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:مقدمه   
بولتن حاضر حاوی مطالب و مقاالتی در رابطه با وضعیت  

زنان ایران و افغانستان،  بررسی  تاریخی علل تبعیضات 

جنسیتی و طبقاتی زنان و بحث و تبادل نظرعمومی برای 

برون رفت زنان از این وضعیت و چگونه رها شدن آنان 

است که توسط سازمان سوسیالیست های کارگری 

افغانستان و کانون سوسیالیست های کارگری تحت عنوان 

           .بولتن مشترک زنان تهیه شده است                  

                                .  

این بولتن تقدیم میشود به تمام زنان کارگر و زحمتکشی که 

از تبعیضات جنسیتی و طبقاتی رنج میبرند، به زنانی که در 

معرض انواع خشونتهای جسمی و روحی هستند، و زنانی 

که زیر سلطه حکومتهای ارتجاعی و قوانین مذهبی بطور 

سیستماتیک در معرض اذیت و آزارند و بر طبق این قوانین 

.  مادونی همانند فرخنده ها قربانی جهل خرافه می گردند

همچنین به زنان مبارزی تقدیم می شود که همگام و همراه 

.  مردان برای حق و حقوق برابر و انسانی مبارزه می نمایند

.  زنان نصفی از جمعیت جوامع بشری را تشکیل می دهند

رهائی بشریت بدون رهائی زنان از ستم و استثمار 

ضرورت رهائی زنان و غلبه بر شرایط . امکانپذیر نیست

موجودشان چندین دهه است که  در دستور جنبش اجتماعی 

زنان و دیگر جنبشهای اجتماعی از جمله جنبش کارگری 

وضعیت نابرابر و ستم مضاعف وارد بر .  قرار گرفته است

زنان که از نظامهای پیشاسرمایه داری بر جوامع حاکم 

بوده است در نظام سرمایه داری به اشکال دیگری بازتولید 

..                                                             شده است  

نابرابری حقوقی زنان ایران و افغانستان در مقایسه  با   

مردان جنبه قانونی دارد و طبق قو انین ارتجاعی اسالمی  

زنان در زمینه های متعددی مانند سرپرستی کودکان خود، 

حق طالق، ارث، دیه، امکان کارکردن و مسافرتشان به 

اجازۀ شوهر، تعدد زوجات و بسیاری موارد دیگر در 

و . موقعیتی نابرابر و فرودست نسبت به مردان قرار دارند

همچنین طبق این قوانین زنان مجبور به رعایت حجاب و 

مقررات عقب مانده دیگرند، آنان را در مدارس، ادارات، 

وسائل حمل و نقل، پارکها و ورزشگاهها و حتی تا آنجا که 

. ممکن باشد در مسیرهای رفت و آمد از مردان جدا می کنند

با نهادینه شدن  مذهب در  قوانین حاکم بر جامعه  دولت  و  

مأموران سرکوبگرش، در خصوصی ترین مسائل و 

زنان از دسترسی به یک . رفتارهای زنان دخالت می کنند

آنان در . رشته مشاغل و مسئولیتها بطور قانونی محرومند

معرض شکنجه های وحشیانه قرون وسطائی مانند شالق، 

سنگسار و غیره قرار دارند و کتک زدن و تحقیر و بی 

اعتنائی و حتی قتل آنان در شرائطی توسط شوهر، پدر یا 

برادر به بهانه تأدیب، تنبیه و مسائل ناموسی مورد تائید 

به همه اینها باید . شرع، قانون و دادگاههای رسمی است

وظائف سنگین کار خانگی را افزود که سنتاٌ و بنا به 

عالوه بر این .  موقعیت نابرابرشان به آنها تحمیل شده است

موارد کارهائی که بنا به سنتهای فئودالی و قرون وسطائی 

و یا در نظام سرمایه داری به خاطر سخت و مالل آور 

بودنشان یا کم درآمد بودنشان پست و حقیر شمرده میشوند تا 

.                      حدود زیادی بر عهدۀ زنان نهاد شده است  

       

کشور به یک نسبت از ستم وتبعیضات ومحددودیدت  زنان دو

های اجتماعی،رنج میبرند و به طورعدام در بسدتدره روابدط 

اجتماعی همسان درمنگدنده افدکدار تداریدک انددیشدانده قدرون 

وسطایی و ارتجاعی قرار گرفتده اندد و مشدتدرکداا درخداتدمده 

بدهدمدیدن دلدیدل، .  دادن به وضعیت نابرابر موجودشان ذینفعندد

برای برون رفت از این شرایط  می بایست از طرفی همگام 

با مردان هم سرنوشت خود در محیط های کار برای احدقداق 

حقوق اقتصادی شان قدم به پیش بگذارند، و از طرفی دیگدر 

برای کسب حدقدوق بده شددت پدایدمدال شدده اجدتدمداعدی شدان 

وستاندن حق آزاد زیستن و به رسمیت شناختده شددن هدویدت 

وشخصیت مستقل خود هم در عرصه های اجتماعی مبدارزه 

 . نمایند

خاتمه دادن به ستم مضاعف و معضل اجتماعی نان مبدارزه  

ایی هر روزه را می طلبد، میزان پیشدرفدت مدبدارزات زندان 

در هر دو کشور بسته به هر چه بیشتدر آگداه شددن زندان بده 

و برای رهائی خود نده .  حقوق خود و متشکل شدن آنها است

فقط الزم است برای کسب برابری حدقدوقدی مدبدارزه ندمدایدندد 

بلکه باید مبارزه را تا رهائی کامل از قدیدد و بدندد مدنداسدبدات 

نابرابر سرمایه داری و رسیدن به بدرابدری کدامدل در کدلدید  

 .                     شئون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را ادامه دهند

2015می   
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زندان و .  هشت مارس روز همبسته گی جدهداندی زندان اسدت

خواه در سرتاسر جهان در این روز با عزمی ¬ مردان آزادي

حقوقی، نابرابری، ستم و استثمار مضداعدف ¬ راسخ علیه بی

آمدیدز سدرمدایده را بده ¬ با فریادی طنین افکن سیستم تبعدید 

کشند و حقوق انسانی نیمی از جدامدعده را فدریداد ¬ چالش می

در جددوامددعددی مددانددنددد ایددران و افددغددانسددتددان کدده .  زنددنددد¬ مدد 

های ارتجاعی دیکتاتور و مذهبی بر آنها حاکم اند، ¬ حکومت

زنان از خفقان و فقدان آزادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگدی، 

های اسدالمدی، مدحدرومدیدت از داشدتدن ¬ سنگسار و مجازات

شغل و عدم استقالل اقتصادی، حق طالق، حق حضداندت از 

فرزند، حق انتخاب پدوشدش، حدق سدفدر کدردن بددون اجدازۀ 

های جنسی در مدحدل کدار و مسدألده مدهدمدتدر ¬ مرد، خشونت

و محروم نمودن آنان از لذت ( ختنه) ناقص سازی جنسی زنان

بددا وجددود اسددتددبددداد و سددرکددوب .  بددرنددد¬ جددنددسددی رنددج مددی

سیستماتیک،در بسیاری از موارد به اینهمه نابرابری و سدتدم 

اعتراضاتی از طرف زنان در اشکال مختلف شکل گرفتده و 

 .زمینه برای ایجاد هر تحولی در جامعه را آماده نموده اسدت

طی بیش از سه دهه از حیات حکدومدت جدمدهدوری اسدالمدی 

ایران، محرومیت زنان از دسترسی به مشاغل چندین بدرابدر 

هدا رانددده شدده انددد تددا ¬ شدده اسددتن زندان رددارگددر بدده خدداندده

رار بی ثدبدات کده بدا  ،رشی مضاعف از مقاطعه راری¬بهره

عدم امنیت راری همراه است را در کنار کدار خدانده گدی را 

بیکاری، اعتیاد و تن فدروشدی زندان و دخدتدران .  انجام دهند

 ،جوان در سطح وسیعی گسترش یافتده و ردودردان خدیدابداندی

امدا ایدن فدقدر و .  یدابدندد¬ رارتن خوابها هر روز افزایدش مدی

کشی و بیحدقدوقدی بدر زندان تدندهدا مدخدتدص بده ¬ فالکت، ستم

کشورهای پیرامونی نبوده، بلکه در سطح جدهدان هدم رو بده 

کدار ¬ داری جهانی که استثمار نیروی¬ سرمایه.  افزایش است

و غارت منابع جهانی را همیشه در دستدور کدار خدود دارد، 

اقدتدصدادی و   –امروز در حالی که در بحدران هدای سدیداسدی

اجتماعی خویش غوطه ور است، شدرایدط بدش دشدواری را 

برای محروم ترین تدوده هدای جدهدان بده ویدنه زندان تدحدت 

 .عنوان نیروی کار ارزان ایجاد نموده است

 

متحد تر و متشکل تر پیش بسوی هشت 

 مارس روزهمبستگی جهانی زنان 

طالبان بیکاری، فقر و محنت گسترده و تدداوم جدند  و در 

متن آن بسط سلط  سیاسدی ندیدروهدای ارتدجداعدی در وجدود 

نهادها و مراجع قدرت زمین  هرچه بیشدتدر ندفدوذ بداورهدا و 

آرای مرد ساالرانه و ضدزن مدبدتدندی بدر شدرع اسدالمدی و 

های عقب مانده و قرون وسطایی را در پدی دارد کده ¬ سنت

. زنان قبل از همه و بیشتر از دیدگدران مدتدضدرر مدی شدوندد

ترین شکل آن و بدا ¬ ستم، تبعی  و بیعدالتی در غیرانسانی

ابعاد گسترده و وحشتناکی بدر زندان و کدودکدان روا داشدتده 

بدا وجددود شددکدل دادن بده ندهددادهددای نددمدایشددی و .  شددود¬ مدی

سمبولیک زنان افغانستان از امنیت و حرمدت انسداندی بدهدره 

های اجدبداری و خدریدد و ¬ مند نیستند، آزار جنسی، ازدواج

فروش دختران و زنان به عنوان متاع و تحقیر و بددرفدتداری 

و تجاوز جنسی بخشی از فرهن  مردساالر حاکم در جامع  

زنان در جامع  مدردسداالر افدغدانسدتدان بدار .  افغانستان است

کشند ولی با وجود ایدن ¬ انواع ستم و تبعی  را به دوش می

جنبش زنان برای رفع تبعی  و نفی اپارتدایدد جدندسدی از پدا 

ننشسته است و در اشدکدال مدتدفداوت فدرهدند  مدردسداالر و 

هنجدارهدای ندهدادیدنده شددۀ قدرون وسدطدایدی را بده مصداف 

 . طددددددلددددددبددددددد             ¬ مددددددی

سرمایه داری بنا به خصلت آزمندانه اش از بدرآورده شددن 

نیازها و حفظ منافع خودش حرکت نموده در جایی کده ندیداز 

به انباشت بیشتر سرمایه وجود داشته باشد با جابجایدی آن و 

به وینه با به کارگیری نیروی کار ارزان زنان و کدودکدان، 

. بدرد¬ اهداف شوم خود برای کسب سود بیشتر را پدیدش مدی

در جائی هم که منافع و تثبیت قدرت بدالمدندازع اش طدلدبدیدده 

بدا .  است به جن  افدروزی و اشدغدالدگدری دسدت زده اسدت

هدا انسدان را قدتدل ¬ گسترش سلط  شوم نظامی خود میلدیدون

عام و آواره کرده و با حمایت و تدقدویدت از ندیدروهدای پدان 

نموند  بدارز آن .  اسالمیست به جهل و خرافه دامن زده است

امروز خاورمیانه است کده شداهدد سدر بدر آوردن اندواع و 

اقسام نیروهای آدمکش و مرتجع همچون داعدش و الدقداعدده 

بیشترین قربانیان حمالت وحشیان  .  در این منطقه هستیم...  و

دهدندد، ¬ این جانوران از رسن گریخته را زندان تشدکدیدل مدی

 اسارتزنان  و  کودکان  دختر   را  به   شکل  فجیع   در  
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در آورده، مورد تجاوز قرار داده و بیرحمانه کشتار   

امپریالیستها و سرمای  جهانی با اتخاذ سیاست . کنند¬می

های نئولیبرالی و خصوصی سازی، فقر و فحشاء و اعتیاد و 

بیکاری را به پدیده یی وسیعاا رایج در جهان تبدیل کرده 

یی از این ¬در این میان زنان زحمتکش در هر گوشه. است

جهان طعم  سیاست های سودجویانه و جن  طلبان  سرمایه 

دارانی هستند که تنها به کسب ارقام نجومی سودهای کالن 

می اندیشند و برایشان انسان و انسانیت معانی بی مفهومی 

وجود سیاست های غارتگران  نظام های سرمایه . می باشند

داری در اقصی نقاط جهان عالوه بر اینکه زنان را در کنار 

سایر بخشهای اجتماعی مورد ستم و فشارهای اقتصادی 

قرار میدهد، همزمان هم فشارهای بسیار شدید فرهنگی و 

توان دید که زنان ¬می. اجتماعی را بر آنها روا می دارد

زحمتکش در جوامع سرمایه داری به طور مشخص همراه 

.  گیرند¬با مردان زحمتکش مورد ستم و استثمار قرار می

اما زنان عالوه بر ستم طبقاتی به علت تسلط فرهن  

. ارتجاعی مرد ساالرانه ستم جنسیتی را نیز متحمل میشوند  

بر مبنای این واقعیت است که مطالبات مربوط به حقوق و 

آزادیهای زن، به وینه حقوق مدنی او در دستور فوری 

اعالم برابری زن و . تغییرات اجتماعی قرار داده میشود

مرد در برابر قانون، اولین قدم در جهت رفع تبعیضاتی 

. است که قانوناا بر زن به حکم جنسیت او روا داشته میشود

برابری زن و مرد در برابر قانون در عین حال به معنای 

اما . زیر و رو شدن بنیانهای ایدئولوژیک نظام حاکم است

تنها اعالم برابری حقوقی زن و مرد، تحت هرگونه رژیم 

سیاسی که صورت گیرد، چنانچه با حفظ مناسبات اجتماعی 

یی در ¬تواند تحولی تعیین کننده¬موجود همراه باشد نمی

مبارزه حتی برای تغییر در . موقعیت اکثریت زنان ایجاد کند

موقعیت حقوقی زن یعنی تغییر قانون هم سرانجام به فعل و 

در جامعه یی که بنیاد آن بر . انفعال سیاسی منجر خواهد شد

نابرابری استوار است و اکثریت شهروندان آن بی حقوق 

مندی اکثریت زنان، یعنی زنان کارگر و ¬اند، امکان بهره

زحمتکش از حقوق مدنی و تحقق مطالبات رفاهی آنها به 

و مبارزۀ زنان در ایران و . تحوالت اقتصادی وابسته است

افغانستان، برای کسب حقوق فردی و اجتماعی برابرشان، 

بدون مبارزه برای ایجاد تغییرات اقتصادی امکان پذیر 

.                                                            نخواهد بود  

با توجه به اوضاع خاورمیانه و وضعیت زنان این منطقه که 

در زمره بیحقوق ترین زنان دنیا می باشند، در کوبانی در 

گیری جنبشی ¬مبارزه با نیروی متوحش داعشی شاهد شکل

بودیم که زنان در آن نه تنها در صف مقدم بودند، بلکه با 

مشارکت شان در امور کانتونها و شوراها و دست بردن به 

بنیانهای اجتماعی و اقتصادی جامعه و تا حدود  زیادی 

بکسب حق و حقوق برابر با مردان توانستند مبارزه یی را 

ترین نیروهای مجهز به ¬سازمان دهند که یکی از ارتجاعی

سالحهای مدرن را که در حمله به عراق و سوریه بیشترین ا 

 ۴صدمات را به زنان وارد نموده بودند به عقب نشیدندی و 
به این اعتبار مبارزۀ زنان کوبانی برای کسدب .  خفت وادارند

جدندبدش .  حقوق فردی و اجتماعی کامالا خصلت سیاسی داشت

آوردهای آن مانند هر جای دیگر به ¬ زنان در کوبانی و دست

آزادیهای سیاسی و حقوق دمکراتدیدک مداندندد آزادی تشدکدل، 

آزادی بیان، مشارکت مستقیم در شوراهای محلدی و تصدمدیدم 

. گدره خددورد... گدیدریدهدا، آزادی گددردهدمدائدی و تددظداهدرات و

مبارزات زنان کوبانی که همراه بود با کسدب مدیدزان زیدادی 

از حقوق دمکراتیک توانست بدر تدنداسدب قدوای مدوجدود در 

جامعه تأثیر بگذارد و این امر به نوبه خود توانست به بخشدی 

از یک مبارزۀ گسترده تر برای کسب آزادیهای بیشتر مدندجدر 

امروزه زنان کوبانی الگویی از مبارزۀ زنان بدر عدلدیده .  شود

شدرایدط .  کشی، بیحقوقی و دست یافدتدن بده بدرابدری اندد¬ستم

حاکم بر کوبانی با مبارزۀ دلیران  زنان و مدردان آزاده، بدار 

دیگر به منطقه و دنیا ثابت نمود که زنان فقط با متوسل شددن 

های اجتماعی و اقدتدصدادی ¬ به مبارزه جمعی می توانند بنیان

سیاسی جامعه خود را در جهت احقاق حقدوق خدود تدغدیدیدر  –

داده و مشارکت مستقیم در تعدیدیدن سدرندوشدت خدویدش را بده 

زنان کوبانی با مبارزات پیگیر شان ثابت کردندد .  دست گیرند

که زنان تنها با مبارزه و با اتکاء به نیروی خدود مدی تدواندندد 

برعلیه هر نوع جهل و خرافه و قوانین ارتجداعدی مدذهدبدی و 

غیرمذهبی نظام سرمایه که زنان را تحدت سدتدم جدندسدیدتدی و 

  .  طبقاتی به انقیاد می کشند، بایستندد و بده پدیدروزی بدرسدندد

های زندان بده طدور اعدم و زندان ردارگدر و ¬ تحقق خواسته

زحمتكش به طور اخص به شدت و قدوام گدرفدتدن و تدداوم و 

در .  پیروزی جنبش کارگری و جنبش زنان گره خورده اسدت

زندان  ،عین حال به گواهی تاریخ مبدارزۀ طدبدقداتدی درجدهدان

پیگیر ترین مبارزین برای احقاق حدقدوق خدود و فدرودسدتدان 

کدندد ¬ آنچه به امدر رهدایدی زندان کدمدک مدی.  جامعه بوده اند

از وظایدف مدبدرم هدمد  .  سازمانیابی و متشکل شدن آنها است

سوسیالیست ها و فعالین جنبش زندان ردمده بده سدازمداندیدابدی 

رمه به فرموله رردن خواسته های اقتصادی و سیاسی  ،زنان

آنان و رفع موانع شررت همه جانبه شان در جنبشی است کده 

بتوانند حکومتهای ارتجاعی ضد زن را به چالش کشیده و در 

پیوند با جنبش کدارگدری بدرای ندابدودی سدیدسدتدم سدرمدایده و 

سددرمددایدده داران کدده عددامددل اصددلددی ایددن هددمدده نددابددرابددری و 

 . کشی  بر زنان هستند قدم بر دارند                  ¬ ستم

سو بدا کدوبداندی و ¬ هشت مارس امسال را متحد، همگام و هم

مبارزات درخشان زنان این دیار بر عدلدیده سدرمدایده و ندظدام 

داری برای تحقق برابدری زندان و رفدع هدر گدونده ¬ سرمایه

 .کشی جنسیتی و طبقاتی برگزار کنیم¬ستم

 !زندددددده بددددداد هشدددددت مدددددارس روز جدددددهددددداندددددی زن

 هددای کددارگددری افددغددانسددتددان¬ سددازمددان سددوسددیددالددیددسددت

 هدددددای کدددددارگدددددری   ¬ کددددداندددددون سدددددوسدددددیدددددالدددددیدددددسدددددت
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 . جدال در جامعه تثبیت نماید .

های کارگری افغانستان در ضمن سازمان سوسیالیست

محکوم نمودن قاطع این جنایت فجیع ارتجاع اسالمی،و 

سکوت و بی میلی دولت ارتجاعی و مزدور در برخورد به 

مجریان و صحنه گردانان اصلی این بربریت و توحش، که 

بخشاا جزء مراجع رسمی و غیر رسمی این نظام فاسد و 

جنایتکار هستند، و با ابراز همدردی و همدلی عمیق به 

و جنبش آزادی خواهان  زنان و مردان "  فرخنده"خانوادۀ

جامعه افغانستان، از هم احزاب، سازمان ها و نهاد های 

سوسیالیستی و برابری طلب و انسان های شریف و مترقی 

خواهد که این تجاوز ارتجاع اسالمی را به انسان و می

انسانیت بی پاسخ نگذارند و برای تحقق آرمان آزادی و 

برابری و رهایی و برای اعاده شأن و حرمت انسان و از 

و ده ها و صدها انسان پاکباز "  فرخنده"این میان 

دیگرعرصه را به ارتجاع تن  نموده و جنبش جاری و 

نفرت و انزجار برحق مردم آزادیخواه و شریف را از 

گری و اسالم پناهی نیروها و جریانات فرصت طلب معامله

 .مصون بدارند

این جدال .  جامع  افغانستان آبستن یک جدال سهمگین است

بدون سازمانیابی و تشکل پذیری جنبش سوسیالیستی 

تنها جنبشی که می تواند و .  کارگران نمی تواند به ثمر نشیند

قادر است ارتجاع از رسن گریخته را لگام بزند و جامع  

آزاد و برابر را سازمان دهد، جنبش سوسیالیستی طبق  

بیائید به پاس خون هزاران انسان محروم و .  کارگر است

ستمدیده و به پاس خون و مظلومیت فرخنده و فرخنده های 

دیگر این جنبش به راه افتاده را در مسیر درست رهنمون 

شویم و جامعه را از لوث نامیمون ارتجاع در هم  ظواهر و 

باییست .  دیگر سکوت و جبن بش است.  اشکالش پاک نمائیم

در کنار هم ایستاد و بنیاد این بساط جهل و خرافه و ستم را 

فرخنده فراموش نخواهد شدن این جنایت تا ابد بر !نابود کرد

جبین ارتجاع اسالمی حک شده است و از لوح ضمیر انسان

دیر یا زود آن روز .  های آگاه و آزاده پاک نخواهد شد

رسیدنیست که نیروهای ارتجاعی از دست خشم و عصیان 

خواه دنبال سوراخ بگردند و عربدهزنان و مردان آزادی

کشی های کنونی شان به زوزۀ کفتار که در بند خشم مردم 

رسیدن به آن را جنبش .  گرفتار آمده است، تبدیل خواهد شد

 .کندآزادیخواهی و سوسیالیستی ضمانت می

 !زنده باد سوسیالیسم

 !گرامی باد یاد فرخنده و همۀ قربانیان جهل و ستم

 !نابود باد نظام سرمایه داری

 !ننگ و نفرین ابدی به ارتجاع اسالمی

 های کارگری افغانستانشورای مرکزی سازمان سوسیالیست
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دخدتدر " فرخدندده" حوت اوباش مذهبی بانو  82عصر پنجشنبه 

ساله را به اتهام سوزاندن قران در محضدر عدام و جدلدو  82

در "  شاه دوشمدشدیدره" چشم نیروهای پلیش در نزدیک مسجد 

زندده بداد " و "  اکدبدر هللا" مرکز شهر کابل با سر دادن شعار 

به طور فجیع و وحشیانه یی به قتل رساندند و پدش از " اسالم

ایدن عدمدل وحشدیداند  .  آن جسد بی رمقش را به آتش کشدیددندد

اوباشان اسالمی با سکوت و بی عملی ندیدروهدای امدندیدتدی و 

سدران حدکدومدتدی در قدد .  گر دیگر بدرقه شدمردمان نظاره

وقیاف  معین وزارت اطالعات و فرهن ، سیمین غزل حسدن 

زاده، زلمی زابلی عضو مجلش سندا و حشدمدت اسدتداندکدزی 

سخنگوی پلیش و همچنین یکدی از سدران ارتدجداع اسدالمدی 

گدری اوبداش  مولوی ایاز نیدازی از ایدن جدندایدت و وحشدی

 .اسالمی تقدیر و تمجید به عمل آوردند

ارتجاع اسالمی با تکیه به قدرت سیاسی و اقتصادی باد 

آورده اش از یک جانب و دلگرمی و اطمینان خاطر از این 

که هنوز مورد استفاده و الطاف اربابانش در کمپ ارتجاع 

امپریالیستی قرار دارد از جانب دیگر است که دارد -بورژوا

به این عریانی چن  و دندان نشان می دهد، عربده می کشد 

این را از تشبثات اخیر فیگورهایی از .  آفریندو جنایت می

این نیروی وحشی چون سیاف و دیگران می توان مشاهده 

این حادث  المناک و این توحش ارتجاع اسالمی جامعه .  کرد

را شدیداا قطبی ساخته است که در یک صف آن جنبش 

آزادی خواهانه و انسانی مردم و در صف مقابل آن ارتجاع 

هرچند فرخنده اولین و .  و حامیان جهانی آن قرار دارد

آخرین قربانی توحش و بربریت این نیروهای از رسن

گریخته و اهریمنی نخواهد بود و نیست، ولی آنچه که مسلم 

. است بیداری جامعه و نفی ارتجاع و قدر و قدرت آن است

تواند و نباید به این جنبش رهایی و خالصی جامعه نمی

بسنده کند که این توحش و بربریت را محکوم و  خواهان  

بهمحاکمه کشانیدن عاملین این جنایت فجیع شود که در نفش 

خود خواست شریفانه یی است، بلکه برای به فرجام رساندن 

خواهی این خواست نیاز است تا صف ملیونی جنبش آزادی

متحد و یک پارچه و با افق روشن در تمام عرصه های این 

 جدال ظاهر شود و حضورش را به عنوان یک  قطب  این 

 های کارگری افغانستاناعالمیۀ سازمان سوسیالیست

 در مورد جنایت هوالناک ارتجاع اسالمی 

۶   



 

 

 

امروزه امپریالیستها برای حل بحرانهای جهانی و منطقه ای 

و تقسیم دوباره جهان خاورمیانه را در آتش جن  و جهالت 

غوطه ور نموده اند، و برای سرکوب جنبشهای آزادیخواهی 

جانورانی همچون داعش، القاعده، حزب هللا و جمهوری 

را که ساخته دست خودشان میباشد تقویت ... اسالمی ایران

نموده، و با تقویت اسالم سیاسی در منطقه تمام حکومتهای 

جان تازه ایی .....مرتجع محلی از جمله افغانستان و ایران و

گرفته اند، جامعه را به عقب بر میگردانند تا بتوانند منافع 

و این حکومتها با  . اقتصادی را به بهترین نحو تامین نمایند

متوسل شدن به سرکوب و ترس و رعب و وحشت وحشیانه 

ترین جنایات بشری را در جلو همگان می آفریند که به قتل 

 رساندن فرخنده به این شیوه فجیعانه نمونه مشخص آن است

اما امروز وظیفه جنبشهای اجتماعی مترقی و آزادیخواه در 

همراهی با سوسیالیستها است که بتوانند علیه توحش مذهبی 

و ملی، ستم، استثمار و تبعی  به مبارزه برخیزند و جلو 

یکه تازی امپریالیستها و دولتهای منطقه و اوباشانشان که با 

تکیه به حکومت مذهبی به زن ستیزی دامن زده و همچون 

درندگان وحشی صفت انسانها را به این شیوه در جلو چشم 

.تکه تکه می کنند و به آتش می کشند بایستند                     
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مارس در شهر کابل افغانستان دختر جوانی به  19روز شنبه 

قربانی جهالت و وحشیگری تعدادی از " فرخنده "نام  

فرخنده . اوباشان و آدمکشانی از تبار القاعده و داعشی ها شد

را به اتهام آتش زدن قرآن، گروهی از اوباشان  مرتجع  زن 

ستیز، به قتل رساندند و سپش پیکر نیمه جان او را 

این فاجعه جانکاه زمانی اتفاق افتاد، که پلیش کابل . سوزاندند

این حامیان نظام جهل و سرمایه نظاره گر بودند و با حضور 

.        و بی عملی خود بر این جنایت هولناک صحه گذاشتند  

بورژوازی جهانی برای حفظ منافع خود ارتجاع اسال مدی را 

در دستجات و اشکال مختلف القاعده و داعشدی و جدمدهدوری 

و اینها با شنیع تدریدن و وحشدیدانده .  پرورانده است...  اسالمی

ترین شیوه ها به اذیت و آزار ، تجاوز و قتدل  زندان مدندطدقده 

عجیب نیست ره ایدن ارتدجداع و مدزدوران .  همت گماشته اند

اجیر شده به نام اسالم و حکومت اسالمی در اکثر رشورهدا  

منطقه توحش و زن ستیزی ای که تدا کدندون در مدورد زندان 

اعمال نموده اند مشابه  و در جهت خددمدت بده یدک مدندفدعدت 

امروز در افغانستان به اتدهدام آتدش .  مشترک عمل نموده است

زدن قرآن فرخنده قربانی میدشدود، در ایدران زندان بده جدرم 

بدحجابی بر رویشان اسید پاشیده میشود، در شنگال و عدراق 

اعدمدال شدندیدع ایدن .  زنان مورد تجاوز و قتل قرار می گیدرندد

حکومتهای بغایت ددمنش و دست نشانده امپدریدالدیدسدتدهدا چدندد 

دهه است که با توحش و زن ستیزی هزاران زن را به مسلدخ 

مرگ کشانده اند، فرخنده ها اولین و آخرین قربانی ندخدواهدندد 

  .بود

نظام سرمایه داری عامل اصلی دامن زدن به ایدن تدوحدش و 

بربریت است، و تا کنون با اسدتدفداده از ارتدجداع اسدالمدی و 

نهادینه نمودن قوانین آن بیشترین ستمکشی را بر زنان تحمیل 

تاریخ چند دهه این حکومتهای ارتجاعی اسالمی و .  نموده اند

ضد بشری با زن ستیزی، آدمکشی، قتل و زندان و شکنجه و 

 . استثمار میلیونها انسان رقم خورده است

 آدمکشان ارتجاع اسالمی در افغانستان ۷

!فاجعه ای هولناک دیگر آفریدند   

 



 

  

در این میان خدود دولدتدهدا هدم بدا وضدع قدواندیدن تدبدعدید  

آمیزعلیه زنان با نادیده گرفتن خشونت هایی که به زنان بده 

بهان  نسبیت فرهنگی، روا داشته میشود نقش بسیار مدهدمدی 

را ایفاء می کنند بعنوان نمونه در کشورهای اسالمی مداندندد 

افغانستان، عراق، عربستان، سوریده و ایدران و پداکسدتدان 

که اسالم سیاسی در قدرت است و نیروهای مرتجع و …  و

واپسگرا دست باال را دارند اعمال آنها را در قالب قدواندیدن 

در    . می بدیدندیدم … ضد انسانی سنگسار و اعدام و شالق و

کنار تجاوز و قتل های ناموسی، و بدی حدقدوقدی اجدتدمداعدی 

نداشتن حق طالق یا حق حضداندت کدودکدان :  دیگر از جمله

و خودسوزی و اقدام به خودکشی از جدمدلده خشدوندت …  و

هایی است که هر روزه به زنان ایدراندی و افدغدانسدتداندی و 

جدندگدهدای .  تحمیل می شدود.  … عراقی و کشورهای عربی

امپریالیستی موجود در خاورمیانه اولین قربداندیدان خدود را 

از میان زنان و کودکان مدی گدیدرد، ایدن زندان و کدودکدان 

هستند که همیشه مورد تدجداوز جدندسدی ندیدروهدای ندظدامدی 

 .قرار می گیرند!! فاتحین

وقتی در مورد ضرب و شتم، تجاوز، تحقیدر و تدوهدیدن بده 

زنان در خانه هایشان توسط همسر فعلی و یدا سدابدق و یدا 

مردان خانواده حرف می زنیم، بدان معنی ندیدسدت کده ایدن 

. خشونت ها صرفا بدر بدرخدی از زندان اعدمدال مدی شدود

. اکثریت زنان در جهان مورد خشونت خانه گی قرار دارند

پای  اساسی خشونت خانه گی به رابطده قددرت بدیدن زن و 

سیستم مرد ساالر سرمایه داری به گدونده .  مرد بر می گردد

یی سازماندهی شده اسدت کده در قدواندیدن و بدرندامده هدای 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اش و در مناسدبدات 

طبقاتی و استثمارگرانه اش، مرد را برتدر از زن مدعدرفدی 

می کند و از نظر اجتماعی بدرای زن هدمدیدشده جدایدگداهدی 

به همین دلدیدل اسدت کده وقدتدی زندی .  درجه دوم قائل است

مورد ضرب و شتم همسرش قرار می گیرد، به جای اینکده 

مرد مقصر دانسته شود، این زن است که مورد سرزندش و 

 .مالمت قرار می گیرد

در افغانستان به علت خشونت سهمگین خانه گی بدرخدی از 

فرار از خشوندت و .  زنان به ناچار از خانه فرار می نمایند

 جستن پناه، جرم و مای  نن  شمرده می شود و بدین  سبب 

انواع خشونت بر علیده زندان در ندتدیدجد  عدمدلدکدرد مدنداسدبدات 

سرمایده داری اسدت کده در کشدورهدای مدخدتدلدف بده اشدکدال 

در کشدورهدایدی کده فدرهدند  .  گوناگون خود را نشان می دهد 

زیر پوشش ایده های مذهبی بر جامعه حداکدم اسدت  طبق  حاکم 

. خشونت بر علیه زنان در اشکال پیشامدرن صورت می گدیدرد

ارتجاع حاکم اسالمی در کشورهای خاورمیانه اولین قدربداندیدان 

 .خود را از میان زنان می گیرد

ریش  خشونت علیه زنان را در مناسباتی باید دیدد کده زندان را 

بنا به جدندسدیدت زن بدودن، فدرودسدت و شدهدروندد درجده دوم 

. خشونت علیه زنان جا و مكان خاصی ندمدی شدنداسدد .میشمارد

زنان در خانه، خیابان و یا محل رار با انواع خشونت روبرو و 

خشدوندت عدلدیده زندان، بدا وجدود .  از امنیت جانی مدحدروم اندد

ادعاهای دولت ها و نهادهای بین المللی مدبدندی بدر کداهدش آن، 

زنان جهان، با .  یی گسترده و آشکار و شنیع است همچنان پدیده 

تفاوت هایی در کشورهای مدخدتدلدف، آمداج خشدوندت فدزیدکدی، 

روحی و روانی، خانه گدی، اقدتدصدادی، جدندسدی، ندامدوسدی و 

قدربداندیدان سدرکدوب .  خشونت حقوقی و کالمی قرار می گیدرندد

دولتی، ضرب و شتم در جامعه و خانواده، تحقیر، ختن  جندسدی 

 .هم هستند  های ناموسی  و قتل

در کشورهای پیشرفته به یُمن مبارزات جنبشهای اجتماعی، 

اما در کشورهایی با . زنان از آزادیهای فردی برخوردار اند

مذهبی زنان حتی از این حقوق هم  -ساختار سیاسی دیکتاتوری

خشونت علیه زنان پدیده یی جهانی است، . محروم هستند

داری غربی به شکلی و در بنیادگرایی دینی   چنانکه در سرمایه

امروزه با بیشرمی خشونت . به اشکال خشن تری اعمال میشود

.  تلقی میشود” خصوصی“بر سه بیلیون زن در جهان امری 

در حالیکه این خشونتها نه تنها خصوصی نیست بلکه ریش  آن 

در مناسباتی نهفته است که مالکیت بر زن و زن ستیزی را 

تقدیش می کند و خشونت را هر روز تولید و باز تولید می 

مذهب و سنتهای  در بسیاری از کشورهای خاورمیانه . نماید

توانسته است فقر   و فرهن  مرد ساالرانه عقب ماندۀ ارتجاعی 

را   و افکار مردساالرانه و درمانده گی و باورهای زن ستیزانه 

قربانیان اصلی   گسترش داده و  ترویج و خشونت را در جامعه

 را از زنان و کودکان بگیرد                                           

خشونت علیه زنان 

حاصل نظام گندیده 

سرمایه داری    

!است  
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اغلباا مجازات زندان برای زنان را در پی دارد و در مواردی  

خاندواده، زندان فدراری ”  شرافت“هم تحت عنوان صیانت از 

هدمدیدن اکدندون صددهدا .  شکل فجیعی به قتل می رسانند را به 

دستگیدر و ”  جرایم اخالقی“زن و دختر در افغانستان به دلیل 

سدتدم بدر زندان .  با فرزندان شان در زندان ها به سر مدیدبدرندد

افغانی تنها مختص به دورۀ امارت اسالمی طالبان یدا بدعدد از 

قدومدی قدبدل از ایدجداد   -آن نیست، جریانات مدرتدجدع اسدالمدی

امارت اسالمی طالبان همچنان زندان را مدورد ظدلدم و سدتدم 

 .قرار داده اند

سدال پدش از  31پش از سقوط امدارت اسدالمدی طدالدبدان و 

مهندسی حاکمیت کنونی توسط قدرتهای امپریالیدسدتدی، هدندوز 

زنان افغانستان بیحقوق و جنش دوم تدلدقدی مدی گدردندد و در 

معرض خطر ربوده شدن، تجاوز، ازدواج اجباری و خرید و 

از زمان اشغال افغانستان توسط نیروهدای .  فروش قرار دارند

آمریکایی و ناتو و با تسلط هرچه بیشتر نیدروهدای ارتدجداعدی 

بر اهرام قدرت وضعیت زنان افغان هر روز دارد بددتدر مدی 

طبق ادعاهای بانیان و حامیان حاکمیت کدندوندی دال بدر .  شود

رفع محرومیت و ستم و اعادۀ حقوق زندان، نده تدندهدا کدمدکدی 

اساسی به بهتر شدن وضعیت آنها نشده است بلکه بیدحدقدوقدی، 

ستم جنسیتی و کشتار زنان به عناوین مختلف در حال افزایش 

به رهبری اشدرف ”  دولت وحدت ملی“ در حال حاضر .  است

از زنان در صدد ندهدادیدنده ”  صیانت“ غنی احمدزی، به بهانه 

ساختن آپارتاید جنسی است و با تفکیک جنسدیدتدی بدیدن زن و 

مرد در مدارس و دانشگاه ها و کشیدن دیوار بدیدن آندهدا، مدی 

 .خواهد حقوق انسانی زنان را هر چه بیشتر پایمال نماید

ستم جنسی روا داشته شده بر زنان در افغدانسدتدان ندمدونده یدی 

بارزی از توحش یک حکومت مذهبی در مناسدبدات سدرمدایده 

داری اسدت کده زندان را مدورد هدمده ندوع تدبدعدید ، سدتدم، 

ندظدام عدقدب .  سرکوب، تجاوز و حذف فیزیکی قدرار مدیددهدد

مانده، فاسد و استثمارگری که بر مبدندای بداورهدای بده شددت 

ضد زن و متحجرعصر بربریت و عرف و سنتهدای مدرسدوم 

درجوامع بدوی زنده گی نیمی از جمدعدیدت افدغدانسدتدان را بده 

بسیاری از زنان افدغدان امدروزه از ندگداه .  تباهی کشیده است

جامع  زن ستیز و مردساالر حاکم، ابزارهایی هسدتدندد بدرای 

سیمدای .  و اختالفات بین خانواده ها و قبایل حل و فصل نزاع 

واقعی جامع  افغانستان سیمای زنانی است که در ایدن کشدور 

نه فقط از جانب مال و کدخدا و آقا و ریش سفید محل و جند  

ساالر و حکام محلی و کشوری، بلکه برادر و پدر و شدوهدر 

خود نیز همواره نکوهش، تحقیر، سرکوب و تدبدعدیدد و خدانده 

سر شان را از تن شان جدا می کنند و گدوش و .  نشین میشود

. دماغشان را می برند و صورتهایشان را با اسید می سوزانند

در کودکی و سنین  نوجوانی آنها را چون مواشی به  فدروش 

! می رسانند و وادار بده ازدواج اجدبداری مدی کدندندد

دوازده ساله هستند بدا   -زنان و دختران ُخردسال که اغلب ده

وحشیانه ترین شیوه ممکن مورد تجاوز ُمدالیدان یدا رهدبدران 

اعتراض به این جندایدات و افشدای آن .  دینی قرار می گیرند

از طرف خانوادۀ زن با َخدشه دار شدن چهرۀ کریه مدذهدب، 

رسوا شدن عامالن این تجاوز، سیاسی شدن مسأله و تدهددیدد 

دارو دست  طالبان که حیات و زنده گی این دختران خردسال 

 .و خانواده هاشان را بخطر می اندازد، روبرو است

در حقیقت ستم و خشونت بر زنان در هم  ابعاد آن مضاعف 

از یک سو خشدوندت در خداندواده و از سدوی دیدگدر .  است

و مضاف بر آن خشدوندتدی کده در اثدر  خشونت در اجتماع 

جن  و از جانب نیروهای سیاه ارتجاعی و در گیر بر زنان 

زنان افغانی جزء غنایم جنگی محسوب شدده .  وارد می گردد

بدرای ارضدای .  و مدورد تدجداوز جدندسدی قدرار مدی گدیدرندد

غرای  جنسی شیوخ و سرمایه داران عرب و پاکستانی در 

سدندگدسدار، زندده بده .  بدل مبلغ ناچیزی به فروش می رسدندد

گور کردن، قتل و تجاوز و اعدام پنهانی وعلنی زندان، قدتدل 

های ناموسی، هم  این قساوتها و جنایات در حضور منادیان 

حقوق بشر و جلو چشدم شدان بدر زندان در افدغدانسدتدان روا 

 .داشته میشود

با این همه، زنان افغانی از مبارزه برای کسب حقوق بدرابدر 

و انسانی خود بر علیه این نظام ارتجاعی دسدت ندکدشدیدده و 

تمامی مصائب، قید و بندها و موانع، با اسدتدفداده    علی الرغم

از شیوه های مختلف مبارزاتی به مقاومت و مدبدارزه ادامده 

تمامی نظم کهن و قوانین عصرحجر را به چدالدش .  می دهند

می کشند و بربریت و توحش آن را هر چه بیشدتدر درمدقدابدل 

 .چشم جهانیان به نمایش گذاشته و افشاء می نمایند

دولِت سرکوب، ترور، زندان و شکنجه و اعدداِم جدمدهدوری 

اسالمی در ایران در حدود سی وشش سال است که خشوندت 

سیستماتیک را بر علیه زنان در مناسبات حداکدم بدر جدامدعده 

در این میان رژیم جمهوری اسالمی هدم .  نهادینه نموده است

به مثاب  رژیم مدافع بربریت سرمایه داری و هدم بده مدثدابد  

رژیمی که مذهب را نیز به ابزاری برای تشدید این مناسبات 

ضد انسانی تبدیل نموده است، کارنام  بش هدولدنداکدی را در 

این رژیم با بدهدره .  ارتباط با زن ستیزی با خود حمل می کند

گیری از مذهب به مثاب  ابزار ایدئولوژیک و با یاری گرفتن 

از فرهن  عقب ماندۀ مردساالرانه، تدبدعدید  و ندابدرابدری 

های جنسیتی و خشونت بدر زندان را قداندوندیدت و رسدمدیدت 

جمهوری اسالمی اولین حرکتهای ضد انقالبدی . بخشیده است

اجددبدداری نددمددودن  .  خددود را بددا سددرکددوب زنددان آغدداز نددمددود

حددجدداب،مددحددروم رددردن زنددان از حضددور در بددرخدد  از 

 ها  قضاوت و  ها  دانشگاهی، برخ  مشاغل، ررسی رشته

۲   



 

بعضاا ورالت و لغو قانون حمایت خانواده از اولیدن اقددامدات  

 .حكومت زن ستیز جمهوری اسالمی بود

به دنبال آن تا کنون ابتدایی ترین حقوق اولی  زنان نظیر حق 

طالق، حق سرپرستی فرزندان، حدق ارث، حدق مسدافدرت، 

حق انتخاب لباس و غیره توسدط رژیدم جدندایدتدکدار اسدالمدی 

زنان حق معاشرت آزادانه بدا مدردان را .  سلب گردیده است

ندارند، تفکیک جنسیتی در تمام ارکدان جدامدعده و حدتدی در 

مؤسسات آموزشی به یک اصل خددشده نداپدذیدر تدبددیدل شدده 

با ضرب و جرح خواهران زینب و حتدی ”  متخلفین“ است و 

حبش و تعزیر مواجه می شوند و همزمان رژیدم بدا اعدطدای 

حق چند همسری به مردان و رواج دادن صیغه، چدهدره یدی 

قانونی به فحشاء و خرید و فدروش زن بده مدثدابد  کداال داده 

است، اینها نمونه هایی از دههدا مدواردی اسدت کده داعشدی 

های جمهوری اسالمی امروز برای زنان ایران ایجاد ندمدوده 

انعکاس این مجموعده از خشدوندت دولدتدی عدلدیده زندان  .اند

مستقیاا در جامعه و خانواده تاثیر گدذاشدتده و سدبدب افدزایدش 

 .خشونتهای خانه گی و اجتماعی شده است

اما زنان ایران از همان اوائل انقالب برای احقاق حدق خدود 

زندان ایدران در .  با جمهوری اسالمی به مبارزه بدرخداسدتدندد

حدود بیش از سه دهه است کده بدر عدلدیده ندظدام جدمدهدوری 

اسالمی و تمام قوانین زن سدتدیدز و ارتدجداعدی اش درگدیدر 

و در ایدن راسدتدا تدا بده .  مبارزه یی مداوم و پیگیر می باشند

حددال بددهددای سددنددگددیددنددی از زندددان، تددجدداوز، شددکددنددجدده و 

به وینه در برآمد دو دوره جدندبدش تدوده .  پرداخته اند اعدام 

یی در ایران، زنان در قالب یک جنبش اجتماعی نقش کلیدی 

 .و اساسی مبارزاتی ایفاء نموده اند

پای  ایدئولوژیک، نماد و شاخص یک حکدومدت اسدالمدی را 

حقوقی کامل زنان تشکیدل  موقعیت فرودست و برده گی و بی

میدهد و ما شاهد هستیم کده چدگدونده از رشدد بدندیدادگدرایدان 

مذهبی با حمایت امپریالیستها در منطق  خاورمدیدانده داعشدی 

ها ظهور نمودند و اولین حمالت ددمنشانه و وحشدیداند  خدود 

را علیه زنان از تجاوز و قتل تدا فدروش آندهدا در عدراق و 

البته حمل  داعشی هدا بدر زندان و .  سوریه به نمایش گذاشتند

أعمال وحشیان  آنها پدیدۀ جدیدی نیست که در منطدقده اتدفداق 

افتاده باشد، اینها فرزندان خلف جمهوری اسالمیها و طالبدان 

ها هستند که بیشتر از سده دهده اسدت کده از هدر ندوع زن 

اخدیدراا شداهدد .  ستیزی و خشونت بر زنان إبائی نورزیده اندد

هستیدم کده در ایدران داعشدی هدای جدمدهدوری اسدالمدی بدا 

با پاشیددن ”  قانون امر به معروف و نهی از منکر”  تصویب 

اسید به روی تعدادی از زندان تدحدت عدندوان بددحدجدابدی از 

برادران داعشی خود در عراق و سوریه سبقت گرفته اندد و 

 به آنها ثابت نمودند که اجازه نخواهند داد تا آنها در  سبعیت 

اسید پداشدی .  و وحشیگری مقام اول را اتخاذ نمایند 

بر روی بر روی زندان یدکدی از دسدتداورهدای حدکدومدتدهدای 

جنایتکار اسالمی است که آمار آن در ایران از صددهدا و در 

 .کشورهای اسالمی منطقه از هزاران تجاوز نموده است

در غرب از زن برای کسب سود در اندواع صدندعدت سدکدش، 

در .  شدود پدورندوگدرافددی، مددلددیدند  و تدبدلددیدغدات اسدتدفدداده مدی

هدای  کند و لدیدسدت قدیدمدت خاورمیانه، داعش زنان را برده می

در افدریدقدا بدوکدو .  رساند آنان را با افتخار به اطالع عموم می

در .  فددروشددد دزد و هددمددچددون بددرده مددی حددرام زنددان را مددی

افغانستان و پاکستان طالبان زنان را به اشکال مختلف به قدتدل 

در ایدران حدکدومدت اسدالمدی زندان را دسدتدگدیدر .  رسانند می

کند، به آندان  کند، اعدام می زند، سنگسار می کند، شالق می می

پاشد، الیحه های پدی درپدی بدرعدلدیده آندان تصدویدب  اسید می

 .نماید می

در نظام سرمایه داری زنان عالوه بدر ایدندکده یدک بدار مدثدل 

مردان هم طبقه یی خود و در کنار آنها تحت استثمار و مدورد 

ستم های اقتصادی، اجتمداعدی و سدیداسدی نداشدی از سدیدسدتدم 

سدتدم ) اقتصادی حاکم بر جدامدعد  طدبدقداتدی قدرار مدی گدیدرندد 

، یک بار هم صرفاا به خاطر زن بودنشان مورد سدتدم ( طبقاتی

اگدر یدک زن، کدارگدر اسدت (.  ستم جنسیتدی) قرار می گیرند 

عالوه بر این که همانند کارگِر مدرد از طدرف سدرمدایده دار 

استثمار می شود، به خاطر زن بدودندش هدم مدورد اسدتدثدمدار 

به این معنی که مزد کدمدتدری بده او داده مدی .  قرار می گیرد

شود، یعنی استثمارش شدیدتر از مرِد هم طدبدقده یدی اش مدی 

در ضمن اینکه زن کارگر در محیط کدارخدانده و واحدد .  باشد

تولیدی صرفاا به خاطر زن بدودندش بده اشدکدال مدخدتدلدف بده 

خصوص از طرف کارفرمای خود مدورد تدحدقدیدر و آزار و 

اذیت جندسدی و خشدوندت قدرار مدی گدیدرد، حدتدی از طدرف 

. همکاران مرد خود نیز از تحقیر و توهین مصون نمدی بداشدد

اذیت و آزار و تحقیر زنان طبقات تحت ستم و اسدتدثدمدار آندان 

در :  بده عدندوان مدثدال.  به اشکال مدخدتدلدف صدورت مدیدگدیدرد

کشوری مانند ایران سرمدایده داران و مدالدکدان کدارگداهدهدای 

فرشبافی زنان و دختران جوانی را از خردسالی ساعدت هدای 

طوالنی در زیرزمین های نمناک و تاریک پای دستدگداهدهدای 

قالیبافی و فرش بافدی بده کدار گدمداشدتده و آندهدا را در ازای 

پرداخت چندر غازی به شدیدترین شکل و بددون هدیدو گدونده 

مزایای شغلی و امنیِت کاری مورد استثمار قرارمی دهدندد، و 

هر زمان هم که از کار ناتوان شددندد مداندندد کداالیدی فدرسدوده 

امدا .  بدون هیو گونه حمایتی بده گدوشده یدی پدرت مدی شدوندد

ایدئولوگ های سرمایه، صاحبان و مالکان سرمدایده هدیدچدگداه 

. اینها را به پای خشونت سرمدایده داری حداکدم ندمدی ندویسدندد

 برایشان این امری کامالا طبیعی بوده  و  خود  را  محق  می 
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دانند که این شیوۀ بیرحمانه همراه با خشونت را در مدورد     

از طدرف دیدگدر .  این بخش از زنان کارگر به کار گدیدرندد

کار برابر زنان کارگر با مردان با دستمزدی نابرابر برای 

زنان به همراه است و در بحرانهای اقتصادی باز هم زنان 

در صف مقدم قربانیدان بدحدران هسدتدندد و اولدیدن کسداندی 

 .هستند که به کنج خانه ها رانده میشوند

سرمایه داری جهانی امروز در حالی که در بدحدران هدای 

اقتصادی و اجتماعی خویدش بده سدر مدیدبدرد بدا   –سیاسی 

اتخاذ سیاست های نئولیبرالی و خصوصی سازی، فدقدر و 

فحشا و اعتیاد و بیکاری را به پدیده یدی وسدیدعداا رایدج در 

در نظام سرمایه داری جهداندی کده .  جهان تبدیل کرده است

زنان سه چهارم بیسوادان و اکثریت فقرای آنرا تشکیل می 

دهند، وخامت اوضاع اقتصادی و تدحدمدیدل سدیداسدت هدای 

ریاضت کشی، بیش از گذشته شکاف طبدقداتدی بدر مدبدندای 

بیکاری و فقر رو بده ازدیداد، .  جنسیت را تعمیق می بخشد

زندان .  زنان را در معرض آسیبهای اجتماعی قرار مدیددهدد

در این راستا برای امرار معاش خدود و فدرزنددانشدان بده 

در ایدن مدعدامدلد  .  شدوندد کشانده مد    کار در تجارت سکش

نابرابر زنان قربانیانی هستند که هدر لدحدظده در مدعدرض 

 .بیشترین درصِد خشونتها قرار دارند

با تمام توحش و بربریتی کده ندظدام سدرمدایده داری بدرای 

زنان آفریده است بازهم در برخی از نقاط دندیدا در هدمدیدن 

نظام نابرابر و ظالمانه زنان در سدطدح یدک جدندبدش و بدا 

مبارزات پیگیر خود توانسته اند ثابت نمایند که می تدواندندد 

سددیدداسددی و   -بدده درجددات بدداالیددی از بددرابددری اقددتددصددادی

. اجتماعی با مردان دست یابند و بده حدقدوق خدود بدرسدندد

تونش نمونه مشخدصدی اسدت کده درجدریدان اعدتدراضدات 

عظیم اجتماعی که توده های مردم حدکدومدت دیدکدتداتدوری 

زین العابدین بن عدلدی را سدرندگدون کدردندد، زندان ندقدش 

در دندیدای عدرب درمدیدان .  پیشرو و تعیین کننده یی داشتند

کشورهای اسالمی، زنان تونسی از نظر بدرخدورداری از 

حقوق تقریبا مساوی با مردان، نمونه یی مدندحدصدربده فدرد 

در تونش زنان به ندرت حجاب دارند و از حدقدوق .  هستند

. اجتماعی و سیاسی نسبتاا مساوی بدا مدردان بدرخدوردارندد

چنانکه یک سوم قضات درتونش زن هستندد، و هدمدچدندان 

زنان در این کشور درقواندیدن مدربدوط بده طدالق، حدقدوق 

مسدداوی بددا مددردان دارنددد و چددنددد هددمددسددری در تددونددش 

به امکاندات کدندتدرل  3698زنان از سال  .غیرقانونی است

به امدکداندات بدرای سدقدط جدندیدن  3691خانواده و از سال 

دسترسی داشته  اند یعنی هشت سال قبل  از  اینکه  امکدان 

دسترسی قانونی به سقط جنین برای زنان آمریکائی، آندهدم 

 زنان تونسی بسیاری از حقوق  . به طور محدود، فراهم آید

و برابریهای اجتماعی خود را و همچنین دسترسی بده  

سیستم آموزشی پیشرفته را که ورود به آن برای همه گان آزاد 

 3691است، مدیون یک مادۀ حقوق مدنی تصویب شده درسال 

زنان تونسی در این سال در مدبدارزۀ ضدد اسدتدعدمداری .  هستند

برعلیه فرانسه نقش بسیار فعال داشتند و بده پداس ایدن سدابدقد  

مبارزاتی امروزه توانسته اند به حقوق برابدر بدا مدردان دسدت 

 .یابند

امروز ما شاهد مبارزات کوبانی در منطقه خاور میانه هستیم، 

مبارزه ایی که زنان در آن نقش بسیار چشمگیری را دارند و 

آن مبارزه، مقاومت و ایستاده گی در برابر داعشیان مسلمان و 

وحشی صفتی است که در منطقه جنایتها آفریده اند، جنایاتی 

که نه تنها در تاریخ بی سابقه است بلکه اولین قربانیانش را از 

زنان مبارز و پیشرو کوبانی به .  زنان و کودکان گرفته است

منطقه و جهانیان ثابت نمودند که با مبارزه یی پیگیر و 

سازمان یافته و متشکل شدن در شوراها و کانتون ها حتی اگر 

از نظر نیرو و تجهیزات جنگی ضعیف تر از دشمن باشید، با 

اعتقادی راسخ و همبسته گی و اتحاد می توانید وحشی ترین و 

بربر منش ترین دشمن را به عقب نشینی وادار و همزمان 

آزادی و برابری را در چهارچوب همین نظام استثمارگر به 

مبارزۀ جاری در کوبانی دوست و دشمن را  .ارمغان بیآورید

به حیرت واداشت، و بر یکه تازی نیروهای ارتجاعی داعش 

” پالتفرم قانون اساسی“زنان کوبانی .  و امپریالیستها افسار زد

توسط رهبری کانتون  8132نوامبر  3مصوب   -وینۀ زنان

سوریه را اعالم نموده و بر این   -جزیره غرب کردستان

باورند که در چارچوب قوانین دمکراتیک، زنان می توانند به 

در مقدم  این پالتفرم آمده .  حقوق برابر با مردان دست یابند

نظر به آسیب پذیری زنان در جوامع ما از طریق القاء “ :است

مفاهیم مردانه گی بربسیاری از معضالت سیاسی، اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگی و روانی، و ظلم و ستم و به حاشیه رانده 

گی و عقب مانده گی و محرومیت از حقوقی که این واقعیت به 

زن تحمیل می کند، عالوه بر میراث سنتی، که مانع از 

پیشرفت زنان و سدی برای آرمان آینده یی بهتربرای زنان 

بر علیه   -است، و وجود قوانین و مصوبات عاملین استبداد

که گواه عمیقی است بر وجود و ادام  مبارزۀ زنان   -زنان

برای رسیدن به حقوقشان، و در عین حال بازتاب دهدندۀ 

نه تنها وظیف  زنان بلکه وظیف    -بی عدالتی  –آنست که نفی آن 

کل جامعه است، همچون طالق با خواست یک طرف، ازدواج 

اجباری و چند همسری و مسائل بی شماری از این دست که 

فشار و لطمات آن تا به امروز وجود داردن باور ما به اهمیت 

نقش زن در خانواده است که هست  اساسی جامعه را تشکیل 

می دهد و همانا آزادی زن شرط اساسی ایجاد خانوادۀ 

  دموکراتیک و جامع  آزاد خواهد بود، و همچنان مبنای ادارۀ 
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هر سطح جامعه از تقویت نقش زن و مشارکتش در ساختن و  

پیشرفت آن جامعه محقق می شودن بنابدرایدن هدمداندا زندان بده 

مبارزه تا دستیابی به ضمانت موکد قانونی برای حفظ کرامدت 

و به دست آوردن آزادی و حق بر خود و فدرزنددانشدان ادامده 

. خواهند داد و پش از این در حاشیه ماندن را نخواهند پذیرفت

و جنبش آزادی زنان ضرورتی برای مقابله با تمامدی اشدکدال 

و از آندجدا کده .  عقب مانده گدی و خشدوندت و جدندایدت اسدت

تضددمددیددن آزادی زن و حددقددوقددش از اهددداف پددایدده یددی بددرای 

خودمدیریتی دموکراتیک است، باید به تمام مسائل مدهدم زندان 

در جامعه و رفع کمبود های آن در تمام زمدیدنده هدا و تدامدیدن 

امنیت و آسایش برای زنان و دفاع از زنان در مقدابدل آزار و 

 ”.خشونت بپردازد و حقوق قانونیشان را تضمین کند

در دندیدای امدروز کده سدرمدایده داری و دولدت هدای حدامدی 

سرمایه، بهره کشی غیرقابل تصوری را بر تدوده هدای مدردم 

جهان تحمیل کرده اندن به وینه ستم بر زنان، تنهدا بده آزار و 

اذیت جنسی و جسمی و روحی محدود نبوده، بلکه بهره کشدی 

عمیق تری در بطن ایدن سدیدسدتدم در جدریدان اسدتن سدیدسدتدم 

سرمایه داری همواره ستم و خشونت بر زنان و مدردسداالری 

را به عناوین مختلف در جامعه بازتولیدد و تشددیدد مدی کدندد، 

مبارزه برعلیه خشونت بر زنان، نمی تواند از مبارزۀ طبقاتی 

با سیستم سرمایه داری و بددون دسدت بدردن بده ریشده هدای 

اگر چه رهایی کل زنان .  تاریخی ستم کشی این نظام جدا باشد

زمانی تضمین خواهد شد، که به مالکیت و روابط کداالیدی در 

جامعه خاتمه داده شود ولی مبارزه علیه اشکدال خشدوندت بدر 

زنان می بدایسدت امدری دائدمدی ومدتدشدکدل در بدطدن هدمدیدن 

 .مناسبات کنونی باشد

 سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

 کانون سوسیالیست های کارگری

 5101نوامبر 

(نان و زندگی بهتر)نان و گل سرخ   
 به پیش، خواهران من، به پیش

.بان  صدای ما رسا است  

 از جای بر کنیم،

 نرده آشپزخانه های دود گرفته،

 و کارخانه های بی روح را،

.بسوی روز روشن و نورانی گام بر داریم  

همه با هم بخوانیم نان و زندگی بهتر، نان و زندگی 

 بهتر

 به پیش، خواهران من،

 مبارزه ما نیز، برای مردانی است، 

 که برای ما کودک می سازند،

 ولی خود همیشه کودک ما هستند

 دیگر بش است،

 زندگی جانوری برای تکه ای نان،

.ما زندگی بهتر می خواهیم  

 به پیش، خواهران من،

.بر گور زنان بیشماری، که برای نان فریاد کشیدند  

 نه زیبائی، نه عشق، بیگاری برای همه

.بکوشیم برای زندگی بهتر  

 نه تنها برای نان

 به  پیش خواهران من، به پیش،

.روزهای بهتر در راه است  

 ما همه را،

.بدنبال آرمان واالی خود خواهیم کشاند  

 دیگر بش است،

 بهره کشی،

.رنج ده تن، آسودگی یک تن  

 برای هر کش، نان و زندگی بهتر

.نان و زندگی بهتر  
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واقعیت ها گواه اند که قدرت های بزرگ سرمایداری جهت 

پیشبرد خواست ها  و بر آورده شدن اهداف شان همواره 

آشوب های سیاسی بر پا میکنند، اتش جن  را مشتعل 

میسازند، آرامش را به یغما میبرند و در نتیجه پاێتن ترین 

اقشار جامعه را با فقر گسترده ای مواجه ساخته و شالوده 

. یک زندگی متعارف را به چالش های جدی موجه میسازند  

در افغانستان نیز همین مضمون با اشکال متفاوت سالهاست 

.                                     از مردم قربانی گرفته است   

با فرو پاشی شوروی وپایان جن  سرد زمینه گسترش نفوذ 

سیاسی و نظامی ایاالت متحده و متحدینش در منطقه و 

در جریان این پروسه  در فضای پر . افغانستان میسر گردید

تنش و بی ثبات و فرو ریخته ساختار های اقتصادی، 

سیاسی و اجتماعی  کشور زمینه نفوذ گرایش های مذهبی 

.آماده گردید                                                             

بعد از واقعه یازده سپتمبر و سقوط طالبان وحضوربیش 

کشورجهان درافغانستان با شعار دموکراسی،که یکی  40از

از توجیهات حضور شان وضعیت بد زنان بود، در 

در وضعیت زنان افغانستانی نه تنها بهبود حاصل نشد بلکه 

گذارشات هر سال  سازمان ملل افغانستان را خطرناک ترین 

.          و بد ترین مکان برای زنده گی زنان تعریف گردید  

گر چه در طول تاریخ جوامع طبقاتی ستم بر زن بدر اسداس 

زن از ابدتددای . منافع طبقه ی حاکم تغیدیدر پدیددا کدرده اسدت

طبقاتی شدن جدامدعده تدا بده امدروز بده عدندوان جدندش دوم 

.                                              مددحددسددوب شددده  اسددت                        

 مذهب نقش اصلی را در اداره ای سیاسی   در افغانستان که

  

 

 

جامعه ایفا می کند، زنان نه تنها از استثمار به عنوان جنش 

دوم رنج می برند، در عین حال به دلیل حاکم بودن مذهب از 

مذهب . لحاظ ازادی های فردی هم شدیدن در تنگنا هستند

.یکی از عوامل عمده ای دامن زدن به فرهن                     

 

                است .      مردساالری در جامعه افغانستان است

عوامل عمده ایکه در تشدید وضعیت زن در افغانستان نقش  

  :                                                     دارند عبارتند از

 

نظامیگری و جن  و بی ثباتی در تشدید خشونت چه به : ١

.صورت خانوادگی و یا اجتماعی  

رشد و نفوذ اسالم سیاسی که یکی از مولفه های آن تشدید :  ۲

.تبعی  جنسی و خشونت مقابل زنان است  

.فقر و بیکاری:  ٣  

.اعتیاد به مواد مخدر: ٤  

فرو ریختگی ساختاری از جمله فرو ریختگی  :  ٥

.   اجتماعی و حمایتی،سیاسی،اقتصادی  

سیستم دولتی فاسد مذهبی مافیایی و مری  و سیستم  : ٦

. قضایی غرق در فساد اداری  

ساالرهای مسلح   موجودیت  گنگسترهای جهادی و جن : ٧

.و پر قدرت  

قاچاق زنان و کودکان دختر و )فعالیت باند های مافیایی: ٨

(پسر  

عدم آگاهی و .)بیسوادی و نبود آگاهی زنان از حقوق شان:٩

های زنان  و تسلط سنت  میزان از خودبیگانگی در میان گروه

( .و فرهن  مردساالری  

فرهن  و سنتهای مذهبی عقب مانده و قبیلوی : ١١  

.غیابت نیرو های چپ و سوسیالیست : ١١  

 

:دولت وحدت ملی و چگونگی وضع زنان    
زنان در جامعه طبقاتی و مذهبی افغانستان بعد از پشت سر 

گذاشتن یک دوره سیزده ساله مملو از خشونتهای خانوادگی، 

اجتماعی و دولتی،  با وجود نا امنی و ترس از طالبان  از هر 

زمان دیگر سهم بیشتری در انتخابات داشتند، ولی علیرغم 

شعار های انتخاباتی در افزایش نقش زنان ، دولت وحدت 

ملی  نقش کمرنگتری بآنها واگذار شده و بیشتر به حاشیه 

.                                                           کشانیده شدند  

زمانیکه دولت وحدت ملی به میانجی گری جان کری بعد از 

ماه ها مناقشه شکل گرفت دولت وحدت ملی به رهبری 

اشرف غنی در اولین روز تاسیش خویش پیمان امنیتی را با 

امریکا امضا کرد،و در طی امضای این معاهده امریکا مقام 

با بودن متحد . متحد غیر ناتورا به افغانستان داده است

غیرناتو، انتقال پروس  اسلحه به افغانستان  آسان می شود که 

این خود  تداوم بحران، نظامیگری بی ثباتی و جن   در      

 
وضعیت زنان در افغانستان در 

 سالی که گذشت
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و این  قدمی در  تقویت استراتینی .افغانستان را تداعی میکند 

و تحمیل متحدان جهادی .نظامی امریکا در منطقه است

آمریکا بر مردم افغانستان، ثبوتی ایست بر تشدید خشونت در 

مقابل زنان در افغانستان در همین روز دولت وحدت ملی   

اعالم نمود که فاصله مسجد و دولت را کمتر میکند و این . 

