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به بهانه انتشار ششمين
 شماره گاهنامه «تريبون زن»

هر قدم پيشروى جنبش رهايى زنان براى خالصى از مصيبت هاى 
قرون وسطايى و زن ستيزانه جمهورى اسالمى در گرو مبارزه عملى 
و مادى فعالين و پيشروان اين جنبش است. اين مهم نه با قلم فرسايى 
و صدور احكام روشنفكرانه و نه با دنباله روى از نخبگان ليبرال 
جنبش زنان و كمپين هايشان،  بلكه با شركت فعال و جهت دار 
گرايش سوسياليستى در درون اين جنبش است حاصل مى گردد. 
نشريه تريبون زن در واقع تريبونى براى اين مهم است تا بتواند 
راهكارهاى عملى و موثر را با كمك صاحبنظران و فعالين اين 
عرصه شفافيت بيشترى بخشد و آن را به نگرش و عملكرد جمع 

هر چه وسيع ترى از زنا ن مبارز و پيشرو تبديل كند. 
به اين منظور در اين شماره نيز همانند شماره هاى قبلى نويسندگان 
تريبون زن از زواياى متفاوت مبارزات و جنبش رهايى زنان را 

مورد بحث قرار داده اند.

 طرح ارتجاعى تحت نام «اليحه حمايت از خانواده» كه اخيرا 
از سوى رژيم جمهورى اسالمى ارائه و از طرف مجلس در 19 
شهريور امسال به تصويب رسيد موضوع مطلب مفصلى است كه 
در آن به زواياى مختلف ارتجاعى بودن اين اليحه اشاره شده 

است.

سلسله  از  ديگرى  اى  نوشته  خانگى»  كار  به  دستمزد  «پرداخت 
نوشته هايى است كه تاكنون در تريبون زن موقعيت، مشكالت، 
و معضالت توده هاى ميليونى زنان را كه به كار خانگى مشغولند 
مورد بحث و بررسى قرار داده است. اين مطلب كوشيده طرح 
را  آن  و  مطرح  را  زنان  خانگى  كار  به  دستمزد  پرداخت  مطالبه 
همانند گامى در جهت بسيج زنان طبقات زير دست عليه اين كار 

طاقت فرسا مطالبه نمود.
پرداخت دستمزد به كار خانگى  همچنين مانند قدمى در جهت 
كمك به  استقالل مادى زنان در اين نوشته مورد توجه قرارگرفته 

است. 

مطلب ديگرى تحت عنوان «زنان چه چيزى را به كارل ماركس 
مديون هستند» كه ترجمه از متن نروژى آن است، مديون بودن 
زنان به ماركس را در اين مى بيند كه ماركس هيچوقت به مسئله 
زنان به عنوان موضوعى در خود و ايزوله نپرداخت، بلكه با يك 
درک ماترياليستى تاريخ اين امكان را بوجود آورد تا مسئله زنان 
در ارتباط با تكامل تاريخ بطور عام و روابط و مناسبات اجتماعى 

در ادوار تاريخى و حقوقى فهميده شود.
در اين ترجمه به اين مسئله اشاره مى شود كه ماركس خرافات 
براى  جامعه  و  خانواده  در  زن  موقعيت  اينكه  بر  مبنى  قديمى 
هميشه تغييرناپذيراست را ويران كرد و قوانين اخالقى ديگرى را 
ساخت. و در مقابل گرايشهاى غير كمونيستى مى گويد جدا از 
اينكه زنان بورژوايى كه به مسئله زنان مى پردازند، نه مى توانند و 

نه مى خواهند براى رهايى زنان كارگر مبارزه كنند.

در اين شماره تريبون زن همچنين ترجمه تحقيقات پنج دكتر و 
پروفسور در رشته هاى مختلف در زمينه ساختار قدرت و تغييرات 
محيط اجتماعى در سوئد كه از سوئدى به فارسى ترجمه شده 
است را مى خوانيم. در اين ترجمه صحبت از افرادى مى شود كه 
براى حفظ قدرت و تصميم گيرى براى ديگران از تاكتيك هاى 
خاصى استفاده مى كنند. اين افراد براى نشان دادن قدرت خود 
كه در اين نوشته بر عليه اين تاكتيك هاى ظالمانه بخصوص عليه 

زنان رهنمود داده مى شود.

تاثير جهانى سازى و نئواليبراليسم اقتصادى بر كار و زندگى زنان  
يكى از نوشته هاى مندرج در اين شماره تريبون زن است كه از 
طرف جمعى از فعالين كارگرى براى نشريه تريبون زن تهيه شده 
است.  در اين مطلب اين رفقا مسئله جهانى سازى و نئواليبراليسم 
اقتصادى بر وضعيت زنان كارگر را برجسته مى نمايند و همچنين 
تمام اتحاديه هاى كارگرى و همه تشكل هاى مستقل كارگرى و 
جمع هاى مبارزاتى را براى مقابله با جهانى سازى و نئواليبراليسم 
اقتصادى كه بيشتر وضعيت زنان كارگر را مورد آماج قرار مى دهد، 

فراخوان مى دهند.

موقعيت جنبش زنان در ايران و كردستان نيز عنوان مطلبى متكى 
بر آمار و ارقام است كه در آن وضعيت زنان مورد بررسى قرار 
و  جوانان   و  زنان  بيكارى  نرخ  از  مطلب  اين  در  است.  گرفته 
همچنين از نقش مذهب و ادغام شدن دين و دولت و تاثيرات 
اين مسئله براى فشار روزمره عليه زنان به تفصيل صحبت شده 

است.

مطلب ديگرى درمورد گرايش سوسياليستى جنبش زنان، مذهب، 
مردساالرى و سرمايه دارى  و همچنين يادى از سيمون دوبوار و 
يادنامه مهرى زمانى، شعر و... مطالب ديگر اين شماره هستند كه 

توجه خوانندگان را به آنها جلب مى كنيم. 

براى  تالش  و  زن  تريبون  نشريه  شدن  پربارتر  چه  هر  اميد  به 
براى  كمونيستى  و  سوسياليستى  راهكارهاى  كردن  تر  برجسته 

رهايى زنان.  
اميدست در اين راه پشتيبانى و همراهى فعاالن و دلسوزان جنبش 

رهايى زنان را بيشتر از قبل با خود داشته باشيم.
همكارى  به  را  عرصه  اين  فعالين  صميمانه  زن  تريبون  نشريه 

دعوت مى كند.

تاكنون  نشريه  همكاران  و  دوستداران  همكارى  و  كمك  به  ما 
توانسته ايم كه عالوه بر ايجاد سايتى به همين نام و پخش اينترنتى 
اين نشريه، آن را در تيراژ محدوى نيز به چاپ برسانيم. دوستداران 
و عالقمندان مى توانند با پرداخت هزينه پستى شماره هاى قبلى 

را سفارش دهند.
تريبون زن
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نام  به  جديدى  ارتجاعى  طرح  اخيرا 
سو،  يك  از  خانواده»  از  «حمايت  اليحه 
به جنجالى در ميان قوه قضائيه، دولت و 
مجلس شوراى اسالمى و از سوى ديگر، 
گروه هايى از فعالين گرايش ليبرالى جنبش 
و...  حكومت  خرداد  دوم  طرفداران  زنان، 

تبديل شده است.
حكومت  مثابه  به  ايران  اسالمى  حكومت 
هايى  طرحى  سال  هر  جنسى،  آپارتايد 
چه  هر  گسترش  و  تعميق  جهت  در  را 
بيش تر سركوب زنان با تبليغات وسيعى با 
هدف آفريدن رعب و وحشت در جامعه، 
پياده مى كند. اكنون نيز با تشديد تحقير و 
توهين روزانه زنان در خيابان ها و ادارات، 
اليحه «حمايت از خانواده» را پيش كشيده 
است كه براساس آن، دست مردان بورژوا 
در انتخاب همسر دوم و سوم و...، نسبت 

به گذشته هر چه بيش تر بازتر مى شود.
پس از ديدار گروه هايى از زنان فمينيست و 
«اصالح طلب» و...، با تعدادى از نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى در صحن مجلس، 
شايع شد كه اين اليحه كنار گذاشته شده 
اين  كه  نكشيد  طول  روز  چند  اما  است. 
شايعه از سوى مجلس شوراى اسالمى رد 
شد و تاكيد گرديد كه اين اليحه مهم در 

دستور كار مجلس قرار دارد.
پس از پشت سر گذاشتن اين جنجال ها، 
سرانجام مجلس شوراى اسالمى در تاريخ 
سه شنبه، 19 شهريور ماه 1387 برابر با 9 
از  «حمايت  اليحه  كليات  سپتامبر 2008، 
خانواده» را به تصويب رساند. به گزارش 
اليحه  كليات  حيات،  پارلمانى  خبرنگار 
حمايت از خانواده پس از ايراد سخنرانى 
كفايت  گيرى  راى  و  مخالفين  و  موافقين 
مذاكرات، با 171 راى موافق، 42 مخالف 
نفر   239 مجموعه  از  ممتنع  راى   7 و 

نمايندگان حاضر به تصويب رسيد.
اين واقعه نيز بار ديگر نشان داد كه به معناى 
سوسياليستى  كارگرى  گرايش  اكر  واقعى 
زنان  جنبش  در  غالب  گرايشى  نتواند 
راستاى  در  تالش  و  مبارزه  هرگونه  باشد 

برابرى زن و مرد و تحميل مطالبات زنان 
به حكومت اسالمى، در بهترين حالت به 
تمام  ليبرالى  و  بورژوايى  گرايشات  نفع 
خواهد شد. براى نمونه، جناح دوم خرداد 
حكومت اسالمى، رقابتى كه با جناح ديگر 
در تقسيم قدرت و مناسبات سرمايه دارى 
دارد در كليه جنايات حكومت اسالمى و از 
جمله سركوب زنان در اين سى سال نقش 
جناح  كه  سالى  هشت  در  داشت.  مهمى 
دولت  و  مجلس  حكومت،  خرداد  دوم 
داشت  اختيار  در  را  جمهورى  رياست  و 
كوچك ترين اقدامى در راه بهبود زنان و 
يا عرصه هاى ديگر نكرد. اما اكنون برخى 
از نمايندگان سابق مجلس شوراى اسالمى 
براى  جناح،  اين  از  مرتجع  آخوندهاى  و 

جنبش زنان اشك تمساح مى ريزند. 
زنانى  و  آخوندها  ايران،  فعلى  شرايط  در 
كه از چهره هاى جناح موسوم به «اصالح 
طلبان» حكومتى هستند براى بهره بردارى 
در  خود  نفع  به  سياسى  استفاده  سوء  و 
انتخابات رياست جمهورى سال آينده، در 
اعتراض  به اليحه «حمايت از خانواده» با 

زنان فمينيست ليببرال هم صدا شده اند.
گرايش فمينيستى، و به ويژه بخش ليبرالى 
پاره اى  تغيير  به  را  خود  تالش  كه  آن 
در  زنان  وضع  با  رابطه  در  قوانين  از 
چهارچوب همين حكومت ضدزن محدود 
كرده است به معناى واقعى قبل از آن كه 
تالش هايشان در آينده به نفع زنان منجر 
شود همين امروز، به نفع حكومت اسالمى 
آن  طلب؟»  «اطالح  جناح  اصطالح  به  و 

است.
«حمايت  نام  تحت  اليحه  ترتيب،  بدين 
در  ديگرى  گام  واقع  در  خانواده»،  از 
مردساالرانه  تاكنونى  موقعيت  تكميل 
تقويت  در  گامى  و  اسالمى  حكومت 
مرد  آن  در  كه  است  بورژوايى  خانواده 
رييس خانواده محسوب مى شود. خانواده 
عالقه  و  عشق  هاى  پايه  بر  نه  بورژوايى 
به  نسبت  مرد  و  زن  آزادانه  و  داوطلبانه 
ريا  و  تزوير  هاى  پاى  بر  بلكه  همديگر، 

و ارث و غيره بنا شده است. از اين رو، 
اين شكل از خانواده و روابطه و مناسبات 
آن را بايد دگرگون كرد. و اين اقدام امكان 
مبارزه  هرگونه  كه  اين  مگر  نيست  پذير 
اسالمى،  حكومت  ضدزن  قوانين  عليه  بر 
افق و چشم انداز سرنگونى سرمايه دارى 
و حكومت حامى سرمايه دارى در جهت 
برقرارى جامعه اى عارى از تبعيض و ستم 
و استثمار را مدنظر داشته باشد. جامعه اى 
به  توجه  بدون  ها  انسان  همه  آن،  در  كه 
جنسيت، مليت و باورهايشان آزاد و برابر 
برترى  ديگرى  بر  كدام  هيچ  و  هستند 

ندارد. 
سر  بر  كمشكش  و  بحث  مقدمه،  اين  با 
تصويب  به  آن  كليت  اكنون  كه  اليحه 
مجلس شوراى اسالمى رسيده و به قانون 
خانواده حكومت اسالمى تبديل شده است 

ادامه مى دهيم. 

كمشكش ارگان هاى سركوب 
حكومت اسالمى بر سر اليحه 

«حمايت از خانواده»
پس از شايعه كنار گذاشتن اليحه «حمايت 
از خانواده» از دستور كار مجلس شوراى 
مجلس  رئيس  الريجانى،  على  اسالمى، 
اعالم كرد كه اليحه «حمايت از خانواده» 
از دستور كار مجلس خارج نشده و براى 
بررسى بيش تر به كميسيون قضايى رفته 

است.
على الريجانى، در پاسخ به تذكرات متعدد 
نمايندگان كه معتقد بودند اظهارات او در 
جامعه  در  را  برداشت  اين  شنبه  يك  روز 
به  وجود آورده كه بررسى اليحه حمايت 
از خانواده  در مجلس به طور كلى منتفى 
شده است، توضيح داد كه اين اليحه براى 
لحاظ نظرات تكميلى كميسيون حقوقى و 
شده  ارجاع  مربوطه  كميسيون  به  قضايى 
كه اين خالف آيين نامه نيست. وى تاكيد 

از  حمايت  «اليحه  كه  است  كرده 
در  لوايح  مهم  ترين  از  خانواده 

اليحه «حمايت از خانواده»
 يا «تحكيم موقعيت مردساالرى»؟!

       سپيده رحيمى
بحث و مقاالت  آبان  1386 . اكتبر 2008
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دستور كار مجلس است كه طى 
خبرساز  بسيار  اخير  روزهاى 

شده است.» 
تهيه  قضائيه  قوه  اليحه را  اين  اوليه  طرح 
چند  نژاد  احمدى  دولت  اما  بود،  كرده 
و  همسرى»  «چند  چون  هم  ديگر  بند 
اضافه  آن  به  را  و...   مهريه  بر  ماليات  يا 
فرستاد.  مجلس  به  تصويب  براى  و  كرد 
اليحه،  اين  سرسخت  مدافعان  جمله  از 
نژاد  احمدى  كابينه  در  الهام  غالمحسين 
است كه همسرش مسئول سايت حكومتى 
«رجانيوز» است. الهام، در دولت احمدى 
وزير  او،  دارد.  مهم  پست  چند  نژاد 
عين  در  و  دولت  سخنگوى  دادگسترى، 

حال عضو شوراى نگهبان است.
گوى  سخن  عنوان  به  الهام،  غالمحسين 
اليحه  از  نژاد،  احمدى  محمود  دولت 
در  الهام،  كرد.  دفاع  خانواده»  از  «حمايت 
اشاره  با  خانواده  از  حمايت  اليحه  مورد 
افزوده  مورد  در  قضاييه  قوه  انتقادات  به 
عين  در  و  آن  به  جنجالى  ماده  دو  شدن 
حال دفاع دولت از اين اليحه، ادعا كرد: 
«اين اليحه، موضوع چالشى بين يك قوه 
با قوه ديگر نيست. دولت در صدد وضع 
اما  است،  مجدد  ازدواج  براى  محدوديت 
اگر قيد گذاشتن، كار بدى است، بگوييد 

تا آن ها را برداريم.»
الهام، در نشست هفتگى خود با خبرنگاران 
درباره اليحه حمايت از خانواده افزود: «ما 
كه  بوديم  مواجه  مساله  اين  با  دولت  در 
شرطى  و  قيد  هيچ  مجدد  ازدواج  براى 
وجود نداشت و ما آن را در اليحه حمايت 
از خانواده محدود كرديم و دولت تصور 
براى  را  درستى  و  مناسب  كار  كند  مى 
از  حمايت  و  ها  خانواده  رفاه  و  آسايش 

حقوق خانواده ها انجام داده است.» 
قوه  رييس  شاهرودى،  هاشمى  اهللا  آيت 
اليحه  به  شده  افزوده  ماده  دو  قضاييه، 
حمايت از خانواده توسط دولت را مورد 
از  ماليات  گرفتن  و  بود  داده  قرار  انتقاد 

مهريه را به ضرر زنان دانسته بود.

بخشى از مفاد اليحه
 «حمايت از خانواده»

حكومت  قضاييه   قوه   گذشته،  سال  در 
را  اليحه  اى  نويس  پيش  ايران،  اسالمى 
در 50 ماده با عنوان «حمايت از خانواده» 
احمدى  دولت  و  داد  ارائه  نهم  دولت  به 
نژاد با افزودن سه ماده، آن را با تغييراتى 

در تاريخ 1 مرداد 1386،به مجلس شوراى 
بدون  كه  شده  ياد  اليحه   فرستاد.  اسالمى 
حقوقى  كميسيون  در  تغييرى  هيچ  گونه 
و قضايى مجلس هفتم به تصويب رسيد، 
قرار شد به زودى در صحن علنى مجلس 
از  بخشى  شود.  گذاشته  راى  به  و  مطرح 

مفاد اين اليحه، به شرح زير است:
اول  همسر  اجازه   اليحه،  ماده 23   در   -
براى امكان ثبت ازدواج  هاى بعدى شوهر 
شرط  تنها  و  شده  حذف  فعلى  قانون  از 
دادگاه  از  اجازه    گرفتن  آن،  جايگزين 
است. مالک دادگاه نيز براى صدور چنين 
تعهد  و  مالى  توانايى  احراز  به  مجوزى، 

مرد تنزل يافته است.
با تصويب اين اليحه، ماده 23  اين اليحه 
ماده 16  قانون حمايت از خانواده را كه در 
حدود سى و پنج سال پيش تصويب شده 
قوه   ارسالى  بخشنامه   چنين،  هم  و  است 
دفاتر  به  ايران،  اسالمى  حكومت  قضاييه 
ازدواج دوم را  ثبت  كه  ازدواج را  رسمى 
منوط به رضايت همسر اول دانسته است، 
موجب  به  مى سازد.  بى  اعتبار  و  منسوخ 
ماده16  قانون موجود «مرد نمى تواند با 
داشتن زن، همسر دومى اختيار كند»، مگر 
آن  ها  از  يكى  كه  گانه  اى ،  نه  موارد  در 
رضايت همسر است. در اليحه  پيشنهادى، 
تنها  و  شده  اند  حذف  شرايط  اين  تمام 

شرط، تمكن مالى مرد ذكر شده است.
اصطالح  به  اليحه  ماده23  بنابراين، 
«حمايت از خانواده» در واقع در حمايت 
در  ها  آن  دست  گذاشتن  باز  و  مردان  از 
مردى  يعنى  است.  همسرى  چند  انتخاب 
صورتى  هر  به  تواند  مى  دارد،  همسر  كه 
كه مى  خواهد بدون اجازه شريك زندگى 
خود، با اجازه  دادگاه يك يا دو يا سه و... 
زن ديگر را به عقد دائمى خويش درآورد، 
و افزون بر آن، با زن هاى ديگر هم به اسم 
«قانون صيغه؟» رابطه  جنسى موقت داشته 
و  اسالمى  حكومت  قانون  براساس  باشد. 
با تصويب اين اليحه، مردان پولدار  از اين 
به بعد مى  توانند با خيال راحت ترى هر 
جنسى  رابطه  باشد،  مايل  كه  زنى  تا  چند 

برقرار كنند.
- مساله ديگر در اين اليحه ماده 53، در 
مورد  مهريه است. اين اليحه مقرر مى دارد 
متعارف  حد  از  باالتر  مهريه  هاى  «از  كه: 
بورژوازى  جامعه  در  شود.»  اخذ  ماليات 
امنيتى  سو  يك  از  سنگين،  مهريه  داشتن 
به  شوهر  كه  آيد  مى  شمار  به  زن  براى 

طالق  طرفه  يك  را  وى  نتواند  مالى  دليل 
دهد و از سوى ديگر، مانعى بر زورگويى 
براى  توجهياتى  ها  اين  است.  زن  به  مرد 
است  سنگين  هاى  مهريه  از  جلوگيرى 
كه به آن ماليات تعلق مى گيرد باز هم به 
نفع مرد پولدار است كه با مهريه كم ترى 
زنى را تصاحب مى كند؟ يعنى قرار است 

مهريه مانع گسستن خانواده شود؟! 

حضور تعدادى از فعالين ليبرال 
جنبش زنان در اعتراض به 

اليحه «دفاع از خانواده»
حدود   دو   ماه و نيم   پيش   بود   كه     موسى  
 قربانى،   عضو   هيات   رئيسه   و   كمسيون  
 قضايى   مجلس   اعالم   كرد   كه   كميسيون  
 قضايى   با   كليات   اين   اليحه   موافقت   كرده  
 و   به   محض   باز   شدن   مجلس، اين   اليحه  
 به   صحن   خواهد   رفت. اعالم   همين   خبر  
ليبرالى   باعث   شد   كه   گروه   هاى   مختلف 
اليحه    از   جنبش   زنان   ائتالفى   را   عليه  
خود  تبليغات  اين   ائتالف   تشكيل   دادند. 
در   سطح   مطبوعات   و   روزنامه   ها    و   را 
 وب   سايت   هاى     زنان اين    گروه   ها،   اعالم 
كردند   كه   هم زمان   با   طرح   اليحه   حمايت  
مجلس،  از   طريق    از   خانواده   در   صحن 
 حضور   در   مجلس   و   گفتگو  با   نمايندگان  

مجلس، از تصويب آن جلوگيرى شود.    
اوت   1 با  برابر   1387 شهريور   10 روز 
شيرين  بهبهانى،  سيمين  ها  خانم   ،2008
عبادى، رخشان بنى اعتماد، شهال شركت، 
اعظم  فاضل،  پور  گيتى  كواليى،  الهه 
الله  لنگرودى،  مرتاضى  طالقانى،  مينو 
خديجه  پور،  محتشمى  فخرى  صديق، 
مقدم، اشرف گرامى زادگان، فريده ماشينى 
و ... در اعتراض به اين اليحه در ساختمان 
 مجلس شوراى اسالمى، حضور پيدا كردند 
و با برخى از نمايندگان مجلس به گفتگو 

نشستند.
اقدام  اين  پرچمدارى  كه  كسانى  از  يكى 
را داشت الهه كواليى، از نمايندگان سابق 
حكومت  خرداد  دوم  جناح  از  مجلس 
نماينده  كواليى  الهه  ميان  مناظره  اى  بود. 
مجلس ششم با فاطمه آليا نماينده مجلس 
با  روز  آن  در  آليا  گرفت.  صورت  هشتم 
ازدواج  بحث  بود  معتقد  كواليى  به  انتقاد 
در  كه  حالى  در  باشد  شفاف  بايد  مجدد 
به  مردان  موجود  قانون  با  فعلى  شرايط 

صورت پنهانى ازدواج مى  كنند. 
مى  نشان  ها  بحث  قبيل  اين 
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سر  بر  ها  آن  اختالف  كه  دهند 
و  زن  واقعى  نابرابرى  بنيادهاى 
در  جنسى  آپارتايد  سيستم  و  مرد 
حكومت اسالمى نيست، بلكه اختالف بر 
سر شفاف و عدم شفافيت اين اليحه است 
دنبال  را  زن  ضد  هاى  سياست  اساسا  كه 

مى كند.
مجلس،  ارتجاعى  مردان  چون  هم  آليا، 
در صحن علنى مجلس به انتقاد شديد از 
مجلس  نماينده  اين  پرداخت.  زن  فعاالن 
ارتجاع از تهران، با حمله به مخالفين اين 
برابر  در  هرگز  «نمايندگان  گفت:  اليحه، 
الئيك  مشتى  لجن  پراكنى  و  فضاسازى 
اجنبى،  از  جايزه  بگيران  حول  گردآمده 
نمى  بر  خود  قانونى  وظيفه  از  دست 
اليحه در   دارند.» وى، يادآور شد: «چون 
اليحه  چارچوب  به  فقط  است  اول  شور 
ضرورت  عدم   و  ضرورت  و  پردازيم  مى  
خواهيم  نمى   و  مى  كنيم  بررسى  را  آن 
ممكن  قطعا  شويم  اليحه  جزئيات  وارد 
است از 53 ماده اين اليحه چند ماده نياز 
به حذف، اضافه يا اصالح داشته باشد و 
اين  گيرد.  بقيه آن تحت شعاع قرار  نبايد 
مقام  خدمت  «ما  افزود:  مجلس،  نماينده 
گفته  اند  ايشان  و  رسيديم  رهبرى  معظم 
كه تعارضات قانونى و مشكالت حل شود 
و روح اين قانون در جهت رفع مشكالت 
خانواده  حقوق  و  زنان  از  دفاع  قضايى 

است.»
در حالى كه نمايندگان زن مجلس شوراى 
فكرشان،  هم  مردان  چون  هم  اسالمى 
خانواده»  از  «حمايت  اليحه  مخالفين  به 
مخالف  ليبرال  هاى  فمينيست  مى تازند، 
اين اليحه، به غيرسياسى بودن جنبش زنان 
خواهند  مى  جنبش  اين  از  و  دارند  تاكيد 
بى  جامعه  سياسى  مسايل  به  نسبت  كه 
توسط  باال  تحوالت از  به  و  باشد  تفاوت 
اى  نظريه  چنين  بدوزد؟!  چشم  حكومت 
ها  آن  جنبش  و  زنان  كه  است  تالش  در 
را كه نيمى از جامعه هفتاد و پنج ميليونى 
ايران را تشكيل مى دهند به سياهى لشكر 
كه  كنند  مى  تاكيد  و  شوند.  تبديل  مردان 
جنبش زنان نبايد در مسايل سياسى كشور 
دخالت كند، بلكه بايد حسن نيت خود را 

به دولت نشان دهد؟!
براى نمونه، خانم «مينو مرتاضى لنگرودى»، 
با  مذاكره  براى  كه  بود  كسانى  جزو 
درباره  اسالمى  شوراى  مجلس  نمايندگان 
مجلس  به  خانواده»،  از  «حمايت  اليحه 
رفته بود در گفتگويى با «روز آن الين»، در 

رابطه با حضورشان در مجلس، مى گويد: 
جنبش  فعاالن  ميان  در  جدى  تفكر  «يك 
زنان وجود دارد كه سعى دارند اين جنبش 
فعالين  نگاه  دارند.  اجتماعى  سطح  در  را 
زن على رغم برخوردهاى مكرر دولت، كه 
خالف قانون هم هست، از اين كه جنبش 
زنان سياسى  شود پرهيز دارند و لذا بر آنند 
تا اين جنبش را در همان سطح اجتماعى 
نگه دارند. چون اگر جنبش هاى  اجتماعى 
فرصتى براى گسترش عرضى و عمقى در 
جامعه نداشته باشند، اين قابليت را دارند 
كه خيلى سريع  راديكال بشوند و به ضد 

خود تبديل شوند.»
شدن  سياسى  با  آشكارا  لنگرودى،  خانم 
جنبش زنان به اين دليل مخالف است كه 
سريع  خيلى  كه  دارند  را  قابليت  اين   ...»
تبديل  خود  ضد  به  و  بشوند  راديكال 
در  زنان،  جنبش  اگر  واقع  در  شوند»؟ 
غيرراديكال  و  غيرسياسى  مطالبات  حد 
ظاهر  ضدزن  اسالمى  حكومت  مقابل  در 
شود به جاى اين كه به جنبش زنان يارى 
اسالمى  حكومت  بقاى  به  عمال  برساند 
ديگر  و  ايشان  باور  به  كند.  مى  خدمت 
مناسبات  و  روابط  به  نبايد  دوستانشان 
عامل  كه  جامعه  در  غيرانسانى  و  نابرابر 
برد،  دست  است،  حكومت  نيز  آن  اصلى 
اجتماعى  و  سياسى  فعاليت  بدون  بلكه 
مى توان با خواهش و تمنا از حاكميت و 
شوراى  مجلس  چون  هم  آن  هاى  ارگان 
ايجاد  زنان  وضع  در  بهبودى  اسالمى، 
كرد؟ سئوال اين جاست كه تفكر ليبرالى 
سياسى  هم  بسيار  نظرم  به  كه  غيرسياسى 
حاكميت  سال  سى  اين  در  چرا  است 
زنان  وضع  در  بهبودى  نتوانسته  اسالمى، 

به وجود آورد؟

در اين نوع سياست، قرار است قربانى در 
مقابل جالد از خود حسن نيت نشان دهد! 
اسالمى،  حكومت  سركوبگر  نيروهاى 
لحظه به لحظ در خيايان ها به زنان توهين 
به  را  ها  آن  شتم   و  ضرب  با  كنند،  مى 
ها  آن  براى  برند،  مى  نامعلومى  جاهاى 
توصيه  به  اما  و...  كنند  مى  سازى  پرونده 
و  مقاومت  نبايد  زنان  اين  ها،  فمينيست 
حسن  با  بلكه  بكنند،  ها  آن  به  اعتراض 
نيت اين تحقير و توهين و ضرب و شتم 

و پرونده سازى حكومت را بپذيرند. 
خود،  گفتگوى  ادامه  در  لنگرودى، 
مى افزايد: «اگر دولت رفتار تقابلى با زنان 
داشته  اعتماد  ها  آن  به  و  بگذارد  كنار  را 
همواره  كه  باشد  مطمئن  تواند  مى   باشد، 
و  تعامل  خواستار  زنان  جنبش  فعاالن 
هستند.  همه  حاكميت  و  دولت  با  گفتگو 
روش هايى هم كه در اين سال ها در پيش 
گرفتند نشان دهنده عزم آن ها بر تعامل و 
روش هاى اصالح  طلبانه و صلح جويانه 

است.»
نگاه  تاريخ  به  كمى  اگر  لنگرودى،  خانم 
كند و به ماه هاى اوايل انقالب 57 مردم 
از  كه  ديد  خواهد  موقع  آن  برگردد  ايران 
رسيده  دوران  به  تازه  حكومت  سو،  يك 
در  ويژه  به  انقالب  دستاوردهاى  تمام 
ترين  وحشيانه  به  را  زنان  جنبش  عرصه 
ضدزن  قوانين  و  كرد  سركوب  شكلى 
اجرا  مرحله  به  ديگرى  از  پس  يكى  را 
گذاشت و از سوى ديگر، زنان با اعتراض 
و راهپيمايى هاى خود فرياد مى زدند كه: 
ما انقالب نكرديم تا چادر به سر كنيم و 
خانه نشين گرديم! اكنون كه سى سال از 
حاكميت آپارتايد جنسى حكومت اسالمى 
مى گذرد گرايش ليبرال زنان هنوز هم به 
اين حكومت ضدزن و جانى و جناح هاى 
را  پا  حتى  و  اند  بسته  دخيل  آن  درون 
فراتر از اين مى گذارند و از زنان و مردان 
برابرى طلب و آزادى خواه مى خواهند كه 
از فعاليت سياسى و راديكال كردن جنبش 
حكومت  جنايات  بعالوه  بپرهيزند؟!  زنان 
محدود  زنان  سركوب  به  تنها  اسالمى، 
نبوده و كل جامعه ايران را در برمى گيرد؛ 
كارگران،  سركوب  كه  رسد  مى  نظر  به 
دانشجويان، نويسندگان و هنرمندان، مردم 
تحت ستم و غيره امر فمينيست ها نيست! 
و مبارزه آن ها در عرصه زنان، در گروه 
پيدا  معنى  فمينيستى  روشنفكرى  هاى 

مى كند كه در آن، ميليون ها زن 
كارگر و خانه دار جايى ندارند.
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لنگرودى،  خانم  همه  از  تر  مهم 
خود  چشم  عامدانه  و  آگاهانه 
هشت  روزهاى  و  زنان  اعتراضات  به  را 
كه  غيره  و  آذر   16 مه،  ماه  اول  و  مارس 
زنان دوش به دوش مردان مبارزه مى كنند 
و  ستم  از  عارى  اى  جامعه  خواهان  و 

تبعيض و استثمار هستند، بسته است.
 لنگرودى، در ادامه گفتگوى خود، سياست 
ناب فمينيستى خود در سازش با حكومت 
تاكيد   و  گذارد  مى  نمايش  به  را  وحشى 
مى كند: «... ما وقتى به مجلس مى رويم و 
از مجلس يا دولت مى خواهيم كه قوانينى 
فعاالن  كند،  يعنى  تصويب  زنان  نفع  به 
جنبش زنان در ايران خواهان اين هستند 
كه مسايل زنان در خود كشور ايران حل 
رابطه  يك  كه  شود  مى  باعث  اين  شود... 
و  مجلس  و  زنان  بين  اعتماد  با  همراه 
دولت به وجود بيايد. وجود  چنين رابطه 
اعتمادآميزى، به نظر من، مى تواند به حل 
بسيارى از مسايل كمك كند. يعنى باعث 
اين  از  بتوانند  مردم  نه  دشمنان  شود  مى 
جنبش ها سوء استفاده كنند، نه فعاالن اين 
جنبش ها اجازه سوء استفاده را مى دهند 
و  هم اين كه حاكميت نمى تواند زنان و 
براندازى  به  متهم  را  زنان  جنبش  فعاالن 

كند.»
بدين ترتيب، خانم لنگرودى، مرز گرايش 
سياسى در  راديكال  مبارزه  با  خود را هم 
داخل كشور مى كشد و هم خارج كشور. 
و  مطالبات  روى  بر  وى  ديگر،  سوى  از 
مبارزه جهان شمول زنان قلم قرمز مى كشد 
با  كند  حركت  راستا  اين  در  كسى  هر  و 
هم  و  فمينيستى  ليبرالى  گرايش  مخالفت 
حكومت اسالمى روبرو مى شود. بنابراين، 
جنبش زنان نبايد دست از پا خطا كند و به 
عمق روابط و مناسبات غيرانسانى سرمايه 
از  ببرد.  دست  اسالمى  حكومت  و  دارى 
هر  كه  كشد  مى  را  مرز  اين  ديگر،  سوى 
و  ايشان  هاى  سياست  از  خارج  كسى 
عليه  راديكال  مبارزه  فكر  به  فكرانش  هم 
حكومت اسالمى بيافتد تحت تاثير سياست 
هاى آمريكا و غرب بر عليه اين حكومت 
را  سياستى  همان  ايشان  واقع  در  است؟ 
سى  اسالمى،  حكومت  كه  كند  مى  تبليغ 
سال است با سركوب وحشيانه مبارزه بر 
حق و عادالنه كارگران، زنان، دانشجويان، 
نويسندگان و روزنامه نگاران و ... به دنبال 
عليه  نبايد  سياستى  هيچ  يعنى  است.  آن 
حكومت صورت بگيرد. حكومت اسالمى، 
اين مبارزات بر حق و عادالنه را تحريك 

«امنيت  انداختن  خطر  به  و  ها»  «خارجى 
توجيهات  اين  با  تا  كند  مى  معرفى  ملى» 
غيرواقعى و دروغين تهديد و ترور، زندان 
و شكنجه و اعدام فعالين اين جنبش ها را 

در جامعه موجه جلوه دهد. 
كه  كرد  سئوال  بايد  لنگرودى  خانم  از 
جلوه  كشاورز،  ناهيد  اردالن،  پروين 
جواهرى و مريم حسين خواه، اين چهار 
فعال جنبش زنان كه اتفاقا هم فكر خانم 
لنگرودى هستند به چه دليل، اخيرا زندانى 
اسالمى،  حكومت  در  شدند.  دادگاهى  و 
نخست فعالين سياسى را زندانى و در زير 
اتهامات  پذيرش  به  وادار  ها  آن  شكنجه 
دادگاهى  سپس  و  كنند  مى  دروغين 
جرات  آزادى،  از  پس  ها  آن  تا  مى كنند 
بيان واقعيت ها و ادامه مبارزه سياسى را 

به خود ندهند.
دادگاه اين چهار فعال جنبش زنان، در12  
مرداد 87، با اتهام «اقدام عليه امنيت ملى» 
از طريق تبليغ زنان با  نوشتن در دو سايت 
زنستان و تغيير براى برابرى، به شش ماه 
 13 شعبه  شدند.  محكوم  تعزيرى  حبس 
دادگاه انقالب اين  حكم را بر مبناى ماده 
500  قانون مجازات اسالمى صادر كرده 
است كه مقرر مى دارد هر كس عليه نظام 
جمهورى اسالمى  ايران يا به نفع گروه ها 
نحو  هر  به  نظام  مخالف  هاى  سازمان  و 
فعاليت تبليغى نمايد به حبس از سه ماه تا 

يك سال محكوم خواهد  شد.
اين  كه  داند  مى  نيك  لنگرودى،  خانم 
هاى  سازمان  براى  تبليغى  هيچ  نفر  چهار 
وجه  هيچ  به  و  اند  نكرده  نظام  مخالف 
به  نيز  را  اسالمى  حكومت  ملى  امنيت 
خطر نيانداخته اند اما، حكومت اسالمى به 
عنوان يك حكومت جانى، اين اتهامات را 
به هر فعال سياسى و اجتماعى و فرهنگى 
مى زند تا با انحراف افكار عمومى جنايات 
و  لنگرودى  خانم  نمايد.  توجيه  را  خود 
هم فكرانش به جاى اين كه بر عليه چنين 
تفكر و سياست هاى غيرانسانى حكومت 
اسالمى باشند طورى موضع مى گيرند كه 
به نفع اين حكومت تمام مى شود. بايد به 
دارندگان چنين تفكرى گفت كه اگر شما، 
به مبارزه سياسى راديكال روى نمى آوريد 
حق خودتان است اما، چرا و به چه دليلى 
جنبش  سوسياليستى  و  راديكال  گرايش 

زنان را از اين حق منع مى كنيد؟!
  توجه خانم لنگرودى را بايد به گفته هاى 
اين چهار فعال جنبش زنان جلب كرد تا 
شايد به فكر وادار شوند و باور كنند كه 

حكومت  پايين،  از  راديكال  مبارزه  بدون 
اسالمى هيچ منطق و درخواست بر حقى 
را از جمله در عرصه زنان نمى پذيرد. و 
تجربه سى سال حاكميت آن، اين واقعيت 
كه  است  كرده  اثبات  را  انكار  غيرقابل 
اسالمى،  حكومت  هاى  ارگان  و  سران 
كارگران،  زنان،  مطالبات  و  خواست  هيچ 
تحت  و  خواه  آزادى  مردم  و  دانشجويان 
پذيرد. اصوال  ستم را با زبان خوش نمى 
درک اين مساله براى خانم لنگرودى و هم 

فكرانش نبايد زياد كار مشكلى باشد. 
پروين اردالن، در باره اتهاماتش به سايت 
روز مى گويد: «به ظاهر اتهام وارد شده هم 
مطبوعاتى است و هم نيست. انتشار دادن 
مطبوعاتى  جرم  مطلب،  نوشتن  و   سايت 
اتهام  حال  عين  در  ولى  شود،  مى  تلقى 
تفهيم شده به هيچ نوشته يا مطلب خاصى 
اشاره  ندارد. من اين حكم را خالف آزادى 
بيان و نقض حقوق طبيعى انسانى مان مى 
اين  ضمن  دارم.  اعتراض  آن  به  و  دانم 
جلوى  تواند  نمى  احكام  اين  كه  مطمئنا 
حركتى را كه براى رسيدن به برابرى آغاز 

شده، بگيرد.»
ناهيد كشاورز كه دانشجوى دكتراى جامعه 
قبول  را  شده  وارد  اتهام  است  شناسى 
ندارد و مى گويد: «در بازجويى ها از ما 
مى  پرسيدند كه چرا از هانا عبدى و روناک 
صفارزاده و فعاالن جنبش هاى ديگر دفاع 
كرده ايم. و در بازپرسى، اين اتهام، اقدام 

 عليه امنيت ملى عنوان شد...» 
به  جواهرى  جلوه  و  خواه  حسين  مريم 
در  شدند  زندان  متحمل  روز  مدت77  
حالى كه مرتكب هيچ جرم مشخصى هم 

نشده  بودند. 
جلوه جواهرى، سال گذشته 32  روز را نيز 
تا  تفهيم اتهام در زندان به سر برد، حكم 
صادر شده را حكمى سياسى مى داند. او، 
به روز مى گويد: «حكم را سياسى  مى دانم 
زيرا وقتى به هيچ طريقى نمى توانند جلوى 
فعاليت هاى قانونى ما را بگيرند، كم كم 
به برخوردهايى مثل صدور احكام  زندان 
و بازداشت رو مى آورند. مثل برخوردى 
كه مى بينيم با دانشجويان و ساير فعاالن 

اجتماعى و مدنى مى شود.»
ديگر  و  نگار  روزنامه  خواه،  حسين  مريم 
  45 گذشته  سال  كه  زنان،  جنبش  فعال 
را  حكم  اين  نيز  شد،  متحمل  زندان  روز 
نه مطبوعاتى مى داند و نه غير مطبوعاتى. 

