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 !ما انقالب نکردیم تا بھ عقب برگردیم
 گرامی باد سی امین سال تولد جنبش نوین زنان ایران

 
 افشین کوشا

روزی کھ زنان  .می گذرد 1357سی سال از ھشت مارس 
مبارز، مترقی و چپ یک صدا و در ابعادی وسیع در مقابل 

پنج روز  .فرمان خمینی مبنی بر حجاب اجباری بھ میدان  آمدند
خیابانھای تھران صحنھ تظاھراتھای چند ده ھزار نفره، 
گردھمایی ھای وسیع و درگیریھای خیابانی با طرفداران 

 .حکومت بود
ری اسالمی را برای اولین بار بھ این زنان بودند کھ جمھو

 .مصاف طلبیدند
این زنان بودند کھ اولین ترک را بر کاخ توھمات مردم 

 .نسبت بھ روحانیت تازه بھ قدرت رسیده وارد کردند
این زنان بودند کھ مرزھای ھمھ با ھمی را در ھم شکستند و 

با طرح مطالبات خود بھ مفھوم انقالب واقعی باری مشخص  
 .دبخشیدن

این زنان بودند کھ شجاعانھ اعالم کردند در بھار آزادی 
 .جای آزادی خالی است

این زنان بودند کھ معیار پیشرفت یا عقبگرد جامعھ را بھ 
 .روشنی بھ رخ ھمگان کشیدند

آنان فرمان مقامات مذھبی را بھ ھیچ گرفتند؛ در مقابل افکار 
ستون پنجم مذھبی کھ زنان را  -عقب مانده روشنفکران ملی 

دشمن می دیدند، ایستادگی کردند و یورش اوباشان حزب الھی 
آنان نھراسیدند و شجاعانھ جنگیدند و خمینی را  .را پس زدند

 .وادار بھ پس گرفتن فرمانش کردند
نقطھ عطفی در تاریخ مبارزات زنان  57ھشت مارس 

 .ایران بوده و از اھمیتی  تاریخی برخوردار است
ھای بعد جمھوری اسالمی توانست انقالب ھر چند طی سال

را سرکوب و بی حقوقی کامل را بھ زنان جامعھ ما تحمیل 
اما آتش آن مبارزه بھ ھر زن و مرد آزادیخواھی در  .نماید

سخت ترین ایام و خوش ترین دورانھا گرمی بخشیده و می 
تشی کھ امروزه در آگاھی و شورشگری زنان نسل آ .بخشد

  .دجوان زبانھ می کش
و مبارزه زنان علیھ حجاب اجباری  1357ھشت مارس 

درسھای زیاد و پر اھمیتی برای کل جنبش انقالبی و چپ ایران 
بدون تکیھ بھ آن درسھا  قادر نیستیم بھ  .از خود بجای گذاشت

 .درک ھمھ جانبھ ای از مبارزه برای آزادی زنان دست یابیم
 :در سی امین سالگرد این مبارزه سترگ

  ستاییم آگاھی و شجاعت زنان انقالبی نسل گذشتھ رامی
 می ستاییم رزمندگی و روش مبارزاتی آنان را  

 می ستاییم سازش ناپذیری آنان را
می ستاییم آگاھی و پافشاری شان را بر این حقیقت تاریخی 

میزان آزادی و پیشرفت یک جامعھ توسط  آزادی و "کھ 
 ■"!پیشرفت زنان آن جامعھ رقم می خورد

 
 

 
 

 
 

 

بیانیھ نشریھ دانشجویی بذر بھ 
 مناسبت ھشت مارس روز جھانی زن

 

دختران این طنین فریاد 
 است، این صدای چپ دانشجو

 :دانشگاه است
 ھشت مارس،

 روز جھانی زن،   
 ! خوشامد باد                         

 
در جامعھ ای کھ ستم بر زنان در آن بیداد می کند، تحت نظام 

تبداد مذھبی کھ جایگاه فرودست زن را قانونی و شرعی کرده اس
است، مقاومت و مبارزه دائمی علیھ مردساالری اھمیتی 

ھر کس کھ رویای دنیایی متفاوت و آزاد  .مضاعف یافتھ است
از استثمار و ستم را در سر می پروراند باید بھ صف این 

 !مقاومت و مبارزه بپیوندد
 آغاز برقراری جمھوری جنبش رھایی زنان از ھمان

 یعنی کمتر از یک ١٣۵٧اسالمی، از مراسم ھشت مارس سال 
ماه بعد از قیام بھمن، نظام طبقات استثمارگر کھ رخت جدید 

زنان مبارز و  .مذھبی بر تن کشیده بود را بھ مصاف طلبید
روشن بین در آن روز شعاری را فریاد کردند کھ فشرده یک 

 !الب نکردیم، تا بھ عقب برگردیمما انق :حقیقت تاریخی بود
از آن روز تا بھ امروز، طبقھ حاکمھ با تیغ و اسید، قانون و 
زندان، شالق و سنگسار، با آیھ و روایت و حدیث، با حجاب 
اجباری و تجاوز و اعدام، ھر کار کھ توانست کرد تا شاید این 

ش ارز .اما چنین نشد .نیروی قدرتمند و بیدار شده را بھ بند کشد
ھا و باورھای کھنھ جا نیفتاد؛ شرع در مقابل نوجویی و 
نواندیشی شکست خورد؛ ستم بھ مقاومت دامن زد؛ تار موی 

نافرمانی زنان،  .آشکار، قانون قرون وسطایی را بھ ھیچ گرفت
رژیم را بھ آنجا رسانده کھ بعد از گذشت سی سال مجبور است 

ردن نیروھای  را با گماشکست خود در اسالمیزه کردن جامعھ
تامین امنیت اخالقی و «سرکوبگرش در کوچھ و خیابان برای 

 .اعالم کند »اجتماعی
یکی از عرصھ ھای موثر در جامعھ کھ در طول تاریخ 
معاصر، صدای شورش و نوگرایی و مبارزه علیھ ستم و 

طی سال ھای اخیر، چپ  .استثمار را بازتاب داده، دانشگاه است
ز خاکستر سرکوب و کشتار خونین دانشگاه ھمچون ققنوس ا

 سر بلند کرده، پرچم آگاھی و ترقیخواھی و ١٣٦٠دھھ 
دختران دانشجو نیروی بزرگ  .شورشگری را برافراشتھ است

موقعیت  .و رو بھ افزایشی را در دانشگاه ھا تشکیل می دھند
این نیروی فزاینده، و جدال دائمی کھ میان اینان با حصارھای 

در جامعھ و محیط ) شخصا ستم جنسیتیو م(ستم و خفقان 
آموزشی جریان دارد، دانشگاه را بھ لحاظ عینی بھ مکان مھمی 

شرکت دختران  .برای فوران جنبش زنان تبدیل کرده است
دانشجو در شماری از رادیکال ترین اعتراضات دانشجویی چند 

شعارھایی  .سالھ گذشتھ، حکایت از این ظرفیت انفجاری می کند
این رادیکالیسم  »زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیمما «چون 

  .د بازگو می کنرا

  : را در آدرس زیر ببینید"سال صفر"فیلم 
http://video.google.de/videoplay?docid=884 
2589185458786745&hl=de  

این فیلم بوسیلھ فمینیست ھای فرانسوی کھ در تظاھرات 
  .ست شرکت داشتند تھیھ شده ا1357 مارس 8بزرگ 

http://video.google.de/videoplay?docid=884
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مطرح شدن مسالھ ستم جنسیتی در راس شعارھا و خواستھ 
ھای جنبش دانشجویی و مبارزه علیھ شکل ھای گوناگون این 

ھوایی تازه ستمگری در محیط ھای آموزشی، بھ واقع می تواند 
این مسالھ می  .ورد را بھ ارمغان بیابرای جنبش رھایی زن

تواند ضربھ مھمی بھ تالش رژیم برای تقویت پایھ ھای 
ایدئولوژیک و احکام خرافی و قرون وسطایی اش در کل جامعھ 

بھ عالوه، این مسئلھ می تواند نقش تعیین کننده ای برای  .بزند
مقابلھ با گرایشات اصالح طلبانھ ای داشتھ باشد کھ می خواھند 

کنند و آنرا بھ راھروھا و داالنھای چانھ جنبش زنان را مھار 
زنی آخوندھا با یکدیگر وصل کنند و این دروغ بزرگ را بھ 

و از   "اسالم با حقوق زن تضادی ندارد"مردم حقنھ کنند کھ 
  .طریق آش نذری ھم می توان بھ مطالبات زنان دست یافت

حاکمان ستمگر بھ این واقعیت آگاھند و خطر را خوب حس 
امروز بخش مھمی از تبلیغات منظم رسانھ ھا و منابر  .کرده اند

جمھوری اسالمی بھ مسئلھ زنان و شیوه ھای مقابلھ با جنبش 
زنان ھر روز بیش  .رھایی زن مربوط می شود

از گذشتھ بھ آماج تدابیر فریبکارانھ ھیئت حاکمھ 
تبدیل می شوند و مشخصا در کارزارھای 

ا و انتخاباتی و رقابت جناح ھا وعده ھ
 .دورنماھای ویژه ای برای آنان ارائھ می شود

حركت زنان و جھت گیری ھای سیاسی آنان، 
چنان وزنھ سنگینی را تشکیل می دھد کھ قدرت 
ھای سرمایھ داری امپریالیستی نیز برای پیشبرد 
منافع و اھداف خود در ایران، تدبیرھا و سیاست 
ھا و تبلیغات خاصی را برای زن امروز در 

فتھ اند و می کوشند خود را صدای زن نظر گر
آنان در مقابل نظام پوسیده جمھوری  .ستمدیده ایرانی جلوه دھند

اسالمی، نظام پوسیده دیگری را قرار می دھند کھ در آن نیز 
  .زن مایملک مرد بوده و مجبور بھ تبعیت از حق مردانھ است

در جمھوری اسالمی، سرکوب زنان مھمترین رکن 
کم و ابزاری برای تقویت بنیادگرایی اسالمی در ایدئولوژی حا
بھ ھمین دلیل سرکوب زنان جزیی از کارکرد  .منطقھ است

جداسازی در از اینجاست کھ  .دائمی و روزمره این نظام است
 انجام می گیرد؛ از اینجاست کھ و کتابخانھ کالس ھای درس

از تعقیب قانونی مصون می مقامات متجاوز و ھرزه دانشگاھی 
انند و قربانیان تجاوز از میان دختران دانشجو بھ شکل ھای م

مختلف سرکوب یا بھ سکوت کشانده می شوند؛ از اینجاست کھ 
و بھتان زنی ھای تبھکارانھ، بسیاری از اعمال فشار روحی با 

می رانند؛ از اینجاست  خودکشی دختران دانشجو را بھ ورطھ
 می اندازند و کھ حراست را در خوابگاه ھا بھ جان دختران

را برای وارسی سر و وضع دوربین ھای ھیز جاسوسی 
دختران حتی درون حصار خوابگاه بھ کار می اندازند؛ از 

دختر و پسر در رشتھ ھای طرح سھمیھ بندی اینجاست کھ 
را بھ اجراء می گذارند تا از طرح بومی گزینی تحصیلی، یا 

وج آنان از حضور ھر چھ بیشتر دختران در دانشگاه و نیز خر
محدوده ھای تنگ و خفقان آور شھرستان ھای سنتی و قیود 

 .سنتی خانواده، جلوگیری کنند
برای  .ھمھ این ستم ھا می تواند و باید آماج مبارزه ما باشد

اینکھ چنین مبارزه ای موثر و موفق بھ پیش برود، نھ فقط 
 آن باید اھمیت حیاتی بخش چپجنبش دانشجویی و بھ ویژه 

ھ را درک کند و سیاست ھا و شعارھای متناسب با آن را بھ مسال

خود دختران دانشجو باید با شجاعت و ابتکار کار بگیرد، بلکھ 
عمل در صف ھمھ مبارزات جاری حاضر شوند و نقش پیشرو 

دختران دانشجو مبارزه سختی برای  .خود را در آنھا تثبیت کنند
ی منجملھ در ذھن در ھم شکستن باورھای کھنھ و اخالقیات سنت
این مبارزه و این  .پسران درون جنبش دانشجویی پیش رو دارند

متشکل شدن دختران ایفای نقش میسر نخواھد شد، مگر با 
 و در گام اول پیشروترین و آگاھترین آنان در تشکل دانشجو

ھای متنوعی کھ مشخصا ستم جنسیتی را در عرصھ ھای 
 ھایی یک کمبود آشکار فقدان چنین تشکل .مختلف نشانھ بگیرد

این  .است )و جنبش رھایی زنان(و مھم در جنبش دانشجویی 
و علنی گرایی افراطی باشند و با قانونی تشکل ھا نمی توانند 

خوشخیالی نسبت بھ دستگاه امنیتی خود را پایدار و سالم 
رژیم سرکوبگر بھ اینھا رسمیت نخواھد بخشید و بھ  .نگھدارند

 جلوگیری از سازمان یافتن و گسترش شکل ھای مختلف برای
اما ھمانطور کھ تجربھ مبارزات در  .آنھا تالش خواھد کرد

سراسر دنیا نشان داده، با پیگیری و استقامت 
و ابتکار عمل می توان سرکوبگران را عقب 

در دانشگاه (نشاند و با جلب حمایت توده ھا 
، حیات و فعالیت چنین تشکل )و در جامعھ

 .مل تضمین کردھایی را در ع
مبارزه برای ایجاد چنین تشکلھایی، در 
درجھ اول نیازمند شالوده فکری صحیح 

این امر ھم برای تداوم مبارزه متشکل  .است
دختران دانشجو و ھم تضمین جھت گیری 

فعالین چپ دانشگاه  .صحیح آن ضروریست
زمانی قادر بھ ایفای نقش در این زمینھ 

تار واقعیت مسئلھ ستم بر زن ھستند کھ درک درستی از ساخ
ساختاری پیچیده، چند وجھی و چند الیھ کھ با ستم  .داشتھ باشند

ساختاری  .طبقاتی در ھم تنیده شده و از آن جدایی ناپذیر است
کھ امروزه نیروی قدرتمندی را در ایران و جھان بھ میدان 
آورده کھ بدون تکیھ بدان تغییر جھان و محو نظام ستم و 

فعالین چپ بدون اتکا بھ تئوریھای  .قابل تصور نیستاستثمار 
علمی و پیشرفتھ ای کھ طی تجارب انقالبی و مبارزات مھم 
عملی و نظری در قرن گذشتھ حاصل شده، قادر بھ ایفای نقش 

دامن زدن بھ بحث جمعی حول  .پیشرو در جنبش زنان نیستند
 پیشرفتھ ترین تئوریھای علمی و کمونیستی در مورد مسئلھ

ارتقا آگاھی فمینیستی ھر فعال چپ  .زن امری ضروریست
  .بخشی از ارتقا آگاھی کمونیستی اوست

این امر در زمینھ تجارب سامان یابی جنبش زنان نیز صادق 
نھ تنھا باید بھ این تجارب تکیھ کنیم  بلکھ باید بھ تکیھ بھ  .است

دانش و تجارب مبارزاتی فردی و جمعی دختران دانشجو و 
ل مشخص از شرایط مشخص بھ فرمھایی معین از تشکل و تحلی

دامن زدن بھ اشکال مشخص از مبارزه دست یابیم و راه را 
 .برای تغییرات اساسی در جامعھ ھموار سازیم

برچیده باد جداسازی جنسیتی، حجاب اجباری، قوانین زن 
 !ستیز

 !برچیده باد طرح سھمیھ بندی و بومی گزینی جنسیتی 
 ! دختران دانشجو کوتاهدست حراست از

