طرح ها تنها راه كمك به توده اى شدن 
جنبش زنان و سپس پشتيبانى كارگران از 
جنبش  از  زنان  جنبش  همچنين  و  زنان 
نتيجه  در  است.   دانشجويى  و  كارگرى 
ديكتاتورى  و  اى  توده  مبارزات  اتحاد،  
و ارتجاعى مذهبى ساقط شده و مى تواند 

حكومت مردم برقرار گردد.
اما اشكاالت زنان چپ چه بوده كه موفق 
اى  اندازه  به  زنان  جنبش  در  اند  نشده 
اعتماد  و  داشته  پايگاه  شايد،  و  بايد  كه 
و  كنند  جلب  را  جامعه  زحمتكش  زنان 
باشند؟  دخيل  جنبش  كردن  توده اى  در 
مساله  به  چپ  برخورد  شيوه  اشكاالت، 

زنان چه بود؟ و...
اين سئواالت ديگر را ما بايد پاسخگو باشيم 
كه من به سهم خود تالش مى كنم جواب 
خود را به اين دو سئوال بدهم و اميدوارم 
درجات  بتوانند  ديگر  رفقاى  آينده  در 
بى توجهى  و  غفلت  يا  و  چپ  دخالت 

و  زن  برابرى  مساله  به  را  چپ 
در  دهند.  توضيح  بيشتر  مرد 

توده اى شدن مبارزات زنان،
 اشكاالت و موانع

صديقه محمدى



بو  تر بهمن ماه 1385   فوريه 302007

سكتاريستى  برخورد  اول،  درجه 
رقابت هاى  سازمانى،  و 
سازمان هاى سياسى با يكديگر و 
توجه به بخش مردانه جامعه و ديدن طبقه 
كارگر چون مردان كارگر صنعتى، اشكالى 
جدى است. بخش عظيمى از چپ از زن 
كار  كارگر،  طبقه  زنان  گرفته،  مردش  و 
طاقت فرساى آنان و بازتوليد نيروى كار 
را توسط اين زنان، كار خانگى و مشاركت 
سياسى و اجتماعى زنان را ناديده گرفته و 
به آنها بى توجه است و در جهت به ميدان 
آمدن اين نيرو در مبارزات اعتراضى اقدام 

جدى و آگاهگرانه ننموده است.
و  كرده  استفاده  نيرويشان  از  نياز  هنگام 
آنها  از  نامى  مارس   8 مناسبت  به  گاهى 
كه  نگذاشته اند  نيرو  واقعا  اما  است،  برده 
به  آگاهى  با  كارگر  طبقه  از  بخش  اين 
ستم طبقاتى و جنسى در مبارزه با سرمايه 
دارى و مردساالرى، خود به فكر متشكل 
شدن بيفتد و در غياب اين نيرو متاسفانه 
بخشى از زنانى كه سابقا چپ بودند اكنون 
تغيير  كه  اند  پيوسته  هايى  او  جى  ان  به 
چشمگيرى در مبارزات و اعتراض زنان و 
سازماندهى آن نداده و به تدريج به طيف 

ليبرال پيوسته اند.
نيروها و سازمان هاى چپ و سوسياليستى 
نيروى  اين  آمدن  ميدان  به  براى  بايد 
كه  نكنند  توصيه  زنان  به  فقط  اعتراضى 
از  بلكه  باشند،  كارگرى  جنبش  پشتيبان 
طبقه كارگر آگاه و معترض و سوسياليست 
و  همسران  به  برخورد  در  كه  بخواهد 
دختران و خواهران و مادرانشان در ارتقاى 
سياسى و آگاهى آنان بكوشند و خواسته 
مطالبات  در  و  گرفته  نظر  در  آنان را  هاى 

كه  فاصله اى  تا  بگنجانند  خود  كارگرى 
سرمايه دارى بين زنان و مردان ايجاد كرده 
از بين برده و توطئه هاى سرمايه را خنثى 

نمايند.
زنان  جنبش  و  كارگرى  جنبش  پيشروان 
و  فرهنگى  انجمن هاى  بگذارند  نبايد 
دقيقا  و  بفريبند  را  زنان  خردادى ها،   2
زنان،  مطالبات  سطح  آوردن  پائين  بدون 
قشر  محروم ترين  پايه اى  خواست هاى 
زنان را مطرح كرده و پيچيدگى جهان را 
فراموش  دهند.  توضيح  برايشان  بسادگى 
بين  رابط  حلقه  كارگر  زنان  كه  نكنيم 

جنبش كارگرى و جنبش زنان هستند.
مهمترين عنصر  توده اى شدن جنبش ها، 
ارتقاى آگاهى توده هاست. آن وقت است 
و  تشكل  ايجاد  بفكر  خودشان  آنان  كه 
خواهند  خود  طبقه اى هاى  هم  با  اتحاد 
امر  زنان  مبارزات  شدن  توده اى  بود. 
از  است.  سوسياليست  و  چپ  انسان هاى 
جمله اشكاالت زنان چپ و يا كل جنبش 
حجاب  تحميل  به  نبودن  حساس  چپ 
اجبارى و اقداماتى است كه بالفاصله پس 
از قيام در حق زنان اعمال شد و زنان اين 
بى توجهى را نمى بخشند. چون بالفاصله 
مدنى  حقوق  به  رژيم  حمله  اين  از  پس 
و سياسى و شغلى زنان آغاز شد و چپ 

بتدريج كنار زده شد.
بهمن  قيام  از  سال   28 گذشت  با  اكنون 
مردم  براى  بنيادگرا  اسالم  ماهيت   ،58
حكومت  كه  مى بينند  همه  شده،  روشن 
دينى چه اوضاع نكبت بار و پر از مصايب 
تحمل  ديگر  و  آفريده  برايشان  اجتماعى 
اين  به  خود  و  ندارند  را  وضعيت  اين 
نتيجه رسيده اند كه ادامه وضعيت كنونى 

فروشى  تن  و  فقر  و  فالكت  ادامه  يعنى 
و...  سنگسار  و  شكنجه  و  زنان  اعتياد،  و 
طبقه  دلسوزان  و  پيشروان  دليل  همين  به 
و  مرد  و  زن  برابرى  به  معتقدين  كارگر، 
در  بايد  راديكال  و  پيشرو  انسانهاى  همه 
جهت تشكل و اتحاد نيروهاى معترض و 

انقالبى فعاالنه تالش كنند.
نيازمند  سازمانيابى  به  فقط  آگاه  نيروى 
در  راديكال  انسان هاى  امر  اين  و  است 
داخل ايران است  تا نيرويش را يك كاسه 
كرده و به ادامه ارتجاع خاتمه داده و خود 
در  گيرند.  دست  به  را  خود  سرنوشت 
و  فقط  ارتجاع  و  امپرياليسم  به  اعتراض 
فقط با اتكا به اراده و نيروى خود به ميدان 
استثمارگران،  با  را  خود  تكليف  و  آمده 
يكسره  خود  حقوق  غاصبان  و  ستيز  زن 

نمايند.
براى اينكه اين امر متحقق گردد و جنبش 
زنان از وضعيتى كه دارد، يعنى از جنبشى  
جامعه،   باالى  اقشار  و  نخبگان  به  مربوط 
جنبش  خصوص  به  زنان  توده  جنبش  به 
و  شود  تبديل  زحمتكش  و  كارگر  زنان 
قوانين  ناكافى  تغيير  يعنى  آنان  مطالبات 
زن  ضد  قوانين  تمام  لغو  به  تبعيض آميز، 
بيانجامد، بايد يك تحول بزرگ در جنبش 
كارگرى  جنبش  گيرد.  صورت  كارگرى 
تبعيض آميز  قوانين  لغو  پرچمدار  بايد 

باشد.
ايران،  كارگر  طبقه  امر  اين  تحقق  براى 
و  زنان  و  سوسياليست  و  چپ  احزاب 
سرمايه  عليه  مبارزه  بايستى  مبارز  مردان 
به  موازى  و  تواما  را  مردساالرى  و  دارى 

پيش برند.

بند 4 بيانيه حقوق زنان
مصوب كنگره دهم كومه له (سازمان كردستان حزب كمونيست ايران)

 كليه مشاغل بايد بر مبناى معيارهاى عينى يكسانى
 ارزيابى و طبقه بندى شوند.

اغلب در مشاغل زنانه و رشته هايى كه بخش عمده شاغلين آن را زنان تشكيل ميدهند 
سطح دستمزدها پائين تر از رشته هاى مشابه است. بمنظور رفع اين نابرابرى الزم است كه 
سطح حقوق پايه و كليه مزاياى شغلى در تمام رشته ها بر مبناى معيارهاى عينى يكسانى 
نظير سختى كار، شدت كار، سابقه و تخصص كارگران و كامال مستقل از جنسيت كارگر 

تعيين گردد.
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در سال هاى 1800 و1900 در سوئد يك 
سرى تغييرات در مورد  زنان به وجود آمد 
تاثيرقرارداد.  تحت  را  زنان  وضعيت  كه 
بود  خانه  زنان  جاى  تغييرات  اين  از  قبل 
و كار آنها بزرگ كردن بچه، خانه دارى و 

اطاعت كردن از شوهران.
زنان  براى  كه  بود  مرد  اين  زمان  آن  در 
اجازه  بدون  زنان  گرفت.  مى  تصميم 
شوهر نمى توانستند حتى از درآمدى كه 

خود داشتند استفاده  كنند. 
 1900 اوايل  و   1800 اواخرسالهاى  در 
زنان براى كسب حق راى مبارزه خود را 
شروع كردند و اقدام به تظاهرات و جمع 
در  كه  تغييرى  اولين  نمودند.  امضا  كردن 
وضعيت زنان بوجود آمد حق وراثت برابر 
ساله   25 زن  كه  بود  اين  دوم  تغيير  بود. 
ديگر بالغ محسوب ميشد و مى توانست 
مردها  بگيرد.  تصميم   خود  سرنوشت  بر 
و  بزنند  كتك  را  خود  زن  نداشتند   حق 
زنان حق داشتند درس بخوانند و مدرک 

بگيرند.
در 27 آگوست 1910 تصميم گرفته شد 
كه روز 8 مارس به عنوان روز جهانى زن 
راى  حق  زنان  ل 1919  سا  گردد.  تعيين 
 1921 سال  در  ولى  آوردند  دست  به  را 
بود كه براى اولين بار زنان در انتخابا ت 
شركت كردند و راى دادند. درهمين سال 
(1921) بود كه زنان اين حق را به دست 
آوردند كه در مورد زندگى ودرآمد خود 

تصميم بگيرند.
سوئد آخرين كشور اسكانديناوى بود كه 

به زنان حق راى داد.
زنان  جنبش  اين  دنيا  تمام  در  هرحال  به 
راه  به  زنان  حقوق  احقاق  براى  كه  بود 
افتاده بود و در نتيجه همين مبارزات هم 
كه  را  حقوقى  از  بسيارى   توانستند  زنان 
ازآنان سلب شده بود به دست بياورند. هر 
چند در بسيارى از كشورها هنوز هم زنان 
يا  همه  در  اكنون  هم  هستند.  ستم  تحت 
بسيارى از كشورهاى خاورميانه و آفريقا 
كشور  در  محرومند.  خود  حقوق  از  زنان 
ايرلند هنوزهم زنان حق كورتاژكردن بچه 

خود را ندارند.
در سال 1900   در سوئد خشونت عليه 
جرم  آنان  زدن  كتك  و  كودكان  و  زنان 
مرد  زمان  آن  در  چون  نميشد.  محسوب 
حكمفرما  جامعه  در  شدت  به  ساالرى 
بود و آموزش و تربيت بين دختر و پسر 
پسرها  هميشه  داشت.  اساسى  تفاوت 
و  ارزش  كم  را  دخترها  و  داشتند  برترى 

دست كم مى شمردند.
و  زن  بين  سياسى  و  اجتماعى  نابرابرى 
هاى  خشونت  به  بودكه  شده  باعث  مرد 
كه نسبت به زن صورت مى گرفت توجه 
تلقى  عادى  مسئله  يك  عنوان  به  و  نشود 

ميشد.
توجه  معضل  اين  به  جامعه  زمان  آن  در 
نمى كرد و نمى توانست به عنوان معضل 
اجتماعى به آن برخورد كند. زنان خود به 
شرايط غير انسانى موجود اعتراض كرده 
و نمى خواستند  بخاطر جنسيت اين بى 

عدالتى را قبول كنند.
توانسته  خود  مبارزات  يمن  به  كه  زنان 
حق  عرصه  در  آوردهايى  دست  به  بودند 
اجتماعى  و  صنفى  مطالبات  ديگر  و  راى 
خشونت  ضد  بر  را  خود  مبارزه  برسند 
عليه زنان و كودكان به عنوان يك معضل 
متمركز  فرهنگى  و  سياسى  اجتماعى، 
سال  در  دستاوردها  اين  جمله  از  كردند. 
1960 تا 1970 ايجاد خانه هاى امن براى 

زنا ن تحت آزار و خشونت بود.
اعتراض زنان دراين دوره عليه بى توجه 
توجه  و  خشونت  مسئله  به  جامعه  ايى 

نكردن به اين مشكالت بود.
باره  در  سوئد  پارلمان  در  كه  بارى  اولين 
خشونت و كتك زدن زنان بحث شد سال 
زنان  از  نفر  چند  آنموقع  در  بود.   1938
كرده  مطرح  را  زن  عليه  خشونت  بحث 
معضل  اين  به  كه  خواستند  ازدولت  و 
خشونت  چون  كند،  رسيدگى  اجتماعى 
عليه زن معضلى سياسى و اجتماعى است 

وامر خصوصى آدمها نيست.
زنان  عليه  خشونت  با  ضديت  طرفداران 
خانه  در  چه  خشونت  كه  كردند  مطرح 

اتفاق بيفتد و چه خارج از منزل فرق نمى 
كند هردو به جامعه مربوط است و جامعه 

بايد بفكر چاره جويي اين معضل باشد.
ولى در پارلمان مطرح شد كه اين مسئله 
ها  خانواده  و  ندارد  جامعه  به  ربطى 
خودشان بايد اين معضل را حل كنند. به 
زندگى  در  نمى خواست  دولت  آنان  زعم 
خصوصى مردم دخالت كند. با اين وصف 
به  عمال  اش  مربوطه  پارلمان  و  دولت 

خشونت عليه زنان صحه گذاشت.
خشونت  مسئله   1940 سال  در  ديگر  بار 
عليه زنان به عنوان يك معضل مطرح شد. 
اما اين باربروز داده شد و به شكل قانون 
درآمد. به اين معنا كه به قضات و روساى 
كه  شد  داده  امكان  اين  قضايى  نهادهاى 
جرم  عنوان  به  زنان  عليه  خشونت  به 
قانونى  پيگرد  تحت  را  خاطى  و  برخورد 

قرار دهند.
در سا ل 1965 تجاوز  در خانه به عنوان 
آن  كه  بحثى  در  شد.  شناخته  جرم  يك 
زمان در پارلمان در مورد خشونت جنسى 
نمايندگان  از  يكى  شد  مطرح  خانگى 
گفت: نمى شود قانون در مورد خشونت 
جنسى در درون خانواده و مابين زوجها را 
وضع كرد چون در هر هم خوابگى نوعى 
استدالل  اين  در  رود.  مى  بكار  خشونت 
آشكار ميشود كه اين طرز تفكر نتوانسته 
جنسى  تمايالت  بين  مرزى  تواند  نمى  و 
و تجاوز قائل شود. اگر مرد مى توانست 
كند  قبول  را  خوابگى  هم  به  رد  جواب 

تجاوز جنسى صورت نمى گرفت.
اين معضل در مبارزات و خواستهاى زنان 
اين  فعالين  و  شده  مطرح  سال 1976  در 
عرصه كوشيده اند كه تجاوزبه زنان را به 
عنوان جرم وارد قانون كنند. بخشى زيادى 
از روزنامه نگاران جزء اين جنبش بوده و 
براى كسب اين خواست مبارزه كرده اند.

بررسى  براى  اى  كميته   1982 سال  در 
را  طرحى  كه  شد  تعيين  جنسى  تجاوز 
آماده و به پارلمان پيشنهاد كرد. اما معضل 

داشت  وجود  جامعه  در  هنوز 
زيرا تجاوز و خشونت عليه زنان 

نگاهى كوتاه به معضالت زنان 
در سوئد و مبارزه عليه رفع آن

اختر كمانگر
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پابرجا بود.
و  تجاوز  از  وحشت  و  ترس 
زنان  بر  زمان  آن  در  كارى  كتك 
از  زنان   ، ترس  اين  بخاطر   . داشت  غلبه 
مى  خودارى  ازمكانها  بسيارى  به  رفتن 
از  كه  كارى  نداشتند  جرات  و  كردند 

دستشان برمى آمد  انجام دهند.
دنيا به يك خا نه واحد براى مردها تبديل 
دنيا  دراين  زنان  گذاشتن  پا  و  بود  شده 
ميشد.  محسوب  بزرگى  تهديد  خطرو 
در  و  خانه  در  زنان  به  جنسى  تجاوز 
و  افتاد  مى  اتفاق  آنان  خصوصى  زندگى 
جامعه  به  ربطى  كه  بودند  معتقد  برخى 
زيرا  نبود،  چنين  واقع  در  اما   . ندارد 
مشكالت خانوادگى يك مشكل سياسى و 
ترس و وحشت زنان از همسران خود يك 
معضل اجتماعى بود و فرهنگ دمكراتيك 

در جامعه را خدشه دار مى كرد.
ترس و وحشت در جامعه  زنان را محدود 
كه  طورى  آن  توانند  نمى  آنان  و  كند  مى 
باعث  ترس  كنند.  زندگى  دارند  ميل 
مى شود زنان جرات نكنند به جز ساعات 

معين از خانه بيرون بروند.
ترس به معضلى گريز نا پذير در زندگى 
زنان تبديل شده است. بينشى كه بر زنان 
هميشه  كه  است  اين  كند  مى  حكمروايي 
واال ترى  ارزش  داراى  يا  ارزشتر  با  مرد 
به  شود.  مى  شمرده  زيردست  زن  و  بوده 
همين خاطر است كه مردها به كتك زدن 

زنان و تجا وز به آنان متوسل ميگردند.
اعتبار  داراى  جامعه  در  اينكه  براى  زنان 
و منزلت باشند، بايد مبارزه كنند. نه  تنها 
در  برابر  و  مساوى  قدرت  كسب  براى 
عليه  بلكه  مرد،  و  زن  بين  ها  عرصه  همه 
دارد.  وجود  جامعه  در  كه  هائى  نابرابرى 
زنان بايد مدام اين سوال را طرح كنند كه 
چرا آنها داراى آن اعتبار و حق و حقوقى 

نيستند كه مردها از آن برخوردارند؟
اگر ما فقط ترس داشته باشيم نمى توانيم 
كارى انجام دهيم و به پيش برويم، برعكس 
بايد بسيار جدى دنبال اين معضالت رفت 

و اين شرايط غير انسانى را تغيير داد.
در مناسبات موجود و فرهنگ مرد ساالر 
در گوشه و كنار جهان مرد را به شيوه اى 
تربيت مى كنند كه به لحاظ فرهنگى  به 
او حقانيت مى دهند كه به لحاظ جنسيتى 
برتر  جنس  را  خود  قدرت،  دادن  نشان  و 

از زن بداند.
چه  اجتماعى  واقعيت  اين  به  اذعان  با   

طرحى الزم است تا ما درک كنيم كه چرا 
دليل  چه  كند؟  مى  اعمال  خشونت  مرد  
بتوان  كه  دارد  وجود  عاملى  يا  انگيزه  يا 
توضيع داد كه چرا مرد از خشونت استفاده 

مى كند؟
خشونت  كه  دارند  وجود  مختلفى  عوامل 
مرد عليه زن را توضيح ميدهند. مهمترين 
مرد  به  نسبت  جامعه  ديد  يا  نگرش  آن 
مرد  نگرشى  كه  است،  مذكر  جنس  يا  و 
ساالرانه و تبعيض آميز بر اساس مناسبات 
موجود مى باشد و همين نگرش نسبت به 
زن و جنس مونث برعكس عمل ميكند. ما 
در جامعه اى زندگى مى كنيم  كه جامعه  
پدر ساالر است كه  به مرد حق مى دهد 

نسبت به زن خشونت نشان دهد. 
داليلى كه مردها  نسبت به زنان خشونت 

نشان مى دهند عبارتند از اينكه:
منش  رياست  طلب،  قدرت  مردان   -  1

وحسود هستند
2 - زن را در رابطه با كار و امورات خانه 

مى خواهند.
را  زن  و  زن  صاحب  را  خود  مرد   -  3
مايملك خود ميداند و مجازات او را حق 

خود به حساب مى آورد.
داده  نشان  پژوهشگر  چندين  تحقيق 
مى  كتك  را  خود  همسران  كه  مردهايى  
به  و  ميكنند  اعمال  خشونت  يا   و  زنند 
شيوه اى تحقير آميز به زن نگاه مى كنند 
زنان  به  نسبت  مردها  اين  ارزيابى  يا  و 
تحقير آميز است در واقع زن را جنس دوم 
نگرش  و  ديد  اين  آورند.  مى  حساب  به 
مردان نسبت به زنان باعث مى شود با زنى 
خشونت  رفتار  كنند  مى  زندگى  او  با  كه 

آميز داشته باشند.
مردان  كه  دهد  مى  نشان  تحقيقات  همين 
جدى  كمبود  احساس  طلب  خشونت 
هميشه  و  ميكنند  اجتماعى  و  شخصيتى 
در ترس و اضطراب به سر ميبرند و هيچ 
اطمينانى به رابطه اى كه بعضا برقرار كرده 
اند، ندارند و هميشه نگرانند كه زنان آنها 
توجه  آنان  به  كسى  و  بگذارند  تنها  را 

نكند.
كه  است  خشونت  نوع  يك  زدن  كتك 
قصد  و  ميكنند  اعمال  زنان  عليه  مردها 
نگه  خود  نزد  را  زن  شيوه  اين  با  دارند 

دارند كه قطعا اثرات آن منفى است. 
اشكال  در  ميتواند  زن  عليه  خشونت 
مختلف از جمله خشونت فيزيكى، جنسى 
و روحى  اعمال شود. كتك زدن ميتواند 

عبارت باشد از آزار دادن، هل دادن، ضربه 
زدن،  به زور تجاوز كردن و تهديد كردن 
به مرگ و بسيارى اشكال ديگرازخشونت 
هم  مالى  محدوديت  ميبرد.  بكار  مرد  كه 

نوعى از خشونت عليه زن است.
حق  براى  سوئد  زنان  كه  مدتى  تمام  در 
اين   اند  كرده  مبارزه  مردان  با  برابر  راى 
چپ ها بوده اند كه از آنها دفاع نموده و 
هميشه جناح راست مخالف مطالبات آنان 
بوده و درراه تحقيق خواست زنان سنگ 

اندازى كرده اند.
مردانى كه مخالف حق راى يا رفتن زنان 
به پارلمان بودند، مخالفت خود را به بها 
نه اى از اين قبيل كه گويا زنان ريزبينند و 
به مسائل جزئى خيلى توجه ميكنند بروز 
ميدادند. از نظر اين مردان “ نقطه نظرات 

خرد و ريز زنان” به نفع جامعه نيست.  
به هرحال زنان در سوئد توانستند با مبارزه 
قدم به قدم خود بسيارى از حق وحقوقى 
كه از آن محروم بودند به دست بياورند. 
يكسان  كار  مقابل  در  هنوزهم  چند  هر 
حقوق برابر دريافت نمى كنند و در قدرت 
اما  نيستند.  مردان  با  مساوى  هم  سياسى 
كسب  براى  و  اند  ننشسته  پاى  از  زنان 
مبارزه  به  ها  عرصه  همه  برابردر  حقوق 

خود ادامه ميدهند.
تشكل هاى  و  احزاب  در  چه  زنان  ما 
سياسى و اجتماعى  و چه در جامعه بايد 
خود  حقوق  و  حق  كسب  براى  فعاالنه 
مبارزه كنيم. حق گرفتنى است نه دادنى.

تو مى گوئى گل ها را دوست دارى،
ولى با اين وجود آنان را مى چينى،
تومى گوئى پرنده را دوست دارى، 

قفس  در  را  آنان  وجود  اين  با  ولى 
محبوس مى دارى،

تو مى گوئى باد را دوست دارى، 
ولى با اين وجود پنجره را مى بندى،

نمى دانى كه من از گفتن تو كه مى گويي 
مرا دوست دارى، مى ترسم؟

  منابع:
 Lars Naumburg:  över gränsen

 Pockettidningen

 kvinnor som reser sig

Göteborg  posten
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در دنياى نابرابر امروز
امير كاله قوچى

در دنياى نابرابر امروز، پايمال كردن حقوق 
زنان و دختران در سطح بسيار گسترده اى 
امرى  به  جهان،  مختلف  كشورهاى  در 
بسيار معمولى تبديل شده است و در اين 
و  زنان  كشورهايى،  معدود  در  فقط  ميان 
دختران از حقوق اجتماعى خويش، آن هم 
نه به طور كامل، بلكه با كمبودهاى بسيار 

برخوردار هستند.
تكامل  و  ادامه  در  سرمايه دارى،  نظام 
تاريخ چند هزار ساله بشرى و مذهب هاى 
باورهاى  بر  اتكا  با  و  جهان  در  متفاوت 
گوناگون،  جوامع  در  عقب افتاده  بسيار 
لواى  تحت  آنها  شناختن  رسميت  به  و 
سركوب  كردن  نهادينه  به  مردم  فرهنگ 
وسيله  به  انسان  از  نيمى  مثابه  به  زنان 
اين مذاهب و باورها و پيشبرد اين روند 
بسيار  لطمات  جامعه،  در  مردان  وسيله 
بر  انسان ها  كل  مبارزات  بر  را  سنگينى 
عليه نظام سرمايه دارى وارد آورده است. 
مقابل  در  را  جامعه  از  نيمى  ترفند  اين  با 
با  و  نموده  آسيب پذير  سرمايه دارى  نظام 
در  انسانها  از  نيمى  حقوق  كردن  پايمال 
عليه  مبارزه  رشد  روند  ديگر  نيمى  مقابل 
نموده  كند  بسيارى  حدود  تا  را  نظام  اين 
ديگر  در  زن  كردن  كااليى  با  و  است.  
نهايت  در  را  سكه  اين  دوم  روى  جوامع 

بيشرمى به پيش ميبرد.
به طور قطع ريشه اين ستم ها ونابرابرى بر 
زنان و دختران، ريشه در ستم  و نابرابرى 
حكمفرما  جهان  تمام  بر  كه  دارد  طبقاتى 
از  برگرفته  چيز  هر  از  قبل  و  است، 
سركوب و خفقانى است كه سرمايه دارى 
شود  اعمال  خاكى  كره  اين  بر  مى خواهد 
يك  زير  را  بشريت  رهايى  و  آزادى  تا 
سئوال بزرگ براى هميشه قرار داده باشد 
كه دنيا اين گونه ساخته شده است و بايد 
اكثريت احاد مردم بدون تمايز از جنسيت 
ابتدايى  گذاران  براى  پوست  و  رنگ  و 
ترين معيشت روزانه خويش از بام تا شام 
تالش كند و دست آخر كوفته و خسته بر 
سر سفرهاى ناچيز خويش به اين وضعيت 
قانع باشند كه بايد بچه هايشان از كم ترين 
امكان تحصيل و آموزش برخوردار باشند، 

بيمارى و مرگ و گرسنگى را نتيجه منطقى 
اين جهان بدانند و جنگ ها و مصيبت هاى 
جهانى را خارج از اراده بشريت و جزئى 

از سرنوشتشان بشمار آورند.
پرداخته  و  ساخته  سرنوشت  اين  آيا  اما 
شده در تاريخ بشريت، قابل تغيير به شكل 
انسانى آن و بازگرداندن حرمت و آزادى 

انسان به خويش امكان پذير نيست؟
بطور قطع و مسلما انسان مى تواند و بايد 
به مثابه انسان براى برپائى دنيايى فارغ از 
ستم و نابرابرى طبقاتى به تالش و مبارزه 
خويش كماكان ادامه دهد. نابرابرى و ستم 
بسيار  روند  از  بخشى  دختران  و  زنان  بر 
از  نيمى  بر  جهان  در  كه  است  پيچيده اى 
بشريت روا داشته مى شود. كه در اين ميان 
فرهنگ و مذهب و باورهاى عقب افتاده 
ايفا  روند  اين  در  را  مخربى  بسيار  نقش 