او، مى گويد: «در حكم تصريح 
شده كه اتهام ما  مطبوعاتى بوده 

آبان  1386 . اكتبر 2008



9 بو  تر

زيرا نوشته شده از طريق نوشتن 
و فعاليت در سايت، اما از طرف 
صادر  را  حكم  اين  انقالب  دادگاه  ديگر 
مطبوعاتى  حكم  دهد  مى  نشان  كه   كرده 

نيست؟»
هم  از  يكى  درباره  خواه،  حسين  مريم 
خاطر  به  «ليال  گويد:  مى  هايش  سلولى 
مسائل مالى در زندان بود. هفته  پيش شنيدم 
كه دختر11  ساله اش را به مردى 35  ساله 
شوهر داده اند و دخترک خودكشى كرده 
خواستن  زنان  بحث  حقوق  بحث  است. 
ما و نخواستن ديگران نيست، بلكه بحث 
واقعيت هاى ملموسى مثل دختر ليالست 
كه جلوى چشم مان اتفاق مى افتد  و بايد 
اين  ادامه  به  مجبور  ما  كرد.  مقابله  آن  با 

راهيم.»
چهار  اين  كرديم  تاكيد  كه  طور  همان 
فعال جنبش زنان، نه در جهت سرنگونى 
همكارى  جهت  در  نه  اسالمى،  حكومت 
هاى  سازمان  با  نه  و  غرب،  و  آمريكا  با 
همكارى  طلب  سرنگونى  اپوزيسيون 
كرده  اعالم  روشن  روز  ها  آن  كرده اند. 
بودند كه با جمع آورى امضاء مى خواهند 
اين  با  اما  دهند.  تغيير  را  ضدزن  قوانين 

اسالمى  حكومت  وحشى گرى 
متهم  آن  سركوب  هاى  ارگان  و 
شدند كه «امنيت ملى» را به خطر 
شرايطى،  چنين  در  اند.  انداخته 
چگونه و با چه مطالبه و سياستى 
با اين حكومت آدم كش بايد به 
دخيل  با  آيا  برخاست؟  مبارزه 
بستن به مجلس و ديگر ارگان هاى 
زنان  مطالبات  مى توان  حكومتى، 
سازمان  با  تنها  كرد؟  تامين  را 
دهى جنبش زنان كه در آن زنان 
روشنفكر چپ  خانه دار،  كارگر، 
خواه،  آزادى  و  طلب  برابرى  و 
دوش به دوش هم و بدون توجه 
تحقق  جهت  در  جنسيت،  به 
برابرى واقعى زن و مرد به مبارزه 
و  خواسته ها  برمى خيزند،  پيگير 

مطالبات زنان برآورده مى شود.
بان،  ايران  وبالگ  ديگر،  نمونه 
پنج شنبه 14 شهريور 1387 - 4 

سپتامبر 2008، در رابطه با تجاوز به زنان 
اما  كوتاه  خبر  زندان،  و  ها  بازجويى  در 

تكان دهنده اى را منتشر كرده است.
بنا به نوشته اين وبالگ، «در اوائل انقالب 
و  ريش  با  جوانى    58 ماه  خرداد  يعنى 
تسبيح و جاى مهر بر پيشانى به نام «حسام» 

دادگاه  احكام  اجراى  مامور  عنوان  به 
زندان  به  افراد  جلب  مصادره،   - انقالب 
و تبعيد و…  - وارد خدمت در دادسراى 
انقالب شد. حسام به ظاهر بسيار متعصب 
و نماز شب خوان بود. خلخالى، موسوى 
تبريزى، اسداهللا الجوردى و...  بسيار به او 
اعتماد داشتند، و تنفيذ احكام سخت را به 
او مى سپردند. حسام برخالف بسيارى از 
انقالب  دادگاه  در  دوستانش  و  همكاران 
رئيس  عنوان  به  پيش  چندى  تا  و  ماند 
به  مشغول  انقالب  دادگاه  احكام  اجراى 
بخت  ستاره  افول  و  دستگيرى  بود.  كار 
بود.  برانگيز  تعجب  و  ناگهانى  خيلى  او 
با بودن پدرى كه عالوه بر نمايندگى ولى 
فقيه توليت امامزاده مشهد اردهال كاشان 
را نيز عهده دار است كسى فكر نمى كرد 
آن  با  امروز  كه  شود  وضعى  دچار  حسام 
سال  از  او  اعترافاتش  مطابق  روبروست. 
كه  شوهردار  زن  با1200   امروز  تا    58
دادگاه  زندان  در  دليلى  به  همسرانشان 
با  زمانى  و  تهديد  با  گاه  اند  بوده  انقالب 
وعده آزادى همسرانشان، ارتباط نامشروع 
جنسى داشته است. آخرين بار او در حالى 
كه پس از همبسترى با همسر يك روحانى 

او  خانه  در  زندانى 
به  و  كرده  غسل 
بود،  ايستاده  نماز 

دستگير شد.» 
يك  فقط  هم  اين 
هزاران  از  نمونه 

كرده  درز  بيرون  به  كه  است  اى  نمونه 
است و هنوز در حكومت اسالمى، هزاران 
عليه  جنايت  به  ها،  نمونه  اين  از  هزار 
هاى  پست  راس  در  و  مشغولند  بشريت 
و   اند  نشسته  نيز  مملكت  حساس  و  مهم 
همه گونه حمايت دولتى را نيز پشت سر 
و  اخالقى  و  اقتصادى  فساد  دارند.  خود 
ارگان  همه  مقام  و  پست  از  استفاده  سوء 
هاى حكومت اسالمى را فرا گرفته است. 
و  تبريز  سهند  دانشگاه  دانشجويان  اخيرا 
دانشجويان دانشگاه زنجان، با اعتصاب و 
اعتراض خود، مسئولين اين دانشگاه ها را 
رسوا  دانشجو،  دختران  به  تجاوز  دليل  به 

كردند. 

طرح هاى ضدزن
 حكومت اسالمى

آمارهاى جديد اعالم شده از سوى نيروى 
و  زن  نفر  هزار  چند  بازداشت  از  انتظامى 
«امنيت  طرح  اخير  دور  اجراى  طى  مرد 

اجتماعى و اخالقى» حكايت دارد. 
سرتيپ عليرضا اكبر شاهى، فرمانده نيروى 
انتظامى استان تهران، اعالم كرد: «از ابتداى 
سال جارى شش هزار و 414 
براى  مزاحمت  اتهام  به  نفر 
اند  شده  دستگير  نواميس 
از  نفر   492 و  هزار  پنج  كه 
دستگير شدگان با اخذ تعهد 
كتبى آزاد، و تعداد 924 نفر 
سپرده  قضايى  مراجع  به  نيز 

شده اند.» 
نزديك  «با  است:  گفته  وى 
اى  عده  گرما  فصل  شدن 
دينى  هاى  ارزش  زنان،  از 
گرفته  ناديده  را  انقالبى  و 
و  ارزش  ضد  مظاهر  با  و 
و  بدحجابى  مختلف  اشكال 
دل  نامناسب  هاى  پوشش 
به  را  متعهدى  هر  هراسان 

درد مى آورند.» 
اكبرشاهى، گفته است: نيروى 
طى  تهران،  استان  انتظامى 
يك ماه گذشته شش هزار و 
810 نفر از زنان و دختران را 
اتهام  به  تهران  هاى  شهرستان  در 
«بدحجابى» دستگير كرده است كه 
954 نفر با اخذ تعهد كتبى آزاد، و 

تعداد 114 نفر با تشكيل 
مراجع  تحويل  پرونده 
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قضايى شده اند. 
به  شدگان  دستگير  آمار  وى 
ضد  «محصوالت  وى  كه  اتهامى 
نفر   534 و  هزار  يك  را  ناميده  فرهنگى» 
دستگير  اين  همگى  گفته  و  كرده  اعالم 

شدگان به دادگاه معرفى شده اند. 
هم  تهران،  استان  انتظامى  نيروى  فرمانده 
دليل  به  هم  نفر  كه 83  است  گفته  چنين 
شهرستان  در  مختلط  عروسى  برگزارى 
هاى استان تهران دستگير شده اند. به گفته 
فروردين  هاى  ماه  طى  نيز  زن  وى، 197 
«داير  اتهام  به  تهران  در  ارديبهشت 87  و 

كردن خانه فساد» بازداشت شده اند. 
نيروى  اعالم  بنابر  شرقى،  آذربايجان  در 
اتهام  به  نفر   82 و  هزار  شش  انتظامى، 
دريافت  تذكر  نواميس»  براى  «مزاحمت 
دستگير  اتهام  اين  به  نفر   991 و  كرده 

شده اند. 
انتظامى  فرمانده  نصرتى،  على  محمد 
آذربايجان شرقى به خبرگزارى دانشجويان 
 275 و  مرد   300 كه  گفته  ايسنا،  ايران، 
ناسالم»  «رابطه  اتهام  به  استان  اين  در  زن 
دستگير شده اند. وى درباره تعريف رابطه 

ناسالم توضيحى نداده است. 
به گفته نصرتى، 14 هزار و 560 تن از زنان 
و دختران اين استان به اتهام «بدحجابى» 
تذكر دريافت كرده و 18 مرد و 49 زن به 

همين اتهام دستگير شده اند. 
باى، «فرمانده  مريم  نيز  گلستان  استان  در 
خبرگزارى  به  منطقه،  اين  بانوان»  پليس 
هاى دولتى ايران گفته است كه به 1800 
داده  تذكر  بدحجابى  اتهام  به  دختر  و  زن 
كه  اند  شده  دستگير  نيز  زن   63 و  شده، 
دادگاه  تحويل  شدگان  دستگير  نفر از   16

شده اند. 
اطالع  واحد  اعالم  بنابر  نيز  قزوين  در 
ماه  يك  طى  انتظامى،  نيروى  رسانى 
«بدحجابى»  اتهام  به  زن  هزار  دو  گذشته 
تذكر دريافت كرده، و 95 تن نيز به همين 

اتهام دستگير شده اند.
احمدى  اسماعيل  سردار  ديگر،  سوى  از 
در  ايران،  انتظامى  نيروى  فرمانده  مقدم، 
سخنان دوم شهريور1387 خود، جرايم ناجا 
در حق زنان را به عنوان دستاورد ارائه داد: 
«در دو روز اول، 296  دستگيرى به اتهام 
بدحجابى و 3572  تذكر، تذكر به 17135  
زن در فرودگاه، جلوگيرى از مسافرت50  
زن به اتهام بدحجاب، دستگيرى1098 زن 
در تهران به اتهام بدحجابى... وى در اين 

نيروى  كه  را  زنانى  شرمانه  بى  سخنرانى 
«ناجا» حق پوشش آن ها را سركوب كرده 
در كنار اوباش و مزاحم خيابانى و امثال 

آن رديف كرده است.
ازارديبهشت سال گذشته(1386)  مجموعه 
مختلف  هاى  حوزه  در  هايى  برنامه 
به  توهين  و  تحقير  با  امنيتى  و  اجتماعى 
زنان و جوانان به اجرا گذاشته شده است 
كه از آن ها با عنوان «طرح ارتقاى امنيت 
اجتماعى» نام برده مى شود. مقامات نيروى 
از  بخشى  طرح  اين  كه  اند  گفته  انتظامى 
«طرح جامع عفاف» است كه توسط عالى 
ترين مراجع قانونى از جمله شوراى عالى 
انقالب فرهنگى تصويب شده و به وسيله 
رئيس جمهور به نيروى انتظامى ابالغ شده 

است. 
سراسرى  اجراى  از  سال  يك  گذشت  با 
طرح «امنيت اجتماعى و اخالقى» نيروى 
حمايت  با  كه  كشور  سراسر  در  انتظامى 
آيت اهللا خامنه اى، رهبر جمهورى اسالمى 
روبرو شده است، روز 11 خرداد 1287، 
روزنامه تهران امروز، به نقل از احمد رضا 
هاى  مزاحمت  سازى  «مستند  از  رادان 

خيابانى» خبر داد. 
فرمانده نيروى انتظامى تهران، در توضيح 
از  بردارى  فيلم  را  آن  جديد،  اقدام  اين 
مزاحمت خودرو ها براى زنان توسط تيم 
معرفى  انتظامى  نيروى  نامحسوس  هاى 
خودرو  توقيف  از  «پس  گفت:  و  كرد 
كنند  مى  عنوان  خيابانى  مزاحمان  معموال 
كه اين اقدام را انجام نداده اند اما پليس با 
نمايش دادن فيلم مستند خود، اين موضوع 
اعالم  چنين  هم  وى،  كند.»  مى  ثابت  را 
مزاحمت  اتهام  به  كه  خودرويى  هر  كرد: 
نيروى  توقيف  در  ماه  دو  تا  شود  توقيف 

انتظامى خواهد ماند. 
از سوى ديگر، احمد خاتمى، امام جمعه 
كل  فرمانده  با  مالقاتى  در  تهران  موقت 
رهبر  كامل  حمايت  از  انتظامى  نيروى 
نيروى  اقدامات  از  اسالمى  جمهورى 
انتظامى خبر داد و گفت: «نيروى انتظامى  
با اجراى طرح ارتقاء امنيت اجتماعى وارد 
دشمنان  با  مستقيم  روياروئى  و  مصاف 
طرح  اين  اجراى  و  است،  شده  انقالب 

مورد حمايت مقام معظم رهبرى است.» 
بر  جديدى  تهاجم  نيز  كرمان  شهر  در 
گذاشته  آزمايش  مرحله  به  زنان  عليه 
شده است. مهدى محبان، مدير كل ارشاد 
استان كرمان، از پيگرد قضايى خبرنگاران 

«الزامات  بخشنامه  متن  كه  هايى  رسانه  و 
حجاب بانوان شاغل و ارباب رجوع» اين 
اداره را منتشر كردند، خبر داد. وى در اين 
و  سفيد  مانتوهاى  با  زنان  تردد  بخشنامه، 

رنگى به اين اداره را ممنوع كرده است.
مهدى محبان به خبرگزارى «فارس» گفته 
بخشنامه  اين  تصوير  و  متن  انتشار  كه 
راه  از  ارشاد  اداره  و  است  غيرقانونى 

حقوقى پيگير اين مسئله خواهد بود. 
بخشنامه  اين  صدور  حال  عين  در  وى 
كه  اى  «بخشنامه  گفت:  و  كرد  تائيد  را 
حجاب  قانونى  الزامات  موضوع  با  اخيرا 
در  رجوع  ارباب  يا  و  شاغل  بانوان  براى 
برخى  روى  كرمان  استان  ارشاد  كل  اداره 
از وبالگ هاى اينترنتى منتشر شده است، 

بخشنامه داخلى وزارت ارشاد بود.»
چنين  هم  كرمان،  استان  ارشاد  كل  مدير 
خبر داد كه اداره حراست ارشاد كرمان هم 

اكنون پيگير اين مساله است.
با  چنين  هم  استان  «ارشاد  افزود:  وى 
عكاس و خبرنگارى كه اين نامه را روى 
اينترنت قرار داده اند، نيز از طريق حقوقى 
يك  نامه  اين  زيرا  كرد،  خواهد  برخورد 
نامه داخلى بوده و كسى حق انتشار آن را 

نداشته است.»
هم چنين به دستور مديران راه و ترابرى 
اين  راهسازى  معاونت  و  كرمان  استان 
اين  به  زن  رجوع  ارباب  ورود  كل،  اداره 
خبرنگار  گزارش  به  شد.  ممنوع  اداره 
«تابناک» به نقل از يك سايت محلى، زنان 
 87/6/13 مورخ  در  كه  رجوعى  ارباب 
از  يكى  راهسازى  معاونت  ساختمان  به 
ادارات دولتى استان كرمان مراجعه كردند، 
با صحنه  اى دور از انتظار روبه رو شدند؛ 
از  دستور،  بر  بنا  كل،  اداره  اين  نگهبانان 
نمايندگان  عمدتا  كه  زنان  اين  ورود 
مهندسان  و  پيمانكارى  شركت هاى 
هستند،  اداره  اين  قرارداد  طرف  مشاور 
به ساختمان معاونت راهسازى جلوگيرى 
كردند. اين عده در پاسخ به اعتراض  هاى 
خود، اين پاسخ را دريافت كردند كه: «از 
شركت  نمايندگان  همه  بايد  بعد،  به  اين 
مرد  مشاور،  مهندسان  و  پيمانكارى   هاى 
به  ورود  اجازه  زنان  به  ديگر  و  باشند 
داده  كارهايشان  پيگيرى  و  كل  اداره  اين 
در  يعنى  بعد،  روز  يك  شد.»  نخواهد 
يادشده  زنان  از  تعدادى   87/6/14 تاريخ 
با نوشتن نامه  اى به مدير كل اداره مذكور 

به اين موضوع اعتراض كرده و 
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خواستار آن شدند كه وضعيت به 
مجاز  يا  و  برگردد  سابق  حالت 
به  كل  اداره  اين  به  بانوان  ورود  نبودن 
متبوعشان  شركت  هاى  به  كتبى  صورت 
اعالم شود. البته تاكنون پاسخى به اين نامه 
داده نشده است و مسئوالن آن اداره كل، 
باز  سر  باره  اين  در  كتبى  دستور  دادن  از 

مى  زنند. 
گفتنى است، به رغم گذشت چندين روز 
از آغاز اين ماجرا، هنوز هم دبيرخانه اين 
رجوع  هاى  ارباب  از  نامه  اى  هيچ  اداره، 
نامه  هيچ  پاسخ  و  نمى  گيرد  تحويل  زن 
حالى  در  نمى  دهد،  ها  آن  به  هم  را   اى 
به  سابق  چون  هم  و  راحتى  به  مردان  كه 
مراجعات خود و پيگيرى كارهايشان ادامه 

مى  دهند. 
اين زنان كه عمدتا نمايندگان شركت هاى 
طرف  مشاور  مهندسين  و  كارى  پيمان 
قرارداد اداره كل راه و ترابرى استان كرمان 
هستند، به اين ممنوعيت اعتراض كردند. 
در پاسخ به اين اعتراض ها گفته شد كه از 
اين به بعد بايد تمام نمايندگان شركت هاى 
پيمانكارى و مهندسين مشاور، مرد باشند 
و ديگر به زنان اجازه  ورود به اين اداره 
نخواهد  داده  كارهايشان  گيرى  پى  و  كل 
شد. پيش از آن هم مدير كل ارشاد كرمان 
گفته بود كه خانم ها بايد از پوشيدن رنگ 
جمله  از  كه  كنند  دارى  خود  زننده  هاى 

اين رنگ ها، رنگ سفيد و زرد بود.
كه  است  شهرى  كرمان  است  ذكر  شايان 
را  زنى  سنگسار  اولين  اسالمى،  حكومت 
در ماه هاى اوايل انقالب 57 در اين شهر 

انجام داد.

علم الهدى امام جمعه مشهد، همواره در 
افراد  شهر،  اين  جمعه  نماز  هاى  خطبه 
بى حجاب را از يك ماده منفجره و بمب 
«اين  است:  گفته  و  دانسته  تر  خطرناک 
مردم غيرت دارند و بى  ناموس نيستند، آن 
كه بى  ناموس است راضى مى  شود زنش 
و  شهوت  رانى  ملعبه  و  باشد  حجاب  بى 
هرزگى مردان شود. عفت زن مسلمان خيلى 
قيمتى است، بايد توجه داشت بى  حجابى 
يك  امروز  نيست،  حرام  فعل  و  گناه  تنها 
يك  بى حجاب  است.  وحشتناک  جنايت 
جاسوس مزدور بى جيره مواجبى است كه 
روز و شب براى آمريكا جاسوسى مى كند، 
بدون اين كه حقوقى بگيرد و ابزار دست 
استكبار شده تا سفره دين را از زير پاى 

جوانان جمع كند.»
فارس  استاندارى  امنيتى  سياسى  معاون 
در سخنانى كه ايسنا گزارش كرده است، 
در  پرورش  و  آموزش  برنامه  در  دقت 
اجراى طرح عفاف و حجاب را خواستار 
شده است. وى افزود: «جامعه ما جامعه اى 
زنان  اسالمى  جامعه  در  و  است  اسالمى 
بايد پوشيده، حضور پيدا كنند و در مدارس 
نيز شرايطى فراهم شود كه خانم ها بدون 

حضور نامحرم آزادانه فعاليت كنند.»
حدائق، با انتقاد از پوشش نامناسب برخى 
برخى  «متاسفانه  است:  كرده  تاكيد  زنان 
نگران  كه  اند  كرده  عادت  ها  خانم  از 
بايد  كه  حالى  در  نباشند،  نامحرم  حضور 
ما  جامعه  زنان  همواره  كنيم  ريزى  برنامه 
كامل  پوشش  نامحرم  حضور  صورت  در 

اسالمى داشته باشند.»
عباس پوريانى، دادستان عمومى و انقالب 
استان هاى ايران، اعالم كرده است: «از اين 
پس قاضى سيار همراه با ماموران نيروى 
انتظامى در خيابان ها و زنان «بدحجاب» 
زنى  گشت  عمومى  هاى  مكان  استان  در 

خواهد كرد.
نيروى  ماموران  با  سيار  قاضى  همراهى 
صورت  آن  از  بعد  هفته  يك  انتظامى 
يك  اسالمى  شوراى  مجلس  كه  مى گيرد 
جرايم  مجازات  تشديد  «طرح  فوريت 
اخالل در امنيت روانى جامعه» را تصويب 
كرد كه براساس آن متهمانى كه در دادگاه 
به عنوان مخل امنيت روانى جامعه شناخته 

شوند، اعدام خواهند شد.
كميته انضباطى دانشگاه فردوسى، دختران 
دانشجو را به بهانه هاى استفاده از الفاظ 
نامحرم،  با  حد  از  بيش  اختالط  ركيك، 
مصرف سيگار، روابط نامشروع، شركت در 
اردو و مهمانى و عمدتا نوع پوشش مورد 
صورت  در  و  دهد  مى  قرار  بازخواست 
مقاومت يا عدم اجراى خواسته هاى كميته 
شده،  احضار  دانشجوى  توسط  مذكور 
مى  افزايش  را  خود  برخورد  خشونت 

دهد. 
هم چنين در برخى از دانشگاه هاى كشور، 
توجيهاتى  با  دانشجو  دختران  از  تعدادى 
تحصيل  دامه  از  «بدحجابى»  چون   هم 

محروم شده اند.
رئيس ستاد احياء امر به معروف شهرستان 
خرداد  تاريخ 15  «از  است:  گفته  اصفهان 
هاى  مسافركش  تمامى  سال  جارى،   ماه 
ننمودن  سوار  و  تذكر  به  موظف  شهرى 

مسافرين بدحجاب در سطح شهر اصفهان 
هستند.»

مظفر حاجيان، در دومين كميسيون مبارزه 
با مفاسد اجتماعى استان اصفهان، با انتقاد 
از عملكرد سازمان تاكسيرانى افزود: «سوار 
نمودن دو نفر مسافر در جلو وسيله نقليه 
كارى خالف مقررات است. وى ادامه داد: 
طرح جلوگيرى از حضور دوچرخه سواران 
زن در سطح شهر به خوبى اجرا شده است 
و جا دارد كار بيش ترى روى آن صورت 
بگيرد.» اين نمونه هايى از تشديد سركوب 

زنان و دختران در سراسر كشور است.
قرار  جهان  همه  در  اصوال  ترتيب،  بدين 
امنيت  آن  هاى  ارگان  و  حكومت  است 
كه  حالى  در  كند.  تامين  را  شهروندان 
سركوب  ارگان هاى  كليه  ايران،  در 
لحظه  هر  و  همواره  اسالمى،  حكومت 
جانى  حتى  و  اجتماعى  اقتصادى،  امنيت 
شهروندان به ويژه دختران و زنان به خطر 

مى اندازند!

بحران هاى
 اقتصادى و اجتماعى

هاى  آزادى  عدم  و  اقتصادى  مشكالت 
كه  است  شده  سبب  اجتماعى  و  فردى 
عالقه  و  عشق  براساس  نتوانند  جوانان 
شريك  برابر  و  آزاد  فضايى  در  و  متقابل 
زندگى خود را آگاهانه و داوطلبانه انتخاب 

كنند و زندگى مشترک تشكيل دهند.
تشكيل  جوانان  را  ايران  جامعه  اكثريت 
مى دهند هيچ اميدى ندارند كه در حاكميت 
اقتصادى،  لحاظ  به  اسالمى،  حكومت 
بدون  و  باشند  تامين  اجتماعى  و  سياسى 
دغدغه و نگرانى زندگى مشترک مستقلى 

نيز براى خود به وجود آورند. 
كه  نظرسنجى  آخرين  در  نمونه،  براى 
حكومت  جوانان  ملى  سازمان  توسط 
اسالمى، منتشر شده است، به موجب اين 
تحقيق و نظرسنجى، شمار دختران مجرد 
25  سال به باال در ايران دو برابر پسران 

مجرد در همين سن و سال است.
ايران 500  هزار دختر باالى 31  سال دارد 
كه هنوز ازدواج نكرده   اند و500  هزار زن 
كه يك بار ازدواج كرده و طالق گرفته اند. 
نيز  اصفهان  استاندار  مشاور  را  آمار  اين 
تائيد كرده و افزوده است كه هر سال بر 
مى  افزوده  ايران  در  مطلقه  زنان  جمعيت 

شود.
غير  ديگرى  حل  راه  و  پيشنهاد 
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بو 12 تر

نظرسنجى  اين  در  كه  «صيغه»  از 
آن  نتيجه  و  مطرح  حكومتى 
دختران  آنست  شده  جمع بندى 
ازدواج  به   تشويق  سال  باالى25   مجرد 
از  را  خود  همسران  كه  شوند  مردانى  با 
ما  اند.  شده  جدا  ها  آن  از  يا  داده   دست 
اين گروه از دختران ايرانى كه آمار آن ها 
به  تمايلى  نيز  است  باالتر  ميليون  نيم  از 
دالئلى  جمله  از  ندارند.  ازدواج  نوع  اين 
كه اين دختران درباره رد ازدواج با مردان 
اينست  اند  داده  ارائه  شده  جدا  همسر  از 
كه چنين مردانى نسبت به مردان و جوانان 
دچار  روانى  و  روحى  از  نكرده  ازدواج 
امنيت  ها  آن  با  زندگى  و  اند  مشكالت 

ندارد.
جمعيت،  رشد  به  تشويق  ترتيب،  بدين 
و  اعتياد  بيكارى،  از  ناشى  مشكالت 
بى مسكنى مانع واقعى و بزرگى در مقابل 

بسيارى از ازدواج جوانان است.
هزار  وام20   چون  هم  هايى  حل  راه 
آغاز  از  مشكلى  هيج  ازدواج،  تومانى 
سر  از  را  جوانان  اين  مشترک  زندگى 
قوانين  تصويب  با  دارد.  برنمى  راهشان 
و  جمعه  نماز  خطبه  و  موعظه  و  ضدزن 
اين  از  تدابيرى  و  همسرى   چند  اليجه 
زندگى  دست نيز نه تنها كمكى به بهبود 
ارتجاعى  ها  پايه  بلكه  نمى كند،  جوانان 

مردساالرى را تحكيم مى بخشد.
در حالى كه نيروهاى سركوبگر حكومت 
جوانان  و  زنان  به  ها  خيابان  در  اسالمى، 
اقتصادى  فقر  كارى،  بى  كنند،  مى  توهين 
و تورم و گرانى و عدم آزادى هاى فردى 
آسيب  كه  است  شده  سبب  اجتماعى  و 
هاى اجتماعى به بحران هايى تبديل شوند 
شده  منجر  انسانى  فجايع  به  آن  نتايج  كه 

است.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، ساليانه 
حدود پنج هزار زن و دختر جوان در ايران، 
به نام ناموس و حيثيت به قتل مى  رسند. 
بى ترديد  ناموسى  قتل هاى  واقعى  آمار  اما 
سوى  از  شده  ارائه   ارقام  از  باالتر  بسيار 
موارد  از  بسيارى  در  است.  ملل  سازمان 
شكايتى صورت نمى گيرد يا خانواده هاى 
قربانيان به دروغ اين جنايات را به عنوان 
تصادف، خودكشى، يا ناپديد شدن گزارش 
مى كنند. بنابراين، پديده   قتل ناموسى نيز 
ايران  جامعه  معضالت  ترين  مهم  از  يك 
كه در فرهنگ ايرانى، هم قدمتى طوالنى 
قتل  از  مشخصى  آمار  وقت،  هيچ  دارد، 
تنها  نه  شود.  نمى  منتشر  ناموسى  هاى 

آمارى در اين مورد منتشر نمى  شود، بلكه 
پيگيرى  حتى  ها  قتل  اين  از  بسيارى  در 
نمى  شود كه اين قتل ناموسى بوده است.

حكومت  ارتجاعى  و  مردساالر  قوانين 
اسالمى نيز قتل هاى ناموسى در كشور را 
قتل ها،  چون  ويژه  به  است،  كرده  تشديد 
برادر،  پدر،  طريق  از  عموما  قتل،  اين 
شوهر و... صورت مى گيرد يعنى كسى كه 
خودش بايد شاكى پرونده باشد، بنابراين 
نيافتاده  اتفاق  قتلى  و  ندارد  وجود  شاكى 
را  خودش  دختر  كه  پدرى  مثال،  است؟! 
از  نيست  كس  هيچ  است  رسانده  قتل  به 
هم  شكايتى  اگر  تازه  كند.  شكايت  وى 
نيز  آن  قوانين  و  حاكميت  گيرد،  صورت 

حامى قاتل است. 
يك  عنوان  به  نيز  اعتياد  ديگر،  سوى  از 
بحران اجتماعى خانمانسوز جوانان زيادى 
را در كام خود مى بلعد. سايت حكومتى 
تابناک، 10  شهريور 1387، درباره اعتياد 
و  نااميدى  و  فقر  در  ريشه  كه  جوانان 
اعالم  بر  بنا  است:  نوشته  دارد،  سركوب 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  در  آگاه  منابع 
هر روزه 300  نوجوان در كشور به جرگه 
از  ميليون  يك  و  پيوندند  مى  معتادان 
نزديك به 3  ميليون معتاد كشور زير 19  
سال هستند. جديد ترين آمار ارائه شده در 
از  حاكى  كشور،  معتادان  ميزان  خصوص 
كاهش قابل مالحظه سن اعتياد در كشور 
اين  اساس  بر  است.  به 13  سال  از 17  
جنون  كشور  معتادان  درصد  گزارش13  
دارند و30  درصد كل معتادان از اختالالت 

روانى رنج مى برند. 
الگوى  با  رابطه  در  گزارش،  اين  بر  بنا 
مصرف مواد نيز ترياک با 69  درصد هم 
چنان در راس پر مصرف ترين مواد قرار 
درصد  با 26   هروئين  آن  از  پس  و  دارد 
و حشيش با 5 درصد در رتبه هاى بعدى 
جديدترين  اساس  بر  چنين  هم  هستند. 
گرايش  ميزان  گرفته  انجام  هاى  بررسى 
نگران  طور  به  شيشه  و  كراک  به  جوانان 

كننده اى در حال افزايش است.
ترين  بيش  رسمى  منابع  اعالم  اساس  بر 
در  ايران  در  مواد  كننده  مصرف  جمعيت 

محدوده سنى 18  تا30 سال قرار دارند.
هم چنين سرانه مصرف روزانه مواد دودى 
مجموع  در  و  گرم    2 روزانه  تهران  در 
465  كيلو اعالم شده است. بر اساس اين 
جان  ايران  در  معتاد  ماه100   هر  بررسى 
خود را از دست مى دهند و ميانگين سنى 
شده  اعالم  سال    39 نيز  زندانى  معتادان 

است.
در ميان ميليون ها معتاد كشور، كم نيستند 
گرفتار  اعتياد  دام  در  كه  دخترانى  و  زنان 

شده و زندگى خود را باخته اند.
دولت احمدى نژاد كه با حمايت و پشتيبانى 
نيروهاى سركوبگر، به ويژه بسيج و سپاه 
به رياست جمهورى رسيد در اين سال ها، 
نيروها  اين  سركوبگر  و  اقتصادى  قدرت 
سياست هاى  است.  برده  باال  شدت  به  را 
حكومت  خارجى  سياست  و  اقتصادى 
احمدى نژاد در اين سه سال از يك سو، 
كشور،  داخل  در  كه  است  شده  سبب 
تورم و گرانى مواد اوليه مورد نياز مردم، 
بحران مسكن و غيره كمرشكن باشد و از 
سوى ديگر، تشديد تحريم هاى اقتصادى 
بين المللى كه نتيجه رقابت و سياست هاى 
اهداف  و  دولت  خارجى  ماجراجويانه 
عمال  متحدانش،  و  آمريكا  جويانه  سلطه 
و  كننده  نگران  وضعيت  در  را  كشور 

خطرناكى قرار داده است.
كه  جهانى   بانك  گزارش  ترين  تازه  در 
كشورها را به لحاظ  ميزان آزادى فضاى 
كرده  بندى  درجه  جهان  در  كار  و  كسب 
است.  رسيده   142 به  ايران  رتبه  است 
جهانى  بانك  قبلى  بندى  رتبه  در  ايران، 
مقام 135 را در اختيار داشت كه آمار فعلى 
در  كشور  اين  اى  پله  هفته  سقوط  بيانگر 

زمينه آزادى فضاى كسب و كار است.
در اين گزارش هم چنين آمده است كه در 
سال گذشته هيچ گونه اصالحات اقتصادى 
قابل مالحظه اى در ايران به وقوع نپيوسته 

است.
شمال  و  خاورميانه  كشورهاى  ميان  در 
آفريقا، رتبه عراق به لحاظ  فضاى كسب 
و كار 152، اسراييل 30، اردن 101، كويت 
 ،37 قطر   ،128 مراكش   ،99 لبنان   ،52
عربستان سعودى 16، سوريه 137، عمان 
عربى 46،  متحده  امارت  تونس 73،   ،57

غزه 131 و يمن 98 گزارش شده است. 
جمهورى  جهانى،  بانك  گزارش  برپايه 
جهان  كشورهاى  ميان  در  آذربايجان 
 96 رتبه  از  كه  داشته  را  ترقى  بيش ترين 
به 33 صعود كرده است. پس از جمهورى 
آذربايجان، آلبانى است كه از رتبه 135 به 
86 ارتقا يافته و پس از آن نيز، قرقيزستان 
صعود   68 مقام  به   99 رتبه  از  كه  است 

كرده است.
پرورش  و  آموزش  وزارت  كه  حالى  در 

كسر  با  درمان  و  بهداشت  و 
هستند،  روبرو  زيادى  بودجه 
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13 بو  تر
نيروهاى  بودجه  همواره  دولت 
خبر  برد.  مى  باال  را  سركوبگر 
بودجه  درصدى   200 «افزايش 
به  است  شده  پخش  بسيج»،  هاى  پايگاه 
به  نسبت  تا  شده  داده  اختيار  اين  دولت 
افزايش بودجه نظامى اقدام كند. بر همين 
نيروهاى  پشتيباني  و  دفاع  وزير  اساس،   
«بودجه  كه  است  داده  خبر  ايران  مسلح 

نيروهاى مسلح زياد مى شود.» 
اين خبر در هفته نامه صبح صادق، ارگان 
دفتر سياسى سپاه نيز درج شد و اين نشريه 
كه  بسيج،  داد  خبر  بسيج  فرمانده  قول  از 
سازى،  اردوگاه  ها،  ساخت  زير  بخش 
ورزشى  فرهنگى-  هاى  كانون  ساخت 
در سطح شهرستان ها، و مساجد را  نيز با 

كمك خيريه دنبال مى كند . 
مصطفي محمدنجار، وزير دفاع و پشتيبانى 
نيروهاى مسلح، با اشاره به «ديدگاه كالن 
به  توجه  «دولت  با  است:  گفته  دولت» 
صورت  به  دارد  تالش  موجود  شرايط 
منطقى و متناسب، بودجه نيروهاى مسلح 

را افزايش دهد .»
به  نيز  «من  است:  گفته  چنين  هم  وى، 
عنوان وزير دفاع تالش داشته  ام اين مهم 
تحقق يابد و نيروهاى مسلح از بودجه  اى 
اميد  شوند.  برخوردار  متناسب  و   مناسب 
حمايت  و  كل  ستاد  هماهنگى  با  است 
بودجه   اسالمى  شوراى  مجلس   هاى 
نيروهاى  مسلح سال آينده به نحو مطلوبى 
سامان يابد تا انتظارات نيروهاى مسلح نيز 

برآورده شود .»
كاظم  نجار،  سخنان  از  پيش  هفته  چند 
و  ملى  امنيت  مخبر  كميسيون  جاللى، 
مالقاتى  از  پس  مجلس  خارجى  سياست 
ستادكل  رييس  فيروزآبادى،  حسن  با  كه 
وى  معاونان  و  مسلح  ايران  نيروهاى 
در  بايد  مجلس  و  «دولت  گفت:  داشت، 
فكر  به  جدى  طور  به  آينده  سال  بودجه 

اين مساله باشند.»

