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 موانع پیش رویو ، زنان خیزش
  

  سایھ روان
ًچرا زنان، خصوصا دختران دانشجو 

  در صف مقدم مبارزه ھستند؟
با نگاھی پژوھشگرانھ می توان 

حاصل  دید کھ خیزش اخیر در ایران
با . جامعھ است تضادھای حاد این

توجھ بھ اینکھ ھیچ پدیده ای را در این 
دنیا نمی توانیم بدون توجھ بھ سیر و 

نبش بستر تاریخی آن بررسی کنیم، ج
ده ع ھم از این قاجنبش دانشجویی و جنبش زنان در ایران، اخیر

ما در مورد حضور پرتعداد، معنادار و مؤثر زنان . مستثنی نیستند
 اخیر نمی توانیم آن را بھ صورت یک اتفاق مقطعی،  در مبارزات

خود بھ خودی و یا بھ ادعای بعضی از رسانھ ھای غربی بھ شکل 
رف دیگر ھم ھمینقدر محدودنگرانھ و از ط. یک معجزه ببینیم

غیرمنطقی است کھ ما ھدف و آمال زنان حاضر در این جنبش را 
بھ جای خواست رفع ستم جنسیتی، بھ اعتراض بھ نتیجھ انتخابات 

  . محدود کنیم
با توجھ بھ موقعیت فرودست زنان و قوانین قرون وسطایی در 

 ضد زن و نظام جمھوری اسالمی، عملکرد حاکمیت، ایدئولوژی
 پرتعداد زنان با سیاست ھای حاکم بر اساس این ایدئولوژی حضور

خواستھ ھایشان از بدیھیات جنبش امروز است و بھ قدری روشن و 
 ای است کھ مذبوحانھبی پرده است کھ پرده کشی روی آن تالش 

  .جز با اھداف و علل خاص و بازدارنده صورت نمی گیرد
 اجتماعی جامعھ –یط سیاسی خارج از اراده و عالقھ ما شرا

از تضاد طبقاتی گرفتھ تا . ایران حاصل تضادھای مختلفی است
کھ ھر کدام از آنھا در ... تضاد جنسیتی، تضاد ملی، مذھبی و 

. شرایط متفاوت نیروھای اجتماعی مختلفی را بھ میدان می آورد
از جملھ زنان کھ تا وقتی کھ ستم و نابرابری جنسیتی وجود دارد 

اما در کنار این اجبار تاریخی، در . پای این مبارزات ھستندیک 
 کھ(تحلیل از جنبش زنان ایران سھ سؤال پیش روی ما قرار دارد 

 نمی توان در این مقالھ بھ ھر سھ آنھا بھ علت گستردگی مبحث
  ).پرداخت

  
زنان ایرانی بارھا در مبارزات حق طلبانھ مردم حماسھ : سؤال▲ 

نھا در مبارزات دوران مشروطیت، در مبارزه با آ. آفرینی کرده اند
دیکتاتوری پھلوی، در مبارزات رزمنده سازمان ھا و احزاب 

 شرکت داشتند، اما چرا در 57سیاسی در دوران منتھی بھ انقالب 
انتھای تمام این مبارزات، جدا از بھ ثمر رسیدن یا نرسیدن اھداف 

ه و یا مورد حملھ عمومی مبارزه، آنچھ ھمواره نادیده گرفتھ شد
قرار گرفتھ است، حقوق و خواستھ ھای زنان برای رفع ستم 
جنسیتی بوده است؟ چراھمیشھ این خواستھ ھا تحت عنوان فرعی و 
جانبی بودن، از فوریت برخوردار نبودن، یا قبیح و بیجا بودن زیر 

حتی در صفوف (پای نگاھھای مردساالرانھ، سنتی و مذھبی 
لگدمال شده اند؟ آیا غیر از این  بوده است کھ ) مبارزین با استبداد

ھمیشھ دستیابی بھ این خواستھ ھا را بھ فردایی می سپردند کھ بعد 
از دستیابی بھ خواستھ ھای عمومی، مسألھ زنان بھ صورت خود 

  بھ خودی حل خواھد شد؟
  

چرا امروز خارج از اراده و برخالف آن نگاه و : سؤال▲ 
اصالح طلبانھ، محافظھ کارانھ، محدودنگر  پراگماتیستی،ادعاھای 

و خشونت پرھیز موجود در بخشی از جنبش 
از گرایشات موجود در کمپین یک (زنان 

کھ تا دیروز ) میلیون امضا تا ھمگرایی زنان
بھ بھانھ غیرقابل دسترس بودن اھداف رھایی 
ًبخش و اجتناب از ھزینھ دادن، دایما زنان را 

دماغ خودشان را تشویق می کرد کھ تا نوک 
بیشتر نببینند و از محدوده ھای قانونی فراتر 
نروند؛ زنان و دختران جوان با حضور 
ًخودشان مستقیما حاکمان مردساالر را بھ 
ًجدال فرا خوانده اند و عمال نشان داده اند 
کھ برای آزادی خودشان حتی از جانشان 
ھم ھزینھ می کنند؟ چرا بخشی از فعالین 

نان، محافل سیاسی، و گروه ھای ز
آکادمیک و رسانھ ھای جمعی، در 
ھمراھی با رھبران موج سبز زنان و 
دختران را بھ مالیمت و مالطفت فرا می 
خوانند، تا بھ جای سرکشی و طغیان، صبورانھ ھمان خواستھ ھای 
غیرساختارشکن را فریاد کنند، تا در چھارچوب خواستھ ھای 

گیرد و مطالبات زنانھ شان سراسری مثل مطالبھ حق رأی قرار ب
را بھ آینده نامعلوم بسپارند؟ آنھا از زنان می خواھند کھ از خواستھ 

یعنی مسألھ " عمومی"ھای زنانھ شان دست بکشند و بھ خواست 
اعتراض بھ نتایج انتخابات ھمراه بشوند، البتھ با توجیھات جادویی 

ھایشان ای در این چھارچوب کھ چرا امروز اگر زنان از خواستھ 
آیا این ھمان . دست بکشند، در اصل بھ خواستھ ھایشان رسیده اند

نگاه محافظھ کارانھ نیست کھ خواستار عدم طرح مطالبات زنان 
است تا از رادیکال شدن جنبش جلوگیری کند، چون این مطالبات 

  پاشنھ آشیل جمھوری اسالمی از ھر جناح و دستھ ای است؟ 
  

 یعنی دختران -یروی رادیکال و سؤال دیگر اینکھ این ن▲ 
 در طی چھ پروسھ ای این روزھا تبدیل بھ یکی از پایھ -دانشجو 

ھای اصلی مبارزات و بی اغراق، بخشی از رھبری مبارزات در 
  عمل شده اند؟

پاسخ بھ سؤال آخر را ھم باید حاصل مبارزات و رشد و تحول 
یک جنبش دانشجویی در کلیت آن دانست و ھم جنبش زنان؛ کھ 

جنبش فراطبقاتی است و حضور دختران دانشجو بھ عنوان بخشی 
از بدنھ دانشجویی کشور باعث درھم آمیزی این دو جنبش شده 

بھ عبارتی این تغییر کیفی بزرگترین تغییر کیفی جنبش . است
 امروز ،دانشجویی است کھ عالوه بر سیاسی و رادیکال بودن

 دور بزنیم می بینیم کھ اگر گریزی بھ سالھای. زنانھ ھم شده است
  ھم کھ 57دختران و زنان دانشجو حتی در سالھای منتھی بھ 

حضور پرتعدادی در جنبش دانشجویی داخل و خارج کشور داشتند 
و بخشی از نیروی فعال احزاب بشمار می آمدند و حتی در 
مبارزات مسلحانھ بر علیھ استبداد شرکت داشتند، باز ھم نتوانستند 

 خواست زنان را بھ بخشی از مبارزه آزادی خواھانھ مبارزه برای
شاید مبارزه زنان و . و عدالت خواھانھ آن دوره تبدیل کنند

 57مارس 8تظاھرات میلیونی زنان علیھ اجباری شدن حجاب در 
وقتی کھ دار و دستھ خمینی . بھترین و درس آموزترین مثال باشد

تجاع اولین حملھ برای مھار جنبش، نیروی زنان و تثبیت سلطھ ار
را بھ زنان کردند و با استفاده از نگاه مردساالرنھ ای کھ مرتجعین 
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مذھبی بھ آن تکیھ کردند و نیروی اپوزسیون در مقابل آن بی 
توجھی کرد، جنبش را دچار یک عقبگرد تاریخی کردند؛ دختران 
دانشجو کھ اتفاقا در آن تظاھرات ھا پرتعداد حاضر شده بودند، 

 خواستھ ھای بر حق زنان را بھ یکی از خواست ھای نتوانستند
جنبش دانشجویی کھ در آن مقطع ھم جنبشی قوی بود، تبدیل کنند تا 
جایی کھ یکی پس از دیگری سنگر ھای مبارزت مردم از دست 

   .رفت
بعد از تثبیت جمھوری اسالمی، باالخره جنبش دانشجویی ھم کھ 

 سیاسی -جتماعی سالھا دچار ھمان رخوت و سرکوب عمومی ا
 بعنوان اولین نقطھ عطف در زمان 78 تیر 18شده بود، در مقطع 

در این مبارزات باز ھم . سلطھ ارتجاع اسالمی، بھ حرکت در آمد
 مردانھ می -دید مردساالرانھ صف مبارزات دانشجویی را زنانھ 

کرد و پسران دانشجو از دختران می خواستند کھ بھ جای قرار 
ل در پشت سر آنھا قرار بگیرند و از ھمین گرفتن در صف او

مقطع، آشکارا مبارزه در مبارزه آغاز شده بود و اولین جرقھ ھای 
مبارزات دختران دانشجو با این نگاه ھای مردساالرانھ در ھمان 

اما حضور پررنگ دختران ھر روز بیشتر و . دوران زده شد
تغییر کیفی بیشتر شد، تا جایی کھ پیش از این خیزش ھم ما شاھد 

اما . و کمی در حضور و نحوه فعالیت دختران دانشجو بودیم
ھمواره این ضعف در جنبش دانشجویی وجود داشت کھ با وجود 
اینکھ دختران دانشجو بھ عنوان رادیکال ترین و آگاه ترین قشر از 
زنان در مبارزات حضور داشتند اما کمتر نقش رھبری داشتند و 

آنان در جنبش حضور داشت، نمونھ آن کمتر از آن خواستھ ھای 
... را در مبارزات دانشگاه زنجان، دانشگاه شیراز، تبریز، کرج و 

دیدیم؛ ھمینطور حضور دختران دانشجو در مبارزات طیف چپ 
  . 87 و یا آذر 86دانشجویی در مقطع آذر 

اما امروز کھ در دوره ای کوتاه جنبش رادیکال تر و عمیق تر شده 
 محدود و اعتراضی اولیھ آن تبدیل بھ خواستھ ھای و خواستھ ھای

سیاسی رادیکالی شده کھ باالترین مقامات و اصول حکومتی را بھ 
مصاف می طلبد، یعنی اصل والیت فقیھ و شخص ولی فقیھ را 
ھدف قرار داده؛ و بھ معنایی کلیت جمھوری اسالمی را زیر سؤال 

ل مبارزات پر برده است، امروز کھ زنان و دختران از روز او
تعداد و مؤثر حضور داشتند، باز ھم اثری از طرح مطالبات 

سؤال کلیدی اینجاست کھ مانع اصلی طرح . مشخص زنان نیست
  این مطالبات چیست؟

  
  مانع اصلی طرح مطالبات زنان در جنبش اخیر  چیست؟

  .این مقابلھ در سھ سطح دیده می شود
بع ستم بر زن و امروز ھمچون سھ دھھ گذشتھ بزرگترین من▲ 

در جمھوری اسالمی ستم . بزرگترین مردساالر دولت حاکم است
بر زن در باالترین رده ھای دولت طرح ریزی می شود و بھ اجرا 

قانون اساسی، جزایی و مدنی علیھ زنان و ناقض . در می آید
استفاده از شریعت یکی از مھمترین . حقوق برابر زن و مرد است

بنابراین مقابلھ با طرح . رکوب زنان استاھرم ھای حکومت در س
 سالھ 30خواستھ ھای زنان از طرف جناح حاکم کھ سیاست 

جمھوری اسالمی را دنبال می کنند، موضوع جدید و عجیبی 
حتی برای جلب آرای زنان در دوره انتخابات تالش کردند . نیست

با پروژه ھای  شکست خورده ای مثل انتخاب وزرای زن و لغو 
، طرح ھا و مطالبات تاکتیکی جناح اصالح ...گسار و حکم سن

طرح ھایی کھ تحت نام . طلب را ھم جواب بدھند و خنثی کنند
سعی داشتند، عالوه بر جلب حمایت ... ھمگرایی جنبش زنان و 

زنان در انتخابات مقدمات مبارزات زنان طبقھ حاکمھ برای سھم 
  .گرفتن از حکومت را ھم فراھم کنند

  
جدید ھم سرسختی " اپوزسیون" جناح موسوم بھ اما در▲ 

این جناح از . معناداری با طرح خواستھ ھای زنان دیده می شود

اصالح طلبان دیروز و یا ترمیم طلبان امروزی ھم تحت نام 
رھبری جنبش سبز با استفاده از تمام امکانات و بازوانشان سعی 

 زنان کھ دارند با روند رادیکال شدن جنبش و طرح خواستھ ھای
ًشدیدا خاصیت رادیکال کردن جنبش و متحد کردن زنھا را دارد، 

برای جناحی کھ بھ بھترین شکل آمال و اھداف خودش . مقابلھ کنند
!" نھ یک کلمھ کمتر! جمھوری اسالمی، نھ یک کلمھ بیشتر"را با 

بیان می کند، طرح خواستھ ھای زنان یعنی با دست خود گور خود 
ز حضور زنان در جنبش بدون طرح نظر، آن ھا ا. را کندن

خواست و حقوقشان استقبال می کنند، ھمان طور کھ کلیت جنبش 
آن ھا . را بھ سکوت، مسامحھ و مصالحھ دعوت می کنند

استدالالت مختلفی برای این مقابلھ می آورند کھ یکی از مھمترین 
آن ھا این است کھ طرح مطالبات زنان در این مقطع باعث شکاف 

برای فرمولھ کردن و انتقال این راھکار بھ !! جنبش می شوددر 
زنان و جنبش زنان، آن ھا باز ھم دست بھ دامن نیروھای طبقاتی 

ًاز جملھ فعالینی از جنبش زنان کھ سابقا در کار . خاصی می شوند
فرمولھ کردن مبارزات زنان در حیطھ قانونی برای تغییر قوانین 

" ایست" امروزه سرگرم فرمولھ کردن بودند؛" غیرمغایر با اسالم"
برای جنبش زنان ھستند تا بدون ایجاد شکاف زنان بھ مبارزه 
برای حقوق ملی بپردازند و در آینده ای نامعلوم بھ مبارزه برای 

باید از این جناح ھمیشھ دلسوز و این . مطالبات خودشان اقدام کنند
 کھ با طرح فعالین ھمیشھ در صحنھ پرسید کھ این چھ جنبشی است

پایھ ای ترین خواستھ ھای زنان در آن شکاف ایجاد می شود؟ این 
چھ حقوق ملی است کھ نیمی از جمعیت کشور را بھ سکوت و عدم 
طرح و درخواست حقوقشان دعوت می کند؟ کدام خواست ملی؟ 
این چھ جنبشی است کھ طرح وجود شکاف و بی حقوقی در آن 

ً دوبوار اگر مثال ما بگوییم باعث شکاف می شود؟ بھ قول سیمون
از نظر ما بین سیاه و سفید یا بین زن و مرد نابرابری وجود 
ندارد، این نابرابری از بین خواھد رفت؟ اگر ما امروز بگوییم در 
جنبش مردم شکافی وجود ندارد، این شکاف از بین خواھد رفت؟ 

این شکاف و این نابرابری بھ صورت واقعی وجود دارد، ! خیر
ن ما نیستیم کھ با بھ زبان آوردن آن و یا با برجستھ کردنش آن را ای

بی حقوقی و نابرابری و ستم بر زنان در . بھ وجود می آوریم
جامعھ ما وجود دارد و بھ زبان نیاوردن آن، مبارزه نکردن برای 
آن و فریاد نزدن برای آن ھیچ معنایی ندارد، جز حفظ وضع 

