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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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سوسياليست،  و  آزديخواه  هاى  انسان  براى 
جهت گيرى اصلى اين است كه جنبش  رهايى 
نقشى  ايفاى  بستر  بر  را  خود  آزادى  زنان، 
راديكال و سوسياليستى در صحنه مبارزه پيش 
ببرند و بدينوسيله ضمن اينكه به معناى واقعى 
كلمه تيشه به ريشه بنيادهاى نظم وارونه اى كه 
ضرورت هاى اعمال تبعيض جنسى را فراهم 
را  خود  جنبش  همچنين  و  اند،  زده  ساخته، 
هم پيمان با ساير جنبش هاى اجتماعى براى 
اند. برده  پيش  سوسياليستى  استراتژى  تحقق 
چرا كه تبعيض بر زنان و بردگى آنها، محصول 

جامعه طبقاتى است. 
كه  ايران  مانند  اى  جامعه  در  بويژه  امر  اين 
خود  شكل  ترين  رحمانه  بى  در  حاكم  نظام 
 ... و  ها  اقليت  جوانان،  كودكان،  كارگران،  بر 
وقيحانه  به  زنان  حقوقى  بى  و  كند  مى  ستم 
جنسى  آپارتايد  حد  در  ممكن  شكل  ترين 
كه  اى  ريشه  حلى  راه  بدون  مى شود،  اعمال 
معطوف به بنيان ها و ساختارهاى اقتصادى و 
فرهنگى جامعه باشد، نمى توان انتظار تغييرى 
تصويرى  داشت.  را  موجود  وضع  در  اساسى 
كه گرايشات بورژوايى و ليبرالى براى جنبش 
زنان ارائه مى دهند، از آنجا كه در حد مسائلى 
سطحى  و روبنايى از مشكالت زنان در جامعه 
هايشان  حل  راه  و  راهكارها  باشد،  مى  ايران 

نيز بسيار محدود و كم اثر است. 

سوسياليستى  گرايش  تقويت  راههاى  از  يكى 
ليبرالى  گرايشات  نقد  زن،  رهايى  جنبش  در 
است، كه  رفرم مورد نظرشان از پاسخگويى 
به نياز ها و خواست هاى نخبگان زنان فراتر 
گرايش  هم  بتوانيم  كه  اين  براى  رود.  نمى 
ليبرالى و بورژوايى را از موضع راديكال مورد 
و  كمبودها  هم  و  دهيم  قرار   ارزيابى  و  نقد 
است  جنبش  اين  راه  سر  كه  را  كاستى هايى 
تاكيد  زير  نكات  روى  است  الزم  كنيم،  رفع 

كنيم.
استراتژى و افق ناظر بر 

جنبش  رهايى زنان!
ما قبل از هر چيز در اين جنبش بايد مشخص 
كنيم كه كدام استراتژى را براى كسب رهايى 

كامل و بدون قيد و شرط زنان را دنبال خواهيم 
كرد و چه مكانى را در تحقق استراتژى خود 
پيدا مى كنيم تا به نيروى ذخيره طبقات ديگر 

تبديل نشويم.
اشكال و  راههاى پبشبرد مبارزه براى رهايى 
كامل زنان كدامها هستند؟ شكل دادن به يك 
ديگر  عبارت  به  و  اجتماعى  نيرومند  جنبش 
چگونه  زن  رهايى  جنبش  كردن  اى  توده 
جنبش  اين  محركه  نيروى  گردد؟  مى  حاصل 
اين  از  سئواالتى  و  اينها  هستند؟  ها  كدام 
به  بايد  جنبش  اين  كه  هستند  مسائلى  دست، 
آن ها پاسخ بدهد تا بتواند قدمى در راه تحقق 

استراتژى سوسياليستى خودش بردارد.
زنان و مردان آزاديخواه و سوسياليستى كه  در 
راه پاسخگويى به سئواالت فرا رو مبارزه مى 
كنند، اگر بيشمارند، اما پراكنده و غير منسجم 
هنوز  و  هستند  خود  مستقل  صف  فاقد  و 
نتوانسته اند برترى فكرى و سياسى خود را بر 

جنبش رهايى زنان در ايران حاكم سازند.
جنبش رهايى زنان در حالت فعلى، غالبا تحت 
خرده  و  بورژوا  ناراضى،  روشنفكران  تاثير 
بورژواهاى عصيان كرده و ... است كه گاها به 
دنبال آرمان ها و اهداف مقطعى خود هستند و 
يا اينكه نمى خواهند آلترناتيو ما  براى رهايى 
را  آنچه  ترتيب  بدين  بپذيرند.  را  زنان  كامل 
كه اكنون مى بينيم اين است كه عليرغم رشد 
قابل مالحظه فكر و نظر و عمل سوسياليستى 
در جنبش زنان هنوز سنگينى و سلطه فكرى 
و نظرى طبقات دارا  بر هدايت و رهبرى اين 
جهت  اين  و  كند  مى  و  كرده  عمل  جنبش 
گيرى، بنا به ماهيت طبقاتى خود نمى تواند به 
نيروى توده ها زحمتكش و كارگر اتكاء كند 

و آن ها را سازمان دهد. 

تبديل شدن به يك آلترناتيو طبقاتى و پيشروى 
و پيروزى در اين مبارزه براى جنبش رهايى زن، 
بدون پيدايش و تقويت گرايش سوسياليستى 
عنوان  به  لذا  نيست.  مقدور  جنبش،  اين  در 
گام نخست، پيشروان جنبش رهايى زنان بايد 
براى ناظر كردن فكر راديكال و سوسياليستى 
آلترناتيو  و  فكر  كنند،.  تالش  جنبش  اين  بر 
سوسياليستى عمل متقاوتى را مى طلبد. مبارزه 

توده اى  امرى  بلكه  نيست،  پيشروان  امر  تنها 
است، لذا تالش براى متكى كردن اين جنبش 
بردگان  و   زحمتكش  و  كارگر  زنان  توده  به 
محفل  از  بايد  است.  بعدى  مهم  قدم  خانگى 
تبديل  ترى  بزرگ  نيروى  به  نفرى  چند  هاى 
فراهم  را  اساسى  تغييرات  ملزومات  تا  شد، 
آگاهگرانه  مداوم  كار  مهم  امر  اين  ساخت. 
به  بايد  زنان  رهايى  جنبش  طلبد.  مى  را 
به  و   مردان  و  زنان  بين  در  روشنگرى  كار 
داشته  بيشترى  توجه  زنان  بين  در  خصوص 
باشد تا به منافع خود و راه مبارزه براى نجات 
از بردگى را بياموزند و از هر وسيله اى براى 
آموزش آن ها در زمينه مفاهيم جامعه بى طبقه 
تالش نمايد. اهميت اين روشنگرى، بويژه در 
جنس  عنوان  به  مرد  از  سرمايه  كه  جامعه اى 
و  تحقير  براى  را  سواستفاده  نهايت  «برتر» 
در  و  كند  مى  زنان  نيازهاى  و  آمال  سركوب 
شرايطى كه متاسفانه تعداد زيادى از زنان كه 
اجتماعى  و  سياسى  اندک  آگاهى  و  سواد  از 
امرى  را  مردان  جنسى  برترى  و  برخوردارند 
عادى و طبيعى مى پندارند، اهميت دوچندان 

پيدا مى كند.
و  هزار  با  زن،  رهايى  جنبش  ديگر  طرف  از 
در  اجتماعى  هاى  جنبش  ديگر  به  رشته  يك 
جامعه طبقاتى گره  خورده است. كسانى كه 
برايشان  جنبش،  اين  پيشروى  و  منافع  حتى 
نمى  دارد  ديگرى  امر  هر  از  بيشترى  اهميت 
حتى  آن  به  اتكا  به  تنها  و  تنهايى  به  توانند 
كنند.  ضمانت  نيز  را  اندكى  پيشرويهاى 
در  جنبش  اين  براى  دستاوردى  هر  ضمانت 
پيوند و پشتيبانى متقابلى است كه جنبش زنان 
با ساير جنبش هاى اجتماعى و مهم تر از همه 
جنبش كارگرى پيدا مى كند. بخش عمده اى از 
زنان، يعنى زنان كارگر با هر دو جنبش عجين 
هستند. تبعيض جنسى و تبعيض اقتصادى را 
نمى  رفرميستى  و  روشنفكرى  فرمول  هيچ  با 
توان از هم جدا كرد. همانگونه كه در آكسيون 
در  قدرت  بوديم،  شاهد  امسال  مه  ماه  اول 
بر  است.  پيوستگى  هم  به  اين  رشد  و  ايجاد 
كه   ايم  داشته  تاكيد  بارها  و  بارها  مسئله  اين 

معنى  هم  كنار  در  ها  جنبش  اين 
پيدا  اى  گسترده  طبقاتى  مفهوم  و 

جنبش رهايى زنان
 و معضالت سر راه آن!

روناک آشناگر كالرازتكين، زمانى كه زنان بورژوا انتقاد مى كنند كه او به مسايل آن ها بى توجه است 
مى گويد: «اين ما نيستيم كه آن خواست ناچيزى را كه شما زنان بورژوا در پى 
اش هستيد رد مى كنيم. بلكه اين شمائيد كه خواهان آن امر بزرگى كه زنان 

كارگر براى بدست آوردن آن مبارزه مى كنند، نيستيد.»

بحث و مقاالت 
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مى كنند. به دليل اين كه طبقه كارگر، 
تنها طبقه اى از اين جامعه است كه 
قادر است هژمونى و قدرت سرمايه 

را براندازد. 
لذا همانگونه كه در آغاز مطلب اشاره شد، اگر 
مى پذيريم كه نياز طبقاتى منشا بازتوليد ستم 
ترين تالش اين  مسئوالنه  جنسى هم هست، 
است كه سنگ بناى جنبش رهاى زنان را بر 
بستر مبارزه محروم ترين بخش جامعه يعنى 

طبقه كارگر استوار كنيم. 
اين نه يك فرمولبندى كالسيك و  ايدئولوژيك، 
بلكه تاكيدى عينى و ابژكيتو روى افقى است 
كه اتفاقا دست به ريشه مى برد و مى خواهد 
ستم جنسى را از ريشه بخشكاند. ناظر كردن 
زن  رهايى  جنبش  بر  استراتژى  و  افق  اين 
نشناختن  برسميت  و  نديدن  معناى  به  مطلقا 
ويژگى هايى كه زنان كه به عنوان جنس درجه 
اند،  كرده  پيدا  دارى  سرمايه  جامعه  در  دوم 
كه   نيست  معنا  اين  به  مطلقا  همچنين  نيست. 
كمونيست ها به استقبال هر تغيير ولو جزئى 
در راه برابرى حقوقى، اجتماعى و ... بين زن 
و مرد نروند؛ بلكه بحث بر سر اين است كه 
مرز بين كسانى كه اين رفرم هاى خرد و ريز 
را در اين جنبش به پرچم مبارزاتى و هويتى 
همچنين  شود.  روشن  كنند؛  مى  تبديل  خود 
مرز خود را با كسانى كه  به بهانه اينكه زنان 
از  دارند)  (كه  دارند  را  خود  تر  ويژه  مسائل 
پشتيبانى و همراهى مردان آزاديخواه و تساوى 
كه  كسانى  كنيم.  روشن  كنند،  محروم  طلب 
زنان را در امر رهايى خود با عناوين و بهانه 
هاى مختلف در تشكل هايى كه استقالل خود 
بازى  زمين  در  كامال  گيرند،  مى  مردان  از  را 
به  و  كنند  مى  بازى  جنسى  ستمگرى  خالقان 
ستيزه  و  مبارز  ظاهرا  موضعى  در  اعتبار  اين 
جو، به اهداف بورژوازى خدمت مى كنند.   

بدين ترتيب پبشروى در اين جنبش در گرو 
تضعيف تفكراتى است كه با پراكندن توهم و 
ايده هاى ليبرالى رسيدن به اين ايده آل  را در 
بايد  مى سازند.  دشوارتر  زنان  رهايى  جنبش 
و  عميقا  را  بورژوايى  و  ليبرالى  آلترنايتوهاى 
مداوما  مورد نقد قرار داد، آلترناتيوهايى كه تا 
حال به شكل هاى متفاوت به بقاى ستمگرى 
رسانده اند و نقش ترمز كننده  بر زنان يارى 
را در مقابل پيشروى و راديكاليزه شدن جنبش 

زنان براى رهايى كامل ايفاء كرده اند. 

چنانچه ديديم مدتى پيش اين گرايش، با طرح 
يك ميليون امضاء به ميدان آمد و براى اين كه 
اعتبارى براى خود بتراشد با نام توده اى كردن 
جنبش زنان و به ميان توده هاى زنان رفتن، 
حتى با گرايشات و جناح هاى درون حكومت 
ضدزن جمهورى اسالمى سازش كرد. آنها در 
و  گرى  ستم  از  هزارم  يك  حتى  طرح  اين 
تنها  نه  را  اسالمى  حكومت  جنسى  آپارتايد 

نيز  اسالمى  حكومت  به  بلكه  نكردند،  افشاء 
نشان دادند كه كارى خالف قوانين حكومت 
نيم  و  ناكافى  مطالبات  آنها  دهند.  نمى  انجام 
مالء  به  آخوندها  و  مالها  تاييد  با  را  بندشان 
مردان  و  زنان  قدرت  با  نه  كشاندند،  عام 
و  پناه  در  مبارزات  گونه  اين  طلب!  برابرى 
رهايى  براى  تنها  نه  اسالمى،  حكومت  تاييد 
زنان نيست، بلكه نمايشگر تاييد دوباره قوانين 
حكومت  بار  نكبت  موجوديت  و  ضدزن 

اسالمى است. 

جنبش مستقل زنان؟
صراحتا  منظور  اگر  چى؟  و  كى  از  مستقل   
استقالل تشكل هاى زنان از دولت و بنيادهايى 
كه ستمگرى بر زن را نهادينه كرده، پاس مى 
بود،  مى  كنند  مى  بازتوليد  را  آن  و  دارند 
گرفت،  نيك  فال  به  را  استقالل  اين  مى  شد 
ولى اين يكى از موضوعاتى است كه مى بايد 
مفهوم  گردد.  تدقيق  زنان  رهايى  جنبش  در 
فرمول  چيست؟  جنبش  اين  در  «استقالل» 
بندى هايى كه تحت اين عنوان ارائه مى گردد 
هم  هدف  شايد  هستند.  بردار  تفسير  معموال 
همين باشد كه مرزها را آگاهانه مخدوش كرد. 
نظريه پردازان استقالل گرا در جنبش زنان با 
حركت از نكاتى واقعى و ويژه كه براى زنان 
در جامعه مردساالر وجود دارد به نتايجى مى 
رسند كه نتيجه و معنايى جز ايزوله كردن اين 
جنبش را در برندارد. در واقع مدعيان جنبش 
مستقل زنان، با اولويت دادن به مسئله جنسى 
به  حكم  جنبش،  اين  كردن  مردانه  و  زنانه  و 
محروم كردن نيمى از جامعه در مبارزه براى 

رهايى زنان را مى دهند.
طرف  از  رمز   اسم  اين  با  كه  هايى  بحث 
بعضى از پيشروان و فعالين جنبش زنان ارائه 
مى شود، معموال به دليل ناروشنى در حدود و 
براى  مناسب  بسترهاى  به  استقالل،  اين  ثغور 
مى  تبديل  ليبرالى  رفرميسم  گرايشات  رشد 
شوند. اين دوستان بعد از ناكام ماندن از طرح 
هاى ليبرالى، اما به نوعى در ادامه همان طرح 
ها، زنان را بدون توجه به شرايط و مكانى كه 
جنبش  به  اند،  گرفته  قرار  آن  در  ايران  زنان 
مستقل دعوت مى نمايند و  بدينوسيله جنبش 
زنان را از حضور و فعاليت نيمى از جامعه در 

اين جنبش،محروم مى سازند. 
اين  مرزهاى  آنقدر  گرايش  اين  افراطيون 
استقالل را -كه در عمل تنها به استقالل مردان 
دهند  مى  كش  گردد-  مى  محدود  زنان  از 
سرمايه  جايگزين  عام  طور  به  را  مردان  كه 
اين  براى  و  نمايند  مى  استثمارگران  و  داران 
نمايند،  خالص  آنها  «آقايى»  از  را  خود  كه 
سركوب  عليه  بر  مبارزه  براى  كه  معتقدند 
زنان بايد از حضور سركوبگران (يعنى مردان) 
در تشكل هاى زنان ممانعت به عمل آورند. 
مى  مردان  از  مستقل  تشكل  فراخوان  آنها 

بدبختى  تمام  عامل  را  مردان  كه  چرا  دهند، 
ها و تباهى هاى زنان معرفى مى كنند. در نزد 
اينها دروازه تشكل هاى مستقل  بر روى تمام 
زنان به عنوان درد مشترک، حتى زنان بورژوا 
كه اغلب اين زنان در استثمار زنان كارگر و 
نظر  از  است.  باز  اند،  داشته  نقش  زحمتكش 
اينان مبارزه براى رهايى زنان مبارزه اى زنانه 

قلمداد مى شود و...
اين گرايش به غير از انكار وجود طبقات در 
از  ها  انسان  بندى  تقسيم  انكار  و  ها  جنبش 
ها  اين  نيست.  ديگرى  چيز  بورژوازى  طرف 
منكر اين مسئله هستند كه تمام اين نابسامانى 
هايى كه در جامعه وجود دارد ريشه در سيستم 
دارى  سرمايه  اجتماعى  و  اقتصادى  ناعادالنه 
سيستم   اين  ساختن  واژگون  با  تنها  و  دارند 
و  اجتماعى  و  سياسى  و  اقتصادى  ناعادالنه 
مى  كه  است  برابر  و  عادالنه  توليد  و  توزيع 
توان به ريشه و اساس همه اين نابرابرى هاى 
هاى  خواست  براى  حتى  داد،   پايان  جامعه 
شكست  براى  و  زنان  فورى  و  دمكراتيك 
توطئه هاى سرمايه دارى، به حضور هم زنان 
و هم مردان برابرى طلب در عرصه مبارزه نياز 

است تا بتوان قدمى به پيش برداشت. 
تشكل  از  كارگرى  جنبش  فعالين  كه  زمانى 
ضمن  كنند،  مى  صحبت  كارگران  مستقل 
اينكه مرز خود را با تشكل هاى زرد و دولتى 
مشخص مى كنند در همانحال براى استقالل 
منظور  جنسى  تمايزات  بدون  را  آن  نيز  شان 
و  كارگر  زنان  هم  تشكالت  اين  در  ميدارند. 
هم مردان كارگر دوشادوش همديگر، تشكل 
هاى مستقل، و آن هم مستقل از دولت را به 

وجود مى آورند. 
نهايت  بورژوازى  كه  است  تاكيد  به  الزم 
سئواستفاده را از تفاوت هاى جنسى و طبقه 
بندى انسانها بر حسب جنسيت شان مى كند. 
جنس  نفس  بورژوازى  براى  امر  واقعيت  در 
را  آنها  عليه  تبعيض  اعمال  كه  نيست  افراد 
بندى  تقسيم  و  نقش  بلكه  شود،  مى  موجب 
كه  است  سود  كسب  و  توليد  در  ها  انسان 
نظام  براى  را  جنسى  تقاوت  بر  شدن  متكى 
سرمايه دارى موضوعيت مى بخشد و  منتفع 

مى سازد.

خط  از  يكى  نيز  سياسى  احزاب  از  استقالل 
فعالين  از  بعضى  ديگر   كشى هاى  خط  و 
اين گرايش است. استدالل آنها اين است كه 
كه  اند  كرده  سعى  حال  تا  سياسى   احزاب 
مصلحت حزبى خود را بر مسايل زنان ترجيح  
فراموشى  به  احزاب  در  زنان  مسايل  و  دهند 
اهداف  قربانى  نهايت  در  و  مى شود  سپرده 

ديگر احزاب خواهد شد.
اينكه  از  قبل  فرضيه  اين  بودن  غلط  به  پاسخ 

پراكتيكى  امرى  باشد،  نظرى  امرى 
نيروهاى  عملكرد  آيا  است. 
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سوسياليست در راستاى امر زن، كمك 
به بقاى تبعيض جنسى بوده يا در راه 
رهايى زنان بوده است؟. همه واقفيم كه 
بخش عظيمى از سنت هاى رايج مبارزه براى رفع 
تبعيض جنسى بر عليه استبداد حكومت اسالمى، 
نيروهايى  و  احزاب  پراتيك  و  فعاليت  حاصل 
است كه صحنه مبارزه سياسى در ايران را با مبانى 
كار كمونيستى و آزادى زنان آشنا ساخته اند. از 
جمله احزابى هم چون حزب كمونيست ايران و 
مشكالتى  و  موانع  تمام  با  اند  توانسته  له،  كومه 
كه سر راه خود داشته قدمهاى درخشانى در اين 
راستا بردارند. بدين ترييب دعوت از زنان براى 
جدا پيش بردن مبارزه شان مستقل از احزابى كه 
مبارزه براى رهايى زنان يكى از خصلت نماهاى 

آنهاست، نقض غرضى بيش نيست. 
فعالينى كه نقطه عزيمت خود را به يكى از اين 
از  را  زنان  عمل  در  زنند،  مى  گره  ناكجاآبادها 
ابزارها، پشتيبانان و متحدان طبيعى شان محروم 
مى سازند و عمال به انشقاق، انزوا و ايزوله كردن 
جنبشى ضعيف و  كنند.  مى  خدمت  جنبش  اين 
متفرق، تنها زمينه مناسبى براى ادامه سلطه گرى 
افكار و گرايشات ليبرالى و رفرميستى در درون 

جنبش زنان است. 

راه هاى  كه  معضالتى  و  موانع  همه  عليرغم 
پيشروى اين جنبش را كند كرده اند، اما  جنبش 
رهايى زنان در چند سال اخير گام هاى جدى را 
جنبش  اين  در  ليبرالى  گرايشات  تضعيف  براى 
منظرى  از  زنان  رهايى  جنبش  است.  برداشته 
ترى  برجسته  جايگاه  كه  رود  مى  سوسياليستى  
درونى  بندى  قطب  بينيم  مى  كه  چنان  كند.  پيدا 
جنبش رهايى زنان، به نفع گرايش سوسياليستى 
زير  جنبش  اين  چند  هر  است.  كرده  تغييراتى 
و  بورژوايى  سركوبگر  ضربات  ترين  سنگين 
حكومت اسالمى قرار دارد، اما قادر به برقرارى 
در  است،  مارس   8 راديكال  مراسم  برپايى  و 
حجاب  و  زنان  سيستماتيك  سركوب  مقابل 
تحقير  گرايش،  اين  دارد.  موثرى  نقش  اجبارى 
و بى حرمتى به زنان را نمى پذيرد. در حركت 
هايش بر پيوند خود با طبقه كارگر تاكيد مى كند 
و همه اين موارد نشان دهنده اين واقعيت است 
كه اين امكان و ظرفيت وجود دارد كه در آينده 
اى نه چندان دور، جنبش رهايى زن نيز به يكى 
تبديل  ايران  جامعه  در  قدرتمند  هاى  جنبش  از 
شود. جنبشى كه هم شرايط زنان را بهبود بخشد 
و هم زمينه و زيربناى جامعه اى بدون جمهورى 

اسالمى را فراهم ساخته است. 

سالهاست زنان در بند ايران براى بدست آوردن حقوق پايمال شده ى خويش به اعتراض و 
مبارزه عليه رژيم جنايتكار جمهورى اسالمى برخاسته اند ، رژيمى كه هر بار و به هر دليلى 

مبارزه ى حق طلبانه ى آنان را با خشم و نفرت و سركوب وحشيانه پاسخ گفته است.  

مردم جهان ، امروزه شاهد حمالت وحشيانه اى هستند كه مأموران رژيم جمهورى اسالمى 
در كوچه و خيابان بر عليه زنان و جوانان براه انداخته و مى كوشند كه با ضرب و شتم آنان 
و با تشديد هر چه بيشتر فضاى رعب و وحشت در جامعه ، سدى در مقابل رشد مبارزات 
آنها بوجود آورند.  در واقع صحنه هاى حمالت و رفتار تحقير آميز مزدوران نظامى رژيم 
با مردان و پسران جوان ،  نمود ديگرى در جهت تشديد جو ترس و وحشت در جامعه 
هست.  در اين فضا مشاهده صورت خونين زنانى كه حاضر به اجراى اوامر زورگويانه 
مزدوران نيستند  از يكسو واز سوى ديگر شنيدن بانگ صداى صد ها دختر دانشجو در 
جمهورى  حاكمين  با  مقابله  در  زنان  عزم  نمايانگر   ، خود  ياران  دستگيرى   به  اعتراض 

اسالمى ميباشد.

زنان زحمتكش ايران امروز بيش از هر روز ديگر كمرشان زير بار فقر و فالكت اقتصادى 
و قوانين ارتجاعى جمهورى اسالمى خرد مى شود.   نتيجه عملى اين فشارها چيزى جز 
اعتراض و مبارزه بى امان زنان براى رفع اين ستم هاى بيشمار و رسيدن به حقوق حقه 
خويش نيست.   مبارزه اى كه جمهورى اسالمى خوب مى داند تحت هيچ شرايطى موفق 
به بازايستادن آن نخواهد بود.  از اين رو به هر حربه اى متوسل مى شود تا آن را به انحراف 
كشانده و براى غارت انسانهاى زحمتكش اين سرزمين چند صباحى به عمر ننگين خود 
بيفزايد.   تهاجمات رژيم در اين يكسال اخير بار ديگر ثابت كرد كه در واقع ديكتاتورى 
جزء الينفك سيستم سرمايه دارى در ايران ميباشد و اين رژيم نه مى تواند و نه مى خواهد 
كه پايه اى ترين موازين حقوقى شهروندان اين جامعه را رعايت كند، بلكه بر عكس اين 
رژيم همواره در مقابل مقاومت و مبارزات مردم از هيچ خشونتى فرو گذارى نكرده است.   
اين تهاجمات در عين حال بار ديگر اين واقعيت را آشكار ساخت كه توده هاى تحت ستم 
ما براى رهايى از شرايط خفقان آور كنونى هيچ راهى جز سرنگونى قهر آميز اين رژيم و 

از بين بردن سيستم سرمايه دارى وابسته جمهورى اسالمى بر ايران ندارند.

در چنين شرايطى كه اعمال سركوبگرانه رژيم هر روز ابعاد و اوج  تازه اى به خود ميگيرد، 
سركوب هايى كه خود گويا تر از هميشه نشان ميدهند كه راه حل هاى رفرميستى و اصالح 
طلبانه هرگز نمى توانند وهرگز نتوانسته اند جوابگوى ضرورتهاى مبارزاتى موجود باشند 
، ما شاهد شكل گيرى حركتى تحت عنوان كمپين يك ميليون امضاء  آن هم به منظور “در 

خواست تغيير قوانين تبعيض آميز” از سوى برخى از فعالين زن در ايران هستيم. 

هدف غايى كمپين اين است كه با جمع آورى يك ميليون امضا، و با تكيه به آن ، از مجلس 
و قانون گزاران حكومتى تغيير بعضى از قوانين موجود زن ستيزرا طلب كنند.   توجه به 
همين موضوع خود به حد كافى گويا است كه اينبار هم به گونه اى جنبش و اعتراضات 
به حق زنان وثيقه چانه زنى با دولتمردان حكومتى قرار گرفته است.  براى اين كه ببينيم 
كه طراحان كمپين يك ميليون امضاء كار خود را چگونه پيش مى برند بايد به شيوه كار 
آنان نيز توجه كنيم.   در اين شكى نيست كه مبارزات زنان براى كسب همه حقوق پايمال 
شده خويش و براى دست يابى به حقوق دموكراتيك  و كسب برابرى قانونى با مردان، 
مبارزه بر حقى است و بايد با همه توان از چنين مبارزاتى در جامعه دفاع نمود. همچنين 
پر واضح است هر حركتى كه بتواند با ايجاد را بطه ارگانيك با توده هاى مردم در جهت 
بسط   زيرا   ، ميشود  ارزيابى  مثبت  بردارد  قدم  آنها  اجتماعى  دانش  و  آگاهى  سطح  ارتقاء 
ارتباطات و ترويج آگاهى در بين توده هاى مردم ، آنها را به حقوق خودشان واقف ميسازد 
و در اين پروسه است كه تجربه هاى مبارزاتى غنى تر ميشوند و ضرورت نياز به ديگر 

“راه كار” هاى مبارزاتى  در بين خود مردم ماديت پيدا مى كنند.  با در نظر گرفتن 
چنين امورى مى بينيم كه طراحان كمپين يك ميليون امضاء با اين كه سعى دارند 

درباره «كمپين يك ميليون امضاء و 
خواست تغيير قوانين تبعيض آميز»

سارا نيكو
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در تبليغات ، كار خود را درست به 
همان صورت كه در فوق آمد جلوه 
بدهند، اما حتى در اين زمينه نيز درست عمل 
نمى كنند. عليرغم ادعاى آنان مبنى بر اين كه

اهداف  از   يكى  تنها  ها  امضا  آورى  «جمع   
محورى اين كمپين است.»

 وعليرغم اين كه ادعا ميكنند كه هدف شان 
ضرورت  درمورد  زنان  بين  در  آگاهى  بردن 
آموزش  «جزوه  در   ، است  قوانين  تغيير 
كه   ميبينيم  وضوح  به  كمپين  اين  گروهى» 
داوطلبانى كه قرار است «چهره به چهره» اين 
آگاهى را دربين زنان ببرند از طرح هر گونه 

بحث «سياسى» بر حذر ميشوند :
مسائل  وارد  نبايد  عنوان  هيچ  به  «داوطلبان 
سياسى شوند و فقط در مورد مسائل حقوقى 

زنان صحبت كنند»! 

بزرگ   حركت  يك  ايجاد   ادعاى  ميشود  آيا 
داشت  ايران  امروزى  شرايط  در  را  اجتماعى 
كه  زنان  واقعى  مسايل  از  حال  عين  در  و 
نكرد؟    صحبت   ، است  سياسى  ناخواه  خواه 
مسايل  جزء  زنان  حقوقى  مسايل  كدام  اساسًا 
در  كه  است  اين  واقعيت  نيستند؟    سياسى 
بطن  فعاليتهاى  اجتماعى ، اين اهداف سياسى 
اند كه موتور اصلى و پيش برنده هستند و در 
واقع ، طراحان كمپين بيهوده اصرار مى كنند 

كه اين حركت را غيره سياسى جلوه دهند.

در ادامه طرح مطلب فوق، آنها نشان ميدهند 
كه اتفاقا هدف اصلى نه بردن آگاهى به ميان 
زنان جامعه و نه پيشبرد يك مبارزه دموكراتيك 
مى باشد ، بلكه هدف صرفًا جمع آورى امضا 
است ومسئله گرفتن امضا بر هر چيز ديگرى 

الويت مى يابد:

 “ تمام روابط بايد منجر به امضا شود چون كه 
هدف ، جمع آورى امضا ست .....”

به  چهره   “ صرفا  كه  بينيم  مى  ترتيب  بدين 
بدون   ، امضا  آورى  جمع  و  شدن   “ چهره 
بر  ستم  هاى  ريشه  وجودى  داليل  توضيح 
زن ، به خودى خود نمى تواند منجر به آگاه 
كردن مردم و جوابگوى معضالت شود.   مهم 
اين است كه ببينيم وقتى فعالين اين كمپين با 
زنانى كه نزديك به 30 سال است كه مدام زير 
سركوب اين رژيم قرار گرفته اند و از پايه اى 
به  “چهره  هستند  محروم  خود  حقوق  ترين 
از  رهايى  براى  چيزى  چه  ميشوند  چهره” 
شرايط فعلى آنان براى گفتن دارند؟   بر طبق 
قرار  كه  سياسى  بحث  كمپين  دستورطراحان 
است به هيچ وجه انجام نگيرد. پس قراراست 
اين  درستى  به  خود  كه  زنانى  به  آگاهى  چه 
رژيم را عامل همه مصيبت هاى خود مى بينند 
منتقل شود؟   آيا فعالين كمپين اگر بخواهند 

به  «جزوه آموزش گروهى» و اصول و طرح 
است  اين  جز  باشند  پايبند  كمپين  آموزشى 
بگويند  آنان  به  ميرسند  زنان  اين  به  وقتى  كه 
براى  اسالمى   جمهورى  قوانين  از  برخى  كه 
زنان تبعيض آميز هستند؟   آيا جز اين است 
مطرح  حيطه  به  شدن  وارد  به  قادر  حتى  كه 
كردن اوليه ترين دالئل وجودى اين تبعيضات 
بگويند:  اين است كه به آنها  نباشند؟  و جز 
هر  طرح  بدون  را  ها  فرم  اين  شما  اگر  حاال 
امضا  اين  ما  كنيد   امضا  سياسى  سوال  گونه 
را  قوانين  اين  خود  كه  دولتمردانى  نزد  را  ها 
قوانين  اين  اجراى  مسئول  و  اند  كرده  تنظيم 
قرون وسطايى هستند خواهيم برد تا شايد آنها 
دلشان برحم آيد و اين قوانين را تغيير دهند!؟  
حاكم  ديكتاتورى  كه  است  شرايطى  در  اين 
هيچ  به  مردم  دربرابر  زمانى  هيچ  در  ايران  بر 

قانونى پايبند نيست. 

شهروندان  ميان  گفتگو  «ايجاد  معناى  بلى،   
دمكراتيك  و  جمعى  هاى  فعاليت  آموختن  و 
يعنى اصالحات از پايين» ! كه طراحان كمپين 
يك ميليون امضاء آنهمه روى آن تأكيد كرده 
و در مورد آن داد سخن مى دهند، جز آنچه 

گفته شد، نيست.

از  بسيارى  نقدهاى  با  مدت  اين  در  كمپين 
طرف فعالين چپ جنبش  روبرو شده است 
، اما  تا به حال تمامى نقد ها از طرف آنان با 
سكوت روبرو شده اند و گاها با ترتيب دادن 
برخى  با  منبرى”  “پا  واقع  در  هاى  مصاحبه 
دندان  جواب “  چپ ،  اصطالح  به  فعالين  از 
شونده  مصاحبه  دهان  از  را  ها  نقد  به  شكن” 
ميشنويم.   با اينحال فعالين كمپين  مقاله اى 
تحت عنوان “پاسخى به مقاله زن و انقياد در 
ساختار” را براى به اصطالح پاسخگوئى خود 
جاى  به  نيز  اينجا  در  اما  اند.  كرده  انتخاب 
پاسخگويى به سواالت و انتقادات مطرح شده 
نكات  طرح  با  زيركانه  بسيار   ، مقاله  آن  در 
از  چپ  تفكر  گرفتن  تمسخر  به  با  و  مبهمى 
كه  كسانى  اند.   رفته  طفره  كامال  پاسخگويى 
را  جريان  اين  حركتى  روند  يكسال  اين  در 
نوع   در  تمايز  متوجه  بوضوح  اند  كرده  دنبال 
استدالل ها  و توجيه برنامه ها در اين نوشتار 
ميشوند. مثًال طراحان كمپين در جواب به نقد 
هاى موجود ضمن جا خالى كردن از جواب 
مشخص، مصرانه كمپين را به مثابه «پروژه اى 
آگاهى بخش و آموزشى» معرفى مى كنند !  و 
پروژه اى  مثابه  به  كمپين  «كاركرد  گويند  مى 
يك  كمپين  است.  آموزشى  و  بخش  آگاهى 
ميليون امضا صورت ظاهرى دارد كه در بيانيه 
آن  براى  امضا  جمع آورى  براى  تالش  و  آن 
تبلور يافته است و جنبه اى آموزشى-آگاهنده 
تبلور  آن  حقوقى  جزوه  در  كه  آن  وراى  در 

يافته است. »
در اين جا بايد از طراحان كمپين سوال كرد 
كنند؟   مى  صحبت  آگاهى  كدام  مورد  در  كه 
بودن  سياسى  غير  صريحا  خود  كه  كمپين  
اين  اگر  دهد.   مى  تذكر  مرتبا  را  حركتش 
بود  جا  به   ، هست  كمپين  ظاهرى  صورت 
كه  لطف ميكردند و صورت باطنى آن را هم 
توضيح  ميدادند.  البته اين شيوه شناخته شده 
دارد  قصد  فقط  كه  است  طلبى  ازفرصت  اى 
در تود ه ها اين توهم را بوجود بياورد كه در 
وراى اين كمپين چيز هاى ديگرى خوابيده كه 
گويا فعال از طرح آنها خود دارى مى كنند!!   
كمپين  اين  وراى  در  كه  معتقدم  هم  من  البته 
چيز هاى ديگرى خوابيده ، و آن چيزى به جز 
طلبانه  مماشات  و  سازشكارانه  هاى  سياست 
توانند  نمى  هرگز  كمپين  طراحان  كه  نيست 

آنها را به صراحت مطرح كنند.
  

ميليون  ”يك  دربيانيه  خود  كمپين  طراحان 
مطرح  تبعيض آميز  قوانين  تغيير  برای  امضاء“ 
ميكنند كه “در بسياری از جوامع اعتقاد بر آن 
است كه قانون بايد يك پله از فرهنگ باالتر 
باشد تا بتواند فرهنگ جامعه را تعالي بخشد 
اما قوانين در ايران از فرهنگ و موقعيت زنان 

عقب تر است. “  
بايد گفت كه عقب ماندگى كل قوانين درنظام 
قوانين  به  منحصر  تنها  اسالمى  جمهورى 
بين  اساسا  بلكه   ، باشد  نمى  زنان  حقوقى 
تمامى قوانين و خود نظام جمهورى اسالمى 
فرهنگ  و  اند  شده  تحميل  ايران  مردم  به  كه 
رايج در ميان توده مردم ، دره عميقى فاصله 
است.  اين فاصله به حدى است كه اين رژيم 
سركوب  از  استفاده  با  سال  همه  اين  از  بعد 
و ارعاب و حتى دسيسه هاى اصالحاتى هم 
نتوانست آن را پر كند .  سوال هم از طراحان 
كمپين در واقع بايد اين باشد كه وقتى حتى 
خود اينان  هم  اذعان دارند كه فرهنگ زنان 
با  آنها  پس   ، است  حاكم  قوانين  از  تر  جلو 
شان  “داوطلبان”  براى  كه  هائى  محدوديت 
قايل شده اند ، قرار است چه آگاهى را بين 

مردم ببرند؟ 

هستند،  كمپين  اوليه  طراحان  جزء  كه  كسانى 
شديدا  خود  هاى  فعاليت  طول  در  همواره 
فعاليت  كه  بداند  رژيم  كه  اند  داشته  اصرار 
كه  ديديم  و  هست  آميز  مسالمت  اينان  هاى 
حتى بعد از سركوب 22 خرداد سال گذشته 
نيروى  فرماندهان  از  يكى  به  اى  اطالعيه  در 
طاليى”   “سردار  اسالمى  جمهورى  سركوب 
گويى  تو    ! كردند  گوشزد  را  مسئله  اين  هم 
كه اينان از همان جامعه اى صحبت نميكنند 
كه دانشجويان مبارزش در جلوى چشم خود 

احمدى نژاد جالد عكس هاى او را 
ديكتاتور  شعار  و  كشيدند!  آتش  به 
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از  يا  و  زدند!  فرياد  را  گمشو  برو 
همان جامعه اى صحبت نميكنند كه 
كارگرانش شعار كارگران ، انقالب ، 
انقالب را سر مى دهند!  اما الزم است بپرسيم 
كه مگرهمه مبارزات و اعتراضات مردم ما در 
تمام سطوح اجتماعى غير مسالمت آميز هستند 
كه اين چنين سركوب مى شوند؟   آيا كارگران 
خاتون آباد كه مورد شليك گلوله هاى مزدوران 
براى  جز   ، گرفتند  قرار  اسالمى  جمهورى 
تحقق خواسته هاى اقتصادى خويش دست به  
تظاهرات زده بودند؟   آيا چهره هاى خونين 
زنانى كه در اين چند ماه اخير مورد ضرب و 
خاطر  به  گرفتند  قرار  نظامى   نيروهاى  شتم 
بوده؟   شان  شكنانه  ساختار  و  انقالبى  مبارزه 
وجود  اصل  كمپين  زنان  برخوردى  چنين  با 
ديكتاتورى عريان رژيم جمهورى اسالمى كه 
الزمه بقاى حياتش هست را به گونه اى انكار 
نموده و اين طور جلوه مى دهند كه گويا اين 
گروه  نادرست  برخورد  خاطر  به  ديكتاتورى 

هاى مختلف مردم صورت مى گيرد. 

تعيين   ، كمپين  اين  برنامه  از  ديگرى  مورد 
كنندگان  امضا  براى  سالگى   18 سن  حداقل 
مى باشد.  در جامعه اى كه طبق قانون دختران 
در9 سالگى مسئوليت كامل كيفرى دارند و در 
صورت ارتكاب به جرم مى توانند به اعدام هم 
محكوم شوند ، در جامعه اى كه دختران قانونا 
مى توانند در 13 سالگى ازدواج كنند ، حذف 
بهانه  اين  تحت  جامعه  از  بزرگ  بخش  اين 
را  سال   18 زير  افراد  المللى  بين  قوانين  كه 
كودک به حساب مى آورد در واقع بى اعتنايى 
و عدم حمايت از حقوق اين بخش از دختران 
تلقى ميشود.  چرا كمپين با چنين ستمى كه در 
برخورد  مى گيرد  صورت  دختر  كودكان  حق 
چوب  چهار  در  دارد  سعى  ولى  نمى كند 
همچنين  نمايد  !!؟   عمل  المللى”  بين  “قوانين 
بايد توجه داشت كه گذشته از آنكه در هيچ 
از  اثرى  كوچكترين  كمپين  اين  برنامه  جاى 
طرح  حقوق اكثريت زنان كارگر و زحمتكش 
جامعه وجود ندارد كه مى توانست در حداقل 
استثمارگرانه  لغو   ، برابر  دستمزد  طرح  خود 
كار خانگى و ايجاد امنيت شغلى براى زنانى 
 ، باشد  هستند  خانواده  سرپرست  اكثرا  كه 
زنان  عمومى  هاى  خواست  از  اثرى  حتى  ما 
آزادى  حق   ، پوشش  آزادى  حق  مثل  جامعه 
را  سنگسار  شنيع  عمل  منع  يا  و  جنين  سقط 
تغيير  لزوم  ميشود  گونه  چه  بينيم.   نمى  هم 
اين  از  اما  كرد  طرح  را  آميز  تبعيض  قوانين 
مسايل و خواست هائى نظير آن سخن نگفت؟  
چگونه ميشود با بى تفاوتى از كنار حق آزادى 
پوشش زنان كه از ابتدائى ترين آزادى ها در 
يك جامعه است گذشت؟  چگونه ميشود حق 
آزادى سقط جنين كه زندگى بسيارى از زنان 
گرفت؟   ناديده    ، انداخته  خطر  در  را  جامعه 

ولى همه به خوبى مى دانند كه اگر طراحان 
كمپين اين خواسته ها ى پايه اى  را در برنامه 
از  توانستند  نمى  ديگر  بودند  داده  جا  كمپين 
آيت اهللا بجنوردى و صانعى  تا ييديه گرفته 
باشند و ادعا كنند كه خواسته هايشان با اسالم 
طراحان  كه  آيد  مى  نظر  به  ندارد.    ضديتى 
 ، تقليد  مراجع  به  تكيه  با  دارند  قصد  كمپين 
به  را   “خوب”  و   “ واقعى   “ اسالم  ماهيت 
زنان بياموزند . همانطور كه مالحظه مى شود 
طراحان كمپين حتى خواست جدايى دين از 
دولت را نيز مطرح نمى كنند. خواستى كه به 
مى  و  نيست  راديكاليسم  بيانگر  خود  خودى 
دانيم كه بعضى در درون طبقه حاكم نيز اين 

خواست را عنوان مى كنند.

شركت  و  دفاع  در  بايد  را  كمپين  ماهيت 
كه 8  ديد  خاتمى  انتخاباتى  ازكمپين  طراحان 
شكست  از  بعد  و  دويدند  آن  دنبال  به  سال 
دو  را  زنان  جنبش  “اصالحات”  مفتضحانه 
دستى به رفراندم آقاى سازگارا تقديم نمودند 
، كه نتيجه منطقى چنين نگرشى همواره نگاه 

به باال بوده است . 

است  نگرشى  چنين  طبيعى  تكامل   ، كمپين 
كه امروز ميخواهد با اتكا به يك ميليون امضا 
سر  بر  آمدن  كوتاه  به  متقاعد  را  ها  بااليى 
قوانينش كند.  ماهيت كمپين را بايد در جلب 
جستجو  دينى  مرتجع  معتمدين  از  حمايتشان 
كرد ، كه با خوشحالى در مورد حمايت آيت 
اهللا صانعي و حجت االسالم غرويان از برابری 
آنچنان  نويسندگان  و  نويسند  مى  مقاله  ديه 
رفسنجانى  چون  خائنى  حمايت  از  شور  با 
صحبت مى كنند كه انگار جامعه جنايت هاى 

اين عنصر منفور را فراموش كرده است: 
از  هفته  يك  گذشت  با  برابری:  برای  “تغيير 
ضرورت  بر  مبني  رفسنجاني  هاشمي  سخنان 
برابری ديه زن ومرد، آيت اهللا صانعي و حجت 
االسالم غرويان، عضو موسسه امام خميني نيز 
خواستار اقدام نمانيدگان مجلس برای تصويب 
برابری ديه شدند.آيت  اهللا صانعي با استقبال از 
وظيفه  همه  گفت:«  رفسنجاني  هاشمي  طرح 
داريم نسبت به دفاع از حقوق زنها و حقوق 

همه انسانها تالش كنيم”
اخيرا  داشت:«  اظهار  ايسنا  با  گفتگو  در  وی 
هاشمى  آيت اهللا  مرد،  و  زن  ديه  با  رابطه  در 
لحاظ  به  كه  كرد  اعالم  صريحا  رفسنجانى 
كه  نقشى  و  جامعه  در  زن  اقتصادى  حضور 
زنان در توليد ثروت در جامعه دارند، بايد ديه 
زن و مرد برابر باشد، در همين راستا بنده نيز 

با اين اظهار نظر موافقم.”
موادی  اصالح  اينكه  بر  تاكيد  با  “رفسنجاني 
از قانون مدني كه زنان ايراني را با پاره ای از 
مشكالت روبرو كرده، ضروری است، گفت: 
با  قوانين  برخي  تطابق  عدم  حاضر  حال  «در 

شرايط زماني احساس ميشود.” 

خود  ديه  كه  است  توضيح  به  الزم  دراينجا 
شده  گذارى  پايه  قصاص  مجازات  اساس  بر 
بر  قاطعانه  مردم  كه  اين  جاى  به  حال  است. 
عليه قانون ضد بشرى قصاص مبارزه كنند و 
آن را  ريشه كن نمايند ، كمپين همه را تشويق 
به جمع آورى امضا كرده و تالش مى كند كه 
مقابل  در  مرد  و  زن  مالى  منفعت  و  برداشت 
اين قانون ارتجاعى برابر شوند!  و اين چيزى 
نيست جز به رسميت شناختن قانون ارتجاعى 
اى  ذره  فوق  برخورد  رو  اين  از  قصاص!  

عنصر ترقى خواهى را در خود ندارد.
 

كه   اين  بر  مبنا  كمپين  ادعاى  اين  مورد  در 
با  تضادى  زنان  طلبانه  برابرى  هاى  خواست 
مذاهب  اصوال  كه  گفت  بايد  ندارد!   اسالم 
حفظ  به  خدمت  در  تاريخ  طول  در  همواره 
نظام هاى استثمارگر بوده اند و نقشى جز اين 
كه توده ها را با توسل به خرافات و ترس از 
كنند  ترغيب  ستمگران  از  اطاعت  به  آخرت 
مبانى  با   اى  ذره  كه  كسى  هر  اند.  نداشته   ،
دين اسالم آشنايى داشته باشد ميداند كه يكى 
ازنقطه ضعف هاى اينان موضوع حقوق زنان 
مى باشد و بر خالف آنچه كمپين تبليغ ميكند 
اين بى حقوقى از اصول دين اسالم و بر پايه 
بر  زن   مورد  در  قرآن   مرتجعانه  هاى  سوره 

گرفته شده اند.

بورژوا  طبقات  ميان  از  زنانى  حاضر  حال  در 
ستمديده  زنان  مبارزات  رهبرى  مى كوشند 
آن  بتوانند  تا  كنند  تصاحب  را  ما  جامعه 
مبارزات را در جهتى پيش ببرند كه به منافع 
خودشان ، به عنوان زنان متعلق به طبقه بورژوا 
بر  درست  آنها  يعنى  نشود.   وارد  اى  ضربه 
خالف اكثريت زنان تحت ستم ايران ، منافع 
و  اسالمى  جمهورى  رژيم  حفظ  در  را  خود 
عليرغم  بينند.  مى  رژيم  اين  حاكميت  تداوم 
همه طعنه هائى كه اينان به كمونيسم مى زنند 
مقاله  نگارندگان  نازل  سطح  بيانگر  خود  كه 
نسبت به كمونيسم مى باشد ، به خاطر جلب 
كسانى  و  چپ  نيروهاى  و  كمونيستها  نظر 
كه خود را با اين واژه ها تعريف مى كنند ، 
اينها از ماركس هم نقل قول مى آورند تا به 
كمپين  از  پشتيبانى  به  هم  را  آنها  ترتيب  اين 
اين  به  قول  نقل  بكشانند.  امضاء  ميليون  يك 
كجاى  هر  در  كمونيست ها   “ است:  صورت 
وضع  عليه  بر  انقالبى  جنبش  هر  از  جهان 
موجود سياسى و اجتماعى حمايت مى كنند.”

