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  نوامبر ٢٥
  روز جھانی مبارزه علیھ خشونت بر زنان

  

اما خشونت . سال بھ سال می گذرد و چنین روزی فرا می رسد
سال می گذرد و در روزنامھ . علیھ زنان بیشتر و بیشتر می شود

خبرھای دردناک خشونت ھای  ی ھای مختلف خواننده ھا و سایت
ھنوز از خشونت . نسی ھستیماجتماعی و ج دولتی، متعدد خانگی،

، از ٨٨ ا و کتک ھا و تجاوز ھای خیزش سالھا و دستگیری ھ
و سھیال عاطفھ ھا  نداھا و ترانھ ھا، از زھرا بنی یعقوب ھا،

شتیانی آکھ حکم سنگسار سکینھ محمدی قدیری ھا فارغ نشده ایم 
" جرمی"سال  زندانی بودن بھ  ٨شھال جاھد بعد از . یید می شودأت

قتل ھای . تھ می شودویخآن معلوم نیست بھ دار آتی صحت کھ ح
نمی خواھند ھمسر  پاشی بر صورت زنانی کھ صرفاً ناموسی، اسید

حوادث  ی ی باشند تیتر اول صفحھمردی قراردادی یا برده 
  . نامھ ھاستروز

عراق و پاکستان وضعیتی  ،چون افغانستان ھای دیگر ھمکشور
و ھای اروپایی ست کھ در کشورجھ اقابل تو. بھتر از ایران ندارند

خشونت بر زنان آمار می دانند آمریکا کھ خود را مھد دموکراسی 
 ھای پسرک خوردن زنان توسط شوھران و دوست کت .باالیی دارد

ثانیھ یک زن  ٨مریکا ھر آ در .شان امری عادی تلقی می شود
در  .گیرد قرار می) ضرب و شتم، قتل یا تجاوز(مورد خشونت 

خستین عامل معلولیت یا مرگ ا اعمال خشونت در خانواده بھ ناروپ
یعنی بیش از سرطان یا . سالھ بدل شده است ۴۴تا  ١۶زنان 

  . تصادفات رانندگی
سوزی زنان برای فرار از تن دادن بھ ازدواجھای مار خودآ

خصوص مناطق محروم قلب ھر ھ اجباری در مناطق مختلف دنیا ب
ی ھنگام کاریابی ھای جنس درخواست. انسانی را بھ درد می آورد

ھا از سوی استادان روز  فرماھا و در دانشگاهزنان از سوی کار
بھ روز باال رفتھ و دختران و زنان را ھر چھ بیشتر از شاغل 

بھ دلیل گسترش فقر و نابرابری آمار تن . بودن منصرف می کند
و تجارت ) سالگی رسیده است ١٣کھ در ایران بھ سن (فروشی 

ھای مختلف روزانھ در کشور ،دختران و زنانکس و قاچاق س

ھای جمھوری  تجاوز بھ زنان در زندان. افزایش پیدا می کند
ً  اسالمی ھم فقط بھ زندانیان  چون گذشتھ ادامھ دارد و اگر قبال

در . سیاسی محدود می شد اکنون شامل حال زنان مختلف می شود
زن ابعادی فاجعھ بار  ایران بھ دلیل وجود دولت دینی، خشونت بر

بھ خود گرفتھ و دولت از مجریان و حامیان اصلی اعمال این 
زنان  ی بنا بھ قوانین اسالمی، مجازات ھای ویژه. خشونت است

 ...حجاب اجباری، سنگسار، نداشتن حق طالق و . وجود دارد
ھر روز شاھد اذیت و آزار زنان در ایران . نمونھ ھایی از آنست

ھای  دادگاه. ی از سوی نیروھای نظامی ھستیمبھ خاطر بدحجاب
ھا و گاه چند سال برای گرفتن حکم  ست کھ ماها ایران پر از زنانی

شان ھم  شان حتی فرزندان از تمام حق و حقوق. طالق سرگردانند
  .چشم می پوشند تا طالق بگیرند

روز بر تعداد زنان دست فروش متروی  ھر . ...اما باز ھم 
ور خانھ ھستند و کاری آ زنانی کھ نان. شود ران افزوده میتھ

اما ھر روز مورد خشونت ھای متعدد . سخت و طاقت فرسا دارند
. ھا قرار می گیرند نآمورین مترو و در معرض باج خواھی أم

شان بھ حراست  شان و معرفی توھین و بی احترامی، ضبط اجناس
  .مترو کمترین خشونت بر علیھ آنان است

د گفت کھ اغلب زنان در برابر خشونت ھای سفانھ بایأو مت
خشونت  گوناگون خانگی مانند کتک خوردن از مردھای خانواده،

ھای اجتماعی مانند تجاوزھای خیابانی، خشونت ھای دولتی مانند 
کتک و شکنجھ و تجاوز، بھ دلیل  دستگیری بھ دالیل مختلف و

 ترس از عواقب آن، سکوت می کنند و حتی شکایت و افشاگری
این موضوع در نقاط مختلف دنیا و باالخص در مناطقی . نمی کنند

چھ سنگین . جا حاکم است صدق می کند کھ فرھنگ سنتی بر آن
  . است بھای زن بودن در این دنیا

اگر . خشونت ھای متعدد نقاط مشترک تمامی زنان دنیاست
 ھا بھ یک نآ ی ھا با ھم فرق می کند اما ریشھ ھمھ شکل خشونت

الر حاکم بر خشونت بر زن زائیده سیستم مردسا. ی گرددمجا بر
مریکا آشرق و  ،جھان است کھ امروزه در تمام کشورھا از غرب

میانھ این خشونت ھا روزانھ تولید و باز تولید  می تا آفریقا و خاور
ھا  شود و بنابراین تمام نھادھایی کھ بھ نوعی وابستھ بھ این  سیستم

ی ھ حقوق زنان را دارند نجات دھنده ھستند و داعیھ پرداختن ب
 سیاست ھای این نھادھا ھم در راستای سیاست. ھیچ زنی نیستند
در ایران ھم . ساالر استھای مرد ھا و سیستم ھای ھمھ دولت
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ھای اسالمی و نسبیت گراھای فرھنگی و کمپین یک  فمینیست
ھمگرایی سبز، کسانی کھ این روزھا پرچم سبز را  میلیون امضا و

ی م کرده اند و زھرا رھنورد را بانوی اول ایران در زمینھ عل
چرا کھ  .نیز از این قاعده  مستثنی نیستندزنان معرفی می کنند 

قانونی ضد  ھای ھا با شگردھای مختلف ھمان سیاست ھمگی این
شان  ھای زن و اسالمی رژیم جمھوری اسالمی را مبنای فعالیت

جای جای جھان، تنھا با اتکا  مبارزات ما زنان در .قرار داده اند
آگاھی بر علیھ انواع ی بر پایھ  دمان و اتحادمان با یکدیگر وبھ خو

  .خشونت ھا بھ رھایی مان می انجامد

. ھا ھیچ نتیجھ ای ندارد منتظر ماندن و چشم دوختن بھ باالیی
سکوت کردن و دم بر نیاوردن و سر خم نمودن تنھا فرودستی 

. باید فریاد برآورد و جنگید. تر می کند تحمیلی بر زنان را عمیق
کش زنان ساختھ اند بیرون پرید و سر باید از حصاری کھ برای

این عصیان است کھ می تواند در برابر خشونت ھای خانگی . شد
 باید آگاه شد، عصیان. و دولتی و اجتماعی مقاومت و مبارزه کند

   ٭گر بود و عصیان کرد تا بھ رھایی رسید
  ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

  :٨ادامھ از صفحھ ی 
روح  انیون، علم  ا و (ھ  ا ب  ھ دس  ت گروھ  ی خ  اص  ای  ن ارگ  ان

ش  وند ک  ھ   اداره می) ش  ان و بازوھ  ای اجرای  ی  توجی  ھ گ  ران م  ذھبی
پیوستھ ھوشیارند تا در صورت تخطی فرزندان آدم و حوا از مسیر 

تنھ  ا  ترین ش  کل ممک  ن ک  ھ بازگش  ت ب  ھ بھش  ت، آن  ان را ب  ھ س  خت
جزئ  ی کوچ  ک از آن چیزیس  ت ک  ھ در جھ  نم در انتظارش  ان اس  ت، 