سبز و این دستھ از فعالین زنان باید از رھبران جنبش . موجود
پرسید کھ طرح این خواستھ ھا بھ چھ کسی و بھ چھ چیزی ضربھ 
می زند کھ ما باید از آن ضربھ اجتناب کنیم؟ ما زنان کھ امروز 
جسور، بی پروا، پرتعداد، مغرور و با شھامت بدون ترس از 
جانمان، از شکنجھ و اعدام و یا ترس از دست دادن عزیزترین 

دانمان در صف اول مبارزه ایستاده ایم چرا باید در طرح فرزن
خواستھ ھای اولیھ خودمان تردید کنیم یا حساب و کتاب کنیم؟ بر 
سر چھ چیز و با چھ کسی باید حساب و کتاب کنیم؟ اگر طرح 
کمترین خواستھ ما باعث اختالف و شکاف با کس یا کسانی می 

 چھ فصل مشترک یا شود باید پرسید پس ما با این کس یا کسان
  مبارزه مشترکی داشتیم کھ دستخوش اختالف شد؟

جنبش سبز دائما مردم را بھ پیروی از خواست عمومی " رھبران"
. جنبش کھ البتھ خودشان آن را تعریف می کنند، دعوت می کنند

ًمثال چندی پیش علوی تبار در مصاحبھ ای با کاظمیان در مورد 
 وقیحانھ  می گوید خطر این خطری کھ جنبش را تھدید می کند

است کھ جنبش ھای اجتماعی با خواستھ ھایشان در آن شرکت 
یعنی در تحلیل نھایی خطر این است کھ جنبش پا را از . کنند

خواستھ ھای محدود اولیھ و خواستھ ھای منتھی بھ منافع آنان 
تجربھ تاریخی جنبش مردم در ایران و بخصوص . فراتر بگذارد

بارزات نشان داده کھ این نیروھای بازدارنده زنان در این م
خطرناکترین نیروھایی ھستند کھ با استفاده از پتاسیل ھای موجود 
در جنبش ھای اجتماعی و کانالیزه کردن آن ھا موقعیتی را فراھم 
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می کنند کھ منافع خودشان یا طبقھ خاصی را بھ دست بیاورند و یا 
ا وارد مذاکره با در بزنگاه ھای سرنوشت ساز بر سر آن ھ

نیروھای حاکم می شوند و جنبش را از محتوا خالی می کنند و یا 
.  سال عقب تر از آن بر می گردانند100 بھ 57حتی نمونھ سال 

یا نمونھ جزیی آن چند شعار محدود و ناکافی ای کھ در جنبش 
دانشجویی بھ شکل خاص و در جنبش جوانان دارای بار جنسیتی 

کھ یکی از !" و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیمما زن "بود، مثل 
 2شعارھای پرطرفدار در مبارزات رادیکال جنبش دانشجویی در 

سال اخیر شده بود و در طی این مبارزات ھم در خیابانھا بسیار 
تکرار می شد، از مقطعی این شعار بھ شکل ظریفی تغییر کرد و 

ما بچھ "، بھ وسیلھ طرفداران موسوی در جنبش سبز تبلیغ می شد
کھ نھ تنھا بار جنسیتی و مبارزاتی !" ھای جنگیم، بجنگ تا بجنگیم

آن از بین رفت بلکھ بھ شکل ھنرمندانھ ای بھ بچھ ھای دوره 
 و دوران نخست وزیری موسوی اشاره می -" یعنی ما "-جنگ 

  .کرد
  

اما سومین نیروی بازدارنده باورھای مذھبی ضد زن، ارزش ▲ 
 مردساالرانھ، خرافی و عقب افتاده ای است ھا، سنت ھا و فرھنگ

کھ ھر دو جناح با تکیھ بر آن ھا و با تقویت آن ھا بھ اشکال 
مختلف سعی در متحد کردن مردم و جلوگیری از سرریز شدن 

مذھبی حاکم مردان را بھ -نظام مردساالری. نیروی مردم دارند
ذیرش استیالجویی بر زنان تشویق و وادار می کند، روابطی کھ پ

آن نھ تنھا بھ ضرر کلیھ زنان بوده است بلکھ این روابط کھ مردان 
را بر زنان مسلط می کند بھ ضرر اکثریت مردان جامعھ نیز 

  . ھست
البتھ باورھای موجود در جامعھ بھ قدری ریشھ دار و عمیق است 
کھ حتی در بین نیروھای کمونیست و مترقی ھم وجود داشتھ و 

 است کھ نیروھای کمونیست 57تجربھ سال نمونھ بارز آن . دارد
اینکھ . نخواستند و نتوانستند پرچم دار دفاع از حقوق زنان باشند

جنبش کمونیستی در زمینھ مسألھ زنان پیشرو نیست یک واقعیت 
تلخ است کھ ربط مستقیمی دارد بھ نقد نظام حاکم بر ایران و 

ظم کھن وقتی یک جریان سیاسی قصد و برنامھ سرنگونی ن. جھان
حاکم را نداشتھ باشد، خیلی از روابط اجتماعی ستمگرانھ درون 

  .این نظم کھن را یا نمی بیند و یا بھ نظرش عادی می رسد
امروز ما نمی توانیم انرژی انقالبی حاصل از نقش و حضور زنان 

این . را فقط نتیجھ فقدان اولیھ ترین حقوق دمکراتیک آن ھا بدانیم
 قشر اجتماعی خاص با جمھوری اسالمی فقط تضاد و تخاصم یک

این تضاد بھ درجات تعیین کننده . و قوانین زن ستیزانھ اش نیست
راه حل این . ای فشرده تضاد جمھوری اسالمی با ھمھ مردم است

تضاد ھم برخالف تصور رایج بھ دست آوردن بخشی از مطالبات 
ده دمکراتیک نیست، اگرچھ بخشی از خواستھ ھای زنان را برآور

می کند، اما حل واقعی این تضاد راه حل کمونیستی و انقالبی می 
طلبد، مبارزه ای کھ از ھمین امروز شروع می شود و شروع شده 

ًنھ صرفا بھ این علت کھ  پرولتاریای جھان زنانھ شده و نھ . است
صرفا بھ این علت کھ فقر در جھان زنان شده است، بلکھ بھ این 

 بر زنان با جامعھ طبقاتی گره خورده خاطر کھ فرودستی و ستم
 نیروھای کمونیست وظیفھامروزه و در مبارزات جاری این . است

. است کھ خواستھ ھای زنان را بی کم و کسر و تمام قد طرح کنند
ًکمونیست ھا باید حساسیت شان را باال ببرند و دایما این سؤال را 

ر جنبش اخیر طرح کنند کھ چرا با وجود پرتعداد و مؤثر زنان د
خواستھ ھای آنان طرح نمی شود؟ ما باید توضیح دھیم کھ چطور 
نفوذ نیروھای طبقاتی ارتجاعی مانع طرح خواستھ ھای زنان می 

وظیفھ جنبش کمونیستی است باز ھم باید تأکید کنیم کھ این . شود
.  بنابراین باید این وظیفھ را بھ انجام برساند!نھ فرصت تاریخی آن

 و ًگام برای رھایی زنان مثل برچیدن دین، کھ مستقیماامروزه ھر 

بالواسطھ منافع زنان را در بر دارد، از اولین گام ھای رھایی 
از . این وظیفھ بر در می کوبد، باید درھا را باز کنیم. جامعھ است

جنبش مشروطھ تا بھ امروز جنبش کمونیستی نتوانستھ است پرچم 
 شده تا ھر بار مبارزات زنان دار رھایی زنان باشد و این باعث

. وسیلھ مصالحھ و مماشات نیروھای اجتماعی دیگر قرار بگیرد
کمونیست کسی است کھ نماینده بیداری و طغیان جامعھ است و 

  ■.بدون رھایی زنان، رھایی جامعھ امکان پذیر نیست
vvvvvvvvvvvvvvvvv 

  رقص در گردباد
  نگاھی بھ زندگی تینا مودوتی

  

  :نشر فردا
وشتھ ای کھ در پیش رو دارید، اولین بخش از مجموعھ ای است ن

کھ خواھیم کوشید در آن، تصویری از زنان کمونیست عرضھ 
  ... کنیم

  
  
  
  

تینای خستھ و عزادار با «
. شدگرافلکسش راھی روستا 

در میان زنان  روستا 
صمیمیت و صراحتی را 

مکش زنان روستایی ک. تجربھ کرد کھ کمتر در شھر دیده بود
کمکش . کردند تا از گذشتھ بیرون بیاید و در غم پرسھ نزند

ًنگاھی کامال متفاوت . ھنگاھی زنان. کردند و تینا نگاھشان کرد
چھ با دوربین  بود،از نگاھی کھ ھمیشھ بھ خودش دوختھ شده 

تصمیم گرفت . از سربلندی شان آموخت. وچھ بدون دوربین
و دوباره . و در آورد نگذارد زندگی او را بھ زان،چون آنھا

دیگر  دنیایش آن پیاده روی باریکی کھ در آن خولیو را . تفشک
  ».بار دیگر دنیا بھ او تعلق داشت. از دست داد، نبود

  1388اسفند 
  نشر فردا

Nashrefarda1388@gmail.com 
  

 را در "نشر فردا"ما سعی می کنیم این نوشتھ ارزشمند از 
نرا بھ شما خوانندگان عزیز ندن آوا خ.سایت بذر منعکس کنیم

  .توصیھ می کنیم
 

mailto:Nashrefarda1388@gmail.com
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  :  مارس8

  "تا بھ عقب برگردیم، انقالب نکردیم ما"
  

  زھره ستوده 
مریکا، آ در 1857 مارس 8 روز

زنان کارگر نساجی و پارچھ بافی 
  برای افزایش دستمزد و،نیویورک

ین آوردن ساعات  کار، دست بھ یپا
 تظاھرات عظیمی زدند کھ اعتصاب و

ھم شکست و شمار  ا حملھ پلیس درب
زنان اعتصابی کشتھ،  زیادی از

این . زخمی، دستگیر و زندانی شدند
روز نقطھ عطفی در تاریخ مبارزات 
آزادیخواھانھ زنان و مبارزات حق 

   .طلبانھ آنان در سطح جھان است
، یعنی پنجاه 1909 فوریھ 28مریکا، در آحزب سوسیالیست 

 ی داشت این رویداد، مراسمی برگزارسال بعد، برای گرام و دو
اجتماعی  مبارزات دیگر حلقھ مبارزات زنان بھ سان بدین و کرد

  .پیوست
، در کنفرانس بین الملل دوم 1910صد سال پیش، در اوت 

سوسیالیستی زنان، کھ درشھر کپنھاک دانمارک با شرکت صد تن 
برگزار دنیا  ھفده کشور از نمایندگان سازمان ھا و احزاب زنان از

، زن مبارز و انقالبی نامدار و یکی از "کالرا زتکین"د، ش
رھبران حزب سوسیالیست وقت آلمان، تعیین یک روز را بعنوان 

و شاخص مبارزات زنان و نمونھ ای الھامبخش " روز جھانی زن"
وی قطعنامھ ای چھار ماده ای جھت کسب حقوق . پیشنھاد کرد

  :د آن عبارت بودند اززنان بھ کنفرانس ارائھ داد کھ مفا
  مبارزه برای حق رأی زنان
  مبارزه علیھ خطر جنگ

  مبارزه برای تأمین حقوق مادران و کودکان 
  گرانی مبارزه علیھ تورم و

 بھ عنوان ً مارس را موقتا19این کنفرانس، موفق شد روز 
 اما تعیین تاریخ ، تصویب کند1911برای سال " روز جھانی زن"

 شد و از این تاریخ، جنبش زنان، یکی از قطعی، بھ بعد موکول
جنبش ھای مھم اجتماعی علیھ نظام مرد ساالری و سرمایھ داری 

روز "تعیین یک روز بعنوان . حاکم بر جھان بھ شمار می آید
جھانی  ،  تأکیدی بر جھانی بودن مبارزات زنان و"جھانی زن

صمیم ت متعاقب این کنفرانس و بنا بر. بودن نظام ستم بر زن است
ی یی قدرتمند زنان در کشورھای، راھپیما1911 مارس 19آن، 

در اتریش، نیروھای . شد چون اتریش، سویس و دانمارک برگزار
  .پلیس، در این روز بھ ھزاران تظاھر کننده، حملھ کردند

، دبیرخانھ زنان انترناسیونال سوسیالیستی، 1913در سال 
در آمریکا بھ عنوان  مارس را بھ یاد مبارزات زنان نساج 8روز 

در این سال بود کھ زنان بسیاری، . تعیین کرد" روز جھانی زن"
روشنفکر گرفتھ تا زحمتکش در روسیھ تزاری و سراسر اروپا  از

  . مارس را برگزار کردند8مراسم 
، زنان کارگر روس، علیھ گرسنگی، 1917 مارس سال8روز 

 بھ راه جنگ و تزاریسم و برای صلح و نان، تظاھرات عظیمی
  .انجامید تزار سرنگونی کارگری و آن بھ اعتصابات ادامھ کھ داختندان

، بار دیگر، کنفرانس بین الملل سوم زنان 1921در سال 
 مارس را بعنوان 8شد، روز  سوسیالیست، کھ در مسکو برگزار

   .تصویب کرد" روز جھانی زن"

حق  گرچھ با توسعھ صنعتی جھانی و مبارزات مداوم و
حقوق قانونی خود شده اند  ، زنان موفق بھ کسب بسیاری ازطلبانھ

از طرف . درجھ دوم قرار دارد ولی موقعیت آنان ھمچنان در
دیگر زنان اولین قربانیان رکود و بحران اقتصادی جوامع پیشرفتھ 

در دوران جنگ ھای توسعھ طلبانھ و . و در حال توسعھ ھستند
سالمندان، در  کان وتجاوزگرانھ ی مھم نیز، زنان ھمچون کود

آن می  خرابی ھای ناشی از شمار بزرگترین قربانیان جنگ و
لھ زن را حادتر و مبارزات أاین تناقضات و مصائب، مس. باشند
با مسائل پیچیده تر اجتماعی روبرو کرده و  ی بخش زنان رایرھا

  .مبارزات آنان در سراسر جھان می گذارد تأثیرات مھمی بر
، یعنی سی و )1979(1357 مارس 8 در ایران، در روز

زن علیھ فرمان  تھران تظاھراتی با شرکت ھزاران یکسال پیش در
و طبقھ، با  این زنان از ھر قشر. حجاب اجباری برگزار شد

فرمان حجاب اجباری  حجاب و بی حجاب، فقط یک روز پس از
خمینی بطور خود انگیختھ بھ خیابان ھا ریختھ و دست بھ تظاھرات 

دوران انقالب ضد دیکتاتوری رژیم سلطنتی  زنانی کھ در. زدند
 داشتھ و خواھان تحوالت اجتماعی و در  حضور1357 در سال

ی علیھ یراھپیما رأس آن آزادی و برابری زنان با مردان بودند، در
 آزادی؛ نھ شرقی، نھ غربی،: " ھمچونییحجاب اجباری، شعارھا

را فریاد " !عقب برگردیمما انقالب نکردیم تا بھ "و " !جھانی است
این تظاھرات  مورد تھاجم باندھای فاشیستی حزب الھی . می زدند

، 1357) 1979( مارس 8ی یراھپیما. سرکوب شد قرار گرفتھ و
سرآغاز دو قطبی شدن جامعھ و تمایز بین مبارزه  حق طلبانھ و 

 زیرا .سازشکاری، بین آزادی خواھی زنان و ارتجاع حاکم بود
 اجباری، سمبل حاکمیت و قانونی شدن اسالم فرمان حجاب

.  روحانیت بودفرھنگی ارتجاعی و طرح برنامھ اجتماعی و
ش، فرھنگی ا برنامھ ای کھ  در تمام سطوح اجتماعی، اقتصادی و

 ساالرانھ را کھ بر مبنای قوانین زن ستیززنجیرھای روابط مرد
ا احکام دینی و فقھ شیعھ است ر متکی بر جمھوری اسالمی و

چھارچوب اساسی اش ھیچگونھ  قوانینی کھ در. ت می کردیتقو
  .نمی تابد و اصالح جدی را بر تفسیر

خواستھ ھا و مطالبات زنان در این تظاھرات کھ محرک یک 
انقالب اجتماعی بود و تنھا با تحوالت عمیق اجتماعی نیز می 

 ولی شعلھ ھای آن ھرگز خاموشی ،توانست  تحقق یابد، تأمین نشد
ی آن را در مبارزات ھشت ماھھ یرفت و ھنوز ادامھ دارد و پویانگ