خانواده بورژوايى؟
ماركس و انگلس در مانيفست كمونيست، 
ايجاد  بدون  «بورژوازى  نويسند:  مى 
تحوالت دائمى در ابزار توليد، و هم چنين 
بدون انقالبى كردن مناسبات توليدى و كل 
مناسبات اجتماعى، نمى تواند وجود داشته 
باشد.» در واقع موتور محركه سرمايه دارى 
ها،  آن  بين  رقابت  و  كار  نيروى  بر  فشار 

تنها براى انباشت سرمايه است.
شود:  مى  تاكيد  مانيفست،  در  چنين  هم 

«تحوالت پيوسته در توليد، تزلزل بالانتقاع 
همه موقعيت هاى اجتماعى، عدم اطمينان 
از  را  بورژوازى  دوران  دائمى،  حركت  و 
همه دوره هاى ديگر متمايز مى كند. كليه 
آن  همه  با  زده  زنگ  و  جامد  مناسبات 
تصورات مقدس و كهن سالى كه در التزام 

خود داشتند محو مى شوند...»
اتفاق  هم  خانواده  براى  تحوالت  اين 
نيازهاى  براساس  دارى،  سرمايه  مى افتند. 
را  خانواده  درون  سابق  روابط  خود، 
دگرگون كرده است. در واقع سرمايه دارى 
نسبت به نيازهاى خود از مذهب، سلطنت، 
خانواده و غيره به عنوان ابزارهايى استفاده 
سرمايه  انباشت  هدفش  تنها  كه  كند  مى 
بنابراين،  است.  كارگران  استثمار  اثر  در 
سرمايه  به  نيز  موجود  شكل  در  خانواده 
دارى كمك مى كند كه به اهدافش برسد.

تقسيم كار جنسى در خانواده بورژوايى، به 
آن مرحله اى از ستم و فشار بر زنان ارتقاء 
دارد  توليد  در  كه  نقشى  در  مرد  كه  يافته 
نقش  شود.  مى  محسوب  خانواده  رييس 
زن هم به چهارديوراى خانه محدود شده 
است؛ حتى آن جايى هم كه زن بيرون از 
خانه كار مى كند باز هم در خانه اجبارا به 

كار خانگى مشغول است.
زن،  اقتصادى  استقالل  صورت  هر  در  اما 
باال  مردساالرى  مقابل  در  را  او  قدرت 
مى برد. بر اين اساس، ماركس و انگلس 
در  زن  ادغام  كه  اند  كرده  تاكيد  همواره 
توليد اجتماعى پيش شرط رهايى اوست. 
روند  محدوده  در  جريان  اين  اگر  حتى 
توليد سرمايه دارى و سخت ترين شرايط 
كارى باشد. موقعيت زن به عنوان بخشى 
از طبقه كارگر مى تواند يك وضعيت قوى 
اجتماعى باشد، وضعيتى كه در چهارچوب 

خانواده بسيار شكننده و ضعيفى است.
مالكيت  خانواده،  «منشاء  در  انگلس 
خانواده  بررسى  با  دولت»،  و  خصوصى 
دهد  مى  نشان  خود،  زمان  در  بورژوايى 
در  خانواده،  شكل  اين  مناسبات،  اين  كه 
در  جامعه  عظيم  بخش  يا  پرولتاريا  بين 
حال زوال است. چرا كه مرد كارگر فاقد 
مالكيت است و تنها اهرم اقتصادى كه او 
نيز  مزد  يعنى  كند،  مى  خانواده  آقاى  را 
به  رو  جذب  و  بزرگ  صنعت  عروج  با 
گسترش نيروى كار زنان كارگر، از دست 
كه  كند  مى  تاكيد  انگلس،  آيد.  مى  در  او 
شرط رهايى زنان اين است كه كل جنس 
توليد  در  مردان  با  برابر  موقعيتى  مونث 
نوبه  به  «اين  و  بياورد  بدست  اجتماعى 

خود ايجاب مى كند كه موقعيت خانواده 
اقتصادى  واحد  مثابه  به  معاصر  منفرد 

جامعه الغاء شود.»
يكى از مشخصه هاى برجسته در موقعيت 
زنان در سيستم سرمايه دارى، صرفا نقش 
نيست،  دار  خانه  و  كارگر  عنوان  به  آنان 
كارگران  هم  زنان  اين  كه  تر  بيش  بلكه 
مزدبگير و هم كارگران خانگى هستند كه 
هيچ قانونى بر كار خانگى حاكم نيست. در 
خانگى،  فرساى  طاقت  و  سخت  كارهاى 
نه ساعت كار و مرخصى و بيمه بى كارى 
و غيره در كار است و نه دستمزدى به آن 
تعلق مى گيرد. از اين رو، ستم مضاعفى 

بر زنان تحميل شده است.
كارگران  هم  زنان  كه  است  اين  واقعيت 
خانگى و هم مزدبگير هستند و اين نقش 
ستم  كشيدگى  سرچشمه  دوگانه  متضاد 
در  كليدى  جنبه  مى  كند.  توليد  را  زنان 
شناخت اين واقعيت اين است كه سرما يه 
 دارى نه قادر است و نه مى خواهد ماهيت 
طريق  از  چه  را  خانگى  كار  خصوصى 
گسترش بازار و چه از طريق افرايش رفاه 

اجتماعى تغيير دهد. 
يكى از تئورى ها مهم و پايه اى، تئورى 
از  كه  است  زنان  كشيدگى  ستم  درباره 
ويژگى تاريخى ازدواج و خانواده بورژوايى 
و ماهيت ثبات آن در سيستم سرمايه  دارى 
شروع مى كند. مبادله كار زوجين و ساير 
اعضاء خانواده بر اساس روابط زناشويى يا 
فرزندى تحت سلطه پدر يا شوهر صورت 
با  بورژوا،  خانواده  وجود  ادامه  گيرد.  مى 
طور  به  هرگز  شدنش،  اهميت  كم  وجود 
جدى زير سئوال نرفته است. اما به هر حال 
خانواده به اشكال مختلف به تحليل رفته 
است. بنابراين، اين حقيقت دارد كه خود 
وجه  هيچ  به  بورژوا،  خانواده  موجوديت 
به خاطر نوسانات لحظه  اى در دوره  هاى 
توليد سرمايه  دارى زير سئوال نمى  رود. 
زيرا از يك طرف، بازار آزاد كار خواهان 
نيروى  بر  كنترلى  گونه  هيچ  كه  است  آن 
كار اعمال نشود؛ از طرف ديگر، مالكيت 
خصوصى بر وسائل توليد، با عدم تساوى 
جامعه  در  كه  اجتماعى  افزوده  توزيع  در 
مى  سازمان  خانواده  پيرامون  بورژوايى 
 يابد، همراه است. در جامعه  اى كه تحت 
تسلط بازار است، خانواده بورژوايى و كار 
خانگى به طور خود  به خودى درون طبقه 
كارگر باقى مى  ماند و با انقالب اجتماعى 

سوسياليستى زمينه هاى محو آن 
فراهم مى گردد. 
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فورى  هدف  اساس،  اين  بر 
از  يد  خلع  پرولترى  انقالب 
كردن  اجتماعى  و  دارى  سرمايه 
مالكيت بر وسائل توليد است. اما اين فقط 
اولين قدم در ساختن جامعه سوسياليستى 
است كه از شكل بورژوايى آن «به هر كس 
آن  سوسياليستى  شكل  به  كارش»،  به  بنا 
ببرد،  سهم  نيازش»  بر  بنا  كس  «هر  يعنى 
گرو  در  ترديد  بى  اين  و  شود.  تبديل 
محو مالكيت خصوصى و لغو كار مزدى 
خانواده  الغاى  موقعيتى،  چنين  در  است. 
واقعيت  نهاد  يك  عنوان  به  هم  بورژوايى 
زنان  ويژه  ستم  كشيدگى  و  كند  مى  پيدا 
تاريخى  خاطره  به  آنان  خانگى  بردگى  و 
سپرده مى شود. اين است آن دليل اساسى 
خواست  زنان  رهايى  چرا  كه  بنيادى  و 
استراتژيك طبقه كارگر و برقرارى جامعه 

كمونيستى است.
نتيجه گيرى

هم اكنون مبارزه عليه تبعيض و نابرابرى 
مدارس،  ها،  دانشگاه  درون  جامعه،  در 
مبارزه  و  ها،  تشكل  ها،  خانواده  ادارات، 
سانسور  و  خفقان  و  گرانى  و  تورم  عليه 
چه  هر  تقويت  گرو  در  ايران،  جامعه  در 
در  سوسياليستى  راديكال  آگاهى  بيش تر 
جنبش زنان، كارگران، دانشجويان و تاثير 
متقابل اين جنبش  ها و عرصه هاى مختلف 
از مبارزه طبقاتى آن ها بر همديگر است. 
زيرا واقعيت اين است كه به خصوص در 
موارد  بين  بسيارى  فاصله  زنان،  جنبش 
چه  و  عملى  چه  زنان،  مبارزات  مختلف 
هاى  استراتژى  به  كه  دارد  وجود  نظرى 

متفاوتى منجر مى گردند. 
كه  است  اهميت  حائز  ديگر،  سوى  از 
استراتژى راديكال و انقالبى سوسياليستى 
به طور خود به خودى از شرايط بى واسطه 
اقتصادى زندگى طبقه كارگر تحت سيستم 
منافع  گيرد.  نمى  نشات  سرمايه  دارى 
كارگر  طبقه  مختلف  بخش  هاى  پراكنده 
و جنبش هاى اجتماعى ديگر كه به پيوند 
با جنبش كارگرى تاكيد مى ورزند فقط از 
طريق سياست و دخالت انقالبى مى  تواند 
طبقه  كل  منافع  سطح  به  و  باشد  بالنده 

ارتقاء يابد.
مثال، وقتى زنان دست به اعتراض مى زنند 
اين  از  حمايت  به  فورا  بايد  كارگر  طبقه 
مبارزه بر حق آن ها برخيزد و يا برعكس، 
سر  به  اعتصاب  در  كارگران  كه  هنگامى 
و  جوانان  و  دانشجويان  و  زنان  برند  مى 

طريق  هر  از  بايد  انقالبى،  روشتنفكران 
اين  كنند.  پشتيبانى  اعتصابيون  از  ممكن 
اقدامات از يك سو، جنبش ها را در برابر 
قدرتمندتر مى كند و از  حاكميت  تهاجم 
سوى ديگر، پيوند واقعى بين آن ها برقرار 

مى كند. 
جامعه ايران امروز بيش از هر زمان ديگرى 
در حال دگرگونى است. وضعيت فالكت 
و  سياسى  هاى  سركوب  و  اقتصادى  بار 
اسالمى  حكومت  اجتماعى،  هاى  بحران 
جوانان  و  مردان  و  زنان  اكثريت  براى  را 
قابل  غير  خواه  آزادى  و  طلب  برابرى 
فرصتى  هر  در  آنان  است.  كرده  تحمل 
اعتصاب  و  اعتراض  با  را  خود  نارضايتى 

نشان مى دهند. 
حكومت اسالمى، حكومت سرمايه داران 
است و همه قوانين آن نيز ارتجاعى و در 
جهت خواست ها و  منافع سرمايه داران 
است و به نفع هيج انسان حق طلبى نمى 
باشد. در چنين وضعيتى با دخيل بستن به 
مجلس شوراى اسالمى و خواهان تعديل 
كردن  جمع  امضاء  با  ضدزن،  قوانين  در 
در خيابان ها و با حمايت آيت اهللا ها و 
با  و  اسالمى  حكومت  خرداد  دوم  جناح 
توان  نمى  ليبرال  هاى  فمينيست  اقدامات 
حقوق زنان و آزادى هايش را بر حكومت 
و  برابرى  دشمن  و  ستيز  آزادى  اسالمى 
عدالت اجتماعى تحميل كرد بر عكس، با 
و  ها  جناح  به  نسبت  توهم  اقدامات  اين 
قوانين اسالمى در جامعه باد زده مى شود 

و به ضرر جنبش زنان است.
تبعيض،  و  نابرابرى  از  زنان  رهايى  راه 
حكومت  سيستماتيك  سركوب  و  ستم 

كليت  عليه  بر  مبارزه  گرو  در  اسالمى، 
است  طبيعى  است.  اسالمى  حكومت 
برابرى  مردان  و  زنان  مبارزه  اين  در  كه 
جنبش  راس  در  بايد  كمونيست  و  طلب 
زنان قرار گيرند. جنبشى كه در راه تحقق 
برابرى واقعى زن و مرد در كليه عرصه 
و  اجتماعى  سياسى،  اقتصادى،  هاى 
كه  جنبشى  دارد.  برمى  گام  فرهنگى 
توده هاى ميليونى از زنان كارگر تا خانه 
خود  صفوف  در  را  خواه  آزادى  و  دار 
همكارى  و  پيوند  و در  كند  مى  متشكل 
دانشجويى  جنبش  و  كارگرى  جنبش  با 
قرار مى گيرد و خود را براى دست زدن 
به تحوالت سرنوشت ساز تاريخى آماده 

كند.
خودسازمان  شكل  گيرى  ميان،  اين  در 
هاى  پيش  شرط   از  يكى  زنان  يابى 
و  راديكال  گرايش  رشد  براى  الزم 
سوسياليستى است كه واقعا بيان گر منافع 
اين  وظيفه  باشد.  ستم  تحت  زنان  همه 
گرايش فعاليت پيگير و مداوم در درون 
كارخانه،  خانه،  جامعه،  در  كارگر،  طبقه 
در  زنان  نابرابرى  به  مداوم  اعتراض  و 
زنان  تساوى  براى  است.  اجتماعى  توليد 
در سازمان  هاى طبقه كارگر و در جامعه 
به طور كلى بايد طرح و برنامه داشت و 
جديت  با  و  پيگيرانه  ها  آن  تحقق  براى 
كوشيد. بايد در همه جا و در هر شرايطى، 
عليه تقسيم جنسى ايستاد. براى جلوگيرى 
به  غيره  و  جنسى  سركوب  گونه  هر  از 
روى  اجتماعى   _ انقالبى  راديكال  مبارزه 
آورد. اين مبارزات و تالش هاى راديكال، 
كارگرى  طبقه  نيازهاى  در  است  واقعيتى 
كه قرار است جهان را نه تنها به نفع خود، 
بلكه به نفع كل بشريت تغيير دهد. وظيفه 
 اى كه در نيازهاى طبقه كارگر هم زن و 

هم مرد ريشه دارد. 
زنان،  بر  ستم  يافتن  پايان  كه  است  مسلم 
خصوصى  بازتوليد  بر  پيروزى  بدون 
انقالب  يك  تنها  و  نيست  امكان پذير 
را  اين  امكان  تواند  مى  سوسياليستى 
ايدئولوژيكى  ميراث  كليه  كه  كند  فراهم 
تبعيض  عرصه  در  ويژه  به  دارى،  سرمايه 
و نابرابرى بين زن و مرد به معناى واقعى 

از بين برود.
بيستم شهريور 1387 
 دهم سپتامبر 2008
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تاثير جهانى سازى و نئوليبراليسم 
اقتصادى بر كار و زندگى زنان

متنى كه مى خوانيد با استفاده از بخش هايى از مقاله اى تهيه شده كه منبع آن مطالعات ميدانى بوده 
است. موضوع اين مطالعات ميدانى، تغيير و تحوالتى است كه در نتيجه گسترش “جهانى سازى” 
كه  باشيم  داشته  توجه  بايد  است.  گرفته  صورت  كارگر  زنان  شرايط  در  دارى  سرمايه  تهاجم  و 
كه  شده  انجام  امپرياليستى  دارى  سرمايه  سلطه  تحت  كشورهاى  از  گروه  آن  در  مطالعات  اين 
سال هاست اشكال سازماندهى و فعاليت سنديكايى كارگرى را تجربه مى كنند. نتيجه گيرى هاى 

پايانى مقاله، بر اين پايه قرار دارد

در دو دهه گذشته، نئوليبراليسم سرمايه دارى 
در  سياسى  و  اقتصادى  مسلط  گرايش  به 
تحت  كشورهاى  هاى  حكومت  اغلب 
چه  است؛  شده  تبديل  امپرياليسم  سلطه 
آنها كه آشكارا خود را راست معرفى مى 
كنند و چه حكومت هايى كه نقاب “چپ” 
به چهره زده اند. اين گرايش، معنايى جز 
معيشت  سطح  به  گسيخته  لجام  تهاجم 
طبقه كارگر با هدف تشديد استثمار و باال 
بردن سودهاى سرمايه دارى ندارد. نگاهى 
عميقتر به وضع موجود نشان مى دهد كه 
تاثير  تحت  كامال  نئوليبراليسم  عملكرد 
كل  و  كارگر  طبقه  جنسيتى  بندى  تقسيم 

جامعه قرار دارد.
سودها  نرخ  كاهش  كه  اخير  دهه  دو  در 
اقتصاد  در  ركود  روند  شدن  رنگ  پر  و 
دارى  سرمايه  نظام  شاهديم،  را  جهانى 
به  را  كار  بازار  كردن  “منعطف”  سياست 
اجراء گذاشته است. اين سياست، قبل از 
همه گريبان زنان كارگر را گرفت و سپس 
حدود  از  گرفت.  بر  در  را  كارگران  همه 
20 سال پيش، به طور كلى مشاغل بيشتر 
صورت پيمانى و موقتى به خود گرفت و 
بدون  مشاغل  گسترش  شاهد  ما  واقع  در 
قرارداد، و خارج از قوانين و مقررات كار، 
بوديم. از آنجا كه زنان كارگر آماج اصلى 
جهت  با  كارگرى  جنبش  بودند،  امر  اين 
اهميت  اش،  مردساالرانه  و  مردانه  گيرى 
چندانى به مساله نداد. سپس برنامه تعديل 
پول”  بين المللى  “صندوق  كه  ساختارى 
ديكته كرده بود به شكل گسترده به اجراء 

درآمد و بازار كار را به شدت تكان داد.
سياست  شد.  آغاز  گسترده  بازخريدهاى 
بازخريد را اول از همه، از زنان كارگر آغاز 

كردند و شرايط كارى زنان نيز بسيار ناجور 
شد. در آن بخش هاى توليدى و خدماتى 
مى  استفاده  زنان  كار  نيروى  از  بيشتر  كه 
شد، شيوه هاى مقاطعه كارى و استخدام 
ماشين  نظير  مشاغلى  يافت.  رواج  پيمانى 
نويسى و دستيارى در دفاتر را عامدانه بى 
اهميت و دست و پا گير معرفى كردند تا 
سياست بازخريد و اخراج زنان را موجه 
اخراج  و  بازخريدها  اين  اما  دهند.  جلوه 
ها به معنى حذف كامل نيروى زنان از اين 
مشاغل نبود. بلكه سياستى آگاهانه بود تا 
نيروهاى جديد و جوانى را از ميان زنان 
دستمزد  با  جديد،  قراردادهاى  اساس  بر 
بدون  تر،  سخت  كارى  شرايط  پايين تر، 
مزايا و هزينه هاى اضافى، استخدام كنند. 
در مورد بانك ها، با كاركنان زن موجود 
دوباره قرارداد بستند. اما اين بار، عمال در 
و  شده  استخدام  تازه  كارمند  يك  سطح 

بدون مزايا و امتيازات رتبه كارى.
يا  كارگر  زنان  بازخريد  ديگر  شيوه  يك 
قوانين  از  خارج  شاغلين  به  آنان  تبديل 
و مقررات كار، استفاده از موارد ازدواج، 
باردارى و بچه دارى بود. اين موارد بهترين 
توجيه را در اختيار كارفرما قرار مى داد تا 
بر پايه ارزش هاى پدرساالرانه، زن را به 
و  خانه  سر  به  يعنى  اش”  اصلى  “جايگاه 
زندگى اش باز گرداند. اين بازخريدهاى 
فالكت  و  فقر  آميز،  تبعيض  و  ناعادالنه 
زنانى را كه نيازمند حمايت اقتصادى در 
دوران باردارى و بچه دارى بودند، تشديد 
كرد و به طور كلى به حقوق زنان كارگر 

ضربه زد.
بنابراين منعطف كردن نيروى كار زنان با 
حمايت ايدئولوژى مردساالر انجام گرفته 

ايدئولوژى،  اين  شعارهاى  از  يكى  است. 
“نان آور بودن مرد” است. بر اين اساس، 
نمى  محسوب  واقعى  كارگر  كارگر،  زنان 
شوند؛ بلكه فقط “كمك حال” نان آور خانه 
اند. اين ايدئولوژى، كار زنان را بى ارزش 
توجيهاتى  چنين  تبليغ  دهد.  مى  جلوه 
زن،  كارگران  اخراج  يا  و  بازخريد  براى 
تا  است  دارى  سرمايه  دست  در  ابزارى 
اخيرا  كند.  مهار  را  كارگرى  اعتراضات 
چنين  حاكم،  طبقه  هاى  رسانه  و  نهادها 
تبليغ مى كنند كه نرخ كاريابى و استخدام 
زنان سريعتر از همين نرخ در مورد مردان 
است. اما همين نهادها و رسانه ها از دليل 
افزايش  با  زنند:  نمى  حرفى  مساله  اين 
چارچوب  از  خارج  و  پيمانى  مشاغل 
افزايش  مشاغل  مطلق  شمار  كار،  قوانين 
يافته است. زنان براى تامين معاش خود، 
بى  شديدا  مشاغل  ترديد  و  شك  بدون 
ثبات را مى پذيرند. اين در حالى است كه 
مردان نسبت به زنان، بيشتر “حق انتخاب” 
جذب  نرخ  حاضر،  حال  در  دارند.  شغل 
كار  قوانين  از  خارج  مشاغل  در  كارگران 
اين  در  و  است  رسمى  مشاغل  از  بيشتر 
ميان، سهم زنان بيشتر از مردان است. بايد 
توجه داشت، آمارى كه در اين زمينه در 
دست است، موارد “خود- استخدامى” و 
كارهايى كه براى انجام به خانه آورده مى 

شود، را در بر نمى گيرد.
درگير  كه  زنانى  بيشتر  حاضر،  حال  در 
كار  قانون  چارچوب  از  خارج  مشاغل 
هستند در بنگاه هاى كوچك زير ده نفر 
فعاليت دارند. اين يعنى كشيده شدن نيروى 

زنان به محيط ها و فعاليت هاى 
محدود، و البته افزايش فشارهاى 
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روحى در ميان زنان بر اثر فقدان 
بيكار  از  ترس  و  نفس  به  اعتماد 
به  روحى  فشارهاى  اين  شدن. 
مى  تبديل  اجتماعى  جدى  مشكل  يك 
شود و كل جامعه را تحت تاثير قرار مى 
چه  هر  شدن  خودكار  با  عالوه،  به  دهد. 
بيشتر خطوط توليد، نيروى كار در بخش 
مقابل،  در  و  شود  مى  محدودتر  صنايع 
گسترش  خدمات  بخش  در  كار  نيروى 
مى يابد. مشاغل زنان در بخش خدمات، 
و  دستمزدترند  كم  و  تر  ثبات  بى  معموال 
جنسى،  استثمار  و  آزار  مقابل  در  را  آنان 
آسيب پذيرتر مى كنند. اين نوع مشاغل، 
“زنانگى”  بر  تاكيد  براى  بيشترى  زمينه 
از  جنسى  استفاده  سوء  و  كارگران  اين 
آنان را ايجاد مى كنند. در ايران با نمونه 
كارگر  زنان  از  جنسى  كشى  بهره  هاى 
كارگاه  در  نوجوانان)  و  جوانان  ويژه  (به 
هاى كوچك، در مشاغل پيمانى در دفاتر 

شركت ها، يا به هنگام  خدمتكارى 
در خانه ها و ادارات، كامال آشناييم. 
اما در كشورهاى شرق آسيا، نيروى 
كار زنانه در بخش خدمات مستقيما 
مى  رانده  سكس  صنعت  سوى  به 
در  مزدوج  زنان  از  بسيارى  شود. 
سنين بين 30 تا 40 سالگى در بخش 
مشغول  تلفن”  “اتاقك  به  موسوم 
مجبورند  آنان  شوند.  مى  كار  به 
مشتريان  تلفنى،  مكالمه  طريق  از 
كنند.  ارضاء  جنسى  نظر  از  را  مرد 
سود اين كار به جيب شركت هاى 

واسطه كه اين زنان را استخدام كرده اند و 
البته به جيب شركت هاى ارتباطات تلفنى 
مى رود كه براى اين قبيل مكالمات، نرخ 
بااليى تعيين كرده اند. تعداد زياد ديگرى 
شماره  يك  با  كه  مزدوج  زنان  همين  از 
و  “همدم”  عنوان  به  شوند،  مى  مشخص 
“هم صحبت” مردان در كافه ها استخدام 
شده اند. بارها پيش آمده كه مردان كارگر 
براى “تفريح” به كافه اى رفته اند و شماره 
اى را انتخاب كرده اند، و در كمال ناباورى 
مشترى همسر خود شده اند. يعنى همان 
خانواده  معاش  تامين  براى  كه  همسرانى 
اين  به  خانوار،  درآمد  افزايش  و  خود 
رسمى  هاى  رسانه  اند.  آورده  روى  كار 
معموال با آب و تاب اين ماجراها را نقل 
مى كنند تا از آنها روند فزاينده “انحطاط 
زنان جامعه” را نتيجه بگيرند؛ در حالى كه 
حقيقت به عمد پنهان مى ماند: اين زنان، 

قربانى نظام منحط سرمايه دارى اند.
حاكمه  طبقه  شد،  گفته  قبال  كه  همانطور 
را  اى  مردساالرانه  فرهنگ  و  ايدئولوژى 
تسلط  ضامن  كه  كند  مى  تقويت  و  تبليغ 
نان  “مرد  است.  جامعه  بر  دارى  سرمايه 
آور”، الگويى است كه از يك طرف ستم 
ديگر  طرف  از  و  پوشاند  مى  را  زنان  بر 
براى  كه  گذارد  مى  تاكيد  نياز  اين  بر 
نجات اقتصاد ورشكسته، زنان بايد بيشتر 
اگر  الگو،  اين  مبناى  بر  كنند.  فداكارى 
معضل  يك  عنوان  به  بيكارى  از  صحبت 
جدى اجتماعى است، فقط بيكارى مردان 
كه  است  خاطر  همين  به  است!  نظر  مد 
فقط  جوانان  بيكارى  ميزان  سنجش  براى 
گرفته  آمار  ليسانسه  و  ديپلمه  پسران  از 
زنان  نقش  الگو،  اين  مبناى  بر  شود.  مى 
و  ديده  رنج  مردان  به  بخشيدن”  “آرامش 
تحت فشار در خانه است. انگار نه انگار 
و  بگير  مزد  كارگران  عنوان  به  زنان  كه 

فشار  و  استثمار  از  مزد،  بدون  كارگران 
مضاعف در رنج اند. رسانه هاى رسمى، 
ستم و رنجى كه زنان از سوء استفاده هاى 
و  گيرند  مى  ناديده  را  برند  مى  جنسى 
همزمان زنان درمانده و نوميدى كه خانه 
و  مقصر  عنوان  به  را  اند  گفته  ترک  را 
نابود كننده ارزش هاى خانوادگى معرفى 
كه  راهكارى  حاضر،  حال  در  كنند.  مى 
اقتصاددانان  و  شناسان  جامعه  از  بسيارى 
حكومت  مقابل  در  دارى  سرمايه  مدافع 
ها قرار مى دهند اينست كه بايد در ميان 
اسرع  در  ازدواج  ضرورت  تبليغ  به  زنان 
وقت پرداخت تا از ورود آنان به بازار كار 
جلوگيرى شود. در همين چارچوب است 
كه رسانه ها در جوامعى كه با معضل حاد 
و  فضايل  تبليغ  به  هستند  روبرو  بيكارى 
خوشى هاى ازدواج مى پردازند. يكى از 
داليل ارائه لوايحى مانند “اليحه حمايت 

اسالمى  شوراى  مجلس  به  خانواده”  از 
ايران كه هدف گسترش چند همسرى در 
ميان مردان جامعه را دنبال مى كند نيز مى 
تواند دور كردن هر چه بيشتر نيروى زنان 

از مشاغل و فعاليت هاى اجتماعى باشد.
به نكته ابتداى بحث باز گرديم: عملكرد 
نئوليبراليسم كامال تحت تاثير تقسيم بندى 
قرار  جامعه  كل  و  كارگر  طبقه  جنسيتى 
مقابل  در  دارى،  سرمايه  مقابل  در  دارد. 
جهت  و  نئوليبراليستى  اقتصاد  عملكرد 
با  توان  نمى  آن،  جنسيتى  هاى  گيرى 
شيوه هاى سنتى سازماندهى كه كارگران 
مرد شاغل در بنگاه هاى بزرگ را كانون 
توجه قرار مى دهد به مقاومت پرداخت. 
كه  مبارزى  و  شور  پر  زنان  اند  نبوده  كم 
هاى  عدالتى  بى  و  تبعيضات  نتيجه  در 
جنسيتى در صفوف تشكل هاى كارگرى 
اند  نبوده  كم  اند.  كشيده  كنار  مبارز،  و 
مردانى كه اين زنان را محكوم كرده اند. 
به  را  زنان  كه  مردانى  نيستند  كم 
خواسته  و  مسائل  از  پوشيدن  چشم 
هاى ويژه جنبش رهايى زنان دعوت 
مى كنند تا به اصطالح “منافع واالتر 
كل جنبش طبقه كارگر” حفظ شود! 
اتحاديه هاى كارگرى و همه تشكل 
هاى  جمع  و  كارگرى  مستقل  هاى 
“جهانى  با  مقابله  براى  مبارزاتى 
اقتصادى”  “نئوليبراليسم  سازى”، 
دارى  سرمايه  جهانى  نظام  كليت  و 
عميقا  را  كارگر  زنان  وضعيت  بايد 
دادن  قرار  آماج  براى  و  كنند  درک 
قلب و اساس اين نظام طبقاتى مردساالر، 
دهند.  سازمان  را  ترى  راديكال  مبارزات 
بر  ستم  مساله  بايد  تنها  نه  كار  اين  براى 
زنان و ارتباط آن با ستم و استثمار طبقاتى 
كار  شرايط  به  بايد  بلكه  بازشناخت،  را 
اى،  حاشيه  مشاغل  در  كارگران  مبارزه  و 
خانگى و خارج از قانون كار بيش از پيش 
و  پدرساالرانه  هاى  ارزش  شد،  نزديك 
و  كارگر  طبقه  صفوف  از  را  مردساالرانه 
عمومى  جنبش  و  مبارزاتى  هاى  تشكل 
مردم پاک كرد، راه را بر ايجاد تشكل هاى 

مستقل و ويژه زنان گشود. 
فردا ازآن طبقه كارگر است

(jafk)جمعى از فعالين كارگرى
شهريور 87

Jafk.blogfa.com  وبالگ

Kargaran_fa@yahoo.com
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بحثى در رابطه با 
پرداخت دستمزد به كار خانگى

    فرشيد شكرى

آبان  1386 . اكتبر 2008

مبارزه براى نابودى ستم جنسى و رهايى 
زنان از اشكال گوناگون نابرابرى در كلية 
يافته  توسعه  و  توسعه  درحال  جوامع 
بوده،  پويا  و  انقطاع  بال  پردامنه،  جدالى 
سياسى،  مختلف  مشكالت  على رغم  و 
پيكارها  اين  فراوان  اجتماعى  و  فرهنگى 
شنيدن  دارند.  ادامه  وقفه  بدون  همچنان 
مردان  و  زنان  مبارزات  به  مربوط  اخبار 
دنيا،  اكناف  و  اطراف  در  طلب  برابرى 
ناپذيرى  تسليم  و  ها  خواسته  محتواى 
آنان درمقابل كارشكنى دول سرمايه دارى 
تعرضات  يا  غرب  دموكرات  باصطالح 
وحشيانه هم طبقه  اى هاى آنان در ممالك 
اين  صحت  ديكتاتورى ،  و  زده  مذهب 

گفته را گواهى مى دهد. 
گيتى  نقاط  تمامى  مثل  هم  ايران  در 
ايجاد  براى  طلبانه  تساوى  مبارزات 
برابرى ميان زن و مرد وارد مرحلة نوينى 
شده، و در موازات با پيكار براى منجمد 
برانداختن  سنتگرا،  مردان  عقايد  ساختن 
زنان،  پاى  و  دست  از  رايج  مذهبى  قيود 
صداهايى  آميز،  تبعيض  قوانين  انحالل  و 
از اعماق جامعه بگوش مى رسند كه بطور 
را  اى  توليدى  مناسبات  هاى  پايه  دقيق 
نشانه رفته كه اشكال متنوع بى عدالتى بر 

روى آن بنا شده اند. 
در اين دوره به يمن حضور زنان و مردان 
سوسياليست در جنبش رهايى زن، اهداف 
جذب  در  اپوزيسيون  راست  جريانات 
بالقوه  توان  گرفتن  بكار  و  زنان  نيروى 
سياسى  نظام  تغيير  يا  اصالح  جهت  آنان 
فعلى، و ترفندهاى جناح رفرميست رژيم 
به اميد استحاله و كنترل جنبش رهايى زن، 
بر همگان عيان گشته است. اين دستاورد 
نگرش  نوع  مرهون  اساسًا  گرانقدر 
كارگران انقالبى و ماركسيست ها به قضيه 
يعنى به چالش كشيدن زير بناى اقتصادى 
و منفك نكردن ساختار فرهنگى غالب از 
نظام سرمايه دارى، و جديت آنان در امر 

روشنگرى در بين توده هاست.   
جنبش  ديگر  ملموس  و  بارز  ويژگى 

رهايى زن در اين برهه از تاريخ، مطالعه و 
هاى  جنبش  سوسياليست  فعالين  كنكاش 
ايران  دانشجويى  و  كارگرى  زن،  رهايى 
جنبش  همين  راديكال  پيكارگران  همانند 
ها در غرب و ساير نقاط دنيا، حول علل 
هاى  تاكتيك  به  روآورى  و  نابرابرى، 
مبارزاتى درخور توجهى مى باشد. از اين 
سبب ستيز با كار مشقتبار خانگى هم در 

زمره خطوط و اركان اصلى فعاليت ها و 
جدال هاى ايشان درآمده است. 

اينك خود بحث، مقدمتًا بايد گفت طرح 
مطالبة “پرداخت دستمزد” به كار خانگى، 
همان كارى كه عامل واقعى در برابر تكامل 
استعدادهاى  و  ها  خالقيت  شكوفايى  و 
در  مهم   موانع  از  يكى  و  زنان  اجتماعى 
بهدف  گامى  است،  طبقاتى  جدال  مسير 
بسيج زنان طبقات زيردست عليه اين كار 
مراحل  در  آن  محو  نهايتًا  و  فرسا  طاقت 
مزد  پرداخت  شعار  اصوالً  است.  بعدى 
مرتبط  اى  مطالبه  بعنوان  خانگى  كار  به 
با زندگى زنان طبقه كارگر ايران، تعرض 
و يورشى وسيع به نرخ “هزار و دويست 
در  كه  است  اى  اضافه  ارزش  درصدى” 
پروسه توليد به جيب رژيم و سرمايه داران 
سرازير مى شود. از سوى ديگر تحقق اين 
منجر  زنان  مادى   استقالل  به  خواست 
كاسته  به  نيازى  بى  اين  خود  و  ميگردد 

شدن “ تسلط “ مردان سنتى كمك شايانى 
به  نسبت  هيچكس  اينروى  از  كند.  مى 
ضد سرمايه دارى بودن خواست پرداخت 
خويش  به  گمانى  خانگى  كار  به  دستمزد 
يا  وارسى  اوصاف  اين  با  دهد،  نمى  راه 
وضعيت  به  بنا  آن  كردن  سنگين  و  سبك 

سياسى حاكم بسيار اهميت دارد.