شاید کھ بھ راه راس ت آم ده، اگ ر . مورد تنبیھ و سرکوب قرار دھند
م رد ھس  تند اش  تباه آدم را تک  رار نکنن د، و اگ  ر زن ھس  تند دس  ت از 

  .گونھ بردارند گمراه سازی و شیطنت حوا
،  ی و مذھبیھای قوم و این چنین است کھ برده داری، سرکوب

، سرکوب، کودتا، جنگ، اختالف طبقاتی،  زن ستیزی، دختر کشی
زمین داری کالن، سرکوب طبقھ کارگر، شکنجھ و تجاوز، اشغال 

ا، قانون شریعت، قتل عام، گری، اختالف دستمزد، قرون وسط
اب  پلیس ضدّ  زندان، ّ شورش، تشکیالت امنیتی، انفرادی، تو

و ایدئولوژیک، دخالت در   بیی کنترل گر مذھاھ سازی، ارگان
ستیزی،   علوم انسانی حریم خصوصی افراد، سرکوب روشنفکری،

، شستشوی مغزی، توجیھ کثافت  ، جاسوس پروری چپ کشی
فقیھ، مفتی عزم، رابای بزرگ، تجارت سکس،   کاری، پاپ، ولی

ساالری، حتی زن قاچاق انسان، پدرساالری، پسرساالری، مرد
سرمایھ، بمب اتم، تحریم اقتصادی و غیره زاد آساالری، بازار 

و حتی تئوریزه  توجیھ، تفسیر  شان بھ راحتی ھمگی علت وجودی
، و با وقاحت ھرچھ تمام تر )شود  جلوه داده می(و قانون مند شده 

ھای  ، تفاوت بھ حساب تقدیر، مشیت الھی، جبر زیست محیطی
ت اجتناب موقعی ، ، برتری فرھنگی ختالفات فرھنگیبیولوژیک، ا

ھا، میزان لیاقت و درک و ظرفیت  ناپذیر، تفاوت ھوشی انسان
مین منافع أ، برتری نژادی و غیره جھت ت افراد، برتری جنسی

  .شوند  گروھی مشخص در این دنیا، گذارده می
ً   چنان چشیدن طعم سیب تابو بھ حساب می ھم آید مخصوصا
  ٭"!!!!سرخش"نوع 

 ....بار شھال جاھد و این
  

  ه صمیمیآزاد
و چھ سرد و  ؛چھ سخت و بیرحمند دیوارھای زندان اوین

شھال  ۶-۵ ھم در صبحگاه ساعت آن .تاریک است حیاط اوین
. ھا ناباورانھ بود کھ باز ھم برای خیلی جاھد اعدام شد در حالی

. ھمھ بی عدالتی و مردساالری زنان بسیاری خشمگین شدند از این
کھ بھ از ھمھ امتیازات ضدزن باز ھم حضور یک مرد ولنگار کھ 

او بھ جای شھال بھ خاطر خیانت و فریب . او اعطا شده استفاده برد
با لباس سیاه و قیافھ ای مغموم  !دریغ. ..اما .مجازات می شد باید

زنان . بار مردم را فریب دھد شد تا این ھا حاضر می در دادگاه
ھال بعد از بسیاری با انتشار خبر در رسانھ ھا گریستند و سھم ش

بود کھ البتھ در تلویزیون ھایش  اعدام، نمایش چند دقیقھ از دادگاه
کوتاه ی و با یک جملھ  ش بوداعدام ی یید کنندهأجھت دار و ت

عده ای ھم  !"مختومھ شد" .سالھ شھال بستھ شد ٨ابھام پری پرونده 
چقدر زود و ساده ھمھ . خوشحال شدند کھ باالخره بھ سزایش رسید

چقدر زود و . یید می کنندأشوند و حکم می دھند و ت قاضی می
شھال جاھد اعدام . باور می کنند ،ساده ھر چیزی را کھ می شنوند

سال از عمرش را در زندان سپری کرد و در  ٨شد در حالیکھ 
ھم زیر فشار  بار اقرار بھ قتل  کرد و آن ھا تنھا یک تمام این سال

 ی بنا بھ گفتھ. شھ انکار کرددر تمام دفعات بعد او ھمی. و شکنجھ
ی بردند بنا ھایش تا  شب آخر ھم کھ او را بھ انفرادی م ھم سلولی

مبنی بر جلب  بر قول ھا و وعده ھای محکمی کھ ناصر محمدخانی
باز ھم . امیدوار بھ آزادی بود رضایت اولیائ دم بھ او داده بود،

 بر گفتھھمھ چیز در این پرونده عجیب است و بنا . دروغ و فریب
او رازھای زیادی را با خود برد و دفن کرد و  وکیل شھال، ی

ات بزرگ از نوع امنیتی و این ماجرا رنگ و بوی اتفاق ...افسوس
انگار چیزھایی  .ھای حکومتی را با خود بھ ھمراه داردزدو بند

و اللھ سحرخیزان و  ارد بھ دوره ی قتل ھای زنجیره ایربط د
شاید . دندھا قربانی ش ھر دوی آن. اندشھال جاھد شاھدانی بوده 

برای ھمین اول . شنیدند و فھمیدند کھ نباید ،چون چیزھایی را دیدند
کھ قتل را  اللھ  قربانی شد و بعد چھ کسی بھتر از شھال برای این

شھال جاھد رفت تا بھ خیل زنانی بپیوندد کھ . بھ گردن او بیندازند
زن آن یز و اسالمی ضدو قوانین تبعیض آمقربانی این سیستم 

. مان مختومھ نشده است ما ماندیم و این ماجرا کھ برایاما . شدند
  . ماجرایی با ردپایی ھزاران سالھ

بھ دختر . دل می بندد" قھرمان پرسپولیس"دختری نوجوان بھ 
دختر در جامعھ ای زندگی می کند کھ ارزش او . ھیچ نیاموختھ اند

امعھ ای کھ دختر باید الگوھا ج. تعیین می شود" مردش"بر اساس 
انتخاب " از ما بھتران"ن ھم آو قھرمانانش را از میان مردان و 

. ، آن ھم در این جامعھ، خود حدیثی است"از ما بھتران"کند؛ و 
زنان، زن «شھال در دنیایی متولد می شود کھ بقول سیمون دوبوآر 

دای از ھمان ابت. »کھ زن بھ دنیا می آیند می شوند و نھ این
زندگی، ارزش ھا و معیارھایی در گوش دختر خوانده می شود کھ 

سالھ را بھ این  ١٣ وگرنھ دختر. آینده ی او را شکل می دھد
مردک فوتبالیست چھ کار؟ در ھمین سن و سال ھا یکی عاشق 

" ِ عاشق آن مرد ھنرپیشھ کھ جای  می شود و آن دیگری "پیت درَ ب
. رضا گلزار را می بیندبزرگش است و آن یکی رویای محمدپدر

ارتباطی با کدھای . ھا اکتسابی است و نھ وراثتی ھمھ ی این
ژنتیکی ندارد، بلکھ ارتباط مستقیم دارد با مناسبات اجتماعی حاکم 
و نقشی کھ برای زنان در نظر گرفتھ شده و از کودکی توسط 

. بھ او دیکتھ می شود) یعنی خانواده(دولت بزرگ و دولت کوچک 
اشد نقشش اینست کھ ھمسری نکھ خودش بھ آن آگاه ببدون ای

  . در آنست" خوشبختی"چنانی بیابد کھ ھمانا  نآ) مردی(
ِ . "اغلب دختران در این رویاھای پر توھم خود ناموفق اند د رَ ب

اما در جامعھ ی ایران . دنبال دختر روستایی ایرانی نمی رود" پیت
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دنبال ود و شھال بھ می تواند بھ دنبال شھال بر" ناصر محمدخانی"
جوان . شناختی این جامعھ، زیباستشھال با معیارھای زیبا. او

قدر کم  برای ھمین در زمانی کھ شھال ھنوز آن. پیگیر است. است
گی بگیرد، صیغھ ی سن است کھ حتی نمی تواند گواھینامھ ی رانند

آقای "ھا و در خفا صیغھ ی  شھال برای سال. خانی می شودمحمد
نمی دانم رنج این مخفی کاری را شھال چطوری . ستا" فوتبال

ی اش را چطور در این بازی تحمل کرد و تمام جوانی و زیبای
بھ سراغ ھمسر عقدی " آقای اخالق فوتبال"شب ھایی کھ  !؟گذراند