خود زیگنالی  بود بر قوت خشونت مال و مسجد بر زندگی 

شخصی مردم و ترویج خشونت بر زنان،با این اعالم دولت 

رهبری اشرف غنی یکبار دیگر وحدت ملی در افغانستان به 

نا گفته پیداست .  به موقعیت راست افراطی اش صحه گذاشت

که این زیگنال بلند گو های مساجد را بیشتر مشوق  مردان 

برا ی  ضرب و شتم زنان شان برای حفظ قدرت مردساالری 

این اقدامات دولت وحدت ملی خود بستری کلیدی .  میسازد

رشد و تحریک ارتجاع مذهبی و بنیادگرایی و گسترش پایه 

 های اجتماعی آن است                                                

از اقدامات دیگر غن  احمدز  یکی هم دادن اسم جدید یا  

خانم . به همسرش روال سعاده بود« بی بی گل » لقب افغانی 

روال سعاده غنی،متولد شهر بیروت، پایتخت لبنان میباشد در 

دانشگاه آمریکایی بیروت درس خوانده و در رشت  روزنامه 

  الملل تا مقطع فوق نگاری لیسانش دارد و در روابط بین

باین ترتیب  خانم روال  بر رغم . لیسانش تحصیل کرده است

ارزش های جامعه مرد ساالری که میخواهد همه چیز متعلق 

به زنان را مردان انتخاب کنند، و همزمان مطابق به سنت 

های حاکم مر د ساالرانه از ذکر نام همسرش در اجتماع و 

توسط مردان دیگر جلو گیری کرده باشد، روال را بی بی گل 

لقب داد، که بدون هیو اعتراضی از جانب همسرش هم 

چون بینیش آحاد یک جامعه  را  ساختار های . پذیرفته شد

سیاسی، اجتماعی که انعکاسی از مناسبات اقتصادی یک 

جامعه معیین میباشد، شکل میدهد، تفکرات مرد ساالرانه 

میتواند توسط خود زنان هم بکار گرفته شده و باز تولید 

خانم روال با وجود تجربه زندگی از یک جامعه غیر .. گردند

سنتی در غرب،  بدلیل پذیرش و تمکین به باور های 

.مردساالر حاکم با سکوت این تعرض غنی را پذیرفت  

بر اساس گذارشاتی که چند روز قبل از میدیا پخش گردید، 

در افغانستان نسبت به شش هفت سال پیشتر  وضع زنان را

امنیت  ها از عدم بودن  بدتر شده  و بیشترین دلهره 

نا گفته . خشونت در قبال زنان در افغانستان ناشی میشود و 

پیداست در جامعه ای که بیکاری فقر، اعتیادبه مواد مخدر، 

فعالیت گروه های مافیایی ، جن  عدم امنیت و بیسوادی بیداد 

کند و سیستم دولتی مافیایی و فاسد در عدم موجودیت 

ارگانهای حمایتی  بعید  از بد تر شدن وضع زنان آن 

آنهم مخصوصآ زمانی که حاکمان مدعی دفاع از . کشورنیست  

حقوق زنان با صراحت اعالم میندمدایدندد بدرندامده ای 

برای ایدجداد تدغدیدیدرات بدندیدادی در وضدعدیدت زندان 

  . ندارند

قدرت حاکمه در افغانستان سعی مینماید فدعدالدیدت هدای روال 

 . غنی را الگوی تالش برای زنان افغانستانی معرفی کنند

گوید فکر نمیکند برای کمک به زنان  خانم روال می 

ها راه بیافتد و به هر دری بکوبد چرا  افغانستانی در خیابان

که تصمیمی برای تغییر ساختار اجتماعی ندارد بلکه 

ای برای تشویق زنان به منظور  خواهد نقش تسهیل کننده می

.پیاده کردن طرح ها و آرزوهای شان داشته باشد               

خانم روال مشکالت  زنان افغانستان را جدا از ساختار 

اجتماعی جامعه طبقاتی مرد ساالر و مذهبی / اقتصادی

افغانستان میبیند و به شیوه ای آمریکایی یا دقیقتر بورژوایی 

میخواهد زمینه تحقق آرزو های زنان را در افغانستان تحقق 

.                                                                  بخشد   

المللی امریکا  قرار است طدرحدی را  ی بین سازمان توسعه  

مدیدلدیدون  839ی  برای حمایت از زنان افغانستان  با هدزیدنده

مندسازی زنان به اجرا بگذارد که  بر اسداس  دالر برای توان

هدزار زن  21المللی امریکا  ی بین این طرح، سازمان توسعه

در بدخدش  8181تدا  8131های  ساله را بین سال 11تا  32

ها در آینده  دهند تا آن سیاسی، اقتصادی و حقوقی آموزش می

 در مدیریت و رهبری کشور نقش داشته باشند 

ایددن طددرح ظدداهددرن دلسددوزاندده و بددرای کددمددک بدده زنددان  

افغانستان عنوان گردیده  ولی در واقع چنین استنباد میدگدردد 

که در صورت عملی شدن این طرح  بده کدمدک روال غدندی 

سیاستهای جدیدی در قبال زنان  شهری  در افغانستدان روی 

یکی  از فعاالن زن  در مدورد ایدن طدرح مدی .  دست دارند

گوید که اطراف روال غنی مافیایدی اندجدویدی حدلدقده زده کده 

سال حکومت حامدد کدرزی بدیدشدتدریدن کدمدک هدا را  ١٣در

دریافت کرده اما کمترین کاری برای زنان افغانسدتدان اندجدام 

او می گوید اعضای این مدافدیدا بدا دریدافدت پدروژه .  نداده اند

های میلیونی صاحب ثروت بادآورده ای شده اند و حتدا یدک 

سوم از پولی که باید برای زنان به مصرف می رسانیدده اندد 

را به مصرف نرسانده ولی بر حجم ثروت خود شان افزایش 

ثدبدوتدی بدر ایدن ادعدای مدا .  حیرت آوری پدیدار شدده اسدت

افرادی چون عمر زاخیلوال، حنیف اتمر و نورالدحدق احددی 

افراد کلیدی دولت غنی احمد زی  اند که گفته میشود متهم به 

  .اختالس های بزرگی اند

ازآنجاێیکه دولتهای سرمایه داری صد ها نوع از ندهداد هدای 

خوشرن  و نام را در سطح جهان با بر چسدب هدایدی چدون 

او، .  جدی.  نهاد مدنی حقوق بشری، دمدکدراسدی خدواهدی، ان

 انجمن های مدافع حقوق زنان و غیره  درست  کرده  و  با 
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تمکین و آرامش توسط دستگاه های تبلیغاتی و پروگرامهای 

وهنری وارد بازار جهانی نموده که بدین ترتیب از  فرهنگی 

شکل گیری جنبش های مستقل برای تغییرات بنیادین 

وهمزمان پتانسیل نیروهای فعال اجتماعی را  جلوگیری کنند 

از یک سری جیره  ،در کانال های انحرافی به هدر دهند 

خوار های خود چهره میسازند و بزور جایزه ها از انها الگو 

سازی می کنند تا الگو های واقعی مبارزه در جامعه رشد 

هستند  نکند در افغانستان هم درست با در نظرداشت این شیوه 

سازمانها و گروپ های مدنی با اسامی رنگینی زنان جوان 

برای تغییر، اتحادیه زنان افغانستان، کمپاین پنجاه در صد، 

حقوق بشر وغیره که این گروه ها همانند روال غنی ریشه 

های  زیر ستم بودن زنان را خیلی سطحی و غیر سیاسی و 

.فردی میبینند                                                             

ارگانها  از طرف مذهبیون  و بسدتده گدانشدان  یک سری ازین 

بنا شده و الدگدوی مدبدارزه زندان بدرای آندهدا بدی بدی فداطدمده 

زهراست که با تبلیغ بهشت زیدر پدای زندان، جدهدان آاهدا را 

یبدیل به جهنم نموده ، و معتقدندکه زنان در خانه بمانندد تدا از 

با حیا ،با شرم ،صبور و از خدود . چشم نا محرم در امان باشد 

زنددانددیددکدده مددورد تددجدداوز قددرار .  گددذرو مددطددیددع بددا شددنددد 

میگیرند،مقصر خود شان است زیرا خوب حجاب را رعدایدت 

و اگر دختدران در طدفدولدیدت مدجدبدور بده ا زدواج . نکرده اند

برای این عده از افدراد اسدالم بدا . میشوند از سنت پیغمبراست

قوانین و احکامش قدسیت داشته و خواهان اصالح زنان طبدق 

 . جامعه اسالمی است

هدای  یدا راوا یدکدی سدازمدان جمعیت انقالبی زنان افغانسدتدان 

دارچپ زنان افغان است که خط مشی خدود را مدبدارزه  سابقه 

ایددن سددازمددان در .  اسددت اعددالم کددرده بددرای حددقددوق زنددان 

کده بده اسدم مدیدندا  کشدور کدمدال ، توسط کابل در ١٩٧٧ سال

بده خداطدر  ١٩٨٧ وی در سدال.  مشهور است، تأسیش گشدت

مفکوره حاکم بدر .  اش در پاکستان ترور شد های سیاسی فعالیت

تشکل جمعیت انقالبی زنان تفکر سوسیالیدزم خدلدقدی اندد آندهدا 

مسایل را به صورت مجرد و بدون ارتبداط بدا هدم دانسدتده بدا 

یک دید میتافیزیکی بده مسدایدل جدامدعده از جدمدلده مسدلده زن 

مینگرند به عنوان مثال ادعا مینمایند که مردم شان را بدا دیدن 

شان یکجا دوست دارند بدون آنکه تاثیرات دین را در زنددگدی 

 . نصف نفوس از جامعه یعنی زن ها در نظر داشته باشند

با وجود وعده و وعید های دولدت وحددت مدلدی بده زندان در 

هنگام اندتدخدابدات در افدغدانسدتدان،  حضدورمدحددود زندان در 

های کلید ی آن هم نه بر اساس شایستگدی و تدوان بدلدکده  پست

های قومی و مصلحتی بدادر ندظدر داشدت   بندی براساس سهمیه

 دین اسالم  در نهایت و در بهترین حالت  به یک معیار های 

فمینسم اسالمی پایان خواهد یدافدت و مددل اسدالمدی  

زن نیز زن نیز جز یک زِن با حجداب و اسدیدر در 

بدودن چدندیدن زندان .  خرافات  چیزی دیگری بوده نمیدتدواندد

مطیع و گوش بفرمان تغییر مثبتی  در وضدع زندان ایدجداد 

نمیناید بلکه این زنان مطیعتر و مراقبتربرای حفظ مدندصدب 

این زندان ویدتدریدن هدای سیاسی خود استند از طرف دیگر 

خوبی خواهند بود در مجامع حقوق بشری بدرای شدکدسدتدن 

صدای اعتراض در مورد خشونت ها و تدبدعدیدضدات عدلدیده 

تیغ های دولبه یی هسدتدندد کده "  زنان قدرتمند "  این .  زنان 

برای توجهی موجودیت شان در افغانستان و همچنان بدرای 

اثبات موفقیت در پیاده کردن برنامه هایشان در مجامع بدیدن 

المللی  میخواهندد بدهدبدود شدرایدط زنددگدی زندان و بدهدبدود 

 .موقعیت اجتماعی  آنها را به رخ بکشند

اشرف غنی در جریان سفر به چیدن  گدفدت کده بده زودی  

یک زن را به عنوان عضو دادگاه عالی افغانستان مدعدرفدی 

این گفته غنی مانند سایر ادعدا هدای دولدت اش .خواهد کرد

در تناق  آشکار با شالوده فکری دولتش کده هدمدان اسدالم 

 .باشد، قرار میگیرد

بربنیاد احکام اسدالمدی، زندان بده دلدیدل غدلدبده عداطدفده و " 

احساس مادرانه ای که طبیعت آنان اقدتدضدا مدی کدندد ندمدی 

بدر عدالوه ".  توانند عهده دار شغل خطدیدر قضداوت گدردندد

برای خوش آمد گویی به طالبان حتی زنانی را که قبلدن در 

پست های حساس دولتی فعال بودند، از پسدت هدایشدان بدر 

کنار مینماید که اخرین نمونه اش یکی از فرماندهان پولیش 

 شهر کابل که خانمی بود از کارش برکنار شده است، 

گام بعدی اعضای دولت غنی و عدبددالده، بداز کدردن بداب 

مذاکره با زن ستیز ترین و محجر ترین نیرو های اسدالمدی  

یعنی طالبان که خود محصول پروژه ای دولت های غدربدی 

. بوده و مشروعیت  شانرا از عصر حجر میگیرند ، میباشد

آنهدا نداگدذیدر بدرای در رسدن داشدتدن طدالدبدان بدرای آندهدا 

امیتیازاتی بدهند و هر امتیاز حلقه آزادی زندان را مدحددود 

ولی اولویت  دولت و شرکای قدرت، فقط حدفدظ . تر مینماید

منافع شان بوده  و با تکیه بر تفکرات اسالمی  شان بدهدایدی 

که برای آن میپردازند و عملن ابتدایی ترین حدقدوق نصدفدی 

از نفوس جامعه را زیر پا میدگدذارندد،خدمدی بده ابدرو ندمدی 

آمریکا هم علنآ با بیان این نکته که با طالبان دشمندی .  آورند

ندارند، مهر تآیید بر پروسه مذاکرات با طالبدان گدذاشدتده و 

در اثر رشدد و . برای شرکت در مذاکرات نماینده میفرستند

تثبت اسالم سیاسی در افغانستان اولین ضربدات  بدر زندان 

 .تحصیل کرده و شهری افغانستان وارد میگردد

 با محبوس کردن مجدد آنها در چهار دیواری منازل، عمآل  
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امکان آزادی اقتصادی از آنها گدرفدتده شدده و مدبدندای مدادی    

عدالوه بدر .  تداوم حاکمیت مردان بر زنان استمرار مدی یدابدد

آن پروسه تعمیم روشنگری زنان نهدایدت مدحددود شدده و از 

 . مٶثریت حربه نقش روبنایی آگاهی ، شدیدآ کاسته میشود

در  افغانستان زنان  برای رسیدن به آزادی  قبل از همه باید 

یعنی نجات  زنان از قید و . از نظر اقتصادی  خود کفا باشند

سلط  مرد و نظام مردساالری در نقش و سهم گرفتن  فعال 

توانایی . زنان در تولید و اقتصاد اجتماعی تعیین میگردد

اقتصادی در بسی حاالت نمیتواند به تنهایی در استقالل 

فردی و آزادی زنان کار ساز باشد  فرهن  و سنتها ی حاکم 

درجامعه نیزعامل دیگری است که زنان را به جنش درجه 

دوم در جامعه تبدیل نموده و در تداوم این وضع نقش مهم را 

مبارزه  با فرهن  و سنتهای  پدرساالری یک .بازی میکنند

مبارزۀ طوالنی است  مبارزه با مذهب که دران  در مورد 

حقوق و مکلفیتهای زن تعیین تکلیف میکند نیز شامل آن 

است، دین اسالم یکی از  ادیانی است که در مورد نقش 

درجه دوم زن در اجتماع  و خانواده صراحت کامل دارد و 

برنامه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اسالمیستهادر تضاد با  

آزادی زن است لذا مبارزۀ آزادیخواهی زنان نمیتواند به 

ساده گی و بدون مبارزه با ارزشها و قوانین دینی انجام 

ازینرو جنبش آزادیخواهی زنان ، ماهیتآ یک حرکت . پذیرد 

.سیکوالریستی و ضد دینی است                                     

اعتراضات خود جوش و غیر متشکل  زندان  در گدوشده و 

کنار افغانستان که عمدتن فردی و غیر سیاسی است و اغلبدن 

بدون نتیجه باقی میماند بدا مدرحدلده تشدکدل  جدندبدش زن در 

زنان در افدغدانسدتدان .  افغانستان  تفاوت و فاصل  زیادی دارد

به شدت به آگاهی ضرورت دارند، از آنرو که تفکرات حاکم 

در یک جامعه طبقاتی به تفکرات آحاد جامعه تبدیل میگردد، 

واقعیت ستم کشی و بیحقوقی زن با سابقه طوالنی آن هدندوز 

برای اکثریت زنان در افغانستان یک امر طبیعی و پدذیدرفدتده 

بعضن این اعتدراضدات از طدریدق مدیددیدا .  شده تلقی میگردد

پۆشش پیدا میکنند و این مسله گواه آنسدت کده عددم تدمدکدیدن 

زنان بوینه جوانان با پدیده انقیاد بر زن ، ابعاد گسترده تدری 

شکل معضدلد     یافته  و مسئل  آزادی و حقوق انسانی زنان به

 .جدی اجتماعی تبدیل میشود

از آنجایی که رسیدن به آرمان های انسانی سوسیالیسم بددون 

رسیدن به آزادی زن ممکن و متصور نیسدت، بدوجدود آمددن 

 .جنبش زنان در افغانستان یک امر ضروریست

مبارزه فعال و سیاسی با مطالبات مشخص در جهت  بدهدبدود 

وضع زنان مثل منع فروش دختران خدورد سدال، مدندع چدندد 

همسری و بدد رفدتداری بدا زندان، مدندع ازدواج اجدبداری و 

 مصلحتی، مجازات سنگین  برای  تجاوزات جنسی  و  آزار 

جنسی، حق تحصیل و حق کار،  و صد ها خشونت 

دیگر مقابل زنان که با آن تولد شده و دوران کودکی 

شانرا گذشتانده اند، و تا تبلیغ حمایت دین از آنها به امر 

طبیعی و پذیرفته شده ای تبدیل شده اند،  حمایت میلیونی  

.     زنان را جلب میکند و زمینه ساز جنبش زن خواهد شد

به همان اندازۀ که اسالمیستها و دیگر جریانات مذهبی در  

تقابل با آزادی زن و مانعی در راه جنبش آزادیخواهی زنان 

بشمار میایند و از آزادی زنان و برابری آنها احساس خطر 

میکنند، سوسیالیستها برعکش به همان درجه در همسوئی 

با این جنبش قرار داشته و رشد جنبش سوسیالیستی دایما با 

رشد حرکت آزادیخواهانه زنان همراه بوده است هم جهتی 

سوسیالیسم و جنبش آزادیخواهی زن تنها محدود به 

مطالبات سیاسی و فرهنگی نبوده بلکه عرصه یی اقتصادی 

بخش اعظم زنان، طوریکه میدانیم، یا . را نیز شامل میشود

خودکارگر اند و یا همسران کارگران و یا به اقشار 

تهیدست جامعه تعلق دارند، که از پیاده شدن برنامه های 

آنچه برای پیوند عملی ایندو . سوسیالیستی کامال ذینفعند

الزم است ، عبارت است از افشای تفکرات دینی که با 

استفاده از امکانات دولت و در اختیار داشتن امکانات تبلیغ 

از منابع سرمایداری، به تخدیر افکارآحاد جامعه  پرداخته 

و با تعمیم  از خود بیگانگی در عرصه فرهن ، قدرت 

دست مذهب از زندگی . تفکر را در انسانها سلب مینماید

زنده باد سوسیالیسم، پیروز باد جنبش . انسانها کوتاه

.آزادیخواهانه زنان ، که آزادی جامعه در گیرو آن میباشد  
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جلسه پالتایکی سازمان  2015مارس  8خنرانی متن س
کارگری افغانستان وی سوسیالیستها  

کانون سوسیالیستهای کارگری   
مارس روز جهانی زن روز همبستگی و مبارزه بر عدلدیده  2

 !ستم جنسیتی و طبفاتی

این روز را به رفقای حاضر در اتاق و تمام زنان دنیا  

.شادباش می گویم  

امروز بحث من در رابطه با وضعیت زنان ایدران و بدویدنه 

زنان کارگر و وضعیت اسفناکی که در شرایط فعلی به علدت 

سیاسی و اجتماعی موجود با آن روبدرو   -بحرانهای اقصادی

هستند، شروع و بطور مختصدر هدم بده کدوبداندی و مدبدارزه 

  .زنانشان می پردازم

حقیقتش به این دلیل من فکر می کنم که سخن گفتدن از زندان 

کارگر و نقش آنها هم در جنبش زنان و هم به عنوان بدخدشدی 

که مناسدبدت ایدن روز :  از جنبش کارگری حائز اهمیت است

از نظر تاریخی و جدندبدش جدهداندی زندان، بدر مدیدگدردد، بده 

اعتراض صدها زن کارگر کارگاههای نسداجدی ندیدویدورک، 

، در اعتراض به دسدتدمدزدهدای پدائدیدن، 3221مارس  2روز 

ساعات کار طوالنی، شرایط غیر انسانی کار و نداشتدن حدق 

 .رای، بود که دست به اعتصاب زدند

هشتم مارس، روز جهانی زن، روز زنان کارگری می باشد 

که نظام سرمایه جمهوری اسالمی بیشترین بار بحرانها را 

بر دوش آنها انداخته است وبا دامن زدن به بیکارسازیها و 

تحمیل کارهای نیمه وقت و کار مزدی آنها را بدون هیج 

مزایا و برخورداری از تامین اجتماعی به وحشیانه ترین 

شکل استثمار می نماید و سعی می کند آنها هر چه بیشتر به 

تعصبات خشک مردساالرانده، از فدقدر، تدندگددسدتدی و عددم 

 .حمایت و پراکندگی رنج میبرند

را تشكیل م   زنان نیم  از جمعیت جهان و هر جامعه ایی  

     -با وجود اینکه نقش آنان در عدرصده هدای اقدتدصدادی.  دهند

سیاسی و اجتماعی چشمگیر است اما به دلیل ستم جدندسدیدتدی 

بسیاری از فعالیتهای آنها نادیده گرفته شده و سعی میشود از 

حق و حقوق بسیارپائین تری نسدبدت بده مدردان بدرخدوردار 

 .شوند

مرد و زن هر دو رار می رنند، ولی رار آندهدا از بسدید داری 

سداعدات ردار، ندوع :  ندظدید در.  جهات با یكدیگر متفاوت است

رار، میزان دستمزد، سن، مشاررت آندهدا در عدرصده هدای 

اجتماعی و کاری، خانه داری ره در این مورد بدون استثنداء 

 .کامال به زنان تحمیل شده است

سرمایه داری از ساختارهای مردساالرانه برای مندافدع خدود 

یعنی برای حفظ کار ارزان و یا رایدگدان زندان بدا تدقدسدیدم   -

اسدتدفداده   -…  طبق  کارگر بر اساس جنسیّت و نناد و غدیدره

 .می کند

بیش از سه دهده از  تا جائیکه به ایران بر میگردد در حدود 

حکومت ننگین سرمایه جدمدهدوری اسدالمدی مدی گدذرد ایدن 

حکومت از نظر اقتصادی تا کنون نتوانسته وضعدیدت تدثدبدت 

شده ایی داشته باشد، و بوینه در این چند سال اخیر به عدلدت 

بحرانهای اقتصادی جهانی که بر اقدتدصداد ایدران هدم تداثدیدر 

در اثر تورم و گرانی سرسام آور،  گذاشته است، و همچنین 

تحریمهای اقتصادی و خصوصی سازیها فقر و فدالکدت رو 

به افزونی کل جامعه را فرا گرفدتده کده بدار سدندگدیدن آن را 

طبقات فرودست کده کدارگدران و زحدمدتدکدشدان مدی بداشدندد 

کده در ایدن مدیدان وضدعدیدت زندان کدارگدر .  متحمل شده اند

  .دستخوش تغییرات و ضایعات جبران ناپذیری شده است

زنان کارگر یک بخش وسیعی از جنبش کارگدری ایدران را 

تشکیل میدهند، شکاف های جنسیتی موجود در ایدن جدندبدش 

مانع شرکت گسترده زنان کارگر در فعالدیدت هدای مدخدتدلدف 

باعث شده که زنان کارگر هدم بده لدحداظ .  کارگری می باشد

بدر آندهدا  سطح دستمزدها و سطح معیشت و هم ستم جنسیتی 

در .  در موقعیت بدتری نسبت به مردان کارگر قرار بگدیدرندد

نظام بورژوائی حداکدم بدر ایدران کدارگدران از آزادی هدای 

فدعدالدیدن و پدیدشدروان .  سیاسی و حق تشکل به کلی محرومند

 کارگری ُمدام تحت تعقیب و پیگرد و آزار،  زندان  و  اعدام 

 

 

 نگاهی به وضعیت زنان و بویژه زنان کارگر در چند سال اخیر در ایران
 سحر صبا
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کددارگددر زن بددودن مددعددنددایددش .  پددائددیددن تددر اسددت 

محرومیت، بی حقوقی بیشتر  و  استثمار  مضاعف 

کارگر زن که در محیط کار تبعی  و نابرابری را بدا .  است

گوشت و پوست خود لمش می کند، بیرون از کارخانه نیز با 

سدرمدایده داری بدا تدمدام ابدزار و .  آن درگیر و مواجه اسدت

امکاناتش از این تبعیضات و نابرابری هدا در تدمدام جدامدعده 

جمهدوری اسدالمدی بده عدندوان .  دفاع و آن را تقویت می کند

یک نظام ارتجاعی زن ستیز این تبعیضات و ندابدرابدری هدا 

را در ابعاد وسیعی تشدید نموده و به آن پوشش قداندوندی داده 

  .است

مجموعه این محدویت ها و تبدعدیدضداتدی کده زندان بده طدور 

عموم و زنان کارگر بخصوص با آن روبرو هسدتدندد، سدبدب 

شده است زنا ن کارگر در سطح گسترده ایی نتوانند مدبدارزه 

  .و فعالیت نمایند

بر اثر بیکاری های وسیع و شرایط بد اقدتدصدادی در ایدران 

. که اولین قربانیانش را از میدان زندان گدرفدتده و مدی گدیدرد

تعدادی از زنان کارگر به علت ایدندکده هدمدسدرانشدان بده دام 

اعتیاد افتاده اند و یا بیکار هستند نداچداراندد از هدمدسدرانشدان 

جدا شوند و یا در زنددگدی مشدتدرکشدان یدک بدخدش از بدار 

بده .  اقتصادی و تامین معاش خاندواده را بده عدهدده بدگدیدرندد

همین دلیل امروز تعداد زنان دست فروش در معابر و متدرو 

و مکانهای عمومی افزایش یافتده، یدا بده کدارهدای مدقداطدعده 

  .کاری و کار مزدی در منازل مشغولند

دوازده درصد از خداندواده هدای ایدراندی دارای "  طبق آمار 

سرپرست زن هستند که تعداد آنها به بیش از دو مدیدلدیدون و 

 ".پانصد هزار خانوار می رسد

اما حمایت سازمان های دولتی و به طور مشخدص سدازمدان 

. بهزیستی، از این زنان سرپرست خانوار بسیار ناچیز اسدت

 ۰١مستمری ماهانه بهزیستی به این زنان چیدزی در حددود 

هزار تومان است و نکته قابل توجه اینجا است کده در حدال 

هزار زن سرپرست خاندوار، در صدف طدویدل  ٣٨حاضر، 

پدرداخدت .  نوبت دریافت همین مستمری نداچدیدز قدرار دارندد

فدراواندی  همین مبلغ ناچیز و حقیرانه هم با شرط و شدروط 

قانون حمایت از زنان سرپرسدت خداندوار در . " روبرو است

سازمان بهزیستی به این شکل عمل می کند که حقوق آنها از 

درصد حداقل حقوق و دستمزد بیشتر نباشد و از دیدگدر  ۰١

یدعدندی اگدر !!!"  سازمانها و نهادها مستمری دریافدت ندکدندندد

 ۰١زنی، سرپرست یک خانوار چدندد ندفدره بداشدد و حددود 

درصد حداقل دستمزد، درآمدد داشدتده بداشدد، تدحدت پدوشدش 

  .سازمان بهزیستی نیست

به عالوه، اگدر زنداندی را کده طدبدق تدعداریدف و آمدارهدای 

رسمی، سرپرست خانوار محسوب نمی شوند ولی بده عدلدت 

 

واعدتدصداب  کارگران حدق تدجدمدع و اعدتدراض .  قرار دارند

  .ندارند

محروم ساختن کارگران از بیمه بیکاری، رواج دادن شرکت 

های پیمانکاری، ادامه خصوصی سدازی هدا، اخدراج هدا و 

بیکارسازی وسیع کارگران و متراکم تر ساختدن صدف چدندد 

میلیونی نیروی ذخیره کار، شمه ای از تعرضات پی درپی و 

. سیستماتیک طبقه سرمایه دار ایران علیه طبقه کارگر اسدت

همراه این تهاجم بی رحدمدانده و دسدتدبدرد آشدکدار بده سدطدح 

زندگی و معیشت کارگرانی که نان خالی را نیدز بده زحدمدت 

می توانند برسر سفره خود بیاورند و تعیین حدداقدل دسدتدمدزد 

در زیر خط فقر که آن نیز عمدومدا بدا تدأخدیدر پدرداخدت مدی 

شود، فشار کار و سداعدات کدار رو بده افدزایدش، اسدتدثدمدار 

کارگران را بیش از پیش تشدید نموده، فقر، گرسندگدی، سدیده 

روزی و شدرایدط بسدیدار دشدوار و طداقدت فدرسدائدی را بدر 

در ایدن .  کارگران و خانواده های کارگری تحمیل ندمدوده اندد

میان زنان کارگر چه در نقش همسدر و چده در ندقدش مدادر 

خانواده، بیشترین مسئولیت و فشار را از نظر سازمدان دادن 

 .معیشت خانواده متحمل میشوند

و اما موانعی که سر راه زنان کارگر برای شدرکدت گسدتدرده 

آنها در فعالیت های کارگری و سازمانیدابدی زندان و مدردان 

کارگر، موجود است ندبدایدد از ندظدر دور داشدت، تدبدعدید  

وحشتناک جنسی علیه زنان واقعدیدت اندکدار نداپدذیدر و شدرم 

کارخدانده هدا .  در جامعه ملموس است " آوری است که کامال

و محیط های کارگری نیز مستثنا از این قاعده نیستند و ندمدی 

  .توانند باشند

عاملین اصلی این تبعی  و نابرابری جنسی، طبقه سدرمدایده 

دار و مرتجعین اند که کل طبقه و عناصر متشکدل آن یدعدندی 

ایدن درسدت اسدت کده .  زنان و مردان را استثمار مدی کدندندد

کارگران علیرغم هرگونه تفاوت جنسی به عنوان یک طبقده، 

تولید ارزش اضافی می کنند، به عنوان یک طبدقده اسدتدثدمدار 

می شوند و به عنوان یک طبقه در برابر طبقه سرمدایده دار، 

اشتراکات واحد و موقعیت یکسانی دارند، اما این بده مدعدندای 

نفی وجود تبعی  و ندابدرابدری جدندسدی حدتدا مدیدان زندان و 

 .مردان طبقه کارگر نیست

کارگر زن در زمان اشتغال به کار و استخددام جدزو آخدریدن 

. نفرات است، زمان اخراج و بدیدکداری در صدف اول اسدت

ایدن در .  کارگر زن درهمه حال دستمزد پائین تری می گیرد

حالیست که دستمزدی که بده کدارگدران زن داده مدی شدود، 

پائین تر از دستمزدهائی است که به مردان کارگدر پدرداخدت 

دسددتددمددزدهددائددی کدده امددروزه در بددرخددی از .  مددی شددده اسددت

واحدهای تولیدی به کارگران زن پرداخت می شود، گاه حدتدا 

 از یک چهارم دستمزدهای ناچیز رسمی و  تعیین  شده  نیز 
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اعتیاد خود و فرزندانشان، مجبور هستدندد در قدالدب مشداغدل 

غیررسمی، و مشاغل زیان آور و مملو ازخطر امرار معداش 

کنند، به این آمارها و ارقام بیفزاییم، درصد بداالیدی از زندان 

جامعه را درگیر فقر، عدم حمایت دولت، آسیب هدای رواندی 

 .و جنسی و تبعی  مضاعف می باشند

زنان مسئول خانواده، معموالا با مشکالت عدیده ایدی روبدرو 

هستند مانند مدراقدبدت از فدرزنددان خدود، یدافدتدن سدرپدنداهدی 

و پددری  مناسب، تأمین معیشت خانواده و مسئولیدت مدادری 

 .را یکجا بجا آوردن است

ترین مشکل یک زن کارگر که مسئولیت خداندواده اش  بزرگ

را بعهده دارد، مشکل اقتصادی است که به علت عددم درآمدد 

مکفی بدر وضدعدیدت مسدکدن و تدغدذیده آندهدا تدأثدیدر مسدقدتدیدم 

عامل فقر اقتصادی، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خود . گذارد می

را بر وضعیت اجتماعی و فدرهدندگدی، جسدمدی و روحدی و 

  .گذارد روانی خانواده بر جای می

وضعیت بد اقتصادی موجب شده است هم این دسته از زندان 

پذیرترین اقشدار جدامدعده در   کارگر و فرزندان آنها از آسیب

های اجتماعی بداشدندد و عدمددتداا یدکدی از عدالئدم  برابر آسیب

های روانی مانند افسردگی، اضطراب، در آندهدا دیدده  بیماری

ها به طور بدالدقدوه در مدعدرض  فرزندان این خانواده.  شود می

مسائلی مانند کار کودکان در مشداغدل سدیداه و غدیدررسدمدی، 

بزهکاری اجتماعی، محرومیت از تدحدصدیدل و سدوء تدغدذیده 

 .قرار دارند

روی این زنان کارگر کمبود وقت اسدت،  از دیگر مسائل پیش

همین امر باعث میشود آنها نتوانند از جنبه هدای آمدوزشدی و 

تربیتی به فرزندانشان رسیدگی نمایند در ضمن وقت مدفدیددی 

 .بخود اختصاص دهند

مشکل بعدی، مشکالت اجتماعی است که این بخش از زندان 

به علت عقب ماندگدیدهدای یدک .  زحمتکش با آن مواجه هستند

شده مذهبی در رابدطده بدا  جامعه مرد ساالر و قوانین نهادینه 

زنان بیوه این زنان نه تنها از امنیت بر خوردار نیستند، بلکده 

با چشم حقارت و عدم اعتماد با آنها بدرخدورد شدده و مدرتدبدا 

 مسئله  . مورد مزاحمت و اذیت و آزار جنسی قرار می گیرند

که زنان از ایدن طدریدق مدورد (  فحشاء موقت) صیغه 

تحقیر و بی حرمتی قرار گرفته در ضمدن ایدندکده در 

این روابط کاالیی زنان مورد سوء استفاده های جندسدی قدرار 

می گیرند، با مشروعیت دادن شدرعدی و قداندوندی بده آن بده 

عنوان یک شغل که زنان بتوانند بخشی از درآمد خدود را از 

برخی از زندان .  این راه جبران نمایند رسمیت داده شده است

هم علیرغم خواست خود ناچاراندد بده آن تدن دهدندد تدا بددیدن 

  .تامین نمایند وسیله یک بخش از نیازهای مالی خود را 

حمایت از این زنان کدارگدر و سدرپدرسدت خداندوار وظدائدف 

مهمی را از نظر مبارزاتی و متشکل نمودن آندهدا جدلدو روی 

زنان کارگر بدایدد بدتدواندندد در .  جنبش کارگری قرار می دهد

تشکل های کارگری متدشدکدل شدوندد و عدالوه بدر پدیدگدیدری 

مطالبات مشترک کارگران، علیه تبغدید  شدغدلدی و قدواندیدن 

در کنار تدالش بدرای تشدویدق .  ناعادالنه ضد زن مبارزه کنند

حضور زنان کدارگدر در عدرصده هدای اجدتدمداعدی، جدندبدش 

و جنبش کارگری می تواند مطالبه حقوق زنان کدارگدر  زنان 

و بوینه زنان سرپرست خانواده و به حاشیه راندده را، بدیدش 

اگر بپذیریم در جامدعده ای . از پیش در دستور کار قرار دهند

که فقر و شکاف طبقاتی، منزلت انسانی شهروندان و سالمت 

جسمی و روحی آنها را تهدید می کند، خطرات متوجده زندان 

فرودست، چندین و چند بدرابدر مدردان اسدت و فشدارهدا بدر 

دوش آنها بسیار سنگین است، پش باید مطالباتمان را با اتحداد 

و مبارزه همه جانبه ایی از نو تدعدریدف کدرده و در دسدتدور 

باید بر مطالبات خدمات اجتدمداعدی مداندندد امدکدان .  قرار دهیم

ترک اعتیاد رایدگدان، سدوادآمدوزی و آمدوزش هدای شدغدلدی 

رایگان، تامیدن اجدتدمداعدی کدامدل، بدیدمده بدیدکداری، افدزایدش 

دستمزدها، امنیت شغلی و کار دائم با حقوق مکفی و مزایدا و 

ایجاد مشاغدل کدم خدطدر بدرای زندان بده عدندوان مدطدالدبدات 

  .روزمره پافشاری نمود 

این وضعدیدت فدالکدتدبدار را کده حدکدومدت سدرمدایده داعشدی 

جمهوری اسالمی برای اکثریت جامعه بوینه زنان به عدندوان 

شهروندان دست دوم از هرنوع امنیت شغلی، تامین اجتماعدی 

و در بسیاری موارد تامین جانی برخوردار نیستند را بدوجدود 

آورده است، تنها مبارزه و صف متحدتر و متشکل تدر زندان 

و پیوند جنبش زنان با جنبش کارگری خواهد توانست ضدامدن 

 .تغییر این مناسبات ناعادالنه و استثمارگرانه باشد

 :بخش دوم

با مروری به مبارزات زنان کوبانی و جنبش موجود در آن، 

همه ما شاهد بودیم که مبارزات قهرمانانه زندان کدوبداندی در 

کنار مردان این دیار در مقابل داعشیها یکی از متوحش ترین 

نیروهای دست نشانده امپریالدیدسدت هدا در مدندطدقده و عدقدب 

 راندن آنها در تاریخ بشری و مبارزات زنان جهان  بی نظیر 
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زنان اسرائیلی با یک مبارزه سیاسی ضد جن  کده  

در واقع محتوای ضد سرمایه داری را هدم بدا خدود 

بهمراه دارد حول این مسئله مهم متشکل شدده اندد تدا ضدمدن 

اینکه توجه دولت فاشیست اسرائیل و سایر دولدتدمدردان دندیدا 

را به این مبارزه مهم جلب نمایند، و همچنین بده تدمدام زندان 

عدندوان زندان دنیا می خواهند نشان دهند زماندیدکده آندهدا بده 

اسرائیلی بددرسدتدی در دفداع از مدندافدع خدود و هدمدرزمدان 

فلسطینیشان پا به میدان مبارزه سیاسی بر علیده سدیداسدتدهدای 

جن  افروزانه دولت اسرائیل می گذارند، نده تدندهدا بده ایدن 

و مبارزه خود باور دارند بلدکده بدا صددای رسدا بده  حرکت 

تمام زنان جهان این ندا را می دهند که به عدندوان ندیدمدی از 

جمعیت جهان با اتحاد و متشکل شددن مدی تدوان در مدقدابدل 

 .زورگویان و سرکوبگران ایستاد و مبارزه نمود

در آخر باید جمعبندی نمایم، ما زنان برای رهدائدی خدود در 

همه جا باید علیه مالکیت خصوص ، بی عدالت ، نابرابدر ، 

کش ، تبعی ، خانواده، مذهب، تقسیدم کدار مدبدتدند  بدر  بهره

جنسیت و تبعیضات جنس  زنانه و مردانده اعدتدراض ندمدایدم 

شویم و در این راستا، دست هر مرد  را کده بده   متشکل و 

شکست و سرکوب ما، .  پیوندد، بفشاریم مان م  سنگر مبارزه

تر و آسان تدر  آن زمان که پراکنده، منفرد و تنها هستیم، ساده

 .شود استن چیز  که با تشکل و اتحاد تقریباا غیرممکن م 

در ضمن، نباید فراموش کنیم که ستم به زن یک شبده شدکدل 

بددیدن گدونده، رهدایدی .  یدابدد نگرفت و یک شبه هم خاتمه نم 

زنان بدون مبارزه پیگیر و مداوم، بدون تعرض به مناسدبدات 

تواندد مدتدحدقدق ¬ سرمایه داری و لغو مالکیت خصوصی نمی

 .شود
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بوینه در دورانی که تمام مدمدالدک دندیدا تدحدت سدیدطدره .  بود

داری بسر میبرند و زنان در همه جا تدحدت مناسبات سرمایه 

ستم جنسیتی و طبقاتی اند، اما زنان کوبانی با مدبدارزه اشدان 

و تصویب قوانین اساسی که از ایدن مدبدارزات بده اسدتدندتداج 

رسید نشان دادند که وجود ستم به خودی خود، بدون مدبدارزه 

ستم بر زنان با تقسیم آنان و مدحدبدوس .  انجامد-به رهایی نمی

کردنشان در چهاردیواری خانه عموما بده ضدعدف و اندقدیداد 

تنها در جایی که زنان نظیر کدارگدران .  گردد¬ آنان منجر می

توانند اعتماد به نفش الزم را ¬ قدرت جمعی داشته باشند، می

برای مبارزه با استثمار کسب کرده و پش از آن از تدواندایدی 

رود، ¬ مبارزه علیه ستمدی کده بدر آندان بده عدندوان زن مدی

و همچنین بسیاری از بند های ایدن قدواندیدن .  برخوردار شوند

اساسی مدون شده بوسیله زنان کوبانی با حق و حدقدوقدی کده 

 3632  -3631زنان و مردان در اروپا و روسیه از سالهای 

: از جدمدلده برای رهائی زنان با مبارزه خود بدسدت آوردندد 

برابری زن و مرد، مشارکت زنان همتراز با مردان در تمام 

سیاسی و اجتماعی، حضانت فرزندان، بیمه –امور اقتصادی 

و خدمات بهداشتی، ازدواج و دسدتدمدزد بدرابدر و حدق رای 

  .مشابه و همسویی دارد .... برابر در تمام تصمیم گیریها و

می خواهم این نتیجه را از مبارزات زنان کوبانی بگیریم کده 

زنان در هر دوران تاریخی و مقطعی بر علیه هر حدکدومدت 

سلطه جو و نیروی متوحش و ارتجاعی مبارزه نمایندد بددون 

ایجاد صف برابر با مردان و اعتراض بده سدتدم جدندسدیدت و 

طبقاتی خود ندخدواهدندد تدوانسدت پدیدروز شدوندد نده خدواهدندد 

بدندابدرایدن، .  توانست به حق و حقوق واقعی خود دسدت یدابدندد

زنان مبارز کوبانی عالوه بر اینکه الگوی مدبدارزاتدی بدرای 

تمام زنان منطقه خاورمیانه و جهان شدند، بدلدکده ایدن را بده 

آزادیدهدای دمدکدراتدیدک کده مدی  اثبات رساندند فقط با کسب 

تواند راهگشای زمینه های یک مبارزه سوسیدالدیدسدتدی بداشدد 

زنان خواهند توانست بر ستمی که بر آنها حاکم است خداتدمده 

 .دهند

می خواهم به مطلبی اشداره ندمدایدم کده اخدیدرا در سدایدتدهدای 

تدظداهدرات هدزاران زن "  منتشدر شدده اسدت بدندام "  خبری 

در این حدرکدت هدزاران "  اسرائیلی برای صلح با فلسطینیان

زن اسرائیلی در تظاهرات برای صلح با فلسطینیدان شدرکدت 

در واقع جنبشی از طرف زنان اسرائیلی در اتحاد بدا .  کردند

زنان فلسطینی بر علیه سیاستهای جنایتکارانه و جن  طلبانه 

اسرائیل براه افتاده است، که زنان بدرستی ابتکار عدمدل ایدن 

طرفداران این جنبش که خود را .  حرکت را بدست گرفته اند

گویند پش از  نام نهاده اند، می" زنان شهامت صلح را دارند"

انتخابات پارلمانی اسرائیل باید موضوع صلح با فلسطدیدندیدان 

 در واقع . در اولویت کار سیاستمداران این کشور قرار گیرد
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.        وضعیتی که تا به امروز مشاهده می کنیم و ادامه دارد

با یک نگاه اجمالی به نظامهای گذشته به این نتیجه خواهیم  

رسید، که در هر نظامی وضعیت زنان دقیقا تابعی از روابط 

.  تولیدی و مناسباتی بوده که آن نظام حاکم دارا بوده است

بعنوان مثال، در کمون اولیه، زنان چیز  از بردگ ، 

دانستندن درست همانطوریکه، بشریت  وابستگ  و یا ستم نم 

چیز  از طبقه، دولت ،استثمار و مالکیت خصوص  

دانست و بشر، هزاران و شاید صدها هزار سال، با همین  نم 

.                   شرایط زندگ  کرد  

می   نظری دیگر رهای  زن را در تکامل فرهن  و علم

بینند، و بر این تصورند که هر چه مردم از درجه تمدن 

برتر  برخوردار شوند، به همان نسبت نیز زنان آزادتر 

نادرستی این دیدگاه در این است که ریشه رهایی . خواهند شد

زن را درفرهن  و روبنای جامعه جستجو می کند نه در 

.                مناسبات اقتصادی سرمایه داری   

در دوره کمون اولیه، اثر  از وابستگ  زن به مرد یا نشانه 

هایی که از موقعیت متمایز یکی از دو جنش باشد موجود 

توانست هم وجود  نبودن و چه بسا که چنین شرایط  نم 

دلیلش هم این بود که در این دوره، مناسبات  مثل . داشته باشد

دلیلی نداشت زن . قانون، حقوق و تقسیم اموال وجود نداشت

به مرد وابسته باشدن چرا که خود مرد نیز، بطور کامل، 

وابسته به جمع یا قبیله بودن بواقع، این قبیله بود که تصمیم 

اگر هم کس  به خواستها  . گرفت و افراد اجرا میکردند م 

شد و یا  داد، محکوم به مرگ از گرسنگ  م  جمع تن نم 

.                  گشت طعمه حیوانات درنده م   

طلیعه های دانش بشری در دوره کمون اولیه، از طریق زنان 

متحقق شدن و نیرویی بود که در اختیار آنها قرار داشتن و 

از اینرو، . باعث متفاوت شدن موقعیت آنها با مردان شد

اما مردان، . مردان برای زنان احترام خاصی قائل بودند

در نتیجه، زن . بطور ناخواسته، از این نیرو هراس داشتند

در دوران کمون اولیه، به دلیل پیشرفتش چه از جهت دانش و 

تمدن بشر ، نه تنها با مرد برابر بود بلکه، حت ، از او 

جلوتر بودن آنهم بدلیل نقش خالقش در کشفیات و اختراعاتش 

.                         بود که در خدمت به بشریت قرار گرفت  

با پیدایش کشاورزی موقعیت زن در قبایل مسلط شد، این 

نقش نه در مادر بودن او بلکه بعنوان تولید کننده اصل  در 

قبل از . اقتصاد بود که این جایگاه را به و  اختصاص داد

آنکه تقسیم کار به این منوال پیش برود که مرد به شکار و 

زن به کار اصل  کشاورز  بپردازد، وابستگ  و               

ستمی که بر زنان در طول تاریخ تا به امروز روا داشته   

شده است، در هر مقطع معین، با موقعیت اقتصاد  او ربط 

مستقیم داشته است و اکنون نیزدر دقیقا ریشه در روابط 

.                  تولیدی و اجتماعی نظام حاکم دارد  

  زن درجنسیت  حقوق  نظری براین است که منشاء ب 

بطورمثال وقتی زنان و مدافعان حقوق زن به . اواست

مبارزه علیه ستم و اجحافی که بر آنها اعمال شده، 

خیزند یا از وظایف سنگین  که زندگ  درخانواده  برم 

مدرن بر آنها تحمیل کرده می خواهند رهایی یابند و باالخره 

به مبارزه با نا برابری و تبعی  جنسی برمی خیزند، ادعا 

حقوق  زن و عدم برخوردار  و  از  می شود که گویا ب 

برابر  با مرد، غیرقابل تغییر استن آنهم به این دلیل که این 

مسئله نسلها به همین شکل از نظر تاریخی به قوت خود باقی 

بوده است، وابستگ  زن و موقعیت  که او را تحت سلطه 

مرد قرار داده، همواره وجود داشته و همیشه نیز وجود 

اما پاسخ بدان با توجه به تاریخ تکامل . خواهد داشت

اجتماع  بشر، یعنی شناخت تاریخ گذشته و درک از 

گیر  روابط زن و مرد، و واقعیتهای موجود  چگونگ  شکل

.حاکم بر آن توسط خود تاریخ تا کنون داده شده است  

حقوق ، وابستگ  و نابرابر  زن نه در  دلیل واقع  ب 

خصوصیات طبیع  و بیولوژیکی اش، بلکه در ماهیت 

شرایط . نماید مناسبات کار  است که جامعه به او محول م 

و اشکال تولید، زنان را در طول تاریخ بشریت تحت انقیاد 

در آورده و آنها را تدریجا در شرایط و وضعیتی قرار داده 

 است که نتیجه اش هر چه سرکوب و وابستگی بیشتر است، 

  زن، اقتصاد و سیاست
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به این ترتیب، این نقش زن . معن  بود زیرسلطه بودن او ب  

در اقتصاد است که حقوق اجتماع  او را در خانواده و در 

این واقعیت، خیلی ساده و روشن، با . کند جامعه تعیین م 

مقایسه نقش زن در بین قبایل کشاورز، دامدار و کوچ نشین 

به همین ترتیب می توان مشاهده نمود که . کند روشن م 

اگرچه پدیده مادر بودن، یعن  آنچه خصوصیت طبیع  زن 

را در بر می گیرد در طول تاریخ، تا به امروز تغییر  

است اما در شرایط مختلف اقتصاد  بوده، که  نکرده 

.موقعیت زن دستخوش تغییر شده است                          

آنجا که زن به عنوان تولید کننده اصل  در اقتصاد نقش 

کلیدی داشت، دارا  ارزش و حقوق  هم بودن زمانیکه در 

اقتصاد  که کار او نقش فرع  را یافت، بتدریج، وابستگی 

او بیشتر شد و تبدیل به خدمتکار و حت  برده   حقوقی و ب 

.                           مرد شد  

اما، بتدریج که سیستم اقتصاد  تغییر کرده و با بارآور  

تری می یابد به نوع  کار و انباشت ثروت روابط پیچیده

زندگی کمونی و مناسبات آن در قبایل بسته خاتمه داده 

میشود، بجا  کمون اولیه، یک سیستم اقتصاد  جدید، مبتن  

بر مالکیت خصوص  و تجارت و مبادله روزافزون شکل 

.               شود گیرد و جامعه به طبقات تقسیم م  م   

زن قبل از پیدایش مالکیت خصوص  اهمیت و وینگی خود 

را به عنوان تامین کننده اصلی معاش قبیله از دست داده 

بود، همین امر کمک نمود با پیدایش مالکیت خصوصی و 

تقسیم جامعه به طبقات که به شکل اقتصادی جدیدی منجر 

.شد، نقش زن در تولید سریعتر تنزل یابد  

ستمکشی زن با تقسیم کار بر اساس جنسیت شکل گرفتن که 

در آن کار مولد به مرد و کارها  پایین و حاشیه ای به زن 

با تکامل و رشد تقسیم کار، وابستگ  زن نیز . محول شد

. شدت بیشتر  گرفتن تا جائیکه بردگ  او را تثبیت نمود  

پیدایش مالکیت خصوص  رسما روند جدای  زن از کار 

تولید  را تسریع کردن هرچند که این پروسه قبال بین قبایل  

زیستند مثل قبایل دامدار آغاز  که در شرایط کمون اولیه م 

اگر حت  عده ای . شده بود اما درصد ناچیزی را شامل میشد

مالکیت خصوص  به تنهایی نمی   بر این عقیده اند که

توانست عامل اصل  این نابرابر  بین افراد جامعه باشد، 

توان گفت که وجود آن مستقیما منجر به تثبیت نابرابر   م 

.  مرد و زن و وابسته نمودن و تحت ستم درآوردن زن گردید

پیدایش مالکیت خصوص  در درجه اول سبب شد تا اقتصاد 

در . خانگ  از اقتصاد اشتراک  و یکسان قبیله جدا گردد

ضمن، وجود این واحدها  خانگ  مستقل و مجزا، منجر به 

اما، در این اقتصاد خانگ  . شد" خانواده بسته"تقویت شکل 

تمام   :محدود، یک نوع تقسیم کار دیگر  نیز به وجود آمد  

 

کارها  تولید  خارج از خانه به مردها اخدتدصداص 

داده شد، در حالی که وظیفه زن مدادر بدودن و کدار 

مدالدکدیدت خصدوصد  کده وجدود اقدتدصداد .  در آشپزخانه شد

پذیر نمود، با کار خداندگد  مدحددود و غدیدر  خانگ  را امکان

به این تدرتدیدب، از .  تولید  و دائمی، زن را به اسارت کشید

نقطه نظر اقتصاد ی، اهمیت کدار زن کداهدش یدافدت و ایدن 

نظر که زن موجود  ب  ارزش و وابستده بده مدرد اسدت و 

مرد در تولید نقش دارد و ارزشها  جدید ی ایجاد می کدندد، 

 . شدت یافت

حقدوق  در دوران برده داری مرد و زن، به طور یکسان، از 

اجتماعی و آزاد  مدحدروم بدودندد و بده یدک مدیدزان، سدتدم 

آنان در سهم  که از کدار مدداوم، سدندگدیدن، قدابدل .  دیدند م 

فرسایش انجام میدادند برابر و همانند هم گرسدندگد  و زجدر 

علت وجود چنین روابط ، در مدیدان .  دائم را متحمل میشدند

حقوق  آندان  بردگان، ناشی از موقعیت اجتماعی و شرایط ب 

 .بود

شدد و  کارخانگی تدربدیدت مد    در این دوره، زن برا  انجام

سدواد و ندادان  اش این بود که نجیب و سدر بدزیدر، بد  وظیفه

داشدت، هدمدسدرش  اگر زن با مرد دیگدر  رابدطده مد .  باشد

توانست او را مثل برده بفروشدن برعکدش، اگدر مدرد از  م 

در یونان، .  شد، حق داشت معشوقه بگیرد همسرش خسته م 

در کددنددار تددک هددمددسددر  قددانددوندد ، نددوعدد  چددنددد هددمددسددر  

یدک هدمدسدر :  غیرقانون  ول  مورد قبول همگان  رایج بدود

قانون  برا  زاد و ولد و کارهای خانگی، یک معشوقه برده 

 . بددرا  ارضددا  تددمددایددالت جددنددسددی                

در جمهوری ها  یونان و روم که مدعی فرهن  پدیدشدرفدتده 

بددودنددد و از ثددروتشددان دم مددیددزدنددد زن بدده اندددازه هددمددان 

خدمتکاران و بردگان  که زیر سایه نام هدمدسدرش، بدر آندهدا 

یک زنی که در قبیدلده .  راند، ب  حقوق و وابسته بود حکم م 

ها  ساخته شده از پوشال می زیست و در تدولدیدد  و در کلبه

نقش داشت، آزادتر بود و از حدقدوق بدرابدرتدر  بدا مدردان 

برخوردار بود تا زن یوناند  یدا رومد  کده در قصدر هدای 

 . زیسددددتددددنددددد                 مدددجددددلددددل مدددد 

ور  و تدجدارت تدکدامدل و گسدتدرش یدافدت،  زمانیکه پدیدشده

ور و تاجر به جا  کشاورز برشیوه زندگ  مردم تداثدیدر  پیشه

ور  دلدیدلدش هدم ایدن بدود کده کدار تداجدر و پدیدشده.  گدذاشدتدندد

سودآورتر بود و درآمدد بدیدشدتدر  نسدبدت بده کدار کشداورز 

به همین خاطر، کار کشاورز ب  ارزش شدد و جدزو .  داشت

وظایف بردگان در آمدن آن هم درسدت مدوقدعدیدکده مدالدکدیدت 

خصوص  به عنوان یک پدیده مشخص ریشه دواندده بدود و 

سوداگر  جایگزین کار برا  تامین منافع و رفداه عدمدومد  

مصر به علت شرایط مناسب آب و هدوایدی و ایدندکده .  شد م 
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ها  ماقبل آن می  که  در دوره فئودالیسم همانند دوره  

بینیم که موقعیت و حقوق زن در جامعه توسدط ندقدش 

که مبدتدند     ط  دوران فئودالیسم.  او در تولید تعیین می شود

بر اقتصاد طبیع  بود بخش اعدظدم زندان از تدولدیدد بدیدرون 

اقتصاد بسته خانواده کده .  رانده شدند و در آن شرکت نداشتند

بر تولید فرد  شکل گرفدت، زن را از تدولدیدد جدمدعدی بداز 

داشت و فقط این امکان را برایش فراهم بود که تدندهدا بده آن 

اش  بپردازد که در خددمدت خداندواده  دسته از کارها  تولید 

زن علیرغم این که نیرو و انرژ  خیل  زیداد  .  قرار داشت

کدرد، امدا بدرای  برا  کار طاقت فرسای خانگ  صرف مد 

شددنددن آن هدم بده ایدن دلدیدل کده  کارش ارزشدی قدائدل ندمد 

 .شدد محصول کارش جهدت فدروش بده بدازار عدرضده ندمد 

با رواج سیستم پول  و قدرت آن تعداد خدمتکاران مزدبگدیدر 

دادند، افدزایدش  که در ازا  دریافت پول خدمات  را انجام م 

یافت و نقش زن به عنوان سازمانده اقتصاد موضوعیت خود 

را از دسددت داد و تددنددزل یددافددتن زیددرا دیددگددر نددیدداز  بدده 

آور  و ذخیره کردن مایحتاج زندگی برا  سال آیندده و  جمع

حدتد  دیدگدر .  یا کنترل مداوم تولدیددات قدلدعده وجدود ندداشدت

ضرورتد  بده ندگدهدبداند  اندبدار و حسداب و کدتداب وسدایدل 

شدد در  آور  شده نبود چرا کده کدلدیده مدایدحدتداج را مد  جمع

قلعه کده طد  سدال .  ور  شهرها خرید مراکز تجار  و پیشه

بود و تحدت "   واحد اقتصاد  بسته" یک  ١١١١تا  ٨١١ها  

سرپرست  همسر مالک قرار داشت، در قدرن چدهداردهدم بده 

ها که در پ   در این ایام شوالیه.  اقامتگاه غارتگران تبدیل شد

اندوختن ثروت و زندگی لوکش برا  خود و سداکدندیدن قدلدعده 

گشتند تا بیشترین سود مدمدکدن را از  بودند و دنبال راه  م 

استثمار دهقانان به دست آورند، به بستن مالیات ها  سنگیدن 

در ایدن مدوقدع .  بر کشاورزان و شهرنشینان مبادرت کدردندد

آندهدا .  نگدریسدتدندد زنان اشراف به هر کار  به دیده تحقیر م 

مسئولیت کدلدیده کدارهدا  .  دادند حت  کارخانگ  را انجام نم 

زن .  خانه آنها به گردن کندیدز یدا خددمدتدکدار مدزدبدگدیدر بدود

 .اش زاد و ولدددددد بدددددود اشددددراف فدددددقددددط وظدددددیددددفدددده

در نظام فئودالی یا ارباب و رعدیدتدی مدوقدعدیدت زن و مدرد 

هدر دو آندهدا مدجدبدور بدودندد .  دهقان تفاوت چندداند  ندداشدت

آنکه از احدتدرام یدا  به طور مستمر کار شاق کنند ب    روزانه

در واقع فقط اربداب مدالدک زمدیدن .  حقوق  برخوردار باشند

مدرد دهدقدان و .  بود که حقوق  داشت و مدورد احدتدرام بدود

همسرش، هر دو مشترکداا و هدمدسدان در بدندد اربداب اسدیدر 

در درون خانواده، همان مدرد رعدیدتد  کده هدیدو    اما.  بودند

حقوق  نداشت و وابسته به ارباب بود، خود ارباب همدسدرش 

مرد دهدقدان، بدا هدمدسدرش از هدمدان مدوضدع بدرتدر  .  بود

 با همسرش  که  از  ناز  و   کرد که یک فئودال، برخورد م 

به همین دلدیدل .  اقتصاد کشاورزی طوالنی تر برخوردار بود

زنان که از تولیدد کدندنددگدان اصدلدی در اقدتدصداد کشداورزی 

مصریان بودند حقوق آنها به اقتصادی که در آن نقش مستقیدم 

زنان مصری به علت همین موقعیتی که در .  داشتند بسته بود

تولید داشتند نسبت به مناطق دیگر توانستند مدوقدعدیدت بدرابدر 

 . خود را بمدت طوالنی تری حفظ نمایند

اگر زن قبل از پیدایش مالکیت خصوص  اهمیت خود را بده 

عنوان تامین کننده اصل  معاش قدبدیدلده از دسدت ندداده بدود، 

تدوانسدت او را بده  مالکیت خصوص  بده خدود  خدود ندمد 

ول  مالکیت خصوص  و تدقدسدیدم جدامدعده بده .  بردگ  بکشد

طبقات منجر به پیدایش شرایط و شکل اقتصادئ  شدد کده در 

آن زن نقش خود را در تولید از دست داد عمال به پائین ترین 

 .درجدده تددنددزل یددافددت                        

ا  کده در آن از قدبدایدل و  قبل از پدیددایدش مسدیدحدیدت دوره

فرهن  ها  اولیه خبر  نیستن جامعه به طبقات تقسیم شدده 

و دولت ها  توسعه یافته، با تجهیزات جندگد  پدیدشدرفدتده بده 

اندن مالکیت خصوص ، به عنوان یک نهداد ثدابدت  وجود آمده

وجود داردن اختالفات طدبدقدات مشدخدص و روشدن اسدت و 

ور  رشد و گسترش یافتهن سیستدم اقدتدصداد   تجارت و پیشه

گدذار  شدده و یدک شدکدل گدذار  بر اساس کار بردگان پدایده

و بدرا    پدا گدرفدتده"  اقتصاد مدبدادلده" به "  اقتصاد طبیع "از

ترین شکل خود پددیددار  اولین بار، انباشت سرمایه در ابتدای 

نقش زن در ایدن دوره از رشدد اقدتدصداد  چده    . گشته است

بود؟ این سوال پیش می آید چدرا زندان کده ندقدش کدلدیددی را 

برا  جمع داشتند و در زمان کمون اولیه از باالترین مقدام و 

منزلت برخوردار بودند، در این مرحله بیش از هدمده مدورد 

 تددحددقددیددر قددرار گددرفددتدده و بدده حدداشددیدده رانددده مددیددشددونددد؟

، " تدجدارت" و "  مالکیت خصوص " تقدیش و محترم شمردن 

کمک ندمدودن در ایدن شدرایدط   به تقویت این پدیده غیرمعمول

زمانی برای نتیجه کار بردگان ارزش زیاد  گذاشتده نشدد و 

بدیدشددتدر کدار مددالدک زمدیددن بدرجسددتده و از اعددتدبددار زیددادی 

تدوانسدت بدردگدان را  برخوردار شد که به طور مدوثدر  مد 

سازمانده  کند و به منظور تامین نیازها  عمدومد  جدامدعده 

به عبارت روشدندتدر، در ایدن دوره، تدندهدا بده .  بکار بگمارد

 .شدد بدردندد، ارج ندهداده  داران از بردگان مد  سود  که برده

البته در این دوره تعدادی از زنان، ستم بی حقوقی را شددیدداا 

حش و درک کدردنددن و تدالش ندمدودندد از طدریدق اعدتدالی 

فرهنگی تغییراتی بوجود بیاورند اما، از آنجائیکه هیو نقشدی 

در اقتصاد جامعه نداشتند، تنوانستند شرایط زندگدی زندان را 

 .تددغددیددیددر بدددهددنددد                           

در مقابل هم اکثریت زنان، به عنوان بردگان مرد و خداندواده 

 . باقی ماندند
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زنان از حقوق بدرابدر، اسدتدقدالل      قرون وسط  این 

و حقوق کامل انسان  برخوردار نبودند و علت این  مدعدضدل 

 .اجتماعی در موقعیت اقتصاد  آن دوره بود

در این دوره، ظلم و ستم زیادی بدر زندان در تدمدام طدبدقدات 

اجتماع  حاکم بود و در معرض کلیه خدطدرات و اتدهدامدات 

درست در هدمدیدن .  آداب و رسوم قرون وسطای  قرار داشتند

دوران هم بود که کدلدیدسدا  مسدیدحدیدت بدا تدثدبدیدت و اشداعده 

یکسری نظرات و قوانین ارتجاعدی بدر عدلدیده زندان زن را 

 .ندددامدددیدددد              "  هدددمدددزاد شدددیدددطدددان" 

مسیحیت را بدظداهدرمدذهدب بدرده گدان مدی ندامدندد، امدا در 

برعلیده    ابزاری در دست ثروتمندان و صاحبان قدرت   واقع

در قرون وسط ، مسدیدحدیدت بدا .  فقرا و بخصوص زنان بود

مشروعیدت بدخدشدیددن بده مدالدکدیدت خصدوصد  و اخدتدالف 

طبقات ، بر ستم و اعمال خشونتی که قددرتدمدنددان بدر عدلدیده 

مسیحیت، ُمدبدلدغ .  فقرا روا می داشتند دامن زده وهمدست شد

حقوق بود و برا   و ُمدافع فقر، تحمل و صبور  رعایا  ب 

کرد که الدبدتده پدرداخدتدش را بده آخدرت  آنها پاداش تعیین م 

 !!                           ندددددددمدددددددود مدددددددحدددددددول مددددددد 

کدرد و  کار  حمایت مد  مسیحیت از سست ، تنبل  و محافظه

کدلدیدسدا .  طبیعتاا از هرگونه اندیشه و تفکر نو وحشدت داشدت

داد، زیرا آنها  دانشمندان و متفکران را مورد تعقیب قرار م 

در ایدن دوره مدذهدب بده .  دیدد را تهدید  علیه حاکمیتش مد 

عنوان ابزاری بسیار قوی و سرکوب کننده در خدمت طدبدقده 

 .دارا قدددرار داشدددت                    

البته، در این دوره وضعیت زن فدئدودال در مدقدایسده بدا زن 

زن فدئدودال در    داندش و وظدایدفد  کده.  رعیت متفاوت بدود

سازمان دادن اقتصاد قلعه به عهده داشدت، ندیداز بده ارتدقداء 

قدرت فکر  را داشت و تالش در این راه و بدر آوردن ایدن 

به همین خداطدر .  نیاز او را باهوش تر از همسرش کرده بود

کرد و افدکدار  هم کشیش نسبت به او سخت گیر  بیشتر  م 

ندمدود و سدعد   و خواست ها  شخص  او را سدرکدوب مد 

 .کددددرد تددددا بددددر او کددددنددددتددددرل داشددددتدددده بدددداشددددد مدددد 

در واقع، این شرایط اقتصادی بود که همه ابتکدارات زن را 

خالقیتش را گدرفدت .  گرفت و او را مطیع و سربزیر ساخت

تعقدیدب زندان .  و فعالیت ها  شخص  و فکریش را خفه کرد

به عنوان جدادوگدر و افسدوندگدر اگدرچده در اواسدط قدرون 

وسط  شروع شد، اما بهانه ای در دست کلیسا بود تا از ایدن 

طریق زنانی را که به دانش و علدم رو آورده بدودندد را در 

آتش بسوزانند، و این عمل وحشیانه و ضد انسانی تدا قدرندهدا 

جریان داشت و زنان زیادی قربانی ایدن جدهدالدت شددندد، تدا 

 نشین کرد  و کامال  به  مرد  وابسته  جائیکه که زن را خانه 

اگر فئودال و صاحب زمدیدن . نعمت و ثروت بر خوردار بود

توانست همسر خود را هم چون یک کاال در جریان قدمدار  م 

کلیسا بفرستد، مرد دهقان هم بده    ببازد یا او را به صومعه و

داد که همسرش را از خانه بیرون بیاندازد یدا او  خود حق م 

هدم زمدان بدا تدثدبدیدت مدالدکدیدت .  را در بازار معداوضده کدندد

تقدویدت شدد و    ” پدرساالری“ خصوص  در بین طبقه دهقان 

بدین وسیله قدرت مرد بر همسر و فرزندان ندیدز افدزایدش و 

 .تثبیت شد

بنا به آنچه تاریخ نویسان ثبت نموده اندد، زندان دهدقداندان در 

ایددن دوره بدده اعددتددراض بدده وضددع مددوجددودشددان دسددت بدده 

در این شورشها، زنان شدورشد  دهدقدان .  شورشهایی زده اند

در امر مبارزه اشان بسیار مصمم و اندتدقدامدجدو بدودندد، آندهدا 

آندهدا در مدقدابدل اربداب از هدیدو .  چاره ای جز این ندداشدتدندد

پددر " حقوق  برخوردار نبودند و بر آداب و رسوم مبتن  بدر 

هیو کار طاقت فرسایی وجود ندداشدت .  اسیر بودند" ساالری 

زندان دهدقدان، .  که بر عهده زنان دهقان گدذاشدتده نشدده بداشدد

علیرغم آن که دقیقداا بده انددازه مدردان دهدقدان کدار تدولدیدد  

 . کددردنددد، امددا هددیددو حددقددوقدد  در جددامددعدده نددداشددتددنددد مدد 

ازبررسی سیر روند تاریخی ستم بدر زن مدی تدوان ندتدیدجده 

گرفت جای  که مالکیت خصوصد  حداکدم اسدت، بده کدار و 

نتیجه مستقیم آن یعن  به تولید ضروریات زندگد ، ارزش و 

شودن بدلدکده، بده درآمدد و سدود  ارج  احترام  گذاشته نم 

شود که از طریق حق مالکیت خصوصد  بده دسدت  نهاده م 

 ..                                            آیدددددددددد مددددددددد 

در کنار مزارع، کشتزارها و جنگدلدهدای وسدیدعدی کده تدحدت 

قرار داشتند، هر رعیتی قطعه زمینی داشت    مالکیت اربابان

و این زمین متعلق به زن نبود، بلکه به مرد، شوهدر، پددر و 

برادر تعلق داشت و تثبیت این قوانین ارتجاعی کدامدال ریشده 

حاکمیت  کده در ایدن .  اش در آداب و رسوم پدر ساالری بود

دوره اقتصاد ، بر نظام ارباب رعیت  و مالکیت خصوصد  

از موقعیت زنان اشراف و    ا  که  نتیجه.  برزمین استوار بود

 دهقان در آن زمان می توان گرفت،  این است  که  در  ط  
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این ارزش جدید انسان ، . مورد توجه قرار گرفت 

