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اخبار كوتاه
تعامل مجلس و دولت ضدمردمي

مجلس اسالمي و ضدمردمي كار بررسي وزراي پيشنهادي 
احمدي نژاد را به پايان رساند و به جز سه نفر، به باقي آنها 
رأي اعتماد داد . از نكات قابل توجه اين نمايش پارلماني 
به  اي  خامنه  فرمان  بر  مبني  شايعاتي  كه  بود  اين  ديني 
نمايندگان مبني بر دادن رأي اعتماد به برخي چهره هاي 
از  كه  نمايندگاني  شد.  منتشر  ها  رسانه  در  كابينه  معين 
مردم حكم نگيرند، الجرم در برابر هر مستبدي گردن خم 
مي كنند. نكته ي ديگر در جلسه رأي گيري آن بود كه 
بدليل باز بودن ناآگاهانه ي ميكروفن يك نماينده، سخن 
تقلب كنه، ميبرن  از  اينكه هر كي صحبت  بر  وي مبني 
كهريزك بر روي آنتن رفت. شوخي و خنده آنها درباره ي 
كهريزك همزمان است با درد و رنج بسياري از بازماندگان 

كهريزك و نيز جانباختگان اين كمپ تربيت اسالمي.

شكنجه قرون وسطايي بر روي 
يك دانشجو

خبرگزاری هرانا : اميد گلباز دانشجوی محروم از تحصيل 
رشته فلسفه دانش كده الهيات دانش گاه فردوسی است كه 
در 23 تيرماه 1384 در ميدان ونك تهران از سوی ماموران 
ضرب وشتم  و  فلفل  اسپری  از  استفاده  با  همراه  امنيتی 
شديد بازداشت و به بازداشتگاهی منتقل شد كه هم چنان 

برای اش مجهول است
گلباز در طول دوره ی بازداشت دچار شكسته گی انگشتان 
كه بر اثر ضربات با باتوم و حتا بريده گی و قطع يك بند 
در  و  نشان  و  نام  بی  بازداشتگاه  در  كه  وی  انگشت  از 
البه الی درب های آهنين آن صورت گرفته، شده است. 
از  اعم  وی  داخلی  خون ريزی های  از  مواردی  هم چنين 
خون ريزی معده و پاره شدن مويرگ های مثانه و همچنين 
ضرب ديده گی شديد از ناحيه كمر و شكسته گی يكی از 
دندان ها پس از معاينه های دكت تاييد شده كه حاكی از 
بروی  گرفته  وحشيانه صورت  و  طاقت فرسا  شكنجه های 

وی در زندان است.

فعال كانون صنفي معلمان 
بازداشت شد

رسول بداقی از اعضای كانون صنفی معلمان ايران و فعال 
حقوق بشر توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. 

منزل  به  مراجعه  با  امنيتی  نيروهای  جاری  هفته  طی 
شخصی آقای بداقی، اقدام به تفتيش منزل و ضبط لوازم 
شخصی وی از جمله دست نوشته ها، كتب و غيره كرده 
و سپس اين فعال صنفی و همكار مجموعه را با خود به 

نقطه نامعلومی منتقل كرده اند.

5 دانشجوي دانشگاه فردوسي 
دستگير شدند

كه  مشهد  فردوسی  دانشگاه  دانشجويي  فعالين  از  تن   5
دانشجويی  حاميان  از  و  آزاد  شهروند  ستاد  عضو  همگی 
مهدی كروبی در انتخابات رياست جمهوری در شهر مشهد 

نيز بوده اند، بازداشت شدند.
دبير  صنعتی پور  محسن  نام های  به  بازداشت شدگان 
فردوسی  دانشگاه  دانشجويان  اسالمی  انجمن  تشكيالت 
امين  تشكل،  اين  سياسی  دبير  صارمی  شايان  مشهد، 
دانشجويی  نشريات  فعاالن  از  خسروی  مهدی  و  رياحی 
اين  انجمن اسالمی  اعضای عادی  از  برزگريان  افتخار  و 
دانشگاه، در اقدامی هماهنگ در شهرهای مشهد، تهران و 

سبزوار بازداشت شده اند.
اين بازداشت ها درحالي صورت مي گيرد كه به روزهاي 
گشايش دانشگاه ها نزديك مي شويم. دانشگاه هايي كه 
سنگرهاي  نيز  زودي  به  و  اند  بوده  آزادي  سنگر  همواره 

نوين مقاومت مردمي خواهند شد.

نماينده امروز، قاتل ديروز
ايرج مصداقي در كندوكاوهاي تاريخ جنايت هاي سي ساله 
توكلي  دهد  مي  نشان  كه  است  كرده  منتشر  را  اي  نامه 
نماينده كنوني مجلس و از اصولگرايان به اصطالح منتقد 
نخستين قاتل زنان به جرم عشق آزاد در جمهوري اسالمي 
بوده است. پس از بازنشستگي يا بازنشاندگي سران سياسي 
دوره  در  اول حكومت،  هاي  دهه  در  اسالمي  ضدانقالب 
تير  و  جالدان  و  ها  قصاب  را  قدرت  هاي  صندلي  اخير 
خالص زنان و پادوهاي اجرايي آن زمان در دست گرفته 
اند. تاريخ اينگونه است. آن شهنشهاني كه حكم صادر مي 
كردند به زير كشيده شده اند و جالد دربار بر تخت جلوس 
كرده است. نرگس جباري نخستين زني بوده است كه به 
و  اسالمي  جمهوري  در  غير همسرش  با  اي  رابطه  جرم 
توسط سياستمدار امروزين به قتل رسيده است. در قسمت 
هايي از اين نامه كه محمدرضا روحاني، حقوقدان، خطاب 

به ايرج مصداقي نوشته مي خوانيم:
...من از اهالی ساری هستم و به اعتبار مازندرانی بودن و 
آشنايی با عناصر و شرايط محلی در مأموريت هايی مانند 
دفاع از دانشجويان در دادگاه های جنايی مازندران، دفاع از 
محصلين و چندتن از اهالی بهشهر در دادگاه های جنحه 
آمران و عامالن قتل  ونداد  تعقيب  بهشهر، اعالم جرم و 
ايمانی هوادار سازمان چريك های فدايی خلق در دادسرای 
تظاهرات  به  حمله  درباره ی  تحقيق  شاهی)قائم شهر( 
مجاهدين در شاهی و گرگان و بابل و تهيه گزارش برای 
جمعيت حقوقدانان، عضويت در گروه  تحقيقات درباره  قتل 
سران خلق تركمن و قتل های گنبد كاووس شركت داشتم. 
از اهالی بهشهر كه زن  باره قتل خانم نرگس جباری  در 
شكايتی  است،  بوده  حامله  احتمااًل  كه  شوهرداری  جوان 
برای  را  آن  كه  بود  رسيده  ايران  حقوقدانان  جمعيت  به 
تحقيق و تعقيب به من ارجاع كردند.  ... در اين مورد خاص 
آن چه كه بطور كلی روشن شد اين كه خانم نرگس جباری 
حواس  و  مغزی  دچار ضايعه ی  بلندی  از  سقوط  علت  به 
پرتی بود. احتمااًل بيش از تحمل مقامات »ناموس پرست« 
با مردان  بازار  و  انقالب اسالمی بهشهر در كوچه  كميته 
به  بردند. محكوم  به كميته  را  او  نامحرم گفتگو می كرد. 
مرگ كردند. هنگام اجرای »عدالت« به تهيگاه او شليك 
زنانی  اولين  از  او  نظر می رسد  به  و زجركش شد.  كردند 
كسی  حال  هر  در  رسيد.  قتل  به  اتهام  اين  به  كه  است 
نفر )سه  يازده  نبود. می ترسيدند.  به شهادت كتبی  حاضر 
زن و هشت مرد( شهادت دادند كه جزئيات را از ديگران 
شنيدند. كسی گواه عينی نبود. شهادت بر شهادت بود مثل 
اين كه شنيدم كه چنين گفت. غالبًا سعی داشتند كه عوامل 
اجرای قتل را نام نبرند. اما همگی آمر اين قتل را احمد 
توكلی می ناميدند. گواهی دفن به دست نيامد. وكالت نامه 
امضا شده مدعيان خصوصی فاقد گواهی صحت امضا بود. 
ناگزير با اتكا به اطالعات مندرج در شكايت نامه ارسالی به 
جمعيت حقوق دانان به دادسرای بهشهر اعالم جرم كردم. 
تحت  خصوصی  مدعيان  كه  داشت  وجود  نگرانی  اين  و 
تعقيب شكايت  از  يا  و  كنند  مرا عزل  و  قرار گيرند  فشار 
جرم  قتل  زمان  آن  قوانين  اساس  بر  نمايند.  صرفنظر 
عمومی محسوب می شد و دادستان با اطالع از آن ناگزير 
به تعقيب و جمع آوری داليل بود. البته چون مقتول پس 
از دستگيری در كميته به قتل رسيده بود و در شكايت  به 
جمعيت حقوق دانان، احمد توكلی را »قاضی شرع« معرفی 
كرده بودند و در محل هم او را رئيس كميته می دانستند. 
با ضميمه كردن شكايت ارسالی خطاب به دادستان تعقيب 
آمر و مباشران اين قتل را درخواست كردم. منتظر ماندم 
خبری نشد. وقتی برای تعقيب قتل سران خلق تركمن به 
انقالب  به سراغ »دادستان  راه  در  گنبد كاووس می رفتم 
اهالی  از  الغری  چرده  سيه  كه  آخوند  رفتم  مازندران« 
به بخش هشت  باغ دكتر سنگ نرسيده  بود و در  مشهد 
ساری در جادگاه گرگان سكونت داشت. وسط سالن خانه 
او ضمن ساكت كردن  بود. عيال  پرده ای كشيده  غصبی 
بچه، آبگوشتی آن طرف پرده به راه انداخته بود كه بوی 
باخبر  قتل  اين  از  او  را می آزرد.  دباغ ها  پيازش مشام  تند 
به  و  نيست  شرع«  »قاضی  توكلی  احمد  می گفت  و  بود 
من قول تعقيب او را به اتهام جعل عنوان داد. نمی دانم او 
چه كرد. پرونده در دادسرای بهشهر چه سرنوشتی يافت 
اما می دانم كه من به علت تهديد دائم ناچار از كار و خانه 
و خانواده چشم پوشيدم و جالی وطن كردم. من اگر زنده 
ماندم و »فورس ماژور« بر طرف شد و احمد توكلی هم 
هنوز روی خاك بود به انجام تعهد خود برای تعقيب قاتل 

ادامه خواهم داد.
گر بمانديم باز بردوزيم    جامه ای كز فراق چاك شده
ور بمرديم عذر ما بپذير   ای بسا آرزو كه خاك شده