 اخیر مشاھده می کنیم کھ درصف اول جنبش، ندا آقا سلطانھا و
از سنگ  و جان  دارند کھ با کولھ پشتی پر ترانھ ھا و زنانی قرار

 بی واھمھ از کف، بدون ترس از زندان، شکنجھ و تجاوز و بر
ھا با مشت ھای گره کرده در برابر  در خیابانحملھ مزدوران رژیم،

              .نیروھای سرکوب گر رژیم قرار گرفتھ اند
می " روز جھانی زن" مارس، 8 امسال درشرایطی بھ استقبال

یکسال استبداد و سرکوب  تحمل سی و رویم کھ مردم پس از
 .بخصوص تحقیر زنان، برای نابودی رژیم اسالمی بھ پا خاستھ اند

ن و دختران جسور، با خواستھ ھای مشخص خود یعنی آیا این  زنا
قوانین زن ستیز و لغو سنگسار بھ  لغو حجاب اجباری، لغو

نبردھای خیابانی خود تدوام خواھند بخشید؟ آیا می توان با طرح 
ی این یپویا ی ویمطالبات و خواستھ ھای پایھ ای زنان، شکوفا

      ■جنبش عظیم مردمی را تضمین کرد؟
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 مارس روز جھانی  زن، تقدیم بھ ھمھ 8بھ مناسبت 
  آزادی خواھان و مبارزان جنبش رھایی و برابری زنان

  : ناتالی لومل
  کمون پاریس شخصیتی برجستھ در

  
  *کلودین ره: نویسنده
  زھره ستوده: ترجمھ

ناتالی لومل، این بانوی بزرگ، تاریخ کمون پاریس را ننوشتھ 
خاطراتش را  بھ رشتھ تحریر در . اختھ استبلکھ آن را س

فقط . او بر جای نمانده است، ھیچ چیز نیاورده، نامھ ای از
ن اعالمیھ ھای دیواری کمون با ییامضایش مثل دیگران درپا

ما کار می خواھیم و سودش را برای خود، نھ  ":ی مثلیشعارھا
ید بھ نگاه کن. ( دیده می شود" استثمارگر می خواھیم و نھ ارباب

  ) انجمن دوستداران کمون پاریس2010کارت عضویت 
  را بھ او2010بھمین جھت بھ یاد این چھره بزرگ، سال 

این بھترین فرصتی است کھ این شخصیت را . اختصاص داده ایم
 کرده، از  دنیای کار کھ تمام زندگی اش را صرف دفاع از

  .فراموشی بیرون آوریم
 بدنیا آمد و پدر و )1("رستب" در شھر 1826ناتالی، در سال 

بردند تا فرزندشان از سطح  مادرش نھایت فداکاری را بکار
 ازدواج کرد و 1845سال  وی در. شود آموزش خوبی برخوردار

  .دارای سھ فرزند شد
بھ شغل کتابفروشی  )2("کمپر" در شھر سپس ناتالی و شوھرش،

س شده و رویداد کمون، آنھا عازم پاری ده سال قبل از. پرداختند
مون " در مجاورت ایستگاه راه آھن )3("محلھ بروتن ھا"ناتالی، در

بنا بھ .  در یک کارگاه صحافی مشغول بھ کار شد)4("َپرناس
پرداختن بھ سیاست، خواندن : "گزارشی از پلیس، ناتالی بھ علت

رفت مداوم بھ کلوب  صدای بلند، و آمد و با" ضالھ"روزنامھ ھای 
  . بھ خود جلب کرده بود، توجھ ھمگان را"ھا

انترناسیونال (ناتالی لومل عضو انجمن بین المللی کارگران 
، سندیکای کارگران صحاف کار، کھ 1865در سال . بود) اول

َتوسط اوژن ورلن  و ناتالی لومل تأسیس شده بود، برابری )5(َ
  .دستمزد برای زنان و مردان را مطالبھ و آن را بدست آورد

َاوژن ورلن، برپا ھمگانی بھ نام  ی رستورانی مردمی ویَ
 . را پیشنھاد و ناتالی را برای مدیریت آن انتخاب کرد)6(َالمرمیت

  .این ایده با موفقیت مواجھ شد
صرف  ، ّھم خود را"کمون پاریس"ناتالی لومل، در دوران 

 وی ھمراه با ،1871 آوریل 11در . دھی زنان کردسازمان
زنان برای دفاع از پاریس و اتحاد  ")7(ِالیزابت د میتری یف
اتحاد زنان "برنامھ .  یس کردندرا تأس"  پرستاری از زخمی ھا

برابری :  می گرفت از جملھ مطالبات متعدد دیگری را در بر..." 
سازماندھی کارگاه (کردن  دستمزد بین مردان و زنان، حق کار

ی اختیاری، ی، بھ رسمیت شناختن پیوند زناشو)ھای مصادره شده
  .طالق و غیرهحق 

 ، ناتالی لومل با ھمیاری دیگر زنان در)8("ھفتھ خونین"طی 
 ژوئن 21وی در .  بھ مقاومت ادامھ داد)9(باریکاد میدان بالنش

. بھ تبعید در یکی ازدژھای نظامی محکوم شد  دستگیر و1871
، از تبعید )ھشت سال بعد (1879 ژوئن 28سرانجام ناتالی در 

، سرپرستی جشن بازسازی اطاق 1879 نوامبر 8در . بازگشت
ی کارگران صحاف کار بھ وی مّحول شد و در روزنامھ یسندیکا

 بھ شغل تا کردن )11( بھ مدیریت ھانری ُرشفور)10("سازش ناپذیر"
  .روزنامھ پرداخت

ھنگامی کھ بعلت 
فرسودگی ناشی از زندگی "

، مجبور بھ ترک "مبارزاتی
شغلش شد، ھانری ُرشفور 

ی برای او مقرری ناچیز
اما در آن ایام، . تعیین کرد

چون ھانری ُرشفور بھ 
پیوستھ  )12("بُوالنژیسم"

نتیحھ ناتالی لومل  بود، در
فقر و  دریافت کمک مالی وی  خودداری کرده و بدین سان در از

  .تھیدستی کاملی فرو رفت
 سالگی، ناتالی لومل بھ  خانھ سالمندان 90نابینا، در سن 

:  درگذشت1921 مھ 8 سال بعد در تاریخ 5قل و  منت)13("ِبیستر"
  .در پنجاھمین سالگرد کمون پاریس در ماه مھ
  1388 اسفند – 2010مارس 

   انجمن دوستداران کمون پاریس،1برگردان ازفصل نامھ شماره 
  2010 بھ تاریخ 

  

  :زیرنویس ھا
Claudine REY* 
1 – Brest   شھری در شمال غربی فرانسھ  
2 – Quimper ی در شمال غربی فرانسھ   شھر  
3 – Les Bretons 
4 – Montparnasse 
5 – Eugène VARLIN 

َاوژن ورلن متولد   انقالبی فرانسوی و کارگر صحاف کار چاپخانھ و 1839َ
وی . )انترناسیونال اول(مللی کارگران دبیر شاخھ فرانسوی انجمن بین ال

 مالی کمون عضو کمیسیونعضو کمیتھ مرکزی گارد ملی کمون پاریس و 
  بھ دست ارتش ورسای بھ طرز 1871 مھ 28 در روز  وپاریس بود

  . فجیعی بھ قتل رسید
6 – La Marmite 

رستوران عمومی برای کمک بھ کارگران و زحمتکشان با قیمت ارزان بود  
  .و ھم چنین فرصتی فراھم کرد تا در این مکان بھ آموزش سیاسی بپردازند

7 – Elisabeth DMITRIEFF 
در روسیھ، فمینیست " ُولُوک" در شھر 1851ِالیزابت د میتری یف متولد 

 کھ توسط مارکس در سن بیست سالگی روسی و عضو انترناسیونال اول بود
پس از ھفتھ خونین بھ . بھ پاریس فرستاده شد تا در کمون پاریس شرکت کند

  . روسیھ گریخت
خیر و اولین  تس1871 مارس 18 پاریس، توسط کمونارھا در روز – 8

 در آنجا برقرار ، حکومت کارگری جھان کھ بھ کمون پاریس معروف است
 روز طول نکشید و طی ھفتھ 72در مجموع  بیشتر از  این حکومت. شد

 مھ توسط آدولف تی یر رھبر حکومت ورسای و ارتش 28 تا 21خونین از 
ار نفر در ھفتھ خونین، بیست و پنج تا سی ھز. آن بھ خاک و خون کشیده شد

از کمونارھا و مردم پاریس در کوچھ و خیابان قتل عام وچھل و پنج ھزار 
  .نفر دستگیر و بسیاری از آنان تبعید یا اعدام شدند

9 - La place Blanche 
10 – L’ Intransigent  
11- Henri ROCHEFORT   

ادیب، روزنامھ نگار، سیاستمدار و نویسنده جمھوری خواه و ضد امپراتوری 
ِسھ و از ھمراھان کمونارھا و از دوستان ویکتور ھوگو و ُژول والس و فران
 را بعھده داشت کھ از ژوئیھ "سازش ناپذیر" وی مدیریت  روزنامھ . بود... 

ھانری ُرشفُورکم کم بھ . شده و در واقع صدای کمونارھا بود  منتشر1880
م منجر  دکترین بُوالنژیسم نزدیک شده و سرانجاًراست افراطی و خصوصا

وی در کمال تنھایی و بی تفاوتی مردم . بھ قطع روابط با دوستان سابقش شد
آنتی (بھ خاک سپرده شد، گرچھ تا پایان عمر ھمچنان ضد روحانیت 

 .باقی ماند) کلریکال
12 - Boulangisme  
دکترین جنبش ناسیونالیستی و راست افراطی منتسب بھ ژنرال ژرژ بُوالنژه 

  . م فرانسھ بودوزیر جنگ جمھوری سو
13- Bicêtre  
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  کار میدانی در مورد یک
 خانگی کار

آنچھ در زیر می خوانید یک کار میدانی در مورد کار خانگی  :بذر
 .می باشد" زنانی دیگر"برگرفتھ از سایت اینترنتی 

 بھ علت کمبود جا جدولھا و مقالھ تئوریک ضمیمھ آن حذف شده 
س اینترنتی زیر می توانید متن کامل این تحقیق را در آدر. است

   .مشاھده کنید
aspx.25-post/com.blogfa.degar-z://http  

  
ی کار تحقیقی آماری در  کنید نتیجھ ای کھ مالحظھ می جزوه

 نفر کھ 300 جمعیتی حدود  .جامعھ کوچکی از زنان ایران است
از نظر (یبی از اقشار و طبقات مختلف زنان باشد تالش شده ترک

  ..).تحصیالت، موقعیت ھای اجتماعی و سن، 
ھای  ریزی شده کھ بتوان گزینھ االت پرسشنامھ طوری طرحؤس

ی اقتصادی،  انتخابی از سوی زنان پرسش شونده را در سھ حوزه
  .اجتماعی و روانشناسی دستھ بندی کرد

  :   حوزه ی اقتصاد-الف 
  : درصد زنان معتقدند75 – 85ن حوزه در ای

شامل آشپزی، نظافت، خرید، (کار خانگی کاری است گسترده 
مھمانداری، رسیدگی بھ آموزش و بھداشت فرزندان، رسیدگی بھ 

این اکثریت معتقدند کار خانگی، ).  و ھمسر  سالخوردگان خانواده
زنان % 85حدود . کاری است اقتصادی و مولد کھ دیده نمی شود

تومان   ھزار400کار خانگی را بیش از ) دستمزد(رزش مادی ا
توان  معتقد بودند کھ با ھیچ مزدی نمی% 10در ماه تعیین کرده و 

  .این خدمات و خستگی ناشی از آن را جبران کرد
 زنان معتقدند کھ کار خانگی آنان با کار مشابھ  %100تقریبا 

یچ تفاوتی ندارد شود ھ ی مردان انجام می کھ در بازار بھ وسیلھ
اما جامعھ برای آن ارزش آماری و مالی ...) آشپزی و نظافت و (

  .قایل نیست
 پرسش شوندگان دولت را طرف اصلی خود دانستھ و  80%

معتقدند کھ از کار بی مزد زنان گرچھ ھمسر و خانواده سود 
ھا بھ نفعشان است کھ نیمی  برند ولی در نھایت کارفرما و دولت می

بدھند تا ) مردان( خدماتی مجانی بھ نیمی دیگر) زنان (از جمعیت
داران  ھای دولت کاھش یافتھ و سود بیشتری نصیب سرمایھ ھزینھ
  .شود

 پرسش   %80   برای برون رفت از این شرایط ناعادالنھ
 عقیده دارند کھ   %20شوندگان موافق با پرداخت دستمزد بودند و 
 حفظ کرده و نقش زنان پرداخت دستمزد، تقسیم جنسیتی موجود را

  .را بعنوان خانھ دار تحکیم می بخشد
  : حوزه ھای اجتماعی و روانشناسی-ب 

کید بھ فرھنگ أ پرسش شوندگان معتقدند کھ جامعھ با ت 95%
گر اصلی نقش آنان بوده و از  مردساالر و سنت و دین، توجیھ

کند؛ و در  کودکی دختران را برای پذیرش نقش فرودست آماده می
ھا و قوانین بشدت بر طبل ناگزیر و ابدی  ایط حاضر نیز رسانھشر

  .کوبند بودن این نقش برای زنان می
ی اصلی این نابرابری را دلیل  زنان عدم آگاھی خود از ریشھ 

ی شنیدن و خواندن مطالب  تداوم شرایط موجود دانستھ و تشنھ
  .علمی و موثق در این زمینھ ھستند

ی   زنان کار خانگی را وظیفھ %60نکتھ ی جالب اینکھ حدود 
% 10ی اصلی و  آنرا بعنوان وظیفھ% 30ازلی و ابدی ندانستھ، 

  .اظھار بی اطالعی کرده اند

کنند چون بھ   پرسش شوندگان، جامعھ را محکوم می 90%
ھا  شود و حتی در رسانھ ھای آنان بطور جدی توجھ نمی خواستھ

ترین اعتراضی بھ کارآکتر زنانی کھ کوچک) بخصوص تلویزیون(
  . گیرند کنند را بھ تمسخر می وضع موجود خود می

ی کار خانگی فرصت مطالعھ و   زنان بھ خاطر وظیفھ 18%
 درصد  %12 بسیار کم و فقط  %70تفریح شان صفر است، 

  .فرصت کافی برای این امور دارند
 زنان خود را در معرض داوری ھمسر، فرزندان،  100%

 از این کھ او را ًنان دیگر می بینند و طبیعتابقیھ فامیل و حتی ز
دار و آشپزی ماھر قلمداد کنند  ھمسری مھربان و باگذشت و خانھ

ال بعدی کھ احساس ؤولی بالفاصلھ در س. کنند احساس رضایت می
خانگی چیست،  آنھا در نھایت و در پایان روز پس از پایان کار

احساس افسردگی اند کھ دچار روزمرگی شده و   پاسخ داده 90%
  .کنند می

زنان علت وابستگی مالی زنان بھ مردان را تقسیم % 87
 علت   %13دانند و فقط  جنسیتی کار و فرھنگ مردساالر می

در . اند وابستگی را نداشتن تحصیالت و تخصص زنان دانستھ
 آنرا یکنواخت، بی پایان  %82" نوع کار خانگی"پاسخ بھ پرسش 

  .اند  دانستھ  آنرا خالق  %18  ده وو کسالت آور ارزیابی کر
ی  زنان پرسش شونده ناآگاھی و نداشتن تشکل و اتحادیھ% 85

را عوامل اساسی برای ) اعم از شاغل و غیرشاغل(مستقل زنان 
دار  زنان خانھ% 90. اند ماندن در وضع موجود دانستھ

 این  %80دانند و  خود را وابستھ بھ شوھرھایشان می) غیرشاغل(
ھای مختلف زندگی تابع ھمسر  گویند کھ مجبورند در حوزه عده می

خود باشند و بھ او تمکین کنند و این شرایط باعث آزردگی روحی 
این ارقام در مورد زنان شاغل . شود و ایجاد افسردگی در آنان می

دھند نیز، البتھ با درصد کمتری،  کھ کارھای خانگی را انجام می
ر بر گروه دوم بھ مراتب بیشتر اما خستگی و فشا. کند صدق می

  .است
چرا بین زنان خانھ دار ھمبستگی "ال کھ ؤدر پاسخ بھ این س

  ؟"وجود ندارد
چون کار خانگی کاری است فردی کھ در "ی  گزینھ% 30

 نبود ھمبستگی و  %30. را انتخاب کرده اند" انزوا انجام می شود
 عامل  رقابت بین زنان فامیل و نزدیکان را %10اتحادیھ و 