ولی شھال  !؟ر چھ فکری بود و بالعکس اللھخود می رفت، شھال د
زن  ۴سالم نھ تنھا دین ا. و اللھ سحرخیزان قربانی یک چیز بودند

داشتن را مجاز می داند بلکھ در مذھب شیعھ، تا ھر تعداد صیغھ 
زنان "توھین و تحقیری کھ بھ . را مجاز می داند) فحشای شرعی(

و محروم از ھر حقوقی روا داشتھ می شود خارج از بیان " صیغھ
خصوص اگر اعضای این جامعھ ھ جامعھ ی مردساالر ب. است

از نھایت استفاده را می ان برسد، از این امتیش شان بھ دھان دست
  ...  برند

چھ  واقعاً  ال این است کھؤحاال شھال را اعدام کرده اند و س
ست کھ این مناسبات اجتماعی ا کسی مقصر است؟ پاسخ من این

این مناسبات است کھ شھال را برای . ضدزن است کھ مقصر است
را بھ دار  و حکومت کھ او ؛چنین فرجامی ساخت و پرداخت

این قوانین دین و مذھب است کھ شھال را بھ طرف مرگ . آویخت
و . اش و ھم قانون وحشیانھ ی قصاص اش" صیغھ گری"ھم . راند

از . مسلما این مناسبات نمایندگان  حقوقی و حقیقی خود را دارد
کھ از " آقای اخالق فوتبال"تا  رئیس قوه ی قضائیھ اش بگیر

رد و دساالر بھ او داده حظ می بامتیازاتی کھ حکومت مر
  ...چارچنگولی بھ آن می چسبد

 ...ناسبات اجتماعی دیگری بودبرای ھمین باید دنبال ساختن م
توانیم  ما دختران می آموزد کھ میمناسباتی کھ از نوجوانی بھ 

ھمھ ی ... را فراھم می کند زاده و مستقل باشیم و زمینھ ھای آنآ
گوھای خوب و انقالبی کھ احساسات ما را ال. نیاز بھ الگو داریمما 

دھد و محرکی می شوند برای تالش ما بھ  ثیر قرار میأتحت ت
. ما ی شھال ھم یکی بود مثل ھمھ. منظور ساختن یک دنیای بھتر

سالھ ای کھ دنبال مدل می گشت اما او را در یک  ١٣ دختر
شاید  شاید اگر زمانھ ی دیگری بود،. فوتبالیست مردساالر پیدا کرد

عنوان یک زن موجودی آزاده و ھ اگر بھ شھال یاد داده بودند کھ ب
کردیم کھ  با اختیار است، شاید اگر در جامعھ ای آزاد زندگی می

الگویش ) با آن ھمھ پیگیری(افراد حق انتخاب داشتند، شھال 
جوانان، زنان و مردان عصیانگری می شدند کھ زندگی خود را 

   !!کرده بودندقف ساختن دنیایی بھتر و
ھایی سکوت و مغموم  ما در مقابل چنین جنایتی اما وظیفھ 

ما ی وظیفھ . ما شورش و عصیان است ی وظیفھ. شدن نیست
ھایی کھ  افشاگری از حقیقت و جنایت. ستا افشاگری. فریاد است

  ٭نونی و غیرقانونی بھ کار می رودبر علیھ زنان، قا
  

  استقالل تشکل زنان از حضور مردان

 آری یا نھ؟
  

  روشنک مینو
مبارزه برای رھایی زنان یکی از ارکان مبارزات ما در جنبش 

ھم اکنون در شرایطی بھ سر می بریم کھ . زنان بوده است
عرصھ ھا  ینابرابری و تبعیض علیھ زنان و ستم جنسیتی در تمام

بھ وضوح دیده مى شود و حال کھ ما برای دستیابی بھ جامعھ ای 
کھ در ستم تالش می نماییم بی تردید جای آن است  عاری از ظلم و

  .تولید نابرابری پرھیز کنیمروند مبارزاتی، خود از باز
با این وجود وقتی صحبت از برابری زن و مرد در تشکل 

ید، موضع ما این است کھ این تشکل آن می مستقل زنان بھ میا
 زمانھا، نھادھا و سا دولتی بایستی عالوه بر استقالل از کلیھ 

 در این. ھا، از حضور و نقش مؤثر مردان استقالل داشتھ باشد
ً یک تضاد بھ چشم می خورد از یک سو مبارزه . جاست کھ ظاھرا

ستم، از سوی دیگر  برای رھایی و جامعھ ای عاری از ظلم و
بالفاصلھ برابری طلبان دوآتشھ  .مستقل از مردان ی تشکیل جبھھ

می نمایند کھ حاال خودتان  ما را محکوم بھ ترویج نابرابری
  . جداسازی جنسیتی بھ راه انداختھ اید و از این قبیل ایرادات

این بحث پیرامون علل لزوم استقالل زنان از رھبری مردان 
ھزاران سالھ تبعیض ی سابقھ . در ساختار جنبش زنان است

این شکاف کھ در تمام زمینھ . جنسیتی بر ھیچ کس پوشیده نیست
خورد و نمی توان نسبت بھ آن بی توجھ بود، منجر  ھا بھ چشم می

بھ شکل گیری فرصت ھای نابرابر میان زنان و مردان برای 
از . دستیابی بھ توان مبارزاتی و آگاھی ھای سیاسی گردیده است

ھمین رو چھ در گذشتھ و اکنون شاھد جایگاه انحصاری مردان در 
  .پیشبرد مبارزات و جنبش ھای مردمی بوده ایم

؟ آیا پس از این ھمھ توان از این ھمھ سال تجربھ گذشت یا میآ
سال مبارزات زنان در تمامی عرصھ ھا، توانستھ ایم دیدگاه 
سرکردگان جنبش ھا نسبت بھ جایگاه زنان در مبارزات را تغییر 

، زنان علیرغم حضور ٨٨ جنبش مردمی سال آیا در دھیم؟
یشبرد آن در جھت رادیکال و حداکثری، در مدیریت مبارزات و پ

  منافع و حقوق خود، نقش تعیین کننده ای داشتھ اند؟ 
: نویسد یسیمون دوبوار در كتاب معروف خود ـ جنس دوم ـ م

زمانى كھ دو طبقھ انسانى در برابر ھم قرار مى گیرند، ھر یك از "
اگر ھر دو . خود را بھ دیگرى بقبوالندی این دو مى خواھد سلطھ 

دعا باقى بمانند، چھ در عالم مخاصمت و چھ در طبقھ در مقام این ا
ھمواره در حال تنش، بین خود رابطھ متقابلى  ی، ولیعالم دوست

از دو طبقھ واجد مزیت و امتیازى باشد،  یاگر یك. كنند یایجاد م
ی نماید تا طبقھ  یخود را م یشود و تمام سع یبر دیگرى چیره م

توان دریافت كھ  یین مبنابرا. دیگر را تحت سیطره خود نگھ دارد
كھ زن را تحت سلطھ خود  در مرد این اراده وجود داشتھ باشد

  ."درآورد
ی زنان، ارتقاء مبارزاتی و ھدف مھم بسیاری از تشکل ھا

اما در . آگاھی ھای سیاسی و رھایی زنان در این عرصھ است
شرایط کنونی کھ این ھدف بھ طور کامل تحقق نیافتھ است؛ تشکل 

و عاری از شکل  ر نقش مؤثر مردان، اگر شانس بیاوردزنان در اث
ساالرانھ باشد؛ درگیر افکار و ھژمونی فکری گیری مناسبات مرد

دلیل دیگر کھ منجر بھ . مردان حاضر در تشکل خواھد گردید
نتیجھ مذکور می گردد، عدم توانایی مردان در فھم حقیقی ستمی 

اھی مردان نسبت بھ میزان آگ. است کھ بھ زنان روا داشتھ می شود
ھا و مطالعات جانبی پیرامون  این ستم در حد مشاھدات عینی آن

چھ خود زنان ھر ثانیھ با آن دست  جنبش زنان است و نسبت بھ آن
  .  بھ گریبانند متفاوت است
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از نتایج حضور مؤثر مردان در چنین تشکلی در نھایت  یبخش
نفعل می گردند یا این خواھد بود کھ زنان یا در اثر تسلط مردان م