اند  نشده  متوجه  باال  قول  نقل  نگارندگان   
حمايت  از  صحبت  ماركس  جا  اين  در  كه 
ها  حركت  نه    ، كند  مى  انقالبى  جنبش  از 

گرو  در  ل  د  كه  رفرميستى  ى 
كه   است  بعيد  دارند.  حاكمين 
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داشته  ادعا  خود  كمپين  طراحان 
كمپين  كنونى  حركت  كه  باشند  
محسوب  انقالبى”  “جنبش  يك   ،
ميشود.   اينها اساسًا خواهان تغييرات بنيادى 
كه  حالى  در  نيستند  اجتماعى  انقالب  يك  با 
 .... گويد:  مى  آلمانى  ايدئولوژى  در  ماركس 
اين كه هم براى توليد اين آگاهى كمونيستى 
به مقياس وسيع و هم براى انجام اين انقالب 
تغيير انسانها در مقياس وسيع ضرورى است ، 
چيزى كه تنها در يك جنبش عملى ، در يك 
انقالب مى تواند به انجام برسد ، بنابراين يك 
انقالب نه تنها به اين خاطر ضرورى است كه 
طبقه مسلط را به هيچ شيوه ديگرى نمى توان 
برانداخت بلكه از اين رو كه طبق براندازنده 
تواند  مى  انقالب  يك  در  تنها  (كارگران) 
گريبان خود را از كثافات كهن رها سازد و به 

پايه ريزى نوين جامعه قادر گردد” .
 

براى كمونيست ها مبارزه با قوانين ارتجاعى 
براى  ما  و  است  مهم  بسيار  زنان  عليه  بر 
تساوى حقوقى زن ومرد مبارزه مى كنيم، ولى 
برانداختن  براى  مبارزه  حين  در  را  كار  اين 
جامعه سرمايه  دارى و دولت حامى آن انجام 
را  خودشان  نه  هرگز  كمونيستها  دهيم.   مى 
فعال   بگويند  كه  را  ها  توده  نه  و  ميزنند  گول 
كرد   مبارزه  دارى  سرمايه  قوانين  با  بايد  فقط 
تا بعد نوبت مبارزه با سرمايه دارى فرا رسد 
وهمواره تمام تالش مبارزاتى خود را براى از 
بين بردن “علت” به كار ميبرند.  به اين معنا كه 
ما از همين  امروز خود سيستم سرمايه دارى 
مان  سعى  و  دهيم  مى  قرار  حمالت  آماج  را 
زن  اقتصادى  سركوب  به  كه  است  اين  تمامًا 
پايان داده و با نابودى سرمايه دارى شرايطى 
در جامعه بوجود آيد( سوسياليسم) كه در آن 

شود.    قرار  بر  ومرد  زن  بين  اقتصادى  تساوى 
سوسياليسم نمى تواند بدون برسميت شناختن 
تساوى كامل حقوقى بين زن ومرد  در جامعه 
بوجود آيد.   بنابراين به هيچوجه اين موضوع 
مطرح نيست كه ما مبارزه با علت اصلى كنونى 
ادبار زنان يعنى سيستم سرمايه دارى را كنار 
بگذاريم و اول برويم با قانون آن مبارزه كنيم 

تا نوبت به خود سرمايه دارى برسد!

خالصه بگويم:
- كمپين نميتواند نقشى آگاه دهنده براى زنان 
و مردا ن جامعه ما داشته باشد زيرا كه اساسا 
خود را فاقد افق روشن  مبارزاتى و سياسى 

ميبيند .

- كمپين نمى تواند ادعاى سكوالريسم حتى 
در نوع بورژوازى آن را داشته باشد ، زيرا كه 
هايى  خواسته  حداقل  اين  به   رسيدن  براى 
تاييد  به  متكى   ، گذاشته  خود  اهداف  در  كه 
مى  و  است  شده  نظام  در  مذهبى  مرتجعين 
از  ديگرى  تفسير  با  را  قوانين  تغيير  كوشد 
كنند  مى  تأكيد  خود  سازد.   هماهنگ  اسالم 
شده  مطرح  هاى  خواسته  از  كدام  “هيچ  كه 

ضديتى با مبانى اسالم ندارد”!

- كمپين نمى تواند حتى ادعاى مبارزه در راه 
را  جامعه  در  زنان  حقوقى  برابرى  به  رسيدن 
داشته باشد ، زيرا كه برابرى زنان را در تضاد 

با  مذهب اسالم زن ستيز نمى بيند. 

از  “اصالحات  ادعاى  تواند  نمى  كمپين   -
او  نظر  از  كه  زيرا   ، باشد  داشته  را   “ پايين 
در نهايت اين دولتمردان رژيم هستند كه بايد  
اين خواسته ها ى بسيار محدود را هم عملى 

كنند. 

- كميپن نمى تواند ادعاى تعلق به زنان جامعه 
را در طيف وسيعى داشته باشد ، زيرا كه كامال 
ما  جامعه  اكثريت  هاى  نياز  و  ها  خواسته  با 

يعنى زنان كارگر و زحمتكش بيگانه است.

اين ادعا كه در ايران اين نوع حركت  تنها نوع 
ممكن فعاليت در شرايط سياسى امروز است 
و امر تغيير قوانين ضد زن به شكل مسالمت 
بخطر  را  رژيم  موجوديت  كه  آنجايى  تا  آميز 
نيندازد امرى شدنى مى باشد، نه تنها راه رشد 
جنبش زنان و راديكاليسم آن  را گرفته، بلكه 
اين تصور را در اذهان ايجاد مى كند كه چنين 
تغييراتى در چهارچوب چنين نظامى عملى مى 
باشد و در نتيجه به حاكميت رژيم جمهورى 

اسالمى مشروعيت مى بخشد. 

ستم بر زن داراى ريشه هاى تاريخى بوده و 
براى نابودى قوانين ارتجاعى راهى جز نابودى 
مى  خود  بطن  در  را  ستم  اين  كه  مناسباتى 
پروراند نيست . خشم و نفرت زنان را بايستى 
متوجه دستگاهى كرد كه مسبب اصلى وجود 
و اجراى چنين قوانينى مى باشد. نابودى اين 
قوانين در حقيقت در مبارزه بى امان زنان عليه 
نظام سرمايه دارى و حاميان آن يعنى تماميت 
رژيم وابسته به امپرياليسم  جمهورى اسالمى 

نهفته است. 

22 ژوييه 2007

زنان بايد از فشار كار خانگى رهايى يابند و شركت آنها در 
زندگى اجتماعى بايد تسهيل شود.

انجام امور منزل و مراقبت از خانواده بخش اعظم وقت و انرژى 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 ميتواند و بايد توسط جامعه سازمان داده شود و انجام گيرد، بخش اجتناب 
ناپذير كار خانه نيز ميتواند و بايد با توليد و عرضه مناسبتر و بيشتر محصوالت و وسائل الزم براى امور منزل، و 

همچنين سازماندهى مناسبتر خدمات اجتماعى به شدت تسهيل شود.
       از بيانيه حقوق زن، مصوب مصوب كنگره دهم كومه له (سازمان كردستان حزب كمونيست ايران)
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تشكل هاى زنان!
در شرايط كنونى كه جنبش  زنان همگام با ديگر جنبشهاى اجتماعى 
ادامه  در  را  بخشى  اميد  و  پيش  به  رو  سير  ايران  جامعه  در  حاضر 
است  كرده  آغاز  ايران  خورده  شكست  قيام  از  بعد  طوالنى  مبارزات 
و مى رود كه به كانون يكى از مبارزات اصلى در بستر جامعه ايران 

تبديل شود.
تالش براى دستيابى به تشكلهاى وسيع زنان با خواست برابرى كامل 
در تمام عرصه هاى سياسى و اجتماعى جامعه و تبديل آن به خواست 
توده اى تمامى زنان و مردان آزاديخواه و انقالبى گام به گام و همراه با 
جنبش راديكال كارگران و دانشجويان و ديگر مبارزات برحق و عادالنه 
مى  مبارزه  روزانه  ترى،  شايسته  زندگى  آوردن  بدست  براى  كه  مردم 
كنند و مى خواهند كه مبارزات خويش را تا نهايت و در كمال جديت 
همگام  برند  پيش  به  بورژوايى  طلبى  مصلحت  و  مماشات  نوع  هر  با 
و همراه شوند تا مبارزات زنان به مثابه يكى از اصلى ترين جنبشهاى 

اجتماعى به نتيجه مطلوب نهايى خويش دست يابد.
همانگونه كه اشاره شد پيشرفت و پيشروى جنبش زنان منوط به تشكل 
نخبه  فقط  حيطه  از  جنبش  اين  بايد  مى  كه  است  زنان  اى  توده  يابى 
گان بدر آيد و با تشكل يابى وسيع زنان در عرصه ها و محيط هاى 
برابر  و  كامل  حقوق  گيرى  پس  باز  و  طرح  براى  مختلف  اجتماعى 
اجتماعى از كوچكترين تا نهايى ترين مرحله فعاالنه در مبارزه بى امان 
با مرد ساالرى و فرهنگ عقب افتاده و اديان مختلف و در پيشاروى 
همه با نظام  سرمايه دارى كه فرو دستى زنان را بنا به منافع خويش  و 

در جوامع گوناگون و در شكلهاى متفاوت نهادينه كرده است.
براى سازمانيابى در تشكلهاى وسيع زنان و تحميل اين تشكلها به قانون 

مداران بى قانون پيگيرانه تر از هميشه مبارزه كنند.
خصوصيت اين تشكلها ميتواند و بايد جدا از هر نوع مصلحت طلبى 
و از سر سازش در آمدن با حاكميت باشد تا بتواند راه واقعى خود را 
از گرايشات متنوع ديگر كه براى بخشى از حقوق زنان و يا رسميت 
دادن به فرودستى زنان به نام مذهب و فرهنگ عقب افتاده در تالش 
اند و ميخواهند جنبش  زنان را در نيمه راه با شگردهاى پيچيده متوقف 
با  موجود  تمكينهاى  و  گرايشات  با  تقابل  در  و  كنند  جدا  گردانند؛ 
پيوند دادن جنبش رهايى زنان با جنبش راديكال طبقه كارگر و ديگر 

جنبشهاى راديكال به پيروزى رسيدن خويش را ميسرتر گردانند.
با گسترش تشكلهاى موجود و تالش براى ايجاد تشكلهاى ديگر در 

اوليه  هاى  گام  زنان  تشكلهاى  اتحاد  ايجاد  و  كار  و  آموزشى  محيط 
تشكلهاى سراسرى را ميتوان بنياد نهاد.

تشكلهاى موجود زنان در مناسبتهاى متفاوت با طرح خواستهاى برحق 
و طرح اين خواستها در جمع تشكلهاى گوناگون زنان و براى به كرسى 
نشاندن آنها همچنانكه تاكنون مبارزه كرده است در آينده نيز مى تواند 
به بستر اعتراضات گسترده تر و ادامه دارترى براى تمام زنان و مردانى 
جامعه  در  مردان  و  زنان  نابرابر  حقوق  كمال  و  تمام  رفع  خواهان  كه 

هستند، باشد.
پاسخگوى  نميتوان  اگر  و  اما  و  كردن  تمكين  با  ديگر  حاضر  قرن  در 
تشكالت  استقالل  بنابراين  بود.  آزاد  بشريت  و  زنان  واقعى  نيازهاى 
زنان از نهادهاى دولتى و مماشات جو امر بسيار مهمى است تا در سير 
پيشرويهاى آينده خويش هر چه بالنده تر شايستگى انسان و بخصوص 
با  انسان  كه  زمانيست  دير  دهد.  نشان  وضوح  به  قرن 21  در  را  زنان 
تجربه هاى اجتماعى و علمى ثابت نموده كه پيشرفت انسان در گرو 
آزادى و زندگى برابر و شايسته براى همگان است. در نتيجه خواست 
و مطالبات واقعى زنان در دنياى امروز بسيار به تاخير افتاده و بايد براى 
جبران اين تاخير پيگيرانه تر از هميشه مبارزه كرد، و اين امر فقط در  
هم پيوستگى  سازمان وسيع زنان و مردان آزاديخواه ممكن است كه در 
تشكلهاى متنوع كوچك و بزرگ متشكل شده اند. ارتباط اين تشكلها با 
هم براى طرح و پيگيرى خواست زنان در سطح همه شهرها و روستاها 
و تبليغ و اشاعه فرهنگ اين بخش از مبارزه در ميان اكثريت زنان كه 
و  خودكشى  قبيل  از  اجتماعى  متعدد  ناهنجاريهاى  دست  از  خالصى 
خودسوزى ، اعتياد، تن فروشى و خشونت بى مرز عليه زنان در محيط 
كار و در تمامى جامعه فقط و فقط منوط به سازمان يابى وسيع زنان در 
تشكلهاى زنان است. و بايد با گسترش و وسعت بخشيدن به تشكلهاى 
فعلى و موجود در كل جامعه ايران اين مبارزه سخت اما ممكن را در 
تقابل با تمامى راهكارهايى كه سبعانه و با خشونت كامل در مقابل اين 

مبارزه بر حق قرار گرفته اند با افتخار و سربلندى به پيش برد.

پيروز باد مبارزه عادالنه تمامى زنان و مردان آزاديخواه 
براى رفع هر گونه ستم و تبعيض عليه زنان

امير كاله قوچى

        
هر نوع تبعيض عليه زنان در تشكل هاى سياسى، صنفى و فرهنگى ممنوع است.

زنان و مردان بايد به يكسان از حق عضويت و فعاليت در اين تشكل ها برخوردار باشند.

تشكل حول مطالبات و مسائل زنان آزاد است.
هر گونه تشكل براى كسب حقوق زنان، دفاع از اين حقوق و نيز پاسخگويى به نياز و بهبود وضعيت 

زنان آزاد است و دولت موظف است امكانات و تسهيالت الزم را در اختيار اين تشكلها قرار دهد.

از بيانيه حقوق زن، مصوب  كنگره دهم كومه له (سازمان كردستان حزب كمونيست ايران)
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هاى  كتاب  مقاالت،  اشعار،  ها،  داستان  در 
مذهبى، مباحث و ديالوگ هاى روزمره، ضرب 
المثل ها، كلمات، صفات و مفاهيمى كه به زن 
و  زن  تحقير  آشكارا  شوند،  مى  داده  نسبت 
جنس دوم شمردن آن را به نماش مى گذارد. 
حتى اگر تصوير مثبتى نيز از زنان داده شود: 
«دست كمى از مردان» ندارند پسوندى اضافه 

مى شود.
«چند  چون  هم  هايى  المثل  ضرب  متاسفانه 
كلمه از مادر عروس بشنو»، «زن كه رسيد به 
بيست بايد به حالش گريست»، «توى سر سگ 
بود  خوب  زن  «اگر  شه»،  مى  پيدا  زن  بزنى 
سوسكه،  خاله   » گرفت»،  مى  يكى  هم  خدا 
جامعه  در  و...  خرگوشه»  خانم  موشه،  خانم 
عموميت دارد، همه تحقير و توهين آشكارى 
به زن است. بسيارى از كلمات كه بار جنسى 
مى  محسوب  زنانه  صفات  عموما  اما  ندارند 
شوند. از همين رو ضرورى است كه مفاهيم و 
واژه هاى مردساالرانه را در عرصه ايدئولوژى، 
فلسفه، اقتصاد، سياست، جامعه و فرهنگ به 

چالش كشيد. 
اين طرز تفكر و عدم درک زن به عنوان انسان 
مستقل، تاثيرات روانى و رفتارى و ارزش هاى 
ارتجاعى مردساالرانه در جامعه دارد. دنيايى كه 
بر پايه چنين ارزش ها و داورى هايى بنا شده، 
جامعه اى وارونه است و آن را بايد زيرورو 
كرد و ارزش ها و معيارهاى انسانى را به جاى 
آن قرار داد. جدا از اين كه مرد است يا زن، 
حقوق  بايد  و  است  انسان  نخست  گام  در 
رسميت  به  سان  يك  و  برابر  ها  انسان  همه 
شناخته شود و هرگونه برترى به مثابه توهين 
به بشريت مورد اعتراض قرار گيرد. توهين به 
زن نه تنها در فرهنگ و ادبيات فارسى، بلكه 

در كليه زبان ها صورت مى گيرد.
ادبيات  ويژه  به  شفاهى  و  كتبى  ادبيات  در 
قديم، اشعار شاعرانى چون فردوسى و سعدى 
و نظامى و...، زن ستيزى خود را در كالم هاى 
شاعرانه به نمايش مى گذارند. شاعر معروف 
سعدى، در يكى از شعرهايش زن را چنين به 

تصوير مى كشد:

زن خوب فرمانبر پارسا   
 كند مرد درويش را پادشا (...)

چو زن راه بازار گيرد بزن   

وگرنه تو در خانه بنشين چو زن
  ِ اگر زن ندارد سوى مرد گوش   

سراويل ُكحليش - در مرد پوش
چو در روى بيگانه خنديد زن   

دگر مرد گو الف مردى مزن
ز بيگانگان چشم زن دور باد  
چو بيرون شد از خانه در گور باد-

 
سنت  زنان  چند  هر  شاهنامه،  معروف  اثر  در 
نگرش  اثر،  اين  در  اما  كنند،  مى  شكنى 

ارتجاعى به زن مشمئز كننده است. 
رستم، درباره زنان به كاوس مى گويد:

كسى كو بود مهتر انجمن   
 كفن بهتر او را ز فرماِن زن

سياوش ز گفتار زن شد به باد  
خجسته زنى كو ز مادر نزاد

 
در  زن  به  نسبت  كلى  نگرش  ترتيب،  بدين 
در  است.  تحقيرآميز  و  غيرانسانى  شاهنامه 
عكس  بر  «كوراوغلو»  حماسه  در  كه  حالى 
و  دارند  برابر  حقوق  مرد  و  زن  شاهنامه، 
منافع  راه  در  مردان،  دوش  به  دوش  نيز  زنان 
و  ها  خان  با  جامعه  زحمتكشان  و  محرومان 
فئودال ها مى جنگيدند. در «چنلى بئل»، مركز 
تجمع دالوران كوراوغلو، فرقى بين زن و مرد 
پرده  پس  در  معموال  بئل  چنلى  «زنان  بنود. 
و  ها  عاشيق  زبان  از  كه  بودند  ها  خان  مانده 
مى  را  پهلوانان  اندام  زيبايى  و  پهلوانى  صف 
شنيدند و عاشق آن ها مى شدند و آن گاه به 
پهلوانان پيغام مى فرستادند كه به دنبال شان 
آيند. اين زنان خود در پهلوانى و جنگجوئى 

دست كمى از مردان خويش نداشتند.» (1) 
و  حق  بر  مبارزه  عموما  كوراوغلو،  حماسه 
عادالنه و برابرى طلبانه، آزاداگى و آزادانديشى 

و آگاهى تاكيد دارد. 

اساسا مشروعيت نگرِش نابرابر بين زن و مرد 
آفرينش  مذهبى  داستان  در  بايد  تر  بيش  را 
هاى  قرن  كه  داد  قرار  بررسى  و  بحث  مورد 
مخربى  تاثير  جوامع  عمومى  افكار  بر  متوالى 
كه  پژوهشگرانى  نيستند  كم  است.  گذاشته 
مردى  بلكه  نيست،  زن  بشر  اولين  معتقدند 
به  بعدا  را  حوا  «خداوند»  «آدم».  نام  به  است 

خاطر آدم آفريد تا او را از تنهايى به در آورد. 
آزادى  و  زن  حقوق  به  نسبت  مذاهب  تمام 
به  را  زن  و  دارند  ارتجاعى  نگرشى  هايش 
عنوان انسان مستقل به رسميت نمى شناسند. 
در قرآن، انجيل و تورات و غيره، زن شديدا 

مورد حقارت و بى حرمتى قرار گرفته است.
در انجيل آمده است: «زن را اجازت نمى دهيم 
كه تعليم دهد. يا بر شوهر مسلط شود، بلكه 
در سكوت بماند، زيرا كه آدم اول ساخته شد 
زن  بلكه  نخورد،  فريب  آدم  و  حوا،  بعد  و 

فريب خورده، در تقصير گرفتار شد.» (2) 
در جاى ديگرى از انجيل آمده است: «شوهر 
كليسا  سر  نيز  مسيح  كه  چنان  است،  زن  سر 
و نجات دهنده بدن است. ليكن هم چنان كه 
نيز  زنان  همچنين  است،  مسيح  مطيع  كليسا 
باشند.»  مطيع  امرى  هر  در  را  خود  شوهران 

 (3)
فرمان يهوه به زن چنين است: «چشمت بايد 
به شوهرت باشد و وى بر تو حكومت خواهد 
كرد.» يهوه، در آخرين بند از وصاياى دهگانه 
اش كه به قول مشهور به موسى فرستاده است، 
زنان را در رديف چارپايان و اموال منقول ذكر 
مرا  كه  سپاسگزارم  ترا  «خدايا   (4) كند.»  مى 
اين  در  يهوديان  ولى  نيافريدى.  زن  و  كافر 
تا  زن  شرق  سرتاسر  در  نبودند...  تنها  عقيده 

پسر نزاده بودند، منفور بودند.» (5)
حوا  و  مرد  آدم  كه  آن  نخست  ترتيب،  بدين 
زن است. حوا، از دنده چپ آدم آفريده شده 
است. حوا، باعث و بانِى رانده شدن انسان از 
بهشت شده است. در اين مورد روايت هاى 
گوناگونى وجود دارد. روايت تاريخ بلعمى، از 

داستاِن آفرينش مرد و زن چنين است:
«خداى عزو جّل از پهلوى چپ وى «آدم - 
مرد» حوا (زن) را بيافريد... خلقى به صورت 
را  او  كرد،  باز  چشم  چون  (آدم)  ماه...  چون 
«حوا» را به بالين خويش ديد نشسته بر تخت. 
جفت  «من  گفت:  حوا  كيستى؟»  «تو  گفت: 
توام، و مرا خداى تعالى آفريد و از پهلوى تو 

بيرون آوريد تا دل تو به من بيارامد». 
«ابليس... چون از آدم نوميد شد، نزديك حوا 
و  گردد،  روا  زودتر  زنان  بر  فريب  و   - شد 
پس  فريفتن...  توان  زنان  بر  هم  نيز  را  مردان 
زيان  را  او  بخورد،  ممنوع»  ميوه  «از  حوا 

يكى  آدم  چون  پس  نداشت... 

بهرام رحمانى
bamdadpress@ownit.nu

تحقير زن
 در فرهنگ و ادبيات!؟
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بشكست و به دهن اندر نهاد و به 
گلوش اندر شد، هر دو جامه از تن 
ببَريد و عورت هاشان برهنه شد... 
هر دو از يكديگر شرم داشتند: هر يكى برگ 
بپوشيدند...  بدان  عورت  و  برگرفتند  درختى 
خداى عزوجل هر چهار از بهشت بيرون كرد؛ 
آدم را و حوا را و ابليس را و مار را. پس مار را 
عقوبت كرد به خاک خوردن و به شكم رفتن، 
حوا را عقوبت كرد به حيض و كودک زادن و 
سختى و پليدى ديدن، از بهر آن كه دليل آدم 
بود به خوردن بر آن درخت؛ هر چهار اندرين 

جهان فرستاد.»

عزوجل  مى نويسد:  «خداى  الملك،  نظام 
گماشتم  زنان  بر  را  مردان   ...» است:  فرموده 
خويشتن  ايشان  اگر  دارند  مى  را  ايشان  تا 
ايشان  سر  بر  را  مردان  داشتن،  بتوانستندى 
مردان  بر  را  زنان  كه  هر  پس  نگماشتمى. 
گمارد، هر خطايى و ناسزايى كه پديدار آيد، 
جرم آن كس را باشد كه اين رخصت داد و 

عادت بگردانيد». (6) 
در قرآن، آمده است: «مردان را بر زنان تسلط و 
حق نگهبانِى است. به واسطه آن برترى (نيِرو 
و عقل) كه خدا بعضِى را بر بعضِى مقرر داشته 
و هم به واسطه آن كه مردان از مال خود بايِد 
به زنان نفقه دهند پس زنان شايِسته و مطيِع 
حقوق  حافظ  مردان  غيِبت  در  كه  هايِند  آن 
شوهران باشند و آنچه را كه خدا به حفظ آن 
امر فرموده نگه دارند و زنانِى كه از مخالفت 
و نافرمانِى آنان بيِمناكيِد بايِد نخست آن ها را 
آن  خوابگاه  از  نشدند  مطيِع  اگر  كنيِد  موعظه 
ها دورى گزيِنيِد باز مطيِع نشدند آن ها را به 
زدن تنبيِه كنيِد چنانچه اطاعت كردند ديِگر بر 
آن ها حق هيِچ گونه ستم نداريِد كه همانا خدا 

بزرگوار و عظيِم الشان است.» (7) 
اين  كسى  غرب،  مدرن  جوامع  در  امروز  اگر 
شاكى  و  گيرد  كار  به  زن  عليه  بر  را  كلمات 
خصوصى هم پيدا كند به لحاظ قانونى و به 
اما  است.  پيگيرى  قابل  توهين  و  تهديد  دليل 
چون آيه قرآن است جامعه موظف است آن را 
بپذيرد و حتى انتقاد به آن، احتماال خطر جانى 

و ترور نيز به دنبال دارد.
پيِغمبر گقته است: «حكم خدا در حق فرزندان 
شما ايِن است كه پسران دو برابر دختران ارث 
برند.» (8) در ادامه سلطه گرى مرد، او مجاز 
است كه چند همسر داشته باشد: «پس آن كس 
از زنان را به نكاح خود آريِد كه شما را نيِكو 
و مناسب با عدالت است دو، يِا سه، يِا چهار.» 
(9) اما اگر زنى حجاب خود را رعايت نكرد 
حكم  شد،  سخن  هم  «نامحرمى»  مرد  با  يا  و 
سنگسار در انتظارش است؟! بنابراين، ناعدالتى 
و زن ستيزى ريشه در تمام مذاهب دارد. حتى 
در دين اسالم، مردان مجازند بچه در قنداق را 
به عقد خود درآورند و در 9 سالگى با او هم 

خوابگى بكنند، در حالى كه در جوامع مدرن 
جرم  كودک  به  تجاوز  عنوان  به  عملى  چنين 

بزرگى محسوب مى شود.  
تا زمانِى كه خديِجه زنده بود محمد تك همسر 
بود. ولى پس از مرگ خديِجه در 619 ميِالدى 
حاكميت  تحكيِم  و  مديِنه  به  پيِغمبر  ورود  و 
اش، دوران چند همسرى اش آغاز گرديد. و 
از ميِان يِازده زن پيِغمبر، عايِشه دختر ابوبكر 
كه از شش سالگِى براى محمد در نظر گرفته 
به  سالگِى   9 يا   8 سن.  در  باالخره  بود  شده 
بيِش  كه  محمد  ازدواج  به  زن  سوميِن  عنوان 
از پنجاه سال داشت، درآمد. ايِن امر نيِز نشان 
مى دهد كه حب قلبِى مورد نظر قرآن حداقل 
در دوران اوليِه بيِن ايِن دو فرد بيِانگر مناسبات 
عاشقانه متقابل نبوده است و مالحظات سيِاسِى 
و خانوادگِى و قومِى و تمايِالت جنسى محمد 
نقش مهمِى داشته اند. (10) در مورد امتيِازات 
«اى  است:  آمده  چنيِن  قرآن  در  محمد،  ويژه 
پيِغمبر ما زنانِى را كه مهرشان را ادا كردى بر 
تو حالل كرديِم و كنيِزانِى كه به غنيِمت، خدا 
تو را نصيِب كرد و ملك تو شد و نيِز دختران 
عمه و دختران خالو و دختران خاله آن ها كه 
زن  نيِز  و  كردند  هجرت  خود  وطن  از  تو  با 
مومنه اى كه خود را به رسول بِى شرط و مهر 
ببخشد و رسول هم به نكاحش مايِل باشد كه 
ايِن حكم (هبه و بخشيِدن زن و حالل شدن 
او) مخصوص تو است... ايِن زنان همه را كه 
بر تو حالل كرديِم و ترا مانند مومنان امتت به 
احكام نكاح مقيِد نكرديِم بديِن سبب بود كه 
بر وجود عزيِز تو در امر نكاح، هيِچ حرج و 

زحمتِى نباشد.» (11) 
خدا، قرآن و پيغمبر، به مردان اين قدرت مطلق 
را داده اند كه: «زنان شما كشتزار شمايِند پس 
هرگاه  شويِد  نزديِك  ها  بدان  كشت  براى 
را  «مردان  يِا  و  خواهيِد.» (12)  آنان  مباشرت 

بر زنان افزونى و برترى است.» (13) 
كه  هستيم  واقعيت  اين  شاهد  ما  امروز  اگر 
دست كليسا از دخالت در زندگى خصوصى 
مردم به ويژه زنان كوتاه شده است، نه خواست 
كشيشان، بلكه در اثر مبارزه پيگير زنان و مردان 
برابرى طلب و عدالت خواه و جنبش كارگرى 
كمونيستى و با روشنگرى روشنفكران سكوالر 

اين  است.  شده  ميسر  چپ  و  خواه  آزادى  و 
تجربه به ما مى آموزد كه برقرارى يك جامعه 
آزاد و برابر و انسانى در ايران، تنها از مسير 
حضور فعال در جنبش كارگرى، جنبش زنان، 
جنبش دانشجويى امكان پذير و عملى است. 
در اين ميان روشنفكران سكوالر و چپ مى 
فرهنگ  تغيير  و  جامعه  روشنگرى  در  توانند 

حاكم، نقش مهمى را ايفا كنند.

البته فيلسوفان معروفى نيز مانند ارسطو  نسبت 
به انسان زن ديد و نظر ارتجاعى داشتند. ارسطو، 
معتقد بود: «نسبت زن به مرد مثل نسبت غالم 
مثل  و  مفكره  قوه  و  روح  به  بدن  و  مولى  به 
نسبت اقوام وحشى به يونانيان است. زن، مرد 
ناقصى است كه مرحله پايين ترى رشد و نمو 
مى كند. به حسب طبيعت، جنس نر مافوق و 
ماده  و  حاكم  نر  است.  زيردست  ماده  جنس 
محكوم است و اين قاون بالطبيعه شامل تمام 
افراد بشر نيز هست. زن از حيث اراده ضعيف 
است و به همين جهت نمى تواند در صفات 
و احوال مستقل بماند. بهترين وضع براى زن 
داشته  آرامى  خانوادگى  زندگى  كه  ست  آن 
شوند،  تربيت  مردان  مانند  نبايد  زنان  باشد. 
همچنان كه افالطون مى خواهد در جمهورى 
و  زن  فرق  و  اختالف  بايد  كند.  عمل  خود 
مرد را در تريبت در نظر آوريد، نه تشابه آن 
دو را. سقراط مى پنداشت، شجاعت در مرد 
و زن يكى است ولى چنين نيست. شجاعت 
مرد در فرماندهى و شجاعت زن در اطاعت و 
فرمانبرى است و همچنان كه شاعر مى گويد: 

سكوت، افتخار زن است.» (14) 
 

و  متغير  عقايد  با  است  فيلسوفى  نيچه،  يا 
در  محورى  نقش  همچنين  نيچه،  متناقض. 
تحليل فرهنگ غربى داشته و هم در پيشرفت 
متفكر  نخستين  عنوان  به  او،  غرب.  فلسفه 
هاى  نوشته  در  است.  معروف  مدرن  پست 
نيچه، استعاره هاى مادرانه و تقسيم بندى هاى 
زنانه موج مى زند: گروه مادران، خواهران، پير 
دختران، بيوه ها، معلم هاى سرخانه، روسپى 
دختران  ها،  بزرگ  مادر  باكره،  دختران  ها، 

كوچك و بزرگ و...
ژاک دريدا، گونه هاى مختلفى از زنان را در 
نوشته هاى نيچه مشخص مى سازد، او به طور 
مى  زن  كه  را  هايى  موقعيت  از  نوع  سه  كلى 

تواند در آن قرار گيرد، چنين بيان مى كند:
1 - زن يك دروغ است؛ او اخته شده است.

2 - زن با حقيقت بازى مى كند؛ او اخته كننده 
است.

يك  تاييدگر؛ او  خود -  ديونيزوسى  3 - زن 
زن تاييد كننده است. (15) 

نيچه، مى نويسد: «... زن را با حقيقت چه كار! 
از ازل چيزى غريب تر و دل آزارتر 
و دشمن خوتر از حقيقت براى زن 
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دروغ  او  بزرگ  هنر  است -  نبوده 
گويى است، و باالترين مشغوليتش 
مردان  ما  بياييد  زيبايى.  و  ظاهر  به 
نيز اقرار كنيم كه درست همين هنر و همين 
غريزه را در زن دوست مى داريم و ارج مى 
و  داريم  دشوارى  بار  و  كار  كه  مايى   - نهيم 
با  آميزش  به  نياز  خويش  كردن  سبك  براى 
موجوداتى داريم كه در زير دستان و نگاه ها و 
حماقت هاى ظريف شان، جديت و گرانى و 

ژرفى ما جنون آسا به نظرمان آيد.» (16) 

كانت، مى گويد كه ويژگى هاى زنان در مقابل 
نيازهاى  با  كلى  طور  به  مردان،  هاى  ويژگى 
طبيعى تعريف مى شود. طبيعت تجربى زنان 
فقدان اختيار را در آن ها نشان مى دهد، در 
ذات  در  كه  عقالنى  بالقوه  نيروى  با  تضاد 
انسانيت آن هاست. در انسان شناسى از يك 
نقطه نظر كاربردى مى نويسد: «طبيعت براى 
محافظت از جنين ترس را در شخصيت زنان 
و  فيزيكى  آسيب  از  ترس  است.  داده  قرار 
بزدلى نسبت به خطرات مشابه. براساس اين 
حفاظت  طالب  مشروع  طور  به  زنان  ضعف 
مردان هستند.» كانت زنان را به علت ترس و 
حجب طبيعى شان براى كار  علمى نامناسب 
مى بيند. او با تمسخر زنان دانشمند را كسانى 
توصيف مى كند كه كتاب هايشان را تا اندازه 
اى شبيه ساعت به كار مى برند، يعنى «آن ها 
ساعت مى بندند براى اين كه اطالع بدهند كه 
ساعت دارند، اگرچه ساعت شان اغلب خراب 
است يا زمان صحيح را نشان نمى دهد.» و او 
مى افزايد: «من به سختى مى توانم معتقد باشم 
داشته  قانونگذارى  توانايى  ضعيف  جنس  كه 
باشد.» (17) «نبايد تعجب كرد كه تحت اين 
كه  كنند  آرزو  پوشى  پرده  بدون  زنان  شرايط 
مى  زن  صورت  اين  در  بودند،  مرد  كاش  اى 
ترى  بيش  عمل  وسعت  و  آزادى  توانست 
نمى  مردى  هيچ  اما  باشد؛  داشته  طبيعتش  در 

خواهد كه زن باشد.» (18) 
تعجب آور اين است كه بسيارى از فمينيست 
مى  توصيه  را  كانت  مطالعه  آكادميك،  هاى 
تفكر  و  ستيز  زن  كانت  كه  حالى  در  كنند، 
داده  رواج  فلسفه  در  ويژه  به  را  مردساالرى 

است.

نام  صاحب  روشنفكران  از  كسروى،  احمد 
مجموعه  زنان  عرصه  در  جمله  از  ايران، 
مقاالت و سخنرانى هايى دارد. نخستين نوشته 
او، درباره زن در نخستين كتاب اجتماعى او، 
ماهنامه   1312 آذر  از  شد.  چاپ  آيين،  يعنى 
سال  همان  در  و  كرد  انتشار  به  آغاز  پيمان 
نخست از شماره 1 به نشر گفتارهايى درباره 
مرگ  هنگام  تا  زمان  آن  از  پرداخت.  زنان 
نوشته  عنوان  كرد.  گفتگو  باره  اين  در  بارها 
پيمان  نخست  هاى  سال  در  كسروى،  هاى 

«خواهران و مادران ما» و در سال هاى ديرتر 
«خواهرن و دختران ما» بود. تنها كتاب او، در 
اين زمينه كه در 1323 چاپ شد «خواهران و 
دختران ما» است. كسروى در كتاب آيين، با 
بخوانند،  درس  بايد  دختران  كه  اين  به  تاكيد 
نمى  مناسب  آنان  براى  را  درسى  هر  ولى 
كه  بگيرد  ياد  را  ها  درس  آن  بايد  «زن  داند: 
در كار خانه دارى و بچه پرورى كمك به او 
كند از طبابت و قابله گى و آداب تندرستى و 
اين  مانند  و  بافندگى  و  آشپزى  و  درزيگرى 

ها.» (19) 
دختران  و  «خواهران  كتاب  در  كسروى، 
نويسد:  مى  ايران،  اجتماع  در  زن  نقش  ما، 
و  آفريده  كارهايى  براى  را  زنان  خدا   -  2»
كه  ديگر  چيزى  كارهايى.  براى  را  مردان 
كه  چنان  زنان  كه  ست  آن  شود  دانسته  بايد 
جدايند  مردان  از  مغزى  و  تنى  ساختمان  در 
كارهايشان در زندگانى توده اى نيز جداست. 
مردان  و  آفريده  كارهايى  براى  را  زنان  خدا 
و  آراستن  خانه  براى  زنان  كارهايى.  براى  را 
گونه  اين  و  پختن  و  دوختن  و  پروردن  بچه 

كارهايند.
زنان  براى  كسانى  ها  سال  از  گفتم  كه  چنان 
ايران نمايندگى در پارلمان و داورى در دادگاه 
را  كارها  گونه  اين  و  كابينه  در  وزيرى  و  ها 
آرزومندند و گاهى آوازى درمى آورند. برخى 
چنين  نموده  آوازى  هم  آنان  با  نيز  ها  زن  از 
«حقوق»  از  كارها  آن  داشتن  كه  پندارند  مى 
يا  پارلمانى  نمايندگى  كه  اين  و  ست،  ايشان 
وزيرى به آن ها داده نمى شود از خوار داشتن 
ايشان مى باشد و به هر حال به خود بايا مى 
شمارند كه بكوشند و به آن ها برسند. رسيدن 
به نمايندگى پارلمان بزرگ ترين آرمان برخى 

از آن هاست.
ياد  اروپا  از  كه  ست  چيزهايى  از  هم  اين 
گرفته اند. در اروپا در برخى از كشورها زنان 
نماينده توانند بود. به وزارت هم توانند رسيد. 
آن  خواهان  زنان  ديگر  كشورها  از  برخى  در 
كارها مى باشند و در آن باره دسته بندى ها 
مى دارند. پنداشته مى شود كه يكى از نشانه 
اين  به  زنان  رسيدن  توده  يك  پيشرفت  هاى 

كارهاست.
ولى اين ها همه خام ست. دوباره مى گويم: 
خدا زنان را براى كارهايى آفريده و مردان را 
براى كارهايى. نمايندگى در پارلمان و داورى 
اين  و  سپاه  فرماندهى  و  وزيرى  و  دادگاه  در 

گونه چيزها كار زن ها نيست، بدو شوند:
يكى آن كه اين ها به دورانديشى و رازدارى 
نيازمند  بسيار  شكيب  و  تاب  و  خونسردى  و 
است و اين ها در زن ها كم ست. زن ها چنان 
كه از ساختمان تنى نازک و زود رنجند درک 

هايشان نيز چنان مى باشند.
بچه  و  دارى  خانه  با  ها  اين  كه  آن  ديگرى 
پرورى كه باياهاى ارج دارتر زن هاست نتواند 

ساخت. زنى كه هر دو سال و سه سال يك 
بار بارور خواهد شد و بچه خواهد آورد چه 
سازش دارد كه داور دادگاه يا نماينده پارلمان 

يا وزير كابينه باشد؟!
آن گاه درآمدن در سياست و كوشش در راه 
نمانيدگى از زنان آنان را به آميزش ها خواهد 
كشانيد و چه بسا ناستودگى ها كه رخ خواهد 
خودآرا  زنان  نماييم  باز  را  در  اين  اگر  نمود. 
هم  روى  يافت.  خواهند   ميدان  خودنما  و 
توانند  زود  زنان  است.  ناپسنديده  كارى  رفته 
فريفت و زود توانند فريفته گردند. پاى ايشان 
بهتر.»  دورتر  چه  هر  كشوردارى  كارهاى  از 

 (20)

داشته  ايستى  توده  تفكر  كه  احمد،  آل  جالل 
چند  هر  بود،  توده  حزب  عضو  نيز  زمانى  و 
مذهبى نبود، اما بعدها يكى از مبلغين پر و پا 
قرص اسالم سياسى و تحكيم عقب ماندگى 
شد. كتاب «غربزدگى» آل احمد، گوياى اين 
واقعيت است. جالل، تا جايى در تبليغ مذهب 
پيشروى كرد كه سرانجام به سفر حج نيز رفت. 
بود.  ستيز  غرب  ماندگى،  عقب  موضع  از  او 
اين قبيل از روشنفكران مسلمان و غيرمسلمان 
در جوامع آسيايى، نقد خرافات ملى و مذهبى 
را استعمارگرانه و در جهت حفظ منافع غرب 
اگر  واقع  در  كردند.  مى  توصيف  استعمارگر 
گرايش مذهبى در انقالب مشروطيت شكست 
روشنفكرانى  تالش  با  آن  از  پس  اما  خورد، 
شريعتى  على  احمدها،  آل  جالل  چون  هم 
ها، مهدى بازرگان ها، عبدالكريم سروش ها 
به  سرانجام  كه  گرفت  اى  تازه  جان  غيره  و 
گرديد.  منجر  اسالمى  حكومت  گيرى  قدرت 
حتى فيلم هاى سينماى دوران شاه عمدتا زن 
مردساالرى  و  مذهبى  خرافات  مبلغ  و  ستيز 

بودند.
از سوى ديگر، روشنفكرانى نظير ميرزا فتحعلى 
 خان آخوندزاده، از آزادى زن، تحصيل زن و 
اعتصام   يا  كرد.  مى  دفاع  زوجات  تعدد  پايان 
الملك، پدر پروين اعتصامى و سردبير مجله 
بهار در تبريز، كه تحرير المراه، اثر قاسم امين 
را با عنوان تربيت نسوان در 1279 به فارسى 
به چاپ رساند. انقالب 1905 روسيه، تاثير به 
سزايى در راديكاليزه شدن مبارزه بخش مهمى 

از جامعه ايران داشت. 
از  گروهى  مشروطيت،  انقالب  آغاز  همان  از 
در  انقالبيون  از  طرفدارى  به  تهران  زن  هاى 
جنبش  رهبران  شدند.  فعال  مشروطه  جنبش 
مشروطه، در اين مرحله از جنبش، نه تنها از 
شركت زن  ها در مبارزه ممانعت نكردند، بلكه 
تالش نمودند تعداد هر چه بيش ترى از آن 

ها را به ميدان مبارزه بكشانند. 
مبارزه  و  ها  انجمن   در  ها  زن   فعال  شركت 

به  را  ها  آن  سياسى  آگاهى  روزمره 
دخترانه  مدارس  برد.  باال  سرعت 
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كه   1285 بهمن  در  شد.  تشكيل 
در  زنان  تجمعات  اولين  از  يكى 
تهران تشكيل شده بود، قطعنامه  اى 
را در مورد «لغو جهيزيه سنگين و حق  تحصيل 
زنان» صادر كرد. هم زمان با اين تجمع انجمن 
هاى زنان نيز در تهران و برخى شهرستان  ها 
زن»  آزادى  «انجمن  ميان  آن  از  شد.  تاسيس 
انجمن  هاى  اولين  از  يكى  انجمن  اين  بود. 
انجمن  شد.  تشكيل   1285 در  كه  بود  زنان 
ديگر «اتحاديه غيبى نسوان» بود كه از دولت 
و مجلس اول انتقاد مى  كرد و مدافع حقوق 
نسوان»  «انجمن  بود.  زحمتكشان  و  كارگران 
نيز در دوره اول و دوم مجلس مشروطه فعال 
انجمن  هاى  شناسايى  براى  انجمن،  اين  بود. 
اول  مجلس  به  را  پيشنهادى  اى  اليحه   زنان، 
يكى  نيز  وطن»  مخدرات  «انجمن  فرستاد. 
مشروطه  دوم  دوره  هاى  انجمن   از  ديگر 
بود كه در 1289، فعاليت خود را آغاز كرده 

بسيارى  كه  انجمن،  اين  بود. 
خانواده   از  آن  عضو  زنان  از 
هاى مشروطه  خواه بودند، در 
و  پرورشگاه  مدارس،  ايجاد 
بيمارستان زنان تهران فعاليت 
 ،1285 زمستان  در  داشتند. 
زنان  هاى  انجمن   از  يكى 
ضد  بر  عضو   150 با  تبريز 
آنچه «رسوم كهنه و ضد ترقى 
اعالم  ناميدند  مى  اجتماعى» 
موجوديت كرد. زنان اصفهان، 
به  را  اصفهان  نسوان  هيئت 
وجود آوردند كه در تظاهرات 

1289، فعال بود. 
با  دخترانه  مدارس  شدن  باز 

شيخ  خصوص  به  روحانيون  برخى  مخالفت 
ضمن  نورى،  شد.  روبرو  نورى  فضل اهللا 
«خالف  را  دختران  مدارس  تاسيس  فتوايى 
شرع اسالم» ناميده بود، با مخالفت هاى زنان 
مبارز روبرو شد. برخى زنان روشنفكر ديدگاه 
كشيدند.  نقد  به  را  مرتجع  روحانيون  هاى 
براى مثال، اتحاديه غيبى نسوان، كه در انتقاد 
و  كارگران  حقوق  از  مجلس  و  دولت  به 
محرومان دفاع مى كرد، تفكر روحانيون را نيز 

به نقد مى كشيد.
تقاضاى  نسوان  انجمن   ،1286 بهار  در 
يكى  كمك  به  را  زنان  انجمن  هاى  شناسايى 
كرد.  مطرح  ملى  شوراى  مجلس  در  وكال  از 
محمود  ميرزا  آقا  مثل  نمايندگان،  از  برخى 
«اين  كه:  كردند  اعتراض  سيدحسين،  آقا  و 
بايد  و  نيست  مجلس  در  مذاكره  قابل  مسئله 
به وزارت داخله نوشته شود كه قدغن نمايند 
از  ديگر  برخى  شود».  تشكيل  انجمنى  چنين 
مجلس،  ليبرال  نماينده  رعايا،  وكيل  جمله 
از  جمعى  كه  دارد  ضرر  «چه  دادند:  پاسخ 
كسب  يكديگر  از  شده  جمع  هم  دور  نسوان 

معلوم  درصورتى  كه  نمايند.  حسنه  اخالق 
شود از آن ها مفسده كه راجع به دين و دنيا 
باشد بروز نمايد البته بايد جلوگيرى كرد و اال 
سيدحسن  باشد.»  بد  مسئله  اين  اساسا  نبايد 
تقى  زاده، وكيل سوسيال  دموكرات مجلس و 
«هيچ  گفت:  اول،  مجلس  آزادى  خواهان  از 
ايراد شرعى از براى اين اجتماع نيست و زن  
هاى اسالم هميشه و در همه  جا دور همديگر 
جمع مى  شدند و مى  شوند و به موجب قانون 
اساسى هم هيچ ايرادى وارد نيست. وقتى كه 
مى گويند ايرانى اين لفظ شامل مرد و زن هر 
دو هست. مادامى كه اجتماعات مخل دينى و 
دنيوى نباشد ضررى ندارد و ممنوع نيست.» 
هاى  انجمن   وجود  اجبارا  مجلس  سرانجام 
بدون  پذيرفت،  را  ها  آن  تجمع  حق  و  زنان 
آن كه بر فعاليت هاى انجمن  ها و اهدافشان 
صحه بگذارد يا از آن ها حمايت علنى كند. 
يك ماه بعد، به دستور محمدعلى  شاه، نيروى 

قزاق مجلس را به توپ بست و استبداد صغير 
ستارخان،  رهبرى  به  تبريز  آمد.  كار  سر  بر 
مبارزان  از  گروهى  همراهى  و  تبريز،  انجمن 
كرد.  مقاومت  شاه  لشكر  مقابل  در  قفقازى 
در تبريز، بر حسب شواهد متعدد از روزنامه 
 هاى آن زمان، در ميان مجاهدين انقالبى كه از 
گيالن به تهران حركت كردند گروهى از زن 
 ها با لباس مردانه جنگيدند و تعدادى از آن ها 

نيز جان باختند. 
زنان  فعاليت  هاى  مشروطه،  دوم  دوران  در 
شدت بيش ترى يافت و در بسيارى از موارد 
علنى شد. در اين زمان، برخى زنان روشنفكر 
نيز جامعه سنتى را، كه تعدد زوجات و طالق 
آسان را مى  پذيرد در روزنامه  هاى وقت به نقد 
كشيدند. گروهى از انقالبيون، روزنامه  نگاران، 
مجلس  نمايندگان  از  برخى  حتى  و  شعرا 
انقالب  در  زنان  جنبش  طرفداران  زمره  از 
مشروطه بودند. نوشته  هاى على  اكبر دهخدا، 
وكيل  الرعايا،  حمايت  صوراسرافيل،  سردبير 
نماينده مجلس، اشعار ايرج ميرزا و الهوتى و 
عشقى نقش مهمى را در برجسته كردن مسئله 

نمودند.  ايفا  بيستم  قرن  ابتداى  در  زن  آزادى 
بسيارى از نشريه  هاى مترقى و پيشرو وقت 
صوراسرافيل،  قفقاز،  مالنصرالدين  چون  هم 
نامه   و  مقاالت  در  نو  ايران  و  المتين  حبل  

هايشان از حقوق زن دفاع كردند. 
مجلس  نماينده  وكيل  الرعايا،  در بهار 1290، 
دوم، مسئله حق راى براى زنان را در مجلس 
مطرح كرد. پس از اين كه مقاله  اى در اين باره 
در تايمز لندن، چاپ شد، مجلس شوراى ملى 
ناچار شد به اين مقاله در مجامع اروپايى پاسخ 
دهد. شيخ اسداهللا، يكى از علماى مجلس، در 
قدرت  در  زنان  كه  كرد  اظهار  جوابيه  اين 
قضاوت از مردان ضعيف ترند و بر اين اساس 
بايد از راى محروم شوند: «علت حذف زنان 
آن است كه خداوند به آنان كفايت الزم براى 
شركت در امور سياسى و انتخاب نمايندگان 
ضعيف  جنس  ها  زن   است.  نداده  را  مجلس 
هستند و قدرت قضاوت مردان را ندارند. اما 
حقوقشان نبايد پايمال شود و اين 
حقوق بايد توسط مردان، بر طبق 

قرآن كريم حفاظت شود.» 
در  دوم  مجلس  شدن  بسته  با 
1290، فعاليت هاى برابرى طلبانه 
و آزادى  خواهانه زنان ادامه يافت. 
در اين ايام انقالب عظيم كارگرى 
سوسياليستى اكتبر 1917 روسيه به 
پيروزى رسيد كه پشتوانه عظيمى 
هاى  جنبش  گسترش  براى  را 
آزادى خواهانه در جهان و ايران، 
ارمغان  به  زنان  جنبش  ويژه  به 

آورد. 
در  زنان  نقش  كه  است  مسلم 
به  بايد  را  مشروطيت  انقالب 
جداگانه اى مورد بررسى  تفصيل در مقاالت 
فقط  جا  اين  در  داد.  قرار  تحليل  و  تجزيه  و 
اشاره اى بود به گوشه هايى از مبارزه زنان و 
نقش برجسته آن ها در انقالب مشروطيت. از 
روشنقكرانى هم چون  ديديم كه  ديگر  سوى 
آل احمد، شريعتى، كسروى و غيره نيز نه تنها 
حقوق  از  مشروطيت  انقالب  از  پس  ها  دهه 
و  مبلغ  بلكه  نكردند،  دفاع  مرد  و  زن  برابرى 
مروج خرافات ملى و مذهبى و عقب ماندگى 

و زن ستيز نيز شدند.