در رابطه در رابطه با زن فقط تا حدود  در بین 

در بین بورژواز  در حال . بورژواها خود را نشان داد

رشد، شخصیت زن تا حد  مورد پذیرش قرار گرفت و زن 

به عنوان مثال، زن . هم سهم  از آزاد  بدست آورد

بورژوا توانست به آهنگها  مبتذل و جشنهایی که با تفریح 

همراه بود عالقمند شود و مشغولیت پیدا کند، همزمان هم به 

.دانش و علم دسترس  یافت                              

همزمان با رشد طبقه کارگر مزدبگیر که دائماا رو به 

افزایش بود زن وارد دوره تاریخ  جدید  شد، که 

های  که از  حقوق  ستم و ب . اش ستم چندگانه بود مشخصه

شد، ستم  که ناش   جانب دولت و جامعه بر و  اعمال م 

از بردگ  و کار خانگی و وابستگ  او در خانواده بود و 

ستم طبقاتی که ریشه در استثمار بیرحمانه نظام 

سرمایه بر بردگ  زن مهر خود را . داری داشت سرمایه

استثمار   زن  که به کارخانه راه می یافت، به طبقه. کوبید

شدگان و بردگان مزدور سرمایه تعلق داشت که در چشم 

بورژواز ، همانقدر . دنیا  بورژواز  مورد تحقیر بود

شهروندان "کرد که در یونان باستان،  کارگران را تحقیر م 

.کردند را تحقیر م " بردگان غیرآزاد" "آزاد  

در واقع، در دوره حاکمیت سرمایه و مالکیت خصوص ، 

کس  که ارزش ایجاد می کند ارج و قُرب  ندارد، بلکه کس  

ارزش و اعتبار دارد که این ارزش را در اختیار خود 

کند که این کارگر است که ثروت  کس  توجه نم . دارد

شود که این تیزهوشی و  آفریند، بلکه چنین جلوه داده م  م 

است که عامل اندوختن ارزش   سرمایه  مهارت صاحبان 

در واقع، فقط استثمار کننده نیروی . اضافی و ثروت هستند

.                                 کار صاحب ارج و منزلت است  

حقوق  زن در درون خانواده و جامعه  در این دوران، ب 

فراتر رفته، و با اضافه شدن قدرت صاحبان شرکت و 

ول  درست به همین دلیل هم بود که . شدت گرفت  سرمایه

حقوق  زن کارگر، با سرنوشت مرد  سرنوشت تلخ و ب 

کارگر همسطح و عجین شد و شرایط  بوجود آمد که 

زن وارد یک . بوسیله هر دوی آنها رهای  زن ممکن گردید

مرحله جدید شد و سرنوشت او با سرنوشت طبقه کارگر 

کار او که به آن ارزش کم  . ناپذیر  پیدا کرد پیوند گسست 

.                  شده بود در اقتصاد ارزش جدید  یافت داده   

در طول پروسه ای که زن از نظر تاریخی پشت سر 

گذاشته، جنبشهایی در رابطه با حقوق زنان شکل گرفته اند، 

که هر کدام از آنها با اهداف و بر نامه های متفاوتی 

با پیشرفت . خواستار رفع نابرابری و ستم بر زنان بوده اند

صنعت و شکل گرفتن جامعه سرمایه داری در  طول  صد 

 ..                                                        نددددمددددود

فرقی که زن اشراف با زن رعیدت داشدت سدازمداندده تدولدیدد 

بود، و بهمین دلیل هم از امتیازات مال  و حقوق  مشدخدصد  

ول  همین زن در مقایسه با هدمدسدرش و در .  برخوردار بود

برابر قانون کامال زیردست بود و هیچگونه حدقدوق بدرابدری 

 .بین این دو وجود نداشت

ور  از همدان  با رشد و توسعه مبادله تجار  و تولیدات پیشه

سدیدسدتدم .  دوره فئودالیسم، اقتصاد طبیع  از دور خدارج شدد

پول  قدرت گرفدت و تدعدداد افدراد مدزدبدگدیدر کده در ازا  

دادند، افزایش یدافدت و زن  دریافت پول خدمات  را انجام م 

نقش خود را بده عدندوان سدازمداندده اقدتدصداد کده مسدئدولدیدت 

انبارکردن وسائل و کنترل تولیدات قلعه را بده عدهدده داشدت 

اقتصاد جدید که بیشترین سدود آوری را در . را از دست داد

کددرد بددا کددمددک قددوانددیددن  مددبددادلدده و تددجددارت جسددتددجددو مدد 

ناپذیر تکامل اقتصاد ، سیستم اقدتدصداد  پدیدشدیدن را  اجتناب

دار  را کده از دل  منحل کرد و سیستم جدید، یعن  سرمدایده

 .مدددبدددادالت تدددجدددار  رشدددد کدددرده بدددود، مسدددتدددقدددر ندددمدددود

باید به این نکدتده تدوجده را داد کده سدرمدایده داری در طدی 

در .  پروسه ایی مراحل مختلفی را طی کرد و تدکدامدل یدافدت

طول قرن نوزدهم، ادغام شرکت ها و ظهور تراست هدا هدم 

. شددندد زمان با رشد تولید اندبدوه ظداهدر گدردیددندد و تدثدبدیدت 

 .نددام گددرفددت"  سددرمددایدده مددالدد " دار   اقددتددصدداد سددرمددایدده

بار آوری کدار و ارزش اضدافده در کشدورهدا  پدیدشدرفدتده 

صنعتی و جستجو برا  پیدا کردن راه هدا  مدنداسدب بدرا  

هددا  مددتددمددرکددز، دولددت هددا  بددزرگ  اسددتددفدداده از سددرمددایدده

دار  را به طرف سیداسدت اشدغدالدگدرانده کشدورهدای  سرمایه

 .تحت سلطه برای استفاده از ندیدروی کدار ارزان سدوق داد

وجود همین تقاضا  گسترده به نیرو  کار ارزان باعث شدد 

اولدیدن مدرحدلده تدکدامدل .  بداز شدود"  تدولدیدد" تا پا  زندان بده 

ایدام سدخدتد   ١٨و  ١٧تدا  ١٤دار  یعن  بین قرن  سرمایه

برا  مردم عداد  و دوران پدیدشدرفدت نداگدهداند  بدرا  کدل 

اولدیدن قدربداند  ایدن .  بشریت و بدویدنه سدرمدایده داران بدود

شرکتها  در حال رشدد، زندان بدودندد کده هدیدو حدمدایدت و 

 ..                                       مددحددافددظددتددی نددمددی شدددنددد 

بورژواز  در حال رشد، که طالب فردیت بود حقوق فدرد  

در ندخدسدتدیدن دوره رشدد .  شهروندان را به رسمیت شنداخدت

دار  که با تمرکز و انباشت سرمایه همراه بود، کدار  سرمایه

فرد ، ابتکدار، اسدتدعدداد، ثدبدات، قددرت جسدمد  و روحدی 

داری را تضدمدیدن  موجودیت صاحدبدان شدرکدتدهدای سدرمدایده

 . میکرد

 به این ترتیب، انسان و خصوصیات و ، از  جمله  فردیتش 

۱۴   



 

سال گذشته دو جنبش مختلف زنان در عرصه اجتماعی فعال    

بوده و در تالش اند تا زنان را از ستم جنسی و طبقاتی که 

. مارکسیسم و فمینیسم:  بر آنها روا شده است رها سازند

به نابرابری و موقعیت تحت    خواست هر دو خاتمه دادن

ستم زنان در جوامع امروزی و استقرار موقعیتی با برابری 

بطور واقعی شکل گیری دو .  کامل زن و مرد می باشد

جنبش نامبرده اگر چه اشتراکاتی با هم دارند ولی بر مبنای 

از این لحاظ نه تنها دیدگاه .  دو بستر جداگانه صورت گرفت 

غالب بر آنها متفاوت است بلکه بر دو استراتنی کاملن 

 .متفاوت طبقاتی استوار است

فمنیستها در جستجوی برابری در چهارچوب جامعه طبقاتی 

موجود هستندن آنها بهیچوجه به مناسبات استثمارگرانه این 

جامعه حمله نمی کنندن آنها فقط برای حقوق وینه خود می 

اجتماعی جامعه -جنگند، بدون اینکه ساختارهای اقتصادی 

را مبنای این نابرابری بدانند و بر علیه آن به مبارزه 

برخیزند، در پی کسب حقوق وینه و امتیازات خود در 

بدنبال رفرمهای بورژوایی .  چهارچوب جامعه موجود هستند

هستند که بتواند زنان را از نظر حقوقی با مردان برابر 

 . نماید

به هر حال، هر قدر هم مطالبات فمینیستها ظاهرا رادیکال 

باشد، نباید این واقعیت را نادیده گرفت که فمینستها به دلیل 

جایگاه طبقاتیشان نمی توانند برای تغییر اساسی ساختار 

اقتصادی و سیاسی کنونی جامعه مبارزه کنندن تغییری که 

بدون آن، نمی تواند تضمین کننده آزادی زنان از ستم جنسی 

 .و طبقاتی باشد                          

برای فمنیستها کسب حقوق برابر با مردان در چهارچوب 

جهان سرمایه داری معاصر، به خودی خود پایانی کنگرت 

و مناسب را نمایندگی می کند، برای زنان کارگر اما برابری 

حقوق در دوران کنونی، تنها ابزاری است برای پیشرفت 

فمینیستها، .  مبارزه علیه برده گی اقتصادی طبقه کارگر

مردان را به عنوان دشمنان اصلی می بینند، زیرا مردان 

همه ی حقوق و امتیازات اجتماعی را تصاحب نموده و فقط 

مساله ی    .اسارت و بردگی را برای زنان باقی گذاشته اند

زن برای زن بورژوا، تقریبا در اواسط قرن نوزدهم، یعنی 

دوران قابل مالحظه ای بعد از ورود زنان کارگر به عرصه 

تحت تاثیر رشد سرمایه .  کار، از اهمیت برخوردار شد

. داری، طبقات متوسط با موج وسیعی از نیازها مواجه شدند

تغییرات اقتصادی، وضعیت مالی خرده بورژوازی و 

بورژوازی متوسط را بی ثبات کرد و زنان بورژوا با 

یا قبول فقر و یا کسب :  شرایطی تهدید کننده روبرو گشتند

زنان متعلق به این طبقه شروع  به وارد  شدن  .  حق کار

دردانشگاه ها، سالنهای هنر، اماکن روزنامه نگاری و دفاتر 

 .موسسات دیگر کردند زنان  بورژوا از  همان  اول  با  

یدک .  مقاومت سفت و سخدت مدردان روبدرو شددندد

نبرد سرسختانه بین مردان شاغل، و زنانی کده قددم 

ایدن مدبدارزه، .  به بازار کار روزانه گذاشته بودند، در گرفت

را فراهم کرد که به مدعدندی کدوشدش "  فمینیسم" زمینه ظهور 

زنان بورژوا برای در کنار هم قرار گرفتن و به کدار بدردن 

ایدن .  قدرت مشترک علیه دشمن خود یعنی علیده مدردان بدود

" زنان به مح  ورود به عرصه ی کار، خود را با افتخار 

  .خطاب کردند                   "  پیشروان جنبش زنان

هددر آنددچدده کدده زنددان کددارگددر در زمددیددندده ی بدداال بددردن 

استانداردهای خود کسب کرده اند، نتیجده ی کدوشدش طدبدقده 

کارگر به طور عموم و خود زنان کارگر بطدور اخدص مدی 

تاریخ مبارزات زنان کارگر برای شرایط بهتر کدار و .  باشد

برای یک زندگی شایستده ی انسدان، تداریدخ مدبدارزه طدبدقده 

کارگر برای آزادی خود اسدت کده ندمدونده هدای آشدکدار آن 

مبارزه زنان کارگر در نیویورک بود که سن  بدندای هشدت 

 .مارس روز جهانی زن را پی ریخت

چند قرن است که صاحبان سرمایه جدهداندی بدرای تصداحدب 

کار اکثریت عظیم مردان و زنان کارگر با یدکددیدگدر مدتدحدد 

در عصدر سدرمدایده داری جدهداندی تداریدخ جدامدعده .  شده اند

عبارت است از تاریخ مبارزه طبقاتی و بدیندگدونده اسدت کده 

طبقات استثمار شوندده و تدحدت سدتدم زن و مدرد هدمداندقددر 

مبارزه طدبدقداتدی بدیدن .  تاریخ اند که طبقات حاکم"  موضوع" 

استثمار کنندگان و استثمار شوندگان صرفنظدر از جدندسدیدت 

سدتدم .  شان، نیروی محرک دگرگونی های تاریخ بدوده اسدت

جنسی و طبقاتی بر زنان تنها در مدتدن و مدنداسدبدات روابدط 

تدندهدا مدبدارزه .  گسترده تر استثمار طبقاتی قدابدل درک اسدت

طبقاتی است که میتواند به هر نوع ستم ازجمله جنسی خاتمه 

داده و با برقراری سوسیالیسم نه تدندهدا رهدایدی زندان بدلدکده 

 .رهدددایدددی بشدددریدددت را بدددرقدددرار و تضدددمدددیدددن سدددازد

سوسیالیستها بر این اعتقاد اند که رهدایدی زندان ندمدی تدواندد 

بدون پیروزی سوسیالیسم بدست آید وایجاد سوسیالدیدسدم ندیدز 

بهترین شکل تولیدی کده .  بدون رهایی زنان امکانپذیر نیست

زنان را از هر نوع ستم جنسی و طبدقداتدی رهدا مدی ندمدایدد، 

شکل تولید اشتراکی و جمعی است که مشدارکدت زن در آن 

 . ضدددددامدددددن آزادی هدددددمددددده جددددداندددددبددددده اش گدددددردد

رفدت از ایدن وضدع بداقد    نتیجتاا تنها یک راه بدرا  بدرون

ماند که آن هم گذار به یک سیستم اقتصاد  نوین و کدامدل  م 

تددر اسددت کدده فضددا  الزم بددرا  رشددد نددیددروهددا  خددالق 

اقتصاد ، که زنان نیمی از آن را شامل مدیدشدوندد را فدراهدم 

کند و تکامل نیرو  کار از طریق کار اشتراک  کارگران  م 

 . نددمددایدددن و ایددن هددمددان کددمددونددیددسددم اسددت را تضددمددیددن مدد 
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باکرگی و داشتن پرده بکارت در جوامع عقب نگه داشته 

شده  و مذهبی وجوامع ایکه  پرستش تابو ها دران مروج 

است یکی از پدیده های نهایت ضروری میباشد، داشتن پرده 

بکارت نشان از معصومیت و پاکی زن است و متضاد آن 

.  نشاندهنده بیشرفی اوست                                            

سال پیشتررا درینجا برایتان باز گدو مدیدکدندم از  ۲۲واقعیتی 

زمانی که من بحیث پزشک قداندوندی در بدخدش طدب عددلدی 

یکی از روز ها که تازه داخل محدوطده .  ایفای وظیفه مینمودم

ازمایشگاه طب عدلی شده  بودم من و یکی از همکارانم  بده 

دفتر ریش آزمایشدگداه فدرا خدواندده شددیدم، ریدش بدمدا گدفدت 

شکایتی از شوهر تازه عروسی که اتفاقآ پسر عدمدوی او هدم 

بود ، مبنی بر اینکه عروس در شب زفاف باکره نبوده اسدت 

خانم در اتاق ازمایش منتظدر مدعدایدندات طدب .  در دست است

عدلی درانتظار ماست و من و هدمدکدارم بدایدد ایدن خداندم را 

معاینه کنیم و ریش از ما خدواسدت قدبدل از ندوشدتدن گدذارش 

ما وارد اتاق معدایدنده .  معاینات باید با اورا مجددآ مالقات کنیم

ساله با رن  پریده و سفید، لب های  ١٥یا  ١٤شدیم دخترک 

خشک که اثرات دندان گزیدگی روی آنها آشکار بود با چشدم 

های اشک آلود روی چوکی آزمایشگاه بیقدرار نشدسدتده بدود، 

خانم مسنی که خودش را مادر دختدرک مدعدرفدی مدیدکدرد بدا 

گریه و التماس میگفت این پسر یعنی همسدر و پسدر عدمدوی 

این دختر بخاطر مناقشات خانوادگی، میخواهد فامیل مارا بدد 

" عدزت" نام سازد و بنام اینکده دخدتدر مدا بداکدره ندیدسدت بده 

مردان خانواده ما لدطدمده زده و اندتدقدامدش را بدگدیدرد و در 

صورت باکره نبودن  دختر پدر و برادر دختر  او را خواهند 

 از خانم خواستیم تا بخاطر معاینات  اتاق را ترک .  کشت 

 

 

بگویید ولی او همچنان التماس مدیدکدرد، ازعدروس کدوچدک 

پرسیدم چرا با این پسر که مادرت میگویدد بدا شدمدا دشدمدندی 

دارد  ازدواج کردی ؟ با اشک هق هق زنان گفت به اراده و 

بعد از معایندات مدعدلدوم شدد .  خواست خود ازدواج نکرده ام 

  .که بکارت این دخترهنوز  کاملن سالم و دست نا خورده بود

ما راپور مشاهدات خویشرا نوشتیم و برای گرفتن امضای 

ریش از ما پرسید، نتیجه چه شد؟ . ریش به دفتر او رفتیم

آن . اینرا گذارش نده..... گفتم دختر سالم است گفت اوه ه ه ه

مرد قوماندان فالن جاست اگربنویسید پرده بکارت دختر 

گفتم من زمانی که کار . سالم است، روزی مارا خواهد کشت

را در طب عدلی آغاز کردم، سوگند یاد کردم که خیانت 

نکنم و گذشته ازان آن سایه مرگ دختر را تهدید میکند، پدر 

و برادرش او را خواهند کشت، ریش گفت ازینکه ما کشته 

یک قدم عقب تر ایستادم و به . شویم بهتر است او کشته شود

ریش گفتم  مشاهدات ما را آنگونه ای که هست گذارش 

....                          .، ریش اوراق را پاره کرد . میدهیم  

همکارم کاپی گذارش  معاینات مبنی بر بی گناهی  دخترک 

را به دو نفریکه از محکمه آمده بودند تحویل داد ، از مادر 

دختر پرسیدم حال با دختر تان چه میکنید گفت به همسرش 

تحویلش میدهیم دختر مال مردم است  با لباس سفید از خانه 

با خودم فکر کردم . )پدر میرود و با کفن سفید به گورستان

باید منتظر جسد این دختر باشیم که برای کالبد شگافی به 

.(                                  طب عدلی فرستاده خواهد شد؟  

این داستان هر روز به دفعات در هر گوشه ای از جهان 

تکرار میگردد شاید به اشکال متفاوت   ولی با مضمون 

منظور ) من جنش " آن کلمات را که دختر میگفت .  واحد

در جامعه مرد ساالر  ارزش " هستم و اختیاری ندارم ( کاال

"                                                      . مصرف دارند  

در جامعه طبقاتی و مرد ساالر و مذهدبدی زن کداالیدی بدیدش 

پرده بکارت ارزشی بده شدمدار (  زن) نیست، و برای این کاال

ارزش مصرف "  کاال"  می آید که اگر ناقص باشد، دیگر آن 

  .ندارد، یا بایست از رده بیرون  و یا نابود گردد

یکی از تبارزات مالکیت شخصی در جامعه طبقاتی ایدندسدت 

که مالک با زور و قدرت ملکیت اش را در تصداحدب دارد، 

زن نیز در جوامع مرد سداالر جدزێدی از مدلدکدیدت مدرد بده 

حساب می آید که باید مثل زمین و فابریک و غدیدره وسدایدل 

 تولید، برای مالکش ارزش  خلق کند، همانگونه  که  مالک 

بر باکرگی اصرار  

 زرقا فروغ
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گیرد، تا از فحشا و بی قیدی شایع جنسی جلو 

فسرول آزوار از حزب اسالم . گیری بعمل آید

گفته است که بکارت، ( جاکارتا پست) به . اس.ک.گرای پ

به این مفهوم که منافع  و  موقعییت  اجتماعی . مقدس است

او که  با  استیال  بر زندگی و اندیشه مردم توآم هست،  

                          میباشدمقدس میباشد                        

این بینیش مرد ساالرانه که مشروعیتش را از مذهب کسب 

میکند، برای عده ای به یک تجارت پر عایدات تبدیل شده 

دختران در آستانه ازدواج، برای جلب رضایت مرد . است

و کسب امکان زندگی نارمل، ناگذیر میگردند برای ترمیم 

بکارت شان با پرداخت هزینه های سنگینی به جراحان 

حتی فابریکه هایی در چین اقدام به تولید . مراجعه نمایند

انبوهی برده های بکارت مصنوعی نموده و آنرا وارد 

.       بازار کشور های اسالمی عربی، و آفریقایی نموده اند

حفظ پرده بکارت تا قبل از ازدواج که تحت نظر خلفای 

بر روی زمین صورت میگیرد، به سادگی تحمیل " خدا"

عقاید و بینیش های نمایندگان طبقات حاکم میباشد، که با 

این عمل چنان . مهارت به بینیش آحاد جامعه تبدیل میگردد

با برنامه تنظیم میشود که حتی خود زنان، بدون درک 

.                  محتوای آن، پاسداری از آنرا بعهده میگیرند  

برای رهایی زنان از انقیاد مرد ساالری،شکستن تابوی 

پیش شرط این امر افشای ماهیت . بکارت امریست الزم

دین و مذهب است که یکی از رکن های مرد ساالی و 

وسیله توجیه نگرش های غیر انسانی در مورد زنان 

چون مرد ساالری خودش زایده نظام طبقاتیست، . میباشد

در نهایت ناگذیریم برای شکستن آن از کوره راه مبارزه 

.                                  طبقاتی بگذریم                     

    

    

    

    

    

 .  

  

دور زمینش، حیواناتش و فابریکش حصار کشی میکند تدا و ا

زندش را  ندیدز در  از دست برد شخص دیگر در امان باشدد

مدردان حدق دارندد بدا زندان .  چوکات خانه محصور مینمدایدد

 متعددی در رابطه باشد  اما جسم زنش  متعلق به  اوسدت و 

بدستور معیار های حاکم بدر جدامدعده بدایدد مدواظدب (  مرد )  

ملکیت خود بوده و مطمین بداشدد کده حدتدی پدش از مدرگدش 

گر چه از )  دارایی او به سلسله خونی خود او منتقل میگردد 

نظر علمی در واقع این تدخدمده زن اسدت کده بده اصدطدالح 

تسلسل نسل را تضمین میکند، چون ژن هدای مدیدتدوکدانددری 

زن نده (.  در اسپرم، در حین ورود به تخمه، از میان میروند

تنها وسیله تولید برای مرد  است، که مسٶلیت ندگدهدداری از 

آنهم بددون آندکده حدد اقدل از .  طفل نیز بر او تحمیل میگردد

نقش مذهب هدم در ایدن .  حق حضانت طفل بر خوردار باشد

" میان اینست که با وعدده هدای مدیدان تدهدی و سدر خدرمدن،

، به تخدیر ذهن او پرداخدتده و " بهشت زیر پای مادران است

زیدرا شدرط .  امکان هر گونه اعتراض را در او خدفده کدندد

رفتن بده بدهدشدت عدالوه بدر مدواظدبدت از فدرزندد، راضدی 

 .نگهداشتن شوهر هم میباشد                                        

در مذاهب تمام نیاز های طبیعی وهر نوع  رابطه زن و 

مرد که خارج از دستورات دین باشند، فاسد شمرده میشود 

و باکرگی معیاری . لذا زنان قبل از ازدواج باید باکره باشند

است که جوامع مرد ساالر و مذهبی ، آنرا برای پاکیزگی و 

این میکانیسمی برای کنتول . صداقت زن بر گزیده اند

جامعه، و عقاید آنهاست ،در غیر آن زنان عاصی و به ستوه 

آمده و با گذشتن از خط قرمز  انظباط های اخالقی جامعه 

طبقاتی و مذهب خطرناک شمرده میشوند زیرا  تسلط و  

بهره کشی مردساالرانه را بر تمامی وجوه زندگی کنونی 

انسانها  را زیر سوال برده و حاکمیت مذهب را به چالش 

بر مبنای همین انظباط آهنین است که پدیده قتل . میکشند

های ناموسی از پدیده های رایج و پذیرفته شده  در چنین 

جوامع میباشد، تا زهر چشمی باشد برای کسانی که جرآت 

میکنند معیار های اخالقی آن جوامع را که اصول روبینایی 

آنرا تشکیل میدهند، زیر پا گذاشته، و با تآثیر بر روبنا، 

زمینه تزلزل زیر بینای جوامع مرد ساالر، که بالطبع 

. طبقاتی هستند، مهیا نمایند                                           

تنها کشور های جهان سومی نیستند که با این شیوه زندان را 

در اندونیزی رییش آموزش و پدرورش آن .  در انقیاد میکشند

کشور، محمد راسد، برنامه کنترول بدکدارت دخدتدران داندش 

بر مبنای این طدرح هدر سدالده .  آموز را در دست اجرا دارد

 ساله مورد  بررسی  قرار  ١٩تا  ١٦بایست بکارت دختران 
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دولت بده طدور جددی بده  ایدن  مدوضدوع  پدرداخدت و 

مسئولین دانشگاه در تددارک اجدرای آن بدرآمددندد و ایدن 

طرح را در برخی از دانشگاه ها تدا حدد زیدادی اجدرایدی 

 .کددددددردنددددددد               

، سدازمدان « سدهدمدیده بدنددی جدندسدیدتدی» در اجرای طدرح 

سنجش با همکاری وزارت عدلدوم ایدران اقددام بده حدذف 

دختران در برخی از رشدتده هدا از واحدد هدای پدذیدرش 

دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه علم و صنعت نمدوده 

دانشجویان در اکدثدر رشدتده هدای کدارشدنداسدی ارشدد .  اند

دانشگاه علم و صنعت به صورت تک جندسدیدتدی پدذیدرش 

بر اساس اطالعاتی که در دفترچه های پذیرش .  می شوند

مدهدنددسدی » هدای  دانشگاهی آمده است، به غیدر از رشدتده

مدهدنددسدی » و «  شیمی گرایش صنایدع شدیدمدیدایدی مدعددندی

دانشجوی دختر را در  ۲که هریک تنها «  خطوط راه آهن

رشته دیدگدر  ٩٧کنند، در  ی خود پذیرش می واحد روزانه

. دختران اجازه تحصیل در واحدهدای روزانده را نددارندد

ی تحصیدل دانشدجدویدان  ها، حتی اجازه در برخی از رشته

دانشدجدو . ) های شبانه نیدز داده نشدده اسدت دختر در واحد

          تددددجدددداوز(                               خددددرداد ٧نددددیددددوز،

تجاوز دولت بدرای اجدراء ندمدودن ایدن طدرح دسدت بده 

هرعمل شنیعی زده تا فضای ارعاب را دامن زده و بدون 

 ١۰در   . هیو واکنش و تدندشدی زندان را سدرکدوب ندمدایدد

خرداد در اتفاقی کم سابقه، یدکدی از دخدتدران دانشدجدوی 

ساکن خوابگاه دانشگاه فدردوسدی مشدهدد در حدالدیدکده در 

داخل دانشگاه به سمت پردیش در حال حرکت بود تدوسدط 

افرادی نداشدنداس مدورد ضدرب و شدتدم و تدجداوز قدرار 

دانشجوی مذکور که درمحوطده ی دانشدگداه رهدا .  گرفت

شده بود به بیمارستان انتقال یافدتده و حدال وی ندامسداعدد 

 .                                             . گدددزارش شدددد 

دانشجویان بالفاصله پش از خدبدردار شددن درندخدسدتدیدن 

در .  ساعات بامداد جمعه اقدام به تجمع اعتدرضدی کدردندد

تدن از دانشدجدویدان شدرکدت  ۰١١این تجمع که بالدغ بدر 

کردند، دانشجویان اعتراض و انزجار شددیدد خدود را بده 

، از ایدن ( عاشدوری) انتظامات، حراست و رئیش دانشگاه

 .عمل اعالم کردند
 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با صدور 

 

حمایت از آمران به معروف و ندهدی از " طرح ارتجاعی 

که با اکثریت آراء نماینده گان حاضر در مدجدلدش "  منکر

بار دیگر چهره توحش و زن سدتدیدزی .  به تصویب رسید

 .حددکددومددت جددمددهددوری اسددالمددی را بدده نددمددایددش گددذاشددت

براساس این طرح مجلش تصویب نمود کده سدتداد احدیدای 

امر به معروف و نهی از منکر بدایدد تدقدویدت شدود و بدر 

تعداد مزدوران و اوباشان سرکوبگر افزوده شده و وظیفه 

اقدام عملی اجرای این طرح یعنی سرکوب بدیدشدتدر زندان 

 .از وظدددددایدددددف حدددددکدددددومدددددت مدددددحدددددسدددددوب شدددددود

در چند ماه گدذشدتده، طدبدق اخدبدار رسدانده هدا فشدارهدای 

فراوانی بر دانشجویان به وینه دانشجویان دختر دانشدگداه 

طرح های مختلفی که پیشنهداد .  های ایران وارد شده است

یا به اجرا درآمده، از جمله طرح های مرتبط بدا دانشدگداه 

های تک جنسیتی، تفکیک جنسیتی دانشگاه ها، پوشدش و 

عفاف در دانشگاه و در خوابگاه ها، سهمیه بندی جنسیتدی 

که ورود به بسیاری از رشته ها را برای دختران ممدندوع 

یا محدود می کند، بعالوه، تهدید امنیت دانشجویدان دخدتدر 

به اخراج و محرومیت و آزارهای جنسی کده آندهدا را بدا 

  .فشارهای بیشتری روبرو کرده است

 تدددفدددکدددیدددک و سدددهدددمدددیددده بدددنددددی جدددندددسدددیدددتدددی  

در سالهای گذشته طرح تفکیک جدندسدیدتدی بده مدرور در 

. بخش هایی از اغلب دانشگاه های کشور اجرا شده اسدت

جدا سازی جدندسدیدتدی سدالدن هدای مدطدالدعده، مدمدندوعدیدت 

اردوهای مختلط، تفکیک جنسیتدی در دروس ارائده شدده 

در (  از دروس اسدالمدی تدا عدمدومدی) برای دانشدجدویدان 

برخی از دانشگداه هدا مداندندد عدالمده، شدریدف و عدلدم و 

صنعت، تفکیک ساختمانها و کالسها در بسیاری از واحدد 

جداسازی سدالدن هدای غدذاخدوری در . های دانشگاه آزاد

اکثر دانشگاه ها و بوفه در برخدی از دانشدگداه هدا مداندندد 

دانشگاه تدهدران ندمدونده هدای اجدرا شدده طدرح تدفدکدیدک 

 در  سال   جاری  نیز . جنسیتی در سالهای گذشته است

 

آمران به معروف و نهی "طرح 

جنایت سازمان یافته " از منکر

! دولتی برعلیه زنان  

سحر صبا    
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بیانیه ای ضمن اعدتدراض بده عدمدلدکدرد حدراسدت دانشدگداه 

خواهان پاسخگویی فوری مسئولین دانشگاه نسبت به ضدرب 

و شتم و تعرض بده یدکدی از دخدتدران دانشدجدو در صدحدن 

 .دانشدددگددداه شدددد                          

خرداد، علدیدرغدم  ١٧این بیانیه در تجمع دانشجویان در روز 

تالش گسترده حراست برای جلوگیری از پخش آن، به شکدل 

 (خددرداد ١٧دانشددجددونددیددوز، . ) گسددتددرده ای تددوزیددع گددردیددد

بحث تفکیک جنسیتی در محل کدار و مدحددود کدردن بدازار 

کار برای زندان در دولدت حسدن روحداندی، اولدیدن بدار در 

بدر .  تیرماه امسال و از سوی شهرداری تدهدران مدطدرح شدد

اساس طرحی که شهدرداری تدهدران مدطدرح کدرد، زندان و 

مردان شاغل در شهرداری موظف شدند که در محدیدط هدای 

هدمدچدندیدن در ایدن .  جدا در یک سازمان مشترک کدار کدندندد

طرح عنوان شده بود که دیگر مدیران شدهدرداری اجدازه بده 

کار گرفتن منشی یا تایپیست زن ندارند و باید از کدارمدنددان 

 ..                           مرد در این مشداغدل اسدتدفداده کدندندد 

محدودیت برای اشتغال زنان در دولدت حسدن روحداندی بده 

شهرداری ختم نشد، رئیش پلیش اماکن ناجا هشتدم شدهدریدور 

ماه امسال اعالم کرد که از این پش زنان اجازه اشدتدغدال در 

کافی شاپ ها، قهوه خانه ها و سدفدره خدانده هدای سدندتدی را 

 ..                                                             ندددارنددد

همزمان با ظهور ارتجاع و بربریت درمنطقه به سرکدردگدی 

داعش که با تجاوز و شکنجه و فدروش زندان قصدد ندابدودن 

جمهور  اسالمد  ایدران هدم بدا :  رردن زنان منطقه را دارد

ادای سددهدم خدود در تددقددویدت و هددمددلددی بدا ایدن ارتدجدداع و 

پدش از سد  و شدش سدال و    وحشیگری نیروهای داعشدی

سلب ابتدائی ترین حقوق انسانی از تمام اقشار جامعده ایدران 

بوینه زنان بار دیگر بموازات عملکرد این نیرو در مدندطدقده 

حمایت از آمدران بده " این طرح مافوق ارتجاعی و ددمنشانه 

. طرح و بده تصدویدب رسداندد   را   " معروف و نهی از منکر

سلب حقوق زنان و محدود رردن آنان به خانه و آشپزخانه و 

نقش همسر  و مادر  پدیده جدیدی نیست، بلکه این قوانینی 

بود که حکومت زن ستیدز جدمدهدوری اسدالمدی آن را جدزء 

 . خدددود قدددرار داد"  اندددقدددالب اسدددالمددد " اولدددیدددن اقددددامدددات 

 

در ایران خشونت برعلیه زنان تبددیدل بده جدندایدت و  

نظام آپدارتدایدد جدندسدی و بدیدحدقدوقدی مدحد  نصدف 

حجاب اجباری، سنگسار، قتدلدهدای .  انسانهای جامعه شده است

ناموسی، جدا سازی زن و مرد در مدارس و دانشگاهها حدتدی 

وسایل نقلیه عمومی، محروم کردن زنان از بدرخد  مشداغدل، 

وکدالدت، لدغدوقداندون حدمدایدت "  کرسی های قضاوت و بدعدضدا

حکدومدت "  ضد انقالبی" خانواده نمونه هایی از اولین اقدامات 

در طول این سی و شش سال یدکدی از عدرصده .  اسالمی بود

هایی که ُمدام مورد تعرض و حمل  و حشیانه این مدرتدجدعدیدن 

بدا سدرردوب .  قرار گدرفدتده حدقدوق انسداندی زندان بدوده اسدت

سیستماتیک و عقب راندن قدم به قدم زنان در ط  این سد  و 

شش سال، هدف این بوده ره در دورۀ تصد  روحانی آخریدن 

تصدویدب قداندون چدندد هدمدسدری، .  خارریزها هدم فدتدح شدوندد

مهندس  جنسیت  جامعه ره شامل تفكیه جندسدیدتد  دخدتدران و 

پسران از دوران مهد رودك تا دانشگاه، تغییر محتوا  دروس 

مدارس و دیگر نهادها  آموزش  براساس جنسیت، تغدیدیدر و 

ها  رودران در دوران مدهدد ردودك،  ها و آموزش تبدیل بازی

جنسیت  در محل رار، اجتماعات، از آخدریدن تدیدرهدای   تفكیه

این خفقدان و . ترکش حکومت سرمایه جمهوری اسالمی است

سرکوب قرون وسطائی تحمیل شده بر زنان و جدامدعده زندان 

را از عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعدی و فدرهدندگدی 

 . .                                          حدددذف خدددواهدددد کدددرد

رژیم متوحش داعشی جمدهدوری اسدالمدی کده بدا بدحدراندهدای 

سدیداسدی شددیددی رودرو اسدت، کده ندتدیدجده آن   –اقتصدادی 

بیکاری میلیونی، تورم و گرانی، فقر و فالکت و گدرسدندگدی، 

فحشاء و اعتیاد برای میلیونها توده کارگر و زحمتکش را بده 

ارمغان آورده است در حالیکه از حل این مدعدضدالت واقدعدی 

جامعه عاجز است، تدندهدا بدقدای خدود را در ایدجداد رعدب و 

در .  وحشت، سرکوب و خفقان هر چه بیشتر جستجو می کدندد

طول بیش از سه دهه عمر ننگین این رژیم ما شاهد بوده ایدم، 

هر وقت سران مزدور این حدکدومدت نداتدوان از حدل مسدائدل 

اقتصادی بوده اند، اولین حمله وحشیانه خود را به زنان آغداز 

نموده اند و تا کنون با تصویب رساندن دهها طرح و قدواندیدن 

و اعتراض به این طرحها از جداندب تدوده    ارتجاعی ضد زن

های مردم هر بار مستاصل تر از دفعه قبل مجبور به تدجددیدد 

واکدندش جدامدعده .  نظر در اعمال جنایتدکدارانده خدود شدده اندد

بخصوص زنان با مبارزه و اعتدراض عدلدیده ایدن سدرکدوبدهدا 

اما این بار رژیم بدا .  رژیم را ودار به عقب نشینی نموده است

حمایت از آمران به مدعدروف و " تصویب این طرح ارتجاعی 

و اجرای آن، جندایدتدی را سدازمدان داده و بده "  نهی از منکر

قانون مبدل نموده کده خدیدل عدظدیدمدی از مدزدوران و جدیدره 

 خواران مجری و حافظ خود را، پشت آن دارد  و  با  محروم 
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کردن زنان از فعالیت در عرصه های اقتصادی و اجتمداعدی 

 .بر ایدن تدالش اسدت، بدر بدحدراندهدای اقدتدصدادی فدائدق آیدد

اولدیددن اقدددام مددزدوران رژیددم سددرمدایدده بددرای پددیدشددبدرد ایددن 

بدا اسدیدد پداشدی بدر روی "  بدد حدجدابدی" تحت عنوان    طرح

رژیم با اعدمدال ایدن .  تعدادی از زنان در اصفهان شروع شد

جنایت می خواست هم زهر چشدمدی از زندان بدگدیدرد و هدم 

. عکش العملل جامعه را نسبت به این عمل ددمنشانده بسدندجدد

فرض را بر این گرفته بود که اگر توده های مردم در مقدابدل 

این جنایت داعشی سکوت نمایند یکی بعد از دیگری بدرندامده 

ها و حمالت وحشیانه اش را با قساوت هر چه بدیدشدتدری بدر 

اما اکدثدریدت مدردم بدخدوبدی .  علیه زنان و جامعه اعمال نماید

آگاهند، در کشوری چون ایران که حکومتی ایدئدولدوژیدک و 

سرکوبگردر آن حاکم است اساسدا پدوشدش وحدجداب نده امدر 

 . خصوصی بلکه امری سیاسی است

بهمین دلیل، توده های معترض و خشمگدیدن بدطدور گسدتدرده 

در برخی از شهرهای ایدران عدلدیده ایدن جدندایدات دسدت بده 

اعتراض زدند و با شعارهایی برعلیه حدکدومدت سدرکدوبدگدر 

ایدن فداجدعده را حدکدومدت و    جمهوری اسالمی عامل اصلی

و دولت را به این جنایات سدازمدان یدافدتده .  دولت وی دانستند

محکوم نمودند و خواسدتدار افشدای عدامدران و عدامدالن ایدن 

 ..                                               فددداجدددعددده شددددندددد 

بهمین دلیل، اهداف رژیم سرمایه جمدهدوری اسدالمدی در بده 

حدمدایدت از آمدران بده " تصویب رسدانددن طدرح ارتدجداعدی 

و طرحهای مشابده آن را بدایدد در " معروف و نهی از منکر

 .این سمت و سو دید

سران حکومتی در یک بحران عمیق اقتصادی دست و "  اوال

پا میزنند که برای برون رفت از آن در پدی آلدتدرنداتدیدوهدای 

مختلف هستند که بتوانند تا حدودی این بحران را مهار نمدوده 

مسئله بدیدکداری مدیدلدیدوندهدا .  و به عمر ننگین خود ادامه دهند

انسان در جامعه ایران بخصوص کارگران و جوانان معضل 

رِژیم می خواهد با بدیدشدتدر .  جدی و الینحلی برای رژیم است

مردانه نمودن مشاغل و ایجاد فضای رعب و وحشدت زندان 

را به کنج خانه رانده، در ضمن دیواری بین زندان و مدردان 

بکشد از طرف دیگر مسئله بیکاری را تا حدوی حل نموده و 

تعداد زیاد  از بیكاران را که زنان می باشند از بدازار ردار 

ها  موجود در جامدعده  همچنین اعتراضات و تنش. حذف رند

ها همواره زندان بده عدندوان یدک ندیدروی  را ره در این سال

اندد خدفده ردندد، امدا  اجتماعی چشمگیری از پیشگاماندش بدوده

زنان در عرصه مبارزاتی با میزان باالی سدطدح آگداهد  بده 

حق و حقوق خود و اعتراضات ُمداومشان ثابدت ندمدوده اندد، 

که تالشهای رژیم بدرای رسدیددن بده اهدداف ارتدجداعدی اش 

 .تالشی عبث و بیهوده است

"  تفکیک جنسیتی در دانشگاهها معنی کامال" دوما

رژیم تنها دچار بحران اقتصادی نیست . سیاسی دارد

ترس از فضای سیاسی . بلکه دچار بحران سیاسی هم هست

آتش زیر خاکستر جامعه ایران رژیم را به تفکیک جنسیتی 

بین دانشجویان دختر و پسر واداشته، رژیم بخوبی آگاه 

است که فضای مطالباتی در جامعه بوینه در چند سال 

گذشته به شکلی عام و در جنبش زنان و دانشجویی بشکلی 

وینه نیز با تحرکات جنبش کارگری تحول یافت، بهمین 

ترتیب تنوع جمع شرکت کننده و حمایت کننده در تجمعها 

که قوی ترین جنبه آن حضور فعالین دانشجوئی و کارگری 

و بوینه مردان معترض به قوانین زن ستیز بود را باید از 

.  تحوالت مهم در جنبش زنان و دانشجویی به حساب آورد

بر این مبنا است که جنبش دانشجویی در تغییر دادن فضای 

سیاسی ایران در دوره های مختلف نقش مهمی ایجاد نموده 

و جنبشهای اجتماعی از جنبش زنان گرفته تا جنبش 

دانشجویی در مقاطعی که فرصت پیش آمده در پیوند و 

حمایت از جنبش کارگری توانسته اند رژیم را به عقب 

ضرورت این پیوندها و متشکل شدن . نشینهایی وادار کنند

این جنبشها نه تنها پدیده جدیدی نیست بلکه هر کدام این 

جنبشهای اجتماعی بدرجه ایی که بتوانند فضای خفقان را 

از نظر سیاسی با مبارزه به نفع خود و جامعه تغییر دهند، 

قطعا برای طرح خواسته هایشان در حمایت و پشتیبانی از 

این تجربه گرانبهایی . هم بر خاسته و به میدان خواهند آمد

است که جنبشهای اجتماعی ایران با تمام جو سرکوب و 

اختناق از اعدام و زندان و شکنجه و بیکاری گرفته تا اسید 

پاشی بر روی زنان آن را به قیمت جان خریده و برای آن 

با اتکاء به این تجارب و . بهای سنگینی پرداخته اند

ضرورتها است که هر قدم از موفقیت رو به جلو خود را 

 در اتحاد و همبستگی با هم می بینند                              

تغییر و تحوالتی که در منطقه خاورمیانه ایجاد شده، " سوما

رژیم . جمهوری اسالمی را با خطر جدی مواجه نموده است

داعشی جمهوری اسالمی که در رقابت با گروههای داعشی 

در منطقه با ایجاد رعب و وحشت، اعدام، زندانی کردن 

معترضین و فعالین کارگری حمله به زنان و اسید پاشی 

گوی سبقت را گرفته است، قطعا با هر حرکت آزادیخواهی 

مبارزه زنان و مردان . و ضد داعشی در هراس خواهد بود

مبارز کوبانی در مقابل ارتجاع منطقه که جمهوری اسالمی 

هم یک پای اصلی قضیه است نگرانیها و وحشتی را در 

میان سران حکومتی ایجاد نموده که مبادا تاثیرات این 

مبارزه قهرمانانه زنان کوبانی بر زنان ایران تاثیر گذاشته 

و آنها هم در همسویی با زنان کوبانی برای احقاق حقوق 

خود به میدان آمده و به مبارزه بر علیه داعشی های          
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رژیم اسالمی بنا به تجربه ایی . جمهوری اسالمی بپردازند   

که از گذشته دارد کامال بر این مبارزه بر علیه داعشی های 

رژیم اسالمی بنا به تجربه ایی . جمهوری اسالمی بپردازند

که از گذشته دارد کامال بر این واقف است که زنان در در 

قامت یک نیروی اجتماعی این پتانسیل را دارند که بر علیه 

بر این مبنا . زن سیتز جمهوری اسالمی به پا خیزند  نظام

است، که جنایتکاران اسالمی با تمام قوا و ارائه و تصویب 

حمایت از آمران به معروف و نهی از "طرح ارتجاعی 

و طرحهای امثال آن می خواهند به فضای رعب و " منکر

وحشت دامن زده و هر حرکت اعتراضی را در نطفه خفه 

اعتراضاتی که در شهرهای ایران برعلیه اسید پاشی . نمایند

بر زنان صورت گرفت، نه تنها طرحهای رژیم جنایتکار 

ایران را نقش بر آب کرد بلکه یک اتحاد و همبستگی بین 

طیفهای مختلف در اعتراض به این عمل وحشیانه را بوجود 

شکی در این نیست که قربانیان این جنایت سازمان . آورد

یافته بیشتر از اقشار پائین جامعه و از نظر طبقاتی جزء 

طبقه کارگر محسوب میشوند، شکی در این نیست، که 

بیشترین درصد صف اعتراض کنندگان به این اعمال 

توده های کارگر و زحمتکشی بودند که به عناوین   وحشیانه

سیاسی و اجتماعی  -از نظر اقتصادی  مختلف هر روزه

و از طرف دیگر . مورد تهاجم جمهوری اسالمی قرار دارند

مسئله زنان و اجحافات وارد بر آنها به عنوان نیمی از 

"  جامعه نه تنها مختص به خود زنان نیست، بلکه کامال

.  سیاسی و طبقاتی است و مبارزه ایی طبقاتی را می طلبد

آزادی زنان در گرو تعرض به ساختارهای اقتصادی جامعه 

و مالکیت خصوصی است و تحقق این امر بدون دخالتگری 

طبقه کارگر بعنوان یک طبقه و اتحاد و پیوندش با دیگر 

.  جنبشهای اجتماعی از جمله جنبش زنان امکانپذیر نیست

توجه و حساسیت طبقه کارگر به این معضالت اجتماعی در 

رابطه با زنان نه تنها از اهمیت وینه ای برخوردار است، 

بلکه وظیفه ایی است که جنبش کارگری بنا به ضرورت 

ناچار است در دستور کار خود در مبارزه بر علیه این 

جنایات جمهوری اسالمی که نه اولیش خواهد بود و نه 

 آخری قرار دهد                                                     

                 

2014نوامبر   

 من یک زنم   
 پروانه قاسمی

 
 من زن صد ساله ام

 صدها هزار ساله ام   

 

زنی که تمامی رندجدهدا را ا ز هدزاران سدال پدیدش 

 کشیده است

در قرون وسطا، مرا چون جادوگری به     

 آتش کشیدند

 

گاهی بخاطر زن بودندم، در کدودکدی زندده بدگدورم 

 کردند

 

در جای جای این کره خاکدی، گداهدی بدخداطدرعشدق 

 آتشم زدند، سنگسارم کردند

 

 برای رشادتهایم

 برای مبارزاتم

 برای آزادی 

 بخاطر اینکه کارگرم

 دهقانم

 

 برای مادر بودنم

 برای خواهر بودنم

  

 بخاطر زن بودنم

 بدارم کشیدن و تیربارانم کردند

 

حتا وقتی جالدان میخواسدتدن مدرا بده دار بدکدشدندد، 

 شکنجه ام کردند، تجاوزم کردند وبعد بدارم کشیدند

 

من زنم، زنی که به اندازه این کره خاکی عمر دارم 

 و رنجها کشیده ام

 

 فریادهایم قرنهاست دل همگان را به درد می آورد

 من سفیدم، سیاهم، قرمز و زرد م

 

به هر رنگی که باشم یک زنم، زنی که دیدگدر ندمدی 

 خواهد به سان گذشته زندگی کند

 
زنی که میخواهد دگرگون کند، زنی که دیگر پایبدندد 

 قوانین شما نیست
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، یکی ازوحشیانه قتلهای ناموسییا  های ناموسی جنایت

ترین و قدیمی ترین انواع خشونت علیه زنان است که به 

قتل زنان به دست مردان خانواده زن می انجامد. این زنان 

به علت تمکین از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز 

جنسی بودن، طالق گرفتن از همسری که او را مرتبا مورد 

اذیت و آزار جنسی قرار می دهد، رابطه با جنش مخالف، 

ممانعت از حجاب اجباری و یا ارتکاب زنا و… متهم به 

ننگین »خانواده زن این را علت  . این عمل شنیع میشوند

دانسته و با قربانی نمودن زن « کردن شرافت خانواده خود

قتلهای ناموسی . می خواهند این لکه نن  را پاک کنند

جهانشمول است، و بیشترین درصد این جنایات را 

بسیاری از فمنیستها و . کشورهای جهان سوم رقم می زنند

مدافعان حقوق زن بر این ادعا هستند که این جنایات و 

خشونت علیه زنان ریشه در فرهن  و ساختار اجتماعی 

این استدالل درستی نیست، این قتلها در جوامع . جامعه دارد

پیشرفته هم که از فرهن  مترقی تری برخوردارند و مدعی 

اند که حقوق زن رعایت میشود روزانه هم اتفاق می افتد و 

تا کنون . درصدی از این قتلهای ناموسی را در بر می گیرد

دست در اند کاران این جوامع به اصطالح مترقی هیو اقدام 

می بینیم در . جدی برای پیشگیری از این جنایات ننموده اند

بسیاری از جوامع اروپائی وغربی با در نظر گرفتن نسبیت 

فرهنگی و احترام به فرهن  و مذاهب ملیتها بر این توحش 

بهمین دلیل، ریشه این جنایات نه مختص . دامن زده می شود

به فرهن  جامعه، بلکه در ساختار و مناسبات اقتصادی 

.                                                                است    

خشونت خانوادگی انعکاسی از خشونت جامعه طبقاتی است 

و نشان دهنده موقعیت زنان و جایگاه اجتماعی شان  در آن 

 

 

جایگاه مرد در ساختار اقدتدصدادی خداندواده و .  جامعه است

انعکاس آن در فرهن  و سنّت های ناشی از آن که به مدرد 

لقب رئیش خداندواده داده شدده اسدت، بدرتدری مدرد از زن 

قلمداد می شود ودر چدندیدن مدوقدعدیدتدی وجدود خشدوندت در 

واکنش چالش ها و ناهنجاری هایی که درجامعه و خداندواده 

عدده کدثدیدری .  وجود دارد یک امرطبیعی محسوب می شدود

از مدافعان حقوق زن وقوع قدتدلدهدای ندامدوسدی و خشدوندت 

نهادینه شده در جامعه و خاندواده را در عدوامدلدی هدمدچدون 

پدرساالری، مذهب، مهاجرت، محدودیت، رسانه، تعصبات 

شدید، پایین بودن سطح آگاهی، زندگی عشیره ای و کدامدالا 

بسته در برخی مدنداطدق، ازدواج هدای اجدبداری و قدواندیدن 

هر کدام از ایندهدا تداثدیدر .  حکومتی ضد زن جستجو می کنند

بسزایی در وقوع این جنایات ناموسدی و خشدوندت خداندگدی 

می توانند داشته باشند، اما عامل بنیادی و پایه ای این فجایع 

  . نیستند

موقعیت فرودست زن در جامعه طدبدقداتدی و مدرد سداالری 

تاریخی را پشت سر دارد که بدون توجه و تدحدقدیدق در ایدن 

رابطه نمی توان بده ریشده هدای خشدوندت و ایدن جدندایدات 

 .ناموسی دست یافت

اگر از جنبه تاریخی بخواهیم این روند را بررسدی ندمدائدیدم، 

شکل گیری دوران تک همسری مصدادف اسدت بدا مسدئدلده 

مالکیت خصوصی در نظام اقتصادی، و جدایدگداه ویدنه اش 

در خانواده، که باعث میشدود زن بده عدندوان تدولدیدد کدندندده 

موقعیت خود را از دست بدهد و بیشتر کارهدای خداندگدی و 

مراقبت از اعضدای خداندواده بده او واگدذار شدود، از ایدن 

از .  دوران است کده مدرد مدالدک زن و خداندواده خدود شدد

آنزمان تا کنون در خانواده مرد است که حکمرانی می کدندد 

. شدده اسدتو قانونا، ُعرفا و شرعا اختیار کامل به او داده  

با نگاهی به دوران گذار تک همسری می بینیم که به عدلدت 

هددایددی کدده در امددر ازدواج حدداصددل مددیددشددود،  مددمددنددوعددیددت

ازدواجهای گروهی را پیش از پیش دشوار کردن بجای ایدن 

در این مرحدلده، یدک .  ازدواجها، خانواده یارگیر بوجود آمد

یک زن زندگی میکند، ولی بطریقی که چنددهدمدسدری مرد با

و بی توجهی مرد به همسرش گاها جزء حدقدوق ویدنه مدرد 

ماند، با این حال در دورانی که زن با مدرد زنددگدی  باقی می

میکند، از زن انتظار میرود بطور مطلق نسبت به همسدرش 

وفادار باشد و از او خواسته میدشدود اگدر زندا کدندد اندتدظدار 

                 اما به مرد و  زن  این  اختیار . مجازات شدید را داشته باشد

قتلهای ناموسی، قربانیان 

 خاموش نظام طبقاتی

 سحر صبا
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داده میشود که در صورت هر گونه نارضایتی پیوند ازدواج    

خود را بسهولت فسخ نمایند و فرزندان می توانستند به مدادر 

 .تعلق داشته باشند

تاریخی جنس مدنندث   -برافتادن حق مادری، شکست جهانی

مرد فرمانروای خانه شدن زن مدقدام و مدندزلدتدش تدندزل .  بود

یافت، برده شد، بنده لذتهای جنسی مدرد، و ابدزاری ِصدرف 

این موقعیت فرودستی زن، کده بدخدصدوص .  برای زاد و ولد

خدایان، و در دوره های پیشدرفدتده  در میان یونانیهای عهد نیم

بعدی و عهد کالسیک، کدامدال بده چشدم مدیدخدورد، بدتددریدج 

 .حقانیت یافت، اما سعی نشد از بین برود

توان آن را  همسری، تا آنجایی پیش رفت که می ین منشأ تک 

. ترین و مترقی ترین مردمان عهد کهن یدافدت در میان متمدن

همسری به هیو وجه نتیجه عشق جنسی فردی نبود و بده  تک

آن مطلقا ربطی نداشت، زیرا ازدواج مانند هدمدیدشده ازدواج 

این اولین شکل خانواده است که نه بر شرایدط .  مصلحتی بود

مبدتدندی بدود، یدعدندی غدلدبده  شرایط اقتصادیطبیعی، بلکه بر 

کده بدطدور  مالکدیدت اشدتدراکدی اولدیدهبر  مالکیت خصوصی

حکمرانی مدرد در خداندواده، تدولدیدد .  طبیعی بوجود آمده بود

توانستند تنهدا مدتدعدلدق بده او بدوده و وارث  فرزندانی که می

این موردها را یونانیان بده شدکدل عدیدندی و .  ثروت او باشند

از .  شدمدردندد هدمدسدری مدی هدای تدک آشکارا بمثابه تنها هدف

لحاظ دیگر، ازدواج یک وظیفه نسبت به خدایان، به دولت و 

در آتن قانون نه تدندهدا .  بایست انجام میشد به اجداد بود که می

کددرد بددلددکدده یددک حددداقددل وظددایددف  ازدواج را اجددبدداری مددی

در ایدن .  دانسدت زناشویدی تدوسدط فدرد را هدم اجدبداری مدی

شرایط مذهب نقش اصلی داشت و به شکلی زنده وقدوی هدم 

عمل میکرده است، این موضوع ثدابدت مدی کدندد کده وجدود 

مذهب، نه تنها در تضاد با دولت نبوده است، بلکه هر دو در 

پیشبرد امر اجباری ازدواج و به انقیاد در آوردن زن ندقدشدی 

  . مشترک را ایفاء نموده اند

  

همسری به هدیدو وجده در تداریدخ بدمدثدابده یدک  در واقع تک

زندگی مشترک بین مرد و زن بر مبنای موافقت و بدرابدری، 

بلکه برعکش بصورت انقیاد یک جدندش تدوسدط .  نبوده است

مرد و زن بشدتی که تا   جنش دیگر، بمثابه اعالم تضاد جنش

کنون در اعصار ما قبل تاریخ سابقه ندداشدتده اسدت، ظدهدور 

اولین تقسیم کار بدیدن مدرد و زن “: به گفته مارکش. می کند

: تدواندیدم اضدافده کدندیدم و امروزه می”  بخاطر تولید مثل است

آید همراه اسدت  اولین تناق  طبقاتی که در تاریخ بوجود می

همسری، و   با تکامل تناق  بین مرد و زن در ازدواج  تک

 و لین ستم طبقاتی  که  شکل  می گیرد  همراه  است با ستم 

همسری یک پیشرفت مهم  تک. جنش مرد بر زن

داری  تاریخی بود، ولی درعین حال، همراه با برده

و انباشت ثروت بطور خصوصی، عصری را آغاز کرد 

که تا امروز ادامه دارد، و در آن هر پیشرفتی در عین حال 

یک پسرفت نسبی بدنبال داردن که در آن رفاه و تکامل 

.  جمعی به قیمت بدبختی و سرکوب جمع دیگر بدست میآید

همسری شکل اولیه جامعه متمدن است، شکلی که در  تک

توان ماهیت تناقضات و تضادهایی را که بعدا در  آن می

کنند، مورد مطالعه قرار داد       جامعه بطور کلی رشد می

همسری بوجود  جا یک تضاد دومی در خود تک ولی از این

در کنار شوهران که زندگی آنها با چند همسری از . آید می

.  قبل شکل گرفته بود، زناِن به فراموشی سپرده میشوند

مردان بر زنان غلبه نمودند، ولی زنان به عنوان مغلوبین، 

. در واکنش به این روابط نا برابر دست به عمل زنا زدند

زنا طرد شده و بشدت قابل مجازات، بود اما نمیشد آن را 

همسری بصورت یک نهاد  سرکوب نمود، در کنار تک

.                                    ناپذیر در آمد اجتماعی اجتناب  

همدسدری مدردان و  این است نتیجه نهایی سه هزار سال تک

به این طریق در هدر جدا کده خداندواده . برتری آنها بر زنان

کدندد، و تضداد  همسر، منشأ تاریخی خود را منعکش مدی تک

حاد بین مرد و زن را که ناشی از غلبه انحصاری مدرد بدر 

 .زن است بوضوح آشکار میشود

در مورد حقوق مساوی مرد و زن در هدندگدام ازدواج هدم 

نابدرابدری زن و مدرد در مدقدابدل .  وضع بهتر از این نیست

قانون که میراث شرایط اجدتدمداعدی اسدت نده عدلدت، بدلدکده 

در خداندوار کدمدون .  معلول سرکوب اقدتدصدادی زندان اسدت

های متعدد و فدرزنددان آندان را در بدر  اولیه قدیمی که زوج

گرفت، اداره امور خانه که به عهده زن بود، هدمدان قددر  می

شرکت زن در یک صدندعدت و تدولدیدد از ندظدر اجدتدمداعدی 

این وضع با . ضروری تلقی میشد که تهیه غذا به وسیله مرد

هدمدسدری  پیدایش خانواده پددرسداالر و خداندواده فدردی تدک

خصلت عمومی اداره امور خانه خصوصی شد، .  تغییر کرد

خددمدت و دیگر امری نبود که مربوط به جامعه باشددن یدک 

زن، اولدیدن خددمدتدکدار .  شد خصوصی به همسر و فرزندان

 . خانگی گشت، و از شرکت در تولید اجتماعی محروم شد

خانواده فردی نوین، مبتنی بر بردگی خانگی آشکار زن 

امروزه در اکثریت موارد مرد، الاقل در میان طبقات . است

آور خانواده است، و این تفوق اقتصادی مرد با  دارا، نان

.                        نقش برتری او در خانواده همراه است  

ازدواج در طول تاریخ در سه مرحله مختلف با دوره های  

.                                    کامل انسانی منطبق بوده است  
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  همسری بده مرحله آخر آن که با تمدن بشری همراه بودهن تک   

پدیدشدرفدتدی کده در ایدن مدرحدلده .  اضافه زنا و فدحدشداء اسدت

صورت گرفته به نفع مردان تمام شده و زنان را مدحددود، در 

حالی که زنان بیش از پیش از آزادی جنسی ازدواج گدروهدی 

در واقدع ازدواج .  شدوندد شوند، مردان محروم نمی محروم می

گروهی و یا چدندد هدمدسدری تدا هدمدیدن امدروز بدرای مدردان 

شدود  آنچه که برای یک زن جنایت محسوب مدی.  موجود است

و شدیدترین عواقب قانونی و اجتماعی را حتی عواقب مدرگ 

را در بر دارد، در مدورد مدردان امدری افدتدخدارآمدیدز تدلدقدی 

شود، و از نظر اخالقی لکه ننگی برای او بحساب ندیدامدده  می

همسری در اثر تراکم ثدروت  تک.  پذیرند و با لذت بر خود می

زیاد در دست یک نفر یعنی در دست مرد و انتقال این ثدروت 

بدرای ایدن .  به فرزندانش، و نه به هیچکش دیگر، بوجود آمدد

همسری برای زن ضروری بود، ولدی نده بدرای  منظور، تک

شددوهددری زن، بدده هددیددو وجدده  مددردن بددطددوری کدده ایددن تددک 

هدر انددازه .  همسری آشکار یا پنهان مرد را متوقف نکدرد چند

داری تغیدیدر  چند همسری، در زمان ما با تولید کاالیی سرمایه

کرده و هر اندازه که بیشتر در انطباق با آن به فحشای آشکار 

شود، به همدان انددازه هدم اثدرات آن فسداداندگدیدزتدر  مبدل می

و ایدن مسدألده، مدردان را بدیدش از زندان بده فسداد . گردد می

کشاند، اما با تمام این فساد مردان از آسیبهای اجتمداعدی و  می

در عوض زنان به علت معدضدالت .  هر نوع مجازاتی بدورند

اقتصادی و عدم حمایت مالی که بخشا از طرف مرد خداندواده 

و یا جامعه گریباگیرشان میشود، ناچار به فدحدشداء هسدتدندد و 

 . بیشترین آسیبها را از نظر اجتماعی متحمل میشوند

با غالب شدن مالکیت خصوصی، و با در نظر داشتن ورثده،  

شدوندد، ازدواج، بدیدش از  همسری غالب مدی حق پدری و تک

ازدواج بدر .  شدود همیشه، بر مالحظات اقتصادی مدبدتدندی مدی

طبق روابط کاالیی و معامله صورت میگیدرد، ایدن مدعدامدلده، 

گدیدرد کده نده تدندهدا زن، بدلدکده مدرد هدم  بطریقدی اندجدام مدی

شود و نه بر مبنای خصدوصدیدات شدخدصدی  گذاری می ارزش

دلیل تعیین کننده ازدواج بدر .   بلکه بر مبنای دارایی و ثروتش

مبنای تمایالت انسانی و عاطفی دو طرف انجام ندمدی گدیدرد، 

. از نظر طبقات حاکم از همان ابتدا در ندظدر گدرفدتده ندمدیدشدد

قطعا در این رابطه کاالیی زن هم به شکل یک کداال نده تدندهدا 

معامله میشود، بلکه هر زمان برای مرد تاریدخ مصدرفدش را 

از دست داد یا بدور انداخته میشود یا با متهم شدن بده مسدائدل 

اخالقیات مورد مجازات قرار گرفته و در مواردی هدم تدحدت 

 .نام قتلهای ناموسی به قتل میرسد

بنا بر مفاهیدم بدورژوایدی، ازدواج یدک قدرارداد، یدک امدر  

قانونی، و در حقیقت مهمترین امدر اسدت، زیدرا تدن و روح 

 درست  .  کند دونفر را برای تمام طول زندگی بهم واگذار  می

است که بطور صوری این معامله داوطدلدبدانده اندجدام 

شدودن ولدی  گیرد، بدون رضایت طرفین انجام نمی می

آمدد، و ازدواج  این مسأله که این رضایت چگونه بدست مدی

. دانسدتدندد شد را همه بخوبدی مدی چگونه واقعا ترتیب داده می

ازدواجی انجام گدرفدتده، کده از مدنداسدبدات مدالدکدیدت نشدأت 

غیر قابل فسدخ عبارتند از، اوال برتری مرد، و ثانیا .  میگیرد

برتری مرد در ازدواج صرفا یکی از ندتدایدج .  بودن ازدواج

تفوق اقتصادی اوست، و همین کافی است کده زن بدا آن بده 

غیر قابل فسخ بدودن ازدواج، .  اسارت و بردگی کشانده شود

ای مددربددوط بدده آن شددرایددط اقددتددصددادی اسددت کدده  تددا اندددازه

. شدد همسری از آن بوجود آمد، و توسط مذهب تشدید مدی تک

در بستر چنین روابط کاالیی است که زن معاملده مدیدشدود و 

در ایدن .  ازدواج او بر طبق شرع و قانون پدذیدرفدتده مدیدشدود

روابط که زن تحت مالکیت مرد در می آید، مذهب بیشتریدن 

مدذهدب چده .  نقش را در ایدن بدردگدی زن ایدفداء مدی ندمدایدد

بصورت ابزاری در دست بورژوازی برای تحمیق توده هان 

چه به شکل نهادینه شدن آن در خانواده و قوانیدن حدکدومدتدی 

بددویددنه در کشددورهددای جددهددان سددوم، و چدده بصددورت امددر 

خصوصی اما ریاکارانه در کشورهای مترقی و پیشرفته در 

زندگی فردی و اجتماعی انسانها یک نقش را بازی می کدندد 

در چنین منداسدبداتدی زندان در .  آنهم نقش مخرب و بازدارنده

چارچوب خانواده و در جامعه بوسیله قوانین ارتجاعدی مدرد 

در .  ساالری و مذهبی مورد ستم و خشونت قرار می گدیدرندد

رابطه با خشونت زنان سخن بسیار است اما کدریده تدریدن و 

امروزه آمار قدتدلدهدای .  ظالمانه ترین آن قتلهای ناموسی است

ناموسی در اقصی ندقداط جدهدان بدویدنه در کشدورهدایدی کده 

مذهب اسالم در آن رایدج اسدت در حدال افدزایدش اسدت در 

مقابل این جنایت بشری، مدافعدیدن حدقدوق بشدر در سدراسدر 

 . جهان سکوت اختیار نموده اند

هر سال هزاران زن فقط به دلیل جنسیت زن بودنشان و بده 

قربانی «  شرافت خانواده را لکه دار نموده اند»  این اتهام که 

این نن  که پاک شدنش با بده قدتدل .  شوند قتلهای ناموسی می

رساندن زن ختم میشود، نه تنها بطور جدی پیشگدیدری ندمدی 

شود بلکه از ندظدر قدواندیدن ارتدجداعدی مدذهدبدی و مدالدکدیدت 

. خصوصی بورژوایی هر روز تولید و بداز تدولدیدد مدیدشدود

هدای ندامدوسدی دالئدل زیدادی الزم  برای قربانی شدن جنایت

نیست، فقط اینکه گمان برده شود زن آبروی خاندواده را بدر 

ریشه چنین جنایاتی را ندمدی تدوان .  باد داده است کافی است

فقط در مذاهب و افدکدار و آراء ارتدجداعدی دانسدت، بدلدکده 

همانطور که در باال بطور مفصل توضیح داده شد ریشه ایدن 

جنایات را در مناسبات اقتصادی که بر مالکدیدت خصدوصدی 

 بسیاری از  مدافعان حقوق .  استوار است  باید جستجو نمود
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در حالیکه دستگاه قضائی .  توسط پلیش اتفاق می افتد   