مى كنند.
كه  خطرناكى  بسيار  شيوه  و  شگرد  اولين 
در تمام دنيا و نسبت به وضعيت مشخص 
و  شدت  با  آن  جغرافيايى  و  كشور  هر 
حدت كامل به كار گرفته مى شود، عبارت 
از جدايى انسان به مثابه انسان از يكديگر 
تحت عنوان زن و مرد و اعمال بى حقوقى 
كامل يا نسبى در جوامع مختلف و قبل از 
همه به دست خود انسان يعنى مردها بر 
زنان و پرورش و رشد فرهنگ مردساالرى 
جوامع  طبيعى  و  منطقى  نتيجه  عنوان  به 
در  روند  اين  روزه  هر  اعمال  و  بشرى 
محيط خانه و خانواده و در كليت جامعه 

مى باشد.
قشر  يك  با  نه  سخن  روى  اينجا  در 
مشخص اجتماعى در جامعه امروز ايران، 
بلكه به تمامى مردان و زنانى است كه هر 
روزه در جامعه امروز ايران، روزانه با اين 
وضعيت خو گرفته اند و ناخواسته به امر 
آزادى  كسب  براى  انسان  مبارزه  تضعيف 
يارى  انسانى  شايسته  زندگى  و  برابرى  و 

مى رسانند.
خبر  انعكاس  و  خبرها  البالى  از 
مى يابيم  در  خودكشى ها  و  خودسوزى ها 
كه زنان و دختران در ايران امروز، در زير 
منگنه مردساالرى و پافشارى كليت جامعه 

بر باورها و فرهنگ عقب افتاده و با ميدان 
آپارتايد  و  نابرابرى  امر  به  آن ها  به  دادن 
تمامى  مى رسانند.  يارى  ايران  در  جنسى 
اخبار و شواهد حاكى از اين واقعيت تلخ 
و  فقر  پى  در  دختران  و  زنان  كه  است 
فالكت خانوادگى از طرف خانواده مجبور 
اجبارى  و  زودرس  بسيار  ازدواج هاى  به 
و  خانواده  و  خانه  محيط  در  مى شوند. 
كردن هاى  نهى  و  امر  فشار  زير  جامعه 
پدر و برادر، دايى و عمو و ديگر مردهاى 
جامعه حتى براى دستيابى به ابتدايى ترين 
زندگى  از  لحظه  هر  در  خويش،  حقوق 

روبرو مى باشند.
خردكننده  بسيار  كه  عوامل  مجموعه  اين 
اقدام  اصلى  موجبات  مى باشد  شكننده  و 
به خودكشى و خودسوزى دختران و زنان 
را در محيط اجتماعى جامعه ايران فراهم 

مى آورد.
خصلت  بر  بنا  جامعه،  بر  حاكم  سيستم 
دوام  و  برقرارى  خواهان  آن  واقعيت  و 
اين روند است، زيرا همان طور كه اشاره 
رفت با از ميدان به در كردن نيمى از آحاد 
جامعه، يعنى زنان وسيله مردان و فرهنگ 
و باورهاى قرون وسطايى خواهان بقا اين 

سيستم همچنان بر جامعه است.
از  بسيارى  با  همراه  و  زنان  اكثريت  اما 
مردان، برناروا بودن اين پديده در تالش 
از  فارغ  جامعه اى  كه  هستند  و  اند  بوده 
ستم طبقاتى بر پا دارند و اين روند بدون 

شركت نيمى از بشريت ممكن نيست.
با تالش حتى براى كم ترين حقوق زنان 
و  خانواده  و  خانه  محيط  در  دختران  و 
زندگى  شريك  با  برخورد  در  جامعه  در 
تمايز  برابر با  خويش براى كسب حقوق 
نگذاشتن در بين پسر و دختر در برخورد 
كامال انسانى با خواهرم و با دفاع از حقوق 
برابر براى زنان و دختران در جامعه ايران 
اين  به  ممكن  حقوق  كم ترين  براى  حتى 
كامال  نظام  عليه  بر  انسان  واقعى  مبارزه 
به  حاضر  قرن  در  دارى  سرمايه  پوسيده 
تا  بپردازيم  ترى  دائمى  مبارزه  و  تالش 
روند بازگشت حرمت و رهايى انسان به 

انسان را مهياتر از هميشه سازيم .
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ساليانه تعداد بيشمارى از زنان و دختران 
كودكى  سنين  در  دختران  حتى  و  جوان 
جان خود را تحت عنوان قتل “ناموسى”از 
قرون  قوانين  قربانى  و  دهند  مى  دست 
وسـطائى و ارتجاعى  حاكم بر جامعه و 

خانواده خود مى شوند.
ملل  سازمان  گزارشات  از  يكى  اساس  بر 
كشته  تعداد  رسمى  آمار   ،(UNFPA)
خود  مرد  نزديكان  دست  به  زن  شـدگان 
رقمى  ساليانه  و...  شوهر،پدر،برادر  چون 
حالى  در  اين  است.  نفر   5000 از  بيش 
AM- گزارشات  اســـاس  بر  كه  است 
NESTY ،آمار غير رسمى و اعالم نشده 

بسـيار باالتر از ارقامى چون 5000 نفر در 
سال است. به عنوان مثال تعداد قتل هاى 
به  سر  سال،  هر  پاكسـتان  در  ناموسى”   “
هزاران نفر ميزند و اين تعداد هر سال رو 

به افزايش است.
قتل هاى “ناموسى” در بسيارى از جوامع 
و كشورهاى دنيا كه سرمايه و به طبع آن 
حاكم  سـاالرانه  مرد  و  ارتجاعى  قوانين 
از  يكى  اساس  بر  افتد.  مى  اتفاق  است، 

گزارشات سازمان ملل
 كه تازه آنهم گزارشى قديمى است و از 
سال 2000 ميالدى باقى مانده،  قتل هاى 
“ناموسى” در كشورهائى همانند بنگالدش، 
مراكش،  پاكستان،  چين،  يمن،  برزيل، 
هند،  مصر،  اسرائيل،  عراق،  ايتاليا،  سوئد، 
بسيارى  و  اوگاندا  تركيه،  ايران،  اكوادور، 
از ممالك ديگر به درجات متفاوت اتفاق 

افتاده است و كماكان رخ ميدهد.
عليه  خشونت  و  ستيز  زن  قوانين 
و  اوليه  حقوق  و  انسانى  زنان،حرمت 
پايه اى زنان يعنى آزادى –هاى فردى و 
حقوقى زنان را به شدت زير سئوال برده 
و  طبيعى  حق  ميكشد.  اهانت  به  را  آن  و 
بديهى همه انسانها از جمله زنان است كه 
در جامعه اى عارى از قوانين نابرابر و بدور 
امنى  زندگى  جنسى،  ستم  گونه  هر  از  از 
داشته باشند. قتل هاى “ ناموسى”، بدترين 
كه  است  خشونتى  شكل  ترين  افراطى  و 

به اصطالح به حفاظت از “ناموس “ ربط 
پيدا مى كند و اين خود ريشه در قوانين و 

مناسبات حاكم بر جامعه دارد.
بديهى است جامعه اى كه تمام قوانين و 
مناسباتش بر اساس برترى مرد بر زن پايه 

ريزى شده،
دوم  درجه  شهروند  را  زن  كه  اى  جامعه 
قلمداد ميكند، بايد هم نگهبانانى كه همان 
خانواده  از  مردى  يا  و  شوهر،پدر،برادر 
از  دفاع  و  ناموس   “ حفظ  براى  باشد 
شرفشان” پرورده كند.تعبير معمول از قتل 
از  مردى  دست  به  زن  كشتن  “ناموسى”، 
خانواده است كه به دليل “ اتهام” به رابطه 
خارج  يا  رسمى و  ازدواج  جنسى قبل از 
از ازدواج رسمى صورت ميگيرد. در اين 
جوامع برقـرارى روابط آزادانه جنسى زن 
بدون  كه  شرطى  به  خود  دلبخواه  مرد  با 
اجازه خانواده و بخصوص مردان خانواده 
صورت گرفته باشد،جرم محصوب ميشود 
و اين از نظر آنها جديترين تهديد عليه “ 
مردان  بويژه  و  خانواده  شرف”  و  ناموس 
خانواده است.زيرا كه اين عملى “ غير قابل 
قبول” ، “ غير اخالقى” و “ناجايز” است. 
كوچكى  گوشه  بيانگر  شد  گفته  كه  آنچه 
از عمل غير انسانى و قرون وسطائى قتل 
ناموسى است. زيرا زن كشته ميشود چون 
به دلخواه خود ازدواج كرده و همسر خود 

را انتخاب كرده است.
بار  زير  اينكه  دليل  به  ميرسد  قتل  به  زن 
برده  بين  از  زن  نرفته،  ناخواسته  ازدواج 
ميشود زيرا از مردى جدا شده كه شكنجه 
اش كرده و مورد تجاوزش قرارداده است. 
چون  ميرسد  قتل  به  راحتى  به  خيلى  زن 
انسان  يك  مثابه  به  و  نيست  زير  به  سر 
آزاده فكر ميكند و به تبع آن عمل ميكند. 
عمل وحشيانه اى كه به عنوان قتل ناموسى 
صورت ميگيرد و خشونتى كه در اين رابطه 
اتفاق مى افتد و عنوان دفاع و حفاظت از 
به  را  خانواده  و  مرد  شرف”  و  “ناموس 
خود ميگيرد از ارتجاعى ترين و وحشيانه 

ترين قوانين عصر حاضر است.

و  ممالك  در  ناموسى  قتل هاى  اكثر 
دين  اسالم  كه  ميگيرد  صورت  جوامعى 
اين  در  آن  از  برخاسته  قوانين  و  رسمى 
بطور  قوانين  اين  و  است  غالب  جوامع 
رسمى عمل ميكنند. به عنوان مثال ميتوان 
از كشورهائى مثل الجزاير، بحرين، مصر، 
ايران، عراق، يمن، اردن، سودان، سنگاپور 
و... نام برد.     

براى  داليل  يا  دليل  عنوان  به  آنچه  تمام 
وقوع اين قتل ها ذكر شد،در واقع ريشه 
ساختار  آن  داردو  ترى  اى  پايه  داليل  و 
عملكردهاى  و  قوانين  و  طبقاتى  جامعه 
كه  اى  جامعه  در  است.  آن  از  برخواسته 
صاحب  مرد  و  ميشود  محسوب  كاال  زن 
اين كاال است، طبيعى است كه مرد دست 
ابزارهاى  و  است  مختار  و  دارد  را  باال 
الزم را هم در اختيار دارد كه براى حفظ 
هم  جنايت  و  قتل  مرتكب  دارائيش،حتى 
بشود. چون در بدترين حالت و با تحمل 
سخت ترين مجازات كه شايد بتواند چند 
سالى در زندان باشد، بعدأ به زندگى عادى 
نميگزد  هم  ككش  و  دهد  مى  ادامه  خود 
چون وظيفه” مردانه “ خود را به جا آورده 
به  راحت”  “وجدانى  با  اينبار  و   است 

زندگيش ادامه ميدهد.
براى  است  وسيله اى  كه  ناموس  از  دفاع 
رسميت دادن و طبيعى جلوه دادن خشونت 
عليه و قتل زنان، بر اين اساس پايه گذارى 
شده است كه گويا ناموس مرد تابعى است 
از رفتار و كردار بقيه اعضاى خانواده يعنى 
زن  خانواده و دختران موجود در خانواده. 
خانواده  چنين  در  و  اى  جامعه  چنين  در 
اى كه مرد ، يكه تاز ميدان است، ارزش و 
احترام زن به نسبت درجه نقش او بعنوان 
زن خانه و بعنوان مادر خانه سنجيده مى 
كسى  باارزش”   “ و  خوب”  “زن  شود. 
است كه از مردان خانواده تابعيت كند و 
نياز آنها را كه همان حفظ “ ناموس” باشد 

صورت  اين  غير  در  آورد.  بجا 
خانواده  پسران  يا  مرد  مأموريت 

قتل هاى «ناموسى» و خشونت 
عليه زنان تحت نام دفاع از ناموس

شمسى خرمى
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محدودكردن  و  كنترل  همان  كه 
هاى  نياز  عرصه  در  زن  آزادى 
و  ميشود  شروع  باشد،  خودش  جنسى 
زن  اينكه  به  بسته  مأموريت  اين  سرانجام 
اين  ميكند.  تغيير  باشد،  “نافرمان”  چقدر 
وظيفه و مأموريت ميتواند به قتل و از بين 
ممكن  يا  و  شود  منجر  زن  فيزيكى  بردن 
است در سطح كتك كارى ،توهين و بى 
احترامى روزمره باقى بماند.ميزان مجازات 
بى  يعنى  قضيه  ماهيت  در  باشد  چه  هر 
گرفتن  ناديده  و  كاهش  و  كردن  اهميت 
نقش زن در خانواده و در جامعه تغيير ى 

نمى دهد.
را  امكان  اين  جامعه  در  دمكراسى  وجود 
فراهم مى كند كه زنان بتوانند سطح آگاهى 
خود را  در هر موردى باال ببرند و  بر بستر 
دمكراسى موجود در جامعه از حقوق خود 
دفاع كنند و امر مبارزاتى خود را سازمان 
دهند . خشونت با همه ابعادش در جوامع 
فاكتور  از  يكى  و  نيست  يكسان  مختلف 
آن  بودن  نازل  يا  و  زياد  در  اساسى  هاى 
عليه كل زنان بستگى مستقيمى به ساختار 
اقتصادى و روبناى سياسى آن جامعه دارد.
ما  هم،  دقيق  نا  چند  هر  اى  مقايسه  در 
زنان  عليه  خشونت  كه   ميكنيم  مشاهده 
در جوامعى كه از دمكراسى نيمه ناتمامى 
برخوردارند به نسبت جوامعى با ساختار 
سياسى ديكتاتورى ،مذهبى تفاوت فاحشى 
دارد.اگر در اين نوع جوامع مبارزه زنان در 
حول و حوش طرد اين نوع بربريت عليه 
مبارزات  اروپائى  جوامع  در  است،  زنان 
زنان حول برابرى كامل با مرد در عرصه 
هاى مختلف اقتصادى ، سياسى و اجتماعى  
و خصوصأ كسب قدرت و هدايت جامعه 

متمركز شده است.  
در  زنان  كه  ميزانى  همان  به  است  بديهى 
اند  توانسته  خود  پيگيرانه  مبارزات  نتيجه 
به درجاتى به احقاق حقوق خود برسند، 
عليه  خشونت  و  ناموسى  هاى  قتل  ميزان 
زنان كاهش يافته است و اين نتيجه طبيعى 

هر نوع مبارزه اى است.
خشونتى  نوع  هر  گفت  ميتوان  عام  بطور 
عليه زنان كه بنوعى به مسئله “ناموس و 
شرف” ربط پيدا كند ، ريشه در پائين بودن 
دارد.   جامعه  در  زنان  اجتماعى  موقعيت 
اين نوع خشونت ها كه به اشكال مختلف 
فيزيكى، روانى، تجاوز جنسى و در بدترين 
حالت قتل صورت ميگيرد، ساليانه دامنگير 
ميليون ها زن در سطح جهان توسط مردان 

نزديك به خود ميشود.
در بسيارى از كشورهاى آسيايى از جمله 
در ايران، عراق، پاكستان، اردون، فلسطين 
و ... زنى كه مورد تجاوز جنسى قرار گرفته 
است، مورد قتل و خشونت واقع ميشود. 
زيرا بر اساس قوانين وارونه اين ممالك و 
سنت هاى ارتجاعى رايج در جامعه و به 
تجاوز  مورد  كه  زنى  خانواده،  در  آن  تبع 
لكه   » نوعى  به  است،  گرفته  قرار  جنسى 
ننگى» براى خانواده و در سطحى وسيعتر 
براى جامعه شده است. خانواده زن قربانى 
اين عمل خشونت آميز، در بهترين حالت 
مسئله را مخفى نگه داشته و سعى در قائم 
كردن قضيه به عناوين مختلف دارند و در 
جراحى  عمل  از  اقدامى  هر  به  رابطه  اين 
گرفته تا هر وسيله ديگرى متوسل ميشوند 
تا به اصطالح «آبروى» زنان و دخترانشان 
در  بنشانند.  خود  جاى  سر  و  بخرند  را 
بسيارى از اين كشورها اگر مردى، زنى را 
مورد تجاوز قرار داده باشد، به شرطى كه 
حاضر به ازدواج با زن مربوطه شود، مورد 
واقع  در  و  نميگيرد  قرار  قانونى  مجازات 
مورد بخشش قرار ميگيرد و اين زن سيه 
روز بدون در نظر گرفتن خواست قلبيش 
مجبور ميگردد كه همه زندگيش را به پاى 
اين  تازه  و  بگذارد  نامبارک  ازدواج  اين 
است،  بزرگى  فراغت  اش  خانواده  براى 
«آبرويش»  ازدواج،  اين  طريق  از  كه  زيرا 

را نجات داده اند.
غير از قتل ناموسى، جنايت هاى وحشيانه 
از  حفاظت  و  دفاع  نام  تحت  ديگرى 
بسيارى  در  وفور  به  ناموس»  و  «شرف 
اقشار  زنان  دامنگير  جهان  كشورهاى  از 
مختلف جامعه است. از جمله اين جنايت 
عليه زنان ميتوان به ازدواج ناخواسته، تنبيه 
دست  اسيدپاشى،  جنسى،  تجاوز  بدنى، 
اشاره  ديگر  مورد  دهها  و  جنسى  درازى 

كرد.
براى عينى تر شدن ابعاد جنايت و خشونت 
عليه زنان، در زير به آمار و ارقامى در اين 
دنيا  مختلف  ممالك  در  كه  آنچه  و  مورد 

اتفاق مى افتد، اشاره كوتاهى مى كنم.

يمن: تعداد قتل هاى ناموسى در يمن در 
تنها  اين  و  رسيد  نفر  به 400  سال 1997 
مورد  اين  در  شده  داده  ارائه  رسمى  آمار 
مرتكب  كه  مردى  براى  مجازات  است. 
است،  شده  كشور  اين  در  ناموسى  قتل 
جريمه نقدى و يا حداكثر يك سال زندان 

است. (2)

اردون  در  شدگان  كشته  آمار  اردن: 
نشان  را  سال  در  نفر   20-30 بين  رقمى 
است  آن  بر  دال  شواهد  همه  اما  ميدهد، 
كه تعداد قتل هاى مخفى نگه داشته شده 
به  باال  در  كه  است  آنچه  از  باالتر  بسيار 
   fpu از  گزارش  براساس  شد.  اشاره  آن 
خانوادگى)،  مسائل  به  رسيدگى  (اتحاديه 
بسيارى از خودكشى هاى اتفاق افتاده در 
بين زنان اردنى در واقع نوعى قتل ناموسى 
پيش  زنان  براى  موقعيتى  كه  زيرا  است، 
خودكشى  به  مجبور  آنها  كه  آوردند  مى 
ميشوند. غير از اينها بسيارى از زنانى كه 
در  ميشوند،  اعالم  گمشده  زنان  عنوان  به 
مخفيانه  و  شده  كشته  مردان  بدست  واقع 
تا  ميشوند  چال  افتاده  دور  جاهاى  در 
شده  داشته  روا  آنها  بر  كه  جنسى  تجاوز 
است، مخفى نگه داشته شود. آمار رسمى 
كه  ميدهد  نشان  اردن  در  شده  داده  ارائه 
  14،3% برادران،  دست  به  زنان   61،9%
بدست پدران و %10 بدست پسر خواهر 
يا مرد ديگرى از خانواده صورت ميگيرد. 
ابعاد اين جنايت وقتى بيشتر روشن ميشود 
كم  برادران  دست  به  ها  قتل  اين  اكثر  كه 
سن و سال رخ ميدهد و دليل آن هم اين 
است كه بر اساس قانون، مردان كم سن و 
سال، شامل مجازات كمترى ميشوند (3). 
آمارهاى تكان دهنده ديگرى نشان ميدهند 
مسئله  عنوان  تحت  كه  زنانى   %90 كه 
ناموسى به قتل ميرسند در واقع باكره بوده 
بين  جنايت  اين  قربانيان   %70 تقريبا  اند. 

27-15 سال هستند.

لبنان: آمار اعالم شده در مورد قتل هاى 
ناموسى در اين كشور بسيار متفاوت است، 
زيرا كه شكل معمولى اين نوع قتل ها در 
لبنان به صورت سناريويى است كه گويا 
اتفاقى رخ داده است كه زن جان خود را 
از دست داده است. براساس كنفرانسى كه 
در مورد قتل هاى ناموسى در سال 2001 
رسمى  طور  به  شد،  برگزار  بيروت  در 
ماهيانه يك قتل گزارش ميشود. براساس 
مطالعات يك سازمان دفاع از حقوق زنان 
سال  در  بيروت  در   (LECORVAM

مراتب  به  ناموسى  هاى  قتل  تعداد   2002
به  ناموسى  هاى  قتل  تعداد  و  شده  بيشتر 

آن  تعداد  و  شده  بيشتر  مراتب 
است  رسيده  نفر   20 به  حداقل 
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كه يك مورد آن در دادگاهى در 
بيروت در همان سال اتفاق افتاده 
. وسايل ارتباط جمعى در  است 
لبنان ماهيانه حداقل 3-2 مورد از قتل هاى 

ناموسى را مورد اشاره قرا مى دهند. (4).

تركيه: تعداد قربانيان قتل هاى ناموسى در 
تركيه هم مثل بسيار ديگرى از كشورهاى 
آمار  كه  زيرا  است،  نقيص  و  ضد  جهان 
ارائه  مورد  اين  در  معتبرى  و  مشخص 
در  كه  گزارشى  طبق  اما  نمى شود،  داده 
«واشنگتن پست» در آگوستى سال 2001 
شده  تاييد  آمار  بود،  شده  درج  تركيه  در 
مى كند.  قيد  سال  در  نفر   200 حداقل  را 
تعداد  كه  است  آمده  گزارش  همين  در 
واقعى اين قتل ها بسيار باالتر از 200 نفر 
است. قتل هاى ناموسى در همه قسمتهاى 
مختلف تركيه اتفاق مى افتد ولى بيشترين 
به  غرب  و  شرق  روستايى  مناطق  را  آمار 
تركيه  در  آنچه  ميدهد.  اختصاص  خود 
صداى  كردن  خفه  است،  معمول  بيشتر 
قرار  جنسى  تجاوز  مورد  كه  است  زنانى 
گرفته اند زيرا در صورت علنى شدن قضيه 
از طريق اعتراض زنان مورد تجاوز واقع 
شده، «آبرو و ناموس» خانواده و اطرافيان 
كه  جايى  تا  نتيجه  در  افتد.  مى  خطر  به 
ممكن است، مسئله بايد مخفى و شخصى 

نگه داشته شود.
براساس قانون رسمى تركيه تجاوز جنسى 
عليه  عمومى  جرم  عنوان  به  زن  يك  به 
نه  و  ميشود  محسوب  خانواده  و  جامعه 
عليه شخص زن. براساس اين قانون زنى 
قابل  است،  گرفته  قرار  تجاوز  مورد  كه 
رويت نيست بلكه اين خانواده و اطرافيان 
هستندكه مورد تهمت و تجاوز قرار گرفته 
به  دادن  رسميت  با  كه  است  بديهى  اند. 
براى  جانى  اى  مردساالرانه  قوانين  چنين 
ابراز وجود زنان و به تبع آن اعتراض آنان 

باقى نمى ماند.
تازه رسميت دادن به چنين قوانينى استفاده 
محافظان  و  حاكمان  براى  سياسى  هاى 
سرمايه در تركيه را هم در بردارد. زيرا با 
استفاده از اينكه بعد بسيار مهم و وسيعى 
چه در سطح افكار عمومى و چه در سطح 
مراجع دولتى به مسئله ناموسى داده ميشود، 
براى  اى  حربه  عنوان  به  آن  از  مى توان 
استفاده  خود  سياسى  مخالفين  سركوبى 
كرد. نمونه هاى بسيارى بيانگر اين مسئله 
مانند  دولتى  رسمى  ارگان هاى  كه  است 

پليس، ژاندارمرى و نيروهاى امنيتى براى 
خفه كردن صداى مخالفين سياسى خود، 
مورد  را  آنان  گرفته،  گروگان  به  را  زنان 
تجاوز جنسى قرار داده و بدين وسيله به 
سياسى  مخالفين  خانواده  شرف  اصطالح 
شكل  اين  اند.  كرده  دار”  “لكه  را  خود 
در  سياسى  مخالفين  وحشيانه  سركوب 
بسيارى موارد براى مخالفين سياسى چپ 
و سوسياليست و فعالين جنبش كردستان 

تركيه به كار گرفته مى شود.

پاكستان: زنان در پاكستان رسما شهروند 
درجه 2 محسوب مى شوند و به تبع آن مورد 
تبعيض قرار ميگيرند. براساس قانونى كه 
در سالهاى 1980-1970 توسط ضياالحق 
تدوين و با اجرا گذاشته شد، زنان رسما 
حق  اجتماعى،  اقتصادى،  تبعيض  مورد 
در  اين  گرفتند.  قرا  سياسى  و  شهروندى 
 ، HRCP حالى است كه بر اساس آمار
كميسيون دفاع از حقوق بشر در پاكستان، 
 %51 پاكستان،  ميليونى   150 جمعيت  از 
هم  پاكستان  در  ميدهند.  تشكيل  زنان  را 
كه  كشورهايى  از  ديگرى  بسيار  مثل 
ميگيرد،  صورت  ها  آن  در  ناموسى  قتل 
ناموسى  هاى  قتل  از  زيادى  بسيار  موارد 
روبرو  داشتن،  نگه  مخفى  و  سكوت  با 
ميشود و به همين دليل آمار و ارقام دقيقى 
در اين مورد در دست نيست. بلوچستان 
و پنجاب پاكستان، معمولى ترين جاهايى 
است كه قتل ناموسى در آنها رخ ميدهد، 
جاى  همه  در  ها  قتل  اين  موارد  گرچه 

پاكستان ديده ميشود.
حقوق  سازمان  و  جمعى  ارتباط  وسايل 
بشر در پاكستان اذعان مى دارند كه روزانه 
از  دفاع  عنوان  تحت  زن  تعداد 3  حداقل 
ميدهند،  دست  از  را  خود  جان  ناموس 
زن  از 1000  بيش  ساليانه  حساب  اين  با 

بدينوسيله به قتل مى رسند.

عمل  به   HRCP كه  مطالعاتى  براساس 
آورده است، فقط 5% همه قتل و خشونت 
ميشود،  گرفته  كار  به  زنان  عليه  كه  هايى 
اين   %95 يعنى  ميكند،  پيدا  بيرونى  آمار 
براساس  ميگيرد.  صورت  خفا  در  موارد 
آمار ديگرى كه يكى از شعبه هاى حقوق 
بشر در پاكستان در سال 2002 تهيه كرده 
است، تعداد رسمى قتل هاى ناموسى اعالم 
فاصله  در  جمعى  ارتباط  وسايل  در  شده 
ژانويه تا آگوست به 549 نفر رسيده است. 
شكل  پاكستان  در  زنان  عليه  خشونت 
بسيار عريان و وحشتناكى دارد، بطوريكه 
80% زنان پاكستانى به نوعى مورد ضرب 
و شتم و خشونت در خانه واقع مى شوند. 
درمانى  علوم  انيستيتوى  گزارش  براساس 
توسط  مزدوج  زنان  همه   %90 پاكستان 
عناوين  به  خشونت  مورد  خود  شوهران 
و داليل مختلف قرار مى گيرند و از آنجا 
كه به لحاظ قانونى، اين خشونت ها حق 
تقريبا  ميشوند،  محسوب  مردان  طبيعى 
هرگز اين خشونت ها اعالم نمى شود. اگر 
كند،  مراجعه  پليس  به  مورد  اين  در  زنى 
حتى از طرف پليس و ژاندارم ها هم مورد 
ضرب و شتم قرار ميگيرد و به خانواده اش 
رجوع داده ميشود. نفس جدا شدن زن از 
اين  دليل  گرفتن  نظر  در  بدون  شوهرش، 
جدائى، براى خانواده اش «ننگ آور» است، 
به همين دليل در بسيارى از موارد به قتل 
شوهرش  خانه  به  ناخواسته  يا  و  مى رسد 
از  گزارشى  براساس  ميشود.  برگردانده 
سال 2000، در عرض يك ساعت در ميان 
جنسى  تجاوز  مورد  پاكستان  در  زن  يك 
انتظامى  نيروهاى  و  پليس  و  ميگيرد  قرار 
از  جلوگيرى  جهت  در  اقدامى  تنها  نه 
موارد  از  بسيارى  در  بلكه  نمى كنند،  آن 
فاصله  در  هستند.  جرم  شريك  خودشان 
زن   4000 حداقل   ،1994-2002 سالهاى 
تنها در اطراف اسالم آباد به آتش كشيده 
شدند كه يك سوم آنان زنان حامله و ما 

بين 35-18 سال بودند.
از  چيزهائى  زنان،  كشاندن  آتش  به  دليل 
قبيل اينكه نتوانسته اند پسر به دنيا آورند 
ديگرى  زن  با  اند  خواسته  شوهرانشان  يا 
ازدواج كنند و يا اينكه با مادر شوهرانشان 

به توافق نرسيده اند، اعالم شده است. 
موارد  در   ،HRCP گزارش  براساس 
به  اى  رشوه  ها  خانواده  زيادى  بسيار 
زنان  قتل  دليل  تا  ميكنند  پرداخت  پليس 

را خودكشى اعالم كنند و بدين 
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كشانده  محاكمه  به  وسيله 
نشوند. براساس همين گزارش 
فقط در 20% موارد قاتل دستگير مى شود 
چند  از  بعد  موارد  از  بسيارى  در  تازه  و 

روز آزاد مى شود.
انواع  و  ناموسى  هاى  قتل  مورد  در 
عليه  ايران،  جامعه  در  كه  خشونت هائى 
زنان به كار گرفته ميشود، متاسفانه آمار و 
ارقام دقيقى در دست ندارم. آنچه بديهى 
است جامعه ايران مبرا از جوامع نامبرده 
همان  با  ايرانى  زنان  طبعا  و  نيست  باال 
قوانين دوران بربريت و سنت هاى كهنه و 
ارتجاعى روبرو هستند كه زنان پاكستان، 

تركيه اى و يا قسمت هاى ديگر دنيا.