جامع  كه  «دهخدا»،  جلدى  پنج  نامه  لغت  در 
در  موجود  نامه  فرهنگ  ترين  كامل  و  ترين 
براى  ستون  نيم  و  شش  است،  فارسى  زبان 
براى  ستون  نيم  و  ده  و  «زن»  واژه  تعريف 
است.  يافته  اختصاص  «مرد»  واژه  تعريف 
ستونى  در  «مردان»  تعريف  آن،  بر  عالوه 
مستقل، و زنانه مستتر در تعريف «زن»، فقط 
تعريف  در  است.  شده  آورده  خط  شش  در 

«مرد  است:  آمده  چنين  ابتدا  مرد، 
چنين  «زن»،  تعريف  و  نرينه»  انسان 
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است: «زن، نقيض مرد باشد. مطلق 
منكوحه  خواه  اناث  افراد  از  فردى 
باشد و خواه غيرمنكوحه.» مى بينيم 
كه تعريف ارانه شده از زن، در ارتباط با مرد 

است و نه انسانى مستقل.
تعريف نخستين مرد نيز در دهخدا، اين چنين 
امروزى  تداول  در  پدر،  نخستين  است: «آدم، 

مرادف مردم. آدمى. آدميان. انس. ناس.»

در داستان هاى فارسى نيزنگاه هاى تحقيرآميز 
با  كليدر  مثال  براى  نيست.  كم  زن  به  نسبت 
نوشته   ايرانى  رمان  بلندترين  صفحه   2836
محمود دولت  آبادى است كه زندگى و قدرت 
سال  از  پس  خراسان  سبزوار  ناحيه   ايالت 
1325 را به تصوير مى كشد. ايلياتيانى كه از 
شهر و نظميه و عدليه و قدرت مركزى گريزان 
 اند. (21) و با اين قدرت در مى  افتند. اما روند 
تاريخ شكست را به دنبال دارد، بنابراين بايد 

تسليم شوند و يا تا حد مرگ بجنگند.
در  است.  كليدر  داستان  قهرمان  محمد،  گل  
اسطوره تبديل مى شود.  محمد به  كليدر، گل  
اما  رود  مى  مرگ  استقبال  به  كه  اسطوره اى 
محمد،  گل   نمى  شود.  ستمگر  حكام  تسليم 
كه غمش «غم همگان بود.» (22) غم يك ايل. 
براى  و  مركزى  حكومت  برعليه  محمد  گل  
مى  عشيرتى   ايلى  قدرت هاى  داشتن  محفوظ 

جنگد.
رمان كليدر دو نيروى خوب و بد را توصيف 
مى كند. نيروى حكومت ستم گر مركزى كه 
خود  سلطه   زير  را  روستاها  حتى  و  شهرها 
دارد و از ايلياتيان فقير ماليات مى  طلبد. اما در 
مقابل نيروى تحت ستم و زحمتكش ايلياتى 
كه براى احقاق حق خود مرگ را بر تسليم و 

تمكين ترجيح مى  دهد. 
عشق در اين رمان جايى ندارد. مردان ايلياتى، 
عموما دخترانى را كه دوست دارند، مى دزدند. 
از  كسى  حتى  نباشد،  كار  در  دزدى  هم  اگر 
دختر نمى  پرسد كه چه مردى را دوست دارد. 
براى  مطلقا  كه  هستند  مردان  و  پدران  اين 

دختران تصميم مى  گيرند.
مى  پذيرفته  خوبى  به  عمه  خانواده  در  مارال 
كشتگاه  كردن  درو  براى  بعد  روز  و   شود 
شود.  مى   همراه  ها  آن  با  خانواده  كوچك 
دايى  با  بلقيس)  (پسر  محمد  گل  روز  همان 
اعضاى  از  ديگر  تن  چند  و  مديار  خود 
خانواده همراه مى  شود تا صوقى خواهرزاده 
عاشق  مديار  كه  را  چارگوشلى  حسين  حاج 
صوقى  بدزدند.  حسين  حاج  خانه  از  اوست، 
نامزد نادعلى پسر حاج حسين است. در اين 
ماجرا مديار و حاج حسين چارگوشلى كشته 
مى شود. در غيبت مردان خانواده، شيرو (دختر 
ماه  درويش  با  كه  قرارى  طبق  بلقيس)  جوان 
و  خوانى  روضه   براى  هرسال  كه  جوانى   -
شمايل  گردانى به سياه  چادرها مى آيد- دارد، 

فرار مى كند. وقتى گل محمد به سوزن  ده برمى 
 گردد براى پيدا كردن شيرو تا نيشابور مى  رود 
باهم  دو  آن  كه  مى  شود  باخبر  جا  آن  در  و 

ازدواج كرده  اند و به قلعه چمن رفته  اند.
مارال، دختر عمه و زن دوم گل  محمد نيز در 
دورادور  يك آبتنى رويايى در نخستين ديدارِ 
... با اندام برهنه و زيبايش دل از گل  محمد 
ربوده است. ماجرا مارال زيبا با اسب  سوارى 
آغاز مى  شود كه پس از زندانى شدن پدر و 
به  است،  آورده  پناه  عمه  اش  به  نامزدش 
ايلياتى  مبارز  مردان  به  را  خود  جاى  سرعت 
 اى مى  دهد كه حرف اول و آخر را مى  زنند. 
اگر شيرو خواهر گل  محمد با معشوقش فرار 
مى  كند، نشان دهنده اين است كه عشق براى 
شوهر  شيرو  اگر  نيز  و  نيست.  حقى  دختران 
را ترک كرده و به خانه  مادرى باز مى  گردد 
مى  خانه  مردان  از  زارى  و  گريه  با  زنان  و 
 خواهند كه شيرو بماند، حرف مادر نيز ارزشى 
را  شيرو  رفتن  حكم  كه  مردانند  اين  و  ندارد 

پيشاپيش داده  اند.

داستان «سووشون»، نوشته سيمين دانشور، از 
رمان هاى مطرح دهه چهل شمسى در حوالى 
سوى  از  ايران  اشغال  و  جهانى  دوم  جنگ 

متفقين روى مى دهد. 
نخستين فصل رمان، زرى را همراه يوسف در 
مجلس عقدكنان دختر حاكم توصيف مى كند. 
اجتماعى  فضاى  عروسى،  توصيف  حين  در 
هايى  سال   شود؛  مى  بيان   ،1320 سال  هاى 
كه انگليس در فارس نيرو پياده كرده و جنگ 
ناخواسته با خود قحطى و بيمارى آورده است. 
اشغالگران  دست  نشانده    منطقه،  ايرانى  حاكم 
است و خان  ها و تاجران با فروش آذوقه  مردم 

به ارتش بيگانه، قحطى ايجاد كرده  اند.
 - يوسف  درگيرى  شاهد  داستان  سراسر  در 
فروخته ايم.  خود  آدم هاى  با   - رمان  قهرمان 
هاى  ريزه كارى   با  او  خانواده  پرتالش  ستيز 
روانى و عاطفى، بر زمينه  اى از زندگى مردم 
تاريخى،  خاص  دوره  يك  در  منطقه  يك 

گسترده مى  شود. 
شود  مى   روايت  زرى  نظرگاه  در  داستان 
مساله  تابع  كال  آن  طرح  گسترش  شيوه  و 
روايت  براى  نويسنده  كه  است  ديدگاهى 
سووشون،  زنان  همه  است.  برگزيده  داستان 
هر يك به نوعى وجوه گوناگون ستم ديدگى، 
بى  پناهى، ناكامى، فداكارى و تحمل زن ايرانى 

را به نمايش مى  گذارند. 
شخص  سوم  شكل  در  زرى  ديد  از  رمان 
حكايت مى  شود. زرى و يوسف، دوقلوهاى 
دخترى دارند و نيز پسرى بزرگ  تر. داستان 
مى  شود.  آغاز  حاكم  دختر  عقدكنان  روز  با 
خانواده  حاكمى كه از خودكامگى دست كمى 
از بيگانگان اشغالگر ندارد. در دوره  گرسنگى 
نان  نانوا  صنف  دوم،  جهانى  جنگ  قحطى  و 

است.  داده  هديه  شيراز  حكمران  به  بزرگى 
تند  برخورد  داستان  نخست  صفحه   همان  از 
يوسف به اين تشريفات آغاز مى  شود و زرى 
نيز مى  بيند كه همان حرف  هاى شوهرش را 

زير لب با خود تكرار مى  كند. (23) 
با شدت گرسنگى و بيمارى يوسف در برابر 
بيگانگان فعال تر مى  شود و با دوستان عمده  
را  شهر  نان  تا  مى  شوند  پيمان  هم   مالكش 
تامين كند و نيز با نمايندگان شورشى عشاير 
را  آنان  جبهه   تا  مى  دهد  انجام  مذاكراتى  نيز 
به سود خود عوض كند. در تمام اين ديد و 
بازديد هاى سياسى مردانه  محرمانه، زرى تنها 
براى پذيرايى به اتاق وارد مى  شود و اگر كمى 
بيش تر پيش مهمانان بماند، شوهر محترمانه 
مى  خود  با  زرى  و  مى خواهد.  را  زنش  عذر 
 انديشد: «آن ها با هم حرف مى  زدند. با هم 
شوخى مى  كردند انگار نه انگار كه زنى هم 
نمكدان  كه  بود  اين  او  كار  نشسته.  كنارشان 
كند...»  پر  را  جام  شان  يا  بگذارد،  جلوشان 

 (24)
از سوى ديگر زرى نشان مى  دهد كه خانواده 
چطور از او موجودى نرم و ترسو ساخته كه 
به  خاطر حفظ جان شوهر و آرامش خانواده 
او نيز در برابر خواست هاى بى  جاى خانواده  
تنها  ديگر  چراكه  نمى  كند،  ايستادگى  حاكم 
در  ابتدا  كه  مدارايى  دارد.  خانواده  و  نيست 
برابر همسرش آموخته و آن را با اين جمالت 
تو  بشنو،  «پس  كند:  مى   بازگو  يوسف  براى 
تو  با  آنقدر  گرفته  اى...  من  از  مرا  شجاعت 
شده.»  عادتم  مدارا  ديگر  كه  كرده ام  مدارا 

 (25)

«شوهر آهوخانم»، داستان عشقى سه  نفره در 
كرمانشاه 1313 است. كتابى كه در سال 1340 
به چاپ رسيده و على محمد افغانى نويسنده 
آن، تقابل سنت و مدرنيسم را در قامت عشق 

به تصوير مى  كشد.
خيلى  آهوخانم،  شوهر  صفحه اى   900 رمان 
زود نويسنده  اش را به شهرت  رساند. «انجمن 
برگزيده  داستان  عنوان  به  را  آن  ايران»  كتاب 

سال 1340 انتخاب كرد. 
كرمانشاه  شهر  در   1313 زمستان  در  داستان 
- زادگاه نويسنده -  به وقع مى پيوندد. پس 
گويى  كه   - آرام  شهر  از  كوتاه  توصيفى  از 
نانوايى  به   - دارد  خود  بطن  در  حادثه اى 
 50 «كاسبكارى  مى رسيم.  سرابى  سيدميران 
نانوايان  صنف  رئيس  ترقى،  به  رو  و  ساله 
است و با پختن نان قشون، خود را به قدرت 
مذهبى،  است  مردى  كرده.  نزديك  حاكمه 

خانواده دوست و دست و پا به خير.»
مرد  آغاز  همان  از  مطلقه،  و  زيبارو  زن  هما، 
جرات  سيدميران  اما  كند.  مى   خود  شيفته  را 

ابراز اين واقعيت را، حتى به خويش 
نوع  محبتى  را  خود  عشق  ندارد. 
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 - آهوخانم  مى  انگارد.  دوستانه 
هم  فرزندش  چهار  و   - همسرش 

دارد. 
آهوخانم ، - زن زحمتكش و بردبار - نمونه 
واقعى زن ايرانى است: زنى بزرگوار كه حق و 
حقوقى ندارد، و همين سبب خوارى اوست. 
اغلب  تصورات  افغانى،  واقع گرايانه  تصوير 
را  ايرانى  زن  به  نسبت  دوره  اين  نويسندگان 

به نمايش مى گذارد.
 در فصل سوم با خصلت ها و گذشته هما آشنا 
«متجدد».  و  سركش  بلهوس،  زنى  مى شويم: 
و  جامعه  كه  اى  پيله   از  خواهد  مى   كه  زنى 
به  اما  درآيد،  تنيده  اند  دورش  بر  سنت  ها 
علل متعدد گمراه مى  شود. هما در سراشيب 
سقوط اخالقى به دسته مطرب  ها مى  پيوندد 
و رقاص مى  شود. سيدميران به نجات او از 
را  مرد  پير  جوانانه  عشق  انديشد.  مى   ابتذال 
سودايى كرده است. عاقبت بنيه مالى و توجيه  
هاى اخالقى كار را آسان مى  كند: در صبحى 
آرام، هما همراه سيدميران وارد خانه مى  شود. 
از آن پس، خانه صحنه تنازع بقايى وحشيانه 
آهو  آن  جريان  در  كه  بقايى  تنازع  مى  شود؛ 
ارزشمندى  آگاهى  به  و  كند  مى   تغيير  خانم 
دست مى  يابد. هما به عقد سيدميران درمى آيد 
و هووى رسمى آهو خانم مى  شود. آهو خانم 
صبورانه از كانون خانوادگى  اش دفاع مى  كند 
و هما با حوصله به راندن او از صحنه مشغول 
مى  شود. اما دفاع يأس  آميز آهوخانم - توسل 
جادو  و  ونذر  دعا  دوستان،  و  همسايگان  به 
- نتيجه  اى نمى  دهد و او روز به روز بيش تر 

عقب  نشينى مى  كند.
سيدميران مذهبى و متعصب كه زن را از دنده  
را  زن  پوشش  بهترين  و  مى  داند  مرد  چپ 
شوهر، آنچنان در عشق هما كه سى  سالى از 
وى جوان تر است، غرق مى  شود كه نه  تنها 
به مشروب خوارى كه حتى به خانه  مطرب  ها 
نيز راه مى  يابد. و هماى خودخواه و حسود 
كه حتى براى فرزندان خود نيز حس مادرى 
ندارد، با عشوه  ها و تن  نازى  هايش سيدميران 
جايى  تا  مى  گيرد.  اختيار  در  مومى  چون  را 
كه سيدميران دل از كار و خانواده مى  كشد و 
سرمايه زندگى  خود و خانواده اش را به پاى 

معشوقه مى  ريزد.
آهوى سنتى عاشق شوهرش است، اما شوهر 
نه  تنها  كه  جايى  تا  مدرن،  هماى  عاشق 
بلكه  سپارد،  مى   فراموشى  به  را  سنتى  آهوى 
تفكر  و  زبان  با  داستان  مى  شود.  بيزار  او  از 
مى  ستايد  را  درمانده  آهوى  مردساالرانه اش، 
با  بلكه  چيست،  غرور  نمى  داند  تنها  نه   كه 
پذيرفته  را  مرد  از  اى  سايه   نقش  ازدواجش 
است كه براى گوشه  نگاه همسر به هر حقارتى 
تن مى  دهد، كتك مى  خورد، اما باز هم ديوانه  

شوهرش است.
عشوه  گر  رنى  عنوان  به  را  هما  داستان  اين 

كه مرد را طلسم مى  كند، در حالى كه آهوى 
فداكار، زنى كه نه  تنها هر تحقير و خوارى و 
در  خود  هووى  و  شوهر  سوى  از  را  توهينى 
طول هفت سال مى  پذيرد، بلكه شاهد غارت 
مى  باشد...  نيز  خود  معنوى  و  مادى  هستى 

 (26)

«بامداد خمار»، به قلم فتانه حاج  سيدجوادى، 
پرفروش  ترين رمان دهه  هفتاد در ايران است. 
در  محبوبه  بختى  سياه   داستان  خمار،  بامداد 
زندگى با عشق  اش رحيم است كه تمام كتاب 
اوايل  به  داستان  ماجراى  برمى گيرد.  در  را 
دختر  محبوبه،  گردد.  برمى  رضاشاه  سلطنت 
بصيرالملك   از خانواده اشرافى است. محبوبه 
خواستگارانش را يكى پس از ديگرى رد مى 
كند رد مى كند. زيرا او عاشق يك شاگرد نجار 
است. او در برابر خانواده آنقدر ايستادگى مى  
كند تا خانواده با ازدواج او موافقت مى كند. 
بار  يك  ماهى  كه  دارد  اجازه  دختر  دايه  تنها 
از  خرجى  مقدارى  و  بزند  محبوبه  به  سرى 
سوى پدر به محبوبه برساند. رحيم او را كتك 
مى  زند. مادر رحيم، آنچنان رفتار خشونت آميز 
و تحقيرآميزى با او دارد كه زندگى زناشويى 

آنان را به يك جهنم تبديل كرده است. 

دخترى كه در زندگى  اش دست به سياه  سفيد 
نزده بود، حال بايد همه كارهاى خانه را انجام 
دهد. محبوبه پسرى به دنيا  آورد. فرزند دومش 
را سقط كرد و براى هميشه عقيم ماند. او، پسر 
پنج ساله  اش را در اثر حادثه اى از دست داد. 
محبوبه، پس از هفت  سال از دست شوهر و 
مادر شوهرش فرار مى  كند و دوباره به پدرش 
چيزى  نفرت  جز  به  عشق  از  مى  برد.  پناه 
برجاى نمانده است. طالق مى  گيرد و با پسر 
عمويش منصور كه سال  ها پيش خواستگار او 
بود و حال همسر و فرزندانى دارد، ازدواج مى 
 كند و همسر دوم او مى  شود. پس از ازدواج 
آهسته  آهسته عاشق منصور مى  شود. هر چه 

معالجه مى  كند، حامله نمى  شود. 
مى  بيان  شخص  سوم  راوى  زبان  از  داستان 
 شود. عمه  سودابه، يعنى محبوبه، رشته كالم را 
به دست مى گيرد و عمه به راوى اول شخصى 

تبديل مى  شود كه داستان زندگى خودش را 
شخصيت هاى  كند.  مى   تعريف  سودابه  براى 
با  يا  بد.  خيلى  يا  خوبند  خيلى  يا  داستان 
فرهنگ و يا بى فرهنگ. اشراف با فرهنگ و 

طبقات پايين بى فرهنگ هستند. 
مورد  دو  يكى   جز  به  اشراف  شخصيت  هاى 
كه  حالى  در  فرهنگند،  با  و  خوب  همه 
اگر  حتى  جامعه،  پايين  طبقه   هاى  شخصيت  
هم چون رحيم همسر محبوبه، سواد هم داشته 

باشند، بى فرهنگ و بى تمدن هستند. 
تصور  خودش  براى  را  حقى  هيچ  محبوبه 
نمى  فكر  اين  به  هم  بار  يك  حتى  نمى كند. 
به  اوست،  حق  شدن  عاشق  و  عشق  كه  كند 
طور كلى به خانواده اش حق مى  دهد كه او را 
طرد كنند و حتى يك  بار در تمام هفت سال 
زندگى با همسر نجارش به او سرى هم نزنند. 
او باعث سرافكندگى و ننگ خانواده  اش شده 
است، به همين دليل هميشه سرافكنده باشد،  
محبوبه، هم طرد خانواده  اش را مى  پذيرد و 
هم به آنان حق مى  دهد كه با او چنين رفتار 
كنند. و هم ستم و تحقير همسرى را كه خود 
برگزيده است و چون مى  گويد كه «خود كرده 
مى  داند.  خود  از  را  تقصير  نيست»،  تدبير  را 
محبوبه، سنت مادر و پدرش مى  پذيرد و تاييد 
تعيين  شده  پيش  از  ازدواج  هاى  كه  كند  مى 
براى فرزندان از سوى والدين، بهترين گزينه 
براى خوشبختى و تضمين آرامش و سعادت 
كه  فرزندانى  بود.  خواهد  فرزندان  زندگى 
عاقل باشند و سوداى اهريمنى هوس عشق را 
در خود بكشند و در زندگى مشترک ذره ذره 
به همسر خود عالقمند شوند و در طى سال 

 ها عاشق شوهرانشان شوند. 
مثل  «عشق  مى گويد:  محبوبه  به  پسرعمو 
ها  سال   بگذارى  بايد  محبوبه.  است  شراب 
بماند تا آرام جا بيفتد و طعم خود را پيدا كند. 

تا سكرآور شود.» (27) 

نمادهاى فرهنگ مردساالرى در  آثار «صادق 
نويسندگان  ساير  از  تر  برجسته  هدايت»، 

معاصر است. 
نتايج يك پژوهش كه در سال 1383، توسط 
و  تاريخ  ارشد  كارشناس  مرادى»،  «سكينه 
ادبيات و با تاكيد بر يافتن جلوه هاى فرهنگ 
نويسنده  پنج  هاى  داستان  در  مردساالرانه 
دهنده  نشان  است،  شده  انجام  ايرانى  معاصر 
آن است كه: به ترتيب صادق هدايت، صادق 
صادقى،  مير  جمال  علوى،  بزرگ  چوبك، 
جالل آل احمد، بيش ترين جلوه هاى فرهنگ 
مردساالرانه را در داستان هاى خويش به كار 
برده اند. اين پژوهش سعى دارد جامعه شناسى 
زندگى زنان ايرانى را از البالى اين آثار زبان 

و تفكر مردساالرى بيرون بكشد. 
با  هدايت،  صادق  پژوهش  اين  در 
به كارگيرى 146 مورد از نمادهاى 
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مردساالرى در رتبه اول به كارگيرى 
با 100  چوبك  صادق  مفاهيم،  اين 
مورد رتبه دوم، بزرگ علوى با 79 مورد رتبه 
سوم، جمال ميرصادقى با 72 مورد رتبه چهارم 
و جالل آل احمد با 63 بار اشاره به جلوه هاى 
اختصاص  خود  به  را  پنجم  رتبه  مردساالرانه 

داده است. 
سكينه مرادى، با بررسى جلوه هاى شاخص 
مادرى  نقش  بر  تاكيد  چون  هم  مردساالرى 
زن به معناى اين كه تنها وظيفه زن مادرى و 
زايش است، محروميت زنان از منابع ارزشمند 
به معنى بررسى امكان حضور زن در جامعه، 
فعاليت  در  زنان  مشاركت  و  تحصيل  امكان 
همچنين  و  سياسى  اقتصادى،  اجتماعى،  هاى 
اين  زن  جسمانى  هاى  جنبه  بر  تاكيد  بررسى 
اعمال  بررسى  است.  داده  انجام  را  تحقيق 
فحش،  زدن،  كتك  چون  هم  آميز  خشونت 
تهديد و تحكم و بررسى شاخص هاى جدايى 
و طالق و اثرات آن بر زندگى زنان از ديگر 

جنبه هاى مورد بررسى اين پژوهش است. 
اين پژوهش تاكيد دارد: ... فرهنگ مردساالرى 
حاكم در جامعه در آثار اين نويسندگان بارها 
خودنمايى مى كند و هر بار به شكل و شيوه 

اى خاص خود را نشان مى دهد. 
در بررسى برخى از كتاب هاى صادق هدايت 
كه در اين پژوهش بر آن ها تاكيد شده است، 
انگارى  شى  به  كه  جمالتى  و  الفاظ  بار   13
شده،  يافت  دارد  اشاره  زنان  جويى  تملك  و 
زنان  محروميت  بر  دال  كه  جمالتى  همچنين 
عليه  خشونت  بار،  بود 60  ارزشمند  منابع  از 
زنان 33 بار، جدايى و طالق و اثرات آن بر 
زندگى زنان 13 بار، و تاكيد بر نقش مادرى 
زن و جنبه هاى جسمانى زن به ترتيب 15 و 

38 بار مشاهده شده است. 
بدين ترتيب، با فراوانى 146 مورد از شاخص 
هاى مردساالرى صادق هدايت در ميان چهار 
نويسنده ديگر بيش ترين اشاره را به فرهنگ 
همچنين  است.  داشته  جامعه  مردساالرى 
ميان  در  مردساالرانه  هاى  شاخص  بررسى 
شاخص  تفكيك  به  معاصر  نويسنده  پنج  اين 
ها به شرح زير است: محروميت زنان از منابع 
ارزشمند 210 بار، خشونت عليه زنان 74 بار، 
و  جدايى  بار   50 زن  جسمانى  ابعاد  بر  تكيه 
طالق و اثرات آن بر زنان 43 بار، شى انگارى 
و تملك جويى زن بر زنان 39 بار و تاكيد بر 

نقش هاى مادرى 38 بار يافت شده اند. 
طبق نتايج اين پژوهش، و با بررسى شاخص 
توان  مى  معاصر  ادبيات  در  مردساالرى  هاى 
گفت كه: سلطه نظام مردساالر در جامعه ايران 
كامال قابل مشاهده است و آنچه بيش از همه 
مشغول  خود  به  را  ايرانى  نويسندگان  ذهن 
داشته، انعكاس اين محروميت و ظلم به زنان 

است. 
است:  آمده  پژوهش،  اين  نتايج  از  بخشى  در 

محروميت زنان از منابع ارزشمند بيش از ساير 
شاخص هاى مردساالرانه در اين آثار به چشم 
مى آيد كه نشان دهنده آن است كه زنان ايرانى 
اقتصادى،  منابع  از  استفاده  امكان  از  همواره 
و  بوده  محروم  فرهنگى  و  سياسى  اجتماعى، 
فقط مردان از آن بهره مند بوده اند. و به اين 
موقعيت  از  بسيارى  كسب  امكان  زنان  دليل 
هاى برتر اجتماعى خود را از دست داده اند. 
توضيح  به  تفصيل  به  همچنين  پژوهش  اين 
نمادهاى  و  پرداخته  نمونه  هاى  داستان 
مردساالرانه را كه در داستان هاى مورد بررسى 
يافته است به صورت مجزا و با ذكر صفحه آن 

يادآور شده است.
مردساالرانه  هاى  شاخص  وجود  محقق،  اين 
كرده  تفسير  گونه  اين  را  معاصر  ادبيات  در 
وضعيت  از  حكايت  موارد  اين  «همه  است: 
فرهنگى  و  اجتماعى  زندگى  نامطلوب  و  بد 
وضعيتى  دارند.  تاريخ  طول  در  ايرانى  زنان 
فرهنگ  تسلط  و  زن  به  جامعه  نگاه  نوع  كه 
مردساالرانه براى زنان به ارمغان آورده است 
همچنين سنت ها، آداب و رسوم غلط و دست 
و پا گير حق زندگى مطلوب را از زنان سلب 

كرده است.» (28)

برخى  كه  است  اين  ديگر،  مهم  مسئله  يك 
«نسبى  به  غيرايرانى،  و  ايرانى  روشنفكران  از 
تاكيد  زنان  مسئله  مورد  در  فرهنگى»  گرايى 
دارند. اين تفكر را بايد عميقا مورد نقد قرار 
داد، زيرا مردساالرى حاكم بر فرهنگ جامعه، 
قوانين زن ستيز و تبعيض آميز، خشونت عليه 
زنان را با تكيه بر نسبى گرايى فرهنگى توجيه 
توصيف  بومى  سنت  و  فرهنگ  و  شود  مى 
كشورهاى  قضايى  سيستم  حتى  گردد.  مى 
گاها  فرهنگى،  گرايى  نسبى  به  اتكا  با  غرب، 
جرم مردان ستم گر و حتى جانى را سبك تر 
در نظر مى گيرند. البته ناگفته نماند براساس 
قوانين كشورهاى شرقى، بدون اين توجيه نيز 
قرار  تعقيب  تحت  را  متجاوز  مرد  توان  مى 
فرهنگى،  گرايى  نسبى  تفكر  بنابراين،  نداد. 
تفكرى به غايت عقب مانده و زن ستيز است. 
حقوقى  بلكه  سنتى،  و  بومى  نه  زنان،  حقوق 
جهان شمول است. براين اساس، هيچ تفاوتى 
بين زن و مرد وجود ندارد و برترى يكى بر 
ديگرى پذيرفتنى نيست. همچنين هيچ توجيه 
علمى و اجتماعى براى فرودست نشان دادن 
سرمايه  اساسا  ندارد.  وجود  جامعه،  در  زن 
دارى با مذهب، مردساالرى، نسبيت فرهنگى، 
مى  اين  براى  را  ديگر  توجيه  صدها  و  سنت 
از  را  زنان  يعنى  جامعه،  نصف  كه  تراشد 
حقوق اقتصادى، سياسى، انسانى و اجتماعى 
هاى  سياست  بتواند  تا  سازد  محروم  خويش 
اقتصادى و اجتماعى خود را با دردسر كم تر 

بر جامعه تحميل كند.

براى مثال، چند ماه پيش در آلمان، يك حادثه 
خبرى به روزنامه ها درز كرد و به يك جنجال 
اجتماعى در جامعه آلمان منجر شد. حادثه اين 
بود كه يك زن شهروند آلمانى، زاده شده در 
را  او  كه  همسرش  از  مراكشى،  خانواده   يك 
كتك مى زده، تقاضاى طالق مى  كند. پرونده 
به دادگاه خانواده در شهر فرانكفورت واگذار 
مى  شود. خانم قاضى، كه نخواسته نامش فاش 
دال  كريستا  نام  با  فقط  روزنامه ها  در  و  شود 
از او اسم برده مى شود، از صدور حكم طالق 
فورى خوددارى مى كند و در پاسخ اعتراض 

زن متقاضى طالق اظهار مى دارد:
«در اين حوزه فرهنگى تنبيه زن از طرف شوهر 
امرى غيرعادى نيست. بنابراين، اين زن متولد 
تربيت  مرد  با  يك  ازدواج  موقع  بايد  آلمان 
كرده  هم  را  اين جا  حساب  مراكش،  در  شده 
باشد.» و در توجيه تصميم خود به آيه 34 از 
سوره 4 قرآن استناد مى كند. در جامعه اى كه 
دين  از  جدائى  اساس  بر  آن  حقوقى  سيستم 
و همچنين برابرى حقوقى زن و مرد بناشده، 
دور از انتظار نبود كه عملكرد قاضى كريستا با 
اعتراض روبرو شود. بسيارى آن را سرپيچى از 
سيستم حقوقى آلمان دانستند. اين نمونه، فقط 
به آلمان ختم نمى شود و در ديگر كشورهاى 
اروپايى و اسكانديناوى نيز چنين حوادثى در 

روزنامه ها درج شده است.
نظر  مورد  كاالئى  نظام  در  ها،  اين  بر  عالوه 
عنوان   به  نيز  زنان  از  بسيارى  ها،  نئوليبرال 
در  گيرند.  مى  قرار  بردارى  بهره  مورد  كاال 
بر  بازار  تسلط  و  چيز  همه  شدن  كاال  واقع، 
زيست و زندگى انسان ها، چهره كريه سيستم 
سرمايه دارى هر چه بيش تر عيان مى سازد. 
عموما اقتصاد به نفع پولدارها و سرمايه دارانى 
تشكيل  را  جامعه  شهروندان  اقليت  كه  است 
مى دهند. اين اقليت از طريق حكومت ها و 
اختيارشان، بر همه  سركوبگر تحت  نيروهاى 
شئونات زندگى و نيازمندهايى اوليه شهروندان 

را كنترل و نظارت دايمى دارند. 
در شرايط سلطه اقتصاد نئوليبرالى و بازار، در 
پناه آشكار و نهان قانون، زنان زيادى را از سر 
فقر به تن فروشى كشانده است. از اين كارگران 
جنسى، به وحشيانه ترين شكلى بهره كشى و 
و  ربودن  اين  بر  عالوه  شود.  مى  سود  كسب 
در  ايرانى  جمله  از  پسران  و  دختران  فروش 
بازارهاى برده فروشى شيخ نشين هاى حاشيه 
غيره،  و  تركيه  و  افغانستان  و  پاكستان  خليج، 
بازار بزرگ ديگرى براى سرمايه دارى است. 
براساس آمارهاى بين المللى، از طريق فحشا 
و قاچاق موارد مخدر ساليانه ميلياردها دالر به 
اين  با  كه  دارانى  سرمايه  و  ها  شركت  جيب 
بازار وسيع و جهانى سر و كار دارند و همه 
چيز را در پول خالصه مى كنند، سرازير مى 

ها  گزارش  به  نگاهى  نيم  با  گردد. 
و آمارهاى مربوط به قاچاق زنان و 
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دختران به فروش رفته در جهان، به 
عمق اين فاجعه انسانى پى مى بريم. 
كلوب  ها،  مانكن  ليست  اين  به  اگر 
هاى شبانه سكس، سوءاستفاده كارفرمايان از 
كارگران و كارمندان زن و... را نيز اضافه كنيم 
قد  ما  مقابل  در  ترى  هولناک  ابعاد  با  فاجعه 

علم مى كند.

آنچه كه در باال اشاره كرديم فقط گوشه هايى 
از ديدگاه هاى زن ستيز در ادبيات و فرهنگ 
است. در چنين شرايطى، واقعا پرسيدنى است 
كه اگر بينان گذاران سوسياليسم علمى، يعنى 
كارگرى  جنبش  و  نبودند  انگلس  و  ماركس 
استثمار  و  ها  ستم  همه  مقابل  در  كمونيستى 
غيرانسانى سيستم سرمايه دارى و تالش براى 
تغيير آن نبود سرنوشت بشريت به ويژه زنان 
چه سرنوشت تراژيك و فاجعه بارى پيدا مى 

كرد؟! 
بررسى هاى «مورگان» و ديگر محققان كامال 
ستم  پيدايش  زمان  كه  است  كرده  اثبات 
اجتماعى بر زنان با آغاز مالكيت خصوصى در 
جامعه هم زمان بوده است. تضاد موجود در 
خانواده بين مرد كه داراى مالكيت خصوصى 
بنيان  است  خصوصى  مالكيت  فاقد  كه  زن  و 
را  اجتماعى  شرايط  و  اقتصادى  وابستگى 
تشكيل مى دهد كه باعث پايمال شدن حقوق 
اجتماعى زن مى گردد. انگلس، بر اين اعتقاد 
نقش  تر  بيش  مرد  خانواده،  درون  در  كه  بود 
بورژوا و زن نيز نقش كارگر را ايفا مى كند. 
سرمايه دارى است  نوين توليد  تنها در شيوه 
فراهم  اجتماعى  شرايط  دگرگونى  زمينه  كه 
مى آيد و باعث پيدايش مسئله زن به مفهوم 
شرايط  كه  زمانى  تا  گردد.  مى  اش  امروزى 
از  زن  داشت  وجود  خانواده  اقتصادى  كهن 
خويش  زندگى  براى  اقتصادى  فعاليت  طريق 
داراى حقوقى بود. در جامعه امروزى، يعنى در 
عصر سلطه سرمايه دارى، مسئله زن براساس 
جست  و  كار  نيروى  استثمار  در  سرمايه  نياز 
تر  ارزان  كار  نيروى  يافتن  در  مدام  جوى  و 
مطرح است. بنابراين، مبارزه زن كارگر براى 
رهائى خويش نمى تواند با مبارزه زن بورژوا 
عليه مرد هم طبقه اش يكسان باشد، بر عكس، 
مبارزه زن كارگر مبارزه اى است به همراه و 
طبقه  عليه  اش  طبقه  هم  مرد  دوش  به  دوش 
نابودى  براى  كارگر  زن  دارى.  سرمايه  حاكم 
را  كارگر  مرد  و  زن  استثمار  كه  عواملى  همه 
زن  پس  كند.  مى  مبارزه  است،  آورده  بار  به 

بر  اش  طبقه  هم  مرد  دوش  به  دوش  كارگر، 
عليه جامعه سرمايه دارى مبارزه مى كند. يعنى 
زن كارگر حامى طبقه كارگر و مبارزه طبقاتى 
مبارزه  و  بورژوا  طبقه  حامى  بورژوا  زن  و 
اش نيز در امور حقوقى به چارچوب سيستم 
اساس،  اين  بر  است.  محدود  دارى  سرمايه 
طور  به  را  زنان  مبارزه  كه  جرياناتى  و  افراد 
عمومى طرح مى كنند و مرزى بين زن كارگر 
و زن بورژوا قائل نيستند، چه بخواهند و چه 
نخواهند آب در آسياب بورژوازى مى ريزند.

روشنفكران  كه  نيست  شكى  راستا  اين  در 
برابرى طلب و عدالت خواه با ترويج و تبليغ 
دايمى فرهنگ انسانى و برابرى زن و مرد در 
همه عرصه هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى 
دارند.  عهده  به  سنگينى  وظيفه  فرهنگى  و 
سنت  و  رسوم  و  آداب  فرهنگ،  تغيير  اساسا 
حكومت  تغيير  از  تر  سخت  جان  بسيار  ها 
هاست، بنابراين، بايد فرهنگ جامعه را طورى 
آثارى  هيچ  تنها  نه  كه  داد  گسترش  و  رشد 
و  فرهنگ  در  زن  فرودستى  و  مردساالرى  از 
خيابان  و  كوچه  در  بلكه  نماند،  باقى  ادبيات 
نيز كسى كلمات و صفات زن ستيز را به زبان 

نياورد.
مسلم است كه تنها با استراتژى سوسياليستى 
و  كمونيستى  كارگرى  جنبش  در  فعاليت  و 
سرمايه  سيستم  بساط  مى توان  برابرى طلبانه 
يك  و  برچيد  را  استثمارگر  و  گر  ستم  دارى 
جامعه نوين بى طبقه اى را بر پا كرد كه در 
و  مرام  و  مليت  به  توجه  بدون  انسان ها  آن 
جنسيت  شان در كنار هم در سعادت و بهروزى 
ضرورى  رو  اين  از  كنند.  زندگى  برابرى  و 
است كه بحث را به روابط و مناسبات سرمايه 
است  آن  از  نمودى  نيز  مردساالرى  كه  دارى 
تعميق داد و نقد و بررسى و پژوهش و مبارزه 
و  تبعيض  و  ستم  هرگونه  عليه  بر  همواره  را 

استثمار سرمايه دارى متمركز كرد.
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طرح مسئله!
جنبش زنان در ايران اكنون يك جريان فراگير 
و  گروهها  همه  ميان  در  كه  است  اجتماعى 
طبقات جامعه ريشه  دوانيده است. زنان را در 
خيابانها   در  مى كشند،  بند  به  اسالمى  پوشش 
مى كنند،  تحقيرشان  حجابى”   “بد  بهانه  به 
و  مى بندنشان  تازيانه  به  بودن  عاشق  دليل  به 
به  مى كنند،  سنگ افشانشان  خاک  ميانه  در  يا 
خاطر فرياد حق خواهى بر سنگفرش خيابانها 
اما   ،... و  مى افكنندشان  زندان  به  كشانده، 
براى  تالش  در  و  نمى شوند  تسليم  زنان  اين 
دست يابى به جايگاه انسانى و اجتماعى خود 
در جامعه ايران، از همه روشهاى ممكن وموثر 
آزمايش  به  را  خود  نيروهاى  مى جويند،  بهره 

مى گذارند و تجربه مى اندوزند.
جريان  اندک  امروزه  كه  واقعيت  همين       
جدى سياسى در ميان مخالفين رژيم جمهورى 
و  زنان  حقوق  از  كه  مى شود  يافت  اسالمى 
نشان  خود  نراند،  سخن  آنان  خواسته هاى 
بارنشستن  به  و  زنان  جنبش  قدرت گيرى  از 
تالش فعالين اين جنبش در ايجاد حساسيت 
نسبت به مسئله زنان در جامعه بطور كلى و 
اين  با  دارد.  بطورخاص  ايران  سياسى  جامعه 
مانده  راه  خيلى  هنوز  كه  پذيرفت  بايد  همه 
را  جامعه  اين   مردانه  چهره  بتوان  كه  است 
تغيير داد  و از يك تحول اساسى در نگرش 

مردساالرانه آن سخن گفت. 

تا آنجا كه به جنبش كمونيستى و چپ ايران 
اولين  براى  گفت  مى توان  مى شود،  مربوط 
مورد  در  كه  است  جنبش  اين  تاريخ  در  بار 
مسائل زنان مطالب گسترده اى نوشته مى شود، 
تشكيل  بسيارى  گردهم آيى هاى  و  سمينارها 
تلويزيونى  و  راديويى  برنامه هاى  ميگردد، 
اين  همه  و...  مى شود  برگزار  گوناگونى 
خصوص  در  پيشرفتى  چه  اگر  اقدامات 
اما  مى دهد،  نشان  را  زنان  مسئله  به  برخورد 
كه  گرفت  ناديده  را  واقعيت  اين  نمى توان 
در  كوششها  اين  از  بسيارى  شمار  هم  هنوز 
درجا  مردساالرانه  سنتى  چارچوبه هاى  همان 
از  بسيارى  هم  هنوز  كه  معنى  بدين  مى زنند. 
گرايشات درون  اين جنبش و حتى خود زنان 
اجتماعى  جنبش  گفتاراز  در  كه  سوسياليست 
زنان پشتيبانى مى كنند و سنگ اين جنبش را 

كه  آنجايى  در  و  عمل  در  مى زنند،  سينه  به 
مبارزات زنان بر سر اين يا آن مسئله مشخص 
اوج  جامعه  در  جنسيتى  نابرابريهاى  و  زنان 
خواسته هاى  كه  عنوان  اين  تحت  مى گيرد، 
يا  و  بوده  ناچيز  بسيار  مبارزات  دراين  زنان 
به  نحوى  به  مبارزين  اين  از  افرادى  كه  اين 
مربوط  ليبراليستى  يا  و  رفرميستى  جريانات 
مى گردند، در مورد آن سكوت مى كنند و حتى 
اين  دارند.  آن  بى اعتباركردن  در  سعى  برخى 
«راديكالهاى اصول گرا» در توضيح رويگردانى 
ايران،  زنان  حاضر  و  حى  مبارزات  از  خود 
عمدتأ چنين استدالل ميكنند كه اين زنان دست 
ومطالبات  نمى برند  جنسيتى  ستم  ريشه  به 
و  منافع  چارچوب  در  آنان  خواسته هاى  و 
محدود  ليبراليسم  و  اسالمى  فمينيسم  مواضع 
بوده و ربطى به منافع زنان كارگر و زحمتكش 
كه  شود  پرسيده  آنان  خود   از  اگر  اما  ندارد. 
مى بينيد   چه  در  را  جنسيتى  ستم  ريشه  شما 
و چگونه و در چه روندى مى خواهيد آن را 
به چالش بگيريد، با مجموعه اى از گفتارهاى 
همه  كه  مى شويم  روبرو  كليشه اى  و  كلى 
كه  مى شوند  ختم  جا  اين  به  آخر  در  آنها 
ستمگرى جنسيتى جزئى از ستمگرى طبقاتى 
انقالب  و  خصوصى  مالكيت  لغو  با  كه  است 
سوسياليستى پاسخ مى گيرد. پس جنبش زنان 
جنسيتى  ستم  ريشه  به  دست  مى خواهد  اگر 
ضد  جنبش  يك  مثابه  به  را  خود  بايد  ببرد، 
سرمايه دارى سازمان دهد، با جنبش كارگرى 
درآميزد و اهداف و مطالبات خود را به برنامه 

يك انقالب سوسياليستى گره بزند. 
     روشن است چنين بينشى در سياستهاى 
ايران  زنان  از  ناخواه  خواه  خود،  راهبردى 
مى خواهد كه از جداسازى جنسيتى - بخوان 
در  و  برداشته  دست  خود-  مستقل  حركت 
جا  اين  جالب  گردند.   حل  كارگرى  جنبش 
است كه همه اين تبيين ها و اندرزها در آخر 
است  همراه  هميشگى  ترجيح بند  يك  با  هم  
و  كوچك  ولو  تغييرى  گونه  هر  از  “ما  كه 
پشتيبانى  و  حمايت  زنان  وضعيت  در  جزئى 
مى كنيم”، اما هيچگاه روشن نمى گردد كه اين 
حمايت و پشتيبانى كجا و چگونه قرار است 

خود را نشان دهد. 

اينكه جنبش كارگرى ايران هنوز هم يك چهره 
مردانه دارد، واقعيتى است كه گمان نمى كنم 

اما  واقعيت  اين  كند.  انكار  آنرا  بتواند  كسى 
پيش از هر چيز بيانگر اين حقيقت است كه 
پيكار زنان با ستمگرى جنسيتى در جامعه، نه 
از جنس مبارزه طبقاتى و يا جزئى از آن، بلكه 
مبارزه اى است كه در درون مبارزه طبقاتى نيز 
“چپ  كه  است  جا  اين  مشكل  دارد.  جريان 
اصول گرا” ايران نمى تواند ميان مبارزه زنان با 
ستمگرى جنسيتى در جامعه و مبارزه طبقاتى 
طبقاتى،  ستمگرى  عليه  كارگر  مردان  و  زنان 

مرز روشنى بكشد. 
     جنبش زنان نه بر اساس  تركيب جنسيتى 
و  مضمون  با  بلكه  آن،  طبقاتى  تركيب  يا  و 
داورى  مورد  بايد  مى كند   دنبال  كه  اهدافى 
قرار گيرد. همانگونه كه مبارزه پرستاران- كه 
زنانه  جنسيتى  تركيب  داراى  عمدتا  ايران  در 
است – براى افزايش حقوق و مزاياى شغلى 
خود، مبين اعتراض زنان به ستم جنسيتى در 
در  كارگر  زنان  همانطورهم  نيست،  جامعه 
مبارزه خود عليه قوانين موقتى كار ويا براى 
در  يا  و  كار  شرايط  بهبود  و  دستمزد  افزايش 
وشوهران   كارگران  از  پشتيبانى  و  حمايت 
اخراجى خود، فى نفسه هنوز جنبش اعتراضى 
اين  اگر  حتى  نمى كنند،  نمايندگى  را  زنان 
مبارزات و حمايتها از سوى صف مستقلى از 

زنان انجام گيرد. 