جنایات رسیدگی نماید خود در وقوع ایدن واقدعده  باید به این 

 .شریک جرم است

دهدد کده  تحقیقاتی که در این زمینه بده عدمدل آمدده نشدان مدی

کدندندد بدیدشدتدر از  های فقیر زندگی مدی افرادی که در خانواده

ایدن .  شدوندد دیگران قربانی تجاوز جنسی و قتل نامدوسدی مدی

واقعیتی است که، فقر مالی یکی از عاملهای مهم بدروز ایدن 

اگدر خداندواده هدای نددار در مدقدایسده بدا .  حوادث می بداشدد

خانواده های دارا آسیب پذیرترند، این به این دلیل نیسدت کده 

در خانواده های مرفه این حوادث اتفاق نمی افتد، تنها تفاوت 

موجود این است، که ایدن مسدائدل در خداندواده هدای پدولددار 

شدرف و “ براحتی سرپوش گذاشته میشود و از طریدق پدول 

خریداری میشود ولی در خاندواده هدای نددار بده قدتدل ” آبرو

 . منجر میشود

ای بدرای  در بسیاری مواقع، قتل نامدوسدی بده عدندوان شدیدوه

شود که از تدحدت سدلدطده مدرد  مجازات زنی به کار برده می

خارج شده و، بده خدواسدت و اراده خدود و یدا بده صدورت 

جبری و بدون اراده، با کسدی دیدگدر رابدطده بدرقدرار کدرده 

 .است

در برخی موارد جنسیتی شدن مسئدلده زمدیدنده را بدرای ایدن 

حساسیت جنسیتی در جامعه نسبت به  : جنایات فراهم می کند

یدک واقدعدیدتدی «  عفت» و «  عزت» ، « آبرو» مسایلی همچون 

نگرش جنسی به واژه هایی مثل آبرو، عزت و عدفدت .  است

این اخالقیات کپک زده بورژوازی که برای تحدقدیدر ندمدودن 

زن و بر مبنای جنسیتش بکار برده میشدود و طدوری تدلدقدی 

می شود که مختص به زندان اسدت بددتدریدن اهداندت بده زن 

ندامدوس » در مدقدابدل، غدیدرت، شدرف و .  محسدوب مدیدشدود

واژۀ غدیدرت در .  شدوندد های مردانه تلقدی مدی صفت«  داشتن

تدعدریدف شدده و «  ندامدوس پدرسدتدی» فرهن  سنتی جدامدعده 

منظور از ناموس نیز زنان و دخدتدران خداندواده هسدتدندد کده 

در ندتدیدجده مدردان هدمدیدشده بدایدد .  باشند وابسته به مردان می

مراقب نوامیش خود باشند تا غیرت، عزت و شدرافدت شدان 

حق مالکدیدت مدرد بدر زن تدا .  لکه دار نشود و محفوظ بماند

آنجا پیش میرود و به او این اجازه را میدهد، که نه تدندهدا بدر 

موجودیت زن کامال تفوق و تسلط یابد، بلکده بدا اسدتدفداده از 

واژه های ارتجاعی ناموس و ناموس پرستی تا جائیکه مدقدام 

ومنزلت زن به عنوان یک انسدان را تدندزل داده، و زن را 

موجودی ناقص العقل تلقی نماید، که هیو اختیاری نمی تواند 

از خود داشته باشد و وابسته مطلق به مردی است کده بده او 

زن در چنین وضعیتی دو راه بدیدشدتدر در .  تحمیل شده است

 جلو رو ندارد یا باید برای همیشه به  این  بردگی  تن  دهد و 

زن ضمن اظهار نفرت از این اعمال شنیع راه مبارزه با ایدن 

و مذهب جامعه دانسته و آلترناتیدویدی  جنایات را در فرهن  

که برای آن ارائه می دهند تغییراتی در چهارچوب فدرهدند  

جامعه و به نقد کشیدن مذهب بوینه مذهب اسدالم اسدت، امدا 

غافل از اینکه این مسائل زیدربدندائدی اقدتدصدادی و مدالدکدیدت 

خصوصی است که مرد ساالری را تقویت مدی ندمدایدد و بده 

. این نوع خشونتها مشروعیت می دهد نده مسدائدل فدرهدندگدی

البته از این مدافعین که حل مسئله خشونت و قتلهای ناموسدی 

را فقط در چارچوب نظام بورژوایی دنبدال مدی کدندندد ندبدایدد 

انتظار داشت که با دیدی عمیقتر به این جندایدات بدندگدرندد، و 

در بسیاری موارد نظرات و دفاع آنها از نظر طبقاتی نه تنها 

ربطی به منفعت و حقوق زنان ندارد بلکده در هدمدسدویدی بدا 

منافع بورژوایی که حافظ قواندیدن مدرد سداالری و ضدد زن 

 .است قرار میگیرد

الزم است مواردی از این قتلهای ناموسی و علل ناشی از آن 

دالئل و انگیزه برای به قتل رساندن زندان .  توضیح داده شود

خاندواده در اکدثدر ندقداط دندیدا ”  شرف“ و ”  آبرو“ برای حفظ 

تفاوت آنچنانی با هم ندارد، تنها تفاوتی که مدوجدود اسدت در 

ترین نوع قتل ناموسی، بدندابدر   رایج.  بخش آماری آن می باشد

ها و عوامل پیشین آن، قتلی است که به خداطدر ارتدبداط   زمینه

امدا بدایدد .  گدیدرد  جنسی خارج از عدقدد ازدواج صدورت مدی

نیز مدندجدر بده قدتدل « مورد تجاوز قرار گرفتن»اضافه نمود 

زنان یا دخترانی که مدورد تدجداوز جدندسدی .  شود  ناموسی می

گیرندد مدعدمدوال بدراسداس فدرهدند  عدقدب مداندده و   قرار می

ارتجاعی مذهبی و سدندتدی جدامدعده در بدرخدورد بده مسدایدل 

جددنددسددی، تددجدداوز قددرار گددرفددتددن آنددهددا سددبددب آبددروریددزی و 

شرمساری خانواده و طایفه محسوب میشود و حضور چدندیدن 

بنابرایدن، .  دانند زنی را در جامعه مایه نن  و شرمساری می

با قتل زن مذکور به عنوان یک راه حدل بدرای جدبدران ایدن 

شرمساری و احیای آبروی طایفه و خانواده مسئله را به ایدن 

گاهی مسائلی که هیو ارتدبداط بدا .  شکل شنیع فیصله می دهند

نددارندد، «  تجاوز جنسی» و حتا «  ارتباط جنسی غیرمشروع» 

صرفاا با یک سوء ظن کامال شخصی و بدون سند نسدبدت بده 

مثال فرار زنان از .  تواند منجر به قتل ناموسی شود زنان، می

فرار زنان دالئل مختلفی می تواند داشدتده بداشدد، یدا .  خانواده

زنان مجبور به ازدواج با مردا ن مسن می شوند و یدا تدحدت 

شدیدتریدن اذیدت و آزارهدای روحدی و جسدمدی در مدحدیدط 

خانواده توسط همسر یا پدر و برادرهای خدود و در بدرخدی 

موارد حتی توسط پسرعمدوهدای خدود قدرار مدی گدیدرندد، و 

 .چاره ای جز ترک خانه ندارند

 در افغانستان، درصد ی از قتلهای ناموسی  و  تجاوز جنسی 

۳۶   



 

انسدان ”  تمکین کند، یا به وضعیت موجودش که شاسیته مقام    

نیست اعدتدراض کدندد، مدجدازات شدود و بده مدرگ ”  بودنش

 . محکوم شود

امروزه برای این معضل جدی که زندگی بخشی از زنان دنیا 

را مورد تهدید قرار داده کمپینهایی در برخی از کشدورهدا و 

در چهار چوب این نظام بر پا شدده اسدت، امدا هدیدچدکددام از 

اینها تنوانسته بطور بنیدادی بده حدل مسدئدلده کدمدک ندمدایدد و 

بلکه هر روز بر تعدداد قدربداندیدان ایدن فداجدعده .  جوابگو باشد

علتش هم روشن استن تنهدا تدغدیدیدرات .  بشری افزوده میشود

اقتصادی و دست بردن به مالکیت خصوصی خواهد توانست 

تعداد زیادی از فمنیدسدتدهدا راه .  به این فجایع بشری پایان دهد

پایان دادن به این معضل و در کل خاتمه دادن به خشونت را 

در چارچوب این نظام و از طریق رفرم و ندهدادهدای حدقدوق 

بشری می دانند و برایش مبارزه می کنند، اما باید گفت، ایدن 

رفرمها الاقل در کشورهای پیشرفته صنعتی انجام شدده، امدا 

تا کنون نتوانسته پاسخی به این معضدل بددهدد، بدلدکده هدمدیدن 

کشورها در چدارچدوب قدواندیدن بدورژوایدی بدا تدقددس و بده 

رسمیت شناختن نسبیت فرهنگی مدهداجدریدن و احدتدرام قدائدل 

شدن به فرهن  عقب مانده آنها زمدیدنده را بدرای اندجدام ایدن 

قتلها هموار نموده اند بطوریکه ما هر سال شاهد درصدی از 

این قتلهای ناموسی در این کشدورهدا کده مدهدد دمدکدراسدی و 

امروز انتظاراتی که .  دفاع از حقوق زن نامیده میشوند هستیم

از حقوق بشر برای حل این مسئله میرود، انتظداراتدی کدامدال 

باید گفدت، جدامدعده مددرن بدورژوایدی، .  بیهوده و واهی است

جامعه صنعتی، رقابت عمومی، جدامدعده آزاد بدرای تدعدقدیدب 

منافع مالکیت خصوصی، جامعه از خود بیگانه شده فرد، کده 

در آن حقوق بشر به رسمیت شدنداخدتده مدیدشدود و در ضدمدن 

همین بشر با وجود این حقوق هنوز بده طدور سدیدسدتدمداتدیدک 

 .مجازات میشود

قتلهای ناموسی که بیشترین درصد آن را ازدواجهای اجباری 

و ناخواسته را شامل میشود، بدین ترتیب آزادی کامل در ایدن 

تواند بطدور جددی عدمدلدی شدود، کده  انتخاب فقط هنگامی می

داری، و مناسبات مالکیدتدی کده  بدوسدیدلده   الغای تولید سرمایه

آنایجاد شده است، تمام آن مالحظات اقتصادی، که هنوز یدک 

کند، را از  چنین تأثیر قدرتمندی در انتخاب شریک بازی می

در آن هندگدام هدیدو اندگدیدزه دیدگدری، بدجدز .  میان بُرده باشد

 . عواطف و عشق متقابل به زندگی باقی نخواهد ماند

در جامعه طبقاتی کنونی مرد در خاندواده، حداکدم اسدتن زن 

این روابط نابرابر زمانی رو بده زوال و ندابدودی .  هم مطیع

دار  خواهد گذاشت که امتیازات قانونی خاص طدبدقده سدرمدایده

ملغی شده و تساوی حقوقی کامدل بدرای زن و مدرد مسدتدقدر 

 شود که نخستین شرط رهایی زن،   آنگاه آشکار می. شدهباشد

ورود مجدد تدمدامدی زندان بده صدندایدع عدمدومدی و 

شریک شدن بر مبنای مالکیت اجدتدمداعدی اسدتن و 

باز این امر هم مستلزم این اسدت کده خصدوصدیدت خداندواده 

ازدواج .  فردی بمثابه واحد اقتصادی جامدعده، از بدیدن بدرود

آمیز باشد باید بصدورت قدراردادی بداشدد  برای اینکه موفقیت

کنندن و ثداندیدا،  که طرفین آن را بصورت داوطلبانه منعقد می

در اثنای ازدواج نیز، طرفین باید از حقوق و وظایف یکسان 

 . و برابر برخوردار باشند

در نظامی که مالکیت اجتماعی جایگزین مالکیت خصوصدی 

همسر  نه تنها از مدیدان  تک:  توان بدرستی گفت میگردد می

زیدرا بدا اندتدقدال .  رود، بلکه آغاز به تکامل خدواهدد کدرد نمی

وسایل تولید به مالکیت اجتماعی، کار مزدی، کدارگدران هدم 

رود، و بنابراین ضرورت تسلیم تعدادی از زندان  از میان می

فدحدشداء ندابدود مدیدشدودن .  رود بخاطر پدول هدم از مدیدان مدی

همسری به جای زوال یدافدتدن، سدراندجدام یدک واقدعدیدت  تک

بده هدر حدال .  میشود بر مبنای روابطی برابر بین زن و مرد

موضع مرد به عنوان فرمانروای خانه دستدخدوش تدغدیدیدرات 

ولی در وضعیدت زن و تدمدام زندان، ندیدز .  شود فراوانی می

با انتقال وسایل تولید به مدالدکدیدت . تغییرات مهمی پیدا میشود

اشتراکی و جمعی، خداندواده فدردی دیدگدر واحدد اقدتدصدادی 

داری خصوصی مدوضدوعدیدت خدود  خانه.  جامعه نخواهد بود

. را از دست داده و بصورت اجدتدمداعدی عدمدل خدواهدد کدرد

: امکانات جمعی که برای زنان و کلیه خانواده هدا از جدمدلده

رستورانها، رختشویی خانه ها، مهد کودکها و خانه سالمندان 

فراهم خواهد شد، که همه بطور یکسان حق استفاده از آن را 

داشته باشند، بر عکش جامعه بورژوایی که فقط آندهدایدی کده 

از درآمد مکفی برخدوردارندد مدی تدواندندد از ایدن امدکداندات 

از ایدن طدریدق اسدت کده زن از اسدارت و .  استفاده نمدایدندد

با نقش مستدقدیدم او در تدولدیدد .  بردگی خانگی رها خواهد شد

اجتماعی و استقرار مالکیت اجتماعی نه تنها در راه رهدایدی 

خود میکوشد بلکه برای برابری و خاتمه دادن بده هدر سدتدم 

جنسی و طبقاتی خدود تدا مدحدو کدامدل طدبدقدات و ندهدادهدای 

ضدبشری همچون نهادهای مذهبدی کده قدرندهدا کدل بشدریدت 

 .بوینه زنان را به انقیاد در آورده اند به مبارزه بر می خیزد

خاتمه دادن به قتلهای ناموسی این جنایات آشکار قرن بیستدم  

و یکم تنها با نابودی مالکیت خصوصی و جایگدزیدن ندمدودن 

آن با مالکیت اشتراکی و بدرقدراری جدامدعده سدوسدیدالدیدسدتدی 

اما این در گرو مبارزه طدبدقداتدی و آشدتدی .  متحقق خواهد شد

ناپذیری است، که بدون حضور فعال سوسیالیستها و شدرکدت 

زنان که نیمی از جمعیت هر جدامدعده را تشدکدیدل مدی دهدندد 

 ۱۶۲۴فوریه .     متحقق نخواهد شد

 (انگلس)خانواده و منشاء مالکیت خصوصی : منبع
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حقوق و سمپوزیومی زیر نام  2014نوامبر سال  23بتاریخ 

توانمند سازی زنان افغان از طرف سفارت افغانستان در 

.ناروی راه انداخته شده بود                                           

احمد زی، سیما (  بی بی گل)درین سمپوزیوم روال غنی

بانو غضنفر  سمر، رئیش کمیسیون حقوق بشر، حسن

سرپرست وزارت امور زنان، فوزیه کوفی نماینده مجلش، 

انارکلی هنریار عضو مجلش سنا و منینه باختری سفیر 

افغانستان در ناروی و جمع دیگر زنان افغانستانی در 

                          د .                  ناروی اشتراک داشتند

، "سمپوزیوم زنان افغان حقوق و توانمندسازی"گردهمایی  

المللی از این نوع است که در اسلو  دومین گردهمایی بین

برگزار شده اولین سمپوزیوم سال گذشته در دانشگاه جورج 

              د .                      تاون آمریکا برگزار شده بود

درین تبصره  کوشش میکنم به نکاتی مکث کنم که بیشتر در 

  .تناق  با این سمپۆزیم و سر خط آنست                         

این اولین بار است که بانوی اول افغانستان  در یک 

. کند یابد و سخنرانی می المللی حضور می گردهمایی بین

زنان این کشور باید به ) گوید روال غنی در سخنرانی اش می

های مختلف دسترسی  ابزارهای واقعی قدرت در عرصه

داشته باشند تا بتوانند جایگاه واقعی خود را در جامعه باز 

(   .                                                                یابند

خانم روال سعاده غنی، در شهر بیروت، پایتخت لبنان به .

دنیا آمده است، در دانشگاه آمریکایی بیروت درس خوانده و 

الملل  دررشته روزنامه نگاری لیسانش دارد و در روابط بین

.                      لیسانش تحصیل کرده است    تا مقطع فوق

زمانیکه دولت وحدت ملی به میانجگری جان کری بعد از   

غن  احمدز  یکی ماه ها مناقشه شکل گرفت از اقدامات     

سمپوزیوم حقوق "تبصره ای پیرامون  

"و توانمند سازی زنان افغان  

فروغ ازرق  

 

هم دادن اسم جدید یا لقب افغانی بی بی گل به همسرش روال 

خانم روال با پیشانی باز و سکوت این تعرض . سعاده بود

.غنی را پذیرفت                                                        

سوال پیدا میشود که خانم روال غنی چطور توانست اسمی 

که سالها  جز هویت و شخصیت اش  بود، با رسیدن همسر 

لقب )به قدرت یکشبه از او گرفته میشود و اسم بی بی گل 

.به او تحمیل میشود را به خاموشی میپذیرد           (افغانی   

در جوامع طبقاتی  مدذهدبدی و مدرد سداالر بداور هدای مدرد 

ساالرانه خیلی به زرنگی به خورد انسانهای آن جوامع  داده 

هر چه این جوامع عقب مانده تر و بیشتر تحت تاثیدر .  میشود

مذاهب و سنت های عقب مانده  قرار داشدتده ،فرهن  مذهبی

باشد  این باور ها  قابل دید تر و خشن تر میگردد بنان چدون 

روال غنی دقیقن در همچو وضعیتی قرار میگیرد جز تمکین 

  .دیگر راهی را نمیتواند در پیش گیرد

از آنجاییکه  ساختار های سیاسی، اجتماعی و تاریخی یک  

یا جنش  جامعه مرد ساالر همواره از موقعیت جنش برتر

به عنوان جنش )یعنی جنش مرد تعریف میشود و زنان  اول

نا چار از پدیرش این ساختار است در بسیار مواقع ( دوم

.  زنان نیز بنوعی در باز تولید این ارزش ها سهم میگیرند

باید متذکر شوم که باور های مرد ساالری فقط وینه 

افغانستان نبوده بلکه به اشکال مختلف در کشور های دیگر 

خانم روال با وجودیکه با اصلیت . کمرنگتر قابل دید است

بسر برده با آنهم بخاطر مصلحت ( امریکا)لبنانی در غرب

یا بدلیل پذیرش و تمکین به باور های مردساالر حاکم لب به 

 سخن گفتن باز نکرد                                                 

 

ابزارهای واقعی "روال غنی خواستار ". برای زنان است

های مختلف                                       قدرت در عرصه  

ابزار های واقعی قدرت از نظر روال غنی حمایت بین   

ملیون دالری   ۲١٦المللی از زنان افغان، کمک های 

امریکا برای بهبود وضع زنان افغان،حضور زنان در 

مجلش و رده های مدیریتی  باال تر وام های بانکی 

.است                                                      ....  و....و  

اولن ابزار های واقعی قدرت برای زنان با در نظر داشت  

دین اسالم که دین رسمی افغانستان است و د ولت وحدت 

ملی افغانستان دولت اسالمی است و  دراولین روز های 

تکیه بر قدرت آقای اشرف غنی  اذعان نمود که فاصله 

     .دولت و مساجد را نزدیکتر میسازد به بررسی میگیریم

۳۸   



 

دین با آزادی زن خوانائی ندارد      

است حضور زن در اجتماع  کاملن در تضاد با  مذهب اسالم 

ن  ٣١سوره النور آیه   و در خانه هایتان بنشینید و آرام »

گیرید و مانند دورۀ جاهلیت پیشین آرایش و خود آرائی 

... .                                                                نکنید

یکی از وینگی های  حکومات اسالمی  حذف ویا محدود .

چند همسری، مقید ساختن زن . نمودن زنان از اجتماع است 

در خانه،تمکین بر خواهشات شوهران، تحمیل حجاب ، بهره 

کشی از کار جسمی یا خانگی وسرکوب زنان، نشانه این 

.                     سیاستهای دولت های اسالمی ضد زن است

سیاست ضد زن در جوامع اسالمی  بطور مستقیم منبع قرآنی 

مبنای قرآنی، منبع مستقیم و منشاء الهام بخش قوانین و . دارد

سیاستها و رسوم و تبعی  ورفتارهای ضد زن در جامعه 

است ، آیات   قرآن تاکید بر به مهار کشیدن نیروی زنان و 

روشنفکرانی هستند . بندگی اجتماعی و روحی زن بوده است

که آزادی زن را در چوکات دین اسالم ابالغ میکنند مثل 

در سخنرانی اش از  خدیجه و عایشه، همسران روال غنی که 

های  پیامبر ، و فاطمه و زینب دختر و نوه او، بعنوان چهره

برجسته در تاریخ اسالم یاد کرده،و به اصطالح با این کالم 

.حضور زن را در جامعه اسالمی تایید کرده است                

طوریکه به همه هویداست  که ازدواجهای محمد بیشتر  یا به  

دلیل سیاسی، اجتماعی و یا احساسی و عاشقانه بوده واز میان 

تا . تمام زنان رسمی اش نسبت به عا یشه عالقه داشته است

زمانی که خدیجه زنده بود محمد تک همسر بود ولی پش از 

میالدی و ورودپیغمبر به مدینه و  ٦١٩مرگ خدیجه در 

تحکیم قدرتش دوران چند همسری اش آغاز شد وازمیان 

یازده زن پیغمبر، عایشه دختر ابوبکرکه از شش سالگی 

سالگی  ٩برای محمد در نظر گرفته شده بود باالخره در سن 

بعنوان سومین زن به ازدواج محمد که بیش از پنجاه سال 

.داشت درآمد                                                              

این مبلغین آزادی اسالمی زن در نهایت بیک فمینسم اسالمی  

مدل اسالمی زن نیز جز یک زن در  پایان خواهد یافت و

.اسارت و خرافه و با حجاب نمی تواند چیزی دیگری  باشد  

در حالیکه  من فکر میکنم یکی از شروط رهائی زن  و 

حضور زن در جامعه ایجاب دولتهای سکوالر و جدایی دین 

چه بسا خشونت ها و انقیاد زنان در .از دولت را میکند

.                     افغانستان با صدور آیات مجوز داده میشود  

نکته  دیگر تایید روال غنی بر ابزار واقعی قدرت بر زنان 

!حضور زنان در مجلس و رده های مدیریتی  باال تر میباشد  

 برای زن افغانستانی تا حال آزادی به شکل واقعی آن  مفهوم 

حضور اجتماعی و سیاسی نیست، اصلن تا بحال  

بلند گو های مساجد .زن در جامعه زیر سوال است

همواره مردان را به ضرب و شتم زنان شان برای حفظ 

      د  .                         قدرت مردساالری تشویق میکنند

مردان در شهر و والیات زنان شان را گوش و بینی میبرند، 

مالها  کودکان و دختران را به نکات مختلف کشور تجاوز 

میکنند، خشونت در مقابل زنان به شکل فجیع آن جریان دارد 

از طرف دیگر از سیاست های شور و شرین دولت وحدت   

ملی  بنیادگرایان در پیشبرد اهداف شان استفاده میکنند درین 

اواخر ما شاهد انتحاری های پیهم در سراسر افغانستان استیم 

 که بیشترین قربانیان را زنان و اطفال تشکیل میدهد            

عقب .زنان افغانستان  شدیدن به  آگاهی ضرورت دارند 

ماندگی فرهنگی، بی سوادی و باور های مذهبی از جمله 

عوامل هستند  که زنان افغانستان را نه تنها در محدوده مرز 

هایی افغانستان نا بود کرده بلکه سر نوشت زنان را در 

کشور هایی خارج از افغانستان نیز سایه وارتعقیب میکند 

زنان افغان علیرغم سالها زندگی در کشور هایی میزبان به 

سبب فشار های موجود در خانواده و حفظ فرهن  و سنت 

های عقب مانده و مردساالر  قادر به تکلم زبان کشور 

.میزبان نیستند                                                            

ماشاهد حضور زنان زیادی در پارلمان سنا و زارت خانه ها 

بودن سمبولیک این زنان در قدرت . در زمان کرزی بودیم

چه دردی را مداوا کرد ؟  وحشیانه ترین قوانین ضد زن تازه 

در حضور همین زنان در قدرت از طرف بنیادگرایان 

.اسالمی طرح و تصویب شد                                          

توشیح قانون احوال شخصیه خانم روال فراموش کردند که

اهل تشیع توسط کرزی و  شورای علمای اهل شیعه با کامل 

کردن آپارتاید جنسی در سراسر افغانستان خواهان جدا شدن 

اماکن آموزشی ، کار،خرید و فروش و حتی ممنوعیت 

مسافرت زنان بدون محرمین را طرح کرده و بدین طریق 

قوانین  شرع و احکام نبوی که در خلقت بشر مرد اصل و 

مضافت برآن ، قوامیت از مردان است را .زن فرع میباشد

.نهادینه کردند                                                             

قانون منع خشونت علیه زنان درافغانستان که بمنظوردفاع 

سال  ٤یا  ٣واعاده حیثیت برای زن افغانستان پش از

فشار،جدال ومشقت ازطرف حامد کرزی توشیح گردید این 

قانون جهت نهایی شدن به مجلش افغانستان راجع شد 

مالترخیل محمدی ویک چندی دیگرازنماینگان مجلش که 

تادندان مردساالر وخشونت پیشهاند با توجیهاین که تصویب 

این قانون مغایر ارزشها ی اسالمیست ازتصویب نهایی آن 

سرباز زدند و بالخره تصویب این قانون پای در هوا باقی    
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اگر قرار باشد زن افغانستداندی تدابدو هدای جدندسدیدتدی را . ماند   

بشکنند باید با آگاهی و توانایی در سمت ها قرار بگدیدرندد در 

مطیع و گوش به فرمان تغییر مدثدبدتدی غیر آن از وجود زنان 

در وضعیت زنان ایجاد نخواهد شد بلکه حتی خطرنداک ندیدز 

خداندم )  وزیر  زن  ٣فقط اگر خانم روال از بودن .  خواهد بود

اظدهدار (  ثریا دلیل، آمنه افضلی و و داکتر حسنبانو غضندفدر 

چنین زنان، به مراتب مطیع تدر و مدراقدبدتدر  رضایت میکند 

از طرف دیگر هم ایدن  . استند برای حفظ منصب سیاسی خود

زنان ویترین های خوبی خواهند بود در مجامع حقوق بشدری 

برای شکستن صدای اعتراض  زنان در مورد خشونت ها و 

تبعیضات علیه زنان این  زندان وزیدر تدیدغ هدای دولدبده ای 

هستند که هم در عرصه حقوق بشدر بده دولدت وحددت مدلدی 

کمک میکنند و هم در مجالش برایشان وقت داده خدواهدد شدد 

 .که به نمایندگی  زنان زیر ستم افغانستانی  سخن بگویند

گوهرشاد خانم روال از زنانی طبقات باالی افغانستانی چون

 بیگم، رابعه بلخی، عایشه درانی و ملکه ثریا، مثال میاورد،

درین سمپوزیم تمام شرکت کنندگان از رویا های زیبای  

از زنانی که از اثر . زنان طبقات باالیی در آینده سخن گفتند

خشونت های خانگی، اجتماعی و دولتی با کودکان شان 

سالهاست در زندان انواع دیگر خشونت را تجربه میکنند 

حرفی زده نشد، خانم روال نگفت که میلیونها دالر امریکایی 

کدام درد دختر خیابانی افغان را که روز چندین بار تجاوز 

میشود و حتی از بخت نگون شان پدر و مادری نیست که 

 فریاد شان را بشنوند، را دوا میکند                                

خانم روال میگوید بهبود وضعیت زنان در سیزده سال 

های دولت افغانستان و حامیان  ترین برنامه گذشته، از مهم

المللی این کشور بوده است                                       بین  

درحالیکه  ما شاهد بدترین خشونت ها در مورد زندان دریدن 

آمنه و سایر امثال آمنه هدا سدندگدسدار .  دور سیزده ساله بودیم

شدند، زنان مثله شدند، زنان بر مال فروخته شدند کودکان سه 

ساله تجاوز شدند زنان از خشونت فرار کرده دوباره  زندانی 

نمیدانم از کدام بهبود وضعیت زنان خانم روال صحبدت .  شدند

 معیار وضعیت زنان را ما از زمان طالبان .میکند

سال پیشتر از امروز بعد از کشته شددن حدبدیدب  ٨١نمسنجیم 

هللا ، امان هللا زمام امور را بدست گرفت که میشود گفت سدر 

اصدالحدات  .  آغاز نهضت زنان افغان از همین زمان اغاز شد

 عمده ایکه که میتوان ازان نام برد عبارت بودند از             

ایجاد امکان تحصیل برایی دختران تا درجه ابتدایی مانند    .

. پسران  

 ١۰لغو قانون تعدد ازواج، منع نکاح دختران  زیر 

سال، از بین بردن بردگی خانگی، اعزام اولین 

گروپ از دختران دانشجو به کشورهای اروپایی و ترکیه    

اولین بار انجمن حمایت نسوان به سر  ١٩۲١در سال 

پرستی کبرا خواهر امان هللا  بخاطر حفظ حرمت زنان در 

داخل خانه در مقابل همسران شان دایر گردید، نخستین 

.  مکتب ابتدایی مخصوص خانمها به نام مستورات دایر شد

نخستین شماره مجله زنان به نام  ١٩۲١مارچ  ١٧در 

محتوای این مجله در مورد آزادی . ارشادالنسوان منتشر شد 

.ادامه داشت             ١٩۲۰های نسبی زنان بود که تا سال    

امان هللا و زنش ملکه  ثریا به کشور هایی  ١٩۲٧در سال  

ترکیه، ایران روسیه، انگلیش، آلمان، فرانسه، ایتالیا،مصر و 

هندوستان سفر کرد که بعد از بازگشت به کشور سنتگرایی  

و تعصبات سران قبایل را به انتقاد گرفت و درجهت 

.بازسازی و ارتقای کشور گام برداشت                            

اما اصالحات او به وینه در رابطه با زنان، اعتراضات 

. زیادی را  سبب شد  ها که از بانفوذترین خانواده «مجددی»

های روحانی شهر کابل بودند، فتوای کفر شاه را با 

عکسهایی از ملکه، را که برقع خود را کنار زده بود  به 

تن از علمای دینی درسراسر افغانستا ن  ۰١١دستخط 

فرستاد بدین ترتیب ارتجاع مذهبی توانست با تحریک 

احساسات مذهبی مردم،مردم را به شور شوا دارد             

                   

این شرایط تقریبا تا یکسال دیگر تبعید امان هللا و خانمش و  

روی کار آمدن نادرشاه ادامه یافت درین دوره نیز که پش از 

برقراری یک ثبات نسبی، زمینه ورود دختران  پایتخت به 

.مدارس میسر بود                                                       

به طور کلی، در دوره دوران ظداهدرشداه و داود  زندان بده 

درجدده ای از آزادی دسددت یددافددتددنددد امددا بددا روی کددارآمدددن 

حضور بنیادگریان طالدبدی . مجاهدین و طالبانصحنهدگرگونشد

نه تنها دوره خشونت و رکود مقابل زنان بود بلکه یک دوره 

بحرانی و سیاهی بود که افغانستان را چندین دهه عدقدب گدرد 

  .داد

گذارش های هر ساله سازمان ملل افغانستان را خطرناک 

این اولین . ترین و بد ترین مکان برای زندگی زنان مینامند

بار نیست که غرب با پۆل نوید بهتر شدن وضعیت زنان را 

در افغانستان دیکته میکند، ولی نتیجه  به جز پر کردن 

حساب بانکی های  طرفین م، دیگر  تحولی در  بهبود در 

باید به زنان وام دهیم تا بتوانند وضع زنان نخواهد داشت 

تجارت مستقل خود را داشته باشند، خدمات بهداشتی و        
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باشند، خدمات بهداشتی و کیفدیدت آمدوزشدی را بدهدتدر کدندیدم،    

های قانونی وجود داشته باشد که زنان بتوانندد از حدق  حمایت

مالکیت خود استفاده کنند و مورد خشونت قرار ندگدیدرندد، را 

  .زیبا تچسم داد

با وجود این رویا های زرین خانم روال بر زنان در بند 

افغانستان است که در داخل یا  خارج از مرز های افغانستان 

باید آرام ننشسته و با تمام نیرو و توانشان در به زیر کشیدن 

اوهام و خرافات و قوانین عصر حجر و بربریت و 

که نسل به نسل برآنان تحمیل شده و هر روز با   توحش

هزاران ابزار برای تولید و باز تولید آن تالش صورت 

زنان آگاه همگام با مردان . میگیرد مبارزه و تالش نمایند

آزادیخواه کوشش نمایند تا برای شکستن تابو های مذهبی، 

بی حقوقی زنان، سادیزم فکری و جنسی مال، مجاهد و 

رهبران مذهبی سیاسی جامع  مرد ساالر فاسد و طبقاتی 

افغانستان منسجم شوند، و در ضمن برای بر چیدن مدارس 

مذهبی و ایجاد موانع در راه پخش افکار و عقاید بنیادگرایی 

این مبارزات خیلی شکننده و دشوار است .  مذهبی کار نمایند

ولی با تاسف جز درهم شکستن و به گورستان سپردن سیستم 

ساختارفاسد  مافیایی وحدت ملی در   و دولتی اسالمی با

افغانستان را با  تمام افکار و باور های قرون وسطایی 

.طالبانی، جهادی و امثال آن وجود ندارد                           

جنبش زنان در افغانستان بدخدش جددایدی ندا پدذیدر از جدندبدش 

رهایی زن در منطقه و جهان است، گر چه وضعیت زنان در 

افغانستان با سائر زنان منطقه و جهان قابدل مدقدایسده ندیدسدت، 

ولی با آنهم در صورت عدم مقاومدت در مدقدابدل مدتدحدجدریدن 

جهادی و اخوانی که همچون هیوالیی در منطقه سر   -طالبانی

بیرون آورده اند و با همکداری غدیدر مسدتدقدیدم سدیدسدتدم فداسدد 

سرمایه داری که آنها را تجدید حیات میکندن زنده گدی ندیدمدی 

مسألد  زن یدک .  از جمعیت منطقه به تباهی کشیده خواهد شد

بنداءا مدبدارزه بده خداطدر آزادی و بدرابدری . مسأل  انسانیست

جنسی و ننادی و رن  پوست و آزادی بدیدان وغدیدره ویدنۀ 

زنان نبدوده بدلدکده وظدیدفد  تدمدام انسداندهدای آزاد، مدتدرقدی و 

 .سوسیالیست میباشد

 

 

 

زن در دیدگاه دین   

 پیکارجو

 
 تا که زن مملوک شوهربسته برچوکان بود

 حالت این جامعه وارونه و ویران بود

 تا که زن عشرت فزای محفل مردان بود

 بهره گیری از تن وی رسم این دوران بود

زن به این حال زبون از آن زمان افتاده 

 است

 

 که برای بهره گیری از تنش تن داده است

 بردۀ جنسی شده از آن زمان کین جامعه

 شد اسیر برده گی با صد هزاران فاجعه

در جهان" زمینی " و " آسمانی " دینهای   

 نیست جز زنجیر استثمار در پای زنان

 دین برای بهره گیری گشت حاکم بر جهان

 بهره از نیروی انسانی پیر و نو جوان

 أصل دین تجویز أخالقی نهب و غارت است

نقد دین، دانش پژوهان را شعار و رایت 

 است

 زن به دام دین اسیر افتاده است از آن زمان

 که حوا از آدم و از پهلوی چپ شد عیان

 آدمش پرسید که تو بهر چه پیداگشته یی

 از برای چی چنین رعنا و زیبا گشته یی

 گفت آن خالق مرا بهر تو پیداکرده است

 جسم زیبایم برای تومهیا کرده است

 غایت دیگر زخلق من ندارد آن خدا

 جز شدن درراه عشرت ورزی تو جان فدا

اینست دید دینها در زنان! آری  

 دین أحمد دین عیسی دین موسی بودیان

  2009/03/27 – 1388/01/   
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موضوع بحث امروز وضعیت زنان در جامعه سرمایه داری و 

اسارت و به بند کشیدن زنان تنها . چگونگی رهایی آنها است

مختص نظام سرمایه داری نبوده و با سرمایه داری آغاز نشده 

در نظامهای طبقاتی گذشته زنان همچنان در انقیاد و  . است

ولی بدون شک انقیاد زن و استفاده از نیروی . اسارت بوده اند

کار ارزانش یکی از اصلی ترین و بنیادی ترین اصول نظام 

سرمایه داری برای انباشت ثروت و افزایش ستم و نابرابری و 

جامعه بورژوایی باالترین . بی حقوقی به تمام انسانها است

استثمار زنان در مقایسه . شناخت را از قوانین کسب سود دارد

گرچه زن . با مردان سودهی افزونی برای سرمایه داران دارد

ستیزی مختص به نظام سرمایه داری نیست اما بشدت در آن 

تنیده شده و شکل وینه ایی بخودش گرفته که آن را در قالب 

ستم بر زنان و ستم . سرمایه داری مرد ساالری می توانیم ببینیم

تقسیم کار مالکیت . بر کارگران ریشه های مشترکی دارند

خصوصی و استثمار که در مورد کارگران که با ارزش اضافه 

برای صاحبان سرمایه همراه است و در مورد زنان هم بشکل 

.  کار ارزان و هم کار بدون مزد خانگی خودش را نشان میدهد

فقدان کار، بیمه بیکاری و تامین اجتماعی، کارهای پاره وقت و 

مقاطعه کاری و کم اهمیت، کار یکنواخت و بدون امکان ارتقای 

مهارت و ارتقای شغلی، همه و همه دامنگیر بخش اعظم زنان 

به اینها اضافه کنید دختران کار و خیابانی که . هر جامعه است

بدون حمایت و هیو سر پناهی کار می کنند و هم از حق کودکی 

زنان و دختران جوانی که . محروم هستند و هم از حقوق زنان

برای دست یابی به آزادی اجتماعی با معضالت و مناسبات 

این زنان و دختران جوان با . سختگیرانه جنسی در جدال هستند

ساختار خانواده مرد ساالر و متاثر از  سنتهای  ارتجاعی        

 

 

 

روبروند، و در کنار آن هم در خداندواده بدار سدندگدیدن کدار 

خانگی را بدوش می کشدندد جدزء بدی حدقدوق تدریدن افدراد 

بوینه در خانواده های مدذهدبدی زندان از فشدارهدای .  هستند

گاها ذهنیت افراد خانواده نسبدت بده .  مضاعف برخوردارند

این زنان و دختران جوان تا جائی است که زن بده عدندوان 

بدویدنه در کشدورهدای جدهدان )  انسان به حسداب ندمدی آیدد 

زن ناموس مردان خانواده است، تن و بددن زن در (.  سوم

زن اختیار آنچناندی نددارد و ایدن ندظدام  .مالکیت مرد است

انعکاسدی از .  مرد ساالر است که برای او تصمیم می گیرد

این نگاه بشدت تبعی  آمیز و تحقیر آمیز را می توانیدم در 

قضایا تجاوزات گروهی و موضع حداکدمدیدت راجدع بده آن 

ببینیم که بجای محکوم کردن عامالن به سرزنش قدربداندیدان 

و یا تدوین طرح عفاف و حجداب بدرای دخدتدر .  می پردازد

بچه های سنین پائین در مدارس نشانه ایی از ندگداه کدثدیدف 

ایدن سدرکدوبدهدای سدیدسدتدمداتدیدک  .  جنسیتی به کودکان اسدت

اجتماعدی ندظدیدر تدقدسدیدم کدار و   -شامل پایه های اقتصادی

مالکیت و استثمار و عوامل ایددئدولدوژی مدثدل ایددئدولدوژی 

مذهب می باشد که تدوسدط ندظدام حدقدوقدی و سداخدتدارهدای 

و در نتیجه مسئله زن هم اقدتدصدادی .  سیاسی تقویت میشوند

مسئله ای که در .  و سیاسی، هم حقوقی و هم فرهنگی است

قالب تبعی  جنسیتی بر نصفی از جمعدیدت هدر جدامدعده و 

ما سوسیالدیدسدتدهدا .  بشکل یک پدیده جهانی بروز کرده است

. مسئله زن را حول شکاف سنت و مدرنیزه تبیین ندمدیدکدندیدم

بر این عقیده ایم که اندیشه های سنتی و مددرن، مدنداسدبدات 

ما مسدئدلده زندان .  سنتی و مدرن، در مسئله زن دخیل هستند

را نه اقتصادی و فرهنگی، و نده حدقدوقدی و نده جدندسدیدتدی 

آنطوریکه فمنیستها سعی می کنند آن را ندمدود دهدندد ندمدی 

بلکه بر اساس ماتریالیست تاریخی در مفدهدوم عدلدمدی .  بینیم

آن یعنی بر اسداس تدعدیدیدن چدندد جداندبده عدوامدل و روابدط 

از ایدن .  ساختاری آنها و عامل اقتصادی تدبدیدیدن مدی کدندیدم

جهت ما سوسیالیستها ستم جندسدی و طدبدقداتدی زندان را دو 

و بدر ایدن .  مقوله ایی می دانیم که کدامدال بدهدم ربدط دارندد

ما معتقدیم کده . اعتقادیم که ستم بر زنان منشاء طبقاتی دارد

ستم و تبعی  علیه زنان ریشه در ذات نظام طدبدقداتدی دارد 

و می دانیم که سرمایه داری تنها نظامی نبوده کده سدتدم بدر 

زنان را روا داشته است، در ندظدامدهدای قدبدل از سدرمدایده 

داری با پیدایش مالکیت خصوصی و دولت زنان هم تدحدت 

هر چند سرمایه داری در بعدضدی کشدورهدای .  ستم بوده اند

 توسعه  یافته به  یُمن مبارزات جنبشهای  اجتماعی  مجبور 

 وسیالیسم و رهایی زنانس
 ۸متن سخنرانی پالتایکی به مناسبت 

  ۱۶۲۴مارس  ۷ --مارس 

 سحر صبا
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تدا زمداندی کده مدا در یدک .  خود نیز برابر نیسدتدندد

جامعه طبقاتی زندگی می کنیم، برخی از زنان بدون هیو بیم 

و واهمه ای قادر خواهند بود از وضعیت بهبود یافته ی خود 

 .برای استثمار و سرکوب دیگران و بوینه زنان استفاده کنند

البته در مقام مقایسه بدا مدردان، مدا هدندوز حدتدی در سدطدح 

. سیاستمدار، کارفرما و مدیر داریمجهانی تعداد کمتری زن  

اما آیا تعداد بیشتری از این زنان، آن چیدزی اسدت کده ندیداز 

داریم؟ آیا زنان در نقش صاحبان سرمایه و یدا جدزء هدیدئدت 

مدیره کمپانی با یک زن کارگر مدی تدواندندد از یدک حدقدوق 

برابر برخوردار باشند؟ قطعا نده، زن کدارگدر بدوسدیدلده زن 

سرمایه دار همان اندازه استثمدار مدیدشدود کده بدوسدیدلده مدرد 

اینجا مسئله جنسیت نیست که زن کارگر را بده .  سرمایه دار

بردگی و انقیاد می کشاند بلکه مسئله کامال طبقاتی اسدت کده 

به عندوان .  شما به عنوان یک زن به چه طبقه ای تعلق داری

یکی از طراحان و اجدراکدندندده طدرح (  مارگارت تاچر) مثال

نئولیبرالیسم و از نمدایدندده گدان واقدعدی بدورژوازی بدود کده 

باالترین خدمت را به بورژوازی جهانی ندمدود و بدیدشدتدریدن 

بهمین دلدیدل .  ضربه را به طبقه کارگری جهانی وارد ساخت

زنان بخشی از طبقات مختلف جامعه بشری هستندد، اگدرچده 

در همه حال همه زنان از ستم جنسیتی برخوردارند، اما هدم 

زنان ثروتمند و صاحب قدرت وجود دارند که استدثدمدار مدی 

کنند و به طبقات دارا متعلق دارند و هم زنان کدارگدری، کده 

استثمار میشوند و جامعه را بر دوش خود حمل می نمایندد و 

 .ثروت می آفریند

اکثریت عظیمی از زنان طبقه کارگر، امروزه خدود کدارگدر 

هستندن اما در رابطه با کار تفاوت هدایدی بدیدن کدار زندان و 

مردان کارگر وجود دارد، که بدر تدجدارب، هشدیداری و بدر 

کارگران نیمه وقت، :  از جمله.  مبارزات آنها تاثیر می گذارد

مقاطعه کار، مشاغل کم مهارت و کارگاههای تدولدیددی زیدر 

نفر، بیدشدتدر بده زندان اخدتدصداص دارندد و دسدتدمدزدی  ١١

کمتری از مردان می گیرندد و از بدیدمده، مدزایدای کداری و 

حتی در بسیداری از مدراکدز .  امنیت شغلی برخوردار نیستند

تولیدی که مردان و زنان کارگر کار مشابه هم انجام میدهند، 

در این مراکز هم دستمزد کدارگدران زن از کدارگدران مدرد 

برای خاتمه دادن بده ایدن وضدعدیدت کده .  بمراتب کمتر است

 .شایسته بشری نیست مبارزه همه جانبه ای را می طلبد

برای مارکسیستها، مبارزه طبقاتی تندهدا راه تدغدیدیدر جدهدان، 

خالصی از طبقات حاکم کنونی، و ایجاد جامعه ای است کده 

. توسط کارگران و برای مردم کارگر بر پا و اداره مدیدشدود

جامعه ای که در آن انسان حاکم بر سرنوشت خود است و بدا 

فقر فالکت و سرکوب روبرو نیست، و با اتکاء بدر تدواندائدی 

 زنان باید  . های خود در سازندگی جامعه مشارکت می نماید

شده، به یکسری قوانین حقوقی و حمایتی از زندان تدن دهدد، 

بدون بر چیدن .  اما این قوانین برای رهایی زنان کافی نیستند

سرمایه داری و بر پایی جامعه ایی که در آن اکثریت جامعده 

بر زندگی خود کنترل داشته باشند و از خدطدر تدهددیدد فدقدر، 

ناتوانی و سرکوب رها شده باشند و جامعه بر پایده مدالدکدیدت 

اجتماعی بنیان نهاده شده باشد، محو کامدل سدتدم عدلدیده زندان 

این نگاه تفکیک کننده که حل مسئله زن را .  امکانپذیر نیست

از مجراهایی پی می گیرد که قائم به رفع ستم طبقاتدی عدلدیده 

زنان نیست، اثر نادرستی بر استراتنی جنبش زندان دارد و 

این ذهنیت را بوجود می آورد کده بدرابدری حدقدوقدی مسدئدلده 

بسیاری از مردم به فمینیسدم بده .  پدیده ستم بر زن را حل کند

عنوان یک آلترناتیو در مقابل انقالب سوسیالیستی فدکدر مدی 

کنند باید گفت از قرن نوزدهم به بعد فمینیستی وجدود داشدتده 

در .  است، که قطعا با انقالب سوسیالیستدی سدازگداری نددارد

واقع مانعی است برای مبارزه طبقداتدی و شدرکدت زندان در 

این نوع فدمدیدندیدسدم مدعدتدقدد اسدت کده .  جنبشهای سوسیالیستی

این .  دشمن زنان هستند(  ازجمله مردان طبقه کارگر)  مردان 

فمینیستها بجای آنکه بکوشند بینش مدردان طدبدقده کدارگدر را 

تغییر دهند و در عدمدل آندهدا را وادار بده حدمدایدت از زندان  

نمایند، به سادگی امکان وجود جنبدش مشدتدرکدی از زندان و 

مسئله فمیدندیدسدتدهدا .  مردان در مبارزه طبقاتی را نفی می کنند

تنها در شیوه های رفرمدیدسدتدی و سدازش کدارانده ایدن و آن 

نیست بلکه در نوع نگاه به پدیده زن و مبارزه برعلیه ستدمدی 

است که بر زن روا است، در عین حدال ایدن بدیدندش جددایدی 

طلبی که زنان به طور مجزا در امر رهایی خود می تدواندندد 

به تنهایی و بر علیه مردان مبارزه کنند، تدبیری ندادرسدت و 

از سر استیصال و راهی برای جدایی بیشتر زنان از مدردان 

زنان برای مقابله با نظامی که هدمده مدا را .  از یکدیگر است

سرکوب مدی کدندد، و بدرای ایدندکده مدردان را وادارندد کده 

ضرورت تغییر جهان را دریابند، سازمان دادن مدبدارزه ای 

 .مشترک با مردان را می طلبد

در جامعه امروز، زنان در رابطه با شغل، دستمزد، تحصیل 

بیشتر زندان از ندظدر .  و رفاه، مورد تبعی  قرار می گیرند

مالی به مردان وابسته هستند و بدون هیو کمک و یداری بدار 

مراقبت از کودکان و سدالدمدنددان و بدیدمداران را بددوش مدی 

در جامعه ما زنان برابر نیستند، آزادی نددارندد، و از .  کشند

احترام به معنای واقعی برخوردار نمی باشند زنان باید قدادر 

شوند، که با این وضعیت مقابله کنند و در یک جبهه مشترک 

 .با مردان به مبارزه برخیزند

این تفکر که علت ستم جنسی زندان ایدن اسدت کده زندان بدا  

مردان برابر نیستند و اگر این بدرابدری حداصدل شدود کدافدی 

 است، باید گفت، برابری با مردان کافی نیست، زیرا  مردان 
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طبقاتی بررسی می کنیم و آن را جددا از   -اجتماعی

جنبش سوسیالیسدتدی زندان .  مبارزه طبقاتی نمی دانیم

باید به خودی خود یک جنبش توده ای و بخشی از جنبشدهدای 

توده ای باشد، و نه فقط مختص به زنان کارگرن جنبش هدمده 

از .استثمار و سرکوب شوندگان، همه قربانیان سرمایده داری

دیگر وظائف سوسیالیستهای جنبش زنان برقراری و تدقدویدت 

پیوندهایی بین جنبش زنان در منطقه و جنبدش جدهداندی زندان 

می باشد، همچنین دخالت مدوثدر مدارکسدیدسدتدهدا در مدبداحدث 

نظری جنبش زنان احیای سنتهای رادیکال مبارزاتی زنان و 

حمایت و تقویت آنها تشکیل و تقویت مدحدافدل سدوسدیدالدیدسدت 

زنان و نزدیک کردن نگدرش وعدمدل آندهدا بده هدمددیدگدر بده 

منظور یک جبهه سوسدیدالدیدسدتدی زندان، چدارچدوب عدمدل و 

استراتنی ما سوسیالیستها را در قبال جدندبدش زندان تشدکدیدل 

البته از نظر تاریخی انقالب کارگری اکتدبدر در سدال .  میدهد

زندان .  این امر سازمانددهدی زندان را مدتدحدقدق ندمدود ١٩١٧

بدازی کدردنددن در  ١٩١٧کارگر رل مهمی را در اندقدالب 

حالیکه فمینیستهای اشراف و طبقده مدتدوسدط در واقدع عدلدیده 

 .انقالب بودند، بخصوص علیه انقالب کارگری اکتبر

طولی نکشید که حکومت شورایی تازه متولد شدده در اکدتدبدر 

. قدمهایی را در راه رهدایدی قداندوندی زندان بدرداشدت ١٩١٧

طالق، سقط جنین، و تسلط کلیدسدای ارتدودوکدش بدر ازدواج 

شکسته شددن و دولدت در مدقدابدل رفداه مدادران و فدرزنددان 

اما بلدشدویدکدهدا مدی دانسدتدندد، کده رهدایدی  .مسئولیت پذیرفت

بددون .  قانونی فقط اولین قدم برای آزادی واقعدی زندان اسدت

اقتصادی زنان نمی توانستندد بده   –تغییر در شرایط اجتماعی 

ایدن .  آزادی ای که حتی قانون به آنها قول می داد، دست یابند

سنت سوسیالیسم انقالبی اسدت، کده آزادی زن را بدا قددرت 

و تضمین کدندندده تدغدیدیدرات بدندیدادی .  کارگری همراه می کند

است، اما تغییرات کامل نمی شوند، تا زمانیکه جهانی که در 

آن زندگی می کنیم، تغییر کدنددن تدا زمداندیدکده جدامدعده بدرای 

و ایدن .  نیازهای بشریت سازمان دهی شود و نده بدرای سدود

 .تغییر، تنها از طریق یک انقالب سوسیالیستی میسر است

و در برهه ایی از تاریخ هسدتدیدم کده هدیدو مدبدارزه سدیداسدی 

اجتماعی در هیو نقطه ایی از جهان بدون سازمانددهدی شددن 

نیمی از جمعیت مبارزان و مدعدتدرضدان در آن عدرصده کده 

رادیکالترین و پی گیرترین بخش آن یعنی زنان، به پدیدروزی 

کمونیستها باید بر اساس مسئولیت سنگینی کده .  نخواهد رسید

بر دوش دارند و بر اساس وظیفه تاریخی اشان بیشتر از هدر 

زمان دیگری در جدندبدش رهدایدی زندان دخدالدتدگدر بداشدندد و 

 .رسالتشان را در قبال این جنبش به انجام برسانند

  ۱۶۲۴مارچ 

رهایی زنان برای تحقق اهدداف .  بخشی از این مبارزه باشند

زنان نمی توانند در انتظار بدمداندندد، .  این مبارزه حیاتی است

افدزون .  تا پش از انقالب سوسیالیستی به گونه ای آزاد شوند

بر این، مبارزه برای سوسیالیسم نمی تواند به تاخیر بیدافدتدد، 

تا بداور کدهدنده هدمدگدی کدارگدران در مدورد جدایدگداه زندان 

. باورها در حین مبارزه شروع به تغییر می کدندندد.  تغییریابد

جدا نمودن مبارزه علیه ستم بر زنان بدون در نظدر گدرفدتدن 

محو استثمار زنان و برقراری کامل سدوسدیدالدیدسدم خدطدایدی 

است کده بده انددازه جددایدی مدبدارزه بدا اسدتدثدمدار زندان بده 

ایدن وعدده .  سرنگوندی جدمدهدوری اسدالمدی ندادرسدت اسدت

گرایی سوسیالیستی و سرنگونی طلبدی اندتدزاعدی جدریداندات 

غیر کارگری هدر دو آفدتدی هسدتدندد کده جدندبدش زندان و چپ

مدبدارزه بدا .  جنبشهای اجتماعی را بکلی بی محتوا می کدندندد

ستم و اسدتدثدمدار زندان جدزء پدایده ایدی بدرندامده و مدبدارزه 

. کمونیستها در چهارچوب مبارزه برای سدوسدیدالدیدسدم اسدت

بدون رهدایدی زندان سدوسدیدالدیدسدم مدمدکدن ندیدسدت و بددون 

 .سوسیالیسم رهایی زنان

-سوسیالیستها از جنبش زنان بمثابه یدک جدندبدش اجدتدمداعدی

سیاسی حمایت می کنند و با پیگیری استراتنیدکدی در آن و 

در اتحاد با سایر جنبشها خواهان تغییر بنیادی در مدنداسدبدات 

اقتصادی و فرهدندگدی بده پدیدشدروی آن  –سیاسی  -اجتماعی

کمونیستها جدندبدش زندان را یدک جدندبدش .  یاری می رسانند

سیاسدی مدیدبدیدندندد و جدندبدش زندان را جدندبدشدی   –اجتماعی 

انترناسیونالیستی ارزیابی می کندندد و ضدمدن پدافشداری بدر 

ضرورت استراتنی جنبش زنان که فقط با اتحاد این جندبدش 

با سایر جنبدشدهدای اجدتدمداعدی بدا در مدحدور بدودن جدندبدش 

کارگری امکانپذیر است بر استقالل جنبش زنان تداکدیدد مدی 

تحقق استراتنی و رهایی واقعی زنان امدکدان پدذیدر .  ورزند

کمونیستها بدایدد بدر ارتدبداط .  نیست، مگر از طریق کمونیسم

اجدتدمداعدی زندان و   –گسست ناپدذیدر بدیدن شدرایدط انسداندی 

مالکیت خصوصی بر ابزار تولید پای بفشارند، تنها از ایدن 

طریق است که مرز واقعی و قوی بدیدن جدندبدش بدورژوایدی 

 .زنان و بر علیه آن کشیده میشود

سنت مارکسیستی ضرورت استقالل را در برپائی تشکلهدای 

مستقل زنان و لزوم پرداختن جدی بده کدار تدوده ای را در 

آموزش و سازماندهی زنان کارگدر و فدرودسدت مدی داندد، 

همینطور تقویت شبکه های محلی زنان و تبدیل و اتصال آن 

به یدک شدبدکده سدراسدری مدبدارزاتدی کدارگدران در سدطدح 

وسیعتر بوینه در محالت کارگری را مدبدندای سدازمدانددهدی 

زنان تلقی نموده و از رفرمهای انقالبی که مدبدارزات زندان 

مدا فدعدالدیدن .  را قدمها به جلو سوق میدهد حمایت مدی ندمدایدد

 سوسیالیست مسائل زنان  را  به  مثابه  بخشی از  مسائل 
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                                                  : مددقدددمدده مددتددرجددم

« سدکدسدیدسدم وسدیدسدتدم» نوشته حاضرترجمه بخشی ازکتاب 

ازناشرین مجلده ی تدئدوریدکدی ) است "  یودیت اوور" ازخانم 

نوشته بیانگر این است که ستمهائی کده بدر (. سوشیال رویو"

با توجه به اینکده . زنان می رود مرز جغرافیائی نمی شناسد 

نویسنده اهل انگلستان اسدت ولدی مشدکدالتدی را کده بدداندهدا 

در عین حال راه حدل هدای .  اشاره می کند جنبه جهانی دارد

کوتاه و دراز مدتی که در رابطه با رفع ستدم بدرزندان ارائده 

وی از این حدرکدت مدی کدندد کده .  می دهد نیز جهانی است 

دولت های سرمایه داری به دروغ و هر یک با توجیده خدود 

وبا طدرح "  زنان در کشور ما آزاد هستند "  مدعی هستند که 

سوالی سعی می کند دروغها و یداوه گدوئدی آندان را خدندثدی 

که در عین حال عنوان مقداالت "  یودیت اوور"  سوال .  سازد

وی نیزمی باشد ، این است کده زن چدقددروتدا چده حدد آزاد 

 است؟

این تدرجدمده (  هشت مارس)  در گرامیداشت روز جهانی زن 

به تمامی زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب تقدیم مدی 

بدون شک رفع ستم بر زنان فقط در نظام سوسیالیستی .  شود

اما مبارزه حول آن درجوامع کنونی طبقاتدی .  امکانپذیر است

 .نددددیددددز امددددری اجددددتددددندددداب ندددداپددددذیددددر خددددواهددددد بددددود

 8131                  5109اروندد صدفددائدی ـددـد مدارس     

 

 ::                                                مددقدددمدده نددویسددنددده  

مدا تداکدندون از چدندیدن :"  دائما به ما زنان تلقین می کنند که 

 ما میتوانیم همزمان هم ". شرایط خوبی برخوردار نبوده ایم 

 

 

 

فرزند داشته باشیم و هم از موقعیت شغلی برخوردار باشیدم، 

قدواندیدن بدرای .  وکیل، دکتر و یا حتدی ندخدسدت وزیدر شدویدم

مرخصی بارداری، برای دستمزد برابر و یاعلیده مدزاحدمدت 

 های جنسی وجود دارد، بیدش ازایدن دیدگدرچده مدیدخدواهدیدم؟

بعضی ها حتی ادعا میکنند که، تسداوی حدقدوق زندان زیداده 

ازحد گردیده، موفقیت های آنان مقام سنتی شغلدی مدردان را 

بده .  و بطورکلی نقش آنان بعنوان مرد را متزلزل ندمدوده اندد

ما میگویند، ما باید اکندون تدوجده بده درس ومشدق کدودکدان 

پسردرمدرسه نمائیم، بدینوسیله ما را متهم میکنند کده بداعدث 

رشد فکری دختران به قیدمدت پدائدیدن آمددن تدواندائدی پسدران 

 .گردیده ایم

ما کدمداکدان .  زنان هنوز به تمامی خواسته هایشان نرسیده اند

کمتراز مردان درآمد داریم و تمامی رنج کدارهدای خدانده را 

خواست سیاستمداران نئولیبرال واشدتدیداق .  بدوش میکشیم   ما

آنان به بازار تا بدتدواندندد درخددمدت ندیدازهدای کدندسدرندهدا ی 

چن      د ملیتی قرارگیرند، اثرات فداجدعده بداری بدر زنددگدی 

کارگران زن گذاشدتده، کده قدبدل ازهدرچدیدزکداسدتدن خددمدات 

  .                      درمانی و اجتماعی را در بدر مدی گدیدرد

زنان ظاهرا هنوز با یک موج از خشونت جندسدیدتدی مدواجده 

آریدل "  خدا ندم .  نشده اند، که البالی جامعه نفوذ کدرده اسدت

بده مدعدندای فدرهدند  "  راندو کدلدچدر"  این تکامدل را    " لوی

شهوت نامید ه است، که بعنوان یک واقعیت سخدت سدتدم بدر 

 (3. ) زندددان، امدددروزه زندددان جدددوان را دربدددرمدددیدددگدددیدددرد

زنان خشمگینند، زیرا درجهانی رشد میکنند که زنا ن بعندوا  

عکدسدهدای سدکدسدی از .  ن یک کاالی جنسی تعریف میشوند

زنان بطورمخفی بعنوان مجله ی آقایان دیگر در زیدر مدیدز 

مغازه ها نیست بلکه روی میز است وحتی بغل دسدتدی شدمدا 

درقطارهم مشغول خواندن آن استن رقص لخت روی مدیدز 

و استریپتیز دور میله ی فلزی، تحت ندام سدالدم سدازی انددام 

 .بددددرای زنددددان بددددطددددور وسددددیددددع تددددبددددلددددیددددغ مددددیددددشددددود

بعضی اززنان که ازاین وضعیت بسدیدارخشدمدگدیدن هسدتدندد، 

شدایدد دیدگدر تشدکدل بدزرگ .  خود را فمدیدندیدسدت مدی ندامدندد

فمینیستها در انگلستان وجدود ندداشدتده بداشدد، ولدی    همگانی

بطورعمومی این نشانه ی اصلی سیاست فمینیستها اسدت کده 

بگویند، تمام زنان جامعه سرنوشدتدی مشدتدرک دارندد، بدایدن 

. دلیل ما باید با همدیگربپیوندیم و برای حقوقمان مبارزه کنیدم

در بعضی از آنان این منطق بدانجا میرسد که مشکل اصدلدی 

 را نزد مردان میجویند،  زیرا  مردان  تمایل به  زدن  زنان 

 زن چقــدرآزاد است؟  
«مارکسیسم وآزادی زنان درقرن بیست ویکم »  

یودیت : نویسنده 

                                                          اوور
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 .      دارد  

هر کش بداور . اما برای خیلی اززنان این شروع کافی نیست

نکند که همه مردان دشمن ا ند وهمه زنان به یک اندازه بدایدد 

رنج ببرند، میتواند به یک سدندت سدیداسدی دیدگدری رویدکدرد 

داشدددتددده بددداشدددد، سدددندددتدددی کددده زندددان ومدددردان را عدددلدددیددده 

یکدیگرقرارنخواهد داد، بلکه ازاین نقطه نظرحرکت مدیدکدندد 

که اکثر زنان و مردان تمایل واحدی جهت تغییر بنیدادی ایدن 

   .جدددهدددان دارندددد                      

این یک سنت سوسیالیستدی اسدت وندظدرگداهدش بده بدررسدی 

ریشه ای ستم بر زنان بر می گردد و به ما میگوید که بدرای 

مدا بدر ایدن .  جامعه ای بهترچگونه می بایسدت مدبدارزه کدرد

باور نیستیم که جایگاه زندان درجدامدعده امدری طدبدیدعدی ویدا 

برای رفع ستم برزنان، مبارزات متدندوع .  غیرقابل تغییراست

 .مدا بدده قددرن نددوزدهدم و سدنددت سددوسدیددالدیدسددتدی بدرمددیدگددردد

بعنوان مثال، کالرا زتکدیدن ایدن زن آلدمداندی سدوسدیدالدیدسدت 

اویدکدی .  انقالبی بطورمفصل درمورد آزادی زن نوشته است

از آن کسانی بود که درسال هزار و ندهدصدد و ده دردومدیدن 

انترناسیونال سوسیدالدیدسدتدی بده خداطدر مدبدارزات کدارگدران 

پددارچدده بددافددی نددیددویددورک، کدده بددرای حددق رای زنددان و 

بهترکار تظاهرات کرده بودند، توانستند روزجدهداندی    شرائط

 .زن را بدده تصددویددب بددرسددانددد                    

کارگران زن پارچه بافی نیویورک نیز به همین سندت تدعدلدق 

دارند، زیرا ازهمان لحظه ای که زنان کدارگدر ندیدروی کدار 

خود را می فروشند، برای شرائط بهدتدر، بدرابدری و حدقدوق 

این مدبدارزات تدا امدروز ندیدز ادامده .  خود نیزمبارزه میکنند

اعتصاب وسیع زنان در انگلستان در سدال دوهدزار و :  دارد

شما هدمده .  شش علیه رفرم قانون بازنشستگی صورت گرفت

بخشی ازتاریخ الهام بخش زنان و مردانی هسدتدیدد کده بدرای 

حقوق زنان، برابری دسدتدمدزد، آمدوزش و پدرورش و حدق 

سقط جنین وهمچنین بیشتربرای جامعه ای کده تدمدام انسداندهدا 

و این جوابی سوسیالستدی اسدت .  آزاده باشند مبارزه کرده اید

 . که ما چگونده بدرای آزادی زندان مدیدتدواندیدم مدبدارزه کدندیدم

  (3 )     Arie l  Levy,  Famale  Chauv in i s t  

P i g s , P o c k e r  B o o k  2 0 0 6 

 آیا مارکسیسم مدی تدواندد سدتدم بدر زندان را تدوضدیدح دهدد؟

تئوریهایی که منشأ ستم بر زنان را با منشاء طدبدیدعدی تدفداوت 

جنسیتی توضیح می دهند، اغدلدب چدیدزی ندیدسدت جدزایدندکده 

زندان ازسدیداره وندوس ومدردان ازسدیداره " رازگونه بگویند 

کتابی تحت همین عنوان حدود ده سال پیدش .  آمده اند"  مارس

مدردان و :  منتشر شد و پر فروش بود، پیغامش ایدن بدود کده

زنان می توانند با هم کنار بیایند،اگر تصور کدندندد کده از دو 

 این اثر در مورد مسئل   جنسیت  از . کره ی متفاوت می آیند

اینجا حرکت می کند که تفاوتهای رفتاری بین زنان 

                     :و مردان همزاد تولدشان است  واینکه

  زنان غمخوار و با مالحظه هستند، قابلیت همکاری دارند، 

احساساتی هستندمردان مهاجم، رقابت جو ومنطقی     

                                                                  هستند

اینکه این خصوصیات در ساختار بیولوژیکی برای همیشه 

به همین دلیل ما نقشهای . و در تمام زمان در ما قراردارند

متفاوتی در جامعه ایفا میکنیم واین موقعیت زیر بودن در 

در کتاب دیگری . واقع نمایانگر غیرقابل تغییر طبیعت است

درباره فمینیسم حتی تالش می شود، جن  با عراق را به 

(  هورمون )علت وجود صفت وینه که توسط تستو سترون 

سپتامبر،  11حمله ی . تهاجم در مردان است توضیح دهد

"  جن  علیه تروریسم "بمباران افعانستان، حمله به عراق و 

و درگیریهای خشونت بار دائمی بین ارتش اسرائیل و 

حمالت انتحاری، همگی سر چشمه در زور و در رژیمهای 

این دلیلی سطحی است هنگامی . تهاجمی مردساالنه دارند

اما چرا این واقعیتها . که درباره جن  توضیح می دهید

حقیقت پیدا نمی کنند زمانی که جن  وسربازی برای مردان 

طبیعی است، چرا رژیمها مردان را از لحاظ روحی برای 

یک نبرد تمرین میدهند و او را در یک دوره خشن می 

کشند؟ چرا سربازان درمواقع جن  دچار نامالیمتی های 

این ادعا،   شدید روحی می شوند و حتی خودکشی می کنند؟

که تحمل تهاجم و جن  برای مردان جوان ساده است یک 

توهین است و باعث می شود که جن  طالبان بدون 

راجع به گوندولیزارایش وزیرخارج  جورج . مجازات بماند

بوش چه می گوئید اگردلیل بیولوژیکی تعیین کننده و 

جنسیت را نماینده گی میکند؟ می گویند زنان بطورطبیعی 

خشونت درمدارس نشان داده . مهربان و خوش قلب هستند

است، بعنوان مثال، دختران بیش از پسران به همکالسی 

ارقام درمورد بدرفتاری با . های خود فشار وارد می کنند

کودکان واضح نشان می دهد که مادران به همان اندازه 

بدرفتاری و بی توجهی به کودکانشان می کنند که مردان 

.  این تصویر نارسا وناکافی است. نسبت به خانواده دارند

اینها برپایه ی لحظه استواراست و نگاهش به نظرات رایج 

وغالب و ساختار کاپیتالیسم می باشد که گویا بدون زمان 

زمان . است وخصوصیات انسانها غیرقابل تغییرهستند

آنست که بدانیم، چگونه نظرات درباره زنان ومردان بعنوان 

درجامعه ی امروز " عقل سالم انسانی[ "ساختار]نرم 

گردیده است، حتی درنزد کسانی که خواهان این هستند، 

سوسیالیستها . سیستم موجود را می بایست پشت سر گذارند

ما معتقد نیستیم که این . کامالَ نقطه شروع دیگری دارند

قراردارد و زن درجوامع جهانی باید " طبیعت انسانی "در  
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. که تجارب آنان نیزتحت ستم بودن را بیان مدی کدندد

زنان طبقات باآل نیز مورد تحقیر و تمسخر قرارمی گدیدرندد، 

زمانی که به عنوان یک جایزه برای مرد ثروتمندد بدرخدورد 

بانوان زیبا با آخرین مد لباس هدا و بدا جدواهدرات :  می شود

آویخته به مرد ثروتمندی چسبیده اند و با اتومبیل های لوکدش 

اگر چه این امرمسجل اسدت کده .  و با شکوه حرکت می کنند

تمامی زنان اقشارجامعه می توانند تحت سدتدم بداشدندد، بددیدن 

معنی نیست که تجارب زنان ازاین ستم یکسان است؟ تجربده 

است و زندی کده در مدرکدز تدلدفدن (  مرد) یک زن که جایزه 

همراه سه فرزندش در یک آپارتدمدان دو اطداقده (  کال سنتر) 

برپایده ای اسدتدثدمدار زندان .  است تفاوت بسیاری با هم دارند

زنان طبقدات . طبقه کارگر زندان ستم آنان بسیارتن  تراست

بداال، بدده عدلددت مدوقددعدیدت طدبدقدداتدی خددویدش امددکدان عددمدلددی 

. ازسرگذراندن مشکالت را که جنسیت اعمال می شود دارند

آنان آزادی اقتصادی غیر وابسته را دارندد، از ایدن رابدطده 

بیرون بیایند، برای تربیت فرزندان پول پرداخت کنند، مرتبا 

به مرخصی بروند، درخانه های مناسب زندگی کنندد، ندبدایدد 

این مزیت هدا بدطدور واضدحدی سداده .  شخصا پخت وپزکنند

کننده مشکالت و درمقابل با اکدثدریدت زندان کده بدار طداقدت 

بندابدرایدن مدا .  فرسا زندگی روزمره را بر دوش دارند هستند

نمی توانیم ستم را به عنوان یک پدیده موازی با اسدتدثدمدارکده 

سدتدم .  هم زمان جریان دارد بده یدک مدیدزان بدرخدورد کدندیدم

بدعدضدی .  دارد   بطور اجتناب ناپذیر با مناسبات طبقاتی ربدط

مواقع تفاوت فاحش زندگی زنان را انکارکردن، ستم بر آنان 

راپذیرفتدن، بددون اثدرتدعدلدقدات طدبدقداتدی، بدی آزارکدردن و 

اثرگذاری براین است که مدبدارزه عدلدیده سدتدم چدگدونده بدایدد 

زنان اقشارباال عالقمند به حفظ موقعیت خدویدش .  جریان یابد

آنان ممکن است ازستم رندج بدبدرندد، ولدی هدمدزمدان .  هستند

ازموقعیت غیرفعال و جدایی طبقه کدارگدر، کده درآن زندان 

کارگر دستمزد ناچدیدز را بدایدد بدپدذیدرندد سدود مدی بدرندد و 

بنابراین زنان اقشار باال بدخدشدی از مدبدارزه عدلدیده سدیدسدتدم 

یک توضیح مارکسیستی ستم زندان بدا ایدن واقدعدیدت .  نیستند

وجود ندارد، نده در "  طبیعی" شروع می شود که، هیو چیز 

ارتباط با شیوۀ زندگی امروزما، ونه آن چیزی را که درباره 

ودرقیاس با تاریخ بشریت، جوامع طبقاتی .  جهان می اندیشیم

درکاپیتالیسم مدرن شکدل سدازمدانددهدی بسدیدارجددیدد وجدوان 

دراغلدب زمداندهدا درجدوامدع مدا نده انشدقداق طدبدقداتدی .  است

دربدخدش بدعددی مدی خدواهدم .  وجودداشته و نه ستم بر زندان

نشان دهم، که چگونه با پذیرش جامعه طبقاتی ستم بدر زندان 

رشد یافته و نظرات در مدورد جدهدان بدطدورعدمدومدی و در 

مورد زنان بطور وینه نتیجه متفاوت اشکال مختلف جدامدعده 

درسدت بدرعدکدش، بدرای زندان .  شهروند درجده دوم بداشدندد

ومردان سوسیالیست، آزادی زنان هسته اصلی دیدگاه مدا در 

درهددرجددامددعدده ای زنددان مددورد .  جددامددعدده دیددگددری اسددت

تحقیرقرارگیرند، جامعه سدوسدیدالدیدسدتدی ندخدواهدد بدود، ومدا 

اضدافده .  هنوزبه آنجا نرسیده ایم به همین راحتدی وسداده گدی

براین ما را اغلب متهم می کنند کده مدارکسدیدسدم، اقدتدصدادی 

اسدت، مدارکسددیدسددم فددقدط بده مسدائددل اقددتدصددادی، اسددتدثددمددار، 

دستمزدها می پردازد ، نه توجهی به زنان تحت ستم داشته و 

مددعدی .  نه دراین موقعیت هست که این مسئله راتوضیح دهد

" خدارج ازسدیدسدتدم هدای اقدتدصدادی" هستند که ستم برزندان 

هستند و لذا نمی توان آنرا با تدحدلدیدل و تدجدزیده کداپدیدتدالدیدسدم 

بنابرین، آیا می توان بر اسداس ایدن تدئدوری کده .  توضیح داد

ستم را یک مقوله ی فرا طدبدقداتدی مدی داندد حدرکدت کدرد و 

انشقاق طبقاتی موجود درون جامعه را توضدیدح داد؟ جدواب 

این است که مارکسیدسدم مدجدمدوعده ای از ایدده هدا ندیدسدت، 

درواقع این خود مارکدش .  تصویری که برخی ارائه می دهند

را بکارمی گیرد ، دقیدقدا "  اقتصاد سیاسی "است که مقوله ی 

به این علت که نظراتش محدود به اقتصاد نبوده واقتدصداد را 

طبیعی اسدت .  وجهی می بیند تا بتوان روشن و قابل فهم شود

تدمدام زندان درایدن .  که نمی توان ستم را به طبقده تدقدلدیدل داد

فدقدط ندگداه .  جامعه درشکل های مختلفی ازستم رنج می برندد

کنید به زنان با حقوق های بسیار باال درحدوالدی بداندکدهدا کده 

بدارهدا .  همکاران مرد بدا آندان چدگدونده بدرخدورد مدی کدندندد

درنشریات آمده است که دادگاهی علیه رئدیدش مدربدوط و یدا 

مردان همکار به علت آزار و تحقیر جنسی تشدکدیدل گدردیدده 

بددانددک سددرمددایدده گددذاری درسددد " یددک مددورد در .  اسددت

که شدش زن ازکدارکدندان بداندک بده دادگداه "  نردرنیویورک

شکایت نمودند و محکوم به پرداخت یک میدلدیدون و یدکدصدد 

با توجه به سابقه کاری زیاد، اما به عندوان .  هزار یورو شدند

کاترین اسمیت ازدفتر لدنددن .  انسان درجه دو با آنها رفتارشد

پامال اندرسدن بدخدش مدعدامدالت " می گوید به او"  دکو" بانک 

و دیگری تعریف می کند در پدایدان . لقب داده بودند" بورس 

یک معامله برای جشن و صرف غذا، او را مجبور به تدرک 

همکاران مردش بتوانند به کلوپ اسدتدریدپدتدیدز نمحل کردند تا 

بروند، و دیگری می گوید که همکداران مدرد اظدهدار ندمدوده 

اضدافده بدر .  استخدام می شوندد"  جذابیت" زنان به خاطر :  اند

این برخوردها زنان را هنگام ارتقداء شدغدلدی در ندظدر ندمدی 

گیرند و از امتیازهای کمتری درمقام پست مساوی با مدردان 

شاید سخت باشد که با زنداندی کده حدقدوق شدش .  برخوردارند

رقمی دریافت می کنند و بر این مبنی سبک خاص خویش را 

 دارند همدردی داشت واما واقعیت این است 
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می رود تا نفوذ دائمی خویش را درجامعه حفظ کرده  

بیان ایدندکده جدهدان مدادی تدعدیدیدن کدندندده هدمده .  و بهره ببرد

 چیزاست، مارکش این نظررا که گسترش بسیاریافته، بدطدور 

شدید رد میکند و میگوید که کدارگدران بدایدد ندظدام سدرمدایده 

داری را سرنگون کرده وخود را از م   ذ هب و خراف د دا ت 

این تصورعقب مانده که فکرکردن زندگی انسدان .  رها نمایند

را تعیین میکند، همانند گذشته درجامعه به ش      کل وسیدعدی 

کمیسیون تحقیق برای زنان و کار که ازطدرف .  موجود است

جهت بررسی تدفداوت دسدتدمدزد  8119دولت انگلیش درسال 

بین زنان ومردان تشکیل شد، به این نتیدجده رسدیدد کده، افدق 

الدبدتده .  دختران بای  د گسترش و انتظاراتشان باید افزایش یابد

دراین تحقیق روشن نکرده اند که جدا از اینکه توقع   د د د دات 

هرچه باشند، زنان شاغل در وحله ی اول و بطور مشخص، 

کدارل .  چگونه باید بر امر مراقبت از کدودکدان غدلدبده کدندندد

مارکش چنین ارزیابیها را مورد تمسخر قرار میدهدد و آندرا 

کده مشدکدل :  می نامد، و در این باره مدیدگدویدد"  ایده آلیسم "  

غریق با رجعت دادن وی به ترس ازغدرق شددن حدل ندمدی 

یک مرد شجاع فقط یکبار متدوهدم مدیدشدود، انسداندهدا . "  شود

در آب غرق میشوند، زیرا شیفته وار در مورد سنگینی    فقط

این تصوررا بخود راه میدهند همانگدونده .  وزن فکر می کنند

که یک خرافات گرا، یک مذهبی برای خدویدش درتصدورش 

توضیح میدهد، گوئی که آنان بدی ندیداز از درک خدطدر آب 

"                                هسددددددددددددتددددددددددددنددددددددددددد ).  