 !دانشگاه پادگان نیست، مسجد نیست، گورستان نیست
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 داستان اجباری شدن حجاب در ایران
 

 بخشھایی از مقالھ  نیما نامداری
 برگرفتھ از سایت میدان زنان

رادی كھ حجاب چگونھ اجباری شد؟ پاسخ این سوال را گاھی اف
بودند ھم دقیق و كامل  1357از نزدیك شاھد واقعھ انقالب سال 

واقعیت آن است كھ حجاب اسالمی پیش از آنكھ در  .دانند نمی 
قالب حكمی قانونی اجباری شود در فرایندی سیاسی و امنیتی بھ 

تواند شناخت دقیقتر  بازخوانی این روایت، می  .جامعھ القا شد
 بخشی از ایدئولوژی نظام برخاستھ از حجاب اسالمی بھ مثابھ

ضمن اینكھ برای ارزیابی میزان  .انقالب اسالمی را تسھیل كند
 در دست یابی بھ اھدافی كھ در ابتدای موفقیت حجاب اجباری

انقالب برای آن تصویر شد ھم این بازخوانی ضرورت زیادی 
در این نوشتار و بخشھای بعدی كھ بھ زودی انتشار خواھد  .دارد

یافت تالش شده صرفَا با استفاده از مندرجات روزنامھ كیھان در 
 .ابتدای انقالب این روایت بازآفرینی شود

♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀ 
اسفند امام  16نقطھ عطف داستان حجاب اجباری بھ سخنرانی 

ایشان در آن سخنرانی  .خمینی در مدرسھ رفاه اختصاص دارد
دلیل انقالبی نبودن، ضمن انتقاد شدید از دولت مھندس بازرگان بھ 

 :گویند می 
ای در وزارتخانھ ھ. در وزارتخانھ اسالمی نباید معصیت بشود

زنھا بروند  .داسالمی نباید زنھای لخت بیاین
مانعی ندارد بروند کار . اما باحجاب باشند

کیھان . (کنند لیکن با حجاب شرعی باشند
 )1صفحھ  10655شماره  57اسفند  16

ان در صفحھ اول شود كھ کیھ چنین می 
زند كھ زنان  خود بھ نقل از امام تیتر می 
تقریبا اغلب . باید با حجاب بھ ادارات بروند

تیترھای صفحھ اول کیھان در روز بعد بھ 
برخی از این . مسالھ زنان مربوط می شد

تیترھا بھ برگزاری مراسمھای باشکوه روز 
جھانی زن در نقاط مختلف کشور 

ش آنھا نیز در صفحات متعدد روزنامھ اختصاص داشتھ کھ گزار
این در حالی است کھ شب قبل از این برنامھ، تلویزیون . آمده است

اعالم کرده بود کھ این روز یک سنت غربی است و بھ زودی 
ھمچنین در کنار . روز زن در حکومت اسالمی اعالم می شود

ی تیتر فتوای آیت اهللا شریعتمداری مبنی بر بالمانع بودن جلوگیر
اهللا  اسفند خبر داده کھ بھ زودی نظر آیت 17از بارداری، کیھان 

اما . طالقانی در مورد حقوق زنان از تلویزیون پخش خواھد شد
مھمترین تیتر این صفحھ بھ گزارشی بر می گردد کھ کیھان در 

در این گزارش كھ . مورد حجاب اسالمی زنان تھیھ کرده است
 مورد اجباری شدن حجاب در واكنشھا بھ فرمان امام خمینی در

 :دھد آمده است ی ادارات دولتی را پوشش م
گروھھا و دستھ جات مختلف زنان از صبح امروز در 
خیابانھای شمالی و مرکزی تھران بھ مناسبت روز جھانی زن و بھ 
خاطر ابراز نظریات خود درباره حجاب زنان دست بھ راھپیمایی 

 تعداد زیادی از دانش آموزان در راھپیماییھای امروز زنان،. زدند
آنھا ضمنا علیھ کسانی کھ بھ . مدارس دخترانھ نیز شرکت داشتند

زنان بی حجاب در روزھای اخیر حملھ کرده اند، شعار می 
راھپیمایی امروز در حالی انجام شد کھ ریزش برف بی ... دادند

طبق گزارشھای . وقفھ از اولین ساعات بامداد آغاز شده است
 ادارات و وزارتخانھ ھای مختلف نیز از صبح امروز رسیده در

جلساتی برای رسیدگی بھ مسائل حجاب کھ طی چند ساعت اخیر 

وگو پرداختند و در برخی واحدھا کارھا  مطرح شده بھ بحث و گفت
وگو درباره حجاب از  بحث و گفت .برای چند ساعت دچار وقفھ شد

روز بھ دنبال دیروز در تھران باال گرفتھ است و از صبح ام
.  تلفنی رادیو ایران با داماد امام خمینی اوج گرفتمصاحبھ

گزارشھای خبرنگاران کیھان از چندین مورد برخورد زنان بی 
حجاب با عناصر تندرویی کھ آنھا را ملزم بھ سر کردن چادر می 

کارکنان زن قسمت فروش ھواپیمایی ایران  .کردند حکایت دارد
داشتند حجاب اجباری زن باید نجابت و شعبھ ویال امروز اعالم 

پاکی درون او باشد آنھا عقیده داشتند کھ حجاب ظاھری نباید 
اجباری باشد این زنان ھمچنین گفتند، روحانیون می توانند در این 

در خیابانھا ... مورد اظھار نظر کنند اما نباید اجباری در کار باشد
وسری این توھین یا روسری یا ت :گویند برخی مردان بھ ما می

بزرگی است بھ نیمی از اجتماع کھ در انقالب اخیر در کنار مردان 
 .شرکت داشتند و شھید دادند

ھمزمان با حملھ گروھی از مردان در میدان ولیعھد بھ چند  ...
حجاب و پرتاب سنگ بھ سوی آنھا کھ منجر بھ مجروح  زن بی

 توسط زنانی کھ شدن چند نفر از آنھا شد راھپیمایی از این میدان
مورد اھانت قرار گرفتھ بودند و زنان دیگری کھ بھ آنھا پیوستھ 

در تعدادی از . بودند بھ طرف دانشگاه تھران آغاز شد
بیمارستانھای تھران نیز امروز اعتراضھایی بھ نحوه روبرو شدن 

در شبکھ چھار بیمارستان  .با مسالھ حجاب اسالمی شروع شد
وز اعالم داشتند اگر تصمیم قاطع و قانع آور زنان کارمند امر بھ

زنان . توانند سرکار حاضر شوند ای امروز گرفتھ نشود نمی کننده
کارگر و کارمند بیمارستان ھزارتختخوابی نیز تاکید داشتند کھ 
حجاب اجباری زن باید پاکی و نجابت 

و قسمت  118در مخابرات  .او باشد
نیز امروز زنان کارمند در  124

 مسالھ حجاب دست بھ رابطھ با
 .راھپیمایی زدند

ھزار زن کھ در دانشکده  15...
فنی دانشگاه تھران جلسھ سخنرانی 

گیری تصمیم  داشتند، بھ دنبال یک رای
آنھا . گرفتند دست بھ راھپیمایی بزنند

در حالی کھ گروھی از مردان 
ھمراھشان بودند بھ طرف نخست 

ما با استبداد «: زنھا شعار می دادند. وزیری حرکت کردند
پیش از ظھر امروز . »چادر اجباری نمی خواھیم«، »مخالفیم

خبرنگار کیھان از دانشگاه تھران گزارش داد کھ یک گروه از 
وارد دانشگاه » مرگ بر ارثیھ رضا کچل«مردان تندرو با شعار 

. تھران شدند و بھ نفع چادر و حجاب دست بھ تظاھرات زدند
 )2صفحھ10656 شماره 57اسفند  17کیھان (

کیھان در ھمین صفحھ مصاحبھ حجت االسالم اشراقی داماد 
كھ این روزھا دخترش یعنی زھرا اشراقی ھمسر محمدرضا  (امام

را منتشر کرده کھ گفتھ ) تر از پدر مرحوم است خاتمی، معروف
 :است

باید حجاب رعایت شود و قوانین اسالمی مو بھ مو اجرا گردد 
اما  .شگاھھا بھ این موضوع توجھ شودو در ھمھ مؤسسات و دان

ھمین قدر کھ . باید در نظر داشت کھ حجاب بھ معنای چادر نیست
موھا و اندام خانمھا پوشانده شود و لباس آبرومند باشد حاال بھ ھر 

اما  .شکلی مھم نیست چادر چیز متعارفی است و بسیار خوب است
اندن بدن و بھ خاطر طرز کار و نوع کار خانمھا شاید گاھی پوش

باید طبق نظر  .مو بھ طریق دیگر ھم حجاب باشد حرفی نیست
مبارک امام حجاب اسالمی در سطح کشور توسط خانمھا با اشتیاق 

در مورد اقلیتھای مذھبی ھمیشھ نظر مبارک امام این  ...اجرا شود
اما اگر  .بوده کھ آنھا از ھر حیث مورد احترام و حمایت باشند
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مذھبی ھم رعایت حجاب اسالمی را بکنند چھ خانمھای اقلیتھای 
 )2 صفحھ10656شماره  57اسفند  17کیھان . (بھتر

ھمزمان با باال گرفتن اعتراضات زنان كارمند، دانشگاھی و 
تر و واكنشھای غیررسمی  آموز واكنشھای رسمی محتاطانھ دانش
 :شود تر می خشن

 دست  گروھھایی از زنان از صبح امروز در خیابانھای تھران
این زنھا . بھ تظاھرات زدند و در مقابل دادگستری اجتماع کردند

نسبت بھ خشونتھای چند روز اخیر عده ای مرتجع و مشکوک 
تظاھرات زنان از صبح . حجاب اعتراض داشتند نسبت بھ زنان بی

پنج شنبھ بھ دنبال چندین حملھ در نقاط مختلف شھر بھ زنان 
کھ در چند . گاه تھران شروع شدحجاب در خیابانھای مسیر دانش بی

نقطھ منجر بھ برخورد با کسانی شد کھ زیر نقاب اسالمی بھ آنھا 
زنان . حملھ کردند و حتی چند تیر ھوایی نیز شلیک کردند

معترض دیروز نیز در دانشگاه تھران اجتماع کردند و طی 
سخنرانیھایی حملھ افراد مشکوک بھ زنان بی حجاب را محکوم 

ر ساعاتی کھ این اجتماع ادامھ داشت عده ای با گلولھ کردند اما د
ھای برف کھ در آنھا سنگ کار گذاشتھ شده بود زنھا را مورد 

مھاجمین بھ اجتماع کنندگان دیروز در چند مورد . ھجوم قرار دادند
برچسب طرفدار قانون اساسی زده کھ با اعتراض 

بھ دنبال تظاھرات و اجتماعات . زنھا روبرو شد
 اولین ساعات صبح امروز نیز از چند نقطھ دیروز

آمدند جمعی از آنھا  تھران زنھا بھ حرکت در
مستقیما خود را بھ دادگستری رسانده و جمع 
دیگری پس از اجتماع در دانشگاه تھران و اعالم 
نظراتشان درباره حجاب و چادر بھ سمت 

در دبیرستانھای دخترانھ . دادگستری حرکت کردند
وز جمع زیادی از دانش آموزان تھران نیز امر

برای اعتراض بھ اعمال فشارھای عده ای 
مشکوک در خیابانھای شھر زیر نام طرفدار اسالم 

تظاھرات . در محوطھ مدارس خود اجتماع کردند
در چند دبیرستان آنقدر باال گرفت کھ مدیرکل 
آموزش و پرورش تھران صبح امروز در چند 

 با دانش آموزان در این باره دبیرستان دخترانھ حضور یافت و
درباره تظاھرات روز پنج شنبھ خبرگزاری پارس . صحبت کرد

گزارش داد کھ عده ای گارد انقالبی برای پراکنده ساختن حدود 
ھزار زن کھ در بیرون دفتر مھدی بازرگان دست بھ اعتراض  15

این گروه کھ در زیر . زده بودند اقدام بھ تیراندازی ھوایی کرد
نگین دست بھ تظاھرات زده بودند در مسیر خود با حدود برف س

تظاھر کننده مخالف روبرو شدند کھ سعی داشتند تظاھر  200
کنندگان زن را متفرق کنند خیابانھای اطراف دادگستری از صبح 

گفتند قصد  پاسداران مي. امروز توسط افراد مسلح بستھ شده بود
آنھا گفتند در . کننددارند از ایجاد مزاحمت مخالفین جلوگیری 

ای افراد ناآگاه و ناشناس بھ  تظاھرات دو روز پیش زنان عده
خانمھایی کھ درباره حجاب دست بھ تظاھرات زده بودند حملھ 

ھمانطوری کھ امام بارھا . کردند کھ متاسفانھ حوادثی بھ بار آمد
گفتھ ھر کس آزاد است حرف خود را بزند و از آنجا کھ بھ 

ظاھرات زنان توسط نیروھای مبارز و مترقی خشونت کشاندن ت
مذھبی نبوده است ما برای اثبات این موضوع و نیز برای اینکھ 
ھیچ آسیبی بھ خانمھا نرسد خیابانھای اطراف کاخ دادگستری را 

خانمھا می توانند بدون ھیچ نگرانی بھ اینجا بیایند . ایم بستھ
مواظب آنھا تظاھرات کنند و ھر حرفی کھ دارند بزنند ما ھم 

ھستیم و ھنگام تظاھرات بھ ھیچ مردی اجازه عبور از این مناطق 
 )2صفحھ  10657شماره  57اسفند  19کیھان . (را نخواھیم داد

بنابر خبر کیھان در این تجمع ھما ناطق سخنرانی کرده و گفتھ 
در پایان . کھ ما مخالف حجاب نیستیم ما مخالف تحمیل آن ھستیم

ای صادر شد کھ در آن خواستھ شده بود پوشش این تجمع قطعنامھ 

حیط بھ متعارف زنان باید با توجھ بھ عرف و عادت و اقتضای م
در دیگر صفحات روزنامھ نیز  . دتشخیص خود زنان واگذار شو

بھ خبرھای متعددی از اجتماعات مشابھ در مورد حجاب اشاره 
ر در کیھان در ھمین شماره یادداشتی از سیمین دانشو. شده است

کنار عکس بی حجاب او کار كرده کھ بھ ھمین موضوع پرداختھ و 
ای فرعی دانستھ و ھمزمان طرفداران  مسالھ حجاب را مسالھ

حجاب اجباری و مخالفان آن را نصیحت کرده کھ بھانھ بھ دست 
 :استکبار و ضدانقالب ندھند و بھ بحثھای مھمتر بپردازند

 را آباد کنیم اقتصادش را  ما ھر وقت توانستیم این خانھ ویران
سرو سامان دھیم کشاورزیش را بھ جایی برسانیم حکومت عدل و 
آزادی را برقرار سازیم ھر وقت تمامی مردم این سرزمین سیر و 
پوشیده و دارای سقفی امن بر باالی سرشان شدند و از آموزش و 
پرورش و بھداشت ھمگانی بھره مند گردیدند می توانیم بھ سراغ 

 فرعی و فقھی برویم می توانیم سر فرصت و با خیال آسوده مسائل
و در خانھ ای از پای بست محکم بنشینیم و بھ سر و وضع زنان 

 )6صفحھ  10657شماره  57اسفند  19کیھان . (بپردازیم
خواننده این یادداشت در نھایت درنمی یابد کھ سیمین دانشور 