 واكنش هاى قابل حدس:
شعار  يافتن  عموميت   “ بشرط   “ مسلمًا 
پرداخت دستمزد به كار خانگى، نمايندگان 
از  استفاده  منهاى  (دولت)  بورژوازى 
“سركوب” بعنوان ساده ترين راه مواجهه 
با اين مطالبه، در برابر دو گزينة ديگر قرار 
منظور  به  بايد  يا  ابتدا  گرفت.  خواهند 
زن  ميليونها  شدن  ملحق  از  جلوگيرى 
كمى  (افزايش  كارگر  طبقه  به  دار  خانه 
كارگران) و ورود ايشان به عرصه اجتماع 
كنند  پرداخت  مزد  تريليون  دهها  ساالنه 
يا از وحشت سقوط “نرخ سود و اضافه 
خانه  زنان  تا  كنند  مهيا  شرايطى  ارزش”، 
كارگرى  مزاياى  و  دستمزد  حداقل  با  دار 

جذب بازار كار شوند. 
- درحالت اول هيئت اجرائى سرمايه داران 
قدرت  در  شريك  يا  حاكميت  با  موافق 
سياسى، ناچارند تا بهر نحو ممكن بودجه 
تهيه  دستمزدها  پرداخت  براى  را  الزم 
كنند. اگر دولت نخواهد به تنهائى متحمل 
نفتى  درآمدهاى  محل  از  آنهم  هزينه  اين 
شود، پس راهى جز افزايش ميزان ماليات 
بر درآمد بخش خصوصى ندارد. در نتيجه 
همزمان با فراهم ساختن مقدمات بركنارى 
خود، اين بخش از طبقة بورژوازى ايران 
يا  كارگاهها  دارندگان  عمومًا  كه  هم 
متوسط،  و  كوچك  توليدى  واحدهاى 
بخش  صف  به  هستند  بزرگى  بعضًا  و 

مخالف پرتاب مى گردند. 
از  گرفتن  فاكتور  با  دوم  حالت  در   -
محدوديت ها، چنانچه ترتيبى اتخاذ نمايند 

تا اين چند ميليون زن خانه دار 
هاى  رشته  در  كار  بازار  جذب 
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آنگاه  شوند  خدمات  و  صنعت 
ميبايد اكثريت اين زنان در بخش 
زيرا  گردند  استخدام  دولتى 
حول  فعاليتش  كه  خصوصى  بخش  سهم 
فعاليت  كل  از  درصد  بيست  حوش  و 
اقتصادى كشور است ظرفيت جذب بسيار 
ناچيزى نسبت به بخش دولتى دارد. « على 
اقتصادى  گيرى  سمت  به  نگاه  با  االصول 
آن  براى  حالتى  چنين  آمدن  پيش  رژيم 

مشكل مى آفريند ». 
كه  آيند  مى  پيش  ها  پرسش  اين  حال  
و  گذارى  قانون  قوه  اجرايى،  دستگاه  آيا 

رژيم  باالى  رده  رهبران 
پذيرند؟  مى  را  اول  گزينه 
سياست  به  توجه  با  آيا 
نيرو،  تعديل  و  بيكارسازى 
دستمزدها،  انداختن  بتعويق 
تعطيل كردن مراكز توليدى 
داران  سرمايه  باز  و... 
را  دوم  گزينه  دولت  و 
طبق  كنند؟  مى  انتخاب 
رويكرد اقتصادى نئوليبرالى 
هجده  هفده،  در  حاكميت 
سال گذشته و اهداف آشكار 
سرمايه  جذب  قبيل  از  آن 
و  خارجى،  و  داخلى  هاى 
عضويت در سازمان تجارت 
جهانى، احتمال تحميل اين 
و  است؟  چقدر  خواست 

اند  دريافته  رژيم  رهبران  وقتى  باالخره 
كه آمريكائيان برآنند تا جمهورى اسالمى 
كامًال به حكومت مورد نظرشان درآيد، آيا 
اجازه مى دهند تا با تسليم شدن در برابر 
به  سفيد را  كاخ  داخل،  راديكال  مبارزات 
ساختن آلترناتيوى بهتر از حكومت فعلى 

مصرتر سازند؟ 
پاسخ ها روشن است، مقاومت سرسختانه 
در  داران  سرمايه  و  رژيم  ننهادن  گردن  و 
تقبل پرداخت دستمزد در شرايط حاضر. 
اخير  قرن  يك  طول  در  همانگونه  معهذا 
و  اروپا  در  بسيارى  تاريخى  هاى  نمونه 
مزد  پرداخت  خصوص  در  متحده  اياالت 
تحميل  گرديده،  مشاهده  خانگى  كار  به 
جمهورى  به  جنس  اين  از  مطالباتى 
اسالمى يا هر حكومت بورژوايى ديگرى 
از  ارجحتر  و  شدنش  فراگير  صورت  در 
هاى  توده  بنفع   “ قوا  “توازون  تغيير  آن 
نخواهد  بعيد  انقالب  جبهه  و  ستمكش 

بود.
ارائه  و  كردن  بازگو  از  غرض  روى  بهر 

بر  جدل  صرفًا  سؤاالت  و  فرضيات  اين 
روى شانس ماديت يافتن يا عدم متحقق 
اين  از  گذشته  نيست.  خواست  اين  شدن 
كار  به  مزد  يافتن  تعلق  كه  اينست  مسئله 
برده وار خانگى در پى دارنده آزادى زنان 
از زيانهاى اين كار پر سود و منفعت براى 
و  باشد،  نمى  بورژوازى  طبقه  و  سرمايه 
قسمت  كماكان  آن  شدن  عملى  فرض  با 
اعظمى از زنان در كنج خانه هايشان باقى 
هاى  فعاليت  در  حضور  از  و  مانند  مى 

اجتماعى كامًال محروم مى شوند.
و  خواست  اين  طريق  از  چنانچه  وانگهى 

فشارهاى ناشى از آن امكانى فراهم آيد تا 
زنان خانه دار همچون زنان شاغل جذب 
به  را  خود  كار  نيروى  و  شده  كار  بازار 
سرمايه داران و دولت بفروشند ( كارگران 
آزاد)، بدينسان متعاقب با استثمار شدن در 
بيرون از منزل بخاطر پخت و پز، نظافت 
كردن  خشك  و  تر  شو،  و  شست  خانه، 
بر  غيره  و  سالمندان  از  مواظبت  كودكان، 
شد.  خواهد  افزوده  آنان  روزانة  زحمات 
پس بدليل پديد آمدن حاالت فوق شعار 
پرداخت مزد به كار خانگى را نمى شود 
با مطالبة سر راست و راديكالتر “ لغو كار 
خواست  ارزشمندترين  بمثابه  خانگى” 
مطرح در جنبش كمونيستى ايران و جنبش 

رهايى زن قياس كرد.
جمعبندى: 

آنچه نگارنده را به تحرير اين نوشته كوتاه 
قابل  كوشش  بيان  اوالً  ساخت،  راغب 
به  دستمزد  پرداخت  شعار  طراحان  تقدير 
كار خانگى در راه رهايى زنان خانه دار از 

ثانيًا  و  (مردان)  خانواده  آوران  نان  چنگ 
تأكيد بر تالش وافر ايشان به اميد باز شدن 
منفذهاى پيشروى مبارزات جارى بر ضد 

طبقات استثمارگر مى باشد. 
بى شك طرح موضوعات اينچنينى صرف 
نظر از هر نقطه ضعفى، باعث پيوند معنوى 
سوسياليستى  گرايش  ميان  مستحكمى 
جنبش رهايى زن با زنان خانه دار خواهد 
گشت و به تبع آن در آينده حركت هاى 
فعالين چپ و راديكال جنبش رهايى زن 
در عقب نشاندن تعرضات رژيم اسالمى- 
ايران  زنان  حقوق  به  ايران  دارى  سرمايه 
شتاب و قدرت مضاعفى 

خواهد گرفت. 
ادامة  يقين  به  قدر   
فعالين  پرداختن 
اعتراضى  جنبش هاى 
كارگرى  جنبش  بويژه 
و  خانگى  كار  مقولة  به 
تر  سازمانيافته  مبارزه 
تحصيل  به  آن  ضد  بر 
استراتژيك  هدف 
طبقاتى  پيكار  پيشروى 
اينروى  از  مى انجامد. 
گسترش  براى  بايستى 
جدال با كار خانگى در 
مجدانه تر  جامعه،  سطح 

كار كرد.
ستم  يافتن  پايان  اگرچه 
سرمايه دارى و  نظام  انهدام  جنسى بدون 
سيستم كار مزدى توهمى بيش نيست، و 
اگرچه نجات زنان از مشقات كار در منزل 
بى هيچ كم و كاستى در گرو لغو يكبارۀ 
دارى  سرمايه  هنگاميكه  تا  ولى  است،  آن 
دادن  تنزل  بجهت  است،   نشده  سرنگون 
زنان  كل  بر  روحى  و  جسمى  فشارهاى 
شاغل يا خانه دار و تسهيل امر مشاركت 
زندگى  در  دار  خانه  زنان  ميليونى  خيل 
اجتماعى، توأم با طرح مطالبات متنوع عليه 
باشد  دستمزد  پرداخت  (چه  خانگى  كار 
چه تقبل هزينه هاى آن از جانب طبقات 
برخواست  ديگرى)  چيز  هر  يا  حاكم 
داير  اشتغال،  ايجاد  جمله  از  مهمى  هاى 
كردن شير خوارگاه، مهد كودک يا مراكز 
تغذيه  كارگر،  زنان  فرزندان  از  نگهدارى 
سطوح،  همه  در  مدارس  در  رايگان 
عموم  براى  خدماتى  امكانات  تأسيس 

لباسشويى ها، ورزشگاه ها،  مثل 
كتابخانه ها، ملزم كردن دولت به 
تأسيس مسكن و فراهم ساختن 
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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)

آبان  1386 . اكتبر 2008

براى  زندگى  امكانات  حداقل 
طبقه كارگر و مزدبگير، پرداخت 
بيمه هاى بيكارى، ازكار افتادگى 

و بازنشستگى و... پافشارى كرد. 
“اجتماعى” شدن اين مطالبات دولت را به 
تأييد كار خانگى موازى با كارى ضروى 
بدين  و  كند  مى  مجبور  توليد  پروسه  در 
مشكالت  بار  از  دار  خانه  زنان  وسيله 
كارى كه بر خالف تمايل خود و اجباراً 
بدان تن داده اند تا حدود زيادى خواهند 

رست.  
خانگى  كار  معضل  به  پاسخ  اعتبار  بدين 
و نيز پيروزى در امر مبارزه با قوانين ضد 
زن، فرهنگ مرد ساالرى، چند همسرى، 

تن فروشى، قتل هاى ناموسى و...، مستلزم 
تعميق و همگانى كردن مطالبات ذكر شده 
محتاج  زنان،  وسيع  هاى  توده  ميان  در 
فعاليت هاى پيگيرانه تر پيشگامان جنبش 
ناهنجاريها  كردن  برطرف  در  زن  رهايى 
برپايى  گرو  در  و  موجود،  پلشتى هاى  و 
مبارزات  متن  در  خود  مستقل  تشكالت 
كارگرى  جنبش  با  اتحاد  در  آنهم  كنونى 
است. بطور قطع تصور دستيابى به اهداف 
اين  تأمين  به  نياز  بدون  تعقيب  مورد 
شروط، تصورى خام و انديشه اى بيگانه 

با منطق است.                      
             سپتامبر 2008      
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از كل جمعيت ايران كه بيش از 74 ميليون 
نفر است، حدود 51 در صد زن هستند كه 
و  ميانساالن  از  بيش  آن  جوان  نسل  آمار 
سالخوردگان است. نرخ بيكارى براى زنان 

86 درصد است.
87 در صد جمعيت شاغل در ايران باسواد 
سال  آمار  طبق  بيسوادند.  درصد   13 و 
در  شاغل  زنان  درصد   36 از  بيش   1385
كشور داراى تحصيالت دانشگاهى  هستند 

اين رقم در مورد مردان 13 درصد است.
جوانان  مورد  در  بخصوص  بيكارى  نرخ 
جهانى  در  جوان  نسل  اين  باالست. 
ارتباطات  عصر  در  كه   ميكنند  زندگى 
و  هستند  دنيا  تحوالت  همه  جريان  در 
سطح توقعاتشان چيزى كمتر از همسن و 

ساالنشان در اقصى نقاط دنيا نيست.
اسالمى  رژيم  حاكميت  تحت  نسل  اين   
ساير  با  مقايسه  در  خود  جنسيت  بخاطر 
زنان دنيا بدليل اينكه دين در قدرت است، 
و  هستند  شديدترى  جنسى  ستم  تحت 
برابر  چند  را  ستم  اسالمىاين  قوانين 

مي كند. 
اين قوانين بدليل اينكه دين و دولت در هم 
ادغام شده اند، فشار زيادى بر زن و دختر 
ايرانى وارد كرده و بهمين دليل  اين فشار 
روزمره بازپس زده ميشود و هر نقطه ايران 
حجاب  عليه  است  زنان  اعتراض  صحنه 
انسان  نصف  را  وى  كه  قوانينى  اجبارى، 
پدر  قيموميت  تحت  و  مياورد  حساب  به 
و مرد خانواده و قوانين و عرف مردساالر 

جامعه قرار مىدهد.
منشا  دولت  در  دين  دخالت  كه  آنجا  از 
اصلى مشكالت زنان ايران است، بدرستى 
در  دولت  از  دين  جدايى  براى  مبارزه 
صدر خواسته ها و مطالبات زنان و مردان 

سكوالر قرار گرفته است.
و  زحمتكش  قشر  از  جامعه  زنان  اكثريت 
جنسيتى  ستم  بر  عالوه  و  كارگرند  طبقه 
ميبرند و  همزمان رنج  از ستم طبقاتى نيز 
سر چشمه مشكالتشان فقر اقتصادى است. 
اقتصادى  وضعيت  بخش  در  همانطوريكه 
ايران  جمعيت  نيمى از  بيش از  اشاره شد 

زير خط فقر زندگى مي كنند. 

شغلى  موقيت  بر  مردساالرانه  سياستهاى   
زنان تاثير مستقيم داشته و تنها حدود 14 
در صد زنان رسما در بازار كار ايران داراى 

شغل هستند.
نرخ بيكارى در شهرها در مورد زنان 86 
صد  در   40 حدود  زنان  و  بوده  صد  در 
متخصصين كشور را تشكيل ميدهند و 30 

در صد زنان شاغل متخصص هستند.
در  خانوار  سرپرست  زنان  صد  در   15
شهر ها شاغلند.بيش از 22 ميليون نفر از 
جمعيت ايران در روستاها زندگى ميكنند 
و 20 در صد از  كل جمعيت ايران را زنان 
روستايى تشكيل ميدهند اما با وجود اينكه 
80 در صد اين زنان در خانه و مزرعه كار 
ميكنند، همچون زنان خانه دار شهرى  بى 
اجر و مزد و بيمه بيكارى و بازنشستگى، 
شاغل  لذا  نكرده  دريافت  دستمزدى 
باز  زنان  خانگى  كار  اَيند.  نمى  بحساب 
توليدنيروى كار مردان خانواده و پرورش 
نيروى كار جديد براى سرمايه داران است 
اضافى  ارزش  توليد  به  رايگان  كار  اين  و 

بيشتر بورژوازى كمك ميكند.
اگر زن خانه دار خانواده بورژوا از اوقات 
آزاد خود استفاده ميكند و به شنا ،ورزش، 
تفريح، خريد و كالسهاى مختلف ميرود، 
بفكر  بايد  كارگرى  خانواده  دار  خانه  زن 
چند  همسرش  كه  شرايطى  در  باشد  اين 
ماه حقوق نگرفته شكم خود، شوهر و بچه 

هايش را چگونه سير كند.
با روى آورى دختران جوان به دانشگاه ها، 
اميد به اينكه تحصيالت شانس اشتغال شان 
را باال ببرد در دل آنان شكفت اما همچنانكه 
جهت  در  ابدا  رژيم  سياستهاى  شد  اشاره 
جهت  در  و  نيست  زنان  براى  كارآفرينى 
زنان  كردن  نشين  خانه  براى  معكوس، 

متخصص  نيروى  وجود  عليرغم  است. 
زنان  ميان  در  بيكارى  آمار  بيشترين  زنان، 
تحصيلكرده است كه سبب نا اميدى آنان 

شده است.
از  دهه  طىسه  اسالمى  جمهورى  رژيم 
لحاظ حقوق اقتصادى، با خصوصى سازيها 
درآمد  كم  هاى  خانواده  بر  فقر  تحميل  و 
طبقه  زندگى  نابسامانيهاى  همه  مسبب 
كارگر بوده و در اين ميان فقر زنانه شده و 
از زنان قربانيان بيشترى گرفته است، زنان 
جوان براى امرار معاش براى تن فروشى 
يا  ميشوند  فروخته  عربى  كشورهاى  به 
خود ميروند، آمار اعتياد در ميان زنان باال 
رفته و اين بدنبال فروش مواد مخدر و تن 
فروشى بمنظور كاهش درد خفتى كه اين 

قبيل كارها در آنان بوجود آورده است. 
ضد  قوانين  اجتماعى،  حقوق  لحاظ  از  و 
از  را  انسانى  آزادى  نوع  هر  اسالمى  زن 
زنان سلب نموده و هر روز به شيوه اى، 
از  مي آورند  زنان  سركوب  براى  اى  بهانه 
يك  از  بيش  تاكنون  گذشته  سال  مه  ماه 
پوشش  رعايت  عدم  بهانه  به  زن  ميليون 
زده  شالق  و  بازداشت  احضار،  اسالمى 
شده اند. ميخواهند تحت نام رعايت طرح 
از  را  تحركى  هر  مجال  اجتماعى،  امنيت 
احمدى  دولت  گذشته  سال  بگيرند.  زنان 
نژاد قبل از سركوب جنبش دانشجويى به 
سركوب وسيع فعالين جنبش زنان پرداخت 

و تعداد زيادى از آنان را دستگير كرد.
در ادامه سياستهاى رژيم در تحميق زنان ، 
ميخواهند حتى روز جهانى زن را از آنان 
پيامبر  دختر  تولد  مناسبت  در  و  بگيرند 

اسالم آنان را بار ديگر به تمكين وادارند.
 زنان عالوه بر ستم طبقاتى بدليل جنسيت 
خود ستم ديگرى را متحمل ميشوند و به 
همين علت در چند عرصه مبارزه مي كنند.  
رژيم  حاكميت  سال   30 طى  ايران  زنان 
حافظ دين و سرمايه، عالوه بر مبارزه براى 
حقوق انسانى و برابرى، همواره دوشادوش 
مردان، در همه عرصه هاى مبارزاتى براى 
نمونه در اعتراضات كارگران 7 تپه، مبارزه 

صالحى،  محمود  آزادى  براى 
مبارزات دانشجويى، مبارزه براى 

موقعيت جنبش زنان در ايران و كردستان             
                 صديقه محمدى

آبان  1386 . اكتبر 2008
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اعتراضات  در  كودكان،  حقوق 
توده اى بر عليه اعتياد، بيكارى، 
مسولين،  فساد  و  جنگ  گرانى، 
مشاركت داشته اند و از سركوب و خفقان 
شاهد  روزه  هر  دليل  بهمين  اند  نهراسيده 
زندانى  و  دستگير  زنان  كه  هستيم  اين 
مبارزه  و  تالش  به  همچنان  اما  مي شوند 
و  فرزندان  ياور  و  همراه  مي دهند.  ادامه 
را  مشترک  دشمن  خود،  همسرنوشتان 

نشانه رفته اند .
بيان،  آزادى  نداشتن  و  خفقان 
سنگسار و مجازاتهاى اسالمى، 
يك  نصف  شهادت  و   ديه  
بسيارى  از  محروميت  مرد، 
مشاغل نداشتن حق طالق، حق 
انتخاب  خق  كودک،   حضانت 
بدون  كار  و  سفر  حق  پوشش، 
و  جنسى  تعرض  مرد،  اجازه 
كار،  محل  در  جنسى  آزارهاى 
خشونت در خانه و جامعه و..... 
كه  شده  زيادى  اعتراض  سبب 
به  را  ايران  جمعيت  نصف 
براى  عظيمى  پتانسيل  و  نيرو 
جامعه  در  تحولى  هر  ايجاد 
تبديل كرده است. اين نيرو اگر 
ساير  بر  ميتواند  يابد  سازمان 
چشمگيرى  تاثيرات  جنبش ها 

بگذارد.
جنبش زنان در اشكال متفاوتى 
اعتراضات خود را نشان ميدهد. 
نويسندگى  با  زنان  از  بخشى 

دروبالگها  ...نوشتن  رمان  شعر،  زمينه  در 
قلمزنى در عرصه حقوق زنان، سينما، هنر 
تشكلهاى  يا  و  دانشجويان   مبارزات  و 

غيردولتى، بشكل فعال كار ميكنند.
و  ديگرى  بگونه  را  خود  اعتراض  بخشى 
بشكل منفى بروز ميدهند. اين زنان در تقابل 
با قوانين تحميلى تالش و مبارزه كرده اند. 
نيافته  سازمان  و  پراكنده  تالشها  چون  اما 
از  بخشى  است،  نرسيده  نتيجه  به  و  بوده 
زنان مايوس و افسرده شده اند.در برخى 
زنان  صد  در   50 حدود  كشور  استانهاى 
از  صد  در   15 و  هستند  افسردگى  دچار 
افراد افسرده اقدام به خودكشى كرده اند. 
افزايش  داليل  توضيح  از  بخشى  اين  و 
كه  است  زنان  خودسوزى  و  خودكشى 
متاسفانه استان كردستان در رده بااليى از 

اين نظر قرار دارد.
افزايش  بشكل  اعتراض  از  ديگرى  بخش 
افزايش   . “دادسراها”  به  زنان  مراجعه 

طالق، فرار دختران از منازل، فحشا، اعتياد 
و ساير مصائب اجتماعى كه از طرفى از 
عوارض و تاثيرات بحرانهاى اقتصادى بر 
طرف  از  است،  درآمد  كم  هاى  خانواده 
ديگر عليرغم اينكه استقالل مالى ندارند، 
نشانگر آنست كه ديگر زنان حاضر نيستند 

به فرهنگ مردساالر تمكين كنند. 
هاى  عرصه  همه  در  زنان  فعاالنه  شركت 
اعتراضى در جامعه، نشان دهنده احساس 

جوانب  همه  به  زنان  توجه  و  مسوليت 
جسورانه   حركت  اجتماعيست.  زندگى 
در  اخير  هاى  هفته  در  دانشجو  يكدختر 
زنجان كه حاضر نشد تسليم شود و مورد 
تجاوز قرار بگيرد، اقدامى افشاگرانه بود كه 
نشان داد بر دختران دانشجو چه ميرود. هر 
ساله دهها دانشجو كه هيچ حمايتى ندارند 
انضباطى،  هاى  كميته  فشارهاى  اثر  در 
مديريت و حراست دانشگاه ها خودكشى 
چه  آنها  بر  نمي داند  هيچكس  و  ميكنند 
رژيم  به  دانشجويان  ديگر  اكنون  ميگذرد. 
توهم ندارند و در سايه اتحاد و همبستگى 
بيشتر جنبش دانشجويى و مبارزه آنان بر 
موفقيتهاى  جنسيتى،  جدايىسازى  عليه 
روزانه بدست مي آورند و دست مسؤلين 
بيشرم و متجاوز از دامن دانشجويان دختر 
كوتاه ميشود. هر چند حركت شجاعانه اين 
دختر به دستگيرى وى انجاميد اما افشاى 
اين جنايت بار ديگر از روى رياكاريهاى 

تبليغاتى حفظ حجاب و اخالق و.... اداره 
حراست و امثالهم پرده برانداخت. حمايت 
از اين دختر و ساير فعالين مبارزات زنان 
وظيفه همه انسانهاى آزادىخواه و برابرى 
طلب است. جنبش زنان به حمايت ساير 
جنبشها احتياج دارد تا آمار خودكشيها كم 

شود و به تغييرات اساسى اميدوار گردد.
جنبش زنان اكنون نيازمند تشكلهاى مستقل 
از دولت است كه اولويتهاى توده زنان را 
راه  در  و  بگذارد  خود  كار  دستور  در 
جمع آورى اكثريت زنان جامعه كه همانا 
زنان خانواده هاى كارگرى و زحمتكش 
تالش  واحد  چتر  يك  زير  است  جامعه 
كند. اين تشكلها بدور از رهبرى ليبرالها و 
متوهمين به  حاكميت دين و آيت اهللا ها، 
در راستاى احقاق حقوق برابر و انسانى 
زنان اقدامات زيادى بايد انجام دهد كه 
اولين  آنها دنبال راه حلهاى ليبرالىنبودن 

و بدام اصالحات نيفتادن است.
قوانين  مردساالر   سنتهاى  و  عرف  اگر 
حذف  ها  اتحاديه  از  را  زنان  اسالمى، 
با  اما  كارگرى  جنبش  پيشروان  كرده، 
شاغل  زنان  تشويق  با  بايد  بيشتر  تالش 
و  كارگرى  هاى  اتحاديه  به  پيوستن  به 
بيكاران   هاى  اتحاديه  در  دار  خانه  زنان 
زمينه  در  را  زنان  آگاهى  كنند  تالش 
بردن  باال  به  آنان  ستمكشى  هاى  ريشه 
يارى  زنان  ميان  در  سوسياليستى  آگاهى 
رسانند. اگر قوانين اسالمى زن و مرد را 
از هم جدا كرده، مبارزه عليه جداسازى 
كار  دستور  در  همواره  بايد  جنسيتى 

كارگران قرار داده شود.
كارگران نبايد فراموش كنند نصف نيروى 
با  تنها  و  اند  گرفته  آنان  از  را  شان  طبقه 
آگاهى سوسياليستى ميتوان صفوف طبقاتى 
زن و مرد را متحد كرده و سياستهاىسرمايه 

دارانه و مردساالرانه رژيم را باطل نمود.
جنگ  و  اقتصادى  محاصره  تورم،  گرانى، 
گذاشته  منفى  تاثيرات  زنان  بر  مستقيما 
و  خود  معاش  تامين  براى  را  آنان  و 
ميكند.  وادار  هركارى  به  فرزندانشان 
مبارزه مردم جهان عليه جنگ در راستاى 
مبارزه با عوارض جنگ بر اكثريت انسانها 

و كاهش اَالم زحمتكشان جهان است.
مهاجرت راهى است براى نجات آنان كه 
امكان مالى دارند اما اكثريت مردم مبارزه 
روزمره تالش در جهت تغيير شرايط داشته 
اند كه بخصوص در عرض سالهاى اخير 

و  اعتصابات  اعتراضات،  شاهد 
مختلف  گروههاى  جنبشهاى 
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اجتماعى بوده و هستيم.

نقاط  در  اجتماعى  فورومهاى   
فشار  فقر،  عليه  جهان  مختلف 
بر طبقه كارگر، راسيسم، ستم بر زن، كار 
اَلودگى  اعدام،  احكام  ملى،  ستم  كودک، 
محيط زيست و......هرساله انجام ميگيرد كه 
در اَنها مردم دنيا در اعتراض به ديكتاتورى 
صورت  دولتها  انسانى  ضد  سياستهاى  و 
و  است  متكى  مردم  اتحاد  بر  كه  مي گيرد 
با همبستگى و تالش جهانى راهكارهايى 
امسال  ميشود.  ارايه  مشكالت  حل  براى 
مالمو  شهر  در  اروپا  اجتماعى  فوروم  نيز 
سويد 17 تا 21 سپتامبر برگزار شد. در اين 
ايران  زنان  جنبش  فعال  چند  و  ما  فوروم 
گوشه  كرديم  تالش  كشور  خارج  ساكن 
هايى ازدرد و رنجهاى زنان و مردم ايران 
سمپاتى  و  حمايت  و   كرده  منعكس  را 
را  كشورها  ديگر  اجتماعى  جنبش هاى 
ايران  در  مردمى  جنبش هاى  مبارزات  از 

جلب كنيم.

گرايشات
جنبشهاى  ساير  چون  نيز  زنان  جنبش 
اجتماعى داراى گرايشات گوناگون است 
با اين تفاوت كه زنان از طبقات مختلف 
مطالبه  بر  عالوه  و  مي آيند  اجتماعى 
ديگرى  اشتراک  وجه  جنسى،  ستم  رفع 
ندارند. اما اگر فقط حول همين مطالبه نيز 
طبقاتى  خاستگاه  به  توجه  با  كنند  مبارزه 
پيدا  تفاوتهايشان،  ساير  و  ايدئولوژيك  و 

كردن يك راه حل واحد مشكل است.
عوامل  رهبرى  به  زنان  مبارزه  از  بخشى 
بردن  بيراهه  به  بمنظور  حكومتى، 
شده  داده  سازمان  باال  از  زنان  اعتراضات 
و بخصوص در دوره اصالحات توانست 
زنان را فريب داده و بدنبال خود بكشاند 
اما با شكست كل پروژه اصالحات، امروز 
بفرم  دارند  و  است  شده  رو  دستشان 
ديگرى خود را بازسازى مي نمايند. كمپين 
جمع آورى امضا، در جهت فريب مجدد 
خارج  در  اكنون  زنان  اعتراضى  جنبش 
المللى  بين  حمايت  بدنبال  ايران  مرزهاى 
خود  دارد  تالش  ايران،  زنان  مبارزات  از 
را مثل يگانه حركت دمكراتيك و رهايى 
بخش زنان در ايران به جهانيان بشناساند 
غربى  حكومتهاى  و  ليبرال  اپوزيسيون  و 
مدافع سرمايه نيز با آنها همكارى مي كنند. 
تحت  و  شده  دستگير  كمپين  اين  رهبران 
در  پديده  اين  كل  اما  هستند  رژيم  كنترل 
نهايت فقط زنان را سرگرم كرده و ربطى 

توده  بخش  رهايى  و  واقعى  مطالبات  به 
زنان تحت ستم ندارد و تالش ديگريست 
نيروى  دادن  هرز  و  بردن  بيراهه  به  در 

اعتراضى و انقالبى زنان. 
اصالح  زنان  جنبش  در  ليبرالى  استراتژى 
از  زدايى  سياست  اسالمى،  جمهورى 
و  تغيير  كردن،  ليبراليزه  و  زنان  مبارزه 
تعديل قوانين است. اين بخش از جنبش 
زنان هر چند از برابرى دفاع مي كند اما از 
برسميت شناختن حقوق جهانشمول زنان 
دولت  از  دين  جدايى  از  و  مى آيد  كوتاه 
كه پيش شرط برابرى است صحبتى بميان 
جدا  دولت  از  دين  وقتيكه  تا  نمي آورد. 
تامين  حقوقى  برابرى  اديان)،  نشود (همه 
نمي شود. فمينيست هاى ليبرال اگر اسالم 
بپذيرند  قوانين  بر  ناظر  دين  همچون  را 
چه  زن  حقوق  بر  قرآن  نگرش هاى  با 

مي كنند؟
گرايش  با  اما  راديكال  گرايش  تفاوت 
ليبرالى در دست بردن به ريشه هاى واقعى 
ستم بر زن و استفاده ايست كه سرمايه از 
مردان  خود  حيله  با  و  مي برد  مساله  اين 
و زنان جامعه را پشت اين فرهنگ بسيج 

مي كند. 
نباشد  مستقل  اقتصادى  لحاظ  از  زن  تا 
سخن  خود  حقوق  از  مي تواند  چگونه 
زنان  باشد؟  برابرى  خواستار  و  بگويد 
بايد حقوق كار يا بيمه بيكارى و يا بيمه 
اجتماعى داشته باشند تا در صورت جدايى 

بتوانند از فرزندان خود نگهدارى كنند. 
از  اگر  زنان،  آگاه  و  تحصيل كرده  قشر 
رهبران ليبرال و مدافع رژيم هم بگذريم، 
بخشا مبارزه بشيوه قانونى را بخاطر پرهيز 
از دستگيرى و عواقب آن از جمله تجاوز 
خود  كار  دستور  در  زندانها  در  جنسى 
گذاشته اند اما رژيم حتى همين شيوه را 

نيز بر نمىتابد.
خانه دار   زحمتكش،  كارگر،  زنان  توده  اما 
و روستايى همچنان بدون تشكل و بشكل 
شركت  متفاوت  اعتراضات  در  پراكنده 
به  رسيدن  براى  تشكل  فاقد  و  ميكنند 
پراكندگى  اين  و  هستند  خود  مطالبات  
پراتيك  و  اعتراضات  كه  مي شود  سبب 
آنان در ساير حركت هاى اعتراضى جامعه 
ستم  رفع  براى  آنان  تالش  و  شده  گم 
جنسيتى مشخصا ديده نشود، چون ظرف 
زنانه  مطالبات  دادن  نشان  براى  ويژه اى 

خود ندارند. 
آلترناتيو ليبرالى تاكنون به اشكال مختلف 
راهكارهاى  و  داده  پس  را  خود  آزمايش 

نكرده  درمان  را  زنان  از  دردى  هيچ  آنان 
است. پيش شرط برابرى حقوقى كه ليبرالها 
استراتژى  گرو  در  ميكنند  صحبت  آن  از 
لحاظ  از  آنان  است.  زنان  جنبش  بر  ناظر 
استراتژيك دست به سرمايه نميبرند و هر 
تعرض  بدون  زنان  شرايط  در  تغيير  نوع 
به سرمايه دارى ناممكن است. مثال براى 
آزادى زن از كار خانگى، بايد مهدكودک 
مجانى داير كرد، آموزش مهارتهاى شغلى 
براى زنان ايجاد نمود كارافرينى براى زنان 
كرد رفاه اجتماعى را باال برد، كار خانگى 
بدون  كارها  اين  همه  و  اجتماعىكرد  را 
ممكن  داران  سرمايه  ماليات  بردن  باال 
دست  تاكتيكى،  لحاظ  از  نميشود  نيست 
در دست آيت اهللا ها با غير سياسى اعالم 
كردن مساله برابرى زن و مرد هيچ تغييرى 
در شرايط زنان ايجاد نمود. تنها استراتژى 
تامين  جوابگوى  ميتواند  سوسياليستى 

ملزومات برابرى زن و مرد باشد.
بخشى از ارزش اضافى بايد صرف تامين 
پايه هاى برابرى كرده و به زنان اختصاص 
آموزش  رفاهيات،  بردن  باال  با  شود.  داده 
تحصيالت  شغلى،  مهارتهاى  و  اى  حرفه 
ميتوانند  زنان  اقتصادى  استقالل  تامين  و 
خود  پاى  روى  و  نباشند  متكى  مردان  به 

بايستند 
طلبانه  اصالح  تاكتيكهاى  و  ليبراليزم 
و  اكثريت  توده،  حزب  سياستهاى  مانند 
از  الگوبردارى  اروپا  دمكراتهاى  سوسيال 
نظام نيوليبرالى تركيه و فيليپين و...، بدون 
دست بردن و تعرض به سرمايه دارى، در 
جدايى  صورت  در  خود  حالت  بهترين 
ناچيز  بسيار  تغييراتى  فقط  دولت  از  دين 
در وضعيت زنان ميدهد كه پايه اقتصادى 
ندارد بهمين خاطر هر استراتژى كه دست 

به سرمايه نبرد، رهايىبخش نيست.
نهادهاى  سياسى،  سازمانهاى  و  احزاب 
زنان  مبارزات  مورد  در  اما  المللى  بين 
كم  را  آنان  مشكالت  و  كرده  توجهى  كم 
ستم  رفع  كردن  موكول  اند.  گرفته  جدى 
جنسى به  رفع ستم طبقاتى از اشتباهاتى 
است كه سبب شده برخى از زنان، از چپ 
انقالبى  حل  راه  چند  هر  كنند.  اميد  قطع 
اين  دست  در  حاكميت  كه  شرايطى  در 
رژيم است كارى دشوار است اما گرايش 
رفع  براى  بايد  امروز  همين  سوسياليستى 
ستم جنسيتى، در مبارزه زنان دخيل باشد 

و راه حل ارايه دهد.
و  ليبرالها  استراتژى  ناكارايى 
تاكتيك آنان سبب شده كه زنان 
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سوسياليستى  گرايش  و  پيشرو  
احساس وظيفه بيشتر كنند چون 
از آنها انتظار ميرود كه دست به 
ريشه مساله ستم جنسى ببرند و براى توده 
زنان روشن كنند در چه شرايطى اين ستم 

از بين ميرود.   

هر درجه تعرض به سرمايه، زمينه بهتر و 
است.  برابرى  مساله  براىتامين  مناسبترى 
نباشد  مستقل  اقتصادى  لحاظ  از  زن  تا 
صورت  در  باشد،  خود  به  متكى  نميتواند 
نگهدارى  كودكانش  از  همسر،  از  جدايى 

نمايد.
هر درجه آزاديهاى دمكراتيك زنان را در 
شان  مبارزه  پيشبرد  براى  بهترى  موقعيت 

قرار مىدهد.
كه  باشد  اين  ميتواند  اما  انقالبى  تاكتيك 

جنبش  در  پيشرو  نيروهاى  و  عناصر 
متشكل  به  را  زحمتكش  زنان  زنان، 
شدن و تعيين اولويتها و ليست مطالبات 
با  بيشتر  ارتباط  و  پيوند  ايجاد  خود، 
جلب  براى  اجتماعى   جنبشهاى  ساير 
حمايت آنان و حمايت از خواسته هاى 
اعتراضات  در  شركت  جنبشها،  ساير 

آنان،.... تشويق نمايد.

وضعيت اشتغال در مناطق محروم
بدليل ستم ملى و صنعتى نبودن منطقه، 
فرهنگى  فشار  كشور  نقاط  برخى  در 
خودكشى  ميزان  فقر،  زنان،  بر  بيشتر 
است.  باالتر  ناموسى  قتلهاى  و  زنان 
عدم  اَثار  از  فرهنگى  ماندگى  عقب 

توسعه و فقر اقتصادى است.