ً  آن کھ در بسیاری موارد، روند مبارزاتی بھ شکل مبارزات صرفا
طبقاتی بدل شده و مبارزه علیھ ستم بر زن و ضرورت شکل 

در نھایت تشکل . گیری تشکل مستقل زنان را انکار می نمایند
زنان بھ آسانی بھ تشکلی برای مبارزات جاری آقایان بدل خواھد 

حضور مردان  ی کھ تشکل زنان بھ واسطھاین موضوع . گردید
مبدل بھ تشکلی خارج از مسائل زنان گردد؛ بھ معنی بستھ بودن 

بدون شک مبارزات رھایی . فعالیت جنبش زنان نیست ی حوزه
بخشی چون مبارزات زنان نمی تواند در مجرایی متفاوت از 
مبارزات سایر اقشار تحت ستم، چون کارگران، معلمان، ملل تحت 

زنان ھمواره جزئی از ھر یک از این گروه ھا . باشد... و ستم
ھستند و از سوی دیگر اتحاد این جنبش ھا برای پیروزی نھایی، 

اما محدود شدن یک یا چند . جزو ملزومات مبارزات مردمی است
جنبش بھ اھداف یکی از جنبش ھا و حرکت در مسیر دستیابی بھ 

مبارزات مردمی است و آن ھدف، در حقیقت اقدام بھ فلج نمودن 
اختالل یا عدم تحرک تمام بخش ھای سیستم مبارزاتی، دستیابی بھ 
رھایی کامل را ناممکن می سازد و نتیجھ این مبارزات، 

  .دستاوردی مقطعی و کوتاه مدت خواھد بود
ضعف مردان نیز در فھم حقیقی ستم بر زنان، مانع از صاحب 

بلکھ بدین معنی است کھ  .نظر بودن آنان در این زمینھ نمی گردد
زنان نسبت بھ مردان، برای پیشبرد مبارزات زنان از شایستگی 

ھا ھستند کھ ظرفیت مناسب برای  بیشتری برخوردارند و تنھا آن
 جا کھ یکی از مھم پیشبرد این مبارزه را خواھند داشت و از آن

ترین اھداف این تشکل، محو کامل مناسبات مردساالرانھ می باشد، 
یابی بھ این ھدف، بر افکار نیمی از جامعھ  ستی بھ منظور دستبای

جامعھ، بھ  ی کھ ھمواره در پرتو مذھب، خرافھ و سنت عقب مانده
  . اعمال ستم بر زنان پرداختھ اند، تأثیرات انقالبی داشتھ باشد

تضاد میان زن و مرد تضادی بسیار حاد است کھ اگر تا بھ 
عاری از ظلم و ستم را ھم نمی درجاتی حل نشود خیال یک جامعھ 

منوط است بھ مبارزه  حتی بھ درجاتی حل آن، و ضمناً  توان کرد
علیھ این حاکمیت کھ در تار و پود ایدئولوژی و سیاست و ھمھ 
چیزش زن ستیزی قرار دارد و این خصوصیت از ستون ھای 

طور خالصھ مبارزه برای رھایی ھ ب. اصلی نگھ دارنده اش است
ربط دارد بھ مبارزه علیھ حاکمیتی کھ زن ستیزی  اً زنان مستقیم

  .خصوصیت بارزش است
بنابراین، تشکل مستقل زنان، تمامی مردان را مخاطب برنامھ 

بخشی بھ تمامی جامعھ،  خود قرار می دھد و در جھت آگاھی ھای
مجالی است برای رشد آگاھی  تشکل مستقل زنان،. داقدام می نمای

زنانی کھ برنامھ ھای این تشکل را  سیاسی ھمگان علی الخصوص
رھایی جامعھ بدون اتحاد تمامی نیروھای انقالبی . پیش خواھند برد

تحقق نخواھد یافت و در ھمین راستا تشکل مستقل زنان، با تمام 
  ٭ن مترقی جامعھ متحد می گردد نیروھای انقالبی از جملھ مردا

  
  ان حتی اگر یک زن تحت ستم باشددر این جھ

  .انی آزاد نتوان بودھیچ انس
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  درونی و استبداد 
  استبداد حکومتی 

  
  طیبھ راحلی

ِ ھ ب زن موجودی در خلقت یافت  راستی سخت جان تر از قشر
   شود؟ می

از سردلسوزی برای زنان و نھ بھ خاطر  بحث پیش رو نھ
بلکھ فقط و . ترغیب حس تنفر نسبت بھ مردان است ایجاد شکاف و

اقشار مختلف جامعھ  فقط یک بررسی کوتاه از تفکرات موجود در
  .ثیر این تفکرات در کلیھ شئون زندگی استأنسبت بھ زن و ت

است ثیر متقابل انسان بر اجتماع و اجتماع بر انسان بحثی أت
ھا در طول تاریخ بی  این بود انسان اگر غیر از. انکارناپذیر 

انسان ھمواره  .کردند جھت در راه بھبود وضعیت خود تالش می
این آرزوھا گاه . برای رسیدن بھ آرزوھای خویش جھد کرده است

   گاه ومی و قبیلھ ای بوده وقفقط در جھت منافع شخصی، گروھی، 
ھ ھر کدام قدرت بھ دست گرفت، کمر ھر گاه ک جنسیتی و نژادی و

با این توضیح کھ ھدف از بیان این . تبھ نابودی آن دیگری بس
کسب قدرت برای تغییر دیکتاتوری  بحث، جنگیدن با مردان و

مردساالر بھ زن ساالر نیست و ھمانا بحث برابری ابناء بشر بھ 
 ّ    .گیریم نظراست، آن را پی می مفھوم کامل آن مد

ھای زن  سیار کوتاه ولی منصفانھ و عمیق، بھ تالشبا نگاھی ب
نگریم کھ  در طول تاریخ می  ستیزانھ حکومتیان، فالسفھ و ادیان

تحمیق و فرودست نشان  تالش خویش را در چگونھ ھمھ سعی و
  .دادن زنان، بکار برده اند

، خالی از بر اساس این آموزه ھا، زن جز برای ارضای مرد
  .ستھر گونھ ارزش دیگری ا

ای فشاری بر ابقآمدن عصر برده داری، پا علیرغم بھ سر
پوشیده   آزاده ای تالشی است کھ بر ھیچ انسان ، بردگی زنان

البتھ درک این میزان از بردگی را فقط باید زن بود و با . نیست
 پوست و گوشت لمس کرد تا سوزش این آتش نابرابری کھ مغز و

روست کھ زنان  و از این مودآورد را درک ن بھ فغان می استخوان
ھای مختلف جان بر سر برابری  ادوار، بھ شکلی ھمھ  در

   .خواھند گذاشت خواھی و کسب حقوق انسانی خود گذاشتند و
متوفایش،  اگر چھ امروزه دیگر زن را در کنار جسد ھمسر

 . کنند محکوم بھ زنده بگور شدن نمی
 رف دانش وبھ جرم واھی جادوگر، فقط بھ ص او را اگر چھ 

کھ روال دوران نبوده، دیگر زنده زنده در آتش  کنجکاوی اش 
  .سوزانند نمی
ھای کوچک مغزانی کھ زن را  تالشی اگر چھ علیرغم ھمھ  

ھای خویش  ، زنان شایستگیخواستند فقط در پستوی خانھ نھان می
 ھای رنگ و ، با تحمل مصائب و سنگ اندازیرا بھ نحو احسن

ی ھا، ھمھ  وارنگ در اجتماع نشان دادند، اما بھ رغم ھمھ تالش
ھا، ھنوز تا رسیدن بھ حقوق انسانی  جانفشانیی ھمھ  مبارزات و

   .راه درازی در پیش دارند  -نھ نیمھ انسان - 
ھای بھ ارث  ادیان و روش ھای فالسفھ و بر اساس آموزش

ه مورد گونھ ای عمل کند کھ ھموارھ گرفتھ شده، زن باید ب
   .گیرد یید مرد قرارأرضایت، خوشی و ت

سبک مغز باقی  گونھ ای تربیت شود کھ فرودست وھ باید ب
   .این نابرابری را بھ عنوان یک اصل ابدی و ازلی بپذیرد بماند و

سفانھ أمت .و یک قرن پیش نیست دیروز این داستان امروز و
خیلی  ھ و، فیثاغورث، نیچرینھ ساالرانی چون ارسطو، گزنفونن