از نظر ما زنان و مردان آزاديخواه و برابرى 
طلب بايد كليه قوانين شرعى و عرفى كه 
شرف»  و  «ناموس  از  دفاع  عنوان  تحت 
در جرم مرتكبين جنايت و خشونت عليه 
زنان تخفيف مى دهند، لغو گردد. فرهنگ 
تعصبات  و  جامعه  در  رايج  ارتجاعى 
و  «ناموس  از  دفاع  عنوان  تحت  مذهبى 
شرف» آزادى و امنيت جسمى و روحى 
زنان را به خطر مى اندازد. اين وظيفه ما 
طلب  برابرى  و  سوسياليست  هاى  آدم 
از  بسيارى  و  مذهبى  دولتهاى  كه  است 
قوانين شرعى را كه اين عقب ماندگى ها 
و تعصبات را تطهير ميكنند و به نوعى به 
آن دامن ميزنند، محكوم كنيم و خواهان 
قوانين  نوع  اين  بالمنازع  و  فورى  لغو 
مجازات هاى  خواهان  وحشيانه باشيم و 
و  شوهران  برادران،  پدران،  براى  سنگين 
يا هر فرد ديگرى باشيم كه تحت عنوان 
دفاع از ناموس مرتكب جنايت عليه زنان 

ميشوند.

پاورقى:
(1) متاسفانه آمار تازه ترى در اين مورد 

در دست نيست 
 Us state departmentiyemen.(2)
 Courrtry reports on human

.rights practices. March 2002
 Faqir fadia: Intra family  (3)
femiciole in defence of hon-�

.our: the casa of Jordan. 2001
Us state prpartment: leb-  (4)

.anan. March 2002

تريبون زن: سيمين عزيز قبل از هر چيز، تشكر مى كنيم از اينكه دعوت 
تريبون زن را پذيرفتيد، اگر اجازه بدهيد ، دوست داريم كه مقدارى از 
خودتان و فعاليت هايتان براى خوانندگان تريبون زن توضيح بدهيد؟

سيمين چايچى: سال هاست كه در زمينه ادبيات كار مى كنم يعنى حدود سى سال يا 
بيشتر.

در زمان نوجوانى اولين شعرم را نوشتم و كم كم به صورت تفننى ادامه دادم، در ابتدا 
برايم جالب بود كه مى توانم على رغم سن كم و محدوده ى مطالعاتى كوتاه چيزى 

بنويسم كه از لحاظ صنايع و فاكتورهاى تعيين شده شعر باشد.
يادم مى آيد كه حتى دوران قبل از دبستان هم در بازى هاى كودكانه و نمايش هايى كه 
در كوچه با دوستانم اجرا مى كرديم جمله ها را به صورت موزون و البته نامفهوم و 
بى معنا به كار مى بردم. بعدها با ورودم به صحنه ى اجتماع نوشته هايم مفاهيم جدى 

تر و تازه ترى پيدا كرد، اما هم چنان خام و ناپخته.
اعتراضى  روحيه  نوجوانى  و  كودكى  دوران  همان  از  من  خصوصيت  چشمگيرترين 
و عصيان گرى بود كه در فعاليتها و ارتباط هاى اجتماعى ام مشهود بود و هنوز هم 

وجود دارد.
تا سال 1356 اثر قابل توجهى جز چند شعر ترانه به زبان كردى كه بيشتر شخصى و 
عاطفى بود و توسط خواننده هايى مانند هوشنگ شگرف و پرويز مجيدى و... اجرا 

شد نداشتم.
از اين سال به بعد با توجه به قبول مسئوليت زندگى مشترک تحميلى و تولد دخترهايم 
ستاره و بهاره تحت تاثير جريان هاى سياسى منطقه، به شكل محتاطانه شعرهايى در 

زمينه هاى اجتماعى و سياسى نوشتم.
در سال 1359 در جريان دستگيرى دفتر شعرهايم ناپديد شد، در مدتى كه در زندان 
اوين و زندان قصر تهران بودم خاطراتم را به صورت كلى نوشتم تا روزى كه بتوانم 
آن را به صورت يك فيلم نامه در بياورم كه البته هنوز موفق نشده ام، اما تصميم دارم 

در آينده اين كار را انجام بدهم.
سه سال تبعيد در شهر كاشان و فشارهاى اجتماعى، خانوادگى مدت ها مرا از حضور 

در جمع هاى ادبى و اجتماعى دور كرد.
از سال 1370 به بعد دوباره با انجمن هاى ادبى مرتبط شدم و بار ديگر ذهن خفته 
ام بيدار شد. از اين به بعد على رغم شرايطى نامناسبى كه آن زمان بر حضور زن و 
فعاليت هاى اجتماعى و هنرى سنگينى مى كرد در كنار جمعى از دوستان كار ادبى 

را شروع كردم.
حاصل فعاليتهاى اجتماعى و هنرى ام در حال حاضر به نسبت آنچه كه از لحاظ انرژى 
و توان در خود مى بينم براى راضى كننده نيست، زيرا فعاليت هاى مربوط به مسائل 
زنان و كودكان بخش زيادى از وقتم را مى گيرد و در اين ميان نوشتن كه عشقى است 

زاده شده با من، مظلوم واقع مى شود.

 مصاحبه تريبون زن
 با شاعر مردمى 
 سيمين چايچى 

siimin30@yahoo.com

سيمين چايچى
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زن  يك  نظر  اظهار  و  وجود  ابراز  شرايطى  چنين  در 
هنرمند پيوسته در حال جنگ و جدل است ، جنگ و 
جدل با سنت ها و قوانينى كه ريشه هاى قوى چندين هزار ساله 
دارند و او بايد با دست خالى و صرفا به اتكا دست هاى خالى 

ديگر ريشه ها را از جا بر كند...
در حال حاضر عضو هيچ انجمنى نيستم چون حضور در« ان جى 
او» ها حضورى صورى است و امكان مانور محدود مى باشد، اما 

هر زمان و هر جا كه الزم ديده ام، حضور داشته ام.
ضمنا با هر گروهى كه دور از هياهيو و جنجال هاى سازمانى و 
عملكردهاى انتزاعى حركت كند همپا و همراهم، و حركت هاى 
راديكال اجتماعى در زمينه زنان را بهترين عامل پيشبرد رسيدن 

به خواست هاى بر حق و انسانى زنان مى دانم.

محدوديتهايى  به  توجه  با  عزيز  سيمين  زن:  تريبون 
كه زنان در جوامع ما فرا روى خود دارند،  توضيح 
بدهيد كه چطور شما توانستيد به اين اينجا برسيد و 

براى توانايهايت مبارزه كنيد؟
سيمين چايچى: نمى دانم اينجايى كه مى گوييد هستم، كجاست؟ 
اما مى دانم كه براى رسيدن به اين جا، سال هاى زيادى از زندگى 
و عمرم را نمى گويم تلف كرده ام (چون هيچوقت آدم منفعلى 
نبوده ام) مى گويم مايه گذاشته ام، بنابراين معتقدم كه اگر انسان 

چيزى بدهد در مقابل چيزى به دست مى آورد.
 بر اساس معيارهاى عمومى و اجتماعى، تا به امروز تاوان هاى 
زيادى پرداخته ام ولى به هيچ وجه پشيمان نيستم، زيرا در مقابل 

آنچه كه ظاهرا ندارم همه چيز به دست آورده ام.
شايد اين همه چيز من، براى خيلى ها چيزى نباشد، اما مطمئنم 

كمتر كسى جسارت از دست دادن «آنچه» هايش را دارد.
اين است كه اكنون با كمال اطمينان به خود اجازه مى دهم بگويم 
و  خانوادگى  اجتماعى  شرايط  دليل  به  زندگى  مقاطع  تمامى  در 
مالى هيچگاه نتوانسته ام در حد ايده آل از تمامى توانم استفاده 

كنم.

زنان  رنج  و  درد  از  شعرهايتان  در  زن:  تريبون 
صحبت مى كنيد، دوست داشتيم توضيحاتى هم در 

اين مورد بدهيد؟
شرايط  دليل  به  زنان  شعر  كه  ام  گفته  هميشه  چايچى:  سيمين 
در  حتى  اعتراضى.  است  شعرى  جامعه،  بر  حاكم  مردساالرى 
كشورهاى پيشرفته شعر اى زن، از تبعيض هاى جنسيتى حرف 
تر  پررنگ  مناطق  از  بعضى  در  ها  تبعيض  اين  گرچه  زنند  مى 
و  تر  مدرن  قانون  پشتوانه  به  كشورها  برخى  در  و  تر،  خشن  و 

دموكراتيك تر است، اما هنوز هست.
هنر  و  نيستم  هنرى  آثار  كردن  مردانه  زنانه  به  معتقد  چه  گر 
از  ناخواسته  و  خواسته  اوقات  اكثر  اما  ميدانم  جنسيتى  فرا  را 
طور  به  حقيقت  در  ميرسم،  جنسيتى  شعر  به  اومانيستى  شعر 
ام  شعرى  زبان  بر  برم  و  دور  ملموس  هاى  واقعيت  ناخودآگاه، 

تاثير مى گذرد.

ساده  زبانى  به  زندگى  هاى  واقعيت  اساس  بر  امروزجهان  شعر 
درگير  كه  است  انسانى  حرف  حرف،  يعنى  رسيده،  روزمره  و 
و  تاويل  و  انتزاعى  مفاهيم  هضم  براى  فرصتى  و  بوده  مدرنيته 
تحليل شعر ندارد، و همه چيز بايد سهل و ممتنع در اختيار او 

قرار گيرد.
بنابراين اين حرف يك زن شاعر در اين برهه ى زمان بايد برشى 

از زندگى در اجتماع ضد زن امروزى باشد.
واقعيت  بيان  و  ستيز  زن  اى  جامعه  در  زندگى  و  كار  چه  گر 
آن،  بر  مبتنى  قانون  و  آئين،  سنت  از  گرفته  نشات  زننده  هاى 
آسان نيست، اما شعر همچنان مانند شمشيرى برنده، نقش هشدار 
دهنده، آگاهى دهنده و اعتراضى پررنگى در اينگونه جوامع ايفا 

ميكند.
زيرا  است،  درد  بيان  صرفا  شاعر  وظيفه  كه  گفت  نمى توان 
نا  انسان  و  است،  كننده  اميد  نا  و  دهنده  به درد، آزار  فكركردن 

اميد، موجودى است ترسو و منفعل.
حرف آخر اينكه: شاعر بايد روح مبارزه و زندگى را در جامعه  
از  مهمتر  زيستن،  چگونه  يعنى  كند.  تزريق  ظلم  و  تضاد  از  پر 
چگونه نوشتن است، در واقع شاه شعر يك شاعر چگونه زيستن 

اوست.
 سنندج : زمستان 2007

تريبون زن: با تشكر و سپاس فراوان از خانم سيمين 
چايچى
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 در تاريخ 21  ژوئن 2006  شهرزاد مجاب 
در شهر استكهلم  در يك سخنرانى تحت 
عنوان ‘’ نقد وبررسى NGOها تشكالت 
 “ عراق  كردستان  در  زنان  دولتى  غير 
پيرامون  را  خود  تحقيقات  ونتايج  نظرات 

اين تشكل ها ارائه نمود .
آنچه كه در اينجا به بحث گذاشته ميشود 
در دو بخش ميتوان آن را خالصه كرد . در 
بخش اول نحوه تحقيقات و نقش محقق 

را ضرورى ميدانم .
    مجاب در اين سخنرانى اظهار داشت 
و  ديرينه  روابط  متن  بر  تحقيقات  اين  كه  
كادرها  از  زيادى  بخش  با  ايشان  آشنائى 
در  و  عراق  كردستان  در  زنان  فعالين  و 
سالهاى  در  آنجا  به  ايشان  سفر  دو  طول 
 . است  گرفته  صورت   2005 و   2002
مباحثات،  براساس  بحث،  مورد  نتايج 
و  فعالين  با  گفتگو  و  نزديك  مشاهدات 
شهر  در  زنان  ى    NGO هشت  رهبران 
بر  ايشان   . است  آمده  بدست  سليمانيه 
دقيق بودن متد كار تحقيقى خويش تأكيد 
داشته و چنين اظهار ميدارد كه “ عليرغم 
تفاوتهاى خاص كردستان ، اما اين نتيجه 
گيريهاى من به كل جهان و مناطق ديگر 
نيز ميتوان آنرا ربط داد و در تمام دنيا به 
نتايج مشابه رسيد “ در ادامه اظهار مى دارد 
كه تحقيقات Sabina Link  در آلمان در 
مورد  زنان  و NGO ها نيز  همين نتيجه 

گيرى ها را بدست آورده است .
گيرى هاى  نتيجه  به  بعدى  بخش  در 
تحقيقات ايشان به عنوان يك ماركسيست 

فمينيست مى پردازم .
سخنرانيش  پايان  در  مجاب  اگرچه    
رد  را  ها   NGOكار من   “ كه  مى گويد 
 ،  “ كنيم  انتقاد  آنها  از  بايد  بلكه  نمى كنم 
جايى  هيچ  سخنرانيش  طول  تمام  در  اما 
 NGO فعاليتهاى  به  گذارى  ارزش  براى 
ميپردازد  آنها  به  سخنرانى  طول  در  كه  ها 
باقى نميگذارد . زيرا كه فيلتر ماركسيست 
اشكال  براى  جائى  هيچ  ايشان  فمينيستى 

مبارزاتى ديگر باقى نميگذارد .
يك  ارزش هاى  داراى  مجاب  تحقيقات 

حال  عين  در  و  ميباشد  تحقيقاتى  كار 
بازگوكننده و تشريح دوره كنونى مبارزات 
زنان كردستان عراق ميباشد ، اما با نتيجه 
محقق  تفكر  نحوه  خاص  كه  گيريهايى 

ميباشد. 
        تشكالت و محتواى مبارزات زنان 
شرايط  از  جدا  نميتوان  عراق را  كردستان 
كنونى آنها مورد بررسى قرار داد . امروزبا 
وجود اداره امور مستقل كردها در كردستان 
عراق و فراغت از جنگ و آوارگى ، زندان 
و ... اشكال مبارزاتى ديگر فرم پيدا كرده 
اند كه پاسخ به شرايط واقعى خود را در 
بر دارند . در يك كالم اين فرم و محتواى 
مبارزه اجتناب ناپذير و ضرورى در عين 
حال دوران گذارى است به اشكال ديگر بر 
اساس ضروريات و شرايط مادى متفاوت 
. دخالت فعال و دميدن روح راديكاليسم و 
استفاده از تريبون هاى علنى و دمكراتيك 

زنان در كردستان عراق ضرورى است . 
نقاط  ساير  و  كردستان  زنان  مبارزات  اگر 
جهان را دريك مقيا س كلى بنگريم تفاوت 
زيادى وجود ندارد بلكه وجه تشابه زيادى 
در گذار از يك شكل مبارزاتى به اشكال 
امريكا  و  اروپا  زنان   . دارد  وجود  ديگر 
نيز در دوره هائى مبارزه دمكراتيك را نيز 
مرحله  به  توانستند  تا  گذاشتند  سر  پشت 
توجه  قابل  كه  آنچه   . يابند  دست  كنونى 
است در اين حد مقايسه ممكن و بى گناه 
است اما اگر شرايط زنان را در كردستان 
عراق با شرايط زنان در آلمان مقايسه  كنيم 
خطاى سياسى است . اگر تئوريهاى خود 
را به تمام دنيا بسط  و تعميم دهيم خطاى 
شمول  جهان  تئورى  يك  است.  سياسى 
مناسباتى  و  شرايط  هر  بلكه   ندارد  وجود 
را  خود  خاص  محلى  ارزيابى  و  تحليل 

ميطلبد .
     من با مجاب كه به عدم حضور متشكل  
زنان كرد  راديكال مسلح به تئورى  اصرار 
تجربه  اما   ندارم.   اختالفى   ، ميورزند 
تاريخى چپ در دوره هاى گذشته را بايد 
در زمانى و مكانى به درس عملى تبديل 
و  معين  جامعه  يك  در  زنان  مسأله   . كرد 

مسأله  يك  عراق  كردستان  در  جمله  از 
. نميتوان با  يكدست و يك شكل نيست 
يك شكل و تنها يك شكل سازمان يابى به 
همه اين مسائل پاسخ داد و همه خواسته 
ها را زير يك سقف جمع كرد و همه اقشار 
را نيز در يك ظرف سازمان داد . همچنين 
نبايد با اين تصور پيش رفت كه همه داراى  
يكسان  سياسى  خواست  و  سياسى  شعور 
هستند . در جريان       مبارزات زنان در 
از  خود  ما  كه  دور  چندان  نه  اى  گذشته 
تشكالت  براى  جايى   ، بوديم  آن  فعالين 
دمكراتيك  نيمه  يا  دمكراتيك  و  علنى 
قائل نبوديم و به آنها مهر ليبرالى مى زديم 
خونين  انقالب  ما  براى  تغيير  راه  تنها  و 
بود . برهمين اصل تمام نيروهاى فعال و 
و  تشكيالت  يك  سقف  زير  را   راديكال 
يك ايدئولوژى سازمان داديم وجائى براى 
نيمه  هاى  تريبون  نوع  از  ديگر  فعاليتهاى 
برنامه  و  روزمره  خواستهاى  براى  علنى 
ما  روش   . نبوديم  قائل  مدت  كوتاه  هاى 
به اين منجر شد كه تمام جمعيت و نيروى 
واقعى  محيط  وآگاه را از  راديكال  فعال ، 
جنگ  ميدانهاى  به  و  ساختيم  جدا  مبارزه 
و  كرديم  روانه  دست  دور  قرارگاههاى  و 
رابطه با مردم و توده اى كه قرار بود در 
شد،  مختل  باشيم،  آنها  براى  و  آنها  كنار 
ضربات جبران ناپذيرى به تشكالت علنى 

و دمكراتيك وارد آمد .
بود  برجسته  مجاب  سخنرانى   در  آنچه   
ديدگاهى  و  تفكردارد  نحوه  اين  از  نشان 
موفقى  چندان  تاريخى  گذشته  كه  است  
با خود ندارد .  مجاب به كرات انتظارات 
جريان  يك  پتانسيل  در  كه  را  توقعاتى  و 
زنان  دمكراتيك  تشكل  و  علنى  تريبون  و 
چوب  چهار  در  و  ميسازد  مطرح  نيست 
 NGO  . ميكشد  نقد  به  آنرا  خود  فكرى 
سازمان هاى  جايگزين  نيست   قرار  ها 
بلكه   شوند،  فمينيستى  ماركسيست 
طلب،  اصالح  علنى  تريبون  يك  فقط 
در  زنان  يابى  سازمان  از  شكل  يك  فقط 

عرصه رسيدن به حقوق و منافع 
كه  مجاب  ادعاى   .در  آنهاست 

نگاهى به تحقيقات شهرزاد مجاب
 در ارتباط با NGO هاى شهر سليمانيه

فوزيه ختمى
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اين تحقيقات از ديد ماركسيست 
شكى  شده،  انجام  فمينيستى 
نيست، آنچه مورد تحقيق قرار مى گيرد از 
اين فيلتر عبور كرده ودر يك چهارچوب 
قرار  بررسى  مورد  شده  تعريف  و  معين 

گرفته است
NGO ها نميتوانند پتانسيل سازمان يابى 

ماركسيست فمينيستى را داشته باشند. در 
عين حال نميتوان نقش كنونى آنها را كه 
در ادامه به آن مى پردازم ، ناديده گرفت و 

بى اهميت جلوه داد .
تفاوت من و  مجاب در اينست كه تجربه  
امكان  گذشته  دوره  بعدى  يك  مبارزات 
دگم سازى و تعهد مذهبى  به تنها ”يك 
اين  بر  بلكه  گرفته،  من  از  را  حقيقت” 
تشريح  و  تعريف  واقعيتى  هر  كه  اعتقادم 
و بازبينى خود را ميطلبد.  در جهان كنونى 
ندارد  وجود  جهانى  حقيقت  يك  تنها 
بلكه هر شرايطى حامل و حاصل حقيقت 
درست  تعريف  و  است  خود  به  مربوط 
صحيح  پراتيك  به  ميتواند  حقيقت  اين  از 

بيانجامد . 
داد  خواهم  نشان  خود  بحث  طول  در 
عراق  كردستان  در  زنان  هاى   NGO كه 
وجودشان ضرورى و شركت فعال در آنها 
امرى  آنها  حمايت  و  ارتقاء  براى  وتالش 
از  راديكال  فمينيست هاى  براى  ضرورى 

هرنوع و دسته اى است .
در  شده  گفته  نكات  دقيقتر  بررسى  براى 
نكات  كه  ميدانم  الزم  مجاب  سخنرانى  
مهم اين سخنرانى را در اينجا بازگو كنم 
و نشان دهم كه خط و ديد فكرى  مجاب 
بررسى  و  نقد  قابل  مختلف  زواياى  از 
را  مبارزه  شكل  يك  تنها  كه  زيرا   ، است 
ديگر  اشكال  و  شناسد   مى  رسميت  به 
شرايط  براى  كه  مى گذراند  فيلترى  از  را 
متأسفانه  و  ميشود  قبول  قابل  غير  كنونى 
تنها  كه  فمينيست  فعالين  از  زيادى  بخش 
تشكالت  در  فعاليت  فعاليت شان،  تجربه 
ايدئولوژيك و ماركسيستى بوده به ايشان 
لبيك ميگويند و اين امر تحقيقات ايشان 
جلوه  موجود  حقيقت   تنها  عنوان  به  را 
شدن  دور  خطر  ترتيب  باين  و  ميدهد  
تشكالت  اين  از  را  راديكال  نيروهاى 
نظرات  و  محقق   . آورد  خواهد  دنبال  به 
تحقيق  كار  گيرى  فرم  در  محقق  پايه اى 
نقش بسزائى  دارد . زيراكه محقق از آنچه 
ميكند  عمل  حقيقت  بعنوان  او  براى  كه 
مورد “ تحقيق “ خود را بازبينى مى كند . 

حتى در طرح سؤاالت در بازبينى شرايط و 
عملكردها و در نهايت در نتيجه گيريهايش 
در طول اين پروسه همه اين اجزاء از فيلتر 
اصلى كه محقق به صحت آن استوار است 
مى گذرد. مجاب خود اظهار ميكند كه او 
فمينيست و از اين  ماركسيست –  بعنوان 
ديدگاه اوضاع را به تحقيق كشيده است . 
نيست  نئوترال  مجاب  تحقيقات  اين  بنابر 
 . ميباشد   Subjektiv سوبژكتيو  بلكه 
وجود   Objektiv نئوترال  تحقيقات 
ندارد، بلكه متأثر از ديد محقق به واقعيات 
را  حقيقت  اين  اگر   . ميباشد  حقيقت  و 
من انجام ميدادم نتايج ديگرى بدست مى 
آمد ، زيرا كه عينك بازبينى من به دنيا  با 

مجاب تفاوت دارد .

 NGO ايشان در توضيح پديد آمدن اوليه 
ها اينگونه ميگويد :

دولتى,  غير  سازمان هاى  ها،   NGO  “
اين  دارند،  ساله  اندى  و  بيست  عمرى 
سازمانها فاصله بين دولت و خانواده را پر 
مى كنند. در جوامعى كه دولت ها صاحب 
با  زيادى  فاصله  و  هستند  زيادى  قدرت 
شهروندان و مسائل آنها دارند ، نقش اين 
را  فاصله  اين  كه  است  اين  در  سازمانها 
جلو  تا  ميشود  استفاده  آنها  از  كنند،  پر 
مبارزات توده اى را گرفته و اين مبارزات 

را به كنترول خود در آورند . “
نتايج  سريع  اشاعه  به  را  مجاب  آنچه    
نموده  ترغيب  خود  مطالعات  و  تحقيقات 
دمكراسى (وزارت  وزير  معاون  سخنرانى 
به  امريكا  دولت  در  كار)  و  بشر  حقوق 
تاريخ 10 ژوئن 2006 بوده . اين سخنرانى 
در ارتباط با روابط خارجى دولت امريكا 
بوده و در سخنرانى خود  خطاب به مجلس 
سناى آمريكا بر نقش NGOها درسراسر 
دنيا اشاره مى كند ، از جمله به نقش آنها 
محيط  حمايت  قبيل  از  مهمى  مسائل  در 
زيست ، آموزش بهداشت ، پيشبرد تعليم 
و تربيت و . . . در نتيجه حمايت از آنها 
را الزم ميشمارد و تأكيد ميكند كه بايد به 
شود  تبديل  امريكا  ديپلماسى  مكمل  جزء 
و جزو مسائل مهمى باشد كه در مالقات 
دولتهاى  سران  با  امريكا  سران  بين  هاى 

ديگر نيز بايد به بحث گذاشته شود  .
معاون  سخنان  طرح  از  پس  مجاب 
كه  ميدهد  ادامه  امريكا  دمكراسى  وزير 
بستر  در  زنان  ‘’تشكيالت  ترتيب  بدين 
شكل  آمريكا  بين المللى  سياست هاى 

ناسيوناليسم  كردستان  مى كرد’’.’’.....”در 
و  مى كند  اتكا  امپرياليستى  هاى  برنامه  به 
بعضى از ناسيوناليست ها از توجه آمريكا 
اينكه  خطر  و  هستند  خوشحال  و  شاد 
روشنفكران كرد به پايگاه اجتماعى آمريكا 

تبد يل شوند وجود دارد.....’’.
(مرد  قربانى  يا  كرد  زنان  مجاب  نظر  از   
ساالرى جامعه فئودالى، عشيره اى، سرمايه 
كردستان  مذهبى)  ناسيوناليستى،  دارى، 
چتر  زير  در  امروز  يا  و  هستند  عراق 
آمريكا.  هاى  سياست  قربانى  NGOها 

هويت  هيچ گونه  صاحب  كرد  زنان  گويا 
عوامل  مقابل  در  مقاومت  و  مبارزاتى 
نتايج  مجموعه  حاليكه  در  نيستند.  قدرت 
بر  دال  ميايد  زير  در  كه  ايشان  تحقيقات 
در  زنان  سازمانيابى  و  مبارزه  و  مقاومت 
خشونت  و  قدرت  مختلف  اشكال  مقابل 

است .
مجاب نتايج تحقيقات و مطالعه خود را بر 
روى هشت NGO ى زنان شهر سليمانيه 

اين گونه ارائه ميدهد; 
اين سازمان ها بيشتر خدمات اجتماعى را 
انجام ميدهند و كمك هاى فردى ميد هند 
و خدمات اجتما عى كه وظيفه دولت است 

بدست NGO  ها ى زنان افتاده است . 
- خدمات اجتماعى عبارتند از .

- پناهگاههاى زنان براى مقابله با خشونت 
عليه زنان مثل قتل ناموسى.

- سواد آموزى بسيار محدود . 
- گسترش واشاعه كار دستى و خياطى 

- اقتصاد محدود و خرد خانگى براى زنان 
با درآمد كم.

- كمك به پناهندگان داخلى خود جامعه 
كردستان

حدودا  كه  انفال  هاى  بيوه  به  كمك   -
6000-   7000 بيوه انفال وجود دارد. 

براى  سياسى  محدود  آموزشهاى   -
(نه  تشكيالت ها  همين  چرخاندن 

سازماندهى جنبش اجتماعى).
NGOها  مهم  كارهاى  از  ديگر  يكى   -
انتشار نشريات مختلف كه مسائل زنان را 
بيشتر  و  بيشتر  عرصه  اين  مى كند،  مطرح 
زنان  با  نشريات  اين  ودر  كرده  پيدا  رشد 
مى شود  مصاحبه  مختلف  هاى  عرصه  در 
و  نويسنده   ، شاعر   ، متخصص  زنان   .