جنبش زنان  در فلسفه وجوديش جنبشى است 
كه در راه برچيدن سامانه مرد- پدرساالرى چه 
در عرصه خانواده و چه در عرصه اجتماعى، و 
دست يابى به برابرى با مردان در همه زمينه  هاى 
اقتصادى، اجتماعى و سياسى تالش مى كند و 
مى خواهد چهره مردانه جامعه را اندک اندک 
تغيير داده و ساختار اجتماعى و فرهنگى زن 
آنجايى  تا  بزدايد.  جامعه  پيكره  از  را  ستيزانه 
كه به بيان مشخص اين مبارزه در چارچوب 
اين  مى شود،  مربوط  سرمايه دارى  جامعه 
جنبش خواستار تحول اساسى در شالوده هاى 
خانواده عرفى و سنتى برجاى مانده از جوامع 
پيشاسرمايه دارى و تغيير در سازمان اجتماعى 
كار به گونه اى است كه  مشاركت اجتماعى و 
آزادانه زنان را در زندگى اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى جامعه تامين نمايد. طبيعى است هر 
اندازه نظام اجتماعى جامعه مستبدتر و فضاى 

سياسى بسته تر باشد و يا در شرايط 
و  عرف  كه  ايران  چون  مشابه اى 

جنبش اجتماعى زنان در ايران، 
نقش آن در تحوالت انقالبى و رابطه آن با مبارزه طبقاتى

رها نيكو



بو  تر شهريور  1386 . سپتامبر 202007

ارتجاعى  و  مانده  عقب  سنتهاى 
و  مذهب  دولت،  سوى  از  پيوسته 
مى گردد  تحكيم  و  تقويت  شريعت، 
و ارزشهاى زن ستيزانه در جامعه مشروعيت 
ستم  با  زنان  مبارزه  دارند،  حقوقى  و  قانونى 
سياسى  رنگ  خودبخود  جامعه،  در  جنسيتى 
اعتراض  هر  كه  همانگونه  مى گيرد.  خود  به 
حق طلبانه و خواست طبيعى و انسانى كارگران 
خود  نشده  پرداخت  حقوق  درخواست  چون 
قلمداد  سياسى  حركت  يك  امروز،  ايران  در 
سركوبگر  نيروهاى  تند  واكنش  با  و  مى شود 
طلبانه  برابرى  مبارزه  مى گردد،  روبرو  رژيم 
و  سياسى  ساختار  به  توجه  با  هم  زنان 
يك  ايران،  سرمايه دارى  دولت  ايدئولوژيك 
اين  اما  مى گيرد.  خود  به  خصوصيتى  چنين 
ما  كه  گردد  آن  موجب  نبايد  وارونه  واقعيت 
با شاخص هاى يك مبارزه سياسى به جنبش 
بودن  سياسى  كه  معنى  بدين  كنيم.  نگاه  زنان 
و يا نبودن، ضد رژيم بودن و يا نبودن، ضد 
مذهب بودن و يا نبودن مبارزه زنان را مبنايى 
بر  و  دهيم  قرار  آنان   حركت  داورى  براى 
اين  به  آنان،  اجتماعى  مبارزات  و  مقاومت 
دليل كه در اين مبارزات اجتماعى، زنان تنها 
يكرشته از خواسته هاى اقتصادى و اجتماعى 
سرنگونى  از  سخنى  و  ميكنند  دنبال  را  خود 
ميان  به  سوسياليسم  و  طبقاتى  مبارزه  رژيم، 
تحت  و  زده  سازشكارى  مهر  نمى آورند، 
آنرا  ليبراليسم  و  رفرميسم  با  مرزبندى  عنوان 
حاضر  و  حى  واقعيت  خود  نهيم.  كنارى  به 
و  تجزيه  هرگونه  از  جدا  ايران،  زنان  مبارزه 
تحليل تئوريكى به ما نشان مى دهد كه جنبش 
كه  است  اجتماعى  فراگير  جريان  يك  زنان 
جنسيتى  نابرابرى هاى  آن،  حمله  پيكان  نوک 
در جامعه و سلطه گرى مردان بر زنان را نشانه 
مى رود. پيامدها و دستاوردهاى اين مبارزه در 
عقب  و  جامعه  مردانه  فضاى  به  زدن  ضربه 
خود  چه  ايران،  در  مردساالرانه  سامانه  راندن 
چه  و  باشند  داشته  آگاهى  آن  بر  زنان  اين 
و  بخواهند  آنرا  آنان  خود  چه  باشند،  نداشته 
و  فردى  آزاديهاى  گسترش  به  نخواهند،  چه 
اجتماعى و همراه با آن گسترش آزاد و همه 
جانبه مبارزه طبقاتى در جامعه مى انجامد كه 
طبقه كارگر بيش از هر گروه و طبقه ديگرى 

در جامعه  از آن بهره مى گيرد.
     اگر به مسئله ستمگرى جنسيتى در جامعه 
ايران از يك ديد تاريخى نگاه كنيم و از اين 
مورد  را  ايران  زنان  كنونى  موقعيت  منظر 
كنكاش قرار دهيم، مى توانيم ببينيم كه درد و 
رنجى كه زنان ايران اكنون با آن دست و پنجه 
نرم ميكنند، تنها ناشى از وجود رژيم مذهبى 
و بشدت زن ستيزجمهورى اسالمى  نيست كه 
تصور شود با كنار رفتن اين رژيم و برچيدن 
قوانين زن ستيزانه آن، موقعيت زنان در جامعه 
متحول مى گردد.  وجه ديگر و هنوز پايه اى تر 

مشكل امروزين زنان ايران، گرفتار بودن آنان 
مانده  عقب  عرفى  و  سنتى  مناسبات  بند  در 
زن  فرهنگى  ساختار  تسلط  و  مردساالرانه،  و 
چنگال  همچون  كه  است،  درجامعه  ستيزانه 
پديده هايى  مى فشارد.   درهم  را  آنها  آهنينى 
ناموسى  قتلهاى  يا  و  خانگى  خشونت  چون 
دارد،  رواج  ايران  جامعه  در  امروزه  كه 
نيست.  اسالمى  جمهورى  رژيم  دست آورد 
چارچوب  در  اسالمى   جمهورى  رژيم  اگر 
موقعيت  به  خود،  كيفرى  و  حقوقى  قوانين 
چراى  و  بى چون  حاكميت  و  زنان  فرودست 
سطح  در  و  خانواده  واحد  در  آنها،  بر  مردان 
جامعه جنبه قانونى و حقوقى بخشيده است، 
اما اين جامعه مردساالر ايران است كه آمادگى 
قوانينى  چنين  اين  ساز  و  سوخت  و  پذيرش 
را در درون خود دارد و هر روزه آنرا را در 
زندگى و مناسبات خود جارى مى سازد. كما 
اينكه در رژيم پهلوى كه مدعى و مروج نوعى 
مدرنيسم و الئيسيته بود و حتى قوانينى را نيز 
به سود زنان به اجرا درآورد، باز هم زنان هم 
مردساالرانه  سنتى  مناسبات  چنگال  در  چنان 

گرفتار بودند.      
 

چگونه مى توان بر عمق و گستره آسيب ها و 
اكنون  كه  روانى  و  روحى  جسمى،  زيان هاى 
آگاه  مى شود،  وارد  ايران  كودكان  و  زنان  بر 
بود و بر نقش عرف و سنت در شكل گيرى 
جامعه  در  تكان دهنده  چنين  اين  رخدادهايى 
زنان  مبارزه  حال،   اين  با  ولى  داشت،  تاكيد 
ايران را با اين عرف و سنتها و قوانين تقويت 
سنت  ميان  “جدال  عنوان  تحت  آنها،  كننده 
ومدرنيته” مردود دانست. چنين رويكردى به 
آنان،  كنونى  مبارزات  و  ايران  در  زنان  مسئله 
به هر بهانه اى كه باشد، در عمل خالى كردن 
دندان  و  چنگ  با  كه  است  مبارزينى  پشت 
براى گرفتن ابتدايى ترين و بديهى ترين حقوق 

انسانى خود مبارزه مى كنند.
 

به باور من موجبى كه “چپ اصول گرا” ايران 
را عليرغم اعتقادش به پشتيبانى و حمايت از 
جنبش زنان، در عمل به موضعى بى تفاوت و 
يا حتى تضعيف كننده نسبت به مبارزه عينى 
و حى و حاضر زنان در ايران مى كشاند، از دو 
جنبه بايد مورد توجه قرار گيرد. يكى از جنبه 
شناخت شناسانه و ديگرى از جنبه فرهنگى، 
سامانه  همين  بند  در  بودن  گرفتار  يعنى 
مردساالرانه اى است كه در جامعه ما چيرگى 
دارد و داراى ريشه هاى عميق تاريخى است. 

اين  شناسانه  شناحت  جنبه  به  كه  آنجايى  تا   
است  اين  واقعيت  مى گردد،  مربوط  موضوع 
كه اين “چپ اصول گرا” در تبيين سرمايه دارى 
شرايط  از  بررسى  در  او  دارد.  مشكل  ايران 
نتيجه  اين  به  ايران  اجتماعى   – اقتصادى 

سرمايه دارى  كشور  يك  ايران  كه  مى رسد 
است با همه آن مؤلفه ها و تعيينات اساسى كه 
در كتاب سرمايه ماركس به نحو همه جانبه اى 
شرح داده شده است. بر همين مبنا وبه نحوى 
درايران  آتى  انقالبى  تحوالت  ماهيت  منطقى 
را سوسياليستى ارزيابى كرده و نتيجه مى گيرد 
كه در شرايط كنونى اين تنها جنبش كارگرى 
است كه از پتانسيل انقالبى برخوردار است و 
ساير جنبشهاى اجتماعى مطرح مانند جنبش 
انقالبى  جنبش  دانشجويى،  جنبش  زنان، 
بورژوايى،  جنبشهايى  ماهيتأ  و...،  كرد  خلق 
صورتى  در  تنها  كه  ليبرالى اند  و  رفرميستى 
آتى  تحوالت  در  انقالبى  نقش  يك  مى توانند 
بازى كنند كه با جنبش كارگرى درآميزند و به 

ستيز با سرمايه دارى برخيزند. 

اما از سوى ديگر، در دنياى واقعى و زمينى، 
اين “چپ اصول گرا” با واقعيت ديگرى روبرو 
است كه در ناهم خوانى با برداشتهاى تئوريك 
جنبشهاى  همه  كه  مى بيند  او  دارد.  قرار  او 
اجتماعى مطرح در جامعه ما آشكارا خصلتى 
دموكراتيك از خود نشان مى دهند. به جنبش 
و  عالقه  مورد  جنبش  يگانه  بعنوان  كارگرى، 
توجه “چپ اصول گرا” نگاه كنيم . خواسته هاى 
اين جنبش در شرايط كنونى، بر اساس آنچه 
كه از زبان فعالين و رهبران آن بيان مى شود، 
اساسأ يكرشته خواسته هاى دموكراتيك است. 
دولت،  از  مستقل  تشكل  داشتن  خواست 
اعتصاب،  حق  از  شدن  برخوردار  خواست 
خواست افزايش دستمزد بر اساس رشد نرخ 
تورم، خواست برخوردارشدن از يك زندگى 
از  بيشتر  چيزى  اينها  همه  و...،  شرافتمندانه 
دموكراتيك  بورژوا  خواسته هاى  رشته  يك 
نظر  در  را  كرد  خلق  انقالبى  جنبش  نيستند. 
سر  بر  مركزى  دولت  با  جنبش  اين  بگيريم، 
يعنى  دموكراتيك،  اساسى  مسئله  يك  حل 
اگر  كه  مسئله اى  است.  جدال  در  ملى  مسئله 
و  آنى  منافع  نظر  نقطه  از  مناسب  پاسخ  يك 
آتى طبقه كارگر بگيرد، نه تنها موجب مى شود 
در  درستى  به  جنبش  اين  انقالبى  انرژى  كه 
جهت توسعه تحوالت انقالبى دموكراتيك در 
كل ايران بكار افتد، بلكه از آن مهمتر، اين امر 
كارگر  طبقه  كل  همبستگى  و  اتحاد  ايجاد  به 
ايران و افرايش  تاثيرگذارى اين طبقه بر همه 
مى رساند.  يارى  ايران  در  انقالبى  جنبشهاى 
جنبش زنان را در نظر بگيريم، اين جنبش در 
شرايط كنونى  مى كوشد يكى از دشوارترين 
انقالبى  تحوالت  گره گاههاى  پيچيده ترين  و 
پس  و  شدن  درهم كوبيده  يعنى   ايران،  در 
رانده شدن سامانه مرد – پدر ساالرى سنتى و 
عرفى برجاى مانده از جامعه كهن را بگشايد. 
موفقيت  زنان  چه  هر  درآن،  كه  گشايشى 

همان  به  باشند،  داشته  بيشترى 
دگرگونيهاى  ايجاد  براى  راه  ميزان 
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اجتماعى  جانبه تر  همه  و  ژرف تر 

نيز هموارتر مى گردد.
 

چگونه  تناقض  اين  با  اصول گرا”  “چپ  اما   
برخورد مى كند؟. او به جاى آنكه مبانى نظرى 
و برداشت هاى خود از سرمايه دارى ايران را از 
نو وارسى كرده و كاستى ها و نارسائى هاى آنرا 
رفع نمايد، به جاى آنكه در پى يافتن پاسخى 
چرا  كه  باشد  مسئله  اين  به  عينى   و  واقعى 
دولت سرمايه دارى ايران اين چنين جنون آميز 
با هرگونه آزادى هاى اجتماعى و حقوق بورژوا 
دموكراتيك مردم دشمنى مى ورزد، چرا طبقه 
كارگر ايران كه تاريخى به اندازه تاريخ خود 
سرمايه دارى ايران دارد، هنوز هم ناگزير براى 
برخوردار شدن از ابتدايى ترين و بديهى ترين 
نبرد  به  بايد  خود  دموكراتيك  بورژوا  حقوق 
اين  در  ديگرى  بسيارچراهاى  و  زند،  دست 
پيوند، مى كوشد واقعيت جنبش هاى اجتماعى 
تفسير  بيان و  گونه اى  به  جامعه را  مطرح در 

كند كه با تئورى هاى او سازگار گردد.  
پيدايش  كه  است  شده  ديده  تاريخ  در       
سرمايه دارى در همه جا كمابيش با يك رشته 
آزاديهاى بورژوا- دموكراتيك همراه بوده است. 
اما تاريخ صدساله اخير ايران نشان مى دهد كه 
در ايران ما با يك سرمايه دارى روبرو هستيم 
بشدت  خود،  شكل گيرى  آغاز  همان  از  كه 
از  جلوه اى  هر  با  و  بوده  مستبدانه  و  آمرانه 
آزاديهاى بورژوا – دموكراتيك سر ستيز داشته 
است. چه درآن هنگام كه يك دولت بورژوايى 
بظاهر مدرن و سكوالر در ايران حاكم بود و 
چه امروز كه يك دولت سرمايه دارى مذهبى 
سياسى   حاكميت  دموكراتيك،  ضد  آشكارا  و 
به  واقعيت  همين  دارد.  دست  در  را  ايران 
پيچيدگى  موجب  متناقض،  تاريخى  لحاظ 
بسيارى از مسائل اساسى تحوالت انقالبى و 
از آن جمله مسئله زنان و چگونگى پيشروى 
در  زنان  برابرى طلبانه  اجتماعى  جنبشهاى 
ايران گرديده و بسيارى از فعالين سوسياليستى 
در  زيان بارى  كج انديشى  به  را  زنان  جنبش 
جنبش  در  خود  راهبردى  سياستهاى  تعيين 
تناقض  اين  جمله  از  است.  كشانيده  زنان 
موجب گرديده كه بسيارى از پژوهشگران و 
نظريه پردازان چپ، با كمرنگ ساختن ماهيت 
طبقاتى دولت جمهورى اسالمى، خصوصيت 
مذهبى آنرا چنان برجسته  مى كنند كه گويا ما 
و  طبقاتى  ماوراى  دولت  نوع  يك  ايران  در 
يك نوع آريستوكراسى مذهبى داريم كه حتى 
سرمايه دارى ايران نيز از وجود آن در رنج است. 
ويا به كشفيات تئوريكى از اين دست مى رسند كه 
با  جامعه  اقتصادى  زيربناى  اكنون  ايران  در  گويا 
غيرطبقاتى) آن در تضاد  روبناى كهنه (والبته 
كه  است  تضاد  همين  و  است  گرفته  قرار 
موجب برانگيختن جنبشهاى اجتماعى كنونى 

از جمله جنبش زنان در ايران مى گردد.

چنين  بودن  بى پايه  دادن  نشان  براى       
اشاره  نمونه  يك  به  است  كافى  ارزيابى هايى 
و  مذهب  ديدگاه  از  كه  مى دانيم  ما  شود. 
وحقوقى  كيفرى  قوانين  اساس  بر  همچنين 
از  دربسيارى  اسالمى،  جمهورى  حكومت 
قصاص،  ديه،  قضاوت،  شهادت،  چون  موارد 
مردان  با  برابر  حقوقى  اعتبار  داراى  زنان 
قانون  طبق  حكومت  درهمين  اما  نيستند. 
امور  يعنى  سياسى  درامور  زنان  انتخابات، 
رياست  مجلس،  نمايندگان  تعيين  به  مربوط 
جمهورى، نمايندگان مجلس خبرگان كه خود 
جانبه  همه  رهبريت  كننده  تعيين  مجلس  اين 
نظام جمهورى اسالمى در زمينه مسائل داخلى 
و روابط خارجى است، داراى اعتبار سياسى 
برابر با مردان هستند. همين يك نمونه نشان 
اسالمى  جمهورى  رژيم  برخورد  كه  مى دهد 
و  است  سياسى  برخورد  يك  اساسا  زنان  به 
از مذهب به مثابه ابزارى عمدتا معنوى براى 
سركوب و تحقيرزنان با هدف تقويت و تحكيم 
نهاد خانواده مرد - پدر ساالر سنتى، و حفظ  
اجتماعى   – اقتصادى  سيستم  از  حراست  و 

حاكم بر ايران استفاده مى كند. 

انجام  به  نياز  كه  شرايطى  در  است  طبيعى   
تحوالت اساسى دموكراتيك در تمامى زمينه هاى 
اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى از بند 
از  بيش  روز  هر  و  زده  بيرون  ما  جامعه  بند 
وسيع  جنبش هاى  گسترش  و  رشد  در  پيش 
اجتماعى، در شعارها و خواسته هاى كارگران، 
تحت  مليتهاى  دانشجويان ،  جوانان،  زنان، 
شفاف ترى  و  آشكارتر  نمود  جامعه  در  ستم، 
نيز  رژيم  بورژوايى  اپوزيسيونهاى  مى يابد، 
مى كوشند اين نياز به تحوالت دموكراتيك را 
در راستاى منافع خويش تعريف كرده و افق 
جنبشهاى اجتماعى آزادى خواهانه مردم ايران 
دهند.  شكل  خويش  باورهاى  اساس  بر  را 
گرايشات ليبرالى بويژه جريانات پيگيرآن، در 
چارچوب نياز خود به عقب راندن دولت از 
عرصه  كنترل و اداره امور اقتصادى و ايجاد 
يك فضاى باز سياسى در جامعه، كه شرط الزم 
براى قوام گيرى يك طبقه قدرتمند بورژوازى 
با احزاب واقعى خود و پاى گيرى اشكالى از 
مدافع  است،  پارلمانتاريستى  دموكراسى هاى 
برابرى  چون  دموكراتيك  مطالبات  يكرشته  
حقوقى زنان و مردان، آزادى بيان و انديشه، 
آزادى اعتصاب و تشكيل اجتماعات و احزب 
در جامعه بوده وانجام اين اقدامات را در برنامه 
نه  دموكراتيسم  از  حد  اين  مى گنجانند.  خود 
دروغين است و نه تنها يك ادعا. بلكه چهره 
واقعى بورژوازى ليبرال را نشان مى دهد كه ما 
در  آنرا  مطلوب  حكومتى  و  سياسى  مدلهاى 
همين كشورهاى اروپاى غربى  مى توانيم بينيم.  
اما “چپ  اصول گرا” ايران كه به درستى با اين 
حد از دموكراتيسم توافق ندارد، با اين واقعيت 

داده شده چگونه برخورد مى كند؟. او كه بنابر 
بنيانهاى فكرى خود و ارزيابى كه از ساختار 
مطالبات  كليه  تحقق  دارد،  ايران  سرمايه دارى 
دموكراتيك مردم ايران واز آن جمله مطالبات 
جنبش زنان راتمامأ به يك انقالب سوسياليستى 
محول مى سازد، هرگونه همسويى تاكتيكى با 
سر  و  طبقاتى  سازش  عين  را  ليبراليسم  اين 
رفرميسم  و  ليبراليسم  مقابل  در  فرودآوردن 
قلمداد مى كند. به همين دليل و در ادامه همين 
اين  به  كه  است  اصول گرايانه  پژوهش هاى 
اختراع تئوريك مى رسد كه ستمگرى جنسيتى 

جزئى از ستمگرى طبقاتى است.
     در اين شكى نيست كه تحوالت اقتصادى 
به  نهايى  تحليل  در  ايران  در  اجتماعى  و 
اما  مى گردد،  مربوط  طبقاتى  مبارزه  انكشاف 
اين حقيقت نه تنها از اهميت و نقش مبارزه 
مستقل زنان و جنبش اجتماعى آنان نمى كاهد، 
بلكه برعكس، به اين دليل ساده كه پيشرفت 
خود  مردساالر،  جامعه  راندن  عقب  در  زنان 
طبقاتى  مبارزه  انكشاف  الزامات  از  يكى 
موضوعيت  و  موجوديت  اهميت  بر  است، 
مستقل اين جنبش تاكيد دارد. هر اندازه زنان 
بتوانند به فضاى مردانه چيره بر ايران، ضربه 
زندگى  در  بتوانند  زنان  اندازه  هر  كنند،  وارد 
نقش  و  داشته  بيشترى  مشاركت  اجتماعى 
مؤثرترى را در عرصه هاى گوناگون اجتماعى 
و درمراكز قدرت و تصميم گيرى ايفا نمايند، 
آنان   دخالتگرى  و  شركت  نيز  ميزان  همان  به 
از  جامعه،  در  طبقاتى  و  سياسى  مبارزات  در 
مربوط  امور  و  كارگر  طبقه  جنبش  در  جمله 
طبقه  اين  تشكل پذيرى   و  سازمان يابى  به 
نيز افزايش مى يابد.  در نتيجه مبارزه طبقاتى 
مى نمايد  رخ  واقعى تر  و  آشكارتر  جامعه  در 
جنبش  يك  آن  در  كه  مرحله اى  به  جامعه  و 
كارگرى توانمند، آگاه و متشكل از زنان ومردان 
مردان  و  زنان  از  جبهه اى  مقابل  در  كارگر، 
استثمارگر قرار مى گيرد و توانايى آنرا دارد كه 
به  درهم شكسته و  سرمايه دارى را  چارچوب 
دست  سوسياليستى  اقتصاد  يك  دادن  سازمان 

زند، نزديك و نزديكتر مى گردد.

موضع  كردم،  اشاره  پيش  در  كه  همانگونه 
مبارزات  دربرابر   اصول گرا”  “چپ  نادرست 
و  فرهنگى  جنبه  از  ايران،  در  زنان  جارى 
قرار  توجه  مورد  بايد  نيز  افراد  خصوصيتى 
گيرد. اين واقعيتى است كه هنوز هم بسيارى 
چه  و  زن  چه  ما  سوسياليستها”  “راديكال  از 
مرد، متأثر از نظام ارزشى و رفتارى مردساالرانه 
مردساالرانه  انديشه و عمل  ايران،  داراى  در 
هستند.  چگونه ميتوان يك سوسياليست، يعنى 
پيگيرترين دموكرات و آشتى ناپذيرترين مدافع 
آزاديهاى اجتماعى بود، ولى در عين حال بر 

چنين مقاومت و مبارزه اى كه اكنون 
شجاعت  شهامت،  با  ايران  زنان 
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در  برانگيزى  تحسين  جسارت  و 
ازخود  زورگويى   و  برابرخشونت 
و  بست  فرو  چشم  ميدهند،  نشان 
باز هم ادعا نمود كه از كوچكترين تغييرى در 
وضعيت زنان حمايت ميكنيم. براى نمونه به 
تحت  اكنون  كه  گسترده اى  اجتماعى  حركت 
و  تغيير  براى  امضاء  ميليون  يك  “كمپين  نام 
و  زنان  توسط  تبعيض  آميز”  قوانين  اصالح 
به ابتكار فعالين جنبش زنان در ايران جريان 
دارد اشاره مى كنم. آيا مى توان بر اين حركت 
اجتماعى زنان ايران به اين دليل كه اين زنان  
تنها خواستاريكرشته تغييرات و يا اصالحات 
و  حقوقى  تبعيض آميز  قوانين  در  محدود 
يا  و  هستند،  اسالمى  جمهورى  رژيم  كيفرى 
آنكه بسيارى از چهره هاى شناخته شده گرايش 
حتى  و  اصالح طلبانه  رفرميستى،  ليبراليستى، 
فمينيسم اسالمى در جنبش زنان، مدافع و يا 
حتى مبتكر و سازمان دهنده آن هستند، چشم 
فراز  بر  مى توان  كه  نمود  تصور  و  بست  فرو 
ديگرى”!!   شده، “دنياى  داده  واقعيت  اين  سر 
براى زنان ايران ساخت؟.  من در ادامه همين 
كه  پرداخت   خواهم  موضوع  اين  به  نوشته 
چرا اين حركتهاى اجتماعى زنان،  نه تنها در 
چارچوب ليبراليسم و رفرميسم درجا نخواهند 
زد، بلكه اگر به درستى با آنها برخورد شود، 
مى¬توانند عناصرى از يك جنبش انقالبى را 
در خود پرورش داده و زمينه ساز بسيارى از 
در  امروز  گردند.  جامعه  در  انقالبى  تحوالت 
طالق  حق  زنان  خانواده،  قوانين  طبق  ايران 
مشترک  زندگى  ادامه  به  محكوم  و  ندارند 
مى باشند،  خود  عالقه  و  خواست  عليرغم 
كردن  سفر  حق  پدر  يا  و  همسر  اجازه  بدون 
همين  آيا   ،  .  .  . و  ندارند  شغل   گزينش  و 
جنسيتى  بردگى  نوع  يك  بيانگر  مورد  چند 
در چارچوب مناسبات خانواده نيست؟، حال 
فعال  يك  سوسياليست،  كارگر  يك  چگونه 
كمونيست مى تواند مبارزه زنان ايران را براى 
تساوى  دستكم  برقرارى  و  قوانين  اين  تغيير 
مسافرت  طالق،  امر  در  مرد  و  زن  حقوقى 
و  ليبراليسم  با  مرزبندى  بهانه  به  اشتغال،  و 

رفرميسم بى ارزش و بى اعتبار قلمداد نمايد.

در  سوسياليست  فعالين  كه  باورم  اين  بر  من 
فلج  دل مشغولى  اين  جاى  به  زنان  جنبش 
جنبش  نام  به  مى توانند  چگونه  كه  كننده 
زنانه  كارگرى  جنبش  يك  زنان،  اجتماعى 
ايجاد كنند و آنرا به عقبه دار جنبش كارگرى 
چهره  يك  هم  هنوز  متاسفانه  كه  ايران، 
مردانه  دارد، تبديل سازند، بهتر است به اين 
بيانديشند كه چرا رژيم سرمايه دارى جمهورى 
مناسبات   از  جديت  و  شدت  اين  با  اسالمى 
سنتى، عرفى و قيد و بندهاى ساختار خانواده 
مرد- پدرساالر براى به بند كشيدن زنان ايران 
پشتيبانى مى كند، مگر قرار است اين زنان چه 

نقشى را در تحوالت انقالبى آتى در ايران ايفا 
چنين  اين  اسالمى  جمهورى  رژيم  كه  نمايند 
از آنها وحشت داشته و اين چنين بيمارگونه با 
تالش آنان براى درهم ريختن ساختار خانواده 
خانواده،  بنيانهاى  پايه ريزى  و  عرفى  و  سنتى 
و  زنان  حقوقى  برابرى  اساس  بر  دستكم 
مردان، و در چارچوب نظام سرمايه دارى سر 
خانواده  ساختار  ميان  پيوندى  چه  دارد،  ستيز 
مرد - پدرساالر با نظام طبقاتى حاكم بر ايران 
وجود دارد، و مهمتر اينكه چه رابطه اى ميان 
مبارزه زنان  با مبارزه طبقاتى در ايران وجود 
دارد. اينها هستند آن مسائل اساسى و واقعى 
با  زنان   جنبش  در  سوسياليستى  گرايش  كه 
پاسخ به آنها مى تواند  جنبش اجتماعى زنان 
برده  فراتر  رفرميسم  و  ليبراليسم  سطح  از  را 
دموكراتيسم  سطح  تا  را  زنان  مبارزه  دامنه  و 

انقالبى پرولتاريايى باال بكشد.

ترديدى نيست كه پاسخ به اين مسائل با توجه 
اقتصادى،  شرايط  كه  خودويژگى هايى  به 
پيچيده  بسيار  دارد،  ايران  اجتماعى  و  سياسى 
و نيازمند به يك كار پژوهشى جمعى و همه 
دوش  بر  عمدتا  مسئوليت آن  كه  است  جانبه 
زنان  بر  اين  دارد.  قرار  سوسياليست  زنان 
فعاليت  يك  مبانى  كه   است  سوسياليست 
مشترک را براى پاسخ به اين مسائل ميان خود 
سازمان دهند. مادام كه ما نتوانيم يك ارزيابى 
روشن از تحوالت انقالبى آتى در ايران ارائه 
دهيم و در پيوند با آن، موقعيت اجتماعى زنان 
و نقش آنها در اين تحوالت  و رابطه جنبش 
روشن  را  جامعه  در  طبقاتى   مبارزه  با  زنان 
بتوانيم  كه  بود  خواهد  دشوار  بسيار  سازيم، 
يك سياست راهبردى مشترک و روشنى را در 
جنبش زنان پيش ببريم كه به تقويت گرايش 
سوسياليستى در جنبش زنان و محدود كردن 
دامنه تاثيرگذارى ليبراليسم و رفرميسم در اين 

جنبش بيانجامد.
    

خصلت تحوالت انقالبى در ايران!
در  آتى  انقالبى  تحوالت  خصلت  موضوع 
همه  و  گسترده  بسيار  بحثى  نيازمند  ايران، 
اين  چارچوب  در  آن  همه  كه   است  جانبه 
مقاله نمى گنجد. از اين رو من تا آنجايى  به 
اين بحث مى پردازم كه به روشن شدن موضوع 
اين مقاله، يعنى موقعيت جنبش اجتماعى زنان 
و نقش آن در تحوالت پيشاروى  و هم چنين 
ايران،  در  طبقاتى  مبارزه  با  جنبش  اين  رابطه 

يارى رساند.
     من همان گونه كه در بحث هاى پيشين خود 
بيان داشته ام، بر اين باورم  كه جامعه ايران در 
آستانه يك تحول بزرگ دموكراتيك قرار دارد. 
دموكراتيك بودن خصلت  تحوالت انقالبى را 
گذار  چارچوب  در  بالفاصله  و  همواره  نبايد 

سرمايه دارى  به  فئوداليسم  از  جامعه  تاريخى 
اين  ايران  مشخص  شرايط  در  نمود.  درک 
آغاز  در  ايران  انقالب  كه  است  معنى  بدين 
خصوصى  مالكيت  چارچوب  در  اقداماتش 
بورژوايى محدود مى ماند و هدف فورى خود 
را ايجاد آن دگرگونى هاى اساسى اجتماعى و 
اقتصادى و فرهنگى در جامعه قرار مى دهد كه 
آن  با  همراه  و  ايران  بورژوايى  جامعه  رهايى 
را  طبقاتى  مبارزه  جانبه  همه  و  آزاد  گسترش 

به بار مى آورد.
 

از  تبيين  اين  كه  است  شده  ديده  بسيار 
از  ايران،  در  آتى  تحوالت  و  تغيير  خصلت 
جانب منتقدين با اين پرسش به چالش گرفته 
مى شود كه چگونه ممكن است در جامعه اى 
سرمايه دارى  آن  اقتصاد  اساسى  ساختار  كه 
آن  در  انقالبى  آتى  تحوالت  خصلت  است، 
ارزيابى  سوسياليستى  نه  و  دموكراتيك  را 
كه  پذيرفت  نبايد  ديگرآيا  عبارت  به  كنيم؟. 
دوران  ايران،  جامعه  شدن  سرمايه دارى  با 
و  آمده  سر  به  دموكراتيك  بورژوا  تحوالت 
ما اكنون در آستانه تحوالت سوسياليستى در 
جامعه قرار داريم؟.  اين دسته از منتقدين اگر 
چه در بررسى از تحوالت اقتصادى – اجتماعى 
سده گذشته در ايران به نقش امپرياليسم، يعنى 
تحوالت  اين  ايجاد  در  جهانى  سرمايه دارى 
نقش  اين  كننده  تعيين  تأثير  اما  دارند،  باور 
تالشى  بتوانند  كه  گونه اى بيان مى كنند  را به 
ايران  در  سرمايه دارى  گسترش  و  فئوداليسم 
تاريخى  گذار  كاتاگورى  و  چارچوب  در  را 
و  كرده  تبيين  سرمايه دارى  به  فئوداليسم  از 
از  بعد  كه  برسند  خود  دلخواه  نتيجه  اين  به 
تحوالت  ايران،  در  شاهانه  ارضى  اصالحات 
بورژوا دموكراتيك اگر چه ناكامل، اما بهرحال 
به پايان رسيده است و جامعه ايران اكنون در 

آستانه يك انقالب سوسياليستى قرار دارد.
همه واقعيات كنونى و همه داده هاى تاريخى 
از  برداشتها  اينگونه  كه  دارند  آن  از  حكايت 
و  نادرست  ايران،  در  گذشته  سده  تحوالت 
تخيلى است. همانگونه كه همه شواهد تاريخى 
نشان ميدهند، در جوامعى مانند اروپاى غربى 
درون  در  تاريخى  لحاظ  به  سرمايه  دارى  كه 
آنكه  از  پيش  گرفت،  شكل  فئودالى  جامعه 
جامعه  فرهنگى  و  حقوقى  سياسى،  روبناى 
اساسى  تحول  دستخوش  واقعى  بطور  كهن، 
شيوه  يعنى  جامعه،  عينيت  اين  باشد،  شده 
توليد فئودالى و ساختار طبقاتى آن بود كه رو 
به انحالل نهاد. و اين اقتصاد سرمايه دارى بود 
اجتماعى،  نوين  طبقه  دو  خود  پيدايش  با  كه 
يعنى بورژوازى و پرولتاريا را به همراه آورد. 
با تغيير در زير بناى اقتصادى و تحول كيفى 
در مبارزه طبقاتى  بود كه جامعه مدنى كهن 
و  فرهنگى  حقوقى،  سياسى،  روبناى  همه  و 

جامعه  بر  حاكم  ايدئولوژيك 
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جامعه  و  ريخت  فرو  فئودالى، 
اندک اندک خود را با شرايط نوين 
اقتصادى و مبارزه طبقاتى متناسب با آن سازگار 
ساخت. روش برخورد طبقه بورژوازى صنعتى 
دموكراتيك  بورژوا-  تحوالت  نماينده  بعنوان 
از  مانده  برجاى  كهن  روبناى  به  جامعه،  در 
جامعه فئودالى، انحالل تدريجى اين ساختارها 
از طريق يك مبارزه طبقاتى آشكار و پنهان در 
چارچوب توسعه اقتصاد سرمايه دارى بود كه  
به تدريج عرصه را بر رشد و نمو انديشه هاى 
و  تنگ  مذهبى  بينش هاى  و  ايده آليستى 
پيگير  بطور  نوين  بورژوازى  گردانيد.  تنگ تر 
را  مذهبى  باورهاى  و  ايده آليستى  بينش هاى 
از قلمرو اقتصاد بيرون ريخت و انديشه هاى 

ماترياليستى راجايگزين آن ساخت.

شرايط  با  تاريجى  لحاظ  به  ايران  در  ما  اما 
سرمايه دارى  گسترش  و  پيدايش  از   ديگرى 
فئودالى،  جامعه  يك  دل  در  هستيم.  روبرو 
همراه با ورود گسترده سرمايه جهانى و نفوذ 
قدرتمند بانكهاى جهانى وانحصارات مالى و 
صنعتى امپرياليستى، ما شاهد شكل گيرى يك 
پيش  يعنى  هستيم.  بورژوايى  قدرتمند  دولت 
از آنكه پايه اقتصادى جامعه از طريق توسعه 
سرمايه صنعتى دستخوش يك تحول اساسى 
جامعه  حقوقى  و  سياسى  روبناى  اين  گردد، 
رضاشاه  دولت  مى شود.  متحول  كه  است 
بعنوان يك دولت مدرن بورژوايى، دولتى كه 
جهانى  سرمايه  قدرت  آن  اقتصادى  پشتوانه 
استقرار  فئودالى  جامعه  يك  رأس  در  بود، 
چارچوب  در  موضوع  اين  اهميت  يافت. 
بحث كنونى ما در روشى است كه اين دولت 
ساختار  قبال  در  جهانى  سرمايه  و  بورژوايى 
كهن در پيش گرفت. روشن است كه سرمايه 
جهت  مناسب  شرايط   ايجاد  براى  جهانى 
سازو  آن  ايجاد  و  سرمايه گذارى  توسعه 
كار  نيروى  خام،  مواد  بر  كنترل  كه  كارهايى 
ارزان و بازار اقتصادى گسترش يافته را براى 
او ممكن سازد، طبعأ ميبايستى اقتصاد فئودالى 
و  مذهبى  نهادهاى  و  برمى داشت  ميان  از  را 
برجاى  فرهنگى  و  سنتى  عرفى،  مناسبات 
مانده از جامعه كهن را، با كمى دستكارى با 
يك  تاريخ  مى ساخت.  سازگار  خويش  منافع 
سياست  كه  مى دهد  نشان  ايران  گذشته  قرن 
قدرتمند  جريان  دو  با  برخورد  در  امپرياليسم 
جامعه فئودالى ايران، كه در وجود طبقه فئودال 
و دستگاه مذهب تجلى داشت، سياستى مبتنى 
درعين  مسالمت آميز  همزيستى  و  سازش  بر 
عقب راندن و درهم شكستن مقاومت آنها بود. 
چرا كه هر گونه نقد  واقعى جامعه مدنى كهن 
و هر گونه مبارزه واقعى با مذهب و قوانين زن 
ستيزانه آن، به گسترش جامعه مدنى بورژوايى 
توسعه  به  ماترياليستى،  انديشه هاى  رشد  و 
مى داد  ميدان  جامعه  در  اجتماعى  آزادى هاى 

كه اين امر خواه ناخواه سيادت  امپرياليسم را 
به چالش مى گرفت.   

به اين ترتيب با استقرار سلطه امپرياليسم در 
ايران و با گسترش سرمايه دارى بوروكراتيك 
اجتماعى  و  اقتصادى  سازمان  مالى،  و 
مسير  در  و  نشست  پس  رفته  رفته  فئوداليسم 
سوى  از  اما  گرفت.  قرار  ازهم  گسيختگى 
ديگر، خود همين روند گسترش سرمايه  در 
اجتماع  يك  توسعه  و  شكل  گيرى  به  ايران، 
بورژوايى و مناسبات مبتنى بر آن كمك نمود 
كه خود آن نيز تحت سركوب و كنترل  دولت 
مركزى قرار داشت و كليه فعاليتهاى اقتصادى 
چارچوب  در  و  متناسب  آن  اجتماعى  و 
نيازمنديهاى سرمايه جهانى محدود و مشروط 
مى گرديد. دولتهاى  پهلوى با هرگونه تمايالت 
جامعه  اين  دموكراتيك  بورژوا  گرايشات  و 
تنها  و  بودند  ستيز  در  ايران  بورژوايى  نوپاى 
در آنجايى و تا آن حدودى به اين گرايشات 
اجازه فعاليت و ابراز وجود مى دادند كه سلطه 
به  امپرياليسم   فرهنگى  و  سياسى  اقتصادى، 

زير سئوال و چالش گرفته نمى شد.  

دهه  در  پهلوى  رژيم  ارضى  اصالحات  با   
40، يك تحول كيفى در سلطه سرمايه جهانى 
در ايران ايجاد گرديد. در اين دوره ما شاهد 
فئوداليسم  اقتصادى  ساختارهاى  كامل  انهدام 
سرمايه  از يكسو و افزايش سلطه همه جانبه 
جهانى و گسترش سيادت اقتصادى، سياسى و 
فرهنگى آن در شهرها و روستاها هستيم. در 
جريان اين تحوالت اگر چه جامعه بورژوايى 
اما  يافت،  زيادى  بسيار  گسترش  نيز  ايران 
هيچگاه اين فرصت و امكان را بدست نيآورد 
از  مانده  برجاى  عرفى  و  سنتى  مناسبات  كه 
را  كهن  جامعه  اجتماعى   – اقتصادى  ساختار 
از پيكره خويش بيرون ريخته و خود را از قيد 

و بندهاى آن رها سازد.   

ساختار  فئوداليسم،  فروپاشى  جريان  در 
اجتماعى و معنوى جامعه كهن، نه تنها  نقد 
و نفى نگرديد، بلكه در آميزه اى از هنجارها، 
آميزش  در  اجتماعى،  عرفهاى  و  رفتارها 
وهمزيستى با هنجارهاى شبه مدرن و وارداتى 
نوين  اجتماعى  زندگى  در  پهلوى،  دوران 
بازسازى شد. دولت محمد رضا شاه با آنكه 
براى  اما  مى گفت،  سخن  مدرنيزم  از  بسيار 
هر  دموكراتيك،  بورژوا  گرايشات  سركوبى 
مذهبى،  انديشه هاى  به  مى ديد،  الزم  كه  جا 
نه  مردساالرانه،  بشدت  و  ناسيوناليستى 
تشويق  به  نيز  خود  بلكه  مى داد،  ميدان  تنها 
مبارزات  تاريخ  مى پرداخت.  آنها  تقويت  و 
اجتماعى و سياسى در طول اين دوره بخوبى 
پهلوى  مدرن  شبه  دولتهاى  كه  مى دهد  نشان 
بورژوا  گرايشات  وسركوبى  اختناق  ايجاد  در 
دموكراتيك در جامعه، عملكردى مشابه عرف، 

سنت، مذهب و كاركرد نهادهاى برجاى مانده 
از ساختار كهن داشته اند.      

 روى كار آمدن رژيم جمهورى اسالمى، تنها 
خورده  هم  بر  جريان  دو  اين  ميان  تناسب 
است. سرمايه جهانى تحت شرايط مشخصى 
و  جهانى  اوضاع  و  ايران  داخلى  اوضاع  از 
منطقه اى، الگوها و نرمهاى شبه مدرنيسم را در 
ايران به كنار نهاد و نرمها وهنجارهاى متكى 
بر عرف و سنت را مبناى الگوى رفتارى خود 
قرار داد. بدين ترتيب با تعويض رژيم پهلوى 
درهم آميخته  و  اسالمى  جمهورى  رژيم  با 
شدن نهاد مذهب و دولت، يك مانع حقوقى 
برابر  در  ايران  جامعه  ساختارى  موانع  بر  نيز 
گرديده  افزوده  دموكراتيك  بورژوا  تحوالت 
است. درحقيقت با اين تعويض، سرمايه دارى 
ابزارى  به  ايران  در  وابسته  و  بوروكراتيك 
دست يافت كه به كمك آن توانست دامنه و 
ژرفاى سركوبگرى خود را از قلمرو سياست 
مردم  زندگى  جنبه هاى  خصوصى ترين  به 
گسترش داده و آن چنان شرايط  دهشتناكى را 
بر مردم تحميل نمايد كه دوران حكومت شاه 
براى بسيارى عين تمدن و دموكراسى جلوه گر 

شود.
 

انقالب  از  قرن  يك  از  بيش  گذشت  از  بعد 
كوتاهى،  دردوران  و  آن  طى  كه  مشروطيت 
بورژوا  انديشه  يك  از  نيرومندى  عناصر 
دموكراتيك، چه در زمينه دفاع از دموكراسى 
و برقرارى آزاديهاى اجتماعى و چه در زمينه 
تغيير موقعيت اجتماعى زنان در جامعه، نمود 
خورشيدى،   70 دهه  از  داشتند،  اجتماعى 
از  دموكراتيك  بورژوا  انديشه هاى  ديگر  بار 
با  بار  اين  و  برآورده اند  سر  ما  جامعه  درون 
ايران،  تاريخ  در  بى سابقه  شتابى  و  سرعت 
را  جامعه  سياسى  چهره  و  كرده  نمو  و  رشد 
رژيم  حاكميت  تحت  امروزه  داده اند.   شكل 
در  بار  نخستين  براى  ما  اسالمى،  جمهورى 
بورژوا  جنبش  يك  بيدارى  با  ايران  تاريخ 
جنبشهاى  به  نزديك  كمابيش  دموكراتيك 
بورژوا دموكراتيك كالسيك روبرو هستيم كه 
براى رهايى جامعه بورژوايى ايران و انكشاف 
آزاد مبارزه طبقاتى، هم چنان در تب و تاب 
است. اين جنبش كه در دامان خود عناصر قوى 
يك مبارزه همه جانبه با ساختارهاى سنتى و 
عرفى بشدت مردساالرانه و آميخته به مذهب 
برچيدن  و  انحالل  خواستار  مى پروراند،  را 
جامعه  از  مستقل  و  مستبد  دولتى  دستگاه 
است. بايد توجه داشت كه اين انحالل دستگاه 
دولتى لزومأ به معنى خرد كردن ماشين دولتى 
در  دولتى،  دستگاه  ازبرچيدن  منظور  نيست. 
مفهوم كلى آن، انحالل كاركردهاى اقتصادى، 

دولتى  دستگاه  فرهنگى  و  سياسى 
كنونى و برچيدن بسيارى از نهادها 
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بويژه  و  سنتى  عرفى،  ارگانهاى  و 
مذهبى در جامعه، از طريق توسعه 
جامعه مدنى و گسترش نفوذ و اقتدار نهادها 
عرصه هاى  در  مستقل  اجتماعى  مؤسسات  و 
و  اجتماعى  سياسى،  اقتصادى،  مختلف 
فرهنگى است.  روشن است كه در دوره كنونى 
جانبه  همه  دگرگونى هاى  اين  عمق  و  دامنه 
تاثيرگذارى  و  عملكرد  ميزان  را  دموكراتيك 
و  بورژوازى  طبقاتى  نيروى  دو  اجتماعى 
عين  در  كه  نيرويى  دو  مى زند.  رقم  پرولتاريا 
داشتن وحدت و برخى اشتراكات در مبارزه بر 
عليه عوامل بازدارنده و مسدودكننده تحوالت 
سر  بر  ايران،  در  كنونى   دموكراتيك  بورژوا 
وسعت، عمق و افقهاى آينده اين دگرگونيهاى 

دموكراتيك  با  يكديگردر مبارزه اند.

اعتقاد  به   ، ايران  بورژوازى  با  برخورد   در 
است  اساسى  اهميت  داراى  موضوع  اين  من 
كه دو گرايش  عمده بورژوازيى را در دوره  
كنونى از يكديگر متمايز سازيم. يك گرايش 
دولتى  دستگاه  ماندگارى  به   كه  بورژوايى  
با  آن  موجود  پيوندهاى  و  متمركز  و  مستبد 
تداوم  از  و  است  عالقمند  جهانى،  سرمايه 
مرتبط  انديشه هاى  و  عرفى  سنتى،  مناسبات 
حال  در  گرايش  اين  مى كند.  پشتيبانى  آن  با 
حاضر در قدرت است. اما گرايش ديگرى در 
بورژوازى ايران وجود دارد كه تمايالت ليبرالى 
از خود نشان مى دهد ونمايندگان پيگير آن در 
در  سنتى  و  عرفى  مناسبات  با  كنونى  شرايط 
جامعه ناسازگار بوده و خواهان انحالل  دستگاه 
دموكراسى هاى  نوعى  ايجاد  و  مطلقه  دولت 
مدلى  مى باشند.  جامعه  در  پارلمانتاريستى 
ايران  آينده  براى  ليبرالى  گرايشات  اين  كه 
دموكراسى هاى  از  اشكالى  مى گذارند،  پيش 
بورژوايى است كه در كشورهاى اروپاى غربى 
ليبرالى  گرايشات  موضع  اين  است.  موجود 
ساختارهاى  و  كنونى  دولتى  دستگاه  قبال  در 
در  چه  اگر  آن،  به  وابسته  سنتى  و  ارتجاعى 
شرايط كنونى و در چارچوب تحوالت درونى 
اين  اما  است،  پيش  به  گام  يك  ايران،  جامعه 
ماهيتأ  تاريخى،  لحاظ  به  اجتماعى  جريان 
در  ليبراليسم  است.  ضدانقالبى  جريان  يك 
گسترش  و   رشد  از  كنونى،  تاريخى  شرايط 
توسعه  و  زحمتكشان  و  كارگران  مبارزات 
وحشت  بشدت  سوسياليستى  انديشه هاى 
دارد و تمام تالشش بر آن است كه توسعه و 
ايران  در  كنونى  اجتماعى  جنبشهاى  انكشاف 
از زير چتر هدايت و كنترل او خارج نگردد. 
تاريخى اش  موقعيت  همين  دليل  به  ليبراليسم 
براى  مبارزه  در  نمى تواند  كنونى،  عصر  در 
در  دموكراسى  توسعه  و  اجتماعى  آزاديهاى 
ايران، يك نيروى پيگير باشد. اين جريان حتى 
نمى خواهد همان محدود اقدامات دموكراتيك 
مورد نيازخود را به پشتوانه نيروهاى اجتماعى 

پيش  به  آزادى خواه  و  برابرى طلب  حقيقتأ 
ببرد. از اين گذشته تحقق آرمانهاى ليبراليسم 
او،  عمل  و  اراده  به  نه  هم،  عملى  لحاظ  به 
بلكه در وهله اول به اراده قطب هاى قدرتمند 
سرمايه جهانى  و توافقات ميان آنان بستگى 
در  قدرتمند  قطب¬هاى  توافق  بدون  دارد. 
اهداف  نيست  قادر  ليبراليسم  جهانى،  اقتصاد 
خود را در ايران عملى سازد.  خود فعال شدن 
اين گرايشات در شرايط كنونى، اساسأ ناشى 
از تقويت گرايشاتى در گروه بنديهاى سرمايه 
جهانى است كه بويژه بعد از فروپاشى بلوک 
گروهبنديهاى  ديگر  با  رقابت  در  و  شرق 
رقيب،  بر سر بدست آوردن بازارهاى جهانى 
انرژى،  و  خام  مواد  توليد  منابع  بر  كنترل  و 
قرار  ليبرالى  گرايشات  اين  سر  پشت  در 
گرفته اند. با اين وجود دشوار به نظر مى رسد 
كه  قطب هاى قدرتمند امپرياليستى بويژه در 
پذيرش  به  حاضر  آسانى  به  آمريكا  و  اروپا 
تحوالت دموكراتيك حتى در سطح تمايالت 
و خواسته هاى ليبراليسم در ايران گردند. تنها 
درصورت وجود يك جنبش نيرومند اجتماعى 
كه حداقل زير نفوذ و تاثيرگذارى طبقه كارگر 
جهانى  قطب هاى  نمود  تصور  مى توان  باشد، 
سرمايه براى جلوگيرى از پيشروى جنبشهاى 
عميقأ دموكراتيك و ضد سرمايه دارى در ايران 
و در منطقه خاورميانه، حاضر به تن دادن به 
رهبرى  به  دموكراتيك  تحوالت  از  سطحى 

ليبراليسم در ايران گردند.
 