نويسنده: فرامرز داور
ترجمه: امير. ك

در ايران رژيم فاسد مذهبي زندگي را براي كارگران، فقيران 
است.  كرده  دشوار  به شدت  جامعه  شهروندان  اكثريت  و 
كنند.  مي  زندگي  فقر  خط  زير  جامعه  درصد   50 تقريبا 
نرخ بيكاري حدود 20 درصد است، بيش از 1500 كارخانه 
تورم حدود 30 درصد است كه  نرخ  تعطيل شده است و 
بخشي از آن به دليل مديريت نادرست بودجه توسط دولت 
خصوصي  كشور  در  زمان،  همين  در  است.  نژاد  احمدي 
هاي  شركت  آن  در  كه  دارد  جريان  اي  فزاينده  سازي 
دولتي كمتر از ارزش واقعي آنها به كساني از خودي هاي 
درنتيجه  شود.  مي  فروخته  رژيم  قدرت  و  ثروت  صاحب 
ي آن، ثروت كشور در حال بازتوزيع است، عمدتا به نفع 
برابر دهك  ثروتمند جمعيت، 21  ناچيز. ده درصد  اقليتي 

فقير جامعه درآمد دارد. 
هاي  شريك  و  روحاني  حاكمان  گذشته  سال   30 در 
شكلي  به  )بازار(  سنتي  تجاري  مراكز  در  آنها  اقتصادي 
خشونت بار مطالبات اقتصادي و آزاديخواهانه ي مشروع 
را  جوانان  و  زنان،  كارگر،  طبقه  فقيران،  ويژه  به  مردم، 
نهادهاي  اعضاي  سركوبگران  اين  به  اند.  كرده  سركوب 
نظامي و امنيتي اي پيوسته اند كه سازمان هاي آنها بر پايه 
سابقا  اقتصادي  مؤسسات  »خودي«  سازي  خصوصي  ي 
دولتي بر بر مؤسسات عمده مالي تملك دارند و يا بر آنها 

كنترل اعمال مي كنند.
انتخابات  نتايج  عليه  اخير  اي  توده  هاي  تظاهرات  در 
علي  پشتيباني  با  آشكاري  به طرز  )كه  رياست جمهوري 
خامنه اي به نفع محمود احمدي نژاد دستكاري شد( سپاه 
پاسداران و شبه نظاميان بسيجي دست به يورش خشونت 
گذشته  سال   30 در  واقع،  در  زدند.  معترضين  عليه  آميز 
رژيم قادر بوده است مخالفين و خيزش هاي دوره اي را از 
طريق به كار بردن برگ ناسيوناليستي ضدامپرياليستي و 
بهره گيري از تبليغات مذهبي عوامانه سركوب كند. رژيم 
به عنوان آخرين حربه، هيچگاه در سركوب خشن هرگونه 

مقاومت توده اي ترديد نمي كند.
آزادي،  براي  خود، پيكار  مقاومت  از  هرگز  ايران  مردم  اما 
سرنوشت  تعيين  حق  و  اجتماعي  عدالت  و  دموكراسي 
اجتماعي خود دست بر نداشته اند. جنبش كارگري مدتي 
طوالني است كه براي حقوق خود مي جنگد. در نخستين 
را  كارگري  شوراهاي  كارگران   ،1357 انقالب  ماههاي 
را  مؤسسات  و  ها  كارخانه  برخي  كنترل  و  دادند  سازمان 
در دست گرفتند. اما به زودي سركوب سياسي آغاز شد و 
اين فعالين كارگري، همراه با گروه ها و افراد سوسياليست 
از  پس  شدند.  سركوب  باري  خشونت  طرز  به  مترقي،  و 
آن مراكز كارگري وابسته به رژيم همچون خانه كارگر و 
شوراهاي اسالمي كار به منظور كنترل كارگران تأسيس 
در  توانند  مي  شوراها  اين  ايران،  كار  قانون  تحت  شدند. 
شركت هايي با بيش از 50 كارگر راه اندازي شوند. هدف 
آنها »تبليغ و ترويج فرهنگ اسالمي و دفاع از دستاوردهاي 

انقالب اسالمي« است.
در سالهاي اخير فعالين كارگري اتحاديه هاي مستقلي را 
آنها پاسخي به خصوصي سازي  اند. تالش  سازمان داده 
بوده است كه در خالل آن مالكين جديد به منظور كسب 
سريع سود بسياري از شركت ها را تعطيل كرده اند. اين 
و  سازي  اخراج  شديد  افزايش  باعث  خود  نوبه  به  مسأله 
تعويق  به  از  كه  است  شده  كارگران  براي  دشوار  شرايط 
افتادن دستمزدها رنج مي برند و مجبور به استخدام هاي 

موقت با دستمزدهاي پايين تر مي شوند.
برخي از فعالين كه از اين واقعيت آگاهند كه ايران منشور 
نموده است،  امضا  را  او(  ال  )آي  المللي كار  بين  سازمان 
تماس هايي با برخي اتحاديه هاي بين المللي برقرار كرده 
اند )از جمله كنفدراسيون اتحاديه هاي كارگري بين المللي 
و بين الملل آموزش(. فدراسيون بين المللي كارگران حمل 
مواد  كارگري  هاي  انجمن  المللي  بين  اتحاديه  و  نقل  و 
ارسال غذا در 26  غذايي، هتل ها، رستوران ها، خدمات 
جون 2009 فراخوان اقدامي جهاني را به منظور مطالبه ي 
به رسميت شناختن حقوق بنيادين دموكراتيك كارگران در 

ايران سازمان دادند. 
در مبارزات كارگري در ايران در طي سالهاي اخير، برخي 
قادر  اند  داشته  راديكال  سياسي  هاي  گرايش  كه  فعالين 

شدند گروه هاي همبستگي كوچكي را شكل دهند، براي 
كارگران  حقوق  مركز  ايران،  كارگران  آزاد  اتحاديه  مثال 
ايران، كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي 
كارگري، و كميته ي پيگيري براي تأسيس سازمان هاي 
كارگري مستقل. رويداد كليدي، بيانيه تأسيس سنديكاي 
كارگران شركت اتوبوسراني تهران و حومه در سال 2005 
برخي  و  اف  تي  آي  توسط  آن  شناختن  رسميت  به  و 
اتحاديه هاي بين المللي ديگر بود. حركت مهم ديگر در 
جنبش كارگري ايران تأسيس سنديكاي مستقل كارگران 
شركت نيشكر هفت تپه در اكتبر 2008 بود كه خشونت 

رژيم بر كارگران مبارز را در پي داشت. 
و  اتوبوسراني،  شركت  سنديكاي  اعضاي   2005 سال  از 
سنديكاي  به  متعلق  كارگري  فعاالن  اخير،  سال  سه  در 
ساختماني  نقاشان  سنديكاي  معلمان،  اتحاديه  تپه،  هفت 
آزار، ضرب  مورد  كارگري  گروه هاي  از  ديگر  بسيراي  و 
و شتم و شكنجه قرار گرفته اند و به حبس محكوم شده 
اند. در سالهاي اخير فعالين كارگري روز جهاني كارگر را 
جشن گرفته اند، به رغم اينكه رژيم روشن كرده است كه 
درنتيجه  كرد.  خواهد  سركوب  را  نماديني  اقدامات  چنين 
بسياري به جرم مشاركت در جشن اول مي و فعاليت هاي 
مشابه هم اكنون در زندان اند و يا در انتظار دادگاه به سر 

مي برند.
سياسي  طنين  مبارز  كارگران  هاي  تالش  وجود،  اين  با 
نيرومندي داشته است. از جمله بيانيه هاي منتشره توسط 
فعالين كارگري بيانيه اي است كه نشانگر نيرويي كارگري 
از  بخشي  در  است.  يافته  رشد  سياسي  نظر  از  كه  است 
آن مي خوانيم »كارگران ايراني با دستمزدهاي به شدت 
معوقه  دستمزدهاي  گسترده،  هاي  سازي  اخراج  پايين، 
براي ميليون ها كارگر، گسترش قراردادهاي موقت كاري، 
پيمانكاري ... قراردادهاي سفيد امضا، دستگيري و حبس 
 ... كارگري  هاي  سازمان  و  تجمعات  سركوب  كارگران، 
احكام قرون وسطايي ... ضرب و شتم كارگران ... نقض 
حقوق كارگران ... روبرويند. اين شرايط اختناق سالهاست 
كه وجود دارد ... ما كارگران توليدگران سازمان يافته ي 
تمام ثروت جامعه هستيم و زندگي در صلح و رفاه مطابق 
خود  اساسي  حق  را  امروز  بشر  استانداردهاي  باالترين  با 

مي دانيم.«
اين بيانيه مطالبات متعددي را طرح مي كند، از جمله:

* تضمين امنيت شغلي
* افزايش بالدرنگ حداقل حقوق

* حق تشكيل سازمان هاي مستقل كارگري
* برابري كامل براي زنان

* آزادي تمام كارگران زنداني
روز  عنوان  به  مي  ماه  اول  شدن  شناخته  رسميت  به   *

تعطيل رسمي
در تظاهرات هاي اخير عليه انتخابات رياست جمهوري در 
جون و جوالي 2009، كارگران سازمان يافته از خواست 
مردم براي يك انتخابات آزاد، آزادي هاي مدني، دموكراسي 
سياسي و عدالت اقتصادي پشتيباني كردند. اگر چه فعالين 
بسيار  سوسياليستي  اپوزيسيون  و  نيستند  متحد  كارگري 
ضعيف است، اما گروه هاي راديكال معيني در مبارزه مردم 
براي دگرگوني نظام سياسي موجود مشاركت كردند. براي 
مثال در ميان خواسته هايي كه توسط كميته ي هماهنگي 
براي كمك به تشكيل سازمان هاي كارگري مطرح شد 
»آزادي سياسي غير مشروط« و آزادي تشكالت از جمله 
»سازمان ضد سرمايه داري« وجود داشت. گروهي ديگر، 
كميته همبستگي براي تشكيل اتحاديه كارگران ساختماني 
از انقالب توده اي پشتيباني كرد و خواستار »انتخابات آزاد 
و دموكراتيك«، آزادي احزاب سياسي، و آزادي تظاهرات 
شد. بدون شك طبقه كارگر ايران در مبارزه دموكراتيك 

جاري درگير است.
h t t p : / / w w w . z m a g . o r g / z s p a c e /

faramarzdadvar

نگاهي به جنبش كارگري در ايران

نوشته ها، مشاهدات، مقاالت خود را براي ما به اين آدرس بفرستيد
xyaban@gmail.com

براي اشتراك روزانه با اين آدرس الكترونيكي متاس بگيريد
khyaboon@gmail.com



مروری بر تجاوز و آزار جنسی
فرخ

پيش گفتار
می  يا  خوانم  می  يا  بيدارم.  صبح  تا  معمواًل  را  ها  شب 
بينم و... چند هفته  تلويزيون های مختلف می  يا  نويسم 
زنان  كه  اين  ی  درباره  داشت  ای  برنامه   CNN پيش 
در آفريقا از حمايت الزم قانونی در برابر تجاوز برخوردار 
نيستند. از اين نوع برنامه ها زياد ديده ام! اّما چيزی كه من 
را بهم ريخت گزارش راديو BBC بود از تجاوز به پسری 
15ساله در تهران. چنان تكانم داد كه ابعاد سياسی ماجرا 

از دستم به در رفت.
را  خودم  خواهم  »می  اميدم!«،  نا  زندگی  بود:»از  گفته 
بكشم!«، »احساس امنيت ندارم!«، »تجاوز مقاومتم را از 