حجاب یا  ن بیکند، زنا چھ کسی را نصیحت بھ کوتاه آمدن می
 .مردان متعرض بھ آنان را

ترین واكنش رسمی را دولت موقت نشان  اصلی
عباس امیرانتظام سخنگوی دولت اعالم . دھد می
 :كرد

نخست وزیر و ھمھ آقایان وزرا معتقد بھ آیھ 
کریمھ ال اکراه فی الدین می باشند و دستور اجبار 

 57اسفند  20کیھان  (.برای خانمھا صادر نمی کنند
 )2صفحھ 10658شماره 

ھزار نفر از 5 ییدر ھمین صفحھ خبر راھپیما
معلمان و دانش آموزان دختر تھرانی و نیز تجمع 
کارکنان وزارت خارجھ و برخی ھنرپیشگان تئاتر 
در مخالفت با حجاب اجباری منتشر شده و ھمزمان 
از اجتماع گروھی از مردان مدافع حجاب اجباری 

. ھا ھم خبر داده شده استدر مقابل دفتر روزنامھ 
چنین روزنامھ کیھان مصاحبھ مفصلی از آیت اهللا طالقانی منتشر مھ

ایشان پس از شرح . كرده کھ تمامَا بھ مسالھ زنان اختصاص دارد
مبسوطی از فلسفھ حجاب و شرح مزایای آن و نقد حکومت پھلوی 

 :بھ دلیل غربزده کردن زنان می گویند
 و ھمانطور کھ بارھا گفتیم ھمھ ھو و جنجال راه نیاندازند

حقوق حقھ زنان در اسالم و در محیط جمھوری اسالمی محفوظ 
خواھد ماند؛ و از آنھا خواھش می کنیم کھ با لباس ساده با وقار، 

اگر . روسری ھم روی سرشان بیاندازد بھ جایی بر نمی خورد
آنھایی ھم کھ می خواھند مویشان خراب نشود اگر روی مویشان 

چھ جنگھا ... ی بیاندازند بھتر است و بیشتر محفوظ می ماندروسر
چھ قتلھا چھ فجایع کھ تا یک سال قبل دائما ھر روز یک قسمت از 

منشا اینھا کی بود؟ منشا اینھا . اخبار روزنامھ ھا ھمین فجایع بود
از کجا بود؟ غیر از ھمین تحریکات بیجا بود؟ واقعا یک عده زنھا 

آنھا یک عده ای شکایت داشتند .  کردند میاین جوانھا را اذیت 
یک جوانی کھ وسیلھ زن گرفتن ندارد . جوانھا ما را اذیت می کنند

وسیلھ کار ندارد زندگی سرو سامان ندارد وقتی این زن را با این 
صورت می بیند کھ گاھی یک پیرزن پنجاه شصت سالھ خودش را 

 سر کوچھ این سالھ نمایش می دھد توی خیابان یا14مثل یک دختر
کند و این یک جور آزار جوانھا  ناراحتش می. کند بیچاره اذیتش می

است و امیدواریم کھ بعد از این جوانھای ما ھم سر و سامان پیدا 
چھ اجباری؟ . اجباری حتی برای زنھای مسلمان ھم نیست... کنند

حضرت آیت اهللا خمینی نصیحتی کردند مانند پدری کھ بھ فرزندش 
 کند راھنماییش می کند کھ شما اینجور باشید بھ این نصیحت می
 )3صفحھ 10658شماره  57اسفند  20کیھان . (سبک باشید
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آیت اهللا بھالدین محالتی ھم ضمن واجب دانستن حجاب ھر 
اما رادیو و . خواند گونھ خشونت نسبت بھ زنان را غیرمجاز می

وضعی زاده اداره می شود م تلویزیون كھ با مدیریت صادق قطب
خصمانھ نسبت بھ راھپیماییھای زنان اتخاذ كرده و آنھا را متھم بھ 

این موضعگیری تلویزیون . ھواداری از رژیم شاھنشاھی می كند
در مقابل مجتھد . شود با اعتراض زنان و مطبوعات مواجھ می

شبستری از مدیران رادیو تلویزیون شرکت کنندگان در راھپپمایی 
ادران رژیم سابق خوانده کھ می خواھند علیھ حجاب اجباری را ھو
 :او می گوید. ذھن مردم را منحرف کنند

در اسالم نیمی از آزادی رھایی از قید و بندھا و نیمھ دیگر 
از یاد نبریم کھ ھمین ... متعھد و مقید بودن بھ بعضی چیزھاست

چادر پوششی برای نگاھداری سالح از دید اعضای ساواک بوده 
 )2صفحھ 20659شماره  57سفند ا 21کیھان . (است

در فضای انقالبی و آكنده از نفرت از رژیم  باید توجھ داشت
در ھمان روزھا . توانست بسیار گران تمام شود سابق این اتھام می
ھا مملو از تصاویر جنازه تیرباران شده مدیران  صفحات روزنامھ

هللا حتی آیت ا. شد حكومت سابق بود كھ با استقبال مردم روبرو می
اند در  طالقانی كھ در سالھای اخیر بھ تساھل و مدارا شھرت یافتھ

كند كھ اگر  ای از اعدامھا دفاع كرده و صراحتَا اظھار می مصاحبھ
. كردیم می خواستیم عدالت را اجرا كنیم باید خیلی بیشتر اعدام می

خبر كشتن یك پاسبان یا یك مامور ساواك در شھرھا و روستاھای 
در . شد ھا محسوب می عادی در صفحات روزنامھكشور، خبری 

چنین فضایی اتھام ھواداری از رژیم سابق بھ معنای تھدید جدی 
شد كھ در راھپیماییھا شركت  علیھ امنیت و جان زنانی محسوب می

 .كردند می
اسفند از راھپیمایی صدھا تن از زنان در سنندج و  21كیھان 

ت با حجاب اجباری خبر ماده ای در مخالف 13صدور قطعنامھ ای 
تن از زنان کارمند و  50ھمچین در اصفھان حدود . داده است

دانشگاھی بھ ھمراه دو بانوی قاضی بھ دفاتر روزنامھ ھای کیھان 
و آیندگان مراجعھ کرده و بھ لزوم اجبار در گذاشتن حجاب 

دانش آموزان چند دبیرستان دخترانھ در اعتراض . اعتراض کردند
حجاب از رفتن بر سر کالسھای درس خودداری بھ اجبار در 

ھمزمان گروھی از زنان تھرانی با تجمع در مقابل . کردند
ساختمان رادیو تلویزیون از پخش نشدن اخبار و گزارشھای 

ضمن اینكھ در ھمین . راھپیماییھای زنان ابراز نارضایتی کردند
 ای اعالم كرد ھر کس مزاحم روزھا دادستان تھران در اطالعیھ

 . شدت مجازات خواھد شد بانوان شود بھ
دادند اجباری شدن  اما روشنفكران الئیك كماكان ترجیح می

بینانھ روند  ای فرعی تلقی كرده و با نگاھی خوش حجاب را مسالھ
 :ھما ناطق در سخنرانی خود می گوید. حوادث را تحلیل كنند

من از  .ایم رفتند گزارش دادند کھ ما لخت بھ وزارتخانھ ھا رفتھ
شما می پرسم در این زمستان سرد چطور یک زن لخت می تواند 

عنوان کردن مسالھ زن در این برھھ از . بھ وزارتخانھ ھا برود
ما نباید در این شرایط مسالھ ای . مبارزه یک مسالھ انحرافی است
یک بار چیزی در مورد حجاب . .بھ نام مسالھ زن داشتھ باشیم

د بنابراین برای این مسالھ نباید درگیری گفتند و بعد ھم پس گرفتن
ایجاد کنیم باید با مجاھدین ھمراه باشیم حتی اگر روسری بھ سر 
کنیم بشرط آنکھ ما بدانیم بھ نام ما توطئھ نمی شود و نظام 

شماره  57اسفند  21کیھان . (شاھنشاھی برگردانده نمی شود
 )4صفحھ 10659

رای معروف آن اسالم کاظمیھ ھم کھ از روشنفکران چپ گ
دوران محسوب شده و بعدھا در زمره نزدیکان شاپور بختیار قرار 
گرفت در مقالھ ای مفصل ضمن انتقاد از عمده کردن مسالھ زن و 
حجاب، آن را امری روشنفکرانھ و دور از نیازھا و سنتھای زنان 

روزنامھ  6او در این مقالھ كھ در صفحھ . عادی ایرانی می داند

ند منتشر شده تاریخچھ حجاب در اسالم را بررسی اسف 21كیھان 
کرده و نشان می دھد کھ حجاب در صدر اسالم بیش از آنکھ 
امری مذھبی باشد ریشھ در مناسبات اجتماعی و سیاسی داشتھ 

او نیز مانند روشنفکران دیگر فعالیتھای حکومت قبل در . است
ا تبدیل زن بھ مسالھ زنان را قالبی و نمایشی خوانده و نتیجھ آنھا ر

 . خواند عروسک فرنگی می 
با این حال مخالفتھای زنان و راھپیماییھا تاثیرش را نھاد و 

 اگرچھ .عمَال زنان كارمند دولت ملزم بھ پوشش حجاب نشدند
حجاب در كوی و  فشارھا و تھدیدھای غیر رسمی علیھ زنان بی

 21در ھمین چارچوب گروه زنان حقوقدان در . برزن ادامھ داشت
ای صادر كرد كھ در آن اعالم شد با توجھ بھ اینكھ  اسفندماه بیانیھ

آیات عظام و دولت موقت مھندس بازرگان مسالھ اجبار در حجاب 
اند، بھ ھمین دلیل اعتراضات بھ این موضوع پایان  را منتفی دانستھ
اسفند ھم کھ بھ قلم  22در سرمقالھ کیھان . شود یافتھ اعالم می

تھ شده از زنان خواستھ شده با توجھ بھ رد بدری طاھر نوش
اجباری شدن حجاب توسط رھبران انقالب از ادامھ دادن بھ 
مخالفتھا و راھپیمایی و صدور بیانیھ خودداری کنند تا دشمن 

ھمین روزنامھ خبر  7با این حال در صفحھ . اصلی فراموش نشود
تجمع ھزاران تن از زنان در زمین چمن دانشگاه تھران در 

ھمچنین اخبار . اعتراض بھ حجاب اجباری منتشر شده است
تظاھرات زنان در ارومیھ، کرمانشاه و بندرعباس نیز در ھمین 

اسفند، 23سازمان مجاھدین خلق ھم در . صفحھ انعكاس یافتھ است
پس از فروكش كردن ماجرا ضمن فرعی خواندن مسالھ حجاب و 

ب را نامعقول و تاکید بر فضیلت آن، ھر گونھ تحمیل جبری حجا
 .نامقبول دانستھ است

بھ مرور نگرانیھای بین المللی در خصوص وضعیت حقوق 
موج تیرباران و اعدام سران رژیم . بشر در ایران ھم علنی می شد

المللی نسبت بھ ایران شده  سابق منجر بھ حساس شدن نھادھای بین
 :كرد این وضعیت در مورد زنان ھم صدق می. بود

حدود یک ھزار زن آمریکایی دست بھ  -دپرس پاریس آسوشیت
تظاھراتی بھ حمایت از زنان ایران در مقابل کنسولگری ایران در 

بتی فریدن و گلوریا استیمن دو تن از رھبران  .واشنگتن زدند
ھمزمان  .جنبش آزادی زنان آمریکا در میان تظاھر کنندگان بودند

زن در ایران با در پاریس ھم کمیتھ بین المللی حمایت از حقوق 
. حضور یکصد زن برجستھ از پانزده کشور دنیا تشکیل شده است

 )2صفحھ 10663شماره  57اسفند  26کیھان (
اما واضح بود كھ انقالبیون مذھبی بھ صورت تاكتیكی كوتاه 

 :آنان قصد اجرای مو بھ وی احكام اسالم را داشتند. اند آمده
 عفت بھ شالق دختر و پسری بھ اتھام عمل منافی -املش 

این دختر و پسر کھ بھ کمیتھ انقالب برده شده بودند . محکوم شدند
ضربھ و دختر را  25دادگاه پسر را بھ . حاضر بھ ازدواج نشدند

حکم در بلوار املش با حضور . ضربھ شالق محکوم کرد 100بھ 
کیھان . (مردم اجرا شد و دختر ھنگام اجرای حکم از ھوش رفت

  )2صفحھ10663ه شمار 57اسفند  26
در اجتماع صدھا ھزار تن در پارک ملت ھم خانم 
گوھرالشریعھ دستغیب نماینده انجمن اسالمی زنان معلم در حمایت 
از حجاب اسالمی زنان و نیز عملکرد قطب زاده در رادیو 

صادق قطب زاده ھم خبر داد كھ از فردا . تلویزیون سخنرانی کرد
اھیم جمھوری اسالمی را تلویزیون ایران سعی خواھد کرد مف

در بند دوازدھم قطعنامھ این تجمع ھم تاكید شده بود . روشن کند
 :كھ

و  »سنگر پیکار«خواھران مسلمان ما حجاب را بھ مثابھ 
. حصار تقوا بھ تمامی زنان مبارز و انقالبی پیشنھاد می نماید

 ■)8صفحھ10663شماره  57اسفند 26کیھان (
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 ستم بر زن، چرا؟
 ونھ ؟رھایی، چگ

 
 رھا کیا

بھ ھنگام سالگرد  1910در سال 
مبارزات  بیست ھزار نفری زنان خیاط در 

شرق نیویورک کھ نسبت بھ شرایط سخت 
کاری شکل گرفتھ بود، کنفرانس بین المللی 

سوسیالیست ھا، ھشتم مارس را بھ  عنوان روز 
 .جھانی زن اعالم نمود

ھم اکنون یک قرن از زمانی می 
زنان جھان، ھر سالھ، در گذرد کھ تمامی 

یک روز واحد  خشم خود را علیھ ستم و 
استثمار فریاد می کنند و پایھ ھای نظم 

 .جھانی را بھ لرزه می افکنند
 استثمار در کارخانھ، کارگاه و 
مزرعھ، کار سخت و تکراری خانھ، تن 
فروشی، ازدواج اجباری، تجاوز، 
خشونت خانگی، قتل ھای ناموسی و 

 .ت ریز و درشت دیگرھزاران جنای
آیا کسی می تواند وجود ستم ھای   -

 عریان بر زنان را انکار کند؟
  آیا از خود پرسیده اید، چرا؟  -

در این مقالھ سعی می شود علل پایھ ای فرودستی زنان 
 .مورد بررسی قرار گیرد

ماتریالیسم تاریخی بھ ما می آموزد کھ ھمزمان با پیدایش 
یری طبقات، زنان نقش درجھ دوم مالکیت خصوصی و شکل گ

در فعالیت ھای تولیدی پیدا کردند و مردان رھبری نظام 
نظام مادرتبار کھ در  .اقتصادی و اجتماعی را بھ دست گرفتند

آن افراد صرف نظر از جنس و سن در تأمین معاش دخالت 
در این نظام اولین . داشتند، جای خود را بھ نظام پدرساالر داد

تماعی کھ بھ طور طبیعی بھ زن تحمیل گردید، او تقسیم کار اج
بر ھمین . بدل ساختم) تولید انسان کارکن(را بھ ابزار تولید 

اساس اولین شکل مالکیت و تصاحب نیروی کار فرد دیگر، 
 .تصاحب زن یا مالکیت مرد بر زن بود

از سویی بھ عنوان نیروی  .*زن بخشی از شرایط تولید است
ز سوی دیگر بھ عنوان ابزار تولید مثل کار استثمار شده و ا