موزيسين به جامعه معرفى مى شوند . 
در  دهه ى-60 70 قرن بيستم زنان مبارز 
هرگونه   از  آمريكا  و  اروپا  در  راديكال  و 

كشيدن  بيرون  براى  امكاناتى 
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و  محافل  به  ها  خانه  از  زنان 
آنها  دخالت  و   عمومى  اماكن 
در تعيين سرنوشت و كسب حقوق  خود 
گروههاى  در  زنان   . كردند  استفاده  نيز 
كالس هاى   ،“ خود  به  كمك   “ كوچك 
جمعى  دسته  مطالعات  و  سياسى  آموزش 
يابى  سازمان  اينگونه   . يافتند  سازمان  نيز 
ها  به باال بردن سطح شعور سياسى زنان 

منجر شد .
آن  مؤثر  و  مهم  اقدامات  از  ديگر  يكى 
دوره چاپ و توزيع و به نمايش گذاشتن 
كار هنرمندان ، شاعران و نويسندگان زن 
بود. شناساندن آنها و كارهاى هنريشان از 
از  يا  و  گفتگو  و  معرفى  جلسات  طريق 
طريق چاپ و نشر آنها در نشريات مربوط 
به  كه  نشرياتى  انتشار  و  چاپ   ، زنان  به 
مسائل زنان مى پرداخت و از آنها ميگفت 
اقدامات  اين   . نوشت  مى  آنها  براى  و 
اعتماد  باالبردن  در  خود  نوبه  به  هريك 
به نفس زنان، باور داشتن به خودشان، و 
اشاعه و برسميت شناختن كار و هنر آنها 

در جامعه تأثير گذاشت .
كه  بود  اين  اقدامات  اين  كليدى  هدف   
به  شدند،  كشيده  بيرون  ها  خانه  از  زنان 
تنها نقش اجتماعى آنها يعنى كدبانو كه به 
آنها تحميل شده بود پشت كردند . نقش 
از  بيرون  و  عمومى  محافل    در  خود  
چهارديوارى خانه به آزمايش گذاشتند و 
باورشان كه مسائل آنها مسائل خصوصى 
چهارديوارى خانه آنها نيست . ياد گرفتند 
و باورشان شد كه مسائلى كه با آن دست 
است  سياسى  مسائل  مى كنند  نرم  پنجه  و 
سياسى  حركت  يك  در  و  خصوصى  نه 
بوجود  تغيير  آن  در  ميتوان  اجتماعى  و 
چرا   “ اينست  مجاب  از  من  سوأل  آورد. 
در  نمى تواند  فعاليتها  اين  كردستان  در 
از  چه  اگر  و  باشد  اهداف  اين  راستاى 

كانال NGOها بگذرد ؟ “
  شكى نيست كه تجربه امروز من و شما از 
موقعيت زنان در اروپا و آمريكاى شمالى 
قابل  عراق  كردستان  در  زنان  شرايط  با 
مقايسه  براى  هم  جايى  اما  نيست  قياس 
كه  زيرا  است.  خطا  مقايسه  اين  نيست، 
اين گامهاى اوليه ى تجربه مبارزات زنان 
دمكراسى  نيمه   – ليبرالى  دولت  يك  در 
هرچه كه نامش باشد حتى اگر فقط  يك 
حال  در  كه  اينست  مهم   . ميباشد  ادعا 
حاضراين دولت ظرفيت و تحمل اينگونه 
نيز  جامعه  و  دارد  درخود  را  تشكالت 

اينست  راديكال  ى  فمينيست ها  وظيفه 
كه در اين تشكالت گرايشات راديكال را 

تقويت كنند . 
 از نظر فرم سازمانى طبق تحقيقات  مجاب 

اين نتيجه حاصل ميشود كه :
سنتى  ادارات  شكل  ها  تشكيالت  اين   “
مراتب  سلسله  صاحب   ، دارد  دولتى 
قدرت ميباشد و توسط هيأت مديره اداره 

ميشوند “ .
البته كه شكل ادارى توأم با سلسله مراتب 
از باال به پائين همراه با امر و نهى ميتواند 
كارآئى  به  توجهى  قابل  زيانهاى  موجب 
تشكلها   اين  به  زنان  توجه  جلب  لذا  و 
آنها  از  نميتوان  صورت  هر  در  اما  باشد، 
سياسى  حزبى  سازمان  يك  مثال”  انتظار 
داشت؛ گرچه خود اينها نيز چه در گذشته 
و  كار  شيوه  داراى  حاضر  حال  در  چه  و 
سلسله مراتب و در نتيجه مشكالت متعدد 
كالم ،  يك  در   . هستند  بخود  مخصوص 
نوع  اين  درونى  مناسبات  و  كار  شيوه 
توان  و  ظرفيت  بر  منطبق  بايد  ها  تشكل 

كارشان باشد .
مجاب ادامه مى دهد كه :

  “ قابل توجه است كه در تمام موارد يكى 
از افراد هيئت مديره رابطه و يا ربطى به 

يكى از اين
دارد،  را  كردستان  در  حاكم  حزب  دو    
براى دستيابى به كمك مالى “ . و در ادامه 

مى افزايد :
“ در ضمن يكى از ادعاهاى مهم تشكالت 
 . دارند  سياسى  استقالل  كه  اينست  زنان 
استقالل سياسى و مالى آنها يعنى استقالل 
از دو حزب موجود است . مسأله استقالل 
را بايد بدقت بررسى كرد ، استقالل از چه 
؟  است  بد  يا  است  خوب  استقالل  آيا  ؟ 
تشكالت  براى  مالى  امكانات  و  استقالل 
استقالل  نتواند  اگر  اما  است  خوب  زنان 
مالى داشته باشد حتى در جامعه بورژوازى 
مستقل  زنان  تشكل  كه  نيست  خوب  هم 
به  احتياج  زنان  تشكيالت  يك  زيرا  باشد 

حمايت مالى دارد كه رشد كند . “
تكليف  باألخره  پرسم  مى  مجاب  از  من 
اين تناقض را چگونه روشن مى كند؟ آيا 
ادعاى استقالل سياسى اين تشكالت را از 
و  شناسيد  مى  برسميت  حاكم  حزب  دو 
خطر  و  نگرانى  اينكه  يا  ؟  مينگريد  مثبت 
از  مهم تر  آنها  مالى  امكانات  و  پولى  بى 
تكليف  پس  آنهاست؟  سياسى  استقالل 
استقالل  ادعاى  شما  چگونه  چيست؟ 

براى  را  تشكالت  اين  مالى  و  سياسى 
خودتان ترجمه مى كنيد؟

دو  با  آنها  عقيدتى  مرز  سياسى  استقالل 
كردستان  حاكميت  در  موجود  حزب 
افتخار  با  ادعا  اين  بر  آنها  تأكيد  است. 
از  هيچكدام  به  وابسته  كه  است  آميخته 
اين احزاب نيستند و فقط از طريق روابط 
بعضى از افراد هيئت مديره با افرادى ازآن 
اين  فعاليت  براى  پول هايى  حزب،  دو 
بطور  يعنى   . مى شود  فراهم  سازمان ها 
فاصله  احزاب  اين  سياست  از  رسمى 
گرفته اند و كسب امكانات مالى خودرا بر 
پايه روابط  معينى و شايد از جمله روابط  

خانوادگى سازمان داده اند .
وقتى كه اين فعالين استقالل سياسى خودرا 
مدعى ميشوند، با گوشت و استخوان حس 
مى كنم . زيرا كه  اين زنان در طول تاريخ 
اين  دركنار  و  داخل  در   ، خود  مبارزات 
و  زنان  مسائل  كه  شدند  متوجه  احزاب 
جائى  احزاب  اين  ميان  در  آنها  حقوق 
و  كيفيت  در  احزاب  اين  هردوى  ندارد، 
كميت متفاوت حضور و فعاليت، چندين 
دهه زنان را ناديده شمردند . زنان كردستان 
امروز پرچم استقالل را بلند كرده اند . آيا 
نيفتاد؟  اروپا  و  امريكا  در  اتفاق  همين 
نگرانى شما از استقالل چيست؟ كه مطرح 
 ، كرد  دقت  بايد  استقالل  روى   “ ميكنيد 
استقالل از چه ؟ خوب است يا بد است 

..... “ ؟ 
 استقالل جنبش زنان با راديكال فمنيست 
نقد  زير  را  ماركسيزم  كه  شد  شروع  ها 
تبعيض  رفع  براى  مبارزه   كه   گرفتند 
را  مردساالرى  و  مرد  و  زن  بين  جنسى 
سوسياليستى  جامعه  به  رسيدن  از  بعد  به 
كه  بود  دليل  همين  به   . ميكند  موكول 
بخش زيادى از زنان راديكال ماركسيست 
فاصله  ماركسيستى  سازمانهاى  از  مبارز  و 
را  زنان  مستقل  هاى  تشكيالت  و  گرفته 
بوجود آوردند وبا مرزبندى و نقد راديكال 
خود به ماركسيزم خدمت بزرگى به جنبش 

زنان كردند .
 تحوالت كنونى كردستان عراق را نمى توان 
راديكال  ماركسيزم-  قطب  دو  به  عينا” 
وجود  حال  عين  در  كرد  تقسيم  فمينيسم 
جنبش  اين  ميان  در  را  راديكال  فعالين 
زيادى  فاصله  اما  كرد،  آشكار  نميتوان 
حاكم  قدرتمند  احزاب  كه  زيرا  ندارد، 
و  جنسى  تبعيض  عليه  مبارزه  ضرورت 

مرد ساالرى را هرگز به رسميت 
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نشناخته  و به همين دليل  زنان 
پرچم مبارزه مستقل خودرا عليه 

جامعه مردساالرى بدست گرفتند.  
جامعه  زنان  كه  هستم  يقين  اين  بر  من    
كردستان گروهى يك شكل و يك دست 
مبارزين  اين  همه  و  نيستند  پارچه  يك  و 
 . اند  نشده  جمع  NGOها  در  فعالين  و 
مهمتر از اينها ، مبارزه زنان كردستان عراق 
نه با NGOها شروع شده و نه فقط در 
آن خالصه ميشود  و در آنجا هم به پايان 
نمى رسد و قطعا” شما نميتوانيد  اليه هاى 

راديكال اين جنبش را ناديده بگيريد .
حامل  زنان  تشكل هاى  استقالل  اگر 
خودآموزى و خود آگاهى و قدرت گيرى 
زنان در كنار هم باشد ، بايد به عنوان نقطه 
مثبتى براى به پيش كشيدن مبارزات زنان 

به جلو انگاشته  شود.
 مجاب  مى گويد : 

آنجا  رهبران  و  كادرها  با  را  نتايج  اين   “
كادرها  اين  از  كسى  و  گذاشته  ميان   در 
و رهبران با   نتيجه گيرى ايشان مخالفت 

نكرده اند“. و سپس اضافه مى كند :
“اشكاالت بدين قرار است :

فمينيستى  آگاهى  فاقد  زنان  تشكيالت   -
و  علم  منظورم  فمينيستى  آگاهى   . است 
عمل  و  اجتماعى  جنبش  تئورى   ، دانش 

است .
معنى  اين  به  خودى  كمك هاى  فقط   -
عليه  آنها  سياسى  برنامه  حمله  نوک  كه 
دارى،  سرمايه  اى،  عشيره  فئودالى  جامعه 
مذهبى  و  مردساالرى  ناسيوناليستى 

عراق نيست و در بهترين حالت     
     اصالحات قانونى ، رفرم هاى قانونى 
آنهم بسيار محدود ، يك فمينيست ليبرالى 
است كه اصالحات قانونى مى خواهد آنهم 

در شكل بسيار محدود “ .   
 از آگاهى فمينيستى شروع ميكنم : 

و  علم   “ شما  منظور  فمينيستى  آگاهى    
عمل  و  اجتماعى  جنبش  تئورى  دانش 
غير  اى  مقوله   چون  شما  تعريف  اين   “
ميرسد  بنظر  ممكن  غير  و  دسترس  قابل 
 ، فمينيستى  جنبشهاى  اين  از  هيچكدام   .
و مبارزات زنان در دنيا به “ علم و دانش 
و تئورى جنبش اجتماعى و عمل “ مسلح 
 ، زنده  حركت  يك  جريان  در  نبودند   
تبديل  و  حركت  اين  كردن  تئوريزه  نياز 
آن به تئورى جنبش اجتماعى بوجود آمد 
، مبارزات زنان كردستان نيز مشمول اين 

ديالكتيك ميباشد .

  برخالف ادعاى شما  كه آگاهى فمينيستى 
اساسا”  وجود نداردمن معتقدم كه آگاهى 
نميتوان تشكيل  فمينيستى ضعيف است.  
خانه هاى امن براى زنان را بدون وجود 
يك  بينش فمينيستى محسوب كرد . هم 
مرگ  و  خودسوزى  از  زنان  نجات  چنين 
چاپ  و  تحقيقى  كارهاى   ، ناموسى  هاى 
دهها مقاله و نشريات در اين مورد و ديگر 
بينش  يك    بدون  نميتواند  زنان  مسائل 
فمينيستى صورت گيرفته باشد، منظورم از 
در  كه  است  تعريفى  آن  فمينيستى  بينش 
فمينيسم مى گنجد . فمينيست كسى است 

كه :
1 ) تبعيض جنسى به زن را در جامعه در 

عرصه هاى گوناگون ميبيند .
در  جنسى  تبعيض  اين  رفع  براى   (  2

عرصه هاى مختلف مبارزه ميكند .
ثبت   مبارزات  ساله  يكصد  دوران  در 
شده زنان در اروپا و امريكا  تنها  حدود 
بيست سال اخير است كه جمع آورى اين 
تجارب و تئوريزه كردن و تحقيق آكادميك 
در دستور فمينيست ها قرار گرفته  است، 
كه   است,  دوران  همين  درطى  درست  و 
فشار  زير  دهه   چندين  كردستان  زنان 
جنگ و فقر و ديكتاتورى  دست و پنجه 

نرم مى كردند . 
 من هيچ شكى به ضرورت اشاعه آگاهى 
ولى  ندارم  كرد  زنان  ميان  در  فمينيستى 
اين  آيا  كه  اينست  مجاب  از   من  سؤال 
وظيفه NGOهاست كه آگاهى فمينيستى 
را به زنان بدهند و سازمان فمينيستى پيدا 
شما  اوليه  تعريف  طبق  NGOها  ؟  كنند 
فاصله بين دولت و ( آنهم دولتى با ثبات و 
قوى ) را با خانواده پر ميكنند . NGO ها 
ارگانهاى ءلنى و رفرميستى يك دمكراسى 
 ، نيستند  بيش  كردستان  در  زنان  نوپاى 
به  مربوط  كه  ديگرى  فيلتر  از  را  آنها  اگر 
انتظارات  اين  و  دهيم  عبور  است  محقق 
بگذاريم قطعا”  ممكن را به پاى آنها  غير 
بايد به كنارشان گذاشت . اما اگر در حد 
ظرفيت و پتانسيل واقعى NGO ها به آنها 
بنگريم همچون يك تريبون علنى  زنان در 
 ، فئودالى   “ مجاب  تشريح  به  اى  جامعه 
عشيره اى ، سرمايه دارى ، مردساالرى و 
ناسيوناليستى كردستان “مفيد واقع خواهند 

شد .
تعريف  با  كه  كنم  تأكيد  نكته  اين  بر   
هيچ  گويا   ، فمينيستى  آگاهى  از  ايشان 
نميتواند  آگاهى  كسب  از  قبل  تا  حركتى 

در زمره مبارزات فمينيستى قرار گيرد. به 
تمام  عليرغم  كه  جوانى  دختر  من  اعتقاد 
و  عرف  اجتماعى،  قراردادهاى  و  قوانين 
فئودالى  عشايرى  سنت هاى  و  عادات 
مذهبى ناسيوناليستى، در كوچه پس كوچه 
مالقات  را  خود  معشوق  ده  و  شهر  هاى 
دادن  دست  از  قيمت  به  اگر  حتى  ميكند 
تمام  به  ريشخندى   ، شود  تمام  جانش 
اين سنت ها و قراردادها ى نوشته شده و 
نوشته نشده زده است . دختران جوانى كه 
غلط  (به  اجبارى  ازدواج  به  اعتراض  در 
مى  را  خود  يأس)  و  نااميدى  روى  از  و 
نجات  براى  امن  هاى  خانه  ويا  سوزانند، 
همه   ، آنها  بر  خشونت  ازاعمال  دختران 
مقابل  در  است  مبارزه  و  مقاومت  اينها 
قدرت و فشار و خشونت . اگرچه  آگاهى  
و  اجتماعى  جنبش  يك  تئورى  علمى   “
مجاب  نظر  مورد  كه  آنطور  را    “ عمل 
فاقد  را  آن  نميتوان  اما  ندارد  همراه  است 
كه  هرجا  كرد  محسوب  فمينيستى  بينش 
و  دارد  وجود  هم  مقاومت  هست  قدرت 
اجتماعى  جنبش  كه  كرد  ادعا  توان  نمى 
زنان وجود ندارد زيرا  زنان كردستان نيز 
به شيوه هاى مختلف اين مقاومت خودرا 
فقط  ها   NGO و  اند  گذاشته  نمايش  به 
است  مبارزه  اين  كل  از  بخشى  و  شكلى 

نه همه آن .
در بخش ديگرى  مجاب مى گويد:

 “ فقط كمك  هاى فردى به اين معنى كه 
نوک حمله برنامه سياسى آنها عليه جامعه 
دارى،  سرمايه   ، اى  عشيره  فئوداليسم، 
عراق  مذهبى  ناسيوناليستى  مردساالرى، 

نيست“ .
كه  دولت مردانى  آرزوى  مجاب  گويا 
ها   NGO كه  است  اين  تصورشان 
جنبش هاى بزرگ اجتماعى هستند كه بايد 
جنبش  طريق  آن  از  و  كرد  نفوذ  آنها  در 
جدى  كرد  كنترل  را  مردم  اجتماعى  هاى 
شهر  ى   NGO هشت  چون   .  !! گرفته 
مبارزه  خودشان  اهداف  در  نيز  سليمانيه 
عليه جامعه فئودالى كردستان را در دستور 
كارشان ندارند و فقط به اصالحات آنهم 
محدودش اكتفا مى كنند.  باألخره ايشان 
آيا  ؟  دارند  انتظارى  چه  ها   NGO از 
پتانسيل مبارزه با جامعه فئودالى عشيره اى 

.... كردستان را دارند؟
رفرم  و  دمكراتيك  مبارزات  مورد  در    
طلبى و برخورد ماركسيستها به رفرم الزم 

ميدانم ياد آورى كنم كه شما در 
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زنان  پژوهشهاى  بنياد  كنفرانس 
سخنرانى  در  لندن  دانشگاه  در 
جنگ  (فقر،  عنوان  تحت  تان 
در   ، زنان  عليه  خشونت  شدن  جهانى  و 
بخش مربوط به رفرم و رفرميسم  اظهار 

ميداريد:
طريق  از  خشونت  اين  دامنه  اگر   .....“  
رفرم يا اصالح محدودتر بشود ، از چنين 

فررمهائى بايد
چون  فعالينى  كرد....پروژه  پشتيبانى 
و  كردن  محدود  هدفش  كه  كار  مهرانگيز 
مردساالرى  خشونت  از  جلوگيرى  نهايتا 
 ، است  حاكم  نظام  چهارچوب  در  دولتى 
بايد پشتيبانى شود .بهترين تالش مهرانگيز 
كليه  رفع  كنوانسيون   ) كردن  مطرح  كار 

فرمهاى تبعيض از زنان بود ....“  

 آرزو مى كنم كه تالش رفرميستى  مهرانگيز 
كار در جهت محدود كردن ، جلوگيرى از 
نظام  چهارچوب  در  دولتى  مردساالرى 
حاكم به نتايج واقعى و تغيير عملكردهاى 
جمهورى اسالمى انجاميده باشد . و شما 
چهارچوب  در  را  ايشان  رفرميستى  اقدام 
نيز  ايران  ديكتاتورى  مذهبى  نظام  يك 
تشويق مى كنيد . اما رفرمهاى احتمالى در 
چهارجوب نظام حاكم در كردستان از نظر 

شما محدود و بى اهميت ميباشد !!
سال  مصوبه  قانونى  ماده   با  ارتباط  در    
را  قانون  اين   . عراق  كردستان  در   2001
حاكمان  قلبى  خوش  رده  در  نميتوان 
محسوب كرد ، اين قانون مبارزات چندين 
و چندان ساله زنان  خصوصا  در كردستان 
را  پشت سر خود داشت و شما در مقاله 
كه  كرده ايد  طرح  ناموسى  قتل  به  مربوط 
اگر فشار خارج از كشور نبود اين قانون 
ترجمه  شما،  برعكس  نمى شد،  تصويب 
مبارزات  و  تالش  اگر  كه  اينست  من 
كردستان  در  زنان  دست  يك  و  متمركز 
 . نميشد  تصويب  قانون  اين  نبود  عراق 
تا  قانون  يك  تصويب  ابتداى  از  متأسفانه 
و  عادات  و  عرف  با  آن  كردن  جايگزين 
رفتار اجتماعى ، زمان ميخواهد  خصوصا 
با شرايط اجتماعى – اقتصادى و فرهنگى 
موجود در كردستان عراق كه صبر ايوب 

را  مى طلبد.
تحقيقات  نتايج  كه  مى داريد  اظهار  شما   
خود را با كادرها و فعالين زن در كردستان 
با  مخالفتى  هيچ  آنها  و  كرده  طرح  عراق 
اصال”   . نداشتند  شما  گييريهاى  نتيجه 
شكى ندارم ، اما ترجمه من در همصدايى 

اين فعالين اينگونه است .  
دست،  يك  كردستان  زنان  مبارزات    
در  يا  و  نيست  بعدى  يك  و  همگون 
جلو  به  رو  بلكه  نشده  متوقف  نقطه اى 
ميرود . در جريان بودن آن مثل هر پديده 
ديگر در حال حركت, آن را مجبور ميسازد 
كه با ناخالصى ها ى خود درگير شود و 
اعتقادم  اين  بر   . كند  رشد  و  بيابد  صيقل 
در  امروز  عراق  كردستان  زنان  جنبش  كه 
مرحله خاصى است . نياز جدى به آگاهى 
مسلح  آن  به  را  خود  كه  دارد  فمينيستى 
كند ، نيروهاى جوان را به خود جذب و 
آنها را سازمان داده و نيروى آنها را بكار 
درآمد  كسب  دكانهاى  اين  از  آنها   . گيرد 
كرده  جلب  بخود  را  زنان  از  تعدادى  كه 
اين  به  چيز  هر  از  مهمتر  و  دارند  انتقاد 
را  خود  مبارزات  نبايد  كه  هستند  واقف 
فقط به  NGO ها خالصه كنند و هدف 
دارند  سر  در  را  بزرگترى  مبارزاتى  هاى 
مشاهده  آن  در  را  ها   NGO ناتوانى   و 

ميكنند 
  در ابتداى سخنرانى  مجاب اظهار مى كنند 
كه اين تحقيقات از هشت  NGO ى شهر 
سليمانيه بدست آمده  و عليرغم تفاوتهاى 
خاص در كردستان ، اما نتيجه گيرى من 
را به كل جهان و مناطق ديگر نيز ميتوان 
ربط داد و در تمام دنيا نتايج مشابه رسيد 
 Sabina در بخش ديگرى به تحقيقات .
در   “ كه  مى كند  اشاره  آلمان  در    Link

به  آلمان  در  ها   NGO از  او  تحقيقات 
مورد  در  مجاب  كه   گيرى  نتيجه  همان 
هشت  NGO ى شهر سليمانيه گرفته ، 

رسيده اند .
آيا در دنياى پر تالطم كنونى ميتوان نتيجه 
گيرى از هشت  NGO ى شهر سليمانيه 
آيا  داد؟  تعميم  و  بسط  جهان  كل  به  را 
 ، آلمان  در  زنان  زندگى  شرايط  ميتوان 
دولتى  وجود  با  دنيا  كشور  ترين  صنعتى 
مقتدر و با خصوصيت  ليبرالى با شرايط 
پانزده  نوپاى  دمكراسى  به   و  كردستان 
ساله آن مقايسه كرد ؟ آيا همه اينها داراى 
مختصات اجتماعى تاريخى ، اقتصادى و 
و  ميتوان  وآيا  ؟  هستند  يكسانى  سياسى 
اين درست است كه يك فرمول و دكترين 
نه!   مسلما”   ؟  داد  تعميم  دنيا  تمام  به  را 
يك  تنها  و  يك  با  بخواهيم  اينكه  مگر 
دكترين جهانى آنهم از پيش فورموله شده  
و با يك عينك همه دنيا را ارزيابى كنيم و 
شرايط عينى را بزور و اصرار در تئوريهاى 

از پيش پرداخته شده جادهيم . 

 قرار است تئوريها به درک شرايط واقعى 
بپردازند ويا اينكه شرايط  واقعى را به نفع 

تئوريهايمان تعريف ديگر ببخشيم؟
  اگر چه  مجاب در جمله اى “ تفاوتهاى 
خاص كردستان “ را طرح ميكنند اما فقط 
تيترى بدون تشريح است براى خالى نبودن 
عريضه. وگرنه در هيچ كجاى بحث ايشان 
كردستان  جامعه  خاص  تفاوت هاى  به 
اشاره نمى شود و در كل تحقيقات دخالتى 

ندارد . 
 شرايط خاص جامعه كردستان از ديدگاه 
چندين  مبارزات  شناختن  برسميت  من 
دهه زنان كرد است كه داللت بر اين دارد 
به  رو  و  جويانه  مبارزه  و  فعال  نقش  كه 

پيش داشته اند .

اين  عواقب  كه  كنم  خالصه  پايان  در 
در  كردستان  زنان  تشكل هاى  به  نگرش 
عراق ، ايزوله كردن آنها را موجب خواهد 
و  دلسوز  كادرهاى  كشاندن  بيرون  و  شد 
ظرف  اين  از  ميكنند  تالش  كه   فداكارى 
مبارزات  محتواى  و  كرده  استفاده  موجود 
زنان را سمت و سوى ديگرى بدهند ،  را 
موجب ميشود. ناگفته و غير صريح ، پاسيو 
را  آنها  طرد  و  ها   NGO ميان  در  شدن 
توصيه ميكند و بدين ترتيب راه و فضايى 
براى سياستهاى  ديگر و نفوذ بيشتر آنها 
هاى  رفرم  براى  حتى   . ميكند  هموار  را 
كوچك و پروژه هاى كوتاه مدت و كمك 
امن  هاى  خانه  استحكام  و  انفال  زنان  به 
شركت  و  حضور   ، ديده  خشونت  زنان 
در NGO ها الزم و ضرورى است . بر 
اين باور باشيم آنجا كه قدرت و خشونت 
وجود دارد ، مبارزه و مقاومت نيز وجود 
اين  از  روشنى  كارنامه  كرد  زنان  و  دارد 
به  بايد  بله   . دارند  دست  در  را  مبارزه 
NGO  ها چون تريبون علنى و تشكالت 

رفرم طلب زنان نگاه كنيم و اين شكل از 
مبارزه را نيز به رسميت شناخته و ارتقاء 

دهيم و از آن استفاده كنيم .
غير  انتظارات  و  واقعى  غير  انتقادات 
خواستهاى  ظرف  كه  تشكالتى  از  واقعى 
معينى هستند، در غياب يك آلترناتيو فعال 
را  اميدى  نا  و  افقى  بى  بطورغيرمستقيم  
به  را  آنها  و  ميزند  دامن  زنان  صفوف  در 
خانه هايشان باز ميگرداند    ، زيرا كه اين 
يكى را آمريكائى و آن يكى ناسيوناليستى 

قلمداد مى كند، پس تكليف چيست !؟
به زعم اين فيلتر تحقيقاتى :

در  زنان  اجتماعى  جنبش   -
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ندارد،  وجود  عراق  كردستان 
زيرا كه اتوپى ديدن زنان با پرچم 
فمينيست   - ماركسيست  سرخ 
از  را  حقيقت  به  نزديك  تحليل  امكان 

محقق گرفته است .
تئورى  (يعنى  فمينيستى  آگاهى  فاقد   -
زيرا   ، هستند  فمينيستى)  پراتيك  و  علم 
كردستان  زنان  فمينيستى  درک  سطح  كه 
قياس  قابل  مجاب  آكادميك  پيمانه هاى  با 

نيست.
كوتاه  اجتماعى  خدمات  در  فعاليت ها   -
جامعه  حمله  نوک  و  شده  خالصه  مدت 
فئودالى، سرمايه دارى ،  عشيره اى، مذهبى 
نيست ، البته كه ضد امپرياليستى هم نيست. 
زيرا كه  نشريات چاپ شده توسط زنان، 
و  سياسى  استقالل  انفال،  زنان  به  كمك 
تشكيالتى زنان از احزاب حاكم و صدها 
موارد ديگر از نظر محقق فعاليت سياسى 

و فمينيستى نيست .
قربانى  يا  كردستان  زنان  مجاب  نظر  از   
يا  و  هستند  مردساالرى  و  ناسيوناليزم 
اينكه در حال حاضر قربانى سياست هاى 
آمريكا، و دست به سينه  سرنوشت خود 
 . سپرده اند  قدرت  صاحبان  دست  به  را 
دست  به  جايى  در  قربانيان  اين  هم  اگر 
مرحمت  و  لطف  به  رسيده اند  آوردهايى 

مبارزه خارج از كشوريان بوده است .
وقدرت  خشونت  كه  آنجا  كالم  يك  در 

اعمال ميشود مقاومت و مبارزه هم وجود 
درخشانى  كارنامه  كردستان  زنان  و  دارد 
حقوق  كسب  براى  مبارزه  و  مقاومت  در 
مردان  با  خويش  برابر  حقوق  و  انسانى 

داشته  واين مبارزه هنوز ادامه دارد.