بين برده است« و...
شايد كسی در آفريقا با شنيدن اين حرف ها تكانی نخورد 

ولی من خوردم. به دو دليل:
1. اين فرد با زبان مادريم سخن می گفت و در جامعه ی 

من می زيست.
2. ده سال پيش خود من اين جمالت را به دوستانم گفته 

بودم!
لزوم سخن گفتن از تجاوز و آزار جنسی

در ايران امروز شايد هيچ گروهی به اندازه ی فعاالن حقوق 
دگر باشان، آمادگی بررسی اين امر و ارائه ی راهكارهای 
فاجعه  اين  كه  چرا  باشد.  نداشته  را  زمينه  اين  در  عملی 
دگرباشان  و  كودكان  زنان،  گريبان  گروهی  هر  از  بيش 
حقوق  فعاالن  گروه،  سه  اين  ميان  در  و  است.  گرفته  را 
دگرباشان بيش از سايرين توانسته اند خود را از بند سّنت 

ها و باورهای دست و پا گير رها كنند.
عنوان  با  مسائل  از  بسياری  ما  كشور  در  كه  دانيم  می 
»ناموس« و »اخالق« هرگز مورد بحث قرار نمی گيرند. 
حقوق  فعاالن  جّدی  مشكالت  از  زنان  به  خانگی  تجاوز 
داشته  نگه  پنهان  دليل  به  موارد  اغلب  در  زنان است كه 
شدن آن بوسيله ی خود قربانيان مورد رسيدگی قرار نمی 

گيرند.
مشكالت جنسی جوانان ما در ميان خود آن ها می ماند. 
كودكان  با  مستقيمًا  والدين  كه  افتد  می  اتفاق  كم  بسيار 

خود در باره ی اين مشكالت سخن بگويند.
در اين مقاله تالش شده است نگاهی جامع به انواع آزار 
و تجاوز جنسی، عوارض و راه های برخورد با آن انداخته 
های  سازمان  آمار  با  مطلب  اين  در  شده  ارائه  آمار  شود. 
الملل«  بين  »عفو  »يونيسف«،  بشر«،  حقوق  بان  »ديده 
روحی  از ضربه ی  پس  اضطراب  اختالل  ملی  »مركز  و 

آمريكا« مطابقت داده شده اند.
آزار و تجاوز جنسی چه هستند؟

جنسی  ی  رابطه  تجاوز  متفاوتند.  تجاوز  و  جنسی  آزار 
رفتار  گرفتن  قرار  برای  معمواًل  است.  زور  به  و  ناخواسته 
مجرمانه، زير عنوان تجاوز الزم است كه عمل جنسی به 
شكل كامل فيزيكی خود انجام گرفته باشد )البته تعريف 
تجاوز جنسی در قوانين كشور های مختلف تفاوت هايی 
دارد(. ولی آزار جنسی معنايی كلّی دارد. مثاًل برهنه كردن 
نا خواسته ی يك فرد نوعی آزار جنسی به حساب می آيد. 
حّتی تحقير انسان ها بر پايه ی جنسيت و گرايشات جنسی 
به عنوان آزار طبقه بندی می شود. به ياد داشته باشيد كه 
اين دو عامل هم برای زنان و هم برای مردان، در هر سّنی 

بوجود می آيند.
هم  موارد،  بسياری  در  الزم،  دانش  وجود  عدم  دليل  به 
كسی كه مورد آزار جنسی قرار می گيرد و هم شخص آزار 
دهنده از »عنوان« عملی كه در حال انجام است بی خبرند 
ولی اين بی خبری مانع از بروز آثار مخرب آن نمی شود. 
گرچه فرويد جنس تحريك جنسی در فرد متجاوز را مشابه 
می  مجرمانه  غير  جنسی  روابط  در  افراد  تحريك  جنس 
داند؛ بسياری امروز بر اين باورند كه تجاوز بيش از آن كه 
ارضا كننده ی نياز جنسی باشد، به نياز فرد برای سركوب 

كردن و اعمال قدرت بر می گردد.
برای شناخت تجاوز، خشونت فيزيكی الزامی نيست. به از 
: تجاوز گروهی،  به  انواع مختلف تجاوز جنسی می شود 
ی  رابطه  برقراری  به  همسر  كردن  )وادار  خانگی  تجاوز 
جنسی(، تجاوز در زندان)در متون مختلف اين نوع را جّدی 
ترين نوع تجاوز ديده ام ولی بر اين مسئله توافق همه گير 
اشاره  خردساالن  به  تجاوز  و  جنگی  تجاوز  ندارد(،  وجود 

كرد. موارد فوق الذكر در باره ی آزار جنسی نيز صادقند.
اين است كه هر  باشيم  ياد داشته  به  بايد  اما آن چه كه 
تجاوز  اگر  شوند.  می  محسوب  جرم  اعمال  اين  از  گونه 
جنسی به شكل سازمان يافته )مثاًل به دست يك دولت(  
انجام بگيرد، مصداق »جنايت عليه بشريت » و يا »جنايت 

جنگی« خواهند بود.
انگيزه های تجاوز 

)توضيح: پاره ای از مطالب اين بخش ممكن است در مورد 
صرفًا  زير  مطالب  اكثر  ولی  كنند،  صدق  نيز  جنسی  آزار 
مربوط به تجاوز است. انگيزه های آزار جنسی چنان متنوع 

هستند كه در زمان اين بحث نمی گنجند.( 
از زمانی كه فرويد گفت :» برای متجاوز فرقی نمی كند 
كه رابطه به شكل عادی باشد يا به شكل تجاوز« تا امروز 
كه بسياری از جرم شناسان انگيزه ی جنسی را چندان در 
انجام تجاوز دخيل نمی دانند ده ها انگيزه ی متفاوت برای 

ارتكاب اين جرم مطرح شده كه هيچ كدام نتوانسته اند بر 
ديگری ارجحيت يابند. به نظر می رسد كه تجاوز با انگيزه 

های كاماًل متفاوتی انجام می گيرد.
)ساديسم(،  آزاری  ديگر  خشم،  قدرت،  اعمال  نياز  از  جدا 
نياز جنسی و فشار روانی مزمن از انگيزه هايی هستند كه 

بيشتر در مورد تجاوز به چشم می خورند.
تمامی  در  عامل  يك  باشد،  كه  چه  هر  تجاوز  انگيزه ی 
موارد تجاوز به چشم می خورد و آن اين است كه هويت 
قربانی در نظر فرد متجاوز در حد يك شئ جنسی نزول 
می كند. به اين معنی كه مجرم قربانی خود را با هويت 
انسانی نمی شناسد، بلكه او را موجودی فاقد حقوق اوليه 
ی انسانی می انگارد، كه هر گونه استفاده از او و در اختيار 

گرفتن او بال مانع است.
تجاوز سازمان يافته

اين شكل از تجاوز مصداق »جنايت عليه بشريت« و در 
در شرايط جنگی، »جنايت جنگی« هستند.  بروز  صورت 
هم چنين اگر اثبات شود كه اين عمل به هدف اخالل در 
از آن( انجام  ادامه ی حيات يك گروه محلّی )يا بخشی 
هم  كشی«  نسل  »عنصر  عنوان  تواند  می  است،  گرفته 

بگيرد.
مهم نيست كه تجاوز سازمان يافته با دستور از باال صورت 
حاكمان  و  بزنند  عمل  اين  به  دست  نيروهايی  يا  بگيرد، 
قانونی آنان از اين عمل جلو گيری نكنند. در هر دوی اين 
اين  اين جنايت گناه كارند. ضمنًا  موارد عامالن و آمران 
عمل )مانند شكنجه( نمی تواند به بهانه ی اجرای فرمان 

توجيه شود. 
به دليل اهميت اين مطلب به مثال زير توجه كنيد:

اگر افرادی بی گناه در يك كشور محكوم به اعدام شوند 
با  و  دارد(  وجود  ها  اعدام  نوع  اين  از  شماری  بی  )موارد 
دستور مقامات قضايی و يا نظامی آن كشور كشته شوند؛ 
را  ها  آن  كه  سربازی  تواند  نمی  المللی  بين  مرجع  هيچ 
تيرباران كرده است، يا ماموری كه طناب دار را به گردن 
را مورد پی گرد قرار دهد. در چنين  انداخته است  آن ها 
مواردی سرباز و مامور كاماًل بال مسئوليت هستند چرا كه 
دستورات مقامات مافوق را انجام داده اند. به زبان خودمانی 
اين  يافته  باره ی تجاوز سازمان  »مامورند و معذور«. در 
ماده ی قانونی صدق نمی كند و عامل و آمر هر دو مجرم 

و با عنوان »جانی عليه بشريت« قابل پی گرد هستند.
تجاوز سازمان يافته در ايران

1.دهه ی 60 :
در طول دهه ی 60 در ايران افراد زيادی اعدام شدند. اكثر 
خلق«  »مجاهدين  به  موسوم  سازمان  اعضای  افراد  اين 
بودند كه عماًل با دولت ايران به مبارزه ی مسلحانه می 
تعداد  از  قبولی  قابل  آمار  هنوز  دهه  دو  از  پرداختند. پس 
اعدام ها در دست نيست، با اين حال گروه های بسياری در 

تالشند تا اسناد مربوط به آن وقايع را جمع آوری كنند.
تعداد  شدند،  اعدام  ها  سال  آن  در  كه  افرادی  ميان  در 
از آن جايی كه در فقه  كثيری دختر جوان وجود داشت. 
شيعه اين باور وجود دارد كه دختر باكره در صورت كشته 
شدن به بهشت می رود، و سران دولت ايران مسلّمًا عالقه 
بفرستند،  به بهشت  با دست خود  را  نداشتند كه دشمنان 
تصميم بر آن شد كه پيش از اعدام بكارت اين دختران را 
از بين ببرند. در پی اين تصميم تعداد كثير و نا معلومی از 
دختران محكوم به اعدام در شب اجرای حكم به عقد يكی 
از افراد سپاه )درباره ی ارگان اّطالعات كافی پيدا نكردم( 
در آورده شدند. و پس از اعدام به خانه ی پدر دختر می 
رفتند و مقداری پول به او می دادند  و مدعی می شدند كه 
اين پول مهريه ی دختر است كه پول گلوله ی تير باران 

از آن كسر شده است.
شدت  به  بشر  حقوق  فعاالن  سوی  از  تنها  نه  مورد  اين 
تقبيح شد، كه گروه هايی از مسلمانان نيز به آن خرده ی 
شرعی گرفتند. دو مورد شرعی قابل ذكر آنان اين بود كه 
1. رضايت دختر جای شك جدی دارد! و 2. در فقه شيعه 
دختر حتی با رضايت خود نمی تواند بدون اجازه ی پدر به 

عقد كسی در آيد.
2.زندان ها و ...

مواردی از تجاوز در طول چهار دهه ی اخير گزارش شده 
است. بسياری از افراد ادعا كرده اند كه ساواك از آزار و 
است. هم  استفاده كرده  عنوان شكنجه  به  تجاوز جنسی 
چنين پس از انقالب از كردستان ايران و .... نيز گزارشاتی 
به دست رسيده است اما در هيچ يك از اين موارد مدارك 
كافی برای تاييد »تجاوز سازمان يافته« ارائه نشده است.