این نیروی کار بھ صورت . مورد بھره برداری قرار می گیرد
مضاعف مورد استثمار قرار می گیرد، ھم از جانب سرمایھ دار 

کار بی مزد (در کارخانھ و کارگاه و ھم از جانب مرد در خانھ 
در سوی دیگر، تولید انسان کارکن است کھ بر خالف ). خانگی

. ایر تولیدات، ابزار تولیدش انسان می باشد و دارای قوه تفکرس
اینھا مصادیق ستم طبقاتی و جنسیتی بر زنان است کھ اساس 

 .شکل گیری تضاد میان زنان و مردان است
 یک تحلیل نادرست، ریشھ ستم بر زن را ستم طبقاتی 
دانستھ و راه حل نھایی ازمیان رفتن ستم بر زن را بھ رفع 

حال آنکھ ستم جنسیتی نھ تنھا از . ر مزدی موکول می کنداستثما
 تضادھای مھم کمتری برخوردار نیست بلکھ یکی ازاھمیت 

زیرا بدون . جامعھ سوسیالیستی و محرک پیشرفت آن خواھد بود

رھایی کامل زنان نمی توان صحبتی از محو طبقات و تمامی 
 .روابط اجتماعی منتج از آن در میان باشد

در زمره کشورھای تحت سلطھ ایست کھ  ایران 
مناسبات اجتماعی درروبنا وزیربنا بھ مناسبات 
ماقبل سرمایھ داری آغشتھ بوده و بھ شکل بی 
قواره و نامنظمی با ویژگی ھای بورژوایی 

این مناسبات خود را بھ . درھم تنیده شده است
اشکال گوناگون از جملھ عقاید مذھبی نشان می 

ر عمده آن حجاب، ابزار سرکوب یکی از مظاھ .دھند
این ابزار مختص . و اعمال سلطھ بر زنان، می باشد

جمھوری اسالمی نبوده و ساده انگارانھ است اگر تصور کنیم 
ستم بر زنان فقط  ناشی از ایدئولوژی مذھبی 

در ایران برای از میان بردن  .حاکمان است
ستم بر زنان نفی مذھب ضروری است از 

ری است جھت تحکیم آن جھت کھ ابزا
روابط پدرساالرانھ و مسلط شدن مرد بر 

در تمامی متون دینی از اسالم تا . زن
مسیحیت، مذھب یھود و زرتشتیگری، شاھد 
موضع درجھ دوم زنان، تحقیر زنان و 

  .ادعای طبیعی بودن نقصان آنان ھستیم
جمھوری اسالمی دلیل مخالفت با حضور 

مت جامعھ زنان در اجتماع را، صالح و سال
 می داند، اما چرا حذف زنان؟ 

این حاکمیت بھ منظور سرکوب و تحقیر زنان عامدانھ 
فضای جامعھ را بھ فضای نامناسب برای حضور زنان مبدل 
می سازد و مردان را بھ نگھداشتن مایملکشان در حجاب خانھ 

حتی اگر نا امنی ناشی از شرایط جامعھ یا . ترغیب می نماید
رانھ حاکم بر جامعھ باشد وظیفھ دولت ایجاد روابط مردساال

امنیت است نھ حذف زنان از عرصھ اجتماع  و این حقایق 
مدعای ما را در زمینھ تالش دولت ھا در تحکیم روابط 

 .مردساالرانھ بھ اثبات می رساند
در عصر حاضر الزامات توسعھ سرمایھ داری زنان 

در ایران این  .بسیاری را درگیر کار خارج از خانھ نموده است
مسألھ کھ با مالکیت مرد بر زن و اساس حجاب منافات دارد، 

 .منجر بھ حاد شدن مسألھ زن گردیده است
جمھوری اسالمی از ابتدا تا کنون زنان را بشدت سرکوب 

را نیز بھ ) مردان(کرده و از این طریق نیمی از جامعھ 
 ھمراھی خود ترغیب می نماید تا مصالح و قدرت سیاسی و

 . اقتصادی خود و نظم جھانی را ضمانت نماید
از آنجا کھ رھایی طبقھ کارگر در گرو رھایی کلیھ 
ستمدیگان است، جنبش زنان مھمترین متحد این طبقھ می باشد و 

 ■.جنبش زنان نقشی اساسی در مبارزات طبقھ کارگر داراست
 

تنھا راه رھایی گسستن تمامی زنجیرھای ستم و استثمار 
 است

 باد جنبش زنانزنده 
 زنده باد اتحاد جنبش ھای مترقی

 مارس 8زنده باد 
 

شرایط تولید شامل روابط تولیدی و ابزار تولید می گردد و   *
   . نیروی کار بخشی از روابط تولید است
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 قربانیان تجاوز
 

 آاللھ 
تجاوز مقولھ ایست کھ زن 

در . قربانی اصلی آن می باشد
جوامع مختلف و فرھنگ ھای 

سن و سالی نمی . اوت با شدتی کمتر و بیشتر وجود داردمتف
گاھی ھم در در اکثر مواقع شکل غیر قانونی دارد، اما  .شناسد

 ؟ در!چارچوب قانونی اتفاق می افتد، مثل تجاوز شوھر بھ زنش
جوامع ارتجاعی و عقب افتاده مانند ایران کھ تفکرات سنتی و 

. یشتری اتفاق می افتدفئودالی بیشتر است، این مسئلھ با شدت ب
تجاوز از ھمان تفکر غالبی کھ در جامعھ در مورد زن وجود 

دارد، یعنی برتری مرد و فرو دستی زن و کاالی 
جنسی انگاشتن زن، عامل لذت جویی جنسی و بھ 
عنوان ابزار تحکیم قدرت و مردانگی مرد 

 .صورت می گیرد
اما یکی از نکات قابل توجھ و مھم در این 

ن است کھ در موارد وقوع تجاوز با موضوع ای
وجودیکھ زن قربانی محسوب می شود، اما با 
متجاوز برخورد شدیدی صورت نمی گیرد و در 
بیشتر موارد  نیز زن در مظان اتھام قرار می 
گیرد؛ از جملھ اینکھ تا زن نخواھد مرد مرتکب 

ببین زنھ چکار "چنین کاری نمی شود، یا اینکھ 
در قانون ".  سرش آورده اندکرده کھ این بال رو

.  شودبرای این مورد دیده نمیجمھوری اسالمی ھیچ جایگاھی 
شاید گاھی بھ چند ضربھ شالق برای مرد متجاوز بسنده شود، 

بھ ھمین دلیل اکثر زنانی کھ . کھ آنھم با پول قابل معاوضھ است
قربانی تجاوز می شوند، بنا بھ دالیلی چون حفظ آبرو و حیثیت 

گی سکوت می کنند؛ حتی در مناطقی از ایران ھنوز ھم خانواد
 بھ حاکم و ریشھ دارزنان قربانی تجاوز بھ علت  تفکرات سنتی 

دست اعضای خانواده خود مانند پدر و برادر بھ قتل می رسند 
 .تا این لکھ ننگ از دامان خانواده، فامیل یا قبیلھ پاک شود

ل تأمل نیز ھست اما یک بعد دیگر قضیھ کھ بسیار مھم و قاب
در مورد زنانی است کھ در معرض تجاوز قرار می گیرند و از 
خود دفاع می کنند کھ اگر این دفاع منجر بھ قتل متجاوز شود 

جالب اینجاست کھ در . ماجرا شکل تازه ای بھ خود می گیرد
قانون جمھوری اسالمی در مورد دفاع بھ اصطالح خودشان 

نیست و زن باید در مقام قاتل ھم ھیچ بندی موجود   (!)مشروع
بھ ھر حال مردی کشتھ شده است، اما اینکھ قبل  .محاکمھ شود

از کشتھ شدن چھ عملی مرتکب شده و بھ چھ علت کشتھ شده 
در سالھای اخیر این مورد بسیار زیاد اتفاق  .است، مھم نیست

افتاده و تنھا در یک مورد کھ حکم اعدام برای زن با 
لی مواجھ شد و آنھم بھ دلیل شغل فرد اعتراضات بین المل

متجاوز، پای سران حکومتی بھ پرونده باز شد و چون بعد بین 
 .المللی و اجتماعی گسترده ای یافت، زن از اعدام نجات یافت

ھمھ اینھا مقدمھ ای بود تا بھ مسئلھ تجاوز کمی خاص تر و 
د شای . استتجاوز بھ دختران دانشجومحدود تر نگاه شود و آن 

چرا کھ دانشگاه  .از دید اجتماعی قبول این موضوع سخت باشد
مرکز علم و دانش است و دانشگاھیان بھ عنوان قشر روشنفکر 
. جامعھ محسوب می شوند، اما متأسفانھ این معضل موجود است

گفتھ شد تفکر غالب در جامعھ، تفکری مرد ھمانطور کھ پیشتر 
در . کانی نمی شناسدساالرانھ و ضد زن می باشد کھ زمان و م

گذشتھ این مسئلھ یا بھ دلیل حفظ آبرو در سکوت دختران 

 و یا دانشجو سپری می شد و یا منجر بھ اخراج آنھا از دانشگاه
حتی خود کشی آنان می گشت کھ مسئولین علت آن را مسائل 

البتھ ھنوز ھم  موارد . خانوادگی و عشقی عنوان می کردند
ماند، اما در چند سال اخیر کھ با متعددی ھمچنان در خفا می 

موارد متعددی از تجاوز بھ دختران دانشجو بھ انحا مختلف 
روبرو شده ایم برخورد بھ این مسئلھ نیز شکل دیگری بھ خود 

علت آنھم رشد تفکرات رادیکال و بر مال شدن  .گرفتھ است
دست رژیم در سیاست ھای عریانش علیھ زنان و دانشجویان 

شکل  .بھ بعد نمود بیشتری پیدا کرد 78 تیر می باشد کھ از
گیری مبارزات دانشجویان چپ در دانشگاھھا نیز بر بدنھ 
دانشجویی بی تاثیر نبود و باعث بروز و رشد روحیھ اعتراضی 

این در حالی است کھ ھمزمان و  .و رادیکال در بین آنھا شد
ھمراستا با این مبارزات رشد آگاھی فردی و 

شجو نیز نقش مھمی داشتھ است جمعی دختران دان
و در چند سال اخیر در بعضی موارد تجاوز بھ 
دختران دانشجو حرکت ھای افشاگرانھ و 

 .اعتراضی بسیار خوبی صورت گرفت است
  

دانشگاه یکی از شھرستان ھای  -82تابستان 
 جنوب کشور

دختر دانشجو برای اعتراض بھ نمره یکی از 
ھ معاونت درسھایش بھ اتاق استاد مربوطھ ک

استاد در ازای  .فرھنگی دانشگاه ھم بود می رود
دادن نمره قبولی سعی می کند کھ بھ دختر 

وقتی با داد و فریاد و  .دانشجو نزدیک شده و بھ او تجاوز کند
مقاومت دانشجو مواجھ می شود، عقب می نشیند و وقیحانھ می 

جو بعد از این ماجرا دانش .گوید کھ نمره قبولی در کار نیست
خبردار می شود کھ تمام دانشجویان دختر این استاد ھیچ کدام 
نمره قبولی نمی گرفتھ اند تا مجبور شوند کھ بھ اتاق استاد 

شاید موارد تجاوز از طرف این استاد کم نبوده اما ھمھ  .بروند
چند سال قبل تر ھم در ھمین دانشگاه  .در سکوت باقی مانده اند

دختران دانشجو تجاوز می کند کھ با یکی از استادان بھ یکی از 
باالترین مجازات  .حاملھ شدن دختر موضوع برمال می شود

برای استاد تبعید او بھ یکی از شھرھای شمال غربی کشور 
 سرنوشت  از.بوده است، یعنی جایی خوش آب و ھوا تر از قبل

 .دختر دانشجو ھم اطالعی در دست نیست
 
 ھمدان  86مھر 

انشجوی دانشگاه تھران کھ دوره طرح زھرا بنی یعقوب د
خود را در ھمدان می گذرانده در یکی از پارک ھای شھر بھ 
ھمراه نامزد خود بوده کھ توسط نیروھای امر بھ معروف و 

ساعت بعد از بازداشت  48 .نھی از منکر بازداشت می شود
جنازه او را بھ خانواده اش تحویل می دھند، علت مرگش را 

اما بنا بھ گفتھ  .حلق آویز کردن اعالم کردندخودکشی از نوع 
وکال و خانواده اش امکان چنین امری امکان پذیر نبوده و تازه 
اگر ھم اینطور بوده باید دید کھ علت آن چھ بوده است، زیرا 
صرف دستگیری دلیل مناسبی برای اینکار نمی باشد و تازه اگر 

زداشتگاه را می ھم اینطور باشد باز ھم سھل انگاری مسئولین با
یکی از مسائل مھم در این قضیھ این بود کھ بھ زھرا  .رساند

علت بازداشت و  .بنی یعقوب در مدت بازداشت تجاوز شده بود
بعد ھم مرگ این دختر دانشجو کھ توسط نیروھای بسیجی امر 
بھ معروف صورت گرفتھ ھیچ دلیل قانونی و محکمھ پسندی 
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شمکش و کشیده شدن مسئلھ بھ در نھایت پس از ماھھا ک .نداشت
  .مطبوعات پرونده مختومھ اعالم شد؛ و ھمھ متھمان تبرئھ شدند

 
 دانشگاه زنجان  87خرداد 

یکی از دختران دانشگاه، ماھھا بھ عناوین مختلفی 
توسط دکتر مددی، معاون دانشجویی و یکی از 
اعضای اصلی کمیتھ انضباطی دانشگاه تحت فشار 

دا بھ دلیل مشکالت درسی و در ابت .قرار می گیرد
بعد مشکالت اخالقی و این کھ با پسرھای دانشگاه در 
ارتباط است، از طرف مددی مورد مواخذه و تھدید 

مددی ھر دفعھ دختر دانشجو را بھ  .قرار می گیرد
دفتر خود فرا می خواند و بعد ھم او را تھدید بھ در 
میان گذاشتن این موضوعات با خانواده اش می 

بنا بھ گفتھ دیگر دانشجویان این دختر مشکل  .کند
اخالقی و درسی نداشتھ و ھمھ اینھا بھانھ ای بوده 
برای کشاندن دانشجو بھ دفتر مددی و تحت فشار 

حتی  .قراردادن او برای رسیدن بھ مقاصد پلیدش
مددی او را مجبور می کند کھ یک تعھد کتبی 

 تا او بنویسد کھ دیگر اشتباھاتش را تکرار نمی کند
اما در صبح روزی  .ھم بھ خانواده اش خبر ندھد

کھ آن اتفاق جنجالی رخ داد، مددی دانشجو را بھ 
دفترش فرا می خواند و می گوید کھ فقط با امضای او و رئیس 
دانشگاه تعھد نامھ معتبر خواھد بود؛ و او در صورتی امضا می 

دانشجوھم  .کند کھ دختر دانشجو با او رابطھ جنسی بر قرار کند
می پذیرد و برای بعد از ظھر قرار می گذارند و مددی عنوان 
می کند کھ چون منزلش شرایط مناسبی ندارد، در ھمان دفتر 

دانشجو بعد از بیرون آمدن موضوع را با  .کارش قرار بگذارند
دیگر ھم کالسی ھا و دوستانش در میان می گذارد و ھمھ خود 

بعد از ظھر در حالیکھ  .را برای بعد از ظھر آماده می کنند
مددی لباسھایش را در آورده بوده چند تن از دانشجویان بھ داخل 

 آن ھفتھ ھا بعد از .اتاق می ریزند و رسوایی آشکار می شود
دانشجویان در  .اتفاق دانشگاه زنجان شرایط ملتھبی داشت