 استكهلم 
                                 1-24-2007

                                                 
              

پاورقى:

1ـ سازمان هاى زنان در كردستان عراق
 16 مورد 

ئافره تانى پاريزگاران ، يه كيه تى ژنان ، 
كومه له ى  سوسياليست،  ئافره تانى 
ئافره تانى  كوردستان، مه كته بى كار و بارى 
كگرتوو،  يه  ژنانى  ژنان،  ته فگه رى  ژنان، 
ژنانى كومه لى ئيسالم، ژنانى ئازادى عراق، 
يه كيه تى  توركمان،  تانى  ئافره  يه  كيه تى 

ئافره تانى كوردستان،
يه كيه تى  ئاشورى،  تانى  ئافره  يه كيه تى 
ئافره تانى ديموكراتى كوردستان، سه نته رى 
كو مه له ى  ژنان،  روناكبيرى  و  راگه ياندن 
سه نته رى  كوردستان،  ميللى  خانمانى  

جه نده ر ب،    توژينه وه 

زنان  مدنى  سازمان هاى  اسامى  2ـ 

له   كردن  كى  ک  ب  راسان  NGOها، 

ژنان،  چاالكى  سه نته رى  ژنان،  مافه كانى 
خاتوو زين، كو مه له ى هيوا

ژين,وه  ريكخراوى  هه تاو،  ژيانى نوى، 
زگى، گه شه پى دانى كومه اليه تى، مه لبه ندى 
روشنبيرى و كومه اليه تى خانزاد، خانه ى 
كردنى  به هيز  سه نته رى  ژنان،  نه وجوانانى 

تواناى ژنان، 
وادى،  سابات،  سايه،  خ�ر،  ريكخراوى 
پروسه  مه ده نيه ت،  گه شه پى دانى   ,CDO

چراى ژنان،
روناهى، سه نته رى انفال، ريكخراوى فاو، 

ريكخراوى ئام�ز..

3-خانه هاى زنان:
آسوده,خانه ى آرام، مالى خانزاد، سه نته رى 

نوا، سه نته رى په نا، بى النه كان
.

4-اسامى روزنامه ها زنان:
 ژيانه وه – ريوان- راسان- ده نگى ئافره 

تان- ئاينده- پيگه

5-مجالت زنان:
ته وار- خاتوو زين- رووناهى- شاوشكا 

                                                 
                                

بند 23 بيانيه حقوق زنان
 مصوب كنگره دهم كومه له (سازمان كردستان حزب كمونيست ايران)

  كليه قوانين شرعى و عرفى كه تحت عنوان دفاع از ناموس و شرف در جرم 
مرتكبين جنايت عليه زنان تخفيف ميدهند، بايد لغو گردند.

عقب ماندگيهاى فرهنگى و تعصبات مذهبى تحت عنوان ناموس پرستى امنيت روحى 
و جسمى زنان بسيارى را به خطر مى اندازد، دولتهاى مذهبى و بسيارى از قوانين 
شرعى و عرفى اين عقب ماندگيها و تعصبات را تطهير و پاسدارى مى كنند و به آنها 

دامن مى زنند.
به منظور حمايت از حقوق انسانى زنان الزم است تا اين قوانين فورا ملغى شوند و 
براى جناياتى كه از طرف پدر، برادر، شوهر، و يا هر فرد ديگرى نسبت به زنان تحت 

عنوان دفاع از ناموس و نظاير آن صورت مى گيرد، مجازات سنگينى تعيين گردد.
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تريبون زن: با تشكر از شما كه دعوت تريبون زن را 
مختصر  مايلم  ابتدا  در  پذيرفتيد،  مصاحبه  اين  براى 
تعريفى از فعاليت ان جى او ها و نقش آنها در زندگى 

مردم را براى خوانندگان تريبون زن بدهيد ؟
اوينار: تشكلهای غيردولتي بنا بر نياز طبيعي ناشي از شرايط فكری 
و محيطي، انگيزها، خصوصيات و آرمانهای مشترک افراد و جامعه 
به صورت خودجوش به وجود مي آيند در شرايط دموكراتيك، 
شهروندان عادى مى توانند گروه هاى مستقلى را سازمان دهند 
كه در خدمت نيازهاى جامعه يا كشورى باشند كه در آن زندگى 
مى كنند؛ اقدامات دولت را تكميل و كمبودهاى آن را جبران كند 
و حتى اين اقدامات را زير سؤال ببرند. اغلب به چنين سازمان 
هايى، سازمان هاى غير دولتى يا ان. جى. او. (NGO) گفته مى 

شود، زيرا كه آنها زير مجموعه ادارات دولتى نيستند.
   ان. جى. او. ها با آموزش و حمايت از مسائل مهم اجتماعى 
نظارت  با  همچنين  و  مسائل،  اين  دادن  قرار  توجه  كانون  در  و 
به  خصوصى  اقتصادى  موسسات  و  دولت  عملكرد  نحوه  بر 

شهروندان اجازه مى دهند تا جامعه خود را بهتر كنند.

• ان. جى. او. ها شهروندانى را كه از مناطق مختلف گرد هم آمده 
مهارت  همچنين  و  يكديگر  با  كردن  كار  تا  سازد  مى  قادر  اند، 
ها، روابط و اطمينانى را كه مستلزم يك دولت خوب است، ياد 

بگيرند.

• ان. جى. او. ها در موارد بسيارى در خدمت منافع شهروندان 
هستند. آن ها مى توانند به عنوان ارائه كنندگان خدمات اجتماعى، 
استانداردهاى  و  زندگى  استانداردهاى  يا  زيست  محيط  مدافعان 
عمل  دموكراتيك  تغييرات  در  كاتاليزورى  عنوان  به  يا  شغلى 

كنند.

• ان. جى. او. ها معموال نماينده منافع شهروندانى هستند كه در 
غير اين صورت از مناظرات سياسى ملى به دور مى ماندند.  بحث 
طبقه  هر  از  مردم  تمام  دسترس  در  را  عمومى  نظرهاى  تبادل  و 
اقتصادى و اجتماعى كه باشند و زنان و اقليت ها قرار مى دهند. 

• بودجه ان. جى. او. ها از راه كمك هاى بالعوض افراد، سپرده 
ها،  شركت  دوست،  بشر  افراد  هاى  كمك  و  خصوصى  هاى 
المللى، ان. جى. او. هاى ديگر،  بنيادهاى مذهبى، بنيادهاى بين 

حراج كاالها، و حتى دولت ها تامين مى شود.

• دولت ها و ان. جى. او. ها اغلب به عنوان شريك با يكديگر 

كار مى كنند. ان. جى. او. ها مى توانند براى اجرا پروژه هايى با 
سرمايه گذارى دولتى، از بين مردم عادى مهارت ها و كاركنان 
محلى و منطقه اى را فراهم آورند. ان. جى. او. ها مى توانند از 
لحاظ سياسى غيروابسته باشند، يا ممكن است بر اساس انديشه 
هاى حزبى بنا نهاده شده و در صدد باشند تا هدفى مشخص يا 
يك سرى از هدف ها را در جهت منافع عمومى پيش ببرند. به 
هر شكلى، نكته اصلى اين است كه ان. جى. او. ها مى بايست 

تحت كمترين كنترل سياسى دولت عمل كنند.
ان. جى. او. ها برنامه هاى محلى و بين المللى، تقريبا در تمامى 
زمينه ها، كه به گسترش اصول دموكراسى كمك مى كنند، ايجاد 

مى كنند. اين برنامه به شرح زير هستند:

*  حقوق بشر – از طريق ترويج و گسترش استانداردهاى بين 
المللى و نظارت كردن بر اعمال سوء استفاده و تجاوز به حقوق 
از طريق كمك هاى قانونى رايگان  ديگران ، حكومت قانون – 
يا با هزينه پايين، آموزش تمام شهروندان در مورد حقوقشان و 

جانبدارى كردن از اصالحات قانونى.

و  حضور  براى  ايشان  كردن  آماده  طريق  از   – زنان  حضور    *
مشاركت در عرصه سياسى و حمايت از ايشان در برابر تبعيض 

هاى اجتماعى- اقتصادى

بر  كه  هايى  برنامه  آموزش  طريق  از   – مدنى  هاى  آموزش    *
دموكراتيك  و  تكثرگرا  متنوع،  جامعه  يك  در  شهروندان  نقش 

متمركز است.

* مطبوعات آزاد – از طريق حمايت و گسترش رسانه هاى گروهى 
مستقل، تربيت روزنامه نگاران و اعمال كردن استانداردهايى براى 

روزنامه نگارى اخالقى.

* ايجاد احزاب سياسى – از طريق انتخاباتى كه به وسيله ناظرين 
آموزش ديده همان كشور نظارت مى شود و ايجاد انگيزه براى 

نام نويسى راى دهندگان غير حزبى.

از طريق تجزيه و تحليل سياست هاى  * پاسخگويى دولت – 
دولت و نظارت دقيق براقدامات دولتى.ى را سازمان دهند كه در 
مى  زندگى  آن  در  كه  باشند  كشورى  يا  جامعه  نيازهاى  خدمت 
كند  جبران  را  آن  كمبودهاى  و  تكميل  را  دولت  اقدامات  كنند؛ 

و حتى اين اقدامات را زير سؤال ببرد. اغلب به چنين 
او.  جى.  ان.  يا  دولتى  غير  هاى  سازمان  هايى،  سازمان 

مصاحبه تريبون زن با يكى از فعاالن 
جنبش زنان ( اوينار) در ايران 
 به داليل مسايل امنيتى اسم اين در رابطه با تشكل هاى غير دولتى

دوست ما  مستعار مى باشد.
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گفته مى شود.
 بسيارى از جوانان مستعد ايران كه مى خواهند خارج 
از فضاى دولتى، براى بهبود اوضاع زندگى خود و ديگران كارى 
انجام دهند، مدتهاست كه به فعاليت NGO يى رو مى آورند، اما 
براى رسيدن به هدف، راه سخت و پر فراز و نشيبى را مى پيمايند. 
جوانانى كه ديگر گونه مى بينند و انرژى و پتانسيل هايشان را 
در خدمت كار جمعى مى گذارند اما به جاى آنكه حمايت شوند 
تنها  نه  فعاليت هايشان  نتايج  و  شوند  مى  تهديد  و  تحقير  گاهى 
آنگونه كه شايسته است، ارائه نمى شود، بلكه گاهى هم واژگون 
نمايش داده مى شود براساس مصوبه سازمان ملل متحد هر سه 
گيرند  قرار  هم  كنار  در  مشتركى  هدف  پيگيرى  براى  كه  نفرى 
يك NGO محسوب مى شوند اما NGOهاى ايرانى برخالف 
NGO هاى ساير كشورها، براى آغاز فعاليت و اثبات وجودشان، 

نيازمند اخذ مجوز از نهادهاى ديگر هستند و پس از تاسيس و 
شروع فعاليت نيز عملكرد آنها زير ذره بين موافقان و مخالفان 
NGOهاى  مشكالت،  و  موانع  تمام  وجود  با  گيرد.  مى  قرار 
ايرانى روز به روز فعالتر و گسترده تر مى شوند، اما تنها پشتيبان 
قانونى آنها، مصوبه هيات وزيران است كه در آن شرايط تشكيل 
شده  تعيين  آنها  بر  نظارت  براى  هياتى  و  شده  بيان  ها   NGO

است........

تريبون زن: اين ان جى او ها چه نقش هاى مثبت و 
منفى اى مى توانند در زندگى مردم داشته باشند؟

 
مى  نقش  ايفاى  جامعه  در  كه  آنجايى  از  ها  او  جى  ان  اوينار: 
كنند مى توانند مثبت يا منفى ظاهر شوند .اما اين نگرش نبايد 
مطلق باشد .بلكه بايد فعاليت آنها را به طور موردى ونسبى مورد 
تشكل  تمام  براى  كلى  حكم  توان  نمى  ضمنا  داد.  قرار  ارزيابى 
نبوده   يكنواخت  و  دست  يك  آنها  ى  همه  زيرا  نمود  صادر  ها 

واهداف و برنامه ها وعملكرد آنها با هم فرق دارد.

تريبون زن: ان جى اوها در رابطه با فعاليتهاى زنان 
چه اقدامى كرده اند؟

اوينار:  گام هايى برداشته اند .متاسفانه فعاليت آنها انطورى  كه 
در  اند  نتوانسته  هنوز  وشايد  نمى گيرند  قرار  استقبال  مورد  بايد 
به  آنان  ميان  در  را  خود  وجايگاه  گرفته  قرار  زنان  جامعه  بطن 
سوادند  كم  يا  بيسواد  ما  ى  جامعه  زنان  ى  توده   . اورند  دست 
و توان  جستجو در سايت ها ى مختلف را ندارند وبايد جهت 
راه هاى  زنان  ميان  در  وسازنده  نو  هاى  برنامه  به  دادن   اهتمام 
.ضمنا جنبش اجتماعى زنان را  ديگرى جستجو وانتخاب نمود 
.زنان  كرد  قلمداد  برابر  جنس  با  آنان  ى  مبارزه  در  صرفا  نبايد 
زيادى  و...  اى  ،اجتماعى،مشاوره  علمى  نيازهاى   ما  ى  جامعه 

دارند كه بايد به آنها اهتمام داده شود.

تريبون زن:  بحث هاى متفاوتى در باره ى نقش ان 
جى اوها در رابطه با جنبش هاى موجود  وجود دارد، 
يكى از نظرات فكر مى كند كه تشكيل ان جى او ها 

به ترمزى در مقابل اشاعه و فعاليت ساير جنبش هاى 
ديگر تبديل گشته است و عده ايى هم فكر مى كنند 
اين ان جى او ها كمكى است در جهت جنبش هاى 

موجود،  نظر شما در اين رابطه چيست؟
اوينار:  نمى دانم منظور از جنبش هاى ديگر چيست؟ ولى در 
كل تقابل كارى وجود دارد .اما فكر نمى كنم در مقابل جنبش 
ها مثل ترمز عمل كرده باشند.در اين زمينه هم بايد ديد گاهى 
فرق  هم  با  آنها  فعاليت  چگونگى  و  نوع  .زيرا  داشت  نسبى 
دارد. ولى نبايد فراموش كرد كه جنبش اجتماعى زنان در ايران 
وبخصوص در مناطق كرد نشين با مشكالت و معضالت خاص 
خود روبروست پس بايد در اين زمينه ديدگاهى منصفانه داشت 

و موجب ياس ودلسردى افراد فعال ودلسوز نشد.

جوابگوى  كه  عزيز  اوينار  از  تشكر  با  زن:  تريبون 
سئواالت ما در رابطه با نقش ان جى اوها شد و در 

حد امكان به سئواالت ما پاسخ داد.
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مدرسه  از  رحيمه  كه  روزهايي  از  يكي 
سن  به  پا  مرد  رسيد  خبر  گشت  مي  باز 
گذاشته ای كه قرار بود از شهر بيايد و او 
را به عقد خود در آورد در سانحه تصادف 
كشته شده، رحيمه دخترريز اندامي بود كه 
را  بلوغ  دوران  و  نداشت  بيشتر  سال   10
هنوز تجربه نكرده بود . پدرش در ازای 
شيربهايي رضايت به اين ازدواج داده بود.
های  بازی  تواند  مي  دوباره  حاال  رحيمه 
كودكانه اش را از سر بگيرد و شايد خيلي 
خوش شانس بود كه ازدواجش يكي دو 
اما  اميدوارم)  (البته  افتاد  تاخير  به  سال 
نداشتند.دختر  را  رحيمه  شانس  ها  خيلي 
از  دنيايي  با  روزه   هر  زيادى  های  بچه 
هجله  روانه  خود  كودكانه  روياهای 
عروسى مى شوند و البته اينجا شرعًا  و 
قانونًا مورد تجاوز قرار مي گيرند ، در هم 

مي شكنند تا بزرگ شوند.
گرايشات  افزون  روز  رشد  قربانيان  اينان 
بلوچ  مولويان  ميان  در  ارتجاعي  مذهبي 
ويرانگر  و  مخرب  نفوذی  كه  هستند 
سنت  دارند.گرچه  بلوچ  مردم  برزندگي 
زن  ی  مردساالرانه  ناپذير  انعطاف  های 
بوميان منطقه است  اززندگي  ستيز جزئي 
طالبان  رسيدن  قدرت  به  و  چيرگي  اما 
اينان  مذهبي  های  پيوند  و  افغانستان  در 
آن  به  منطقه  بوميان  آسان  آمد  و  رفت  و 
سني  و  مذهبي  های  تبعيض  مرز،  سوی 
نگه  عقب  و  فقر  ملى،   ستم  ستيزی، 
دولت  سوی  از  تحميلي  شدگي  داشته 
اتحادی  شدن  محكمتر  سبب  مركزی 
است كه حول حلقه مذهب پديد آمده و 
زنان بزرگترين قربانيان اين اتحادشيطانى 
 9) كودكي  در  دختران  ازدواج  آيين  اند. 
سالگي) پاس داشته مي شود و جلوگيری 
بسيارند  كبيره.  است  گناهي  بارداری  از 
مير  و  مرگ  باالی  خاطرآمار  به  كه  زناني 
نوزادان  سالي 2 بار زايمان مي كنند. چند 
عدالت؟؟؟؟  رعايت  شرط  نيزبه  همسری 
ارتجاع  جبهه  سوی  دو  ی   شده  تقديس 
 4 عدالت  شرط  به  شريعت  طبق  است 

همسر مى توان اختيار كرداگر بدين سنت 
پيغمبرى نيز ارضا نشوند راه گشوده ست 
، اهل سنت صيغه نمي كنند الجرم براى 
حل اين معادله  يكي از زنان را مى بايست 
ازدواج  اين  اكثر  كه  آنجا  از  و  داد  طالق 
گونه  هر  بدون  رسد  نمي  ثبت  جائي  ها 
دغدغه طى سلسله مراتب ادارى به آساني 
و با پرتاب 3 سنگ صيغه طالق جاری مي 
شود. بسيارند زنان بلوچى كه سالهاست با 
هاجره   چون  نه  اند  گرفته  خو  سنت  اين 
كه پس از ازدواجش پيش از سن بلوغ و 
سالها تحمل رنج نابارورى تجديد فراش 
در  اكنون  هم  و  نياورد  تاب  را  شوهر 

بيمارستان روانى زاهدان به زنجير است.

سوغات آزادی بي قيد مردان انواع و اقسام 
 CوB هپاتيت،  HIV بيماری هايي نظير
بار  فالكت  كمبود  و  است   زنان  برای 
رنج  است  آموزشى  و  بهداشتي  امكانات 
كرده  تحميل  زنان  بر  ناپذيرى  توصيف 
دارای  بلوچستان  و  سيستان  استان  است. 
ترين  پايين  و  بيكاری  درصد  باالترين 
سطح بهداشت عمومي است. سوء تغذيه 
بيداد مي كند. خشكسالي های پي در پي 
كشاورزی منطقه را فلج كرده و اگر مرزها 
بسته  كاال  و  مخدر  مواد  قاچاق  برای  نيز 
در  ريگي  عبدالمالك  پديده  (ظهور  باشد 
ماههای اخير منجر به اين كار شد) تنها راه 
كسب درآمد آنان مسدود مى شود تا جايى 
روستاها تنها چشم اميد به  كه در بعضى 
دريافت دو ماهي 30 هزار تومان از كميته 
امداد دارند سياستي كه دولت برای وابسته 
نگه داشتن مردم فلك زده به خود به كار 
مي بندد .اعتياد را نيز خود در كنار چنين 
وضعيت متصور شويد. چنين وضعيتي از 
روستايي به روستای ديگر زجر آور تر و 
شده  تاسيس  مدارس  است.  تر  بار  رقت 
در  بيشتر  روز  به  روز  نيز  ها  روستا  در 
شرف انحالل قرار مي گيرندچراكه ديگربا 
مكتب  راهى  دختركان  موالناها  تبليغات 

خانه ها  مي شوند.

نخواسته  گاه  هيچ  اسالمى  جمهورى 
قدمي درراه ارتقاء سطح آگاهي و فرهنگ 
مردم اين منطقه بر دارد و خود به  نفوذ 
و  زده  دامن  منطقه  در  طالبانيسم  رشد  و 
آن  گسترش  جز  ارتجاع  رسالت  مگر 
در  مذهبي  رسمي  مدارس  تاسيس  است. 
مساجد اهل سنت  در سطح استان كه به 
سربازگيری جبهه ارتجاع از تمامي مناطق 
سني نشين ايران  مي پردازد و دختران و 
پسران بسياری را به كام خود مي كشاند 
اينان پس از طى  يك دوره 4 تا 7 ساله به 
عنوان” تبليغي” به پاكستان و افغانستان و 
حتي آفريقا براى تعليم و ترويج آموخته 
هاشان فرستاده مي شوند.مينا را به ياد مي 
آورم دختری كردستاني كه از 16 سالگي 
همسر دوم يك مولوی شده بود و ما را به 
خاطر برگزاری مراسم  سيزده بدر نكوهش 

مي كرد.
لباس  طرز  از  خوبي  به  منطقه  ساكنان 
تحوالت  اين  نتايج  بلوچ  زنان  پوشيدن 
متحجرانه را شاهد اند .در سطح شهرهای 
مملو از دانش آموخته گان مدارس مذهبي 
چادرهای رنگارنگ و نازک بلوچي جای 
خود را به سيا ه چادرهايي زمخت و روبند 
داده است.  شايد صحبت از حقوق انساني 
زن بلوچ برای آنان  خنده آور باشد جايي 
تمكين  چون  شعائری  داخلي  ارتجاع  كه 
از همسر وپدر وموالنا  سجده بر آنان را 

ترويج مي كند.
مقايسه  در  كه  زاهدان  چون  شهرى  در 
شهری  كالن  منطقه  شهرهای  ساير  با 
وضعيتي  نه  دختران  شود  مي  محسوب 
همسان ونه كامًال متناقض با آنچه كه ذكر 
به  بسته  شهرها  در  دختران  دارند.   ، شد 
ميزان نفوذ مذهب در ميا ن اعضاء خانواده 
مي توانند درس بخوانند و به مدارج عاليه 
برسند و وارد بازار كار شوند  اما همه اين 
به  گاهًا  كه  است  ای  اجازه  به  منوط  ها 
سختي از سوی پدر،برادر و شوهر صادر 

مي شود،اين دختران تحصيلكرده 
خيلي خوش شانس هستند اگر 

زنده به گور
  Osetak Ranjbar

 

مطلبى كه مالحظه مى كنيد به قلم دوست 
گرامى Osetak Ranjbar   از بلوچستان 
در رابطه با  وضعيت زنان بلوچ است كه  
است.  شده  تهيه  زن  تريبون  نشريه  براى 
امنيتى  مسايل  دليل  به  ما  دوست  اين  اسم 

مستعار مى باشد.
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از كودكي به نام كسي نشده باشند و اال 
يك  با  ازدواج  به  مجبور  است  ممكن 

هم قبيله ای بي سواد يا كم سواد شوند.
ضديت با مولوی ها در ميان دختران تحصيلكرده 
بلوچ بسيار به چشم مي خورد كه البته آشكارا 
در  ديگر  كه  زناني  ندارند.  را  آن  ابراز  جرات 
يافته اند مذهب ساليان سال زندگي خواهران و 
مادرانشان را تباه ساخته است. ليكن در اين جامعه 
تحقق  در  حركت  هرگونه  ستيز  زن  مردساالر 
آرمان زنان حركتي بر ضد مذهب تلقي شده و 
بهای گزافي بايد پای آن پرداخت. بنابراين نبود 
هرگونه تشكل باور نكردني نيست. اما همزمان 
حضور  افزايش  زن  مذهبي  مبلغين  رشد  با 
وافزايش  ها  دانشگاه  در  شهری  بلوچ  دختران 
رفت و آمد معلمين زن جوان به مدارس بخش 
زنان  ميان  در  اعتراضي  روندی  روستايي  های 
گرچه بسيار كند، را شكل داده است. دختران در 
شهرها راحت تر از سوی پدرانشان اجازه ادامه 
تحصيل مي يابند و وارد بازار كار مي شوند و 
در مقابل بسياری سنت های متحجرانه به آساني 

سر تعظيم فرود نمي آورند.
به  را  او  كه  بود  پزشكي  دانشجوی  مهناز، 
به  كه  نشاندند  مردی  عقد  سفره  پای  زور 
،مهناز  بود  سواد  بي  و  قاچاقچي  خودش  گفته 
مرگ  از  زودتر  اما  نياورد  تاب  را  زندگي  اين 
بهترين  از  يكي  اكنون  و  بگريزد  نتوانست  پدر 
كه  است  درست  است.مهناز  كشور  متخصصان 
ديروز نه يك اقليت كه تنها يك نفر بود امروزه 
هزاران نفر گشته ،اما اين روند الک پشت وار 
اعتراضي روزانه  قربانيان بي شماری مى گيرد ،ا 
تحول همچنان منوط به تحول در سطح آگاهي 
و بينش مرد خانواده باقي مانده است كم نيستند 
دختران تحصيلكرده ای كه بدون كسب اجازه از 
همسر حتي اجازه خروج از منزل را ندارند ودر 
“بيرون  چون  هايي  منطق  با  اعتراضشان   برابر 
خواهي  مي  چه  “هر  توست”  منتظر  كسي  چه 
در خانه برايت فراهم است” مواجه مي شوند.  
ناگفته پيداست تا اين تحوالت در آگاهي  كل 
مردم بلوچ چه زن و چه مرد صورت نگيرد مثمر 
ثمر نخواهد بود.  اقدامات تكروانه هر زن گرچه 
بي تاثير نخواهد بود، اما فقدان تاريخي  هر گونه 
تشكل سازمان يافته از سوی زنان تحصيل كرده 
و مترقي بلوچ مانع از گسترش موج اين مبارزات 
در سطح جامعه شده است  تا سنت زنده به گور 
كردن دختران در اين دوران نيز  همچنان با قوت 

به حيات خود ادامه دهد.

زنى كه به سنت ها تف كرد...
درها را ببنديد و

دامن آنهايى را كه هنوز باكره اند
با هفت آب بشوئيد

مگر نمى دانيد
زنى كه به سنت ها تف كرد و

بى شرمانه از عشق گفت
المذهب

لبخندى بر لب دارد
انگار يك كرور فحش!!!

بلند بلند نفرين
آنقدر بلند كه كسى نفسهاى

حسادتان را نشود
فاجعه است... فاجعه
يك چشم به هم زدن

زن و دخترهايتان فاسد و عاشق مى شوند
آنگاه

پيك هايتان را
در لذت زنده به گور كردن

كدام زن سر مى كشيد
و عقده هاى مردانگيتان را

چگونه باز مى كنيد
بيائيد...

خانه ها را يك به يك بگرديد و ...
يادداشتهايش را بسوزانيد

مبادا كس مانيفتش را
از بر كند
نترسيد

درها را بنديد و در خلوت
بى سانسور...صادقانه اعتراف كنيد

بودنمان از صدقه ى سرزنى است كه 
به سنتها تف كرد و...