در مورد زندان های ايران نيز در دهه ی اخير گزارشاتی 
منتشر شده است كه ادعا می كنند زندان بانان و بازجويان 
زندانيان را )از هر دو جنس( مورد آزار و تجاوز جنسی قرار 
نامه ی »احمد  راستا  اين  در  ترين مدرك  اند. مهم  داده 
باطبی« به پاره ای از سران جمهوری اسالمی بود كه در 
داده  بود. در پی وقايع رخ  اشاره كرده  آزار جنسی  به  آن 
پس از انتخابات دهم رياست جمهوری، اين بحث جّدی تر 

و با جزئيات بيشتری مطرح شده است.
3.پس از 22 خرداد 1388 :

كمی بيش از يك ماه پيش، در چند وبالگ شايعاتی در 
باره ی تجاوز به چند نفر از بازداشت شدگان اعتراضات به 

انتخابات مطرح شد. 
»اعتماد  حزب  كل  دبير  كروبی«  »مهدی  بعد  روز  چند 
ملی« نامه ای را منتشر كرد كه گفته می شد ده روز قبل 
به رييس مجلس خبرگان فرستاده شده بود و در آن تجاوز 

محتمل دانسته شده بود. در همان روز سخن گوی اعتماد 
تلويزيون فارسی BBC گفت كه در  با  ملّی در مصاحبه 
اين مورد مداركی وجود دارد. در پی اين سخنان يكی از 
كسانی كه به كروبی مراجعه كرده بود دوباره دستگير شد و 
مورد شكنجه ی كالمی قرار گرفت.)بازجو تالش می كرده 
آزار  او سواالت  از  و  باز سازی كند  او  را در ذهن  صحنه 
دهنده می پرسيده( سپس مهدی كروبی اعالم كرد كه تا 
زمانی كه رؤسای قوای مقننه و قضاييه به شاهدان تضمين 

امنيتی ندهند، شاهدانش را معرفی نخواهد كرد.
خامنه ای هم به »جنايات« انجام شده اشاره كرده است 
ولی تا به امروز معلوم نيست كه آيا اين به معنای پذيرش 

اتهام آزار جنسی است يا نه.
تمامی  كه  است  الزم  باب  اين  در  واقعّيت  درك  برای 
كسانی  ساير  و  بگيرند  قرار  بررسی  مورد  موجود  مدارك 
كه احتمااًل به چنين سرنوشتی دچار شده اند هم اقدام به 

اطالع رسانی كنند.
فجايع،  اين  اثبات  صورت  در  كه  رود  می  انتظار  اگرچه 
حاكميت ايران آن ها را به »گروه های خود سر« منتسب 
به  ايرانی  و  المللی  بين  بشری  حقوق  های  گروه  كند، 

مطالعات خود در اين زمينه ادامه خواهند داد.
در باره ی اين كه آيا اين وقايع ناظر بر »تجاوز سازمان 
يافته« هستند يا خير، هنوز نمی توان نظر قطعی داد، اّما 
اين  اخالقًا  شاهد،  يك  عنوان  به  )نويسنده(  جانب  اين 
بازداشتگاه  در  بگويم، خود من شخصًا  دارم كه  را  آزادی 
مورد حتك حرمت و آزار جنسی )نه تجاوز( قرار گرفته ام!

تجاوز اصالحی
تجاوز  ها،  فرهنگ  اتفاق  به  قريب  اكثريت  در  چه  اگر 
جنايتی غير قابل بخشش است، در پاره ای فرهنگ ها از 
آن به عنوان وسيله ی »تنبيه« يا »درمان« ياد شده است. 
اين مسئله امروز در آفريقا به چشم می خورد. به طور مثال 
در ميان تعدادی از آقريقاييان اين باور وجود دارد كه تجاوز 

به يك دختر باكره می تواند بيماری ايدز را درمان كند.
اما اين مسئله زمانی جنبه ی تكان دهنده ی خود را بيشتر 
عريان می كند كه در محافل حقوقی پاره ای از كشورها، 
تجاوز به عنوان جرم شناخته نمی شود. برای بسياری از 
ما،  شايد اولين برخورد با اين واقعيت به دادگاه »جيكوب 
زوما« رئيس جمهور فعلی آفريقای جنوبی برگردد كه آقای 
زوما در آن با اين كلمات از خود دفاع كرد:» لباس آن زن 
لباس بازی بود! و در فرهنگ »زولو« شما نمی توانيد زنی 
كه »آماده« باشد را رها كنيد!« اين بيانات در حالی بيان 
می شد كه هواداران »زوما« دراطراف دادگاه تجمع كرده 
بودند و فرياد می زدند:»فاحشه را اعدام كنيد!« دست آخر 
قرار  تجاوز  مورد  زنی  كه  شد،  تبرئه  »زوما«  تنها  نه  هم 

گرفته ناچار شد از ترس اعدام از آفريقای جنوبی بگريزد.
نمونه ی ديگری كه برای فعاالن حقوق هم جنس گرايان 
خانم  آفريقايی،  مشهور  ورزشكار  داستان  است،  تر  آشنا 
»سيملين« است كه بوسيله ی پنج مرد مورد تجاوز قرار 
گرفت و شّدت جراحات چنان بود كه به مرگ او انجاميد. 
خانم »سيملين« مشهورترين چهره ی آفريقايی بود كه به 
طور علنی خود را همجنس گرا معرفی می كرد! در دفاع از 
متجاوزان گفته شد كه اين عمل را برای اصالح او انجام 

داده اند! چرا كه »او بايد »زن بودن« را می آموخت!«
دادگاه محكوم  به خانم »سيملين« در  اگر چه متجاوزان 
حقوق  حامی  های  گروه  از  كه  »مثلث«  گروه  شدند، 
كه  گويد  می  است  جنوبی  آفريقای  در  گرايان  همجنس 
به طور ميانگين، هر هفته در اين كشور ده مورد »تجاوز 
اصالحی« صورت می گيرد. و تا به امروز تنها همين پنج 

نفر در دادگاه محكوم شده اند.
بد  دليل  به  )مثاًل  را  زن  بسياری  كه  آن  با  ما  كشور  در 
حجابی( عامل بروز تجاوز می دانند، قوانين ما بجز در مورد 
تجاوز خانگی به زنان)كه با مورد تمكين مواجه می شوند(، 

با انواع تجاوز خط كشی روشنی را انجام داده اند.
با اين حال گروهی از كسانی كه ادعا می كنند در زندان 
ها و بازداشتگاه های ايران مورد تجاوز قرار گرفته اند، می 
گويند در زمان تجاوز به آنان گفته شده است كه اين كار 
برای »درس دادن« به آنان، »اصالح« آنان و در سه مورد 
)كه تا به حال توانسته ام پيدا كنم( »به خاطر خدا« به آنان 
تجاوز شده است. در صورت اثبات اين ادعاها، اين اعمال 
به  شوند،  محكوم  مسئول  های  ارگان  از سوی  اگر  حّتی 

عنوان »تجاوز اصالحی« به حساب خواهند آمد.
عوارض تجاوز وآزار جنسی

تجاوز و آزار جنسی همواره با آسيب روحی همراه هستند، 
موارد وجود  بسياری  در  است  فيزيكی ممكن  آسيب  ولی 
نداشته باشد. همانطور كه گفته شد، تجاوز و آزار جنسی 
با  تجاوز  )مانند  نيستند  همراه  فيزيكی  خشونت  با  لزومًا 
به همين مسئله  با توجه  و...(  ارعاب و مسموميت  كمك 
اولويت خود  افزونی  نيز به شكل روز  اثر تجاوز  مرگ در 
در ميان عوارض تجاوز را از دست می دهد. به هر حال، 
در خطرند: 1.سالمت  جنبه  از سه  تجاوز  قربانيان  امروزه 

دستگاه تناسلی 2.سالمت روانی 3.سالمت اجتماعی  
در اين بخش متداول ترين عوارض تجاوز در بزرگ ساالن 

را فهرست وار بيان می كنيم:
خونريزی و عفونت واژنی و مقعدی  .1

درد مزمن  .2
سردی يا ناتوانی جنسی  .3

بارداری  .4
بيماری های مقاربتی  .5

مالمت خود  .6
بی خوابی  .7

اختالالت تغذيه  .8
كابوس و تداعی صحنه ی تجاوز  .9

سر درد و خستگی  .10
)PTSD( اختالالت استرس پس از ضربه  .11

اعتياد  .12
گوشه گيری  .13

خشم  .14
افكار انتحاری       .15

خود زنی  .16
چه بايد كرد؟

در واقع اين پرسش برای دو گروه دو جواب دارد. نخست 
كسانی كه خود مورد تعرض قرار گرفته اند و سپس كسانی 

كه به فكر كمك به اين افراد هستند.
اگر مورد تعرض قرار گرفته ايد:

نخست به اين سوال پاسخ دهيد كه: آيا دلتان می خواهد 
خود را با نام »قربانی« تجاوز بناميد، يا »بازمانده« تجاوز؟ 
بازمانده ی  را  از ته دل خود  بتوانيد  بسيار مهم است كه 
اين واقعه بدانيد. ابعاد واقعه ای كه بر شما رفته است بسيار 
گسترده است و اين را همه می دانند. ولی وظيفه ی شما 
در اين لحظه اين است كه خود را به عنوان يك نيروی 
بسيار مهم اجتماعی، سالم و سر حال به اجتماع برگردانيد. 
چنين  تكرار  از  توانيد  می  از هر كسی  بهتر  كه شما  چرا 
سرپا  كاماًل  كه  زمانی  تا  پس  كنيد.  جلوگيری  ای  فاجعه 
بايستيد، به مشكل خود بخنديد و آن را تحقير كنيد. بدانيد 
كه انسان های زيادی)مانند من و هم فكرانم( تا آن زمان 
درد شما را فرياد خواهيم زد. اصواًل اين بوق از دست ما 

نيافتاده و نخواهد افتاد!
اگر بتوانيد خود را به عنوان بخشی از اجتماع ببينيد و نه 
يك فرد مجزا، به خود كمك زيادی كرده ايد. تجاوز يك 
استبداد  بی سوادی،  اعتياد،  )مانند  است  اجتماعی  مشكل 
و...( كه گروهی را درگير می كند. شما تصادفًا يكی از اين 
افراد هستيد. مهم است كه باور داشته باشيد كه شما از يك 
مشكل اجتماعی توانا تر هستيد! روش رو به رو شدن با اين 
مشكل هم با شماست! گروهی دوست دارند با سرعت به 
پی گيری قانونی و يا به مبارزه بپردازند، گروهی هم دلشان 
می خواهد كه كمی آرامش داشته باشند و فشارهای روحی 
خود را كاهش دهند. هر كدام را كه دوست داريد انتخاب 
بدانيد كه به يك گوشه خزيدن و  اين را هم  البته  كنيد. 
به دنبال سالمت نبودن به هيچ عنوان به معنای آرامش 

پيدا كردن نيست. 
در نهايت به عنوان كسی كه با اين مشكل رو به رو بوده 
و امروز بسيار هم حال خوبی دارد، و به عنوان يك فعال 
حقوق بشر به شما پيش نهاد می كنم كه در اين سه محور 

حركت كنيد:
اين مشكل،  اين درك »درونی« برسيد كه در بروز  1.به 
راه  اگر لخت، وسط خيابان هم  نيستيد. حتی  شما مقصر 
می رفته ايد، روش برخورد با شما بايد چيز ديگری می بود. 