ندوزادان .  بنا براین زندگی مادی ما دراولین مکان جای دارد

، و یا چده " مذ کر" هستند وی  ا " مونث "احساس نمیکنند که 

نمایشگاه های مدد، تداریدخدش .  رنگی برای آنان مناسب است

" نشدریده ی  3632درجون . به اواسط قرن بیستم برمیگردد

بدده مددادران در ارتددبدداط لددبدداسددهددای "  لددیدددیددز هددوم ژورنددال 

نظرات زیادی درایدن : " کودکانشان این توصیه رامیکند که 

مورد وجود دارد اما بطورعمدومدی و قداعدده ای کده مدورد 

رن  صورتی بدرای پسدران :  پذیرش قرارگرفته اینست که 

ایددن دو رندد  : مددتددرجددم . ] و رندد  آبددی بددرای دخددتددران

درزمانهای متفاوت و در کشورهای مدخدتدلدف جدا بدجدا شدده 

زیرا رن  صورتی رندگدی قداطدع و قدوی تدراسدت و .[  اند

بهمین دلیل برای پسران نوزاد منداسدب اسدت، ورند  آبدی، 

رنگی ملیح و دلدپدذیدر و ظدریدف اسدت وبصدورت دخدتدران 

یک کودک نوزاد هیچگونه تصوری از مدقدام    ". نوزاد میآید 

قدرت و یا از یک گیره مو رنگی ندارد، هدیدو اندتدظداری از 

اولین تدجدربده بدا جدهدان واقدعدی مدوجدود .  زندگی آینده ندارد

وشیوه های رفتاری معمول آن، آگاهدی مدا را از بددو تدولدد 

 . شکل میدهد و رفتار با دختران و پسران  از   همین  لحظه 

و از آن آغاز موفقیت آمیز مبارزه جهت یک جدامدعده .  هستند

 .ی بدون ستم ضروری شده است                        

ایددده هددا ازآسددمددان نددمددیددافددتددنددد، هددیددو چددیددز بدده مددا وحددی               

امروزه ندظدرات زیدادی درمدورد جدندسدیدت زندان . نمی شود

زنان را بدراسداس شدکدل ظداهدریشدان قضداوت .  وجود دارد

درسدال .  تدحدقدیدر مدیدکدندندد"  دختر"  میکنند و زنان را بعنوان 

الرنش اچ سامر کده در آن زمدان رئدیدش هداروارد،  8111

یکی ازدانشگاه های معتبرآمریکای شمالی بود، در رابطه بدا 

اینکه چرا تعداد کمی از زنان در مدقدامدات عدلدمدی دانشدگداه 

زندان بدخدویدش اعدتدمداد نددارندد "  بودند براین نظراسدت کده 

اظهار نظر باعث شد وی، پدیدش ازاقدتدضدای زمدان    این   ". 

بعنوان اولین رئیش دانشگاه استعدفداء دهدد و ایدن در تداریدخ 

نظریات متعارف درارتدبداط بدا . سال  دانشگاه ثبت شود 123

( شخصیت دوگدانده )رفتارمردان و زنان از رفتاری دورویه 

اگر مرد مسنی پدرشود یک موضدوع جدالدب .  نشا ت میگیرد

و خوش آیند است، ولی به یک زن پرخاش میش د د د دود زیدرا 

. او به دلیل خود خواهی، رفتاری غیرطبیعی انجام داده اسدت

ساله انگلیسی دکتر راشبروک، ازطدریدق  98زمانی که خانم 

تلقیح مصنوعی بداردار مدیدشدود بدرخدورد پدزشدک خدود را 

. برخوردی میداند که جامعه درمورد جنسیت پدذیدرفدتده اسدت

: " بیان کرده بود که "  دکترسورینو آنتینوری"  پزشک وی، 

الغدرانددام، "  را شدبدروک    من اینکار را کدردم زیدرا خداندم

دارای موی طدالئدی و در شدرایدط خدوبدی بدود، او تدمدامدی 

او مددورد سددئددوال ".  بدداردارشدددن را دارا بددود    شددرائددط

قرارنگرفت که اگر این خانم رن  موها ی خدود را طدالئدی 

روزانده مدا .  نکرده بود، آیا بازهم حاضربه چنین کداری بدود

مثالهای جدیدی ازنظرات جنسیتدی رامشداهدده مدیدکدندیدم، امدا 

زمانی که ما اعالم میکنیم ک     ه این نظرات انعکاس جامدعده 

 ی نددابددرابددرمدداسددت، وندده ریشدده هددای آن، دالئددل چددیددسددت ؟                          

هستیم و (  ماتریالیست) این بدان معنا نیست که ما، مادی گرا  

به این علت فکرمیکنیم که در این جهان مادی متولدشده ایدم، 

که ساختار و سازمان اجتماعی خود را دارد، وخدود بداعدث 

همین امدراسدت کده ندقدل .  ایجاد نظرگاه ها درذهن ما میگردد

ذهندیدت "     : قولی از کارل مارکش بسیار تکرار می شود که 

زندگی را نمیسازد، بلکه این زنده گدی اسدت کده ذهدندیدت را 

ایددن بدددان مددعددنددا نددیددسددت کدده نددظددرات بددرای " .  مددیددسددازد 

درست برعکش، ما بدایدد بدا تدمدامدی . سوسیالیستها مهم نیست

نظرات ناشی از تعصب که درمورد جنسیت، برتری ندنادی 

و یا همجنسگراستیزی وجدود دارد بدطدور قداط دع مدخدالدفدت 

ما معتقد نیستیم که این کدافدی اسدت، بدلدکده مدا  بدایدد  . ورزیم

 مبارزه کنیم که این نظرات درآن پیش ( سیستم )علیه نظامی 
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مارا ازسایرموجودات زنده متمایز میکند، قابلیت  

حتی وجوه . آگاهانه ی عکش العمل فکری ما است

پایه ای و اساسی موجودیت ما، یعنی نیازمان به حفاظت، 

ما از پوست و پرحیوانات پوشیده . غذا وآب، هم حسی نیست

نیستم، اما میتوانیم در مکانهای متفاوتی از   آنتارکتش تا 

اگر این کارعملی نباشد ما با یک .آمازون    زندگی کنیم 

انسانها درتمامی کره زمین .برنامه ریزی آنرا ممکن میکنیم 

زندگی کرده اند و نوع رسیدن به نیازهای اولیه ی شان 

انسانها . بطورکلی با هزاران سال پیش تغییریافته است

درغارهای یخی اسکیموئی، درآسمانخراشها، غارها و 

سفینه های فضائی زندگی کرده اندن همین را می توان 

درمورد ساختار زندگی پرنده گان یا خرسها که درمکانهای 

معینی میتوانند زندگی کنند بیان کرد، زیرا هزاران سال 

بنابراین . است که شیوه زنده گی آنان تغییری نکرده است

اگرعملکرد آگاهانه انسانها با محیط زیست همسوئی نماید، 

فقط طبیعت را تغییرنمیدهد، بلکه خود نیز در این روند 

تغییرات دائمی و . همراه با آن تغییرخواهد کرد( پروسه )

بیشمار شیوه کار ما برای سازمان جامعه و تصورات ما 

نیزهمراه " ع  قل س   ال      م انسانی " امری طبیعی است و 

درجامعه طبقاتی که اقلیتی قدرت . با آن تغییرخواهد کرد

رادردست دارد، نظراتی را که براین باوراست که این 

,  جامعه غیر قابل تغییراست را، طبقه حاکم گسترش میدهد

زیرا این طبقه بیش ازهرطبقه دیگری ازنگهداری این چنین 

نظرات " مارکش میگوید            .جامعه ای سود می برد

" .  حاکم درهرزمان دریک جامعه، نظرات طبقه حاکم است

با این جمله میخواست بگوید که، طبقه حاکم تمامی ابزار باز 

تولید این نظرات را در اختیاردارد، که امروزه شامل 

تلویزیونها   بنگاه های انتشاراتی روزنامه ها   شرکتهای 

فیلم سازی سینما و یا فرستنده های رادیوئی میباشند و هر 

روز ما را درمیان اطالعات غرق میکنند، و بخشی از آنها 

بطور واضحی برای اثرگذاری برروی افکار و رفتارمان 

آیا این بدان معنا است که ما مانند یک بشکه . تنظیم میشوند

"  نظرات حاکم " خالی هستیم و تمام آشغالها و چیزهائی که 

بخورد ما میدهند درخود جذب کنیم؟ یا سوسیالیستها براین 

باورند که جامعه ی نابرابرکنونی ایستا است، تازمانی که 

جامعه سرنگون شود؟ خی، یک جامعه ی طبقاتی ایستا و با 

نظرات یا ش    کل کنترل . ثبا ت نیست وهیچگاه نبوده است

.  میتواند پذیرفته شود، اما در عین حال میتوان آنرا رد کرد

نظراتی را که مورد تائید نسلهای پیشین بوده است، میتواند 

       .توسط نسل بعدی پذیرفته نشود                             

                                      

تاریخ تمامی جوامع : " دین خاطر مارکش هم مینویسد 

.                                                            آغاز میشود  

یک آزمایش معمولی برای نشان دادن اینکه با کودکان مذکر 

و مونث بشکل بسیارمتفاوتی رفتارمیشود بدین نحو بود که 

یک نوزاد دختراز یک گروه مورد آزمایش و یک نوزاد 

پسر از گروه دیگر را دراختیار فرد شرکت کننده دراین 

اگرشرکت کننده فکرمیکرد که این . " آزمایش قرارمیدادند

نوزاد پسراست، ازمیان اسباب بازیهائی که آنجا بود، یک 

چکش و یا توپ زنگوله دار به نوزاد میداد و اگرفکرمیکرد 

نوزاد پسر را . که نوزاد دختراست یک عروسک به اومیداد

میکردند ( االکلن  )بر روی دستشان باال و پائین 

واگرفکرمیکردند نوزاد دختراست با نرمش ومالیمتی خاص 

."                           او را ناز میکردند  

الزم نیست نشریات علمی را ورق بزنیم که مثالهائی را پیدا  

کنیم تا ببینیم که تفاوت جنسیتی گذاردن میان نوزادان مونث 

کافی است که . و مذکر امرعادی شده و آنرا گسترش میدهند

.  شما به فروشگاهی که اسباب بازی کودکان میفروشد بروید

بعنوان مثال، صاحب فروشگاه در یک وبسایت اینترنتی این 

پسربچه ها قاعدتا ازنظرجسمی فعالتر : " توصیه را میکند

بازیهای   دختربچه ها هستند، به این علت پسران اسباب از 

فعال و پر سر و صدا را دوست دارند درحالی که دختران، 

اسباب بازیهائی با اشکال منفعل را برای بازی انتخاب 

.    میکنند  

با این مثالها نمیخواهم بگویم که دختران وپسران یگانه 

آنان دارای هیکلی : هستند، واضح است که چنین نیست

متفاوت هستند، هورمونهای متفاوتی دارند، ظاهری متفاوت 

دارند، ولی اینکه آنان چگونه ارزش گذاری میشوند، البته به 

درون ( هورمون مردانه)تستوسترون . جامعه مربوط میشود

تهاجم یکی دانستن تستوسترون   نباید قطعا با  بدن را

حتی اگر . میتواند باعث ایجاد خالقیت و ابتکار نیز باشد

کودکانی درخانواده ای زندگی کنند که برخورد و رفتار 

والدین آگاهانه نسبت به هر دو جنسیت مساوی باشد، کودکان 

در دنیای خارج به شکل . در یک خالء زندگی نمیکنند

که هم برای ) فزاینده ای میتوان دید که اسباب بازی خنثی 

و پوشاک بسیارکم یافت ( دختران وهم برای پسران باشد

اگرپسران با اسباب بازیهای زمخت خود را سرگرم . میشود

میکنند، درحالیکه دختران میهمان بازی میکنند، نمیتوان این 

رفتارهارا بدون زمان ومکان و از روی حسهای متفاوت 

توضیح داد، بلکه ما باید درک کنیم که انتظارات جامعه    

.                      اغلب ناخودآگاه    نقش بازی میکند  

انسانها بر خالف حیوانات کمترعکش العمل غریزی و   

ازآنجائیکه ما بخشی از طبیعت . ژنتیکی نشان می دهند

و زندگی میکنیم، نفش میکشیم و میمریم، چیزی که    هستیم
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درمفهوم مارکسیستی طبقه فقط براساس ثروت و یدا  

اینکه انسانها درمورد موقعیت شغدلدی چدگدونده ندگداه 

طبقه یک قفسه و یا کشو ندیدسدت .  می کنند ،تعریف نمی شود

که ما، آنرا پرکنیم، ارقام آماری نیست، بلکده روابدط عدیدندی 

تواستثمارمی کنی یا استدثدمدار مدی :  سیستم درجامعه است که

شوی، تو کنترل داری یا نداری، تو از کداردیدگدران زنددگدی 

. می کنی ویا نیروی کارت را مدی فدروشدی تدا زندده بدمداندی

تو و یا مدتدد (  دیالکتیک ) عالمت ظاهری برای طبقه، منطق 

زندگی تو، همه اینها روابط زندگی بنیادین هستند، امدا هدمده 

امدروزه کدارگدران مدی .  اینها نیزتغییر پدایده ایدی مدی کدندندد

خواهند لباسهای مدل دار بپوشند، در رستوران غذا بدخدورندد 

پنجاه سال پدیدش .  یا برای مرخصی به خارج از کشور بروند

متعلق به اشخاص متشخص والیت جدامدعده    این طرز زندگی

تمامی این تغییرات سطحی هستدندد و رابدطده پدایده ایدی .  بود

یک اقلیت کوچک همگدان را .  کماکان درجای خود می باشد

استثمار می کند، این کارگران زن و مرد هستند که مدولددندد، 

بدون آنها هیو قطاری، اتوبوسی و مترویی حرکت نخدواهدندد 

کرد، بناها ساخته وخیابانها تعمیرنمی شوند، بدیدمداران تدحدت 

                   . مراقبت نیستند و کودکان آموزش نخواهند دیدد

در وحله اول برای سوسیالیستها، طبقه کارگر تدندهدا و تدندهدا 

اوال آندهدا بدالدقدوه دارای قددرت .  نیروی کارجدامدعده هسدتدندد

چرخ گردش جامعه از حرکدت بداز .  اقتصادی بزرگی هستند

درمدقدابدل، .  می ماند اگر زنان و مردان کدارگدر کدار ندکدندندد

مدیرشرکت بین المللی ریچدارد بدرانسدون، اگدر یدکدسدال بده 

دوما ایدندکده .  مرخصی برود کسی متوجه غیابش نخواهد شد

سدرمدایده داری از .  طبقه کارگر یک ندیدروی جدمدعدی اسدت

طریق سیاست ننادپرستانه و جنسیتی بین مدا شدکداف ایدجداد 

می کند، و همزمان برای استثمار بهتدر مدا را رهدبدری مدی 

زنان ومردان کارگر برای تولیدد روزانده در کدارخدانده .  کند

های بزرگ باید با یکدیگر مشارکت کنندد، ،ایدن بددان مدعدندا 

است که کارگران مجبورند که مانع این شکافها شدوندد، بدایدد 

هیو بخشی ازجامدعده دارای چدندیدن .  قویتر متحد و رشد کنند

سوسیالیستها طبقه کارگر را که در ایدندجدا و .  منشائی نیستند

فقط کار می کنند ومتهم به مهدربدان و لدیدبدرال بدودن    اکنون

هستند، باعث تغییر بنیادی نمی دانند بلکه تاریخ نشان میدهدد 

که فشارهای موجود در جامعه بر آنان عدلدت یدکدی شددن و 

زندان ندیدمدی از کدل    . ایجاد شرائط تغییر بندیدادی مدی داندندد

( هفدتداد درصدد ) اکثریت آنان .  نیروی کار را تشکیل میدهند

شداغدل (  شصت وهشدت درصدد) شاغل بکارند و مادران نیز

آیا این باری اضافه بر زنان نیست؟ چرا، اما تدفداوت .  هستند

تعیین کننده دراین است که نقش آندان در اجدتدمداع کدارگدری 

 به درون جامعه   جدا ازتک تک جان کندن هایشان درخانه،

سرمایه داری، که یک اقلیت کوچکی تالش میکند که کندتدرل 

خود را براکثریت عظیم جامعه اعمال ندمدایدد، بده یدک تدندش 

دائمی درتمامی سطوح جامدعده تدبددیدل شدده و بداعدث بدروز 

مقاومت ها به اشکال مختلف منجملده اعدتدصداب واعدتدراض 

خواهد شد و یا به یک سرخوردگی آشکار و یا ب  ه یک خشم 

دربریتانیای کبیر ما را به زور اسلحه .  نهفته تبدیل خواهد شد

ما این کار را آزادانده :  ازخواب بیدار نمیکنند تا سرکار رویم

انجام میدهیم، ما این را متحمل میدشدویدم کده در تدرامدواهدای 

ما خرید میکنیم، ما برای امدتدحداندات .  مملو از انسانها بایستیم

مثل خردرس میخوانیدم، درفدکدرکدودکداندمدان هسدتدیدم، بدرای 

در تمامی این مدت گدویدا .  معالجه دربیمارستان منتظرمیمانیم

امدا اگدربدخدشدهدائدی ازطدبدقده .  آلترناتیو دیگری وجدود نددارد

کارگر به این جنبه از شرایط موجود برخیزند، بعنوان مدثدال 

تقاضای اضافه دستمزد، مقاومت علیده بسدتدن بدیدمدارسدتداندهدا 

بکنند، انسانهای دیگدر، اندبدوهدی از چدیدزهدا را زیدرسدئدوال 

خواهند برد، حتی چیزهائی که پیش ازای   د دن پدذیدرفدتده شدده 

تدلدویدزیدون   ) این کارامکان پذیدراسدت، ازقددرت مددیدا .  بود

و دولت تا موضعگیری در مقابل کارگران (  رادیو  روزنامه 

سوسیالیستها نمیخواهند منتظربمانند و نظاره کنند، تا .  همکار

زندان .  اینکه نظرات حاکم درجامعه به سمت ما تکامل ندمدایدد

به هدمدیدن .  و مردان بیش ازفقط یک شئی منفعل تاریخ هستند

خاطر ما بخش فعالین کمپین اعتراضی علیه ستم هستیم، یک 

وظیفه مهم سوسیالیستها اینست که، پیش قضاوتهای منفدی از 

آنها میان ما شکاف می انددازد، آندهدا .  هر نوع آنرا طرد کنیم

ما را ضعیف میکدندد، و مدا را تدا بدداندجد د د دا مدیدرسداندد کده 

تقصیرهر آنچه را که درجهان برخالف ما عمل میکند را بده 

 .گردن دیگران بیاندازیم، به جای اینکه دشمن را معرفی کنیم

 : زنان و طبقه

رای چه نوعی ازتساوی مبدارزه مدی کدندیدم؟ تسداوی بدا چده 

کسی؟ تفاوت بزرگی میان رسیدن به تساوی با یک مرد، کده 

بدیدن الدمدلدلدی اسدت ومدردی کده (  کنسرن) مدیر یک موسس  

دربخش پذیرش و اطالعات ورودی یدک بدیدمدارسدتدان اسدت 

هر مبارزه ایی که فقط برای تساوی بین مدرد و .  وجود دارد

زن صورت پذیرد، انشقاق عمیق و انکارناپذیری درجدامدعده 

پدبدلدیدک ) بنا به تحقیدقدات عدمدومدی انسدتدیدتدو.  برجای میگذارد

نشددان مددیدددهددد، ده درصددد از ثددروتددمددندددان (  پددلددیددسددی رسددرچ

بریتانیای کبیر، چهل وپنج درصد ثروت مدلدی را دراخدتدیدار 

در زمان دولت جان مدیدچدر ایدن رقدم چدهدل و هدفدت .  دارند

یک درصد از بزرگترین ثروتمندان سهم ثدروت .  درصد بود

خود را همدزمدان از هدفدده درصدد بده بدیدسدت وسده درصدد 

در این مدقدایسده پدندجداه درصدد قشدر پدایدیدن .  افزایش داده اند

 . جامعه بریتانیا فقط هفت درصد ثروت ملی را دارا میباشند
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درجایی که زندان نده فدقدط قدربداندی .  تولیدی با خود می آورد 

کدارگدران زن .  نیستند، بلکه مبارزین طدبدقداتدی خدواهدندد شدد

. همیشه آمادگی خود را جهت مبارزه با سیستم نشان داده اندد

بخشی از نیروی جامعده بدودن، تدواندایدی بده مدبدارزه عدلدیده 

سرمایه داری، داشتن شرط اساسی دورنمدای حدرکدت بدرای 

مسئله این نیست کده زندان بدرای آزادیشدان بده .  آزادی است

دیدگددران تددکدیدده کددندنددد، بددلدکدده بددایدد زندان خدود را درجددایددی 

سددازمدداندددهددی دهددنددد کدده بددیددشددتددریددن شددکددوفددایددی را داشددتدده 

 .همیشه چنین نبوده است.باشند

 (بدددجدددای جدددمدددع بدددنددددی)  ریشددده هدددای سدددتدددم بدددرزندددان 

حتدی . جامعه هیو گاه آنگونه که امروزمی شناسیم نبوده است

درقرن بیست ویکم و با جهانی شدن پروازهای هوایی بددون 

مرز و با تمام تنوع گوناگونی که ازشدیدوه ی زنددگدی کدردن 

زمدان زیدادی ندیدسدت کده .  درنقاط مختلف جدهدان وجدوددارد

دربعضی ازجوامع، خانواده و نقش زنان گونه دیگری نسبت 

اگرکتابی باشد که درک ما را نسدبدت بده .  به امروزبوده است

مدندشداء " ریشه های ستم بر زنان دگدرگدون کدرده بداشدد، آن 

اثرفریدریش اندگدلدش، " خانواده، مالکیت خصوصی و دولت 

اندگدلدش درایدن کدتداب .  دوست وهمکار کارل مدارکدش اسدت

برای اولین بارتحلیلی ازگذشته ارائه مدی دهدد کده بدراسداس 

آن، در تمام تاریخ بشری زنان تحت ستم نبدوده اندد چدرا کده 

. دولت و مالکدیدت خصدوصدی ازابدتددا وجدود ندداشدتده اسدت

و زمدان کدوتداهدی پدش  3222هرچند کده ایدن کدتداب سدال 

درباره ی مدندشداء اندواع بده " ازانتشار کتاب اساسی داروین 

از .  ندوشدتده شدده اسدت3216سدال"  وسیله انتخداب طدبدیدعدی 

زمانی که انگلش تئوری خود رانوشت، شدنداخدتدهدای جددیددی 

و تاریخ گذشتده بددسدت مدا داد کده    درمورد انسانهای پیشین

ثابت می کنند که او در برخی فرضیات و مثالدهدایدش اشدتدبداه 

اما فرضیات پدایده ای او کدمداکدان تدا امدروز پدا .  کرده است

اوتحقیقاتی درمورد جوامع انجام داده کده حداصدل .  برجاست

آن بیانگر اینست که آن جوامع با این دنیای مددرن ارتدبداطدی 

نگرش اوچنین است که این جوامع، بقایای جامعده ی .  ندارند

بدون طبقات پیشین است ومعتقد است که بدین وسیله مدیدتدوان 

ایدن .  شناخت ازشکل ساختاری جوامدع پدیدشدیدن بددسدت آورد

مطالعات بطورعمده ازمردان سفید قشرمیانی انجدام گدرفدتده، 

که بخشی از آنان با تمایالت مذهبی وتمامی امتیازات وپدیدش 

تدوضدیدحداتدی .  فرضهای زمان و طبقه آنها سیر می کرده اندد

البته بوضوح درمورد مناسبات متفاوت بین زنان ومردان آن 

استداللهای انگلش توسط الدیداندور .  زمان می شود نادر نیست

آندان .  لیاسوک وسایر انسان شناسان بده اثدبدات رسدیدده اسدت

 نشان میدهند، که درهنگام شکار و جمع آوری غذا هیچگونه 

وجدود ندداشدتده اسدت    تسلط پیشینی ازمردان برزنان

بدا آندان  36تا  39که اروپایی های مهاجردرقرن ها 

لددیدداسددوک گددزارش مددیدددهددد کدده .  بددرخددورد کددرده بدداشددنددد

شدوکده شدده بدودندد، کده    میسیونرهای مسیحی ازاین جوامدع

رهبری دائمی ویا ساخدتدارخداندواده اروپدایدی، بددون تصدور 

تصویری در ایدن جدوامدع .  قدرت مرد یا زن وجود داشته اند

ازقدرت مرد یا زن همانند خانواده های اروپایی که رهدبدری 

ارنست اشتاین فریدل شرح مدیددهدد .  دائمی دارند وجود ندارد

برای مردان همداندندد زندان " چگونه دربسیاری ازاین جوامع 

آزادی تصمیم گدیدری بدرای زنددگدی روزمدره آندان امدکدان 

  ".پذیربوده است 

زنان مانند مردان می توانستند آزادانه تصدمدیدم بدگدیدرندد کده 

اوقات خود را چگونه بگذرانندد، بده شدکدار یدا جدمدع آوری 

ریدچداردلدی شدرح .  هیزم بپردازند و یا کسی را مالقات کندندد

درکدوند  آفدریدقدای  3691میدهد کده شدخدصدا درسدالدهدای 

جنوبی، به طبقه و سلسله مراتب رهبری جنسدیدتدی بدرخدورد 

زنان ومردان درمورد تصمیدم گدیدری خداندواده .  ننموده است

دارای حقوق مساوی بوده و آزادانه می توانستند بدرای ندوع 

این اسناد غیرقابدل اندکدار نشدان .  زندگی خود تصمیم بگیرند

میدهند که شیوه های متفاوت زندگی وساختارهدای مدتدفداوتدی 

. ازجامعه مختلف توسط مردان و زندان وجدود داشدتده اسدت

این بخودی خود ثابت می کند که هیو چیزطبیعی و از قدبدل 

تعیین شده در ارتباط با شیوه زندگی امروز ما وجود نداشدتده 

این واقعیت های ظاهری یک دگرگونی را به دنبدال . و ندارد

مرتب این استدالل به گوش میرسد کده تسداوی حدقدوق .  دارد

برای زنان و یا جامعه ی سوسیالیدسدتدی، بدراسداس طدبدیدعدت 

وتحقیقات فریدل لیاکوسدک خدالف .  انسانی امکان پذیرنیست

شکارچیان، جمع کدندنددگدان : " در مورد.  آن را نشان می دهد

 21اینان جدوامدعدی از گدروهدای کدوچدک "  ،چادرنشین ها 

این انسداندهدای مددرن بدیدش .  نفری انسان ها راتشکیل میدهد

درصد آنان بیش ازصد هزارسال با این شکل مدوجدود  61از

درمقایسه با آن اما جامعه ی سرمایه داری صنعتدی .  بوده اند

مفدهدوم جدامدعده .  درصد تا کنون طول کشیده است 81کنونی 

ایدن .  کمی گمراه کننده است(  شکارچی،جمع آوری غذا )  ی 

وندان " مدرد بده عدندوان شدکدارچدی " ارتباط مصدندوعدی از 

با تولید ندقدش    زنان نیز در ارتباط.  آوراصلی قرار می گیرد

مهمی داشته اند، زیراجمدع آوری مدوادغدذایدی ومدیدوه هدای 

، تدددددمدددددشدددددک، تدددددوت ..( بدددددادام، فدددددنددددددق) مدددددغدددددزدار

و .  وشکارحیوانات کوچک به عهده زنان بوده است... فرنگی

شکارهای بزرگ را معموال مردان انجام میدادند، یک مدندبدع 

 در این . غذایی ثابتی نبوده و بطور  نامنظم  انجام می گرفت
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جوامع تقسیم کارهای مختلف بدون ارزش گدذاری مدتدفداوتدی  

مدندشداء " اندگدلدش ایدن ندوع جدامدعده را .  صورت می گرفدت

اگر در چنین جامعه ی بدرابدری هدزاران .  می نامد" کمونیسم

 ساله وجود داشته است، پش چه چیزی تغدیدیدر ندمدوده اسدت؟

چگونه ستم برزنان بوجودآمد؟ این سئوال کماکان بطورجددی 

ایدن مدقدولده مدعدتدبدراسدت تدقدریدبدا ده .  امروزهم مطرح اسدت

هزارسال پیش گروههایی ازانسانها درنقاط مخدتدلدف جدهدان، 

شددکددار و جددمددع آوری را بددا کشددت بددذر و گددیدداهددان در 

ایدن .  قرار دادند و حیوانات مشخصی را اهلی نمودند   ارتباط

شکارچیدان بدرای .  مسئله یک دگرگونی بنیادینی را ایجادکرد

و اولین دهدقداندان .  یافتن موادغذایی اجبارا درحال کوچ بودند

و محصوالت خود و حیوانات خداندگدی سدکدندا    درکنار زمین

به این دلیل قادر به ذخیره وافزایدش مدواد غددایدی و .  گزیدند

ثروت شدند وبدیدن ندحدو روابدط زندان و مدردان مدندجدر بده 

جمع آور و شکارچی میتوانستدندد یدک فدرزندد .  دگرگونی شد

داشته باشند، زیرا مرتبا درجابجایی بودند و میبایست فدرزندد 

دهقانان اولیه نیازی بده مدحددود کدردن .  را به همراه میبردند

فرزند نداشتند، فرزند بیشتربه معنای نیروی کار و بدرداشدت 

بیشتر محصول بود و تعداد فرزند بیشتر امتیاز محسوب مدی 

هدزاران .  بدین وسیله نقش زنان به نحوی کم رند  شدد   . شد

سال دربعضی از مناطق جهان تا اواسط قدرن بدیدسدتدم زندان 

نقش مهمی درتولیدات کشاورزی و شکار و جمع آوری غدذا 

داشتند و درکشاورزی از ابزار سبکی مانند بیل های کوچک 

زنان درامورتصمیم گیدری وخداندواده .  وغیره استفاده می شد

از این که ما امروزه می شناسیم دارای شاخص های دیگری 

درمجموع هدرانددازه کشداورزی رشدد کدرد وندیدروی .  بودند

. کارسنگینی میطلبید، ایده کارها عمدتا به مردان مدحدول شدد

زنان به دلیل باردارشدن مرتب، که یک استاندارد شدده بدود، 

ازاجرای چنین کارهایی بازداشته شدند وایدن مسدئدلده عدامدل 

تدقدسدیدم کدارمدیدان .  تعیین کننده درنقش زنان در جامعه داشدت

سازماندهی خصوصی روبه افزایش، و وظیفه باز تولدیدد کده 

زمددان زیددادی را بددخددود اخددتددصدداص مددیددداد، بددطددورواضددح 

وآشکارازجانب زنان انجام میگرفت و کارهای دسته جدمدعدی 

سازمان داده شده ی تولید کده مدردان اندجدام مدیددادندد، بددیدن 

و این امرباعث ازدست دادن خودمختاری .  شکل تکامل یافت

تداوم تولید بطور مکرر به روشی مردانه .  شخصی زنان بود

در تدداریددخ بددرای اولددیددن بددار پسددر وارث .  وابسددتدده گددردیددد

و بددیدن وسدیدلده تدک هدمدسدری، .  پدرمحسدوب شدد   مایملک

اطمینان دهی ایدندکده زن فدقدط حدق داشدتدن فدرزندد مشدروع 

رشد تولید برای اولین بارمنجر بده اضدافده .  رادارد رشد کرد

شخصی که اضدافده تدولدیدد .  تولید در موادغذایی وپوشاک شد

 را کنترل  می نماید  در  مقابل  با  دیگران  دارای  موقعیت 

 . ممتازی است

و با این سلسله مراتب ازبداال بده پدایدیدن هدرم قددرت 

مردان بر خالف زنان دراضافه تولیدد شدرکدت .  ایجاد میشود

دارنددد، و تددعددداد کددمددی از مددردان در راس هددرم قدددرت 

قراردارند که هم به زندان و اکدثدریدت مدردان تسدلدط داشدتده 

درارتباط با اضافه تولید، شاخص دیدگدری هدم کده تدا .  باشند

اندگدیدزه جدند  مدیدان :  کنون وجود نداشته ایدجداد مدی گدردد

زنان عهده دار تدربدیدت فدرزنددان اندد و بده .  جوامع همسایه

بر ایدن اسداس هدم .  ندرت به عنوان سرباز گمارده می شدند

خانواده، بدین گونه که .  غنائم جنگی به آنان تعلق نمی گرفت

ما می شناسیم، مالکیت خصوصی و دولدت هدمدزمدان ایدجداد 

وضعیت فیزیکی زنان دراین میان ندقدشدی را بدازی .  میشوند

. کرده است، اما نه با این درک که ازنخست مغلوب بوده اندد

بیش از هر چیز نقش آنان در باز تدولدیدد کده اکدثدریدت زندان 

برای زمانی طوالنی ازتصمیم گیری برای جدامدعده بداز مدی 

زنان را درتمامی زمینه ها به انقیاد درآورندد و ایدن    . ماندند

به عنوان مثال ریشه لدغدت .  در ایدئولوژی نیزمنعکش گردید

فامیلی از زبان التین میباشد، و برده خانگی به معنی فامیدلدیدا 

اندگدلدش ایدن . مجموعه ی برده های یک مدرد بدود(  خانواده) 

ندامدیدده "  شکست تاریخدی جدهداندی جدندسدیدت زن " تکامل را

 .وچنین بوده است
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همواره میاندیشیدم که چرا نمیتوانم به خواست خودم لباس 

بپوشم ؟ هر فرد فامیلم در مورد پوشش من نظری دارد، در 

حالیکه برادرم اگر با یک شورت ویا یک پطلون کوتاه و 

زیر پراهنی هم بیرون برود از جانب بقی  اعضای فامیل در 

مگر در مورد . نهایت با یک تبسم  وسکوت بدرقه می شود 

.  من و طر ز لباس پوشیدنم مسأله به گونه یی دیگر است 

 چرا این جامعه به من و لباسم چشم دوخته اند؟                 

تصمیم گرفتم پیراهن سرخم را امروز بدون برجش 

.خاکستری بپوشم، و خودم راآماده  یک آزمون بزرگ کنم  

در اولین بر خورد مادرم داد زد دختر بی حیا این چه لباس  

است که پوشیدی اگر اینطوری بیرون بروی شیرم را 

گفتم مادر جان تا حال که بخشیدی بعد ازین حتماا . نمیبخشمت

.                                                               میبخشی  

خواهرم سر تا پایم را ورانداز کرد و گفت چطور جرأت 

.                                  با تبسم جوابش را دادم ! کردی؟  

خاک بر سرت برو پا .... در صحن حویلی برادرم فریاد زد 

.      های نجست را بپوشان میخواهی اینطوری بیرون بری  

مثل اینکه نشنیده باشم با عجله خودم را بیرون در کشیدم ، 

پدر دم در با همسایه داشت صحبت میکرد ، با دیدن من کالم 

بر دهانش خشک شد خودش را به سرعت نور به من رساند 

و سلی محکمی به گوشم نواخت از دستم گرفته مرا به داخل 

بعد ازدادن  فحش و . حویلی کشاند و با خود به خانه برد

ناسزا به مادرم، من در سوگ پیراهن سرخم نشستم  و ساق 

.پاهایم سرخ و سیاه شد                                                

راستش این انضباط و دیده بانی پوشش من از کجا آمده 

!                                                                  است؟  

من در اینجا روابط جسم ام را بدا جدامدعد  طدبدقداتدی و ادیدان 

  !برایتان بیان می کنم( مذهب)

از آنجاییکه مالکیت شخصی بر جامعد  بشدری چدیدره شدد و 

 جامع  بشری به طبقات تقسیم شد  و تقسیم طبیعی کار شکل 

 

 

 

از آنجاییکه مالکیت شخصی بر جامع  بشری چیره شد و .

جامع  بشری به طبقات تقسیم شد  و تقسیم طبیعی کار شکل 

دگر گونه را گرفت نظام مرد ساالری هویت طبیعی زنان 

را محو کرد  و روابط فی مابین زن و مرد نیزغیر طبیعی و 

درین زمان  است که  موقعیت زن به درج  . دگر گونه شد

دوم نزول کرد و نقش زن در عرصه هایی مختلف حیات 

اجتماعی نه تنها بی تاثیر گشت  بلکه هویت انسانی اش نیز 

درین موقعیت نهاد خانواده یگانه عرصه ایست . محو گردید

محصور ماند و تحت قیادت و مالکیت مرد   که زن در آن

زن نصف جامع  بشری را .  برایش هویت ترسیم گردید

تشکیل میدهد ولی با یک شخصیت محبوس در چوکات 

خانواده، که این خود یکی از ارزش های بارز نظام 

نظام مرد ساالری گرفتن هویت طبیعی و . مردساالری است

دادن هویت جنش دوم را به زنان چنان ماهرانه و زیرکانه 

بر زن تحمیل کرده است که بسیاری از زنان امروز حقارت 

شانرا خیلی طبیعی پنداشته و هر نوع بر خورد به خاطر 

گذار ازین محدودیت ها را زیاده خواهی زن انگاشته و 

برابر آن را قبیح و مای  شرمساری و بی  اعتراض در 

.حیایی زن میدانند                                                      

ظهور ادیان بخشی مدهدم از تداریدخ جدامدعد  بشدریسدت، کده 

اگدر .  قسمت ایدیولوژیکی جامع  طبقاتی را همراهی مدیدکدندد

جامع  طبقاتی را بستر ایجاد نظام مردساالری بنامیم ظدهدور 

از آغداز شدکدل .  ادیان پای  اساسی این نظام را تشکیل میدهد

گیری اندیشه های اسطوره یی تا چندد خددایدی و در ندهدایدت 

رسیدن به یک خدای واحد با مشخصات مردانه و ندیدرومدندد 

به خاطر کنترول اعدمدال بشدر و حدتدی سدراسدر کدائدندات و 

طبیعت و تمام کره خاکی، چنانکه گویا  همه موجدودات دندیدا 

تنها و تنها بدرای عدبدادت او آفدریدده شدده اسدت، کده دریدن 

صورت هیو زمینه و راهدی بدرای ابدراز ارادۀ بشدر بداقدی 

در ادیدان زن از مدوقدعدیدت  انسداندی اش بده یدک .  نمیما ند

موجود ضعیف با قوۀ فکری ناقص  سقوط میکند، کده بددون 

شک این طرز نگرش ادیان بر زن ذلدیدل تدریدن هدجدوم بدر 

در بین ادیدان تدک خددایدی .  ماهیت و هویت انسانیوی میباشد

نداقدص »  دین اسالم که منسجم ترین آنهاست به زنان مفدهدوم 

  .داده است«العقل 

در نظام خانواده گی دین اسالم زن با سه مشخدصده تدعدریدف 

که با این مشدخدصدات .  مادر، خواهر و زن محرم:  شده است

خانواده به محل نا امنی برای زن تدبددیدل شدده  و حداکدمدیدت       

مطلق مرد را بر زن مهر تایید میزند، دریدندجدا مدیدرسدیدم بده 

دیدن  ! اینکه چرا جامع  مذهبی من چشم به پوشش من دارد ؟

 یکی  خصا .  اسالم توسط پیغمبر اسالم محمد بنا نهاده شد

 

 

نگاه متفاوت تو و پوشش 

 بدن من

۴۳   



 

ئص محمد زن بداره گدی بدود و بدا در ندظدرداشدت هدمدیدن   

خصیصه او به روایت آیاتی پدرداخدت کده بده پدوشدش جسدم 

به گدوند   مدثدال . زنان او و سائر زنان مسلمان مربوط میشود

توجه کنید که  سورۀ احزاب ۰٩سورۀ نور و آیت  ٣١به آیت 

  :به صورت صریح بحث پوشش مطرح شده است در آن  

َو قُْل لِْلُمْؤِمناِت یَْغُضْضَن ِمْن أَْبصاِرِهنَّ َو یَْحفَْظَن فُُروَجهُنَّ َو 

  ال یُْبدیَن زینَتَهُنَّ إاِلَّ ما ظَهََر ِمْنها َو ْلیَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعل 

ُجیُوبِِهنَّ َو ال یُْبدیَن زینَتَهُنَّ إاِلَّ لِبُُعولَتِِهنَّ أَْو آبائِِهنَّ أَْو آباِء 

  بُُعولَتِِهنَّ أَْو أَْبنائِِهنَّ أَْو أَْبناِء بُُعولَتِِهنَّ أَْو إِْخوانِِهنَّ أَْو بَنی

أََخواتِِهنَّ أَْو نِسائِِهنَّ أَْو ما َملََكْت أَْیمانُهُنَّ أَِو   إِْخوانِِهنَّ أَْو بَنی

جاِل أَِو الطِّْفِل الَّذیَن لَْم  ْربَِة ِمَن الرِّ التَّابِعیَن َغْیِر أُولِی اْْلِ

َعْوراِت النِّساِء َو ال یَْضِرْبَن بِأَْرُجلِِهنَّ لِیُْعلََم ما   یَْظهَُروا َعل 

ِ َجمیعاا أَیُّهَا اْلُمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم  یُْخفیَن ِمْن زینَتِِهنَّ َو تُوبُوا إِلَ  هللاَّ

[(                                                ٣١/نور)نتُْفلُِحونَ      

و به زنان مؤمن بگو ره چشمان خویش فروگیرند و شرمگاه 

خود نگه دارند و زینتها  خود را جز آن مقدار ره پیداست 

ها  خود را تا گریبان فروگذارند و  آشكار نكنند و مقنعه 

زینتها  خود را آشكار نكنند، جز برا  شوهران خود یا 

پدران خود یا پدر شوهران خود یا پسران خود یا پسران 

شوهرهای خود یا برادران خود یا پسراِن برادران خود، یا 

پسراِن خواهرهای خود یا زنان همكیش خود، یا کنیزاِن 

خود، یا مردان خدمتگزار خود ره رغبت به آن ندارند، یا 

و نیز چنان پا  بر . خبرند  رودران  ره از شرمگاه زنان ب 

ا  . اند دانسته شود زمین نزنند تا آن زینت ره پنهان ررده

مؤمنان، همگان به درگاه خدا توبه رنید، باشد ره رستگار 

.                        گردید  

یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُْل الْزواِجَه َو بَناتَِه َو نِساِء اْلُمْؤِمنیَن یُْدنیَن 

ُ   َعلَْیِهنَّ ِمْن َجالَبِیبِِهنَّ ذلَِه أَْدن  أَْن یُْعَرْفَن فاَل یُْؤَذْیَن َو راَن هللاَّ

۰٩/                                          احزاب -.َغفُوراا رحیماا   

:  به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو! ا  پیامبر

خود را بر خویش فروافكنند، این [ ها  بلند روسر  ]جلبابها 

رار برا  اینكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر 

و اگر تا رنون خطا و روتاه  از آنها سر زده توبه )است 

.خداوند همواره آمرزنده رحیم است( رنند  

البته باید توجه کرد که در اینجا به معنای معروف حجاب 

و اگرخواسته باشیم دقیق تر سخن بگوییم باید . پرداخته ایم

بگوییم که این آیت آیت پنچاه و سه سورۀ احزاب است که 

زن را دربرده و حجاب پیچیده وآزادی اش را درمواجهه 

:بامردان سلب مینماید                                                 

ََ إِذا َسأَْلتُُموهُنَّ َمتاعاا فَْسئَلُوهُنَّ ِمْن َوراِء ِحجاٍب ذلُِكْم أَْطهَُر 

ِ َو ال أَْن  لِقُلُوبُِكْم َو قُلُوبِِهنَّ َو ما راَن لَُكْم أَْن تُْؤُذوا َرُسوَل هللاَّ

ِ َعظیماا  -نتَْنِكُحوا أَْزواَجهُ ِمْن بَْعِدِه أَبَداا إِنَّ ذلُِكْم راَن ِعْنَد هللاَّ

                                                             ۰٣/احزاب

(  بعنوان عاریت)و هنگام  ره چیز  از وسایل زندگ  را 

خواهید از پشت پرده بخواهید  م [ همسران پیامبر]از آنان   

و ! این رار برا  پار  دلها  شما و آنها بهتر است

شما حق ندارید رسول خدا را آزار دهید، و نه هرگز 

همسران او را بعد از او به همسر  خود درآورید ره این 

.                  رار نزد خدا بزرگ است                         

گرچه مالکیت وینۀ نظام طبقاتی است، ولی عمیق ترین 

.  شیوۀ آنرا میتوان در مالکیت مرد بر زن در اسالم دریافت

در اسالم دیدگاه صرفأ جنسی بر زن خیلی بارز است، زن 

سلب ارادۀ او و حتی   از نظر اسالم منبع لذت مرد است و

سلب حق زنده گی اشن در صورتیکه از محدودیت های 

دین . تعیین شده پا فرا تر گذارد، از بدیهیات به شمار می آید

اسالم از کلی ترین تا جزئی ترین مسائل روزمره و معمولی 

زنده گی را قانون و معیار تعیین نموده و بدین ترتیب احکام 

که بدین ترتیب تمام .شرعی را خیلی نهادینه ساخته است

محدودیت هایی را که بر زن تحمیل میشودمیتوان در شیوۀ 

.                                                              عمل کرد  

. نهاد های سیاسی، فرهنگی، اجتماعدی و اخدالقدی دریدافدت 

قوانین طالق، ارث و حدق سدرپدرسدتدی فدرزندد در ذهدندیدت 

أعوام، جامعه و دولت با ضمانت شدرعدی و قداندوندی چدندان 

نهادینه شده که هیو زنی را مجال ایستاده گدی در مدقدابدل آن 

 .نمیدهد

دهده  ٩نهضت آزادی خواهی زنان در افغانستان از تقریدبدن 

پیشتر بر میگردد، با وجود تالطمات و جن  هدا و فدراز و 

نشیب های فرهنگی و سیاسی اخیر نتنها وضدع زندان بدهدتدر 

نشد بلکه بد تر هم شده است ،هر از گاهی  زنان شجاعی بده 

رسم تابو شکنی و به صورت سمبولیدک اعدمدالدی را اندجدام 

میدهند که حساسیت های جامع  مدذهدب زده بدا سدندت هدای 

ازآن جدمدلده حضدور کدوتداه .  افغانی را بر میانگیزد   پوسیدۀ 

مدت دختر خانمی با ساق های برهنه کده قدریدب دو دهده و 

اندی پیش رسم  لباس پۆشی خیلی معدمدولدی زندان در شدهدر 

کابل و سایر شهر های بدزرگ افدغدانسدتدان بدود، حسداسدیدت 

بدا وجدود . مردم طالب زده و سنتی افغانستان را بر اندگدیدخدت

این که درین اواخرافراد، سازمان ها و نهاد هایی برای بهتر 

شدن وضع زنان  فعال گردیده اندد ولدی ایدن گدروپ هدا در 

چارچوب های تن  و سطحی سازماندهی میشوند که میدزان 

تاثیر گذاری آن بر جامعه ایکه قانون مدذهدب و سدندت هدای 

. اسالمی در ان نهادینه شده خیدلدی انددک و زود گدذر اسدت

مکانیسم های فکری و حقوقی که هویت زن را در جامعه بده 

صورت روشن و بدور از دغدغ  سیاسی و مذهبی مدعدرفدی 

کند ضعیف است، لذا بعدیدد ندیدسدت کده ندظدام مدرد سداالری  

مذهبی تمام جزئیات زنده گی بشری را در همچو جوامعی با 

تا هنگامی که زنان .  نفوذ و قدرت تمام در چنگال داشته باشد

با شدنداخدت از هدویدت طدبدیدعدی شدان فدعداالنده در کدارهدای 

اجتماعی سهم نگیرند و از لحاظ اقتصادی بر پا نایستند و تدا 

خودشان پایه های ایدیالوژیک نظام طبقداتدی مدرد سداالر را 

در هم نه کوبند هیو نیرویی قادر به آزادی شان از قید چنیدن 

 .نظام سیستماتیزه شده نخواهد بود

۴۴   



 

 

بیش از یک دهه از صدور قطعنامه سازمان مدلدل مدبدندی بدر 

روز جدهداندی مدحدو " بده عدندوان (  آذر  ۰) نوامبر  ۲۰تعیین 

اما هنوز جهان شاهد خشونت .  می گذرد"  خشونت علیه زنان

هر روزه بر زنان است و نه تنها اقددامدی بدرعدلدیده خشدوندت 

صورت نگرفته، و از خشونت، اذیت و آزار کداهسدتده نشدده 

 .است، بلدکده در سدطدح وسدیدعدی هدم گسدتدرش یدافدتده اسدت

مدراتدب بدیدشدتدر از مدردان در   زنان بده  در تمام جوامع دنیا

معرض تبعی ، خشدوندت وندابدرابدری هسدتدندد، دمدکدراسدی 

بورژوایی رفع خشونت بر علیه زنان را در سازمدان حدقدوق 

داری با تدولدیدد  سیستم سرمایه.  جستجو می کند...  بشر و غیره

انواع توحش و نهادینه نمودن آن در جوامع مختدلدف در بُدعدد 

ای از پیش تعییدن   جهانی به آن دامن زده و همچنین با برنامه

کردن آن، و استفاده از ابدزارهدای کدلدیددی   ، و با کانالیزه شده

ارتجاعی مانند دستگاههای حکومتدی و قدواندیدن، مدذهدب، و 

 .اسدددت  سدددندددتدددهدددای ارتدددجددداعدددی آن را حددداکدددم ندددمدددوده

بورژوازیی و مردساالری یدکدی   خشونت بر زنان در جامعه

از شاخصهای مهمی است، که در بسیاری مدوارد از طدرف 

زنان به علت مجازاتهای سخت و عدم حمایت هدای قداندوندی 

خشدوندت عدلدیده .  از ابراز آن خودداری شده و پنهان می ماند

زنان مرز نمی شناسد و پدیده ای جهانی است، و مدحددود بده 

در کدل جدهدان کده ندظدام سدرمدایده .  جوامع عقب مانده نیست

داری حاکم است، زنان سه چهارم بیسوادان و اکثریت فقرای 

آنرا تشکیل می دهند، وخامت اوضاع اقدتدصدادی و تدحدمدیدل 

سیاست های ریاضت کشی، بیش از گذشته شکداف طدبدقداتدی 

فقر رو بده ازدیداد، .  بر مبنای جنسیت را تعمیق بخشیده است

زنان را هر چه بیشتر از تحدصدیدل و کدار و پدیدشدرفدت بداز 

 در همه جای دنیا زنان رم و بیش  مورد  انواع . داشته است

 

 

تدا  ٣١.  خشونت های جسمی، جنسی و زبانی واقع می شوند

و    درصد زنان آمریكایی از طدرف هدمدسدرانشدان آزار ٣۰

درصدد آندهدا بده هددندگددام  ۲۰تدا  ١۰و    اذیدت جسددمدی شددده

هدمدچدندیدن .  بارداری نیز مورد ضرب و شتم قرار می گیرندد

یدا سدایدر    قربانی زن سه نفر توسط همدسدرانشدان ١١از هر 

هدزار زن در روسدیده ١١هدر سدالده .  مردان رشته شدده اندد

در .  توسط همسران فعلی و یا سابق شان به قدتدل مدی رسدندد

. درصد زنان مورد آزار جسمی قدرار مدی گدیدرندد ۰٣شیلی 

درصد زنان هند بر اثر آزار جسمی همسران خود دست  ۰١

درصدد قدتدل  ۰١در بنگالدش بیش از .  به خودرشی می زنند

هر سالده سدی صدد هدزار .  ها ناشی از خشونت مردان است

حدداقدل .  زن در انگلستان مورد آزار جنسی قرار می گدیدرندد

یک بیلیون زن در سطح جهان دستخدوش خشدوندت خداندگدی 

 .انددددددددددد           

ریشه های تاریخی خشونت و تبعی  و ستم کشی بر زندان، 

قدبدل از آن .  با پیدایش طبقات و جامعه طبقاتی، شکل گرفدت

تاریخ، زنان در همه امور مانند مدردان سدهدیدم و از حدقدوق 

وسدعدت خشدوندت عدلدیده زندان بده .  برابر برخدوردار بدودندد

خشدوندت پددیدده ای گسدتدرده و .  گستردگی تاریخ بشر اسدت

زنان بدا تدفداوت هدایدی در کشدورهدای .  آشکار و شنیع است

های گوناگدون، از سدرکدوب دولدتدی،  مختلف، آماج خشونت 

ضرب و شتم در جامعه و خانواده، تحقیر، خدتدنده جدندسدی و 

  هدای ندامدوسدی  قدربداندی قدتدل   محرومیت اقتصادی گرفته تدا

تهدید و خشونت زبانی و کالمی نیدز بدخدشدی از ایدن .  هستند

در تمام جوامع زنان در زندگی خود اشدكدال .  هاست خشونت 

مختلف خشونت فیزیكدی، روحدی، جدندسدی و اقدتدصدادی را 

 . تدددجدددربددده مدددی ردددندددندددد                      

. نظام سرمایه داری ندظدامدی خشدوندت زا و ندابدرابدر اسدت

نظامی است که، هر روز با استدثدمدار فدرد از فدرد و حدفدظ 

مالکیت خصوصی برای حفظ منافع طدبدقداتدی خدود، سدتدم و 

خشدوندت یدک پددیدده .  خشونت را تولید و بازتولدیدد مدی کدندد

سراسری است و مختص به یک منطقه جغرافیدایدی ندیدسدت، 

تا کشورهایی نظیدر ...  از افغانستان و عراق، ترکیه و ایران 

سایر جوامع پیشرفته سرمدایده ...  سوئد و فرانسه و آمریکا و 

داری هر روز ما شاهد بروز خشونت های دولتی و سازمان 

آمدار صدنددوق .  یافته و اقتصادی، فرهنگی و زبداندی هسدتدیدم

جمعیت سازمان ملل متحد، تخمین زده اسدت کده هدر سدالده 

زن در سراسر جهان توسدط خداندواده هدای خدود بده  ۰١١١

  نفر زن  یک  زن  ۰از هر . دالیل ناموسی به قتل می رسند

 
لغو خشونت علیه زنان در گرو 

مبارزه طبقاتی و محو مناسبات 

! سرمایه داری است  

 سحر صبا

 ۴۴   



 

تن فروشی تحت هر عدندوان، .  ناخواسته دست بزنند 

ازدواج موقت، قانونی، غیر قاندوندی، یدا بدا مدجدوز 

دولتی یا بدون مجوز دولتی یا بدون آن هیو تعریفی غدیدر از 

 .فددقددر و درمدداندددگددی ندددارد و خشددونددت مددحددسددوب مددیددشددود

سوءاستفاده مالی و اقتصادی از زنان در بسیداری مدوارد بدا 

خشونت علیه زنان همراه است و در بسدیداری از رشدورهدا 

زنان بدون مزد و فاقد درآمد هستند و همین عامل زمیدنده ای 

اجتماعی نسبت بده آندان مدی   -برای بروز خشونت اقتصادی

شود بطوری ره در برخی مدوارد زندان حدتدی حدق دخدل و 

 .تصرف در اموال خود را نیز ندارند

  ت سددکددس    تددجددارت سددکددس                    

فروختن دختران تدوسدط خداندواده   در چندین سال اخیر پدیده

هایشان یا شوهرانشان در شهرهدای مدخدتدلدف مدرزی ایدران 

قداچداق بده ) قربانیدان ...  ابعاد نگران کننده ای پیدا کرده است

اغلب از خانواده هایی هستند که در حاشیه (  پاکستان و دوبی

روانده .  شهر زندگی می کرده و از فقدر شددیدد بدرخدوردارندد

نمودن اجباری زنان و دختران جوان بده کشدورهدای خدلدیدج 

فارس و بطور مدحددود بده کشدورهدای اروپدایدی و آسدیدایدی 

  .                                   افدددزایددددش یدددافددددتدددده اسدددت

در هماهنگی با تجارت سکش در سطح جهانی، بنیدادگدرایدان 

به خرید و فروش زنان و دختران برای فاحشه گری افدزوده 

تعیین تعداد دقیق قربانیان غیرممکدن اسدت، امدا بدندا بدر .  اند

یک منبع رسمی در تهران، نرخ رشد تعداد دختران نوجدوان 

بداالبدودن .  در فاحشه گری درصد بسیار باالیی را رقم میزند

این آمار حکایت از این دارد که چگونه این ندوع از آزار و 

در تدهدران .  خشونت بر علیه زنان بسرعت رشد کرده اسدت

. زن و دخدتدر فداحشده وجدود دارد ٨۰١١١بطور تخمیندی 

 ۲۰١بسیاری از آنها در خیابانها هستندد، بدرخدی دیدگدر در 

فاحشه خانه که بنا بر گدزارش هدایدی در تدهدران اداره مد  

این تجارت تنها به داخل مربوط نمیشدود .  شوند، ساکن هستند

تدا بده امدروز    بلکه در سطح بین المللی هم انجام مدیدگدیدرد،

هزاران زن و دختر ایرانی در بردگی سکدش در خدارج بده 

 .فددروش رسددیددده انددد                        

رئیش دفتر انترپول در ایران معتقد است که امروزه تجدارت 

ایدن .  سکش یکدی از سدودآورتدریدن کدارهدا در ایدران اسدت

تجارت جنایت آمیز بدون اطالع داشتن و شرکت بنیادگرایان 

مقامات دولتی خود نیز در خرید و .  حاکم صورت نم  گیرد

گدزارش .  فروش و آزار جنسی زنان و دختران دسدت دارندد

سازمان دفاع از قربانیان خشونت نشان میدهد، سن شدمداری 

 .از دختران قربانی سکش حتی کمتر از چدهدارده سدال اسدت

اگر علل و ریشه های تن فروشدی را بدررسدی ندمدائدیدم، تدن 

 علت آن را در . فروشی یک پدیده تصادفی و انتخابی نیست

در زندگی خود مورد تجاوز و یا در معرض تهدید به تجداوز 

 .قدددرار گدددرفدددتددده اسدددت                   

حق طبیعی و بدیهی همه انسانها از جمله زنان، است کده در 

جامعه ای عاری از قوانین نابرابر و بدور از هر گونده سدتدم 

قدواندیدن    امدا.  جنسی و طبقاتی، زندگدی امدندی داشدتده بداشدندد

ارتجاعی زن ستیز و خشونت علیه زنان، حرمدت انسداندی و 

حقوق اولیه و پایه ای نیمی از جمعیت جدامدعده را کده زندان 

می باشند، به شدت زیر سئدوال بدرده و آن را مدورد هدتدک 

 .حرمت قرار داده است

متأسفانه در مورد ایران هرگز آمار درست و مشدخدصدی در 

. مورد خشونتی ره بر زنان اعمال می شود منتشر نشده است

اما عملکرد جمهوری اسالمدی در خشدوندت و زن سدتدیدزی 

بقدری روشن و شنیع است کده، پدنوهشدگدران را از تدالش 

 . برای دسترسی به هر آمار و ارقامی بدی ندیداز ندمدوده اسدت

 

در کشورهایی که اسالم سیاسی در زندگی اجدتدمداعدی مدردم 

تبلیغ و ترویج خدرافده هدای :  نهادینه شده است از جمله ایران

مذهبی و فرهنگی بعنوان ابزاری در دست طبقات حداکدم کده 

ندقدش    بیشترین کارایی را در تحمیق توده ها داشدتده و دارد،

اساسی در اعمال خشونت بر علیه زنان را ایفداء مدی کدندندد، 

یا خدتدنده    در اسالم(  فحشاء موقت ) مسئله چند زنی و صیغه 

دختران و محروم نمودن آنها از ابتدائی تدریدن ندیداز و لدذات 

انسدانددی، وسددیددلده قددرار دادن زنددان بددرای پددایددان جددنددگدهددا و 

دعواهای قبیله ایی و قومی وحجاب اجباری و ندداشدتدن حدق 

همه از ندمدودهدای بدارز ...  سقط جنین و   انتخاب همسر و یا

تاثیر مذهب و خرافه های فرهنگی در ایدجداد خشدوندت هدای 

  .                                                جددنددسددیددتددی اسددت

در حال تبدیل    ازدواج موقت در واقع باید گفت فحشاء موقت

عدلدت .  شدن به یک شغل بدرای زندان کدم درآمدد شدده اسدت

اصلی تن دادن زنان بده ایدن ازدواج بدیدکداری و مشدکدالت 

اگر برای این زنان امکدان کدار بدود، و مدی .  اقتصادی است

توانستند از شرایط اقتصادی مکفی بدرخدورداربداشدندد، یدا از 

طریق دولت کمکها و پشتیبانی هدایدی از آندهدا صدورت مدی 

 . گرفت، هیچکدام از این زنها تن به ازدواج موقت نمی دادندد

زنانی که به ازدواج موقت دست میزنند، اگر هم شاغل باشند 

کارهایی که به ایدن زندان در بدازار کدار تدعدلدق مدی گدیدرد 

با دستمزد بسیار نازل، بدون مرخصی، بدون   کارهایی است

خدیدلدی از ایدن زندان .  بازنشستگی و فصلی یا مقاطعه کداری

مسئولیت فرزندانشان را دارند و همسرانشان هدزیدنده امدرار 

بچه ها را متحمل نمی شوندد بدندابدرایدن، ایدندهدا بدرای    معاش

 بقای  زندگی  خود  و  فرزندانشان  مجبوراند  به  این  عمل 

۴۶   



 