فرودست  باستان بھ شیوه ھای مختلف دری  از فالسفھ ھای دیگر
 افکار جلوه دادن مردان، بر  ھ محقجدر نتی نشان دادن زنان و

زیادی گذاشتھ اند کھ البتھ بھ  ثیرات بسیارأت ،فرھنگی جوامع
تابوت برابری زنان  بر ترین میخ نیز ، محکمادیان  "رحمت"

  .کوبیده شد
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چھ بوده کھ فیلسوفانی این  آگاھی زن در شت ازراستی وحھ ب
 ِ   او بستھ اند؟  ھمت بھ نادیده شدن  چنین بلند پایھ، کمر

آوریم تا ریشھ ھای این  می" بزرگان"چند نقل قول از این 
   :دھا بیشتر شناختھ شو نابرابری

ً  وقتی زنی دانشمند می" ھای   نشان آنست کھ دراندامشود معموال
 کھ  یا این و" .تی روی داده استاختالال تناسلی او

   نیچھ" / .مرد فرودست بھتراز زن فرادست است"
 راضی و خود از کنجکاوی، آنان را. زنان نباید دانا باشند"

خانھ داری و  ی برای آنان ھمین بس کھ شیوه. کند پرتکلف می
بھ آنان بگویید کھ . اموزندبی را شرط از شوھر و اطاعت بی قید

 کند کھ عیب و علم پرھیز بھ دقت از قدر ھماننث باید ؤجنس م
   فنلون/ ."شمرد رذالت را زشت می

گاه کھ با ھیچ شگردی و حکمی نتوانستند جلوی رشد  آن و
  . زنان را بگیرند بھ حیلھ متوسل شدند

کند کھ مردوارگی فزاینده  کارفکری، زن را بھ ھنگامی کچل می"
بدین . ی انجامد، بھ رشد موھای چھره اش متحقیر زیبایی و

ھای  ریش ھای بلند و سبیل شوند و ترتیب در آینده زنان کچل می
  ھانس فریدنتال / ".آورند مردانھ در می

چیزی کھ باید از آغاز کودکی بھ  ھا و وظایف زنان تمام دوران"
  :آنان آموختھ شود، عبارت است از

احترام آنان، بزرگ  خدمت بھ مردان، جلب محبت و لذت بخشی و
مراقبت از ایشان در  نوجوانی و ردن آنان در کودکی وک

جذاب  تسلی دادن بھ مردان، شیرین و بزرگسالی، مشورت و
   ژان ژاک روسو ."/ساختن زندگی برای آنان

 ، کارخشونت ظلم و ستم و ی خانھ توان در حال چگونھ می
جذاب  ، برای مردان، زندگی شیرین وخستگی مداوم توان فرسا و
. باید جناب روسو بھ آن پاسخ دھند الی است کھؤس درست کرد،

د سر بھ دیوار خواھ دندان می از بیماری کھ از دردِ  مثل این است
 !!! !!!ا جک تعریف کند تا بخندیی و برقصد برایت بکوبد بخواھی

پر توان، در چنین شرایطی ھم  اگر چھ زنان سخت جان و
لی نھ با عشق و و سازند ساختند و می آسایش مردان را فراھم می

 این. کند چون کنیزی کھ خدمت ارباب می ، ھمگاه ھم با نفرت
جاست کھ بسیاری از مردان یاد نگرفتند کھ با عشق زندگی کنند نھ 

خویشتن برای آسایش را برای ھمھ بخواھند نھ ققط . با خشونت
عشق  عشق بورزند و .احترام ببینند احترام بگذارند و. خویش

نظر . راربگیرندقگاه مورد تسلی  تسلی بدھند و دریافت کنند، گاه
   .نظربشنوند حتی اگر با آن موافق نباشند بدھند و

 ضرورتناتوانی ذھنی یا ضعف فکری زن، نھ فقط واقعیت بلکھ "
   دکتر پل ژولیوس/ ".است

  برند؟ چرا ضرورت؟ چھ کسانی از این ناتوانی ھا بھره می
   وق زنان برای چیست؟حق ھمھ پافشاری برای ندیدن حق و این
نوشتن بھ ایشان  باالخانھ جا ندھید و زنان را در غرفھ و"

چرخ رشتن  ھا تعلیم ندھید و یوسف بھ آن ی سوره نیاموزید و
."/ ھا تعلیم دھید بھ آن نور را ی ھا بیاموزید و سوره بھ آن

لیف عالمھ محمدباقر أت ،۶ صل، ف۴حلبھ المتغین باب / د پیامبرمحمّ 
   مجلسی

گفتم  خدا سجده کند ھرآینھ میکردم کسی برای غیر اگر امر می"
لبھ ح /محمد پیامبر/".شان سجده کنند کھ زنان برای شوھران

   لیف عالمھ محمدباقر مجلسیآت، ۶صل ف ،۴المتغین باب 
شان  خانھ پنھان بیھوده گفتار، چون عورتند در زنان عورتند و"

 /".د چاره کنیدبا سکوت خو گفتار بیھوده آنان را کنید و
   یلیف عالمھ محمدباقر مجلسأت ،بحاراالنوار

این ی کھ از حوصلھ  یھ آھزاران  و صدھا نقل قول دیگر و
دوستداران این بحث را از جملھ بھ کتاب  نوشتھ خارج است و

پوینده  محمدجعفرزنده یاد ی ، ترجمھ "زنان از دیدگاه مردان"
   .دھم ارجاع می

ھای  است کھ علیرغم ھمھ ارزش رسوب این تفکرات !باری
ھای علمی، ھنوز نتوانستھ خود را  انسانی و برابری طلبانھ مکتب

این  "ییولماز گونَ "بیھوده نیست کھ . بند آن رھا سازد و از قید
ھا  زندان سنت"  :گوید کارگردان توانمند ترک می نویس وسناریو

  ".ھا سخت تر است زندان رژیم از ھزاران بار

 عمر یک رژیم در حداکثر .کھ اینطور ھم ھستبھ درستی 
   چھ خوب چقدر؟ ھا چھ بد و دنیای کنونی چقدر است و عمر سنت

یا فقط شامل  تصور نشود کھ این تبعیضات جنسیتی کھنھ شده و
حتی  !سفانھ باید بگویم خیرأمت. سواد و عقب مانده است زنان بی

آگاه بھ   وکرده نیز کھ دارای مناصب اجتماعی باال زنان تحصیل
 ھا نیز می حقوق خویش ھستند و برای براندازی این کھنھ سنت

   .زنند پا می ، دست وجنگند، در این گرداب متعفن
نشود کھ این مردان از آن مردان عصر ارسطو و  تصور
کالم  ولی شکل عوض شده،. نھ نیستند. بقراط نیستند سقراط و

دار طرف. کنند برگشتھ و گاه حتی از حقوق زنان نیز دفاع می
کنند کھ آرزو  چنان ضعیف عمل می گاه آن... ولی. برابری ھستند

  !... کنی کاش می
 دلیل ھمان شیوه ھای تربیتی وھ البتھ بسیاری از مردان ب

 ، خود از ظلمی کھ میفرھنگ غالب مردساالرانھ احاطھ شدن در
ثیر أدارند بی اطالعند و یا تحت ت استبدادی کھ روا می کنند و

دیکتاتوری،  ھا، ناخودآگاه با ریسمان خودمحوری و ان سنتھم
" حق"فشارند کھ نکند  چنان بر گلوی برابری جنسیتی می آن

کھ خود بخواھند آب بھ  شان زدوده شود و بدون آن تاریخی
  . ریزند آسیاب تیره بختی جامعھ می

درک  باید بگویم کھ تفکرات بسیاری از ما خالی از مفھوم و
دلیل رشد ھ ا بم بسیاری از. مقدس برابری استی  ژهوا از واقعی

 و ساالر دیکتاتور زده و غایت استبدادھ جامعھ ای ب زندگی در و
 ی عدم تجربھ دمکراتیک غرب و عدم ارتباط با دنیای نسبتاً 

توانستیم داشتھ باشیم  ، درک درستی از این واژه ھا نمیراسیدمک
دیکتاتورھای  ارارچوب تربیتی خانوادگی ھم دچاگر در چ و

   .شد کوچکتر بودیم کھ مشکل چندین برابر می
 در. گویند زنان تحت ستم مضاعفند ھم از این روست کھ می