شما مقصر جرم كس ديگری نيستيد!
2.در اولين زمان ممكن به پزشك مراجعه كنيد تا مطمئن 
يا    AIDSمانند( عفونی  بيماری  يا  جراحت  دچار  شويد 
از برقراری رابطه ی  هپاتيت( نشده باشيد. و تا آن زمان 

جنسی خود داری كنيد.
نخواهيد  جدی  روحی  مشكل  دچار  باشيد،  قوی  3.اگر 
شد. ولی جلو گيری از هر مشكل احتمالی، حتمًا به يك 
روانشناس مراجعه كنيد. خدا را چه ديديد، شايد به بهانه ی 

همين مشاوره سيگارتان را هم ترك كرديد!
گرفته  قرار  تعرض  مورد  كه  داريد  عزيزی  اگر 

است:
بيشتری  كارايی  زبانتان  از  شما  گوش  اول  روز  چند  در 
شما  با  خواست(  دلش  كه  وقت  )هر  بدهيد  اجازه  دارد. 
سخن بگويد. مهم است كه چنان محيط امنی بسازيد كه 
عزيزتان بتواند درباره ی تجربه ی تلخش حرف بزند. ولی 
او را مجبور به اين كار نكنيد. حرف زدن او در باره ی هر 
به  با كشاندن مطلب  دارد، پس  پيشرفت  از  نشان  چيزی 
»تجربه ی تلخ« او را از حرف زدن با خود منصرف نكنيد. 
با او طوری رفتار كنيد كه انگار مورد تصادف رانندگی قرار 
نه  مسئله  اين  اند.  دزديده  را  كيفش  خيابان  در  يا  گرفت 
بيشتری  احساسی  ابعاد  از  نبايد  او،  برای  نه  و  شما  برای 
كه  كسانی  بگيرد.  تصميم  بتواند  بايد  او  باشد.  برخوردار 
مورد تجاوز قرار می گيرند معمواًل با بحران اعتماد به نفس 
رو به رو خواهند شد. به او كمك كنيد تا شرايط را ببيند 
و خود تصميم گيری كند! اجازه دهيد كه از اعماق وجود 

احساس كند كه به او ايمان داريد.
همه بايد بپذيرند كه در اين واقعه، او هيچ جرم و مسئوليتی 
های  مسئوليت  ترين  مهم  از  درك  اين  ايجاد  و  ندارد، 

شماست!
در پايان

تجاوز و آزار جنسی پديده های جديدی نيستند و به نظر 
بروند. وظيفه ی  بين  از  زودی  اين  به  نمی رسد كه  هم 
ما اين است كه تا می توانيم اين بحث را علنی و جدی 
مطرح كنيم. اگر خود مورد آزار قرار گرفته ايم، مسئوليم تا 
از اين كه كس ديگری آن را تجربه كند جلو گيری كنيم! 
اگر هم كه خود تا به امروز در امان بوده ايم بايد بدانيم كه 
در آينده كودكانی خواهيم داشت كه ممكن است به خوش 

شانسی ما نباشند.



»ما كودكان كاريم
كار فراوان داريم

كار مي كنيم همه جا
مثل همه  ی بچه ها

كار مي كنيم مثل يك مورچه
در همه جا و هر كوچه«

روشنفكران از دندانی چركين رنج می برند، اندوخته هاشان از منابع دست دوم 
است. ادبيات دست دوم مزيتی بارز دارد، احساس می كنيد كه به سرعت خيلی 
يعنی  ثانوی  ادبيات  باشم:  گفته  سريع  باهوشيد.  كنيد  می  احساس  دانيد.  می 

بومی سازی، يعنی نمی دانيم كه نمی دانيم. 
از رويدادهای  بيزاری  ناشفاف زيست و حيات،  با سوژه در فرق  سروكل زدن 
ترسيِم يك  ور  آن  ور  اين  كارگر،  نام طبقه  به  يا كوچك  نيچه  نام  به  بزرگ 
مجموعه تهی در دستگاهی، اما،  فكر نيست. از تا ی دلوز تا بی تای نثرمان، 
رويدادهايی ست  خرده  زايمان،   دردهای  اينها  نه  كه  گويند  می  نيست.  فكر 
برآمدن خورشيد سياهرنگی.  سال ها، دهه ها ، سده ها می گذرند.  از  پيش 
رويدادهای خرد و بزرگ رد می شوند، ماالرمه شش بش  قمار شعر، اين امر 
محدوث را، در پرتاب هرباره ی طاس منحل می كند و همه ی يك پرتاب، 
يك اكتبر، با مندلستم به تبعيد می رود. اصفهان سقوط كرد، تفليس طعم آزادی 
می چشد، در انزلی حزب كمونيست می سازند، در بهارستان به دنبال عدلند و با 
آبادان، كارگران اتحاديه اند. باز ما در گرد ادبيات ثانوی می گرديم. باز شكنجه 
گران در دانشگاه ها مدرس ند. هر گونه كاری روی پيشخوان مان هست، از 
درجه چهارترين نويسنده در سكانديناوی يا تورنتو، تاريخ فلسفه ياد می گيريم 
و گمنامی از وايومينگ مطلبی درباب لكان و يا كسی ديگر راس و ريس كرده 
اجازه  انديشه  به  كه  كوچك  پاشاهای  ما  برای  برامان،  دهد،  توضيح  برامان 

پادرركابی و تفرج خاطر می دهيم. 
 ، دور  جاهای  در  بلند  خيزهای  ياد  ماست. حول  روشنفكری  عين  ما  سياست 
كمی گول، با نثری مصنوع، می گرديم. اين منظومه  بی شمس است، عينش 
كور. يكی دوتا اندازه دان می خواهيم، تا فكرشان باشيم، در فكرمان باشند، در 
فكرهمين چيزهای كوچك دورو بر، همين »عمله ی« آفتاب سوخته با كلنگی 
پياده،  كارعابر  و  بی كس  پل های  آذربايجان، همين  از  لبخندی  و  در دست 

همين مصالهای پراز نامه.
نام  به  آمدند.  افرادی  بهارستان،  در  واقعی  دادگاهی  حكم  از  پس  ها  سال 
مسلمانی اما  عاشق دولت و با كالمی از جنس خاك تفته كه در صالی هر 
بودند و ماندند. بی خبر، مفهوم  اينان بی خبر  هجاش خدايی كشته می شد. 
های ديگران را عاريه می گيرند. زرنگی ايرانی را سيصد سال است می شناسيم. 
ايم. در آن  آخرش همين است كه داريم، در تلويزيون شاهد خوشبختی بقيه 
سال ها ضد امپرياليست بودن را از كمونيست ها دزديدند و جايی پنهان، يك 
روز كه آفتابی ش كردند ديگر نردبانی بود برای باال رفتن از ديوار سفارتخانه 
ها تا به چند كارمند دون پايه سفارت چشم بند زده عكس خانوادگی بياندازند. 
امروز ايده ی تحديد دولت توسط سازمان های مردمی، ايده ای كمونيستی، را 
محدود كردن دولت لواط گران می فهمند. دولت را اما نمی فهمند، چون هنوز 
دوستش دارند. مشكل اين نيست كه اينان پسران تاجران ند، كه باشند، مگر با 
درك شان از مبارزه ضد امپرياليستی به كجا رسيدند، به الجوردی با عينك ری 
بن و خندق به خندق كودكان تكه تكه شده در خوزستان. همه ی اين كارها، 
صدسال پس از عشقی، زوال ما و  زوال خدای خودشان بود. اينان دردشان، 
درد ماست، خود بی دردند، اينان درد دندان عقل مايند. پس شايد دست كم از 
گرته برداری ها چيزی بيآموزند تا از محاق درآيند. وگرنه اتفاقی نمی افتد، می 
اثبات وجود خدايی  ميريد، به بهشت نمی رويد و كودكان اين كشور را خرج 
كرده ايد كه بنابه تعريف همان دين به اثبات نيازی ندارد. حجاريان، اين سنگ 
نگار سيصد ساله،  از فرزندان چاپخانه ی بازار مولوی، كه امروز چنين بی مهابا 
با اعتراف نامه به ما می آموزد حتی اگر برايش نوشته باشندش، دست كم او می 
داند. با سی نازی آباد خونين، اين حجار راستی را از پدرش آموخته است، نه از 
مسلمانان. مانده اين خيل روشنفكران دينی، اين اسالميون منورالفكر كه در بی 
بی سی چخوف نقل می كنند. چرا برای سرپانگهداشتن اين يكی يای آخر دين، 
يك دهه شصت، وزارت اطالعات، پول نفت و مردی در ماه الزمند؟ چرا اپرا ها، 
چرا دانشگاه ها را بستيد؟ اين كه اقتدار فكر نيست. اين سيصد سال ترس است.  

می توان فهميدش، اما نمی توان با يای آن به شروع چيزی رسيد.

 يا آرامگاهيم يا بنگاه واردات. سختی استخوان يك انديشه در نثرمان كالبدی 
نمی يابد. شسته رفته نشسته در انتظار چيزی و دل تسلی مان روايتی بی اساس 
اندر پايان نقش روشنفكران. و اين روشنفكران، گاهی هم كه نقد می گويند، باز 
چركاب دندان در جوهر كالم شان جاری ست. آيا بايد گزارش اين دندان ساييده 
بود هنگامی كه كه هفتاد ميليون استاديوم  را ترك می كنند؟ آيا بايد گفت كه 
سياست يعنی امر و امور شهر؟ لغت پليتيك يعنی شهريت. اين بيزاری از امر 

سياسی، آخرش ارتجاع به قانون گياه است و سجده بر برگ و الخ.
آرام آرام می پوكيد و كاری برای كسی نكرده ايد. كسی براتان كاری نكرده 

است،  می پوكيد آرام آرام در حوالی كاشان.
گاوی  عربی،  يا  التين  های  نام  به  مزين  های  نوشته  دست  اين  چون  چرا؟ 
ست شيرده كه ما، چون فكر نمی كنيم اما زرنگيم، پس كاری نمی كنيم، می 

دوشيمش. اين دوشيدن كله می پوكاند.
 تاويل گراِن هايدگر با بنجامين، آسمان با ريسمان، شراب كدر را وانهيد. كتاب 
را كه خوانديد  دلخوش نباشيد كه فهميديد چه گفت، بپرسيد چرا می توانست 
بگويد. چرا می توانست به چيزی ساده، مسخره، نافاخر مثل يك من پنبه و 
تبديلش به يك قواره پارچه در ليورپول فكر كند و ارزش اضافه را در كارخانه 
ريسندگی كاشف شود، يا كه می توانست در مه 68 در جنبش باشد و رابط سطح 
هستی و هزار فالت برای درگذشتن از عقل سرمايه، يا كه چرا گزارش شور 
انقالبيون پاريس در نقد خرد ناب بود، يا مانيفستی برای مردی با يك پنجره بر 

دوشش دوان دوان در خيابان. 
ناگفته.  پرسش  يك  اش  گوشه  هر  ست،  غريبی  جای  هم   اينجا  كنيد  باور 

هرگوشه در اين رديف، هجای حرفی ست به اندازه ی دنيا.
ادبيات اولی باشيم گرچه دير آمده ايم! اين واالن دارهای تنهايی را كنار نزنيد 
تا عجوالنه جهل مركب را جار زنيد. سجاف سجاف از هم وايش كنيد تا بدانيم 
ايم.  را چرا و چگونه دوخته  از جنس كژ سليقگی روزمره  اين پرده ی كلفت 
حقيقت، پيش و پا افتاده، نه بی پرده گفتن بلكه همين سجاف هاست. از صفر 
شروع كنيد. فكر كه كنيد رخنه مورچه ها در بازار مولوی را درمی يابيد، فكر كه 