بارز و خشونت آمیز در این رابطه شکل گرفته  

در کنار بیکاری و تن فروشی، اعتیاد زنان هم .است 

یکی دیگر از مشکالتی است که در چند سال اخیر به یک 

خانواده در ایران تبدیل شده   معضل اجتماعی برای میلیونها

الی چهار  -در چند سال گذشته رشد اعتیاد زنان سه. است

برابر مردان بوده است به ازای هر ده مرد معتاد هفت الی 

آمار زنان معتاد ده درصد . هشت زن دچار اعتیاد هستند

بازتاب و عواقب بیکاری که نتیجه . تخمین زده شده است

اش عدم مسکن و تغدیه، بهداشت و درمان، تحصیل، و 

تفریح می باشد بر محیط زندگی توده های زحمتکش تاثیر 

مستقیم گذاشته، و سبب افزلیش درصد بیشتری از زنان و 

کودکان خیابانی و اعتیاد د رو به افزون انها شده است      

از سوی دیگر عامل اصلی رشد اعتیاد در جامعه و افزایش 

چشمگیر آن در میان زنان، خود دولت جمهوری اسالمی 

نقش باندها و دالالن وارد کننده مواد مخدر و . می باشد

توزیع کنندگان وابسته به ارگان هایی نظیر سپاه قدس و 

.سالطین حکومتی در این رابطه واقعیتی انکار ناپذیر است  

، که به خشن ترین و متوحش ترین "ناموسی" قتل های 

در مورد زنان اعمال میشود، نمونه بارزی از   شکل

جامعه ای که مذهب در آن . بربریت حکومت مذهبی است

نهادینه شده و برمبنای مالکیت خصوصی و مرد ساالری 

زنان نه تنها به عنوان شهروند درجه دوم محسوب می 

شوند، باید هم بپذیرند طبق قانون شرع و عرف، نگهبانانی 

همچون شوهر، پدر، برادر و یا مردی از خانواده باالی 

را پاسداری " ناموس و شرفشان" سرشان داشته باشند، که 

از مرد به هر شکلی با مجازات شدید   نافرمانی زن. نمایند

همراه بوده و هست، در بسیاری مواقع حتی هم محکوم شدن 

، یعنی نافرمانی زن در "ناموسی"قتلهای . به مرگ است

چهار چوب قوانین ارتجایی و مذهبی قرون وسطایی 

به رابطه جنسی قبل از " اتهام" خانواده، که به دالیل 

ازدواج رسمی و یا خارج از ازدواج رسمی صورت 

در این جوامع برق       راری روابط آزاد جنسی زن . میگیرد

با مرد مورد عالقه اش خود به شرطی که بدون اجازه 

خانواده و بخصوص مردان خانواده صورت گرفته باشد، 

در این رابطه هر روز دهها زن قربانی . جرمش مرگ است

چه بسا اینکه حتی نمونه . این جهالت و خشونت می گردند

هایی از آن را در ممالک اروپایی و آمریکایی ِصرف اینکه 

دختران و زنان جوان متعلق به خانواده های مذهبی بوده 

اند، بعلت نافرمانی و قانون شکنی ارتجاعی به قتل رسید ه 

.                                                                      اند   

در این میان خود دولتها هم با وضع قوانین تبعی  آمیزعلیه 

زنان با نادیده گرفتن خشونت هایی که به زنان  به بهانه      

.  جامعه طبقاتی نابرابر و تبعی  آمیز باید جستجو نمود

جامعه ایی که در آن همه چیز، حتی انسانها را به کاال تبدیل 

ترین نیازها   ، به عنوان یک  از ابتدای  سکش. نموده اند

بشر ، را به همان سمتی سوق داده اند که سایر مایحتاج 

در مناسبات کاالیی سرمایه   .ضرور  زندگ  انسان  را

.  داری همه چیز مورد معامله و تجارت قرار گرفته است

. اند کرده  همه چیز را تبدیل به کاالی  برا  خرید و فروش

شود و قابل خرید و  نیز کاال م   در چنین جهان ، سکش

  زمینه ها  این تبادل  نظام سرمایه دار  همه.  فروش

سودآور  آن،   روابط کاالیی و . کاالی  را فراهم کرده است

اما این . اساس مناسبات سرمایه دار  را تشکیل میدهد

متحقق   سودآور  بدون تبعی  و نابرابریهای اجتماعی

ها، در واقع، بستر اصل   ها و تبعی  شود، این نابرابر  نم 

  تجارت سکش. دهند موجودیت سرمایه دار  را تشکیل م 

  بشر ، بر این  نیز به مثابه نمود  از تحقیر جامعه

ها  اجتماع  و جنس  استوار است و  ها و تبعی  نابرابر 

.کند ا  را ایفا م  برجسته  در جهت تبدیل زنان به کاال، نقش  

تضاد بین فقر و ثروت در حال افزایش   در جامعه ایران که

است، و درصد نرخ بیکار  و گرسنگ  در میان توده ها  

قربانیان خود را از میان زنان و کودکان   میلیون  بیشترین

بازار تجارت سکش در رابطه   گرفته است، در نتیجه

. زنان و کودکان رونق یافته است  با  

البته یکی از دالئل اصلی که زنان را به تن فروشی سوق 

می دهد عدم استقالل مادی است، زنانی که بیکار میشوند و 

یا کار ندارند و برای امرار معاش خود به مردانی که با آنها 

زندگی می کنند نیازمند هستند در صورت جدا شدن در 

جامعه بدون هیو حمایت و پشتوانه مالی رها میشوند و برای 

در جامعه . زنده ماندن چاره ای جز تن فروشی ندارند

نان "طبقاتی که زن تحت مالکیت مرد است، مردان همیشه 

نان "شوند و زنان به اصطالح  خانواده محسوب م " آور

تن فروش  از همین جا شروع . به مردان  و وابسته" خور

کنند، که برا  کسب  زنان را به موجودات  تبدیل م . شود م 

امتیازات ماد ، یا به عبارت بسیار ساده برا  غذا  به 

و سایر نیازها    اصطالح مناسب، برا  نان، برا  لباس

عموم  انسان ، تن خود را در اختیار کامل همسر خود قرار 

دهند، آن هم بدون آن که تمایالت شان اصال در نظر  م 

  نابرابر قرار داده  گرفته شودن یعن  زنان در یک رابطه

این سنت ارتجاعی و غیر انسانی که زن در مقابل . شوند م 

لذت بخشیدن جنس  به مرد، از حمایت اقتصاد  و  

گردد، از دیرباز از طریق قراردادها  رسم   برخوردار م 

را در طول تاریخ برا    جان گرفته و بردگی و اسارت

 زنان بهمراه آورده، و تن فروش  به عنوان یک  از نمادها  
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در طول سالهای سیاه حکومت جمهوری اسالمی به  

دلیل سرکوب شدید و زندانی نمودن کمونیستها و 

انقالبیون، زنان زندانی مورد شدیدترین و کریه ترین 

. شکنجه ها ی فیزیکی و روحی تا به امروز قرار گرفته اند

مشتهای سنگینی که به سر و صورت و سینه زندانیان زن 

زده شده، آن باتومهای برقی ای که به نوک پستانها متصل 

کرده اند، آن لخت کردنها در برابر شکنجه گران و 

همه و همه نمونه ... بازجوها، آن فحشهای رکیک جنسی و 

فضای رعب و . های هسیستریکی از خشونت و تجاوز است

وحشت زندانها و وحشیگری مسئولین زندان باعث شده که 

زندانیان بدون اینکه هم مرتکب جرمی شده باشند، آماده 

..                               پذیرش هر نوع خشونتی باشند  

در زندانها ی جمهوری   ٧١-۰١در وقایع هولناک دهه 

اسالمی، جالدان و شکنجه گران رژیم قبل از اعدام به 

زندانیان دختر کمونیست و مجاهد تجاوز نموده و بعد آنها را 

با گلوله می کشتند و فردای فاجعه، بازجو را به منزل 

دختران اعدامی می فرستادند و اعالم می داشتند که شب 

کرده است ( بخوانید تجاوز) گذشته بازجو دخترشان را عقد 

و با دادن پول اندکی می گفتند که این هم مهریه و حاال پول 

در آنزمان، اصالح طلبان امروز از . گلوله را از آن کم کنید

جمله کروبی و موسوی در اجرای این اعدامها و به قتل 

رساندن زنان به این شکل فجیع و خشونت آمیز نقش مستقیم 

.داشتند و دست اندر کار بودند                                       

ناشی از   تجاوز فقط. و باز هم ماجرا اینجا خاتمه نمی یابد

اعمال این جانوران پلید نیست بلکه تجاوز جزء التجزای 

قوانین اسالم است، قانونی که اصل تمکین در آن به مرد 

اجازه تجاوز به همسرش را می دهد و زن نیز باید در برابر 

قانونی که در آن تجاوز به کودک . این تجاوز مطیع باشد

مجاز است، آیا انتظار دیگری از آن می توان داشت؟ اما 

در بسیاری از کشورهای . این هم خاتمه ماجرا نیست

خاورمیانه به طور قانونی از جانب دولت های زن ستیز 

. اسالمی از خشونت علیه زنان در خانواده حمایت می شود

میلیون ها زن در این کشورها مورد تجاوز همسران خود 

قرار می گیرند و طبق قوانین اسالمی تمکین زن از مرد 

فرهن  و سنتی که توسط دولت های اسالمی . اجباری است

در این کشورها تبلیغ و مورد حمایت آشکار قرار می گیرد 

این است که هر مردی به هر دلیلی همسرش را تا سر حد 

مرگ مورد ضرب و شتم قرار دهد، اوج غیرت و مردانگی 

زمانی که زنان به دلیل اینکه مردی باالی سر آنها . است

است و خود را صاحب زن می دانند و هر وقت اراده کنند 

زن را مورد ضرب وشتم قرار می دهند و یا در زندگی 

 زناشوئی این حق را برای خود قائل می شوند که بدون در 

نسبیت فرهنگی، روا داشته میشود نقش بسیار مهمی را در 

نمونه های این گونه . تولید و بازتولید خشونت بازی می کنند

قوانین را در کشورهای اسالمی مانند افغانستان و عراق و 

که اسالم سیاسی در قدرت است و ... ایران و پاکستان و

نیروهای مرتجع و واپسگرا دست باال را دارند در قالب 

می ... قوانین ضد انسانی سنگسار و اعدام و شالق و 

و بی حقوقی   در کنار تجاوز و قتل های ناموسی،  .بینیم

نداشتن حق طالق یا حضانت : اجتماعی دیگر از جمله

و خودسوزی و اقدام به خودکشی از جمله ... کودکان و

خشونت هایی است که هر روزه به زنان ایرانی و افغانی و 

جنگهای . تحمیل می شود.... عراقی و کشورهای عربی

موجود در خاور میانه اولین قربانیان خود را از میان زنان 

و کودکان می گیرد، این زنان و کودکان هستند که همیشه 

واقع می شوند !! مورد تجاوز جنسی نیروهای نظامی فاتحین

نمونه های بیشمار آن را در طول چندین جن  پیاپی در 

در جن  های بالکان،  2١طول دهه نود و اولین دهه قرن 

این جن  . عراق، افغانستان و سوریه می توان مشاهده نمود

که هر روز صدها قربانی بهمراه   افروزی امپریالیستها

داشته، بیشترین هزینه آن را زنان و کودکان تا کنون 

زنانی که همسران خود را از دست داده اند و . پرداخته اند

بدلیل عدم حمایت مالی مجبورند برای امرار معاش خود و 

همچنین جنگهای . فرزندانشان به تن فروشی دست بزنند

با مبادله یک یا دو زن بین   محلی و قبیله ای مثالا درعراق

در جوامع پیشرفته هنوزهم . قبایل درگیر خاتمه می یابد

زنانی وجود دارند که ناموس و شرف مردان تلقی می شوند 

و با این وسیله دائماا در معرض خشونت های جنسیتی وحتی 

، دو هزار "الملل-سازمان عفو بین"طبق آمار   .قتل اند

در کوزوو به چهل و پنج هزار سرباز سازمان   کارگر سکش

بالغ بر . دهند ملل متحد در این منطقه خدمات جنس  ارائه م 

در خدمت هشتاد و سه هزار   هجده هزار کارگر سکش

.  نظام  ایاالت متحده که در کره مستقر هستند، قرار دارند

، ١٩۰٨و  ١٩٣٧ها   هم چنین برآورد شده است که در سال

استفاده   ژاپن از صد تا دویست هزار کارگر سکش  ارتش

در دوران جن ، به خاطر رونق تجارت . کرده است م 

ها  شبانه هم در سطح  انداز  کلوپ¬، ایجاد و راه سکش

صاحبان و دالالن سودجو  تجارت . یابد م   وسیع  افزایش

برا  این زنان   سکش، در ازای حداقل امرار معاشی که

در   سکش  فراهم می کنند، از قِبل این خرید و فروش

ها  شبانه، ضمن باال بردن نرخ سود خود سودهای  کلوپ

تجارت سکش جزء سومین . کالنی به جیب میزنند

سودآورترین صنایع در دنیا برای سرمایه داری محسوب 

.میشود    

۴۸ 



 

فروشگاه های پر فروش مثل پرایمارک در . است 

انگلستانن بنه تون در ایتالیان وال مارت در 

آمریکان کار فور در فرانسهن الب بو در کانادان من گو در 

با استثمار زنان در بنگالدش و سایر کشورهای ... اسپانیا و 

در جنوب آسیا، آفریقا و . جهان سوم انباشت سرمایه می کنند

درصد از نیروی کار، زنان  70آمریکای التین بیش از 

دو سوم تولیدات در سطح جهان به علت نیروی کار   .هستند

در صورتی که زنان . ارزان بوسیله زنان انجام می گیرد

فقط از یک درصد از این ثروت برخوردارند                  

و واحد   زن کارگر در محیط کارخانه  باید اضافه نمود،

تولیدی صرفاا به خاطر زن بودنش به اشکال مختلف مورد 

به . تحقیر و آزار و اذیت جنسی و خشونت قرار می گیرد

اما او حتی از طرف . خصوص از طرف کارفرمای خود

. همکاران مرد خود نیزاز تحقیر و توهین مصون نمی باشد

زنان کارگر به اشکال مختلف تحت اذیت و آزار و استثمار 

در کشوری مانند ایران : قرار می گیرند، به عنوان مثال

زنان و دختران جوانی که از خردسالی ساعت های طوالنی 

در زیرزمین های نمور و تاریک پای چوبه فرش بافی 

برای چندر قازی به شدیدترین شکل بدون هیو مزایا و 

ایمنی کار مورد استثمار قرار می گیرند، صاحبان 

ناتوان از کار   کارگاههای فرشبافی آنها را هر زمان هم

شدند مانند کاالیی بی مصرف بدون هیو گونه حمایتی به 

اما ایدئولوگ های سرمایه، صاحبان . گوشه ای رها می کنند

و مالکان سرمایه هیچگاه اینها را به پای خشونت سرمایه 

داری حاکم نمی نویسند، در روند ظالمانه و استثمار گرانه 

سرمایه داری این امری کامالا طبیعی است و خود را محق 

را در   می دانند که این شیوه بیرحمانه همراه با خشونت

از طرف . مورد این بخش از زنان کارگر بکار گیرند

با دستمزدی نابرابر   دیگرکار برابر زنان کارگر با مردان

برای زنان به همراه است و در بحرانهای اقتصادی باز هم 

زنان در صف مقدم قربانیان بحران هستند و اولین کسانی 

  .هستند که به کنج خانه ها رانده میشوند                         

خشونت بر زنان امری تصادفی نیست، مربوط به بربریت 

مذهبی یک حکومت نیست، منحصر به حکومتهای ددمنش 

بلکه خشونت جایگاهی ساختاری در . و دیکتاتوری نیست

. سرمایه داری و در کل جوامع طبقاتی مردساالر دارد

سیستمی که  عامل جن  افروزیها، بیکاریها و بی خانمانی، 

زندان و شکنجه و اعدام و سرکوب است، خشونت زاده این 

نظام نابرابر است، نظامی که بر مالکیت خصوصی مبتنی 

خشونت را باید در این چهارچوب دید و برای ریشه . است

کن کردن آن، باید بر علیه مناسبات ظالمانه سرمایه داری 

.  مبارزه نمود که زن ستیزی و خشونت جزِء ارکان آن است

ریشه کن نمودن خشونت در گرو لغو مالکیت خصوصی 

در هم شکستن مناسبات سرمایه داری به دست توانای   و

طبقه کارگر، که خود زنان نیمی از این طبقه را شامل 

امکانپذیرخواهد بود                                         میشوند  
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نظر گرفتن تمایالت همسر خود به زن تجاوز نمایند، زمانی 

که زنان در اثر ناموس پرستی سنگسار می شوند، زمانی که 

به قتل می رسند، زمانی که زنان به " عشق"زنان به خاطر

همه این ها ... خاطر فقر به تن فروشی مجبور می شوند و 

تجاوز صرفا . نشانه های خشونت وحشیانه علیه زنان است

حجاب . تجاوز، خشونت و تحقیر است. امری جنسی نیست

و به زور اسید " یا روسری یا توسری " اجباری هم با شعار

و چاقو و اسلحه اوباش حزب هللا و خواهران زینب یکی از 

کریه ترین شکل خشونت است که زنان به علت رعایت 

ننمودن و اعتراض به آن باالترین اهانتها و شکنجه و زندان 

. را متحمل شده اند                                                      

میلیون ها زن محروم بخصوص در کشورهای جهان سوم 

در خدمت سرمایه گذاری و سودهی کشورهای بزرگ 

امپریالیستی به کار گمارده شده اند، سرمایه داری با استثمار 

این زنان کارگر در عرصه تولید با حقوقی بسیار نازل به 

. انباشت سرمایه و سود آوری باالیی دست یافته است  

در جهان سوم از نیروی کار دختربچه ها در چیدن بسیاری 

از محصوالت کشاورزی، قالیبافی و کار شاق کوره پزخانه 

ها استفاده میشود و در برابر این کار، مزد ناچیزی به 

را   سرپرست خانواده پرداخت میشود و یا حاصل کار آنها

این سطح از . در چارچوب کار خانواده ارزیابی می کنند

استثمار آشکارا خشونتی است که به زنان و دختران نوجوان 

در عرصه اقتصادی وارد می شود و انباشت عظیم سود 

سرمایه را برای شرکت های مختلف امپریالیستی ایجاد می 

سرمایه جهانی زنان را در کشورهای جهان سوم در . کند

تولیدات کشاورزی به خدمت گرفته و از کار طاقت فرسای 

آنان مافوق سود استخراج می کنند، اما این زنان به عنوان 

زنان کارگر به رسمیت شناخته نمیشوند، بلکه این کار 

بردگی زنان جزء وظائف کارهای خانگی آنها محسوب 

بورژوازی جهانی این بردگی پنهان و بربریت را . میشود

آگاهانه برای استثمار بیشتر این نیروی کار ارزان از اذهان 

.                                                            دور میدارد  

سرمایه داری جهانی با انتقال سرمایه به کشورهای مختلف 

جهان بوینه کشورهای جهان سوم که علتش هم دستیابی به 

نیروی کار ارزان می باشد و استثمار شدید از قِبل این 

نیروی کار به انباشت سرمایه بیشتر و سودهای کالن و 

در این استثمار وحشیانه از . نجومی تا کنون دست یافته است

کار طاقت فرسا و . نیروی کار زنان حداکثر استفاده میشود

ساعات کار به قدری طوالنی است که بسیاری از کارگران 

از شدت فشار کار و کمی استراحت و حقوق ناچیز گاها 

چهار میلیون کارگر بنگالدشی . دست به خودکشی می زنند

به اسم صنایع نساجی که  برای شرکت    در بیقوله هایی

های بزرگ تجاری کشورهای امپریالیستی تولید می کنند به 

کار مشغول اند که از این تعداد هشتاد درصد آن را زنان 

این کارگران شش روز در هفته با . تشکیل می دهند

ساعاتکار طوالنی، حقوقی معادل با یک دالر در روز 

بنگالدش دومین صادر کننده تولید نساجی . دریافت می کنند
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مارس روز جهانی زن را تبریک می گویم، به امید  ٨

معیار آزادی " روزی که زنان از ستم رهایی یافته و شعار 

.                     است تحقق یابد" زن، معیار آزادی جامعه   

زنان در جهان، اولین قربانیان نابرابری های اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی هستند اما یکی از موارد قابل چشمگیر، 

در سالهای اخیر همزمان با . اعمال خشونت بر زنان است

سیاسی در چهار گوشه دنیا آمار  –بحرانهای اقتصادی 

.  خشونتی که بر زنان اعمال میشود رو به افزایش است

روزی نیست که در اخبار و رسانه های بورژوایی با وجود 

سانسورهایی که در این رابطه صورت می گیرد ما شاهد 

و تجاوز به آنها   بقتل رساندن زنان و اذیت و آزار جنسی

طبق آمار و تحقیقاتی که چند سال قبل صورت گرفته . نباشیم

نقاط جهان تحت انواع  سوم زنان در اقصی   است، یه

های جنسی، تجاوز  ها از جمله سوء استفاده گوناگون خشونت

گیرند ره میزان اعمال این  و ضرب و شتم قرار می

. زده شدت بیشتری دارد  ها در مناطق جن  خشونت

های جنسی و  گزارشات، حاری بر این است که خشونت

جسمی ره اغلب از جانب مردان و جامعه طبقاتی اعمال 

شوند، بیشتر از بیماریهای غیر قابل عالج، تصادفات  می

زنان . شود ای، و جن  موجب مرگ و میر زنان می جاده

با . درهرسنی از کودکی تا کهولت قربانیان خشونت هستند

مروری کوتاه بر انواع خشونتهایی که بر زنان ایران و 

دنیا اعمال شده و یا هنوز به شکل   زنان سایر نقاط

سیستماتیکی ادامه دارد اشاره کنیم به عمق این فاجعه پی 

خواهیم برد، و با این سؤال روبرو خواهیم شد که منفعت 

بورژوازی در چه هست که نه تنها کنترلی بر این خشونتها 

. این فجایع و نابرابریها دامن میزند  ندارد بلکه هر روز به  

 

 

 

 

قبل از پاسخ به این سوال به نمونه هایی از اعمال این 

.خشونتها در برخی از کشورها اشاره می نماییم  

اگر به خشونتهایی که در مورد زنان ایران که در حکومت 

متوجه . بربریت جمهوری اسالمی روا شده مروری بنماییم

میشویم که ایران از زمره کشورهایی است که زنان آن 

از تحمیل حجاب . بطور وسیع قربانی این خشونتها هستند

اجباری گرفته، تا بیکارسازیهای وسیع که منجر به روانه 

نمودن آنها به کنج خانه شده وابسته نمودنشان از نظر 

اقتصادی به همسرانشان و دخالت نمودن در خصوصی 

زنان ایران در . سیاسی اشان میباشد –ترین مسائل اجتماعی 

فضای مردساالری خانه و جامعه مورد سرکوب قرار می 

گیرند و تحت قوانین ارتجاعی اسالمی که در تارو پود آن 

جامعه نهادینه شده است از ابتدائی ترین آزادیهای فردی و 

اجتماعی محروم و مرتبا ما شاهد هستیم که تعدادی از 

برای برون رفت از این منجالبی که هر روز با آن   زنان

دست و پنجه نرم می کنند دست به خودکشی زده و راه 

.دیگری برای رهایی خود بجز آن جستجو نمی کنند  

اکثریت زنان : نمونه ای دیگر از این خشونتها این است که

ایران در برابر این نابرابریها ساکت ننشسته و مدام به 

و در طی حرکتهایی که . اعتراض و مبارزه ادامه داده اند

انجام گرفته، شماری از زنان دستگیر و زندانی شده اند و به 

وحشیانه ترین شکل مورد شکنجه، اذیت و آزار و تجاوز 

مشتها و لگدهای سنگینی که به سر و . قرار گرفته اند

صورت و سینه زندانیان زن زده شده، آن باتومهای برقی 

ای که به قسمتهای حساسی از بدن زنان متصل می کردند، 

آن لخت کردنهای اجباری که در برابر بازجوهای جنایتکار 

رژیم انجام گرفته و می گیرد، وشماری از زنان بوسیله این 

جانیان مورد تجاوز قرار گرفته اند، آن فحشهای رکیک 

همه و همه نه تنها از نظر روحی و روانی ... جنسی و 

باالترین شکنجه ها محسوب میشود و با خشن ترین 

  .                                  برخوردها همراه بوده و میباشد

اگر حتی به سالهای گذشته بر گردیم ما شاهد تجاوز به 

این جانیان بر این اعتقاد بودند که . زندانیان زن بوده ایم

دخترمسلمان نباید باکره اعدام شود و دختران زندانی مجاهد 

و سوسیالیست و کمونیست را مورد تجاوز قرار می دادند، 

البته زنان و دختران کمونیست برای جالدانی چون 

الجوردی، غالمحسین عصا به دست معروف به الهام و 

 محمود احمدی نناد رئیش جمهور وقت که آن زمان بازجو 

 خشونت بر زنان و راه مبارزه با آن 
 ۱۶۲۳مارس  ۸سخنرانی جلسه پالتایکی 

سحر صبا —بمناسبت روز جهانی  
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و تیر خالص زن بود در حکم .اوضاع زنان ایران را ندارند 

غنائم جنگی بودند و کشتارشان را مجاز می دانستند، تجاوز 

اگر نگاهی به ! به آنها را نیز به عنوان کفار حق مسلم خود

اوضاع زنان در جهان بیاندازیم در برخی کشورها زنان 

اوضاعی بهتر از خیرا یک گزارش را در رابطه با مصر و 

این . خشونتی که بر زنان آنجا اعمال میشود را خواندم

خشونتها بر زنانی اعمال میشود که برعلیه دولت ارتجاعی 

تجاوز به زنان مصری در . مورسی اعتراض می نمایند

مالء عام که خود بدترین نوع خشونت می باشد و یا تحقیر و 

تنبیه بدنی آنها در طول این تغییر و تحوالتی که در مصر 

صورت گرفته بطور روتین ادامه دارد، طی اخباری که 

 ۲١در ماه گذشته در قاهره بیش از . جدیدا درج شده است

زن در امارن عمومی مورد تجاوز قرار گرفتند؟ گروه های 

متجاوز در سالروز انقالب به صورت گله، زنان را تنها در 

تعداد آنها به بیش از صدها . میدان تحریر به دام می انداختند

نفر می رسید، با وجود این پلیش اقدامی برای جلوگیری این 

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل . فجایع انجام نداده است

متحد که یک ارگان بورژوایی است، تنها عکش العمللی که 

.نشان داده است عدم دخالت پلیش را محکوم کرده است  

مسئله تجاوز به زنان از همان ابتدای جنبشهای توده ای 

به عنوان مثال در روز . مصر در دستور کار بوده است

نفر به خانم الرا لوگان خبرنگار  ۲١  ١١استعفای مبارک 

ابعاد . جنگی افریقای جنوبی در میدان تحریر تجاوز کردند

جدید این تعرض وحشت انگیز و تکان دهنده است اما 

بورژوازی و جامعه مرد ساالر مصر که قوانین پوسیده و 

ارتجاعی اسالم را در خود نهادینه نموده است بر این ادعا 

است که زنان نباید در صحنه سیاست حضور داشته باشند، 

حضور زنان در جنبشهای توده ای و اعتراض برعلیه 

وضعیت موجودشان دقیقا در تناق  و مخالفت با حکومت 

.مذهبی بنیادگرا می باشد                                          

این طرز برخورد وحشیانه به زنان در واقع ریشه در 

به اعتقاد . آپارتاید جنسی جهان بینی اخوان المسلمین دارد

آنها زنان با مردان برابر نیستند و حق هیچگونه اعتراض و 

مبارزه برای حقوق پایمال شده اشان را ندارند بنابراین 

.                    مستحق سرکوب و هر گونه خشونت هستند  

این توحش و بربریت نسبت به زنان از طرف بورژوازی 

مصر آگاهانه و بطور سیستماتیک طراحی شده و پلیش هم 

بعنوان بخشی از سیستم بورژوایی و ارگان سرکوبگر نه 

تنها به زنان به دیده حقارت می نگرد بلکه در تعرض و 

حمالت وحشیانه ای که به زنان میشود کامال سکوت اختیار 

.                                                              می نماید  

چند  وقت  پیش نماد خشونت و  تجاوز  به  زنان  در  هند  

اتفاقی که . فاجعه انگیز بود که جامعه را تکان داد

افتاد این بود که یک دختر دانشجو در اتوبوس مورد 

که با واکنش توده . تجاوز یک گن  شش نفره قرار گرفت

های مردم هند بشکل اعتراضات و تظاهرات وسیع خود را 

نشان داد و در ضمن توجه تمام رسانه های جهان به این 

گرچه . عمل وحشیانه در مالء عام را بخود جلب نمود

عکش العملهای جامعه هند بوینه در میان جوانان به رخداد 

این فاجعه چشمگیر بود، اما آلترناتیویی برای دوباره اتفاق 

نیافتادن و یا پیشگیری از این جنایات و خشونتها ارائه داده 

.نشد و بشکلی جلو اعتراضات گرفته شد                    

در آمریکای مرکزی و مکزیک روزانه صدها زن بدلیل 

بیشتر این زنان . زن بودنشان قربانی خشونت می شوند

قربانیخشونت ها در خانواده و ستم جنسی در زندگی 

دولت و ارگانهای قضایی به اندازه کافی . روزمره می باشند

. از این زنان حمایت ننموده و امنیت آنها را تامین نمی کنند  

بخش بزرگی از مجرمین بدون کمترین مجازاتی به کار 

زنان مورد تبعی  قرار می . خود همچنان ادامه می دهند

گیرند، به آنها ضرب و شتم می شود، مورد تجاوز قرار می 

  .                            گیرند و حتی بقتل می رسند

برای بخش وسیعی از زنان آمریکای مرکزی و مکزیک 

خشونت جسمی و روحی مسئله ای روزانه و دائمی است و 

حتی این روند از خردسالی با زندگی ایشان عجین شده است 

بسیاری از دختران و زنان راه مقابله و مبارزه با این 

جنایات را نمی شناسند مادران و خواهران و افراد مونث 

خانواده شان غالبا همین تجربه دردناک را پشت سر داشته 

.اند و در جامعه سعی شده بطور امری عادی تلقی شود  

میلیون زن  ٣تا  ۲مجموعا در سر تا سر جهان ساالنه 

طبق گزارش سازمان . بخاطر زن بودنشان بقتل می رسند

ملل، آمریکای مرکزی به مناطقی تعلق دارد که در آن 

.بیشترین کشتار زنان و خشونت برعلیه آنان اعمال میشود  

غالبا قربانی قبل از بقتل رسیدن بشدت مورد اذیت و آزار و 

اینگونه جنایتها براحتی پذیرفته . تجاوز قرار می گیرد

میشود و از سوی دولت ها نه تنها با عکش العمللی مواجه 

نمیشود بلکه سعی میشود سکوت اتخاذ شده و براین جنایات 

عدم مسئولیت و بی توجهی . بشری سرپوش گذاشته میشود

از جانب سیستمهای بورژوایی دامن   به این نوع خشونتها

و نه تنها راه حلی برای خاتمه دادن به آن جستجو   زده شده

نمی شود بلکه در مناسبات بورژوازی هر روز تولید و باز 

.تولید می شود                                                          

در السالوادور برای مثال طبق یک گزارش سازمان جهانی 

به قتل   رزن  ۰٧٧در حدود  ۲١١١حقوق بشر در سال 

زن بقتل رسیده اند             ۰۰۰در گواتماال . رسیده است
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شوم این خصوصی سازیها باعث شده، تعداد قابل  

توجهی از زنان به خارج از حوزه کار و فعالیت 

های سنتی شان پرتاب شده و مجبور شوند در شرایطی نا 

درصد زنان کارگر در  ٩۰برای مثال در هند . امن کار کنند

در مناطق آزاد تجاری در آسیا، . بخش غیررسمی شاغل اند

درصد  ٧١آمریکای التین و آفریقا که تعداد آن ها به بیش از 

 ۰می رسد و شرایط کاری اسفناکی حاکم است، حدود 

میلیون نفر در سراسر جهان در این مناطق آزاد کار می 

کارگران . درصد آنان را زنان تشکیل می دهند ٩١کنند که 

زن در بدترین شرایط زیستی برای شرکتهای چند ملیتی کار 

کار مزدی در شرایطی وحشیانه، همراه با رعایت . می کنند

نشدن ساعات کاری منظم، بدون حمایت های قانونی، عدم 

درمانی و با -پرداخت اضافه کاری، فقدان بیمه های بهداشتی

دستمزدی بسیار نازل از وینگی های این مشاغل محسوب 

  ..                              می شود 

عالوه بر این، زنان در کشورهای تحت سلطه نه تنها در 

بلکه   نقش زن کارگر مورد ستم طبقاتی قرار می گیرند

مورد ستم جنسی و   تحت اجرای قوانین ارتجاعی و سنتی

.قتلهای ناموسی، سنگسار و غیره هم قرار می گیرند   

زنان کارگر در بسیاری موارد کارفرماهای آنها عالوه بر 

اینکه بر نیروی کارشان مالکیت دارند و آنها را بشدت 

مورد استثمار قرار می دهند، همچنین این حق را به خود 

می دهند که بر جسم و جان آنها هم مالک بوده و هر وقت 

اراده کنند با اذیت و آزار جنسی و حتی تجاوز به آنها 

بعنوان . شدیدترین خشونتها را در مورد آنها اعمال نمایند

ساله کوره پز خانه و  ١٩گالوین سلطان نیا کارگر   :مثال

ساله جوجه کشی دخترانی  ١۰مهتاب احمد زاده کارگر 

دست به   بودند که بر اثر تجاوز و آزار جنسی کارفرما

کار فرماهای جنایتکاریشان نه تنها مورد . خودکشی زدند

مجازات قرار نگرفتند بلکه در قامت حامیان سرمایه به 

یا آنجا که . استثمار بیشتر و اعمال شنیع خود ادامه دادند

صاحبان تجارت سکش با حمایت دولتها و حاکمان سرمایه 

با قربانی نمودن صدها و هزاران زن سودهای کالنی به 

جیب میزند نه تنها مجاز هستند بلکه بیشترین خدمت را به 

اما زنی که به دلیل . سرمایه و نظام سرمایه داری می نمایند

فقر ناچار به تن فروشی میشود باید مورد شدیدترین 

در شرایط امروزه ایران بعلت . مجازاتها قرار گیرد

تحریمهای اقتصادی تورم و گرانی سر سام آور و 

بیکاریهای وسیع یک بخش از زنان چاره ای جز خود 

.              فروشی برای امرار معاش خود وخانواده ندارند  

سالگی به خاطر  ٩لیال مافی دختری که از : بعنوان مثال 

 فقر خانواده به تن فروشی واداشته شد، بارها مورد  تجاوز 

الزم است یک اشاره کوتاه به موقعیت زنان مهاجر هم داشته 

مهاجرت به اشکال مختلف و به دالئل متفاوت در . باشیم

در این مهاجرتها . چهار گوشه جهان صورت می گیرد

نیروی کار زنان به عنوان کارگران ارزان از یک طرف 

مورد بهره برداری صاحبان سرمایه قرار می گیرد و از 

طرف دیگر به دلیل زن بودنش مورد شدیدترین اذیت و 

زنان کارگر مهاجر نخستین . آزارهای جنسی قرار می گیرند

کسانی هستند که اخراج می شوند و از جانب اتحادیه های 

کارگری، به عنوان بخشی از طبقه کارگر که باید از 

تحقیرآمیزترین و . حقوقشان دفاع شود چشم پوشی میشود

فاجعه آمیزترین بخشی که زنان مهاجر در آن مشغول به 

این کارگران همچون . کارند، صنعت تجارت سکش است

و سودهای هنگفتی برای   بردگان به فروش می رسند

بزرگ مافیایی که بخش اعظمی از بورژوازی   شرکتهای

 جهانی را نمایندگی می کنند را بهمراه دارد                      

اگر کار خانگی و همچنین فعالیت های مربوط به باز تولید  

در این عرصه را نیز به حساب آوریم، دو سوم کار انجام 

شده در مقیاس جهانی، توسط زنان صورت می گیرد، این 

درصد  ١١در حالی است که زنان در مقیاس جهانی تنها 

درصد  ٧١. دستمزدها را به خود اختصاص داده اند

فقیرترین توده های کارگر و زحمتکش در جهان سوم و دو 

زنان . سوم افراد بی سواد در جهان را زنان تشکیل می دهند

. یک درصد از دارایی های جهان را صاحب هستند  

برای اقتصاد سرمایه داری، نیروی کار زنان در مقیاس   

نیروی کار زنان . جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است

بزرگ ترین بخش آن مجانی است و به رایگان . ارزان است

درصد کار صورت  ٣٣تنها به ازای . عرضه می شود

گرفته از سوی زنان دستمزد پرداخت می شود و مابقی در 

قالب کارهای مربوط به خانه داری نظیر بزرگ کردن 

فرزندان، مراقبت از همسر و افراد پیر و مری  خانواده یا 

. کار در بخش کشاورزی به رایگان انجام می شود  

. زنان شاغل عمدتاا در شرایطی غیر متعارف کار می کنند 

آن ها در مقایسه با مردان دستمزد کمتری می گیرند، زنان 

از امنیت شغلی کمتری برخوردارند و درصد باالیی از 

زنان مشغول کارهای موقت و کوتاه مدت با دریافت مزد کم 

هستند و از حمایتهای اجتماعی بسیار اندکی و یا در بسیاری 

موارد اصالا از هیو گونه حمایت اجتماعی برخوردار 

.                        نیستند  

طرحهای نئولیبرالی که پیامدش سازمان های مالی و 

اقتصادی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک 

جهانی می باشد نقشی مهم در امرخصوصی سازی دارایی 

 ها و کاهش مزایای اجتماعی بازی نموده، در نتیجه عواقب 
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: های گوناگونی می باشد بعنوان مثال¬طیف 

های ¬های لیبرال، رادیکال و فمینیست¬فمینیست

.سوسیالیست مارکسیست                                              

بحث در مورد فمینسم و دیدگاههای مختلف آن از توان این  

بحث و جلسه خارج است، فقط الزم است در رابطه با هر 

در دیدگاه نظری . کدام توضیح مختصری داده شود

های سوسیالیست و مارکسیست، آنها به مبارزه ¬فمینیست

داری معتقد و در حیطه مبارزه طبقاتی بیشتر ¬علیه سرمایه

.  را مد نظر دارند، نه به طور عمومی زنان" زنان کارگر" 

ها با نقش زنان در تجدید تولید و کار خانگی ¬آن

گیرند که دیدگاه ¬کرده و مفاهیمی را به کار می  آغاز

مارکسیستی در باره جایگاه زنان را برجسته نموده و طبقه 

از نظر استراتنیکی . بندی متناسب با آن را گسترش دهد

های متفاوت هستند اما ¬ها معتقد به فعالیت در سازمان¬آن

های مستقل زنان ¬ها با پروژه¬در ضمن بخش زیادی از آن

های ¬های سوسیالیست با فمینیست¬فمینیست.همکاری دارند

ها ¬آن. رادیکال سر سیستم ستم مرد ساالری توافق دارند

های مارکسیست با ستم طبقاتی و ¬چنین با فمینیست¬ هم

موقعیت کارگران دراین رابطه نظر مشترکی دارند و تالش 

کنند که این دو دیدگاه را در یک نظریه تحلیلی واحد به ¬می

ها با سازمانهایی ¬از نظر استراتنیکی آن. هم ارتباط بدهند

.               که چپ میباشند و مردان در آن فعالیت می کنند

های مستقل زنان ¬همکاری نموده و همزمان هم با سازمان

.                                                  فعال هستند  

های خود از ستم ¬های سوسیالیست در بررسی¬فمینیست 

بر زنان، ضمن طرح تمایز طبقاتی، اما بیشترین تاکید را بر 

ها تمایزات ناشی از ¬های آن¬ستم جنسیتی دارند در دیدگاه

ها باور دارند که مناسبات ¬اغلب آن. استثمار روشن نیست

. جنسیتی نسبت به مناسبات طبقاتی مقدم می باشد  

های لیبرال قادر به درک این که فرهن  ¬فمینیست

وجود . مردساالری ریشه در جامعه طبقاتی را دارد نیستند

فرهن  مردساالری در یک جامعه طبقاتی از یک طرف 

تداوم می بخشد و از   ستم بر زن را توجیه کرده و آن را

طرف دیگر در اثر حاکمیت مردساالری در جوامع طبقاتی 

در طول نظامهای مختلف مردها امتیازاتی را کسب نموده 

اند و بمراتبی که مردها به عنوان جنش برتر بر این 

امتیازات نائل آمده اند زنان در محرومیت قرار گرفته و به 

.  عنوان جنش دست دوم در جامعه محسوب شده اند

فمنیستهای لیبرال فقط خواهان یک سری برابریهای حقوقی 

نه تنها درکی دیالکتیکی از جامعه . زنان با مردان هستند

طبقاتی ندارند بلکه مسئله زنان را فقط در ستم جنسیتی می 

علتش هم این است که نوع تفکر این دسته از فمینستها . بینند

قرار گرفت، در خیابان و از طریق باندهای تجارت 

وادار به خودفروشی شد، چند بار دستگیر شد و   سکش

شکنجه های ستم سرمایه و قوانین ارتجاعی اسالم را بر تن 

سالگی در دادگاه به ١٨نحیفش حش کرد و سرانجام در 

اعدام محکوم شد در حالی که مسئول محلی که او در آن 

دستگیر شد به پرداخت جریمه و شالق و زندان کوتاه مدت 

قربانی شدن زنان به شیوه های مختلف که . محکوم گشت

اکثر قریب باالتفاق آنها با خشونت و تجاوز همراه است فقط 

این . ثمره تلخ یک حکومت ارتجاعی و امری تصادفی نیست

نوع ستمهای جنسیتی و طبقاتی در مورد زنان جهانشمول 

.است و ریشه در جامعه طبقاتی سرمایه داری جهانی دارد  

خشونت و تجاوز امری اتفاقی نیست، فقط در جنایت و 

ددمنشی یک حکومت خالصه نمیشود، صرفا منحصر به 

خشونت و تجاوز جایگاهی . دیکتاتوری های رسمی نیست

ساختاری در نظام سرمایه داری و کل جوامع طبقاتی 

عامل خشونت بر زنان در جامعه ما به هر . مردساالر دارد

شکلی که ظاهر می شوند سیستم سرمایه داری حاکم بر آن 

است، سیستمی که منافع سرمایه داران را تأمین می کند و 

سیستمی که مردساالری و خشونت برعلیه زن با آن در 

خشونت نمادی از . آمیخته و از آن تفکیک ناپذیراست

قساوت سرمایه داری مردساالر است، نظامی که مبنایش بر 

به این اعتبار این  .تصرف و مالکیت خصوصی است

سرمایه داران هستند که در نهایت از فرهن  مردساالری و 

خشونت برعلیه زنان سود می برند و نه مردها از هر طبقه 

خشونت را باید در این چهارچوب فهمید و برای . و قشری

اقتصادی سرمایه  -از بین بردن آن، به مناسبات اجتماعی

تعرض نمود نظامی که تجاوز و خشونت جزِء ارکان آن 

است و مبارزه برعلیه خشونت جدا از مبارزه بر علیه 

. نظام سرمایه داری نیست                                   کلیت  

هر چند تعدادی از جریانات مدافع حقوق زنان در 

چهارچوب مناسبات بورژوایی بر علیه این نابرابریها تالش 

و مبارزه می نمایند، اما واقعیت امر این است که برای 

رسیدن به برابری کامل زنان نمی توان راه حلی در جامعه 

تنها می توان پاسخ به این . بورژاویی برای آن جستجو نمود

.نابرابریها و مصائب را در راه حل مارکسیستی یافت  

در کنار نظرات مارکسیستی نظرات فمنیستی هم شکل 

گرفته است، نظرات فمینستی مردها را عامل ستم بر زن 

معرفی می کند و ستم جنسیت زن را ناشی از فرهن  

فمنیستها عامل . ارتجاعی مردساالری در جامعه می داند

مردساالری و ستم جنسیت بر زنان را طبقاتی ندانسته و 

البته باید در . دالئل آن را در نظام های طبقاتی نمی دانند

های متفاوت و ¬نظر داشت که فمیسنیسم خود دارای دیدگاه  
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درک الزم برای شناخت دوستان و دشمنان خود را  

.                      داده است  

. جنبش زنان در ایران از گرایشات مختلف برخوردار است

زمانی با برآمد جریان فمینیسم اسالمی و دوره ای با 

فمینیسی، که با باال گرفتن موج اصالح  -تحرکات لیبرال

.  طلبی و بوینه دوم خرداد همراه بود در نوسان بوده است

جریان اصالح طلبی نزدیک به یک دهه بر جنبش زنان 

اتوریته و نفوذ داشتن نمایندگان این جریان، چه در درون 

حاکمیت و چه در اپوزیسیون، تالش نموده تا حرکات 

مبارزاتی زنان را از مسیر اصلی خود منحرف نموده و به 

پشت جبهه رانده یا آن را به وسیله ای برای اعمال 

.سیاستهای خود تبدیل نمایند                                          

که به عبای آیات "کمپین یک میلیون امضاء " طراحان 

عظام آویزان شدند و به بارگاه فقه های مرتجع برای گرفتن 

تاییدیه مشرف شدند که به آنها بقبوالنند، که گویا حقوق زنان 

در مبارزات ! تضاد و تناقضی با اسالم والیت فقیه ندارد

توده ای و خیابانی آنچنان غافلگیر شدند خاموشی را به هر 

آنها که پایی . نوع حرکت و عکش العملی ترجیح دادند

درحکومت داشتند و متشکل بودند و طبق ادعایشان ده ها 

زن و دختر جوان را برای گرفتن یک میلیون امضاء بسیج 

کرده بودند چه شد که درست در گرماگرم مبارزات توده ها 

و زنان، دم فرو بستند و خاموش شدند؟ چرا گوشه ای از 

مطالبات بر حق زنان، حتی تا همان حدی که دیدگاه 

رفرمیستی اشان مدعی آن بود را هم مطرح نکردند؟ کمپینی 

بود که آگاه کردن زنان به   که چند سال بر این ادعا

حقوقشان جزء اولویت هایش بود، چه شد که در جنبش توده 

که زنان نقش قابل  ٨٨در سال   ای و مبارزات توده ها

 توجهی در آن داشتند ناگهان از صحنه خارج شد ؟ 

پاسخ به این سئوال را باید در نقش رفرمیستی و ماهیت 

جستجو نمود که خود " کمپین یک میلیون امضاء" ارتجاعی

آنها . بخشی از حاکمیت سرکوبگر جمهوری اسالمی هستند

با مبارزات و اعتراضات توده ای میلیونی مردم و جایگاه و 

نقش وینه ای که زنان در آن داشتند، روبرو شدند و شاهد 

بودند زنان چگونه با جسارت و شورمبارزاتی باورنکردنی 

. موجودیت کل نظام جمهوری اسالمی را به چالش کشیدند

زمانی که زنان انقالبی و سوسیالیست درعمل نشان دادند که 

اولین قدم برای رهایی واقعی زنان، سرنگونی کلیت نظام 

.  جمهوری اسالمی با همه جناح های رنگارن  آن میباشد

درست در چنین شرایطی بود که رهبران کمپین یک میلیون 

امضاء برای حفظ موجودیت نظام بربریت سرمایه 

حفظ موجودیت نظام . جمهوری اسالمی سکوت را برگزیدند

سرمایه را به دفاع از خواسته های  زنان  در همان  سطح  

می خواهند با دست یافتن به یکسری رفرمها به حل ستم 

مبارزه حتی در سطح تغییر و . جنسیتی زنان نائل آیند

موقعیت حقوقی زن یعنی تغییر قانون هم سرانجام به فعل و 

به این اعتبار مبارزه زنان . انفعال سیاسی منجر خواهد شد

.  برای کسب حقوق فردی و اجتماعی خصلت سیاسی دارد

دست یافتن زنان به خواسته های حقوقی حتی اگر با یکسری 

رفرم همراه باشد، تا سطحی به مبارزات حقوقی و سیاسی 

زنان کمک خواهد نمود، اما هیچگاه نخواهد توانست مسائل 

زنان را بطور بنیادی حل نموده و برابری کامل را برای 

.                           زنان بهمراه داشته باشد  

مارکسیستها معتقدند، ستم بر زن با پیدایش مالکیت 

به همین دلیل . خصوصی و جامعه طبقاتی بوجود آمده است

هم از نظر مارکسیسم، تنها راه از بین بردن ستم جنسیتی و 

اجتماعی جامعه -طبقاتی، دگرگونی ساختار اقتصادی 

انجام این وظیفه که با ایجاد یک جامعه . طبقاتی است

سوسیالیستی ممکن است نه فقط تحقق تساوی زن و مرد را 

امکان پذیر می سازد، بلکه زمینه را برای ریشه کن کردن 

. تمامی ایده های زن ستیزانه و مردساالرانه هم آماده می کند

ازم است مروری به وضعیت زنان ایران در طول یک دهه 

گذشته نموده و با بررسی نقش طراحان کمپین یک میلیون 

امضاء و نفوذ آنان در جنبش زنان که اهدافشان اعمال 

.  اتوریته و ایجاد فعل و انفعاالتی در این جنبش بود بنماییم

در باال اشاره نمودیم که فرودستی و شرایط دشوار زنان در 

ایران تحت سلطه یک حکومت مذهبی ابعاد بسیار گسترده 

تری یافته است، اما تبعی  و نابرابری، فقدان تامین 

اجتماعی و سرکوب زنان که ریشه در نظام سرمایه داری 

اعتراض و . دارد، تنها مختص به زنان در ایران نیست

مبارزه هر روزه زنان در ایران علیه این همه نابرابری و 

بربریت جمهوری اسالمی در طول بیشتر از سه دهه به 

ما شاهد بودیم که . اشکال مختلف و مداوم ادامه داشته است

زنان در صف مقدم اعتراضات چند  ٨٨در جنبش توده ای 

میلیونی قرار گرفتند و خیابانهای شهر را به اختیار خود در 

و با حرکت ومبارزه خود نشان دادند که دیگر ابزار . آوردند

.  پیش برد سیاست های اصالح طلبان رژیم کار ساز نیست

آنها از سیاستهای اصالح طلبان و لیبرالها عبور نمودند و با 

مبارزات رادیکال خود نشان دادند که بدون تعرض به 

مناسبات سرمایه جمهوری اسالمی نمی توان خواهان حل 

سی سال تجربه رژیم جمهوری . مسئله زن بطور واقعی شد

اسالمی با جناح های رنگارن  آن بوینه امتحان چندین ساله 

وعده های پوچ اصالح طلبان رژیم و عقیم ماندن سیاست 

بازی های حامیان آنها در اپوزیسیون، و در کنار این ها  

، به جنبش  رزمنده  زنان   ۰٧آموزه های گرانبهای انقالب 
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اصالحات نیست، بلکه ماهیت این کمپین و طراحان  

آن برای زنان ایران افشاء شده و بازگرداندن آنها 

زنان به عنوان ! دوباره به این چهارچوب غیر ممکن است 

نیمی از جمعیت هر جامعه رهایی و آزادیشان در گرو 

این وظیفه بر عهده سوسیالیستهای . متشکل شدنشان است

جنبش زنان است، که نیروی عظیم زنان بوینه زنان کارگر 

که ستم دیده ترین بخش طبقه کارگر را شامل میشوند 

آن زمان که زنان به انقیاد خود . متشکل و سازماندهی نمایند

تحت مالکیت خصوصی و خانواده گی پی برده ومبنای 

مبارزه خود را برای لغو این مالکیت و جامعه ای 

سوسیالیستی قرار دهند، آنگاه زن در شرایطی برابر با مرد 

در تولید اجتماعی شرکت خواهد کرد، موانع پیشرفت زنان 

به خاطر جنسیت از بین خواهد رفت و استعدادهای آنان 

.بعنوان یک فرد در جامعه شکوفا خواهد شد  

در کشورهایی نظیر ایران حتی کسب برابری در حقوق و 

اشتغال خود به مبارزه برای ایجاد تغییرات و پایان دادن به 

زنان . مناسبات نابرابر سرمایه داری گره خورده است 

کارگر و سوسیالیست جنبش زنان ایران، طی یک مبارزه 

مداوم، پیگیر و متشکل طبقاتی است که میتوانند باورهای 

کهنه را در مورد زن و جایگاه او در جامعه تغییردهند و با 

پیوند زدن این مبارزات به نیروی طبقه کارگر، آزادی و 

عملی شدن این . برابری برای همه زنان را واقعیت بخشند

اصل در گرو ارائه راهکارهایی ست که متضمن متشکل 

. شدن زنان در تشکلهای توده ای اشان می باشد  

۱۶۲۳مار س   

کمپین می . پائینی که هم ادعایش را داشتند ترجیح دادند

بایست نقش سازشکارانه خود را ایفا میکرد و تالش می 

نمود تا مسیر مبارزاتی زنان را از کانال مبارزه برای 

این نمونه مشخصی از تالش . سرنگونی رژیم منحرف سازد

فمینیسم اسالمی و لیبرال فمنیست در ایران است که بمدت 

بیشتر از یک دهه جنبش زنان را از مسیر و محتوای اصلی 

.                                             مبارزاتی تخطئه نمودند  

ارزیابی " کمپین یک میلیون امضاء" اخیرآ دست اندرکاران 

"  خود را در رابطه با جنبش زنان با مطلبی تحت عنوان 

من توجه . ارائه داده اند" جنبش زنان تحت سالی که گذشت

"  در این مطلب . شما را به نکته ای از آن جلب می نماییم

یکی از فعاالن کمپین یک میلیون امضاء معتقد است راه 

پیش روی فعاالن زن قرار دارد " سخت و پرپیو و خمی"

های سال  یابی پیشین این جنبش پش از اتفاق چرا که سازمان

."هم ریخته است به طوری کلی به ١٣٨٨  

این توجه را داد   باید به این فعالین کمپین یک میلیون امضاء

 ١٣٨٨های سال  که بانی بهم ریختن جنبش زنان پش از اتفاق

جنبش زنان بدرستی راه مبارزاتی خود را . خود آنها بودند

می پیمود و زنان مبارز و آگاه همراه وهمدوش دیگر اقشار 

مردم در جنبش توده ای می رفتند تا مناسبات سرمایه 

آنها . حکومت جنایتکار جمهوری اسالمی را به چالش بکشند

بدرستی این را درک کرده بودند که فقط با نابودی این نظام 

است که زنان می توانند به آزادی و برابری کامل دست 

اما شما دست اندرکاران این کمپین که دستی در . یابند

را در چارچوب   حکومت دارید و میخواستید این جنبش

نظام حاکم مهار نمائید و آنطوریکه خود انتظار دارید پیش 

بهمین دلیل درست در شرایطی که جنبش خالف پیش . برود

بینی های شما به حرکت انقالبی ادامه داد، رهبران کمپین 

آگاهانه تصمیم گرفتند که جهت مصالح حاکمیت سکوت را 

در ” کمپین یک میلیون امضاء“از آنجا که اهداف . برگزینند

چهار چوب حفظ نظام جمهوری اسالمی تعریف شده و 

اساسا تحقق خواسته ها و حقوق زنان را در همین چار چوب 

جستجو می کند بدون شک زمانی که توده ها کل سیستم را 

آماج حمالت خویش قرار میدادند، کمپین می بایست نقش 

سازشکارانه خود را ایفا میکرد و تالش می نمود تا مسیر 

مبارزاتی زنان را از کانال مبارزه برای سرنگونی رژیم 

منحرف سازد و در عمل هم آشکارا دیدیم که به جای طرح 

و بیان مطالبات زنان، چگونه برای شریک شدن در قدرت 

احتمالی جناح موسوی، برای گرفتن عکش در کنار زهرا 

باید به این فعال کمپین . رهنورد از یکدیگر سبقت میگرفتند

گفت مشکل در راه پیو وخم " یک میلیون امضاء " 

لیبرال و  -سازمانیابی دوباره جنبش زنان به طریق بورژوا  
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ادامه داش ١٩۲۰های نسبی زنان بود که تا سال   

ثریا به کشور های   امان هللا با خانمش ملکه ١٩۲٧  در سال

ترکیه، ایران ، روسیه، انگلیش، آلمان، فرانسه، ایتالیا،مصر 

و هندوستان سفر کرد و بعد از بازگشت به کشور، 

انتقاد گرفت و   و تعصبات سران قبایل را به  سنتگرایی

  .        درجهت بازسازی و ارتقای کشور گام برداشت

اما اصالحات او به وینه در رابطه با زنان، اعتراضات  

ها که از بانفوذترین خانواده «مجددی». سبب شد   زیادی را

های روحانی شهر کابل بودند، فتوای کفر شاه را با عکش 

به دستخط   برقع خود را کنار زده بود  که  هایی از ملکه

.  تن از علمای دینی در سراسر افغانستان فرستاد ند  ۰١١

تحریک احساسات   بدین ترتیب ارتجاع مذهبی توانست با

.مذهبی مردم ، مردم را به شورش وا دارد                       

این شرایط تقریبا تا یکسال دیگرپش از تبعید امان هللا و 

روی کار آمدن نادرشاه، ادامه یافت درین دوره   خانمش و

نیز پش از برقراری یک ثبات نسبی، زمینه ورود 

.پایتخت به مدارس میسر بود                     دختران  

به طور کلی، در دوره های ظاهرشاه و داود وحاکمیت 

از آزادی دست   حزب دموکراتیک خلق زنان به درجه یی

یافتند ، اما با روی کارآمدن مجاهدین و طالبان صحنه 

.                            دگرگون شد  

در فاصل  سالهای پایانی ده  هفتاد میالدی تا سپتامبر 

دوهزارویک، آنگاه که امریکاو متحدینش با پیروی 

ازشارلتانیسم عریا ن سیاسی گاه با مجاهدین وعناصری که 

شهرت یافتند علیه اتحاد شوروی « طالبان » بعدها به نام 

سابق و رژیم تحت الحمایه اش و گاه با طالبان علیه 

جنگیدند و   مجاهدین و دولت تازه به دوران رسیدۀ آنان

جنایت آفریدند و زمینه های عملی به قدرت رسیدن طالبان 

، و در إدام  همین شارلتانیسم بود که پش   را فراهم آوردند

از حوادث سپتامبر دوهزارویک ، طالبان یک شبه 

تروریست و ضدآزادی و ضد زن ومغضوب علیه و غیره 

وغیره پنداشته شده و دستور سرنگونی آنان از جانب 

.                                    گردید  پنتاگون صادر  

واژۀ طالبان از نگاه ترکیب زبانی از دو عنصر عربی 

که همان پسوند جمع بستن دراین ( ان ) و فارسی ( طالب ) 

«  طالب»میباشد تشکیل یافته است، کلم  عربی   زبان

.به کار میرود« شاگرد مدرس  قرآن»معموالا به معنای   

در مدارس مذهبی تحت نظارت           کودکان و نوجوانان

۱۶۲۴به مناسبت هشتم  مارچ     

                                        

 مقدمه   

افغان و انگلیش تا   بعد از جن  ١٩۲١از سال   افغانستان

اکنون کمتر دورۀ با ثباتی را در تاریخ از سر       

است این موضوع نقش زیادی دروضعیت نا   گذشتانده

درین جا مرور مختصری بر .بسامان زنان افغان داشته است

وضعیت زنان افغان در طول این مدت و حوادث تاریخی 

.مینماییم                             که به وقوع پیوسته است  یی  

نودو اند سالی پیش از امروز بعد از کشته شدن حبیب هللا ، 

امان هللا زمام امور را به دست گرفت و میشود گفت که 

.  نهضت زنان افغان از همین زمان آغاز شد

عمده ییکه که میتوان ازآن نام برد عبارت بودند   اصالحات

:    از  

فراهم شدن امکان تحصیل برای دختران تا درج  ابتدایی   .