عميقأ  تحوالت  كارگر،  طبقه  ديدگاه  از  اما 
نيروى  پشتوانه  به  تنها  ايران  در  دموكراتيك 
عظيم كارگران و زحمتكشان جامعه است كه 
مى تواند به سرانجام برسد. طبقه كارگر ايران 
كه با افق و چشم انداز انهدام سرمايه دارى و 
برقرارى سوسياليسم، به تحوالت دموكراتيك 
در جامعه مى نگرد، به دستگاه دولتى حاكم و 
نهاد  جمله  از  آن  به  وابسته  ساختارهاى  كليه 
مذهب، برخوردى ريشه اى و همه جانبه دارد 
و تالش مى كند دموكراتيزه كردن جامعه را در 
فراهم  و  زحمتكشان  و  كارگران  منافع  جهت 
نمودن شرايط توسعه و انكشاف مبارزه طبقاتى 
در جامعه، در عميق ترين و گسترده ترين سطح 

امكان پذير نمايد.

از  يكى  به  كه  نباشد  بى مورد  شايد  اينجا  در 
پيشروى  سير  كه  تاريخى  محدوديت هاى 
مشروط  كنونى  دوره  در  را  كارگرى  جنبش 
موضوع  آنهم  و  شود  اشاره اى  نيز  مى سازد 
يك  در  سوسياليسم  ساختمان  امكان  عدم 
بر  بنا  و  تئوريك  نظر  نقطه  از  است.  كشور 
بايد  تاكنونى،  عملى  تجربيات  از  بسيارى 
در  سوسياليسم  ساختمان  ايجاد  كه  پذيرفت 
جهانى  سرمايه  محاصره  تحت  كشور،  يك 
نه  را  سوسياليسم  اگر  نيست.  پذير  امكان 

سرمايه دارى  از  انقالبى  گذار  دوران  بعنوان 
از  برخى  ادبيات  در  كمونيسم،  آنطوركه  به 
مى شود-   ديده  ماركسيسم  پيروان  و  مدعيان 
كمونيستى،  جامعه  نخست  فاز  بعنوان  بلكه 
كه در آن طبقات از بين رفته و دولت نيز به 
تدريج رو به زوال ميرود، در نظر بگيريم، آنگاه 
بيشتر قابل درک مى گردد كه ايجاد يك چنين 
شرايط  در  اجتماعى   – اقتصادى  ساختمان 
سلطه كامل سرمايه جهانى، از ديدگاه مبارزه 
سرمايه،  با  نبرد  براى  است.  ناممكن  طبقاتى 
جنبش كارگرى  نيازمند داشتن يك استراتژى 
متحدانه  آگاهانه،  تا  است  جهانى  تاكتيك  و 
ضعيف  حلقه هاى  پى  در  پى  سنجيده،  و 
ديگرى  از  پس  يكى  را  جهانى  سرمايه دارى 
بشكافد و اين نبرد جهانى را پيروزمندانه تا به 
انتها پيش ببرد. آنچه در چارچوب يك كشور 
مى توان انجام داد آنست كه  تحوالت انقالبى 
گسترده ترين  و  درعميق ترين  را  دموكراتيك 
حاكميت  استقرار  تا  يعنى  آن،  ممكن  سطح 
زحمتكشان  و  كارگران  انقالبى  شوراهاى 
سوى  به  پيشروى  زمينه هاى  و  داد  گسترش 
سوسياليسم را، چه در سطح داخلى و چه در 

ابعاد  جهانى، فراهم نمود.

مضمون اجتماعى – طبقاتى 
جنبش زنان!

من در نوشته هاى پيشين خود به اين موضوع 
پرداختم كه چرا و به چه دليل نمى توان جنبش 
اكنون  دانست.  طبقاتى  جنبش  يك  را  زنان 
جنبش  كه  كنم  اضافه  نيز  را  اين  مى خواهم 
زنان را در ماهيت خود حتى نبايد يك جنبش 
سياسى قلمداد نمود. اما اين بدان معنى نيست 
و  طبقاتى  مبارزه  از  خارج  زنان  مبارزات  كه 
با  ارتباط  بدون  و  سياسى  جنبشهاى  از  جدا 
آنها جريان دارد. مسئله مهم تبيين اين رابطه 
واكنش  و  كنش  مكانيسم  ساختن  روشن  و 
ديگرمبارزات  با  جنبش  اين  ميان  متقابل  
در  يكديگر  بر  آنها  تاثيرگذارى  و  اجتماعى  
تحوالت  و  تغيير  روند  از  مشخص  دوره  هر 
اقتصادى – اجتماعى و درهر شرايط خودويژه 
در  طبقاتى  و  سياسى  مبارزات  رشد  ازسطح 
و  تحوالت  اعتباركه   اين  به  است.  جامعه 
اجتماعى،   – اقتصادى  اساسى  دگرگونيهاى 
طبقاتى  مبارزه  طريق  از  نهايى  تحليل  در 
پيش مى رود، تعيين سرنوشت مبارزه زنان در 
جامعه  در  كامل  و  واقعى  برابرى  به  دستيابى 
ونتايج  تحوالت  اين  به  نهايى  تحليل  در  نيز 
حاصله از مبارزات طبقاتى در جامعه وابسته 
است. اما بايد توجه داشت كه درحوزه روابط 
اجتماعى نمى توان رابطه مؤلفه هاى تأثيرگذار 
و  فلسفه  در  كه  آنگونه  تجريد،  اساس  بر  را 

در  مى شود،  برده  بكار  رياضيات 
شكل معادالت و فرمولهاى انتزاعى 
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متاسفانه وقتى از رابطه جنبش زنان با مبارزه 
طبقاتى سخن مى رود، بسيارى از سوسياليستها 
شماتيك  بصورت  را  رابطه  اين  بالفاصله 
به  مى كنند.  تصوير  نمادين  رابطه  يك  و 
با  پيوند  در  بايد  زنان  “جنبش  كه  شكل  اين 
جنبش طبقه كارگر قرار گيرد و ازخواسته ها و 
مطالبات كارگران پشتيبانى كند”. اين برداشت 
مكانيكى از رابطه جنبش زنان با مبارزه طبقاتى 
در جامعه، اگر چه ممكن است در برخى از 
فعاليتهاى سياسى تبليغى ويا تاكتيكى، قابليت 
بر  بحث  كه  هنگامى  اما  باشد،  داشته  استفاده 
كالن  سياستهاى  و  اساسى  رهنمودهاى  سر 
نوع  اين  مى شود،  زنان  جنبش  در  راهبردى 
حرف  هيچ  زنان،  جنبش  به  ابزارى  نگرش 
مشكالت  حل  در  زنان  براى  عملى  پيامى  و 
نگرش  اين  كه  پرسشى  اولين  ندارد.  آنان  
جنبش  مگر  كه  آنست  مى گيرد  چالش  به  را 
كارگرى و مبارزه طبقاتى، يك جنبش مردانه 
است كه حاال از زنان نيز مى خواهيم در پيوند 
چون  زنان  مگر  گيرند.  قرار  جنبش  اين  با 
اجتماعى  مختلف  طبقات  و  اقشار  به  مردان 
بعنوان  يا  حال  زنان  مگر  نمى گردند،  تقسيم 
كارگرى  خانواده  از  عضوى  يا  و  كارگر  زنان 
در مبارزات طبقاتى شركت ندارند، مگر زنان 
بعنوان صاحبان سرمايه و يا عضوى از خانواده 
مالكين و صاحبان سرمايه، خود استثمارگر و 
طرف ستيز كارگران در مبارزه طبقاتى نيستند؟ 
اگر پاسخ به همه اين پرسش ها آرى  است، 
پس ديگرسخن گفتن از پيوند جنبش زنان با 
جنبش كارگرى با آن  برداشت و تلقى، ديگر 
تنها  زنان،  از  منظور  اگر  است؟.  معنى  چه  به 
زنان كارگر و زحمتكش است و از اينها است 
كه مى¬خواهيم به جنبش كارگرى بپيوندند و 
يا از آن حمايت و پشتيبانى كنند، پس ديگر 
كارگرى  تشكل  چنين  يك  ايجاد  ضرورت 
زنانه در كنار جنبش كارگرى در چيست، آيا 
اين خود به معنى پذيرش جداسازى جنسيتى 

در جنبش كارگرى نيست؟.

در  حال  اجتماعى  عنصر  يك  بعنوان  زن 
آموزگار،  دانشجو،  يا  و  كارگر  يك  موقعيت 
شركت  طبقاتى  درمبارزه  هم  و...  پرستار، 
دارد و هم در مبارزات سياسى. اما همين زن 
است  درگير  ديگرى  مبارزه  در  حال  عين  در 
به  بلكه  است،  سياسى  نه  و  طبقاتى  نه  كه  
لحاظ تاريخى و اجتماعى بر او تحميل شده 
است. بنابراين هنگامى كه به زنان در مناسبات 
اجتماعى نگاه مى كنيم، اين نقش دوگانه آنان 
را در موقعيت اجتماعى و طبقاتى اشان بايد از 
يكديگر جدا سازيم. زن كارگر دردرون مبارزه  
طبقاتى اهداف و افق هايى را دنبال مى كند كه 
در ظرفيت و توان تاريخى زن به مثابه جنبش 

اجتماعى زنان قرار ندارد. 
     از آن هنگام  كه خانواده مرد – پدرساالر 
بر شالوده هاى مالكيت خصوصى شكل گرفت 
گرفتارآمدند،  مردساالر  سامانه  و زنان در بند 
بر  خانگى  كار  انجام  و  نسل  توليد  وظيفه 
دوش آنان قرار گرفت. از آن زمان تا دوران 
فكر  با  بشرى  اجتماعات  تمام  سرمايه دارى، 
وانديشه مردانه رقم خورد و فضاى غالب بر 
فعاليتهاى اجتماعى انسانها از فعاليت توليدى 
گرفته تا فعاليت دانشمندان، هنرمندان، شعرا، 
نويسندگان، سياستمداران، فرماندهان نظامى و 
اين  بود.  مردانه  فضاى  يك  همه  و  همه   .  .  .
اجتماعى را بر اساس  بودند كه شعور  مردان 
احساس و عاليق خود شكل مى دادند و اگر 
در اينجا و آنجا هم زنانى در اين عرصه هاى 
در  آنچنان  خود  كردند،  علم  قد  اجتماعى 
كه  بودند  گرفتار  مردساالرانه  سامانه  اين  بند 
همچون مردان انديشيدند و عمل كردند. تنها 
مشاركت  با  كه  بود  سرمايه دارى  دوران  در 
فعاليت هاى  مختلف  عرصه هاى  در  زنان 
و  فضا  اين  فرهنگى،  و  اجتماعى  و  اقتصادى 
اين سامانه مردساالرانه به چالش گرفته شد و 
جنبش اجتماعى زنان به لحاظ تاريخى براى 
برهم زدن اين فضاى مردانه و برچيدن سامانه 
زن ستيزانه، چه در مناسبات خانواده و چه در 
عرصه مناسبات اجتماعى طرح گرديد. اما از 
يك  جامعه،  در  زنان  فرودستى  اين  كه  آنجا 
داده تاريخى و ناشى از تحوالت اقتصادى و 
اجتماعى در جامعه است، الغا اين فرودستى و 
پايان دادن به سلطه مردان بر زنان نيز در درون 
دگرگونيهاى  و  تحوالت  تاريخى  فرآيند  يك 
صورت  جامعه  در  اجتماعى  و  اقتصادى 
تاريخى  ناگزير  تنها  آن  است  اين  مى پذيرد.  
كه  جنبش زنان را به مبارزه طبقاتى مربوط و 
مشروط مى سازد. جنبش زنان اگر چه به مثابه 
يك واقعيت عينى اجتماعى ، از شرايط سياسى 
آلترناتيوهايى كه طبقات  موجود در جامعه و 
و اقشار مختلف اجتماعى در ارتباط با ايجاد 
دگرگونيهاى اساسى اقتصادى و اجتماعى در 
جامعه پيش مى گذارند، تاثير مى پذيرد، اما در 
عين حال خود نيز به مثابه يك نيروى كنشگر 
و  داشته  مستقل  حضور  جامعه  در  اجتماعى، 
عمق  و  مردساالرانه   سامانه  به  زدن  ضربه  با 
در    ، طبقاتى  مبارزه  به  بخشيدن  وسعت  و 
امرايجاد تحوالت و دگرگونيهاى اجتماعى و 
سياسى در جامعه دخالتگر است. تنها از اين 
منظر و در اين رابطه است كه جنبش زنان بطور 
واقعى در مبارزه طبقاتى بازتاب مى يابد، خود 
را با تحوالت انقالبى و مبارزه طبقه كارگر در 
جامعه مربوط و مشروط مى سازد، از آنها تاثير 
مى پذيرد و بر آنها تاثير مى گذارد.  جنبش زنان 
كار  و  روشن  استراتژى  يك  گرفتن  پيش  با 
اجتماعى  برنامه هاى  از  مجموعه اى  روى  بر 
مردساالرانه  فضاى  آگاهگرانه،  و  فراگير 

جامعه را عقب رانده و نيروى عظيمى را آزاد 
درون  به  اجتناب ناپذير  طور  به  كه  مى سازد 
سرازير  جامعه  در  طبقاتى  و  سياسى  مبارزه 
اجتماعى  نيروى  اين  اينكه  حال  مى شوند. 
و  مى كند،  تعريف  را  خود  چگونه  شده  آزاد 
افقها  با  را  خود  اجتماعى  موقعيت  بازسازى 
هماهنگ  اجتماعى،  طبقه  كدام  آرمانهاى  و 
كه  است  ديگرى  موضوع  مى سازد،  همسو  و 
مى كند  تعيين  مبارزه اى  نتيجه  آنرا  سرنوشت 
كه ديگر فقط مربوط و متعلق به زنان نيست ، 
بلكه در سطح عمومى ميان گروهها و طبقات 

اجتماعى  در جريان است. 
 

 در شرايطى كه تحوالت انقالبى درجامعه ما 
خصلت و مضمونى دموكراتيك دارد و ميزان 
دامنه و عمق اين تحوالت را نتيجه مبارزه و 
طبقاتى  نيروى  دو  ميان  سياسى  قواى  توازن  
پرولتاريا و بورژوازى رقم ميزند، طبيعى است 
كه ما در جنبش زنان نيز با دو گرايش طبقاتى، 
سوسياليستى  گرايش  و  ليبرالى  گرايش  يعنى 
روبرو هستيم كه هر يك تالش مى كنند مبارزه 
زنان را با منافع و تمايالت طبقاتى خود همسو 
و هماهنگ ساخته و تغيير موقعيت اجتماعى 
خود  طرحهاى  و  برنامه ها  اساس  بر  را  زنان 
شكل دهند. من در اينجا آگاهانه گرايش مربوط 
اصالح طلبى  بر  مبتنى  اسالمى  فمينيسم  به 
حكومتى در جنبش زنان را كنار مى گذارم. چرا 
كه به اعتقاد من اين گرايش اگر چه خواستار 
تغيير در يك رشته قوانين زن ستيز جمهورى 
اما  است،  زنان  نفع  به  آن  اصالح  و  اسالمى 
بعنوان يك گرايش طبقاتى، نماينده آن بخش 
از بورژوازى است كه منافع خود را در تداوم  
و ماندگارى سيستم سرمايه دارى بوروكراتيك 
و وابسته مى بيند و جزء نيروهاى تحول خواه 
در  كه  اسالمى  فمينيسم  نمى آيد.  حساب  به 
سياسى  صحنه  در  خورشيدى   70 دهه  اوائل 
دولت  آمدن  كار  روى  با  و  شد  ظاهر  ايران 
گرايشى  نهاد،  گسترش  به  رو  اصالح طلبان 
قوانين  و  كنونى  دولتى  دستگاه  با  كه  است 
مبتنى بر فقه اسالمى آن مخالفتى نداشته و تنها 
درپى آن است كه براساس روايت ديگرى از 
احكام فقى و استناد به برخى از مراجع تقليد 
روشن سازد كه فالن يا بهمان محدوديت بر 
زنان به لحاظ شرعى اجبارى نيست و مى شود 
قدرى  اسالمى،  فقه  احكام  همان  اساس  بر 
گرايش  اين  كرد.  برخورد  زنان  با  منعطف تر 
زنان  جنبش  درون  در  فمينيستى  گفتمان  و 
اكنون با بيرون رانده شدن جريان اصالح طلبى 
از حكومت و بى اعتبار شدن آن نزد مردم، تا 
بسيارى  و  شده  رانده  عقب  به  زيادى  حدود 
گرايش  گفتمان  به  آن  هواداران  و  عناصر  از 
مى توان  بطوريكه  آورده اند.   روى  ليبراليستى 

گفت در دوره كنونى اين دو گرايش 
جدال  و  سوسياليستى   و  ليبرالى 
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كه  است  آنها  ميان  نظرى  سياسى 
بگونه افزايش مندى  در جنبش زنان 
نمود بارز و آشكار مى¬يابند. البته 
بايد به اين هم اشاره نمود كه ميان گرايشات 
موسوم به فمينيسم اسالمى و گرايشات ليبرالى 
وجود  عبورى  غير قابل  عميق و  يك شكاف 
طيف  يك  مجموع  در  گرايشات  اين   . ندارد 
فكرى سياسى را مى سازند كه در يك سر آن 
گرايش فمينيسم اسالمى قرار دارد كه كمابيش 
به اصول گرايان نزديك مى شود و در يك سر 
آن گرايش زنان ليبرالى قرار دارد كه نه فقط 
خواهان تغييرقوانين زن ستيز رژيم جمهورى 
اسالمى و عدم دخالت مذهب در امور سياسى 
دست  با  بلكه  هستند،  جامعه  در  واجتماعى 
زدن به مبارزه اى جسورانه و فداكارانه دردفاع 
و  جامعه  در  اجتماعى  آزاديهاى  برقرارى  از 
خود  مستقل  تشكل هاى  ايجاد  در  زنان  حق 
از  بسيارى  دادن  سازمان  با  همه  از  مهمتر  و 
از  مستقل  اجتماعى  حركت هاى  و  نهادها 
و  كودكان   و  زنان  حقوق  مدافع   و  دولت 
زمينه،  اين  در  مشخص  عملى  اقدامات  انجام 
در عمل سلطه بى چون و چراى دولت  را در 

گستره اى اجتماعى به چالش گرفته اند.

از  كه  سوسياليست  زن  يك  عنوان  به  من 
موضع تقويت گرايش سوسياليستى در جنبش 
به  نسبت  نمى توانم  مى كند،  حركت  زنان 
تفاوتهاى اساسى كه اين گرايشات بورژوايى 
و  بوده  بى توجه  مى سازد،  متمايز  هم  از  را 
ساده انگارانه از كنار اين همه مبارزه و مقاومتى 
حق  همين  آوردن  بدست  براى  زنان  اين  كه 
ميزنند،  دست  بدان  خود  بورژوايى  حقوق  و 
بگذرم. از اين گذشته ما نمى توانيم در جهت 
زنان  جنبش  در  سوسياليستى  گرايش  تقويت 
با  را  جنبش  اين  كه  آنكه  مگر  كنيم  حركت 
مثابه  به  هست،  كه  آنطور  خصوصياتش  تمام 
يك واقعيت داده شده و بعنوان زمينه فعاليت 
متاسفانه  كه  امرى  بگيريم.  نظر  در  خودمان 
اين  با  ما  سوسياليستها”  “راديكال  از  بسيارى 
از  متاثر  ايران  زنان  كنونى  جنبش  كه  اعتقاد 
زنان  به  ربطى  و  است  ليبراليستى  گرايشات 
كارگر ندارد، از آن فاصله گرفته اند و به تصور 
يك  جنبش،  اين  كنار  در  مى خواهند  خود 

جنبش سوسياليستى زنانه ايجاد كنند.

جنبش  ترم  خود  اينكه  از  صرف نظر 
ستم  مرز  كه  دليل  اين  به  زنان  سوسياليستى 
مى آميزد،  درهم  را  طبقاتى  ستم  و  جنسيتى 
اساسأ يك ترم نادرستى است، اشكال اساسى 
اين نگرش در آنست كه  جنبش زنان را از يك 
جنبش وسيع اجتماعى به يك جنبش طبقاتى 
زنان كارگر و سوسياليست با برنامه يك حزب 
باين  و  مى دهد  تقليل  سياسى   سازمان  يا  و 
درعين  زنان  جنبش  كه  ندارد  توجه  واقعيت 

اينكه يك جنبش دخالتگر است اما همواره از 
گفتمان عمومى حاكم بر جنبشهاى اجتماعى و 
طبقاتى در جامعه تاثير مى پذيرد و متناسب با 
سطح گسترش و عمق يابى مبارزات اجتماعى 

و طبقاتى در جامعه، متحول گردد. 
از  بخشى  جانب  از  امروزه  كه  مسائلى       
فعالين سوسياليست در جنبش زنان در انتقاد 
ايران  در  زنان  گسترده  و  جارى  مبارزات  به 
تكرار  جنبه  ها  از  بسيارى  از  مى شود،  مطرح 
كارگرى  جنبش  در  شده  طرح  مسائل  همان 
نه  گذشته اى  در  است.  گذشته  سال  چند  در 
چندان دور بخشى از فعالين سوسياليست در 
جنبش كارگرى نيز به جاى تاكيد بر ضرورت 
گرايشات  ميان  همگرايى  و  همسويى  ايجاد 
در  تالش  و  كارگرى  جنبش  درون  مختلف 
بر  مشخص  عملى  اتحادهاى  تشكيل  جهت 
سر مسائل اساسى و عمومى كارگران، با طرح 
مباحث و انتقادات مشابه اى چون “فالن جريان 
است”  سنديكاليستى  جريان  يك  كارگرى 
خواستار  صرفأ  كارگرى  گرايش  “فالن  يا 
چارچوب  در  آنهم  كارگران  صنفى  مطالبات 
فعال  “فالن  يا  است”  شده  رژيم  كار  قوانين 
هيچ  به  كارگران  مبارزه  داشته  بيان  كارگرى 
محترم  مقامات  از  و  نيست  سياسى  وجه 
رسميت  به  خواستار  اسالمى  جمهورى  رژيم 
تشكالت  ايجاد  و  اعتصاب  حق  شناختن 
همان  چارچوب  در  كارگران  براى  مستقل 
شده  اسالمى  جمهورى  رژيم  اساسى  قوانين 
كارگر  طبقه  جارى  مبارزات   ،  .  .  . و  است” 
مجموع  در  آنرا  موجود  سازمانيابى  اشكال  و 
بورژوايى دانسته و هر يك با عمده كردن شكل 
گرايشات  كارگر،   طبقه  ازسازمانيابى  معينى 
تقابل  به  را  كارگرى  جنبش  درون  گوناگون 
دير  خوشبختانه  اما  مى كشانيدند.  يكديگر  با 
كاذب،  راديكاليسم  اين  كه  نگذشت  زمانى 
مبارزات  جريان  در  اصول گرايانه  و  انتزاعى 
كارگران  مبارزات  بويژه  و  كارگران  عملى 
رانده  حاشيه  به  و  باخت  رنگ  واحد  شركت 
شد تا آنجا كه ما امروز شاهد تشكيل اتحادى 
جنبش  گوناگون در  جريانات  گرايشات و  از 
اصل  بر  چيز  هر  از  قبل  كه  هستيم  كارگرى 
يك  بعنوان  كارگر  طبقه  مستقل  سازمانيابى 
نياز مبرم تاكيد داشته و با ايجاد يك شوراى 
عمل  اتحاد  يك  ايجاد  جهت  در  همكارى 
گسترده بر سر مطالبات عينى و مشخص طبقه 
همگرايى  و  همسويى  به  دست يابى  و  كارگر 
ميان  گرايشات و تشكل هاى گوناگون مستقل 
در جنبش كارگرى، تالش مى كند. اگر امروز 
ما مى بينيم كه جنبش كارگرى اين چنين زنده 
و فعال درپيشاپيش مبارزات اجتماعى در ايران 
مى درخشد، يكى از داليل مهم آن اين است 
پلورآليسم  و  خود  درون  چندگانگى  به  كه 
سينه  بر  رد  دست  و  شده  باورمند  كارگرى 
سنتى  تئورى  هم  هنوز  كه  است  زده  كسانى 

رهبر”  يك  و  حزب  يك  “تنها  ورشكسته  و 
را دنبال مى كنند. به اعتقاد من تعمق برهمين 
تجربه جنبش كارگرى ايران  و مرورى بر سير 
تكوين و تكامل بحثها و كشاكش هاى درونى 
عملى  استنتاج هاى  و  گذشته  ساله   5 در  آن 
ناشى از اين تجارب آزمون شده، قدر مسلم 
فعالين  براى  را  ارزشى  با  درسهاى  مى تواند 
داشته  بر  در  زنان،  جنبش  در  سوسياليست 
باشد. امروز هم ما با يك جنبش وسيع زنان 
چهره اى  آشكارا  كه  هستيم  مواجه  ايران  در 
در  كه  نيست  شكى  اين  در  دارد.  چندگانه 
شرايط كنونى ايران با توجه به سطح مبارزات 
و  درخواستها  سطح  و  طبقاتى  و  اجتماعى 
پيگير  گرايشات  ميان  ايران،  زنان  مطالبات 
ليبراليسم و گرايشات سوسياليستى در جنبش 
شعارها  از  بسيارى  طرح  نظر  نقطه  از  زنان، 
و مطالبات عملى زنان، نقاط اشتراک بسيارى 
وجود دارد. اين نزديكى ها كه ناشى از واقعيت 
عينى جامعه ما است و تحت شرايط مشخصى 
نوعى از همسويى و همراهى تاكتيكى و موقتى 
با ليبراليسم را ضرورى مى سازد، نبايد موجب 
نگرانى و واهمه ما از برهم خوردن مرزهاى 
طبقاتى شود. چرا كه اين نزديكى ها  به معنى 
گرايشات  شدن  هم جهت  و  بودن  يكسان 
گرايش  نيست.  زنان  در جنبش  مختلف 
از  تبيين اش  در  زنان  درجنبش  سوسياليستى 
اوضاع كنونى و دامنه تحوالت انقالبى ضرور 
مردساالرانه  سامانه  به  نگرشش  در  ايران،  در 
در ايران و تلقى اش از تغيير موقعيت اجتماعى 
ليبراليسم  با  خانواده،   در  و  جامعه  در  زنان 
گرايشات  دارد.  روشنى  مرزهاى  و  خط 
و  توان  مى كوشند  زنان  جنبش  در  ليبرالى 
انرژى اين جنبش را در چارچوب خواسته ها 
مشروط  و  محدود  ليبراليسم  نيازمنديهاى  و 
حالت  بهترين  در  كه  گرايشات   اين  سازند. 
حد  تا  ايران  سرمايه دارى  در  تحول  خواستار 
بركنارى رژيم جمهورى اسالمى و جايگزينى 
آن با نوعى از دموكراسى هاى پارلمانتاريستى 
ميزان  و  دامنه  نمى توانند  مى باشند،  اروپايى 
تغيير در موقعيت اجتماعى كنونى زنان ايران 
در  ومردان  زنان  حقوقى  برابرى  حد  از  را 
جامعه فراتر ببرند. ليبراليسم از آنجا كه نقطه 
حركتش در پشتيبانى از تحوالت دموكراتيك 
در جامعه، حفظ  و ماندگارى سرمايه بعنوان 
است،  خصوصى  مالكيت  از  شكل  يك 
دربهترين حالت از ساختار خانواده بورژوايى 
مدرن و متكى بر مالكيت خصوصى كه در هر 
حال هم چنان سيادت مرد بر زن را مى پذيرد، 

پشتيبانى مى كند. 

ما  واقعيتها،  اين  همه  عليرغم  و  حال  اين  با   
مجاز نيستيم تالش ليبراليسم را براى مشاركت 

زندگى  فرآيندهاى  در  زنان  آزادانه 
در  اجتماعى  و  سياسى  اقتصادى، 
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جامعه، ناديده بگيريم و برمبارزه آنان 
در راه بهبود شرايط زنان و بدست 
در  حتى  مردان  با  برابرى  آوردن 
همان حد  حقوقى و “ناچيز”، چشم فروبنديم 
با  مرزبندى  عنوان  تحت  را  مبارزات  اين  و 
مرزبندى  كنيم.  تخطئه  ليبراليسم  يا  رفرميسم 
ما با گرايشات ليبرالى در اين نيست كه همه 
آنچه را كه ليبراليسم در جنبش زنان خواستار 
آنست مردود و نادرست اعالم كنيم. مبارزه ما 
با ليبراليسم بر سر محدود بودن و ناكافى بودن 
از  مهمتر  و  آنها  نظرى  تبيين  خواسته ها،  اين 
همه گشودن چشم اندازهاى بعدى مبارزه زنان 
است. ما نمى توانيم با مطالبات ليبراليسم مبنى 
بر برابرى حقوقى زنان و مردان در جامعه، به 
اين دليل كه  بدست آمدن اين مطالبات هنوز 
نيست،  مردان  و  زنان  واقعى  برابرى  معنى  به 
از در ستيز درآييم. اگر اين واقعيتى است كه 
زنان ما در ايران طبق قوانين خانواده در رژيم 
جمهورى اسالمى، نه يك شهروند درجه دوم، 
بوده  مرد  كنيز  و  برده  اسير،  واقعى  بطور  كه 
عادى  شهروند  يك  حقوق  از  ازبسيارى  و 
انتخاب  پوشش،  نوع  آزادانه  گزينش  چون 
آزادانه نوع شغل و محل زندگى خود، امكان 
“سرپرست  يك  مجوز  بدون  و  سفرآزادانه 
بسيارى  اساس  بر  و  نيستند  برخوردار  مرد”  
از قوانين حقوقى و قضايى به جايگاهى بسيار 
شده اند،  رانده  مرد  شهروند  يك  از  پائين تر 
چگونه مى توان مبارزه اين زنان را حتى براى 
كمترين تغييردر اين شرايط دردناک، در خور 

حمايت و پشتيبانى ندانست. 
واقعيت اين است كه مشكل “چپ اصول گرا” 
ايران جاى ديگرى است. او هم اين واقعيتها را 
مى بيند. اما از آنجا كه هر نوع تحول دموكراتيك 
انقالب  يك  چارچوب  در  تنها  را  ايران  در 
گرايش  تنها  نه  مى داند،  ممكن  سوسياليستى 
ليبرالى در جنبش زنان را با گرايش فمينيسم 
اسالمى مبتنى بر اصالح طلبى  يكسان مى گيرد 
و هر دو اين گرايشات را ضدانقالبى ارزيابى 
مى كند، بلكه خود نيز در ارتباط با مشكالت 
مشخص زنان در جامعه امروز ايران، و روند 
تغيير موقعيت اجتماعى آنان تا دست يابى به 
برابرى واقعى با مردان، هيچ آلترناتيو روشنى 
موقعيت  در  بهبود  گونه  هر  كه  چرا  ندارد. 
سوسياليستى  انقالب  يك  به  مستقيمأ  را  زنان 
مشروط مى سازد. حال اگر بر اين باور باشيم 
سوسياليسم  ساختمان  تحقق  امكان  اساسا  كه 
آنگاه  نيست،  ممكن  كشور  يك  در  تنها 
روز  هر  متاسفانه  چپ  اين  كه  پذيرفت  بايد 
مبارزات  با  را  خود  ربط  بيشتر  مى گذرد  كه 
دست  از  ايران  زنان  حاضر  و  حى  اجتماعى 
حاشيه  در  كوچك  سكت  يك  به  و  مى دهد 
جامعه بدل مى شود كه تنها كارش اين است 
شده  ريز  سر  خشم  جويبارهاى  مقابل  در  كه 
براه  كشور  اين  كنار  و  گوشه  هر  از  كه  زنان 

افتاده، بايستد و در رؤياى ايجاد يك “دنياى 
ديگر” براى زنان كه معلوم نيست چه دنيايى 
است، تعيين سرنوشت مبارزه امروز زنان ايران 

را دربست به ليبراليسم واگذار نمايد.
 

محدود  بر  درستى  به  كه  اصول گرا”  “چپ 
بودن خواسته هاى ليبراليسم انگشت مى گذارد 
خواست  با  قياس  در  را  خواسته ها  اين  و 
برابرى واقعى زنان و مردان در جامعه بسيار 
ناچيز مى پندارد،  خود به دليل آن كه شكيبايى 
بر  نفس  و  طوالنى  مبارزه اى  در  شدن  درگير 
همسويى  گونه  هر  حال  عين  در  و  ندارد  را 
و  رفرميسم  راعين  ليبراليسم  خواسته هاى  با 
سازش طبقاتى قلمداد مى كند، اجتناب ناپذير 
راديكاليسم  اين  درمى غلطد.  آرمان گرايى  به 
مى بيند  را  ناهنجار  و  تلخ  واقعيت  آرمان گرا 
و خواهان دگرگونى راديكال در واقعيت عينى 
گونه  بدين  را  آن  عملى  ترجمان  اما  است، 
مى فهمد كه واقعيت بايد خود را با آرمانهاى 
او هماهنگ و همراه سازد. در حقيقت تئورى 
در دست اين  راديكاليسم آرمان گرا در خدمت 
ساخته و پرداخته كردن يك نوع آرمان-شهرى 
است. در حاليكه براى راديكاليسم تحول گرا، 
تئورى و تئورى پردازى تنها در خدمت پيشبرد 
يك پراتيك انتقادى- انقالبى و ژرفابخشى به 
اين پراتيك تحول بخش است. واقعيت قرار 
نيست كه خود را با آرمانهاى ما سازگار سازد. 
شدن  درگير  با  بتوانيم  بايد  كه  هستيم  ما  اين 
را  واقعيت  انتقادى،  عملى-  مبارزه  يك  در 
كه خود مشروط به محدوديتهاى تاريخى هر 
جهت  در  است،  مشخص  تاريخى-  شرايط 
اين  اما  و  دهيم.  سو  و  سمت  خود  آرمانهاى 
پيچيدگى هاى  با  كه  انتقادى  عملى-  مبارزه 
نيازمند  چيز  هر  از  قبل  است،  همراه  فراوان 
ظرفيت  و  پيشين  آمادگى  هوشيارى،  داشتن 
باالى سازگارى با شرايط گوناگون و مهمتر از 
همه توان بازشناسى پيوسته واقعيت در حال 
تغيير است. در اين پيكار پيچيده زمانى  بايد 
داشت،  مستقل  حركت  زمانى  كرد،  سازش 
و  كرد  مبارزه  مسالمت آميز  بشيوه  بايد  زمانى 
زمانى ديگر به پيكارهاى خيابانى تن داد و... 

جنبش  در  سوسياليستى  گرايش  تقويت  براى 
درونى  تحوالت  دادن   سو  و  سمت  و  زنان 
اين جنبش در جهت راديكاليسم طبقه كارگر، 
بايد  زنان  جنبش  در  سوسياليست  فعالين 
بكوشند در وهله نخست، گفتمان كنونى حاكم 
بر جنبش زنان را به گفتمان تحوالت انقالبى 
چنين  ايجاد  براى  اما  سازند.  مرتبط  ايران  در 
تحولى در جنبش زنان، ابتدا اين خود فعالين 
گردند،  متحول  بايد  كه  هستند  زنان  جنبش 
در  فقط  نه  و   – واقعى  بطور  كه  معنى  بدين 
گفتار-  بپذيرند كه توليد و بازتوليد انديشه و 
عمل مردساالرانه در ايران تنها محدود به رژيم 

نيست،  اسالم  شريعت  و  اسالمى  جمهورى 
وجوه  تمامى  در  مردساالرانه  سامانه  بلكه 
زندگى اجتماعى در ايران گسترده است. بايد 
و  كارگر  طبقه  از  وسيعى  بخش  كه  پذيرفت 
حتى فعالين چپ و راديكال در درون جنبش 
از  متاثر  خود  نيز  زنان  جنبش  و  كارگر  طبقه 
انديشه و عمل مردساالرانه  بوده و به آن باور 
دارند. بايد پذيرفت كه بدون به چالش گرفتن 
اين سامانه در تمامى عملكرد اجتماعى آن و 
پى ريزى  بدون  آن،  نمودى  اشكال  تمامى  در 
شالوده هاى يك جنبش تواتمند زنان در ايران 
را  خود  جانبه  همه  و  راديكال  بشيوه اى  كه 
باشد،  رهانيده  مردساالرانه  عمل  و  انديشه  از 
ايران،   زنان  براى  بهتر”  “دنيايى  ايجاد  تصور 

روياى كودكانه اى بيش نيست. 

 به اعتقاد من در شرايط كنونى ايران، اين تنها 
فعالين سوسياليست  هستند كه مى توانند  با كار 
در چندين جهت هماهنگ و همزمان، هدفمند 
و سازمان يافته، جنبش كنونى زنان ايران را به 
سمت  چنين تحولى دگرگون سازند. من در 
روشن  به  خودم  به سهم  مى كنم  تالش  اينجا 
اين  مختلف  جنبه هاى  اساسى  خطوط  كردن 
دارم  اعتقاد  كه  تذكر  اين  با  بپردازم،  مبارزه 
فردى  كارى  سياستهايى،  چنين  روى  بر  كار 
بلكه  نيست،  تنها  زنان  فعالين  به  مختص  و 
از  كه  است  نيازمند  جمعى  فعاليت  يك  به 
محدوده فعالين زن بايد فراتر رفته و به درون 
كشانيده  نيز  كمونيستى  سياسى  سازمانهاى 

شود. 

زن  و  تبعيض آميز  قوانين  با  مبارزه    -1
ستيزانه رژيم جمهورى اسالمى !

جمهورى  رژيم  كه  نيست  پوشيده  بركسى   
سرمايه دارى،  رژيم  يك  بعنوان  اسالمى 
يكى  و  مردساالرى  سامانه  سرسخت  مدافع 
از عوامل اساسى ماندگارى اين سامانه است. 
قوانينى كه اين رژيم در تعيين موقعيت زنان 
چه  و  خانواده  مناسبات  چارچوب  در  چه 
اجتماعى،  زندگى  مختلف  درعرصه هاى 
تصويب كرده، قوانينى است بشدت زن ستيزانه 
و ارتجاعى. اين رژيم با صدها ترفند مى كوشد 
شرايط برده وار زنان در ايران را توجيه كرده 
و به لحاظ قانونى تثبيت نمايد. در عين حال 
سرمايه دارى  دولت  كه  است  روشن  نيز  اين 
ساختار  خودويژگى هاى  بر  بنا  ايران  در 
سرمايه دارى ايران كه من در ابتداى اين بحث 
مستبد،  بشدت  است  دولتى  پرداختم،  بدان 
و  ابتدايى ترين  حتى  كه  سركوبگر  و  متمركز 
بديهى ترين حقوق انسانى و دموكراتيك مردم 
فعاليت  گونه  هيچ  و  كرده  سلب  آنها  از  را 

اجتماعى وسياسى را درجهت ايجاد 
سياسى  صنفى،  مدنى،  تشكل هاى 



بو  تر شهريور  1386 . سپتامبر 282007
مستقل از دولت، برنمى تابد.  بنابراين 
هر سطحى از مبارزه زنان با قوانين 
زن ستيز رژيم جمهورى اسالمى و 
پشتوانه هاى نظرى و حقوقى آن يعنى قوانين 
اجتناب ناپذيرى  بطور  اسالمى،  شريعت 
جمله  از  اجتماعى  آزاديهاى  خواست  با 
خواست آزادى بيان و انديشه، آزادى برپايى 
آزادى  اعتراض آميز،  تظاهرات  و  اجتماعات 
و  مرتبط  دولت،  از  مستقل  تشكل هاى  ايجاد 
و  شكلى  هر  روى  اين  از  مى گردد.  مشروط 
زن  قوانين  عليه  زنان  مبارزه  از  سطحى  هر 
است  حركتى  اسالمى،  جمهورى  رژيم  ستيز 
كه در نفس خود سرمايه دارى كنونى ايران را 
به چالش مى گيرد و به همين دليل نيز بايد از 
جانب نيروها و جريانات مدافع دموكراسى و 
آزاديهاى اجتماعى در ايران و بويژه كمونيستها  
مورد حمايت و پشتيبانى قرار گرفته و تقويت 

گردد.

 برخى منتقدين به مبارزه كنونى زنان در ايران، 
قوانين  چون  كه  قبيل  اين  از  مسائلى  طرح  با 
زن ستيزانه، از جمله قوانين پايه اى و اعتقادى 
اين  تغيير  و  بوده  اسالمى  جمهورى  رژيم 
اسالمى  جمهورى  نظام  چارچوب  در  قوانين 

توصيه  نيست،  ممكن 
ايران  زنان  كه  مى كنند 
براى  مبارزه  جاى  به 
كه   - قوانين  اين  تغيير 
انحرافى  مبارزه  يك  آنرا 
مى دانند-،   رفرميستى  و 
مبارزه  يك  به  مستقيما 
جانبه  همه  سياسى 
رژيم  سرنگونى  براى 
دست  اسالمى  جمهورى 
اين  من  اعتقاد  به  زنند. 
آن  با  واستدالل  نگرش 
كه رنگ و بويى راديكال 
بينش   يك  از  متاثر  دارد، 
مردساالرانه  انديشه  و 
است كه در كنه خود در 
منحل  و  تضعيف  جهت 

از  جلوگيرى  و  زنان  مستقل  جنبش  سازى 
مردساالر  جامعه  عليه  آنان  اجتماعى  عملكرد 
استدالل ها  گونه  اين  شنيدن   . مى گيرد  قرار 
چپ  جنبش  بر  غالب  گفتار  همان  يادآور 
رژيم  استقرار  دوران  اوائل  در  ايران  سنتى 
جمهورى اسالمى است. هنوز هم زنان ايران 
فراموش نكرده اند آنزمانى را كه بخش بزرگ 
ومقاومت  درمبارزه  را  آنان  ايران،  سنتى  چپ 
حجاب  تحميل  براى  رژيم  تهاجم  برابر  در 
اجبارى به زنان تنها گذاشتند، با اين بهانه كه 
مسئله اى  اجبارى  حجاب  عليه  مبارزه  گويا 
مربوط به زنان بورژوا بوده و يا باعث تضعيف 
خوشبختانه  مى شود.  ضدامپرياليستى  مبارزه 

از  بعد  هم  هنوز  كه  ايران  مبارز  زنان  امروز 
فاجعه بار  نتايج  دهه  سه  به  نزديك  گذشت 
دهه  اپوزيسيون  جنبش  مردساالرانه  نگرش  
50 را به خواسته ها و مطالبات خود، در كوچه 
زمانى  تجربه مى كنند، دير  ايران  خيابانهاى  و 
است كه ديگر اين باورهاى مردساالرانه را به 
حقوق  تحميل  براى  تالش  در  و  زده  كنارى 
مردساالر،  جامعه  به  خود  انسانى  و  اجتماعى 
به نيروى مستقل خود تكيه زده اند.  اين زنان 
عليه  مبارزه  و  مقاومت  پرچم  كردن  بلند  با 
رژيم  ستيز  زن  قوانين  و  مردساالر  جامعه 
جمهورى اسالمى و فرموله كردن خواسته ها و 
مطالبات خود، نه تنها يك حركت و مقاومت 
و حساسيت اجتماعى را در مقابله با حركات 
برانگيخته اند،  رژيم  ستيزانه  زن  ورفتارهاى 
بلكه در عين حال توانسته اند تا حدود زيادى 
سياسى  و  اجتماعى  جنبشهاى  مردانه  چهره 
فضاى  و  داده  تغيير  نيز  را  ايران  اپوزيسيون 
مشاركت  براى  را  سالم ترى  و  بيشتر  چه  هر 
زنان در فعاليت احزاب و سازمانهاى سياسى 
ايجاد كنند. امرى كه موجب مى گردد كه اين 
در  نه  و  امروز  نه  نتوانند  سازمانها  و  احزاب 
از  اسالمى  جمهورى  رژيم  سرنگونى  فرداى 
طرح خواسته هاى زنان و تحقق مطالبات آنان 

به هر بهانه اى سر باز زنند.  
 

عملكرد  با  ايران  سياسى  چهره  امروز 
جريانات اجتماعى رقم مى خورد كه برخالف 
مجموعه   يك  براساس  كه  دهه 50  جنبشهاى 
خواسته هاى سياسى و اهداف عمومى و كلى 
و تا حدودى اتوپيايى،  درگير در يك مبارزه 
همگانى بودند، جنبشهايى هستند كه با هويتى 
اقتصادى،  مشخص  مطالبات  طرح  و  مستقل  
سياسى و اجتماعى، در يك مجموعه چندگانه 
اما بهم پيوسته،  رژيم جمهورى اسالمى را از 
هر سو به چالش گرفته اند. وجود يك جنبش 
نيرومند زنان در كنار جنبش كارگران،  جنبش 

دانشجويان، جنبش آموزگاران و جنبش خلق 
كرد، نه تنها موجب تضعيف اين جنبشها نشده، 
بلكه ما دست كم در يك سال گذشته شاهد آن 
در  اجتماعى  جنبشهاى  اين  همه  كه  هستيم 
جريان حركت مستقل خود به يكديگر نزديك 
و  هم نوايى  همبستگى،  و  اتحاد  يك  و  شده 
گرفته  شكل  آنها  ميان  نشده  اعالم  هماهنگى 
است. حمايت دانشجويان از مبارزات كارگران 
و زنان در بيانيه جنبش دانشجويى به مناسبت 
16 آذر، حمايت كارگران از مبارزات زنان و 
آموزگاران در بيانيه جنبش كارگرى به مناسبت 
آينده  از  هستند  نويدهايى  امسال،  مه  ماه  اول 
شكل گيرى  آن  مشحصه  وجه  كه  نزديكى 
جنبشهاى  از  سراسرى  عمل  اتحاد  جبهه  يك 
جنبش  كه  بود  خواهد  اجتماعى  مختلف 
اجتماعى زنان بى شك يكى از پايه هاى استوار 

آنرا تشكيل مى دهد.        

2 – مبارزه عليه مناسبات سنتى و عرفى 
مردساالرانه و كليشه هاى زن ستيزانه!

مبارزه  ايران،  در  زنان  مبارزه  ديگر  جنبه  يك 
در  مردساالرانه  ارزشهاى  و  عرف  سنت،  با 
زندگى اجتماعى و در مناسبات خانواده است. 
پيچيده تر  بسيار  كه  مبارزه  اين 
قوانين  با   مبارزه  از  دشوارتر  و 
رژيم  ستيزانه  زن  و  تبعيض آميز 
هم  است،  اسالمى  جمهورى 
زندگى  جاى  جاى  در  اينك 
در  زنان  اجتماعى  و  خصوصى 
شرايط  در  دارد.  جريان  ايران 
كنونى اين به خصوص بر عهده 
جنبش زنان است كه ساختار و 
مبتنى  كنونى  اجتماعى  مناسبات 
بر عرف و سنت و مذهب را در 
اجتماعى  عملكردهاى  تمامى 
كليه  و  بگيرد  چالش  به  آن 
افسانه سازيهاى مذهب  در مورد 
«مقام و نقش واالى زن»  را به نقد 
بى ربطى  و  وبى اعتبارى  كشيده 
امروز  زنان  واقعى  زندگى  با  آنرا 
نقش  چنين  ايفاى  براى  زنان  سازد.   آشكار 
بنيادين در عرصه فرهنگ سازى نوين و ايجاد 
بشردوستانه،   و  انسانى  اجتماعى  ذهنيت  يك 
يك  ايجاد  به  نيازمند  خود  اول  وهله  در 
دگرگونى اجتماعى و يك خانه تكانى اساسى 
در باورهاى اجتماعى خود هستند، باورهايى 
كه بنا بر زمينه ها و عناصراجتماعى و تاريخى 
مردساالرانه و آميخته با باورهاى مذهبى  آن، 
است. باورهايى كه مرد را همواره عاشق و زن 
را معشوق مى پندارد. باورهايى كه حجاب را 
بسيار  كه  تن زن،  بر  پوششى  مثابه  به  تنها  نه 

بر  پوششى  مثابه  به  اين  از  فراتر 
انديشه،  تصور و نياز زنانه تقديس 
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رنسانس  اين  در  زنان  مى كند. 
ساختمان  بتوانند   بايد  فرهنگى 
اجتماعى  نيازهاى  و  عاليق  عاطفى، 
خود را به كمك ايدئولوژى و جهان بينى طبقه 
موقعيت  تغيير  و  كرده  نوبازسازى  از  كارگر 
اجتماعى خود را به دموكراتيسم طبقه كارگر 
عميق ترين   و  وسيعترين  كننده  تضمين  كه  
سياسى،  عرصه هاى  در  دموكراتيك  تحوالت 
جامعه  در  فرهنگى  و  اجتماعى  اقتصادى  

است، مرتبط سازند.

اگر گذرى كوتاه بر زمينه هاى تاريخى مناسبات 
و ساختارهاى فرهنگى و اجتماعى زن ستيزانه 
در جامعه ايران داشته باشيم، آنگاه اهميت و 
عمق دشوارى اين جنبه از مبارزه زنان و نقشى 
در  بايد  و  مى تواند  زنان  مستقل  جنبش  كه 
اجتماعى  شعور  در  اساسى  تحول  يك  ايجاد 

جامعه ايفا كند، بيشتر روشن مى گردد.