كنيم، رد گذر نيمی از حقيقتيم.
 آيا رواست چنين سخن گفتن، هنگامی كه ديوانگان متعرض به دانشگاه هايند 
؟ پرسش اشتباهست، اين يك حق نيست، وظيفه است، دفاع از هوش، كالم 
روشن و فكر دقيق، واندادن ابتكار عمل نخستين وظيفه است، درست هنگامی 

كه تبهكاران در خيال ارتكاب به اشتباهی بزرگند.
 به آرمان ها در همين وانفسا نيازمنديم. كشورمان صحن مجادله بر سر معنای 
دخول و اشكال تجاوز به صدها يا هزاران انسان شده است. از اين پس، پرسش 
اصال اينست: آيا ديگر حق داريم، اگر حق داريم، توانش را داريم، كه به فارسی 
رذالت  حكم  آن  با  كه  بنويسيم  خطی  به  گوييم؟  سخن  فارسی  به  بنويسيم، 
برنامه ريزی شده می نويسند و واژگانی بكاربريم  كه از دهان اينان بيرون می 
ايرانی  آيد؟ چگونه می توانيد دخترتان را دوست بداريد هنگامی كه مردانگی 
آلمانی تكلم  با زبان فارسی رحم زندگی می دراند ؟ يهودانی كه در آوشويتز 
می كنند، به نظر اين تنها قرينه تاريخی برای درك موقعيت اين زبان است. 
اغراقی در كار نيست. آنچه كه در اين ماه رخ داده،  گامی ديگر به سوی انهدام 
زبان فارسی، قوه تكلم انسان در اين كشور است. آن چيزی كه اين ديوانگان 
بدان ايجاد وحشت، رعب يا هر چيزی می گويند، البته كه بهت آور است چون 
اين  ناموس طبيعت،  با خدشه در  اين رودررويی  اما همين بهت،  مردم آدمند. 
آوار سنگين سيصد سال قحطی، زبان را الكن می كند و كالم زبان از بيان معنا 
قاصر می ماند، احمدی نژاد عقلش پاره سنگ بر می دارد، رييس جمهور می 
شود و جمهور ما سرتاپا ناكس. در اين سی سال اين دومين ضربه به زبان تكلم 
مردم است، پيامدهای آن اولی را به ياد داريد؟ اسپان سپيد در آسمان، مين زير 
پا، اوين دانشگاه، دانشگاه جبهه و جبهه سينما. اين گسيختگی دوم است. به 

زودی ديگر سر راست نخواهيم كرد، همه بسيجی می شويم. 
خطر را اين بار مردم در شهر حس كرده اند. 

 پس، كار فراوان داريم.  در اين چاه آباد از روی منابع دست دوم  برای آرمان 
پرستانه  چاه  اثبات  نيست،  آرمان  رد  مرثيه  ايد.  خوانده  مرثيه  گرايی  آرمان  و 
زيستن، مداحی برای نفتكش هاست. به آرمان ها نيازمنديم چون برای فرزندان 

بازجويان مان می خواهيم دانشگاه بسازيم.

*
سی صد سال، نگارش قماری بود در دی. كارمان اما، در گود، آنجا كه از مرام 

و ماالرمه می گوييم، طاس بازی ست.
كمين مرام مشترك، وغ وغ ساهاب در شيخ فضل اهلل.، هنر همين است.

سی صد سال سنگ
ميالد س

ريشه هاي تاريخي فمينيسم
سهيال

در حالی كه در دوره فئودالی زنان اشراف و نجبا بتدريج دارای حقوقی شده بودند 
با استقرار سلطنت مطلقه اين حقوق از بين رفت. در طبقات تهی دست جامعه  
اما زنان به نوع ديگری زندگی ميكردند زيرا مسئله تهيه نان خانواده به عهده 
آنان بود و با آن كه فرزندان خانواده هم به آنها كمك ميكردند  اما مسئله اصلی 
خريد و تهيه غذا با آنها بود. به بازار ميرفتند و بر سر خريد اجناس يا كيفيت 
آنها چانه زده و بحث ميكردند و يا به هنگام بحران ها دست به گدايی ميزدند 
يا شورش ميكردند. در اغلب موارد زنان فقير بودند كه ابتكار عمل شورشها  را 
به عهده داشتند. مثال شورش نان در سال 1693 . يا در سال 1737 زنان همه 
كاری كردند تا از عزيمت يك كشتی حامل گندم جلوگيری به عمل آورند و 
مردان آنها هم حمايتشان ميكردند و سوگند ياد كرده بودند كه اگر كسی زنان 
آنها را متوقف كند كشتی را آتش خواهند زد يا در سال 1795 در  فرانسه حدود 
40 زن با كودكانشان راه را بر نانوايی كه سواره  با بار نانش ميگذشت بسته و از 
او قيمت نان را جويا شدند و بعد از او خواستار كاهش قيمت نان شدند و وقتی 
او امتناع كرد بر سرش ريخته و نانها را غارت كردند و سربازان همواره در محل 
ارتكاب خالف حضور داشته و سعی در به عقب راندن زنان ميكردند اما زنان 
ميدانستند كه آنها در ته قلبشان از آنها جانبداری ميكنند. وقتی دولت فرانسه بر 
نمك ماليات بست و قيمت آن از منطقه ای به منطقه ديگر متفاوت كرد زنان 
دست بكار قاچاق نمك شدند و وقتی سربازان از آنها می پرسيدند كه چرا شكم 
های همه آنها برآمده است حتی زنان سالخورده هم ادعای بارداری )ديررس( 
ميكردند و نمك های خود را ارزانتر از قيمت دولتی ميفروختند و باز ميگشتند.

در دوره رنسانس در 1300-1550 در ايتاليا بعلت رشد اومانيسم و روی آوری 
به دانش و مطالعه و رشد فلسفه و نظاير آن زنان دانشور هم بيشتر بودند اما 
اكثر آنها در جوانی خود فعاليت هايی می كردند و با ازدواجشان معموال همه 
چيز پايان می يافت و يا اگر ازدواج نميكردند مشكالت مالی می يافتند و فقير 
می زيستند و بايد وقت زيادی را تخصيص ميدادند به دفاع از خود و فعاليت 
هايشان. از اين دسته زنان نوشته هايی در دست هست كه مربوط  به تناقضات 
زندگی خودشان و آشتی دادن  نقش دشوار دو گانه زن دانشور و زن متاهل 
است و بيشتر نوشته های آنان در باره مسائل دنيوی است و همچون مردان هم 
عصرشان چندان در قيد نوشتن پيرامون موضوعات دينی نبودند. مردان حق راه 
يابی به مناصب دولتی و باالتر را داشتند اما زنان نه. در رنسانس بعلت آن كه 
تالش ميشد تا از »قرون وسطای سياه« گسست انجام شود پس برای قانون 
تا به  آنها تالش ميشد  گذاری و موضوعات حقوقی و قضايی و حل و فصل 
قوانين رم و يونان قديم مراجعه شود و اين نيز كمكی به زنان محسوب نميشد 

زيرا آنجا نيز در باره زنان چيزی نوشته نشده بود.
و حق  ميشدند   و شكننده محسوب  مغز  زنان سبك  دوره همچنان   اين  در 
حمل سالح نداشتند. پس بايد در خانه ميماندند و معاشرت با مردان برای آنها 
خطرناك بود زيرا عصمت و پاكدامنی آنها در خطر می افتاد. در هنگام ارتكاب 
از مردان مورد شكنجه قرار ميدادند زيرا اعتراف گيری از  جرم زنان را زودتر 
آنها به نظر مقامات راحت تر بود. اگر رابطه زناشويی دوام نمی آورد گناه بيشتر 
مال زن بود كه وظايفش را خوب انجام نداده بود . گفته ميشد كه زنان از سوی 

طبيعت با حجب و حيای بيشتری به دنيا می آيند پس بايد از مجامع عمومی 
بركنار باشند و حق تقدم در همه چيز عمومی با مردان بود. زنان در دو حالت 
و  خوب  زن  ازدواج.   حال  در  يا  كرده  ازدواج  بودند:  تصور  قابل  جامعه  برای 
پاكدامن زنی بود كه در كتاب مقدس توصيف شده بود و فرمانبر امر شوهر بود 
و خود را وقف خوشبختی مرد و فرزندانش ميكرد. مرد بود كه بايد اتوريته اش 
را بر زن تحميل ميكرد و در صورت لزوم او را به دادگاه ميكشاند و يا حتی تنبيه 
فيزيكی اش ميكرد. احترام زن همواره در سايه شان و منزلت مردان خانواده بود 
و بخاطر خودش به او احترام گذارده نميشد.  با اين كه بسياری از مردان آن 
دوره معترف بودند كه سهم زن از زندگی و جايگاه اجتماعی او ناعادالنه است 
اما همه آنها خواستار تثبيت و ادامه  همان قوانين و شيوه زيست عقب مانده 
بيولوژيك  تا بوده چنين بوده.  زنان مطابق دوره های مختلف  بودند زيرا كه 
خود  تقسيم ميشدند:  دختر دوشيزه ، آماده ازدواج ، زن متاهل،  باردار،  مادر، 
مادر شيرده،  بيوه، پيرزن،  اما در زمينه مجازات، چنانچه مرتكب خطايی ميشد 
برابر با  مرد مجازات ميشد مگر اين كه باردار يا در حال شير دادن بود كه برخی 
تخفيف ها شامل حالش ميشد.  به هر حال رنسانس دستاورد جديدی )نه به 
ذاتی و  دارای خصلتهای  زنان   . نداشت  زنان  برای  آن معنای رهايی بخشی( 
اما بودند زنان جسوری كه  مادرزادی شرم سكوت و فرمانبری تلقی ميشدند. 
بحث راه می انداختند و علنا به وضعيت خود و زنان ديگر اعتراض ميكردند و 
انديشه های اينان بصورت مكتوب در دست هست و قابل مطالعه ميباشد. از 
وضعيت تفكر و رفتار زنان طبقات پايين متاسفانه مدركی در دست نيست زيرا 
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تغيير نام بلوار ايرج ميرزا در مشهد، و اين توضيحي كه حاكمان 
به  ميرزا.  ايرج  اشعار  به  بازگرديم  تا  شد  باعث  اند،  نوشته 
بر  نقدشان  كه  انقالب مشروطه  دوران  ترقي خواه  روشنفكران 
سنت و خرافات مذهبي برا و قاطع بود، و نه چون زمانه ي ما، در 
پي آخوندهاي روشن تر و يا كت و شلواري هاي مذهبي. باري:

در سردر كاروانسرايی    تصوير زنی به گچ كشيدند
از مخبر صادقی شنيدند ارباب عمايم اين خبر را    
روی زن بی نقاب ديدند گفتند كه وا شريعتا، خلق 

آسيمه سر از درون مسجد    تا سردر آن سرا دويدند
ايمان و امان به سرعت برق    می رفت كه مومنين رسيدند

اين آب آورد و آن يكی خاك    يك پيچه ز گل بر او بريدند
ناموس به باد رفته ای را    با يك دو سه مشت گل خريدند