تحصن بودند، امتحانھا لغو شده بود و ھمھ خواھان اخراج مددی 
درمدت تحصن با دانشجویان بسیار  .و رییس دانشگاه بودند

سرکوب گرانھ و تھدید آمیز برخورد شد؛ و مسئولین دانشگاه و 
قعی، بھ دنبال کسانی قوه قضائیھ بھ جای برخورد با متھم وا

بودند کھ فیلمبرداری کرده بودند و موضوع را بھ این شکل افشا 
این پرونده ھم  .کرده بودند و آنھا را جزو متھمین می دانستند

 .بعد از ماھھا با حکم شالق برای ھر دو طرف بھ پایان رسید
ارتجاعی تر و ضد زن تر و مرد ساالرانھ تر از این حکم دیگر 

دختری کھ ماھھا تحت فشار و آزار و اذیت  .ر نبودامکان پذی
بوده است و بعد ھم آشکارا قرار بوده بھ او تجاوز شود بھ چھ 
جرمی متھم شناختھ شده و بعد ھم حکم شالق برایش صادر شده 

 .است
این چند نمونھ مواردیست کھ آشکار شده و افکار عمومی در 

ابھ مسلما کم نمی جریان آنھا قرار گرفتھ اند، اما موارد مش
کسانی کھ در بخش ھای مختلف دانشگاه سمتی دارند، از  .باشند

پست و مقام و قدرت  خود بھ عالوه مرد بودنشان نھایت سو 
اینھم یکی  .استفاده را در حق دختران دانشجو روا می دارند

دیگر از مصادیق ستم بر زنان در جامعھ می باشد کھ در 
سال  30وب گرانھ ای کھ از راستای قوانین ضد زن و سرک
خود رژیم از تجاوز بھ زنان و  .پیش تاکنون پیاده شده می باشد

دختران در زندان بھ عنوان یک حربھ  برای بھ زانو درآوردن 

آنھا استفاده کرده و می کند؛ و اگر نیاز باشد، حتما تجاوز را ھم 
 .ھرچند کھ اکنون ھم تفاوتی چندانی ندارد .آزاد اعالم می کند

برخالف تبلیغات موجود، نھ تنھا ھیچ قانون و 
امتیازی در جھت دفاع از زنان موجود نیست بلکھ 
کامَال برنامھ ریزی شده و با سیاست خاصی ھمھ 

اگر قضیھ بر مال شود  .چیز برعلیھ زنان می باشد
کھ بھ دلیل رابطھ نا مشروع مجازات می شود و 

کھ بھ اگر از خود دفاع کند و منجر بھ قتل شود 
دفاع مشروع  .عنوان قاتل بھ اشد مجازات می رسد

 .تنھا یک عنوان است و ھیچ جایی در قانون ندارد
در کمیتھ ھای انضباطی دانشگاه، اگر موارد 
فعالیت ھای سیاسی را کنار بگذاریم؛ بیشترین 
مراجعین بھ این بخش را دختران تشکیل می دھند 

ا پسران کھ یا بھ دلیل پوشش و یا انگ ارتباط ب
جالب است کھ در این  .دانشگاه احضار می شوند

 .نوع رابطھ ھا فقط دخترانند کھ گناھکارند
طرح امنیت اخالقی و اجتماعی در اصل 

طرح بومی  .برای سرکوب زنان و دختران است
گزینی، بیشترین ضربھ را بھ دختران وارد می 
کند، چرا کھ آنھا را در چارچوب خانواده و 

حکومت تمام  .حصور می کندروابط سنتی م
تالشش را می کند تا زنان ھر چھ بیشتر در ناآگاھی و عقب 

می خواھند کھ زنان بھ رشد و آگاھی برسند و  .ماندگی بمانند
اکنون زمان آن است کھ زنان و دختران بھ این آگاھی برسند کھ 
ھمھ چیز در جامعھ مرد ساالرانھ است و مذھب بھ تمام این 

س دیگر  پ.انونی می دھد و اعتبار می بخشدقوانین شکلی ق
باید برعلیھ مذھب و تمام  .وقتی برای درنگ کردن نیست

قوانینی کھ بر پایھ مذھب و منافع اقلیت حاکم شکل گرفتھ اند 
طغیان نمود؛ و در این میان نقش دختران دانشجو بسیار پررنگ 

 دانشگاه عالوه بر مرکز علم و آگاھی، بھ عنوان .خواھد بود
مکانی کھ افراد با پایگاھھای طبقاتی مختلف و ملیت ھای 
مختلف درکنار ھم قرارگرفتھ اند می تواند نقش تاثیر گذاری بر 

دختران دانشجو باید بھ این  .جنبش دانشجویی و زنان داشتھ باشد
باور برسند کھ حضور زنان در جنبش ھای اجتماعی مختلف 

 عنوان نیمی از زنان بھ .یک نقش حاشیھ ای و کمکی نیست
جامعھ با ستم مضاعفی کھ تحت عنوان ستم جنسیتی و طبقاتی بھ 
آنھا می شود، بھ عنوان نیروی اصلی و پیشرو در صحنھ 

دختران دانشجو باید  .مبارزه تمام جنبش ھای اجتماعی می باشند
حصار را شکستھ و آگاھگرانھ بر علیھ تمام ستم ھا و رفتار ھا، 

تجاوز بھ   .د زن حاکم مبارزه کنندقوانین و سیاست ھای ض
دختران دانشجو، برخوردھا و احکام انضباطی، تحت فشار 
قرار دادن دختران و تھدید آنھا بھ شکل ھای مختلفی اعم از 

باید افشا شده و علیھ آن مبارزه مشخص ... اخراج و تعھد و
باید تشکل ھای مستقل زنان در سطح دانشگاه و جامعھ . شود

باید برای بھ دست آوردن حقوق  . و شکل بگیردنھادینھ شده
دموکراتیک و ابتدایی زنان مبارزه نمود، اما نباید ستم بر زن را 

ستم بر زن یک مسئلھ ریشھ دار و  .بھ این حقوق تقلیل داد
سیاسی می باشد کھ تنھا با مبارزه سیاسی برعلیھ ایدئولوژی و 

مارس  8 .دسیاستی کھ آن را پایھ گذاری نموده حل خواھد ش
روز جھانی زن را بھ بھترین و رادیکال ترین شکل ممکن در 

باید بھ این باور  .ھمھ جا بھ خصوص در دانشگاه برگزار کنیم
 ■."رھایی زن رھایی جامعھ است"رسید کھ 
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   :تن فروشی
 جلوه ای از عمومیت یافتن روابط کاالیی

 
  رویا سرکش

 بھ یاد می آورم کودکی ام را
  رویاھایم را

  اینکھ خواھم زیست، 
 انسان خواھم بود و زندگی خواھم 

 !کرد
 

  زنی کھ عشق را در آغوش می کشد، 
 تا بگوید 

 ! دوست می دارد
  تا بگوید تا بینھایت می رود 
  تا صدایش نھ فقط برای او، 

 .کھ برای ھمھ آدمھای روی زمین رسا باشد
 

  تا نگاھش، نھ بھ سفره ای بی نان، 
 !انی باشدکھ بھ زیور انس

 تا نگاھش بھ جسمش 
  ، ی نھ برای گذران زندگ

 برای عشق ورزیدن باشد کھ
  برای شکوفا شدن باشد

  ! برای انسان باشد
 

بچھ  !گرسنھ ام !امروز از آن رویاھا ھیچ باقی نمانده است
طالق  !افتاد زندان .شوھرم معتاد بود !سالھ ام، گرسنھ است 5

 !دیپلم داشتم !کارکنم .زندگی کنممی خواستم شرافتمندانھ  !گرفتم
رفتم برای کار  !جلوی خانواده ام ایستادم تا بتوانم طالق بگیرم

ھزار تومان  35ماھی  .منشی الزم داشتند .در یک شرکت
نھارم را ھم بین  !گفتم یک اتاق اجاره می کنم .حقوق می دادند

 ...شاید .خودم و بچھ ام قسمت می کنم
 

ھ بود کھ مدیر شرکت بھ پروپایم چند روز از کارم نگذشت
اینکھ قصد دارد بھ من کمک کند،  !اولش خیلی محترمانھ !پیچید

می خواست با من  ...و !زیبایم!! جوانم!  !چون لیاقتش را دارم
بھ قدری عصبی شدم کھ فقط می خواستم فریاد بزنم کھ  !بخوابھ
دیری نگذشت کھ فھمیدم او ھمھ چیز  "!!مگر کی ھست: "بفھمد

او پول دارد، شرکت دارد، مرد  !؟ او صاحب قدرت است!ستا
 !است و پشتوانھ قانونی دارد

 
در بھ در کار، گرسنھ و بی پول  .از آن شرکت آمدم بیرون

  !سالھ 5با پسری 
 

برگشتم سر خانھ  !کار نبود !بھ ھر جایی سرک می کشیدم
، نھ یک بار در یبا مدیر شرکت قبل و !سر کار قبلی ام !اول
ھزار  35وعده در روزمی خوابیدم و ماھی  3ز، بلکھ رو

 !تومان حقوق بھ عالوه نھار می گرفتم
 

در ھمان روزھا با زن تن فروشی آشنا شدم کھ با تن 
فکر کردم چرا از شرکت  !این در می آورد فروشی بیش از

من کھ مجبور بھ خوابیدن با رئیس شرکت شده  ...بیرون نیایم
 ...بودم و

 
بیکاری و فقر زنی از طبقھ تحتانی در  !ین استآری اینچن

جامعھ ای کھ بر پایھ بردگی زن بنا شده، او را بھ سمت فحشاء 
او کھ مستخدمھ یا منشی شرکتی بوده و از ھمھ نظر  .می کشاند

مورد سوءاستفاده قرار می گرفتھ و نھ بھ عنوان انسان، بلکھ بھ 
شده است، چھ عنوان کاالیی بنجل و دست دوم با او برخورد 

انتخاب بھتری در پیش رو داشتھ است کھ بھ سمتش رود؟ کافی 
بھ شکل عریان و (است کھ فقط فکر کند کھ کجای تن فروشی 

تر و ، تحقیر بار)نھ بھ شکل پنھان و پوشیده زیر عناوین دیگر
 ؟؟!!پست کننده تر از کار در شرکتی اینچنینی است

 
وسیعا و بھ شکل امروز در ایران، فحشاء یا تن فروشی 

توده ای رشد کرده است بھ طوری کھ در محیط ھای آموزشی 
ولی فحشا یکی از  !چون دانشگاه ھم، بسیار گسترده شده است

ویژگی ھای مشترک ھمھ جوامعی است کھ بر اساس استثمار بنا 
شده اند و  یکی از جنبھ ھای کلیدی ھمھ این جوامع، روابط و 

روابطی کھ زنان  .ساالرانھ استسنت ھای پدر ساالرانھ و مرد
روابطی کھ با شکل گیری جامعھ  .در آن نقشی فرودست دارند

، اغلب بھ شکل استفاده جنسی از بردگان زن کھ بخشی یطبقات
از غنائم جنگی بودند، در کنار شکل گیری نھاد خانواده، آغاز 

فحشا در واقع ادامھ و یکی از اشکال بروز روابط مالکیت  .شد
یک شکل این مالکیت، قرارداد  .لکیت مرد بر زنما .است

ازدواج است کھ در آن مرد کنترل جوانب مختلف زندگی زن، 
از جملھ زندگی جنسی اش را در دست می گیرد و یک شکل 
دیگر امکان و قدرتی است کھ جامعھ مردساالر بھ مردان می 
دھد کھ لذت جنسی و قدرت اجتماعی خود را در استفاده از 

بطور مشخص در فحشا و پورنوگرافی ولی نھ (گر زنان دی
 .نیز جستجو کنند) محدود بھ آن

 

بنابراین مطالعھ و بررسی پدیده تن فروشی بدون توجھ بھ 
، و یمجموعھ ساختارھای اقتصادی و اجتماعی جوامع طبقات

موقعیت فرودست زن چھ در زیربنا و چھ در روبنا و در زمینھ 
اصی کھ برای  زن در نظر ھای نقش اجتماعی و اخالقی خ

 .گرفتھ شده، کاری غیر عملی می نماید
 

فحشاء بھ عنوان نوع خاصی از روابط بین زن و مرد از 
آمیز بین زن فحشاء مبین رابطھ ای قھر .این امر مستثنی نیست

رابطھ ای کھ در آن زن خود را تسلیم مرد می  !و مرد است
 !دکند، بدون اینکھ بھ وی عالقھ ای داشتھ باش

  
در واقع زن با مرد ھمبستر می شود و بھ مرد در جھت 
ارضاء جنسی او خدمت می کند و در ازای آن مزد یا تضمینی 

در این رابطھ ھیچ گونھ تقابلی بین  .در جھت حمایت می گیرد
زن کاالیی است کھ نھ تنھا از سوی  .زن و مرد وجود ندارد

 کھ در مرد، بلکھ از سوی خودش نیز، بھ اقتضای ذھنیتی
جامعھ وجود دارد و در واقع از سوی ایده ھای غالب، در 

ولی حتی این موضوع، دلیل  .معرض فروش گذاشتھ می شود
بر این نیست کھ زن معیوب است یا اینکھ دچار فساد اخالقی 

بلکھ آنچھ بیش از پیش ثابت می شود، این است کھ  .شده است
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ن شرایطی را چرا جامعھ و ایده ھای حاکم بر آن، باید چنی
  !بوجود آورند کھ زن بھ سمت تن فروشی رانده شود؟؟

 
زن تن فروشی کھ خود و فرزندش را اداره می کرد؛ می 

ھرار تومان درآمد  150گفت کھ اگر فقط می توانست؛ ماھیانھ 
داشتھ باشد؛ بدون اینکھ مجبور باشد عالوه بر خدمتکار بودن؛ 

ی باشد کھ در آنجا بھ برده جنسی رئیس شرکت یا مردان خانھ ا
 !!خدمتکاری مشغول است؛ ھرگز تن بھ فحشاء نمی داد

 
اینکھ زنانی برای مصرف شدن و اذیت شدن از طریق 

می باشند نیز بازتاب ماھیت روابط  "قابل دسترس"فحشا  
موجود است، و رشد نجومی این پدیده در عصر سرمایھ داری 

زمانی  .ن جدا کردرا نیز از روابط پایھ ای این عصر نمی توا
مارکس گفت ویژگی اصلی سرمایھ داری عمومیت بخشیدن بھ 

بھ این معنا کھ سرمایھ داری قادر است ھر  .روابط کاالیی است
تحت  .جنبھ ای از زندگی بشر را بھ درون این روابط بکشاند

، استعدادھا و فعالیتھای فردی یاین نظام کلیھ قابلیتھا، توانای
 (1).ھ شکل کاال را داردپتانسیل عرضھ شدن ب

ھرچند مارکس روابطی وسیعتری از تن 
فروشی را در نظر دارد، ولی ترکیب نقش 
فرودست و برده وار زنان در جوامع طبقاتی 
بھ طور کل، و قابل مبادلھ بودن ھمھ چیز در 
جامعھ سرمایھ داری بطور مشخص، شرایطی 
بوجود آورده کھ تعداد وسیعی از زنان فقیر، 

 و ضربھ پذیر در موقعیت ھایی بی قدرت
، یقرار می گیرند کھ با زور، فشار، حقھ باز

کھ یکی دیگر (، بھ دلیل اعتیاد یاز سر ناچار
 ...)سودآور سرمایھ داری است "عوارض"از 

تن  .مجبور بھ فروش بدن ھایشان می شوند
فروشی بسیار عمیق تر و پیچیده تر از  یک 

نیز است و برچیدن آن  "یاخالق"مسئلھ 
 .ی عظیم ولی کامال امکان پذیر می طلبدیتغییراتی زیربنا