را انتخاب " ی موارد ھمھ" زنان گزینھ  %60اند و  اصلی دانستھ
  ).اند بعضی از زنان بیش از یک گزینھ را انتخاب کرده. (کرده اند

رغم تمامی تبلیغات شبانھ روزی و ھ دھد ب لھ نشان میأاین مس 
ھای فرھنگ سنتی و دین، زنان بھ وضعیت خود  استفاده از اھرم

  . دارندنگاھی واقع گرایانھ
ھ طی آن نظر زنان را در باره ی الی آمده کؤدر پرسشنامھ س

ھای اشتراکی  سیس آشپزخانھ، رختشوی خانھ و مھد کودکأت
موافق،  % 54. بعنوان جایگزین کار خانگی جویا شده است

. اند را انتخاب کرده" دانم نمی" گزینھ ی  %17مخالف و % 29
دھد کھ کار خانگی  میبررسی اینگونھ آرا در میان زنان نشان 

  . معضلی بسیار جدی است بشکل کنونی
ال پرسشنامھ دو گزینھ را در برابر زنان قرار ؤآخرین س

  :دھد می
آیا تساوی حقوقی و قانونی بین زنان و مردان با حفظ موقعیت 
کار خانگی برای زنان زمینھ را برای برابری کامل آنھا تحقق می 

  بخشد؟ 
  .اند اب خیر داده جو  %65جواب بلھ و % 35

جالب است زنان ما برای محو کار خانگی بعنوان استثماری 
ی مقدس مادری و ھمسری، عزم  پنھان زیر زرق و برق وظیفھ

  . اند خود را جزم کرده
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ای کھ  این کھ کار خانگی کاری است بدون دستمزد در جامعھ
 تناقضی آشکار و مورد ،ساختار آن بر اساس کار مزدی است

  .وم بعنوان امری طبیعی استپذیرش عم
باز و تا ھمین اواخر قرن گذشتھ بیشتر مردان  از دیر

ھای سیاسی گوناگون و با ھر دیدگاھی کھ در  پرداز از طیف نظریھ
اند، جدایی زندگی خانوادگی از  جامعھ داشتھ/ مورد تمایز دولت 

ھای  نظریھ. اند جامعھ و محدود کردن زنان بھ خانواده را پذیرفتھ
یک دنیا با ... ام اسمیت و ھگل، کانت و میل، روسو و نیچھ و اد

انگیزی  ھم فرق دارد اما تمام این دانشمندان متفاوت بھ طور حیرت
  .متفاوت در مورد زنان جبھھ واحدی را تشکیل می دھند

آنان بر این باورند کھ محدود شدن زن بھ خانواده و اطاعت 
ھای طبیعی دارند و  یشھوی از شوھر، بھ لحاظ عرفی و قانونی ر

ھای سیاسی و اقتصادی در خارج از خانھ  ًزنان فطرتا برای فعالیت
  . مناسب نیستند

تر بودن  ًاما برخی نظریھ پردازان معاصر تدریجا فرض پست
ھای لیبرال  زنان نسبت بھ مران را کنار گذاشتھ و برخی دمکراسی

حصیل، قوانین ضد تبعیض تصویب کردند تا دسترسی زنان بھ ت
با این حال این قوانین ضد . ھای سیاسی ممکن گردد اشتغال و پست

  . تبعیض برابری جنسیتی بھ ارمغان نیاورده است
آید کھ مردان نھادھای  ما معتقدیم برابری اینگونھ بدست نمی

اجتماعی را بر اساس نیازھای خودشان بسازند و آنگاه ھنگام 
ھمانطور کھ . توجھ کنندانتخاب افراد برای مشاغل بھ جنس آنان 

ًداری بسیاری مشاغل صرفا مردانھ تلقی  در جوامع سرمایھ
ھای شغلی ارزشمند جامعھ را از آن  مردان بیشتر موقعیت. شود می

وقت و کم  اند و زنان بھ طرز نامتناسبی بھ کارھای نیمھ خود کرده
درآمد روی آورده و بسیاری از آنان از لحاظ اقتصادی بھ مردان 

ی مھم اینست کھ از ھمان روزی کھ قوانین  لھأمس. تھ شده اندوابس
 کار  کار تنظیم شد، جنسیت نقش مھمی در آن داشت، بھ این معنا

ای   بھ کسی می دھند کھ مسئول مراقبت از بچھًرا عمدتا
 این ناسازگاری کھ میان پرورش بچھ و کار دستمزدی بھ   .نباشد

ھایی در حق زنان منجر شده  ًوجود آورده اند، عمیقا بھ نابرابری
نتیجھ این کھ در جایی کھ بیشتر درآمد خانھ از کار مزدی . است

دھد  شود زن کھ کارھای بدون دستمزد خانھ را انجام می مین میأت
بینیم  پس می. ی امکانات بھ مرد وابستھ است برای دسترسی بھ کلیھ

اند و  شدهھای مھم جانبدارانھ تنظیم  کھ تمام جایگاه ھا و موقعیت
گیرند زیرا زنان با گزینشی بین  زنان مورد تبعیض قرار می

خانواده و شغل روبرو ھستند؛ نھ بھ این علت کھ افرادی متعصب 
سپارند بلکھ بھ این خاطر کھ کل  خودسرانھ کارھا را بھ مردان می
گام تعریف مشاغل و امتیازات و جامعھ بھ طریقی سیستماتیک ھن

ی خود بھ فرھنگی منجر  این بنوبھ. دھد  میبھ مردان ارجحیت. ..
شود کھ در آن مردانگی با کسب درآمد، و زنانگی با ارایھ  می

ھا تعریف و  خدمات جنسی و خانگی بھ مردان و پرورش بچھ
  .گردد تداعی می

کنند موقعیت  بنابراین ھنگامی کھ مرد و زنی ازدواج می
ن اختالف طی اشان برای کسب درآمد متفاوت است و ای اجتماعی

ھای  زیرا مرد تجربھ. شود دوران زندگی مشترک بیشتر می
آورد و زن کھ خارج از زندگی مشترک  ارزشمندی بھ دست می

می آید و بدان  نقطھ اتکایی ندارد، در صدد تحکیم ازدواج بر
دھد تسلط بیشتری اعمال  شود و ھمین بھ مرد اجازه می وابستھ می

 زن کھ از لحاظ اقتصادی  ردر زندگی مشترک، مرد ب. کند
پس تحمیل نابرابری . گردد موقعیت برابری با مرد ندارد، غالب می

ھای  ی مردانھ است، کھ تحت آن تفاوت جنسیتی حاصل نظام سلطھ
شود و زنان را بطور  جنسیتی در توزیع امکانات دخالت داده می

 ھا اگر در داخل خانواده. کند سیستماتیک از آن مزایا محروم می
زنان حتی شغل تمام وقت بیرون از خانھ داشتھ باشند باز ھم بیشتر 

 شیفت ًبھ این کارھا اصطالحا. دھند کارھای خانھ را انجام می
دھد کھ حتی   تحقیقات نشان می .کاری دوم زنان شاغل می گویند

 ساعت در ھفتھ بیرون از خانھ 40شوھران بیکار از زنانی کھ 
  . دھند ھ را انجام میکار می کنند، کمتر کار خان

چھ بھ زنان ربط پیدا  فرھنگ ما برای کار زنان و ھرآن
تبعیض جنسی در کار خانگی و . کند، قدر و اھمیتی قایل نیست می

جو منظور از  در ارزیابی آن مشھود است و در مکاتب سلطھ
عدالت، عدالت میان مردان بعنوان نمایندگان خانواده است و بھ 

  . روند نمی) نھاد خانواده(زه ی خصوصی دنبال عدالت در حو
ھای علمی، مذھبی، فرھنگی،  چرا آزادی خواھانی کھ در حوزه

ھای تحمیلی مخالفت می کنند ھمین کار  اقتصادی با سلسلھ مراتب
را در حوزه ی خانواده انجام نمی دھند؟ بدون شک بخشی از پاسخ 

کھ خود از ال بردن تقسیم جنسی کار، ؤ بھ زیر س اینست کھ مردان
  . ای نداشتھ و ندارند برند، عالقھ آن بھره می

آنھایی کھ از آزادی انسان در مشارکت زندگی اجتماعی دم 
اند کھ زندگی خانوادگی بر اساس  زنند بھ این توجھ نکرده می

اصول برابری و رضایت بنا نشده و مناسبات زندگی خانوادگی 
  . شود ماعی میمانع دسترسی زنان بھ سایر اشکال زندگی اجت

فمینیست ھا . بنابراین، رفع تبعیض در خانواده بسیار مھم است
بر این اعتقادند کھ برابری جنسی باید از مبارزه با تبعیض در 

ی کار خانھ در  لھأھای عمومی فراتر رفتھ و بھ مس عرصھ
جنبش زنان برای دستیابی بھ . ھای خصوصی بپردازد عرصھ

از بھ بازنگری و تقسیم بندی مجدد ھا نی ی عرصھ برابری در ھمھ
  . کار خانگی دارد

ًفمینیسم تماما راجع بھ دوگانگی میان امر ": کارول بیتمن"بقول 
  . عمومی و امر خصوصی است

چرا باید حاصل ازدواج برای مردان و زنان تا این اندازه 
متفاوت و نابرابر باشد؟ تمایل بھ تشکیل خانواده نباید مانع اختیار 

ی  اگر ازدواج عواقب محدود کننده. غل و حرفھ باشدکردن ش
اجتناب ناپذیری برای کار و حرفھ دارد، مرد و زن باید بطور 

  .یکسان آن محدودیت ھا را متحمل شوند
  :برای برون رفت از این شرایط دو راھکار پیش روی است

  .پرداخت دستمزد: الف
  .اجتماعی کردن کار خانگی: ب
  پرداخت دستمزد : الف
. ین راھکار شاید در جنبش زنان ھواداران بسیاری داردا

ھا این است کھ کارخانگی در  مبنای استدالل این فمینیست
داری کاری مزدوری است کھ مزد بھ آن تعلق  سرمایھ جامعھ
داری بھ این  خواستار پرداخت دستمزد از جانب سرمایھ گیرد و نمی

 زنان و تشکل آنان تواند باعث بسیج این تقاضا می. بیگاری ھستند
خانگی شود و گامی در جھت  در حول محور دستمزد برای کار

 ارتقای آگاھی و اتحاد زنان باشد، اما پرداخت دستمزد بھ کار
خانگی نھ تنھا باعث لغو کار خانگی نخواھد شد، چھ بسا کھ باعث 

 زیرا برغم اینکھ زنان در این شرایط بابت  .ابقا آن نیز خواھد شد
گیرند اما ھمچنان در چارچوب خانھ اسیرند و  ی مزد میکار خانگ

ھای  شود و فرصت کار خانگی برای زنان ابدی و نھادینھ می
شان  اجتماعی را برای پرورش استعدادھا و تحقق آرزوھای فردی

در بیرون از خانھ و در کنش با زنان و مردان و . دھند از دست می
توانند بھ درکی  نان میھمچنین نیروھای حاکم بر جامعھ است کھ ز

در . درست تر از موقعیت شان در گذشتھ، حال و آینده برسند
بیرون از خانھ و در چالش ھای مداوم فرھنگی، اقتصادی و 

پرداخت . سیاسی جامعھ است کھ جایگاه واقعی خویش را می یابند
 کمکی است بھ کسب استقالل نسبی اقتصادی زنانی ًدستمزد صرفا
ی اقتصادی  تواند بنیھ کنند و در کل فقط می ی میدار کھ فقط خانھ
  .تر کند آنان را قوی
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  اجتماعی کردن کار خانگی: ب

این راه حل استراتژیک از سوی جریانات رادیکال جنبش زنان 
ھای  ًشود و شدیدا با مخالفت قدرت پیشنھاد شده و پیگیری می

درت ھا، نھادھای مذھبی، نھادھای مردساالر و ق گوناگون، حکومت
گرچھ زنان ھم بطور نسبی ھنوز نظر . مدار روبرو بوده است

  .اند مساعدی بھ این آلترناتیو پیدا نکرده
کید دارند با پیدایش و أطرفداران اجتماعی کردن کار خانگی ت

گسترش آشپزخانھ و رختشوی خانھ و مھد کودک ھای عمومی، 
و زنان وابستگی خود را بھ چھار دیواری خانھ از دست داده 

ھای عمومی و  ثر در عرصھؤھای مناسبی برای شرکت م فرصت
ھایی از این  نمونھ. استفاده از حقوق شھروندی بدست خواھند آورد

  . سیس شده استأمراکز در برخی کشورھا ت
یر بازدید از ثأفمینیستی بود کھ تحت ت" مری استیونس ھولند"

 مراکز سیسأای در فرانسھ بھ فکر ت ی اشتراکی فوریھ یک جامعھ
او بعدھا بھ کمک یک مھندس . مشارکتی تربیت کودکان افتاد

ای مھاجرنشین تھیھ کرد کھ در آن  ھایی برای منطقھ معمار نقشھ
اصول زندگی تعاونی و انجام کارھای خانھ بصورت اشتراکی 

  .رعایت شده است
ھای مشابھ با  کید زیادی برای ساختن محلھأفمینیست ھا ت

  . ن کار خانگی دارندامکانات اجتماعی کرد
  !کار خانگی فقط بدون دستمزد نیست 
   

بھ نظر مارکس مزد واقعی برای ھر گروه از کارگران در ھر 
ی مشخص تاریخی ثابت است و بھ زعم او این مقدار، حداقل  دوره

ی تاریخی است و بنابراین ارزش  الزم معیشت در ھر مرحلھ
 کار مجردی کھ نکاالی نیروی کار، برابر است با مقدار زما

ی کھ این حداقل الزم برای معیشت در ھر یی کاالھا درمجموعھ
مارکس مصرف کارگران برای بازتولید . دھند مرحلھ را تشکیل می

داند کھ با مزد خریداری  ی میینیروی کار را فقط شامل کاالھا
ھای مصرف کھ توسط   و آن را شامل مصرف ارزش  .شوند می

ھای معاصر با توجھ   فمینیست.داند شود نمی  تولید می- زن-ادهخانو
بھ کار خانگی و نقش آن در حفظ و تجدید تولید کاالی نیروی کار، 

دانند  دستمزد کارگر را نھ بھای حداقل معیشت بلکھ کمتر از آن می
و آن را برای تجدید تولید کاالی نیروی کار، بھ طور روزمره از 

ھای  بھ عبارتی فمنیست .دانند سل بھ نسل دیگر، کافی نمییک ن
  . ماند معاصر معتقدند کھ کارخانگی زن بدون مزد می

) عرصھ عمومی( زنان با حضور در کار تولیدی  این مزید بر
 -کرد بینی می  آن طور کھ انگلس پیش-بیش از آن کھ آزاد شوند

ی  کار در عرصھ: اند یی دوگانھ مواجھ دیده خود را با وظیفھ
یھ و ادامھ کار خانگی بدون مزد در عمومی برای دستمزد اول

ھا با نقد  ای از رادیکال سوسیال فمنیست عده   .ی خصوصی عرصھ
ھای لیبرالی مبنی  بر ایدئولوژی تقسیم جنسیتی کار و پذیرش وعده

بر حقوق برابر برای زنان، تقاضای دستمزد برای کار خانگی و 
مر چھ کنند و اینکھ این ا تضمین درآمد ساالنھ برای زنان می

گذارد ھنوز از جانب آنان تبیین نشده  ثیری بر اقتصاد میأت
داری قادر است   جامعھ سرمایھًاما باید پرسید کھ اوال .است
جامھ  ھای لیبرالی خود مبنی بر برابری حقوقی برای زنان را وعده

عمل بپوشاند؟ و آیا حاضر است بھ زنان بابت کار خانگی دستمزد 
  بدھد؟

کنند کھ بورژوازی با طرح چنین خواستی از  یای عنوان م عده
شود  جانب جنبش زنان تحت فشار قرار گرفتھ و مجبور می

ھایی درجھت اجتماعی  امکانات رفاھی برای زنان فراھم کند و گام
ھا،  امکاناتی ھمچون مھدکودک. کردن کار خانگی بردارد

ن اما ای. ھای عمومی و غیره ھای عمومی، آشپزخانھ خانھ رختشوی
کھ  اوال فرض این: استدالل بر دو فرض نادرست بنا شده است