چون شرع نبی از اين خطر جست    رفتند و به خانه آرميدند
غفلت شده بود و خلق وحشی    چون شير درنده می جهيدند

بی پيچه زن گشاده رو را  پاچين عفاف می دريدند
لبهای قشنگ خوشگلش را    مانند نبات می مكيدند

در بحر گناه می تپيدند بالجمله تمام مردم شهر 
درهای بهشت بسته می شد    مردم همه می جهنميدند
می گشت قيامت آشكارا    يكباره به صور می دميدند

طير از وكرات و وحش از جحر    انجم ز سپهر می رميدند
اين است كه پيش خالق و خلق    طالب علوم رو سفيدند

با اين علما هنوز مردم    از رونق ملك نااميدند

قسمت پنجم

اولين سفرم به خارج
در پائيز 1896 براي گرفتن گذرنامه جهت رفتن به خارج 
)وين( به زادگاهم و جائي كه كسي از فعاليت انقالبي من 
اطالعي نداشت برگشتم. به محض ورودم به شهرمان و 
براي اولين بار اسم  »مرد پير« كه لقب سياسي لنين در 
نمي  زمان  آن  در  خورد.  گوشم  به  بود  پطرزبورگ  سنت 
توانستم رابطه اي بين اين لقب با تولين )و.اي.لنين( كه 
آنچنان حريصانه مقاالتش را در ورشو خوانده بودم بيابم 
. زماني را كه براي اولين بار راجع به » مرد پير« شنيدم 
كامال بيادم هست . دوستي به نام النا سولومونوفنا داشتم. 
يدر  كوچك  ي  كلبه  در  كه  داشت  فقيري  نسبتا  والدين 
من  همچون  نيز  النا  كردند.  مي  زندگي  شهر  ي  حومه 
به  ورشو  به  رفتن  جاي  به  ولي  گفته  ترك  را  زادگاهش 
سنت پطرزبورگ رفته بود. در آنجا فرصتي نصيبش شده 
بود و توانسته بود دوره هاي پرستاري را بگذراند. وقتي از 
با  ببيند.  را  تا خانواده اش  آمده  النا هم  مادرم شنيدم كه 
عجله به خانه اش رفتم تا آخرين خبرهاي انقالبي سنت 

پطرزبورگ را دريافت كنم.
غروب يك روز جمعه بود و مانند خانه هر يهودي محترم 
، حداقل پنج شمع سوسوكنان آن كلبه محقر را روشنائي 
مي بخشيدند. النا تعدادي اعالميه هاي سنت پطرزبورگ 

از ميان اسباب هايش بيرون آورده بود كه در زير نور  را 
رابطه  در  شديم.  آنها  خواندن  مجذوب  و  نشسته   شمع 
پطرزبورگ  در سنت  كه  گفت  من  به  النا  اعالميه  اين  با 
شخصي با لقب » مرد پير « كه واقعا پير هم نيست زندگي 
مي كند. اين » مرد پير« در آن زمان در زندان بود ولي از 
همان زندان موفق شد اين اعالميه ها را بنويسد و به دست 
رفقاي خود در خارج از زندان برساند. جالب ترين چيزي 
كه در آن زمان نوشته بود رساله اي به نام »چه كساني 
دوستان خلق اند و چگونه بر عليه سوسيال دموكرات ها 
مي جنگند« بود كه در آن تئوري هاي تخيلي نارودنيك 
ها و يا پوپوليست ها را كه در آن زمان در جنبش سوسيال 
دموكراسي روسيه غلبه داشتند را رد مي كرد. متاسفانه النا 

نتوانسته بود يك نسخه از اين رساله را به دست آورد.
بودم  منتظرش  كه  را  اي  گذرنامه  ماه  –چهار  از سه  بعد 
از طرف فرماندار ويتبسك به دستم رسيد و من به طرف 
به وين بروم. همان طور كه گفتم  آنجا  از  تا  ورشو رفتم 
هزينه سفرم به وسيله ي اوكينا الكساندروفنا تهيه شده بود 
كه همچنين با كمك تعداد ياز دوستان ترتيبي داده شده 

بود كه حتي مقرري اندكي هم برايم فرستاده شود.
ارتباط با محافل انقالبي خارجه به خوبي برقرار شده بود. 
اولين كسي را كه در وين مالقات كردم دختر اكسلرد بود.

آكسلرد يكي از بنيانگذاران گروه »رهائي كار« بود كه در 
سالهاي بعد منشويك شد و به دشمن علني اتحاد شوروي 
تبديل گشت. دخترش ورا آكسلرد دانشجوي رشته پزشكي 
بود. آشنائي با او كمكم كرد تا بر مشكالت ناشي از نقص 
در زبان آلماني غلبه كنم و قادرگردم هر چه زودتر كارهايم 
را سر و سامان بخشم. تحصيالت در زوريخ باعث گشته 
بود كه ورا زبان آلماني را به خوبي تكلم كند در ضمن او 
اتريش  دموكرات  برجسته حزب سوسيال  رهبران  شخصا 

را مي شناخت.
در زماني كه در وين بودم حوادثي از قبيل جلسات توده ايي 
، اعتصابات، ستيز شديد حزب در پارلمان، تظاهرات خياباني 
بر عليه وزارت منفور بادني همه و همه تاثير بسياري بر 
من كه با رسوم فعاليت در محافل مخفي تربيت شده بودم 
گذاشت. در يك جلسه ي توده اي وسيع مركب از كارگران 
زياد  دقت  با  كارگران  اين  كردم.  شركت  گاليس  دهقاني 
به سخنرانان گوش مي دادند. برخي ازآنان برخاسته روي 
كارگري  كفش  و  تن  بر  پيشبند  كه  حالي  در  رفته  سكو 
در پا داشتند نطق هاي شورانگيزي ايراد مي كردند. آنها 
به خاطرم مي  را  ايالت ويتبسك كشور خودمان  دهقانان 
آوردند. ولي با مشاهده ي اختالفي كه از لحاظ طرز تفكر 
داشتند اگر كسي بهمن مي گفت كه زماني در زادگاه بومي 
كه  گفتم  مي  او  به  شد  خواهد  برقرار  جلساتي  چنين  ام 

زيادي در رويا به سر مي برد. اگرچه مشتاقانه به پيروزي 
انقالب در روسيه مومن بودم ولي در آن زمان اين پيروزي 

به نظرم خيلي دور و غير قابل حصول مي آمد.
برجسته  مروجين  آنها  در  كه  بزرگي  جلسات  در  تنها  نه 
تر نطق هاي آتشين ايراد مي كردند ، بلكه در اجتماعات 
كوچكي هم كه در كلوب ها برگزار مي شد و سخنرانيها و 
بحث هاي تئوريك در آن صورت مي گرفت، شركت مي 
كردم. حوالي اين زمان گرايش رويزينيستي به وضوح در 
خاطر  به  بود.  شده  آشكار  آلمان  دوكرات  سوسيال  حزب 
نمي آورم كه آيا كتاب ادوارد برنشتين و يا مقاالت او را د 
يا نه؟ ولي يادم  نيوزيت« خوانده بوديم  رمجله ي »داي 
تئوري  و عوض كردن  ماركس  به  انتقاد كردن  كه  است 
به طور  ها  بحث  كلوبي  جلسات  در  بود.  مد شده  هايش 
گرچه  گشت.  مي  رويزيونيسم  ي  مسئله  دور  به  عمده 
ارتدكس  هاي  ماركسيست  طرف  به  من  تمايل شخصي 
بود و نه به طرف آنهائي كه از ماركس انتقاد مي كردند. 
با اين وصف خيلي برايم مشكل بود كه سر وته اين جدل 

ها را درك نمايم.
من  بر  زيادي  ويژه  تاثير  وين  در  روسي  شدگان  تبعيد 
من  خاطره  در  را  خود  عميقا  آنچه  بلكه  نگذاشتند. 
جنبش  مركز  كه  ويني  بود.  ديگر  وين  ساخت  جايگزين 
بود.  جالب  و  متنوع  وين  در  زندگي  بود.  اتريش  كارگري 
ولي استطاعت مالي آن را نداشتم كه مدت زيادي در آنجا 
بمانم . با وجود اين كه من  و ورا زندگي ساده و فقيرانه 
اي داشتيم، پول هايمان به سرعت ته كشيد. اتاق كوچكي 
كرايه كرده بوديم و تقريبا با عدس و ساالد سيب زميني 
اجازه مي داديم كه  به ندرت به خود  آورديم.  به سر مي 
اعياني »بيفتك« گوشت االغ بخوريم. دوستانمان  غذاي 
ما را دست مي انداختند و مي گفتند خوردن چنين غذائي 

باعث دراز شدن گوش هايمان مي شود.
از آنجائي كه پولمان داشت ته مي كشيد سعي مي كرديم 
 . شويم  مطلع  اوضاع  از  زودتر  چه  هر  و  بيشتر  چه  هر 
را صبح  اربيترزيتانگ   Arbeiter Zeitung روزنامه  
ها مي خريديم و قبل از هر چيز به صفحه ي پشت آن 
جائي كه محل اعالم جلسات ، سخنراني ها و گزارشات 
آن  را طبق  روزانه ي خود  برنامه  و  نگاه مي كرديم  بود 
تنظيم مي كرديم. مجبور بوديم بيشتر راه را با پاي پياده 
طي كنيم ولي اگر جلسات جالب بود به پياده روي اهميتي 
نمي داديم. گاهگاهي هم به ياد كار »اساسي » خود يعني 
دانشگاه ورا و دوره مامائي من مي افتاديم ولي سعي مي 
كرديم حداقل توجه و وقتمان را صرف آن نمائيم. بنابراين 
نبايد باعث تعجب شود كه چرا من در امتحانم قبول نشدم 

و مجبور شدم يك ترم ديگر باقي بمانم.
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حمايت مالي شما ياري ارزنده اي است 
براي تداوم و ارتقاي انتشار خيابان

نام بانك در سوئد
نام دارنده حساب

اين طبقات هرگز  كه سنت ثبت و ضبط زندگی خود در 
چندان اهميت نداشته است و منابع در دسترس آنها هم به 
لحاظ سواد و هم ديگر امكانات ناچيز بوده است و در نتيجه 
از غنای زندگی آنان كمتر اثر جدی در دست هست. به هر 
حال  اين بحث ها 400 سال به طول كشيد و سرانجام 
به علت تغييرات ساختاری در جامعه و نياز دولت بود كه 
عده بيشتری از زنان وارد صحه اجتماع شدند كه بعدتر به 

آن مي پردازيم. 
  اما نفس همين بحث ها خود مهم بود و بخشی از زمينه 
مبارزاتی بورژوازی بر ضد سلطنت،  دول فئودالی و مذهب 
و  زنان  وضع  برای  كه  اروپا  تاريخ  در  بعدی  دوره  بود.  
بررسی آن اهميت دارد  رفرماسيون مذهبی نام گرفته است 