 
، و فقر کھ یکی از محصوالت ییعالوه بر عوامل زیربنا

ی از جملھ قانون یرابطھ مبتنی بھ استثمار است، بھ مسائل روبنا
و فرھنگ نیز در این زمینھ باید توجھ داشت چون فقط با درک 

 می توانیم راه تغییر را ھمھ جانبھ از موقعیتی کھ در آن ھستیم
 .باز کنیم

 

قوانین رسمی وغیر (در ایران، قوانین حاکم بر جامعھ 
نیز .) عرف می شود رسمی کھ بر خاستھ از مذھب و سنت و

نقش مھمی در تشدید فرودستی زنان بطور کل و شکل گیری و 
قانونی کھ در آن رسمًا  .ترویج این پدیده بطور مشخص دارند

حساب می آید، بدون داشتن اجازه شوھر، زن، نصف مرد بھ 
حق داشتن شغل در خارج از خانھ ندارد، اجازه سفر و حق 
داشتن گذرنامھ بدون اجازه شوھر یا پدر از او سلب شده است، 
 .حق طالق ندارد، حق سرپرستی فرزندانش بھ او داده نمی شود

در کنار دھھا قانون نانوشتھ  ...حق انتخاب پوشش ندارد و
 قوانین ارتجاعی و مستھجن برخاستھ از سنت و مذھب و دیگر،

سنت  .خرافات است کھ زن را بین مردان دست بھ دست می کند
و خرافاتی کھ پدر و برادر را وا می دارد تا او را ھمچون 
 !ابزاری بھ دست شوھر بسپارند تا کار نیمھ تمام آنھا را تمام کند

ودی جادوگر و کار کنترل بر جسم و جان او بھ عنوان موج
 !شیطان صفت کھ فقط مسبب بالست

 
سالگی ازدواج نکرده،  20 -25سنتی کھ زنی را کھ تا 

سالھ ای را  45 زن "! بھ درد نخور"یعني !می خواند" ترشیده "
 !کھ پستانھایش آویزان شده، حتی الیق ھمبستر شدن نمی داند

سنتی کھ طبیعت زن را نفرت انگیز دانستھ و ارزشش را در 
سنتی کھ زن بیوه و یا مطلقھ را بی  !اییدن خالصھ می کندز

 ...سرپرست می خواند و
  

ھمھ و ھمھ این قوانین و سنن و ایدئولوژی متحجر برخاستھ 
از شالوده اقتصادی جامعھ اند و بھ نوبھ خود بھ تحکیم آن کمک 

 .می کنند
 

یکی از ویژگی ھای جامعھ امروز ایران از ھم گسیختگی 
اقتصادی و از ھم پاشیدگی اجتماعی منتج از آن شالوده ھای 

 .است کھ یکی از تبارزاتش فروپاشی خانواده در جامعھ است
در این رابطھ، زن بھ عنوان موجودی درجھ دو، دقیقًا بھ خاطر 
موقعیت شکننده اش در جامعھ، بیشترین آسیب 

او کھ بھ خاطر اعتیاد شوھر یا  .را می بیند
ر بدبختی طالق گرفتھ بھ ھزا ...آزارھای او و

است، اغلب بھ دلیل واپس نگھ داشتھ شدن و 
عدم پیدا کردن کار و عدم حمایت ھای الزم از 
سوی خانواده و جامعھ، زیر فشارھای 

  .، بھ خیابان رو می آوردیاقتصادی و اجتماع
 

سالھ است کھ با وجود  26فرشتھ زنی 
سالھ، بھ تن فروشی مشغول  6داشتن بچھ ای 

 7500و روایت می کند کھ فقط ماھی ا .است
تومان بھ ازای ھر نفرشان، از کمیتھ امداد امام 
خمینی دریافت می کند کھ جمعًا می شود 

در صورتی کھ فقط کرایھ اتاقی کھ اجاره کرده  !تومان15000
او می گوید، وقتی برای گرفتن  .ھزار تومان می باشد 50است 

وده است، مجبور شده با بخاری بھ کمیتھ امداد مراجعھ کرده ب
او با بغض ادامھ می دھد کھ  !یکی از مسئوالن این کمیتھ بخوابد

در آن سرما بھ خانھ بازگردد و شاھد  نمی توانستھ بدون ھیچ و
علت جدا شدن او  !کبود شدن بدن نحیف فرزندش از سرما باشد

وقتی از او  .از شوھرش اعتیاد و آزارھای جنسی او بوده است
 شود، آیا بھتر نبود کھ در ھمان شرایط با شوھرش پرسیده می

سر کند تا مجبور بھ تن فروشی نباشد؟ پاسخ می دھد کھ از نظر 
در  !!او پیش از این ھم، او در واقع تن فروشی می کرده است

این لحظھ می توان، لبخند تلخی را کھ بر لبانش نقش بستھ، 
 کھ فقط مجسم کرد و تلخی اش را چشید وقتی ادامھ می دھد

تفاوتش در این است کھ قبًال جسمش در اختیار یک مرد معتاد و 
، از سوی او یبیمار روانی بوده است کھ عالوه بر استثمار جنس

مرتب کتک می خورده و تحقیر می شده، بدون اینکھ مزدی 
ولی حاال، جسمش  .بگیرد یا حداقل احساس امنیت داشتھ باشد

گیرد ولی آزادتر زندگی می در اختیار مردان مختلف قرار می 
در نھایت او آرزو می کند کھ بتواند زندگی اش را تغییر  .کند
 .دھد
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در صحبتھای فرشتھ می توان دید اوال از زاویھ ستمی کھ بھ 
روح و جسم زن می رود، ازدواج ھای این چنینی ھیچ مزیتی 
بر تن فروشی ندارند و از نظر نوع رابطھ ھم کیفیتا متفاوت 

ھ رسمیت و اساس چارچوب رابطھ است کھ اولی بنیستند 
 و بعالوه با تاکید بیشتر بر ادامھ ؛شناختھ می شود و دومی نھ

نیست کھ راه مبارزه با فحشا  "بازگشت بھ گذشتھ"نظم کھن و 
 .را باز می کند

 
حجم بزرگی از این تن فروشان را دختران فراری تشکیل 

 آنھا حتی کمتر از دختران فراری ای کھ گاھًا سن  .می دھند
دخترانی کھ از دست پدر، برادر و عمو ودایی  .سال است 15

گریختھ اند کھ در برابر ناچیز پولی بھ مردی بھ سن  ...وقبیلھ
دخترانی کھ بھ خاطر تن  .گاھًا پیرتر فروختھ نشوند پدرشان و

 .، گریختھ اندیندادن بھ ازدواج اجبار
  
خاطر عشق یا بھ دلیل دخترانی کھ در آستانھ نوجوانی بھ  

کھ (، با مردی ھمبستر شده اند، بکارتشان را یخام بودن و نادان
در تفکر عقب مانده ضد زن تنھا کاالی با ارزششان محسوب 

 .از دست داده اند و سپس از سوی او رھا گشتھ اند) می شود
آنھا کھ در صورت لو رفتن، یا از سوی حکومتیان و یا از 

قبیلھ مورد شماتت قرار می گیرند و سوی ناموس پرستان و 
گاھًا بھ سنگسار نیز محکوم می شوند یا بھ قتل می سند و یا در 
بھترین حالت بھ عقد مردی بھ اجبار در می آیند تا قضیھ 
الپوشانی شود، فرار را ترجیح می دھند و این بار پا بھ جایی 

اسد، کسی آنھا را نمی شن .می گذارند کھ دیگر بھ آن تعلق ندارند
گرسنھ اند، جای خواب ندارند، راه برگشتی نیست، پولی نیست 

و اینگونھ  ...و کسی نیست کھ از آنھا حمایت کند، ھراسانند و
 .بھ سمت تن فروشی سوق داده می شوند

 

فحشا مسئلھ ای اخالقی نیست، اگر فسادی در کار باشد 
ھمان فساد و پستی عمومیت یافتھ ایست کھ مارکس در رابطھ 

با دستیازی  . قابل مبادلھ بودن ھمھ چیز از آن سخن می گویدبا
بھ اخالقیات عقب مانده و ضد زن و سنت ھایی کھ نھ دیگر با 
شرایط عینی جامعھ تطابق دارند و نھ با آرزوھای پیشرو زنان 

اید ریشھ ھای  ب.می خوانند، نمی توان بھ مبارزه با فحشا رفت
شان گرفت و برای نقشی کامل نظام مبتنی بر ستم و استثمار را ن

متفاوت برای زنان در جامعھ و جھانی رھا از مناسبات کاالیی 
 ■.مبارزه کرد

  
  :اصل نقل فول مارکس در کتاب گروندریسھ از اینقرار است -1

قابل مبادلھ بودن ھمھ تولیدات، فعالیت ھا و روابط با یک "
 چیز کھ می تواند دوباره با ھر چیز و ھمھعینی عنصر سوم 
و روابط (یعنی بوجود امدن ارزش ھای مبادلھ   -مبادلھ شود 

مارکس  ".تبیھ پستی عمومیت یافتھ و فساد اسدقیقا ش) پولی
مرحلھ ضروری تکامل "سپس فحشا ھمھ گیر را بھ عنوان 

ی ھا و استعدادھا و فعالیت یاراکتر اجتماعی قابلیت ھا، تواناک
رابطھ ھمھ گیر بین  :یمیمودبانھ بگو"دانست و گفت  "ھای فردي

  ."مفید بودن و استفاده
  
 

 
 

 گزارشی از موقعیت زنان روستایی
  

 فواد نیکو
طبق آمارھای رسمی یک سوم مردم در روستاھا زندگی می 

فقر و تنگدستی و بی آیندگی و بی فرھنگی  مشخصھ زندگی  .کنند
کمبود وسائط نقلیھ عمومی و کار باشدت زیاد  .روستایی است

در این  .امکانات بھداشتی مشخصھ زندگی روستایی ھستندکمبود 
 .میان زنان روستایی رنجی مضاعف را تجربھ می کنند

آنان در موقع ازدواج حق انتخاب ندارند و اعضای فامیل بزور 
شوھری برایشان تعیین می کنند و بعد، از بوق سحر تا بوق شام 

ز نگاھداری و دانھ بایستی کھ انواع و اقسام کارھا را انجام دھند؛ ا
دادن بھ مرغ و جوجھ گرفتھ تا شستن لباس ھا و تھیھ غذا برای 

 .فرزندان و شرکت در کار کشاورزی بھنگام بھار و تابستان
در اینجا برای نمونھ شرح زندگی یک زن روستایی کھ با یک 
دھقان نسبتا مرفھ و دو پسر و یک دختر زندگی می کند را می 

 دارد ھمسرش پنجاه و پنج سال دارد نیمی عایشھ چھل سال :آوریم
از سال را کشاورزی می کند و حدود ده ھکتار زمین دارد اصوال 
تفاھمی با ھم ندارند و اگر شھری بودند شاید تا حال از یک دیگر 

مرد  .در این خانواده زن ستیزی معمول است .طالق گرفتھ بودند
 و دختر سر ھر خانواده و پسر بزرگش کھ پانزده سال دارد با زن

موضوعی با تندی برخورد می کنند درست، مانند رفتار برده دار 
 .با برده

عایشھ سواد ندارد و رغبتی ھم بھ سواد آموزی ندارد می گوید 
البتھ مدت کوتاھی نھضت سواد آموزی رفتھ و  "وقت ندارم"کھ 

 !جموع می گوید عالقھ ای ندارممجایزه ھم گرفتھ اما در
شھ پر از مھمان است و جای او و دخترش در خانھ عایشھ ھمی

اکثر مھمانان مرد ھستند و عایشھ بایستی مرتب چای  .آشپزخانھ
تلویزیون و ماھواره اکثر شبھا در انحصار مرد خانھ  .بیاورد
 .است

او مذھبی است و علیرغم اینکھ شوھرش بھ ظاھر چپ است 
 بھ بچھ ھایش را تشویق می کند کھ بھ مراسم مذھبی بروند و

 .سخنان آخوند ده گوش دھند
موقعی کھ مھمان دارند زنان در آشپزخانھ غذا می خورند و 

مرد می گوید کھ اھالی ده اگر ببینند علیھ آنھا  .مردان در اتاق
حرف می زنند از آنجایی کھ مرد ھیچ مذھبی را قبول ندارد 

 .خانواده ھای دیگر ده با دید بد گمانی بھ آنھا نگاه می کنند
 خود کشی زنان در روستاھای منطقھ باال است دختران نرخ

جوان عمدتا در اثر اجحافات مردان خانواده بھنگام ازدواج و یا 
دوست اختیار کردن و یا قصد سفر کردن برای ادامھ تحصیل با 
مخالفت والدین روبرو شده و در اثر افسردگی دست بھ خود کشی 

 .می زنند
د و حتی بھ شھر نزدیک ھم زنان روستا بھ ندرت سفر می کنن

کبار برای ینمی روند انگار بھ خانھ میخ شده اند تنھا شاید ماھی 
 .معالجھ و یا دیدن فامیل ھا بھ شھرھای نزدیک سفر کنند

تنھا دخترانی کھ بھ  .زنان تقریبا ھیچگونھ تفریحی ندارند
اصوال انجام  .مدرسھ می روند، در آنجا ممکنست کھ ورزش کنند

شی در خارج خانھ برای زنان جرم محسوب می حرکات ورز
 .شود، البتھ مردان ده ھم تنھا گاھی فوتبال بازی می کنند

 :برخی از کارھای روزمره کھ زن باید انجام دھد عبارتند از
آماده کردن صبحانھ، پختن نان، دانھ دادن بھ مرغ و خروس و غذا 

بچھ ھا بھ دادن بھ دو بز، شستن حیاط، پختن نھار و روانھ کردن 
مدرسھ، نظافت خانھ، شستن ظروف و لباس ھا، کمک در کار 
کشت و برداشت و جدا کردن دانھ ذرت و یا درست کردن رب 

و دیگر کارھایی  ....پر کردن منبع نفت بخاری و  .گوجھ فرنگی
 ■.کھ لیست آن تمامی ندارد

 :انتخابات درباره کلیپی
http://www.youtube.com/watch?v=-pSlbhjk9OI 
 

http://www.youtube.com/watch?v=-pSlbhjk9OI
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   :سرزمین شمالی
 روایتی از پایداری زنانھ

 
 باربد کیوان

محصول (ین شمالی فیلم سرزم
اقدام ”بر پایھ كتاب ) آمریكا- 2005
كالرا ”ھ دو زن بھ نام ھای  ک“طبقاتی
 “الئورا لییدی گنسلر”و  “بینگھام

كارگردان  .نگاشتھ اند، تولید شده است
است و دو برنده  “نیكی كارو”فیلم، 

و  “شارلیز ترون”، یعنی  جایزه اسكار
د و خیره كننده در آن مثل ھمیشھ قدرتمن “فرنسیس مك دورمند”

بر زمینھ فیلم، از ترانھ ھای زیبایی  .بھ ایفای نقش پرداختھ اند
باب ”استفاده شده كھ در این میان می توان بھ ترانھ ھایی از 

 .اشاره كرد “دیلن
سرزمین شمالی، ماجرایی واقعی را روایت می كند كھ در 

 از مراكز اینجا یكی .گذشتھ است “مینھ سوتا“ناحیھ شمالی ایالت 
 1989فیلم، ما را بھ سال  .استخراج ذغال سنگ آمریكا است