 مانند پسران                       

.                       لغو قانون تعدد زوجات  

.                        سال ١۰زیرسن   منع نکاح دختران  

.                              از بین بردن برده گی خانه گی  

اعزام اولین گروپ از دختران دانشجو به کشورهای 

.                           اروپایی و ترکیه  

اولین بار انجمن حمایت نسوان به سر  ١٩۲١در سال 

به خاطر حفظ حرمت زنان در   پرستی کبرا خواهر امان هللا

.داخل خانه در مقابل همسران شان دایر گردید  

نخستین مکتب ابتدایی مخصوص خانمها به نام مستورات 

.ایجاد شد                                                                 

نخستین شمارۀ مجل  زنان به نام  ١٩۲١مارچ  ١٧در 

محتوای این مجله در مورد . ارشادالنسوان منتشر شد 

به مناسبت  فروغ سخنرانی زرقا

 هشت مارچ روز جهانی زن 
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تجاوز شان را مشروعیت بخشید ولی با گذشت هر  

 اول  روز عمق این فاجعه نمایانتر میشود             

اوال کمک ، حمایت و محافظت از نظام فاسد ی که بر  

بنیان فکری طالبی و جهادی استوار است و ثانیا معامالت 

آشکار و نهان با جناحهای رقیب که در منازعات افغانستان 

ثالثا سرازیر کردن میلیارد ها دالر پول که . زیدخل اند

ظاهراا برای کمک به مردم افغانستان و باز سازی کشور 

پرداخته شده و در حقیقت باج دادن به دم و دستگاه 

است که هدف آن برآورده شدن اهداف اشغالگران و   فاسدی

واین خود . نیرو های حامی آنان در افغانستان میباشد

نمایانگر اینست که آمریکا و متحدینش تا چه اندازه مزّورانه 

و عوامفریبانه سن  دفاع از زنان مظلوم افغانستان را بر 

 سینه میکوبند                                                          

کرزی که خودش را نمایندۀ دموکراسی اصیل در افغانستان  

جا میزند، با توشیح قانون احوال شخصی  اهل تشیع هویت 

. طالبی و زن ستیزش را به اثبات رسانید                      

ارباب زاده کرزی با حمایت برا دران شیع  جهادی اش به 

گون  دیگری ستم بر زن را احیا و باز تولید کرد ، با توشیح 

شورای علمای   قانون احوال شخصی  اهل تشیع کرزی و

اهل شیعه با کامل کردن آپارتاید جنسی در سراسر افغانستان 

خواهان جدا شدن اماکن آموزشی ، کار،خرید و فروش و 

حتی ممنوعیت مسافرت زنان بدون محرم را طرح کرده و 

شرع و احکام نبویی را نهادینه و رائج   بدین  طریق قوانین

که بر مبنای آن، در خلقت بشر، مرد اصل و زن   ساخت

. مردان است  فرع بوده و قیمومیت و حکمیت ازآنِ   

تیپ خودش با چال و   با نرمش و دلقک بازی  کرزی

نیرن  بمثاب  نمایندۀ طالبان کوشش نمود همدل با برادران 

شیع  جهادی اش یکبار دیگر زنان را از اجتماع به حاشیه 

این قانون دست هر نوع خشونت را در قبال زنان با . براند 

حمایت دولتی باز نمود ، عجیب نیست که امروز زنان در 

افغانستان با دهشت و بربریت سنت و مذهب دست و پنجه 

کرزی با توشیح قانون احوال شخصی  اهل . نرم میکنند 

سیاه افراط گرایی مذهبی را در لباس دموکراسی   تشیع لک 

در تمام ادوار تاریخ افغانستان در روی خود جاودانی 

.ساخت                                                                   

در دفاع از جان ، حفظ امنیت،   ناتوانی و بی میلی دولت

حرمت و حقوق شهروندان و به وینه زنان و باز گذاشتن 

مال، آخوند، ریش سفید، مرتجع، تفنگدار،   دست مشتی

طالب و مجاهد که هر کدامشان سر از آخور دولت ها یا 

عمال زنان   احزاب ارتجاعی منطقوی بیرون می آورند،

نشا   افغانستانی را بی پناهتر در جامعه ایکه در آن کمترین

نی از امنیت و عدالت وجود ندارد رها کرده است ، و 

پاکستانی های معتقد به آموزه های ناب اسالمی تعلیم می 

این کودکان در شرایطی سخت انضباطی، مملو از . دیدند

عمدتا این احساس . حش تنفر نسبت به زن، آموزش می دیدند

نفرت و انزجار تا جایی تقویت می شد که آنان نه تنها منکر 

خانه   وجود زن می شدند که حتی شأن او را تا حد حیوانات

.                       گی یا کاال تنزل می دادند  

میالدی ، دهها حکم مبنی  ۲١١١تا  ١٩٩۰درفاصل  سالهای 

بر ممنوعیت حضور زنان در محیط کار، عدم ادام  تحصیل 

زنان، ممانعت مداوای زنان توسط پزشک مرد، ممانعت 

حضورزنان در اماکن عمومی به تنهایی و بدون برقع، 

.توسط نیروهای طالبان به شکلی رسمی وضع و اجرا شد  

مجازات زنان با ضربات چوب و شالق به دالیلی چون 

باالرفتن چادر، دیده شدن پا و ناخن های رن  

همچنین صدور و اجرای احکامی چون اعدام . اجراشد   شده

و سنگسار در مأل عام صرفا به دالیلی همچون حضور زنی 

در جوار مردی ، تنها گوشه یی از زخم های چرکین بر 

. پیکره نیمی از جمعیت این سرزمین است  

دولت آمریکا، رژیم قرون وسطایی طالبان و اربابان القاعده 

را به ظاهر از میان برداشت اما به جای آن، جن  ساالران 

مجاهدین از گروپ های متعدد را به صحنه کشاند که 

ضد دموکراسی   برادران عقیدتی طالبان اند و به اندازۀ آنان

نشانده   درکنار آن نیز حکومتی دست. هستند  و ضد زن

نتیجه . چون حکومت حامد کرزی را به اریک  قدرت نشاند

آن چیزی است که امروز سازمان ملل اعتراف میکند که ، 

در افغانستان تحت حاکمیت آمریکا، ما شاهد بسط یافتن 

.دولت مواد مخدر هستیم                             

هرچند مردان، زنان و کودکان همگی قربانیان جمعی اند اما 

تعلقات جنسی، مذهبی و   در این میان ، زنان همواره به دلیل

. سنتی و فرهنگی خود، مورد استثمار مضاعف واقع میشوند

زنانی که از شرایط جنگی جان سالم به در برده اند امروز 

به دلیل نابسامانیهای ناشی ازجن  دچار مرگ اجتماعی 

.شده اند                                    

یازده سال بعداز طاعون طالبی وضع زنان در افغانستان از 

 چه قرار است                                    

اخبار و گزارشاتی را که جهان غرب از وضع زنان در 

چارچوب سیاستها و برنام  خود شان با اهداف معینی بیرون 

میدهند با وجود سانسور ها وکمی و کاستی های دل بخواهی 

، بیانگر حالت حاد و وحشتناکیست که هر انسان با منطق و 

.را تکان میدهد                                            آزادیخواه  

موقعیت زنان  ۲١١١سپتامبر  ١١گر چه بعد از حمالت 

افغانستان به ابزار تبلیغاتی رسانه های غربی مبدل شد و با 

مداخالت نظامی و         توجیه خشونت بر زنان افغانستانی
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افغانستان به خاطر حل و فصل منازعات و .قبیلوی  

زن و دختری که به بدل . اختالفات استفاده میگردد

داده میشود در حقیقت اسیریست تا باید به هر نوع اسارت 

و تمام کارآن خانه را برده .شکنجه و تجاوز تن در دهد

مساعد   اگر این زنان و دختران از شرایط نا.وارانجام دهد

زنده گی فرار کنند مطابق قانون شرع اسالمی که 

قانون اساسی کشور را تشکیل میدهد و به تأسی   زیربنای

زن نباید بدون اجازۀ شوهر یا محرم شرعی ترک   از آن

چه بسا زنانی . خانه نماید ، محکوم به جزا و زندان میگردد

.که ازین نوع سرنوشت در زندانهای افغانستان رنج میبرند  

افغانستان در زمین  توسع  انسانی رتب  یکصد و هفتاد و 

.            پنجم را در بین یک صد وهفتاد وهفت کشور دارد

و میر مادران به هنگام زایمان از هر صد   شمار مرگ  

هزار نفربه یکهزار وششصد تا یکهزارونهصد تن بالغ 

.میگردد     

.  سال به زور وادار به ازدواج می شوند  دختران زیر هجده 

       .افغانستان هشتاد در صد تریاک جهان را تولید میکند  

میانگین. سن مادر شدن دوازده سال و کمتر ازآن است   

چه بسا مادرانی که از فرط مجبوریت ناگزیر شده اند تا با 

بهایی معادل دو تا بیست و چهار دالراطفال عزیز و 

.                  جگرگوش  خویش را به فروش برسانند  

با این همه حاال نیرو های اشغالگر زمان کارشان به اتمام 

رسیده و پا از لجن خود ایجاد کردۀ شان در افغانستان 

بیرونمیکنند و با دادن فرمول هایی گن  و سر در گم نود 

در صد مردم فقیر و رنج دیدۀ افغانستان رااز بازگشت   ونُه

طالبان در هراس قرار داده و از طرح مصالحه با برادارن 

که ، اگر   خوب است بپرسیم.طالب کرزی حمایت میکنند 

قرار است این مصالحات ازسر دلسوزی و همکاری با زنان 

و به نفع مردم افغانستان باشد ، آیا در یکی ازین 

حفظ حرمت   اصطالح جرگه های تان نامی از مسأل   به

 زن و عدم تجاوز به حقوق انسانی اش را مطرح کرده اید؟

شان   نه تنها این بلکه این طرفین در گیر مصالحه اکثر

کسانی هستند که خود دست شان تا آرنج به جرم کشتن، 

تجاوز و هزاران جنایت دیگر در حق زنان و مردم 

افغانستان آلوده است چه کسی به اینها حق داده است که از 

 حق بیوه و یتیم افغانستان در مقابل طالبان نماینده گی کنند ؟

کرزی چه حقی دارد تا آنها را نمایندۀ مردم افغانستان بنامند 

؟ تازه مردم افغانستان خواهان کشانده شدن هردو طرف 

به پای میز محاکمه هستند تا میزمذاکرۀ سرنوشت   مذاکرات

.ساز برای خودشان                      

از مشاهدۀ مناسبت اقتصادی و اجتماعی موجود در 

افغانستان و بی توجهی نظام فاسد وضعیت اسفبار  زنان و  

به بهانه های   علم کردن خواسته های فیندمنتالیستی شان

و با سوختاندن ، چور   مختلف به خیابانها و جاده ها ریخته

شور و غوغا بر پا کرده و   و چپاول و سرقت اموال مردم

بدین ترتیب این مشت مرتجع با همسویی ارتجاع منطقه پیام 

کنترل و قدرت سیاسی شان را به شهروندان به وینه زنان 

میرسانند که این خود نیز به صورت روانی زنان افغان را 

.بیشتر به انقیاد میکشد                                   

این سالهایی که اشغالگران، گروپ های مختلف   در تمام

جهادی و طالبی وغیره وغیره در افغانستا ن مصروف شخم 

زدن جامعه و مردم افغانستان استند در پهلوی بمباران، آتش 

کشیدن و تخریب مکاتب ، دانشگاه ها و شفاخا نه ها با 

سؤاستفاده از ا مکانات محدود روزمرۀ مردم به إحداث 

مساجد و تکیه خانه ها پرداخته   مدارس دینی، حوزه ها ،

ساالنه میلیارد ها   همچنان گذشته از بودج  دولت،. میشود 

دالر پول وارد افغانستا ن میگردد که قسمت أعظم آن صرف 

تبلیغات مذهبی وتعالیم و تفاسیر دینی وهابی، احمدی، شیعی 

خالصه ارتجاع مذهبی منطقه و ارتجاع . وغیره میگردد 

مذهبی افغانستان با طرح چنین روش ها توانسته اند افکار 

که این خود   عصر حجری را دوباره ایجاد و احیا نمایند

  . زنان را از لحاظ حقوقی و اجتمایی در مضیقه قرار میدهد

فساد، فقر، فحشا، زرع و پخش مواد مخدر، سیستم اقتصادی 

بر   و اجتماعی فاسد و استثمارگرانه، نظام فکری مبتنی

باور های عقب مانده و به شدت ضد زن و 

متحجران  مربوط به عصر بربریت و جوامع بدوی   سنتهای

. کشانده است  ، زنده گی زنان را در افغانستان را به تباهی  

چون تحقیر،   سیمای زنان افغانستانی را واقعیت های تلخی

، سربریدن ،   خشونت، سرکوب، بریده شدن گوش و بینی

شدن ، به آتش کشیده شدن با اسید سوختانده شدن،   سنگسار

اختطاف شدن ، در کوچه و بازارمورد تجاوزقرار گرفتن، 

با حیوانات مبادله شدن ، به فروش رسیدن ، 

و هزاران تراژیدی   به ازدواج در کودکی،  وادارگردیدن

میسازد که نه تنها توسط امامان مساجد، قضات و و   دیگری

بلکه توسط نزدیک ترین خویشان مرد خودشان    دولتمردان

.                          باالیشان تحمیل میشود  

و مصلحتی کودکان و نو جوانان   ازدواج های اجباری

مشکل دیگریست که گریبانگیرمردم افغانستان میباشد، 

چنانکه آمارهای بین المللی نشان میدهد ، در نتیج  این 

از هر ده نفر زن در افغانستان یک نفر آن کشته   ازدواج ها

روزنام  ایندی پندنت چاپ لندن گزارش نموده که . میشود

تعداد زیادی از مقتولین به صورت رسمی راپور داده نشده 

.                                     و همچنان خاموش باقی میماند  

واقعیت تلخ دیگر اینکه از زنان و دختران در  جامع          
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میزنند خودشان نیز قربانیان این فرهن  عقب  

با .       و باور های مذهبی و بیسوادی هستند  مانده

وجود این قید و بند ها وفشارهای گوناگونی که بر دست و 

پای زنان افغانستان کشیده شده است زنان در افغانستان و 

خارج از مرز های افغانستان باید آرام ننشسته و با تمام 

و   نیرو و توانشان در به زیر کشیدن اوهام و خرافات

که نسل به نسل   قوانین عصر حجر و بربریت و توحش

شده و هر روز با هزاران ابزار برای تولید و   برآنان تحمیل

.  باز تولید آن تالش صورت میگیرد مبارزه و تالش نمایند

زنان آگاه همگام با مردان آزادیخواه کوشش نمایند تا برای 

شکستن تابو های مذهبی، بی حقوقی زنان، سادیزم فکری و 

جنسی مال، مجاهد و رهبران مذهبی سیاسی جامع  مرد 

ساالر فاسد و طبقاتی افغانستان منسجم شوند، و در ضمن 

برای بر چیدن مدارس مذهبی و ایجاد موانع در راه 

افکار و عقاید بنیادگرایی مذهبی کار نمایند بی تردید   پخش

این مبارزه خیلی دشوار و پر بهاست ولی متاسفانه راه 

دیگری جز به گورستان سپردن نظام موجود در افغانستان با 

تمام افکار و باور های قرون وسطایی طالبانی جهادی و 

.                            امثال آن وجود ندارد  

جنبش زنان در افغانستان بخش جدایی نا پذیر جنبش رهایی 

زن در منطقه است، گر چه وضعیت زنان در افغانستان با 

در   سائر زنان منطقه قابل مقایسه نیست، ولی با آنهم

صورت عدم مقاومت در مقابل متحجرین طالبانی جهادی و 

اخوانی که همچون هیوالیی در منطقه سر بیرون آورده اند 

و با همکاری غیر مستقیم سیستم فاسد سرمایه داری که آنها 

را تجدید حیات میکندن زنده گی نیمی از جمعیت منطقه به 

.  مسأل  زن یک مسأل  انسانیست.کشیده خواهد شد  تباهی

بناءا مبارزه به خاطر آزادی و برابری جنسی و ننادی و 

پوست و آزادی بیان وغیره وینۀ زنان نبوده بلکه   رن 

.وظیف  تمام انسانهای آزاد ، مترقی و سوسیالیست میباشد  

زنده باد هشتم مارچ روز تجدید پیمان مبارزه برای آزادی 

.                                                                   زنان 

        

تبلیغات رسانه های نظام مرتجع حاکم بعضا چنین استنباط 

میگردد که زنان در تمام طول تاریخ افغانستان چنین 

سرنوشتی را از سر گذشتانده اند، در حالیکه اگر جامعه 

امروز افغانستان را با سه دهه و اندی پیشترمقایسه کنیم به 

وضاحت دیده میشود که تا قبل از استیالی باند های مسلح 

مجاهدین و طالبان و دولت فاسد فعلی زنان از نظر حفظ 

جان حرمت و امنیت و شرایط اجتماعی بهتری برخوردار 

..                                                                   بودند  

عقب مانده گی فرهنگی، بی سوادی و باور های مدذهدبدی از 

کده زندان افدغدانسدتدان را نده تدندهدا در    جمله عواملی هستندد

مددحدددودۀ مددرزهددای افددغددانسددتددان درهددم کددوبددیددده بددلددکدده عددیددن 

را درسائر کشور های جهان نیز    سر نوشت شوم آنان  همین

زنان افغان علیرغم سالها زنده گی در .  سایه وارتعقیب میکند

کشور های میزبان به سبب فشار های موجود در خداندواده و 

قدادر بده    حفظ فرهن  و سنت های عقب مانده و مدردسداالر

تکلم زبان کشور میزبان نیستند ، آنان بیشتر شبیه به مداشدیدن 

پخت و پدز و اندجدام کدار هدای    سکش و تولید مثل شده و به

این طیف خانم ها بیشتر به خدمتگاران بدی .  خانه مشغول اند 

اجوره یی میمانند که گویا به غیر از کار و امدوراتدی کده از 

جانب مرد خانه به صورت سنتی از قدبدل تدعدیدیدن شدده هدیدو 

 .مصددروفددیددت دیددگددری ندددارنددد ونددمددیددتددوانددنددد داشددتدده بدداشددنددد

تعداد معدودی از این زن ها ازین حالت بیزار شده و عدکدش 

دم دسدت    با پشتوان    ودر مقابل، مردان.  العمل نشان میدهند 

ترین ابزار چون خدا، مذهب، پیغمبر، سندت، رسدم، عدرف، 

اعتبار، غیرت مردان  شان را مجاز شدمدرده عدالوه بدر لدت 

کوب زنان وشکستن دست و پا و بریدن بدرخدی از اعضدای 

در .  آنها را مورد تهددیدد هدای جداندی قدرار مدیددهدندد   بدنشان

اینگونه موارد زنان به خاطر نجات زنده گی شان مجبور بده 

فرار گردیده و عدۀ معدودی از آنها به خانه های امن پناه می 

 ناگفته نباید گذاشت که این مردان که به خشونت  دست . برند
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پرداخت می شود و حتی قوانین کار ارتجاعی سرمایه که 

ضد کارگری بودن آن بارها و بارها در این کشورها به 

عمق فاجعه و . اثبات رسیده است، هم به اجرا در نمی آید

بردگی مزدی در این کارگاههای تولیدی غیر قابل تصور 

است، تا آنجاییکه به دستمزدها بر میگردد، دستمزد 

معموال به " شرکت های تولیدی واسطه" کارگران در 

اندازه پنج دهم درصد یا حداکثر یک درصد قیمت لباسی 

بیمه ناشی از . است که در فروشگاهها بفروش میرسند

حوادث در این شرکتها و مراکز تولیدی موجود نیست و 

کارگران مجبورند هزینه عدم رعایت اولیه ترین شرایط 

.ایمنی کار را با جان خود بخرند                                    

یکی از مراکز پر سود که با کار بشدت ارزان زنان کارگر 

صنعت نساجی . همراه است صنایع پوشاک بنگالدش است

بنگالدش از دهه هفتاد قرن بیستم به این سو رشد تصاعدی 

این بخش اکنون هشتاد درصد صادرات هجده . داشته است

میلیاردی این کشور را تشکیل داده و منبع اصلی درآمدهای 

درصد تولید و صادرات  75در حدود . ارزی کشور است

لباس متعلق به انحصارات زنجیره ای بین المللی بخش 

هستند که باالترین ... و." ام.اند. ها " و" کی ک " پوشاک 

سود خود را از دستمزد های بسیار پایین کارگران بخش 

صنایع نساجی نقش . نساجی بنگالدش بدست می آورند

درجه اول را در اقتصاد بنگالدش دارند بهمین دلیل در 

حدود چهل درصد نیروی کار کشور که بیشترین درصد آن 

نود . زنان میباشد را جذب رشته های نساجی کرده است

درصد از نیروی کار سه و نیم میلیونی بخش نساجی را 

بخش اعظم این کارگران دختران . زنان تشکیل می دهند

زنان . جوانی هستند که سن شان از چهارده سال به باالست

کار شاق و طاقت فرسا قادر نخواهند   کارگر با این شرایط

عارضه های این نوع . بود طوالنی مدت به کار ادامه دهند

کار صدمات جبران ناپذیری به جسم و روان زنان کارگر 

کارگران بوینه از نظر بینایی و ستون فقرات   وارد میکند،

زنان آسیب دیده بدون حق بیمه . دچارآسیبهای جدی میشوند

درمانی و بازنشستگی توسط کارفرمایان به عنوان 

کارگرانی که نمی توانند بازدهی کاری یک کارگر سالم را 

. داشته باشند از کار اخراج می شوند               

اخیراا در کشورهای پیشرفته صنعتی خریداران این البسه 

این تولیدات مرغوب کجا . برایشان سوال بر انگیز شده است

و تحت چه شرایط کاری و توسط چه کسانی به بازارهای 

 کشورهای غربی سرازیر میشود؟ تولید کنندگان این لباسهای 

طبق خبرهای درج شده در مورد صنایع نساجی در جهان 

میلیون کارگران نساجی را زنان تشکیل  35درصد از  90

گزارش بیانگر وضعیت اسفناک میلیونها کارگری . می دهند

است که کمپانیهای غول آسا در قبال استثمار مضاعف آنها 

کار در صنایع نساجی . سودهای کالنی به جیب می زنند

با   گوشه ای از جنایات سرمایه جهانی را نشان می دهد که

به بند کشیدن میلیونها انسان در بدترین شرایط کاری به 

این گزارش پرده از راز و . حیات ننگین خود ادامه می دهد

رمز نهفته صنایعی بر می دارد که انحصارات چند ملیتی 

جهانی را بدنبال خود دارد و از پر سود ترین صنایع دنیا 

برای کسب و انباشت این سرمایه های نجومی از . میباشد

جان و پیکر نحیف دختران و زنان جوان کارگری مایه 

گرفته میشود که در دخمه هایی که مراکز تولیدی نامیده شده 

به وحشیانه ترین شکل استثمار میشوند و تحت اذیت و آزار 

.جنسی قرار می گیرند                          

کشورهایی مثل جنوب شرقی آسیا، جنوب آسیا و آمریکای 

التین بیشترین کارگران نساجی جهان را به خود اختصاص 

انحصارات چند ملیتی تولید پوشاک با ایجاد شرکت . داده اند

های تولیدی وابسته در این کشورها نیروی کار زنان را با 

دستمزدهای بسیار پایین، ساعات کار طوالنی و حداقل 

.  امکانات و عدم ایمنی محیطهای کاری به کار می گیرند

شرکتهای تولیدی بزرگ به شکل شرکتهای زنجیره ای 

هستند که تعداد زیادی زیر مجموعه از شرکتهای تولیدی 

کوچکتر در پیرامون خود دارند که تولیدات مرحله ای را 

درهمین کارگاههای زنجیره ای است که . انجام میدهند

نیروی کار زنان به شدیدترین شکل ممکن مورد استفاده 

 قرار می گیرد و دستمزدی در سطح گرسنگی به کارگران 

استثمار زنان کارگر نساجی اوج  

 بربریت سرمایه جهانی

 سحر صبا                                     

 ۷۶   



 

در این کشورها نیروی . کودکان ممکن شده است 

کار زنان بخش بزرگی را در بازار کار تشکیل 

شکوفایی سرمایه داری بر مبنای استثمار نیروی کار . میدهد

ارزان زن به این معنا است که زنان در برابر استثمار و 

ستم سرمایه داری کم حقوق تر و بیدفاع ترند و زنان و 

مردان کارگر از یک اتحاد مشترک طبقاتی برای تحقق 

. برابری برخوردار نیستند                        

فعالیتهای اقتصادی و تولیدات این صنایع نساجی بر محور 

صادرات است و تولیدات صادراتی باالترین رقم سودآوری 

بیشتر کارگران تولیده . را برای سرمایه داران رقم میزنند

.کننده این اجناس زن می باشند                      

بردگی کار در این صنایع بقدری باال است که توجه تعدادی 

از انجمن و سازمانهای حقوق زنان را به وضعیت دشوار 

شرایط کار این زنان و عدم استاندارد محیطهای کار جلب 

یکی از این انجمنها انجمن حقوق زنان . نموده است

کارزار لباس های "این انجمن عضو کارزاری بنام   :است

." ) ث. ث. ث"تمیز  Clean Clothes Campaign می (

است که از حدود   این کارزار شبکه ای بین المللی. باشد

سازمان تشکیل شده و برای بهبود شرایط کار در  300

. کارخانه های تولیدی در نقاط مختلف جهان مبارزه می کند

شرکت تولیدی وابسته به انحصارات  15این کارزار از 

جهانی چند ملیتی در رشته پوشاک خواسته است که درباره 

شرایط و محیط کار و سایر جوانب مربوط به کارگران 

شاغل این واحدها، اطالعاتی در اختیار   کارزار قرار 

شرکت تولیدی تنها هفت شرکت با دادن  15از . دهند

اطالعاتی در ارتباط با شرایط و محیط کار موافقت نموده و 

هشت شرکت دیگر با ارائه هر گونه اطالعات مخالفت 

.   کردند  

")دیزل"شرکت هائی که مارک های معروفی چون 

Diesel ")هوگوبوس"، ( Hugo Boss ")جینز فریتز"،(

Jeans Fritz ")لی"، ( Lee " )ورانگلر"و (  Wrangler)

")اف.و"تولید کرده و زیر مجموعه انحصار  VF هستند، ( 

در شمار شرکت هائی هستند که از دادن هر گونه اطالعات 

در باره شرایط و محیط کار کارگران اجتناب کرده 

")اف.و."اند VF در رشته لباس   از انحصارات غول آسا(

نورد .د"در جهان میباشد که مارک های بسیار معروفی مثل 

.                    به آن تعلق دارد  The Nord Face    “فیش

تولیدات این نساجیها به بهترین شکل ممکن و با مارکهای 

معروف از طریق این شرکتهای غارتگر به بازار مصرف 

همین انحصارات : بعنوان مثال. جهانی ارائه داده میشود

که عرضه کننده مارکهای بسیار معروف " اف.و"  غول آسا

است از دادن اطالعات شرایط  کاری این مراکز تولید ی    

زیبا و فریبنده که از جان و هستی اشان مایه می گزارند 

میلیونها کارگر زنی هستند که هیو وقت اجازه ندارند از 

نظام بربریت سرمایه . دسترنج و تولیدات خود استفاده نمایند

این کارگران ارزان زن را با نهایت شقاوت و بیرحمی بکار 

می گیرد تا جوابگوی بازارهای انحصاری سرمایه داری 

البته پاسخ این سوال را کارگران نساجی بنگالدش و . باشد

در راس آنها دهها هزار زن کارگر یکسال گذشته با 

اعتراضات و اعتصابات خود برعلیه بربریت مزدیشان به 

دهها هزار کارگر زن به خیابانهای . گوش جهانیان رساندند

داکا ریختند، با اعتصاب سراسری خود کار مزدی را 

متوقف نمودند، در مقابل هجوم وحشیانه پلیش سینه سپر 

کردند کشته و زخمی دادند، و با صدای رسا به سرمایه 

داران محلی و جهانی اخطار دادند که قادر هستند حقوق حقه 

. خود را از حلقوم این جانیان بیرون بکشند  

اکثر این کارگران زن نساجی از کشورهای دیگر آسیایی و 

زنان جوانی میباشند که به هند، چین یا بنگالدش در 

جستجوی کار مهاجرت می کنند و برای بقاء خود و خانواد ه 

این زنان . اشان مجبورند به این بربریت سرمایه تن بدهند

هفته ای هفت روز بر روی خط تولید زنجیره ای کار کرده 

و اغلب اوقات آنها را وادار به اضافه کاری، بدون دریافت 

این زنان کارگر به عنوان زن دائما . دستمزد، می نمایند

مورد تبعی  جنسی در محیط کار خود قرار می گیرند، در 

برابر کار برابر با مردان دستمزدی کمتر از آن ها دریافت 

می کنند و بطور دائم از طریق کارفرماهای خود تحت اذیت 

یکی از . و آزار جنسی و مجازات قرار می گیرند

شاخصهای مهم کار بردگی مزدی در این نساجیها نابرابری 

کارفرمایان استخدام . دستمزد بین زنان و مردان کارگر است

بشرطی که )کارگران زن را به کارگران مرد ترجیح میدهند 

...  مخارج مرخصی زایمان و شیرخوارگاه و مهد کودک و 

، عمالُ و آگاهانه با مشاهده یک سری (را نداشته باشد

وینگیها در کارگران زن به این تمایز بین کارگران زن و 

آنها کارگران زن را از آن جهت برای . مرد دامن میزنند

کار در این صنایع ترجیح می دهند که منظم تر هستند و 

احتماالا به شرایط نامناسب کار راحتتر تمکین می نمایند و با 

البته از . دستمزدی کمتر از دستمزد مردان کار میکنند

نیروی کار زنان با هر پیشرفتی در صنعت و تکنولوژی 

برای سود آوری بیشتر سرمایه استفاده شده و در اغلب 

مواقع از وجود زنان کارگرعلیه کارگران مرد که مزد 

.              بیشتری به آنها تعلق می گیرد استفاده میشود     

رشد اقتصادی در صنایع نساجی کشورهای آسیایی بسیار 

این آهن  سریع رشد اقتصادی . سریع و قابل توجه میباشد

از قبال استثمار نیروی کار ارزان بوینه نیروی کار زنان و 
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نساجی، برای بار آوری بیشتر کار و انباشت ارزش  

:  این کارگران از جمله  اضافی با استثمار مطلق

کاهش مطلق مزدهای حقیقی، افزایش ساعات روزان  کار، 

افزایش شدت کار بدون سرمایه گذاری، کاهش روزهای 

تعطیل، استثمار کار کودکان، پرداخت مزد کمتر به زنان 

کارگر نسبت به مردان برای کار برابر، بهره برداری از 

نیروی کار ارزان در کشورهای دیگر، اعمال تبعی  به 

کارگران مهاجر، و غیره، و افزایش نرخ استثمار از طریق 

.              باال بردن بارآوری کار بهره می گیرند           

کارگران بنگالدش که نود درصد آنان را زنان کارگر 

دهند، در تولید یهای نساجی کار می کنند که  تشکیل می

صاحبان این صنایع شرکتهای چند ملیتی غربی میباشند، در 

محل کار . شرایطی طاقت فرسا به کار اشتغال دارند

اطاق های تن  و تاریکی است که کارگران در کنار   آنها

آنها ناچارند در گرما و تاریکی و هوای . هم چیده شده اند

کثیف بدون حداقل شرایط بهداشتی کار کرده و به طور 

همیشگی در معرض گرد و خاک پارچه ها و مواد شیمیایی 

این زنان حتا از آب آشامیدنی . کارخانه قرار داشته باشند

سالم در محیط کار داغ خود محروم بوده و گاه مجبور به 

این . اند بیش از چهارده ساعت کار با حداقل دستمزد بوده

شرایط و موقعیت کاری تنها به کارگران نساجی بنگالدش 

خالصه نمیشود بلکه تمام کارگران صنایع نساجی بوینه در 

کشورهای آسیایی، آمریکای التین و جنوب شرقی آسیا را 

کارگران زن رشته نساجی معموال بعد از . هم شامل میشود

سال ها کار طاقت فرسا در شرایط غیر بهداشتی پیر، 

آن ها که فاقد هر گونه بیمه . و بیمار می شوند  فرسوده

درمانی هستند توانائی کار را از دست داده و بدون دریافت 

بازنشستگی به ازای سالهائی که کار کره اند، خانه نشین می 

.  شوند  

در بنگالدش اگر چه زنان در مراحل اول شکل گیری 

صنایع نساجی و گسترش آن برای نجات خود و خانواده 

اشان از گرسنگی و رهائی چاره ای جز اشتغال در این 

صنایع نداشتند و بیشتر از مردان تن به استثمار خشن و 

بیرحمانه سرمایه داران محلی و انحصارات بین المللی آنها 

داده اند اما با گذشت زمان زنان سعی نموده اند تغییر و 

نسل های جدید . تحولی در شرایط خود بوجود بیآورند

کارگران زن که بدرجه ای از تحصیالت برخوردار بوده و 

با بکارگیری تجارب مبارزات والد ینشان با آگاهی و 

هوشیاری و در عین حال روحیه رزمنده تری با مسائل 

به اعتراض به شرایط . محیط کارشان برخورد می کنند

دشوار و غیر قابل تحملشان کارگران زن نساجی بنگالدش 

از  . به اعتصاب سراسری دست زدند 1389در مرداد ماه   

علت این امر هم کامال واضح است که . خوداری می کند

شرایط کاری در دخمه ها یی که محیط کار نامیده میشود 

بقدری غیر انسانی و از استثمار وحشیانه برخوردار است 

که انعکاس هر نوع خبر و اطالعات در این زمینه چهره 

کثیف سرمایه را بیشتر در انظار جهانیان افشاء می نماید، و 

از طرف دیگر این اطالعات کمک خواهد نمود که این 

بردگی سرمایه علنی شده و توجه طبقه کارگر جهانی را به 

این نوع شیوه استثمار معطوف نماید و باعث اعتراضات و 

افشاگریهایی در سطح جهانی شود، در نتیجه باعث خواهد 

. شرکتها کاهسته شود  شد از اعتبار این  

این انحصارات چند ملیتی بخش اعظم سرمایه جهانی را 

شامل میشوند و برای سرمایه داران کمترین هزینه را دارند، 

بورژوازی آگاهانه برای . و با سود آوری باالیی همراه است

ممانعت از متشکل شدن و حرکتهایی از پایین توسط 

کارگران سعی در ایجاد نهادها و سازمانهایی از باال نموده 

است که ظاهراا تالش می نمایند اهداف و برنامه های خود 

را برای بهتر نمودن شرایط کارگران از نظر حقوقی بکار 

اما این سازمانها و نهادها کامال در خدمت به . گیرند

بورژوازی جهانی و اخته کردن حرکتهای طبقه کارگر 

نمونه مشخص اینها را . جهانی شکل گرفته و عمل می نمایند

و یا همین نمونه ." او. ال. آی"و "جوها . ان"می توان 

یا بطور مشخص . را نام برد" انجمن حقوق زنان"مشخص 

" فمنت"تر برای تغییر این وضعیت  Femnet ( نهاد آلمانی) 

فیر شنیت " در ژوئیه امسال پروژه ای تحت نام  Fair 

Schnitt مطالعه برای صنعت مندی مبتنی  -سهم عادالنه") 

نیرو های جوان در . شروع کرده است( بر عدالت اجتماعی

صد مرکز مربوط به رشته نساجی تحت آموزش قرار 

این کارزار می خواهد نیروهای تحت . خواهند گرفت

آموزش را نسبت به شرایط کار در کشورهای تولید و صادر 

کننده صنایع نساجی نسبت به شرایط کار، محیط کار حساس 

بدین ترتیب آگاهی الزم و توجه برای رعایت شرایط . کند

 اجتماعی محیط کار مورد توجه قرار گیرد                      

بورژوازی جهانی با بکار گیری این نهادها و سازمانهای  

تحت سیطره اش میخواهد از تشکلهای واقعی کارگران 

این سازمانها و نهادها . توسط خود کارگران جلوگیری نماید

ساخته و پرداخته دست امپریالیستها می باشند، برای توهم 

پراکنی بین کارگران و معرفی خود بعنوان نهادهای حمایتی 

اینها دقیقا با اجرای اهداف و . کارگری، سازمان داده شده اند

سیاستهایشان که منحرف کردن و مهار کردن حرکتهای 

کارگری می باشد در خدمت به منافع بورژوایی عمل می 

.کنند   

سرمایه داران با بکارگیری میلیونها زن کارگر  صنایع      
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این . و فالکتی است که به آنان تحمیل میشود 

برعلیه عدم ایمنی محیط کار و کارگرانی   مبارزه

که به این دلیل جان خود را از دست داده اند، بر علیه به 

استثمار گرفتن کودکان به کار بردگی، شکنجه و آزار 

کارگران، آزار و سوء استفاده جنسی که در موارد زیاد 

برای کارگران زن و کودک اتفاق افتاده، در کل این شورش 

دهها هزار کارگر زن و مرد بنگالدشی برعلیه نظام بردگی 

آنها چرخهای تولید سرمایه را با نیروی . سرمایه داری است

به اتکاء و ایمان به . آگاهی و طبقاتی خود متوقف نمودند

نیروی طبقاتیشان و اینکه تنها متشکل شدن چاره کار است 

بزرگترین درس تاریخ را به سود جویان سرمایه دادند، با 

اعتراض و اعتصابات چندین ماهه در مقابل حمالت پلیش 

سرکوبگر ایستادند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، زخمی 

و کشته شدند اما به این جنایتکاران و مزدوران سرمایه 

ثابت کردند بدون کارگران آنها نخواهند توانست کاری پیش 

ودر راس آن   گرچه مبارزات کارگران بنگالدشی. ببرند

زنان موفق نشد ه اند به تمام خواسته های خود از جمله به 

میزان افزایش دستمزد ی که می خواستند دست یابند و این 

اما این حرکت عظیم تا اینجا هم . مبارزه همچنان ادامه دارد

این موجب شده . دستاوردهادی مهمی بهمراه داشته است

است که افزایش دستمزد به سرمایه داران محلی و 

در بستر این مبارزات . انحصارات جهانی تحمیل شود

طبقاتی زنان کارگر بنگالدشی نه فقط سرمایه داری خودی 

و بین المللی بلکه تبعیضات جنسی یک جامعه سنتی و عقب 

.                             مانده را نیز به چالش کشیده اند  

یکی از دستاوردهای مهم این حرکت این است که زنان 

کارگر در رشته نساجی ضرورت متشکل شدن و داشتن 

تشکل های کارگری را در اولویت خود قرار داده و به این 

نتیجه رسید ه اند که مبارزه با شرایط غیرانسانی و همچنین 

تبعیضات جنسی حاکم بر محیط کارشان به صورت قطعی 

تجربه نشان می دهد . در گرو ایجاد تشکلهای کارگری است

زمانی که زنان کارگر در تشکلهای کارگری متشکل می 

شوند می توانند برای احقاق حقوق خود و تبعیضات حاکم 

بر زنان در محیط کار غلبه کرده و شرایط زندگی خود را 

در کشورهایی که زنان کارگر دارای . بهبود بخشند

تشکلهای اتحادیه ای یا به اشکال دیگر متشکل هستند هر 

زمانی که الزم بدانند برای افزایش دستمزدها یشان دست به 

در ضمن زنان کارگر متشکل . اعتراض و اعتصاب میزنند

دارای بیمه بهداشت و درمان و بیمه بازنشستگی هستند که 

عالوه بر آن پرداخت . توسط کارفرما پرداخت میشود

روزهای تعطیل، مرخصی ها و اضافه کاریها از طرف 

معموال زنان . کارفرما به زنان دارای تشکل تضمین میشود  

درصدی  50دولت افزایش حقوق . خواسته های خود نمودند

اما این بخشی از خواسته . کارگران بنگالدش را اعالم نمود

های کارگران است که متحقق شده است و کارگران 

دولت و کارفرمایان پذیرفتند . بنگالدش به آن راضی نیستند

یورو  32یورو به  18که حقوق کارگران از ماهیانه از 

کارگران نساجی در بنگالدش تقریبا کمترین . افزایش یابد

متوسط حقوق ماهیانه یک کارگر . دستمزد را در دنیا دارند

بنگالدشی حتی پش از افزایش پیشنهادی دولت معادل پنجاه 

برابر کمتر از متوسط حقوق یک کارگر اروپائی و هزاران 

برابر کمتر از درآمد مدیران و سهامداران بزرگ کمپانیهای 

. بزرگ لباس است                         

این توافق دولت فقط با پنجاه درصد افزایش دستمزد خشم 

حقوق تعیین شده تکافوی زنده بودن . کارگران را برانگیخت

تاکا  5000اتحادیه های کارگری تقاضای . را هم نمی دهد

بعد از این توافق . یورو در ماه کرده بودند 55یعنی تقریبا 

دولت تظاهراتهای گسترده ای از طرف کارگران در 

مخالفت با تصمیم دولت و کارفرمایان در نقاط مختلف شهر 

این اعتراضات با یورش نیروهای ضد . داکا انجام شد

نزدیک به ده . شورش، گاز اشک آور و باتوم پاسخ گرفت

دهها نفر از . هزار کارگر در این اعتراضها شرکت داشتند

کارگران . کارگران دستگیر شده و تعداد زیادی زخمی شدند

حمله پلیش را بی جواب نگذاشتند و چند مامور پلیش نیز 

در آن فاصله بسیاری از کارخانه های نساجی . زخمی شدند

.و پوشاک تعطیل شدند                                      

با آزادی تشکل های کارگری در بنگالدش هم از   اگر چه

سوی سرمایه داران و هم از سوی دولت بشدت برخورد می 

شود اما با وجود این زنان توانسته اند برای ایجاد تشکل های 

و یک مبارزه طبقاتی . خود به طور فعال وارد عمل شوند

گسترده و هماهن  را پیش ببرند و تن صاحبان این شرکت 

ها را که هر ساله میلیاردها یورو سود از حاصل کار شان 

مبارزه کارگران زن بنگالدش . بدست می آورند بلرزانند

 سمبلی از یک مبارزه واقعی و طبقاتی بر علیه سرمایه، فقر 
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اتحادیه ای همان امتیازات و قرارداد کاری را دارند که    

موقعیت شغلی کسانی که در . مردان از آن برخوردارند

اتحادیه ها متشکل هستند بطور استثنائی بهتر از موقعیت 

هر چند اکثر این تشکلهای . آنانی است که تشکل ندارند

اتحادیه ای موجود به دلیل نفوذ سوسیال دمکراسی و 

سیاستهای حاکم بر آن در اکثر موارد کارگران را در 

احقاق حقوق خود وادار به سازش طبقاتی با کارفرما می 

اما در شرایطی که تضاد کارگران و کارفرماها . نمایند

شدت می یابد، در این صورت کارگران نمایندگان اتحادیه 

ای خود را مجبور می نمایند، میز مذاکرات صاحبان 

و بدون اکتفا به هر زد . صنایع و کارفرماها را ترک کنند

و بندی از باال و با اتکاء به نیروی طبقاتی خود به مبارزه 

. در اشکال مختلف تا تحقق خواسته هایشان ادامه میدهند

با اعتصاب سراسری که در یونان شروع : بعنوان مثال

شده است، کارگران یونان به تصمیمات اتحادیه هایشان 

گردن ننهاده و با اشغال محلهای کار خود و به کنترل در 

مایل به اجرای   آوردن آنها اعالم کرده اند که فقط

به تصویب   تصمیماتی هستند که توسط اکثر کارگران

  . رسیده باشد                          

مبارزه زنان کارگر صنایع نساجی بنگالدش پیامدهای با 

زنان کارگر . ارزشی برای زنان کارگر جهان دارد

بنگالدشی ثابت نمودند و توانستند در مبارزه بی امان 

چندین ماهه اشان برای دست یافتن به خواسته هایشان 

همچون همطبقه ایهای مردشان و همگام با آنها با یک 

منفعت طبقاتی مشترک برعلیه ستم طبقاتی و جنسیتی که 

و به اهمیت . بر آنها وارد شده است مبارزه و ستیز نمایند

و با مبارزه آشتی ناپذیر با . متشکل شدن پی بردند

صاحبان سرمایه راهی را برای زنان کارگر در تمام 

کشورهای دنیا بوینه زنان استثمار شده صنایع نساجی 

هموار نموده اند که با انتقال تجارب ارزشمند مبارزاتی 

خود در ارتباط متقابل با هم تحت عنوان جزیی از یک 

با . طبقه جهانی شرایط اسفناک خود را بهبود بخشند

بحرانهای اقتصادی و سیاسی موجود در سراسر دنیا و 

حرکتهای ضد سرمایه داری برعلیه آن، این حرکت و 

مبارزه زنان کارگر نساجی بنگالدش می تواند نقطه 

عطفی در رادیکالیزه نمودن مسیر مبارزه زنان کارگر 

دنیا و بوینه رشته نساجی و گسترش این مبارزات در 

و همچنین تجارب با ارزشی در امر . ابعاد توده ای باشد

پی بردن به ضرورت متشکل شدن و نوید بخش افقهایی 

باشد که گرایش سوسیالیستی و فعالین سوسیالیستی جنبش 

کارگری جهانی بتوانند راهکارها و آلترناتیوهای عملی 

خود را در متشکل نمودن هر چه بیشتر کارگران در این 

.        حرکت ضد سرمایه داری جهانی به صحنه بیاورند  
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تن های هرزه را    

 سنگسار می کنند 

 غافل از اینکه 

اسغافل از اینکه شهر   

شهر پر از فاحشه های ت  

و ک   مغزی است و        

کسی نمی داند مغزهای 

 هرزه ویرانگرترند

تا تن های هرزه          وغ  

   

فروغ فرخزاد       فرخ   



 

  

 

 

خط سیاسی ای تحت نام  گرایش لیبرالی بر جنبش 

زنان تاثیر گذاشته است، این گرایش سیاست و راهکارهایی 

در پیش گرفته که همواره معطوف به اصالحات آرام و 

تدریجی ست و متکی به تغییرات در چارچوب قانون 

.                                                                  میباشد  

در طبقه متوسط یک قشر فعال و با سابقه لیبرال حضور 

دارند که تا به امروز نقش هنمونیک در این جنبش داشته و 

تالش نموده اند بر مبنای قانونگرایی مدنی حرکت زنان را 

مهار نمایند، اما این جنبش و زنان مبارز و فعال در آن با 

پشت سر گذاشتن موانع سر راهشان، از نوع قانونی و 

مذهبی، در عمل و در زندگی اجتماعی روزمره اشان، از 

پوشش و حجاب گرفته، تا تن ندادن به ازدواجهای اجباری 

و حق برابری در طالق، منع تعدد زوجات، حق بدون قید و 

شرط اشتغال، لغو قانون قراردادهای موقت کار و استخدام 

زنان و مردان با قراردادهای رسمین رشد و اعتالیشان در 

عرصه های اجتماعی، هنری و 

آموزش عالی، اشتغال در حرفه ها و 

رشته های مختلف، و بکاربردن 

ابتکارعمل و یافتن راه حل های مناسب 

برای حل مشکالت مشترک روزمره 

اشان در محل زندگی و کار، در هر 

اینها . عرصه ای جاری بوده است

نشاندهنده پتانسیل مبارزه زنانی است 

که بطور روتین در مقابل سرکوبهای 

استبداد حاکم قدعلم نموده اند، و از 

طرف دیگر در تالش هستند با گرایش 

لیبرالی حاکم که قصد مهار کردن حرکتهایش را دارد، به 

                         دمبارزه برخاسته و برآن فائق آیند       

حرکت فعال زنان بنا به ماهیت   انقالبی بودنش توانسته در 

بسیاری از موارد در مقابل تالشهای اصالح طلبان که می 

خواستند از این جنبش به عنوان ابزاری برای به قدرت 

رسیدن خود یا حفظ قدرت رژیم اسالمی استفاده نمایند، و یا 

این . مانعی بشوند بر سر راه انقالبی شدن آنها، بایستد

حرکت با یک جهت گیری سیاسی درست بمثابه یک نیروی 

اجتماعی برعلیه قوانین سرکوبگرانه زن ستیز جمهوری 

اسالمی و سلب حقوق فردی و اجتماعی زنان به مبارزه 

و بطور پیگیر و مداوم در اعتراضات . برخاسته است

روزمره اش مالک و معیارهای قوانین زن ستیزی را زیر 

پا می گذارد و بر این تالش است که ارزشهای مترقی 

 نماید .                  اجتماعی را به جای آن جایگزین نماید

مقاله حاضر بطور مشخص به نقش گرایشات موجود در 

، و به وینه عدم 1388جنبش زنان بعد از جنبش توده ای 

.حضور این جنبش در صحنه مبارزاتی امروز می پردازد  

جنبش زنان در مقایسه با دیگر جنبشهای اجتماعی با 

این دشواری ها تا . دشوارهایی تا به امروز مواجه بوده است

کنون موانعی در ایجاد راهکارهای انقالبیش بوجود آورده، 

و بدین علت نتوانسته اهداف و نقشه عملهای هدفمندش را 

جنبش زنان از طبقات اجتماعی مختلف و . بخوبی ایفاء نماید

. متضاد تشکیل شده و گرایشات مختلف را نمایندگی می کند

هر یک از این گرایشات راه حل و 

پالتفرمهای خود را برای حل مسائل 

مشی لیبرالی . این جنبش ارائه می دهند

در جنبش زنان، بنا به حضور مستقیم 

طبقه متوسط در آن، از پایه مادی قوی 

تری برخوردار است و قدرت بیشتری 

یکی از . در باز تولید خود داشته است

شاخصهای دست باال داشتن این خط 

مشی لیبرالی در جنبش زنان کمپین 

و همچنین . یک میلیون امضاء میباشد

این گرایش تالش نمود هنمونیش را 

اعمال  88بر جنبش زنان در طول جنبش توده ای مردمی 

..                                                                  نماید   

جنبش حاضر زنان محصول تحرکات وسیعی از زنان در 

تا کنون  57طول بیش از سه دهه یعنی از مقطع انقالب 

میباشد، که زنان را درتجمعات وسیع به خیابانها به مبارزه 

زنان در این مبارزه خستگی . دسته جمعی کشانده است

ناپذیر در طول این سالها رژیم استبداد اسالمی را برای 

در جریان این مبارزه . احقاق حقوق خود به چالش کشیده اند

نسل جدیدی پا به میدان گذاشته که انقالب را ندیده و تجربه 

نکرده است، اما به یمن سواد و فرهن  سیاسی و باال رفتن 

سطح آگاهی، و از همه مهمتر ظلم و ستم بی حد وحصری 

که به دلیل جنش زن بودن بر آنها روا شده است، از تکاپوی 

مدام و مبارزه برای برابری درحقوق فردی و جایگاه 

. اجتماعی خود و کسب آزادی لحظه ای از پای ننشسته اند

بازنگری، سوسیالیستی به جنبش زنان، 

۲۳۸۸بعد از جنبش توده ای   

 

سحر صبا   
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زنان با : بعنوان مثال این راهکارها عبارت بود از 

شرکت خود در جنبش توده ای توانستند خواستهای 

مدنی و حقوقی اشان را به این جنبش علیه دیکتاتوری نظام 

حاکم در جهت تغییر ساختارسیاسی که آزادی را بدنبال دارد 

و نتیجه حاصل از این حرکت زمینه را برای . ربط دهند

استراتنی سوسیالیستی، و ایجاد تشکلهای توده ای زنان 

در پایینتر به این راهکارها بیشتر پرداخته . فراهم نماید

.                                                             خواهد شد  

اوج جنبش توده ای بسویی میرفت که امکان تعرض به 

ساختارهای سیاسی و اقتصادی رژیم را عملی می ساخت، 

اصالح طلبان و لیبرالها در رودرویی با این حرکت به 

وحشت افتادند و معادالت آنها بر هم زده شد، تالش نمودند 

که جنبش مزبور از چارچوب انتخابات فراتر نرود و از 

ترس آنها . تعرض به ساختارهای سیاسی ممانعت بعمل آید

از این بود با رشد جنبش توده ای طبقه کارگر و نیروهای 

رادیکال به این جنبش راه یابند و تمام طبقات متخاصم 

درگیر در جنبش خواسته های دموکراتیک خود را مطرح 

نموده و به یک نیروی اجتماعی بزرگی برعلیه رژیم 

البته جنبش از حد و مرزی که آنها . سرمایه تبدیل شوند

برایش تعیین نموده بودند فراتر رفت و آنها سعی داشتند آن 

. را مهار نموده و به مرحله شروعش باز گردانند  

زنان با فعالیت چشمگیر خود تا حدود زیادی خواست ها  

یشان را در جنبش جاری توده ای منعکش نمودند تا جاییکه 

جامعه را وادار کردند که نیرویشان را به شکل نیروی 

تعیین کننده ای به حساب آورد و حقوق زنان را در زمره 

.  حقوق دموکراتیکی که خواست کل جامعه است برشمرد

مبارزه زنان مبارز که طیف وسیعی از زنان اقشار و 

طبقات مختلف را تشکیل میداد و بطور مشخص زنان 

کارگر هم بشکل پراکنده در این جنبش حضور داشتند تا 

جایی پیش رفتند که شور و اراده خود را برای تغییر نظام 

سیاسی حاکم نشان دادند البته اگر این روند مبارزه ادامه می 

یافت ضرورت دست بردن به بنیانهای اقتصادی سرمایه 

بحران . داری هم در دستور کار این جنبش قرار میگرفت

اقتصادی ای خانمان براندازی که جامعه ایران را در بر 

گرفته و به سرعت رو به افزون است، سطح معیشت 

کارگران و زحمتکشان و توده های مردم را مورد حمله 

این بحران . قرار داده، و هر روز عمق بیشتری می یابد

اقتصادی، بحران سیاسی جدی را بهمراه خواهد داشت، 

وتوده های زحمتکش مردم با مسائل و معضالت اجتماعی و 

آن وقت .اقتصادی بمراتب دشوارتری روبرو خواهند شد

نیروهای مبارز شرکت کننده در جنبش توده ای و مدافعان 

خط مشی لیبرالی در جنبش مدنی زنان با این مواجه خواهند 

زنان در سطح بسیار گسترده ای به  88در جنبش توده ای 

در . خیابانها ریختند و فعاالنه در این عرصه شرکت نمودند

ابتدای شروع جنبش عمومی تحرکات زنان متاثر از 

سیاستهای اصالح طلبان وجنبش سبز بود اما بمراتبی که 

جنبش به جلو صحنه می آمد و رو به جلو حرکت میکرد از 

حیطه هنمونی قانونگرایان مدنی خارج شده و خود سیستم 

آن چه اتفاق . نظام جمهوریاسالمی را به چالش می گرفت

افتاد این بود که بخش بزرگی از زنان و بوینه بسیاری از 

نیروهای سابقا فعال در جنبش مدنی زنان به شکلی گسترده 

و تعیین کننده در جنبش توده ای جاری شرکت کردند و 

بخشی از آنها در طول این مبارزه کوتاه مدت به این نتیجه 

رسیدند که برای دست یابی به خواست های برابری طلبی و 

.  مدنی شان دست کم نیاز به تغییر ساختارهای سیاسی است

آن ها با توانایی های معینی در جنبش اعتراضی توده ای 

شرکت کردند، با نقش فعال و انکار ناپذیزشان در 

رادیکالیزه نمودن آن نشان دادند که برای دست یافتن به 

برابری جنسیتی و حقوق برابر با نظم و ساختار سیاسی 

آن . حاکم مواجه اند و این مانع را باید از سر راه بردارند

تحلیل و نظری که حرکتهای اجتماعی برای کسب حقوق 

مدنی را از مبارزه برای تغییر و تحوالت سیاسی و 

اقتصادی جدا می ساخت و سعی می کرد راهکارهای خود 

را ارائه دهد با اوج گیری و رادیکالیزه شدن جنبش توده ای 

خط مشی لیبرالی که سیاست خود را بر . به چالش گرفته شد

مبنای اصالحات آرام و تدریجی و با اتکاء به تغییرات قانون 

گرایانه بنیان نهاده بود و انتظار میرفت که در جنبش توده 

ای با همین ملودی حرکت زنان را تحت هنمونی خودش به 

حرکت وادارد، با عروج یک جنبش توده ای روبرو گشت 

جنبش زنان با یک . که مصمم به عبور از نظام حاکم بود

واقعیت انکارناپذیر روبرو شد، آنهم شرکت جمعهای 

گسترده ای از زنان بود که در ضمن اینکه خود جزیی از 

این حرکت رادیکال بودند اما در سمت و سو دادن آن هم 

نقش فعال داشتند و به این ارزیابی رسیدند که راهکاری که 

بمدت یک دهه ست که در جلو صحنه تحت نام جنبش مدنی، 

قرار گرفته و وعده و وعید می دهد و سعی کرده حرکات 

اجتماعی زنان را سازمان بدهد، قادر نیست این جنبش را به 

جایگاه تازه ای که زنان . اهداف برابری طلبانه اش برساند

در جنبش توده ای مردم ایران علیه دیکتاتوری نظام حاکم 

یافتتد تحولی کیفی در سیر پیشروی جنبش زنان ایجاد کرد و 

همین موجب می شود دوران مسلط شدن خط مشی لیبرالی 

در جنبش زنان در ایران بدرجه ای رن  ببازد، و راه 

کارهای دیگری که تا کنون کمتر به تصور می آمدند و یا 

.      دشوار می نمودند ارائه داده شوند و امکان تحقق یابند
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که تحوالت در جوامع انسانی هر چه متمدنانه تر و  

انسانی تر صورت گیرد و انسانها بتوانند 

چون . خواستهای خود را بدون نابودی یکدیگر به پیش برند

هر قدرتی که با زور بر سر کار آید، هرگز این ابزار را 

کنار نخواهد گذاشت تحوالت اساسی بدون خونریزی باید 

ممکن شود و جوامع انسانی باید مکانیسمهای دیگری برای 

انسانهای متمدن بسوی جوامعی . تحوالت اجتماعی پیدا کنند

میروند که دولتها با جلب نظر مردم روی کار باشند نه 

زمانی که اسلحه و زور حرف میزنند، جایی . بزور اسلحه

جنبش زنان پتانسیل . برای منطق و استدالل باقی نمی ماند

مرد ساالری . تحول در مبارزات اجتماعی و مدنی را دارد

و زور و قلدری پیوندی درونی دارند و مبارزه زنان 

حضور زنان تنها در . سالهاست که آنها را به چالش میکشد

شعارهایی که بر تامین حقوق زنان پافشاری میکند نیست، 

حضور آگاهانه زنان یعنی خط پایان کشیدن به هر شیوه 

خشونت آمیز در مبارزه برای پیشبرد نظر، هر چند که 

. ارتجاع حاکم در به خون کشیدن و تخریب آن تالش دارد

حضور اگاهانه زنان یعنی جلوگیری از خشونت و 

خونخواهی، تقویت راههای انسانی و مدنی در پیشبرد 

مبارزه، دفاع از حقوق فردی، آزادی پوشش و سبک 

."                                                               زندگی  

اما در فعالیت . مدعیان این خط مشی مخالف خشونت هستند

های روزمره اشان با دستگاه قضا یی و جزایی استبداد 

مستقیما روبرواند و برای کوچکترین حرکتی در معرض 

دستگیری و زندان و پرداخت وثیقه های سنگین میباشند و 

عمال با خشونت درگیراند، آنها شاهد پتانسیل در حرکتهای 

زنان و تحوالتی در مبارزات اجتماعی و مدنی اند اما برای 

این که زنان و مردان به یک حقوق مدنی یکسان برسند، 

نیازی دائمی و پیوسته به آزادی عقیده و بیان و تجمع و 

چنین نظرات و خط مشی تا کنون . متشکل شدن نمی بینند

توانسته سطح مبارزه و فرهن  سیاسی و اجتماعی در 

جنبش زنان را تقلیل دهد، از رشد رو به جلو این جنبش 

.کاسته و آن را فرسنگها از عرصه مبارزه واقعی دور نماید  

از سردمداران این خط مشی لیبرالی گرفته تا هوداران پر و 

پا قرص آنها یک سیاست مشترک ضد خشونت و مسالمت 

آمیز را در پیش گرفته و روی آن پای می فشارند، تبعیت 

آنان از این سیاست حفظ مناسبات سرمایه جمهوری اسالمی 

زمانی که حرکت زنان در جنبش توده ای با یک . است

پتانسیل قوی به میدان آمد و تا جایی پیش رفت که قصد 

دست اندازی به ساختارهای سیاسی دیکتاتوری حاکم را 

داشت، این خط مشی احساس خطر نموده و سعی نمود این 

تا جایی که این . حرکت را از مسیر واقعی خود متوقف نماید

زنان به رفاه و اقتصاد ربط مستقیم و جدی دارد، و برای 

دست یابی به حقوق مدنی مجزا یی که آنها ادعایش را دارند 

.                          باید به ساختارهای اقتصادی دست برد  

در جنبش توده ای، گرچه هنمونی گرایش لیبرالی برحرکت 

زنان کامال محسوس بود اما، زنان مبارز با حرکتهای 

ساختار شکنانه گامهای محکمی در تضعیف و غلبه بر این 

حرکتهای موجود در جنبش، حاکی . هنمونی بر می داشتند

از این بود که جنبشهای اجتماعی و جنبش توده ای در تطابق 

با هم حرکت نموده، و حرکت خود را در یک منفعت 

اهمیت نقش تعیین کننده ای که . مشترک دنبال می نمایند

زنان مبارز در گسترش و رادیکالیزه نمودن جنبش ضد 

استبداد ایفا نمودند در آن بود که آنها انزوا طلبی سیاسی و 

اجتماعی زنان را در مبارزه با نظام زن ستیز درهم 

شکستند، و اگر جنبشهای دیگر اجتماعی بوینه جنبش 

کارگری به عنوان یک طبقه در این جنبش توده ای ظاهر 

میشد در نتیجه زنان در اجتماعات بزرگ و فعال خود می 

توانستند متحدین خود را در طبقات پیشرو جامعه و در تقابل 

با طبقات و اقشار مرتجع نظام حاکم گسترش دهند و حرکت 

زنان را از سیطره هنمونی خط مشی لیبرالی خارج نموده و 

واضح است این جریان لیبرالی . آنها را به حاشیه برانند

امروز حاشیه ای شده و فعالیت زنان را هم در سطح وسیعی 

به انزوای سیاسی و اجتماعی سوق داده است، و ظاهرا 

اثری از فعال بودن زنان در سطوح مختلف جامعه بعنوان 

این انزوا سیاسی گرایش . نمادی از این جنبش دیده نمیشود

لیبرالی، و به حاشیه رانده شدن آن نه به خواست واقعی 

سوال . خودشان بلکه در تقابل با جناح حاکم اتفاق افتاده است

این است که، فرض کنیم حتی گرایش لیبرالی در جنبش 

زنان فعال شود و بدرجه ای هم نفوذ بدست آورند، چه راهی 

پیش پای جنبش زنان می گذارند؟ چه استراتنی سیاسی ای 

را تبلیغ می کنند؟ نهایتاا به اینجا رسیده که بعنوان نیروی 

بازدارنده حرکتهای رادیکال زنان را مهار نموده تا فراتر از 

اصالحات آرام مدنی پیش نروند، مبادا موجودیت نظام حاکم 

.جمهوری اسالمی را بخطر بیاندازند                      

خط مشی اتخاذ شده گرایش لیبرالی بر این مبنا است که 

شرایط دستیابی به حقوق مدنی برابر برای زنان را جدا از 

تغییردادن بنیان های سیاسی و اقتصادی مد نظر دارد و در 

کل حتی به آزادی بیان و عقیده و تشکل آن را بی 

آنها معتقدند شیوه های مبارزه در حال تغییرند . میداند  ربط

مردم باید . و زمان انقالبات با خشونت باید روزی خاتمه یابد

با آراء خود و از طریق مسالمت آمیز بتوانند سیستمی را 

کنار بگذارند نه از طریق دگرگون کردن بنیانهای اقتصادی 

"    که قطعا با خشونت روبرو خواهد بود نظرشان این است
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بحران اجتماعی جنبش های اجتماعی قادر باشند  

نظام سیاسی را سرنگون نمایند و ایجاد تغییرات 

بنیادی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی را عملی کنند را 

نام این استراتنی راه انقالبی است، و هدف . نفی می نمایند

لیبرالیسم ایرانی با چنین مختصاتی خصومت با انقالب است 

مدعیان خط مشی لیبرالی با تمام قوا سعی نمودند میسر  

را به نفع  88جنبش زنان و جنبش توده ای مردمی 

بورژوازی ایران که خود هم یک بخش از آن میباشند 

اما . منحرف نموده و در مهار کردن آن نقش ایفاء نمایند

زنان با شرکت گسترده خود در جنبش مردمی ایران نشان 

دادند که بدون وجود آنها و برابری و خواست های حقوقی 

هیو جنبشی دموکراتیک نخواهد شد و آنها بعنوان نصفی از 

جامعه بخصوص که یک بخش قابل مالحظه از این جنبش 

را زنان کارگر تشکیل می دهند پای ثابت و بی چون و 

چرای هر تحرک و مبارزه ای برای رهائی از سایه شوم 

نظام دیکتاتوری اسالمی و ایجاد جامعه ای مبنی بر برابری 

شرکت زنان کارگر در جنبش جاری باعث شد . و آزادی اند

فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان وارد مرحله جدید 

مبارزاتی شده و تا حدودی خواست های مدنی و حقوقی 

و در جهت   زنان را با جنبش توده ای علیه دیکتاتوری حاکم

تغییر ساختار سیاسی برای کسب آزادی مرتبط کندن بازده 

این حرکت زمینه را برای استراتنی چپ درجنبش زنان 

فراهم می نماید، در عین حال می تواند امکانی در اختیار 

پیشروان جنبش زنان قرار دهد تا در سیاست های تا کنونِی 

خود تجدید نظر نمایند و مسیر تازه ای در پیش گیرندن و 

سرانجام با حضور خود در عرصه یک مبارزه سرنوشت 

ساز در جامعه حرکت زنان را بسوی ایجاد تشکل های توده 

ای و اعتالی فعالیتهای اجتماعی و سیاسی در آن سهولت 

.بخشند                                                                    

همانطوریکه اشاره شد عدم دخالت طبقه کارگر در قامت 

این فرصت را برای خط  88یک طبقه در جنبش توده ای 

مشی لیبرالی ایجاد نمود که هنمونی خود بر جنبش توده ای 

و حرکت زنان غالب نموده و جلو اعتالی انقالبی آن را 

تنها مقابله با وضعیت موجود و فعال نمودن این . بگیرد

در اتحاد با . جنبش با دخالت طبقه کارگر امکانپذیر است

طبقه کارگر است که چشم انداز حرکات متشکل سراسری 

این چنین . این جنبش در مسیر تازه ای قرار خواهد گرفت

دخالتی از جانب جنبش کارگری از دو زاویه برای زنان 

یکی این که طبقه کارگر به عنوان نیروئی . اهمیت دارد

وارد میدان خواهد شد که در سطح عمومی قاطع ترین مدافع 

دموکراتیسم بی قید و شرط و بی تزلزل در مبارزه علیه 

استبداد است و دوم بخش وسیعی از طبقه کارگر زنان        

تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند، مورد خشونت و تنبیه 

همین حکومت سرمایه ایی هستند که با چن  و دندان در 

در حال حاضر برای رهایی از این . حفظ آن تالش نمودند

این بار راه . منجالب دنبال راه حل و آلترناتیو میگردند

برون رفت خود را در حمایت از امپریالیستهای غربی 

در جنبش زنان استقبال از سیاستهای به . جستجو می نمایند

از امپریالیسم آمریکا و اتحادیه " یاری گرفتن"اصطالح 

کمپین یک میلیون " اروپا، برخی از کنشگران جریان 

را هر که بیاورد " ازادی:" بوده که اعالم کرده اند" امضاء 

و چشمشان را به مداخله نظامی آمریکا در ! خوش است

این ها تا دیروز جلو جنبش توده ای مردمی . ایران دوخته اند

که حرکت زنان بخش اعظم آن را تشکیل می داد گرفتند، 

امروز که تحریمهای اقتصادی امپریالیستها توده های مردم 

را به فالکت و فقر روز افزون کشانده و زمزمه های جن  

امپریالیستی از گوشه و کنار به گوش میرسد این دنبالچه 

های امپریالیستی مردم را به همراهی نیروهای ناتو دعوت 

می کنند و الگو برداری از لیبی و نقش نیروهای ناتو و 

امپریالیستهای اروپایی و آمریکایی بعنوان یک نمونه 

مشخص و شکست خورده را تبلیغ نموده و آن را تحت تنها 

آلترناتیو راه رهایی از استبداد حاکم به مردم ایران ارائه 

نوسان میان سرخوردگی از جناح های حکومت و . میدهند

روی آوری مجدد به آنها، نوسان میان دنبالچ  سیاست 

امریکا شدن یا دست شستن تام و تمام از عرص  سیاسی و 

، همه و همه در صفوف "فرهنگی"رو کردن به عرص  

جریان لیبرالیسم ایرانی بازتاب یک حقیقت عینی است وآن 

این است که نمی خواهند و نمی توانند سیاستی را اتخاذ 

نمایند که دست به ریشه ببرد و تغییر در ساختارهای سیاسی 

و اقتصادی را خواستار شود که ضروری اند و بنا براین از 

پایگاه و نفوذ محکمی در بین توده های مردم برخوردار 

این چراغ سبز دادن به امپریالیستها در قالب یک . نیست

نگرش مخرب در بین بسیاری از سخنگویان جریاناتی که 

زمانی منتسب به کمپین یک میلیون امضاء و بعدها منتسب 

اینها که یک بخش از . بودند را می بینیم" جنبش سبز"به 

حرکت زنان را شامل می شوند مشغله اشان این است که 

تحوالت انقالبی روی ندهد و سرو کله طبقه کارگر و چپ 

نگرانی آن ها بیشتر از رو آمدن . در این اوضاع پیدا نشود

.        نیروهای انقالبی و سیر اوضاع به سمت انقالب است

در کل ما می دانیم لیبرال ها راه مسالمت آمیز و بدون 

آنها معتقد به پیشروی جنبش ها با : خشونت را تبلیغ می کنند

تکیه به نیروی اتحاد خود، عقب راندن عملی نظام 

سرکوبگر حاکم، کسب عملی آزادی های دموکراتیک و 

امتیازهای رفاهی نیستند، و تا جایی که بر بسترعینی یک    
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 زن در آینده

زن ”  بر گرفته از  زن و سوسیالیسم  آگوست ببل

ی آینده از نظر اقتصادی کامال مستقل است و در در جامعه

.  پذیری نیست معرض هیو گونه سلطه و استثمار و اطاعت

او در برابر مرد، به مثابه یک هستی آزاده و هم تراز قرار 

پرورش او، به . دارد و بر سرنوشت خویش مسلط است

استثنای اختالفاتی که ناشی از تفاوت جنسیتی و کارکردهای 

تحت شرایط . جنسی اش است، مثل پرورش مرد است

طبیعی زندگی، میتواند نیروهای روانی و فکری و 

. استعدادهایش را بر اساس نیازش رشد دهد و به کار اندارد

ها و عالیق و ای را که با خواستهبرای فعالیت، هر زمینه

استعدادهایش مطابق باشد، برمیگزیند و از نظر کاری در 

وضعیت زنان کارگر در . شرایط مشابه با مردان قرار دارد

زن در . ای هم به همین گونه استکارهای عملی و حرفه

در بخش . بخشی دیگر از روز، مربی، معلم و پرستار است

در . پردازدسوم، هنر را تجربه میکند و یا به کار علمی می

کند، کند، تحقیق میچهارمین بخش روز خود، مدیریت می

ی کارها برمیآید، از شادی ها لذت میبرد و با هم از عهده

جنسان و یا با مردان به همان گونه که خودش دوست دارد و 

در انتخاب عشق، مثل . امکاناتش اجازه میدهد  تفریح میکند

یا خودش . مرد آزاد است و مانعی برایش وجود ندارد

پیشنهاد ازدواج میدهد و یا پیشنهاد ازدواج را بدون توجه به 

این پیمان، . هیو قید و محظوری سوای تمایل، می پذیرد

مثل . یک قرارداد شخصی و بی نیاز به میانجیگری است

زناشویی مرسوم تا قرون وسطی، که یک قرارداد 

در این زمینه سوسیالیسم چیز جدیدی ایجاد . خصوصی بود

ی فرهنگی باالتر و کند، بل که بر بستر یک مرحلهنمی

اشکال اجتماعی جدیدتر، چیزی را که تا قبل از مالکیت 

خصوصی بر جامعه مسلط بود و اعتبار داشت، بازتولید 

 مینماید                                                                  

انسان باید با این پیش شرط که ارضای تمایالتش کش  

دیگری را نیازارد یا به کسی آسیبی نرساند، نسبت به 

ارضای میل جنسی، مثل هر میل طبیعی . خویش داوری کند

دیگر، یک مساله خصوصی است و هیو کش در رابطه با 

هیو احدی حق ندارد خود را قاطی . آن حق دخالت ندارد

این که من چه گونه میخورم، چه گونه . ی دیگری کندمساله

می آشامم، چه گونه میخوابم و لباس میپوشم، امر شخصی 

.    روابط من با افراد دیگر هم به همین گونه است. من است

شعور،آموزش، استقالل کامل و هم  خصوصیات پرورشی 

شوند که فرد دست به  ی آینده، مانع میفرد در جامعه

خودسازی و آگاهی به . عملی بزند که به ضررش تمام شود

ی آینده، نسبت هستی خاص خود در مردان و زنان جامعه

ی کنونی در سطحی بسیار باالتر قرار خواهد به جامعه

.“                                                               گرفت  

کارگر میباشند که حلقه واسط بین طبقه کارگر و جنبش زنان 

اندن و این خود بزرگترین پشتوانه در مبارزه           

همانطوریکه اشاره شد عدم دخالت طبقه کارگر در قامت 

این فرصت را برای خط  88یک طبقه در جنبش توده ای 

مشی لیبرالی ایجاد نمود که هنمونی خود بر جنبش توده ای 

و حرکت زنان غالب نموده و جلو اعتالی انقالبی آن را 

تنها مقابله با وضعیت موجود و فعال نمودن این . بگیرد

در اتحاد با . جنبش با دخالت طبقه کارگر امکانپذیر است

طبقه کارگر است که چشم انداز حرکات متشکل سراسری 

این چنین . این جنبش در مسیر تازه ای قرار خواهد گرفت

دخالتی از جانب جنبش کارگری از دو زاویه برای زنان 

یکی این که طبقه کارگر به عنوان نیروئی . اهمیت دارد

وارد میدان خواهد شد که در سطح عمومی قاطع ترین مدافع 

دموکراتیسم بی قید و شرط و بی تزلزل در مبارزه علیه 

استبداد است و دوم بخش وسیعی از طبقه کارگر زنان 

کارگر میباشند که حلقه واسط بین طبقه کارگر و جنبش زنان 

اندن و این خود بزرگترین پشتوانه در مبارزه برای کسب 

اهمیت دیگر . حقوق سیاسی و مدنی برای جنبش زنان است

آن در این است که طبعا با ابزارهائی که طبقه کارگر در 

دسترس دارد و زنان کارگر خود یک پای این قضیه هستند، 

مانند اعتصابات سراسری، شرایط جدید و امکانات تازه ای 

پیش پای جنبش های اجتماعی دیگر باز خواهد کرد و باعت 

سهولت و سرعت در اتخاذ جهت گیری های مناسب اوضاع 

جنبش زنان باید بر این واقف باشد . در این جنبش خواهد شد

که تحقق خواسته هایش در گرو تغییرات سیاسی و اجتماعی 

ای است که عملی شدن آن تنها دراتحاد با جنبش کارگری 

چنین برآمدی از جنبش کارگری بر . امکانپذیر خواهد بود

حرکتهای زنان تاثیر خواهد داشت و توده های زنان کارگر 

و زحمتکش را در ایجاد ظرف مناسبی برای توده ای کردن 

حرکتهایشان یاری خواهد رساندن در چنین شرایطی زمینه 

برپا کردن تشکل های توده ای، آن تشکل هائی که حضور 

زنان در جمعهای بزرگ جهت سازماندهی امور جامعه در 

همه عرصه ها بدون آن ها امکانپذیر نخواهد گردید، برای 

و با اتکاء به این مکانیزمهای . این جنبش فراهم خواهد شد

از پایین و دخالتگری و فعالیت کارگران و فعالین 

سوسیالیست برای شکل دادن جنبش زنان بر بستر یک 

مبارزه انقالبی و اتحادش با جنبش کارگری تضمین کننده 

حقوق مدنی و آزادیهای دمکراتیک زنان خواهد بود نه نقش 

نیروهای سرکوبگر ناتو به حمایت از آمپریالیستهای آمریکا 

.                                                                 و اروپا   
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نیازی به ندیدروی سدر کدوبدگدر بدرای تدولدیدد و بداز تدولدیدد 