از  كه  است  استانهايى  جمله  از  كردستان 
لحاظ اقتصادى از ساير نقاط ايران عقبتر 
در  بيكارى  و  بيسوادى  شده،  داشته  نگه 
سطح باالترى است و كار فصلى و مهاجرت 
مردان به خاطر كار، فشار بيشترى بر زنان 
وارد كرده است. در بسيارى از خانواده ها 
زن  ناچار است به تنهايى از عهده كارهاى 

سنگين بر آيد.
 زنان  عالوه بر كار خانگى، اغلب به كار 
دستى  كارهاى  و  فرشبافى  كشاورزى، 
هاى  خانواده  همراه  مشغولند،   خانگى 
خود در كوره پزخانه ها كار ميكنند. زنان 
خانه دار و بخش كشاورزى و دامپرورى 
هيچ دستمزد و بيمه اى شاملشان نميشود 
كه  كارگر   زنان  ساير  و  فرشباف  زنان  و 
كوچك  كارگاههاى  يا  منازل  در  اكثرأ 
كار ميكنند مشمول قانون كار نيستند، در 
و  گرفته  قرار  انزوا  در  كارگرى  مبارزات 
در  ميشود.  روا  آنها  بر  وسيعى  بيحقوقى 
زنان  نيستند  كم  وعراق  ايران  مرزى  نوار 
به  معيشت  تامين  براى  بناچار  كه  كردى 

حرفه كولبرى پرداخته اند.
خدماتى  بخش  در  زنان  اشتغال  درجه   
ايران  شهرهاى  ساير  همچون  آموزشى  و 
اَينده  اميد  به  شهرها  در  همچنين  است 
دانشگاهى،  تحصيالت  به  روياورى  بهتر، 
در ميان زنان و دختران افزايش يافته است. 

اما اغلب فارغ التحصيالن بيكارند.
از  كارگرى  هاى  خانواده  زنان  شرايط  
قشر  زنان  زندگى  از  تر  سخت  لحاظ  هر 
متوسط و مرفه جامعه است و بدون بميدان 
آمدن اين زنان، هر تحولى غيرممكن بنظر 

كه  شيوه  هر  به  بايد  پيشرو  زنان  ميرسد. 
سازماندهى زنان  خود مناسب ميدانند در 

كارگر و زحمتكش و خانه دار بكوشند.
در زمينه سالمتى زنان،  جدا از بيمارىهاى 
هاى  خانواده  در  تغذيه  سوء  از  ناشى 
فقر،  از  ناشى  مير  و  مرگ  و  درآمد  كم 
بيمارىهاى روانى و افسردگى  اضطراب، 

در ميان زنان بشدت افزايش يافته اند.
در روستاها بدليل فقر شديد، سالمتى زنان 
و كودكان بسيار پايين بوده و زنان زيادى 
هنگام زايمان جان خود را ازدست ميدهند 
و يا از سوء تغذيه و بيماريهاى ديگر رنج 
ميبرند و عمر متوسط زنان كرد به نسبت 

زنان ايران كوتاهتر است. 
در سالهاى اخير متاسفانه، آمار خودكشى 
و خودسوزى در ميان زنان كرد باال رفته و 
اين هشدارى است كه بايد در زمينه مبارزه 
با اين پديده و تبديل اين شكل اعتراض 
كرد،  جدى  كار  انقالبى  اعتراضى  فرم  به 
انقالبى،  و  روشنفكر  آگاه،  طيف  وظيفه 
به  اعتراض  منفى  شكل  اين  با  مبارزه 

نابرابرىاست.
مردان  دست  اسالمى  جمهورى  قوانين 
زنان  سركوب  و  خشونت  اعمال  در  را 
و  دولتى  خشونت  مدافع  و  گذاشته  باز 
اين آزادى عمل و عدم  خانوادگى است، 
در  مردساالرى  تقويت  سبب  مجازات 
جامعه و فراهم آوردن جو رعب و وحشت 
و  طرفى  از  زنان  آزادى  نوع  هر  كنترل  و 
تن ندادن زنان به آن محدوديتها از طرف 
ديگر، آمار قتلهاى ناموسى را در خانواده 

باال  مرتجع  و  پرست  كهنه  هاى 
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برده است. ناقص سازى جنسى 
از  آنان  نمودن  محروم  و  زنان 
لذت جنسى در مناطقى از ايران 
جمله در  آنان” ، از  عفت  بمنظور “حفظ 
مناطقى از كردستان هنوز متداول است و 
عليرغم اعتراضات زنان، ج ا. با بىتوجهى 
سنت  اين  عاملين  مجازات  عدم  و  كامل 
غيرانسانى، اجازه ادامه كارى به اين پديده 

داده است. 

از لحاظ مبارزاتى
در  آن  بدنبال  و  قيام 57  در  زنان  شركت 
مبارزات انقالبى در كردستان،  پيوستن آنان 
به صفوف پيشمرگ كومه له برگ زرينى 
سوسياليستى  جريان  افتخارات  از  است 
در كردستان كه توانست  به همگان ثابت 
كند كه زن فقط براى خدمت به خانواده 
فرصت  اگر  و  نشده  آفريده  مثل  توليد  و 
به وى داده شود، ميتواند در همه سطوح 
فعاليت هاى نظرى و عملى، كار سياسى 
و نظامى و... برابرى و توان خود را اثبات 
كند. كومه له طى اين سه دهه از  فعاليت 
و  اميد  نقطه  خود  تبليغات  و  حضورى 
پيام رسان دنيايى نو بوده كه در آن مردان 
نتوانند بزور دختران خود را شوهر دهند، 
تبعيض و خشونت بر زن منع شده و  با 
دادن آگاهى در مورد برابرى، مساله رهايى 
جامعه بشرى را از جمله  از طريق مبارزه 
(سرمايه  طبقاتى  ستم  از  زن  رهايى  براى 
ساالرى) و مردساالرى منوط كرده است.

 بطور كلى در كردستان بدليل وجود جو 
انقالبى و نداشتن توهم نسبت به رژيم و 
مذهب، شرايط سياسى بهترى در مقايسه 
با ساير نقاط ايران حاكم است. نقش كومه 
له در ايجاد اين جو راديكال در كردستان 

انكارناپذير است.
شدن  خارج  و  رژيم  نظامى  فشار  بدنبال 
احزاب سياسى از كردستان ايران، شرايط 
و  شد  حاكم  زنان  زندگى  بر  نامناسبى 
اسالمى،امنيت  نابرابر  قوانين  حاكميت 

زندگى زنان كردستان را از آنان گرفت.
در  زنان  جنبش  يابى  تشكل  لحاظ  از 
كردستان بخشا تحت تاثير جنبش زنان در 
ساير شهرها و يا به شكل نهادهاى مدافع 
انجمنهاى  زيست،  محيط  كودک،  حقوق 
ميكنند  موجوديت  اعالم   .... و  ورزشى 
بدليل آنكه رژيم به تشكلهاى زنان اجازه 

فعاليت نميدهد.
جهانى  روزهاى  و  مارس   8 مراسم  زنان 
برگزار  و....را  كودک  كار  عليه  كودک، 

كرده و قطعنامه هاى خود را صادرميكنند 
و مردان آگاه و پيشرو در فعاليتهاى آنان 
حمايت  هايشان  خواسته  از  و  شركت 
مي نمايند. پشتيبانى جنبش زنان و جنبش 
كارگرى و جنبش دانشجويى از مطالبات 
قوت  نقاط  از  اخير  سالهاى  در  يكديگر، 
برجسته ايست كه نمايانگر رشد و َآگاهى 
اتحاد  اين  جنبش هاست.  اين  پيشروان 
و  تر  گسترده  است  الزم  همسرنوشتى  و 

مستحكمتر شود.
بر  متكى  دمكراتيك  حكومت  هر  طبيعتا 
آراى مردم كه بر سر كار بيايد بايستى در 
زمينه جبران ستمى كه حكومتهاى سرمايه 
مدار و مردساالر بر زنان و كل طبقه كارگر، 
آن  ارزشهاى  زدودن  براى  اند  داشته  روا 
نظام و سيستم، اقدامات آگاهگرانه انقالبى 
آفرينش  و  عمومى  آموزش  جهت  در 
و  دهد  انجام  برابرى،  و  انسانى  ارزشهاى 
تامين  با  نو  نسلى  پرورش  براى  را  زمينه 
امكانات برابر براى دختران و پسران فراهم 
نمايد. فرصتهاى شغلى به يك ميزان براى 
زمينه  همه  در  تبعيض  و  كند  فراهم  همه 

هاى زندگى از بين برود.
 اما در شرايط امروز وظيفه آحاد و تشكلها 
و كارگران پيشرو و مبارز و سوسياليست 
و همه نيروهاى انقالبى هم زن و هم مرد 
مبارزات  متحد  و  حامى  فعاالنه  كه  است 
رهايى بخش زنان باشند، چون در  رسيدن 
و  واقعى  برابرى  و  اقتصادى  استقالل  به 
سود  كارگر  طبقه  كل  زنان،  كامل  رهايى 

خواهد برد. 
بميدان آمدن توده زنان، نيروى طبقه كارگر 
دوچندان  كامل  رهايى  و  انقالب  براى  را 
در  را  يابى  تشكل  زنان  بايد  لذا  ميكند. 
صدر اولويتهاى خود قرارداده و با استقالل 

از دولت و احزاب مطالبات دمكراتيك و 
انقالبى خود را خواستار شوند.

مبارزاتى  دستاوردهاى  همه  در  نيز  زنان 
خود  تنها  نه  فعاالنه،  شركت  با  كارگرى 
كل  بلكه  مي رسند  بهتر  معيشت  سطح  به 
سرانجام  به  و  تقويت  را  طبقاتى  مبارزه 
هيچ  زنان  شركت  بدون  رساند.  خواهند 

انقالبى به ثمر نمي رسد.
ما نه تنها بر نيروى خود طبقه كارگر در 
كردستان و ايران متكى بوده، بلكه با جلب 
جهان  همه  در  سرنوشتانمان  هم  حمايت 
بايد بر همبستگى جهانى پاى فشرده و ما 
در  باشيم.  مبارزاتشان  در  آنان  حامى  نيز 
پايان توضيح اين نكته را ضرورى مي دانم 
زنان  جنبش  نياز  و  توقع  به  توجه  با  كه 
آحاد  اغلب  توجهى  كم  و  چپ  طيف  از 
اين طيف، ممكن است عده اى از نوشته 
من در شماره پيشين تريبون زن  اينگونه 
برداشت كرده باشند كه من نقدى به كمپين 
ندارم اما بعكس منظور من انتقاد از خود 
است چون طبعا نبايد از اَنان توقع داشت 
كه جنبش را راديكال و توده اى كنند اين 

امر و وظيفه ماست.
سوسياليست  نيروهاى  هنگاميكه  تا 
در  بيشترى  دخالت  و  مسؤليت  احساس 
مختلف  جناحهاى  نكنند،  زنان  جنبش 
بورژوايى از پتانسيل اعتراضى زنان براى 
با  كرد.  خواهند  استفاده  خود  مقاصد 
شركت و حمايت فعاالنه طيف راديكال، 
جنبش زنان به جنبش رهايى زن تبديل و  
با مشاركت زنان و مردان، راه رسيدن به 

مطالبات ديگر جنبش ها هموار ميشود. 
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ماركس كامال آگاهانه بطور مشخص به مسئله زن به عنوان 
عوض  در  اما  نپرداخت.  خود  در  و  ايزوله»   » مسئله  يك 
او كمك جبران ناپذيرى به آنچه كه در مبارزه زنان براى 
كسب حقوق كامل آنان مهم بود، نمود.  اينرا آن ماركسيست 
المانى كالرا زتكين در همين مقاله كه در 25 مارس1903  
كه در مجله  Die Gleichheit (مساوات)  چاپ شده، 

ميگويد.  
14م ماركس بيستمين سالگرد مرگ ماركس در لندن است. 
و  كارى  نزديك  اى  رابطه  در  سال   40 بمدت  كه  انگلس 
در  دوستانش  از  يكى  به  داشت،  قرار  ماركس  با  مبارزاتى 
نيويورک چنين مى نويسد : «  با از دست دادن ماركس كه 
جزو متفكرترين انسان عصر ما بشمار ميرفت، انسانيت يك 

سروگردن كوتاه تر شده است.» 
او با اين بررسى اش، توانست اصل مطلب را ادا كند. 

مسئله ما در اين مقاله اين نيست كه به كارل ماركس بعنوان 
يك دانشمند و اينكه بعنوان يك مبارز انقالبى چه چيزهاى 
اهميتى  چه  از  كارگران)  آنان(  براى  او  و  داده  پرولتاريا  به 
برخوردار بوده است، بپردازيم. ميخواهيم آنچه كه  مطبوعات 
محكم،  شخصيت  مورد  در  روزها  اين  در  سوسياليستى  
علمى و بى نظير  ماركس پرداخته را تكرار كنيم، شخصيتى 
بوده  پرولتاريا  خدمت  در  ترديدى  و  شك  هيچ  بدون  كه 
است. در جبران اين، بطور مختصرى به اين مى پردازيم كه 
جنبش زنان پرولتاريا، بله جنبش زنان بطور كلى چه چيزى 

را به ماركس مديون است. 
درخود  موضوعى  بعنوان  زنان  مسئله  به  هيچوقت  ماركس 
و« ايزوله» نپرداخت. اما عليرغم اين، او مساعدتى كرد كه 
جبران ناپذير است، بله ، آنچه در مبارزه زنان براى حقوق 
كامل، جزو مهمترين آن محسوب ميشود. با ارائه و فرموله 
كردن درک ماترياليستى تاريخ، او فرمول تمام شده و حاضر 
و آمده اى در مورد مسئله زنان به ما نداد، بلكه چيزى به 
مراتب بهتر از آن را دريافت كرديم: متد صحيح و مطمئن 
ماترياليستى  درک  نخست،  موضوع.  درک  و  تحقيق  براى 
ارتباط  در  زنان  مسئله  تا  آورد  بوجود  را  امكان  اين  تاريخ 

با تكامل تاريخ بطور عام و  روابط  و مناسبات 
اجتماعى  در ادوار تاريخى و حقوق  فهميده شود. 

توضيحى بر موضوع و ترجمه
اجتماعى  هاى  جنبش  كه  ايران  امروز  طبقاتى  و  سياسى  شرايط  در 
اعتراضى، اينجا جنبش زنان،  با گرايشات و خطوط سياسى متفاوتى 
رجوع  دارند،  حضور  ايران  سياسى  عرصه  در  دارد-   خود  در  كه 
در  خود  نظران  صاحب  و  سنت  تاريخ،  به  ايران  كمونيستى  جنبش 

سطح بين المللى بيش از هر زمانى ضرورى است.  
و  نقد  مورد  را  ماركس  فمينيست ها،  خصوصا  ماركسيسم،  منتقدين 
سرزنش قرار مى دهند كه در مورد مسئله زنان، اظهار نظر چندانى 
نكرده است. حتى جامعه شناسانى چون راندال كولينز تا آنجا پيش 
ميروند كه ماركس را تلويحا به بينشى مرد ساالرانه متهم ميكنند و 
ميگويند كه انگلس اثر خود در مورد خانواده، مالكيت خصوصى و 
منشاء دولت را بعد از مرگ ماركس منتشر ميكنند يا متوسل به نمونه 
موضوع  تاريخى  و  عميق  آناليزهاى  و  تحليل  در  كه  ميشوند  هاى 
كنكرت، فاقد ارزش نقد هستند.  اين نوع نقدهاى فاقد ارزش نقد، 

منبعى براى تغذيه طيف معينى از فمينيستها است. 
ضرورت رجوع به ماركس و انگلس و ساير رهبران كمونيست در 
زنان، تنها در  رهايى  آلترناتيو  سپس  بر زن و   مسئله  ستم  بررسى 
تقابل با فيمينيستها نيست. جدل و پلميك با فيمينيستها تنها جزئى 
از مسئله است. جزء مهمتر از اين، وجود جنبش وسيع اعتراضى، و 
وجود ميليونها زن كارگر است كه اين زنان عليرغم اينكه بخشى از 
طبقه كارگر ايران هستند، اما پراكنده و بى سازمان اند. در اين زمينه 
دو موضوع : 1- نوع آلترناتيوى كه رهايى زنان را ضمانت كند،2- 
سازمانى كه زنان را از پراكندگى بيرون آورده و اتحاد آنان را تامين 

نمايد، هسته اصلى فعاليت كمونيستهاست. 
عميق  و  غنى  كافى  اندازه  به  زمينه  اين  در  ماركسيستى  تئوريهاى 
است. نظريه همه با هم دردى از معضالت فى الحال موجود زنان 
ستمديده ايران دوا نميكند. بايد به مسئله زن طبقاتى و سوسياليستى 
اند.  كرده  چنين  نيز  كمونيست  رهبران  ساير  همچنانكه  نگريست، 
بقول روزا لوگزامبورگ« بغير از محدودى كه مشاغل يا حرفه هايى 
دارند، زنان بورژوازى نقشى در توليد اجتماعى ندارند. آنان چيزى 
جز ياران مصرف كننده ارزش اضافى كه مردانشان از پرولتاريا مى 

چاپند، نيستند... ». 
سياسى  فرهنگ  دوباره  نماياندن  و  كردن  برجسته  راستاى  در 
ماركسيستى در مورد مسئله زن، مقاله كالرازتكين كه در سال 1903 

نگاشته شده را از زبان نروژى به فارسى ترجمه كرده ايم. 
اين مقاله بوضوح بر خط و جهت كمونيستى در قبال مسئله زن تاكيد 
كه  است  منتقدينى  به  مناسب  پاسخهاى  از  يكى  خود  اين  و  دارد، 
مى پندارند مسئله زن نزد ماركس از اهميت چنانى برخوردار نبوده 
است. كالرازتكين توضيح ميدهد كه چنين نيست . ايشان نقدهاى 
ماكرو هستند را در سطح  سرمايه دارى را كه در سطح  ماركس از 
كنكرت مسئله زن معنى ميكند، كه خود اين توضيحات زتكين نيز 
جزء كوچكى از مباحثات خيلى وسيعترى است، كه رهبران ديگرى 
الكساندر  روزالوگزامبورگ،  انگلس،  نظير  سوسياليستى  جنبش  در 

كولنتاى و.... انجام داده اند... . 
مسئوليت هر نوع اشكالى در ترجمه، كه نسخه اى از متن نروژى آن 

در اختيار نشريه تريبون زن هست، با من است. 
بهروز ناصرى

5 سپتامبر 2008

زنان چه 
چيزى را به 
كارل ماركس 
مديون 
هستند؟

از: كالرازتكين
25 مارس 1903
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در نتيجه اين  امكان براى  زنان 
جنبش  و  نيرو  تا    آمد  بوجود 
بشناسند،  برسميت   را   خود 
و  مى شود،  تالش  آن  براى  كه   هدفى 
آن شروطى كه مطلقا براى حل مسائل و 

معضالت (زنان) ضرورى اند. 
خرافات قديمى مبنى بر اينكه - موقعيت 
هميشه  براى  جامعه   و  خانواده  در  زن 
تغيير ناپذير است- را ويران كرد، قوانين 
واضح  بطور  ساخت.  را  ديگرى  اخالقى 
اين افشاءگرى بعمل آمد كه خانواده  مثل 
هر موسسه ى ديگرى در جامعه مرتب در 
حال تغيير و تحول است . تغيير خانواده 

زمانى اتفاق مى افتد كه شرايط 
مالكيتى  روابط  و  اقتصادى 
تغيير كرده باشد. ضمنا رشد 
نيروهاى مولده محرک اصلى 
آنجا  هستند،  تغييراتى  چنين 
تضاد  در   توليد  شيوه   ، كه 
و  دارى  سرمايه  مناسبات  با 
ميگيرد.  قرار  مالكيتى  روابط 
مناسبات  و  روابط  زمينه  بر 
 ، شده  انقالبى  اقتصادى 
انديشه  و  فكر  در  انقالبى 
پيوندد،  مى  بوقوع  انسانها 
دادن  تغيير  براى  آنها  تالش 
جامعه  روبنائى  موسسات 
با  منطبق  كه  تغييراتى  است، 
شده  انجام  تحوالت  و  تغيير 
اقتصادى  زيربنايى  سطح  در 
كه  آنچه  آن،  بدنبال  هستند، 
دارانه  سرمايه  مناسبات  طبق 
و مالكيتى تثبيت شده بودند 
شوند.  مى  افكنده  دور  به 
كه  كوششهايى  و  تالشها 
مبارزه  شكل  در  را  خود 

طبقاتى بيان ميكند. 
اثر«   بر  انگلس  مقدمه  از 

منشاء  و  خصوصى  مالكيت  خانواده، 
از  زيادى  بخش  كه  ميدانيم  ما  دولت» 
افكار و نظرات تئوريكى كه اينجا تكامل 

مى يابند، مديون ماركس است. 
آن چيزى كه انسان ميتواند و بايد به مثابه 
يك فرضيه به حساب آورد، چنانچه فرد 
وارد جزئيات شود، آن اثر در كليت خودش 
چيزيكه به ما ميدهد يك بصيرت روشن 
و  خانواده  كنونى  فرم  مورد  در  تئوريك 
ازدواج است كه بتدريج  و تحت مناسبات 

اقتصادى و مالكيتى تكامل يافته است.
همين بصيرت و بينش به ما ياد مى دهد كه 

نه فقط موقعيت زنان در گذشته را بطور 
پل  بعنوان  بلكه  كنيم،  بررسى  صحيحى 
مستحكمى جهت درک موقعيت اجتماعى 
موقعيت  و  آنان  شخصى  مسائل  زنان، 
Statsrettslige still-)حقوقى-دولتى
ing)  آنان در شرايط كنونى خواهد بود . 

و  اعتماد  قابل  تاريخآ  نيروهاى  اينكه 
و  كار  فعلى  اجتماعى  شرايط  در  متحرک 
انقالبى  را  شرايط  اين  تا  مى كنند  فعاليت 
كرده و اين موقعيت حقوقى كنونى را از 
اساس براندازند و برابرى زنان و مردان را به 
سرانجام برسانند، كه همين در « كاپيتال» با 
نيروى اقناع كننده اى به آن پرداخته است. 

آنجا كه ماركس با برترى كالسيك تكامل 
آنرا  هاى  شاخه  و  دارى  سرمايه  توليد 
ناآرامى،  مراحل  مى كند،  تحليل  و  تجريه 
ارزش  تئورى  در  گردش  قانون  كشف 
اى  بندى  جمع  چيز  هر  از  قبل  اضافى،- 
در موردكار زنان و كودكان- منطقا نشان 
داد كه سرمايه دارى پايه هاى كار خانگى 
زنان را از بين برده و اين شكل كنونى و 
سنتى خانواده را مضمحل ميكند، زنان را 
استقالل  به  خانواده  چهارچوب  از  خارج 
اقتصادى مى رساند و بر اين اساس برابرى 
زن بعنوان همسر، مادر و شهروند گريزى 

مى شود. 
آشكار  بوضوح  نكته  يك  ماركس  آثار  از 

است: 
اين تنها پرولتاريا بعنوان يك طبقه انقالبى 
اجتماعى  قوانين  به  توسل  با  كه  است 
پيش  بايد  و  مى تواند  سوسياليستى 
شرطهاى اجتماعى ضرورى  را براى حل 

كامل مسئله زنان فراهم سازد. 
به  كه  بورژوايى  زنان  اينكه  از  جدا 
و  مى توانند  نه  مى پردازند،  زنان  مسئله 
كارگر  زنان  رهايى  براى  مى خواهند  نه 
اند  داده  نشان  همچنين  آنان  كنند،  مبارزه 
و  اختالفات  حل  براى  الزم  آمادگى  كه 
كشمكش هاى جديد ولى مشكلى 
كه بر متن برابرى اجتماعى جنس 
رشد  دارى  سرمايه  جامعه  در  ها 

مى كند، را هم ندارند. 
در  كشمكش ها  و  اختالف  اين 
وهله نخست زمانى از بين مى روند 
كه بر استثمار انسان بوسيله انسان 
فايق  مشروط  تضادهاى  سپس  و 

آمده و پيروز شد. 
«كاپيتال» به طريق علمى چه چيزى 
نزول  سير  و  شكستگى  مورد  در 
خانواده و علل آن مى گويد، همين 
كمونيست»  حال «مانيفست  شامل 
_ اثر مشترک ماركس و انگلس _ 
كار  اندازه  «بهمان  مى شود:   هم  
دستها  مهارت،  به  كمترى  احتياج 
پس  كند،  پيدا  جسمى  نيروى  و 
بيشترى   تكامل  مدرن   صنعت 
مى كند، سپس كار زنان و كودكان 
بود.   خواهد  احتياج  مورد  بيشتر 
براى  سن،  و  جنسيت  در  تفاوت 
طبقه كارگر ديگر اعتبار اجتماعى 
كه   هستند،  كار  ابزار  همه  ندارد. 
جنسيتشان،  و  سن  از  بعد  افراد 
خود  به  را  متفاوتى  هاى  هزينه 

اختصاص مى دهند....»
روابط  در  عاطفى  پوشش  «بورژوازى 
خانوادگى را ويران كرده و آنرا به روابط 

خالص پولى كاهش داده است...» 
«شرايط زندگى جوامع قبلى به نفع شرايط 
پرولتاريا  رفت.  بين  از  پرولتاريا  زندگى 
ندارد،  خود  تملك  تحت  چيزى  هيچ 
بدون مالكيت است، رابطه او با همسر و 
روابط  با  مشتركى  وجهه  هيچ  فرزندانش 

خانوادگى بورژوازى ندارد... »
« در حال حاضر خانواده بورژوائى 
مى دهد؟  تكيه  چيزى  چه  بر 
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منافع  كسب  به   ، سرمايه»   » به 
تكامل  كامال  خانواده  شخصى. 
يافته فقط براى بورژوازى وجود دارد، اما به 
 (familieløshet)پرولتاريا بى خانوادگى
فروشى  تن  اين  و  اند  كرده  تحميل  را 

عمومى ...» 
«اظهار نظرهاى بورژوازى در مورد خانواده 
و آموزش و تربيت، رابطه ارزشمند والدين 
و فرزندان بيشتر انزجار آور ميشود  زيرا 
كه تمام اعضاى خانواده پرولتاريا در نتيجه 
صنعت بزرگ از هم پاشيده،  و بچه ها به 

ابزار كار و معامالت تبديل مى شوند.» 
ماركس چشم هاى ما را  تنها در باره اينكه 
نكرد،  باز  مى كنند  تغيير  تاريخى   تكامل 
نيز  آگاهى  اين   از  سرشار  را  ما  او  بلكه 
نمود كه اين تغييرات پيش درآمد ساختن 
هستند.   كامل ترى  و  باالتر  تازه،  چيزهاى 
«اضمحالل  كه  مى خوانيم  كاپيتال  در  ما 
سيستم  درون  در  خانواگى  كهن  مناسبات 
است،   انزجارآور  چقدر  سرمايه دارى 
براى  اقتصادى  جديد  پايه  بزرگ  صنعت 
شكل باالترى از خانواده و شكل باال ترى 
از رابطه بين اين دو بوجود مى آورد.  اين 
زنان،  كه  قطعى  نقش  تقسيم  بوسيله   را 
در  جنس  دو  هر  از  كودكان  و  جوانان 
بيرون  اجتماعى  سازمانيافته  توليد  پروسه 

از فضاى خانگى دارند، انجام مى دهد.» 
اين  از  كه  كثيفى  شكاكيت  اين  مقابل  در 
ايده آلهاى آينده بوجود آورده اند، ماركس 
با  كمونيست»   «مانيفست  در  انگلس  و 
بيرحمانه  تمام،  برترى  و  نفس  به  اعتماد 

وضع موجود را به انتقاد مى گيرند: 
«بورژوازى در همسر خود تنها يك وسيله 
توليد مى بيند. او مى شنود كه ابزار توليد 
بايد بشكل دسته جمعى مورد استفاده قرار 
نمى تواند  بورژوا)  او(  طبيعتا  و  گيرند، 
اين  كه  كند  فكر  اين  غير از  ديگرى  طور 
سرنوشت دسته جمعى مورد استفاده قرار 
گرفتن( ابزار توليد) ، بهرحال شامل زنان 

هم مى شود»
« او (بورژوا) نميداند كه موضوع اينست 
توليد  وسيله  بعنوان  زنان  موقعيت  كه 

متوقف شود.» 
« از اين گذشته هيچ چيز از اين مضحكتر 
نيست كه اخالقيست هاى بورژواى ما در 
مقابل ادعاى كمونيستها  مبنى بر اشتراک 
وجود  هميشه  تقريبا  اينكه  زنان،  رسمى 

داشته است.» 
« بورژواها نميخواهند روى اين دقت كنند 
در  را  پرولتاريا  دختران  و  زنان  آنان  كه 

دسترس دارند، تا بطور كلى در مورد تن 
فروشى رسمى هيج اظهار نظرى نكنند.  از 
اين گذشته آنان براى خوشگذرانى خود با 
زنان يكديگر ور رفته و معاشرت جنسى 

برقرار خواهند كرد.» 
« زناشوئى بورژوائى در حقيقت اشتراكى 
كردن همسر است. آنوقت  كمونيستها را 
مقصر ميدانند  براى اينكه آنان ميخواهند 
بطور باز و رسمى اشتراک زنان را بجاى 
گذشته  اين  از  كنند،  عملى  گنگ  تقلبيات 
مسلما با برانداخته شدن مناسبات توليدى 
تن  شكل  در  چه  زنان،  اشتراک  كنونى، 
فروشى رسمى و چه غير رسمى اش، كه 
برخاسته از اين مناسبات موجود  است، از 

بين ميرود.»
اينكه جنبش زنان چه چيزى را به ماركس 
مديون است، موضوع تمام شده اى نيست. 
او نورى روى اين مسئله – جريان تكاملى 
آزادى  به  اجتماعى  بردگى  از  را  زنان  كه 
كسى  تاكنون  كه  انداخت  كرد-   رهنمون 
موفق به اين كار نشده بود، از يك انسان 
با  و  هارمونيك  انسانى  به  مانده  عقب 

قدرت عمل. 
با آناليز عميق و تيزش از تضادهاى طبقاتى 
جامعه در دوره كنونى وريشه هاى آن، او 
چشمهاى ما را بر روى  منافع متضادى كه 
به وحدت نميرسند، كه زنان  در طبقات 
كرد.   باز  ميكند،  جدا  هم  از  را  مختلف 
خواهر  باره  در  گونه   عشقى  مزخرفات 
كردن  جمع  صدد  در  ظاهرا  كه  بزرگ 
خانمهاى بورژوا و زنان پرولتر است ، در 
پرتو درک ماترياليستى تاريخ ، مثل حباب 

از بين مى روند. 
آن شمشيرى را كه با آن رابطه بين جنبش 
زنان پرولتر با زنان بورژوا قطع گرديد، را 
از  استفاده  نحوه  و  كرد  درست  ماركس 
آنرا به ما ياد داده است. او همچنين يك 
بدست  بينش هايى  و  بصيرت  از  سلسله 
را  پرولتر  زنان  جنبش  قطع  بدون  كه  داد 
مبارزه  و  كارگران  سوسياليستى  جنبش  با 
طبقاتى انقالبى پرولتاريا  پيوند داده است.  
پس او به مبارزه ما اهداف روشن، عظمت 

و قامت برافراشته هديه كرده است. 
بى  و  غنى  حقايق  يكسرى  كاپيتال»   » در 
زمينه  در  هايى  الهام  و  تجارب  مانند، 
استدالل  و  زنانه  كار  موقعيت  زنان،  كار 
جمع  كارگران  از  حقوقى  حفاظت  براى 
اسلحه  انبار  كاپيتال»   » است.  شده  آورى 
معنوى در مبارزه امروز ما براى خواستها 
اهداف  براى  و  ضرورى  مطالبات  و 

به  ماركس  است.  مان  آتى  سوسياليستى 
مسائل   - كردن   بررسى  درست  نحوه  ما 
كوچك ، اغلب پرستيژى، مسائلى كه  تا 
انگيز  هيجان  زنان  مبارزه  براى  اندازه  آن 
را  مبارزه  قدرت  كه  است  ضرورى  و 
افزايش ميدهد، - را نشان ميدهد. اما او ما 
را به اين مرحله مى رساند، بررسى مبارزه 
بزرگ انقالبى براى كسب قدرت سياسى 
را نشان ميدهد، بدون  اگر كمك  جامعه 
سوسياليستى و رهايى زنان به يك آرزوى 
و  فراز  همه  مقابل  در  شود.   تبديل  دور 
نشيبها، او ما را سرشار از اين آگاهى ميكند 
كه تنها اهداف و ستراتژى دراز مدت است 
و  ارزش  ما  روزانه  فعاليت  و  كار  به  كه 

اهميت مى بخشد. 
در يك سو او مانع  اين مى شود كه ما پايه 
اى ترين شناخت از وجود و هستى جنبش 
مان را در بطن تعداد زيادى از پديده هاى 
منفرد،-  مسائل و نتايج – از دست بدهيم، 
در  ما  روزمره  مشكالت  وجود  بدليل  و 
معرض از دست دادن ديد و نگرش خود 
در مورد وسعت ،  افق تاريخى كه عصر 

جديد آنرا به جلو مى اندازد هستيم. 
 بهرحال او كه رهبر فكرى انقالبيون است، 
جنبش  ماند.  مى  رهبر  انقالبى  مبارزه  در 
با  كه  ميداند  خود  وظيفه  پرولتاريا  زنان 
اى  مبارزه  تك  حتى  هر  در  بنفس  اعتماد 
هم حضور داشته، براى موفقيت با افتخار 

در اين مبارزه خواهيم بود. 
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از سايت تريبون زن
 ديدن كنيد!
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 بگذار با كسانيكه مى خواهند قدرت در اختيار 
بتوانيد  و  كنيد  درست  برخورد  باشند،   داشته 

وضعى كه در جامعه  هست را تغيير دهيد. 
اين تكنيكهاى تاييد  شده به  قول خانم بيريت 
اووس متدى  است براى اينكه  فرد قدرت طلب 
قدرت خود را  از  دست ندهد و  براى ديگران 
را  خود  ظالمانه  رفتار  اينكه  يا   بگيرد  تصميم 
بر  ديگران حاكم نمايد، و اطالعات كامل  در 
در   بيريت  خانم   ندهد.   قرار  سايرين  اختيار 

مورد  5 تكنيك صحبت مى كند. 
بعد از  اينكه ما  متوجه  شديم كه  چقدر بطور 
عادى  اين  برخوردها تكرار مى شوند،  ما هم 
بايد  به شيوه اى  بهتر بتوانيم به  اين  موارد 

برخورد نماييم. 
چطور مى توانيم  وضعى  كه  در جامعه هست 

را  تغيير دهيم؟
چگونه  مى توانيم به اين ظلم و اختناق برخورد  

كنيم؟
برگيتا   خانم  قول  به   شده   تاييد   تفكر  واين 
متدى  است براى اينكه  طرف قدرت  خود را  
از  دست ندهد و براى ديگران تصميم بگيرد،  
ديگران   بر   را   خود  ظالمانه  رفتار   اينكه  يا  
حاكم  نمايد،  او در  مورد 5 نوع  تكنيك سخن  

مى گويد: 
1. نامرئى يا  پنهان

2. تمسخر آميز
3 . در ميان  نگذاشتن يا  سرپوش گذاشتن در  
مورد  اطالعات و آگاهى هائى  كه  از ديگران  

دريغ  مى ورزد
4  . دوبار  كسى  را مجازات كردن

5 . كسى را بدون  دليل مقصر  دانستن 

هدف  از  بكار  بردن اين  تكنيك ها اين است  
زنان   اينكه  براى  باشند  اى   وسيله  اينها   كه 
خودشان  و   كرده  عوض  را   شرايط  بتوانند 

بتوانند براى  زندگى  خود  تصميم بگيرند. 
روش تسلط غير  مستقيم 

كه   كردن  وانمود  طورى  پنهانى  اى   شيوه  به  
وجود  زنان  انكار شود و آن  چيزهائى كه تو 

انجام مى دهى و يا مى گويى مهم نيست و  هيچ 
ارزش ندارد.  اين روش مى تواند به  شيوه هاى  
مختلف بيان  شود، از جمله استفاده  كردن از  
اين  اساس  بر  اشاره.  و  بدن  حركات  و  كلمه 
هستى  كه   طورى  آن  يا   اسم  با  را  تو  روش 
در   اى  شيوه  به  حتى   يا  و  كنند  نمى  معرفى 
مورد  كار شما صحبت مى كنند  كه  كارى  كه 
شما انجام ميدهيد، چندان مهم و با ارزش جلوه 
داده نمى شود . با  روش غير  مستقيم وقتى كه 
به  كه  شود  مى  سعى   مى كنيد،  صحبت   شما 
شيوه هاى مختلف  از  قبيل ور رفتن  با  كاغذ 
يا  با  صندلى و غيره  توجه ديگران را از شما  
منحرف كنند  و نگذارند ديگران  به  حرف شما 

گوش فرا دهند. 
مى شود  منجر  اين  به  حركات  نوع   اين   حتى 
كه عالقه  ديگران  براى سوال  كردن و  عالقه  
نشان  دادن به صحبت هاى  شما كم مى شود. 
اينكه آدم در معرض اين نوع  برخوردها قرار 
مى گيرد مى تواند داليل مختلف از قبيل وجود  
سنتهاى كهنه و نادانى داشته باشد. هدف از به 
كار بردن اين روش اين است كه انسان خودش 

را  ناچيز و نامطمئن احساس كند. 
نوع  اين  كرد؟   بايد  چه   اينها  مقابل   در  ولى 
تكنيك ها مى تواند به شيوه هاى مختلف اعما 
ل شود  و كسى را هم ناراحت نكند. استفاده از 
اين تاكتيك ها خود داراى داليلى است. گاهى 
اوقات انسان مى تواند با بكار گيرى اين روش 
ديگرى  اعتراض  مقابل  در  مستقيما  محتاطانه 
قرار نگيرد. در چنين شرايطى  انسان نبايد  مثل 
را  خود  اينكه  يا  و  دهد  نشان  را  خود  قربانى 
را  خود  شما  كه  اينست  بهتر  بشمارد.  كوچك 
در شرايطى كه عصبانى و  نااميد هستيد نشان 
ندهيد ، بلكه با خونسردى و اعتماد به نفس از 
شما  حرف  به  اينكه  تا  نماييد  دفاع  خود  حق 
العمل  عكس  منتظر  كه  انسانى  بدهند.   گوش 
باشد قبل از عكس العمل ضربه را خورده است. 
العمل هاى  عكس  كه  دهد  نشان  بايد   انسان 

تحقيرآميز را قبول ندارد. 
موقعى كه شما بحث مى كنيد و ديگران 

توضيحى
 در باره اين ترجمه

ترجمه زير در باره تكنيكهاى 
مسلط  يا  يافتن  تسلط 
دانشگاه  در  است.   شدن 
دكتر  پنج  سوئد   استكهلم  
هاى  رشته  در  پروفسور  و 
ساختار  زمينه  در  مختلف 
محيط  تغييرات  و  قدرت 
مطالعه  و  تحقيق  به  اجتماعى 
تاييد  تكنيك هاى  پرداخته اند. 
مخالف  واستراتژيهاى  شده 
مطالعه  يك  از  جزء   يك  آن 
سوى  از  كه  است  وسيعتر 
دانشگاهى  آكادميسين هاى 
خانم   است.   گرفته  صورت 
به  را  موضوع  اووس  بيريت 
معرفى  جالبى  روشن و  شكل 

كرده است.            
جوهر اين مطلب ترجمه شده 
خواه  مقتدرين  كه  اينست 
باشد  طلب  قدرت  فرد   يك 
خواه يك گروه،  براى اعمال 
حاكميت خود،  از تكنيكهائى  
بيريت  خانم   ميكنند.  استفاده 
مى  تكنيكها  اين  معرفى  به 
مطلب   و  تحقيق  اين  پردازد. 
سعى ميكند  اين  پيام  را به 
يك  در   كه   بدهد  خواننده 
چگونه  ساالر  مرد  جامعه  
چنين  از  استفاده  با   مردان 
بر  خود   تسلط  تكنيكهايى 

زنان را  حفظ ميكنند. 
و  جالب  موارد   آنجاييكه  از 
اين  در  را   متعددى  خواندنى 
كه  دانستم  مفيد  يافتم،  مطلب 
مختصرى از آنرا  براى عالقه 
مندانى كه  به  زبان  سوئدى 

آشنايى ندارند، ترجمه كنم . 
انواع  كه  روزى  اميد  به 
يا  فرد   يك  كه   تكنيكهائى 
خود   يافتن  تسلط  براى  گروه 
استفاده  مورد  آنرا  ديگران  بر 

قرار ميدهد،  رخت بر بندد. 