بھ میان خانواده ھای  .بھ شمال سردسیر و یخ زده .می برد
كار در معادن ذغال سنگ،  .كارگری و مردم عادی این منطقھ

دشوار و پر خطر است اما كماكان نسبت بھ بقیھ مشاغل 
ان معادن یكی از اتحادیھ كارگر .موجود، دستمزد خوبی دارد

قدیمی ترین اتحادیھ ھای كارگری آمریكا است و ھمانطور كھ 
در فیلم می بینیم، جلسات منظم رھبران اتحادیھ محلی و نیز 
مجمع عمومی معدنكاران برای رسیدگی بھ  مسائل و مشكالت 

نوشتھ ابتدای فیلم بھ ما  .روزمره كارگران برگزار می شود
مینھ ”رگر زن در معادن ذغال سنگ یادآور می شود كھ اولین كا

كماكان  1989استخدام شد؛ و در سال  1975در سال  “سوتا
 .بود 30بھ  1نسبت كارگران زن بھ مرد در این رشتھ، 
را می  “جوزی ایمز”در آغاز ما چھره خون آلود و عصبی 

بینیم، با لكھ ھای بنفشی كھ مشت ھای شوھر بر صورتش نقش 
جوان و دختر خردسالش را بر می جوزی، پسر نو .كرده است

 .می برد) بھ خانھ والدینش (“مینھ سوتا”دارد و با خود بھ شمال 
دیگر تحمل زندگی با مردی كھ او را دائما كتك می زند و 

در مسیر خانھ  .را ندارد “بعضی وقت ھا خیلی بد جور می زند”
پدری، نگاه جوزی بر پیكر گوزن ھای شكار شده در پشت یك 

انگار  .اینھا نماد آزادگی و زیبایی ھستند .ره می ماندوانت خی
جوزی در این پیكرھای بیجان، خود را می بیند و شاید ھمانجا 

جوزی بھ خانھ  .تصمیم می گیرد كھ بھ چنین سرنوشتی تن ندھد
پدر از ھمان  .پدر پا می گذارد اما با خوشامد روبرو نمی شود

وری می كند كھ بھ لحظھ اول با زخم زبان ھایش بھ او یادآ
خاطر بی آبرو كردن خانواده در دوران نوجوانی، بھ خاطر 
اینكھ معلوم نیست چھ كسی پدر این پسر نوجوان است، و حاال 

مادر،  .بھ خاطر اینكھ شوھرش را ترك كرده، محكوم است
دلسوزانھ او را نصیحت می كند كھ بھتر است با شوھرش آشتی 

ھای جوزی را اینطور توجیھ مادر می كوشد كتك خوردن  .كند
اما جوزی می ماند و  “!آخر، شوھرت بیكار است”كند كھ 

در آنجا با دوست دوران  .شروع بھ كار در یك آرایشگاه می كند
او اولین زنی است كھ بھ  .دبیرستان خود روبرو می شود

استخدام در شركت استخراج ذغال سنگ درآمده؛ عضو ھیئت 
؛ و ھنوز ھم بھ عنوان راننده مدیره اتحادیھ كارگری است

بھ پیشنھاد او كھ  .كامیون در معدن مشغول بھ كار است

نام دارد، جوزی علیرغم مخالفت شدید پدرش كھ او  “گلوری”
نیز كارگر قدیمی ھمان شركت است، تقاضای استخدام در معدن 

 .ذغال سنگ می دھد
از اینجای داستان بھ بعد، با زنجیره دنبالھ داری از ستم 
جنسیتی و ستم طبقاتی روبرو می شویم و پا بھ پای جوزی از 
این بی عدالتی و تبعیض بھ خشم می آییم؛ ھمصدا با او فریاد 
می كشیم یا گریھ می كنیم؛ گاه مثل او مبھوت و مستاصل می 

 .شویم؛ اما تسلیم شرایط نمی شویم
مثل ھر گوشھ دیگری از  “مینھ سوتا“در معادن ذغال سنگ 

زنان  : طبقاتی مردساالر، معادلھ ساده ای برقرار استاین دنیای
ھمان مناسبات  .باید درجھ دو، فرودست و تابع مرد باقی بمانند

و فرھنگی كھ پدر را بھ طرد جوزی نوجوان بھ ھنگام یك 
بارداری ناخواستھ وا می دارد، یا مشت و لگدھای شوھرش را 

در  .ه شده استتوجیھ می كند، در تار و پود محیط كار نیز تنید
تجربھ روزمره جوزی، بار دیگر با این واقعیت روبرو می 
شویم كھ آزار و سوء استفاده جنسی از زنان در محیط كار، 
جزیی الینفك و معمولی از كاركرد یك سیستم است و آدم ھای 
تحت این سیستم، تا وقتی كھ آگاھانھ بھ مقاومت و مبارزه علیھ 

، یا تا وقتی كھ منافع خود را در ستون ھای این نظام نپردازند
دست نخوردن گوشھ ای از وضع موجود ببینند، بھ حفظ و 
تقویت روابط ستم و استثمار كمك می كنند؛ حتی اگر خود 
 .كارگر باشند و از بھره كشی توسط سرمایھ داران رنج ببرند

در این دنیا معادلھ ساده ای برقرار است؛ بھ ھمین خاطر كامال 
ھ پزشك مخصوص شركت استخراج ذغال سنگ، طبیعی است ك

علیرغم اینكھ جوزی بھ او اعالم كرده كھ حاملھ نیست، بدن او 
كشف نھفتھ ھای یك ”در  “امتیاز مردانھ”را بكاود تا بعدا بتواند 

كامال  .را حقیرانھ بھ رخ بقیھ كاركنان مرد شركت بكشد “زن
خدام طبیعی است كھ سر كارگر مزدور شركت، زنان تازه است

خطاب كند و البتھ بھ آنان  “جنده ھای تر و تازه من”شده را 
كامال طبیعی است  “.این یك شوخی ھمیشگی است”تذكر دھد كھ 

كھ در ناھارخوری، كارگران مرد برای تحقیر زنان تازه وارد 
، از كثیف ترین توھین ھای جنسی “گربھ را دم حجلھ كشتن”و 

 كھ روابط خشن و ناعادالنھ در ھمھ این صحنھ ھا .استفاده كنند
و ستمگرانھ میان مردان و زنان كارگر را بھ تصویر می كشد، 
ما بھ روشنی می توانیم مسالھ زن و ستم جنسیتی را بھ عنوان 
 .یك پایھ تفرقھ و شكاف در درون صفوف طبقھ كارگر ببینیم

اینست كھ نشان می  “سرزمین شمالی”یكی از ارزش ھای فیلم 
سرشت و ”گران بھ صرف كارگر بودن، و تبلیغ دھد تقدیس كار

توسط گرایش ھای كارگریستی، چقدر قالبی  “ذات سوسیالیستی
 .و پوچ است

در جریان فیلم، با رفتار عوامفریبانھ كارفرمایان در مواجھھ 
 .با كارگران و البتھ چھره واقعی آنان نیز روبرو می شویم

قی در یك رئیس شركت استخراج ذغال سنگ كھ بھ شكل اتفا
ھمبرگر فروشی با جوزی و بچھ ھایش روبرو شده با رویی 

اگر  مشكلی داشت ”خوش و بھ مھربانی از او می خواھد كھ 
این ھمان رفتار عوامفریبانھ  “.مستقیما با خودش در میان بگذارد

 “روابط عمومی”ای است كھ در اصول مدیریتی، اسمش را 
مات دولتی ایران ھم شبیھ ھمین كارھایی كھ مقا .گذاشتھ اند

چندی است یاد گرفتھ اند و تعدادی را در ادارات مامور كرده 
فیلم سپس بھ ما  !اند كھ از این قبیل جمالت تحویل مردم بدھند

چھره واقعی رئیس شركت را ھم نشان می دھد؛ وقتی كھ خبر 
 .اعتراض پر سر و صدای جوزی در محیط كار بھ او می رسد
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رئیس ھنگام دعوت از جوزی بھ لحن خشك، خشن و قاطع 
و سپس بیرون كردن او از اتاقش، ماھیت  “داوطلبانھ”استعفای 

منافع و رابطھ آشتی ناپذیر میان طرفین را بھ شكل موثری نشان 
جالب است كھ در این صحنھ نیز رئیس شركت ھمان  .می دھد

حرف ھایی را در مورد آزار جنسی زنان می زند كھ مقامات 
این تقصیر خود زنان است كھ با ”: ن می زنندحكومتی خودما

  “ !رفتارشان مردان را در محیط كار تحریك می كنند
شود، ی در محیط كار بر زنان كارگر روا ماما ستمی كھ 

صرفا ناشی از فرھنگ مردساالرانھ و سنت ھای پدرساالرانھ 
تعداد  .پای منافع فردگرایانھ مادی در میان است .نیست

 استخدام معدن در می آیند، روز بھ روز كمتر كارگرانی كھ بھ
بنابراین، حضور زنان در بازار كاری كھ در حال  .می شود

محدود شدن است، می تواند تھدیدی برای كارگران مرد بھ 
با (این تفكر كھ پایھ در منافع فردگرایانھ مادی  .حساب بیاید

دارد، بھ شكل اقدام ھا و رفتارھای زن ) ماھیتی بورژوایی
كار  .ستیزانھ گروھی، از سوی كارگران مرد جلوه گر می شود

عرف محلی  .معدن، سنتا جزء مشاغل مردانھ محسوب می شود
ھمراه  “خشونت معدن“را با  “ظرافت زن”نیز نمی پذیرد كھ 

مادرھای بقیھ بچھ ھا، می ” :بھ قول پسر نوجوان جوزی .كند
ا ی“ ! می كنیپزند و تمیز می كنند اما تو داری توی معدن كار

ز وقتی كھ دخترم در معدن استخدام شده، ا”: بھ قول پدر جوزی
در چنین شرایطی،  “!احساس می كنم كھ دامن پوشیده ام

كارگران مرد عمال با سر كارگری كھ آدم كارفرما است 
ھمدست می شوند تا تعداد زنان استخدامی، انگشت شمار باشد و 

زنان  . و كم درآمدترمشاغل زنان، ھر چھ سخت تر و پست تر
باید خرده سنگ ھا و دوده ھا را جمع آوری و تمیز كنند؛ 

در  .مستراح بشویند؛ و در موارد استثنایی رانندگی كنند
سرزمین شمالی می بینیم كھ علیرغم ھمھ اینھا، زنان بھ خاطر 
كسب استقالل اقتصادی حاضرند تحقیرھا و تبعیض ھا را بھ 

 ھمین انگیزه یعنی مستقل شدن و و می بینیم كھ؛ جان بخرند
 :روی پای خود ایستادن، چگونھ كاركردی دوگانھ پیدا می كند

از یك طرف، بھ زنان تحرك می بخشد و بھ آنان در شكستن 
دیوارھای سنت برای خروج از قید و بند خانواده پدرساالر و یا 
ترك شوھر ستمگر كمك می كند؛ و از طرف دیگر، آنان را در 

اومت و مبارزه علیھ تبعیض و ستم مضاعف در پیگیری مق
محیط كار دچار تردید می كند، مبادا شغلشان را از دست بدھند 

این مشكلی است كھ جوزی  .و دوباره بھ شرایط گذشتھ برگردند
ھنگام مراجعھ بھ زنان كارگر برای سازماندھی یك مقاومت و 

ان اعتراض دستجمعی با آن روبرو می شود و زمانی كھ كارگر
مرد بھ نمایندگی از طرف نظام طبقاتی مردساالر تصمیم می 
گیرند كھ برای خنثی كردن مقاومت جوزی، عرصھ را بر ھمھ 
زنان كارگر تنگ كنند، خیلی از زنان جوزی را مسبب این 

كھ بھ بیماری  “گلوری”حتی  . بینند و محكوم می كنند وضع می
عوت می كند و آب العالجی دچار شده نیز او را بھ واقع بینی د

اتحادیھ كارگری از ما زنان ”: پاكی را روی دستش می ریزد
در  “گلوری”شوھر مھربان و منطقی  “.حمایت نخواھد كرد

جایی از داستان بھ جوزی گوشزد می كند كھ موقعیت ھمسرش 
در معدن و اتحادیھ كارگری بھ این علت است كھ بقیھ مردان 

 .می كنندكارگر بھ او بھ چشم یك مرد نگاه 
سرزمین شمالی، داستان پایداری و كوتاه نیامدن در شرایط 

جوزی حاضر بھ تسلیم نیست؛ حتی  .انفراد و تنھایی ھم ھست
او كھ ھمھ  .اگر تحت فشار ھمھ جانبھ مجبور بھ استعفا شده باشد

چیز خود را در این ھجوم ستمگرانھ و زن ستیزانھ از دست 
حقوقی با مقامات شركت می رفتھ می بیند، تصمیم بھ مقابلھ 

شكایت جوزی بر این پایھ است كھ چشم پوشی روسای  .گیرد
شركت از آزار جنسی زنان در محیط كار و اعمال فشار از 

در جریان این محاكمھ،  .باال، او را مجبور بھ استعفا كرده است
وكیل شركت ذغال سنگ، گذشتھ جوزی را دستاویز قرار می 

اینجاست كھ پرده  . را بی اعتبار كنددھد تا دعاوی امروز وی
موضوع تجاوز  :دیگری از ستم بر زنان بھ نمایش در می آید

جوزی نوجوان، مورد تجاوز یكی از معلمان مدرسھ  .جنسی
او كھ  جرات افشای ماجرا را نداشتھ، از  .قرار گرفتھ است

 .جانب سنت ھای كھنھ و جامعھ سنتی محكوم قلمداد شده است
 مسالھ در دادگاه و افشای حقیقت از جانب جوزی ولی طرح این

و پافشاری وكیلش باعث می شود كھ از نظر حقوقی، ورق 
اینجاست كھ بسیاری از ھمكاران زن جوزی، و تعدادی  .برگردد

از مردان كارگر منجملھ پدرش، بھ حرف می آیند و علیھ موارد 
ه، نتیجھ این دادگا .آزار جنسی در محیط كار شھادت می دھند

تصویب قانونی بی سابقھ در تاریخ آمریكا، علیھ آزار جنسی 
 .زنان كارگر است

این خوبی را دارد كھ گوشھ ای از  “سرزمین شمالی”فیلم 
ستم ھای مردساالرانھ و زن ستیزانھ را بھ شكل سر راست و 

نھ احساسات گرایی بیھوده را دامن  .واقع گرایانھ روایت می كند
اری از جانب شخصیت ھای مثبت می زند؛ نھ حرف و رفت

جوزی یك كارگر مسلح بھ آگاھی  .داستان را ایده الیزه می كند
طبقاتی و علم انقالب نیست بنابراین دامنھ مقاومت، و راه حل 
ھایی كھ برای رفع مشكالت بھ نظرش می رسد نیز از دایره 

تنھا جایی كھ وكیل  .مبارزه و دعوای حقوقی فراتر نمی رود
ضرورت بھ ھم پیوستن گلھ ”می دھد در مورد  “رشعا”جوزی 

دست  “.؛ و گرنھ اگر كسی تنھا بیفتد شكار گرگ می شود است
آخر ھم از حرف ھای وكیل چنین بر می آید كھ شركت مجبور 

ھر روز صدھا نمونھ  .شده جریمھ قابل توجھی بھ جوزی بدھد
از مقاومت و مبارزه ای نظیر آنچھ جوزی بھ پیش برد، در 

برخی بھ نتیجھ می رسد و  .ھ و كنار دنیا رخ می دھدگوش
این مقاومت ھا و مبارزات ناگزیر،  .برخی شكست می خورد