كه همان ظهور پروتستانيسم است
مذهب و رفرماسيون

رفرماسيون يگانگی دين مسيحيت و خود مسيحيان را بهم 
ريخت و پاره پاره كرد. مارتين لوتر در شال 1517 تزهای 
خود را بر سر در كليسايی در ويتنبرگ آلمان نصب كرد و 
بعدها در جلسات كليسای ترنتو مواضع روشن خود را در 
رابطه با خواستهايش پيرامون رفرم در زمينه مذهب و كليسا 
اعالم كرد.  لوتر، كالوين و ديگر رفرميست ها قصدشان 
منزه كردن كليسا و مسدود كردن امكان سوء استفاده و 

انحراف از آيين اوليه مسيحيت و بازگردان كليسا به مسير 
درست بود و ميگفتند كه بايد كتاب خدا را درست فهميد. 
قصد آنها متالشی كردن كليسا نبود اما به هر حال تفرقه 
پيش آمد. علت ظهور پروتستانيسم را بايد در متن شرايط 
اجتماعی سياسی اروپا درك كرد و ظهور دولت-ملت های 
مدرن كه با واتيكان و آموزه های مذهب كاتوليك در تضاد 
می آمدند و همچنين بهترين ايدئولوژی برای بورژوازی يا 
رسته سوم بود و جنگ های مذهبی پس از آن نيز تجربه 

شد كه يكی از مهيب ترين حوادث اروپا است. 
 پروتستان ها طی سده 1500 شمال اروپا يعنی انگليس 

اروپا  )پيشرفته ترين بخشهای تجاری و صنعتی  آلمان  و 
كه بورژوازی در آنجا رشد كرد( را زير نفوذ خود گرفتند. 
طبق نظر پروتستانها هر كس مسئول زندگی و اعمال خود 
بود و رابطه بين خدا و شخص مومن نيازی به ميانجيگری 
از  بايد  انجيل  و  نداشت  ديگر  افراد  تعبير  و  تفسير  و 
انحصار كليسا خارج ميشد و زبان انحصاری التين نيز به 
بايد  پس  آمد  نمی  مختلف  كشورهای  مردم  آموزش  كار 
را به زبان معمولی مردم هر كشور نوشت.  كتاب مقدس 
هيچ پديده ای در جامعه اروپا بی نصيب از اين تحوالت 

بورژوايی و مذهبی نماند حتی زنان.
.لوتر مخالف تعبيراتی بود كه زن را موجودی ناقص العقل  
اين كه گويا مرد موجود كامل است و  تفسير ميكردند و 
زن از دنده او و برای تكميل او آفريده شده است و خود از 
خويش دارای هويت و اصالتی نيست.  اما خود لوتر نيز باور 
داشت كه مقام و منزلت زن پايين تر است هم او بود كه 
ميگفت مرد خورشيد است و زن ماه او. اما استقبال زنان از 
رفرماسيون به اين علت بود كه اجازه بيشتری به آنها ميداد 
تا بطور آزادانه تری  فرايض مذهبی شان را انجام دهند. در 
همين زمان صنعت چاپ هم به طور ابتدايی پای ميگرفت 
و  مذاهب اروپايی از آن استقبال ميكردند تا از اين راه با 
پخش نسخه های ملی كتاب مقدس مردم بيشتری را به 
طبقات  زنان  مسلما  هم  اينجا  در  كنند.  جلب  خود  سوی 
مرفه بودند كه  امكان سوادآموزی را داشتند. همزمان با 
ايجاد امكانات بيشتر برای مطالعه آزاد انجيل و دست يابی 
به كتب مختلف عده ای از رفرميست های مذهبی دچار 
بدگمانی شدند كه مبادا اين مطالعات آزاد در مجامع زنان 
و صنعت گران و پيشه وران شهری، آنها  را به انحرافات 
بود  شده  روشن  بتدريج  كند.  دچار  غيرمذهبی  و  مذهبی 
اوضاع  در  واقعی  تحول  ايجاد  پی  در  هم  رفرميستها  كه 
اجتماعی زنان نبودند. آنها در بهترين حالت اوضاع معنوی 
و مذهبی زنان را مورد لطف و عنايت خود قرار ميدادند و از 
تساوی ارباب و بنده، زن و مرد، غنی و فقير، فقط در زمينه 
مذهبی و مسيحی آن در مقابل خداوند صحبت ميكردند 
ابدا منظورشان كسب اين تساوی در حوزه اجتماعی و  و 
امری زمينی و اين جهانی نبود. براي مثال مي توان به لوتر 
و برخوردش با جنگ و انقالب دهقانی در آلمان نگريست. 
دهقانان آلمان در 1525 دست به يك انقالب تمام عيار 
عليه وضعيت رعيتی و بردگی خود زدند و با توسل به آموزه 
های لوتر اعالم كردند كه ما همه بندگان خدا هستيم همه 
برابر خلق شده ايم و رعيت و اربابی معنايی ندارد و كسی 
نبايد برای كس ديگری كار كند و مزدوری انجام بدهد. 
به  دست  و  شده  ميدان  وارد  خود  توان  همه  با  ها  ارباب 
سركوب اين جنبش بسيار بزرگ و حماسی شدند . لوتر به 

دهقانان پيغام داد كه برادران دينی من گويا شما فراموش 
به  مربوط  است  موضوعی  برابری  موضوع  كه  ايد  كرده 
جهان باقی و من آن را برای جهان فانی نگفتم اما دهقانان 
به حرفهای او وقعی ننهادند و به مبارزات خود ادامه دادند و 
بعد از اين لوتر حكم »جهاد« عليه دهقانان را صادر كرد و 
فتوا به مرگ و قتل عام آنها داد و كشتار دهقانان را ثوابی 
برای مومنان مسيحی يعنی ارباب ها دانست و با اين كه 
ارباب ها بدون دعای خير او هم صد البته از منافع اربابی 
خود دفاع ميكردند با اين حال فتوای لوتر در دست آنها و 
پشت گرمی به آن برای ايشان خالی از لطف و فايده نبود. 
پس از سركوب جنبش و جنگ دهقانی رهبر 28 ساله آن 

به نام مونتزر را دستگير و در پای ارباب های آلمانی گردن 
زدند و مجسمه ای به يادبود كشتار دهقانان بنا كردند تا 
درس عبرتی برای همه شورشيان نسل های بعدی باشد. 
اما همچنان نميتوان منكر اهميت كار لوتر شد كه توانست 
با تفسيرهای جديد خود راه را برای سكوالر شدن جامعه 

در دوران های بعدی تا حد زيادی باز كند
حول  مباحثی  كه  زن  يك  كتاب  اولين   1538 سال  در   
»دفاع از زنان« در بر داشت زير چاپ رفت و مورد غضب 
زير  زنان  از  كتابی  هيچ  قرن  آن  پايان  تا  و  گرفت  قرار 
بعد زنان طبقات  ابتدا زنان اشراف فئودال و  چاپ نرفت. 
چون  ولی  كردند  شروع  را  نوشتن  بورژوا  متوسط شهری 
بيشتر درگير مسائل خانواده و خانه بودند از آن مينوشتند 
و به امور خارج از خانه و زندگی خود نمی پرداختند. دعا 
خوانی و نذر و نيايش و مراسم مذهبی همسرداری و بچه 
داری تنها مشغوليات شان بود و هرگز كار نوشتن مزاحم 

كار خانگی آنها نميشد!!! 
رفرماسيون  كه  گفت  بندي  جمع  عنوان  به  توان  مي 
بهبود  و  از مذهب مسيحيت  استفاده  توقف سوء  خواست 
شرايط درونی كليسا بود قبل از آن كه همه رشته ها پنبه 
شود . مسيحيت در سده 1500 مذهب رسمی همه اروپا 
بود كودكان با نامهای مذهبی غسل تعميد می يافتند افراد 
برای  بودند  مرگ  از  پس  دنيای  و  مرگ  نگران  هميشه 
آمرزش روحشان نامه های آمرزش ميخريدند كه يكی از 

كاالهای پرفروش از سوی پاپ بود.  نذر و قربانی برای 
مريم باكره در مقايسه با پسرش بيشتر بود.  دقيقا بهمين 
مسئله  بود.  زياد  استفاده  سوء  عليه  واكنش  هم  ها  علت 
ازدواج نكردن كشيشان يك مسئله جدی شد وقتی فاش 
هايشان  معشوقه  با  ها  كشيش  همه  چهارم  يك  كه  شد 
زندگی ميكنند. پس پروتستان ها امر ازدواج آنان را مطرح 
كردند و بستن صومعه ها. كشورهای پروتستان بطور كلی 
رشد بورژوازی را سريع تر تجربه كردند )زمينه های آن را 
نيز داشتند( و زنان هم در آنجا بيش از جاهای ديگر فعال 
امور اجتماعی شدند....زنان در معرض اتهاماتی نظير داشتن 
پراكنی  نيشدار خبرچينی ورراجی شايعه  زبان زهرآگين و 
ناقض  نزد هر زنی  زبان درازی  قرار داشتند  و بی حيايی 
شرف محسوب ميشد زنان گستاخ و بی پروا و بی توجه به  
نقض مورد »شرف و حيا« بشدت محكوم ميشدند. زيرا زن 
بايستی لطيف آرام خاموش حرف شنو مهربان و با عفت 
را  اتوريته مردان  دراز و سبكسر  زبان  و  باشد زن گستاخ 
ميشكست. همچنين تولد فرزندان خارج از ازدواج  هم جرم 
بود و قابل مجازات و در سال 1800 بود كه امری محسوب 
شد كه پيگرد و تعقيب قانونی نداشت .  زنان فقير و بی پناه 
زيادی بودند كه از ترس جامعه و مجازات ، كودكشانشان 
را به قتل ميرساندند تا مجازات نشوند و برای همين نيز باز 
مجازات در نظر گرفته شده بود. سيستم مجازات فقيران 
و اقشار فقير و بی پناه جامعه يكی از احمقانه ترين ساز و 

كارهای جوامع طبقاتی است. 
موج عظيم ساحره ستيزی  در سيستم قضايی كشورهای 
اروپايی بين سالهای 1450 تا 1750 اتفاق افتاد. در اين 300 
به دادگاه كشانده  سال گمان ميرود كه صد هزار ساحره 
شده باشند و نيمی از آنها به مرگ محكوم شده باشند كه 
در آتش سوزانده ميشدند سيستم قضايی اين كشورها زنان 
كشتار  و  پاكسازی  كار  ميكشت.  سيستماتيك  طور  به  را 
زنان به حدی شديد شد كه گاهی در برخی روستاها تعداد 
كمی زن يافت ميشد . حوا سرمشق اين زنان بود مگر نه 
فريفته  را  آدم  و  دانا ظاهر شده  زنی  نقش  در  او  كه  اين 
بود حاال هر كس كه ادای دانشوری و دانايی در می آورد 
محكوم ميشد . جادوگران ابتدا زنان سالخورده و بعد بيوه 
مردساالر  جامعه  مراتب  سلسله  در  كه  زنانی  زيرا  بودند 
انتسابی به مرد نداشتند و تنها زندگی ميكردند موجوداتی 
عجيب و ناآرام و خطرناك شناخته ميشدند و بسته شدن 
صومعه ها هم تعداد زنان فقير آواره و گدا را زياد كرده بود 
و مستمسكی به دست قدرتمندان ثروتمندان و كشيشان 
داده بود تا مشكالت اجتماعی  را روی سر آنها آوار كنند و 
آنها را مجازات كنند و مردم را سرگرم دارند و بدين شكل 

توجهات را از مسائل اصلی منحرف كنند.
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