اختر كمانگر

تكنيك هاى تاييد شده
 و استراتژى هاى مخالف آن

 
(bekreftartekniker och motstrategier)

       ترجمه از : اختر كمانگر
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مى توانيد  نمى كنند،  گوش 
مستقيما بحث تان را قطع نماييد. 
العمل  عكس  شما  طريق  اين  از 
نشان ميدهيد كه ديگران به حرفهاى شما 
كه  است  مهم  تو  براى  و  ندارند  توجه 
شما  باشند.  داشته  شنوا  گوش  حرفهايت 
درعمل نشان مى دهيد كه ضرورى است تا 
به حرف هاى شما گوش فرا دهند نه اينكه 
دوباره  آنها  اگر  بخواهيد.  آنرا  گستاخانه 
جدى  شيوه اى  به  بار  اين  دادند  ادامه 
بهرحال  شوند.   قائل  احترام  كه  بخواهيد 
مهم است كه شما مستقيما در مقابل اين  
به  بگيريد.    قرار   مستقيم   غير  حركت 
فرد يا افرادى كه اين رفتار ناخوشايند را 
در مقابل شما انجام داده اند بگوييد : آيا 
من درست شنيدم  كه شما اينطور گفتيد؟ 
را  طرف  كه  نماييد  برخورد  طورى  يعنى 

مورد سوال  قرار دهيد. 
آرامش  با  كه  اينست  ديگر  تكنيك  يك 
تا  كنيد  برخورد  مقابل  طرف  با  كامل 
بتوانيد او را خلع سالح نماييد.  بهتر است   
بگوييد  كه او ضمنا يادش رفته است تا تو 
را معرفى كند. اسم مرا نگفتى ! خوب اين 
انسان  اينكه  بدون  افتد  مى  اتفاق  چيزها 

خودش بخواهد. 
خوب است كه انسان از فرهنگ احترام به 
ديگران استفاده كند. مهم است كه شما هم  
به سهم خود به مردمى كه در اطراف شما 
به  را  خود  عالقه  و  دهيد  اهميت  هستند 
آنها نشان دهيد. به اين وسيله شما هم به 
ديگران گوش ميكنى و هم با پاسخ متقابل 
مى توانى بطرز خيلى مفيدى انتقاد خود را 
مطرح نمائى. اين نشان ميدهد كه شما به 
آنها گوش داده ايد و احترام قائل هستيد، 
پس در مقابل، ديگران هم به شما احترام 

مى گذارند. 

برخورد تمسخرآميز
بحث  نابرابرى  مورد   در  بخش  اين  در 
مى شود. در اينجا كسى ميخواهد قدرت در 
دست او باشدو كسى كه دنبال او مى افتد 
و هيچ حرفى نمى زند و خود را  دست كم 
مى گيرد، باعث مى شود كه مورد تمسخر 

و خنده ديگران قرار گيرد. 
باشد  خوش  كه  دارد  دوست  آدمى  هر 
براى  خنده  رابطه  اين  ولى در  بخندد،  و  
خوشى نيست بلكه براى رنجاندن و اذيت 
تاكتيك  اين  ميرود.  بكار  ديگران  كردن 
تمسخر آميز كه طبق آداب و رسومى كه 
زنان  به  نسبت  دارد  وجود  ما  جامعه  در 

امرى بسيار عادى است. اين مسئله آنقدر 
عادى است كه حتى در موقع صحبت كردن 
هم  خود را نشان ميدهد. در اين  زمينه  
ميرود  بكار  زنان   مورد   در  كه  كلماتى 
خيلى زشت است. بعضى اوقات زنان هم 
ميكنند  فكر  نادرست  خودشان  مورد  در 
زيرا خود را  مورد خطاب قرارميدهند و 
فكر ميكنند كه آرى خود  او مشكل دارد 
نه طرف مقابل. ميگويد آرى من خود بد 
بودم، چرا اينكار را كردم. در اينجا به فرد  
مورد  در  كه  ميشود  برخورد  كودک  مثل 
هر چيزى از او جلوگيرى ميگردد و نمى 

گذارند آنطورى كه انسان هست باشد.
 

در مقابل اين تكنيك
 چه بايد كرد؟ 

قرار   شرايطى  در   را   خود  نبايد  انسان  
دهد  كه احساس ضعف نمايد. برعكس، 
را   خود  و  بگيرى   باال  را   سرت  بايد 
كه  دهى   نشان  نيرومند  آدم   يك  مثل  
نميخواهى  اين  وضع را قبول كنى . نبايد 
احساس  و  بگيريد  كم   دست  را  خود 
دست  شما  به  آور  شرم  و  تحقيرآميز 
شما  ميخواهند  كه  آنهايى  برعكس  دهد. 
به  توسل  با  بايد  دهند،  نشان  بدينگونه  را 
استدالل و فاكت اين را نشان دهند. خود 
شما بايد صالحيت خود را نشان دهيد و 
كم  دست  را  شما  لياقت  كه  ندهيد  اجازه 
بگيرند. بايد خود را به شيوه اى مهم جلوه 
دهيد كه كسى حق شما را ضايع نكند. در 
مورد  شويد  مى  متوجه  شما  كه  شرايطى 
بحث  ميگيريد،  قرار  آميز  تحقير  برخورد 
را قطع كنيد و از اين نوع افراد بخواهيد 
كه برخورد تحقير آميز را بررسى كنند. با 
كه  بگوييد  و  شويد  ظاهر  نفس  به  اعتماد 
اين نوع برخوردها را  قبول نداريد و هيچ 
وجود  اينكه  براى  نخنديد.  آنها   با  وقت 
خود را  ثابت كنيد طورى برخورد كنيد كه 
نتوانند  وجود شما را  انكار نمايند. شما 
در مقابل اين نوع برخوردها،  آنان را مورد 
آنان  از  واضح  خيلى  و  دهيد  قرار  سوال  
بخواهيد كه منظورشان از آن نوع رفتارها 

يا برخوردها را  توضيح دهند. 

با احترام برخورد كردن 
انسان  آميز  تحقير  برخوردهاى  مقابل  در 
بايد به طرف مقابلش با احترام برخورد كند 
تا احساس با اهميت بودن و  قابل احترام 
بودن را در طرف مقابل بوجود آورد. زنان 
بايد  بحث كنند و  در ارائه بحث هايشان 

اين اعتماد  به نقس وجود داشته باشد  كه  
ديگران  بتوانند  در مورد آن  سئوال كنند. 
البته شركت دسته جمعى زنان در جلسات  
اين امكان  را براى زنان  بوجود مى آورد 
اين  و  كنند  پشتيبانى  همديگر  از  آنان   تا 
بگوييم   اينكه  براى  باشد  دليلى  ميتواند  
بهتر است رفقاى زن  با تعداد بيشترى و 

باهم در جلسات  شركت داشته باشند. 

اطالع رسانى ناكامل
در اين بخش ، بحث بر سر اين است كه 
اين  در  نمى رسد.  همه  به  كامل  اطالعات 
بخش اين بحث مطرح است كه يك  نفر 
يا گروهى بخاطر اينكه قدرت خود را از 
اختيار   در  كامل  اطالعات  ندهند،   دست 
ترتيب  اين   به  و  نمى دهند.  قرار  ديگران 
براى  ديگران  اين امكان را  فراهم نمى كند 
يا  جلسات  مورد   در  كامل  اطالعات  تا  
كنند.  كسب  را  ديگر  چيزهاى  و  پروتكل 
كردن ها  جلوگيرى  يا  برخوردها  نوع  اين 
باعث مى شود تا انسان دير متوجه موضوع 
شود و در نتيجه نتواند  به موقع اعتراض 
كند و  يا اگر اعتراضى هم كرد به شيوه 

نادرست آنرا بيان دارد. 

در مقابل اين بايد طرف را 
مجبور كرد تا  حقيقت

 را بگويد
در مقابل ابن نوع برخوردها بايد  طرف را 
مجبور كرد تا حقيقت را بگويد و  به او  
بگوييد  كه شما هم حق داريد تا از موضوع 
يا مسئله  اطالع كامل داشته باشيد. شما بايد  
بگوييد كه شما از همه چيز باخبر نيستى و 
اطالعات الزمه را  در اختيارتان  بگذارند. 
شما بايد  در اين موارد  دخالتگر باشيد و 
در  وقتى  مثال   بخواهيد.  را  خودتان  حق 
نشده  گرفته  تصميمى  زمينه ها هيچ  اين  
است، چرا بايد كسى  در اين مورد محروم 
باشد. كسى كه اينكار را  ميكند،  ديگران 
در  بايد   و  آورد  مى  حساب  به  نفهم  را  
شما   اگر  خواست.   توضيح  مورد   اين  
پاسخ مثبت دريافت  نكرديد، مى توانيد از 
همكارهايتان درخواست كنيد كه بصورت 
جمعى بخواهند كه شما نبايد از اين نوع 

مسائل محروم باشيد. 
اگر تصميمى كه شما هم  بايد مثل ديگران  
در آن  دخالت  داشته  باشيد ولى بدون 
توجه به نظرات شما تصميم را مى گيرند،  

شما  نظر  كه  است  معنى  اين  به 
چنين  در   . مى گيرند  ناديده  را 
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مى كند  احساس  انسان  مواقعى 
كه مورد توهين قرار گرفته است. 
شود  مى  كسانى  به  مربوط  اين 
ديگران  با  را  خود  حرفهاى  نميتوانند  كه 
انسان هاى  اينكه   يا  و  بگذارند  درميان 
خجالتى هستند و در بيان نظرات خود با 

مشكل روبرو هستند. 
در ادامه اين بخش  دو نوع برخورد مورد 
اشاره قرار مى گيرد: اينكه اگر شما خوب 
اگر  ميگيريد،  قرار  حمله  مورد  كنيد  كار 
بعنوان  را  شما  دهيد  مى  گوش  خوب 
هر  آورند.  مى  حساب  به  ضعيف  انسان 
كارى انجام مى دهيد ، چه خوب و چه بد،  
نشان  تجربه  مى گيريد.  قرار  غضب  مورد 
داده است كه دراين شيوه برخوردى  نهفته 
وجود دارد كه شما هر كارى بكنيد كارت 

غلط جلوه داده ميشود. 

در مقابل اين نوع 
برخوردها چكار بايد كرد 

اين نوع طرح و برخوردها را  به اين شيوه 
بشكنيد كه به خودتان و  به اولويت هاى 
فكر  است  تفهيم  قابل  خودتان   براى  كه 
با  تا  مى كند  كمك  شما  به  اين  كنيد. 
برخوردها  نوع  اين  با  بيشترى  سهولت 
است   مهم  كه  اى  نكته  شويد.  روبرو 
اينست كه  نقشه آنها را به اين شيوه خنثى 
كنيد كه از آنها  بخواهيد كه به اين سوال  
نرود  پيش  آنها  طرح  اگر  كه  دهند  پاسخ 
چه اتفاقى خواهد افتاد؟ آنها توضيح دهند 
كه چه چيزى در حال حاضر  در اولويت  
قرار دارد . وقتى شما بحث ها را  به اين 
سمت كشانديد آنموقع روشن مى شود كه 

چه چيزى سنگينى مى كند.
كه  ميگيرد  شرايطى  قرار  انسان در  وقتى 
هر كاريكه انجام ميدهى، نظر ديگران غلط 
تفسير مى شود بايد اين نكته را  طرح نمائى 
و بگوئى كه  من  ميدانم چكار مى كنم و 
چه چيزى برايم مهم است. شما مى توانيد  
شد  بد  چه  كه  بگوييد  مقابلتان   طرف  به 
من  ولى  ميكنيد،  احساس  اينطور  شما  كه 
به سالمتى خود اولويت ميدهم و خود را 
اميدوارم  و  ميدانم  گروه  اين  از  يكى  هم 
كه شما هم اينرا به رسميت بشناسيد ، هر 
چند كه  اين مسئله به شما ربط چندانى 

هم نداشته باشد. 

جبران كردن 
اينكه  انسانها چه انتظارات و خواست هايى 
چه  آنها  كه  دارد  بستگى  اين  به  دارند  

اينست  بهتر  دارند.  موارد  اين  در  ارزيابى 
شكلى  بهترين  به  كه  كنند  فكر  همه  كه 
كارهايشان را  انجام مى دهند. اگر اينطور 
به  توانيم   مى  راحت تر  آنوقت  باشد، 
انسان   چند  هر  نماييم.  برخورد  يكديگر 
سعى و تالش مى كند  كه در انجام  كارش 
اشكال نداشته  و با مشكل روبرو نگردد، 
ولى اين به اين معنى نيست كه در كار و 
زندگى اشتباه روى نمى دهد. همينكه شما 
به در مهد كودک ميرسيد تا  فرزندتان را  
برداريد، در خود  يك اشكال است. انسان 
بجاى اينكه عصبانى شود، بايد تالش كند  
تا موضوع را  توضيح دهد و سعى نمايد 
جلوگيرى   موضوع  شدن  تكرارى  از   تا 

بعمل آورد. 

بى دليل كسى را مقصر 
دانستن 

طورى به شما برخورد مى كنند كه خود را  
درمقابل چيزيكه اتفاق افتاده است مقصر 
شما  به  مسئله   آن  كه   چند   هر  بدانيد، 
بى ربط هم  بوده باشد. اين حتى مى تواند  
سنگين تر از برخوردهائى باشد كه  قبال 
كه  كسى  زيرا  داديم.  قرار  اشاره  مورد 
اطالعات  به دستش نمى رسد و وجودش 
ماند   مى  اين  مثل  نمى كنند،  احساس  را 
كه انسان دوبار مجرم محسوب شود. اين 
نوع برخوردها باعث مى شود دست آخر 
انسان اين احساس را داشته باشد كه آرى، 
اين اوست كه مقصر است و اشكال دارد. 
اين چيزها هر روز اتفاق مى افتد و به يك 

امر عادى و روزمره تبديل شده است. 
اين براى زنان بيشتر اتفاق مى افتد چون 
تا  نمى رسند  و  ندارند  كافى  اطالعات 

مسائل را تعقيب كنند. 
بجاى اينكه مسائل و شرايط كار با ديدى 
اكثرا  گيرند  قرار  بررسى  مورد  انتقادى 
مى  خود  گردن  به  را   مشكالت  وجود 
اندازند. مثال خانواده اى كه تمام مشكالت 
بچه اش را به گردن خود مى اندازد، كه در 
واقع بايد جامعه را مسئول همه اين چيزها 
تجاوز  او  به  كه  زنى  اينكه  يا  دانست. 
قلمداد  مقصر  است،  قربانى  خود  و  شده 
مى گردد به اين بهانه كه بد لباس پوشيده 
يا جائى كه رفته و به او تجاوز شده ، جاى 

مناسبى نبوده است. 
خيلى  بايد  برخوردها  نوع  اين  مقابل  در 

روشن برخورد كنى
خوب  خيلى  كه  اينست  قدم  مهمترين 
متوجه اين نكته شويد كه اين شما نبوده 

ايد كه چنين شرايطى را بوجود آورده ايد 
و الزم نيست كه خود را  تحت فشار قرار 
در  را  شما  كه  هستند  ديگران  اين  دهيد. 
به  آدم  اگر  اند.  داده  قرار  شرايطى  چنين 
وجدان خود مراجعه كند اين خود به اين 
مشكل كمك ميكند كه آدم خود را  مقصر 
نداند. تا جاييكه برايت ممكن است خارج 
از خودت يعنى آن شرايطى كه در آن  قرار 
مقصر  را  خود  آن  در  كه  ايد  بوده  گرفته 
مى دانسته ايد، فكر كنيد. چطور به شرايط 
مى  مقصر  را  خود  چرا  ميكردى؟  نگاه 
كن:  نگاه  خود  اطراف  به  سپس  دانستى؟ 
آيا  بود؟  چطور  ديگران  براى  شرايط  اين 
شرايط براى بقيه هم دشوار بوده است يا 
كسى آگاهانه يا غير آگاهانه سعى كرده كه 
شما را در چنين شرايطى قرار دهد؟ چيز 
مخفى وجود داشت كه شما را در چنين 
اينكه  باالخره  و  ؟  بود  داده  قرار  شرايطى 
شما اين وضع را چطور بررسى ميكنيد؟ 

تاييد خود و ديگران 
مقصر  را  شما  كه  برخوردى  مقابل  در 
مى داند، شما بايد با رفتار درست از آن نوع 
برخوردها جلوگيرى كنيد طورى كه خود 
شما نبايد اين احساس را داشته باشيد كه 
آرى شما مقصر هستى. شما در مقابل اين 
تاثير  تحت  كه  كنيد  سعى  برخوردها  نوع 
وقتى  نگيريد.   قرار  برخوردها  نوع  اين 
شما خود اين وضع را تاييد مى كنيد بايد 
اين انتظار را هم داشته باشيد كه از طرف 
ديگران هم تاييد شود، بويژه در شرايطى 
كار  و  دارند  حضور  هم  زنان  آن  در  كه 
ميكنند، كه هميشه با برخورد مردساالرى 
روبرو مى شوند. در اينجا خيلى مهم است 
بتوانند  و  كنند  دفاع  همديگر  از  زنان  كه 

هويت خود را ثابت كنند. 

جمع بندى كوتاه اينكه
براى  كه  زمانى  مدت  درتمام  قدم  اولين 
نماييد  مى  فعاليت  و  كار  وضعيت،  تغيير 
اينست كه با آگاهى و هشيارى كامل، كار 
با  كه  است  اين  دوم  قدم  دهيد.  انجام  را 
وضوح كامل اين مسئله را روشن  نمائيد  
هستيد.  ناراضى  موجود  وضع  از  شما  كه 
مثال هاى  با  كه  است  اين  قدم  سومين 

روشن حرف خود را بزنيد. 
اول  دهيد،  تغيير  را  وضعيت  اينكه  براى 
تغيير  را  خود  و  كنيد  شروع  خود  از  بايد 

دهيد سپس ديگران را.
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گرايش سوسياليستى جنبش زنان، مذهب، 
مردساالرى و سرمايه دارى

سرمايه  توليد  شيوه  استقرار  با  همزمان 
جامعه  در  غالب  سيستم  همچون  دارى، 
و  توليدى  سيستم  اين  گان  نخبه  بشرى، 
مدافعين مالكيت خصوصى بر ابزار توليد 
و حاكمان توليد سرمايه دارى، همواره در 
تالش بوده اند تا براى حفظ حاكميت اين 
طبقه  داشتن  نگه  مطيع  و  توليدى  سيستم 
اجتماعى  تحول  انداختن  بتاخير  كارگر، 
كاستن  و  سوسياليستى  توليد  شيوه  و 
براستثمار  مبتنى  توليد  از  ناشى  بحرانهاى 
اكثريت جامعه بشرى، تدابيرى اتخاذ كنند. 
با  مستقيم  رابطه  در  تاريخا،  تدابير  اين 
جهانى  جنبش  و  طبقاتى  مبارزه  وضعيت 
قواى  توازن  و  سوسياليستى  و  كارگرى 
طبقاتى قرار داشته است. در مقاطعى اين 
مبارزات  فشار  تحت  ها  انديشى  چاره 
با  طبقه  اين  متحدان  پشتيبانى  و  كارگرى 
و  داران  سرمايه  نشينى  عقب  و  انعطاف 
دولتهاى سرمايه دارى و در پاره اى موارد 
خشونت  با  نامساعد  قواى  توازن  بدليل 
سركوب  و  داران  سرمايه  وحشيگرى  و 
زنان،  چه  اگر  است.  شده  منجر  كارگران 
اصوال با پيدايش نظام طبقاتى و تقسيم كار 
و  كردند  پيدا  اى  ويژه  وضعيت  اجتماعى 
اساسا بطور مضاعف تحت ستم و استثمار 
توليد  شيوه  استقرار  با  اما  اند،  گرفته  قرار 
سرمايه دارى، اين ويژگى بعضا با تغييرات 
جدى مواجه بوده است. طبعا وقتى گفته 
ميشود «تغييرات جدى» منظور اين نيست، 
ستم مضاعف بر زنان در هيچ مقطعى محو 
و نابود شده باشد، بلكه منظور اين است، 
كه با جذب زنان به بازار كار، تقسيم كارى 
واحد  مبنايش  پيشين  هاى  دوره  در  كه 
كار  تقسيم  در  و  خورد  بهم  بود،  خانواده 
جديد زن از خانواده بيرون كشيده شد و 
شد.  كار  بازار  جذب  كارگر  يك  همانند 
اين تحول حاوى تناقضاتى بود كه بعضا به 
نفع زنان و در پاره اين موارد به نفع نظام 
توليد سرمايه دارى بود. در شيوه توليدى 
فئودالى، با وصف اينكه زن همواره در خانه 
و مزرعه كار ميكرد و مراقبت از حيوانات 
متعلق به خانواده را نيز بعهده داشت، اما 

مزدى  اساسا  ميداد،  انجام  كه  كارى  بابت 
دريافت نميكرد و از لحاظ اقتصادى كامال 
استقالل  بود.  شوهر  يا  و  پدر  به  وابسته 
اقتصادى زن اولين ضربه را به مردساالرى 
وارد نمود. با وصف اينكه مدافعين سيستم 
آگاه  وضع  اين  خوبى از  به  دارى  سرمايه 
نيروى  به  احتياج  توليد،  شيوه  اما  بودند، 
كارارزانتر و اقتضاى طبيعت آن دوران كه 
سرمايه دارى خود را موظف به مبارزه با 
شيوه توليد فئودالى مى ديد، آنچنان توازن 
قوايى بوجود آورده بود كه سرمايه دارى 
تازه به دوران رسيده ناچار بود، ولو موقتا 
رضايت  مردساالرى  تضيف  به  بوده،  هم 

دهد.
به  دارى  سرمايه  توليد  شيوه  كه  آنجا  از 
تداوم  در  دارد،  كه  متناقضى  ذات  سبب 
ميزند.  دامن  را  متضادى  روندهاى  خود 
همين ذات متناقض سرمايه دارى است كه 
اين سيستم توليدى را، بسوى شيوه توليد 
سوسياليستى سير ميدهد. و در واقع همين 
شده،  موجب  كه  است،  متناقض  ذات 
را  متناسبى  وضعيت  بتواند  دارى  سرمايه 
براى، توليد و انباشت سرمايه، فراهم نمايد. 
هاى  رفرم  به  تمكين  با  معينى  مقاطع  در 
اقتصادى، اجتماعى، سياسى و حقوقى مانع 
كمونيستى  و  سوسياليستى  گرايش  رشد 
طبقه كارگر شود و در شرايطى كه توازن 

قوا به نفعش باشد، دست آوردهاى بدست 
مردساالرى  فرهنگ  گيرد.  بازپس  را  آمده 
يكى از وجوه و شايد بتوان گفت اساسى 
دوران  ايدئولوژى  و  فرهنگ  وجه  ترين 
شيوه  با  اساسا  فرهنگ  اين  و  فئوداليست 
توليد سرمايه دارى در تناقض است. بعد 
از حاكميت سرمايه دارى بود، كه جنبش 
نبايد  البته  گرفت.  پا  بتدريج  زن  آزادى 
همواره  زن،  آزادى  آيده  كه  كرد  فراموش 
بصورت حاشيه اى از جانب ايدئولوگهاى 
در  واقع  در  و  شده  مطرح  دارى  سرمايه 
منظور  و  مقصود  زمان،  از  مقطعى  هيچ 
و  شرط  و  قيد  بى  آزادى  داران  سرمايه 
رهائى تام و تمام زنان نبوده، بلكه همواره 
به نسبت مطالباتى كه توليد سرمايه دارى 
و بازار آزاد، از زنان داشته به همان نسبت، 
دست مردساالرى و زن ستيزى را از زنان 
با  قوا  تناسب  كه  زمان  هر  و  كرده  كوتاه 
باز  را  دستاوردها  اين  ديده  خود  نفع  به 
پيچيدگى  اين  درک  است.  گرفته  پس 
از  دقيقا  زنان  آزادى  جنبش  فعالين  براى 
اين تناقض ذاتى شيوه توليد سرمايه دارى 
بايد استنتاج گردد. به عبارت ديگر همين 
تناقض است كه به ليبرالها اجازه مى دهد، 
تحت لواى آزاديخواهى و برابرى حقوقى 
دارى  سرمايه  آسياب  به  آب  مرد  و  زن 
بريزند و موجبات جدائى توده وسيعى از 
طبقه  كه  خود  اصلى  متحدين  از  را  زنان 
به  ها  ليبرال  نمايند.  فراهم  است،  كارگر 
كه،  هستند  واقف  حقيقت  اين  به  خوبى 
پيش  دورانهاى  به  مذاهب  و  اديان  كليه 
از توليد سرمايه دارى و عمده تا به دوره 
فئودالى تعلق دارند و فرهنگ مردساالرى 
و زن ستيزى يكى از وجوه بارز فرهنگ 
و ايدئولوژى اديان و مذاهب بزرگ تاريخ 
بشرى است، با وصف اين تالش دارند تا 
فمينيزم اسالمى را بعنوان تكيه گاه اساسى 
زنان ايران براى رهائى و برابرى به توده 

زنان ايران قالب كنند..
برابرى  و  زن  آزادى  چه  اگر  بنابراين 

با  اساسا  مرد  و  زن  حقوقى 
سرمايه  توليد  شيوه  پيدايش 

           محمد نبوى 
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واقع  در  و  كرد  ظهور  دارى 
دارى  سرمايه  كه  بود  فرزندى 
گيرى  شكل  با  اما  آورد  دنيا  به 
و رشد جنبش سوسياليستى ارتقا يافت و 
گسترده شد. بيان اين مقدمه طوالنى به اين 
دليل بود كه جوهر و ذات متناقض شيوه 
توليد سرمايه دارى، به ميزان معينى برايمان 
شدن  روشن  با  فقط  چون  شود،  روشن 
اين ماهيت متضاد است كه ما ميتوانيم به 
ضرورت بقاى مذاهب و فرهنگ و سنن و 
ايدئولوژى متناظر بر آن مخصوصا فرهنگ 
پى  دارى  سرمايه  جوامع  در  مردساالرانه 
آنرا  عليه  مبارزه  درست  شيوه  و  ببريم 
سرمايه  حاكمان  و  حاميان  به  و  بياموزيم 
دار اجازه ندهيم پتانسيل و توانائى هاى ما 

را عليه خودمان بكار برند.
مبارز  حال  عين  در  و  ستم  تحت  زنان 
دارى،  سرمايه  طليعه  با  چه  اگر  ايران، 
برافراشتند،  را  يكسانى  و  آزادى  پرچم 
همواره  مبارزاتشان  تاريخ  طول  در  اما 
توسط ايادى حاكمان مردساالر و خادمين 
و  شكست  با  مبارزاتشان  اديان،  ارتجاعى 
اديان  پيدايش  است.  شده  روبرو  ناكامى 
يهوديت،  مثل  اصلى  اديان  جمله  از  و 
به  واقع  در  اسالم  و  بوديزم  مسيحيت، 
دوران ما قبل سرمايه دارى، يعنى به دوران 
اين  برميگردد.  فئوداليسم  و  دارى  برده 
ايدئولوژى  و  فرهنگ  سنن،  طبيعتا،  اديان 
ميكنند.  نمايندگى  را  دوران  درآن  حاكم 
از  يكى  زن  بر  مرد  برترى  و  مردساالرى 
رابطه  در  گفت،  ميتوان  واقع  در  و  وجوه 
فرهنگ  اين  وجه  مهمترين  ستيزى  زن  با 
آن  از  كه  است  ارتجاعى  ايدئولوژى  و 
دوران به جا مانده و متاسفانه همواره عمل 
ميكند و نظام سرمايه دارى جهانى توانسته 
است اين فرهنگ و ايدئولوژى عصر كهن 
استثمارگرانه  اهداف  خدمت  در  كامال  را 
به  سئوال  اين  است  ممكن  درآورد.  خود 
و  سنن  از  خيلى  كه  كند؛  خطور  ما  ذهن 
دورانهاى  و  عتيق  عهد  به  متعلق  فرهنگ 
چرا  اند،  مانده  باقى  دارى  سرمايه  قبل  ما 
ما بايد در ميان اين همه سنن، به فرهنگ 
اين  واقعيت  دهيم؟  اهميت  مردساالرى 
است كه مساله زن، برابرى زن و مرد و زن 
ستيزى، يكى از وجوه و در واقع مهمترين 
وجه اين فرهنگ و سنن است كه مستقيما 
به تحول شيوه جهانى توليد ارتباط دارد. 
اگر ما اين اصل ديالكتيكى را قبول داشته 
باشيم كه نيروى محركه تغيير شيوه توليد 
سرمايه دارى به شيوه توليد سوسياليستى، 

طبقه كارگر است، الجرم بايد قبول كنيم 
كه زنان اگر نيمى از جامعه بشرى هستند، 
به طريق اولى نيمى از طبقه جهانى كارگر 
و  فرهنگ  اين  وقتى  بنابراين  هستند،  هم 
پيداست  دارد  اهميت  درجه  اين  به  سنن 
سرمايه  توليد  نظام  حاميان  و  حاكمان  كه 
دارى، با وصف اينكه زمانى خود پرچمدار 
سنن  و  فرهنگ  اين  با  مبارزه  مبشر  و 
و  حفظ  پرچمدار  اكنون  بودند،  ارتجاعى 

حراست و زنده نگهداشتن آن هستند.
را  مقدمه  و  بحث  اين  بخواهيم  اگر 
كلى  نتيجه  اين  به  و  كنيم  خالصه 
ايدئولوژى  سنن،  فرهنگ،  كه  مى رسيم 
ما  توليد  هاى  شيوه  محصول  مذهب  و 
بطور  يا  زن  آزادى  اند،  سرمايه دارى  قبل 
كنكرت ايده برابرى زن و مرد، با پيدايش 
و رشد سرمايه دارى بوجود آمد، اگر چه 
اين ايده و متعاقب آن جنبش برابرى طلبى 

در ابتدا محدود بود، اما با رشد طبقه كارگر 
سوسياليستى،  جنبش  رشد  و  پيدايش  و 
گسترش يافت و توسعه پيدا كرد. بنابراين 
نتيجه ميگيريم كه جنبش برابرى زن و مرد 
همزادند كه از  سوسياليستى دو  و جنبش 
دارى  سرمايه  توليدى  شيوه  ذاتى  تناقض 
چون  نهايتا  و  كردند  رشد  شدند،  متولد 
تكامل  پروسه  بايد  هستند  سرنوشت  هم 

و تعالى را با هم طى كنند.
طلب  برابرى  و  مبارز  زنان  از  اى  عده 
از  ها  فمينيست  سوسيال  مخصوصا  و 
كمونيست  و  ميگيرند  ايراد  ها  كمونيست 
مساله  گويا  كه  ميكنند  متهم  اين  به  را  ها 
و  زن  كامل  برابرى  و  جنسى  ستم  رفع 
و  دارى  سرمايه  كامل  نابودى  به  را  مرد 
موكول  سوسياليستى  توليد  شيوه  استقرار 
كرده اند و از اين لحاظ امر آزادى زن را 
در اولويت فعاليتهاى خود قرار نميدهند. 
اين ايراد و انتقاد و برخورد خشك و بعضا 

انتقاد،  اين  به  ها  كمونيست  ايدئولوژيك 
همزاد  دو  اين  تا  شده  موجب  مجموعا 
(آزادى بى قيد و شرط زن و سوسياليزم) 
و  شده  خود  سرنوشتى  هم  متوجه  نتواند 
به  مشترک  فصل  اين  از  درستى  درک  با 
سرمايه  و  مردساالرى  عليه  خود  مبارزه 
مبارزه  قرن  دو  تجربه  دهند.  ادامه  دارى 
 ، مبارزات  اين  خيزهاى  و  افت  زنان، 
شكست ها، پيروزيها، فداركارى و از جان 
گذشتنهاى هزاران زن و مرد برابرى طلب 
حقانيت اين مساله را ثابت كرده، كه آزادى 
بى قيد و شرط زن و رهايى كامل وى از 
سلطه مردساالرى، در تداوم و بقاى شيوه 
توليد سرمايه دارى امر محال و غير ممكن 
است. دو قرن از عمر سرمايه دارى گذشته 
است، اما سيستم مردساالرى و زن ستيزى 
من  منظور  دنياست.  رايج  سيستم  كماكان 
اين نيست كه، سلطه فرهنگ مردساالرى 
عمل  يكسان  به  بشرى  جوامع  همه  در 
ميكند و مثال سلطله آن در جامعه سوئد به 
مثال  يا  امريكاست،  متحده  اياالت  اندازه، 
مردساالرى در ايران همانطور عمل ميكند، 
كه در اسرائيل عمل مى كند. بلكه منظور 
مردساالرى  فرهنگ  كه  است  اين  من 
آن  جزو  ستيزى  زن  ايدئولوژى  همانند 
دارى  سرمايه  توليد  شيوه  كه  سنتهائيست 
مداما به توليد و بازتوليد آن كمك ميكند، 
قرون  فرهنگ  و  سنن  اين  بقاى  چون 
وسطايى، به بقاى خود سرمايه دارى يارى 

ميرساند.
همه جوامع سرمايه دارى ارزشهاى قانونى 
خانواده  شمردن  مقدس  براى  را  معينى 
به  خانواده  بزرگ  عنوان  به  مرد  وجود  و 
رسميت شناخته اند. در همه جوامع سرمايه 
مردان  دست  از  زنان  خوردن  كتك  دارى 
رسميت  به  اجتماعى  عرف  يك  همانن 
كشورهاى  اغلب  در  است.  شده  شناخته 
سرمايه دارى هنوز زنان و مردان براى كار 
مساوى، مزد مساوى دريافت نمى كنند. در 
اغلب كشورهاى سرمايه دارى تقسيم كار 
بر مبناى جنسيت وجود دارد. آمار تجاوز 
تمام  آمار  از  بخشى  هنوز  زنان  به  جنسى 
ميدهد.  تشكيل  را  دارى  سرمايه  جوامع 
صنعت سكس امروزه يكى از شته هاى پر 
منفعت دنياى سرمايه داريست كه فقط بر 
پايه استثتمار جنسى استوار است. بنابراين، 
بر  مبنى  ماركسيستها  و  كمونيستها  ادعاى 
اينكه، آزادى بى قيد و شرط زنان در شيوه 

يك  تنها  دارى،  سرمايه  توليد 
ادعاى ايدئولوژيك نيست، بلكه 
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يك ادعاى علمى و مادى است، 
دارى  سرمايه  بقاى  در  ريشه  كه 
دارد. اما عنوان كردن اين ايراد كه 
كمونيستها مساله جنبش برابرى طلبى زنان 
را در اولويت فعاليتهاى خود قرار نميدهند، 
ناشى از اين درک است، ممكن است بعضا 
درست باشد و كم نيستند كمونيستهايى كه 
رفع ستم جنسى را تحت اين عنوان كامال 
به  كه  باشند،  كرده  موكول  سوسياليسم  به 
عقيده من هم اين فرمول بندى تنها شانه 
پاره اى  از  را  كمونيست ها  كردن  خالى 
طبقاتى  مبارزه  كه  است  اصلى  وظايف 
وظيفه  عنوان  به  كمونيستى  جنبش  و 
براى آنان تعيين كرده است. همانطور كه 
سرمايه دارى به توازن قواى خود و طبقه 
كارگر توجه مى كند و به نسبت اين توازن 
قوا به داد و ستد با طبقه كارگر ميپردازد، 