جسورانه از عشق گفت:

سيمين چايچى
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توتاليتر،  رژيمهاى   در  نيست  ترديدى 
سركوب،  امر  اسالمى  جمهورى  همچون 
زندان، شكنجه به عنوان ابزارى در جهت 
هاى  شبكه  برنابودى  اجتماعى  كنترل 
قرار  انسان  هويت  و  شخصيت  اجتماعى، 
گرفته و ميگيرد. در اين سيستم حكومتى، 
و  فردى  ابتكار  جمعى،  و  فردى  اراده 
اجتماعى، همواره تحت فشار و سركوب 
قرار ميگيرد كه نهايتا به كنترل پليسى كل 

جامعه و تخريب منجر مى گردد.
جمهورى اسالمى، يك رژيم سرمايه دارى 
و  زندان  سركوب،  با  كه  است  ساالر  مرد 
كامل  انسانى  و  حقوقى  برابرى  با  اعدام، 
اين  مى ورزد.  دشمنى  مردان  و  زنان 
تختهاى  روى  در  را  وحشيانه  شيوه هاى 
رگبار  و  دار  چوبه هاى  و  شالق  و  زنجير 
مسلسل بر تپه هاى اوين، در سالهاى 63-

60 و آمفى تئاتر گوهردشت و حسينيه اوين 
در سال 67 و همچنين در ساير زندانهاى 
ايران و ...، پى گرفته است. اين رژيم، در 
به  دست  نابرابر،  جنگ  و  روياروئى  يك 
سركوب زد و نسل كشى دهه 60 را بوجود 
آورد. در فتواها و فرمانها در مورد جنسيت 
شالق،  كابل،  سركوبگران،  ابزار  زندانيان، 
فردى  مقاومت  بر  كه  بود  دستبند  و  قپان 
سعى  و  مى آمد  فرود  متشكل  جمعى،  و 
مى شد با شكنجه سيستماتيك، وحشت و 
ترس مستمر، رفتار فرد شكنجه شده تغيير 
بازجويان  و  شكنجه گران  ميل  مطابق  و 

درآيد.
اما در اين روياروئى نابرابر، زنان و مردان 
بى شمارى نشان دادند كه به رغم شكنجه 
بر جسم و روان، اراده و اعتقاداتشان غلبه 

ناپذير است!
شكنجه  بر  عالوه  زنان،  بر  حين  اين  در 
جسمى كابل، شالق، قپان و فشار روانى و 
بدرفتارى هاى جنسى، اعمال شد كه آسيب 
و فشارهاى ماندگارى نيز دربر داشت كه 
و  جان  بر  جانگاهى  زخمهاى  توانست 
جسم آنان باقى گذارد! بدين معنا در نظام 
جمهورى اسالمى، شكنجه و بد رفتاريهاى 

بر  بود  جنگى  اعالم   و  مجازات  جنسى 
جرات  كه  جامعه،  نيروى  از  نيمى  عليه 
خارج  خود  سنتى  نقش  از  بودند  كرده 
نشوند  كشيده  خانه ها  پستوى  به  و  شوند 
فرو  انديشه  به  نشدن  تبديل  برابر  در  و 
دستى كه جامعه مردساالر رابطه فرا دست 
و فرودست را نهادينه كرده بود، مقاومت 
مردساالر  ارتجاعى  قوانين  طبق  كردند. 
زايش  و  ايثار  اطاعت،  زنان  از  انتظار  تنها 
است. به او مانند مايملك شخصى و شيئى 
جنسى نگاه ميكنند كه بتوانند كنترل كامل 
عهده  به  را  زنان  سرنوشت  و  اراده  روى 
رساله هاى  و  اسالمى  فرهنگ  با  گيرند. 
كنترل  اسالمى،  جمهورى  وسطايى  قرون 
تمام زندگى زنان يعنى، پرهيز از بى بند و 
بارى، اصول دينى و اخالقى و وفادارى به 
پيمان زناشوئى در دستور كار قرار گرفت 
شمرده  به  تابو  جنسى  مسايل  آموزش  و 

شد.
با فتواى خمينى، مبنى بر لغو قانون حمايت 
از خانواده و حجاب اجبارى و گرفتن حق 
وكالت و قضاوت به شكل مجاز و قانونى 
سركوب حقوق جنسى زنان آغاز گرديد. 

حجاب و پوشش در مدارس، دانشگاه ها، 

عمومى  انظار  و  معابد  در  كارخانه ها، 
و  پوشش  نوع  بهانه  به  و  گرديد  اجبارى 
بازخريد  و  بازخواست  مورد  بدحجابى 
با  يا  بايستى  زنان  گرفتند.  قرار  واخراج 
تتاترها،  سينماها،  به  توسرى  يا  روسرى 

مراكز هنرى و ادارات وارد مى شدند.
شورشگر  و  مبارز  زنان  صدها  و  ده ها  اما 
عليه  بر  اعتراضى  تظاهرات  برگزارى  با 

حجاب اجبارى در سال 1357 فرياد زدند: 
“ما انقالب نكرديم تا به عقب برگرديم”،  
مطالبات  و  خواسته ها  طرح  به  مبادرت 

خود كردند.
جنبش  جانب  از  متاسفانه  وصف  اين  با 
سياسى  متشكل  سازمان هاى  و  توده اى 
زنان  سركوب  فرهنگ  عليه  زمان،  آن 
به  و  نگرفت  صورت  جدى  اعتراضات 
حجاب  عليه  زنان  حركت  از  شايستگى 
جنبش  به  و  نگرديد  حمايت  اجبارى 
زنان به عنوان يك هم پيمان اعتنائى نشد. 
هم  زمان  آن  زنان  مستقل  جنبشهاى  خود 
عليه  مبارزه  و  زنان  سركوب  نتوانست 
ببرد.  جامعه  درون  به  را  جنسى  نابرابرى 
جنگ  گرفتار   جامعه  تمامى  كه  چرا 
تحميلى و سركوب دستاوردهاى قيام 57  
اولين  جزء  زنان  ترتيب،  بدين  بود.  شده 
ستم  پيگرد،  تحت  اجتماعى  گروه هاى 
قرار  اسالمى  جمهورى  رژيم  سركوب  و 

گرفتند. 
 ،57 سال  توده اى  قيام  در  كه  زنانى 
درفعاليت هاى سياسى و مبارزاتى متشكل، با 
رنجى پر تالش و مضاعف فرهنگى(كنترل 
خانوادگى  وبندهاى  قيد  و  والدين  بيشتر 
سياسى (ناديده  امور  در  و  زن)  فعالين  بر 
بر  بيشتر  مداخله  و  جنسى  هويت  گرقتن 
فعالين زن در بستر فعاليت هاى سازمانى) 
را به همراه داشت، با اين وجود در صحنه 
و  بودند  جسته  شركت  ايران  سياسى 
همكارى پيگير، قاطع و مسئوليت پذير در 
نيروهاى  با  مبارزاتى  و  سياسى  فعاليتهاى 

اپوزيسيون را داشتند.
زنان با هويت فردى خود و با جمع گرائى 
تسخير  درگيرى،  صحنه هاى  تمامى  در 
آزادسازى  زندانها،  تسخير  و  پادگان ها 
پهلوى  رژيم  سرنگونى  براى  و  زندانيان 
گسترده  و  فعال  حضور  ميتنگها  در 
داشتند. شركت در تظاهرات بعد از قيام و 
مداخله گرى زنان در صحنه سياسى به مثابه 

يك چالشگر معتبر بر عليه نظام 
بود.  گرديده  اسالمى  جمهورى 

زنان در زندان دهه 60 
جمهورى اسالمى

مينا زرين
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بنابراين، عقوبتى بس سترگ در 
انتظار زنان (مردان) بود. در نتيجه 
اين نيروى اجتماعى به خاطر در گير شدن 
با نظم موجود و شركت در فعاليت ها ى 
موجود  تشكيالتى  و  اجتماعى  سياسى، 
زنان  و  دختران  ميشد.  زندانى  و  دستگير 
جوان مبارز در ميانگين سنى 22-18 قرار 
داشتند. در بين اين فعالين سياسى، زنانى 
خود  خردسال  فرزندان  با  كه  بودند  هم 
دستگير و يا حين دستگيرى حامله بودند 
براى  همدستى  اتهام  به  كه  مادرانى  يا  و 
خود  مبارزه  فرزند  نشدن  دستگير  و  فرار 
خواهران  و  همسران  همينطور  و  دستگير 
فعالين به عنوان طعمه و كنترل و شناسائى 
گرفته  گروگان  به  فرارى  فرد  مكان  و  جا 
جنسى  نيمه  اين  ترتيب،  بدين  ميشدند... 
در  و  مادر  خواهر،  همسر،  دختر،  نام  به 
كل به عنوان موجوديتى به نام زن دستگير 
علت  به  و  مى گرديد  زندانها  روانه  و 
سرپيچى از قوانين نظم موجود پدرساالر 
را  تاوان  دو  سرمايه دارى  ساالرى  مرد  و 
بايستى پرداخت مى كرد كه به موازات هم 

عمل مى كرد:
با مبارزه سياسى متشكل، رژيم جمهورى 
براى  و  بود  طلبيده  چالش  به  را  اسالمى 
موقعيت  به  نهادن  ارزش  و  موجوديت 
خود و كسب برابرى در زندگى اجتماعى، 
نموده  مقاومت  رژيم  تعرضات  مقابل  در 
جنسى  تمايزات  و  ويژگى ها  كه  بود 
مضاعفى  فشار  شكنجه،  و  انكار  غيرقابل 
را در زندان و محل بازداشتگاه ها به همراه 

داشت، كه بدين ترتيب مى باشد:
- فشار روانى و فردى در حين دستگيرى؛ 
به  بازجوئى  زير  در  مضاعف  شكنجه 

زنان!  
- چگونگى اعدام زنان و استفاده اجبارى 

چادر در زمان اعدام!
- تجاوز جنسى به دختران؛ ترس و خطر 

هميشگى تجاوز جنسى!
- برخوردهاى ماليخو ليائى با زنان باردار؛ 

سرنوشت گره خورده زنان با كودكان!
- گروگان گيرى مادران تحت نام همدستى 
كردن  ديكته  و  فرزندانشان  فرار  براى 

اخالق، نرم و فرهنگ!
- پوشش حجاب، ناموس نظام جمهورى 
و  سرمه اى  سياه،  چادر  يعنى  اسالمى، 

رنگى! 
- عيب و عار جسمى زنان همچون عادت 
ضرب  دليل  به  خونريزى  و  زنان  ماهيانه 

و شتم!

همچون  امكاناتى  فرهنگى،  و  اخالقى 
نوار  به  نياز  و  حمام  دستشوئى،  خواست 

بهداشتى ...
و  بازجوئى  و  كابل  بر  عالوه  بنابراين، 
و  تنبيه  مضاعف،  كنترل  و  آزار  شكنجه، 
ديكته كردن اخالق جنسى، چشم چرانى، 
لحن گفتارى كثيف و هيز، امنيت و آرامش 
جسمى و جنسى زن توسط زندانبانان مرد 
و بازجويان و پاسداران به هم زده ميشد 
كه دو  زندان در درون زندان براى زنان 

بوجود آمد...

فشار روانى و فردى در حين 
دستگيرى(شكنجه مضاعف)

دستگيرى زنان در دهه 60، با  فشارهاى 
گوناگون فيزيكى، روانى و فردى صورت 
در  رژيم  ماموران  و  پاسداران  مى گرفت. 
انظار عمومى با ايجاد جو رعب و وحشت 
در ميان مردمى كه گاها  به كمك شتافته 
با  داشتند  اعتراض  دستگيرى  به  و  بودند 
فاحشه  زن  «اين  مانند  عباراتى  از  استفاده 
و  است  خراب  است،  بدحجاب  است، 
مسلح است.» از اعتراض مردم  جلوگيرى 
كرده و زندانى را به محل بازداشت انتقال 
بازداشتگاه (زندان  محل  ،در  مى¬دادند 
زن  بدن  چندش آور  طور  به  ابتدا  موقت) 
زندانى توسط زن پاسدارى بازرسى مى شد، 
و  زده  چنگ  را  شكم  و  كمر  سينه،  گاها 
حساس  قسمت  انگشت  با  و  مى گشتند 
ادامه  مى كردند  بازرسى  و  لمس  را  بدن 
گشت بدنى و فشار روانى به اينها  محدود 
نمى شد. كتك، ضرب و شتم با آالت قتاله، 
يعنى اسلحه و چوبهاى كلفت كه به گفته 
خودشان “خر كش و سگ كش” بود و با 
ضربه زدن پوتين سربازى به اندام تناسلى 
مى گرفت.  انجام  مرد،  پاسدار  توسط  زن 
اين نمونه آخر به صورت فردى گزارش 
شده است و شكل عام به خود نداشت هر 
در  وفور  به  روانى  فشار  و  آزار  كه  چند 

زندان  اعمال مى شد.
يك نمونه: در اتاق بازجويى، مرد پاسدارى 
و  گرفته  دست  به  را  زندانى  زن  موهاى 
مدام به ميزى مى كوبد؛ يا اهللا اعتراف كن 
دوستات كيانند؛ يا اهللا وصيّت نامه بنويس؛ 
پاسدار  مى شود  تمام  بازجويى  كه  موقعى 
مبادا  تا  مى دهد  زن  دست  به  خودكارى 
نامحرم زن با دست او تماس پيدا  دست 

كند.
شكنجه  تخت  روى  در  يا  ديگر:  نمونه 

بازجوى مرد روى پاهاى زندانى مى نشيند 
تا كابل به درستى و به كفايت به كف پا 
اصابت كند. وقتى شكنجه به اتمام ميرسد 
سر  و  ميشود  بلند  پا  روى  از  بازجو  مرد 
زن  به  و  ميدهد  زن  دست  به  را  شلنگ 
يعنى  نميزنى ها»  من  به  «دستتو  ميگويد 
حفظ  زندانى  زن  بايستى  را  فاصله اى 
بازجو،  مرد  قبل  لحظه  چند  تا  مى كرد. 
روى پا و دهان زن زندانى نشسته بود!    

زن و حجاب اجبارى
 (چادر سياه، سرمه اى و رنگى) 

ناموس نظام جمهورى اسالمى!  
به اتفاق تمام زنان كه در خانه ها بسراغشان 
هنگام  به  شدند،  روانه  زندان  به  و  رفتند 
سر  چادر  بايستى  منزل  از  شدن  خارج 
سرگذاشتن  براى  پاسداران  مى كردند. 
اصرار  و  اجبار  مشكى  معمولى،  چادر 

خاصى را داشتند. 
 زنانى كه در كوچه و خيابان سر قرار لو 
بدون  اگر  مى شدند،  دستگير  مشكوک  يا 
زندان  محل  در  بالفاصله  بودند،  چادر 
اوين به آنها چادرى به رنگ سرمه اى داده 
دادسراى  به  زندانى  شدن  وارد  با  مى شد. 
زندان، سر كردن چادر اجبارى بود(يعنى 
يا روسرى يا توسرى)، يعنى با تو سرى، 
مى كردند.  زنان  سر  بر  را  سرمه اى  چادر 
دردسرهائى  سرمه اى  چادر  رنگ  تمايز 
غالبا  مى آورد،  وجود  به  زندانيان  براى 
زن  قد  اندازه  به  و  مناسب  چادر  اين 
زندانى نبود و اكثرا زندانى با شنيدن  اين 
جمالت: «اين چه طرز چادر سر كردنه»، 
چادر  با  «نمى تونستى  بپوشون»،  تو  «پاها 
يا  كوتاه  بلند،  با  همچنين  و  بيرون»  بياى 
در  و  تحقير  زندانى  چادر،  بودن  بى قواره 
مسير بند تا محل بازجوئى سريعا شناسائى 
زندانبان  نظر  زير  بيشتر  اساسا  و  مى شد 
و  مشكى  چادر  تمايز  با  مى گرفت.  قرار 
سرمه اى سعى مى شد جايگاه «بهتر و بدتر» 
خوب»  و  تمايز  «با  ديگرى  از  را  يكى  و 
تفكيك دهند و طورى الغاء مى شد كه درد 
سرمه اى  چادر  از  كمتر  مشكى  چادر  سر 
در  چشم بند  با  چادر  از  استفاده  است. 
طول بازجوئى و كابل، شكنجه و استفاده 
از  بخشى  اعدام،  زمان  در  چادر  اجبارى 
زنان  عليه  ارتجاعى  سركوب هاى  اين 

زندانى سياسى دهه 60 بود!
ناهيد  مورد:  اين  از  نمونه  يكى 

محمدى، دخترى بذله گو، شوخ 
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طبع، شاد، زيبا با چشمانى درشت 
با كت و دامنى شيك به رنگ آبى 
تيره، آرايش كرده دستگير شد. در هنگام 
به  سرمه اى  چادر  اوين  زندان  به  ورود 
سرش انداخته بودند. با شيطنت و با طنز 
ميگفت چادر سرمه اى را به من دادند كه 
به رنگ لباسم جور در آيد و خبر نداشتم 
نقش  تشكيالتى  قرار  سر  كه  مسئولم، 
بازجويم  با  كرد،  خواهد  بازى  را  نامزدم 
با  شدت  به  ناهيد،  آمد.  خواهند  قرار  سر 
كابل شكنجه شد و در دادگاه از افكار و 
اعتقاداتش دفاع كرد، به همين دليل يقين 
داشت اعدام خواهد شد. كوتاه به بند آورده 
شد و موقع و داع با ديگر زندانيان آهنگ 
مرا ببوس را خواند. دختر زيبا، امشب بر تو 
ميهمانم، بر پيش تو مى مانم، تا لب گذارى 
بر لب من....با تك تك ما روبوسى كرد و 
هيچ اعتنائى به فرياد نگهبان زن كه جيغ 
مى كشيد سريع، سريعتر، برادرها  بيرون از 
بند منتظرند، نكرد. ناهيد، جسورانه چادر 
مسخره سرمه اى را تا آخرين لحظه به سر 
نكرد و نگهبان موقع خروج او از بند چادر 

را به سرش انداخت!

تجاوز در زندان زنان
 يك شكنجه جنسى است!

 17 دختر  شمال،  شهرهاى  از  يكى  در 
و  سياسى  مواضع  از  و  دستگير  ساله اى 
نظرى خود دفاع ميكند. اين دختر شورى 
از مقاومت و شجاعت  را در دادگاه ها از 
خود نشان داده و همچنين با رئيس دادگاه 
حاكم  مى پردازد.  ايدئولوژيك  مباحثه  به 
صادر  را  اعدام  حكم  بى دادگاه  در  شرع 
باكره  دختران  اعدام  اسالم  چون  و  ميكند 
اعدام  از  قبل  پاسدارى  نميكند.  تائيد  را 
دختر  اين  به  و  آورده  در  خود  صيغه  به 
تجاوزقانونى ميكند. در همين حين رئيس 
با  ميخواهد  و  شده  عوض  نظرش  دادگاه 
اين دختر  17 ساله به جر و بحث بپردازد 
و او را به اصطالح به راه راست هدايت 
مدتى  از  بعد  و  مى ماند  زنده  دختر  كند. 
مى شود.  خود  بدن  در  تغييراتى  متوجه 
و  مى شود  تنگ  تن اش  به  لباس هايش 
از  بعد  است.  حامله  كه  مى كند  حس 
ميكند  سعى  او  حاملگى اش،  شدن  قطعى 
مادرش  و  پدر  از  را  بدنش  مالقاتها،  در 
متوجه  خانواده اش  ولى  دارد  نگه  مخفى 
مى شوند. رئيس دادگاه هم با دانستن اين 
موضوع، مطرح ميكند تا به دنيا آمدن بچه، 

به دختر جوان وقت مى دهد كه فكر كند 
و ارشاد شود. دختر براى چند ماه منتظر 
خود  اعدام  همچنين  و  خود  فرزند  تولد 
مى باشد، يعنى تا زاده شدن طفل مادر حق 
فرزند،  آمدن  دنيا  به  از  بعد  دارد!  حيات 
خود  مواضع  روى  همچنان  جوان  دختر 

باقى مى ماند و تيرباران  مى شود. 
دختر  خانواده  زارى  و  گريه  و  تالش  با 
دخترمان  كه  شما  كه  اين  طرح  و  زندانى 
ما  رابه  بچه اش  حداقل  گرفتيد،  ما  از  را 
تحويل  آنها  از  را  كودک  خانواده،  بدهيد، 
با  پاسدارى  مرد  مدتى  از  بعد  مى گيرند. 
يك قواره پارچه و يك كله قند و مقدارى 
پول به خانه پدر و مادر دختر اعدام شده 
بد،  و  طلب كارانه  برخورد  با  و  مى رود 

مى گويد اين هم مهريه دخترتان است!  
نمونه ديگر: مرد پاسدارى با لباس شخصى 
به خانه يك دختر اعدامى مى رود و براى 
خانواده او يك قواره پارچه و مقدارى پول 
شما  دختر  مهريه  اين  مى گويد:  و  مى برد 
است، چهره پدر دختر اعدامى* با خنده اى 
تلخ و با خشم  در جواب مى گويد، مگر 
دختر من در موقع اعدام راضى بود كه به 

صيغه شما در آيد كه برايمان پارچه و پول 
آورديد، ارزانى خودتان، شما به او تجاوز 

كرديد!
*به مناسبت برگزارى سالگرد كشتار دهه 
60 در دانمارک، شركت كننده مردى بعد 
از پايان سخنرانى در وقت استراحت مورد 
ذكر شده را برايم به طور خصوصى بازگو 
كرد، از او خواهش كرده كه خود در قسمت 
بعدى برنامه مطرح كند، او خوددارى كرد 
و گفت بيانش، همچنان تابوست، چرا كه 
اين  آنها  خانواده  در  فهميد  خواهند  همه 
اتفاق افتاده است. اگر اين شخص بتواند 
بگويد اين واقعه دردناک در چه سالى و 
در كجا اتفاق افتاده است؟ كمك در جهت 

مستند سازى انجام داده است. 
در  خانواده ها   ،67 تابستان  كشتار  از  بعد 
اولين مالقاتها در مهر و آبان همان سال به 

ما در بند 3 زنان طبقه سوم زندان اوين، 
دادند!  را  اعدام  از  قبل  زنان  تجاوز  خبر 
خانواده ها با حالتى مشوش و با اصطراب 
و همدل با خانواده هاى اعدامى خبر را به 
وضعيت  شديد  نگران  و  دادند  انتقال  ما 
مالقات ها  طريق  از  باز  بودند.  ما  همگى 
خبر دار شديم، مرد پاسدارى به خانه يك 
دختر اعدامى سال 67 رفته و گفته است: 
«من يك شب با دختر شما بودم» و پولى 
به عنوان مهريه به آنان ميدهد. خانواده ها 
اين  مخفيانه  و  فردى  تصميم  بر  تاكيد 
عليه  بر  افشاگرى  با  همراه  پاسدار، 
جمهورى اسالمى را بازگو كردند و حالت 
رسمى و علنى از طرف زندان را نداشت.  
نگارنده با تلفنى با يك زن زندانى سياسى 
در  تجاوزرزنان  خبر  او،   گفته  به  سابق، 
«ا»  اعدامى  خانواده  طرف  از  سالها  همان 
كه خبر دهنده  بود، تكذيب شد. از طرفى 
كه  ديگر  سابق  سياسى  زندانى   زن  يك 
خود در آسايشگاه زندان اوين در آخرين 
ديده  آنجا  در  اعدامى  زنان  كه  لحظاتى 
شدند، بود خبر تجاوز دختران باكره زندان 

اوين را تائيد مى كند. 
جنسى  تجاوز  آيا  نمى دانيم  روشنى  به 
شكل  به  باكره  دختران  به   67 سال  در 
گرفته  انجام  شده  روتين  و  سيستماتيك 
قرون  شكنجه گران  چگونه  و  است؟ 
نرفتن  بهانه  به  را  باكره  زنان  وسطائى، 
درون  و  تحقير  جهنمى شان  بهشت  به 
به  را  آنان  بعد  و  تخريب  را  روان شان  و 

چوبه هاى دار سپردند؟
 آيا به دليل مقاومت، بر شكنجه جنسى با 
دست و پاى ورم كرده و بدنى پر از درد و 

رنج به چوبه هاى دار سپرده شدند. 
حقوق  به  كه  رژيمى  است  معلوم  ما  بر 
زور  به  را  دن  وب  مى كند  تجاوز  فردى 
قدرت  دادن  نشان  با  مى كند  تصاحب 
سياسى خود سعى دارد مقاومت فردى و 
اجتماعى را تخريب كند. تهاجم جنسى به 
زنان، فقط زن دستگيرشده را مد نظر ندارد 
همرزمانش  و  رفقا  خانواده،  اعضاى  به  و 
اين  اهميت  دارد.  ارتباط  جامعه  كل  به  و 
موضوعات براى افشاى جنايات در تمامى 
زواياى زندان و همچنان فشار و شكنجه 
پنهان جنسى، مستند سازى براى آينده گان 
است كه ماجراها به دست فراموشى سپرده 
نشود. تا مردم و نسل جوان بدانند كه چه 
بازگو  و  اعتراض  اگر  كه  افتاده  اتفاقى 

خواهد  تكرار  قضايا  اين  نكنيم، 
شد! 



جابجائى، كتك، سرزنش 
و محروميت از مالقات و   

بهدارى به دليل سر داشتن
  چادر رنگى!

و  مغزى  شستشوى  شدن  برمال  از  بعد 
ويرانگر تابوتها در زندان قزلحصاردرسالهاى 
وحشت،  روانشناسى  با  تماما  كه   62-63
ناامنى و سركوب توام بود. با رفتن حاج 
و  قزلحصار  زندان  رئيس  رحمانى،  داود 
آمدن هيئت رسيدگى به وضعيت زندانيان 
شخصى به نام ميثم، رئيس زندان و فردى 
داديار  ناصريان،  نام  به  وحشى  غايت  به 
و  جابجائى  اين  شدند.  قزلحصار  زندان 
گرفت.  انجام  ماهرانه  بسيار  جايگزينى  
قرون  مقررات  و  شكنجه ها  بين  اين  در 
وسطائى و متمركز بر چيده شد. اما مقررات 
غيرمتمركز  مدرن  شكنجه هاى  و  جديد 
يعنى جابجائى، جدا و تفكيك كردن زنان 
تهديدبا  و  فشار  و  جوان  زنان  از  نوجوان 
استفاده از شگردهاى متنوع فرسايشى، در 

انتظارمان بود.
مشكى،  چادر  شدن  اجبارى  برهه  اين  در 
به جاى چادر رنگى در مالقات و بهدارى 
بود كه زندانيان و مشخصأ زنان چپ را با 
شروع  محل   7 بند  از  و  كرد  درگير  خود 
و  ديگر  بندهاى  به  را  چپ  زنان  حركت، 
جابجائى¬هاى فرسايشى به ساير بندهاى 
زندان  به  و  گوهردشت  قزلحصار،  زندان 
اوين، بند مخوف زيرزمين 209 كشاندند.

يكى نمونه از اين مورد: دختر جوان و كم 
مقررات  قبول  عدم  علت  به  سالى  و  سن 
يعنى سرنكردن چادر مشكى براى رفتن به 
مالقات، بهدارى چون سايرين، ماه¬ها از 
مالقات و ... محروم بود هردو هفته يك 
مى آمدند.  زندان  جلوى  به  خانواده ها  بار 
شيادى  و  زرنگى  با  ناصريان،  و  ميثم 
شما  «دختران  كه  مى گفتند  آنان  به  بسيار 
خودشون به مالقات نمى آيند» «نمى خوان 
جوان  دختر  خانواده  بيايند»  مالقات 
فرزند  از  كه  بود  شده  مالقات  خواستار 
علت را جويا شوند دختر با چادر رنگى 
مسافت و طول واحد 3 را به طرف سالن 
حضورى  مالقات  در  كرد؛  طى  مالقات 
و  راحتتر  كه  آنان  براى  را  نيامدن  علت 
بدون سانسور بود، توضيح و تشريح كرد. 
خانواده بعد از مالقات حضورى از دختر 
چادر رنگى را گرفته و چادر مشكى تازه 

دوخته شده  را به او دادند. 