 و ھای سفاک  دولت ھایی کھ از حقیقت زنان عالوه بر تحمل رنج
کھ گاه در  برند در کنار ظالمان سنتی خویش نیز خود می دیکتاتور

و گاه ھم در نقش  در نقش شوھرنقش پدر، گاه در نقش برادر، گاه 
  . شوند، زندگی تنگاتنگ دارند فرزند مذکر ظاھر می

، ظلم شناسی کھ حق خود را می خواھد زمانی توان بسیار می
استخوانت  پوست و بینی، تجاوز بھ حقوقت را با گوشت و را می

کنی فقط بھ این دلیل  ل آن را تحمل میعین حا در کنی و لمس می
دانی کھ بھ این  ساختھ ای می ا در فرھنگ مردآن ر ی کھ ریشھ

  .ھا از بین نخواھد رفت زودی
، علیھ دشمنان مبارزات علیھ دیکتاتوری زنان کھ ھمواره در

بی سالح  کاری، با سالح و ، علیھ فقر، علیھ بیداخلی و خارجی
 دوش مردان میھ مزرعھ، دوش ب جبھھ و کارخانھ و در دانشگاه و

ھمھ  بدتر از شوند و ھ نیمھ انسان تلقی میجنگند، چگونھ است ک
ھای  کھ این نیمھ انسان آنگاه کھ در مبارزه علیھ خودکامگی این

گرفتن احکام و  در افتند،  بھ زندان می و شوند رژیم، دستگیر می
یند بلکھ در بسیاری آ ، نھ تنھا نیمھ بھ حساب نمیاجرای شکنجھ

  .گردد ن اعمال مینیز برآنا شنیع تر شکنجھ ھای بسیار موارد
برابری باشد  از شاردمی بھ زندگی ای فکر کنیم کھ سر برای

 . نھ نگاه از باالی مردساالرانھ و ؛و احترام متقابل
فکرات رشد این ت زیبا خواھد بود اگر بھ راستی زندگی چقدر

   .کنند و باعمل یکی شوند
علیھ دیکتاتوری رژیم بدون مبارزه علیھ افکار  مبارزه

نھادینھ شدن افکار برابری  انسانی وھای غیر سنت ی وارتجاع
 در پایان بھ دمکراسی منجر راه بھ جایی نخواھد برد و طلبی

 . نخواھد شد
مرگ بر دیکتاتور  بھ ھمان اندازه کھ شعار مرگ بر سرمایھ و

طور موازی باید علیھ نابرابری ھ ب دھیم، با ھمان جدیت و سر می
و  یض نژادی، قومی، جنسیتیتبع .و ھمھ نوع تبعیض جنگید

   .ھیچیک را بر دیگری الویت نیست... دینی
در دستگاه حاکمیت  فقطنابرابری  اشتباه نشود این تبعیض و

ارزش این مبارزه نھ تنھا  .ما دارد تو و من و آن ریشھ در. نیست
آن نیست بلکھ ھمچون پی ِ بنایی است کھ اگر درست  از کمتر

  نیست کھ اینطور د وواژگون خواھد ش نسازیمش، 
 -دیو چو بیرون رود فرشتھ درآید -

 . تفکرات دمکراتیک باید ریشھ ای و بنیادین گردد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


7   
 

رفع ھرگونھ تبعیض، باید  برای نھادینھ شدن برابری طلبی و
علیھ  مبارزه علیھ سرمایھ و  موازاتھ بی امانی را ب ی مبارزه
   .ھای خود کامھ بھ پیش برد رژیم

، حکم خصوص مبارزان مردھ ان مبارزین ما بمی سفانھ درأمت
یا  و؛ بر این بوده کھ اول مبارزه علیھ امپریالیسم در الویت است

 کھ مگر مردان ما آزادند کھ مبارزه برای حقوق زن را پی این
   ...کنید گیری می

کنید  جاست، آیا فکر می ال اینؤس
استیالی حتی  با از بین رفتن رژیم و

اد، تفکرات یک دولت مردمی و آز
دیدگاه  مردساالری و ی الیھ ھزار

سفانھ حتی در بین أنابرابری کھ مت
مبارزین سیاسی ھم  مردان روشنفکر و
باره  شود، بھ یک بھ وفور دیده می

ی بر گردید و مثل اسید منسوخ خواھد 
نھ باید  رسوبات کھنھ عمل خواھد کرد؟

 .کنند گونھ فکر می بگویم آنان کھ این
 چرا کھ اگر این. ھندسخت در اشتبا

گونھ بود حداقل در میان روشنفکران ما 
بھ نام دیکتاتوری خانگی   باید مشکلی

چون ھم . شد بن پرچیده می از بیخ و
ھم شعار آزادی زن  دانش آن را دارند و

ھم بھ ستم مضاعف  دھند و را سر می
اگر الزم باشد  بر زنان بسیار واقفند و

 ویسند ون ھا نیز در این باب می کتاب
. توانند سخنرانی کنند ھا نیز می ساعت

پس . کھ در عمل چنین نیست در حالی
زنان زمان  ھم مبارزات بی امان وبھ 

 ھمچنین علیھ استبداد و علیھ رژیم و
برابر و دیکتاتوری خانگی قوانین نا

    .ناھموار خرده نگیرید کھ این راه دراز است و
زیبای برابری ی جاده از  بایدبرای رسیدن بھ آزادی ! بلی

گذشت وگرنھ جز شعاری تھی، نخواھد بود و ھمواره در این دور 
   .تسلسل، سرگردان خواھیم ماند

و پود  توان با دیکتاتوری جنگید وقتی کھ تار چگونھ می
تفکرات نیمی از جامعھ، با برتری طلبی و نابرابری تنیده شده 

  است؟
 عیت آن است کھ باورواق. بھتراست نگویم نیمی از جامعھ! نھ

ھا،  تفکرات مردساالرانھ در زنان ھم بھ دلیل رسوخ ھمین فرھنگ
جا کھ ھر ظلمی را بر خود متحمل  تا آن. ریشھ ای تاریخی دارد

ّغ ھمین فرھنگ مردساالر نیز ھستند شوند و می   .گاه مبل
مبارزه کرد در حالی کھ حاضر بھ  توان با دیکتاتور چگونھ می

   خت جان درون خود نبود؟شکست استبداد س
جمھوری  و قھقرایی استیالی دیکتاتوری واپس گرایانھ

ما  عدم درک صحیح این سرزمین بالکشیده حاکی از اسالمی، بر
ھمین کھ اکثریت قریب بھ اتفاق  .از آزادی و برابری بوده است

ھای سیاسی بھ جمھوری اسالمی فقط بھ دلیل  احزاب و سازمان
یا  ی مثبت دادند، نشان از ندیدن وأن بھ آن ربود" امپریالیسمضد "

  .آزادی و برابری است ی بسیار کم دیدن مقولھ
، قع فقط نیم نگاھی در قانون اساسیکھ اگر ھمان مو حال آن 

بھ محتوای ضد  ، با توجھمی انداختند بھ قوانین مربوط بھ زنان
کھ  ،درست تری انتخاب کنند توانستند خط مشی انسانی آن، می

ھرگاه ھم کھ صدای اعتراضی  سفانھ اصال توجھی بھ آن نشد وأمت
گفتند کھ " ھیس"تر از سردمداران جمھوری اسالمی بلند شد، قوی

 بر ھیھات وقت شعار برابری نیست و دشمن ما امپریالیسم است و
 ١٩٧٩مارس  ٨اساس ھمین بینش از اعتراض بحق زنان در 

   . ھ نشدن این اعتراضات حق طلبانأدفاعی در خور ش
برای برانداختن رژیم شاه کھ  ھای زنان عرق راھپیمایی ھنوز

  دوش مردان در ھمھ جا حضور داشتند، خشک نشده بودھ ب دوش
 کھ جمھوری اسالمی بنای ناسازگاری علیھ زنان را شروع کرد و

تیزش  ی ، خطر را با شامھجاست کھ زن ِ تحت ستم تاریخی این
بلکھ  زادی خود،آبرای نھ تنھا  وید آ کند، بھ میدان می حس می

  :شعار خیزد و برای پاسداری از آزادی جامعھ بپا می

  و یا !"زنده باد آزادی، جمھوری واقعی"
   !"زیر شکنجھ گفتم یا مرگ یا آزادی ،لحظھ بھ لحظھ گفتم"