طلب  برابرى  انسان هاى  و  ها  كمونيست 
نيز بايد به نسبت توازن قواى خود امتياز 
اين  كنند  تالش  همواره  و  كنند  كسب 
دهند.  تغيير  خود  نفع  به  را  قوا  توازن 
ممكن  رابطه  اين  در  مثال هايى  آوردن 
است پاره اى سوتفاهمات بوجود آمده در 
اصالحات  جنبش  كند.  حل  را  رابطه  اين 
كه  بورژوائيست  خصلتا  جنبشى  سياسى، 
سرمايه  حكومت  كردن  متعارف  هدف  با 
آمد،  بوجود  اسالمى،  جمهورى  دارى 
رشد كرد و نهايتا شكست خورد و اكنون 
در  خورده  شكست  لشكر  يك  همچون 
تالش است، خود را ترميم كند و مجددا 
ناكامى  و  شكست  داليل  آيد.  ميدان  به 
داشت  هايى  تالطم  در  ريشه  جنبش  اين 
و  اجتماعى  طبقات  بين  واقعى  بطور  كه 

آن  و  دارد  وجود  اجتماعى  گرايشات 
مشخصا دو گرايش ليبرالى و سوسياليستى 
درون جامعه است. اين دو گرايش در كليه 
جنبشها اجتماعى (جنبش كارگرى، جنبش 
جنبش  و  كردستان  انقالبى  جنبش  زنان، 

دانشجويى) در نبرد بودند.
را  زنان  جنبش  درون  ليبرالى  گرايش     
فمينيست هاى اسالمى و ليبرالهاى منفردى 
نمايندگى    عبادى  شيرين  خانم  همچون 
ليبرالهاى  برخالف  گرايش  اين  ميكردند. 
(ليبرالهاى  دارى  سرمايه  پيدايش  اوائل 
و  مذهب  با  مبارزه  هدفشان  كالسيك) 
خرافات مذهبى، اداب و سنن ارتجاعى و 
مردساالرى نبود. اگر بعد از انقالب كبير 
فرانسه ليبرالها عليه مردساالرى و خرافات 
مذهبى منتج از مسيحيت آن زمان مبارزه 
كردند و جنبش سوسياليستى اين مبارزات 

اى  پاره  به  توانستند  زنان  و  داد  ارتقا  را 
دو  ايران  در  يابند،  دست  خود  حقوق  از 
تن  بر  را  اسالم  عباى  ليبرال ها  بعد  قرن 
داشتند و به خرافات مذهبى متكى بودند. 
ايده رهائى و برابرى مقوله اى كامال بيگانه 
پيداست  و  بود  حضرات  اين  مطالبات  با 
گرايش سوسياليستى درون جنبش زنان به 
درستى پشت آن نرفت و از آن دفاع نكرد. 
فمينيست هاى اسالمى و ليبرال هاى مدافع 
اسالم  سر  بر  توبه  آب  ميخواستند  آنان 
بريزند و اسالم را تطهير كنند و ستم بر زن 
را نه منتج از دين اسالم بلكه آن را صرفا 
منتج از مردساالرى بدانند و دين اسالم را 
برى از اين آداب و سنن ارتجاعى قلمداد 
ايران  مبارز  زنان  اينكه  از  غافل  نمايند. 
سه  و  مردساالرى  ضد  تجربه  قرن  دو  با 

خوب  اسالمى،  ارتجاع  عليه  مبارزه  دهه 
ميدانستند كه اسالم و فرهنگ مردساالرى 
مى دانستند  نيستند.  هم  از  تفكيك  قابل 
مى دانستند  است،  مردساالرى  عين  اسالم 
اسالم بدون مردساالرى قابل دوام نيست، 
وسيعتر  خيلى  ابعادى  در  اسالم  مدانستند 
را  مردساالرى  مسيحيت  و  يهوديت  از 

توليد و بازتوليد ميكند.
زنان  جنبش  درون  سوسياليستى  گرايش 
بخوبى توانست دست ليبرال هاى خجولى 
را كه ميخواستند اسالم و رژيم ارتجاعى 
جمهورى اسالمى را نجات دهند رو كند. 
عمده  گرايش  دو  تقابل  يعنى  روند،  اين 
ليبرالى و سوسياليستى درون جنبش زنان 
جنبش  جمله  از  و  جنبش ها  ساير  در 
و  كردستان  انقالبى  جنبش  و  كارگرى 
پيوست  وقوع  به  نيز  دانشجويى  جنبش 
چپ  پتانسيل  بودن  قوى  خوشبختانه  و 
با  نتوانند  ليبرال ها  تا  شد  موجب  جامعه 
سرمايه  در  تغيير  موجبات  اسالم،  تطهير 

دارى جمهورى اسالمى را فراهم كنند.
با اين مثال روشن شد كه به قول مشهور 
كليه  ليبرالها  نيست.  «گردو»  گردى  هر 
صادر  زنان  عليه  اسالم  كه  را  احكامى 
كرده تلويحا قبول كرده اند. آنان نصوص 
العقل  ناقص  «زن  ميگويد  كه  را  قران 
جزو  «زن  است»،  ضعيفه  «زن  است» 
اموال مرد به حساب ميآيد» و... قبول كره 
خانم  دارم  يقين  چون  تلويحا،  گفتم  اند. 
اتفاق  به  قريب  اكثريت  و  عبادى  شيرين 
احكام  اين  كه  مى دانند  ايران  ليبرالهاى 
و  هستند  انسانى  ضد  و  ارتجاعى  عميقا 
تلويحا  چرا  اما  جهالتند.  دوران  به  متعلق 
قبول دارند و تالش مى كنند كه توده زنان 
جامعه را در قبول آن با خود همراه كنند، 
نفع  به  ها  ايده  اين  بقاى  مى دانند  چون 
دارى  سرمايه  –اجتماعى  اقتصادى  نظام 
است. واقعيت اين است كه تاريخا سرمايه 
داران و حاكمان شيوه توليد سرمايه دارى 
افكار  و  خرافات  اين  آورندگان  بوجود 
فرهنگ  مذهب،  اما  اند،  نبوده  ارتجاعى 
در  ستيز،  زن  احكام  كليه  و  مردساالرى 
دنياى واقع به منافع مادى و ملموسى براى 
آنان تبديل مى شود. امروز، بعد از عقب 
ليبرالها  خردادى،  دوم  اصالحات  نشينى 
عبارت  كه  خود  اساسى  شعار  و  پرچم 
است از «تغيير قوانين مربوط به خانواده» 
حالى  اين در  دارند، و  را هنوز در دست 

جنبش هاى  در  ليبرال ها  كه  ست 
اجتماعى ديگر هنوز با اين توش 
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و توان نتوانسته اند پشت راست 
كنند و مجددا به تقابل با گرايش 
سوسياليستى بپردازند. به عقيده 
من اين ويژگى به مسايلى بستگى دارد كه 
است.  ايران  زنان  جنبش  نماى  خصلت 
يكى از اين مسايل، يا به عبارتى ويژگيها 
خصلت دمكراتيك بودن جنبش زنان است 
و به همين دليل فعالين اين جنبش اقشارى 
از زنان مرفه، خرده بورژوا و زنان كارگر و 
زحمتكش را در برمى گيرد. خصلت ديگر 
است.  آن  نبودن  اى  توده  در  زنان  جنبش 
زنان  خبرگان  جنبش  هنوز  جنبش  اين 
عظيم  خيل  و  نشده  اى  توده  هنوز  است، 
نياورده  خانه دار به آن رو  كارگر و  زنان 
اند. اين دو خصوصيت عمده موجب شده 
بتواند  جنبش  درون  ليبرالى  گرايش  تا 
همواره پروژه خود را براى به زير سلطه 
به  باشد.  داشته  جنبش،  اين  آوردن  در 
عبارت ديگر اين دو وجه جنبش به اضافه 
نفس مطالبات ليبرال ها كه تغيير قوانين در 
است،  اسالمى  جمهورى  نظام  چارچوب 
موجب شده فضا براى كار صنفى ليبرالها 

تر  ممكن  العموم  على 
سوسياليست  زنان  باشد. 
كه  طلب،  برابرى  و 
مبارزه  عرصه  فعال 
به  وظايفى  هستند،  زنان 
مراتب مشكلتر از فعالين 
ساير  در  سوسياليست 
بردوش  را  ها  جنبش 
رفيق  مثال  بعنوان  دارند. 
عرصه  فعال  كه  كارگرى 
جنبش كارگرى است به 
ضمن  مى تواند  سهولت 
مرزبندى با ساير گرايشها 
به فعاليت مشترک با ساير 
خود  طبقه  هم  كارگران 
سهولت  اين  اما  بپردازد، 
در جنب زنان كه جنبشى 
وجود  است  فراطبقاتى 
مشكل  اين  البته  ندارد. 
در  ريشه  و  است  موقتى 
اين  بودن  اى  توده  عدم 
پيوند  عدم  و  جنبش 
جنبش  با  جنبش  اين 
بنابراين  دارد.  كارگرى 
اساسى  حاضر  حال  در 
و  زنان  وظايف  ترين 
و  سوسياليست  مردان 

اين  رفع  براى  تالش  بايد  طلب،  برابرى 
كمبودها باشد. مطمئنا اگر اقشار وسيعى از 
زنان و مردان كارگر صفوف جنبش زنان 
طرح  براى  مجالى  ديگر  كنند،  تقويت  را 
شعار ليبرالها باقى نخواهد ماند. اگر فعالين 
جنبش  و  زنان  جنب  در  سوسياليست 
كارگرى متوجه هم سرنوشتى خود شوند، 
بطور يقين گرايش چپ جامعه فرسنگ ها 
و  راديكال  گرايش  كرد.  خواهد  پيشروى 
به  علم  با  ايران  زنان  جنبش  سوسياليست 
اينكه نابرابرى و تبعيض جنسى در جامعه 
اى كه مذهب و عقب افتادگى اقتصادى و 
فقر و فالكت بر آن حاكم است، به مراتب 
سرمايه  متعارف  جامعه  يك  از  تر  عميق 
داريست، وظيفه دارند توده زنان و كارگر 
را از اين واقعيت مطلع سازند كه، «سرمايه 
دارى وحشى و نا متعارف جمهورى اسالم 
مردساالرى  فرهنگ  و  اسالمى  ارتجاع  از 
بهره بردارى كرده و از آن به عنوان عاملى 
مى  استفاده  بيشتر  سودآورى  خدمت  در 
كند. زنان آزاديخواه ايران بايد متوجه اين 
جمهورى  تالش  تمام  كه  شوند  مساله 

اسالمى براى زير دست نگه داشتن زنان، 
از  كه  است  منفعتى  اساس  بر  تنها  و  تنها 
نصيب  اقتصاد  قلمرو  در  نابرابرى  اين 
كمونيست  كارگران  ميشود.  داران  سرمايه 
و آزاديخواه، بايد هم طبقه اى هاى خود 
را به حقيقت واقف گردانند كه، زير دست 
نگه داشتن زنان منجر به ايجاد شكاف در 
صفوف كارگران و زحمتكشان شده و اين 
امر به نوبه خود موجب ميشود تا دستمزد 
كارگران همواره در سطح پائينى نگه داشته 
شود. گرايش سوسياليستى، بايد تالش كند 
ضمن تامين پشتيبانى طبقه كارگر از جنب 
به  را  زن  آزادى  اساسى  شعارهاى  زنان، 
شعار عمومى اين جنبش تبديل كند. زنان 
مبارز ايران بايد متوجه اين حقيقت باشند 
كه گذرگاه رهائى زن در استقالل اقتصادى 
زن است، بنابراين بايد همواره تالش كنند 
جيب  در  دستشان  اقتصادى  لحاظ  از  كه 
خودشان باشد و متك به خود باشند. زنان 
مبارز نبايد مطلقا به تغيير قوانين زن ستيز 
تغيير  باشند،  راضى  اسالمى  جمهورى 
قوانين مربوط به خانواده، ازدواج، طالق، 
حضانت و... ممكن است از لحاظ 
خاطر  رضايت  موجب  تاكتيكى 
توده زنان باشد اما مطمئنا ذره اى 
اسالمى  جمهورى  مردساالرى  از 
كم نمى كند. زنان انقالبى ضمن به 
دستاوردى،  هر  شناختن  رسميت 
مداما خواهان لغو كليه قوانين زن 
اجبارى  حجاب  لغو  هستند.  ستيز 
همچون  بايد  پوشش  آزادى  و 
و  زنان  شعار  بيت  شاه  هميشه 
طلب  برابرى  و  آزاديخواه  مردان 
باشد. زنان سوسياليست و برابرى 
طلب به اين حقيقت واقفند كه راه 
جنگيدن و نبرد با ارتجاع مذهبى، 
كه  است  سيستمى  با  جنگيدن 
سنن  ساير  و  مردساالرى  فرهنگ 
كند.  مى  بازتوليد  را  ارتجاعى 
ستيزى  زن  به  ايران  در  مذهب 
مبارزه  است.  داده  رسميت  كامال 
زنان و مردان آزاديخواه و برابرى 
طلب در اروپا و آمريكا باعث شد 
تا مسيحيت جل وپالسش را جمع 
كند و به درون كليسا بخزد. مطمئنا 
زنان و مردان آزاديخواه و برابرى 
طلب ايران نيز قادرند اسالم را به 

عقب نشينى وا دارند.
               سپتامبر 2008

آبان  1386 . اكتبر 2008

آزادى براى زن در قانون شرع



35 بو  تر

مصاحبه با فرشته معارفى
كمونيست  حزب  و  كومله  پيشمرگ  اينكه  از  قبل  شما   
پيش  چطور  زندگيتان  و  بوديد  كاره  چه  باشيد  ايران 

مى رفت؟
فرشته : بنده خانه دار و مجرد بوده و در شرايط مالى بدى بسر 
بسيار  تاثير  ام   خانواده  و  من  روحيات  بر  مالى  فقر  مى برديم  
ناخوشايندى داشت و از طرف ديگر به دليل حاكم بودن فرهنگ 
داشت  وجود  جامعه  در  كه  دارانه  سرمايه  و  اسالمى  ارتجاعى 
طبعا خانواده ما هم جدا از اين جامعه نبود، كوچكترين آزاديها از 
طرف خانواده از ما سلب مى شد، هر چند واقف بودم كه خانواده 
ما نيز قربانى اين فرهنگ ارتجاعى حاكم بر جامعه  بود  به همين 

دليل جلو رشد استعدادهاى ما گرفته مى شد.

چرا پيشمرگ شديد و چگونه با كومله آشنا شديد؟

فرشته : همانطوركه درجواب سئوال قبل گفتم هر چند فرهنگ 
ارتجاعى بر خانواده ما هم تاثير خودش را گذاشته بود ولى با 
وجود اين هم به دليل سياسى بودن براردانم تا حدودى فضاى 
و  كومله  با  كه  برادرانم}  از  {يكى  بود  سياسى  ما  خانوادى 
حزب كمونيست ايران آشنايى كامل داشت و با افراد مختلف با 
گرايشات چپ و راديكال در ارتباط بود و آنهارا به منزل دعوت 
مى كرد و به بحث و گفتگو بر سر مسائل مختلف مى پرداخت 

ما نيز تحت تاثير تفكرات انسانى آنها ماركسيسم شديم.

فعاليت    كمونيست  حزب  و  كومله  در  است  مدت  چه 
دارى؟

فرشته : من از گذشته با كومله آشنا بودم، خط چپ و راديكال 
كه  سازمان  دراين  من  فعاليت  مدت  اما  شناختم  مى  را  كومله 
كوتاهى  مدت  است  ايران  كمونيست  حزب  كردستان  شاخه 

مى باشد يعنى به چند ماه گذشته برمى گردد.

آيا در چارچوب تشكيالت شما تفاوتى در زمينه كارهاى 
تشكيالتى بين زنان و مردان مشاهده مى كنيد؟ 

فرشته : نخير اختالفى وجود ندارد اساس كار تشكيالتى ما بر 
چارچوب نظرى حزب كمونيست ايران بنا نهاده شده و رهبرى 
تشكيالت نمى تواند جدا از اصول و پرنسيب هاى اعتقادى خود 

عمل كند. 

عرصه فعاليت شما در اين تشكيالت چيست؟

فرشته : فعاليت ما شامل دو بخش است. سياسى و نظامى ما در 
بيشتر  ماركسيست  پيشروان  و  مبلغان  عنوان  به  تشكيالت  اين 
توان خود را صرف كار سياسى و ارتقا اگاهى خود مى كنيم. ما 
كارهاى روزانه خود و كارهاى تشكيالتى كه به ما واگذار ميشود 
را با كمال ميل و با روحيه انقالبى انجام مى دهيم كه اين كارها 

شامل كار حفاظتى و غيره مى باشد. 

كمى از وضعيت زنان در كومله و حزب كمونيست ايران 
صحبت كنيد.

فرشته : زنان در كومله و حزب كمونيست از هر نظر با مردان 
برابر بوده و داليل و عواملى كه باعث تبعيض در جامعه ميشود 
كه همانا تبعيض و نابرابرى اقتصادى و غيره مى باشد در كومله و 
حزب كمونيست ايران نه تنها وجود ندارد بلكه اساس كارمبارزه 
عليه بى عدالتى و مبارزه براى بوجود آوردن جامعه اى كه در آن 
زن و مرد برابر باشند. به همين دليل ساده در تشكيالت ما كسى 
نمى تواند حقوق زنان را به خاطر جنسيت آنها زير پا بگذارند و 
اگر چنين عملى از طرف مردان نسبت به زنان صورت پذيرد ما 

اجازه نخواهيم داد. 

روبرو  معضالتى  چه  با  جامعه  در  زنان  شما  نطر  از 
هستند؟

كه  ترين  اساسى  من  نظر  از  اما  شمارى،  بى  معضالت   : فرشته 
معضالت ديگر را به همراه مى آورد برابر نبودن زنان با مردان از 
لحاظ اقتصادى است كه زنان را عمال به گوشه آشپزخانه برده 
عمل  به  گيرى  جلو  كار  بازار  و  جامعه  به  آنها  شدن  وارد  از  و 

مى آورد. 

از نظر شما معضالتى كه زنان در جامعه بخصوص ايران 
مذهب،  فرهنگ،  هستند  كدامها  گريبانند  به  دست  آن  با 

سنت...؟

فرشته: از نظر بنده اساسى ترين عامل نظام سرمايه داريست  كه 
تمام اين موارد و موارد ديگر را براى بيشتر استثمار 
از  ها  توده  و  زنان  آوردن  در  سلطه  زير  به  و  كردن 
اين عوامل بهره مى گيرند بنده تا آنجايى كه خود اين 

دژبان»  «ادريس  زن   تريبون  همكار       
ژيال  پور،  معارفى  فرشته  با   را  گفتگوهايى 
كومه له،  پيشمرگان  از  قادرى  چيا  و  عباسى 
بعمل آورده است كه مالحظه مى كنيد. در اين مصاحبه ها 

سعى شده شكل محاوره اى آن محفوظ باشد.
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جانب  از  را  فشار  بيشترين  ام،  كرده  حس  را  فشار ها 
مذهب و سيستم ارتجاعى حاكم بر زندگى خود و هم 
سرنوشتانم را ديده ام و چشيده ام ، مذهب نقش بسيار 
عمده  اما  است،  داشته  زنان  ما  زندگى  در  ارتجاعى  و  مخرب 
كردن مذهب به عنوان يك سنت ارتجاعى رژيم حاكم كه زندگى 
ما زنان را به يك جهنم تبديل كرده است بدان معنا نيست كه ما 

نقش ديگر عوامل نظام سرمايه دارى را ناديده بگيريم. 

 از نظر شما راههاى مبارزه با معضالتى كه زنان با آن 
روبرو هستند كدامند؟

فرشته: به نظر من راههاى مختلفى وجود دارد ولى اساسى ترين 
راه متشكل شدن زنان در تشكل هاى توده اى خود و پيوند زدن 
سرنوشتى  هم  احساس  و  كارگر  طبقه  جنبش  به  زنان  جنبش 
كارگران ، زحمتكشان و ساير جنبش هاى راديكال اجتماعى  با 

مانند جنبش دانشجوى و جوانان است. 

تا چه اندازه از وضعيت جنبش زنان مطلع هستيد؟ منظور 
از گرايشات مختلف در درون جنبش زنان است ؟

و  دانشجوى  نشريات  طريق  از  زيادى  حدود  تا  من  فرشته: 
رسانهاى گروهى احزاب اپوزيسيون با گرايشات مختلف موجود 
،ليبرال،  چپ  مانند  گرايشاتى  ام  داشته  آشناى  زنان  جنبش  در 
فمينيزم اسالمى، و...... آشناى داشتم به عنوان مثال با كمپين يك 
ميليون امضا و گرايش ليبرالى و اصالح طلبانه آن آشنا بودم اما 
خوشبختانه با قدرت گيرى دوباره چپ در دانشگاهها و جامعه 
سرخ  هاى  مارس  گذارى 8  بر  شاهد  ما  اخير  سال  دو  يك  در 
در تهران و بيشتر شهرهاى كردستان بوده ايم و خوشبختانه اين 

روال در حال اوجگيريست. 

با سپاس رفيق فرشته ازاين كه وقت خود را در اختيار ما 
گذاشتى موفق باشى.

مصاحبه با ژيال عباسى 
 

كمونيست  حزب  و  كومله  پيشمرگ  اينكه  از  قبل  شما 
پيش  چطور  زندگيتان  و  بوديد  كاره  چه  باشيد  ايران 

ميرفت؟

ژيال : من قبل از اينكه به اينجا بيايم محصل بودم و در دوران 
خودم  شخصى  زندگى  مشغول  و  كردم  مى  تحصيل  دبيرستان 

بودم

چرا پيشمرگ شديد و چطور با كومله آشنا شديد؟

ژيال: در جواب اينكه چرا پيشمرگ شدم  بايد بگم كه من عالقه 
سياست ها  به  عالقه  دركنار  و  داشتم  شدن  پيشمرگ  به  زيادى 
و خط فكرى كومله آشنايى داشتم و به آن عقيده داشتم چون 
اينكه  و  ست.  بشرى  اهداف  تحقق  راستاى  در  آن  سياستهاى 

چطور با كومله آشنا شدم اطرافيانم سبب اين آشنايى و همچنين 
به وسيله تراكت و نوارهاى كومله كه در داخل كشور از طريق 
كسانى كه مخفى در داخل مشغول كارند به ما رسيده بود آشنايى 

من را پر بار تر كرد.

فعاليت  كمونيست  حزب  و  كومله  در  است  مدت  چه 
دارى؟

ژيال: حدود سه ساله است.

كارهاى  در  تفاوتى  شما  تشكيالت  چارچوب  در  آيا 
تشكيالتى بين زنان و مردان وجود دارد؟ اگر هست نام 

ببريد؟

ژيال: خير همه در اينجا در حد  توان  و عالقه خود فعاليت دارند 
چه زن و چه مرد ما در اينجا كار زنانه و مردانه نداريم

عرصه فعاليت شما در اين تشكيالت چيست؟

ژيال: من در بخش فارسى صداى حزب كمونيست ايران فعاليت 
مى كنم.

كمى از وضعيت زنان در كومله و حزب كمونيست ايران 
صحبت كنيد.

ژيال: زنانى كه از جامعه ايران به اينجا آمده اند كما بيش همه 
براى فراراز سيستم هاى غلط و مرد ساالرى و همچنين اعتقادات 

سياسى خود به اين محيط آمده اند.
و در اينجا به نظر من زنان آزاد هستند و خود براى زندگى خود 
تصميم مى گيرند هر كس بسته به عالقه خود و توانايى خود به 
كارى كه دوست دارند مشغول و راحت انديشى و راحت زيستى 

و خود مختارى را اينجا تجربه مى كنند.
زنان اينجا در همه ارگانها دخالت دارند و مى توانند تواناى هاى 

خود را به كار بگيرند. 

مشكالتى  و  مسايل  چه  با  ايران  در  زنان  شما  نظر  از 
درگيرند؟ چه عواملى باعث اين مشكالت مى شوند؟

در   . است  زنان  معضالت  از  بسيارى  چشمه  سر  مذهب  ژيال: 
مذهب سنت و فرهنگ غلط نهفته است مثال مذهب فرهنگ و 

آداب مرد ساالرى و زن ستيزى را به همراه آورده است.
مذهب يكى از عوامل به خانه كشاندن زنان بوده و همين سيستم 
ارتجاعى مى  توليد سنتهاى  توليد و باز  باعث  كه  مذهب است 
هر  از  حاكميت  و  درقدرت  ماندنش  براى  دارى  سرمايه  شود 
راهى استفاده مى كند كه يكى از اين نابرابرى ها ستم بر زنان 
است و اين خودش پايه اقتصادى دارد و براى آزادى زنان بايسى 

سرمايه دارى را از ريشه كندش.

با سپاس از شما رفيق ژيال از اينكه در اين گفتگو ما شركت 
نموديد. 
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مصاحبه با چيا قادرى
كمونيست  حزب  و  كومله  پيشمرگ  اينكه  از  قبل  شما   
پيش  چطور  زندگيتان  و  بوديد  كاره  چه  باشيد  ايران 

ميرفت؟
چيا: من قبل ازاينكه به تشكيالت كومله و حزب كمونيست ايران 

بپيوندم خانه دار بودم

چرا پيشمرگ شديد و چطور با كومله آشنا شديد؟

چيا: هر زنى كه در ايران هست با مشكالت خاصى روبرو است 
پيوست  و  خانوادگى  مشكالت  داراى  ديگر  زنهاى  مثل  هم  من 
شدن دو تا از خواهرام به تشكيالت وچند بار مالقات كردن من 
با آنان در اردوگاه كومله توانستم با سياست هاى كومله و حزب 
كمونيست ايران آشنا بشم و با خواندن بياننامه حقوق زن توانستم 
خوب تر وشفاف تر سياست هاى اين تشكيالت را بشناسم و اينها 

باعث پيوستن من به كومله بود.

فعاليت  كمونيست  حزب  و  كومله  در  است  مدت  چه 
دارى؟

چيا: من در پاييز 1385 فعاليتم را در تشكيالت شروع كردم.

كارهاى  در  تفاوتى  شما  تشكيالت  چارچوب  در  آيا 
تشكيالتى بين زنان و مردان وجود دارد؟ اگر هست نام 

ببريد؟
چيا: تفاوت كارى در بين زنان و مردان نداريم شايد برخى ازما 
به علت بى سوادى و داليل ديگر كار ارگانى شان فرق بكند ولى 
باز هم هر كدام بنابه استعداد و سليقه كارى به ما كار سپرده مى 

شود. 
عرصه فعاليت شما در اين تشكيالت چيست؟

بخش  گويندگى  كارم  و  هستم  يكسانى  و  آزادى  راديو  در  چيا: 
كردى آن است.

كمى از وضعيت زنان در كومله و حزب كمونيست ايران 
صحبت كنيد.

چيا: ما زنان بنا به داليل و محدوديتهاى از قبيل درس نخواندن 
،بى شغلى يا خانه دارى كمتر توانسته ايم در عرصه هاى سياسى 

نقش ايفا كنيم. 

روبرو  معضالتى  چه  با  جامعه  در  زنان  شما  نطر  از   
هستند؟

چيا: در هر جامعه اى زنان با مشكالت زيادى روبروهستند، اما در 
جامعه اى مثل ايران اين مشكالت به شيوه وحشيانه ترى بر زنان 
اعمال مى شوند. رژيم جمهورى اسالمى ايران در طول حاكميت 
بكار  با  و  حاكم  اجتماعى  و  اقتصادى  مناسبات  به  اتكا  با  خود 
مطبوعات  و  تلويزيون  و  راديو  پرورش،  و  آموزش  نهاد  گرفتن 
وابسته به خود و با اجراى قوانين اسالمى از قبيل ارزش نيمه مرد 

بودن براى زنان در امر شهادت ، 
ارث و ميراث ، و انحصار طالق 
كار  در  كردن  واگذار  آنان  به  را 
و فرهنگ و ... مردان حق وااليه 
به  گوش  زنان  بايستى  و  زنانند 
فرمان مرد حاضر و اين قانون آن 
استثمار  را  زنان  كه  است  رژيم 

مى كنند. 

مشكالت زنان در ايران را 
چطور ارزيابى مى كنيد؟

چيا:  من فكر مى كنم كه مذهب نقشه باالدست را دارد و همين 
است  آورده  ارمغان  به  را  ساالرى  مرد  فرهنگ  و  سنت  مذهب 
جامعه  كه  است  اين  ديگر  مهم  مسئله  يك  گذشته  اينها  از  اما 
باز  و  توليد  را  مذهب  خود  بودن  پايدار  براى  سرمايه دارى  ى 
توليد ميكند و به نظر من سرمايه دارى عامل اصلى اين نابرابرى 

است.

 از نظر شما راه هاى مبارزه با معضالت كدامها هستند؟

چيا: زنان با سازمان دادن  ميتينگ و تظاهرات خيابانى عليه قانون 
حجاب اسالمى و ديگر قوانين ارتجاعى به اعتراض برخيزند و 
مبارزه عليه قوانين اسالمى و فرهنگ مرد ساالرانه در محيط كار 
و خانواده و در سطح جامعه و اشكال مختلف را ادامه دهند تا به 
خواست و حقوق انسانى خود برسند با اعتماد به نفس مى توانند 

به ارتجاعيون و كهنه مغزها و اپورتنيست ها عقب نشينى كنند. 

شما زمانى در داخل ايران در مبارزات زنان عليه حاكميت 
فعاليت داشتيد. لطفا كمى از وجود گرايشات مختلف در 

درون اين جنبش صحبت كنيد.

چيا: در دهه اخير مسئله جنبش زنان و گرايشات مختلف زنان 
خيلى گسترش پيدا كرده است از گرايشات سوسياليست گرفته 
تا گرايشات فمينيستى و ليبرال ها و ديگر گرايشاتى كه در جامعه 

موجود است.
شد  تضعيف  طلبان  اصالح  شكست  با  كه  اسالمى  فمينيسم 
استراتژى  با  اروپا  كشورهاى  برخى  در  ليبرال  فمينيست  و 
و  زحمتكش  زنان  توده  نتوانستند  شان  غلط  پالتفرم هاى  و 
درسى  و  تجربه  بايد  اينها  بكشانند  خود  دنبال  به  را  تهديدست 
كامل.  رهايى  براى  ايران  در  مردان  و  زنان  مبارزات  براى  باشد 
همانطور كه مى دانيم فمينيسم ليبرالهاى ايران هم بدنبال سركار 
آمدن خاتمى كه با يك روبناى سياسى و فرهنگى رشد پيدا كرده 
بودند خواستند از هفكران خود يعنى از فمينيست ليبرالهاى اروپا 
زنان  صداى  بها  كم  خواست هاى  سرى  يك  با  و  نمايند  تقليد 
ميان  اين  در  نشدند.  موفق  خوشبختانه  كه  گردانند  خاموش  را 
پيشروان سوسياليست و كمونيستها هستند كه بايد هر چه زودتر 
آلترناتيو خود را بيان كنند و اين سكوت را به يك جنبش فعال 

تبديل كنند.
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ديدار آخر
( تقديم به فواد)

بردند.  خود  با  را  تو  و  آمدند  مرگ  دژخيمان  زود  صبح  روز  يك 
تو را بردند بى آنكه مجالى براى آخرين وداع به تو با هم بنديانت 
طبق روال مرسوم در زندان بدهند و ما رفيقانت بى درنگ دريافتيم 
به  خدمتى  خوش  براى  مرتجعين  و  است  راه  در  ديگرى  فاجعه  كه 
سرمايه با مسلسل هاى مدرن شان قلب توفنده اى مبارز ديگرى را 
نشان گرفته وجان شيفته  ديگرى ر ا  بر روى تپه هاى اوين كشتارگاه 

نسل اندر نسل انقالبيون به خون خواهند نشاند.
اوين ميراث حكومت سلطنتى، اوين زندان جمهورى اسالمى، اوين 
اسارتگاه، اوين شكنجه گاه و قتلگاه مبارزين راه آزادى عدالت، اوين 

مقاومت، فروريختن ودوباره بر خواستن.

پرنده مردنى است
پرواز را به خاطر بسپار. (2)

 *   *   *     

در  گذارى.  مى  قدم  زندان  حياط  به  زندگى  از  سرشار  هميشه  مثل 
خندند  مى  رنگت  بلوطى  هاى  چشم  و  هايت،  گونه  آفتاب  گستره 
و مى درخشند. امروز روز مالقات است مى دانم، از ديدار عزيزان 
آمده ا ى.  مى خندى و بسوى من ميآيى. صدايت از شوق مى لرزد. 

مادرم اين بار فواد را با خودش آورده بود، فواد پسرم...             
 مى خند ى و نام پسرت را تكرار مى كنى و مى در خشى و وسعت 
مى يابى مثل آفتاب، مثل هستى بيكران و به  اوج مى رسى به بينهايت، 
مثل لحظه زايش. اين بار فقط از او مى گويى، از اينكه 3 سالش است، 
طاليى و چشمان روشنى دارد، اندازه قدش را با دست  موهاى  كه 
نشان مى دهى و كلمات و جمالت تازه آموخته اش را بزبان مى رانى 
در  فواد  مى كنى.  ياد  هند  را  در  او  از  كه  جديدى  هاى  عكس  از  و 
صداى تو تكرار مى شود، ريشه مى گيرد، مى رويد و مى بالد و از 

ديوارهاى بلند اوين و سيم هاى خاردارش مى گذرد.

پهنه آفتاب كه خود را از تيغه هاى بلند ديوار به پشت تپه هاى اوين 
مى كشاند و غروب سايه سنگين اش را بر پيكره سيمانى حياط فرو 
و  يونيفورم  در  پاسدارى   ميشود.  اعالم  خورى  هوا  پايان  ريزد  مى 
چادر سياهش از پنجره  دفتر زندان با خشم و نفرت به ما { زندانيان} 
مى  پخش   جنگ  هاى  جبهه  از  هايى  آهنگ  بعد  و  كند  مى  نگاه  
كوچكى  كه جاى  هايى  به اتاق  رويم،  مى  ساختمان  درون  به  شود. 
در آن به هر كدام از ما داده شده است و به سالن و راهروهايى پراز 
زندانيان پير، جوان، نوجوان و كودک، اتاق هايى با دو پنجره رو به 

حياط، پنجرهايى حايل شده با هشت ميله آهنى، چه كسى 
مى دانست كه اين آخرين قدم هاى تو بر اين سنگفرشى خا 

پيشگفتارى بر ديدار آخر (1)
همان  بلكه  نيست،  زيسته ايم  آنچه  زندگى 
آنگونه  و  مانده  خاطرمان  در  كه  است  چيزى 
كنيم.    روايتش  تا  مى آوريم،  بادش  به  كه  است 

                      گارسيا ماركز
بر اين باورم كه در تاريخ كوشندگان آزادى طبقه كارگر در 
ايران، شهريور ماه، جايگاه ويژه اى دارد، اين ماه مترادف است 
با بر خاک و خون افتادن اين كوشندگان توسط جنايتكاران 

حامى سرمايه در لفافه اى حكومت دين.
اين سفاكان گاه اين جنايت هولناک را بصورت گروهى انجام 
مى دادند (اعدام گروه گروه زندانيان سياسى در بيدادگاهاى 
فرمايشى و چند دقيقه اى در سال 67) اين جنايت بزرگ عليه 
بشريت آنها را سيراب نكرده و به حربه ترور انقالبيون در 
سطح رهبرى توسط مزدوران رنگارنگ خويش در مكان هاى 
مختلف اقدام نمودند (ترور رفقاى جانباخته صديق گمانگر 
نام  با  جوادى  بهمن  و  له   كومه  مركزى  كميته  اردوگاه  در 
تشكيالتى غالم كشاورز در قبرس) و در ميدان جنگ نابرابر 
مصطفى  فواد  رفيق  (جانباختن  كردستان  در  آنها  تحميلى  و 
سلطانى و همراهانش دريورش اول نيروهاى سركوبگر رژيم 
جمهورى اسالمى به كردستان در نزديكى روستاى بسطام در 

فاصله ى شهرهاى- مريوان .بانه)
از  سال  بيست  شدن  سپرى  از  پس  هنوز  كه  متاسفم  بسيار 
اين واقعه دردناک اين بخش از تارخ كوشندگان آزادى طبقه 
و  مبارزه  و  زندگى  چون  و  چند  اسامى،  به  آراسته  كارگر 
نسل  و  ستمديدگان  كارگران،  براى  جانباختگان  اين  عكس 
و  نيست  بردارند،  گام  راه  اين  در  خواهند  مى  كه  جديدى 

تاكنون نا كامل بر جاى مانده است.
.باين اميد كه ديدار آخر كه پژواک واپسين ديدار يك رزمنده 
فواد،  پسرش  با  زمانى)  مهرى  جانباخته  (رفيق  مادر  يك  و 
تاريخ  از  نانوشته  بخش  اين  تكميل  براى  باشد  شروعى 
اينگونه  از  كه  عزيزانى  و  كارگر  طبقه  آزادى  كوشندگان 
در  آنرا  و  زده  باال  همت  آستين  دارند.  دسترس  در  مطالب 

اختياز همگان قرار دهند. چنين باد.
دستان زندانى سياسى فريبا صالح زاده كه تا روز اعدام با رفيق 
جانباخته مهرى زمانى در زندان اوين هم بند بوده است و 
اين خاطره را در اختيار ما قرار دادند به گرمى مى فشارم وبا 
تشكر فراوان از رفيق على محمدى كه بر گردان آنرا به زبان 
كردى به عهده گرفته اند و با سپاس مجدد از روناک آشناگر 

كه قول انتشار آنرا در مجله تريبون زنان به من داده اند.