 مدتى طول نكشيد كه ناگهان در ورودى 
هيچ  بدون  دختر  و  شد  باز  زنان   3 بند 
پوششى نه رنگى نه مشكى وارد بند شد. 
بهت،خنده و شادى بود كه برچهره و لبان 
بعد  گفت:  دختر  نشست.  زندانيان  ساير 
پرت  آنجا  را  چادر  مادرم  و  پدر  رفتن  از 
كردم و دوان دوان(كه مسير كوتاهى نبود) 
به بند آمدم. ميدانم االن آنها سر خواهند 
آمد، برم دستشوئى كه خود را آماده(زدن) 
توابين  كه  بند  مسئولين  بالفاصله  كنم. 
بودند، يااهللا يعنى دستور حجاب را دادند. 
خشمناک  و  عصبانى  چهره  با  ناصريان، 
وارد و همه را به زير هشت و سالن بند 
چه  به  مى كشيد  فرياد  ناصريان،  كشاند. 
اجازه اى در راهروى واحد كه برادران فنى 
كار مى كنند و پسرهاى زندانى در رفت و 
دختر  و  آمدى  بند  به  «لخت»  هستند  آمد 
همان  در  دارم  خاطر  به  كه  آنجائى  تا  را 
محل شالق زدند اين صحنه و ماجرا هم 
و  خانواده ها  به  توهين آميز،فشار  تراژدى، 
هم خنده دار و شجاعانه و ناباور بود. بارها 
كند  راتعريف  ماجرا  خواستيم،  دختر  از 
و او با تعريف هاى با مزه و حالت شوخ 

طبعش ماجرا را بازگو مى كرد.  
چادر  سن  و  كم  دختران  دوره  اين  در 
 3 بند   به  و  كرده  جدا  بقيه  از  را  رنگى 
قزلحصار فرستادند كه در آنجا مسئول بند 
و مسئولين اتاقها توابين بودند كه در امر 
نظارت و گزارش دهى بسيار فعال و كوشا 
بودند. در اين بند از زندگى كمونى و يك 
دست بودن زندانيان خبرى نبود و انواعى 
مختلف  رده هاى  با  مختلف  تيپهاى  از 
مطيع،  بعضيها  بودند.  زندانى  تشكيالتى 
منفعل و برخى فعال و سرموضع كه آنان 

هم تقسيم بندى مى شدند. 
زندگى در اين بند، تجربه ارزنده و پربارى 
برايم در بر داشت. دوستى هاى عميقى در 
آنجا  شكل گرفت كه هر كدام سرنوشتى 
داشت. در اين بند  زنانى بودند كه يا از 
انفرادى هاى كشنده گوهردشت به نامهاى 
از  يا  عبدى...و  فروزان  و  فدائى  اشرف 
نام  به  فردى  تابوت (دستگاه)  شكنجه گاه 
شدنش  چپ  زمينه هاى  كه  پاكباز،  مريم 
بزرگ،خالق،  درونى  و  مى كرد  طى  را 
سر سبز و روحى لطيف و خوشبو چون 
گل مريم داشت؛ آشنا شدم. اين زنان در 
اعدام هاى دسته جمعى سال 67، به تفتيش 
به  و  گفتند  نه  اسالمى  جمهورى  عقايد 
چوبه هاى دار و اعدام سپرده شده و نامى 

هميشگى بر يادها گذاشتند...

دادگاهى زنان چادر رنگى: 
دفاع نظرى و ايدئولوژى يا حقوق 

اجتماعى و فردى؟
با پراكنده و پخش كردن و تحميل انواع و 
اقسام فشارها برزندانى وخانواده هاى زنان 
چادر رنگى،10 الى 11 نفر را از بند 7 به 
زير هشت صدا مى زنند در اتصالى بند با 
شيوه گانكسترى  بالفاصله بسته مى شود. 
آماده  را  وسايلشان  مى كشد  فرياد  پاسدار 
و   3 واحد  هشت  زير  به  ابتدا  آنان  كنيد. 
گوهردشت  قزلحصار،   1 واحد  به  بعد 
مى شوند.  برده  اوين  كوتاه  فاصله  در  و 
جمعه  روز  وحشت  و  ترس  جو  براى 
در  مى شوند  برده  اوين  به  دادگاهى  براى 
محاكمه 2 الى 3 دقيقه اى سئواالتى حاكم 
شرع مى كند اسم،فاميل،اتهام ، مقررات را 
قبول مى كنى يا نه؟ چرا (سروصدا دادى) 
كردى؟ و مردى گوشه چادر را مى گرفت 
و نفر بعدى را صدا مى زدند. ولى حكم را 
هم  ساعت  نيم  كل  در  نمى كردند  اعالم  
مينى بوس  راننده  دوباره  كه  نكشيد  طول 
كه آدم بد جنسى نبود اين گروه 10 نفره 
را به گوهردشت برگرداند در بين راه كه 
با هم حرف مى زدند راننده با لهجه لرى 
به گروه 10 فره گفت مى خواهند (ببرينتان! 
ساكت  بزنند  و  ببرنند  يعنى  بزننتان!) 
از  پاسدار  گفتن  لحن  از  بچه ها  بنشينيد! 
بود  معلوم  پس  بودند.  شده  منفجر  خنده 
يك  دوباره  بريده اند  شالق  حد  حكم  كه 
نفره  به 10  موسوم  گروه  اين  جابجائى و 
به  نه  اين بار  برگرداندند  قزلحصار  به  را 
موقت  1وبندى  واحد  به  بلكه  قبلى،  بند 
اكثرا  ضربه،  و 30  حكم 25  اجراى  براى 
50 ضربه در 2 نوبت ويكنفرشان به علت 
زبان درازى مضاعف90ضربه در 3 نوبت 
داشت. در مورد نفر آخرى يك بارش را 
فراموش كردند كه 30 ضربه شالق بزنند 
بار بعدى 60 ضربه شالق به جانش زدند. 
ناصريان يك يك به اتاقى صدا مى زد اسم، 
فاميل و  مقررات و چادر را رعايت ميكنى 
يا نه؟ با شنيدن حواب نه ميگفت: بخواب 
روى تخت! حكم حد دارى! دو تواب بنام 
پا  و  دست  كه  بودند  آنجا  فريده  و  هما 
بودند  گفته  توابين  به  همه  كه  بگيرند  را 
به من دست نزن!.. هما و فريده شمارش 
 ...3،  2  ،1 داشتند  عهده  به  را  شالق ها 

برگردانده  موقت  بند  به  از  بعد 
كه  شب  همان  در  مى شدند. 
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خشك  كابل  اثر  بر  بدنشان 
از  بود  شده  سياه  و  كشيده  و 
همراهى خواسته مى شود، آوازى 
در  پشت  نگهبان  آن ها  شانس  از  بخواند 
ايستاده و فردا صبح ميثم  وارد و دستور 
حجاب را مى دهد يك يك به اتاقى صدا 
؟  خواند  آواز  ديشب  كسى  چه  مى زند. 
يكى گفت نمى دانم، ديگرى گفت ميدانم 
ولى نمى گويم ... خواب بودم... در جواب 
يكى اززنانى كه گفت نمى گم، ميثم پرسيد 
است؟  زندان  كسى  چه  خانواده ات  از 
و  تمسخر  با  ميثم  هيچ كس،  گفت:  زن 
خونه  قهرمانه  فقط  تو!!  پس  گفت:  طعنه 
خنده  چگونه  نمى دانست  دختر  هستى... 
تخت  روى  شنيد،  كه  كند  كنترل  را  اش 
و  جيغ  بدون  را  كابل  25ضربه  بخوابد! 
صدائى تحمل كرد از اتاق كه خارج شد، 
زندانى  زن  مى دانستند  آنها  كرد.  استفراغ 
ناراحتى قلبى دارد و دارو مصرف ميكند 
انرا به پيكانى انداخته و به بهدارى واحد 
3 بردند فشارش به   4 رسيده بود كه بعد 
در  نگهبان  انكار  و  دكتر  اصرار  با  روز   2
بهدارى ماند. مدتى كوتاه تعداد بسيارى از 
زنان چادر رنگى را به شكنجه گاه مخوف 
هم  آن  كه  شدند  فرستاده   209 زيرزمين 

ماجراى ديگرى دارد...
انفرادى هاى  در  ديگر:  نمونه  يك 
دقيقه اى  چند  حمام  از  بعد  گوهردشت 
شور  گربه  حمام  آن  به  كه  هفته  هر  در 
هر  بود.  اجبارى  چادر  پوشيدن  مى گفتيم 
در  مردى  هيچ  ساعات  آن  در  كه  چند 

راهروى سالن رفت و آمد نداشت.

 آيا دردها و تنبيهات زنانگى 
شكنجه اى مضاعف
 محسوب شد؟

سالهاى  در  گوهردشت  انفرادى هاى  در 
62-61 جيغ هاى مكرر و عجيب و غريب 
كنيد!  باز  را  در  مى شد:  شنيده  دخترى 
باز  را  در  كثافت ها  مى ميرم!  دارم  درد  از 
كنيد!  باز صدا خاموش مى شد. چند لحظه 
گوش  به  جيغ هايش  و  دردها  تكرار  بعد 
مى رسيد ماه ها بعد در قزلحصار او را ديدم 
او يكى از صميمى يارانم بود برايم گفت 
وحشتناک  دردهاى  داشتن  با  چگونه  كه 
حرفش  به  پاسدارها  تخمدان  عفونت  و 
نمى كردند،  اقدامى  و  نداشتند  توجه اى 
چطور مجبور بود در انفرادى هاى وحشت 
نرم  پنجه  و  دست  مرگ  با  گوهردشت 

در  بى پايان  درد  اين  بر  چاره اى  و  كند 
اجبارى  ساختن  عقيم  نبود.براى  پيش 
خودشان  و  نكرده  سئوالى  دختر  از  كسى 
از  بعد  بودند  كرده  امضا  را  عمل  برگه 
سالخى تخمدان ها و موقع به هوش آمدن 
بودند  رفته  سرش  باالى  زن  پاسدارهاى 
سر  افراد  و  دوستانش  اسم  دختر  از  و 
دلم  گفت:  دختر  مى پرسيدند  را  موضعى 
پاسدارها  بازجوئى  موقع  در  مى خواست 
جيغ بكشم و همه آنها را خفه كنم. علت 
مكرر  بردن هاى  خيز  سينه  تخمدان  درد 
بايستى  كه  بود  رحمانى  داود  حاجى 
را  قزلحصار  سرد  زمين  و  دراز  راهروى 
سينه خيز طى مى كردى و هر كس سريعتر 
نمى رفت مليجك حاجى داود رحمانى با 
نقاط  به  پوتين  با  و  ران  باالى  به  شالق 

حساس بدن ميزد!
آپارتمانهاى  در   60 سال  در  دوره اى  در 
اين  كردن  مطرح  با  زندانبان  اوين  زندان 
نوار  دادن  از  هستيد»  اضافى  «خودتان  كه 

بهداشتى به زنان زندانى خودارى مى كرد، 
زندانيان به ناچار معدود لباسهاى خود را 
تكه نموده و از آن به عنوان نوار بهداشتى 

استفاده مى كردند. 
در سال 60 در سن 19 سالگى به هنگام 
به  تهران،  آباد  نازى  كميته  در  دستگيرى 
پوتين  كوبيدن  با  و  شتم  و  ضرب  دليل 
سربازى پاسدار حاجى به اندام تناسلى ام به 
خونريزى شديدى دچارو گريبان گير شدم. 
ضربه  فرساى  وطاقت  وحشتناک  درد  از 
احساس كردم بخشى از وجودم كنده شد 
و به آسمان رفت. بدنم داغ و لباس زيرپر 
از خون شد هراسيمه به درب سلول رفته 
و در را كوبيدم. پاسدارى به جلو آمد از او 
نوار بهداشتى خواستم. حالت چهره اش را 
هنوز به خاطر دارم، با حالت فرياد و يكه 

خوردن از خواسته من، پاسدار حاجى را 
ناوار (نوار)  اين  حاجو (حاجى)  كرد  صدا 
مى خواد خجالت نمكشد(نمى كشد) از ما 
خون  و  درد  از  مى خواهد.  بهداشتى  نوار 
چگونه  ومستاصل كه  كرده بودم  وحشت 
شاهكارهاى  از  بگويم  پست  مرد  اين  به 
خودتان است. در همان شيفت به پاسدار 
ديگرى گفتم و او يك خنده خاص و نگاه 
پر معنى تحويلم داد و رفت. راستش جانم 
بردم.  پناه  سلول  از  گوشه اى  به  و  لرزيد 
با  زدن  وظيفه  كه  حاجى  پاسدار  باالخره 
كرده  را  كار  اين  وخود  داشت  را  پوتين 
مى¬خواهى  چى  گفت:  زدم  صدا  بود 
گفتم: نوار بهداشتى و بعد پاسدار حاجى  
بدون يكه خوردن و خجالت برايم آورد. 
تصويرى كه فقط از آن دوران بسيار بد در 
ذهنم حك شده است. ديوارهاى سيمانى 
و نور بسيار كم راهروئى كه به در فلزى و 
آهنى سلولم ختم ميشد و مردان نگهبانى 
كه در رفت و آمد بودند. همه چيز به رنگ 

خاكسترى بود ...   

كنترلى افزون و ديكته كردن 
اخالق جنسى- وفادارى 

به پيمان زناشوئى  
در قزل حصار زنى بعلت خونريزى  شديد 
رحم از زندان قزلحصاربه بيمارستان كرج 
را  زن  اين  رحم  آنجا  در  و  مى شد  برده 
حاجى  سراسيمه  يكبار  مى دادند.  شستشو 
بند  به  همپالگى هايش  با  رحمانى  داود 
سرازير مى شوند در حالى كه زن را صدا 
تا  فراخوانده  بند  وسط  به  را  همه  و  زده 
فرياد  كند  افشا  را  ناموسى  رسوائى  يك 
كه  تو  فاحشه!  و  خراب  زنيكه  مى كشيد 
از شوهرت جدا شدى، چه جورى حامله 
بيمارستان  توى  دادند  خبر  بمن  شدى! 
هر  از  درمانده  كه  زن  كردى!   كورتاژ 
نداشت  خبر  چيز  هيچ  بود از  شده  طرف 
ابلهان  اين  به  چگونه  نمى دانست  حتى  و 
و  رحم  به  كه  چيزى  هر  دهد  توضيح 
تخمدان ارتباط دارد، حاملگى نيست. زن 
از  جلوگيرى  و  رحم  شستشوى  جرم  به 
خونريزى رحم شالق خورد.  اينگونه بود 
كه زندانبان با كنترل كوچك ترين حركات 
و ديكته كردن اخالق جنسى- كار تبلغى 
و  ترس  كه   مى زد  دامن  را  گسترده اى 
محدوديت و خرد شدن را ايجاد مى كرد. 

زن  يك   65-66 سال  در 
دفتر  به  سياسى  زندانى 



مى شود.  زندان (داديارى)خوانده 
خبردار  «حتما  مى گويد:  داديار 
شديد كه شوهرت آزاد شده است. 
درادامه گفت: بيا برو بيرون .االن اون يعنى 
احتياج  دار)  معنى  لحن  تو (با  به  شوهر 
مى كند:  فالنى  حاجى  به  رو  داديار  داره» 
«حاجى ورقه را بيار امضا كنه.» زن با عدم 
توهين  شنيدن  و  انزجارنامه  امضاى  قبول 
طرف  از  شوهردارى  امور  در  بى لياقتى  و 
دوباره  بعد  مدتى  بازگشت.  بند  به  داديار 
مى زنند.  صدايش  داديارى  زندان  دفتر  به 
ما  ندادى!  حرف  به  گوش  ديدى  داديار: 
به نفع خودت خواستيم كارى بكنيم. حاال 
تنظيم  شوهرت  طرف  از  نامه  طالق  اين 
يك  با  كه  زن  همسر   . كن  امضا  بيا  شده 
در  زن  با  ماهه  چند  و  درونى  كشمكش 
درک  بود  نتوانسته  مالقات  كابين  پشت 
كند! كه آزادى مرد نبايستى فشارى بر زنى 
باشد كه حاضر نيست تعهدات خود را زير 
پا بگذارد وآزاد گردد. مرد به زن گفته بود 
اگر بيرون نياد(انزجار ندهد) طالق خواهد 
داد. زن طالق رابر انزجارنامه ترجيح داد 
و طالق نامه را امضا كرد! اين ماجراى نه 
چندان ساده و پركشمكش چند ماهه نقل 
كه  شد  ناصريان  داديار  و  پاسدار  مجلس 
در هر بازجوئى به زن گوشزد و سرزنش، 
بسيار  را  زن  عمل  اين  مى كردند  توهين 
عصبانى مى كرد و او را به مرحله انفجار 

رسانده بود... 

آيا وضعيت زنان باردار، فشارى 
ديگر بر زنانگى زن زندانى است؟

و  توهينها  بدترين  باردار  زنان  برخى 
مى شنيدند.  بازجويان  زبان  از  را  فحشها 
با  بازجو  است  حامله  مى گفت  زن  اگر 
را  زن  همخوابگى  وزشت  كثيف  گفتارى 
به توصيف مى كشيد... زنى بعد از كابلهاى 
بسيار بر كف پا فرياد كشيد نزن! پنج ماهه 
حامله هستم! بازجو: طورى مى خوام بزنم 

بى صاحب مرده ات سه قطعه بشه ! 
باخبر  زندانى  زن  حاملگى  از  بازجوئى  يا 
مى گويد:  طلبكارانه  برخورد  با  مى شود 
تو  بچه  خوشگذرانى  يك  در  «حرامزاده 
شكمت انداختى و به ما نمى گى حامله اى، 
و  بندازيش  مى خواى  كابل  حد  زير  حاال 
خونش را به گردن ما بندازى اينم بخاطر 

نگفتن». دوباره با شالق به جانش افتاد!
زوايه تلخ اين دو موضوع به ظاهر متفاوت 
برايمان پنهان نمى ماند كه چگونه شكنجه 

مضاعف بر جسم و روان زن زندانى انجام 
مى گيرد.

بند  به  حامله  زنى  شد  داده  خبر  بند  در 
هر  با  شد.  آورده  اوين  زندان  پايين 
جديدى شور و شوقى در ما ايجاد مى شد. 
دستمان  به  جديد  دستگيرى هاى  از  خبر 
از  دور  و  اشاره  و  ايما  با  البته  مى رسيد 
مى گرفت.  انجام  تواب  و  پاسدار  چشم 
شعبه  از  است؟  بازجوئى  شعبه  كدام  از 
چگونه  يعنى  آدميه؟  جور  چه  خبر؟  چه 
بند  زنان  است؟  گذرانده  را  بازجوئيش 
پايين خبر دادند: به علت اين كه آخرين 
ماه هاى حاملگى اش را مى گذاراند به بند 
آوردند شكمش به قدرى كوچك بود كه 
مدتى  بعد  نمى رسيد.  نظر  به  حامله  زن 
كوتاه در بهدارى زندان يا؟؟ زايمان كرد و 
با كودک به بند آورده شد. كودک تازه به 
دنيا آمده بعلت بيماری زردى در بند جان 
داد. سالها بعد يكى از زنان زندانى سياسى 
كه  آورد  دنيا  به  فرزندى  و  آزاد  سابق 
بيماری زردى داشت با شنيدن خبر نگران 
زن و طفل كوچكش شدم كه سرنوشتش 
مثل آن كودک مرده در زندان نباشد! ولى 
نگرانى بى مورد بود چرا كه  با يك مراقبت 
امكانات اوليه زردى كودک بر  ساده و با 

طرف شد. 
لحظات زايمان زنى فرا ميرسد به «بهدارى» 
اوين منتقل مى شود زن بى سواد توابى البته 
در امور پزشكى چرا كه سواد سركوب را 
كيسه  سوزن  با  بود  دارا  «احسن»  نحو  به 
آب را پاره كرده و مدام آمپول فشار تزريق 
مى كرد. زن از شدت درد بى طاقت گشته 
بر  بازجويان  شكنجه هاى  و  تداعى  با  اما 
طولى  مى كرد.  آرام  را  خود  همسرش 
نمى كشد دردها افزون گشته و فريادهايش 
جسورانه  زن  نمى دهد  گوش  كسى  را 
مى زند  بهم  را  بهدارى  گاه  شكنجه  اتاق 
دارد  را  پزشك  و  بيمارستان  خواستار  و 
مى شود  سزارين  زن  و  منتقل  زايشگاه  به 
منتقل  زندان  بهدارى   به  بالفاصله 

مى شود! 
دست  در  آمارى  هيچ  است  بيان  به  الزم 
اوليه  امكانات  نبود  علت  به  كه  نيست 
از  صدى  در  چه  زنان  پزشك  و  پزشكى 
موقع  به  براى  بازجوئى  زير  حامله  زنان 
نرسيدن زايمانشان جان خود و كودكشان  

را از دست دادند!   

اسم گذارى كودک در زندان و 

آزار حساب شده بر زن زندانى
 (بركات حكومت اسالمى
        براى مملكت امام زمان) 

بسيارى از زنان بعد از بدنيا آوردن فرزند 
خود تمايل داشتند اسم همسر اعداميشان 
و  بازجوها  اما  بگذارند.  كودک  بروى   را 
پاسدارها ى بند نه تنها موافقت نمى كردند، 
بروى  را  اسالمى  و  مذهبى  اسامى  بلكه 
و  غم  با  زندانى  زن  مى گذاشتند.  كودكان 
همسر  دادن  دست  از  براى  پايان  بى  درد 
روانى  فشار  با  همينطور  و  خود  اعدامى 
مورد اذيت و  آزار از طرف زندانبان قرار 
«واصل»  درک  به  كه  شوهرت  مى گرفت: 
شد، «ضد انقالب» بود، به فكر «خودت» 
باش، انشااهللا «توبه» كنى و «توبه ات قبول 
امام زمان و نايب بر حقش» بشه، انشااهللا 
كربال»  «فتح  جبهه»،  «بفرستيش  را  بچه 

نصيبش بشه.
و   پدر  كه  كودک  يك  شاهدى،  گفته  به 
براى  بود  شده  كشته  درگيرى  در  مادرش 
اين كودک پسر شناسنامه جديد صادرشد 
و به اسم مهدى «امام زمان» نام گذارى شد. 
ندارم.  خاطر  به  چيزى  ديگر  كودكان  از 
اسداهللا  از  تيمى  است  يادآورى  به  الزم 
الجوردى و پدر، محمد كجوئى و برخى 
از بازجويان؛ كودكان را به خانواده¬هاى 
حزب الهى داده تا بزرگ شوند تا با جبهه 
«كفار» بجنگند. در يك نمايش تلويزيونى 
سال 60 جالد الجوردى، كودكى را روى 
زانو نشانده و مى گفت پدر و مادرشان  به 
ولى  پرداختند  نظام  با  نافرمانى»  و  «عناد 
ببينيد اسالم به چه ميزان «رحيم» است كه 
بزرگ  اسالم  دامن  در  محاربين  فرزندان 
اين  شاهدى  گفته  به  البته  شد!  خواهند 

نمايش در حسينيه اوين هم تكرار شد.
تحويل  بار  غم  سرنوشت  راستا  اين  در 
حزب الهى  خانواده هاى  به  كه  كودكانى 
از  گزارشى  يا  خبر  هيچ  شدند  سپرده 
وضيعت آنها بدست نيامده است. به كدام 
خبر  آياكودكان  شدند؟  سپرده  خانواده ها 
دارند قاتالن پدر و مادرشان سرپرستى آنها 
را به عهده دارند؟ به چه ميزان شستشوى 
شده  فرارى  خانه  از  آيا  شده اند؟  مغزى 

اند؟ و آيا...؟!
به  هولناک  جنايات  اين  از  بخشى  مطمئنا 
آرشيو  در  زندانبانان  پوشى  پرده  از  دور 
زندان اوين موجود ميباشد. آرشيو و جمع 
آورى مجموع زندان اوين به دست فردى 

حد  در  كه  عابدينى  قاسم  بنام 
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كرد  همكارى  رژيم  با  وسيعى 
موضع  سر  زندانيان  طرف  از  و 
خائن نام گرفت، انجام گرفت. آيا 
اين امر «خطير» را او يا دگر توابان انجام 
دادند خبرى به دست نيامد يا نگارنده هيچ 

اطالعى ندارد!

كودكان  با  زنان  خورده  گره  سرنوشت 
همراه يا كودكانى كه نزد خانواده زندانى 

نگهدارى مى شد
بسيارى از زنان سياسى به همراه كودكان 
خود دستگير شدند. در مدت زير بازجوئى 
زخم  تنى  با  دربندها  سالها  و  شكنجه  و 
خورده و در بدترين شرايط غيرانسانى از 
زنان  اين  كردند  نگهدارى  خود  كودكان 
با  را  صحنه هائى  و  مخاطره ها  از  بسيارى 
وجود زنانه شان لمس كردند، كه هيچگاه 
نرفت  بيرون  فرزندانشان  و  خود  جان  از 
برخى از آنان به خاطر نداشتن امكانات در 
بيرون از زندان، نمى توانستند كودكان خود 
را به خارج از زندان بفرستند، اين مسئله 
موجب توهين و تحقير و ناراحتى آنان،نه 
يك بار، كه دو بار تاوانى را بايد در سطح 

خانواده و اجتماع  پرداخت مى كردند.
خردسالش  كودک  با  سياسى  زندانى  زن 
برايم   زندان  در  اينچنين  بازجوئى  زير  در 
مى گويد: هر وقت كه مرا براى بازجوئى 
مى بردند، بچه نوزادم را تك و تنها روى 
زمين سلول مى گذاشتم و بايد مى رفتم. در 
زير بازجوئى فقط به پسرم فكر مى كردم 
در چه وضيعتى است و اميدوار بودم كه 
چه  هر  تا  رسد  پايان  به  شكنجه ها  سريع 
زودتر به سلول برگردم تا بتوانم كودكم را 

به آغوش بگيرم.
زده  پايش  كف  به  كه  زيادى  كابل هاى  با 
بودند تا زانو باند پيچى شده بود و يكى از 
افراد بسيار شكنجه شده زندان زنان بود او 
را به خاطر فعاليت سياسى خود و همچنين 
جاى همسرش را از او مى خواستند. يعنى 
اطالعات زنده اى داشت كه باعث مى شد 
شكنجه  و  فشار  معرض  در  بيش  از  بيش 

وحشيانه قرار  گيرد! 
بر  بازجوئى  از  كه  بار  هر  مى گويد:  او 
مى گشتم سريع پستان خود را دهان كودک 
شير خوارم  مى گذاشتم و با يك آه عميق 
درد و رنج خود را قورت و سعى مى كردم 
شكنجه را فراموش كنم. يكى از روزها كه 
به  كه  وقتى  شدم،  فراخوانده  بازجوئى  به 
سلول برگشتم، بچه ام به شدت گريه كرده 
بود و هيچكس به سراغ اونرفته وبه  بچه 

توجه اى نكرده بود ،گريه كردنش تبديل 
به يك زوزه شده بود و هيچ رمقى در او 
باقى نمانده بود. با خود سعى كردم سينه ام 
را در دهانش گذاشته تا آرام بگيرد، ولى 
سر برمى گرداند، فكر كردم دارد مى ميرد. 
درد شكنجه خودم به يك طرف و دردى 
ناتوانى  و  بيزارى  احساس  زندگى  از  كه 
او  در  مقاومتى  توان  هيچ  كه  مى كردم 
نگذاشتند و چگونه سالمت جسمى اش به 
فرياد  مى خواست  دلم  است.  افتاده  خطر 
و  بيندازم   چنگ  را  چيز  همه  و  بكشم  

خراب كنم!
... زنان بسيارى مجبور بودند در بندهاى 
توابين باكودكان خود به سر برنند. محيط و 
محدوده زندگى آنان توسط توابين زندان 
فعاليت  نهايت  در  و  مى شد  برنامهريزى 
اين نوع زنان محدود مى شد. مادرانى كه 
و  مى بردند  رنج  فرزندانشان  وضعيت  از 
گاها مجبور مى شدند به خاطر ابتدائى ترين 
آب  و  خوراكى،غذا  شير  نظير  امكانات 
گرم حمام با زندانبان در گير  شوند اين 
كه  بودند  كنترل  تحت  هميشه  زنان  نوع 
خطائى از آنان سر نزند و گرنه كودک و 
به  آنان  گاها  و  مى شود  گرفته  امكانات  

خاطر فرزندانشان كوتاه مى آمدند.
حد  از  بيش  شلوغى  و  كم  بسيار  جاى 
كودک  از  را  آرامش  زندانيان  تراكم  از 
مى گرفت و آنان را به شدت بر آشفته و 
به تبع آن مادركودک را مستاصل مى كرد! 
كودكان هيچ تصويرى از نرم ساده زندگى 
را  واقعى  پرنده  يا  حيوان  هيچ  نداشتند 
نديده و يا لمس نكرده بودند دنياى ساخته 
زندانيان  باندپيچى  پاهاى  كودكان  شده 
فريادهاى  شنيدن  يا  و  بود  شده  شكنجه 
سالهاى  در  بود.  بازجوئى  زير  انسانهاى 
63- 62 به دستور رئيس زندان الجوردى، 
خانواده هاى  به  بايستى  كودكان  همه 

اگر  مى شد.  داده  زندانيان 
بهترى  جاى  به  كودكان  چه 
جدائى  اما  مى شدند  فرستاده 
يكى  غيرانسانى  و  غيرطبيعى 
بود  صحنه هائى  تلخ ترين  از 
كه از ديد هيچكدام ما پنهان 
كابين  مالقات هاى  در  نماند. 
چادر،  سياه  پاسداران  دار 
در  مادر  زنان  از  را  كودكان 
بدن  به  كودک  كه  حالى 
بزور  انداخته  چنگ  مادرش 
كودک  بى رحمى  با  و  گرفته 
زندانى  مادر  و  پدر  به  را 
مى دادند. كودک با چند دست جابجا شدن 
پاسدار  به  مادر  زن  از   مالقات  سالن  در 
زن نگهبان، مرد پاسدار نگهبان و باالخره 
احساسات  از  مى رسيد.  خانواده  دست  به 
اطالع  رفت  او  بر  چيزى  چه  كه  كودک 
ندارم ولى اكثر اين نوع زنان خود را براى 
داشتن فرزند سرزنش مى كردند و بعضا از  
آينده و پيشامدهايش نگران بودند و همين 

مسئله موجب ناراحتى دو برابر مى شد.
  