داری را  جنبش زنان آنقدر قدرت دارد کھ بتواند دولت سرمایھ

مجبور کند، اگر جنبش زنان آنقدر 
قدرت داشتھ باشد کھ بتواند دولت 

 چرا ،داری را مجبور کند سرمایھ
باید بھ جای شعار اجتماعی کردن 

ی دستمزد بھ  گرایانھ کار شعار تقلیل
 این کار خانگی را بدھد و فرض دوم

خواھد و یا  است کھ بورژوازی می
تواند کار خانگی را اجتماعی  می
اما بورژوازی ھمواره . کند

ترجیحش این است کھ بھ جای تن 
دادن بھ عناصر سیستمی کھ با 

داری در  سیستم و مناسبات سرمایھ
تضاد است، مثل اجتماعی کردن کار 

-خانگی و تحلیل بردن نھاد خانواده 
اساسی نظام کھ یکی از ارکان 

 در صورت -داری است سرمایھ
کارھایی تن بدھد کھ در  اجبار بھ راه

ی داشتھ یسیستم مورد توافقش خوانا
در واقع ھمان ) بدون مزد( و پرداخت دستمزد بھ کارخانگی  .باشد

در حالی . داری است روابط کار مزدوری حاکم در جامعھ سرمایھ
ز نظام کار مزدوری  فراتر ا کھ شعار اجتماعی شدن کار خانگی

آیا طرح شعار پرداخت دستمزد بھ کار . رود داری می سرمایھ
  ییدی دوباره بر سیستم کار مزدوری نیست؟ أخانگی ت

   
پردازان مارکسیست نظرشان بر این است کھ  بسیاری از نظریھ«
ناشی از تقسیم کار جنسی است کھ تحت » برداری جنسی فرمان«

ی بین واحد خانگی و ایراطی در جدداری بھ شکل اف نظام سرمایھ
یعنی . دھد واحد صنعتی در جریان عمومی اقتصاد خود رانشان می

داری صنعتی جریان عمومی کار بھ دو واحد  با ظھور سرمایھ
 و این انشعاب در  .واحد خانگی و واحد صنعتی: مجزا منشعب شد

در ی کار، در نیروی کار نیز انشعابی ایجاد کرد کھ تقریبا  پروسھ
زنان در واحدھای خانگی، مردان در : راستای جنسی بود

 آیا با دستمزد دادن بھ کار خانگی این تقسیم جنسی کار )1(»صنعت
برداری زن خانھ دار با گرفتن  جاودانھ نخواھد شد؟ آیا فرمان

دستمزد ملغی خواھد شد؟ آیا جاودانھ کردن کار خانگی زنان را از 
مات کالن اقتصادی، سیاسی، گذاری و تصمی دخالت در سیاست

  اجتماعی، فرھنگی حذف نخواھد کرد؟
کار خانگی فقط کار بدون مزد نیست کھ راه حلش پرداخت دستمزد 

ھای این پدیده پیچیده و  لفھؤبدون مزد بودن آن فقط یکی از م. باشد
  .چند وجھی است

بھ ) ارزش مبادلھ(عالوه بر اینکھ در ارزشیابی ارزش افزوده 
ھای آن  ھای زیر شاید فقط برخی از پیچیدگی آید، ویژگی حساب نمی

  :باشد
طور کھ گفتھ شد باعث تقسیم جنسی کار و فرمانبرداری  ھمان -1

  . شود اجتماع می زن در خانھ و ایضا در
خصوصی تبدیل شده و زنان از دخالت در   خانھ بھ عرصھ -2

  . شوند ھای کالن جامعھ حذف می گیری تصمیم
ھ تقسیم جنسیتی کار نھ انتخاب آگاھانھ زنان بلکھ جا ک از آن -3

 اجتماعی است، باعث از خود -تحمیل مناسبات و سیستم اقتصادی
 کاری از خود بیگانھ و  کلیت آن. شود بیگانگی در زنان می

ھا معتقدند کھ لحظات  غیرخالق است گرچھ برخی از فمنیست
  . خالقی نیز در کار خانگی وجود دارد

تقسیم جنسیتی کار بھ جامعھ باعث محدود کردن تسری این  -5
مشاغل، تحصیل و دستمزد نابرابر زنان در کارھای صنعتی بھ 

. شود ی عدم مھارت زن بھ عنوان نیروی کار دست دوم می بھانھ
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بھ عبارتی تقسیم جنسیتی کار در قلمرو تولید اجتماعی باز تولید 
  . شود می
ه است واحد خانگی بھ ی باعث شدیتعمیم یافتن تولید کاال -6

افتاده تبدیل شده و کار انجام گرفتھ در آن  ای منزوی و عقب حوزه
داری کھ حتی از نظر خود کارگران خانگی  نھ تنھا از دید سرمایھ

  . ارزش انگاشتھ شود نیز بی
کارخصوصی خانگی نھ تنھا توان سیاسی زنان را اتمیزه  -7

کند،  عی آنان را حذف میھای اجتما کند و در مبارزات و فعالیت می
گرا در جامعھ  ھای واپس بلکھ باعث رواج و تحکیم ایدئولوژی

  . داند شود کھ جای زنان را در خانھ می می
. خانگی بالفاصلھ و بالواسطھ عینی نیست جا کھ کار از آن -8

ی   بھ عرصھ ای حضور بالفصل ندارد، خانھ یعنی در سیستم مبادلھ
تولید (ی تولید اجتماعی  صھخصوصی تبدیل شده و از عر

نقشی اساسی در  جا کھ   و از آن؛شود جدا و منفک می) ای مبادلھ
دھد،  بازتولید نیروی کار دارد و این مھم را بدون دستمزد انجام می

ھای واپس گرا و بورژوازی کھ از این کار  تمامی ایدئولوژی
شوند سعی در تقدس بخشیدن بھ این عرصھ  مزد منتفع می بی

وصی دارند و ریاست آن را بھ عھده مردان خانواده واگذاشتھ خص
گیری  و زنان را در چارچوب آن اسیر نظارت و تصمیم

  . اند مردساالران و مردان کرده
ھای  خانھ و خانواده در عین حال کھ خود قربانی ایدئولوژی -9

نقشی اساسی در ترویج و  واپس گرا و بورژوازی است، ھمچنین 
  .  ایدئولوژی حاکم داردجاودانھ کردن

طور کھ گفتھ شد بواسطھ خدمات کار   مھم تر از ھمھ و ھمان و -3
تواند بھ حیاتش ادامھ  خانگی است کھ سیستم کار مزدوری می

 .دھد
  :و آیا -10
پرداخت دستمزد بھ کار خانگی باعث نخواھد شد کھ زنان . 1

ی  ا بھ بھانھبسیاری از اشتغال در تولید اجتماعی کناره بگیرند، و ی
تولید اجتماعی محروم  ایشان از کار در دستمزد بھ کار خانگی

جامعھ مشخص ما این امر توجیھ ایدئولوژیک  شوند؟ بویژه کھ در
بسیار ھم دارد؟ و بھتر نیست بھ جای تقاضای دستمزد برای کار 
خانگی شعار رفاه اجتماعی بیشتر برای زنان بدھیم تا بتوانند 

 تولید اجتماعی و فعالیت اجتماعی داشتھ باشند تری در حضور فعال
ھای  یابی و مبارزه درجھت رفع ریشھ و فرصتی بیشتر برای تشکل

دیدگی خود؟ آیا این شعار نافی حق زنان برای کار در تولید  ستم
  اجتماعی نیست؟ 

و فرض محال اجابت ( آیا درخواست دستمزد برای کار خانگی. 2
دستمزد کارگران مرد تقلیل ) داری آن از طرف دولت سرمایھ

  ھا نیست؟  یی برای تقلیل دستمزد آن نخواھد یافت و یا بھانھ
بنابر روال (ھا کھ قرار است  ھای جنگ و بحران در زمان. 3

زنان نیز بھ بازار کار بیایند چھ کسی کار ) داری تاریخی سرمایھ
 خانگی را انجام خواھد داد؟ آیا قرار است زنان در دو شیفت کار

و آیا حضور زنان پس از یک . کنند؟ گرچھ بابت آن مزد بگیرند
دوره طوالنی پرداختن صرف بھ کار خانگی موقعیت آنان را در 

  بازار کار و تقسیم جنسی کار بدتر نخواھد کرد؟ 
 کھ در ازای  آیا درخواست برای دستمزد کار خانگی از دولت. 4
ی زنان تعلق  شود بھ ھمھ مطالبھ می» بازتولید نیروی کار«

گیرد؟ درست  گیرد؟ آیا این دستمزد بھ زنان بورژوا ھم تعلق می می
است کھ این زنان کارگر خانگی دارند اما ھمواره حداقل مدیریت 

اند و  یا فقط بھ زنانی کھ ازدواج کرده و. خانھ با آن ھاست
گیرد؟ و یا بھ زنی کھ شوھر  است تعلق می» کارگر«شوھرشان 

؟ آیا )یا قرار است کار بکند( کند ی دارد کھ کار میا ندارد اما بچھ
زنان بدون شوھر و بدون فرزند ھم قرار است برای کار خانگی 
مزد بگیرند؟ البتھ اگر قرار است بابت بازتولید نیروی کار 

 دستمزدشان بیشتر از ھمتای مردشان ًخودشان دستمزد بگیرند حتما
 کرد؟ و آیا مردان تنھا آیا کسی او را استخدام خواھد. خواھد بود

کنند بابت کارخانگی  ھم کھ خود نیروی کارشان را بازتولید می
  مزد خواھند گرفت؟ 

شود کار  مراقبت و نگھداری از اطفال و یا تولید مثل را ھم می. 5
خانگی بھ حساب آورد و بھ آن مزد داد؟ چھ کسی قرار است 

 کار مزدی ادغام ھا را ھم با شود این دستمزد پرداخت کند؟ آیا می
 ساعتھ است و بعد از آن نیز تا 24کرد؟ کاری کھ بھ مدت نھ ماه 

 ساعت نیست؟ و از طرف دیگر شامل 24ھای سال کمتر از  سال
  . شود از زن بورژوا گرفتھ تا زن کارگر تمامی زنان می

آیا قرار است ساعات محدودی برای کار خانگی اختصاص . 6
ید نامحدود و نامشخص کار خانگی داده شود یا زنان ھمچنان با

دار امکان این را خواھد یافت کھ برای  بکنند؟ آیا زن خانھ
برود و آیا تفکیک دقیقی ) خانھ(استراحت جایی بھ جز محل کارش 

  بین ساعات کار و استراحت او خواھد بود؟ 
ی حاکم  با توجھ بھ اینکھ خانواده نقش ترویج ایدئولوژی طبقھ. 7
 را دارد و این دولت قرار است کارفرمای زنان )بخوانید دولت(

ی حاکم در  نیز باشد، این امر باعث تحکیم بیشتر ایدئولوژی طبقھ
  خانھ و جامعھ نخواھد شد؟ 

داری با پرداخت دستمزدی اندک بھ کار  آیا دولت سرمایھ. 8
تواند این شعار را خنثی  خانگی و کسر آن از دستمزد مردان نمی

  کند؟
تواند قدرت  ھ این شعار یا ھر شعار دیگری میبدیھی است ک

بسیج کنندگی داشتھ باشد و زنانی را حول این یا آن خواستھ بھ 
مصاف با دولت مردساالر بکشاند، اما بدون مزد بودن کار خانگی 

شاید حتی طرح این . تنھا دلیل ارتجاعی بودن کار خانگی نیست
 زنان بشود اما این گیری آن باعث اصالحاتی نیز بھ نفع شعار و پی

ال نخواھد برد بلکھ آن را ؤاصالحات نھ تنھا کارخانگی را زیر س
عالوه بر این طرح و تبلیغ این شعار در بین . پایدارتر خواھد کرد

ھای ارتجاعی در بین ھمان زنانی  زنان باعث دامن زدن بھ دیدگاه
است کھ این شعار در بینشان طرح خواھد شد و مانع برخورد ھمھ 

  . انبھ بھ کارخانگی زنان خواھد شدج
بھتر نیست بھ جای شعار تقلیل گرایانھ دستمزد بھ کار خانگی،  

خانگی بدھیم  شعاری در جھت رفاه حال زنان در کاستن فشار کار
  ■کھ حدقل حضور برابر زنان در بازار کار را تسھیل کند؟

 vvvvvvvvvvvvvvvvv  
   بھ محاربھ متھم شده استیمحمد ملك

  
 وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص د شریف در گفتمحم

را پرونده محمد ملكي كھ ریاست دانشگاه تھران در دولت موقت 
اعالم اینكھ موكلش در ھفتھ گذشتھ با قرار  بر عھده داشت با

طبق كیفرخواست : تكفالت یك میلیارد ریالي آزاد شده است گفت
ھاي غیرقانوني  صادره موكلم بھ اتھام ارتباط با یكي از سازمان

 قانون مجازات اسالمي بھ محاربھ متھم 186استناد ماده  و بھ
  .شده است

ملكي را توھین بھ امام خمیني، مقام معظم   اتھام دیگریو
 یوقت رسیدگ: داد  و تبلیغ علیھ نظام عنوان كرد و ادامھیرھبر

 فروردین ماه سال آینده اعالم شده كھ با 24بھ پرونده موكلم 
خامت وضع جسماني موكلم امیدوارم در روز اعالم و توجھ بھ

 .دادگاه شود  قادر بھ حضور دریشده جھت رسیدگ
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  نكتھ ھایی از : نقد فیلم

  “فرشتگان پر حرف و سرسخت”
  

 باربد کیوان
  Iron Jawed Angels: یعنوان اصل
  كاتیا فون گارنیھ: كارگردان
 فرانسس ،سوانكی ھیالر: بازیگران
   آنجلیكا ھوستن،یا اورموند جول،اوكانر

  جنیفر فریدز: ازی بر اساس داستان
   آمریكا2004: محصول

  
ی از دوستانم گفتم می كھ بھ یكی وقت

 ،بنویسمی خواھم درباره این فیلم چیز
ی موضوع ظریف! مواظب باش”گفت 
لھ خواستھ ھا در أاز یك طرف مس. است

تدالل ھا مبارزات بر حق زنان در میان است و از طرف دیگر اس
فكر “ .كھ نقطھ اتكاء رفرمیسم در جنبش زنان استی و روش ھای

را با توضیح “ ...فرشتگان”كردم بھتر است بحث در مورد 
كھ داستان ی قرن بیستم و مبارزه ای جنبش زنان در ابتدای تاریخ

  .  شروع كنم،فیلم بر اساس آن نوشتھ شده
  
  :Suffragistsیا “ طلبانی أحق ر”

بود ی  موضوع مبارزه ا،زنان در آمریكای برای أكسب حق ر
كھ درگیر این مبارزه دشوار شدند را ی زنان. بینیمی كھ در فیلم م

ی و میانی از طبقات باالیی آنان زنان. نامیدند“ طلبانی أحق ر”
جامعھ بودند؛ بھـره مند از رفاه و سواد؛ آشنا بھ حقوق و قانون؛ 

از جنبش ی اگر چھ بخش. دست اندر كار تشكیالت و نشر افكار
نمایندگان جنبش (در آمریكا را زنان سوسیالیست “ یطلبی حق را”

 اما زنان كارگر و بھ طور ،دادندی تشكیل م) طبقھ كارگری جھان
جامعھ كماكان از این جنبش ی زحمتكش و تحتانی زنان قشرھای كل

 محدود شدن ،از نقاط ضعف مھم این جنبشی یك. فاصلھ داشتند
ی تمایل چندان“ طلبانی أحق ر”. زنان سفیدپوست بودصفوفش بھ 

محروم زنان ی توده ھای بھ شناخت مسائل و خواستھ ھا
  .  متحد شدن با آنان و متشكل كردنشان نداشتند،سیاھپوست

 تماس با ،“طلبانی أحق ر”مبارزه ی از روش ھای یك
رئیس ی حت(ت حاكمھ آمریكا أنمایندگان كنگره و دیگر نمایندگان ھی

و ی بر آنان و تغییر در قوانین مدنی ثیر گذارأبھ قصد ت) مھورج
كھ ی در واقع ھمان روش. بھ نفع زنان بودی كسب حقوق شھروند

 فعاالن آن جنبش بھ ،در عین حال. مشھور است“ یگری الب”بھ 
 در مورد اھداف ،زدندی می مختلف دست بھ سازماندھی شكل ھا

 با روزنامھ ،كردندی تشر ممنی خود اوراق تبلیغاتی و خواستھ ھا
 و میتینگ و تحصن ،كردندی می گرفتند و خبررسانی ھا تماس م
  . كردندی برگزار م