مناسبات  و  پدرساالر   – مرد  خانواده  ساختار 
عرفى و سنتى مردساالرانه آميخته با انبوهى از 
مفاهيم و كليشه هاى زن ستيزانه، قدمتى چندين 
صد ساله در ايران دارد. عامل و موجب پبدايش 
اين فرهنگ و شعور اجتماعى مردساالرانه،  نه 
جمهورى  رژيم  نه  و  شاهنشاهى  رژيمهاى 
است.  بوده  اسالم  مذهب  حتى  نه  و  اسالمى 
در ايران حتى پيش از ورود اسالم، آنگاه كه 
مناسبات  درون  به  خصوصى  مالكيت  چكيده 
پدرساالر  خانواده تراوش كرد، سامانه مرد – 
و  گرفت  شكل  خصوصى  مالكيت  بر  مبتنى 
نظامهاى  شكل گيرى  با  سامانه   اين  بعدها 
شاهنشاهى وامپراتورى عظيم هخامنشيان بطور 
پيوسته گسترش و عمق يافت.  در چارچوب 
سازمان خانواده كهن كه به دليل چيرگى شيوه 
خانوار هايى  كشاورزى،  و  دامپرورى  توليد 
همراه  همسر  چند  و  پدر  از  متشكل  بزرگ 
بودند،  آنان  خانواده هاى  و  پسر  فرزندان  با 
عرفى،  مناسبات  و  سنت  طبق  دختر  فرزندان 
مى كردند،  دريافت  كمترى  سهم  پدر  ارثيه  از 
كه  چرا  نمى بردند.  سهمى  اساسأ  زمين  از  و 
دختران بعد از ازدواج از خانواده پدرى خارج 
قرار  ديگرى  خانواده  چارچوب  در  و  شده 
كه  مى كرد  تالش  خانواده  هر  و  مى گرفتند 
نسلهاى  طى  را  خود  به  متعلق  عمومى  اموال 
خود  خانواده  چارچوب  در  همچنان  متوالى 
نمودهاى هاى  از  مورد  يك  همين  كند.  حفظ 
يك  بصورت  بعدها  كه  مردساالرانه  مناسبات 
نشان  گرديد،  تثبيت  فقه  در  حقوقى  قانون 
مى دهد كه پيدايش سامانه مردساالرانه اساسأ 
مرد-  خانواده  سازمان  و  اقتصادى  شرايط  در 

پدرساالر ريشه دارد. 
 تا آنجا كه به نقش مذهب در تقويت و توجيه 
تاريخ  مى شود،  مربوط  مردساالرانه  سامانه 
دوران  در  چه  مذهب  كه  مى دهد  نشان  ايران 

اقتصادى  شكل هاى  در  چه  و  باستان  ايران 
به  مربوط  دوران  در  بويژه  پيشاسرمايه دارى 
سده هاى ميانى، نقش بسيارنيرومندى در جامعه  
خود  اسالم  مذهب  دستگاه  مشخصأ  و  داشته 
يكى از اركان اساسى قدرت اجتماعى طبقات 
استثمارگر در جامعه بوده است. نقش مذهب 
در اين دوره تا حد فقط  يك افيون توده ها، 
آنطور كه ماركس در يك رابطه مشخص بيان 
داشته است، محدود نمى شد. سازمان مذهب 
حضور  مردم  زندگى  عرصه هاى  همه  در 
داشت و زندگى را براى آنها تعريف مى كرد. 
از آن زمان كه نطفه اى در وجود مادرى شكل 
مى گرفت، مذهب حاضر بود تا وقتى كه اين 
ازدواج  مى شد،  بزرگ  مى آمد،  دنيا  به  جنين 
مى كرد، بيمار مى شد و باالخره به هنگام مرگ 
اين مذهب بود كه موجوديت آنرا نفى ميكرد. 
به  لحظه  در  مذهب  تقليد،  مراجع  كتب  در 
لحظه زندگى شخصى مردم وارد شده و براى 
خصوصى ترين و جزئى ترين امورات شخصى 
انسانها چون چگونگى خوردن، خوابيدن، توليد 
كرده است  دستورالعمل هايى صادر  نسل و... 
بايد  بى اختيار  بنده اى  چون  مقلد  فرد  هر  كه 
از آنها بى چون و چرا پيروى كند. در مجموع 
مساجد،  از  گسترده اى  تشكيالت  با  مذهب 
و  روستاها  تمامى  عبادتگاهها،  و  زاده ها  امام 
محالت شهرى را تحت پوشش خود داشت 
كليت  قدرتمند،  معنوى  ابزار  يك  نقش  در  و 
جامعه مدنى را در كنترل خود گرفته و به آن 

هويت مى بخشيد.

شده  ديده  نيز  اروپايى  كشورهاى  تاريخ  در   
است كه دستگاه مذهب در سازمان اقتصادى 
و اجتماعى جامعه در دوران پيشاسرمايه دارى، 
نيز  روى  همين  از  است.  داشته  مشابه  نقشى 
تاريخى  لحاظ  به  كشورها  اين  در  بورژوازى 
مبلغ  و  مذهب  ضد  اجتناب ناپذير  نحوى  به 
جريان  در  اروپا  بورژوازى  بود.  ماترياليسم 
گام  به  گام  را  مذهب  سرمايه دارى،  توسعه 
از زندگى اقتصادى و اجتماعى جامعه بيرون 
و  اخالقى  ارزشهاى  از  پاره اى  تنها  و  راند 
سنتهاى مذهبى را حفظ  نمود  كه براى توجيه 
جامعه  در  طبقاتى  استثمار  و  طبقاتى  زندگى 
سرمايه دارى بدان نياز داشت. در حقيقت نظام 
دوران  مذهبى  ساختار  اروپا،  در  سرمايه دارى 
به  آنرا  و  ساخت  دگرگون  را  وسطاى  قرون 
كنار زد و مذهب خودش را در شكل الگوها 
و ارزشهاى نوينى كه با نيازمنديهاى اقتصادى 
سازگار  سرمايه دارى  دوران  طبقاتى  مبارزه  و 
است، جايگزين آن نمود. اما در ايران، سرمايه 
امپرياليستى بنا بر اهدافى كه دنبال مى كرد براى 
تحكيم و تداوم بخشيدن به سلطه خويش تنها 
و  كرد  بسنده  فئوداليسم  اقتصادى  انحالل  به 
نهادهاى مذهبى را با كمى دستكارى در جهت 
همين  گرفت.  بخدمت  خويش  منافع  پيشبرد 

سرمايه دارى  توسعه  كه  گرديد  موجب  امر 
كشورهاى  در  كه  آنچه  برخالف  ايران  در 
پيشرفته سرمايه دارى رخ داد، با رهايى جامعه 
مناسبات عرفى و سنتى كه  بندهاى  از قيد و 
به ميزان وسيعى توسط دستگاه مذهب توجيه 
و تبليغ مى گردد، همراه نگرديد. دولتهاى شبه 
بورژوا  تمايالت  سركوب  با  پهلوى  مدرن 
دموكراتيك در جامعه و از بين بردن هر گونه 
اجتماعات و  ايجاد  امكان آزادى بيان، آزادى 
تشكيل احزب،  مانع از آن گرديدند كه   در 
يك  سرمايه دارى،  مناسبات  توسعه  با  ايران  
جامعه مدنى نوين با ارزشها و چارچوبه هاى 
سياسى و اجتماعى نوين همراه با يك فرهنگ 
نتيجه  گيرد.  شكل  نوين  اجتماعى  شعور  و 
چنين روندى آن شد كه بعد از گذشت يك 
قرن از انقالب مشروطيت  و همراه با چرخشى 
كه درجنبشهاى اجتماعى و اعتراضى مردم به 
مذهب  و  استقالل طلبى  ناسيوناليسم  سوى 
انديشه هاى  توسعه  بر  راه  گرديد،  ايجاد 
دموكراسى خواهانه و آزادى طلبانه بسته شد و 
و  تقويت  براى  گسترده ترى  ميدان  مقابل  در 
تحكيم عرف و سنت و مذهب فراهم گرديد. 

شاهد  ما  كه  است  خورشيدى   70 دهه  از 
تمايالت  و  گرايشات  دگرباره   عروج  
در  كه  هستيم  جامعه  در  دموكراتيك  بورژوا 
شكل  جنبش هاى اجتماعى آزادى خواهانه و 
دموكراسى طلبانه  در سطحى بسيار گسترده و 
بى سابقه در جامعه بروز دارند. جنبشهايى كه 
بويژه طى 5 سال اخير، عليرغم همه سركوبها، 
محدوديتها و بگير و به بندهاى رژيم، به كندى 
متحدتر،  افزايش مندى  و  پيوسته  گونه  به  اما 
درجهت  هوشيارانه تر،  و  يافته تر  سازمان 
ايجاد يك جنبش مقاومت اجتماعى سراسرى 
اجتماعى  سياسى،  مشخص  مطالبات  با 
نمود  روز  هر  و  رفته  پيش  به  واقتصادى، 

آشكارتر و بارزترى مى يابند. 

پايان سخن!
جامعه  كه  است  آن  بر  گواه  شواهد  همه 
جمهورى  رژيم  با  مبارزه  در  ايران  بورژوايى 
ايجاد  و  خود  سازى  هويت  پى  در  اسالمى، 
دگرگونيهاى اساسى و همه جانبه دموكراتيك 
در جامعه است. مبارزات اجتماعى كارگران، 
پرستاران،  و  آموزگاران  دانشجويان،  زنان، 
خلق  انقالبى  جنبش  هنرمندان،  و  نويسندگان 
زخمتكش  توده هاى  مبارزات  ديگر  و  كرد 
روز  به  روز  اخير  ساله  ده  طى  جامعه، 
شده  وهدف مندتر  سازمان يافته تر  گسترده تر، 
در  بويژه  اسالمى  جمهورى  رژيم  است. 
اقدامات  نژاد،  احمدى  دولت  حكومت  دوره 

با  را  جانبه اى  همه  و  وسيع  بسيار 
درهم شكستن  و  سركوبى  هدف 
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كشاندن  كجراه  به  و  مبارزات  اين 
براين  حاكم  سياسى  گفتمان 
اما  است.  داده  سازمان  جنبش ها، 
آواى  اقدامات،  و  تالشها  اين  همه  وجود  با 
هر  از  برابرى طلبى  آزادى خواهى ،  خوش 
شنيده  رساتر  پيوسته  ايران،  كنار  و  گوشه 
در  انقالبى  تحوالت  چشم انداز  مى¬شود. 
است.  شده  بسياراميدواركننده تر  جامعه 
دگرگونيهاى  مسئله اساسى اين است كه اين 
اجتماعى پيشاروى، قرار است بر اساس افقها 
و آرمانهاى كدام طبقه اجتماعى  ساخته شود. 
به عبارت ديگر كدام طبقه، بورژوازى ليبرال 
و يا طبقه كارگر خواهد توانست مهر خود را 
بر تحوالت آينده ايران بكوبد و بيشترين بهره 
را از اين تغيير و تحوالت اجتماعى در جامعه 

نصيب خود سازد. 

تا آنجا كه به بحث كنونى ما پيرامون جنبش 
كه  است  اين  پرسش  مى شود،  مربوط  زنان 
اين  در  را  نقشى  چه  مى خواهد  زنان  جنبش 
دوش  بر  اجتماعى  دگرگونيهاى  و  تحوالت 
كشيدن  چالش  به  در  زنان  جنبش  آيا  بگيرد. 
مى خواهد  ايران،  كنونى  مردساالرانه  سامانه 
در چارچوب خواسته ها و مطالبات ليبراليسم 
تنها  را  خود  اجتماعى  پراتيك  و  بزند  درجا 
مرد  سامانه  سنتى  و  عرفى  مناسبات  نقد  به 
- پدرساالرانه محدود ساخته و به يك رشته 
خود  اجتماعى  موقعيت  در  حقوقى  تغييرات 
و  زن  حقوقى  برابرى  به  دست يابى  حد  تا 
مرد بسنده كند، و يا آنكه مى خواهد پراتيك 
انتقادى خويش را از سطح ليبراليسم فراتر برده 
و تا سطح دموكراتيسم انقالبى طبقه كارگر باال 
بكشد؟. به اعتقاد من پاسخ به اين پرسش به 
نقد  در  سوسياليست  فعالين  توانايى  و  تالش 
گفتمان  تقويت  و  ليبراليسم  عمل  و  انديشه 

سوسياليستى در جنبش زنان بستگى دارد.
مبارزه  مى خواهند  اگر  سوسياليست  فعالين 
مبارزات  با  را  ايران  زنان  كنونى  ساز  تحول 
طبقه كارگر و استراتژى اين طبقه درپيشروى 
به سوى سوسياليزم، هماهنگ و همسو سازند، 
بايد بتوانند مبانى نظرى ليبراليسم را از نقطه 
هر  در  و  كشيده  نقد  به  ماركسيسم  نظرگاه 
مورد مشخص محدوديتهاى تاريخى ليبراليسم 
و ناتوانى آنرا درتحقق خواسته هاى زنان نشان 
شرايطى  هيچ  تحت  اينكه  عين  در  ما  دهند. 
و  درازمدت  پيوندهاى  از  كه  نيستيم  مجاز 
استراتژيك با ليبراليسم سخن بگوييم، در عين 
حال نمى توانيم از همسويى و همنوايى موقت 
و تاكتيكى تحت شرايط مشخصى با آن سر باز 
زنيم. اين نه آرمانهاى انتزاعى ما، بلكه شرايط  
عمومى جنبشهاى اجتماعى  عينى و وضعيت 
و  مطالبات  سطح  و  سو  يك  از  طبقاتى  و 
است  ديگر  سوى  از  زنان  جنبش  مبارزات 
كه ضرورت، موضوعيت  و هم چنين سطح 

تعيين  ليبراليسم  با  را  ما  همنوايى  و  همكارى 
نتوانند  زن  سوسياليست  فعالين  اگر  مى كند.  
از اين بيمارى كهنه و گويا درمان ناپذير تنگ 
چپ  فرقه گرايانه  و  بينى  خودبزرگ  نظرى، 
به  را  زنان  جنبش  هم  هنور  كه  ايران  سنتى 
شركت  آن  در  دارا  طبقات  زنان  آنكه  دليل 
قدر  بگيرند.  فاصله  مى داند،  مردود  دارند، 
مبارزات  جريان  بر  توانست  نخواهند  مسلم 
زنان ايران حداقل در شرايط كنونى تاثيرگذار 
حقيقت  اين  بايد  زنان  ما  متاسفانه  باشند. 
دردناک را بپذيريم  كه سلطه آهنين و بى چون 
و چرا سامانه مردساالرانه بر تمامى جنبه هاى 
زندگى اجتماعى ما آنچنان ريشه هاى عميقى 
دارد كه حتى بسيارى از زنان سوسياليست نيز 
به سختى مى توانند خود را از زير آوار سنگين 

آن بيرون بكشند.   

ما حتى اگر بپذيريم كه مبارزات كنونى زنان 
ايران تنها  به زنان طبقات مرفه محدود شده و 
زنان كارگر و زحمتكش در آن نقشى ندارند-

پرسيد  بايد  نيست-،  چنين  من  اعتقاد  به  كه 
اگر اين زنان بتوانند فضاى مردساالرانه كنونى 
كه  برانند  عقب  به  درجه اى  تا  حتى  را  ايران 
فراهم  قدرت  ساختار  به  آنها  ورود  زمينه  
هيچ  مدت  دراز  در  امر  اين  خود  آيا  شود، 
بر  در  كارگر  زنان  و  كارگر  طبقه  براى  نفعى 
به  را  دغدغه  اين  هرگز  آيا  داشت؟  نخواهد 
خود روا داشته ايم كه بپرسيم چرا در جنبش 
كه  نيز  كنونى  دوره  در  حتى  ايران  كارگرى 
دوره رشد و شكوفايى جنبش كارگرى است، 
كمتر تالش گران زن كارگرى يافت مى شوند 
به  كارگرى  مستقل  تشكل هاى  اين  در  كه  
نقش آفرينى بپردازند؟  آيا ورود زنان طبقات 
دارا به ساختارهاى قدرت اقتصادى، سياسى و 
فرهنگى دستكم اين حسن را براى زنان كارگر 
آنكه  جاى  به  نيز  آنها  كه  ندارد  زحمتكش  و 
ظاهر  كارگرى  عقبه دارجنبش  نقش  در  صرفأ 
مبارزات  از  پشتيبانى  و  حمايت  به  و  گردند 
بيانيه  و  امضاء  جمع آورى  و  خود  همسران 
به  نيز  خود  كنند،  بسنده  آنها  از  حمايت  در 
جنبش  سازماندهندگان  و  فعال  كوشندگان 
را  خود  واقعى  نقش  و  گردند  بدل  كارگرى 
نه فقط به مثابه يك زن، كه هم چنين در مقام 
يك كارگر پيشرو و يك فعال نظريه پرداز در 
جنبشهاى اجتماعى و طبقاتى ايفا كنند؟.  چه 
از  بسيارى  مانند  هم  ايران  در  بگذار  هراس! 
دراروپاى  سرمايه دارى  پيشرفته  كشورهاى 
رياست  كرسى هاى  بر  زنان  آمريكا،  و  غربى 
جمهورى، وزارت جنگ و دفاع، سازمان امنيت 
و . . تكيه زنند تا دست كم اين ايده كودكانه و 
رياكارانه كه زنان را صلح دوست و پيام آوران 
صلح و صفا و عشق و مهربانى معرفى مى كند، 
هم  ايران  زحمتكش  زنان  براى  و  گردد  افشا 
هم  مهربانى  و  صلح  عشق،  كه  گردد  روشن 

به  ربطى  هيچ  كه  هستند  طبقاتى  مفاهيمى 
دوستى  و  عشق  پيام آوران  ندارند.  جنسيت 
زنان و مردان كارگر و زحمتكشى هستند كه 
عليه بهره كشى، فقر،جنگ و بى عدالتى با زنان 

و مردان سرمايه دار درگير درنبردند. 

فعالين  استراتژى  كه  باوريم  اين  بر  اگر 
در  آنان  راهبردى  سياست  و  سوسياليست 
جنبش زنان، جزئى از استراتژى عمومى طبقه 
به  بخشى  توان  و  دادن  شكل  راه  در  كارگر 
نهادهاى مدنى، اجتماعى و بطور كلى سياست 
به  پيشروى  براى  جامعه  كردن  دموكراتيزه 
عهده  بر  اين  پس  است،  سوسياليسم  سوى 
به  زدن  دامن  با  كه  است  سوسياليست  زنان 
نبردى تعطيل ناپذير با قوانين زن ستيز رژيم 
به  مبارزه  اين  كشاندن  و  اسالمى  جمهورى 
اليه هاى درونى جامعه و حمايت و پشتيبانى 
از مقاومت و مبارزه تحسين برانگيزى كه هم 
اكنون از سوى  زنان ايران در برابر پروژه هاى 
سركوب و تحقير هر چه بيشتر زنان، در كوچه ها 
و خيابانهاى سراسر ايران انجام مى گيرد، اين 
مبارزه  يك  با  را  زنان  مبارزات  و  مقاومتها 
اجتماعى عليه ساختار خانواده سنتى و عرفى 
كنونى كه شديدأ آميخته به پندارها و باورهاى 
مذهبى است، مرتبط ساخته و جبهه نبرد براى 
سرنگونى اين نظام جهنمى را پرتوان تر سازند. 
تنها با پيشبرد هم زمان اين دو جنبه از مبارزه 
زنان  كه  سدهايى  آن  همه  مى توان  كه  است 
و  فعال  مستقيم،  دخالت  و  مشاركت  از  را 
آزادانه در زندگى سياسى، اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى باز مى دارد، پشت سر گذاشت و 
به آن شرايط عينى و ذهنى كه سهيم سازى و 
سرنوشت  در  را  زنان  اجتماعى  دخالت گرى 
يافت.  دست  مى سازد،  ممكن  جامعه  سياسى 
به چالش گرفتن نهاد خانواده مرد- پدر ساالر 
متكى بر مالكيت خصوصى و آزاد ساختن اين 
مذهبى  عرفى،  سنتى،  پندارهاى  همه  از  نهاد 
مدرن،  و  نوين  شالوده هاى  بر  آن  نوسازى  و 
يكى از پرچالش ترين عرصه مبارزه پيشاروى 
از  بايد  آن  در  كه  عرصه اى  است.  ايران  زنان 
خيال پردازى دورى  الگوسازى و يا  گونه  هر 
انتزاعى  الگوى  يك  آفرينش  درپى  و  جست 
و يا تاريخى از خانواده برنيامد، چرا كه نهاد 
ديگرى  اجتماعى  نهاد  هر  مانند  هم  خانواده 
وابسته به الزامات اقتصادى و اجتماعى و متأثر 
آنچه كه در  دگرگونيهاى ضرور آن است.  از 
سمت گيرى  دارد،  اساسى  اهميت  رابطه  اين 
اين فرايند مبارزه در جهت آزاد ساختن نهاد 
خانواده از وابستگى به مالكيت، مقام، ميراث 
و  عاطفى  نيازهاى  اساس  بر  آن  بازسازى  و 
رابطه داوطلبانه اى است كه هر دو طرف اين 

پيوند به ماندگارى آن دلبستگى دارند. 
كنونى  مردساالرانه  نظام  در       
“نفقه  و  گير”  “نفقه  زنان  ايران،  در 
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خور” و مردان “نان آور” خانواده  به 
حساب مى آيند.  زن نمونه و ايده آل 
به زنانى گفته مى شود كه به وظايف 
سنتى زن يعنى خدمتگذارى به مردان و انجام 
باشند.  پايبند  وجهى  بهترين  به  خانگى  كار 
جمهورى  رژيم  فريبكارى  و  تبليغاتى  گستره 
اسالمى در اين زمينه تا بدان حدى است كه 
بسيارى از فعالين جنبش زنان در رويكرد به 
شرايط و عوامل فرودستى برده واركنونى زنان 
را  مذهبى  فرهنگ  چيرگى  خطا  به  ايران  در 
فرودستى  اين  اصلى  عامل  كنونى  شرايط  در 
مى پندارند. اين دسته از فعالين با تمركز دادن 
انرژى و توان خود بر يك كار صرفأ فرهنگى 
در ميان زنان، از اين واقعيت كه ستمگرى بر 
زنان اساسأ ريشه در خودويژگى سرمايه دارى 
مى گيرند  فاصله  بيشتر  روزه  هر  دارد،  ايران 
حيات  طول  تمام  در  كه  مى كنند  فراموش  و 
اين سرمايه دارى، ساختار اقتصادى و سازمان 
اجتماعى كار، اساسأ مردانه بوده است و زنان 
كار  عرصه هاى  از  پاره اى  در  توانسته اند  تنها 
پرورش  و  آموزش  چون  اجتماعى  فعاليت  و 
و بهداشت و خدمات و هم چنين در محدود 
صنايع  چون  توليدى  فعاليتهاى  از  رشته هايى 
نساجى، قالى بافى و دوزندگى به كار بپردازند.  
تفاوت تنها در اين جا است كه در دوران رژيم 
جمهورى اسالمى، اين سرمايه دارى با تقويت 
زن  عرفى  و  سنتى  مناسبات  كردن  قانونى  و 
ستيزانه و در آميختن با مذهب، به تالش آگاهانه 
زندگى  از  زنان  دورسازى  براى  هدفمند  و 
اجتماعى، به شيوه اى بيمارگونه و سركوبگرانه 
شتاب بيشترى بخشيده است.  حتى آمارهاى 
نشان  درايران  اشتغال  جنسيتى  تركيب  دولتى 
بااليى  از  مى دهد كه هنوز هم درصد بسيار 
روستاها،  در  بخصوص  ايران  زنان  جمعيت 
يا هيچ فعاليت توليدى ندارند و يا هم چنان 
در همان چارچوب ساختارهاى سنتى اقتصاد 
خانگى مانند كشاورزى، دامپرورى، قالى بافى 
بزرگ  توليدى  مراكز  در  مشغولند.  كار  به 
ناچيزى  بسيار  درصد  كارهمان  نيروى  نيزبه 
كار  به  مراكز  اين  در  كه  زنان  جمعيت  از 
مى پردازند، بعنوان نيروى كار ارزان نگريسته 
مى شود و در ازاى كار برابر با مردان به آنها 
دستمزد كمترى پرداخت مى گردد و هر زمان 
هستند  زن  كارگران  اين  مى آيد،  الزم  كه  هم 
پرتاب  بيرون  به  كارى  مراكز  از  نخست  كه  
مى شوند و يا  به كارهاى موقت با قراردادهاى 
كار  مراكز  در  مى شوند.  كشانده  مدت  كوتاه 
عمومى  بطور  زنان  نيز  تخصصى  و  سازمانى 
و  مى گيرند  جاى  رده ها  درپائين ترين  هميشه 
جزو آخرين نفراتى هستند كه از لحاظ شغلى 

به رده هاى باالتر كشيده مى شوند. 

در  جنسيتى  سركوب  و  ستم  اعمال  سياست 
اقتصادى  امور  به  محدود  تنها  اما  ما  جامعه 

نيست بلكه اين سياست اكنون درعرصه هاى 
با  نيز  فرهنگى  و  اجتماعى  سياسى،  مختلف 
در  مردساالرانه  سامانه  مى گردد.  دنبال  شدت 
عينى  عوامل  يارى  به  اينكه  از  گذشته  ايران، 
عين  در  مى شود،  بازتوليد  پيوسته  اقتصادى 
يارى  به  و  مذهبى  دولت  يك  سوى  از  حال 
نوشتارى  و  شنيدارى  تصويرى،  رسانه هاى 
“فرهنگ  مى گردد.  نظرى  توجيه  پيوسته  آن 
افسانه سازى  از  سرشار  ايران  مردانه  باشكوه” 
در ستايش از مردان و نكوهش از زنان است.  
درستكارى،  نماد  فرهنگ،  اين  تاريخ  در 
و  ميهن پرستى  پايدارى،  غيرت،  پيكارجويى، 
البته دين دارى، اگر نگوييم صد در صد، دستكم 
بخش اصلى آن، از آن مردان است و زنان در 
اين فرهنگ مردانه جاى چندانى ندارند واگر 
هم درجايى از آنها سخن رانده شده، يا بعنوان 
با  كه  است  توطئه گرى  و  دسيسه باز  افرادى 
عشوه گريهاى خود مردان “پاكدل و فرهيخته” 
و  مهربان  مادران  يا  و  كرده اند  بدر  راه  از  را 
از  را  “سلحشورى”  مردان  كه  است  دلسوزى 

خود زائيده و در دامان خود پرورده اند. 

ايران  زنان  كه  است  رسيده  آن  زمان  اكنون   
تمام  با  ستيز  زن  و  پوسيده  فرهنگ  اين  با 
اسطوره هايش از زن، به مثابه مادرى مهربان و 
دلسوز، همسرى با وفا و فرمانبردار، گرداننده اى 
آگاه و توانا در امور خانه و خانواده، كدبانويى 
ماهر و...  به هم آوردى برخيزند. نبايد فراموش 
كنيم  مادام كه ما زنان در كنج خانه ها بمانيم 
تكاليف   و  وظايف  گرفتن  دوش  بر  براى  و 
و  اقتصادى  زندگى  در  برابر،  شهروند  هر 
با  توانست  نخواهيم  نكنيم،  تالش  اجتماعى 
مؤلفه هاى  از  يكى  دربيفتيم.  اسطوره ها  اين 
امكان   اين  زنان  ما  براى  كه  كننده اى  تعيين 
فرودستى  عليه  بتوانيم  كه  مى آورد  فراهم  را 
خود در خانه و در جامعه به پا خاسته و براى 
كسب آزادى و حقوق برابر اجتماعى تالشهاى 
موفقى داشته باشيم، به دست آوردن استقالل 
پرورش  ساز  زمينه  خود  كه  است  اقتصادى 
انديشه و عمل مستقل در ما مى گردد. ما زنان 
براى آنكه بتوانيم خود را از وظايف و تكاليف 
سنتى كارخانگى و نگاهدارى از كودكان رها 
كارهاى  كه  شويم  آن  خواستار  بايد  سازيم، 
آن  به  كودكان  از  مراقبت  و  خانه  به  مربوط 
گونه اى ساده گردد كه هم زنان و هم مردان 
از  بخشى  گرفتن   عهده  بر  عين  در  بتوانند 
اين امور، در زندگى اقتصادى و اجتماعى نيز 
حضور فعال داشته باشند. از اين رو خواست 
از  نگاهدارى  مراكز  و  شيرخوارگاهها  ايجاد 
بهداشتى  درست  موازين  اساس  بر  كودكان 
و آموزشى و هم چنين خواست ايجاد مراكز 
روزانه،  نيازمنديهاى  عادالنه  توزيع  و  توليد 
زنان  جنبش  پايه اى   مطالبات  ليست  در  بايد 
به  خواسته ها  اين  تحقق  وبر  شده  گنجانده 

مثابه اقدامات زمينه ساز اوليه تاكيد گردد.

بايد  ايران  زنان  ما  آخر!  كالم  در  سرانجام  و 
ميزان  و  ما  مبارزه  نهايى  فرجام  كه  بدانيم 
موقعيت  تغيير  در  ما  تالشهاى  نتيجه بخشى 
دارد  بستگى  اين  به  ايران،  در  زنان  اجتماعى 
كه جنبش ما در تحليل نهايى پراتيك انتقادى 
كدام  برنامه هاى  و  افقها  با  را  خود  عملى   –

ليبرال،  بورژوازى  يا  و  كارگر  طبقه  طبقه، 
هماهنگ و همسو مى سازد. بيشك ما بعنوان 
نمايندگان گرايش سوسياليستى در جنبش زنان 
بايد تالش كنيم كه جنبش زنان هر چه بيشتر 
با استراتژى جنبش انقالبى طبقه كارگر ايران 
همسو و هم صدا گردد. و اما براى ما روشن 
است كه نتيجه اين تالشها و ميزان تاثيرگذارى 
درونى  كشاكش هاى  و  مبارزات  روند  بر  آن 
به  كنندگى  تعيين  لحاظ  به  زنان،  جنبش 
بستگى  ايران  در  كارگرى  جنبش  پيشروى 
اين  پيشروان  و  كارگر  طبقه  اندازه  هر  دارد. 
طبقه در ايران بتوانند متحدتر و متشكل تر شده 
و شمار هر چه بيشترى از زنان و مردان كارگر 
و زحمتكش را در زير پرچم دفاع از آزادى و 
سوسياليسم گرد آورند، به همان اندازه تالش 
كوشندگان سوسياليستى در جنبش زنان نيز در 
سمت و سو دادن اين  جنبش به  زدودن هر چه 
مردساالرانه  سامانه  آثار  عميق تر  و  گسترده تر 
ما،  جامعه  اقتصادى  و  اجتماعى  پيكره  از 
داشت.  برخواهد  در  بيشترى  دست آوردهاى 
ازپيشروى  جلوهاى  هر  گونه،  همان  به  و 
زدن  ضربه  راستاى  در  زنان  جنبش  راديكال  
به فضاى مردساالرانه كنونى حاكم بر ايران، به 
نوبه خود به رهايى جامعه بورژوايى ايران نه 
و  مستبد  رژيم  خون آلود  چنگال  زير  از  فقط 
مذهبى كنونى، كه از زير آوار مناسبات كهن و 
اسطوره هاى ارتجاعى و زن ستيزانه در جامعه، 
مبارزه  چهره  شدن  شفاف تر  به  نتيجه   در  و 
طبقاتى و گسترش هر چه بيشتر مبارزه طبقه 
سوسياليستى  جبهه  يك  ايجاد  راه  در  كارگر 
قدرتمند و توانمند، متشكل از زنان و مردان 

كارگر و زحمتكش، يارى مى رساند.
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اين  برگزارى  از  شما  اصلى  هدف  زن:  تريبون 
سمينار چه بود و اساسا مى خواستيد حامل چه 

پيامى باشيد؟
سيمين اصفهانى:  با سالم خدمت شما و خوانندگان عزيز الزم به تذكر 
است كه برنامه ارائه شده درشهر استكهلم فقط يك سخنرانى و از طرف 
از  زنان  نقش  سخنرانى  اين  عنوان  بود.  شده  ارگانيزه  زن  حق  انجمن 

انقالب مشروطه تا به امروز و نقش روشنفكران دينى است. 

مقطع  اين  در  را  سمينار  اين  چرا  زن:  تريبون 
آيا  قبل؟  يكسال  مثال  نه  و  برگزاركرديد  زمانى 

انگيزه خاصى در اين مورد داشتيد؟
و  نداشتم  نقشى  برنامه  اين  زمان  انتخاب  در  من  اصفهانى:  سيمين 
انگيزه و هدف من و برگزار كنندگان اين برنامه پرداختن، بحث و 

بررسى و تبادل نظر در باره عنوان ياد شده بوده است.

تريبون زن: نقاط قوت و ضعف جنبش زنان در 
حال حاضر را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

آگاهاى  از  اى  درجه  چنين  با  گاه  هيچ  ايران  جامعه  اصفهانى:  سيمين 
و اراده زنان براى كنار زدن موانع و سدها و ورود به عرصه زندگى 
انقالب  يك  آستانه  در  ايران  است.  نشده  روبرو  اجتماعى  فعاليت  و 
جنبش  باالى  پتانسيل  است.  سياسى  شدت  به  كه  گرفته  قرار  جنسى 
زنان و خصلت برابرى طلبانه آن در بيش از دو دهه گذشته نمودهاى 

قدرتمندى را براى اين ادعا به دست داده است. 
اين رژيم از آغاز به قدرت رسيدن خود و قبل از آن از انقالب مشروطه 
همواره از زنان به عنوان ابزارى تبليغاتى براى تحقق و پيشبرد سياست 

ها و اهداف خود استفاده كرده است.
رژيم جمهورى اسالمى در رابطه با جنبش زنان همانند ديگر جنبش 
كردن  منحرف  در  كوشش  با  همراه  سركوب  سياست  اجتماعى،  هاى 
تضادهاى  چهارچوب  در  آن  نمودن  محدود  با  آنان  مبارزات  مسير 
درون حكومتى، پيشبرد سياست هاى خود و در نهايت گرفتن رهبرى 
موج  بر  شدن  وسوار  خود  دست  به  اى  توده  اعتراضات  و  مبارزات 
را دنبال كرده و ميكند. مبارزات زنان و تشكل هاى آنان با توجه به 
خواسته هاى طبقاتى آن و ميزان خود آگاهى به حقوق خود از تنوع 
و  منافع  و  نبوده  همگون  جمع  اين  است.  برخوردار  مختلف  ابعاد  و 

مطالبات آن نيز نهايتا مشترک نيستند.
اين تشكل ها و نظرگاهها را عمدتا به دو طيف نظرى وسيع مى توان 
از  دين  جدايى  خواهان  و  (معتقد  سكوالر  نظرى  طيف  كرد:  تقسيم 

حكومت) و مستقل كه خواهان تغييرات بنيادين در عرصه هاى مختلف 
اجتماعى، سياسى، اقتصادى و به تبع آن مسائل ويژه زنان هستند. گروه 
قابل  و  شيعه  مذهب  چهارچوب  در  اصالحاتى  خواهان  صرفا  ديگر 
تحمل و امروزى كردن آن مى باشند. اين طيف در برگيرنده گرايشات 
وبخشا  ها  مذهبى  و  ملى  خرداد،  دوم  جبهه  حكومتى،  طلبان  اصالح 

اصالح طلبان غير حكومت مى شوند.
سعى مى كنم به طور كوتاه و خالصه اين طيف را توضيح دهم.

جنبش روشنفكرى با آگاهى فمنيستى در سطوح روشنفكران با عاليق 
كردن  فرموله  در  سعى  همه  از  بيشتر  كه  دارد  جريان  متفاوت  سياسى 
مطالبات زنان و سازماندهى ، ايجاد رابطه با ديگر زنان و براى گسترش 
منافع آنان و فراروئى از وضع موجود فعاليت و مبارزه مى كند. آنان 
هاى  عرصه  تمام  در  مسائل  ريشه  به  راديكال  بردن  دست  خواهان 
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، مذهبى و ... هستند. يكى از تفاوت هاى 
اصلى اين طيف با دوره هاى قبلى خود اين است كه انان از تجربه و 
سابقه تاريخى فعاليت مستقيم سياسى، چه به شكل شركت و عضويت 
در  چه  و  چپ  غير  و  چپ  مختلف  احزاب  و  ها  سازمان  در  گستزده 
اين  هستند.  برخوردار  محالت  و  جوانان  دانشجويى،  هاى  شورش 
تشكل ها و محافل در سراسر ايران به شكل ها، شيوه ها و پوشش هاى 
مختلف از جمع هاى خانوادگى گرفته تا فعاليت علنى و مخفى عمل 
مى كنند. تفاوت عمده اين طيف با طيف هاى حكومتى در ريشه يابى 
و تحليل از مسائل زنان و در نتيجه برنامه ها و مطالبات كوتاه و دراز 
مدت آنان است. فعاالن اين طيف كه آگاهانه و علنا خود را فمينيست 
مى نامند (در مقابل طيفى كه اصرار دارند كه فمينيست نيستند) در ابتدا 
با اعتقاد به حق تعيين سرنوشت زن( حق زن بر بدن و روح خويش) كه 
نه تنها در مذهب اسالم بلكه در هيچ مذهب ديگرى به رسميت شناخته 
نمى شود در همه عرصه ها و با خواسته هايى همچون اجتماعى كردن 
امر  يك  (خشونت  خانگى  و  اجتماعى  و  دولتى  خشونت   افشاى  و 
خصوصى نيست)، شناختن جايگاه و توانائيى هاى خود و رسيدن به 
فرهنگى  شرايط  در  فعاليت  مالى)بروز  و  فكرى  (استقالل  خودباورى 
خاص، تغيير سيستم آموزش و رسانه ها در جهت از ميان بردن تصوير 
كليشه اى و تحقير آميز از زنان و ... جزئى از خانواده فمينيسم جهانى 

هستند.
طرفدران  مقابل  (در  زنان  حقوق  بودن  جهانشمول  به  آنان  بندى  پاى 
فمينيسم اسالمى و نسبيت فرهنگى كه اعتقاد به بومى بودن اين حقوق 
و  المللى  بين  هاى  معاهده  از  شان  حمايت  در  توان  مى  را  دارند) 

جهانشمول زنان يافت.
گسست  خواهان  فرهنگى  مذهبى،  سنتى،  تابوهاى  با  مرزبندى  با  آنان 
و  جامعه  كل  به  زنان  بنيادى  هاى  خواست  بردن  موجود،  وضعيت  با 
باشند.  مى  حقوقى  برابرى  خواهان  فعلى،  نظام  ستيز  زن  قوانين  تغيير 
بديهى است كه آنان درمقابل، با در نظر گرفتن رفرم هاى ناچيز و قطره 
چكانى مورد درخواست زنان مسلمان و زنان اصالح طلب حكومتى 

كل نظام موجود و پايه هاى ايدئولوژيك و ساختار آن را نيز 
به مبارزه مى طلبند.

 
مصاحبه تريبون زن
با سيمين اصفهانى

 فعال جنبش رهايى زنان

جهت اطالع خوانندگان تريبون زن!
مدتى پيش سمينارى تحت عنوان نقش 
و  امروز  به  تا  مشروطه  انقالب  از  زنان 
خانم  توسط  دينى  روشنفكران  نقش 
سيمين اصفهانى در استكهلم برگزار شد، 
از  يكى  خرمى  شمسى  رابطه  همين  در 
دست اندركاران تريبون زن مصاحبه  اى 
توجه  كه  اند،  داده  ترتيب  ايشان   با  را 

شما را به آن جلب مى كنيم.

گفتگو و مصاحبه
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و  ستم  شدت  و  زنان  مسائل  و  مشكالت  شدن  عديده  با 
تبعيض جنسيتى كه دامان خود زنان حكومتى را نيزكم كم 
اصالح  ديدگاه  حكومتى  زنان  از  بخشى  ناچارا  بود  گرفته 
موقعيت زنان در چهارچوب اسالم و ارائه تفسيرهاى دفاعى از حقوق 
زنان در قرآن را به عنوان راه حلى براى تخفيف دادن قوانين زن ستيز 
مطرح مى كنند. اين گرايش كه بيشتر فعاالن جنبش زنان اصالح گر 
چه در داخل و چه در خارج از كشور نام فمينيسم اسالمى را به آن 
اطالق مى نمايند مدعى است كه با نوآورى در اسالم و تفسير متفاوت 
از آيات زن ستيز قرآن قادر است در موقعيت زنان در جامعه دست به 
رفرم بزند. بخش عمده سردمداران اين گرايش از حاميان و مدافعين 
 1370 هاى  سال  تا  رسيدنش  قدرت  به  ابتداى  از  اسالمى  جمهورى 
بودند و در ارگان هاى مختلف و از جمله نشرياتى كه رژيم به اسم 
زنان منتشر مى كرد فعاليت مى كردند و در حال حاضر نيز هر كدام 
با انتشار نشريه اى سعى دارند گوى سبقت را از ديگرى در حمايت 

شرعى از حقوق ناحق شده زن مسلمان بربايند!
و  برخود  آن  تاثيرات  و  اجتماعى  واقعيات  فشار  تحت  كه  طيف  اين 
زندگى خويش مجبور به پذيرفتن لزوم ايجاد تغييراتى هر چند ناچيز 
در قوانين اسالمى گرديده است، سعى و تالشى براى بخشيدن چهره اى 
قابل قبول و متعادل به تفكر زن ستيز موجود دارد. خواسته اصالحات 
نسبى، گر چه مى تواند كمكى به پيشرفت سطح خواسته هاى عام زنان 
و فردى آنان باشد، نهايتا پاسخگوى مسائل زنان نخواهد بود. نكته اين 
جاست كه حتى همين خواسته ها محدود نيز از طرف رژيم، آيت اهللا 
، مراجع تقليد، حجت السالم ها و غيره دائما زير سوال رفته و بازدن 
بر چسب “كفر” و “تهاجم فرهنگى” و يا “خطر فمينيسم غربى” مورد 

تحقير و بازخواست قرار مى گيرند.
موجود  قوانين  سر  بر  زدن  چانه  و  رفت  و  آمد  در  طيف  اين  مبارزه 
مجمع  نگهبان،  شوراى  اسالمى،  شوراى  مجلس  سردرگم  كالف  در 
گذرا  نگاهى  است.  شده  خالصه  رهبرى  بيت  و  مصلحت  تشخيص 
به طرح هاى مطرح شده مربوط به زنان در ساليان گذشته و ارائه آن 
به مجلس (حق طالق، حضانت فرزندان، حداقل حقوق زنان شاغل، 
طرح بيمه زنان خانه دار، طرح پيوستن ايران به كنوانسيون رفع تبعيض، 
تابعيت،  حق  زنان،  جرح  و  عسر  به  مربوط  اليحه  مرد،  و  زن  برابرى 
حق تحصيل در خارج از كشور و...) و رد يا مسكوت گذاشتن اكثريت 

قريب به اتفاق آنها اثباتى براى اين مدعا است.
رژيم همچنين تالش  كرده است كه با منصوب كردن زنان حكومتى 
در سطح مشاورين در استاندارى ها و فرماندهى و برگزارى همايش 
ها و برنامه هاى متنوع و گوناگون (با صرف هزينه هاى هنگفت) اول 
حركت تشكل ها و محافل مستقل زنان را هر چه بيشتر محدود و از 
مضمون تهى نمايد و از سوى ديگر در انظار بين المللى تصور فعال 
بودن آنان براى احقاق حقوق زنان و حمايت آنان از اين خواسته ها 

را ايجاد نمايد.
و  تبلغ  و  حمايت  بايد  سكوالر  و  چپ  نيروى  عنوان  به  ما  وظيفه 
برابرى  هاى  آرمان  داراى  كه  جنبش  اين  راديكال  طيف  با  همبستگى 

طلبانه، مدرن و جهانشمول است، باشد.
گسستن كامل حاكميت و قدرت دولتى و نظام ادارى، آموزشى، قضائى 
از مذهب و برقرارى يك دولت و نظام سياسى سكوالر، گام اول در 
جنسيتى  و  مذهبى  تعصبات  و  خرافات  چنگال  از  زنان  رهايى  مسير 

تلنبار شده از قرون است.
وظيفه سنگين و خطير پيشبرد اين مبارزه نهادى شدن آن و به چالش 
و  مالحظه  گونه  هيچ  بدون  زنان  حقوق  نقض  موانع  تمامى  طلبيدن 
چشم پوشى است. فعالين جنبش زنان از هر گونه رفرمى كه به بهبودى 
وضعيت زنان كمكى هر چند ناچيز بكند، حمايت كرده و مى كنند. 
اما اين سياست حمايت نبايد به آنجا منجر شود كه در تار عنكبوت 
خواسته هاى تعديل اسالم(ديه، قصاص، حسرو حجر، تعدد زوجات، 

تمكين زن، صيغه،...) گير كرده و خود را با آن ها تعريف كنيم. قوانين 
و حقوقى كه بدون شك در فرداى سرنگونى رژيم جمهورى اسالمى 
جزء بديهى ترين حقوق زنان خواهند بود. «جنبش زنان نه تنها يكى از 
پايه هاى اصلى جنبش دموكراسى در ايران بلكه تضمين نهدينه شدن 

دموكراسى در ايران است.»

تريبون زن: در سمينارتان و در بخشى از صحبت 
هايتان به رابطه جنبش چپ و مسئله مردساالرى 
براى  مورد  اين  در  توانيد  مى  كرديد.  اشاره 
توضيح  را  مسئله  اين  زن  تريبون  خوانندگان 

دهيد. انگيزه و نتيجه گيرى خود را بيان داريد.
سيمين اصفهانى: برخى استقالل جنبش زنان را به نادرستى به معناى 
جدايى اين جنبش از مبارزات ديگر گروه هاى اجتماعى مى انگارند 
جنبش  با  ارتباط  در  بلكه  انزوا  در  نه  اجتماعى  هاى  جنبش  كه  زيرا 
قدرت  گوناگون  اجتماعى  هاى  جنبش  از  اى  حوزه  در  و  ديگر  هاى 

مى گيرند.
جنبش هاى اجتماعى چه از نظر زمينه هاى سياسى – اجتماعى و چه 
از نظر عناصر سازنده ايدئولوژى پايگاه اجتماعى و فعاالن به يكديگر 
زنان  جنبش  كه  زمانى  تا  اما  برند.  مى  بهره  يكديگر  از  و  اند  پيوسته 
مستقل نباشد، مبارزه با ستم جنسى در اولويت مبارزاتى قرار نمى گيرد 
وهمواره مسائل ديگر عمده و اصلى مى گردند. وقتى مبارزه ى زنان 
براى برابرى جنسى فاقد استقالل سازمانى باشد زنان به براى كسب 
حقوق خود كه به عنوان مدافع حقوق ديگران درگير مبارزه مى شوند. 
استقالل سازمانى جنبش زنان از اين نظر اهميت دارد كه مبارزه با ستم 
جنسى را در كنار مبارزه با ديگر اشكال ستم در برنامه ى عمل انقالب 

ها و دولت ها قرار مى دهد.
متاسفانه در بحث هاى متعدد برخى از فعالين جنبش فمينيستى و چپ 
مبارزات مختلف بر عليه ستم طبقاتى، جنسى، ملى را پديده هايى جدا 
از يكديگر دانسته اند و افراد را در مقابل اين انتخاب گريز ناپذيرقرار 
مى دهند كه يا بايد با ستم طبقاتى مبارزه كرد يا ستم ملى و يا ستم 
باورها  امكانات،  با  ديگر  اجتماعى  گروه  هر  مانند  نيز  زنان  جنسى. 
مبارزه  از  و  شوند  مى  اجتماعى  روابط  وارد  خود  متفاوت  توقعات  و 

انتظارات متفاوتى دارند.
جنبش زنان همراه با جنبش انقالبى در ايران بايد به تعيين تكليف با 
دولت و قدرت سياسى بپردازد يعنى ميليون ها زن در ايران كه بدون 
شك در تحوالت آتى شركت و نقشى تعيين كننده خواهند داشت بايد 
از هم اكنون برنامه و مطالبات خود را روشن سازند. بدون نقشى در 
قدرت سياسى خواسته هاى جنبش زنان همواره چيزى خواهد بود كه 

از ديگرى طلب مى شود. 
بتوانند  زنان  كه  است  آن  كلى  طور  به  زنان  يابى  قدرت  از  منظور 
مانند  اجتماعى  قلمروهاى  در  ها  گيرى  تصميم  در  فعالى  مشاركت 
اين  رواج  بيابند.  خانواده  قلمرو  در  نيز  و  سياست  اقتصاد،  آموزش، 

رويكرد با فشار زنان صورت پذيرفته و مى پذيرد.
هدف از استقالل تشكل هاى زنان تقويت اين جنبش، تقويت توانائيهاى 
با  پيگير  اى  مبارزه  انسجام  همچنين  و  زنان  تك  تك  عملى  و  فكرى 
ظرفيت باال، عليه نهادها و آموزش ها و نگرش هاى مردساالر است و 
زنان در اين مبارزه پيگيرترين نيرو هستند چرا كه موجوديت آنها در 
اين مبارزه نهفته است. اما اين استقالل نسبى است. يعنى كه اين نقش 
را  خود  روش  و  راه  و  كند  مى  عمل  مستقال  خود  مطالبات  طرح  در 
تعيين مى كند. از سوى ديگر سرنوشتش و ميزان موفقيت آن در كسب 

ديگر  پيشروى  سطح  به  دارد  مستقيم  بستگى  مطالبات،  اين 
جنبش هاى عدالت خواهانه و موفقيت آنها. قدرت و ضعف 
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اين جنبش ها بر جنبش زنان و بالعكس 
پيشروى و عقب نشينى جنبش زنان بر 

ديگر جنبش ها تاثير خواهد گذاشت.
ما بايد در ادامه حيات و سر نوشت ديگر جنبش 
ها خود را دخيل و تاثيرگذار بدانيم. جنبش زنان و 
فعالين آن نمى بايست تحت عنوان حفظ استقالل 
تفاوت  بى  اجتماعى  هاى  جنبش  ديگر  كنار  از 
بگذرند. در عين حال زنان در كليه اين جنبش ها 
حضور دارند،جنبش دانشجويى، جوانان، كارگرى 

و صنفى محدود به مردان آن قشر يا طبقه نمى شود. پس عناصر شركت 
كننده در جنبش زنان از يك سو به دليل زن بودن خود- جنسيت  شان- 
دليل  به  ديگر  سوى  از  فعالند.  مشخص  مطالبات  با  زنان  جنبش  در 
موقعيت اجتماعى خود در ديگر جنبش هاى اجتماعى حضور دارند. 
ميزان  به  توانست  مى  ايران  در  روشنفكرى  يا  دانشجويى  جنبش  اگر 
معينى از آزادى بيان و انديشه دست پيدا كند، جنبش زنان از اين امر 

بهره گرفته و در آن ذى نفع مى باشد.