 خشونت خانواده و اجتماع بر 
زن زندانى(باز گوئى يك مسئله 

دردناک و ناباور)
خودكشى مهوش در بيرون از زندان!

بود  شده  دستگير   60 سال  در  مهوش، 
سرسخت  داشت.  مهربانى  و  متين  چهره 
و سخت كوش بود و با داشتن حكم كم 
 69 سال  تا  آزادى  شرط  نداشتن  قبول  و 
همسرش  كرد.  مقاومت  و  ماند  زندان  در 
سالها قبل در حادثه رانندگى جان سپرده 
بود. مهوش، از خانواده متوسط و پولدارى 
بود و تنها فرزندش كه در بين آنها زندگى 
خانواده  نداشت.  مالى  مشكل  مى كرد، 
مهوش، خيلى سعى كرده بودند او را قانع 
كنند تا بيرون(پذيرفتن شرط آزادى) برود. 
نزديك  اعضاى  دارم  خاطر  به  كه  چيزى 
هر  در  بودند.  شده  اعدام  مهوش  خانواده 
ولى  مى آمد  ديدارش  به  پسرش  مالقات 
مدتى بود فرزندش از او فاصله مى گرفت 
را  خاله  و  مى زد  صدا  خاله  را  مهوش  و 
خاله(خواهر  بودند.  كرده  جانشين  مادر 
مهوش) با سمپاشى بسيار او را زير فشار 
قرار داده بود و خيال باال كشيدن پول ارث 
به  درگيرى  اين  داشت  را  مهوش  فرزند 
برايش  و  نبود  مهوش  نفع  به  هيچ¬وجه 

از دست دادن پول و منال رولى 



اين  در  ولى  نمى كرد.  بازى  را 
بين با سمپاشى خواهر،  پسرش 
مهوش  و  مى شد  بيگانه  او  با 
مهوش  مى كشيد...  رنج  موضوع  اين  از 
از  بعد  بالفاصله  بودن  پزشك  دليل  به 
در  و  پرداخت  طبابت  شغل  به  آزاديش 
يك منطقه زحمتكش و فقيرنشين به مدارا 
مى كشيدم  سر  آنجا  كه  بار  هر  پرداخت. 
در اتاق انتظار زنان و مردان زحمتكش را 
پول  آنها  از  تنها  نه  مهوش  كه  مى ديدى 
كه  هم  داروئى  بلكه  نمى گرفت،  ويزيت 
در قفسه داشت به بيماران مى داد. مهوش، 
ارتباط خوبى با انان گرفته بود و بيماران 
رابطه اى عاطفى با مهوش گرفته بودند. اما 
دردى مهوش را مى آزرد. او با ناماليمات 
تاب  خواهرش  روانى  فشار  و  اجتماعى 
مشهد  در  روزه  چند  هتلى  در  و  نياورد 
كشنده  مى دانست  خود  كه  قرص هاى  با 
هتل،  اتاق  در  كرد.  خودكشى  است، 
نوشته  مهوش،  ماند.  جا  به  او  از  كاغذى 
بود: خودم، خودم  را كشتم! با شنيدن خبر 
همگى شوكه شديم و باز، به سنت زندان 
اما  گريستم،  دل  در  و  دادم  فرو  را  بغض 
و  سبزه اش  چهره  چرا؟!  پرسيدم  خود  از 
چشمان سياه درشتش و سادگى بى آاليش 
با  و  شد  حك  وجودم  در  بى ادعايش  و 
پسرش،  خودش،  از  سئوال  ده ها  مرگش 
برايم  و...  جامعه  و  خانواده   و  خواهرش 

باقى ماند!!

مطلب آرايش  در  كه  طرح هايى   *
از  است،  شده  استفاده  آنها  از  زرين  مينا 

سودابه اردوان است.
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تن فروشى زنان پديده اى جهانى است و يكى از آثار و عوارض جامعه طبقاتى و 
نظام مردساالرى مى باشد. خريد و فروش زنان و تجارت سكس بويژه در اين 2-3 
دهه اخير به يكى از بزرگترين عرصه هاى سودآورى براى سرمايه داران تبديل شده 
است. گسترش اين مصيبت اجتماعى در كشورها مختلف تحت تاثير عوامل گوناگون 
اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى ابعاد متفاوتى داشته است. پديده تن فروشى 
زنان در سالهاى اخير در جامعه ايران رشد نجومى و سرسام آورى داشته است. به 

همين دليل بحث بيشتر روى ايران متمركز شده است.

سئوال: ميزان پراكندگى و شيوع تن فروشى زنان را در جامعه ايران 
چگونه ارزيابى مى كنيد، آيا فكر مى كنيد در شهرهاى كردستان هم 
اجتماعى  حاد  مشغله  چون  را  آن  بتوان  كه  يافته  شيوع  اى  درجه  به 
نگريست و در نيتجه به فكر پيدا كردن راه چاره و عالج اين مصيبت 

افتاد.
ثريا فتاحى: تن فروشى در چند سال اخير رشد نجومى و سرسام آورى داشته است. 
بطوريكه توجه افكار عمومى و خبرنگاران داخلى و خارجى را به خود جلب كرده 
مسئولين سازمان بهداشت جمهورى اسالمى اعتراف كرد كه بيش از  است. يكى از 

وجود  ايران  در  اى  حرفه  فروش  تن  هزار   300
 . برميگردد  پيش  سال  چند  به  مسئله  اين  دارند. 
نفر  ميليون  حدود 65  در  ايران  جمعيت  آنموقع 
بود. نصف اين جمعيت را زنان تشكيل ميدهند. 
اگر تعداد كودكان و پيران را از اين جمعيت در 
ايران كم كنيم با جمعيت 22 ميليونى زنان روبرو 
ميشويم .  بدين معناست كه از هر 70 زن ايرانى 

يكنفر گرفتار اين مصيبت اجتماعى مى باشد.
نكته ديگر كه قابل بحث است اينكه سن زنان تن فروش كاهش چشمگيرى داشته 
است بدين معنى كه زنان 20-15 ساله بيشترين تعداد اين زنان را تشكيل ميدهند و 

تعداد جوانان تن فروش بطور قابل مالحظه اى افزايش يافته است.
همچنين بايستى به تركيب زنان تن فروش توجه داشت كه اين خود عمق مصيبت را 
بيشتر نشان ميدهند، هر چند بر اساس آمارهاى دولتى اكثريت اين زنان را زنان بى 
سرپرست و افرادى كه از خانه خود فرار كرده اند تشكيل ميدهند، اما زنان شوهردار، 
كارمند و همچنين دختران دانش آموز و دانشجو تعداد قابل مالحظه اى اين آمار را 
پدر  يا  و  برادر  و  شوهر  فشار  تحت  يا  كه  هستند  كسانى  زنان  اين  ميدهند.  تشكيل 
بنابراين  اند.  شده  گرفتار  مصيبت  اين  به  اقتصادى  مشكالت  دليل  به  يا  و  معتادشان 
تن فروشى زنان فقط به دخترانى كه از دهات به شهر آمده اند و يا دختران و زنان 
فقير محدود نمى شود، بلكه اين مصيبتى است كه دامنگير طبقات متوسط جامعه شده 

است.
بالى  اين  به  برخورد  چگونگى  و  زنان  فروشى  تن  پديده  يعنى  مسئله  اين 
سياسى  احزاب  همچنين  و  زنان  جنبش  فعالين  فكرى  مشغله  به  اجتماعى 

چندى پيش راديو صداى زنان در استكلهم، مصاحبه اى را با  
ثريا فتاحى پخش كرد كه متن اين مصاحبه در زير براى چاپ 

در نشريه تريبون زن تنظيم شده است.

تن فروشى و تجارت سكس
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مختلف تبديل شده است.
اين  آور  سرسام  رشد  دليل  اما 
سالهاى  در  اجتماعى  مصيبت 
تاريخ  چند  هر  چيست؟  اخير 
جامعه  تاريخ  قدمت  به  زنان  فروشى  تن 
مردساالر  جامعه  آمدن  بوجود  و  طبقاتى 
مسئله  اين  ديگر  عبارت  به  باشد،  مى 
تاريخى هزاران ساله دارد. از سالهاى دهه 
90 به بعد يعنى از فروپاشى اتحاد جماهير 
و  گلوباليزاسيون  توسعه  رشد  و  شوروى 
اين  سرمايه  بيشتر  چه  هر  شدن  جهانى 
بالى اجتماعى دهها و صدها برابر افزايش 
يافته است. با جهانى شدن بيشتر سرمايه، 
شكاف طبقاتى هر چه بيشتر افزايش يافته 
پيدا  وحشتناكى  ابعاد  تنگدستى  و  فقر  و 
كرده است. كشورهاى فقير هر چه بيشتر 
فقيرتر شده و بيكارى در اين كشورها به 

ميزان سرسام آورى افزايش يافته است.
جمهورى  رژيم  ايران،  مشخص  مورد  در 
اسالمى بعد از پايان جنگ ويرانگر ايران 
و عراق سياست اقتصادى ويژه اى اتخاذ 
كردكه برجسته ترين اين موارد غير دولتى 
كردن اقتصاد يعنى خصوصى كردن بيشتر 
اساس  همچنين  بود.  ايران  دارى  سرمايه 
نهاد  بنا  صادرات  پايه  بر  را  ايران  اقتصاد 
و به اين ترتيب كشاورزى و صنعت روز 
به روز گرفتار ركود بيشترى شد، به دليل 
كوچ روستايان به شهر، روستاها از سكنه 
بطور  شهرها  جمعيت  و  شدند  تخليه 

سرسام آورى رشد كرد.
اين سياست از طرف ديگر باعث افزايش 
كارگر  هزار  صدها  و  دهها  شده،  بيكارى 
از كار اخراج و بيكار شدند. اين كارگران 
بيكار شده و بعالوه آنهايى كه از روستاها 
ارتش  عظيم  خيل  بودند  آمده  شهرها  به 

بيكاران را در ايران تشكيل ميدادند.
بعنوان نمونه ميتوان گفت كه ساالنه تقريبا 
بودند  كار  پذيرفتن  آماده  نفر  هزار   700
فقط  ايران  زده  بحران  دارى  سرمايه  اما 
ميتوانست 200 هزار نفر را جذب بازاركار 
نمايد. به اين ترتيب هر ساله نيم ميليون نفر 

به ارتش بيكاران در ايران اضافه ميشد.
طبيعتا فشار اصلى اين وضع بيشتر دامنگير 
از  يكى  اين  و  ميشد  ايران  جامعه  زنان 
زنان  بيشتر  گرفتارى  علل  ترين  اساسى 
از  بعد  فروشى  تن  آور  سرسام  توسعه  و 
پديده  اين  است.  بوده   90 دهه  سالهاى 
اجتماعى بيشتر در شهرهاى بزرگ متمركز 
يك  بعنوان  نيز  كردستان  طبيعتا  و  بوده 

و  تنگدستى  و  فقر  پراز  و  طبقاتى  جامعه 
ستم هاى فرهنگى و ملى از اين مصيبت 
اجتماعى بى بهره نيست و بوضوح ميتوان 
در  اعتياد  چون  نيز  را  پديده  اين  افزايش 
كردستان نشان داد اگر چه آمار دقيقى در 

اين خصوص در دست نداريم. 

سئوال: تن فروشى همچنانكه اشاره 
اما  نيست،  اى  تازه  پديده  كرديد 
به  مصيبت  اين  آور  سرسام  رشد 
اندازه اى است كه ميتوان ان را به 
اجتماعى  عميق  مسئله  يك  عنوان 
مورد بحث قرار داد. با اين وصف 
اقداماتى  چه  آن  با  مبارزه  براى 

الزم است؟
ثريا فتاحى:  عالوه بر مسئله اقتصادى يعنى 
بيكارى، فقر و تنگدستى كه تا حدودى به 
آن اشاره كردم، مسايل ديگرى هم هستند 

كه در گسترش اين پديده تاثير دارند.
مادر  زمانيكه  يعنى  ابتدايى،  جوامع  در 
مادرساالرى،   دوران  يعنى  بود  قدرتمند 
پديده اى به اسم تن فروشى زنان مطرح 
و  طبقاتى  جامعه  آمدن  بوجود  با  نبود. 
همچنين جوامع مردساالرى ، زنان كم كم 
به وسيله اى براى لذت بردن مردان از آنها 
تبديل شدند، به كارخانه توليد بچه تبديل 
در  مردان،  مايملك  شدند  زنان  شدند، 
جنگها به غنيمت گرفته شدند و از طرف 
و  كاال  همچون  و  گشتند  تصاحب  مردان 
اشيا خريد و فروش شدند. يكتا همسرى 
براى زنان تصويب شد در حاليكه مردان 

حق داشتند چندين همسر اختيار نمايند.
نكته ديگرى كه بايستى مورد توجه جدى 
قرار گيرد اين است كه بر خالف اين ادعا 
اعتبار  و  حرمت  به  گوناگون  مذاهب  كه 
به  حرمتى  بى  و  تحقير  اند،  افزوده  زنان 
زنان را شرعى و قانونى كرده اند و زنان 
جنس  بعنوان  همواره  مختلف  مذاهب  در 

دوم شناخته ميشوند.
توجه  حوا  و  آدم  آمدن  بوجود  افسانه  به 
كنيد كه اساسا با نابرابرى آشكار وبا تمايز 
بوجود  ميشود.  شروع  جنسى  چشمگير 
نگريسته  هدف  يك  عنوان  به  آدم  آوردن 
ميشود، در حاليكه حوا براى رفع احساس 
تنهايى از جانب آدم و براى اينكه ايشان به 

زوج نياز دارند خلق ميشود.
يك  بيشتر از  به  حوا  آوردن  بوجود  براى 

در  خدا  روح  است.  نبوده  نياز  آدم  دنده 
حوا  اما  است  كرده  حلول  آدم  جسم 
حوس  فرمان  زير  و  است  جسم  فقط 
حوا  دارد.  قرار  حيوانى  خواستهاى  و 
موجودى است ناكامل و فقط وقتى كامل 
ميشود كه به يار و جفت آدم تبديل شود. 
حوا زنى است ساده دل و آماده فريب و 
فريب  آسانى  به  كه  است  دليل  همين  به 
خورده و ميوه ممنوعه را ميخورد و عالوه 
بر اين آدم را هم براى خوردن ميوه ممنوع 
به  حوا  ترتيب  اين  به  و  دهد  مى  فريب 
تبديل  بشريت  تاريخ  گناهكار  بزرگترين 
مورد  در  بحثها  تمام  تورات  در  ميشود. 
مردان است اصوال تنها بنى اسرائيل يعنى 
و  گرفته  قرار  بحث  مورد  اسرائيل  پسران 
نمى  ميان  به  سخنى  اسرائيل  دختران  از 
آيد. براساس رهنمودهاى انجيل زنان بايد 
پخت و پز و كار خانگى و بچه دارى و 
كارهاى دستى ياد بگيرند. ورزش كار زنان 

نيست.
آزادى  اسالم  از  قبل  عربستان  دختران 
بيشترى در انتخاب همسرانشان داشتند، به 
عنوان نمونه ميتوان به خديجه اشاره كرد 
كه خود محمد را به عنوان همسر انتخاب 
كرده و به وى پيشنهاد ازدواج داد. بسيارى 
از محققين معتقدند كه زنان قبل از اسالم 
قضاوت  شغل  به  ميتوانستند  عربستان  در 
(وكيل، قاضى) برگزيده شوند، داراى حق 
آزاد  همسر  انتخاب  در  و  بودند  طالق 
بودند. ميتوانستند در جنگ شركت كرده و 

همچنين به تجارت و بازرگانى بپردازند.
اين مسايل براى ما كه 28 سال حكومت 
سياه مذهبى در ايران را تجربه كرده ايم به 
روشنى قابل درک است. بنابراين زنان در 
ايران نه تنها به دليل فشار اقتصادى و فقر 
و تنگدستى، بلكه به دليل مناسبات ظالمانه 
اجتماعى و سياست غير انسانى و ضد زن 
و  تحقير  انواع  گرفتار  اسالمى  جمهورى 
مصيبت  به  جمله  از  و  شده  حرمتى  بى 

اجتماعى تن فروشى گرفتار شده است.

خود  فروش  تن  زنان  آيا  سئوال: 
مسبب گرفتارى به اين مصيبت مى 
در  را  اصلى  مقصر  بايد  يا  باشند 

جاى ديگرى جستجو كرد؟
ثريا فتاحى:  به اعتقاد من زنان تن فروش 

روى  از  بلكه  ميل  روى  از  نه 
و  ميدهند  تن  كار  اين  به  اجبار 
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مقصر اصلى را بايستى در شرايط 
جستجو  اى  ويژه  اجتماعى 
دادن  تن  به  ناچار  را  آنها  كردكه 
فروش  تن  زنان  مينمايد.  مصيبت  اين  به 
ضربه پذير، قربانيان ضعيف مناسبات ضد 
سرمايه دارى مى باشند. اين زنان  انسانى 
به دليل فقر و تنگدستى گرفتار اين بالى 
تحت  قربانيان  آنها  اند.  شده  اجتماعى 
جامعه  قربانيان  و  مردساالر  جامعه  ستم 
اى هستند كه به آنان همچون جنس دوم 
سياه  حكومت  قربانيان  زنان  اين  مينگرند. 
اين  زن  ضد  قوانين  و  اسالمى  جمهورى 
نظام مى باشند. براى اينكه نقش جمهورى 
اسالمى را در اين رابطه و به عنوان عامل 
چند  به  مايلم  كنم   روشن  بيشتر  اصلى 

نمونه اشاره نمايم.
چندى پيش، طرحى به نام طرح خانه هاى 
به  وابسته  روزنامه  چند  جانب  از  عفاف 
رژيم مطرح گرديد. براساس اين طرح ها 
در مقابل مبلغ پولى و زمان معينى، تعيين 
عقد و ازدواج موقت، متقاضيان به نهادهاى 
از  زيادى  تعداد  ميشدند.  معرفى  مختلف 
سران جمهورى اسالمى از جمله موسوى 
بجنوردى با اين طرح موافقت داشتند، اما 
نتوانستند  رژيم  درون  اختالفات  دليل  به 
طرح را پيش ببرند. آنها ميخواستند طرح 
را در خفا به اجرا نمايند. آيا چنين طرحى 
كه از جانب حاكمان جمهورى اسالمى در 
مى  مطرح  خود  به  وابسته  هاى  روزنامه 
شود، جز افزايش و توسعه هر چه بيشتر 
داشته  ديگرى  نتيجه  ميتواند  فروشى  تن 

باشد.
به نمونه ديگرى توجه كنيد، بعد از پايان 
جنگ ايران و عراق، حكومت رفسنجانى با 
چند ميليون زن روبرو شد كه شوهرانشان 
اقتصاد  بودند.  داده  دست  از  جنگ  در  را 
خيل  اين  جذب  توانايى  ايران  زده  بحران 
عظيم زنان را كه اينك در نبود همسرانشان 
را  خانواده  زندگى  مايحتاج  بودند  ناچار 
تامين نمايند، نداشت. آنها طرحى پيشنهاد 
با  هائى  كاتالوگ  آن  اساس  بر  كه  كردند 
عكس و مشخصات زنان مورد نظر، چاپ 
كرده در اختيار پاسداران و معلولين جنگ و 
افراد ديگر قرار دهند تا آنها زنان مورد نظر 
آيا  نمايند.  صيغه  و  كرده  انتخاب  را  خود 
اين طرح جز فروختن زنان مانند هر كاالى 
باشد،  داشته  ديگرى  معنى  ميتوان  ديگرى 
آيا اين برخورد تحقير كردن زن نيست، آيا 
لذت  وسيله  و  ابزار  جز  زن  طرح  اين  در 
مرد نقشى ديگرى دارد؟ سرانجام بايستى 

اضافه كنم كه صيغه كه در رژيم اسالمى به 
عنوان يك امر شرعى رسميت يافته است ، 
خود نوعى فحشا و تن فروشى زنان است 

كه شرعى شده است.

بر  را  فروشى  تن  تاثيرات  سئوال: 
چگونه  زنان  اين  جسم  و  روح 

ارزيابى مى كنيد؟
ثريا فتاحى:  عليرغم اينكه جامعه و سيستم 
موجود درآن عامل اصلى گرفتارى آنها به 
اكثريت  اما   ، است  اجتماعى  مصيبت  اين 
اين زنان به دليل عدم آگاهى به چگونگى 
 ، اقتصادى  و  اجتماعى  مناسبات  عملكرد 
شرمى  احساس  و  دانسته  مقصر  را  خود 
عميق بر روح و روانشان سنگينى مى كند. 
ارزيابى  خود را ضعيف و بى ارزش  آنها 
گيرى  گوشه  سبب  نگرش  اين  كنند.  مى 
و انزواى آنها شده و به ترس و انزجار از 

جامعه و بويژه مردان منجر ميگردد.
در  روانى  عميق  ناراحتيهاى  و  افسردگى 
اين زنان بسيار شايع بوده و براى تخفيف 
و  اعتياد  و  مخدر  مواد  به  آن  از  فرار  و 
ميتوان  و  آورند  مى  روى  الكل  و  سيگار 
زنان  اين  صد  در  صد  تقريبا  كه  گفت 

سيگارى هستند.
مخدرو  مواد  و  الكل  سيگار،  به  اعتياد 
را  آنان  زنان،  اين  زندگى  نحوه  همچنين 
در معرض ابتال به انواع بيماريهاى عفونى 
و  سوزاک  هپاتيت،  ايدز،  چون  تقاربتى  و 
سيفليس و دهها عارضه ى ديگر قرارميدهد 
. اين زنان در جامعه نيز به عنوان انسانهاى 
و  شوند  مى  نگريسته  فاسد  و  ارزش  بى 
ميشوند  سبب  مصيبتها  اين  اينكه  خالصه 
دليل  به  زنان  اين  درصد   90 تقريبا  كه 
در  گوناگون  روحى  و  جسمى  بيماريهاى 
سنين پائين تر از 50-40 سالگى به علت 
بيماريهاى جسمى و روحى يا ميميرند يا 

خودكشى مى كنند.

سئوال: نظرتان در مورد چاره عالج 
اين مصيبت اجتماعى چيست؟

بين  از  چاره  و  قطعى  عالج  فتاحى:  ثريا 
تن  يعنى  اجتماعى  مصيبت  اين  بردن 
طبقاتى  جامعه  بردن  بين  از  زنان  فروشى 
و جامعه ضد بشرى پر از استثمار سرمايه 
دارى و نيز از بين بردن جامعه مردساالرى 
مى باشد. برابرى كامل زن و مرد در همه 

اقتصادى  سياسى،  اجتماعى،  هاى  عرصه 
دارى  سرمايه  جامعه  ترين  پيشرفته  در 
نيز غير ممكن بوده و فقط در جامعه اى 

سوسياليستى تحقق پذيراست.
و  زنان  انسانى  حقوق  براى  تالش  اما 
برابرى زن و مرد آن گامهايى هستند كه در 
مى  موثر  اجتماعى  مصيبت  اين  پيشگيرى 
باشند. تامين امكانات بازگشت به زندگى 
از  قربانيان  اين  به  كمك  زمينه  و  عادى 
زنان  كه  بايستى  روحى،  و  جسمى  لحاظ 
هر چه بيشتر در فعاليتهاى متنوع سياسى، 
در  گردند.  دخيل  اقتصادى  و  اجتماعى 
ايران و در شرايط خفقان و حاكميت سياه 
نهادن  قدم  و  تالش  اسالمى  جمهورى 
و  اجتماعى  مصيبت  اين  با  مبارزه  راه  در 
از  فقط  نكبت  اين  گسترش  از  جلوگيرى 
طريق مبارزه با اين حاكميت  سياه و ضد 

انسانى و ضد زن ممكن مى باشد.
تحقير  پايه  بر  اسالمى  جمهورى  اساس 
آنان  حقوقى  بى  و  زنان  به  حرمتى  بى  و 
استوار بوده. زن در بهترين حا لت به عنوان 
جنس دوم و نصف مرد به حساب مى آيد، 
زنان  چون  ميخواهيم  اگر  دليل  هيمن  به 
آزاده و چون انسان آزاد و يكسان با مردان 
زندگى كنيم، اگر ميخواهيم زنان جامعه ما 
از اين تحقير رها شوند، اگر ميخواهيم اين 
تحقير و اهانت به ما تحميل نشود، بايستى 
همه ما يعنى زنان و مردان آزاديخواه براى 
وقفه  بى  نظام  اين  حاكميت  بردن  بين  از 
مبارزه نمائيم. چون نمى توان از رژيمى كه 
قوانين و عملكردش در جهت گسترش هر 
چه وسيعتر تن فروشى است انتظار مبارزه 

با اين مصيبت را داشت.

به  نسبت  جامعه  برخورد  سئوال: 
بايد  چگونه  شما  نظر  به  زنان  اين 

باشد؟
ثريا فتاحى: به اين مصيبت و به زنانى كه 
اى  شيوه  به  بايستى  اند  شده  آن  گرفتار 
است  مسلم  آنچه  كرد.  برخورد  انسانى 
رضاى  و  ميل  با  زنان  اين  كه  اشت  اين 
خود اين زندگى را انتخاب نكرده اند بلكه 
اين زندگى به آنها تحميل شده و قربانيان 
اين نظام هستند. بايد امكانات بازگشت به 
تا  شود  فراهم  قربانيان  اين  براى  زندگى 
خالصى  اجتماعى  مصيبت  اين  از  بتوانند 
يابند و بتوانند چون ديگران زندگى عادى 

خود را از سر گيرند.   
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خفه شويد آقا!
شما هم ساكت باشيد خانم!

- فقط چند ثانيه-
و فرياد كودكان گرسنه ى جهان را بشنويد. 

وقتى كه نازپروردگان شما 
ويتامين هاى اضافه را استفراغ مى كنند

و بانگ «ادعا» هايتان 
          گوش فلك را كر مى كند

خفه شويد آقا!
و شما هم چند ثانيه
- فقط چند ثانيه –

زبان به دهان بگيريد خانم!
و بگذاريد صدا به صدا برسد

و صداى «عاطفه» ها 
فرياد «زهرا»  ها 

و وحشت «كبرا» ها 
در هياهوى «حقوق بشر» تان 

                                   گم نشود
و دم به ساعت 

       با من «شرط بالغ» نگوييد
و نامه هاى فدايت شوم 

اندر فوايد «تجديد نظر» ننويسيد
***                 

«نظر» چه مى  داند چيست؟ 
نفس اش در نمى آيد 

نبض اش به سختى مى زند
دريچه هاى قلب اش بسته است

نان ندارد
كار ندارد
خانه ندارد

خون مى فروشد
بچه  «تودلى» مى فروشد

زن مى فروشد
خودش را مى فروشد

گرسنگى «نظر»  نيست
تشنگى «نظر» نيست
بيكارى «نظر» نيست

مينا اسدى 
mina.assadi@spray.se

تجديد عهد
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بيمارى «نظر» نيست
دربدرى «نظر» نيست

مرگ كودكان «نظر» نيست
قطع دست و زبان «نظر» نيست

سنگسار زنان «نظر» نيست
عريانى آن حقيقتى ست

كه شما 
- دبنگان بى بو و خاصيت

و حقيران ارزان فروش-
                              با عينك سود و زيان 

                                                   مى بينيد 
فرو  ديده  برآن  و                                

مى بنديد
نه

من هنوز 
آردهايم را نبيخته ام 

و الك   ام را نياويخته ام

اگر «بوش» آقاى جهان شود 
اگر «پاپ» دست همه ى مالها را ببوسد

اگر «شما» تخم همه ى «بااليى»  ها را دستمال كنيد 
اگر «چاوز» انشاءاهللا گويان 

                 كون «احمدى نژاد» را بليسد
و - حتا- 

 اگر «ماركس» از گور خويش برخيزد
و فرمان آتش بس دهد 
من تجديد نظر نمى كنم

من
  از همين جا 

از راهروهاى تنهايى ام 
و از تاريك ترين نقطه ى تبعيدم 

با همه ى پابرهنگان 
با همه ى گرسنگان 
با همه ى آوارگان 

با همه ى تن فروشان
با همه ى مادران 

           و با زنان 
                     با زنان

                     و با زنان 
تجديد عهد مى كنم 

كه تا در بر اين پاشنه مى چرخد 
در نگاهم به جهان 

                     «تجديد نظر» نكنم
 پاييز دوهزار و شش -  استكهلم



همكارى شما، تريبون زن را پربارتر مى كند.
گاهنامه تريبون زن از همكارى تمامى دوستانى كه

 فعال جنبش سوسياليستى زنان هستند، 
استقبال مى كند.

براى انتشار بهتر اين نشريه
 از نظر مالى و معنوى ما را كمك كنيد.
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