گرامى باد ياد و نام 
رفيق جانباخته مهرى زمانى
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كسترى بود؟ سنگفرشى  كه هزاران تن و جان زخمى 
بر سينه اش پاى كشيده و تاريخ سرزمين مان ايران را 
بگونه اى ديگر به تصوير 
خون  كشيدند،سرزمينى 
و  بيگانه  خنجر  از  چكان 
آشنا! چه كسى مى دانست 
كه اين آ خرين نگاههاى 
آسمانى  به  پنچره  از  تو 
بود كه با ميله هاى آهنى 
مساوى  قسمت  هشت  به 

تفسيم مى شد؟
قدم  همان  در  روزى 
زدن هاى گاه و بيگاهمان، 
شتاب  دستگيرها  ها   اعدام  موج  كه  روزهايى  همان  آز  روزى 
خشم  و  كينه  پر  نگاههاى  زير  در  ما  بود،  گرفته  بخود  ديگرى 
حقير  هاى  قلم  و  وديكتاتورى،  ارتجاع  سياهپوش  پاسداران 
توابانى كه مسول گزارش نويسى از زندانيان شده بودند، شريك 
تجربه هاى يكديگر شديم. از نخستين تجربه هاى مان از مبارزه 
سخن رانديم، از محالت كارگرى كه پاره اى از زندگى ما شده 
بودند و همراهى و حمايت از زحمتكشانى كه با اعتراض ها و 
كردند.  مى  آشنا  ديگرى  دنياى  با  را  ما  پيگيرشان  هاى  مقاومت 
ما از يكديگر مى آموختيم و پيش مى رفتيم همگام با مردمى كه 
هر روز بيش از بيش به سياستهاى دروغين و سر كوبگرانه نظام 

اسالمى و سرمايه دارى جهانى پى مى بردند 
همه آنانى  كه هنگام دستگيرى تو و همسرت در مقابل پاسداران 
يك  در  بشوند.  شما  بردن  از  مانع  تا  ايستادن  استبداد  و  جهل 
غروب كه سنگفرش زير پاى  ما پوشيده از برف ويخ شده بود 
تو از مبارزات ملت كورد سخن گفتى- از آن هنگام كه سركوب 
ملت هاى تحت ستم ملى آغاز شده بود و از زنان و مردانى از 
جان گدشته ياد نمودى كه در تمام فصول،در سفرهاى بى پايان، 
در كوهها ميرزمند، در ميان صخره هايى پر برف و كوره راههايى 

سوزان، صخر ه هايى بلند تر و سخت تر از حصارها اوين.
«يپشمرگان....»   ، آنها را به اين نام مى خواندى.

اينك درياى ابر هاست...
اگر عشق نيست

هرگز هيچ آدميزادى را
تاب سفرى اينجنين نيست!

چنين گفتى
با لباتى كه مدام

پندار
نام گلى را

تكرار مى كنند (3)
به تازكى به دادگاه- بيدادگاه اسالم- رفته بودى و منتظر حكم، 
حاكم شرع مصاحبه را شرط زنده ماندن تو را قرار داده بود. تو مى 
بايست در حضور همه زندانيان از مخالفت با جمهورى سالمى 
اظهار پشيمانى مى كردى. تو مى بايست به جرم بزرگى اعتراف 

مى كردى: عشق به مردم زحمتكش و ملت هاى تحت ستم، دفاع 
وكمونيسم.  سوسيايسم  به  اعتقاد  اجتماعى،  وعدالت  آزادى  از 
بر  مبارزه   !!!! اقرارميكردى  نيز  بزرگى  چنايت  به  بايست  مى  تو 

عليه ديكتاتورى وارتجاع اسالمى و نظام سرمايه دارى.
واحساساتى  نااليق  و  كودن  زن  يك  را  خود  بايست  مى  تو 
مى پنداشتى كه از روى هواى نفس شيطانى دنباله رو يك  سازمان 
ضد انقالبى!!!؟ شده است.تو نمى بايست به  اندازه  يك سر سوزن 
از شرافت و حقوق انسانيت و از اعتقاداتت دفاع مى كردى، در 
نطام قرون وسطايى جمهورى اسالمى تو مى بايست به تمامى 

خردو حقير مى شدى.

دشوار ترين لحظات اما تاريخ ساز.

-نظام را قبول دارى؟
- نه.

دين اسالم را مى پذيرى؟
- نه.

مصاحبه مى كنى؟
- نه .

خون  و  سرب  بوى  صدايش  دارد.  مى  بر  خيز  شرع  حاكم   -
مى دهد.

- اى كافر ضد انقالب،  مى دونى جه كيفر خواست سنگينى دارى؟ 
تو هم مثل شوهرت بهاى سنگينى برايش خواهى پرداخت. اگر 

مصاحبه نكنى.
- مصاحبه نمى كنم.

- بدبخت، اين مثل ده سال يا بيست  سال حكم نيست، يك سر 
به گور خواهى رفت، به بچه ات رحم كن.

- لبانت مى لرزند و بغضى تلخ وگزنده در گلويت مى نشيند.
- بچه ام!

- آخرين رگه هاى اميد در جانت مى ريزد. هجوم حسى غريبى 
تو را در خود مى پيچد، آميخته اى از حس مبارزه جويى و حس 
ديگر،  جهانى  به  ديگر،  فردايى  به  اميد  و  عشق،كينه  از  مادرى، 
انديشى  مى  فواد  به  تغييركند.  بايد  و  كند  مى  تغيير  كه  جهانى 
و  همرزم  رفيق  وبه   (4) راهند  در  او  از  كه  هايى  عكس  به  و 
همسرت وبه ايستادگى و عزم راسخ اش در مبارزه، به كارگران و 
به ملت هاى تحت ستم و به اعتقادات و آرمان هاى آزاديخواهانه  
آنها وخودت و به فواد هاى ديگرى كه پرچم مبارزه را هم چنان 
بر افراشته نگاه خواهند داشت و به سازمانى كه مى خواهى به 

آرمانهايش وفادار بمانى.....

- در قفل در كليدى چرخيد .(5)
نام:

مهرى  مبارز،  مهرى  همسر،  مهرى  مادر،  مهرى  زمانى،  مهرى 
پيشمرگ.

جرم:
به  اعتقاد  ستم،  تحت  هاى  ملت  و  كارگران  رهايى  به  عشق 

سوسياليسم وكمونيسم.
كيفر خواست:

و  ديكتاتورى  عليه  بر  مبارزه  و  انقالبى  هاى  فعاليت   
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ارتجاع نظام اسالمى، هوادار كومه له
محكوميت: 

اعدام با طناب دار، يا تيرباران.
محل: تپه هاى اوين

جوخه به جاى خود...آماده... آتش، آتش، آتش...

از هر خون سبزه اى مى رويد، 
از هر درد لبخنده يى

چرا كه هر شهيد درختى است (6)
تو وسعت مى يابى مثل آفتاب، مثل هستى بيكران 

وبه اوج مى رسى، به بينهايت،
مثل لحظه ى زايش، مى رويى و ريشه مى گيرى 
و از سيم هاى خاردار وديوارهاى بلند اوين عبور 

مى كنى.
از محالت كارگرى، از سپيدار هاى كوه آبيدر بزرگ 
سنگفرش هاى  پيشمرگان، از  وكوچك و از ميان 
خاكسترى و تپه هاى خونين اوين واز پنجره هاى 
كه آسمان آبى را به هشت قسمت مساوى تقسيم 

مى كنند(7)
 و-

از مرز هاى شمال وجنوب وتبعيدگاه ها مى گذرى 
وصدايت رساتر مى شود.

در فواد، در من، در ما و در جهانى كه تغيير مى كند 

و بايد تغيير كند وصدايت رساتر مى شود:
من درد مشتركم

مرا فرياد كن.(8)
تهران-زندان اوين-1362

زير نويس ها:

مالقات  آخرين  اين  زيرا  برگزيدم  دليل  اين  به  را  عنوان  ابن   .1
رفيق جانباخته مهرى زمانى با مادر و پسر سه ساله –اش فواد 
بوده ورژيم آگاهانه اين مالقات ها را معموال قبل از اجراى حكم 

براى ايجاد تزلزل در زندانى اكثرأ حضورى اجرا مى كرد.
2.  برتولت برشت ( فروغ فرخزاد اين شعر را در –دلم گرفته 

است- آورده است)
3. احمد شاملو

4.  بعداز هر مالقات اگر زندانبان چيزى از خانواده اى زندانى 
زندان  رييس  اتاق  صافى  از  بايست  مى  آنرا  گرفت  مى  تحويل 

عبور ميدادند آنگاه بدست زندانى ميرسيد.
5.  احمد شاملو(ساعت اعدام)

6.   (بهار ديگر)   
7. پنجره هاى زندان اوين بوسيله ميل گرد هاى كه به آن جوش 

شده است به هشت قسمت مساوى تقسيم شده
 براى اينكه زندانى براحتى نتواند به بيرون نگاه كند.

8 .  احمد شاملو  عشق عمومى) 

 

        
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 تشكل ها قرار دهد.

از بيانيه حقوق زن، مصوب  كنگره دهم كومه له (سازمان كردستان حزب كمونيست ايران)
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سيمون دو بووار فيلسوف و نويسنده نامدار فرانسوى، صد سال 
پيش به دنيا آمد. او را مهم ترين زن روشنفكر قرن بيستم دانسته 
اند كه نه تنها در فلسفه و ادبيات، بلكه در مبارزات اجتماعى زنان 

نيز جايگاهى بلند دارد. 
در زمانه اى كه جامعه براى زنان، مرزهاى محدود و معينى مى 
در  كه  بود  زنانى  نخستين  از  يكى  بووار  دو  سيمون  شناخت، 
مردان  همپاى  آغاز  از  اجتماعى،  فعاليت  و  تحصيالت  زندگى، 
پيش رفت، نه براى آنكه هويتى مردانه بگيرد يا بندهاى اجتماعى 
هويتى تازه و  سبكسرانه درهم بشكند، بل براى آنكه به زن  را 

مستقل بدهد. 
اين  به  معطوف  او  عملى  و  نظرى  فعاليت  سال  پنجاه  از  بيش 
دنياى  با  مقابله  در  مستقل  هويتى  يافتن  در  را  زنان  كه  بود  امر 

مردساالر يارى دهد. 
خودآگاهى و استقال 

سيمون دو بووار روز نهم ژانويه 1908 در خانواده اى بافرهنگ 
سالگى  هشت  از  آمد.  دنيا  به  پاريس  در  محافظه كار  سخت  اما 
عالقه اى پرشور به كتاب خوانى پيدا كرد. ادبيات مانند سپرى به 
او كمك كرد تا در برابر فشار هنجارهاى رايج و مسلط پايدارى 

كند. 
از سال 1925 تحصيالت دانشگاهى را نخست در رشته رياضيات 
و  شگرف  استعدادى  با  كرد.  شروع  فلسفه  رشته  در  سپس  و 
پشتكارى فراوان، از دانشگاه با نمره عالى فارغ التحصيل شد و 
بالفاصله به كار معلمى پرداخت تا از كمك مالى خانواده بى نياز 
باشد. در آثار بعدى خود بارها به زنان مى آموزد كه براى رسيدن 
به آزادى، بايد نخست به استقالل دست يابند و به ويژه از نظر 

اقتصادى بر پاى خود بايستند. 
در سال 1929 در كالس ها و محافل فلسفى، با ژان پل سارتر آشنا 
شد و تا آخر عمر يار و ياور او باقى ماند. آنها رابطه اى پايدار 
برقرار كردند، كه در عين وفادارى و احترام متقابل بر استقالل 
استوار بود. دو چهره بعدى جامعه روشنفكرى فرانسه، در كنار 

كار آموزگارى، به آموزش و مطالعات فلسفى ادامه دادند. 
دو  سيمون  اما  داد،  ازدواج  پيشنهاد  او  به  سارتر  سال 1931  در 

بووار با اين استدالل كه ازدواج را “نهادى بورژوايى و دخالت 
ناموجه دولت در زندگى خصوصى شهروندان” مى داند، تقاضاى 

او را رد كرد. 
سيمون دو بووار در سالهاى جنگ جهانى دوم كه فرانسه به اشغال 
ارتش آلمان نازى در آمد، در پاريس بود و در دانشگاه سوربن 
تدريس مى كرد. اما در سال 1943 نافرمانى آشكار و آزادمنشى 

او نازيان را برانگيخت كه او را از كار تدريس باز دارند. 
محروميت او از كار تدريس با انتشار اولين رمانش به نام “ميهمان” 
مصادف شد و او را مصمم كرد كه به عنوان نويسنده اى حرفه اى 

به كار و زندگى ادامه دهد. 
در سال 1945 اندكى پس از پايان جنگ، رمان “خون ديگران” 
منتشر شد، كه اثرى سياسى به حساب مى آيد. ضرورت اخالقى 
مقاومت در برابر زور و تجاوزگرى درونمايه اصلى داستان است. 
فرد  آزادى  رابطه  اجتماعى،  بحران  و  جنگ  دوران  هاى  دغدغه 
با تعلقات ايدئولوژيك و درگيرى سياسى در رمان بازتاب يافته 

است. 
سال  در  فرانسوى  سينماگر  شابرول  كلود  داستان  اين  اساس  بر 
ايفا  را  آن  اصلى  نقش  فاستر  جودى  كه  ساخت  فيلمى   1984

كرده است. 
سيمون دو بووار در سالهاى پس از جنگ از همكاران پايدار نشريه 
پايه گذارى  سارتر  توسط  كه  مهمى  نشريه  شد.  مدرن”  تان  “له 
شده بود و جدى ترين بحث هاى فلسفى و ادبى دوران را منتشر 
مى كرد. بسيارى از مقاالت ادبى و رساله هاى فلسفى سيمون دو 

بووار براى نخستين بار در همين نشريه به چاپ رسيد. 
او كه در كنار فيلسوفانى مانند سارتر، مرلوپونتى و آلبر كامو به 
مكتب اگزيستانسياليسم گرايش يافته بود، در چند مقاله برداشت 
خود را از مفاهيمى مانند اختيار، ضرورت و تعهد اخالقى تشريح 

كرد. 
سيمون دو بووار از جمله توضيح مى دهد كه انسان در هر شرايطى 
مى تواند آزادى خود را محقق سازد، منتها اين “اختيار” بهايى دارد 
كه انسان آگاه و امروزى بايد براى پرداختن آن آماده باشد. خود 
او نمونه راستين اين ديدگاه بود. همواره آزاد و مستقل زيست و 
با شهامت و استوارى نشان داد كه آماده است مسئوليت انتخاب 

خود را به عهده بگيرد. 
«همه مى ميرند» 

در سال 1946 رمان “همه مى ميرند” منتشر شد و بيش از پيش بر 
اعتبار ادبى او افزود. رمان بر زمينه اى تاريخى مسائل عام بشرى 

را طرح مى كند. 
در سال 1947 براى اولين بار به آمريكا رفت و رابطه اى عاشقانه 
سال  چند  تا  كه  كرد  برقرار  آمريكايى  نويسنده  الگرن  نلسون  با 

دوام يافت. 
در سال 1949 كتاب “جنس دوم” منتشر شد. با اين اثر سيمون 
دو بووار كه تا كنون عالقه ويژه اى به قلمرو مسائل زنان نشان 
نداده بود، ناگهان در جبهه مقدم جنبش فمينيستى قرار گرفت. 
كتاب جنجال فراوان برانگيخت. از راست و چپ به آن حمله 
كردند، اما كتاب در عين حال خوانندگان بسيار يافت، در جامعه 
نفوذ كرد و تا امروز به مثابه مهمترين سند جنبش فمينيستى باقى 
ماند. هرچند نويسنده همواره فاصله خود را با اين جنبش حفظ 

كرده بود. 

 2008 05 22
على امينى نجفى 

سيمون 
دو بووار، 
فيلسوف 
رهايى 
زنان
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در سال 1954 جنگ الجزاير در 
گرفت. سيمون دو بووار در كنار 
روشنفكران چپ گراى فرانسه از منتقدان 

جدى جنگ شد. 
در همين سال جايزه معتبر گنكور را براى 
تصويرى  شد.  برنده  “ماندرن ها”  رمان 
سياسى  زندگى  از  تأمل انگيز  و  عميق 
از  ژرف بينانه  گزارشى  با  روشنفكران، 
اخالقى  معضالت  و  روحى  بن بست هاى 

آنها. 
انتشار خاطرات 

در سال 1958 اولين جلد از خاطرات چهار 
جلدى او منتشر شد، به عنوان “خاطرات 
بووار  دو  سيمون  شناس”.  وظيفه  دخترى 
در نخستين جلد از كودكى راحت و شاد 
خود در آغوش خانواده اى سخن مى گويد 
دارد  قصد  آرامش،  و  امنيت  ازاى  در  كه 

فرديت آزاد او را تاراج كند. 
در جلدهاى بعدى كتاب كه در سال هاى 
بعد منتشر شد، سيمون دو بووار از رشد 
فكرى و تعهدات اجتماعى خود مى گويد، 
عنوان  به  خود  مسئوليت  و  موقعيت  از 
جلد  در  و  سارتر؛  با  اش  رابطه  نويسنده، 
چهارم به سال هاى پرماجراى 1960 مى 

پردازد. 
سيمون دو بووار در سال1960 به كارزار 
جوان  زن  پيوست،  بوپاشا  جميله  از  دفاع 
صفوف  در  مبارزه  خاطر  به  كه  الجزايرى 
ارتش  توسط  الجزاير  بخش  رهايى  جبهه 

فرانسه دستگير و شكنجه شده بود. 
در سال 1963 مادر خود را از دست داد. 
او كه شاهد رنج مادر در سال هاى پيرى 
و بيمارى بود، در سوگ او با عطوفت و 
آرام”  “مرگ  كتاب  العاده  فوق  حساسيتى 

را نوشت. 
نام  به  داستانى  مجموعه   1967 سال  در 
كه  زنانى  روايت  كرد،  منتشر  “وانهاده” 
خود  هويت  از  مردساالر  جامعه  متن  در 
دفاع مى كنند. در همين سال به دادگاه بين 
جنايات  به  رسيدگى  براى  راسل  المللى 

جنگى اياالت متحده در ويتنام پيوست. 
زيباى  و  عميق  كتاب   1970 سال  در 
كرد،  منتشر  را  (سالخوردگى)  “پيرى” 
در  انسانى  و  اجتماعى  فلسفى،  تأمالتى 

واپسين مرحله زندگى آدمى. 
كه  بووار  دو  سيمون  دهه 1970  اوايل  از 
پيوند  زنان  رهايى  جنبش  با  زمان  اين  تا 
جنبش  در  پيش  از  بيش  نداشت،  مستقيم 
سال  در  شد.  فعال  زنان  حقوق  از  دفاع 

1971 در كنار هزاران فرانسوى سندى را 
جنين  سقط  “من  عنوان  تحت  كرد  امضا 
كهن  قوانين  با  جنگ  به  آنها  ام!”  كرده 
جامعه رفتند. با ادامه مبارزات اين جنبش 
بود كه سرانجام در سال 1974 سقط جنين 

در فرانسه قانونى شد. 
در سال 1980 سارتر درگذشت و اندكى 
بعد دوبووار كتاب “مراسم خداحافظى” را 
خود  زندگى  همراه  و  يار  بزرگداشت  در 

منتشر كرد. 
 1986 آوريل   14 در  بووار  دو  سيمون 
و  درگذشت  پاريس  در  سالگى   78 در 
سارتر  كنار  در  پارناس  مون  گورستان  در 
چند  مرگ  از  پس  شد.  سپرده  خاک  به 
مجموعه از يادداشت ها، خاطرات و نامه 

هاى عاشقانه او منتشر شد. 
سنگ بناى جنبش رهايى زنان 

ها،  روايت  ها،  داستان  بووار  دو  سيمون 
نقدها و مقاالت بسيارى نوشته است، اما 
امروزه بيش از هر چيز به عنوان نويسنده 
اهميت  و  شهرت  دوم”  “جنس  كتاب 

دارد. 
بحث  امروز  تا  و  انتشار  از  پس  كتاب 
انگيز و جدل آميز باقى ماند، اما همچنان 
كاوش  در  كتاب  ترين  بنيادى  عنوان  به 
موقعيت زنان و اثرى كليدى در مطالعات 

فمينيستى اهميت خود را حفظ كرد. 
شايد  كه  ايست  جمله  كتاب  اصلى  پيام 
فمينيستى  جنبش  در  شعار  ترين  معروف 
مى  زن  آيد،  نمى  دنيا  به  زن  “آدم  باشد: 

شود!” 
نظريات  فلسفى  پيشينه  در  ديدگاه  اين 
سيمون دو بووار و بينش اگزيستانسياليستى 
سرشتى  يا  طبيعت  به  كه  دارد  ريشه  او 
به  نيز  زن  ندارد.  باور  انسان  براى  معين 
عنوان موجودى انسانى نمى تواند سرشتى 
خود  هستى  به  بنا  او  باشد.  داشته  خاص 
به سادگى خواهان شادى و آزادى است. 
روحى  و  فكرى  توانايى هاى  است  مايل 
خود را شكوفا كند و به نيازهاى جسمى و 
روحى خود پاسخ بگويد، اما جامعه تمام 

او  از  و  گيرد  مى  او  از  را  ها  توانايى  اين 
موجودى تابع يا وابسته مى سازد. چرا؟ 

در خانواده، بار اصلى بر دوش اوست، اما 
خانواده  سرپرست  و  رئيس  كه  است  مرد 
كند  مى  وانمود  جامعه  شود.  مى  شناخته 
كه اين هنجارها و قراردادها، به سود زن 
نقشى  واقع  در  اما  است،  جامعه  رشد  و 
جز آن ندارند كه سيادت مردان را تأمين 

و استوار كنند. 
سيمون دو بووار در جريان مطالعات خود 
به اين نكته رسيده بود كه حتى در انديشه 
فروتر  و  تر  پست  جايگاهى  زن  فلسفى، 
ذات  يا  هستى  تعريف  در  دارد.  مردان  از 
است)  ترديد  مورد  بهرحال  (كه  انسانى 
همواره هستى مردان منظور بوده، و حتى 
آنجا كه از عاليق و ساليق زن سخن رفته، 
باز همه چيز از ديدگاهى مردانه بيان شده 

است. 
عزيمت  نقطه  اين  از  بووار  دو  سيمون 
بنيادين  پرسش هاى  طرح  به  فلسفى، 
اجتماعى  و  سياسى  اهميت  كه  مى رسد 
سوژه  به  مرد  چگونه  چيست؟  زن  دارند: 
واقعى فرهنگ بدل شد و زن را به حاشيه 
دوم  مرتبه  به  چگونه  و  كجا  از  زن  راند؟ 
نزول كرد و به “ديگرى” بدل شد؟ سيادت 
گرفت؟  شكل  چگونه  و  كجا  از  مردان 
پديد  چگونه  مردساالر  ساختارهاى 
هستند؟  جان  سخت  چنين  چرا  و  آمدند 
سازندگان اين فرهنگ كه بوده و چرا آن 
را چنين ساخته اند؟ مكانيسم ستم بر زنان 

را چگونه مى توان تغيير داد؟ 
سيمون  ها  پرسش  اين  به  پاسخ  براى 
كه  كرد  طرح  بزرگ  اى  پروژه  بووار  دو 
هدف آن كاوش وضعيت زن در تمام ابعاد 
براى  او  است.  آن  فرهنگى  و  اجتماعى 
مطالعه گسترده خود تمام زواياى فرهنگ 
بشرى را مى كاود. مرده ريگ بشر را در 
تا  و  انسانى  علوم  منظر  از  تاريخ،  بستر 
جامعه معاصر پى مى گيرد. در سير انديشه 
ادبيات  تا  كهن  هاى  اسطوره  از  بشرى، 
مدرن، همواره جهان بينى مردساالر مسلط 
هنجارهاى  مطلق  اكثريت  است.  بوده 
اجتماعى و پديدارهاى فرهنگى در توجيه 
نابرابرى زنان و مردان سهم داشته اند. در 
سير تاريخ حضور زن تقريبا به كل ناديده 
گرفته شده است. تاريخ را مردان، از ديد 
مردان و براى مردان تدوين كرده اند. در 
بسيارى از اسناد مهم فرهنگى و حتى در 

مدرن  دنياى  پيشرو  هاى  نوشته 
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رگه هايى از بينش زن ستيز وجود دارد. 
در جريان شكل گيرى فرهنگ بشرى و با رشد 
حامل و  مرد  مردان،  برترى  اجتماعى  هاى  زمينه 
خالق فرهنگ، “سوژه” اصلى آن گشته و زن را به موجودى 

وابسته، به انسانى فرعى، به “ديگرى” بدل كرده است. 
“جنس دوم” دليرانه به نقد ساختارهاى اجتماعى پرداخت 
و از مفاهيمى مانند تعهد كوركورانه به زندگى زناشويى يا 
وفادارى يكجانبه به همسر و يا فداكارى در راه خانواده، 

تقدس زدايى كرد. 
كتاب “جنس دوم” تصفيه حسابى راديكال و سازش ناپذير 
با تمام باورها و پيش داورى هايى است كه در طول قرون 
شكل گرفته و هدف آن توجيه سلطه و سيادت مردان بوده 
باطل  هميشه  براى  را  مردان  برترى  افسانه  كتاب  است. 

كرد. 
مبارزه زنان در راه برابرى از آغاز قرن بيستم آغاز شده بود، 
اما اين جنبش تا پيش از “جنس دوم” از يك شالوده نظرى 
استوار محروم بود، و اين كتاب دست كم در مقطعى مهم از 

مبارزات زنان، تا حد زيادى اين نقش را ايفا كرد. 
گرفته تا محافل  كليسا  كهن، از  ساختارهاى  تمام مدافعان 
به  و  شدند  دشمن  دوم”  “جنس  كتاب  با  كار،  محافظه 
نويسنده آن حمله كردند. در سال هاى بعد و با رشد تئورى 
جنبش  سخنگويان  از  برخى  سوى  از  كتاب  فمينيستى، 
منتقدان  حتى  اما  گرفت.  قرار  انتقاد  مورد  نيز  فمينيستى 
پذيرفتند كه هيچ كتابى تا اين حد براى جنبش زنان مهم 
نبوده است. و به همان اندازه مهم و آموختنى، زندگى خود 
سيمون دو بووار بود، كه با وفادارى به انديشه ها و آرمان 

هايش، هميشه همان گونه زيست كه خود خواسته بود. 
منبع: سايت پرواز
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از جانيان حامى سرمايه و ستم
حكمى دگر رسيد:

بايد كه: نيمه ى دگر را
بيش از گذشته بست به زنجير بردگى

_ سمعا و طاعتا

آماده و گوش به فرمان،
گفتند و حد زدند، به زندان و سنگسار

گفتند و طرح ذلت زن را
در بارگاه ظلم خالفت رقم زدند

اين وارثان تخت ستم شاهى
كشتند تخم نفرت و از عشق دم زدند

***                
اى نيمه ى دگر

بانوى سالهاى سنگ و مس و آهن
تبعيدى سراچه و دير و حرم

خاتون سالهاى توطئه و تحقير
بنگر چگونه ذره هاى تنت آب مى شود

در زيربار بردگى خانه؟
بنگر چگونه قلب پريشانت
در خانه ى به وسعت دلتنگى

ميايستد ز جوشش؟
وقتى كه تو نشسته و درمانده اى

آيا چگونه معنى انسان
در دشت ذهن ساده ى كودک

تفهيم مى شود؟
بنگر، بنگر چگونه بى تو

طرح عظيم زندگى حادثه و انقالب
ترسيم مى شود؟

اى خسته از شكنجه و تحقير و بندگى
چشمت به راه كيست؟
سكوتت براى چيست؟

تاريخ سالهاى ستم بر مال كنى
تا نقشه بيخردان بى بها كنى

برخيز
“برخيز تا هزار قيامت به پا كنى”

وقتى كه قلب هاى تپنده
با جرم عشق به انسان
بر دار مرگ و تباهى
مصلوب مى شوند
وقتى كه توده ها

با هر بهانه اى سركوب مى شوند
ديگر زمان بردگى خانه نيست

برخيز
برخيز و دستهايت را
در عمق شب رها كن

امروز روز توست
خورشيد را به نام صدا كن

                                              مارس 1984 استكهلم

مينا اسدى

گر
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 14 با  مصادف  شمسى   مرداد 1387   24
اگوست  2008 خبر هولناک قتل ناموسى 
فرشته نجاتى به گوش مردم و رسانه هاى 
خبرى رسيد. سر فرشته در روستاى كانى 
كردستان  استان  در  مريوان  توابع  از  دينار 
پدرش  دست  به  ناموسى  مسايل  دليل  به 
از تنش جدا شد. هضم و قبول اين خبر 
براى  آميز  جنون  قصاوت  اين  و  دردناک 
كند  مى  زندگى  م   21 درقرن  كه  انسانى 
نمونه اى    تنها  جنايت  اين  است.  دشوار 
مردساالر  و  سرمايه  جهان  در  كه  است 
هر روزه  بر عليه زنان بوقوع مى پيوندد. 
خشونت   ادامه  از  نمونه اى  تنها  اين 
به  آن  از  مواردى  كه  است  سيستماتيكى 

قتل و حذف فيزيكى زنان مى انجامد. 
در  رايج  ارتجاعى  فرهنگ  هم  بار  اين  و 
عنوان  تحت  مذهبى  تعصبات  و  جامعه 
جان  و  آزادى  شرف»  و  «ناموس  از  دفاع 

زنى ديگر را گرفت.

فرشته نجاتى در سن 14 سالگى ناچار به 
ازدواج مى شود، ولى عدم توافق او با اين 
زندگى، بعد از مدتى دوباره او را به خانه 
پدرى برمى گرداند،  اما با توجه به فضا و 
فرهنگ عقب افتاده مردساالرانه جامعه و 
خانواده، هميشه فرشته تحت فشار و آزار 
بود كه سرانجام براى فرار از اين وضعيت 
كه  برد.  مى  پناه  عمويش  خانه  به  ناچارا 
به  فشار  و  زور  با  را  او  پدرش  سرانجام 
به  را  او  روز  همان  و  گرداند  برمى  خانه 
قتل مى رساند و با عصبانيت تن بى سر او 

را در محله رها مى كند.
و  گوشه  در  روزه  هر  جنايت  نوع  اين 
زن  قوانين  و  حاكميت  تحت  ايران  كنار 
چون  و  افتد  مى  اتفاق  اسالمى  ستيزانه 
قوانين اسالمى نيز به نحوى راه براى اين 
باز  گسيخته  لجام  توحش  و  قدرقدرتى 
پدران  سوى  از  سادگى  به  زنان  گذاشته، 
شوند.   مى  سالخى  متعصبشان  برادارن  و 
اين قربانيان هيچ راه گريزى ندارند چون 
بر  موارد  تمام  اسالمى در  مجازات  قانون 
انتخاب  و  برترى  و  است  زن  حق  عليه 
را  به مرد داده  و حق انتخاب زنان حتى 
براى شريك زندگى خود را سلب نموده 
است. از اين رهگذر است كه مرد در مقام 

شوهر، پدر و برادر به خود اجازه خواهد 
داد كه به بهانه هاى واهى و متعصبانه مدام 
خود را پاسبان ناموس و شرف  خانواده 

ديده و با هر بهانه واهى عليه همسر و يا 
خواهران خود حكم صادر كرده و از پس 

اجرايش هم در آيند.
قانون   23 ماده  طبق  بر  كه  اى  جامعه  در 
با  تا  است  آزاد  متاهل  مرد  اسالمى اش 
به  اقدام  خود  مالى  توانايى  از  استفاده 
همزمان  حتى  و  نمايد  مجدد  ازدواج 
امرى  اين  باشد،  داشته  همسر  چندين 
معمولى براى مرد تلقى  كامال شخصى و 
ازدواج   موافق  اگر  حتى  زن  اما  شود.  مى 
تحميلى و اجباريش نباشد و به خود حق 
برگزيده   خود  كه  را  ديگرى  مرد  بدهد 
دوست داشته باشد فاجعه ببار مى آيد و 
زمين و زمان براى اين زنان نگون بخت 
تنگ مى شود.  آنها به  لكه ننگى تبديل 
مى شوند كه در نهايت بايد از زندگى اين 

مردان پاک شوند.

استان  در  ايران،  در  ناموسى  قتل  اگر 
در  خوزستان  و  بلوچستان  و  سيستان 
نوع  اين  اما  هستند.  دوم  و  اول  هاى  رده 
جنايت تنها مختص به يك منطقه مشخص 
جوانى  دختران  روز  هر  نيست.  ايران  در 
اقوام  براى  ايران  كشور  مختلف  نقاط  در 
شوند  يك «لكه ننگ» مى  تبديل به  خود 
و براى شتشوى اين «لكه» اين دختران و 
تبديل  خودشان  بستگان  قربانيان  به  زنان 

مى شوند. 
هر  تقريبا  مريوان  منطقه  در  كردستان  در 
ساله دو تا سه مورد قتل ناموسى به دست 
پيش  چندى  مى گيرد،  صورت  مردان 
دخترى به دست برادرش كشته مى شود، 
كه  اى  ساله   18 دختر  فرشته  هم  امروز 
از سن 14 سالگى مجبور به يك زندگى 
تحميلى شده  و مى كوشد خود را از قيد 
قيمت  به  مدتى  از  بعد  كند،  خالص  آن 

جانش تمام مى شود. 
بايد عليه اين جنايت مردم به پا خاست! 
ديروز دعا ، امروز شهين و فرشته  و فردا 

شهين ها و فرشته هاى ديگر.

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

اين مبارزه است. 
در روز خاكسپارى فرشته صداى اعتراض 
و خشم مردم مريوان به صدا درآمد، مردم 

بر عليه اين قتل ها به ميدان آمدند.

و  توحش  اين  كردن  محكوم  ضمن  ما 
فرهنگ ارتجاعى و عقب افتاده اسالمى و 
پشتيبانى از حركت اعتراضى مردم بر عليه 
اين جنايات، تاكيد مى كنيم كه تنها مقاومت 
و اعتراض مردم به جان رسيده است كه 
را  جنايت هايى  چنين  جلوى  تواند  مى 
«ناموس  مسئله  كه  ندهد  اجازه  و  بگيرد 
و  زنان  كشتن  براى  محملى  به  شرف»  و 
دختران بى گناه تبديل گردد. اين ساختار 
عملكردهاى  و  قوانين  و  طبقاتى  جامعه 
برخواسته از آن است كه زن به عنوان كاال 
محسوب مى شود و مرد صاحب اين كاال 
هم  را  دولتى  الزم  ابزارهاى  و  مى گردد 
دارائيش،  حفظ   براى  كه  دارد  اختيار  در 
مرتكب قتل و جنايت شود. اگر در مقابل 
اين جنايت سكوت كنيم اين قضايا مرتبا 
تكرار خواهد شد، پس با همگامى و اتحاد 

خود جلوى اين جنايت ها را بگيريم. 
تريبون زن 

تكرار يك واقعه و جنايت هولناک و غم انگيز ديگر!
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همه  هستى من آيه تاريكى ا ست
كه ترا در خود تكرار كنان

به سحرگاه شگفتن ها و رستن  هاى ابدى خواهد برد
من در اين آيه ترا آه كشيدم، آه

من در اين آيه ترا
به درخت و آب و آتش پيوند زدم

زندگى شايد
يك خيابان دراز است كه هر روز زنى با زنبيلى از آن مى  گذرد

زندگى شايد
ريسمانى  است كه مردى با آن خود را از شاخه مى  آويزد

زندگى شايد طفلى ا ست كه از مدرسه برمى  گردد
زندگى شايد افروختن سيگارى باشد، در فاصله ى رخوتناک دو هم  آغوشى

يا عبور گيج رهگذرى باشد
كه كاله از سر برمى  دارد

و به يك رهگذر ديگر با لبخندى بى  معنى مى گويد “صبح بخير”
زندگى شايد آن لحظه  مسدودى ا ست

كه نگاه من، در نى نى چشمان تو خود را ويران مى  سازد
و در اين حسى است

كه من آن  را با ادراک ماه و با دريافت ظلمت خواهم آميخت
در اتاقى كه به  اندازه يك تنهايى ا ست

دل من
كه به اندازه  يك عشق  است

به بهانه هاى ساده  خوشبختى خود مى  نگرد
به زوال زيباى گل ا در گلدان

به نهالى كه تو در باغچه خانه  مان كاشته  اى
و به آواز قنارى  ها

كه به اندازه  يك پنجره مى  خوانند
آه …

سهم من اين ا ست
سهم من اين ا ست

سهم من،
آسمانى  است كه آويختن پرده اى آن را از من مى  گيرد

سهم من پايين رفتن از يك پله  متروک  است
و به چيزى در پوسيدگى و غربت واصل گشتن

سهم من گردش حزن  آلودى در باغ خاطره هاست
و در اندوه صدايى جان دادن كه به من مى گويد:

“دست هايت را
دوست مى دارم”

دست هايم را در باغچه مى  كارم
سبز خواهد شد،  مى  دانم، مى  دانم، مى  دانم

و پرستوها در گودى  انگشتان جوهرى  ام
تخم خواهند گذاشت

گوشوارى به دو گوشم مى  آويزم

فروغ فرخزاد
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بو 46 تر

از دو گيالس سرخ همزاد
و به ناخن هايم برگ گل كوكب مى چسبانم

كوچه  اى هست كه در آنجا
پسرانى كه به من عاشق بودند،  هنوز

با همان موهاى در هم و گردن هاى باريك و پاهاى الغر
به تبسمهاى معصوم دختركى مى انديشند كه يك  شب او را

باد با خود برد
كوچه  اى هست كه قلب من آن  را

از محله هاى كودكى  ام دزديده ا ست
سفر حجمى در خط زمان

و به حجمى خط خشك زمان را آبستن كردن
حجمى از تصويرى آگاه

كه ز مهمانى يك آينه برمى  گردد
و بدين سان ا ست
كه كسى مى  ميرد
و كسى مى  ماند

هيچ صيادى در جوى حقيرى كه به گودالى مى  ريزد، مرواريدى صيد نخواهد كرد
من

پرى  كوچك غمگينى را
مى  شناسم كه در اقيانوسى مسكن دارد

و دلش را در يك نى  لبك چوبين
مى  نوازد آرام، آرام

پرى كوچك غمگينى
كه شب از يك بوسه مى  ميرد

و سحرگاه از يك بوسه به دنيا خواهد آمد

آبان  1386 . اكتبر 2008



 آپارتايد جنسى و زن ستيزى 
 در ايران تحت حاكميت جمهورى 

مبارزه بى وقفه زنان بر عليه 
نظام زن ستيز جمهورى اسالمى
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