هويت فردى
اينكه ما به اين مسئله واقف گرديم كه هويت جنسى ما نه يكبار و براى 
هميشه بلكه به گونه اى مداوم و در روند زندگى روزمره باز تعريف 
و باز توليد مى شود. اين هويت در شرايط اجتماعى- تاريخى رشد 
مى كند. زن و مرد بودن ما در ساختار زيست شناسى ريشه دارد ولى 

زنانگى و مردانگى در ارزش ها، نهادها و باورهاى اجتماعى. 
بايد پذيرفت كه هيچ حقيقتى مطلق نيست و در اين جاست كه عنصر 
آگاهى نقش تعيين كننده اى مى يابد. به زير سوال بردن ميراث به ارث 
رسيده و انگاره هاى مذهبى و سنتى را بايد مورد شك و ترديد قرار 
داد. به قلب و درون سنت ها و ارزش هاى مسلط بر ذهن زن و مرد و 

تاريخ پيدايش اين افكار بايد دقيق شد به ايدئولوژى ها و تئورى ها.
و  ديگران  كه  باشيم  زنى  آن  نبايد  طبيعتا  ولى  ايم  آمده  دنيا  به  زن  ما 
و  هستيم  آزاد  انسانى  ما  بلكه  دارند.  انتظار  ما  از  جامعه  و  مردان  يا 
بايد سعى كنيم محدوديت هايى را كه از بدو تولد تا كنون به خاطر 
جنسيتمان به ما تحميل شده است را بشناسيم و با آن مقابله كنيم. ما 
زنان فقط قربانى اين سيستم نبوده ايم بلكه خود در استقرار و تحكيم 
همه  در  خود  حضور  با  فقط  ما  ايم.  داشته  نقش  زن  جنسى  استثمار 

عرصه ها مى توانيم مهر خود را بر تحوالت جارى بكوبيم. 
در جامعه مردساالر ايران زنان به سختى امكان دستيابى به شخصيتى 
مستقل و هويتى مشخص را مى يابند و آنها نشان داده اند كه اين توان 
را دارند. برخى براى كسب شخصيت اجتماعى خود نيازمند تائيدهاى 
مردانه خواهند بود. در اين روند تمام مسائل روانى، روحى، جسمى، 
اجتماعى، سياسى، اقتصادى و باورهاى مذهبى و سنت ها و فرهنگ 
بازدارنده اند چون روندى است خالف جريان، ناشناخته و غير نرم ها 

و استانداردهاى موجود جامعه مردساالر.
متفاوت  استعدادها  شكوفايى  و  پيشرو  و  موفق  زنان  در  شدن  روند 
تعيين  قبل  از  توان  نمى  را  كلى  قانون  و  يكسان  نسخه  هيچ  و  است 
كرد. عنصر آگاهى نخستين گام در رهايى زن است. اين آگاهى ربطى 
به مدرک تحصيلى افراد ندارد بلكه بايد انگاره هاى ذهنى به ميراث 
رسيده شده را مورد شك و ترديد قرار داد. فقط ازظلم و ستم رفته بر 
زنان گفتن دردى را دوا نمى كند ما زنان نيازمند تعريف تازه از هويت 

خود هستيم. 

استقالل از دولت ها و حكومت ها
و  ها  دولت  به  ها  تشكل  اين  وابستگى  كه  است  داده  نشان  تجربه 
حكومت ها (چه مردمى و دموكراتيك و چه رژيم هاى ديكتاتورى) 

را  آنان  گذارى  اثر  و  تحرک  قدرت  عمل،  ابتكار 
كاهش داده و نهايتا آنان را به زائده نهادها و ارگان 
هاى دولتى تقليل مى دهد. تغيير نظام هاى سياسى-
اقتصادى موجود ضرورتا به معناى تحقق خواسته 
هاى زنان نبوده و نيست. مبارزه زنان با ستم جنسى 
مبارزه اى است كه پس از انجام تحوالت زير بنايى 
دليل  همين  به  درست  و  داشت  خواهد  ادامه  نيز 
مانور  قدرت  زنان  جنبش  به  ها  دولت  از  استقالل 
و  ها  خواسته  طرح  براى  الزم  تحرک  قدرت  و 

همچنين حفظ دستاوردهايش را خواهد داد.
يك دولت انقالبى قطعا مى تواند گام هاى قانونى بزرگى در راه احقاق 
حقوق زنان بردارد در چنين نظامى بهبود نهادهاى حقوقى، حكومتى 
و اقتصادى به خودى خود مسائل زنان را حل نمى كند(رفرم از باال). 
بلكه كل مجموعه فرهنگى شامل ارزش هاى اعتبارى و نظام ارزشيابى 
به همراه اجزاء ديگر آن نظير مذهب، سنت ها و غيره مى بايست تحول 
يابد. يكى از شاخص هاى ارزيابى انقالبات، ميزان افزايش مشاركت 
زنان و استقالل حركت آنان است. اين شاخص يعنى مشاركت مستقل 
ابعاد  داراى  عمدا  جامعه  سوى  از  آنان  ويژه  حقوق  پذيرش  و  زنان 
فرهنگى است و تا زمانى كه جامعه زير تاثير باورهاى سنتى، از پذيرش 
اين  نمايانگر  كند،  مى  خوددارى  اجتماعى  قشر  اين  انسانى  حقوق 
واقعيت است كه هنوز در مجموعه فرهنگى گذشته زندگى مى كند. 
در چنين حالتى نمى توان ادعا كرد كه انقالب تغييرات قابل توجهى 
ابعاد  اين  است.  آورده  وجود  به  اجتماعى  چنين  فرهنگى  ساختار  در 
فرهنگى چه در خود زنان و چه در جامعه بايد تغيير كند. پاسدارى از 
ارزش هاى طرح شده در انقالبات نيازمند حمايت همه جانبه زنان مى 
باشد و اين امر بدون آگاهى زنان امكان ندارد. بديهى است حمايت 
اندازه  چه  تا  كه  دارد  واقعيت  اين  به  كامل  بستگى  انقالبات،  از  زنان 
آنان به حقوق ويژه خود توجه دارند. سير تحوالت انقالبى در جوامع 
مختلف نشان داده است كه زنان در ابتداى شروع اين تحوالت بدون 
طرح خواسته هاى مشخص خود و صرفا جهت برابر طلبى و عدالت 
خواهى، وارد صحنه مبارزات مى شوند، ولى معموال در ادامه حركت 
خويش به تدريج مستقل تر مى شوند و مبادرت به طرح خوا ست هاى 
خاص خويش مى كنند. براى مثال نقش زنان در انقالب مشروطه و 

انقالب بهمن انقالب فرانسه و انقالب اكتبر.

گروه ها و احزاب سياسى
برنامه احزاب، گروه ها و سازمان هاى سياسى (چه در قدرت و چه 
در اپوزيسيون) تمامى عرصه هاى زندگى را در بر مى گيرد و تحول 
عمومى در مناسبات اجتماعى را مد نظر دارد و طبقات، ايدئولوژى ها، 
احزاب  اين  اما  كند.  مى  نمايندگى  را  معينى  هاى  سيستم  و  ها  آرمان 
براى دفاع از منافع ويژه زنان نيست كه تشكيل مى گردند و تا جايى 
به رهايى زنان توجه دارند كه با خط و مشى سياسى و روابط اجتماعى 
آنان ارتباط پيدا مى كند. اما جنبش زنان و استقالل آن وظيفه اش و 
كه  شود  مى  باعث  استقالل  اين  است.  زن  رهايى  اش  وجودى  ذات 
تغيير و تحوالت، جدايى ها و پيوند ها ى درون اين جنبش و گروه 
هاى سازمانده آن صرفا بر اساس نيازهاى خود اين جنبش و مكانيزم 
درونى آن صورت گيرد و نه در خارج از آن. ولى اين موضوع مانع از 
شركت زنان در سازمان هاى سياسى مختلف و مبارزه در صفوف آنان 
نمى شود. و به همين خاطر بسيارى از زنان فعال در تشكل هاى زنان 
سازمانى  و  حزبى  هاى  فعاليت  در  معينى  وظايف  انجام  و  فعاليت  به 
نيز پاسخ آرى داده اند كه مى تواند و بايد در دگرگونى تفكر مردانه 
حاكم بر اين نيروها نقش بزرگ و تعيين كننده اى بازى كند. از طرفى 

گاه  هيچ  است  ممكن  جامعه  يك  زنان  از  زيادى  صد  در 
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عليه  مبارزه  براى  اما  نپذيرند  را  سياسى  حزب  هيچ  برنامه 
ستم جنسى فعاالنه بكوشند. آيا اين زنان حق تشكل ويژه 
خود را نبايستى داشته باشند؟ اين آن سقفى است كه زنان 
مختلف با نظرات و عقايد گوناگون را براى اهداف معين خود گرد هم 
مى آورد. براى باز شدن اين نكته كافى است كه به تجربه زنان در بعد 
از انقالب بهمن توجه كنيم. هر چند گروه هاى زنان كه از اوايل سال 
1357 شمسى به وجود آمدند، تحت تاثير افكار دموكراتيك بودند ولى 
به رغم ادعاى استقالل در قبال سازمان هاى سياسى، وابستگى اغلب 

آنها قطعى بود. 
خواسته هاى اين گروه هاى زنان عمدتا شامل مبارزه ضد امپرياليستى- 
استقرار شوراها، حمايت از كارگران و دهقانان و قشرهاى فقير جامعه، 
پشتيبانى از جنبش هاى آزاديبخش جهان، ملى كردن بانك ها و غيره 
بود. آنچه اين گروه هاى زنان مشخصا در مورد زنان مطرح مى كردند 
براى  اجتماعى  تدابير  مساوى،  دستمزد  مساوى-  كار  از  بود  عبارت 
زنان باردار شاغل، ايجاد مراكز پرورش كودكان، مبارزه بر ضد فرهنگ 

استعمارى و ارتجاعى كه موجب استثمار زنان مى گردد، مى شد.
دربين گروه هاى مختلف زنان كه عمدتا وابسته به جريانات سياسى 
گوناگون بودند تفاوت هاى كوچكى از قبيل اولويت دادن يا مورد تائيد 
قرار دادن مسئله يا مسائلى در واقع توجيهى بود براى تعدد و پراكندگى 
اين سازمان ها. بايد توجه كرد كه شرايط احزاب سياسى در آن زمان 
اتحادى را ميسر نمى ساخت. مبارزه روى مسائل زنان متمركز نمى شد 
بلكه بيشتر روى مواضع سياسى احزابى كه هدايت گروه هاى زنان  را 
در دست داشتند تمركز پيدا مى كرد و دليل اصلى حيات كوتاه مدت 

اين گرو هاى زنان نيز بود. 
از طرف ديگر اكثر زنان سازمان هاى سياسى چپ بنا به شرايط آن زمان 
نيروهاى سياسى فاقد هويت زنانه و جنسيت زنانه بودند و خواسته ها 
عمده آنان همانا خواسته هاى عمومى جنبش چپ و مترقى آن زمان 

بود.
در بسيارى از جنبش ها انقالبى راه حل مسئله زن را در جنسيت زدائى 
زنان دانسته اند، اگر زنان عارى از ويژگى هاى زنانه باشند، ديگر پديده 
اى به نام مسئله زن وجود نخواهد داشت؟! اما جنسيت زدائى تحميل 
اولويت ها و هنجارهاى مردانه برزنان است. در سازمان هاى سياسى 
نيز مانند ديگر سازمان هاى اجتماعى الزمه پيشرفت زنان پذيرش راه 
و روش هاى مردانه بوده است و اين يكى از داليل سرخوردگى زنان 
زمينه  به  توجه  با  اسالمى  رژيم  گرديد.  سياسى  هاى  سازمان  از  فعال 
هاى موجود فرهنگى، سنتى، و سابقه تاريخى آن از انقالب مشروطه 
به بعد از يك طرف و عدم آگاهى توده زنان در سطح وسيع و نبودن 
جنبش  و  سياسى  فعالين  بخصوص  و  مردان  طرف  از  كافى  حمايت 
با  انقالب  از  بعد  بالفاصله  را  جامعه  از  نيمى  سركوب  توانست  چپ 

موفقيت آغاز نمايد. 

چرا تشكل هاى مستقل زنانه؟
زنان بايد به عنوان يك جنس معين كه خواسته هاى منحصر به فرد 
مورد  نيز  جنسيتى  خصوصيت  همين  به  بنا  و  دارند  را  خود  جنسى 
ستم  معينى قرار مى گيرند بايستى تشكل هاى خاص خود را داشته 
باشند. آنها بايد با ايده ها و نظرات خود در اين مبارزه دخالت كرده 
و سرنوشت سياسى و اجتماعى و خصوصى خود را به دست بگيرند. 
تعيين مسير اين جنبش توسط آنان و در نهراسيدن از اشتباه و غلبه بر 
مى  هموار  كه  است  سازماندهى  و  بى  يا  تشكل  اين  هاى  خم  و  پيچ 

شود. 
نظام سرمايه دارى، مردساالر و زن ستيز را نمى توان از عاملين و بانيان 
آن تفكيك كرد و بطور مجرد تنها از مردان سخن گفت. اما ما بدون 
اينكه مردان را مستقيما علت ستم كشى زنان بدانيم(ضمن اينكه آنها 
در چهارچوب سيستم مردساالرى و حفظ و تداوم آن ذى نفع هستند) 

و بدون آنكه اعتقاد داشته باشيم مردساالرى جزئى از بيولوژى و ذات 
مردان است كه با آن متولد شده اند بايد به آن اذعان داريم كه : جنبش 
زنان به عنوان جنبشى كه هدف اصلى آن به زير سوال بردن مناسبات 
غير عادالنه و قدرت ميان ميان زن و مرد و مقابله با نقش فرودستى 
و  اى  عده  عدالتى  بى  اين  در  كه  است(  خانواده  و  جامعه  در  زنان 
گروهى ذى نفع هستند و عده اى از آن رنج مى برند) بايد برنامه و 

سياست مبارزاتيمان را با مشاركت آگاهانه خود تنظيم كنيم. 
ستم  اساس  و  مردساالرى  سيستم  به  كه  مردانى  از  دسته  آن  براى 
امرى  بيشتر  زنان  هاى  خواسته  از  دفاع  دارند  اعتراض  زنان  زدگى 
پشتيبانى  و  همبستگى  ابراز  فكر(مثل  نظرو  و  انديشه  به  مربوط  است 
از مبارزات سياهان در افريقاى جنوبى كه توسط نيروهاى مترقى سفيد 
پوست صورت مى گرفت و مى گيرد) ولى براى زنان امرى است كه 

موجوديت آنها و هستى اجتماعى آنها را تعيين مى كند. 
اين مباحث ما را به هيچ وجه به اين نتيجه نمى رساند كه هيچ گونه 
همكارى بين زنان و مردان در هيچ چهارچوبى ممكن نيست. زنان مى 
توانند بر سر اهداف عمومى اين جنبش در مبارزه عليه بى عدالتى هاى 
موجود در مبارزه براى دموكراسى و عليه نظم موجود، عليه جنگ و 
براى صلح و غيره با مردان به توافق رسيده و وارد عمل شوند. حتى 
حول مسئله زنان و خواسته هاى مشخص اين جنبش مى توان بنا به 
ضرورت و به صورت موردى وارد اتحاد عمل با جريانات ديگر شد. 
گروه  چنين  وجودى  قاعده  مردان،  از  ها  تشكل  اين  استقالل  بايد  اما 
به  اتكا  و  آموزش  زنان،  آگاهى  رشد  براى  سقفى  چنين  باشد.  هايى 
جدى  را  خود  هاى  ظرفيت  كه  بگيرند  ياد  اينكه  و  خودشان  نيروى 

گرفته و يكديگر را ببينند امرى حياتى است. 
زنان بايد بتوانند جبران عدم حضور تاريخى خود در اجتماع را بكنند 
و به دست گيرى سرنوشت خويش در دست خود اولين گام براى اين 

هدف است. 
ما به پشتيبانى مردان و همراهى آنان در اين راه نياز داريم. اما تبيين 
خواسته ها، نيازها، اهداف و شعارها و تعيين متد و شيوه هاى مبارزاتى 
اين جنبش توسط خود زنان و گروه هاى متشكل زنان صورت پذير 

خواهد بود.    

تريبون زن: نظر شما در مورد كمپين يك ميليون 
چيست؟  شد،  مطرح  هم  سمينار  در  كه  امضاء 
ارزيابى  چگونه  را  حركت  اين  اساسا  شما  و 
مى كنيد و چه وجهه اى براى آن در جنبش زنان 

قائل هستيد؟
 

سيمين اصفهانى: بعد از 22 خرداد 1385 جمعى از فعالين جنبش زنان 
جنبش  شدن  تر  مردمى  چه  هر  براى  كه  گيرند  مى  تصميم  ايران  در 
امضاء  ميليون  يك  كمپين  ايده  دهند.  انجام  را  جديدى  هاى  آكسيون 
نتيجه اين تصميم بوده است. بايد در نظر داشت كه جنبش زنان در 
ايران، مانند هر جنبش فراگير ديگر،  داراى اقشار،طبقات،و به تبع آن 
نظرگاه ها وانگيزه هاى متفاوتى مى باشد. به نظر من طرح اين كمپين 
براى آشتى ميان نظرات گاها كامال متفاوت در جنبش زنان است. با 
مراجعه به اسناد منتشر شده از طرف كمپين مى توان به نكات زير پى 
برد: ابتدا در كليات طرح از فازهاى مختلف نام برده مى شود ولى هيچ 
گونه تعريف يا توضيحى در باره اين فازها و مراحل ديگر فعاليت داده 

نمى شود.
ميان بيانيه يك ميليون امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز و كليات 
اين طرح به همراه فرم هاى ارائه شده براى امضا تفاوت وجود دارد. 

بيانيه و فرم هاى امضا خواهان لغو قوانين اسالمى  حاكم بر 
سن  كودک،  سرپرستى  حق  طالق،  حق  مثل  زنان  سرنوشت 



را  خود  تقاضاى  اساس  بيانيه  نويسندگان  باشد.  مى  غيره  و  ازدواج 
برتناقض ميان قوانين پايه اى حقوق بشربا قوانين رايج در جمهورى 
اسالمى قرار مى دهند. درقوانين حقوق بشر هر نوع تبعيض جنسى، 
قومى و مذهبى منع شده است و دولت جمهورى اسالمى با امضاى 
اين قراردادها در واقع خود را متعهد به اجراى مفاد آنها نموده است. با 
چنين استداللى بيانيه از دولت مى خواهد تا قوانين جارى در ايران را 

بازنگرى نموده و بر اساس تعهدات بين المللى خود عمل نمايد.

دولت  برخورد  و  عملكرد  به  است  كافى  فقط  استدالل  اين  باره  در 
از  رژيم  اين  بياندازيم.  نگاهى  گذشته  سال  در28  اسالمى  جمهورى 
اسالمى  بشر  حقوق  جهانى،  بشر  حقوق  معاهده  برابر  در  ابتدا  همان 
را مطرح كرد و بدين ترتيب علنا اعالم نمود كه ملزم به رعايت و يا 
اجراى مفاد اين قرارداد نيست. همانطور كه مى دانيم در طى همه اين 
سال ها رژيم با استناد به اين قانون از هر نوع كنترل و يا بازديد كميته 
هاى حقوق بشر جلوگيرى كرده و گزارشات آنان در باره نقض حقوق 
چنين  از  توان  مى  چطور  است.  گرفته  ناديده  كامال  را  ايران  در  بشر 

رژيمى خواست كه به قراردادهاى بين المللى خود متعهد بماند؟
 

 من دو هدف طرح شده در كليات را عينا مطرح مى كنم: «جمع آورى 
يك ميليون امضاء قبل از هر چيز به مسئوالن و افكار عمومى جامعه 
ايران  در  انديش  آزاد  مردان  و  زنان  از  بسيارى  كه  داد  خواهد  نشان 
خواستار تغيير و بازنگرى در قوانين تبعيض آميز و زن ستيز موجود 
ايرانى  زنان  كوچك  گروه  يك  خواست  تنها  خواست  اين  و  هستند. 
نيست.»  «همچنين اين طرح به قانون گذاران ثابت خواهد كرد كه زنان 
ايران در مورد خواست خود جدى و استوار هستند. «همچنين در جزوه 
حقوقى آمده است كه» ... در درجه اول سعى كنيم با استفاده از راه هاى 
قانونى و شرط هايى كه موقع ازدواج مى گذاريم با [اين قوانين] مبارزه 
كنيم و بعد تالش كنيم تا با حذف قوانينى كه غير انسانى و تبعيض 
آميزند و پايه و اساس خانواده ها را به خطر مى اندازند براى خود ما و 

براى همه انسان هاى ديگر دنياى بهتر و آسوده ترى را خلق كنيم.»
وقتى رژيم جمهورى اسالمى هيچ گونه حساسيتى به خدشه دار شدن 
وجهه خود در عرصه بين المللى نشان نمى دهد، وقتى رئيس جمهور 
اصالح طلب؟! اين رژيم اعتراضات ميليون ها تن از كسانى كه به او 
راى دادند را نه تنها به هيچ مى گيرد بلكه اعتراضات مسالمت آميز آنان 
را سركوب هم مى كند، چطور مى توان اميدوار بود كه از يك ميليون 
امضاء مى توان به عنوان اهرم فشارى بر اين دولت استفاده نمود.براى 
اين دولت چه فرقى مى كند كه تعداد اندكى فعال جنبش زنان خواهان 
حذف قوانين ضد بشرى بر عليه خود هستند يا يك ميليون نفر؟ مى 
توان فرض را بر اين گذاشت كه نويسندگان اين بيانيه به اين واقعيت 
افشاگرانه،  جنبه  فقط  ها  خواست  اين  كردن  مطرح  واز  هستند  واقف 
اعتراضى و تبليغى آن مورد نظر بوده است. اگر واقعا هدف اين بوده 
است، بهتر نبود كه از جمع آورى اين امضاها به عنوان اعتراض به اين 
قوانين و نهايتا ارائه به مراجع بين المللى براى اثبات غيرقانونى بودن 
اين رژيم استفاده مى شد؟ ارائه كنندگان اين طرح با چه هدفى اين 
اسناد را براى امضاء به مردم ايران ارائه مى كنند؟ آيا به امضاء كنندگان 
مى گويند كه امضاى آنان منجر به تغيير قوانين مى گردد؟ به نظر من 
صداى اعتراضات زنان بسيار بلند تر و راديكال تر از اين بيانيه است. 
اين كمپين مرا به ياد جمع آورى 60 ميليون امضاء براى وادار كردن 

رژيم به رفراندم [عليه خود!؟] مى اندازد.   

نويسندگان تالش دارند تا با استفاده از حكم ثانويه در اسالم در قوانين 
خواسته  خوانيم:”  مى  طرح  دركليات  نمايند.  ايجاد  تغييرى  موجود 
هاى اين طرح ضديتى با اسالم ندارد. زيرا جزو اصول دين به شمار 

نمى آيند. تغيير قوانين كه در اين كمپين مورد درخواست است محل 
اختالف بين مجتهدين و علماى دين است و بسيارى از فقها از جمله 
آيت اهللا صانعى يا آيت اهللا بجنوردى و شمار ديگرى از مجتهدين سال 
هاست كه بازنگرى در قوانين تبعيض آميز عليه زنان را مورد تائيد قرار 

داده اند و تغيير آن را مغاير با اسالم ندانسته اند.” 
با استناد به مجتهدين و حكم ثانويه ، مسئولين اين كمپين در واقع از 
خواست رفع تبعيض از زنان به عنوان يكى از حقوق انسانى صرفنظر 
(اگر  بد  به  بدتر  تبديل  براى  تكنيكى  بحثى  به  تبديل  را  آن  و  كرده 
بتوان واقعا چنين تفاوتى قائل شد) ميان مجتهدين نمو ده اند.گويى كه 
مثال تبديل سن ازدواج از 9 سال به 13سال تغييرى در اساس استفاده 
و  حجاب  بحث  كه  است  دليل  همين  به  دهد.  مى  كودكان  از  جنسى 
حق انتخاب پوشش كه از ساده ترين و اوليه ترين حقوق انسان ها مى 
باشد در طرح كليات و بيانيه اصال مطرح نشده است و فقط در يكى 
از جزوات حقوقى اين طرح اشاره اى كمرنگ به آن گرديده است و 
آن هم فقط در باره زنان مسيحى ! بدين ترتيب مبارزات روزمره زنان 
در خيابان ها براى احقاق اين حق و تاوان هاى گرانى كه مى پردازند 

كامال نديده گرفته شده است. 

همانطور كه در باال اشاره كردم جنبش زنان در ايران جنبشى فراگيراست 
اين  در  گيرد.  مى  بر  در  را  متفاوت  منافع  با  جامعه  مختلف  اقشار  و 
از  من  انتقاد  ندارم.  هايى  آكسيون  چنين  با  مخالفتى  من  چهارچوب 
كسانى است كه سكوالر و بخصوص نيروهاى چپ هستند ولى اين 
اين  چهارچوب  از  خود  امضاى  با  واقع  در  و  كرده  امضاء  را  بيانيه 
طرح دفاع مى كنند. اين طرح به وضوح مى گويد كه مخالفتى با خود 
قوانين اسالمى و ماهيت ضد زن آن ندارند. تمام مذاهب با حق تعيين 
خويش  مستقل  زندگى  به  و  خويش  بدن  بر  زن  حق  زن،  سرنوشت 
مشكل دارند و تمام قوانين رنگارنگ آنان هم براى سركوب چنين حق 
انسانى است. براساس استدالالت اين طرح گويا كه مى توان قوانينى 
مترقى از سيستمى متحجر استخراج كرد. ما به عنوان نيروهاى چپ و 
سكوالر نمى توانيم و نبايد از چنين سيستمى به صرف اينكه حركتى 
همه گير در ايران است و خواهان تعديل و امروزى كردن اسالم است، 
دفاع كنيم. من فكر مى كنم به همين دليل است از اشاره به “خواسته 
هاى اين طرح ضديتى با اسالم ندارد” در بيانيه خبرى نيست. و شايد 

هم به همين دليل هركسى از ظن خود يار اين طرح گرديده است. 

در پايان با تشكر از وقتى كه در اختيار من قرار داديد برايتان در راه 
حمايت از مبارزات جنبش زنان ميهن مان آرزوى موفقيت هاى روز 

افزون دارم.
 

تريبون زن: با سپاس از خانم سيمين اصفهانى، 
را  مصاحبه  اين  براى  را  ما  دعوت  اينكه  از 

پذيرفتيد 
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از  شما  ارزيابى  سئوال: 
جنبش زنان در ايران در يكى 
چيست؟   گذشته  سال  دو 
در  را  جدى  تغييرات  كدام 

اين زمينه شاهد بوده ايد؟
جواب: زنان نيمى از جمعيت جامعه را تشكيل 
مى دهند و مثل هر انسانى بايد  از آزادى كامل 
و برابر انسانى بايد برخوردار باشند، اما قوانين 
ارتجاعى مذهبى و سنت هاى كثيف و پوسيده 
در  را  زنان  طبقاتى  جامعه  تاريخ  درازاى  به 
حد يك انسان درجه 2 قرار داده است. زنان 
مى خورند،  كتك  شوند،  مى  حبس  خانه  در 
سنگسار مى شوند، شالق مى خورند، كامال در 
اختيار مردانند و بدون اجازه مردان حتى حق 

بيرون رفتن از خانه را ندارند. 
به  نقش  اجتماعى  مبارزات  در  تاريخا  زنان 
و  حق  داراى  وقت  هيچ  اما  داشته اند  سزايى 
و  امروز  زنان  اما  اند.  نبوده  واقعيشان  حقوق 
و  فعاالنه    57 سال  تجربه  از  بعد  بخصوص 
بخصوص در شهرهاى بزرگ به ميدان آمدند با 
شعار آزاديخواهى و اداى مطالباتشان و هر بار 
نيز به شدت سركوب شدند. در حوصله اين 
بحث نيست كه جنبش اجتماعى زنان را بطور 
كامل مورد بررسى قرار بدهيم . اما در مجموع 
پيشرفت  حال  در  را  اجتماعى  حركت  اين 
مى بينم. شركت زنان در مبارزات دانشجويى و 
كارگرى با وجود تمام محدوديت ها ، برگزارى 
داخل  در  مختلف  همايش هاى  سمينارها، 
مختلف  كمپين هاى  وجود  كشور  خارج  و 
عليه قوانين موجود مثل سنگسار، اعدام، يك 
ميليون امضا و قتل هاى ناموسى و خودسوزى 
تجمع  مارس،   8 مراسم  و  تجمعات  وچود 
22 خرداد در آوير سنندج و روز جهانى نفى 
خشونت و تجمعاتى به بهانه هايى چون ايدز 
شرايطى  در  ورزش  و  كوهنوردى  و  اعتياد  و 
كه رژيم موجود و بخصوص دولت احمدى 
نژاد هر نوع تجمعى حتى شب شعرها را نيز 
غير قانونى اعالم كرده و ما بارها شاهد كشتن 
زنان و حتى قتلهاى زنجيرهاى بوده ايم. همه 
وهمه نشان از عزم زنان و مردان آزاديخواه و 
به جان آمده عليه قوانين و سنت هاى موجود 
است و من فكرمى كنم ظرف چند سال اخير 
ابعاد گسترده ايى به خودش گرفته و دامنه و 
نفوذ آن هر چند با آهنگى كندتر حتى شهرهاى 
مرزى با قوانين سخت قبيله ها و عشيرتى را 
آينده  سال  چند  در  تا  رود  مى  و  برگرفته  در 

رشدى به مراتب سريعتر داشته باشد. اما اصال 
كافى نيست. در شهرهاى كوچك عمال كارى 
عليه آن همه خشونت و تبعيض انجام نشده 

است.

اصلى  موانع  كدام  سئوال: 
زن  آزادى  جنبش  مقابل  در 
وجود دارد و راه هاى مقابله 
چگونه  و  كدامند؟  آن  با 
مى توان آنرا سراسرى كرد؟

قانونى  نظر  از  زيادى  مشكالت  زنان  جواب: 
و اجتماعى و خانوادگى دارند و اين بر كسى 
برويم  جا  هر  دوستى  قول  به  نيست.  پوشيده 
مثل طاعون زدگان از مردان جدايمان مى كنند. 
نشان  عرصه ها  تمامى  در  را  لياقت مان  گرچه 
پيشرفت  موانع  ترين  عمده  از  يكى  داده ايم. 
ما محدوديتهاى مالى؛ اجتماعى و فرهنگى و 

وجود قوانين زن ستيز است. 
 براى احقاق خواسته هايمان نياز به سازماندهى 
داريم و اين سازماندهى ها در قالب تشكل ها 
و «ان جى او» ها امكان پذير است كه متاسفانه 
به نظر من اكثر قريب به اتفاق اين تشكل ها 
به دليل محفل گرايى و سلطه طلبى عده ايى 
خاص و دوم نبود امكانات مالى و عدم اعتماد 
اين  اعتراضى  سنت  نبودن  معمول  و  خود  به 
بخصوص  و  كرده  عمل  ناموفق  تشكل ها 
رهبرى  در  نقشى  حاشيه اى  شهرهاى  در 
طرف  يك  از  اينها  اند،  نداشته  زنان  مبارزات 
زنان  شديد  سركوب  سيستم  و  مردساالرى  و 
موانعى  از  همه  آميز،  مسالمت  تجمع هاى  در 
جنبش  سراسرى  گسترش  باعث  كه  هستند 
جنبش  كه  باشيم  معتقد  اگر  است.  شده  زنان 
زمانى اجتماعى است كه در ميان زنان قربانى 
بطور وسيع نفوذ كرده و با هر فراخوان در صد 
آن  پيوندند.  مى  ما  به  نيز  زنان  اين  از  زيادى 

وقت موفق هستيم. 
معلومه  خوب  مشكالت  اين  با  مقابله  راه  اما 
رفع اين نوع مشكالتى است كه به آن اشاره 
كردم. جنبش زمانى مى تواند سراسرى باشد كه 
به دور از تنگ نظرى و با شعارهاى مشترک 
جنسى  آپارتايد  عليه  مشترک  پالتفرمى  با  و 
شركت كنيم و كم كم خواسته ها و مطالبات 
واقعى خود را به درون اين جنبش ببريم،  اين 
شما  كرده.  ثابت  من  به  ساله  چند  تجربه  را 
دارند  كه  كنيد  زندگى  كشورى  در  مى توانيد 
مجسمه مانكن هاى زن را از فروشگاها جمع 

را  النفس  ضعيف  مردان  تا  مى كنند  آورى 
مجسمه زنان با وسوسه هاى شيطانى نفريبند 
سر  بر  روسرى  و  بياييد  خيابان  به  آنوقت  و 
نداشته باشيد؟ همانجا سنت هاى عشيره اى و 
و  بيچاره  ستيز  زن  قوانين  كمك  به  ارتجاعى 
بد نامت مى كنند همه جا ميدان وليعصر تهران 
نيست، جنوب تهران را هم داريم كه زنان در 
عزادارى  مراسم  و  مختلف  تعزيه خوانى هاى 
زير  از  و  اند  بسته  پشت  از  را  مردان  دست 
چادرهايشان تنها نوک بينى و يك چشمشان 
پيداست اين تغييرات را نميشه يكهو به دست 

آورد.
به  امسال  آذر   16 شد.  طوالنى  خيلى  جوابها 
سوى  و  سمت  در  بود  عطفى  نقطه  من  نظر 
جديدى در جنبش دانشجويى و آن هم وجود 
خواستها و شعارهاى جنبش چپ بود و اين 
ميتونه در 8 مارس هم تكرار بشه، چپ ها بايد 
به ميدان بياند، سياهى لشكر نباشند و خواسته 
كنند  سعى  و  كنند  بيان  را  مطالباتشان  و  ها 
وسيع  قسمتى  حداقل  را  رهبرى  تمام  نه  اگر 
دست  در  را  اهميت  پر  روز  اين  رهبرى  از 

بگيرند.
ضعف  نقاط  يكسرى  به  توجه  با  من  نظر  به 
راه   3 روز  اين  برگزارى  براى  فقط  جنبش 

بيشتر وجود ندارد.
با توجه به جو و خفقان موجود امكان ندارد 
يعنى  بدهند  مجوز  كوچك  شهرهاى  در 
و  ضعيفه  جنبش  چون  چرا  صفره!  امكانش 
«ان جى او» ها و تشكل ها هم نه نفوذ دارند 
حاضر  مجوز  بى  و  وجود  ابراز  جرائت  نه  و 
نيستند هيچ فشارى بياورند و سيستم موجود 
هم اينرا خوب مى داند و تمام نيروى مسلحش 
را به خيابانها براى ايجاد رعب و وحشت به 
كامال  روز  اين  در  را  شهرها  و  مى گيرند  كار 

ميليتاريزه ميكنند.
در چنين جاهايى چند نفرى جمع بشند و مثل 
يك پيك نيك دوستانه برند خارج شهر ويك 

عكس يادگارى بگيرند.
 تمامى نيروهاى شركت كننده بطور متمركز در 
يكى از شهرها و اگر شهر سنتى و حاشيه اى 
تجمع  يك  و  بشند  جمع  بهتره  بسيار  باشه 
شعارهاى  و  ها  خواسته  با  و  شكوه  با  بسيار 
اساسى به نمايش بگذارند و اين ميتونه داراى 

باز تابى عالى باشه.

گفتگو با يكى از فعالين جنبش رهايى زنان 
در يكى از شهرهاى كردستان ايران
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خانواده  در  نوجوانان  و  زنان  عليه  خشونت 
اشكال  ترين  گسترده  و  ترين  رايج  از  يكى 
و  تهديد  اعمال  است.  انسانى  حقوق  نقض 
زندگى  در  چه  آزادى  از  محدويت  ارعاب 
خصوصى و چه در حيات اجتماعى مهم ترين 
عامل بازدارنده در زمينه تحقق كامل سالمت 
خانواده،  مي باشد.  جوانان  روحى  و  جسمى 
جامعه و نهادهاى مسئول مى بايست به امنيت 
و سالمت بچه ها و جوانان فكر كنند نه اينكه 
گردند  آنان  بر  زيانبار  و  مخرب  اثرات  باعث 
كه از آنان آينده سازان و اداره كنندگان جامعه 
نام مى بريم. اما بى شك اين توجه و احساس 
دولتهاى  حاكم  سيستم  از  فارغ  مسئوليت 

درقدرت نيست.
مورد  در  را  مطلبى  سيتى)  (استكهلم  روزنامه 
خشونت و محدوديت بر نوجوانان در  تاريخ 
 Lovet 4-7-2007 چاپ كرده است به اسم.
kan bli en mardröm كه بنا بر اهميت 

اين مطلب آنرا ترجمه و در اختيار خوانندگان 
فارسى زبان مى گذاريم.

در  كه  دخترهايى  از  بسيارى  حاضر  حال  در 
شهر استكهلم زندگى مى كنند بخاطر ترس و 
وحشتى كه از تعطيالت تابستان دارند از شكم  
توسط  دختران  اين  برند.  مى  رنج  شديد  درد 
خانواده هايشان به كشور محل سكونت اوليه 
خود بازگردانده شده و آ نها را به ازدواج نا 

خواسته مجبور مى كنند.
خانم  Kickis Åhre Älgem در رابطه با 
Hed- ناموسى مسئله  به  مربوط  خشونتهاى 

ersrelaterade فعاليت مى كند. خانم كيكى 

 4 هنوز  گذشته  تابستان  از  بعد  كه  گويد  مى 
براى  خود  كشور  به  كه  دخترهايى  آن  از  نفر 
برنگشته اند  بودند  رفته  تابستان  تعطيالت 
او  ندارد.  خبر  آنها  سرنوشت  از  هم  كسى  و 
تهديد  را  دخترانى  بيشتر  خطر  اين  گويد  مى 
مى كند كه كالس 9 را به اتمام رسانده و يا 
دبيرستان را شروع كرده اند. بخاطر اينكه بعد 
و  نيست  اجبارى  خواندن  درس   9 كالس  از 
گيرد.  نمى  را  دخترها  اين  دنبال  كسى  ديگر 
خانواده تن به ازدواج  آنهايى كه تحت فشار 
بر  سوئد  به  دوباره  تابستان  از  بعد  دهند  مى 
مى گردند ولى ازدواج آنها مخفى نگاه داشته 
مى شود تا به سن 18 سالگى يعنى سن قانونى 

مى رسند.
خانم كيكى فكر مى كند كه خانواده ها هميشه 
براى حفظ ظاهر مى گويند كه دختران خودشان 
مى تواند انتخاب كنند، ولى اين امر مربوط به 
است  نظر  مورد  افراد  يا  خواستگار  نفر  چند 
بعضى  كنند.  مى  معرفى  دختر  به  خانواده  كه 
از دخترها فكر مى كنند كه بهتر است ازدواج 

برادرانشان  يا  پدر  كنترل  تحت  اينكه  تا  كنند 
باشند و هميشه مثل نگهبان دنبا ل آنها باشند، 
ولى در واقع هيچ فرقى نمى كند چون اين بار 

شوهر نگهبا ن آنها مى شود.
داشته  امر  اين  از  ترس  وقتى  كرد  بايد  چكار 
مجبورت  ناخواسته  ازدواج  به  كه  باشيد 
مى كنند؟ تنها كارى كه مى توان كرد اين است 
كه چند سا ل خود را مخفى كنيد و شايد در 
خود  كه  كسى  با  بتوانند  هم  مدت  اين  طول 
دار  بچه  و  كنند  ازدواج  باشند  داشته  دوست 
شوند. بعد از ازدواج و بچه دار شدن مى توانند 
با خانواده تماس بگيرند، شايد خانواده بخاطر 

بچه ازدواج او را قبول كنند.
خانم كيكى مى گويد به دليل  اين كه خيلى 
امور  اداره  با  كه  ترسند  مى  دخترها  اين  از 
اجتماعى تماس بگيرند. بنابراين، وجود خانه 
هاى امن كه  داوطلبانه كار مى كنند بسيار مهم 
است. اين خانم مى گويد: خيلى اهميت دارد 
اين  به  كه  كنيم  تاكيد  نكته  اين  روى  ما  كه 
كنيم.  مراقبت  آنها  از  و  بدهيم  نيرو  دخترها 
ايشان تاكيد ميكند روز به روز تعداد بيشترى 
از دخترهاى نوجوان به خانه هاى امن پناه مى 
برند. آ نها ياد گرفته اند كه در خانه چه مى 
كه  شده  متوجه  دخترها  اين  از  يكى  گذرد.  
براى  ولى  اند  كرده  تهيه  او  رفتن  براى  بليت 
برگشتنش گفته اند كه براى او بليت پيدا نشده 
گيرد  مى  س  تما  بريگيتا  خانم  با  بعد  است. 
مركز  يا  امن  هاى  خانه  اين  از  يكى  در  كه 
هر  خانم  اين  گفته  به  كند.  مى  كار  حمايتى 
 Stöd-och)اسم به  بيشترى  دخترهاى  روز 
اين  به   (rådgivningscentret Kruton

فقط 13  دخترها  اين  كنند.  مى  مراجعه  مركز 
سا ل سن دارند، و بسيارى از آنان كه به خا 
نه هاى امن مى آيند بخاطر تهديد و كنترلى كه 
عليه آنها اعمال شده در معرض فشار روحى و 
جسمى زيادى قرار گرفته اند. دختران زيادى 
را مى بينيم كه هنگام تعطيالت تابستان نگرانى 
شديدى دارند اين دختران بيشتر توسط  يك 
نفر مشخص تهديد نمى شوند، بلكه يك طرز 
تفكر، يك جمع يا گروه است در ميان فاميل، 
آشنا و دوستان خانواده وجود دارند كه باعث 

اين فشارها عليه دختران جوان مى شوند.
در ميان چنين خانواده هاى سنتى نقش مادرها 
تربيت  و  بزرگ  را  دخترانشان  كه  است  اين 
دختران  اوقات  بعضى  هم  مادرها  خود  كنند، 
كنند،  مى  كنترل  و  زنند  مى  كتك  را  جوان 
با  هم  آنها  خود  نكنند  را  كار  اين  اگر  زيرا 
خشونت روبرو مى شوند.  در چنين موقعيتى 
به  ديگرى  امن  خانه  دختران  و  زنان  براى 
با  كه   (Systerjouren Somaya)اسم

خشونت روبرو هستند 
اين  است.  شده  فراهم 

خا نه در بين منطقه هاى خارجى نشين ايجاد 
شده كه براى اين كه زن و دخترانى كه مورد 
خشونت و يا تهديد واقع مى شوند راحت تر 

بتوانند با آ نها تماس بگيرند.
زنانى كه در اين خا نه هاى امن كار مى كنند 
با 30 زبان گوناگون آشنايى دارند و صحبت 
مى كنند. آنها سعى دارند كه به اين دخترها ياد 
زندگى  مستقل  بتوانند  خود  چگونه  كه  دهند 
كنند و از لحاظ اقتصادى و اجتماعى وابستگى 
به كسى نداشته باشند. به گفته خانمى كه در 
يكى از اين خانه هاى  امن كار مى كند: درسال 
2004 ازدواج زير 18 سال را ممنوع  و بدون 
اجازه حق ازدواج كردن را نداشتند. ولى خيلى 
از خارجيها كه به كشور خود باز مى گشتند 
و در آنجا هيچ قانونى در حمايت از جوانان 
وجود ندارند ازدواج مى كنند و بعد در سوئد 

هم تائيد مى شود.
اولين تحقيقى كه در بهار امسال درمورد مسله 
ناموسى و خشونت در سوئد  صورت گرفته 
است نشان مى دهد كه 4500 دختر و پسرى 
كه در دبيرستان هستند يعنى حدود 4 درصد 
از آنها نگرانند با كسى كه خود دوست داشته 
باشند نتوانند  زندگى كنند. احتماال آمار واقعى 

بيشتر از اين هم باشد.
خيلى از جوانان جرات ندارند يا از عهده اين 
كار بر نمى آيند كه به پليس يا خانه هاى امن 
مراجعه كنند، چون بايد با خانواده خود قطع 
رابطه كنند. او مى گويد كمبود آگاهى كافى از 
طرف نظام قضايى بعضى اوقات رسيدگى به 

اين مسائل را دشوار مى كند.
تا  شود  اصالح  بايد  قضايى  دستگاه  و  پليس 
سريعتر  و  بهتر  را  معضالت  نوع  اين  بتواند 
از  كنند.  رسيدگى  آنها  به  و  دهند  تشخيص 
شده  داده  ماموريت  نفر   30 به  دولت  طرف 
به  بعدا  كه  ببيند  آموزش  رابطه  اين  در  كه 
چگونه  كه  دهند  آموزش  را  خود  همكارهاى 

به اين مشكالت بر خورد كنند.
همچين اقداماتى هم در رابطه با داديارها انجام 
گرفته كه  هدف از اين اقدامات نيز اين است 
كه دستگاه قضايى بتواند در اين رابطه سريعتر 
گرفته  انجام  تازگى  كه  تحقيقى  كند.  عمل 
مادرهايى  پدرو  كه  داده  ن  نشا  را  اين  است 
شده  متولد  اروپايى  كشورهاى  از  خارج  كه 
بچه هايشان  براى  بيشترى  محدوديت  اند  
قائل هستند و يا در زندگى آنها بيشتر دخالت 
مى  كنند. مثال به آنها اجازه نمى دهند با هم 
به  يا  كنند  آمد  و  رفت  خود  سالهاى  و  سن 

دبيرستان بروند.

دختران جوان
و تابستان پر از وحشت

نوشته: 
Amelle Westeberg

ترجمه  آزاد از اختر كمانگر

نرجمه و گزارش
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همانگونه همة ما ميدانيم ابزار توليد و توزيع 
تحت  تمامًا  (سرمايه دارى)  حاضر  دورۀ  در 
زمين  ساكنين  از  اقليتى  انحصار  و  كنترل 
اين  غائى  هدف  است،  واضح  دارد.  قرار 
اقليت از باال بردن سطح توليدات و سعى در 
الخصوص  على  كاالها  بهتر  و  بيشتر  عرضة 
ايجاد  بوسيلة  تجمالتى  و  لوكس  محصوالت 
كنندگان،  مصرف  در  خريد  انگيزۀ  و  وسوسه 
در هموارگى افزايش درآمدها، كسب سود و 
انباشت سرمايه و ثروت مى باشد و نه  فراهم 
به  خدمات  اراية  يا  و  اجتماعى  رفاه  آوردن 

جامعه.
هر كدام از دو فاكتور محصوالت غير ضرورى 
و  درجه  يك  به  دار  برق  و  زرق  تبليغات  و 
بطور مساوى براى نظام سرمايه دارى ارزش 
حياتى دارند و چنانچه يكى از اين اركان كنار 
زده شود، بازار مصرف اينگونه كاالها از رونق 
باز مى ايستد.                                     