سیس أ با ت1890جنبش زنان آمریكا كھ نطفھ اش از سال 
 از ھمان آغاز صحنھ ،بستھ شد“ زنانی برای أحق ری انجمن مل”

نان ز. رادیكال و محافظھ كار بودی گرایش ھای بروز و رویاروی
شاھد مبارزات ی كھ از كودكی سوسیالیست و زنان مھاجر ایرلند

علیھ سلطھ انگلستان ی قھرآمیز ملی نبردھای و حتی حاد سیاس
از “ یطلبی أحق ر”در جنبش ی بیشتری  قاطعیت و پیگیر،بودند

از طبقھ بورژوا و مرتبط با ی  زنان،در مقابل. دادندی خود بروز م
كردند جنبش را مھار كنند و ی می سعھم بودند كھ ی محافل حكومت

باز “ غیر معقول”ی و كارھا“ یتند رو”بھ اصطالح آن را از 
  .دارند

ی  بر فشارھا1912از حدود سال “ یطلبی أحق ر”جنبش 
در میان ی افزود و تبلیغ و ترویج و سازماندھی خود بر حكومت م
ت حاكمھ و رئیس جمھور وقت بھ نام أھی. دادی زنان را گسترش م

این ی  در مقابل خواست مركز،از حزب دمكرات“ وودرو ویلسن”
  .كردی جنبش مقاومت م

  
  یجنبش زنان و جنگ امپریالیست

رخ داد كھ بر ی  یك واقعھ بزرگ جھان،در ھمین زمان 
 ،این واقعھ. گذاشتی ثیر جدأت“ یطلبی حق را”موقعیت جنبش 

گ اول در اروپا و سپس ورود آمریكا در جنی شروع جنگ جھان
ورود آمریكا . تجدید تقسیم دنیا بودی  برای سرمایھ داری قدرت ھا
ت حاكمھ قرار داد كھ بھ أ این فرصت را در اختیار ھی،بھ جنگ

و ی طبقاتی  جنبش ھا،در شرایط ویژهی بھانھ حفظ منافع مل
جناح . موجود در این كشور را تحت فشار قرار دھدی اجتماع
آن دوران ی حزاب سوسیالیستو درون ای در جنبش كارگری انقالب

بودند و از ی كھ مخالف سیاست شركت در جنگ امپریالیست
در “ یخود”ی خواستند كھ گوشت دم توپ بورژوازی كارگران م

تحت پیگرد و سركوب “ خیانت بھ میھن” بھ اتھام ،این جنگ نشوند
قرار ی راھ ھم بر سر دو“ یطلبی أحق ر”جنبش . قرار گرفتند

ملت درگیر جنگ ”كھ ی  حقوق زنان در شرایطبری پافشار. گرفت
ت أشود و نھ فقط ھیی توانست تضعیف پشت جبھھ تلقی م“ است

از مردم را نسبت بھ این جنبش خشمگین و ی حاكمھ كھ بسیار
بر حق و ی  مسكوت گذاشتن خواستھ ھا،از طرف دیگر. بدبین كند

ن عقب رفتی  بھ معن،ت حاكمھأھیی كوتاه آمدن در مقابل فشارھا
. مھلك بر فعاالن آن بودی و روحی جنبش زنان و ضربات سیاس

تواند كمر راست كند و ی دیگر معلوم نبود كھ چھ وقت جنبش م
و ی عملی ب. را كھ بھ آن امید بستھ بودند بھ میدان بیاوردی زنان

جنبش ی از نیروھای توانست بھ سرعت بسیاری تسلیم رھبران م
  .را پراكنده و خانھ نشین كند

مانند ی  جنبش زنان آمریكا فعاالن و رھبران جوان، آن دورهدر
است ی آلیس پاركر ھمان كس. داشت“ برنزی لوس”و “ آلیس پاركر”

) سوئیس(را در شھر ژنو “ زنانی حزب جھان ”1938كھ در سال 
و سایر ی  زنان یھود،تشكیل داد كھ كارش حمایت از فمینیست ھا

ن رھبران جوان بودند كھ بر ھمی. بودی قربانیان رژیم آلمان ناز
كردند و علیرغم مخالفت ی زنان پافشاری مطرح كردن خواستھ ھا

بخش محافظھ كار جنبش موفق شدند اكثریت نیروھا را با خود 
   .ھمراه كنند

  
  “شب وحشت”زندان زنان و 

 ،اش بھ این كاری ت حاكمھ و دستگاه پلیسأعكس العمل ھی
فعاالن جنبش ی شیدند برامختلف كوی از راه ھا. وحشیانھ بود

آنان حملھ بردند و ی بھ تحصن ھا. زنان پاپوش درست كنند
برنز و در ی و سرانجام آلیس پاركر و لوس. بازداشت شان كردند

 روز 60ی برای واھی  نفر از زنان مبارز را بھ اتھام33مجموع 
بھ مسئوالن . در ایالت ویرجینیا كردند“ اوكوكان”روانھ زندان 

بنابراین ھر . ھ بودند كھ این زنان باید ادب شوندزندان گفت
 و مھمتر ،زنان بودی از ھمبستگی  ھر حركت كھ حاك،اعتراض

شكنجھ ھا . آنان را با شكنجھ پاسخ گفتندی از ھمھ اعتصاب غذا
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. از زندانیان را تا آستانھ مرگ پیش بردی آنقدر شدید  بود كھ بعض
نتیجھ ھمین شكنجھ ھا از زنان در ی  مرگ یك،یطبق اسناد تاریخ

  . بود
 تعداد ،لقب گرفت“ شب وحشت” كھ 1917 نوامبر 15شب 

بھ این تاریخ دقت . از زنان را ھمزمان شكنجھ كرده بودندی زیاد
ی  انقالب كمونیست،دنیای  در آن سو،درست در ھمان موقع! كنید

 ،از نخست گام ھایشی كھ یكی انقالب. در روسیھ در حال وقوع بود
ی أعلیھ زنان منجملھ دادن حق ری اصلھ تبعیضات قانونرفع بالف

بسیار فراتر از ی  میدان عمل،زنانی كھ برای انقالب. بھ آنان بود
قائل بود كھ جامعھ مردساالر از آنان انتظار داشت و بھ ی وظایف

البتھ . كردی می باز“ محدود كننده و خرفت كننده”ی قول لنین نقش
 كشور شوراھا نتوانست ،ن سوسیالیسمدانیم كھ در ادامھ ساختمای م

زنان جامھ عمل بپوشاند و ی انقالب در زمینھ رھایی بھ آرمان ھا
اولیھ در این زمینھ ی ھا و دستاوردھای پیشروی از برخی حت

  . عقبگرد كرد
خبر شكنجھ ھا و وضعیت وخیم .  باز گردیم1917بھ نوامبر 

. امھ ھا راه یافتبھ بیرون درز كرد و بھ روزن“ اوكوكان”زندانیان 
مردمش را بھ شركت “ یدفاع از دمكراس”كھ بھ نام ی حكومتی برا

رفت كھ بھ یك ی می  وضعیت زنان زندان،خواندی در جنگ فرا م
رئیس جمھور و دیگر مقامات كشور . بزرگ تبدیل شودی رسوای

تشكیل دادند و تصمیم گرفتند با گردن نھادن بھ ی جلسھ اضطرار
ی أشدن ری طرح الیحھ قانونی زنان یعنجنبش ی خواست مركز

عقب بگذارند و موج را بھ نفع خود ی  قدم،زنان در مجلس
میان آراء موافق و مخالف بھ ی الیحھ با اختالف كم. برگردانند

  .تصویب رسید
  

  یھمگانی ألھ حق رأو مس“ طلبانی أحق ر”ی پیروز
بود ی  این عنوان،پیروز شدند“ فرشتگان پر حرف و سرسخت” 

 این ، در آن زمان.ت آمریكا برایشان برگزیده بودندھ مطبوعاك
زن . آمدی جنبش زنان آمریكا بھ حساب می برای مھمی پیشرو
شھروند با حقوق ”نخستین بار بھ یك ی سفیدپوست برای آمریكای
 امروز از ،از جانب زنانی أشاید گرفتن حق ر. تبدیل شد“ كامل

از این بحث كنند ی ید بسیارشا. چندان مھم جلوه نكندی نظر بسیار
 بود كھ وضعیت ،ی یك تغییر صور،كھ این فقط یك تغییر در قانون

ی بر جای ثیر مھمأزنان را دگرگون نكرد و بر كل جامعھ ھم ت
این ی ھم باشند كھ با انگشت گذاشتن روی شاید بعض. نگذاشت

 بھ نشستن ًصرفای طبقاتی واقعیت كھ انتخابات ھا در نظام ھا

ی أ بگویند كھ حق ر،انجامدی می ستمگران قبلی بھ جای ستمگران
دھندگان در ی أكھ كرد اضافھ كردن شماره ری بھ زنان تنھا كار

در ی أدر گرفتن حق ری نكتھ اصل. فریبكارانھ مكرر بودی این باز
كھ این موقعیت را ی آن دوران این بود كھ بھ سنت ھا و تفكرات

 زنان ، در آن دوران.كرد ضربھ زدی و مشروع فرض می طبیع
ی و بسیاری  سیاس،یاز حقوق اجتماعی در غرب سرمایھ دار

ثر و ماندگار بود ؤمی این ضربھ ا. محروم بودندی حقوق اقتصاد
از خود زنان بر سر این خواست بھ راه افتاد و بر ی چرا كھ جنبش

با ی مبارزه با قدرت حاكمھ و رویارویی در پ. شدی آن پافشار
ی منجملھ در میان بسیار(كھ در جامعھ مردانھ ی اطرز تفكر كھنھ 

  . رسیدی  جنبش بھ پیروز،حاكم بود) از زنان
ی كسب رھایی اگر چھ بھ معنی موفقیت در چنین مبارزات

 نقش و ،یرفع ستم و تبعیض جنسیتی نیست اما در مسیر طوالن
توان در مورد ی لھ را مأشبیھ این مس. داردی ثیر معینأجایگاه و ت

ی و دھقانان بی كارگران مزد(ت مردان فاقد مالكیت محرومی
قرن ی پایانی تا سال ھای از جوامع غربی در بسیار) زمین

ی مثل جمھوری استثنایی  مورد،در این میان. نوزدھم ھم دید
بود كھ در دوره كوتاه عمر ی ُكـرس را ھم داریم كھ اولین كشور

“ یگانھمی أنظام ر ”1769 تا 1755 سالھ اش در فاصلھ 14
نخستین ی بعد از آن بھ كمون پاریس یعن. را برقرار كردی محدود

رسیم كھ فقط سھ ماه و نیم ی تاریخ می كارگری حكومت انقالب
را در مورد ھمھ ی ھمگانی أكمون پاریس حق ر. برقرار بود

بھ اجراء ) با خط بطالن كشیدن بر امتیاز مالكیت و ثروت (مردان
دست یافت ی ھمگانی أ بھ نظام ر1893نیوزلند در سال . گذاشت

بود كھ ی فنالند ھم اولین كشور اروپای. شدی كھ شامل زنان ھم م
. شھروندانش اعطا كردی را بھ تمامی أ حق ر1906در سال 

 بود 1928جالب است بدانید كھ زنان در انگلستان تازه در سال 
تا سال ی زنان سوئیس! یكسان با مردان دست یافتندی أكھ بھ حق ر

  !! از این حق محروم بودند1972
و ی أكشورھا از حق ری  زنان در بسیار،بعدی در دھھ ھا

جنبش ی پیشرو.  برخوردار شدندی دیگری و اجتماعی حقوق مدن
. مردم گسترده تر شودی باعث شد كھ افق دید توده ھای انقالبی ھا

را دگرگون ی  تكامل تاریخ معنا و چارچوب پیروز،یبھ یك معن
زنان بھ ی  اگر آرزوھا و مطالبات جنبش رھای،ین شرایطدر ا. كرد

محدود شود كھ ی و ایدئولوژیكی و اجتماعی سیاسی چارچوب ھا
 توھم و توقع ،حاكم ضربھ نزند و بر عكسی بھ ساختارھا و نھادھا

و دستاورد ی توان از پیروزی  نم،نسبت بھ آنان را رواج دھد
كھ از باال ی ریشھ ای و بی صوری  رفرم ھا،بھ عالوه.  حرف زد
گیرد و ادامھ و نتیجھ جنبش اصیل زنان نیست را ھم ی انجام م

  .در بوق كرد و ستود“ جنبشی پیروز”توان بھ عنوان ی نم
در نظام ی أنظیر حق ری  رویكرد درست بھ حقوق،بھ ھر حال

بھ رسمیت ی كھ نتیجھ مبارزه ستمدیدگان و بھ معن(ی طبقاتی ھا
توان ی را م) از جامعھ استی مثابھ جزیشناساندن ھویت خود بھ 

ی انقالبی این جملھ را كمونیست ھا. در جملھ زیر فشرده كرد
ی محروم گوشزد می انتخابات بھ توده ھای آمریكا ھنگام برگزار

بر حق و سرسختانھ كردید كھ حق ی شما مبارزه ای زمان”: كنند
 آگاه باشید  امیدواریم حاال ھم آنقدر ھشیار و،را بھ دست آوریدی أر

  “ !كھ از این حق استفاده نكنید
  

  یطلبی أروایت فیلم از جنبش حق ر
 تا 1912ی  سال ھا،“فرشتگان پر حرف و سرسخت”فیلم 
 زن ً اكثرا،دست اندر كاران فیلم. كشدی  را بھ تصویر م1917
آید خود بھ شدت تحت ی كھ بھ نظر م“ كاتیا فون گارنیھ”. ھستند

برنز و یارانشان در ی آلیس پاركر و لوسثیر مقاومت شجاعانھ أت
ثرترین صحنھ ھا را از ھمین ؤ م،اسارت قرار گرفتھی روزھا
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كرده كھ ی او كار. آفریده است“ طلبانی أحق ر”بخش از مبارزه 

را تا آنجا كھ ممكنست “ شب وحشت”ی  معنا،فیلمی بیننده امروز
ی كرده كھ حس خشم نسبت بھ سیستم طبقاتی كار. درك كند

 و ،دساالر و سیاستمداران عوامفریب و قاضیان و جالدان بیرحممر
  .  در بیننده برانگیختھ شود،یبا زنان مقاوم زندانی حس ھمبستگ

 ،فیلمی و موسیقی  صداساز،ی رنگ آمیز،یتصویربردار
ی استفاده از ترانھ مبارزات. بھ وجود آورده استی آمیزه پر قدرت

ی شود و بھ فریادی ن آغاز مزنان در زندای كھ از نجوای ایرلند
بازیگران . ثیرگذار استأ بسیار ھوشیارانھ و ت،انجامدی پر شور م

ی دارند كھ فمینیست ھای ــ شاید بھ ترفند كارگردان ــ لحن و رفتار
ی دختران جوان و بھ طور كل. كنندی می را تداعی مبارز امروز

ھ و توانند جنبی زن درگیرند می كھ در جنبش رھایی ھمھ كسان
فمینیست فیلم ی از خود و ھمرزمانشان را در شخصیت ھای جلوه ا

  . پیدا كنند
 با توجھ بھ زمان ،آید كھ انتخاب موضوع فیلمی بھ نظر م

در ی ارتباط با گسترش نارضایتی  ب،)2003 ـ 2004(ساخت آن 
جرج بوش و اقدامات ی جنگی جامعھ آمریكا نسبت بھ سیاست ھا

ی و آزادی بھ حقوق مدنی دست انداز یت حاكمھ آن كشور براأھی
بھ ویژه آن . نبوده است“ یشرایط اضطرار”بھ بھانھ ی سیاسی ھا

از حقوق زنان نظیر حق سقط ی  در دوران اخیر بخش،دانیمی كھ م
و محافل پر قدرت ی جنین نیز مورد حملھ دولتمردان آمریكای

 یدیگر از صحنھ ھای یك. و محافظھ كار قرار گرفتھ استی مذھب
آلیس پاركر ی  ابتكار تبلیغ،آمده خوب از آب دری مھم فیلم كھ خیل

پوچ و عوامفریبانھ رئیس جمھور آمریكا “ یدمكراس”ی افشای برا
ی را رو“ وودرو ویلسن”ی از نقل قول ھای او مجموعھ ا. است

بلند در پیاده رو مقابل ی آن ھا را بھ صدا. نوشتھ استی ورقھ ھای
كھ در ی قھ ھا را یك بھ یك بھ درون آتشخواند و وری كاخ سفید م