ارزش و اھمیت خود را دارد و گاه می تواند بھ نتایج مھم و 
اما دگرگونی ریشھ ای جامعھ طبقاتی، و  .فراگیری نیز برسد

 بھره خالص شدن از شر سیستم و قدرت ھایی كھ این ستم ھا و
كشی ھا را مرتبا بازتولید و تقویت می كنند، كار دیگری است 
كھ توسط تغییر قوانین، محكوم كردن این یا آن مورد از 
ستمگری در مورد این یا آن فرد و گروه در دادگاه و از طریق 

جوزی در این عرصھ بھ  .پروسھ ھای قانونی بھ انجام نمی رسد
ود را گرفت، اما ستم بر حقش رسید و مزد مقاومت و مبارزه خ

زنان و مسالھ آزار جنسی در ھیچ گوشھ ای از این دنیای 
در مورد  “سرزمین شمالی”فیلم  .طبقاتی ریشھ كن نشده است

 2005را در سال  )1984در واقع ( 1989ماجرای سال 
ساختند و بھ نمایش گذاشتند، اما این فیلم در گیشھ شكست خورد 

معنایش اینست كھ با وجود  .و شاید بھ شكست كشانده شد
تصویب قوانین، مردساالری و زن ستیزی در جامعھ سرمایھ 
داری امپریالیستی آمریكا قویتر و نھادینھ تر از آن است كھ 

این ھا  .بھ یك فیلم محبوب تبدیل شود “سرزمین شمالی”
سرزمین ”واقعیاتی است كھ می توانیم و باید در پشت صحنھ 

  ■.ببینیم “شمالی
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 ...رنج بردم در این سال سیبسی 
 

 1387بھمن  22بیانیھ نشریھ دانشجویی بذر بھ مناسبت 
  

.  سال از آغاز حاكمیت رژیم مذھبی بر ایران می گذرد30
سی سال، زمانیست قابل توجھ؛ عمریست سپری شده از نسلی 
كھ جوان بود و یك قیام واقعی را تجربھ كرد، و نسل دیگری كھ 

ھوری اسالمی، علیرغم مبارزه مردم و جم. بالید و مبارز شد
مھم این . سوار بر فداكاری مردم، جایگزین رژیم سلطنتی شد

بود كھ اصل و پایھ دستگاه دولت ارتجاعی طبقھ استثمارگر، 
امپریالیسم آمریكا كھ ارباب رژیم . دست نخورده بماند كھ ماند

 پھلوی بود وقتی كھ با بحران انقالبی و انفجار خیزش توده ھا
روبرو شد، برای جلوگیری از خطرات بزرگتری كھ منافعش را 

روی كار . تھدید می كرد، یك سازش تاریخی بزرگ انجام داد
با این كار، نظام . آمدن جمھوری اسالمی، نتیجھ آن سازش بود

ستم و استثمار ادامھ یافت؛ وابستگی بھ امپریالیسم ادامھ یافت؛ 
 . مھ یافت و تشدید شداسارت و بردگی و فالكت توده ھا ادا

  
بھ قدرت رسیدن نیروھای بنیادگرای مذھبی و استقرار اسالم 
سیاسی در ایران محصول یك رشتھ عوامل اقتصادی و سیاسی 

قدرت گیری این نیروھا در شرایطی اتفاق افتاد . و اجتماعی بود
كھ نیروھای مختلف چپ در ایران مانند كل جنبش بین المللی 

آنھا در مجموع نھ . ان و سردرگمی بودندكمونیستی دچار بحر
برای استفاده از بحران انقالبی آمادگی داشتند و نھ تحلیل 

ضعف چپ . صحیحی از نیروھای مذھبی بنیادگرا داشتند
انقالبی، عامل مھمی بود كھ خمینی و متحدانش بتوانند بر 
ناآگاھی و توھمات موجود در میان مردم سوار شوند و بھ قدرت 

 .  برسند
   

سی سال حاكمیت جمھوری اسالمی، فراز و نشیب ھای 
طبقھ حاكم تمام توان خود را بھ كار برد . بسیاری را بھ خود دید

تا این فراز و نشیب ھا را در جھت حفظ پایھ ھای نظام خود 
از سركوب وحشیانھ نیروھای چپ و . مورد استفاده قرار دھد

ومت اسالمی تا مخالف خود از ھمان ماه ھای آغازین ایجاد حك
شروع سركوب منظم زنان كھ فقط چند روز بعد از قیام بھمن بھ 
راه افتاد؛ از اجباری كردن حجاب و ترویج مردساالری تا 
تصویب قوانین شرعی قرون وسطایی در ھمھ زمینھ ھای 
اجتماعی و مدنی و فرھنگی؛ از سركوب فعالین جنبش 

 شوراھا و و متالشی كردن» خانھ كارگر«كارگری، مصادره 
تشكل ھای مستقل كارگران كھ محصول قیام بودند تا سركوب 
دانشجویان و جوانان و پاكسازی دانشگاه ھا از نیروھای مترقی 

و تعطیلی دانشگاه » انقالب فرھنگی«و چپ كھ نمود بارز آن 
ھا بھ دست مرتجعان شبھ روشنفكری نظیر عبدالكریم سروش 

 .بود
  

كتی بسیار برنامھ ریزی شده و رژیم در تمام این سالھا، حر
یعنی بمباران ایدئولوژیك ذھن و تفكر جامعھ . كار ساز انجام داد

مذھب حربھ اصلی رژیم در این كار . بھ شكل ھای گوناگون
در ھمین زمینھ، تدوین و تصویب قانون اساسی بر پایھ . شد

اصول شرعی و فقھی اسالم، سازماندھی نماز جمعھ ھا در 

د پایگاه نماز جمعھ در دانشگاه تھران كھ سطح كشور، ایجا
مركز قدرت چپ و ایده ھای الئیك و سكوالر بھ حساب می آمد، 
تخصیص بودجھ عظیم برای تبلیغ و ترویج مذھبی و گسترش 
مسجد سازی، و تبدیل رسانھ ھای عمومی بھ یك مكتبخانھ 

 .را پیش بردند» مدرن«
  

، رژیم وقتی كھ جنگ ارتجاعی ایران و عراق شروع شد
» بركت الھی«اسالمی از این پدیده خانمانسوز تحت عنوان 

نسلی از جوانان با ھمین تبلیغات عوامفریبانھ و با . استقبال كرد
آرزوی بھشت، بھ كام مرگ رفتند تا نظام استثمار و ستم باز ھم 

 .بچرخد و ادامھ حیات بدھد
  

تا آنجا كھ بھ سرنوشت و موقعیت جنبش دانشجویی طی این 
انقالب «ی سال مربوط می شود باید گفت كھ بعد از س

رژیم و سپس دستگیری ھا و كشتار بزرگ  نیروھای » فرھنگی
، جمھوری اسالمی دوباره 60چپ و انقالبی در آغاز سال ھای 

با آن سركوب گسترده، رژیم امید داشت . دانشگاه ھا را باز كرد
 ضد كھ باالخره یك دانشگاه اسالمی بسازد كھ بھ اھداف

در نتیجھ، . انقالبیش خدمت كند و برایش دردسر ساز نباشد
 70دانشگاه كھ سالیان سال مھد آگاھی و مبارزه بود تا نیمھ دھھ 

رژیم بر دانشگاه تسلط پیدا كرده بود و . در سكوت فرو رفت
تشكل ھای دانشجویی ھم تأیید كننده سیاست ھای جمھوری 

 . می آمدنداسالمی بودند و ابزار حكومت بھ حساب 
  

بعد از پایان جنگ، نسل جدیدی . اما این اوضاع تغییر كرد
بھ دانشگاه ھا راه پیدا كردند كھ آماج مستقیم تبلیغات ایدئولوژیك 

ذھن این جوانان خالی از نوستالژی و . دوران جنگ نبودند
آنان نھ منافع مادی در حمایت از .  بود60توھمات مذھبی دھھ 
 خاطرات خودفریبانھ ای از دھھ قبل، تا با این رژیم داشتند و نھ

در ھمین دوره بود كھ مھره جدیدی از دل . آن نشئھ شوند
ورود خاتمی بھ صحنھ، نشانھ . جمھوری اسالمی رو شد

نیازھای رژیم اسالمی در این شرایط جدید برای حفظ اركان 
. خود و مھار بحران ھای سیاسی و اجتماعی بعد از جنگ بود

بخش ھای قدرتمندی از رژیم احساس كردند و در این نیاز را 
رقابت و تضاد با جناح دیگری از جمھوری اسالمی، خاتمی را 

خاتمی تالش می كرد بھ زبان . نامزد ریاست جمھوری كردند
جریان معروف بھ دوم خردادی ھا، . نسل جوان حرف بزند

كارناوالی بود كھ می خواست خود را رھبر و نماینده نسل جوان 
این جریان از . سخنگوی خواستھ ھا و توقعات آنھا وانمود كندو 

در ھمین . دمكراسی و آزادی دم زد و خیلی ھا مریدش شدند
دوران بود كھ جریان دانشجویی وابستھ بھ رژیم یعنی دفتر 
. تحكیم وحدت بھ بازوی دوم خردادی ھا در دانشگاه تبدیل شد

جدیدی بودند برای بخشی از دانشجویان كھ بھ دنبال آلترناتیو 
مدتی بھ دنبال تفكر دوم خردادی و توھمات اطالح طلبانھ 

 .افتادند
  

یك اتفاق مھم، چھره . ولی این وضعیت ھم پایدار نماند
واقعی خاتمی و دوم خرداد را بھ عنوان محافظ نظام اسالمی و 
توجیھ كننده سركوب و كشتار، بھ دانشجویان آزادیخواه نشان 

، جنبش دانشجویی را تكان داد و متحول 78ر  تی18وقایع . داد
در جریان آن مبارزه تعدادی از دانشجویان مفقود االثر . كرد
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چند نفر بھ قتل رسیدند و تعداد . شدند
زیادی نیز بھ زندان افتاده و تحت 

دوم خردادی ھا . شكنجھ قرار گرفتند
در مقابل خیزش دانشجویان ایستادند 

ویی جنبش دانشج. و دستشان رو شد
مستقل از جناح ھای حكومت دوباره 

دفتر تحكیم دچار چند . سر بلند كرد
دستگی شد؛ ھر چند ھنوز تالش می 
كرد چھره اپوزیسیون و منتقد بھ خود 

ھر چند رفرمیسم بھ عنوان . بگیرد
یك گرایش سیاسی ھنوز در بین 
دانشجویان و دانشگاھیان پایھ و نفوذ 
داشت، اما جریان رادیكال و چپ 

یدی در دانشگاه ھای ایران در جد
بعد از . حال جوانھ زدن بود

، چپ دانشجویی 82مبارزات خرداد 
شكوفا شد و حضور قدرتمند و غیر 
قابل انتظار خود برای حكومت را 

 .اعالم كرد
  

بعد از بی آبرویی جریان دوم 
خرداد در سطح جامعھ، و تمام شدن 
رسالت خاتمی یعنی سر كار گذاشتن 

 اصولگرای احمدی نژاد مردم، دولت
از آستین نظام بیرون آمد و منتصب 

این بار، شعارھای اقتصادی و . شد
برقراری عدالت، محور تبلیغات 

جمھوری . فریبكارانھ انتخاباتی بود
اسالمی تحت دولت احمدی نژاد، از 
ھمان ماه ھای اول سركوب شدید و 
ھمھ جانبھ ای را علیھ توده ھای 

اعی آغاز مردم و جنبش ھای اجتم
دانشگاه نیز از این سركوب بی . كرد

رژیم با اطالع از رشد . بھره نماند
سریع افكار نوین و چپ و 
ترقیخواھانھ در بین جوانان و 
دانشجویان، دست بھ كار شد و 

بھ . برنامھ ای چند جانبھ ریخت
نمایش فیلم ھا و سریال ھای ضد 
تفكر چپ و روشنفكران پرداخت؛ در 

تلف متعلق بر جناح روزنامھ ھای مخ
ھای مختلف، مقاالت منظمی علیھ 
ماركسیسم انقالبی و برای تحریف 
عملكرد رھبران كمونیست و انقالبات 

سپس . كمونیستی انتشار پیدا كرد
حملھ برای غیر قانونی كردن 
نشریات متعدد دانشجویی و ستاره 
دار كردن و تعلیق و اخراج 
. دانشجویان مبارز آغاز شد

ترده دانشجویان چپ در دستگیری گس

 نقطھ اوج این دوره از سركوبگری 86آذر ماه 
 . رژیم علیھ جنبش دانشجویی بود

 
این نیز حلقھ دیگری بود از زنجیره سیاست 
ھایی كھ جمھوری اسالمی طی سی سال در 

در این سی سال، . دانشگاه ھا پیش برده است
ایجاد بسیج دانشجویی، حراست دانشگاه و 

یندگی مقام رھبری، دفن اجساد سپس نھاد نما
قربانیان گمنام جنگ ایران و عراق در صحن 
دانشگاه ھا، راه ھایی برای سركوب و قلدری 
. علیھ دانشجویان و مھار دانشگاه بوده است

خالصھ ھمھ این ھا، تالش برای تبدیل دانشگاه 
 .بھ پادگان و مسجد و گورستان است

  
نیاز بھ بعد از گذر از رنج ھای سی سالھ، 

آلترناتیو در ھمھ عرصھ ھای جامعھ احساس 
، دالیل کافی 57ایران ھمانند سال . می شود

مبارزات و . برای انفجار و خروش دارد
اعتراضات كارگران، زنان، معلمان، توده ھای 
زحمتكش و محرومی كھ تحت ستم طبقاتی، 
جنسی، ملی و یا مذھبی قرار دارند، جوانان بی 

 و روشنفكران و ھنرمندان آینده، دانشجویان
ترقیخواه ناراضی، بازتاب این ظرفیت نھفتھ 

در این میان، وظیفھ ای . در بطن جامعھ است
سنگین و تعیین كننده و شورآفرین در برابر 

این بار . چپ ھای رادیكال و انقالبی قرار دارد
باید برای نبردھای بزرگ از نظر سیاسی و 

فكر و ایده ھا و باید ت. ایدئولوژیك آماده باشیم
باید  . تئوری ھای انقالبی جنبش خود را نو كنیم

 سال جنبش بین 150دستاوردھای بیش از 
المللی طبقھ كارگر جھانی و تجربھ انقالبات 
سوسیالیستی در قرن بیستم و نیز درس ھای 
شكست آنھا را بھ صورت ماتریالیستی و 

باید صفوف خود . دیالكتیكی درك و جذب كنیم
این پایھ و اساس محكم ایدئولوژیك ـ را بر 

باید پرچم . سیاسی ـ تئوریك متحد كنیم
ایدئولوژی رھایی بخش و علم انقالبی خود را 
در مقابل ایدئولوژی ھای اسارت بار و خرافی 
بورژوایی و قرون وسطایی با غرور و 
اطمینان بھ اھتزاز در آوریم تا بتوانیم توده ھای 

زمند بودن این پرچم مردم را بھ حقانیت و پیرو
باید در عرصھ سیاست، . مطمئن سازیم

ضرورت مرزبندی قاطع با ارتجاع و 
علیرغم ھر كشمكش و تضاد و (امپریالیسم 

برخورد یا سازشی كھ می تواند بین قدرت ھای 
سرمایھ داری انحصاری بین المللی و نیروھای 

را در سطح ) بنیادگرای مذھبی بروز كند
بھ رنج ھا می توان ! آری. جامعھ تبلیغ كنیم

     ■.پایان داد