              
دهة  اواسط  از  مانده  بجا  مدارک  اساس  بر 
سهامداران  ميالدى (1925)،  بيستم  قرن  سوم 
و صاحبان برخى از رشته هاى صنعتى جهت 
درج  از  بازار،  در  خود  محصوالت  فروش 
خوانندۀ  پر  جرايد  و  مطبوعات  در  ها  آگهى 
آن مقطع بهره مى بردند. با گذشت زمان، آن 
ها  مدت  كه  صنايعى  مديران  و  سهامداران 
متوجه  بودند،  برگزيده  را  كارى  سبك  چنين 
قديمى  تقريبًا  متد  آن  از  استفاده  كه  شدند 
كند،  نمى  درآمدهايشان  برشد  كمكى  چندان 
از اينرو بفكر آزمايش روش هاى كارآمدترى 
درآميختن  كه  دريافتند  زودى  به  آنان  افتادند. 
تبليغ توليدات آماده براى مصرف با تصاويرى 
هيجان آميز بدين نياز پاسخ مى گويد. « آنچه 
سينماها  پردۀ  بر  و  تلويزيون  در  روزه  هر  ما 

مى بينيم». 
افزايش  راههاى  از  يكى  ما  عصر  در  و  اينك 
نشان  كاالها،  از  ايندسته  براى  تقاضا  سطح 
دادن تصاوير زنان نيمه برهنه توأم با اجناس 
مورد تبليغ مى باشد. در اين آگهى ها زنان مهيا 
كنندۀ لذت بينندگانند. آنها آماده و رضايت مند 
بسان موجوداتى بى اراده و شكيب و يا دختر 
بچه  هاى بى دفاع با قيافه هائى عشوه گرانه از 
هر طرف، از باال به پائين و گاهًا با انگشتى در 
شمايل  هرگز  ميشوند. اين  نمايش داده  دهان 

يك انسان با اراده و قدرتمند نيست.
در  زنان  از  استفاده  ها  بعضى  بزعم  احتماالً 

تبليغات تجارتى امرى خوب، عادى و معمولى 
بنماياند.  ليكن على رغم چنين برداشتى اين 
شيى  يك  مرز  تا  را  زنان  انسانى  شأن  عمل 
مصرفى در جامعه كاهش مى دهد و بدتر از 
در  را  مؤنث  جنس  به  آميز  حقارت  نگاه  آن 

اذهان مى پروراند.
مى  تجارتى  هاى  آگهى  در  هم  مذكر  جنس 
آيد، معهذا حالت يك مرد كامًال با حالت يك 
زن فرق دارد. مردان هميشه با پاهاى قرص و 
بازوهاى  بزمين و  چسبيده  استوار و  محكم ، 
 « مسلط  جنس   » مانند  زده  پيوند  و  درشت 
در  يا  مردان  تصاوير  اين  در  ميگردند.  ظاهر 
حال فعاليت و ورزش و يا در حال به آغوش 
زيبا،  پاهاى  با  زنان  اما  هستند،  زنان  كشيدن 
كمرهاى باريك و سينه هاى برجسته بمثابه « 
يك كاال » « يك جنس مفعول » به تماشاگر 
معرفى مى شوند. دقيقًا همين قضيه مشكالت 
نموده  پديدار  جوامع  بين  در  را  اى  عديده 

است.
جنسى  جرائم  حول  آمده  بعمل  تحقيقات 
و  ها  فيلم  پخش  كه   دارد  اين  از  حكايت 
محصوالت  باضافة   ، تبليغى  هاى  عكس 
در  دردآورى  نتايج  و  اثرات  سكس  سينماى 
زندگى واقعى زنان جوامع غربى و حتى جوامع 
ديگر در پى داشته است. بر طبق آمار “سازمان 
و  زنان  به  تجاوز  و  عنف  به  زناى  عدالت” 
دختران جوان سيزده درصد بيشتر از تجاوز به 
پسر بچه ها مى باشد. ساالنه هجده و دو دهم 
درصد از زنان آمريكا مورد تعرضات جنسى 
واقع مى گردند. بايد در نظر داشت اين آمار 
مراجع  در  پيگرد  تحت  هاى  پرونده  روى  از 
ترديدى  بنابراين  شده،  تهيه  آمريكا  قضائى 
ندارم احصائيه هاى فوق بمراتب بيش از اينها 
ست. من ابداً نمى خواهم بگويم، فقط و فقط 
تبليغات تجارى و فيلم هاى مبتذل فاكتورهاى 
زيادى  عوامل  يقين  به  قدر  ناهنجاريند.  اين 
مانند بيمارى هاى روانى و... در پيدايش اين 

معضل اجتماعى دخالت دارند. 
اعتراض به   قصد من از طرح اين بحث اوالً 
كاالئى شدن زنان در ممالك پيشرفتة سرمايه 
كردن  مال  بر  من  نيت  ثانيًا  و  مدرن  و  دارى 
هاى  نظام  طرفداران  ى  توخالى  ادعاهاى 
بر  مبنى  غرب  حقوقى  و  سياسى-اقتصادى 
و  زشت  رفتارهاى  شر  از  زنان  كامل  رهائى 

وحشيانة مردان است.
در ادامة حرف هايم جا دارد بگويم، تمثال و 

شكل زنان در تبليغات و يا توليدات سينمائى، 
شمايل هائى كامًال ساختگى اند. اين زنان كه 
جمعيت  كل  از  5درصد  از  كمتر  نمايندگى 
دهند  مى  اختصاص  خود  به  را  مؤنث  جنس 
و  اندام  خوش  و  الغر  نكردنى  باور  بطور 
داراى پوست هاى كم عيب و زيبا هستند. فى 
جراحى  توسط   اغلب  آنان  هاى  قيافه  الواقع 
نماند  ناگفته  اند.  درآمده  فرم  بدين  پالستيك 
اين زنان گريم شده با اندام هاى عالى به لحاظ 
روانى عقيدۀ كمال مطلوب دست نيافتنى را به 

تعدادى از زنان مى بخشند.
مسلمًا زنان هرگز بصورت طبيعى بدين شكل 
در نميآيند، پس چگونه يك زن مى تواند چنين 
وزن  ورزش،  بسازد؟  خود  براى  را  اندامى 
توليدات  تهية  پزشكان،  نظر  تحت  كردن  كم 
با  يا  و  ظاهرى  سازى  زيبا  با  مرتبط  داروئى 
مراجعه به جراحان پالستيك؟ (فراموش نكنيم 
تنها زنان طبقات فوقانى قادرند و فراغت آن را 
دارند تا ورزش كنند و از امكانات خيره كنندۀ 
نتيجه  در  گردند.)  مستفيض  معاصر  جهان 
و  مستقيم  چه  ها  آگهى  اينوع  بعدى  رسالت 
در  زنان  برانگيختن  و  تشويق  غيرمستقيم  چه 
با  ربط  بى  و  ضرورى  غير  محصوالت  تهية 

نيازهاى و اساسى شان مى باشد.
مشكل به همين جا خاتمه نمى يابد، يكى ديگر 
تجارتى  تبليغات  در  زنان  حضور  مضرات  از 
سواى سلب اعتماد بنفس در ميان قاطبة زنان 
و تحريك آنها در تغيير ظاهرشان، اختالالت 
غذائى  رژيم  به  بردن  پناه  از  ناشى  جسمى 
است. بر پايه ى برآوردها، در سال هاى اخير 
حدود ده ميليون از دختران و زنان آمريكائى 
بهمين علت و اصرار در چنين خطائى دچار 
بيمارى هاى صعب العالج جسمى و روحى  

شده اند.
 National Eating “ همچنين به گفتة نهاد
اياالت  در   “  Disorder Association

متحده ، 80 درصد  زنان ناراضى از قيافة خود، 
فكر و ذهنشان به اين مسئله معطوف شده كه 
چگونه به چشم آيند. اين دلمشغولى موجب 
گشته تا آنان از پرداختن به جنبه هاى مهمتر 
زندگى غافل بمانند. بنظر نگارندۀ سطور فوق، 
بكارگيرى زنان در آگهى ها تا حدود زيادى به 
اهداف طبقة سرمايه دار مبتنى بر كسب درآمد 
بيشتر و نيز دور ساختن شمارى از شهروندان 

صحنة  از  خويش  متبوع  جوامع 
اجتماعى  هاى  فعاليت  و  سياست 

 Trisha Grover:نويسنده
مترجم: فرشيد شكرى

زنان در تبليغات
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خدمت كرده است.   
ما زنان و مردان پيشرو و سوسيالسيت 
سيستم  گندكاريهاى  و  فساد  از  كه 
باخبريم و اذعان داريم به چه ترتيب اين نظام 
چپاولگر شرافت، عزت و كرامت انسانى زنان 
بكوشيم  آئينه  هر  بايستى  كند،  مى  پايمال  را 
هاى  توده  بدرون  هايمان  آگاهى  انتقال  با  تا 
كارگر و مزدبگير جامعه (زن و مرد) آنان را 
در جهت تصفيه حساب نهائى با اين سيستم 
كه يگانه بانى استثمار، بهره كشى و تبعيضات 

موجود است، با خود همگام سازيم.”  

برگرفته از
 سايت زنان سوسياليست آمريكا             

                             
****   

 برگردان و يا نوشتن مقاالت و مطالبى مانند 
غيرواقعى  برابرى  دادن  نشان  بمنظور  اين 
در  غربى  مردان  و  زنان  ميان  فريبانه  عوام  و 
يا  و  دموكراسى  ليبرال-  هاى  نظام  لواى  زير 
مدل  و  الگو  امروزه  كه  دموكرات  سوسيال- 
راست  جريانات  اقسام  و  انواع  تبليغى  هاى 
غير  و  ميانه  هاى  چپ  سراسرى،  و  محلى 
كارگرى  است، به زنان تحت ستم و مبارزان 
راه آزادى و برابرى زن در ابران مسير درست 

مبارزه را مينماياند. 
توجه فعالين و كوشندگان گرايش سوسياليسم 
و  موضوعات  بدين  زنان  جنبش  در  كارگرى 
از  پرده  ايندست،  از  مسائلى  ساختن  برجسته 
رخسارغلط انداز و ظاهر پيراسته ى برنامه ها 
بورژوا-  احزاب  طلبانة  برابرى  شعارهاى  و 
ليبرال و رفرميستى ايران بر ميدارد. ما هم به 
نوبة خود برآنيم تا همزمان با به چالش كشيدن 
فرهنگ مرد ساالرى در اين سرزمين كه قرن 
هاست سبب تحميل زندگى برده وار به زنان 
و  گرديده  آنان  حقوق  ترين  ابتدائى  نقض  و 
مبارزۀ بى امان با دستورات برگرفته از مذهب 
و قوانين ضد زن رژيم اسالمى، در اين جدال 
سرنوشت ساز فعاالنه شركت جوئيم. با چنين 
از  هائى  بخش  بررسى  به  اختصاراً  مقصودى 

متن ترجمه شدۀ حاضر مى پردازيم. 

الف- «منفعت اقتصادى»
 همانطورنويسندۀ تيزهوش مقاله اشاره كرده، 
ازديرباز متخصصين و كارشناسان آگهى هاى 
باالتر  چه  هر  فروش  اساسى  شرط  تجارتى 
و  غيرضرورى  كاالهاى  بويژه  محصوالت، 
اثاثية  تزئينى،  آرايشى،  (كاالهاى  تجمالتى 
كاالهاى  و  مدل  آخرين  خودروهاى  منزل، 
زنان  آوردن  درگرو  را  سكس)  به  مربوط 
خوش چهره و خوش اندام در تبليغات همراه 
با بكارگيرى آخرين تكنيك هاى فيلمبردارى 

و عكاسى دانسته اند. 
حد  در  (چه  سو  بدين   1925 از  شيوه  اين 

پيشرفته  حد  در  اينك  چه  و  خود  ابتدائى 
فروش،  بازار  ساختن  رونق  پر  كنار  در  اش) 
جيب  به  هنگفت  سودهاى  نمودن  سرازير 
واحدهاى  گونة  قارچ  روئيدن  داران،  سرمايه 
اختصاص  ها،  رشته  اين  به  مختص  توليدى 
يافتن قسمت قابل توجهى از مواد خام و منابع 
اين دست،  از  كاالهائى  ساخت  به  زيرزمينى 
فرهنگ  پيدايش  موجب  و...  طبيعت  انهدام 
زيانبار مصرف توليدات مجلل و بى خاصيت 
در بين طبقات مرفه و حتى كم درآمد در اروپا 
ساير  به  آن  يافتن  گسترش  بعد  و  آمريكا  و 

نقاط جهان شده است. 
بايد گفت ، از درآمدهاى حاصله از اين كسب 
زنانى  به  ناچيزى  مبالغ  تنها  رونق   پر  كار  و 
تعلق مى گيرد كه از قبل به نمايش گذاشتن 
هاى  رشته  اين  صاحبان  براى  هايشان  اندام 
توليدى و مؤسسات تبليغى ثروت مى آفرينند. 
گرچه اين دستمزدها بيش از دستمزدهاى زنان 

كارگر در مراكز توليدى و خدماتيست.

ب- «تنزل يافتن مقام انسانى زن»
درآمدن  بتصوير  مقاله،  نگارندۀ  بعدى  اشارۀ 
مند  رضايت  اراده،  بى  موجودى  همچون  زن 
و آمادۀ انجام گرفتن هر عملى بر روى او در 
آگهى هاى تجارى و يا توليدات سينمائى در 

رشتة سكس است.
نمايش دادن زنان  از ديد صاحب اين بحث، 
آميز  هيجان  هاى  ژست  و  افعال  حركات،  با 
شأن و مرتبت انسانى زنان را در جامعه كاهش 
صرفًا  مؤنث  جنس  تر  گويا  بيان  به  ميدهد. 
مذكر  انسان  شهوانى  نيازهاى  كنندۀ  بتأمين 
مبدل گشته و در بهترين حالت به ماشين توليد 
مثل آنهم تحت تملك مرد و يا آرامش روحى 

همسر ارتقاء مى يابد!

ج- « اثرات تخريبى اين تبليغات بر جامعه »
نويسنده در اين بخش از نوشته اش به تحريك 
خواه  مردان  از  تعدادى  جنسى  اميال  شدن 
گسيختگى  افسار  نيز  و  مجرد  خواه  و  متأهل 
خواهش هاى انسانى بدليل پخش اين آگهى 
ياد  ساز(سكس)  پول  هاى   فيلم  اكران  و  ها 
مى  كند و بدرستى عنوان ميدارد كه يكى از 
پديدۀ  گيرى  شكل  هاى  سازه  ترين  عمده 

و  جوان  دختران  و  زنان  به  جنسى  تجاوز 
در  يا  و  بيگانه  مردان  توسط  سال  و  سن  كم 
مواردى اقربا، ناشى از نقش اينوع برنامه هاى 
مسئله  اين  است.  سينمائى  يا  و  تلويزيونى 
باندازۀ ممنوع نمودن رابطة انسانى و عاشقانه 
سلب  مجرد،  و  جوان  دختران  و  پسران  ميان 
آزادى و حق انتخاب از آنان و يا مجبور كردن 
افراد برعايت اوامر مذهبى و توصيه هاى دينى 

بحال جامعه مضر بوده و خواهد بود.
نگارنده در ادامه مى نويسد، زنان با آن هيكل 
درهمجنس  شده  جراحى  و  متناسب  هاى 
هايشان احساس ضعف و تزلزل مى آفرينند. 
وى با تكيه بر آمارهاى منتشره در آمريكا نتايج 
روح  و  جسم  بر  را  تجارتى  تبليغات  زيانبار 
داشتن  آرزويشان  كه  جوانى  دختران  و  زنان 
و يا ساختن اندام هائى جذاب و كششدار مى 

باشد، به اثبات مى رساند.

مهم  هاى  عرصه  از  زنان  شدن  «دور  د- 
زندگى »

بى ترديد اگر زنى فكر و ذكرش تنها محدود 
جنس  قلوب  تصاحب  و  آمدن  بنظر  زيبا  به 
مفيد  عمر  از  سال  هاى  سال  و  باشد  مخالف 
و جوانى خويش را با انگيزۀ رسيدن به كمال 
مطلوب سپرى نمايد و دار و ندار حاصل از 
كار و زحمتش را در اين راه هزينه كند، اصوالً 
نسبت به آنچه در پيرامون و اطرافش ميگذرد 
نظام  هدف  دقيقًا  اين  شود.(  مى  تفاوت  بى 

استثمارگر سرمايه داريست). 
اين  بر  نهادن  انگشت  از  نگارنده  منظور   
به  ها  انسان  توجه  تقبيح  وجه  هيچ  به  نكته 
داشتن سر و وضع مرتب و سيمائى آرسته در 
منزل، كالس درس، محل كار و يا بازداشتن 
مخاطبينش از اين امر بسيار مثبت و ضرورى 
طبقات  زنان  نمودن  بيدار  وى  غرض  نيست، 
جنبه  در  تأمل  عدم  منفى  اثرات  از  ستمكش 

هاى با اهميت زندگيست. 

مطالب  و  متون  اينوع  عرضة  و  ترجمه  بارى، 
براى  فهم  قابل  و  ساده  ادبياتى  با  ارزشمند 

آگاهى دادن به جامعه بسيار حياتى ست.
توسط  راديكالى  و  برنده  نقدهاى  اينچنين 
زنان و مردان كمونيست و انقالبى در ممالك 
واقعيت  اين  بر  صنعتى  و  پيشرفته 
پاک  وجود  با  كه  گذارد  مى  صحه 
هاى  نشانه  كامل  نه  و  نسبى  شدن 
فرهنگ مرد ساالرى و دستيابى زنان 
حقوق  از  اقلى  حد  به  جوامع  اين 
حق  متاركه،  حق  رأى،  حق   ) مدنى 
حق  فرزند،  از  سرپرستى  و  حضانت 
هاى  و آزادى   ( ... و  همسر  انتخاب 
فردى و اجتماعى ، باز هم نگاه بخشى 

از مردان بدان ها  آغشته با 
تحقير و تبعيض است.
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هنوز زنان در دنياى باصطالح مدرن 
جهان  زنان  همانند  غرب  متمدن  و 
مى  بحساب  كاالهائى  جزو  سوم 
آيند كه بايد نياز انسان برتر (مرد) را برطرف 
بيش  متاعى  جوامع  آن  در  زنان  هنوز  سازند. 
در  مردان  همانند  كارگر  زنان  هنوز  نيستند. 
اين كشورها به شيوه هاى گوناگون مورد ظلم 
واقع مى گردند، استثمار مى شوند و براى امرار 
معاش ناگزيرند به هر خفت و بى حرمتى اى 
تن در دهند. هنوز زنان كارگر آمريكا و اروپا 
در موارد زيادى دستمزدهاى كمترى از مردان 
معرض  در  آنان  هنوز  ميكنند.  دريافت  كارگر 
و  دارند  قرار  جنسى  هاى  يورش  و  خشونت 
بالخره برخى از زنان به اسباب تكميل عيش و 
طرب پولدارها، متمكنين و خدايان زر و زور 
و  آزادى  واقعى  سيماى  اين  اند.  شده  تبديل 
دموكراسى  در  مرد  و  زن  ميان  حقوق  تساوى 
فريبندۀ  و  دلربا  شهرهاى  و  بورژوائى  هاى 

غرب است.
واقعًا چه تفاوت آنچنانى اى ميان زنان طبقات 
زنان  روز  و  حال  با  ها  سرزمين  اين  تحتانى 
عقب   ) جنوب  كشورهاى  فرودست  طبقات 
و  ستم  تحمل  بر  عالوه  كه  ايران  مثل  مانده ) 
در  همچنين  كار  محل  و  خانه  در  كشى  بهره 
بين چرخ دنده هاى فرهنگ متعفن مردساالرى 
له  مذهبى  آور  تهوع  و  واپسگرايانه  قوانين  و 

گرديده اند، ميتوان تصور كرد؟
و  چپ  گرايش  فعالين  و  چالشگران  اگر 
اولويت  از  يكى  زنان  جنبش  سوسياليستى 
گرايشات  عليه  پيكار  را  خود  كارى  هاى 
خرده بورژوائى و بورژوائى از جمله فمينيسم 
اسالمى و فمينيسم ليبرال « چنديست وابستگان 
و هواداران جريانات ناسيوناليستى ملل تحت 
ستم در ايران وارد سيكل جديدى از فعاليت 
در بين زنان شده اند. اين احزاب با خط زدن 
هويت انسانى ى زن و باد زدن هويت ملى و 
مشغول  نژاديش  هويت  به  بخشيدن  قدوسيت 
گرد  بهدف  بندى  دسته  و  نفاق  بذر  شيدن  پا 
اهداف  بدور  فعاليتشان  محل  زنان  آوردن 
همين  بتازگى  باشند،  مى  خود  استراتژيك 
دانشجويان سمپات به  تحركات از سوى  نوع 
ديده  نيز  دانشگاهها  در  ناسيوناليست  احزاب 
شده » . و افشاى راه حل ها و افق هاى تيره 
قربانيان  مستمراً  مى بايد  مى دانند،  آنان  تار  و 
زنان  يعنى  جنسى  آپارتايد  و  تبعيض  اصلى 
طبقة كارگر ايران را از هر حيث با وضعيت نه 
چندان بهتر زنان جوامع ديگر در سراسر گيتى 

آشنا نمايند.

                    جوالى 2007

اعضاى محترم كنگره جهانى قلم،
خانم ها ، آقايان 

 گزارش حاضر، نگاهى اجمالى به وضعيت زنان نويسنده  ايرانى در يكسال گذشته است كه 
كميته زنان انجمن قلم ايران در تبعيد آن را از ميان گزارش هاى فعالين ايرانى دفاع از حقوق 

بشر در اروپا و امريكاى شمالى و نيز برخى رسانه هاى خبرى گردآورى كرده است.
 بديهى است كميته زنان انجمن قلم ايران در تبعيد نمى تواند به سبب وجود سانسور شديد 
خبرى رسانه هاى گروهى ايران (راديو، تلويزيون، مطبوعات و خبرگزاريها، اينترنت و ...) و 
نيز به علت محدوديت هايى كه قوانين جمهورى اسالمى بر جامعه حاكم كرده است، آمار 

كاملى ازمشكالت كنونى نويسندگان زن ايرانى فراهم كند.
همچنان  ايران  در  نگار  روزنامه  كنون 7  تا  سال 1386  در  پيداست  آمده  دست  به  آمار  از 
در زندان بسر مى برند. بيش از 4 روزنامه، 20هفته نامه و ماهنامه، توقيف و بيش از ده ها 
نويسنده و روزنامه نگار و مدير مسئول بازداشت و بازجويى و محاكمه شده اند. از اين ميان 
بسيارى از آنان نويسندگان و روزنامه نگاران زن و نشريات يا سايت هاى توقيف شده نيز 

ويژه زنان بوده اند.
نويسندگان ايرانى و به ويژه نويسندگان زن ايرانى در شرايطى مى نويسند كه هر لحظه با 
سانسور، عدم اجازه نشر آثار، توقيف اثر و يا تهديد به دستگيرى، محاكمه ، زندان ، شكنجه 

و در برخى موارد مرگ روبرو هستند. 
حاكمان بر ايران با اين روش مى كوشند تا قلم نويسنده ايرانى را از نوشتن حقايق بازدارد و 
وى را به سكوت فرابخواند و به اين ترتيب جامعه بدون خبر را در زير سيطره خود حفظ 

كند. 
مى  اشاره  ايرانى  زن  نويسندگان  مشكالت  انبوه  از  برخى  به  تنها  گزارش  اين  در  متاسفانه 

شود:

1 ـ ثريا عزيزپناه مدير مسئول نشريه «راسان» به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويق اذهان 
عمومى و اقدام عليه امنيت كشور جهت محاكمه به دادگسترى شهرستان مريوان احضارشد. 

( ايسنا 85/2/12) 

شكايت  با  اقتصادى”كرفتو”  و  فرهنگى  اجتماعى،  نامه  هفته  مسئول  مدير  مدنى  ليال   -  2
قرار  بازجويى  مورد  سنندج  دادگاه  بازپرسى   4 شعبه  در  كردستان  پزشكى  علوم  دانشگاه 

گرفت. و با قرار وثيقه 3 ميليون تومانى آزاد شد. (ايلنا 85/9/29 )

قانون  ماده 33  بند 2  به  استناد  با  خرقانى،  فرزانه  مسئولى  مدير  به  روزنامه “روزگار”  ـ   3
مطبوعات پس از انتشار 5 شماره بدستور هيات نظارت بر مطبوعات توقيف گرديد.(ايسنا 

(85/8/1

4 ـ اعظم مالسعيدى مدير مسئول نشريه «هدف» به اتهام انتشار مطالب خالف واقع، توهين 
و افتراء با شكايت مدعى العموم در شعبه 76 دادگاه كيفرى استان تهران به رياست قاضى 

محمدرضا صارمى محاكمه شد. ( ايلنا 14 /84/12 )

5ـ مهناز مظاهرى مدير مسئول نشريه «نيلوفر آبى» به اتهام انتشار مطالب خالف واقع، با 
قاضى  رياست  به  تهران  استان  كيفرى  دادگاه   76 شعبه  در  چهاردانگه  شهردارى  شكايت 

محمدرضا صارمى محاكمه شد. ( ايلنا 14 /84/12 )

مطالب  انتشار  اتهام  به  اقتصاد»  «جهان  روزنامه  مسئول  مدير  فرقانى  پروانه  ـ   6

مشاهد  كه  را  آنچه  زن!  تريبون  عزيز  خوانندگان   *
در  ايرانى  نويسنده  زنان  وضعيت  از  گزارشى  مى كنيد 
يك سال گذشته كه توسط  كميته زنان انجمن قلم ايران 
(درتبعيد) تهيه و تنظيم شده است و در سايت انجمن 
اهميت  به  بنا  زن  تريبون  نشريه  است.  شده  درج  قلم 
اين نوشته، گزارش را در اختيار خوانندگان خود قرار 

مى دهد.
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شركت  شكايت  با  واقع،  خالف 
 76 شعبه  در  سپه  بانك  كارگزارى 
قاضى  رياست  به  تهران  استان  كيفرى  دادگاه 

صارمى محاكمه شد. ( ايلنا1385/1/20) 

7 - رويا طلوعى سردبير نشريه توقيف شده 
انقالب  دادگاه  اول  شعبه  در  غيابا   « «راسان 
سنندج به اتهام اقدام عليه امنيت ملى محاكمه 

شد . (ايلنا 1385/4/26) 

مسئول  مدير  احمدسرايى  كمالى  فاطمه  ـ   8
اتهام  به  نو»  «جامعه  شده  امتياز  لغو  ماهنامه 
تبليغ عليه نظام،توهين به مقدسات وباورهاى 
دينى مردم، طرح مطالب خالف واقع ،اشاعه 
عفت  خالف  مطالب  وطرح  ومنكرات  فحشا 
نام  وتقليد  نشريه  منظم  انتشار  ،عدم  عمومى 
مدعى  شكايت  با  ديگر  اى  نشريه  عالمت  يا 
استان  كيفرى  1083دادگاه  شعبه  در  العموم 
حسينيان  حسين  قاضى  رياست  به  تهران 

محاكمه شد.(ايلنا1385/5/1)

9 ـ سالله صدرايى مدير مسئول نشريه «دنيا» 
به اتهام استفاده ابزارى از تصاوير افراد در شعبه 
76 دادگاه كيفرى استان تهران برياست قاضى 
محمدرضا صارمى به پرداخت 200000 تومان 

جريمه نقدى محكوم شد. ( ايسنا 85/2/12)
 

نامه  هفته  تحريريه  عضو  افروتن  الهام  ـ   10
توقيف شده «تمدن هرمزگان» به اتهام ترويج 
 26 شعبه  در  عمومى  عفت  خالف  مطالب 
150هزار  پرداخت  به  تهران  انقالب  دادگاه 
تومان جزاى نقدى، يكسال حبس تعزيرى كه 
به مدت 5سال محروميت از حقوق اجتماعى 
وشغل روزنامه نگارى محكوم شد. (ايسنا18/

  (1385/4

11 ـ زهرا اميرى مدير مسئول نشريه «سينما 
در  افراد  از  ابزارى  استفاده  اتهام  »به  خانواده 
معاونت  و  العموم  مدعى  شكايت  با  تصاوير 
مطبوعاتى و تبليغاتى وزارت فرهنگ و ارشاد 
استان  كيفرى  دادگاه   76 شعبه  در  اسالمى 
تهران به رياست قاضى محمدرضا صارمى به 
پرداخت 100000 تومان جزاى نقدى محكوم 

گرديد.(ايلنا )

نشريه  مسئول  مدير  جيرودى  شكوه  ـ   12
«نقش آفرينان» به اتهام استفاده ابزارى از افراد 
در تصاوير و اشاعه فحشا و منكرات با شكايت 
مدعى العلوم در شعبه 76 دادگاه كيفرى استان 
تهران به رياست قاضى محمد رضا صارمى به 
پرداخت 500000 تومان جزاى نقدى محكوم 

گرديد.(ايلنا 1385/5/24) 

13 ـ نجمه اميد پرور وبالگ نويس به اتهام 

توهين به محمد خاتمى رئيس جمهور سابق 
اطالعات  اداره  شكايت  با  نظام  عليه  تبليغ  و 
رفسنجان به پرداخت 150 هزار تومان جزاى 
در  وى  شد.  محكوم  اموال  توقيف  و  نقدى 
اسفند 83 به مدت 25 روز در بازداشت بود. 

(ايلنا 84/12/6) 

روزنامه  مسئول  مدير  نيا  باقرى  ساقى   -  14
نفع  به  تبليغ  اتهام  به  “آسيا”  شده  توقيف 
كه  مطالبى  ترويج  و  نظام  مخالف  گروههاى 
به اساس نظام لطمه مى زند، با شكايت مدعى 
العموم در شعبه 76 دادگاه كيفرى استان تهران 
و با تائيد شعبه 27 ديوان عالى كشور به 6 ماه 
حبس تعزيرى محكوم گرديد. نامبرده جهت 
اجراى حكم به شعبه اول دايره اجراى احكام 

احضار شد.(ايلنا 85/7/19)
نوشته  كردن»  هنرسفر  باب  «در  كتاب  ـ   15
آلن دوباتن، ترجمه گلى امامى بيش از 7 ماه 
فرهنگ  وزارت  از  مجوز  انتظار  در  كه  است 
ميبرد.(ميراث  بسر  اسالمى  ارشاد  وزارت  و 

فرهنگى 1385/4/26)

16 - خانم ليلى گلستان مترجم گفت: مرگ 
كتاب با توجه به شرايطى كه از سوى مسئوالن 
آمده  بوجود  اسالمى  وارشاد  فرهنگ  وزارت 
در كشور ما آغاز شده، گويى بايد منتظرمرگ 
صدور  شرايط  افزود:  وى  باشيم.  نويسندگان 
بسيار  ما  كشور  در  وصول  واعالم  مجوز 
اسفناک است، هر كسى را كه مى بينى توى 
صف ايستاده است تا كتابش مجوز بگيرد يا 
اعالم وصول آن صادر شود بسيارى از كتابها 
مجوزآنها  اند،  شده  منتشر  سالهاست  كه  هم 
پس  كتاب  يك  مجوز  وقتى  شود.  مى  باطل 
پاسخگو  كسى  و  شود  مى  لغو  سال   25 از 
كرد.(ايلنا  توان  مى  كارى  چه  ديگر  نيست، 

 (1385/5/27

عشق  “اگر  كتاب  انتشار  دائم  مجوز   -  17
عشق باشد” مشتمل بر گزين گويه هاى فروغ 
فرخزاد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
لغو گرديد. ايليا ديانوش مولف اين اثر گفت: 
قرار بود اين كتاب را انتشارات مرواريد چاپ 

كند.(ايلنا 85/7/23)
از  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت   -  18
انتشار رمان “چراغها را من خاموش مى كنم” 
نوشته زويا پيرزاد جلوگيرى بعمل آورد، اين 
نشر  توسط  بار   23 اخير  سال   5 طى  كتاب 
«مركز» چاپ شده بود. (كارگزاران 85/9/6) 

19  - مجوز چاپ رمان “دخترى با گوشواره 
ى مرواريد” نوشته تريسى شواليه، ترجمه گلى 
امامى توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
لغو گرديد. اين رمان 6 بار تجديد چاپ شده 

است. (ايسنا 85/8/23) 

20 - هم زمان با محاكمه مجدد دو تن از زنان 
و يك مرد محكوم به سنگسار بنامهاى حاجيه 
اسماعيلوند در جلفا و پريسا الف و همسرش 
نجف در شعبه 15 هيات تشخيص ديوان عالى 
مقامات  بدستور  زنان”  “ميدان  سايت  كشور 

قضايى فيلتر شد. (ميدان زنان 85/8/18) 

21 - سايت اطالع رسانى «كمپين يك ميليون 
امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز» به دستور 
كميته فيلترينگ (متشكل از وزارت اطالعات، 
سازمان  و  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
توسط  كمپين  اين  شد.  فيلتر  سيما)  و  صدا 
فعالين حقوق زنان در ايران راه اندازى شده 

است. ( اميركبير 85/10/19) 

زينب   » انتشارات  مدير  وفايى   زهره   -  22
پاشا » و مدير مسئول نشريه فكاهى « جوالدوز 
بازداشت  اطالعات  وزارت  ماموران  توسط   «
مسئول  مدير  طاهاپور  عيوض  همچنين  شد. 
نشريه ادبى « يارپاق » توسط ماموران امنيتى 

در مغان دستگير شد.
آذربايجان  سياسى  زندانيان  از  دفاع  (كميته 

( 85/3/9

كيوان  مسئولى  مدير  به  نامه “  ماهنامه “  23ـ 
صميمى پس از انتشار 53 شماره به علت چاپ 
هيئت  دستور  به  بهبهانى  سيمين  از  شعرى 
گرديد.(ايسنا  توقيف  مطبوعات  بر  نظارت 

(85/6/20

مدير  به  “زمستان”  دانشجويى  نشريه   -  24
مقاله  چاپ  علت  به  باغبان  نيلوفر  مسئولى 
به  بزرگ”  بت  “شكستن  عنوان  تحت  اى 
اتهام توهين به مقدسات به حكم كميته ناظر 
توقيف  يزد  دانشگاه  دانشجويى  نشريات  بر 

گرديد.(ايسنا 85/9/12(
 

25ـ  ليال پور يوسفى مدير مسئول نشريه”صبح 
با  مستهجن  عكس  چاپ  اتهام  به  زندگى” 
دادگاه   76 شعبه  در  العموم  مدعى  شكايت 
محمد  قاضى  رياست  به  تهران  استان  كيفرى 

رضا صارمى محاكمه شد.(ايلنا 85/12/20)

نامه  هفته  مسئول  مدير  زيبايى  منيژه   -  26
انتشار  اتهام  به  ايالم،  چاپ  آزادى”  “شكوه 
شكايت  با  اسالمى  موازين  خالف  مطالب 
شعبه  در  ايالم  انقالب  و  عمومى  دادستان 
دوم دادگاه كيفرى استان ايالم و تائيد ديوان 
عالى كشور به پرداخت 200000 تومان جزاى 

نقدى محكوم شد.(ايرنا 85/12/10)
 

جمهورى  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت   -  27
اسالمى ايران به دانشنامه دو جلدى” 
زن از كتيبه تا تاريخ” نوشته پوران 
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فرخزاد، اجازه چاپ نداد.
   

28 - فريبا داودى مهاجر رئيس كميته 
زنان سازمان دانش آموختگان ايران اسالمى و 
علت  به  جوان،  نگاران  روزنامه  انجمن  دبير 
شركت در تجمع زنان در تاريخ 22 خرداد 85 
دادگاه  بازپرسى  شعبه 14  به  بازجويى  جهت 
 10 مدت  به  و  شد  احضار  تهران  انقالب 
تهران  انقالب  دادگاه  بازپرس  توسط  ساعت 
 (85/3/23 گرفت.(ايسنا  قرار  بازجويى  مورد 
و با قرار كفالت 15 ميليون تومانى آزاد شد. 

(يلنا 85/8/30) 

29 - پروين اردالن، نوشين احمدى خراسانى، 
از فعاالن جنبش زنان به اتهام تبليغ عليه نظام 
مسايل  با  ارتباط  در  مقاله  نوشتن  طريق  از 
و  ها  روزنامه  اينترنتى،  هاى  سايت  در  زنان 
ملى  امنيت  عليه  اقدام  خارجى،  هاى  رسانه 
ايجاد  و  تجمع  برگزارى  به  دعوت  طريق  از 
تزلزل در مبانى نظام در دادگاه انقالب تهران 
مورد بازجويى قرار گرفته و با قرار كفالت 15 

ميليون تومانى آزاد شدند. (ايلنا 85/8/30( 

30 ـ ژيال بنى يعقوب سردبير سايت اينترنتى 
صفحه  مسئول  و  ايرانى”  زنان  “كانون 
“اجتماعى و زنان” روزنامه “سرمايه” به علت 
شركت در تجمع زنان در 22 خرداد، به اتهام 
دادگاه   14 شعبه  در  ملى  امنيت  عليه  اقدام 
و  گرفت  قرار  بازجويى  مورد  تهران  انقالب 
ضد  بر  تبليغ  ملى،  امنيت  عليه  اقدام  اتهام  به 
نظام و شركت در تجمع غير قانونى زنان در 
شعبه 15 دادگاه انقالب تهران محاكمه شد. ( 

زمستان 85/10/13) 

حقوق  كانون  عضو  عبادى  شيرين   -  31
بشرگفت مدافعان:نامه اى توسط پست دريافت 
كرده كه در آن تهديد به قتل شده است. در نامه 
ذكر شده 3470نفر از فعالين سياسى، فرهنگى 
،اجتماعى دانشجويى، روزنامه نگاران، فعالين 
قتل  به  تهديد  بشرى  وحقوق  زنان  كارگرى، 

شده اند. وى افزود هدف از ارسال چنين نامه 
عبادى  بشراست.  حقوق  فعالين  ارعاب  هايى 
نامه  اين  قضايى  پيگيرى  ميدانم  كرد:  تصريح 

نتيجه اى در بر نخواهدداشت.(ايلنا) 

ى  رشته  دانشجوى  سلوكى،  مهرنوش   -  32
تابعيت  داراى  تبار  ايرانى  نگارى  روزنامه 
تهيه  براى  ماه  آذر   14 تاريخ  در  فرانسه 
گزارشي تحصيلي از رويدادهاى پس از پايان 
ايران  وارد  عراق،  و  ايران  ساله  هشت  جنگ 
شد. عليرغم طي مراحل قانوني كسب مجوز 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براى تهيه 
ماه توسط  بهمن  خود، در تاريخ 28  گزارش 
اسالمي  جمهورى  اطالعات  وزارت  ماموران 
پدر  منزل  است.  شده  دستگير  خيابان  در 
ايشان مورد بازرسي و همه ى مدارک، دست 
نوشته ها و نوارهاى فيلم كه از خانواده هاى 
قربانيان خشونت هاى دهه شصت تهيه كرده 
بود، توسط ماموران مصادره مي شوند. ايشان 
به مدت يك ماه در بند 209 زندان اوين در 
بازداشت و در تاريخ 28 اسفند ماه با سپردن 
در  است.  شده  آزاد  وثيقه  تومان  ميليون  صد 
از  بارها  سلوكى  مهرنوش  نيز  آزادى  از  بعد 
سوى مقامات امنيتي احضار و مورد بازجويي 

و تهديد قرار گرفته است.

33 - پرناز عظيما خبرنگار ايرانى تبار داراى 
به  ماه  بهمن   5 تاريخ  در  نيز  امريكا  تابعيت 
هنگام ورود به خاک ايران در فرودگاه مورد 
بازپرسي قرار گرفته و مدارک سفر ايشان نيز 
توسط ماموران امنيتى ضبط شد. خانم عظيما 
كشورش  به  خود  بيمار  مادر  از  عيادت  براى 
براى  انتظار  ماه  چهار  پي  در  بود.  كرده  سفر 
حتا  قضايي  مقامات  خود  گذرنامه  دريافت 
ازاسترداد  هنوز  توماني  ميليون  اى 4  وثيقه  با 
عظيما  پرناز  كنند.  مي  امتناع  ايشان  گذرنامه 
مقامات  و  احضار  بازجويي  براى  بارها  نيز 
فشار  تحت  “همكارى”  براى  را  وى  امنيتي 

قرار داده اند. 

34 -  كانون نويسندگان ايران با صدور بيانيه 
اى اعالم كرد: سايت كانون نويسندگان ايران 
نيز همچون بسيارى از سايتهاى ديگر مسدود 
با  كانون  ارتباط  راه  تنها  اين  و  است،  شده 

مخاطبانش از ميان رفته است

*به گفته كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژى 
روزنامه  توقيف  با   ، اسالمى  شوراى  مجلس 

ايران حدود 7000 نفر بيكار شده اند. 
( ايلنا 85/3/21 )

* به گفته اعظم طالقانى پس از توقيف هفته 
نامه «پيام هاجر» تقاضاى امتياز نشريه ديگرى 
ابالغ  ما  به  اما  صادرشد  آن  پروانه  كه  كرديم 
نكردند. ووقتى سئوال كرديم چرا نمى دهيد، 
در  اين  نيست،  مصلحت  شده  گفته  گفتند: 
حالى است كه نهادهاى عضو كميسيون هيئت 
اطالعات،  وزارت  مانند  برمطبوعات  نظارت 
احوال  وثبت  انتظامى  نيروى  قضائيه،  قوه 
را  خود  نظرات  مجوز،  تصويب  از  قبل  بايد 
معاون  با  بارها  گفت:  طالقانى  اعظم  بدهند. 
محمد  دولتهاى  در  ارشاد  وزارت  مطبوعاتى 
خاتمى و محمود احمدى نژاد تماس گرفته ام 
و آنها هر بار گفته اند بايد تعهد بدهى.(ايسنا 

(1385/4/13

كودكان»   حقوق  از  دفاع  «كانون  سايت   •

بدستور مقامات امنيتى توسط كميته فيلترينگ  
تشكيل   1378 سال  در  كانون  اين  شد.  فيلتر 
وزارت  رسمى  مجوز  با   82 اسفند  از  و  شد 
كشور فعاليت مى كرد. (كانون دفاع از حقوق 

كودكان 85/5/16 ) 

كميته زنان
 انجمن قلم ايران (درتبعيد)

 14 جون 2007  

مطالبات زنان بايد به شيوه دمكراتيك عملى گردد.
يك شرط الزم براى تحقق واقعى مطالبات زنان اين است كه انجام آنها به دور 
دمكراتيك  مشاركت  طريق  از  و  بوروكراتيك  دخالت  و  تحريف  گونه  هر  از 

مردم، بويژه مشاركت بخش هر چه وسيعترى از زنان انجام گيرد.

 از بيانيه حقوق زن مصوب كنگره دهم كومه له (سازمان كردستان حزب كمونيست ايران)
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آهاى َجوون 
وقتى صداى ُسرخ تو در كوچه هاى شهر، جارى شد

تو، بهترين شعر مرا گفتى
آهاى َجوون تو مى تونى يه ِشعر تازه تر بگى

از درد و رنج آدما
از شهر پُِر خطر بگى
از شورو شوق باغها
از شعله هاى پُر شرر
از ديده هاى تر بگى

هو ُكن ها ُكن
شورش ُكن غوغا ُكن

ها ُكن هو ُكن
دنيا رو زيرو رو كن

هو ُكن ها ُكن
قيامتى بپا كن
ها ُكن هو ُكن

دنيا رو زيرو رو كن

تو مى تونى كليد باشى، قفل درا رو وا كنى
دستهاى پينه بسته رو از زنجيرا جدا كنى
تو مى تونى ديو شبو رسوا كنى رسوا كنى

هو ُكن ها ُكن
شورش ُكن غوغا ُكن

ها ُكن هو ُكن
دنيا رو زيرو رو كن

هو ُكن ها ُكن
قيامتى بپا كن
ها ُكن هو ُكن

دنيا رو زيرو رو كن

شورشو شرر شو
موج شو خزر شو
فرياد خشم مردم
جنبش پُر ثمر شو
سرو شو سمن شو

مشعل شب شكن شو
داس شو درو ُكن
زمينو زير رو ُكن

هو ُكن ها ُكن
شورش ُكن غوغا ُكن

ها ُكن هو ُكن
دنيا رو زيرو رو كن

هو ُكن ها ُكن
قيامتى بپا ُكن
ها ُكن هو ُكن

دنيا رو زيرو رو ُكن

رود شو روان شو
پناه بى كسان شو
گندم كشتزاران

چاره ى درد نان شو
راه شو رها شو

ُغرش توپ ها شو
چشم و چراغ مردم
از نو دوباره پا شو

هو ُكن ها ُكن
شورش ُكن غوغا ُكن

ها ُكن هو ُكن
دنيا رو زيرو رو ُكن

هو ُكن ها ُكن
قيامتى بپا ُكن
ها ُكن هو ُكن

دنيا رو زيرو رو ُكن

تو مى تونى اگه بخواى قيامتى بپا كنى
كبوتراى خسته رو از قفسا رها كنى

تو مى تونى بركه ها رو دريا كنى دريا كنى

هو ُكن ها ُكن
شورش ُكن غوغا ُكن

ها ُكن هو ُكن
دنيا رو زيرو رو ُكن

هو ُكن ها ُكن
قيامتى بپا كن تو
ها ُكن هو ُكن

دنيا رو زيرو رو كن

هو ُكن ها ُكن
هو ُكن ها ُكن

آهاى َجوون
تو مى تونى يه شعر تازه تر بگى

از درد و رنج آدما
از شهر پُر خطر بگى
از شور و شوق باغها
از شعله هاى پُر شرر
از ديده هاى تر بگى

هو ُكن ها ُكن
شورش ُكن غوغا ُكن

ها ُكن هو ُكن
دنيا رو زيرو رو ُكن

هو ُكن ها ُكن
قيامتى بپا ُكن
ها ُكن هو ُكن

دنيا رو زيرو رو ُكن

هو ُكن ها ُكن

مينا اسدى 
mina.assadi@spray.se
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از عشق من هيچ نخوانده اى هنوز!
          «سنگسار طاووس فردا» (براى شعر رضا فرمند)

                                               سوسن احمدگلى
 

اى شاعر لحظه هاى مرگ
اى شاعر لحظه هاى تماشا

اى مرد عاشق بيدار
براى دلم 

كم نوشته اى هنوز!
 

از عشق زنده ى من
هيچ نديده اى 

هيچ نخوانده اى هنوز!
 

از چشمان من 
كه از پس چشم بند عاصى خشم 

مشتاِق عشق او نشسته بود 
از قلب من 

كه در ميان پرتاب آن همه نفرت
هنگام مرگ هم 
با ياد او تپيده بود

از آن رگ هاى پر خون عشق
در امتداد شقيقه هاى زخمى درد

«دعا»، را نبايد فراموش كرد!

از آن سرى
 كه به سوداى عشق شكسته بود

از قطره هاى خونى كه در دهان من
گرما و شيرينى  بوسه هاى او را

چكانده بود 
ازتمناى رود سركش جان 

كه در جستجوى گاهى براى ريزش حس 
دل را 

به سوى عشق او فراخوانده بود
هيچ نديده اى هنوز

هيچ نخوانده اى هنوز!
 

اى شاعر لحظه هاى مرگ
اى مرد عاشق بيدار!

آنجا 
آنجا

درميان دره هاى كور و تاريك 
آنجا 
آنجا 

در ميان مردمى كه بذرهاى سياه  نفرت 
مى كارند

تا از داربست بلند فلزى 
ساقه هاى خشم بدروند

وعاشقان را به دار بياويزند
در امتداد تاريكى گسترده در افق

در شب
من در جستجوى طلوع گاه صبح بوده ام

 من
من

شقايقى در دست باد 
من 

من بيگانه اى 

«دعا خليل اسود»، دختر 17 ساله از يك خانواده 
توسط   2007-4-7 در  كه  بود  «يزيدى»  كرد 
خانواده و بستگانش، صرفا به دليل اين كه دعا 
در  بود،  سپرده  دل  «سنى»  عرب  پسر  يك  به 
هفتم آوريل 2007 در شهر «بشيقه» (كردستان 
و  دلخراش  طرزى  به  عام  مالء  در  عراق)، 

انزجار برانگيز به قتل رسيد.
خبر بيست روز بعد از حادثه، زمانى انعكاس 
يافت كه چند صحنه از فاجعه به صورت فيلمى 
تكان دهنده كه با يك تلفن دستى گرفته شده 
در  گرديد.  پخش  اينترتى  صفحه هاى  در  بود، 
اين فيلم هولناک، دخترک زير پاهاى پر نفرت 
مردان افتاده و سرش را ميان دو دست گرفته 
دعا  وابستگان  از  كه  مرد  هشت  حدود  بود. 
بر  كردند،  لخت  را  دخترک  تنه  پائين  بودند، 

نيز  زيادى  جمعيت  كردند.  سنگسارش  و  زدند  لگد  او  پيچيده  پيكر 
به تماشا ايستاده بودند. حتى چند نفر هم كه اونيفورم پليس به تن 

داشتند، موقع آوردن دعا به صحنه ديده مى شدند. 

مقاالت زيادى در محكوم كردن اين جنايت هولناک 
نوشته شد و اعتراضاتى برگزار گرديد. شعراى انسان 

دوست و پيشرو نيز شعرهايى سرودند. 
ياد  به  را  زير  شعر  احمدگلى  سوسن  گرانقدر  شاعر 

«دعا» سروده است. 
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براى حرير زمزمه هاى من 
اشك ها و خنده هاى من

من
من عاشقى براى امروز

من
من عاشقى 

براى همه روزهاى آينده بوده¬ام.
 

اى شاعر لحظه هاى مرگ!
اى مرد عاشق بيدار!

براى دلم
كم نوشته اى هنوز.

 

22 جون 2007

من عاشقى
من چشمه ى زاللى 

در بسترنامحرم خاک بوده ام 
 

آنجا
آنجا

كه ديوار را حنجره اى براى فرياد نيست
من ديوانه اى

پرنده اى
در جستجوى صدايى براى آواز بوده ام

 
آنجا 
آنجا

كه براى نيايش جان
جسم نداده اند

كه دست ها را زهم جدا
دل ها را

 ز هم دور كرده اند 
من

من عابدى 
تنى 
تنى

براى دست نوازش عشق بوده ام
 

در شتك هاى بلند موج
پا در صخره هاى سرنده ى ساحل

خونين و بى رمق
اما
اما

اما هنوز 
من عاشق يار بوده ام

 
مردى كه بر ساحل دريا پاى مى شويد
مردى كه در بلنداى صخره هاى كوه

به خورشيد نماز مى گزارد 
مردى هميشه در امتداد راه 

مردى با دستان شجاع مهر براى  نوازش
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به كدامين ِ  بار گا ه ِ  عدل    
ِشكوه  كنم

كه دستان ِ حنايى رنگ ِ  من
 در آينه ها ى نيلگونى ى اختيا ر

تنها يند
و جبر را انتخاب نخواهند كرد

  آه چشمان ِ نقره فام ِ  بينش، 
   خداى ِ زن،

بر  سينه ى بيقرارم 
 سنِگ  سنگينى ست

 مى بينى  آوارگى ِ كودكا نم 
 در حديث ِ خاكسترى ِ شرا ره ها

  محصور  شده اند

 چشمانشان شا هِد حاد ثه ها
در سرزمين ِ انتظار،

 خلوت ِ  سكوِت  جغدها،
افسرده روان،  دل تنگند كودكانم

 نگاهها چنان سردند اين روزها 
كه گويى يارانم  

آب شدن ِ خورشيِد سرخ را
 در قصر ِ  يخ ها ديده اند

 
به كجا فريا د بزنم 

صدها  صداى كالغ هاى
مزرعه امان خاموشند 

 و 
باغ ِ انار ِ مادر بزرگم ،

خاک ِ زايش ِ  شعرهايم 
ضيافتى از بازی هاى

 (اتم هسته اى)  شده ست
 
آه

به كى بگويم  
تا صدايم را  گوش بسپارد
و حجم ِ  تكرار ِ آشتى ِ

دستمانم  را بگيرد
 

  زنان ِ گلشن ِ  شهر ِ من،
خدايان ِ آفرينش ِ ارغوانى 

دستان ِ ملتهب ِ مرا را بگيريد 
تا مجسمه اى فراتر از

پروازها بسازم
زيرا پاهاى فسيل شده ى

شهال آقاپور
shahla@aghapour.de

www.aghapour.de 

 زنان سرزمين انتظار 

  مردان ِ بى سر 
در پوسيدگى ِ خاكمان

 ريشه كرده اند
 

آه  زنان ِ  سرزمين ِ انتظا ر ،
نور افشانان ِ  خسته ناپزير ِ

 داالنهاى دشت...

 ببارانيد به  اقيانوس ِ ذهن ها
قطرات ِ اطلس هاى رويش ِ سبز را

 دستان ِ من همچنان
 در  ِخلقت هاى  بى پايان

 مى رويند
 

 آه زنان ِ سرزمين ِ انتظار...
 

از دفتر مرواريد سياه
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