در حاشیھ بگویم كھ از . كندی ریزد و خاكستر می آنجا افروختھ م
خوب ھنرپیشھ نقش ویلسن نباید غافل شد كھ بیننده را بھ ی باز

  ! كندی از شخصیت مزور یك رئیس جمھور متنفر می راست
ی ھخیال نداشتھ اند فیلم را با دیدگا“ ...فرشتگان”سازندگان 

 بسازند ،“یطلبی أحق ر” منجملھ جنبش ،نقادانھ نسبت بھ ھمھ چیز
آن را ھم در برابر دید تماشاگر ی و نقاط ضعف و محدودیت ھا

آگاھانھ این نقاط ی رسد كھ تا حدی بھ نظر می حت. قرار دھند
كھ مخاطب ی  در صفوف توده زنانًمثال. ضعف را ھم پوشانده اند

 از زنان سیاھپوست ،یپایانی ھ ھا بھ ویژه در صحن،جنبش ھستند
 قابل ًالبتھ این كامال. نداردی استفاده شده كھ با تاریخ مستند خوانای

توانست ی  نم،كردی درك است كھ اگر كارگردان این كار را نم
 زنان ًو مشخصای زنان پیشرو و مبارز امروزی توجھ و ھمدل

 از چشم جنبھ دیگر. مبارز سیاھپوست را نسبت بھ فیلمش جلب كند
 نشان ندادن حضور ،بر تاریخ مستند“ فرشتگان”سازندگان ی پوش

زنان سوسیالیست آمریكا در آن جنبش مشخص است كھ این را 
كاتیا فون ) ییا مصلحت اندیش(ی دیگر باید بھ حساب گرایش سیاس

  . گارنیھ و تیمش گذاشت
حیفم آمد كھ این نوشتھ را بھ پایان ببرم و بھ یك جملھ درخشان 

دوربین صحنھ مذاكره مقامات . فیلم اشاره نكنمی ز دیالوگ ھاا
در مورد مقاومت زنان در زندان و معضل اعتصاب غذا را ی دولت

آنان ی  حركت زنان را نشانھ دیوانگ،از مقاماتی یك. دھدی نشان م
كھ در حال ارائھ گزارش از وضعیت زندانیان ی اما پزشك. داندی م

ی معموال شجاعت زنان با دیوانگ”: گوید كھی می است با خونسرد
  ■“!شودی اشتباه گرفتھ م

 
 
 
 

  مادران عزادار؛  بیانیھ
  آیا مادر بودن جرم است؟

 

  !مادران را آزاد کنید
 تن از مادران در زندان اوین بسر 7روز است کھ  14بیش از 

مالقاتی محروم بودند و فقط  می برند و طی این مدت از ھر گونھ
  .انواده تماس کوتاه تلفنی داشتندیک یا دوبار با خ

 بھمن با یک حکم کلی کھ بھ 19 و 17دوستانمان در شبانگاه 
موران اطالعات دستگیر و راھی بند أتوسط م  بھمن بود14تاریخ 
. برایشان تفھیم نشد  اوین شدند و تاکنون ھیچ جرم مشخصی209

 توانند بگویند؟ آیا مادر بودن جرم است؟ در کدام راستی چھ می
قانونی می توان مادر بودن و پرسیدن از حال و روز فرزندان 

درخواست برای معرفی عامالن و آمران  دربند این مرز و بوم و
  ؟قاتالن زندگی را جرم دانست

بند کشیدن مادران را صادر می کنند بیھوده  کسانی کھ حکم بھ
فراموش نمی کند و  در تالشند، ھیچ مادری مرگ فرزند خود را

 چھ کوتھ فکرند آنان کھ بر این باورند با توھین،.  بخشیدنخواھد
ضرب و شتم، تھدید و زندانی کردن و قراردادنمان در بندھای 

پیاپی، فراموش می کنیم کھ پاک ترین  انفرادی و فشار آوردن ھای
انتقاد و اعتراض  فرزندان این مرزوبوم بھ خاطر حق مسلم بشری

 ند، از باالی ساختمان ھا و پل ھادر خیابانھا بھ گلولھ بستھ می شو
پرت می شوند، زیر خودروھای نیروھای انتظامی لھ می شوند، 

شکنجھ قرار می گیرند و زیر شکنجھ  در زندانھا مورد تعدی و
   !ھای بی رحمانھ کشتھ می شوند

   !ھقوه قضائی سا و مسئوالنؤر
 شما را چھ می شود؟ چرا امر کنندگان بھ قتل و قاتالن آزادند و

روز جنازه ای دیگر بر جنازه ھا می افزایند و شاکیان نھ تنھا  ھر
نمی گیرند بلکھ بھ بند کشیده می شوند؟  جواب پرسشھای خود را

داشت؟ جرم  تا کی خشونت طلبان فرصت جوالن دھی خواھند
ھا کھ فقط یک نمونھ از  مادران چیست کھ با دیدن تمام بی رحمی

لرزه در آورد، ھیچگاه از مسیر عرش آسمان را بھ  آن کافیست تا
را بھ کار می برند تا از  قانون خارج نشده و تمامی مساعی خود

  قانونی و در نھایت بردباری و درایت ولی مصمم وًمسیر کامال
پرصالبت خواستار محاکمھ عادالنھ قانون شکنان و قاتالن و سلب 

  ؟طلبان ھستند اختیار از تمامی خشونت
 اعالم می کنیم کھ ھیچگاه ظلمھایی کھ برما مادران بار دیگر 

 فراموش نمی کنیم و نخواھیم .بوم روا گشت و فرزندان این مرز
ھیچکس و ھیچ نھادی در حصار  بخشید و پیگیرانھ خواستاریم

قوانین  امنی بجز قانون قرار نگیرد و ھیچ انسانی کھ در چارچوب
  .کند، احساس ناامنی نکند زندگی می

  مادران عزادار
2/12/1388 

  فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران: انتشار
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   1388 بھمن 22
 و چند نکتھ برای بازخوانی

   
  برناک جوان

 22 آذر و عاشورا برآمد، منتظر 16 آبان، 13آنطورکھ از 
آنطورکھ شعارھای مردم در . بھمنی تاریخی و شورشگر بودیم

. ازه بودیمماھھای اخیر نشان می داد، منتظر ساختارشکنی ھای ت
آنطورکھ مقاومت خانواده ھای زندانیان در برابر زندانھا پیش می 

اما . رفت، منتظر نبردی بھ مراتب قوی تر در خیابانھا بودیم
بدالیلی چنین نشد و مبارزه مردم با تمام تالشی کھ در تھران و چند 

نتوانست حملھ دیگری بھ نیروھای . بھ پیش برده شدشھر بزرگ 
 سالھ خود را 30تدارک ببیند، نتوانست مطالبات سرکوبگر را 

مشخص تر بھ خیابان ببرد، نتوانست اتحاد مبارزاتی و خودجوش 
  .   مردم را بھ نقطھ ای باالتر برساند

 شاید بجا باشد تا چند نکتھ را در مورد این موضوع اشاره 
کنیم و با درک بھتر از این رویداد بھ بازسازی خود و حرکت قوی 

  .  بعدی برویممبارزهسوی تر بھ 
و جناح کودتاچی  بھمن را باید از نگاه سران 22بررسی  

از نظر . سران جناح مغلوب و البتھ از نگاه مردم و خود ببینیم
نھ تنھا . رژیم کودتا و جناح مغلوب، اساس نظام در خطر بود

نھ . ال رفتھ بودؤ نظام جمھوری اسالمی زیر سّیترھبری، کھ کل
ی را ھم ّاختارشکنی کرده بودند، کھ مطالبات بھ حقتنھا مردم س

بعد از . مطرح می کردند کھ پایھ ھای نظام را ھدف گرفتھ بود
عاشورا بود کھ از رھبر و رئیس دولت کودتا و آخوندھای 
دربارشان گرفتھ تا خاتمی و موسوی و کروبی بھ حرف آمده و 

 و طرح شعارھای مبارزاتی از طریق رسانھ ھا، دستورات
شخصیت اصالح طلب، ھمھ و ھمھ در جھت  سخنرانی این و آن

اینکھ ھم نظام و ھم اسالم زیر  .وردن این جنبش بودآ بھ نظم در
در خارج از مرزھای ایران ھم . ال رفتھ و در خطر قرار داردؤس

فع و رجوع ھبران سبز رتا بیانیھ ھای راتاق فکرھایی تشکیل شد 
سکوالر  حکومتت دینی و تقابل و تفکیک اندیشھ حکوم. شود

 .ک بھ تنبانشان انداختھ بودَبدجوری ک
تمام این اتفاقات سریع بعد عاشورا در حالی دنبال می شد کھ 

مرگ بر "مردم از پاره کردن عکس مقدسات نظام، شعار 
بھ گوشمالی مأموران " مرگ بر دیکتاتور"، "جمھوری اسالمی

 عادالنھمشروع و در میان مردم بحث دفاع . سرکوب رسیده بودند
ھمھ " زندانی سیاسی آزاد باید گردد"شعار . از خود مطرح شده بود

رادیکالیسم مردم داشت فرمان حرکت جنبش را . گیر شده بود
این رادیکالیسم و عملکرد آن در یکی از . بدست می گرفت

مھمترین روزھای مذھبی شیعیان و از ابزارھای مھم حکومت 
 القای فرھنگ تسلیم طلبی، ھمھ را بھ اسالمی برای تحمیق مردم و

  .واکنش واداشت
  :واکنش ھا بھ این شرایط چھ بوداما 
-دولت کودتا بزرگترین بسیج سیاسی: اول رژیم سرکوبگر حاکم §

از . در طول ماھھای اخیر در خیابانھا اجرا کردرا نظامی 
فیلترینگ تمام رسانھ ھای موجود، دستگیری فعالین و چھره ھای 

شده و مبارزین پیر و جوان، گشت ھای خیابانی در ھر شناختھ 
! کوی و برزن، گرفتھ تا سازمان دادن راھپیمایی ساختگی دولتی

برای رژیم و برای پیکر زخم خون تازه ای  بسیار مھم این مورد
  . خورده آن بود

  :آنھا دو کار مھم را بھ پیش بردند: دوم رھبران سبز §

 شدن موج بزرگی از مخالفان بعد از وقایع عاشورا و مشخص -
نظام در تظاھرات مردمی، رھبران سبز تالشھای زیادی کردند تا 
شکاف موجود بین خود و جناح غالب را بیش از حد الزم تعمیق 

آنھا تمام تالش خود را کردند تا بھ جناح غالب اعالم کنند . نکنند
 ھمراه آنھا ھستند و در برابر ساختاراسالمی کھ در حفظ نظام 

این عمل آنھا باعث ورود موجی از شک و .  قرار دارندشکنان
کھ بسیاری از مردم ھنوز و بھر  دودلی در میان مردم شد چرا

  . ندمدبھ خیابان می آو نفوذ آنھا اساس فرامین  دلیلی بر
کھ از سوی گردانندگان سبز در خارج از " اسب تروا"تاکتیک  -

الم سیاست وفاداری کشور نامگذاری شد تاکتیکی بود برای اع
آزادی و میدان حضور رفسنجانی در از . رھبران سبز بھ نظام

، تا پیام موسوی بھ مردم برای حضور  گرفتھکروبی در صادقیھ
مردم نتوانستند در آنجا . ُخب نتیجھ ھم داد! آزادیمیدان در 

دھند و با نیروھای رژیمی قاطی  شعارھای ساختارشکنانھ سر
یکال تر بودند یا دچار سردرگمی شدند یا عده ای کھ راد. شدند

 ولی بھرحال جلوی مبارزه آنھا در آنروز را .محل را ترک کردند
لباس شخصی ی در کنارت ستکھ نمی دانیی در جا. گرفتھ بودند
  عادی چھ باید کرد؟ فرد  یک یا ایستاده است

آنھایی ھم کھ بھ میدان آزادی نرفتھ بودند در پراکندگی با  
 بھ تشریح سیاست و نیازی. رکوبگر روبرو شدندنیروھای س

بدانیم این بھ ظاھر   اما باید.اسب تروای نیستفریبکارانھ تاکتیک 
 بنا بھ صحبتھای بعدی .بی روشی چھ اندیشھ ای را دنبال می کند

تداوم بواقع اشتباه تاکتیکی نبود بلکھ ھم ً اصال ،اصالح طلبان
ھ نوعی باید گفت ھم  ب.بود سیاست بھ انقیاد درآوردن جنبش

رھبران سبز پروژه شان را خوب بھ پیش بردند و شرایط 
سرخوردگی و حتی خاموشی جنبش را مھیا کردند و ھم رژیم 

  . خوب دم و دستگاه سرکوبگرش را برای کنترل مردم بکار گرفت
 آذر و عاشورا باور کرده بودند ،مردم بعد از آبان: سوم مردم §

توھم ھا از وعده . دشان بھم نزدیک شده اندکھ با مبارزه جانانھ خو
مردم . وعیدھای رژیم و رھبران سبز بسیار کاھش پیدا کرده بود

ار کمرشکن علیرغم فش. تجربھ ھای زیادی را از سرگذرانده بودند
 ماه مبارزه را بھ خوبی پیش برده و طاقت آورده 8 اقتصادی

 استاد  کارگر و،ن و مرد، نوجوان و دانشجو، معلمز. بودند
در این ماھھا دستگیر، شکنجھ، زندانی و جان باختھ ... دانشگاه و 

فشار سرکوبگران و اھرم فریبکاران اھرم مردم در میان . بودند
ولی برای تغییر . توان و ظرفیت باالیی از خود نشان داده بودند

مسیر حرکت و یا تغییر اوضاع نیاز بود کھ این ظرفیت بالفعل 
کھ فشار ھر دو اھرم،  چرا.  را ناکارآمد کنددو اھرم شود و ھر

جنبش مردمی و مطالبات بھ حق آنرا بھ جھت مشابھی ھدایت می 
مردم برای ادامھ .  سال گذشتھ ندارد30کند کھ چندان تفاوتی با 

مبارزه باز می توانند بھا پرداخت کنند اما در برابر دشمنانی بی 
روشی بھ پیش گیرند؟ رحم و فریبکار مانده اند کھ چھ کنند؟ چھ 

چقدر باید دستگیر و شکنجھ و اعدام شوند؟ ھر شعاری در کجای 
ًال کلیدی مردم این بود کھ اصال ؤاین مبارزه باید سر داده شود؟ س

  می خواھیم؟؟؟ ی  چیزچھ مبارزه ما تالفی است یا اینکھ 
ال فوق نمی ؤسبھ  صریح و روشن پاسخبدون : نیروھای انقالبی §

پاسخ بھ پرسش فوق . از تکامل جنبش داشتری توان انتظا
نمایانگر جامعھ ای ست کھ ما . درک از تغییر استکیفیت نمایانگر 

در چھ منافع اکثریت مردم این است کھ نمایانگر . تیمسخواھانش ھ
ھمانطور کھ .  ستینمایانگر رھای. مین خواھد شدأای تجامعھ 

ی کردند، مردم را معرفاھداف شان رھبران داخلی و خارجی سبز 
جنبش خودجوش مردمی را بطور مشخص را بازیچھ قرار دادند، 

دانشجویان آگاه باید خالف بھ بیراھھ بردند،  بھمن امسال 22در 
 را برجستھ ایق مھم مربوط بھ این مبارزه حق. ندحرکت کنجریان 

و  ماه فشار طاقت فرسای اقتصادی 8ایق حق .ندو ُپررنگ کن
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دستاوردھای کسب زه در کنار ھم برای و شیرینی مبارسیاسی 

ھا و یدستگیری، شکنجھ و جان باختن بھترین ھم کالسایق حق. جدید
ھم در کنار شناختن ھمرزمان و  مردم ھمکاران و فرزندان

.  مدارس و امروز در ھمھ جا، دانشگاه،سنگرانی جدید در کارخانھ
جنبش . محقیقت قدرتی کھ برای تغییر داریم و باید آنرا بکار گیری

 این اوضاع  مھمی از حرکت اخیر درباید بعنوان بخشدانشجویی 
. ندبحرانی نقش آگاھگرانھ خود را بھ بھترین شکل ممکن دنبال کن

تا حماسھ . یندبد و برای آن تدارک ببھ پیشواز رویدادھای بعد برو
با دریافتن نکات فوق و سایر نکات مھم می . ھای جدیدی خلق کند