   .دھند را زیر ضربات باتوم نیروھای رژیم سر می
ِ دھ آنان کھ تا دیروز دوش بچھ دردناک،  و خود  وش مردان

روز  علیھ استبداد پھلوی و سلطھ امپریالیسم آمریکا جنگیدند آن
 ، تنھا ماندند وآزادی در ادامھ ھمان مبارزه برای کسب برابری و

جز تعداد انگشت شماری از مردان آزاده ھ ب
  .را در کنار خود نیافتند

راستی چند درصد از مردان مبارزمان 
علیھ  در این اعتراض بزرگ زنان کھ

ھ حجاب اجباری بوده شرکت داشتند؟ ب
ھای سیاسی ما  راستی چقدر برای سازمان

لھ قابل تعمق بوده أدر آن دوران، این مس
  است؟
شد تفسیر کرد کھ حجاب  یا نمیآ 

اجباری فقط چند متر پارچھ نیست کھ بر 
سر باید کرد، بلکھ مرگ یک انتخاب آزاد 

ردن تفکری دیگر و است؟ بلکھ محبوس ک
ھ گرفت کھ جشد نتی ؟ نمیبینشی دیگر است

کنند و فردا مرا  امروز حجاب بر سر می
شد پیش  خواھند؟ نمی از تفکر خالی می

پیشرفت  کردیم کھ بھ جای رشد و بینی می
مدرن، چھار نعل بھ عقب خواھیم  تفکر و

تاخت؟ و بالخره چرا فکر نکردیم کھ 
خواھند و فردا بھ  امروز زنان را در بند می

   .ساب تک تک ملت خواھند رسیدح
چشم بستیم بھ امید  ھمھ را دیدیم و این و

 واھی اینکھ رژیم ضد امپریالیسم است و
خواستھ ھای زنان در مقایسھ با آن از 

گونھ  اھمیت چندانی برخوردار نیست و این
   .برابری را بھ مسلخ گاه فرستادیم آزادی و

معیار آزادی  - انھصد دریغ کھ حتی اگر با پیم دریغ و دریغ و
 حرکات رژیم را - ستامیزان آزادی زنان آن جامعھ  ھر جامعھ،

شامانی کھ آتوانستیم بھ ماھیت این خون  می کردیم، تفسیر می
مال مردم دست درازی می  گونھ دیوانھ وار بھ جان و امروز این

 سروستان ھا و مان، جنگل از دارھای اعدام جوانان نازنین کنند و
  . بردیم پی می ھا ساختند،

  !راحت از کنار این پیمانھ گذشتیمدریغ کھ چھ 
روز  جھان، شب و ی فداکار ما در چھارگوشھ زنان توانمند و

این  ھای خود بتوانند الیھ الیھ از تالشند تا با جانفشانی در
  .ھزارالیھ تفکرات ارتجاعی را بزدایند

 فقطآزادی و برابری بشر. طوالنی در پیش است راھی سخت و
عالوه با تغییر ھمھ ھ بلکھ ب ،ھا میسر نخواھد بود با تغییر حکومت

 آن واقعیھم رادیکال در رسیدن بھ مفھوم  تفکرات و آن ی جانبھ
قابل دستیابی است وگرنھ  خوانیم،  چھ کھ آزادی و برابری اش می

 دیکتاتوری دیگر، جای آن را می رود و ھمواره دیکتاتوری می
   .در درون، نھادینھ نشده استچون دمکراسی  .گیرد

" در دفاع از انسانیت زن میگوید  ١٨٧١آرتوررمبودر سال 
ھنگامی کھ زنجیرھای بی پایان بردگی زن درھم شکستھ شود ، 
ھنگامی کھ زن برای خود وبا خودزندگی کندومردکھ تاکنون نفرت 
! انگیز بوده اورا بھ حال خود بگذارد، زن نیز شاعر خواھد شد

ھای شگفت ، بی انتھا، زننده ودلنشین را کشف خواھد چیز.... 
   . "ما نیزآنان را برمیگزینیم ، آنان را در مییابیم . کرد

ودرعصرعلوم وتکنولوزی  ٢١ در فرن  ما نیز انتظار داریم
کھ خط بطالن بر بسیاری از باورھا و سنتھای غلط و بی پایھ 

نسانی این کشیده است ، بھ اصل برابری زن ومرد ، بھ حقوق ا
   .نیمھ بشر، بھ شیوه ای عملی واجرایی برخورد شود

این راه طوالنی ما چشم یاری بھ ھمراھی مردان مان بستھ  در
در زدودن این رسوبات سنتی موفقیت  بدون شرکت آنان،. ایم

  . بھ نتیجھ خواھد رسید یا بسیار طوالنی تر حاصل نخواھد شد و
 و ھ با آگاھی ھر چھ بیشترمان بھ مادرانی است کھمچنین امید 

خصوص فرزندان ھ تربیت فرزندان، ب تعلیم و با درک درست در
  ٭.ذکور خویش، آن کنند کھ شایستھ و بایستھ نسل نوین است
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 آدم، حوا و جھان ما
  

  کیوان شفیعی
داستان کھن آدم و حوا، 

شان، و ماجرای رانده  چگونگی آفرینش
محیطی بھ نام  شدنشان از ابر زیست

، )از متون کھن عبری برگرفتھ ( بھشت
ای بھ نام خدای  از زمان پیدایش سوژه

ھاست کھ  یکتا در ذھن بشر، قرن
شماری در ھر دو   سرفصل مجادالت بی

مذھب و فلسفھ بوده کھ من در ی حوزه 
  جا اصال قصد تالش بر اثبات درستی این

یا نادرستی آن ندارم چرا کھ زنده یاد 
 چارلز داروین و صف طویل

، )تر  بسیار علمی(پژوھشگران پس از او 
شمار در این حوزه نوشتھ و   بی

چھ قصد من از نوشتن  آن. نویسند  می
سطور زیر است، تنھا جستاری اسطوره 

ای در عمق وجود  شناسانھ است چنان کھ باور دارم، ھر اسطوره
خود حواشی پنھان زیادی دارد کھ ھم گذر زمان و ھم نگرشھای 

توانند حقایق نوینی را از دل آن   ھر عصر می  علمی-  فلسفی
 .رمزگشایی کنند

روابط   ترین بخش این اسطوره چگونگی از دید من، بحث انگیز
و فردی   زیستیی ھای دو جانبھ  ھا و واکنش بین آدم و حوا، کنش

تر میزان قوه  و از آن مھم ریک از آنان با توجھ بھ جنسیتشانھ
 ثیر پذیری از طرف مقابلأاری و تثیر گذأاش ھریک و سطح تکنک

نمادینش در مدل تاریخ  ی اھمیت این بخش آخر کھ جنبھ. است
نگاری غیرمستدل، ھمانا سیب سرخیست کھ این دو گلسرشتھ را 

ارگانیک از ابرزیست محیط بھشت بھ زیست محیط زمین   در قالبی
 تبعید ساختھ است، از این روست کھ نھ تنھا این انتقال برای قرن

ای برای ترساندن جامعھ از جنسیتی بھ نام زن و تشویق  ھا بھ بھانھ
و تکلیف بھ تحت انقیاد قرار دادن آن بدل گشتھ، بلکھ سرفصل 

ای دیگر بھ نام فروزیست محیط جھنم گشتھ کھ تالش  ظھور پدیده
ھا از آن ھمواره اھرم سرکوبی  برای در امان نگھداشتن انسان
عموم توسط   یدن اختیارات انسانیبوده است در جھت بھ بند کش

  .خواص
ھای روزانھ آدم و حوا آشکارا رخ  رانیذآنچھ در وقت گ

نھایت   نمایاند ھمانا جمود فکری و یا بھ عبارت بھتر بی  می
چھ  محافظھ کارانھ رفتار کردن آدم است در عمل مو بھ مو بھ آن

ٔ  کھ سازنده ی کامال ا و در نقطھ اش بھ او تکلیف کرده، و از آن سو
بیش از حد تحمل (ھوشی و کنجکاوی بیش از حد مخالف، تیز

حواست در کشف محیط اطرافش و تالش برای تسلط ) سازنده
چھ کھ او پیشاپیش بھ تحت سلطھ بودنش ھویت یافتھ  یافتن بر آن