 و سطح گاھی مبارزاتی خود را غنی تر سازیمتوانیم ذخیره آ
  ■.مبارزات کنونی را ارتقا دھیم

vvvvvvvvvvvvvvvvv  

 1388 بھمن 22گزارشی از 

 بھمن یک حکومت 22
  !نظامی واقعی بود

  
روزی کھ نتیجھ مبارزات مردم بھ دست .  بھمن بود22امروز 

رد  سال می گذ31خمینی و دارو دستھ اش افتاد و تا بھ امروز کھ 
مردم تحت ستم و استبداد اسالمی در زمینھ ھای مختلف قرار 

  .داشتھ اند
 ماه پیش در چنین روزی خیزش مردم آغاز شد و شاید کسی 8

اما ادامھ پیدا کرد و در . فکر نمی کرد کھ تا امروز ادامھ پیدا کند
جنبش مردم کیفیت دیگری پیدا کرد . این مدت اتفاقات زیادی افتاد

شعارھا . دم تغییر کرد وشکل رادیکالتری پیدا کردمطالبات مر و
  .این خیزش دستگیری ھا و کشتھ ھای  زیادی داشت. متفاوت شد

امروز ھم بھ خیابان رفتیم تا در کنار مردم در مبارزات 
 )صادقیھ(بنا بر شنیده ھا بھ فلکھ دوم آریا شھر . شرکت کنیم

ھ بستھ شده بسیاری از راھھای منتھی بھ آزادی و صادقی. رفتیم
 دیشب عبور و مرور ماشین بھ 12شد کھ از ساعت  گفتھ می. بود

البتھ دولت ھر چھ نیرو کھ الزم . سمت آزادی ممنوع شده است
ھیچ اتوبوسی برای تردد .  دیشب بھ تھران وارد کرد12داشتھ تا 

چرا کھ ھمھ آنھا را برای انتقال طرفداران . مردم موجود نیست
لکھ صادقیھ کھ می رسیم تمایز معترضین از بھ ف. دولت برده اند

. نیروھای امنیتی و لباس شخصی بسیار زیادند. بقیھ مشخص است
معترضان در پارک . دھند مردم در جایی بایستند اجازه نمی

از ھر سن و  مثل ھمیشھ مصمم و. نزدیک میدان جمع شده اند
ند ھمھ از کنار ھم رد می شوند و بھ یکدیگر لبخ. سالی می بینی

بھ ھمھ . صدای شعار طرفداران دولت بھ گوش می رسد. می زنند
البتھ در دست ھمھ . پرچم ایران و عکس ھای خامنھ ای داده اند

 دی 9شخصی در تظاھرات . ساندویچ و ساندیس ھم دیده می شود
دولتی ھا می گفت کھ مخالفان شعور سیاسی مردم را پایین می 

واقعیت . یک و ساندیس می آیندگویند مردم بھ دلیل ک آورند کھ می
چون .  برای طرفداران مھم استًاین است کھ این موضوع حتما

ھولی کھ می زدند و دست و پایی کھ می شکستند برای اینکھ 
  .یید می کردأخوراکی بگیرند این مورد را ت

بھ . صدای جیغ زنی بھ گوش می رسد و عده ای فرار می کنند
 را کھ توسط لباس شخصی ھا سمت صدا کھ بر می گردیم جوانی

بھ سمت پارک می رویم و در کنار بقیھ می . دستگیر شده می بینیم
مردم می . ھلیکوپترھا در باالی سر مردم حرکت می کنند. نشینیم

ھمھ با نفرت . گویند کھ خامنھ ای را بھ یک پناھگاه منتقل کرده اند
ھیچ . ھر چھ تمامتر از خامنھ ای و جمھوری اسالمی می گویند

در این لحظھ تعدادی بسیجی کھ شاید . کس بھ سکوت معتقد نیست

 آمریکای فریبکار،" نفر باشند در حالیکھ شعار می دھند 20-30
بھ " !میرد، ذلت نمی پذیرد دانشجو می"، "!نقاب سبز رو بردار

 دختر جوان کھ 3-2البالی آنھا . میان مردم در پارک می آیند
جملھ اینکھ آرایش  از. ه می شودقیافھ عجیب غریبی دارند دید

بسیار غلیظی دارند و از مدل موھا و لباس و کفشی کھ پوشیده اند 
بھ نظر می آید کھ بیشتر قصد رفتن بھ مھمانی داشتھ اند تا 

 ،حیدر"مدتی میان مردم می ایستند و سینھ می زنند و . تظاھرات
خر قصد تحریک مردم را دارند و مردم با تمس.  می گویند"حیدر

  . بھ آنھا نگاه می کنند
چیزی کھ امسال قابل توجھ است این است کھ تظاھرات دولتی 

 10 ساعت ًتا مردم جمع شوند حدودا. خیلی زود بھ اتمام می رسد
در .  تقریبا مراسم تمام می شود11:30می شود و در ساعت 

ھنگامیکھ طرفداران بھ سمت اتوبوسھا می روند تا سوار شوند 
. نار ھم در پیاده روھا بھ سمت باال حرکت می کنندمعترضین در ک
 در حالیکھ مردم سکوت ".گاردیھا دارند می آیند" :یکی می گوید

 !"مرگ بر دیکتاتور" :در این ھنگام یکی فریاد می زند. کرده اند
ھمھ در حالی کھ  گاردی ھا حملھ می کنند و. و بقیھ تکرار می کنند

اتفاق خاصی نمی . فرار می کننددھند  فریاد مرگ بر دیکتاتور می
افتد و دوباره ھمھ از گوشھ و کنار سعی می کنند دور ھم جمع 

  .شوند
میدان  دور تا دور. فلکھ صادقیھ مملو از نیروھای امنیتی است

در جایی کھ مردم از گاردیھا فرار می کنند کمی . را قرق کرده اند
 ھم مرگ بر باالتر دوباره در پارکی دور ھم جمع می شوند و باز

در این میان موتوری رد می شود و خیلی . دیکتاتور می گویند
شد کھ تردد  امروز گفتھ می. مشکوک بھ ھمھ نگاه می کند

موتوری ھا ممنوع است و ھر موتوری کھ دیده شود مربوط بھ 
 نترسید، نترسید،"مردم فریاد می زنند کھ  . نیروھای امنیتی است
 در مورد موتوری مشکوک درست حدسم". !ما ھمھ با ھم ھستیم

یکیشان .  ترک دیگر می رسند2زند و دو موتوری  بیسیم می. بود
نترسید . بچھ ھا میریم  باال، از باال می آییم تو دلشون" :دمی گوی
 اما کاری نمی توانند بکنند و فقط . ھمین اتفاق می افتد".بچھ ھا

م جمع می شوند کھ دوباره کمی جلوتر دور ھمردم کمی متفرق 
اما در میدان . گیریم بھ سمت مترو برویم تصمیم می. می شوند

کوچھ  از.  اند و نمی گذارند بھ سمت  مترو برویمجرثقیل گذاشتھ
در یکی از کوچھ ھا گاردیھا بھ تعداد زیاد . پس کوچھ ھا می رویم

در حال دنبال کردن عده ای ھستند واز گوشھ ای بھ سمت مترو 
 با پرتاب تیرھای رنگی و چرخاندن باتوم اما گاردیھا. می رویم

یکیشان ھم عکس . ھایشان می خواھند رعب و وحشت ایجاد کنند
طرفداران دولت ھم در ماشین یا پیاده در حال . گیرد و فیلم می

بھ خیابانی کھ بھ مترو ختم می شود کھ . گرفتن عکس و فیلم ھستند
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یک .  استرسیم نشاندھنده این است کھ در گیری شدید بوده می
زمین پر از سنگ . سطل اشغال ھم ھمینطور. موتور آتیش زده اند

و آجر و شیشھ ھای شکستھ است و ھمینطور رنگھایی کھ مربوط 
نیروی زیادی در آنجا ریختھ و با . بھ پرتاب تیرھای رنگی است

برای دقایقی ھم دربھای مترو . خشونت با مردم برخورد می کنند
خالصھ از در  . توانند بھ ایستگاه بروندرا بستھ اند و مردم نمی

تعداد . جمعیت زیادی سوار قطار می شود. رویم باال بھ داخل می
  .کمی ھم از طرفداران دولتی ھستند

 در مترو !"مرگ بر دیکتاتور"قطار کھ حرکت می کند شعار 
چند پیرزن کھ از طرفداران دولتی ھستند . طنین انداز می شود

اما صدایشان در جمعیت .  را سر می دھند!"مرگ بر منافق"شعار 
می  !"مرگ بر دیکتاتور"مردم یکصدا و بی وقفھ . گم می شود

زندانی سیاسی آزاد باید "شعار . گویند و لحظھ ای توقف نمی کنند
 ، در انسانیتشان باید شک کردً می گویند و آنھا کھ واقعا!"گردد

  .ند سر می دھ"!زندانی سیاسی اعدام باید گردد"شعار 
ایستگاه دانشگاه شریف و آزادی تعداد بیشتری از  در

.  اما باز ھم نمی توانند مقابلھ کنند.طرفداران دولت سوار می شوند
تا آنھا وارد . بین چند نفر از دو طرف دعوای لفظی در می گیرد

پیرزنی . می شوند چند نفر شعار مرگ بر جیره خوار سر می دھند
ما " : یکی می گوید".در جمعیت آمده بودید ببینید چقیبیا" :می گوید

 چون ،آره" : پیرزن گفت". وقت نیامدیم و باز ھم نمی آییمچھی
ً ما اصال" : طرف جواب داد".ماھواره نگاه می کنید نمی آیید

 اما ما چیزی رو کھ چشمامون توی خیابونا می. ماھواره نداریم
ان با باتوم یک بار بگین بی" : یکی دیگھ گفت".بینھ باور می کنیم

 ماھھ کتک می 8 ما  .بزننتون ببینم ھنوز سر عقیده تون می مونین
گیرین می میاین پول . شما کھ ھنر نمی کنین. خوریم اما بازم میایم

یکبار . فکر کردین کار شاقی کردین. و چلو کباب ھم می خورین
 ".اجازه بدید معترضان بیان توی خیابون ببین شما زیادین یا اونا

کی " : دختر جوانی گفت".شما می خواید آمریکا بیاد" : گفتپیرزن
ما کی اسم آمریکا رو .  آمریکا چھ سگیھ؟خواستھ آمریکا بیاد

 یکی ھم اون وسط کھ چند نفر با ھم دعوا می کنند داد می ".آوردیم
یکی . ما ھمھ با ھم خواھر و برادریم. زنھ چرا با ھم دعوا می کنید
ما کھ جز اون کسی رو . زمون رھبرهدیگھ ھم می گھ ما ھمھ چی

یکی رو کردن . زن مسنی میگھ بت پرستی شاخ و دم نداره. نداریم
باالخره طرفدارای دولتی واقعا کم میارن . بت دارن می پرستن

  .جلوی بقیھ
از مترو کھ میایم باال موج نیروھا رو .ریم  تیر می7بھ سمت 

جوانی دم .  استتمام میدان و خیابانھا  پر از نیرو. بینیم می
یکی از لباس شخصی ھا بھ سراغش می آید . ایستگاه ایستاده است

 می !"نھ" :دھد منتظر کسی ھستی؟ جواب می" :کند ال میؤو س
جلوتر کھ می آیم .  و او را با خود می برد!"پس با من بیا" :گوید
بینم کھ چند نفر دیگر را ھم گرفتھ اند و در حال بازرسی بدنی  می

. داخل ماشینھای ون پر از ظرفھای غذا و ماست است. ندآنھا ھست
چند نفری ایستاده اند اما خبری . بھ سمت استگاه اتوبوس می روم

  .یگر ھم جمع می شونددچند نفر . از اتوبوس نیست
 ".امروز بھشت زھرا شلوغ است" : زن و شوھری می گویند

 صبح من: "یکی دیگر می گوید. مادران عزادار بھ آنجا می روند
زود رفتم آزادی، نصف نیروھا و جمعیت زیادی را از شھرستانھا 

 قرار است برای 4ساعت " : خانمی خیلی آرام می گوید".آورده اند
 از یک باالخره بعد.  و می رود"زندانیھا جلوی اوین تجمع شود

در طول مسیر . سوار می شویم. یدآانتظار طوالنی اتوبوس می 
تمام خیابان کریمخان و ولی . تیک حکومت نظامی واقعی اس

  .خان ھمھ پر از نیروستو بلوار کشاورز، پارک اللھ، ستارعصر 
از تظاھرات عاشورا رژیم دچار چھ  ھمھ شاھد بودیم کھ بعد

وحشتی شد و اینھا در این مدت ھر چھ در توان داشتند انجام دادند 

 ھزاران نفر طی این مدت،.  بھمن عاشورا تکرار نشود22کھ در  
کلیھ . دستگیر شدند شبانھ روز توسط نیروھای امنیتی رژیم
ھمھ کار کردند حتی . نیروھای امنیتی بھ حالت آماده باش در آمدند

  .اعدام
. کید می کندأزیون دولتی مدام بر جمعیت زیاد تدر اخبار تلوی

در حالیکھ بھ نظر من امسال نسبت بھ سالھای قبل  جمعیت 
 این جمعیت ًمتر بود و البتھ اصالنیروھای طرفدار رھبرخیلی ک

نکتھ مھم این بود کھ . عجیب نبود با توجھ بھ ھزینھ ھایی کھ کردند
مبارزه  بسیار زود مراسم را تمام کردند و ھمین کھ تظاھرات و

. معترضین مثل روز عاشورا نبود رژیم خیلی ذوق زده شده بود
ران علت اش را باید  در حوادث بعد از عاشورا و مواضع رھب

  . ارتجاعی سبز جستجو کرد
بدون اغراق باید گفت کھ فلج شدن مردم  در مقابل مزدوران 
رژیم نتیجھ خیانت و تاکتیکھای بود کھ رھبران ارتجاعی سبز جلو 

کید کرد صدای آمریکا ھم کھ أمردم گذاشتند و در این میان باید ت
  .خیلی جھت دار صحبت می کرد و  خط می داد

در تماس تلفنی گفت کھ ما خرو با " رھبر"یکی از طرفداران 
منظور بھ موسوی و کروبی . پالونش از این کشور بیرون می کنیم

 صداشو قطع کردند و دایم می گفتند کھ ًکھ فورا. و خاتمی است
مردم امروز بھ حرف رھبرانشون گوش دادند کھ شعار ھای 

امروز چندان . در حالیکھ اینطور نیست. ساختار شکن ندادند
  .حسین نبودخبری از یا حسین میر

مصمم . ضور خوبی داشتندبھ نظر من امروز مردم خیلی ح
روحیھ مبارز و رزمنده جوونھا نکتھ خیلی مھمی بود  ،بودن مردم
  .ادامھ مبارزه داشتند کید برأو اینکھ ت

  . بھمن درس بگیرند22 مردم  باید از مبارزه 
 و دیگر نیروھا زمان مناسبی است برای اینکھ جوانان، زنان

بفھمند کھ منافع این رھبری ارتجاعی  با منافع  مردم زمین تا 
ھر چھ مبارزه سخت تر می شود ماھیت این . آسمان فاصلھ دارد

 57اگر در ھنگامھ انقالب بھمن . نیروھا مشخص تر می شود
س أتوانستند در فاصلھ کوتاھی یک رھبری ارتجاعی را در ر

اما اکنون بھ خاطر دالیل گوناگون این  .مبارزات مردم قرار دھند
امری ساده نیست و ھمین فرصت مناسبی بھ نیروھای انقالبی و 

  . مترقی می دھد کھ این شکاف را پر کنند
  !این موج سر باز ایستادن ندارد
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  گزارشی از فعالین نشریھ دانشجویی بذر
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 ! بھمن و زور آزمایی دیگر22
   
   بھمن22 –زارش ارسالی برای نشریھ دانشجویی بذر گ

  

 سپاه و یعلیرغم حضور وسیع و بی سابقھ نیروھا 
 وسیعي از شھر تھران ھزاران نفر علیھ ی در بخش ھا بسیج

  . سركوبگر درگیر شدندیحكومت تظاھرات كردند و با نیروھا
 شھر تھران یاز چند روز مانده بھ بیست و دوم بھمن فضا

دولت یك نشریھ در قطع روزنامھ با كاغذ .  بودینیتبھ شدت ام
 بھ نام قدس كھ در آن تصاویر  مرغوب چاپ كردهیروغن

 ھستند را   در روز عاشورای كھ متھم بھ ایجاد درگیریاشخاص
 توسط باصطالح مردم چاپ كرده و آن را در ی شناساییبرا

مدارس بھ مدیران مدرسھ ھا و ادارات پخش كرده و خواستار 
  !ادامھ گزارش را در آدرس زیر بخوانید.. . آنھا شده استیاسایشن
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