  .است
، درک و شعور  آگاھیی چھ کھ بھ نام قوه  حوا با استفاده از آن

بھ او داده شده است ) طرف خود سازندهاش و از  بھ ادعای سازنده(
او . دارد تا محیط پیرامون خود را بھ تمامی بشناسد  ھمواره سعی

کھ از کوشش زیاد برای ھمداستان کردن آدم در این مسیر با خود 
ھای ھمیشگی آدم دیگر بھ سطوح آمده، تنھا در  و طفره رفتن

یل عمق تحل ھای خود است کھ با خود نشستھ و در تجزیھ و خلوت
ست کھ ا و در میانھ این کند و کاو ذھنی ؛شود  خرد خود عمیق می

نخستین پرسش روشنفکرانھ و وسوسھ برای شورش در برابر 
این !!!! چرا سیب نھ؟؟؟؟: گیرد محدودیت و خط قرمز شکل می

درست نقطھ ایست کھ موجودیتی بھ نام شیطان کھ در حقیقت 
انھ متعدد حوا از مداری خردھا چیزی نیست جز ھمان پرسش

  .شود  خودش وارد ادبیات می
  ح  وا ک  ھ در کش  ف پاس   خ ای  ن پرس  ش، ک   ھ س  ازنده ھ  ر بحث   ی

پیرام  ون آن را ت  ابو اع  الم ک  رده، امی  دی ب  ھ ھ  م داس  تان ش  دن آدم 
ندارد، بھ ناچار دست ب ر ع ادات روزم ره آدم ب رده و او را تش ویق 

ب ھ ھ ر چالش  ی  آدم ک ھ از ت  ن دادن. کن د ای جدی  د می ب ھ چش یدن م زه
ب  ھ ای  ن ) گرچ  ھ ب  ا اص  رار زی  اد ح  وا(رویگ  ردان اس  ت، ای  ن ب  ار 

دھد بھ این امید کھ ھ م طعم ی   خواستھ حوا تن در می
ن   وع را تجرب   ھ کن   د و ھ   م در ص   ورت گرفت   اری، 

  .تمامی تقصیر را بھ گردن حوا بیندازد
  .شود  و سیب خورده می

آدم و ح  وا ب  ھ محاکم  ھ . آی  د  س  ازنده ب  ھ خش  م می
آدم وحش   تزده پی   اپی ع   ذرخواھی . ش   وند  یده میکش   

کن د،  کند و انگشت اتھام را بھ سوی حوا دراز می می
و  کوت پیشھ کرده، جسورانھ، خش مگینو اما حوا س

ب ھ آدم   مغرور از کار خ ود ب دون ک وچکترین نگ اھی
این چن ین اس ت ک ھ . شود  در چشمان سازنده خیره می

ھ نخس    تین آدم ب    ھ نخس    تین ت    واب ت    اریخ و ح    وا ب    
  .گردند  کاوشگر مصمم بدل می

ب رد چ را   نمی  آدم راه بھ جایی  در پی  ھای پی توبھ
کھ سکوت حوا و عمق عملش چنان بنی ان س ازنده را 

ھ  ر ن  وع چشمپوش  ی ھ  م آدم را   لرزان  ده ک  ھ بای  د ب  ی
و ھم ح وا ) نبوده  چون کھ سرسپرده خوبی(تنبیھ کند 

پ  س . ازدو اندیش  ھ ح  وا را س  رکوب و ریش  ھ ک  ن س  
حک     م س     ازنده ج     اری ش     ده و ھ     ر دوی آن     ان از 
ابرزیست محیط بھشت ب ھ زیس ت مح یط زم ین تبعی د 

  .گردند  می
آدم مجب ور ب ھ ک ار، جنگی دن . اکنون آدم و حوا ب ر روی زمینن د

با سایر موجودات برای نجات ج ان خ ود، دس ت و پنج ھ ن رم ک ردن 
. اش   دب  ب  ا بالی   ای طبیع   ی، و ت   الش جھ  ت س   یر ک   ردن ش   کمش می

او از حوا اینک بھ پی دایش موج وداتی از ن وع خ ود   ھای جنسی لذت
ب  دو ام  ا . گ  ردد  می  او و انباش  تھ ش  دن ب  ر مش  کالت روزان  ھ زن  دگی

وعده داده شده کھ اگر بھ عج ز و الب ھ و توب ھ خ ود ب ر زم ین ادام ھ 
، و از ح وا نی ز ن ھ )شناسیم  آنچھ ما آن را امروز بھ عبادت می(داده 

)  شخص  یتی و جس  می(گزین  د بلک  ھ او را ب  ھ ھ  ر قیمت  ی  تنھ  ا دوری
ی تحت سلطھ خود درآورد، امکان این را خواھند داد تا ب ھ واس طھ 

و   ای ب  ھ ن  ام م  رگ، ب  ار دیگ  ر ب  ھ آن ابرزیس  ت مح  یط خوش  ی پدی ده
ب ھ   ام ا اگ ر چن ین نکن د، فروزیس ت محیط ی. جھل راه خواھ د یاف ت

ر او خواھ  د ب  ود چ  را ک  ھ ھای س  وزانش در انتظ  ا ن  ام جھ  نم ب  ا ش  علھ
فرزن  دان او نی  ز ب  ھ درس عبرت  ی نی  از دارن  د ت  ا خط  ای پ  در تک  رار 

  .نشود
م  ا ب  ھ ای  ن داس  تان تنھ  ا ب  ھ چش  م  ی ش  ک ھم  ھ  ج  ا ب  ی در ای  ن

نگ ریم، ام ا پرس ش ای ن اس ت ک ھ ای ن اس طوره   ای بیش نمی اسطوره
بایس  ت در ط   ول  چ  ھ پی  امی را می) ح  ال ھرک  ھ س  ازنده آن اس  ت(

   ما انتقال دھد؟؟؟تاریخ بھ 
ت ر دام ن زدن ب ھ ای ن اس طوره  کاربردھای س اخت و از آن مھ م

ت  وان خالص  ھ وار در دو م  ورد بی  ان  ت  ا زم  ان ح  ال را می  م  ذھبی
  :کرد

. آدمیزاد یک گونھ بیشتر ن دارد و آن ھمان ا آدم ی ا م رد اس ت :١
ای جانبیس  ت ک  ھ ھم  واره پتانس  ییل ایج  اد مش  کالت  ح وا ی  ا زن گون  ھ

را داش تھ و بای د ب ھ ھ ر قیمت ی تح ت س لطھ   ای گونھ اصلیعدیده بر
ب ود ھیچگ اه   اگر این گونھ فرع ی دارای دان ش و ھ وش ک افی. باشد

ای  ن ھم  ھ درد س   ر ب  رای آدم درس   ت نک  رده و او را از ابرزیس   ت 
از بھداش  ت . در نتیج  ھ الی  ق درس خوان  دن نیس  ت. ران  د  مح  یط نمی

ی و اقتص ادیش بای د ھم واره حق وق اجتم اع. بھ ره باش د  تواند ب ی  می
س  ت ت  ا ھم  واره در اظ  ف ؤم. ت  ر باش  د زی  را ک  ھ گن  اه ک  ار اس  تکم

ھا ھمھ ب ھ ای ن دلی ل  و این. باشد  ھای گونھ اصلی اختیار لذت بردن
ای بس عظیم را بھ ج ان  فاجعھ) خرد(است کھ او و شیطان درونش 

 خالص ھ ای ن. آدمیزاد انداختھ اند و ھرچ ھ ت اوان دھن د کمش ان اس ت
بای د ھم واره در   ھ ای انس انی ای بھ ن ام ق درت و اداره گروه کھ پدیده

باش  د ت  ا بتوانن  د خ  ود را ب  ھ ) آدم(اختی  ار مطل  ق و مونوپ  ول م  ردان 
  .بازگردانند بھ بھشت  بھترین شکلی

ق درت   از آنجا کھ خطای آدم بسیار سنگین بوده، منبع اص لی :٢
آدمی  ان آگ  اه ب  ر بس  یار خش  مگین اس  ت و نم  اد خش  مش را ) س  ازنده(

م   ذھب و تش   کیالت (ھ   ای گون   اگون  خط   ای آدم از طری   ق ارگ   ان
بھ مردم ی ادآوری ک رده و وظایفش ان را از ب رای ) وابستھ بھ مذھب

  ...کنند  می سازی سازنده بھ آنان دیکتھخشنود
  ٣ادامھ در صفحھ ... 
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