مناسبات پدر سالری نباشد و این ندظدام خدود بدخدودی ندظدم 

 .گرفته وپا بر جا باقی ماند

 حجاب کودک
امروز هم وقتی دختران کوچک سه چار ساله با حجاب  

میبینم ،آیا واقعآ میتوانیم ادعاکنیم که این کودکان داوطلبانه و 

به خواست خودشان حجاب بر سر کرده اند وبه اعتقادات 

 مذهبی شان چنان پا بند و دلبسته اند                              

اطفال بی دین و مذهب آزاد به دنیا می آیند میایند این والدیدن 

است که آزادی آنها را محدود کدرده و اندهدا را بده صدورت 

یک ملکیت در معامله میگیرند ،شخصدیدیدت تدعدیدیدن مدیدکدندد 

وابدتدکدار داشدتدن . ومهر دین آهین و مذهب را به آنها میدزندندد

 .یک شخصیت مستقل رااز ایشنان سلب میکنند 

با پوشاندن حجاب بر دختران خورد سال یک هویت  

تبعی  آمیزبر آنها تحمیل شده که این یک جرم غیر انسانی 

و از نظر اجتماعی غیر قابل قبول است                         

والدین با آموزش دین و ترس از خدا، گناه ،روز  

قیامت،آتش جهنم وغیره  برای اطفال شان یک خیال کاذب 

ایجاد کرده و یک ترس دایمی را در ذهن کودکان پدید آورده 

شادی و تراوت کودکانه را ازایشان میگیرند وآنها تمام  

عمررا در خوف از یک خدای وحشی وانتقام جو بسر 

میبرند که بالخره این اطفال با شخصیت غیر سالم و از خود 

بیگانه در یک فضای بسته وزندان افکار محدود و بسته 

دینی  زیر فشار های عصبی قرار داشته و همیشه در یک 

تناق  با جهان بیرون و آزادبوده که  درنتیجه این اطفال 

و استعداد .ازنظر روانی غیر نورمال و مری  بار می آیند

های نقادانه ومستقل شان از بین میرود،واین اطفال  همواره 

.                                              عقد ۀ وافسرده میباشند  

بعضآ اطفال سرکش و بی باک بوده و در مقابل مغدز شدوئدی 

های والدین و مذاهب تن در نمیدهند لدذا  بدر اسداس قداندون 

تعزیز یا تأدیدب جدزایسدت ) مجازات اسالمی تعزیز میگردند 

که اندازه ومقدار آن بروی شرعیدت مدعدلدوم شدده اسدت واز 

قبیل حبش و جزای نقدی  و شدالق مدیدبداشدد در بدعدضدی از 

مجازات و تدندبده جسدمدی .(  مواردتعزتز کودکان جبری است

کودکان نه تنهاازنظر اسالمی بلکه بخش الینفک از وظدایدف 

مکان های ایدزولده و . دینی والدین وکلیه مذاهب وادیان است

بسته مدارس دینی ، مساجد، کلیسا، معابد، از منداسدب تدریدن 

 لذا  اطفا ل .  مکانهای ا ذیت و آزار  جسمی  کودکان میباشد

حجاب عبارت از پوشش و یاسطر بدن زنان : حجاب چیست

است که از جانب مذهب و رژیم های مذهبی به عنوان 

مشخص کننده هویت یک زن مسلمان ومتدین مجوز 

حجاب در بر گیر نده ایدیالوژی بنیادگرائی اسالمی .گردیده 

برای تحقیرزنان است حجاب نه تنها وسیله ایدیالوژیک 

برای تحقیر زنان است بلکه ابزار سیاسی برای سرکوب 

.                                            مقاومت زنان نیز میباشد  

در زمان ظهور : علت تاکید اسالم واسالمیست ها بر حجاب

اسالم در شبه جزیره عر بستان در کنار قبایل پدر ساالر 

قبایل مادر تبار نیز وجود داشت که زنان ز قدرت بیشتری , 

بر خوردار بودند و مردان عرب آنها را احترام می گذاشت 

که شخصیت های زنان بر جسته اسالم نیز میراث آن زمانه )

محمد با اسالم اش به ایندوگانگی  ها خاتمه (. ها میباشد

آن بت هائیکه محمد آنها .دادوقبایل مادر تبار را از بین برد

را از بین برد اکثرشان الهه های زن بود که مردمان عرب 

به آنها عالقه مند بودند  وآن ها را عبادت میکردند،با از 

بین بردن این بت ها محمداز یکطرف جا یگاه اجتماعی 

زنان را ضر به زد و از جا نبی دیگر محمد، هللا را با خصو 

صیات مردانه اش جا گزین آن بت ها کرد که به این ترتیب 

وحدت قبایل عرب را تامین کرد وآنها را از پرستش الهه 

های متعدد و فرقه گرائی بیرون ساخته و متوجه یک هللا 

واحد کرد تا محمد با اعراب بتواند دست به کشورگشائی 

آیه های را بدین منظور نازل کرد و زن . هائی متعدد بزند 

را به اغواگری و فساد محکوم کردو راه اصالح آن را در 

حجاب یا سطر بدن زنان از چشم مرد بیگانه دانست تا با 

و از جانبی زن را به .شد مالکیت مرد بر زن تضمین گردد 

عنوان یک  موجود حقیر متوجه ساختمان طبیعی بدنش 

ساخت که باید  از نمایان کردن آن شرم داشته باشند،بدین 

 ترتیب محمد توانست اعتماد به نفس را از زنان بگیرد  تا  

 حجاب و  حجاب  کودکان

 زرقا فروغ

 ۸۶   



 

حرف نا شنو ونا فرمان همواره مورد مجازات وآزار های   

جسمی وروحی والدین ومذاهب قرار داشته و وادار به 

.                                              فرمان برداری میشوند  

اطفال دختر هیچگاهی به خودی خود ا نتخاب نه میکنند  که  

سالگی شوهر بگیرند و یا ختنه شوند ویا آشپز و  9در سن 

خدمتگار افراد مذکر خانواده های شان باشند، از حق 

تحصیل ، ورزش و بازی با اطفال هم سن وسال همجنش 

این . وغیرهمجنسش محروم باشند   و یا حجاب بر سرکنند

همه مقررات از جانب والدین  با در نظر داشت مذهب 

،سنت،وفرهن  حاکم در جامعه وضع شده و بعضآ اطفال 

این روش ها را نظربه عالقه ایکه و محبتی که به والدینش 

دارد می پذیرد،زیرابرای اطفال بزرگترین  بد بختی قهر و 

بنابرین اطفال این افکار رابه .نا راضی بودن والدین است

صورت خود بخودی به عنوان یک روش متعارف زندگی 

.                                                            می پذیرند  

حجاب در حقیقت تحمیل یک پوشش خاص بر کودکا ن 

که این نمائی .دختر و سلب حق انتخاب پوشش ازآنها   است

از ستمکشی کودک وبخصوص دختران خوردسال است 

زیرا این حجاب در مجامع رسمی چون مکتب،کودکستان  

.    وغیره  دختران  را ایزوله وانگشتنما و گوشه گیرمیسازد

پوشا ندن حجاب و تمام لباس های مذهبی بر کودکان تحمیل  

بنآ هر انسان مترقی و .یک سیستم عقید تی به آنها میباشد

آزادیخواه باید مانعی در برابر  این عقاید دگم و عتیق گردند 

و خواهان جدائی کامل مذهب از زندگی شخصی از 

ونیت مادی و معنوی کودکان  و  آموزش، پرورش و مصا

.                                                           اطفال باشند  

چرا توهش و درنده خوئی مذاهب و اسالم نسبت به کودکان 

طبیعی قمداد گردیده و چرا زیر سایه مذهب این بی حقوقی 

نباید مذهب را ابزار خفه کردن . کودکان مهر تأئید زده شود 

.                   و مطیع نگاه کردن اطفال و کودکان سا خت  

لذا باید به اطفال اجازه دهیم تا به عنوان یک شخصیت  

مستقل بدون وابستگی ها آزاد رشد کرده و خودشان تصمیم 

گیرنده  سر نوشت شان باشند،نباید اطفال و کودکان 

رازیرتأثیر عواطف از حقوق وآزادی های مدنی شان 

.                                                          محروم کر د  

نقش مذهب توجیه بیحقوقی ،فالکت و بد بختی بشراز قبل تا 

.                                                        حال بوده است  

 

 

 

 نمی توان از   

دموکراسی در جامعه ای 

سخن گفت در حالی که 

زنان آن جامعه مورد 

خشونت و تبعیض جنسی 

قرار دارند، نمی توان 

جامعه ای را آزاد و رها 

دانست در حالی که نیمی از 

پیکره آن جامعه در اسارت 

     .و نابرابری است        
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1357                     1357نقش زنان در انقالب   

روند حوادث در ایران چنان افشاگرانه و پروسه انقالب 

چنان آموزنده بود، که با نگاهی به گذشته از منظر حال، 

نقش اساسی زنان را در به ثمر رساندن انقالب نمی توان 

زنان فعاالنه و با جوش و خروش در تمام . نادیده گرفت

عرصه های مبارزه انقالبی علیه رژیم شاهنشاهی د خیل 

بودند، و با حقانیت دادن هر چه بیشتری به این مبارزات 

سیاسی خود را تحت عنوان  –سعی نمودند هویت اجتماعی 

نیمی از جامعه که قادر هستند نقش تعیین کننده ای در 

رهایی جامعه از هر گونه ستم و برد گی داشته باشند ابراز 

.  نمایند  

در ( مارس  8)اولین مراسم بزرگداشت روز جهانی زن 

توسط رژیم تازه به قدرت رسیده اسالمی  57اسفند  17

قبل از آن تاریخ زنان ایران هرگز اجازه . سرکوب شد

که   تنها روزی. نداشتند، که این روز را جشن بگیرند

 17مقامات رسمی دولتی زنان را به یاد می آوردند روز 

دی بود، یعنی روزی که رضا شاه علیرغم زمینه های 

واقعی اجتماعی از پایین و در میان زنان روشنفکر ایرانی 

بدنبال برخوردهای خشن و توهین آمیز به زنان رسماا 

کشف حجاب . استفاده از حجاب را ممنوع اعالم کرده بود

خود بخشی از اصالحات فرمایشی رضاشاه در جهت آزاد 

کردن نیروی کار و تبدیل ایران به کشوری بورژوایی 

هدف اصالحات زمان شاه سود آوری بیشتر . مدرن بود

سرمایه و در ابعادی که ایران را به بهشتی برای سرمایه 

گذاری تبدیل کرده بود، همراه با عریانترین سرکوبهای 

عواقب اجتماعی و اقتصادی این اصالحات ارضی، . سیاسی

حد ود سی سال بعد تااثیرات مستقیم خود را بر زندگی زنان 

 داشت                                                                   

زمانی که . برگزار شد( 1979) 57مارس در سال  8اولین 

این حرکت عظیم می خواست بوقوع بپیوندد، و زنان برای 

بزرگداشت این روز آماده می شدند، این شایعه اوج گرفت 

که به زنان شاغل اخطار شده است که از هفته بعد با حجاب 

این شایعه ، در میان شور و شوق . سر کار حاضر شوند

انقالبی مردمی که طمع قدرت خود را در بزیر کشیدن رژیم 

شاه یکی از تثبیت شده ترین حکومتهای جهان، چشیده 

بودند، به کلیه توهماتی که بسیاری از مردم در ابتدا نسبت 

به تعهدات نیم بند رهبری مذهبی نسبت به خواسته های 

انقالبی بطور اعم و حقوق زنان بطور اخص داشتند، 

جشن باریختن دهها هزار زن به          . حقانیت می بخشید

مارس روز  8امسال در شرایطی به استقبال گرامیداشت 

جهانی زن، می رویم که موج دومی از جنبش توده ای مردم 

سال گذشته با شروع این جنبش زنان . ایران در جریان است

با حضور فعال و گسترده خود در صفوف اولیه رژیم 

سرکوبگر و تا دندان مسلح رژیم جمهوری اسالمی را به 

حضور پیگیر و همه جانبه زنان در . مصاف وچالش کشیدند

صحنه های سیاسی و اجتماعی این حرکت عظیم و بازتابش 

خود را در موج دوم جنبش توده ای که از چند هفته قبل 

زنان ایران بیش از سه . شروع شده بوضوح نشان داده است

دهه است که تحت حاکمیت هارترین حکومت ارتجاعی 

ضمن اعمال شدید ترین ستم . جمهوری اسالمی قرار دارند

جنسی و طبقاتی بر آنان، سعی شده در تمام عرصه های 

. زندگی اجتماعی اشان شهروند درجه دوم محسوب شوند

.سرکوب زنان نیمی ازسرکوب کل جامعها ایران میباشد  

سعی این نوشته بر این است که وضعیت زنان را در چهار 

.                                    قسمت مورد بررسی قرار دهد  

و سرکوبی که از طرف رژیم  1357نقش زنان در انقالب  •

بر آنها   مارس پش از انقالب 8اسالمی در اولین برگزاری 

 اعمال  شد                                                              

وضعیت زنان کارگر و نقش آنها در مبارزه طبقاتی و  • 

 رهایی زنان                          

مبارزه و اعتراضات وسیع زنان در چند سال اخیر و نقش  •

گرایشات و جریانات مختلف در هد ایت این حرکتها         

جنبش توده ای اخیر و نقش زنان                              • 
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 در سه دهه اخیر

 سحر صبا
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پسر کوچکتر خانواده حق دارد خواهر بزرگترش را  

مرد به خود حق . کتک بزند و به وی پرخاش کند

مرد اگر با خانواده زن اختالف . میدهد زن را کتکاری نماید

داشته باشد، زن حق رفت و آمد به خانها پدریش را ندارد، 

زن جزء مایملک مرد و بعنوان بخشی از دارایی وی 

زن ناموس مرد بحساب می آید و به تنهایی . محسوب میشود

و بدون وجود مرد، خود یک انسان مستقل و دارای حق و 

  .                                  حقوق محسوب نمی شود

حجاب اجباری یعنی محرومیت زنان از ابتدایی ترین حقوق 

انسانی، آزادی در انتخاب لباس پوشش و این خود تجسم بی 

حقوقی کامل زنان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی 

.  است  

قایل نبودن هیو حقی برای زنان از لحاظ مناسبات 

خانوادگی، زن حق طالق و جدایی یک جانبه از مرد را 

زن به تنهایی . ندارد، مرد حق دارد چند زن اختیار کند

خانواده محسوب نمی شود، زن اگر از خانه بیرون رانده 

بی پناه، بی سرپرست و بدون خانه و کاشانه خواهد   شد،

اگر طالق داده شد . ماند، زن حق تکفل فرزندانش را ندارد

هیو اختیاری نسبت به فرزندانش نخواهد داشت و هیچگونه 

حقی در سر پرستی آنها برای وی برسمیت شناخته نمی 

در مواردی حتی در انتخاب همسر و شریک زندگی . شود

خود هم آزاد نیست، بزور وی را وادار به ازدواج می کنند 

حق کاندیدا شدن برای تصدی مقامات . و حق اعتراض ندارد

باالی جامعه را ندارد، زن نصف مرد محسوب می شود و 

آنچه را هم قوانین و مقررات موجود به وی واگذار می کند، 

قوانین حاکم و موجود آنها را کم عقل، . نصف مرد است

دولت مذهبی نیز بزور آنها را بزیر . ضعیفه قلمداد می کند

چادر و مقعنه کشانده و کوچکترین اعتراض آنها را 

.                              سرکوب می کند  

سرمایه داری بدون پرداخت هیپچگونه   :از نظر اقتصادی

دست مزدی بطور مجانی از کار خانگی زنان استفاده می 

و به این ترتیب عالوه بر کار در کارخانه و محیط های . کند

کار در درون خانه نیز وی را مجانی و بدون پرداخت هیو 

کار خانگی اساس و پایها استثمار . مزدی استثمار می کنند

زنان است و میراثی است که جامعها طبقاتی و امروز جامعه 

کار خانگی به . سرمایه داری برای وی بجا گذاشته است

است و به اندازه ی اغلب " کار " گونه ای بسیار آشکار 

کارهای صنعتی هم خسته کننده و مستلزم صرف وقت 

با این همه، اما اهمیت و نقش واقعی آن در باز تولید . است

سرمایه ی اجتماعی در هر جامعه و یا در کل سرمایه 

احتماالا چنین برداشتی . جهانی از نظر ها پنهان می ماند

.   میشود، زنان در خانه کار چندانی ندارند و اکثراا بیکارند  

خیابانهای تهران در میان برف  سنگینی که می بارید و سر 

تبدیل " در طلوع آزادی ، جای حق زن خالی" دادن شعار 

حزب هللا یها با راندن وانت در . به تطاهرات اعتراضی شد

میان صفوف تظاهر کنندگان و هل دادن زنان، به میان 

جویهای پر آب و استفاده از الفاظ رکیک برای پراکندن آنها 

.                               تالش نمودند  

این تظاهرات که اولین اقدام اعتراضی دسته جمعی علیه 

اقدامات سرکوبگرانه دولت جدید بود، قدرت انقالب و 

تظاهرات این اصل را به . مطالبات انقالبی آنرا نشان می داد

اثبات رساند که مطالبه زنان علیرغم نامشخص بودنش، یکی 

سرکوب زنان فقط یکی از . از وظایف مبرم انقالب می باشد

. وجوه سرکوب انقالب در کلیت آن بشمار میرفت  

بحران اقتصادی در ایران و روی کار آمد ن جمهوری 

اسالمی به پان اسالمیسم در منطقه به عنوان وسیله ای برای 

زنان . بقای خود رژیم فشار بر زنان را تشدید کرده است

ایران در حال حاضر با قوانین آپارتاید جنسی تحت حاکیمت 

جمهوری اسالمی که بی کم و کاست اجراء میشود دست به 

.       گریبانند  

سرکوب زنان فقط یکی از وجوه سرکوب انقالب در کلیت 

آن بشمار میرفت، و می توان گفت جمهوری اسالمی دو 

یک عقب نشینی  -1.هدف را با این سرکوب دنبال کرد 

و اقتصادی را به انقالب تحمیل نمود و سعی نمود   سیاسی

عادی " مردم را به خانه هایشان بفرستد و شرایط را به حال 

برگرداند و دوم سطح معیشت نازلتری را به طبقها کارگر " 

تالش نمود اولین حمله سازمان یافته علیه انقالب از . بقبوالند

و سپش با اسالمی کردن و . کانال سرکوب زنان انجام گیرد

نهادینه کردن قوانین اجتماعی از آن بعنوان یک عامل باز 

دارنده در تقابل با حرکات اعتراضی زنان و سرکوب آنان 

.                                      بکار گیرد  

جمهوری اسالمی با نهادینه کردن قوانین ارتجاعی اسالمی 

زنان را از نظر  –اجتماعی زنان  –در زندگی سیاسی 

فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تحت شدیدترین فشارها و 

الزم است توضیح . سرکوب ها تا به امروز قرار داده است

ارتجاعی داده   مختصری در رابطه با هر کدام از این فوانین

.شود   

سنت و خرافات و اخالقیات پوسیدها درون   :از نظر فرهنگی

جامعه و از همه مهمتر مذهب که در طول چند هزار سال، 

این خرافه را در ذهن مردم تثبیت کرده اند که زن نصف 

مرد است، در ادامها موجودیت خود در پناه مالکیت 

خصوصی و نظام سرمایه داری باعث شده است که فرهن  

مسلط جامعه همچنان فرهن  و اخالقیات مرد ساالرانه باقی 

.   بماند  

۸٣   



 

اجتماعی بهتر و دخالت در تعیین سرنوشت خود  

طیف گسترده ای از . در جامعه نشان می دادند

دیگر دانشگاهها مختص . زنان به دانشگاهها راه یافتند

..              طبقات باال و دارای جامعه نبود   

تعداد روز افزونی از زنانی که به تنهایی یا بهمراه خانواده 

هایشان از روستاها کنده شدند، در جستجوی کار به شهرها 

از آنجا که . ریختند به کارگاهها و کارخانه ها راه یافتند

اصالحات زمان شاه سود آوری بیشتری در ابعاد داخلی و 

بهمین دلیل ایران به بهشتی . جهانی برای سرمایه می آفرید

و با عریانترین . برای سرمایه گذاری تبدیل شده بود

سرکوب سیاسی همراه بود، این اصالحات به امر تساوی 

زنان همانقد ر کمک کرد که برای دیگر اقشار جامعه می 

  .                              توانست آزا دی بهمراه داشته باشد

، وضعیت زنان تا حدودی تغییر یافت، 1357بعد از انقالب 

و سعی شد تا زنان به آشپزخانه و چهار دیواری خانه باز 

شماره زنان شاغل رو به کاهش رفت و در . گردانده شوند

.  درصد رسید 8.9هزار نفر، یعنی بین  975به  1357سال 

درصد زنان در ایران خانه دار  65در حال حاضر باالی 

میایون زن در ایران محکوم به تحمل  17بیش از . هستند

موقعیت خفت بار کار در چهار دیواری خانه ها، محکوم به 

آن چه در . بیگاری و کار طاقت فرسای رایگان هستند

کشورهایی نظیرایران، وضعیت زنان را حتی از شرایط 

متعارف زندگی زنان کارگر و خانه دار در جهان سخت تر 

می کند، نفش مذهب و کاربرد آن، نهادها و دستگاههای 

مذهبی با کسب قدرت سیاسی سبب فرودستی زن در ابعاد 

با بر گرداندن زنان به کنج خانه ها و . گسترده ای شده اند

محروم ساختن آنها از مشاغل اجتماعی، در تثبیت موقعیت 

جمهوری اسالمی، .درجه دوم زنان نقش بسزایی داشته است

به . کنترل مردان بر زندگی زنان را قانونی کرده است

مردان حق داده می شود که در صورت لزوم زن خود را از 

.  اشتغال به کاری که برای وی مناسب می داند، منع نماید

این قانون که بوضوح مرد ساالری را تقویت می نماید، در 

تحکیم نابرابری زنان و مردان، ودر تبعی  جنسی زنان 

در جامعها امروزی ایران، زنان . نقش بسزایی ایفا می کند،

در رابطه با شغل، دستمزد، تحصیل و رفاه، مورد تبعی  

بیشتری قرار می گیرند بیشتر زنان از نطر مالی وابسته به 

.                    مردان هستند  

وضعیت شغلی زنان کارگر  -در راستای سرمایه جهانی

جهان سوم بطور اعم و زنان کارگر ایران بطور اخص 

زنان جذب بازار کار میشوند، . دستخوش تغییرات شده است

بیشترین سهم را از فقر و فالکت، خشونت و استثمار می 

 برند، اما ناامن ترین بخش نیروی کاری در حیطها شغلی و 

زنان در این رابطه که بیکار گشته اند هیو تقصیری ندارند 

بلکه جامعه سرمایه داری است که عامل این بیکارسازیها 

در خانه تفرقه می اندازد، مطابق   میان زن و مرد  .است

فرهن  مرد ساالرانها رایج ، مرد به مثابها نان آور خانه ، 

زن را به چشم یک خد متکار نگاه می کند، با اتکاء به این 

فرهن ، سرمایه داران، صف طبقاتی زن ومرد را از از هم 

جدا می سازند و بخشی از نیروی این طبقه را از میدان بدر 

کرده و اختالف و جدال بر سر این بخش از کار را به        

مراقبت . اختالف و جدل در میان زن و مرد تبدیل می کنند

از کودکان به مثابه یکی از جوانب مهم اداره ی امور خانه، 

کاری است که بخش عظیمی از اوقات زنان خانه دار را می 

آن هم در شرایطی که سرمایه داری برای کاهش . گیرد

هزینه های خود هر روزه به بستن یا محدود کردن شیر 

وبا نهادن این بار . خوارگاهها و مهد کودکها دست می زند

سنگین بر دوش زنان، ضمن آنکه مبالغ هنگفتی را به جیب 

میزند، زنان خانه دار را وامی دارد که بدون هیو دست 

مزدی نیروی کار مورد نیاز این نظام را گسترش دهند و 

. سود هر چه بیشتری را نصیب صاحبان سرمایه بنمایند  

بر پایه تقسیم کار رایج، کلیه ی کارهای شاق در درون خانه 

بر عهده زنان است، آن هم بدون این که حق تدبیر و دخالت 

این . در مسائل اصلی اداره ی امور خانه را داشته باشند

وضعیت زنان را به پیری زودرس، ناراحتی های جسمی، و 

.                       بیماریهای روانی، می کشاند  

این قوانین ارتجاعی اسالمی امروز ، نه تنها در ایران بلکه  

در کشورهایی مانند کشورهای عربی، افغانستان، پاکستان 

که در قوانین اجتماعی آنها نهادینه شده است، ضمن بکار 

با زنان این کشورها تحت شدیدترین آپارتاید   گیری آن

.                                    جنسی رفتار میشود  
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در ایران با انکشاف نظام سرمایه داری ، زنان مجبور به 

کار مزدی در خارج خانه و خانواده گردید ند، نیمی از 

جمعیت ایران، و به همین نسبت نیمی از نیروی فعال، را 

شرایط ورود زنان به بازارهای کار . زنان تشکیل می دهند

بعد از دهها چهل، و غالب شدن شیوه تولید سرمایه داری در 

نیاز بازارهای کار به نیروی کار ارزان، . ایران، مهیا گشت

شرایط ورود . زنان را ازچهار دیواری خانه بیرون آورد

با باال رفتن قیمت  50بوینه در دهها   زنان به بازار کار،

نفت و سرازیر شدن دالرهای نفتی در سرمایه گذاریهای 

، میزان 1355تسهیل شد به نحوی که در سال  -صنعتی

در این سال، یک .درصد رسید 14.8اشتغال زنان، به 

زنان بطور .هزار نفر از زنان شاغل بودند 200میلیون و 

گسترده ی تمایل و توان خود را برای کسب موقعیت          
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راندن زنان به کنج خانه . بر علیه طبقه کارگر است 

یک عامل مهم معیشت و تعلیل سطح زندگی 

بکارگیری وسیع کار زنان در بازار . کارگران بوده و است

سیاه کار، با دستمزد بسیار نازل که انعکاس بی حقوقی 

در این چند ساله یک منبع استثمار . مطلق زنان است

وحشیانه به کارگران و پایین آوردن دستمزد بقیه بخشهای 

جدا کردن زنان و مردان و اعمال . طبقها کارگر بوده است

کردن تبلیغات جنسی علیه زنان در دامن زدن به تفرقه در 

صفوف کارگران در کارخانه و در مبارزات و اعتراضات 

.تااثیرات منفی زیادی گذاشته است                          

این گوشه ای از وضعیت زنان کارگر ایران و زنان کارگر 

در مجموع اگر به تاریخچها روز . جهان سوم می باشد

مارس، اساساا یک روز  8جهانی زن نگاهی بیندازیم 

کارگری است یعنی بیاد مبارزه زنان کارگر آمریکا و به 

بعنوان روز  1911همت بین الملل دوم کارگری در سال 

جهانی اتحاد و مبارزه برای آزادی و برابری زنان بنیان 

.                           نهاده شده است  

اما چرا حقوق وینه زنان کارگر در تاریخ مبارزه کارگری 

و کمونیستی جهانی چنین جای برجسته ای دارد، چرا در 

.  هر کشوری که کارگران آن آگاهتر و متشکل تر هستند 

حقوق کاملتری برای زنان بدست آورده اند ؟ چرا باید 

مراعات حقوق زنان کارگر بعنوان شاخص بر جسته ای در 

برخورد به هر قانون کاری به حساب آورده شود؟ واقعیت 

این است که وجود ستمگری بر زنان و قرار دادن آنها به 

عنوان جنش فرودست، یک اهرم پرقد رت اجتماعی برای 

حفظ انقیاد طبقها کارگر است، فرودستی زن و تبعی  و 

ستمگری علیه زنان، برای طبقها کارگر به این معنا است که 

نیمی از جمعیت آن در برابر استثمار و ستم سرمایه داری 

.کم حقوق تر و بید فاع تر ند                                 

بدون تغییر در شرایط اجتماعی و اقتصادی، زنان نمی 

توانند به آزادی که حتی قانون به آنها قول می دهد، دست 

که آزادی برای . این سنت سوسیالیسم انقالبی است. یابند

 زنان را با قدرت کارگری هم راه می کند                       

واقعیات تاریخ جنبش کارگری و مبارزه کارگران در  

گذشته و حال آنرا بطور عینی و عملی اثبات نموده است در 

هر کجای دنیا که جنبش کارگری پر قدرت و رشد یافته تر 

به میدان آمده است، حقوق زنان کارگر را به بورژوازی 

در دهه های قبل و بخصوص اوایل قرن . تحمیل نموده است

حاضر که جنبش کارگری در اتحاد و آ گاهی باالیی در 

و کمونیسم کارگری قدرت و   سطح جهانی بر خوردار بود

نفوذ وسیعتری داشت، این جنبش در عین حال پیشتاز و 

. پرچمدار مبارزه قدرتمند راه رهایی زنان بود  

.  بی حقوق ترین در عرصه حقوق اجتماعی باقی می مانند

نفر از شمول قانون کار  10هنگامیکه کارکاههای زیر 

خارج می شوند و بخش زیادی از کارکنان این کارگاهها را 

زنان تشکیل می دهند و در بسیاری از مواقع عالوه بر 

استثمار طبقاتی، مورد اذیت و آزار جتسی هم از طرف 

کارفرماها و هم از طرف کارگران مرد قرار می گیرند و 

یا . هیو نهادی نیست که آنها را مورد حمایت قرار دهد

هزاران دختر بچه ای که در کنار مادرانشان گلهای قالی را 

رج می زنند، و یک بخش از کار خانگی را در ضمن عهده 

یا در کوره پزخانه ها که بیشتر آنها را کارگرهای . دار شوند

.                                     زن یا بچه ها تشکیل می دهند  

در جهان سوم جذب نیروی کار  70بعد از بحران دهها 

ارزان زنان در قالب کارهای موقت، نیم وقت که عمالا ای 

نوع کارها متکی هستند به فرهن  عقب مانده حاکم بر 

رابطه دو جنش در این کشورها، بی حقوقی پذیرفته شده 

زنان، نبود سیستم حمایت اجتماعی، فقدان سنت تشکل یابی، 

و وجود فرهن  و مناسبات عقب مانده که محرومیت از 

حقوق اجتماعی را برای زنان توصیه می کند، همها اینها 

باعث می شوند که زنان با شرایط کار بسیار طاقت فرسا و 

.                    شاق روبرو باشند  

اوالا موقعیت فرودست زنان کارگر به سرمایه داران اجازه 

میدهد تا کار زنان را ارزانتر بخرند ودر آن بعنوان وسیله 

ای برای کاهش دستمزدها، تحمیل شرایط بد کار و تقلیل 

.  معیشت کارگران و استثمار شدیدتر آن ها سود جویتد

بعالوه کار بی اجر و مزد زنان در خانه ها، در خدمت 

ارزان نگه داشتن نیروی کار و سود آوری هر چه بیشتر 

.سرمایه است                              

ثانیاا با تبعی  بین زن و مرد سرمایه داران بین صفوف 

کارگران، در یک مقیاس عظیم جهانی در کارخانه ها، در 

و . محالت و حتی در خانواده تفرقه و جدایی می اندازند

نیروی مبارزاتی عظیمی از کارگران را در برابر هم قرار 

.میدهند   

اقتصادی و   ثالثاا زنان کارگر در رابطه با حقوق اجتماعی،

سیاسی همیشه اولین قربانیان هستند که مورد حمالت 

و حمله به زنان کارگر معموالا . بورژوایی قرار می گیرند

.برای بورژوازی آسانتر است                   

سرمایه داران از بکارگیری کار زنان در میدان رقابت 

آنها با وقاحت و صراحت اعالم . سرمایه خشنود هستند

زنان نسبت به مردان کمتر اعتراض : داشته و می دارند که

زنان منظم تر و کم توقع ترندن زنان کمتر به تشکل . می کنند

.                                                       روی می آورند  

 در ایران هر گونه ستمگری  و تبعی  علیه  زنان  مستقیماا 
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. در دوره اول که از انتهای قرن نوزدهم آغاز شد .1  

.مطالبه محوری این جنبش حق رای بود  

مبارزه پیگیر و مداوم زنان کارگر و کمونیست که در . 2

. واقع ستون فقرات جنبش زنان را تشکیل می د هند          

از آنجاییکه امر رهایی کارگران باید توسط خود کارگران 

اجرا گردد، بهمین دلیل رهایی زنان کارگر امریست که به 

.                      وسیله خود زنان کارگر باید تحقق یابد  

بدون لغو مالکیت خصوصی و انقالب سوسیالیستی رهایی 

کامل زنان امکان پذیر نیست و نخواهد بود، د ر نتیجه لغو 

مالکیت خصوصی و انقالب سوسیالیستی در گرو پیروزی 

بنابراین تضمین کامل پیروزی . نهایی طبقها کارگر است

جنبش زنان بدون پیوند وحمایت جنبش کارگری امکانپذیر 

.  نیست  

از نظر تاریخی طبقها کارگر روسیه با پیروزی انقالب اکتبر 

و رهبری لنین این امرمهم یعنی رهایی کامل زنان را 

.متحقق نمود                               

در ضمن در تاریخ جنبش زنان در مقیاس جهانی در اواخر 

قرن نوزدهم دو دوره مهم از نظر گسترد گی مبارزات 

که ضمن هویت دادن یک دوره از تاریخ . وجود داشته است

. مبارزات زن سبب یک جنبش یک پارچه و متحد زنان شد  

 .در دوره اول که از انتهای قرن نوزدهم آغاز شد       .1

.مطالبه محوری این جنبش حق رای بود          

.در دوره دوم، برابری حقوقی و اجتماعی       2.  

در اینجا الزم می دانم به بخشی از سخنان لنین در رابطه با 

لنین . مطالبات و نقش زنان در انقالب اکتبر اشاره نمایم

خواستهای ما چیزی نیست، جز استنتاج ." اشاره می نماید

عملی ما از نیازهای مبرم زنان و از تحقیر خفت باری که 

اقتصادی تحت  -زنان ضعیف و محروم از مزایای اجتماعی

بدین ترتیب، ما نشان می . سیستم بورژوایی تحمل می نمایند

دهیم که به ستم بر زنان و نیازهای آنان آگاهی داریمن که ما 

از موقعیت ممتاز مردان با اطالع هستیمن که ما چشم داریم 

واز هرستم و تبعیضی که بر زنان کارگر، همسران 

کارگران، زنان روستایی، ویا حتی از هر آنچه که بر 

بسیاری از موارد بر زنان طبقات مالک روا میشودن 

حقوق و اقدامات .و می خواهیم آنها را از بین ببریم.متنفریم

اجتماعی ای که ما از جامعه بورؤوایی برای زنان می 

خواهیم، بر این امر تاکید دارند که ما وضعیت و منافع زنان 

را درک می کنیم و تحت دیکتاتوری پرولتاریا به آنها توجه 

و طبیعتاا نه مثل رفرمیستهای کرخت آلود و . خواهیم کرد

بلکه مثل انقالبیونی که زنان ! رییش مآب، نه به هیو وجه

 را فرا می خوانند، تا به طور مساوی در بازسازی اقتصادی 

جنبش زنان و گرایشهای موجود در این جنبش و نقشی که 

.این گرایشات در شکل گیری این جنبش ایفا می کنند  

در تقابل با تمام این ستمهای جنسی و طبقاتی که در طول سه 

زنان با . دهه، جمهوری اسالمی بر زنان روا داشته است

مقاومت و ایستادگی خود به حرکتهایی بصورت پراکنده و 

در چند سال اخیر ما . در بسیاری مواقع منسجم دست زده اند

شاهد روند سریع این حرکتها بوده ایم، تا جایی که 

این حرکتها میرود در قالب جنبشی به نام جنبش   امروزه

.زنان ظاهر شود                         

که . در شکل گیری این جنبش گرایشات مختلف نقش دارند

این گرایش سعی دارد . جنبش اصال حات دست باال را دارد 

از طریق حرکتهای فرهنگی، و تغییرات تدریجی قوانین بر 

حامیان این گرایش و ایده تنها . موقعیت زنان تاثیر بگذارد

اصالح طلبان نیستند، بلکه عمد تاا اصالح طلبان خارج 

حکومت و طیف وسیعی از چپهای سابق را هم شامل می 

این گرایش نه تنها سعی دارد هر حرکت چپ و راد . شود

یکالی را در نطفه خفه نماید، بلکه سعی می کند از باال با 

و   تغییراتی رفرمیستی و جزیی این جنبش را مهار نموده

.                     تحت سلطه خود در بیآورد  

لفه دوم گفتمان سنت مدرنیته است، که معتقد ند از طریق  -موا

جهت گیری فرهنگی در جنبش زنان، می توان معضال ت 

اجتماعی زنان را حل نموده، و تالششان این ا ست که باید 

و " سنت " جنبش زنان هم و غم خود را در مبارزه بر علیه 

.تال ش برای استقرار مدرنیسم بگذارد                          

در چنین چهار چوبی، مشکال ت و معضال ت زنان در 

جامعه ایران نه ناشی از جامعه سرمایه داری، بلکه ناشی از 

شاخه های مختلف فمنیسم منجر شده به . است " سنت " 

تمایل کار فرهنگی، حرکت از فرهن ، زبان، هویت جتسی 

.در توضیح و تشریح مسایل زنان  و مقوال تی از این نوع  

ادبیات گرایش اصالح طلبی گویای این است که با کار آرام 

و عمیق فرهنگی در حقیقت باید تال ش نمود، میزان آگاهی 

و تعقل زنان را در زمینه های فرهنگی باال برد وبد ین شکل 

.زمینه های تغییر در قوانین را فراهم آورد                     

اما گرایش د یگری تحت عنوان گرایش چپ سوسیالیستی در 

جنبش زنان وجود دارد که زنان کمونیست و زنان کارگر 

معتقد است تا حرکت . سوسیالیست آن را نمایندگی می کنند

وسیع توده ای و متشکل از پایین شکل نگیرد، چنین جنبشی 

 شکل نمی گیرد                 

شکل گیری ، موفقیت و پیشروی جنبش زنان گره خورده 

.                           است به دو عامل اصلی  
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 آواز های زنان کوبانی

 آواز خوان می آیم 

! بگریز  

 با گلولۀ من 

 به بهشت نخواهی رفت 

 به جهنم هم نه 

 به کجای تاریخ؟ 

!نگاه کن  

 آواز خوان می آیم 

! شلیک کن  

 با گلولۀ تو 

 به جهنم نخواهم رفت 

 به بهشت هم نه 

 به الی الی مادران 

 به افسانه های سرزمیِن ستاره 

 به قصه هاِی کودکاِن کوبانی

 آواز خوان می آیم 

!بگریز  
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. "                      و روبنای ایدئولوژیکی مسئولیت بگیرند  

   جنبش توده ای اخیر و نقش زنان                    

جنبش توده ای که سال گذشته شروع شد و تمام طبقات و 

اقشار جامعه را در بر میگرفت، با اعتراضات و تظاهرات 

عظیم خیابانی پایه های حکومت سی ساله دیکتاتوری 

سرمایه اسالمی را به لرزه در آورد زمانی به اوج خود 

رسید، که مردم به  خشم آمده در صحنه های وسیعی ظاهر 

شده و انزجار و نفرت خود را با دادن شعار و حرکتهای 

. تهاجمی بر علیه سرکوبگران و مزدوران به نمایش گذاشتند

بیشتر این جمعیت را زنانی شامل میشدند که طعم ستم و 

استثمار جنسی و طبقاتی را با تمام وجود خود لمش کرده و 

توده های   امروز که فضای اعتراضی از پایین توسط

کارگر و زحمتکش باز شده این زنان مبارز بار دیگر به 

عنوان نیمی از کل جمعیت جامعه با حرکتهای گسترده و 

شعارهای انقالبی و رادیکال مصمم اند سرنوشت خود را 

این جنبش به علت . بار دیگر از نظر تاریخی رقم بزنند

اما طی چند هفته اخیر . سرکوبهای شدید مدتی متوقف شد

  .بار دیگر پر توانتر به میدان آمده است                     

تحت نام جنبش سبز میخواهد سکان   هر چند گرایش لیبرالی

دار این حرکت باشد و به نوعی بر جنبش زنان سایه افکنده 

اما در بسیاری از این حرکتها زنان و مردان با سر . است

، " مرگ بر دیکتاتور: "دادن شعارهای انقالبی از جمله 

زنده باد "و" خامنه ای باید برود" ،" نان، مسکن، آزادی"

در واقع با این شعارها کل سیستم . نشان داده اند  "انقالب

سرمایه جمهوری اسالمی زیر سوال رفته و تالش مذ بو 

حانه لیبرالها برای حفظ سیستم و ایجاد یک تغییرات جزیی 

ایجاد رفرم و بدست . رفرمیستی کار به جایی نخواهد برد

آوردن یکسری خواسته های قانونی اولین قدم برای آزادی 

گرایش لیبرالی ایران به دلیل ماهیت   اما. واقعی زنان است

فوق العاده ارتجایش حتی قادر نخواهد بود به چنین خواسته 

بهمین دلیل بدون تغییر در . های قانونی برای زنان دست یابد

شرایط اجتماعی و اقتصادی، زنان نمی توانند به آزادی ای 

این سنت . که حتی قانون به آنها قول می دهد، دست یابند

انقالبی است، که آزادی زنان را با قدرت   سوسیالیسم

  .                        کارگری همراه می کند
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جامعه ایران بخش عظیمی از زنان یا بیکار هستند یا به 

کارهای نیمه وقت مشغولند و یا مجبورند برای زنده ماندن 

و امرار معاش خود وخانواده هایشان به این چنین استثمار 

هیو حق و حقوق قانونی برخودار   و از. وحشیانه تن دهند

به علت نداشتن مهارت و تخصص در بسیاری از . نباشند

کارها مزد آنها دائماا پایینتر از مردان کارگر میباشد و به 

مزد زنان " لشکر ذخیره نیروی کار" علت وجود یک 

.کارگر دائماا پایین نگه داشته میشود                                

بیشترین درصد از کارگران زن در مناطق کارگر نشینی و  

و این زنان کارگر از نظر تقسیم . پایین شهر متمرکز هستند

این چهار بخش .کاری در چهار بخش دسته بندی میشوند 

 بطور مشخص تر توضیح داده خواهد شد                       

:                               بخش اول  

زنان کارگری هستند که در کارخانه های بزرگ کار می 

کنند متاسفانه تعداد آنها روز بروز رو به کاهش است، بعلت 

خصوصی سازی، قرار دادی شدن ، ادغام سرمایه ایران در 

پاره ای از کارخانجات ورشکسته شده اند   .سرمایه جهانی 

آنها . و یا بنا به دالیلی مایل به استخدام کارگران زن نیستند

فکر می کنند زنان کارگر قادر به کار شیفتی و اضافه کاری 

قا . دارد ازدواج نمایند و باردار شوند  نیستند و یا امکان

. نون کار شامل کارگران زن کارخانجات بزرگ می شود

زنان کارگر کارخانجات بزرگ، در   بخش اعظم این

کارخانه های لوازم خانگی، کارخانه های مونتاژ لوازم 

خانگی، کارخانه های مونتاژ لوازم الکتریکی، کارخانه 

آرایش،  -های دارویی، کارخانه های لوازم بهداشتی

بخشی از این زنان . کارخانه های مواد غذایی، اشتغال دارند

کارگر در بخشهای خدماتی، در کارخانه های تولید روغن 

قبل از انقالب بخش زیادی از کارگران . کار می کنند

اما . کارخانه های نسا جی را کارگران زن تشکیل می داد ند

نیرو و تعدیل اقتصادی اکثریت   به علت برنامه های تعد یل

هنوز بخش زیادی از زنان کارگر در . آنها اخراج شدند

کارخانجاتی که در باال ذکر شد شاغل هستند و به کار خود 

این بخش از کارگران زن در مقایسه با . ادامه می دهند

کارگران زنی که در مراکز تولیدی کوچکتری اشتغال دارند 

.                   از نظر قانونی و حقوقی ثبات بیشتری دارند  

.     :                                             بخش د وم     

کاردر کارگاههای کوچک تولیدی یک بخش وسیع اشتغال 

کارگران زن را شامل میشود، که یکی از مشقت بارترین 

شرایط . شرایط کاری و کمترین دستمزدها را در بر دارد

این بخش از کارگران خیلی اسفناکتر از کارگران زن در 

این دسته از کارگران زیر . کارخانه های بزر گ است

از مرخصی زایمان برخوردار . پوشش قانون کار نیستند

به عنوان بخشی از نیروی   در جوامع سرمایه داری زنان

استثمار پنهان و چند گانه زنان سود . کار استثمار میشوند

در راستای . سرمایه عظیمی برای سرمایه داران می آفریند

سرمایه جهانی و سیاستهای نئولیبرالیسم وضعیت زنان 

کارگر دستخوش تغییراتی شده که آنها را از نظر اقتصادی 

زنانی که جذب . به پایین ترین سطح ممکن تنزل داده است

بازار کار میشوند، بیشترین سهم را از فقر و فالکت، 

خشونت و استثمار میبرند، بهمین دلیل در زمرها نا امن ترین 

بخش نیروی کار در حیطها شغلی و بی حقوق ترین در 

.زمینه اجتماعی میباشند                  

بیکاری عظیم میلیونی بی شک از مهمترین مشکالتی است 

که طبقه کارگر ایران در طول چندین ساله اخیر با آن مواجه 

و بیشترین درصد آن به علت تبعی  و ستمگری   میباشد

.موجود جمهوری اسالمی شامل زنان میشود  

محدودیتهای قانونی و نتایج عملی آن مشکالت و موانعی بر 

سر راه اشتغال زنان قرار داده است که اوالا آنها مجبور به 

پذیرش دستمزد کمتر میشوند و ثانیاا مجبور به کار در رشته 

هایی میشوند که هیو قانونی بر آن حاکم نیست و کارفرمایان 

 آسانترآنها را استخدام می کنند                                 

به وضوح روشن است که در دوران رکود و یا شرایط بد 

اقتصادی طبقه کارگر باید تاوانی بیش از آنچه انتظارش را 

، از حقو قهای معوقه چندین ماهه تا .می رود پش بدهد

که نتیجه  ....قراردادههای سفید، بیکارسازیهای هر روزه 

اش بی خانمانی و فقر و گرسنگی هزار ان کارگر و خانواده 

.                         کارگری میباشد   

واقعیت تلخی که موجود است تفاوتهایی بین کار زنان و 

مردان کارگر وجود دارد، که بر تجارب، هشیاری و بر 

بخصوص امروز در شرایط . مبارزات آنها تاثیر می گذارد  

 

اشتغا ل زنان کارگر و وضعیت 

سحر صبا —اسفناک آنها   
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، کارخانه دستگاه الکتریکی از نیروی زنان در ...و 

اما دستمزد این . خانه برای بستن پیو استفاده میکرد

بخش از زنان به قدری نازل است که حتی برخی از 

صاحبان کارخانه های بزرگ ترجیح می دهند بخشی از کار 

روزانه خود را به زنانی که در خانه کار می کنند، واگذار 

بد ین ترتیب، کار فرمایان در بعضی هزینه های . نمایند

و از سوی . خود از جمله هزینه برق صرفه جویی می کنند

.  دیگر هیو گونه مزایایی نیز به این زنان کارگر نمی دهند

کارخانجات بزرگ نیز بر طبق یک برنامه ریزی که 

استفاده نمایند بجای " نیروی کار سیال" ترجیح می دهند از 

میخواهند دست به انجام قرار . نیروی کار دائم و رسمی

را شامل می شوند " نیروی کار سیا ل" دادهایی که این 

تعداد این بخش از کارگران زن در شرایط فعلی رو . بزنند

  .                   به افزایش است

:                         بخش چهارم  

در چند سال اخیر این نوع مشاغل برای زنان ایجاد شده 

پیمان کار، . زنانی که در شرکتهای پیمانکاری هستند. است

طبق قرارداد ما بین خود و صاحب کار قرار داد کاری به 

نام خود می گیرد و بعد کارگران زن را برای انجام آن می 

مانند نظافت چی برای مراکز تولیدی و یا خانه های . گمارد

ثروتمندان ، دستمزد این بخش از کارگران بسیار ناچیز 

. آنها می دوزدد  است، بوینه پیمانکار آشکارا از دستمزد

برای مثال اگرهشت هزار تومان بابت یک روز کار نظافت 

به نظافت چی تعلق بگیرد پیمانکار چهار هزار تومان آن را 

در این نوع قرارداد کار هیو قانون . به جیب خود می ریزد

و مقرراتی که دست و پای پیمانکاران را در این چپاول و 

.یا به داد این زنان کارگر برسد موجود نیست -استثمار ببندد  

در کشورهای جهان سوم با اتکاء به فرهن  عقب مانده 

حاکم بر رابطه دو جنش، که ایران هم در زمرهٌ یکی از این 

جذب نیروی زنان در قالب . کشورها محسوب میشود

عدم سیستم . کارهای موقت، نیم وقت خیلی متدوال میباشد

حمایت اجتماعی، فقدان تشکل یابی، و فرهن  و مناسبات 

عقب مانده مسلط و حاکم بر جامعه، همه اینها باعث میشود 

که زنان با شرایط سخت و طاقت فرسای کاری روبرو 

این زنان کارگر که در مناطق کارگری نشین متمرکز . باشند

شرایط فقط و فقط باید به   برای برون رفت از این. هستند

نیروی طبقاتی خودشان و مردان کارگر همطبقه ایشان 

الزم است بار دیگر با وحدت طبقاتی خود . اتکاء نمایند

از  57تشکلهای شورایی، همانطور که در انقالب   وایجاد

پرچمداران آن محسوب میشد ند و بعنوان ارگانهای مستقیم 

با بکار . اراده انقالبی برای یک دوره کوتاه بکار بردند

گیری این رسالت تاریخی و بکار بردن سنتهای قوی 

تشکلهای شورایی درایجاد تشکلهای توده ای کارگری تالش 

وظیفه ما سوسیالیست هایی که اهداف خود را رهایی . نمایند

به ما حکم می . طبقه کارگر از یوغ سرمایه قرار داده ایم

کند که همگام و همراه با این زنان کارگر برای تغییر این 

چه بصورت کارگر ساده یا . کمتری از مردان میگیرند:

. درصد مردان حقوق می گیرند 60ماهر تقریباا   

کار در کارگاههای کوچک فاقد هر گونه بیمه اجتماعی است 

و کارفرمایان سهمی از حق بیمه کارگر را که باید بپردازند، 

نمی پردازند، بنابراین سعی می کنند کارگران بیمه شده را 

بهمین دلیل زنان امکان اشتغال بیشتری را . استخدام نکنند

در این کارگاهها دارند و کارفرمایان استخدام زنان را 

 ترجیح میدهند                    

اما بیمه های اجتماعی عمدتاا شامل بیمه بازنشستگی و 

درمانی و بطور محدودتری بیمه های از کار افتادگی، نق  

بعالوه سابقه کار کارگر . عضو و حقوق بازنشستگی است

سال کار  20کارگری که . منوط به پرداخت حق بیمه است

کرده است و ده سال حق بیمه پرداخته است تنها همین ده 

.        .سال بعنوان سابقه کار او محسوب میشود  

به دلیل محروم بودن این کارگران از هر گونه قانون کار و 

تامین اجتماعی، کارفرمایان این کارگاهها به طرز وحشیانه 

ایی آنها را استثمار می نمایند و هر اعتراضی از طرف 

.کارگران به وضع موجودشان توام با اخراج خواهد بود     

عالوه بر فقدان تامین اجتماعی برای کار در این کارگاهها 

به علت پایین بودن سطح تکنیک و عدم استانداردهای ایمنی 

و بهداشتی، بسیاری از کارگران به سرعت دچار بیماریهای 

ریوی، رماتیسم و د یسک کمر و گردن می  -مزمن چشمی

.  شوند  

دشوار کاری در این کارگاهها محرومیت   به علت شرایط 

از قانون کار و تامین اجتماعی، کارگران از اتحاد و 

همبستگی چندانی برخوردار نیستند و برای از دست ندادن 

کارشان در بسیاری مواقع به هر شرایطی تن می دهند در 

..                حالیکه به شرایط اسفناک خود آگاه هستند  

بیشتر کارگران زنی که به دالیل مختلفی از کارخانجات 

. جذب این کارگاهها میشوند. بزرگ اخراج میشوند

صاحبانکارگاهها برای استخدام این کارگران زن سر و 

چون رسماٌ حقوق آنها پایین تر از مردان . دست می شکنند

این کارگاهها شامل کارگاههای پوشاک و خیاطی و   !است

 غیره و ذالک میبا شد                                                 

کارگاهها برای استخدام این کارگران زن سر و دست می  

این   !چون رسماٌ حقوق آنها پایین تر از مردان است. شکنند

کارگاهها شامل کارگاههای پوشاک و خیاطی و غیره و 

 ذالک میبا شد                                                          

:                            بخش سوم.  

در این بخش زنان کارگری را شا مل میشود که اصالا نشانی 

اینها زنانی هستند، که . از آنها در آمار و ارقام وجود ندارد

البته منظور کار . در خانه های خود مشغول بکار هستند

خانگی نیست، بلکه اشاره به آن کارهایی در خانه است که 

بعنوان صنعت خانگی شناخته شده است مانند کار بسته بندی 

مواد مختلف، بسته بندی کردن میوه، سبزی و زعفران، سر 

هم کردن قطعات الکتریکی ، الستیک کلتاکت، بستن پیو     
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مادر یا پدر بودن هم امری جنسیتی است، همراه با 

حال افراد  درعین. انتظاراتی متفاوت از مادرها و پدرها

.متعلق به هر یک از  های جنسیتی در مشاغل متفاوت  گروه

یک نکته باید بیشتر باز گردد اینکه  کنند یا همسان  کار می

همانطور که چگونه  مونث در جریان تعامالت اجتماعی به 

زن تبدیل میگردد  به همان ترتیب مادر یعنی مولِّد طبیعی  

نوزاد به عنوان فاعل در جریان همین تعامالت اجتماعی 

کامال طبیعی بر زن .وادار به  مادری کردن  که امروز امر 

شمرده میشود میگردد و این  محصول تقسیم کار اجتماعی  

.                                                        بر  زنان است  

کردن زنان   بر اساس  برای توضیح این مطلب که  مادری

این دیدگاه را  وا  نمود   میسازد . تقسیم کار جنسیتی است 

که چابکی، زور، سرعت و حالت تهاجمی بیشتر مردان، 

ها طبیعی ساخته و در نتیجه زنان به  شکار را برای آن

یا . اند ها پرداخته آوری آذوقه  و بزرگ کردن بچه جمع

ممکن است الزامن   حاملگی و یا خود مسأل  مراقبت از 

طفل را به عنوان مانع شکارمطرح میکنند ،اینکه زنان 

شیرده باید بیشتر اوقات را نزدیک نوزادان شیرخوارشان 

ها با  باشند و حامله گی و شیردهی زنان، شکار را برای آن

اند نا  ممکن ساخته  هایی که در شکم یا پشتشان داشته بچه

است لذ ا زنان در نتیج  تقسیم کار جنسیتی ماقبل تاریخ، 

.های مادران  بیشتری از مردان کسب نموده  اند        قابلیت  

 اندکی در مورد سیر تاریخی حیات در زمین                    

دنیا یی ره ما تا امروز درآن به سر میبریم همواره سیر 

از به . دهد ودر تغییر بوده و است   تكاملی خود را ادامه م 

وجود آمدن  اولین نوع جانداران و ایجاد شرایط زنده گی از 

تک سلولی شروع تا ایجاد چندین سلولی ها و جانداران 

عالی ره درطی این شرایط همواره در تغییر بوده است ، 

اند، درپیو و خم این سیر مطابق  حیات خویش را ادامه داده

ترین نوع  ره در میان  طبیعی  مقاومبه قوانین طبیعی 

جانداران در سای  تنازع بقا در برابر طبیعت دشوار خود را 

همواره تجدید و تولید نموده و همچنان روند تكامل انسان  

.را ط  کرده نوع انسان بوده است                                   

جوامع وحشی، به شكل  همچون   های انسان  در دورۀ گروه

ء  توسعه. گروههاي حیوانی پیشرفته زنده گی میكرده اند

ذهن و به رارگیری تكنولوژی و ابزارها در زنده گی، باعث 

جهش در انسان گردید ره این نیز منجر به آغاز دوران 

ترین   یك  از اساس  . گردید" انقالب  تشكیل جامعه"اولی 

جنسیت یکی از اجزای اصلی ساختار اجتماعی است که بر 

هنگام  آدمیان به. های نابرابري  استوار شده است پای   منزلت

تولد جنش دارند اما فاقد جنسیت هستند و باید برای زن و یا 

: به قول سیمون دوبوار. مرد بودن آموزش داده شوند

« ست ع امذکر تولد میشوند ولی این اجتما.انسان ها مونث یا 

  .                                    که آنها را  زن و مرد میسازد

چه را از  شان آن افراد در تعامل اجتماعی در طول زنده گی 

فهمند، و به روشی که  آموزند، می رود می آنها انتظار می

دهند و  العمل نشان می است عمل کرده و عکش.مورد انتظار 

سازند و  در نتیجه همزمان هم نظم و ساختار جنسیتی را می

کنند                                                         هم حفظ می  

بندی   ساختن جنسیت فرد با قرار دادن او در یک دسته

اش  بر اساس شکل اندام جنسی( دختر یا   پسر)جنسی 

در ادامه لباس پوشاندن و . شود هنگام تولد آغاز می در

بندی را  شود که همان دسته یی انجام می  گونه  آراستن طفل به

ها  نمایش دهد، چرا که والدین دوست ندارند مرتب از آن

یک گروه . پرسیده شود که طفل شان  دختر است یا پسر

جنسیتی .های  جنسی از طریق نامگذاری، لباس و سایر نشانه

اش شکل میگیرد هنگامی که جنسیت یک کودک  آشکار 

شود دیگران نیز با کودِک متعلق به آن گروه جنسیتی،  می

کنند و  متفاوت با کودکان گروه جنسیتی دیگر رفتار می

کودکان نیز بعد از یک مدت  به این رفتار شناخت  حاصل 

کرده و  با احساس و رفتاری متعلق با آن گروه جنسیتی 

کودکان بعد ازاینکه  زبان باز کردند   . دهند پاسخ  می

اند  خودشان را عضو گروه جنسیتی یی که در آن قرار گرفته

عامِل میل جنسی تا رسیدن به بلوغ وارد این . کنند معرفی می

شود، اما تا آن زمان دیگر عرف و انتظارات  معادالت نمی 

احساسات، امیال و رفتارهای جنسی شکل .جنسیتی به 

.  اند                                                                  داده

این تجارب سبب ایجاد مهارت های وینۀ همان گروه جنسی 

تمام این . گوییم سهم دارد که ما به آن  زنانه و یا مردانه می

اندرکار   بر ساخت ا جتماعی  جنسیت هستند هادست  .پدیده   

نباید فراموش کرد که دین، قانون، علم و تمام مجموع  

های جوامع طبقاتی کنونی به پدیده های  جنسیتبخشی  ارزش

          . بخشند  شود مشروعیت می و آنچه از آن حاصل می

نقش مادری یک امر اجتماعی أدای 

 است نه غریزی  
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حیوانات، طوالن  بودن دوران بارداري و نیاز  

طوالن  . باشد تر م  رودك انسان به مراقبت  طوالن 

بودن این دوران باعث شده است تا زنان  ره نقش مادري 

اند، مدت  طوالن  مصروف باقی بمانند که  برعهده گرفته

این خود یکی از عوامل مساعد کنندۀ تقسیم کار اجتماعی بر 

.                مبنای  مادری کردِن وظیف  زن میباشد          

اگر مادران قادر به پرورش کودک شان نمیبودند  ، کودک   

به زودی تلف می شد و تکثیر نسل نیز ناممکن می 

زیرا پدران این کودکان بنابر عدم داشتن زمین  تغذیه .گردید

نوزادان مسؤولیت ومراقبت کودک نوزاد را به عهده نمی 

نگهداری و پرورش کودک .گرفتند  و اگر زنان در زمین  

شان نا رسایی میکردند امروز نسل بشری در روی کرۀ 

 زمین با این کمیت فعلی وجود نمی داشت                       

                    زبر گرفته شده از          -سیامک ستوده

زن و سکش در تاریخن از الهه آسمان تا بردۀ خانگ  "کتاب 

تاریخ پیدایش انسان و زنده گی                               

.  اجتماع  اش به قریب به یک میلیون سال قبل باز م  گردد

از این مدت، به جز شش هزار سال آخر آن نظام مادر 

تبار  برقرار بوده است که در آن زن و مرد در روابط 

میان خود ازآزاد  و برابر  کامل بر خوردار بوده اند و 

تنها در شش هزار سال اخیر است که با بر قرار  نظام 

پدرساالر  این روابط دچار محدودیت و زن به بردۀ مرد 

در نظام مادر تبار  انسان نه تنها در . تبدیل شده است

مسائل جنس ، بلکه در همه موارد دیگر نیز از آزاد  کامل 

دیکتاتور ، سرکوب، شکنجه،اعتیاد، .برخوردار بوده است 

فحشاء، دزد  ، زندان و همین طور تبعی  و تجاوز جنس  

به زن از فرآورده ها  عصر تمدن یعن  همین شش هزار 

.                                                   سال اخیر بوده اند  

شش انقالب پدر ساالر  و استقرار مالكیت خصوص  در 

هزار سال قبل عظیم ترین انقالب  بوده است ره  تارنون 

بشر بخود دیده است ، هر چند رثیف ترین و ضد انسان  

واز آنجا ییکه تمدن رنون  بر پای  این انقالب . ترین آن 

شكل گرفته است میتوان حکم نمود که تمام  دردها و 

مصائب رنون  بشر از جنبه ها  منف  همین انقالب ناش  

برا  همین ن در سرتاسرتاریخ همواره سع  بر .  شده اند

این بوده و هست تا اطالعات مربوط به آن در پرده نگاه 

چرا ره در غیر این صورت، با اطالع از آن . داشته شود

.        بساط نظامات و تمدن رنون  در هم پیچیده خواهد شد  

 مآخذ                                                                  

انگلش                    − منشا خانواده و مالکیت خصوصی   

سیامک ستوده                            − زن وسکش درتاریخ  

 

جمعی بوده  وینگیهای این انقالب، درك فواید زنده گی دسته

به نام تاریخ اجتماع   یی در دوران ماقبل تاریخ دوره.  است

واحد اساس  . وجود دارد ره هزاران سال ادامه داشته است

هرقبیله ازدو یا . و مررز اصل  دراین دوره طایفه بوده است

چند طایفه وهرطایفه ازدو ویا چندین خانواده تشکیل می 

همانطوریکه . شدند ودرراس هرطایفه یک کالن قرارداشت

که خانواده های اولی  مزبورازتباِریک مادرودرنتیجه 

به این معنا . کالن هم یک واحد مادرتباربود.مادرتباربودند

که اعضای کالن همه خود را ازاعقاب یک مادر، که کالن 

با آن هویت می یافت می دانستند وفرزندان همه به 

زنده گی غارنشینی و گردآورنده گی . مادرکالن تعلق داشتند

حارم بود، وانسانها در برابر اقلیم و طبیعت از طریق شكار 

این . بردند آوری گیاهان زنده گی به سر م  حیوانات و جمع

ق م ۲١١١جوامع رالن  ره تقریبا تا آخرین عصر یخبندان  

ای ابتدایِی زبان  ، حیات داشتند، شبیه هم بوده و در مرحله

ره نظام صوت  محدود داشته و بیشتر متشكل از اشارتها 

آنان همچنین از دین و ذهنیتی آنیمیستی ، . بود، قرار داشت

گرایانه و توتمیسِم مبتنی بر هویت طایفه برخوردار  روح

در صد  از دوران تاریخ با این شكل اجتماع   ٩٨.بودند

.                                                      سپری شده است  

نقش زن در تکامل بشر                                               

با نگاهی گذرا به رشد جوامع بشری در زمان مادر تباری و 

زنده گی اجتماعی آنان ره هزاران سال طول رشیده است 

میتوان گفت که  شکل گیری زنده گی اجتماعی و کشف آتش 

که انقالب بزرگ و سر آغاز دوران رشد انسانهاست ، 

زنان زنده گی . مربوط به دوران مادر تباری بوده است 

اشترار  را توسعه داده، و نیروي مشترك به وجود آورده 

گونه  روي در تولید و مصرف، هیو اند  به دلیل عدم زیاده

ناگفه . حرص منافع وإعمال حارمیت، وجود نداشته است

نباید گذاشت که کشاورزی، زراعت و اهلی کردن اولین 

حیوانات نیز در زمان جمع ٱوری غذا به وجود آمده است، 

درواقعیت مالداری وزراعت دراین مقطع زمانی برای اولین 

باربا زنده گی انسان آمیخته شده و درمدت کمی شیوۀ زنده 

گی انسان را تغییر داده است و گفته می توانیم که پیدایش 

.                  جوامع روستایی نتیج  همین تحول بوده است  

این اولین گروه انسان  ره بر اساس رفع احتیاجات مشترك  

و حفاظت همگان  از رودران به وجود آمده بود، اولین فكر 

سازمانده  بشري را نیز توسعه داده است ، بدین ترتیب  

زنان با توسع  زنده گی اشترار  در میان خود به منظور 

رفع احتیاجات خود و اعضای طایف  شان تاثیرات اولی  

فراوان  در گذار اززنده گی حیوان  به زنده گی انسان  

شناخت  انسان با سایر        ترین تفاوت زیست داشته اند، مهم
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آنچه در خاتون آباد مشاهده می شود، کوره های نفتی .نماید

در مقابل جاده سر ( که امروز از گاز استفاده میشود) قدیمی 

کوره هایی که به قدمت سالهای استفاده از آن . به فلک کشیده

وهمزمان با شعله ور شد نشان زندگی هزاران کارگر نگون 

این تنها خشتها و آجرهای . بخت را به تباهی کشانده است

محصول دستهای ظریف این کارگران زن نیست که در این 

کوره ها می پزد بلکه این هستی و زندگی این کارگران 

است که در این آتش می سوزد و دسته دسته قربانی حرص 

و طمع سرمایه و سرمایه دارانی میشوند که هیو وقت 

  .                                                        سیری ندارند

آنچه می بینی، درد است و رنج ، استثمار زنان کارگر در 

زنان حامله ایی که ضمن کار . نهایت قساوت و بیرحمی

شاق روزانه در کوره پز خانه ها مجبور هستند وظایف 

.  خانه داری، آشپزی و مراقبت از کودکان را بعهده بگیرند

و خیلی مواقع روز این سیه بختان با کتک خوردن از طرف 

همسرانی که خود زیر فشار و استثمار خرد شده اند، روز 

سن، جنسیت و   در این نوع کار. را به پایان میرسانند

استاندارد کاری، حقوق و مزایا و بازنشستگی بی معنی 

آنچه در این کار معنی پیدا می کند تمام خانواده را از . است

زنان حامله، زنان شیرده، . هر جنسیت و سنی به کار کشیدن

.               کودکان زیر ده سال و پیرمردان  

این کارگران به دلیل عدم ارتباط زنده با دنیای خارجشان 

براحتی با کسانی که به این مناطق وارد میشوند اعتماد نمی 

.  کنند  

خاتون آباد تهران یکی از مناطقی است سرشار از خاک 

بهمین دلیل مکان مناسبی برای کوره های آجر پزی . رس

در تهران تقریباا در حدود دویست کوره آجر پزی . است

وجود دارد که در حدود پنجاه مورد آن در خا تون آبا د 

این کوره پزخانه ها از قدمت دیرینه ای برخوردار . است

است، بهمین دلیل چندین نسل از سرمایه داران طی این 

در ابعادی وسیعی نسلها از . سالهای طوالنی تغییر کرده اند

کارگران بخصوص کار بردگی زنان و کودکان برای سود 

دهی هر چه بیشترسرمایه، در اشکا ل خانوادگی تدوام یافته 

و بیشترین درصد این کارگران را . و قابل رویت است

.  همانطور قبالا اشاره شد کارگران کرد شامل میشوند

عالقمندی سرمایه داران به استخدام کارگران کرد از این 

جهت است که بطور خانوادگی زن و شوهر، فرزندان،      

بردار و خواهر و در بعضی مواقع هم بستگان دور و  

.                   نزدیک را در بر میگیرد                        

موقعیت فرو دست زنان کارگر به سرمایه داران اجازه 

میدهد تا از این لشکر عظیم نیروی کاردر پاره ای از 

بار   مشاغل به شنیع ترین شکل استفاده ممکن را برای

بربریت سرمایه حد و مرز ندارد . آوری سود سرمایه بنمایند

مرزها را درنورد یده سراسر کرهٌ خاکی را بر گرفته 

بدنبال نیروی کار ارزانتر دنبال بردگان ارزان همه جا   و

کریه ترین چهرها سرمایه و نظام بربریتش . کندو کاو میکند

را زمانی می توانی با تمام گوشت و استخوانت لمش کنید که 

. به میان آوری  از بردگان مناطق کوره پز خانه ها صحبت

از کارگران ارزانی می گویم که برای زنده ماند نشان خارج 

از اراده و تصمیم خود گروه گروه به نقاط نا معلومی انتقال 

که زبانشان، آداب و روسوم ا شان با آن . داده می شوند

از کوره پز خانه های قیام دشت، خاتون آباد و . بیگانه است

دورا . از کار در کوره آتش و رنج . کرج سخن می گویم 

دور از وضع و حال این کارگران شنیده بودم درد و 

اما شانش این را پیدا . مشقاتشان را تا حدودی درک میکردم

نمودم یک فیلم کوتاهی از این جهنم سرمایه را ببینم و چند 

وقت پیش گزارشی در این زمینه خواندم که نظرم را جلب 

. کرد در باره آن مطلبی بنویسم                       

بیشترین کارگران این کوره پز خانه ها را کارگران کرد 

معموال بصورت خانوادگی به این مناطق . تشکیل می دهند

کردستان یکی از استانهای محرومی . انتقال داده میشوند

بوده و هست که به علت صنعتی نبودنش در مقایسه با سایر 

شهرهای دیگر ایران براحتی می توان به کارگرهای فصلی 

محرومیت همیشه در این . و بیکار این استان دست پیدا کرد

منا طق باالتر از هر جایی دیگر بوده و بهمین دلیل امکان 

 استثمار این کارگران ارزان را در بکار گیری اینچنین 

 کار زنان در کوره پز خانه ها  
 سحر صبا
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جسمی تعدادی از زنان راه چاره ای نمی بینند جزء  

خودکشی که بیشتر از طریق خود سوزی انجام می 

.پذیرد                            

وقتی با صاحبان این جهنم سرمایه سخن بمیان می آید 

چرا اینهمه شقا وت و بیرحمی در مورد . وسوال میشود

پاسخی که داده میشود این . کودکان ، زنان و سالمندان 

به ما مربوط . سیستم ما در ایران اشکا ل دارد. " است

نیست اینکه زن حامله، کودک وسالمند در اینجا کار می 

اما قانون اجرا . طبق قانون کار این افراد نباید کار کنند. کند

کسی که ما باهاش . خود این کارگران تقبل کرده اند.نمیشود

دستمزدی که برای خانواده . طرف هستیم مرد خانواده است

به مرد خانواده پرداخت میشود به ما مربوط نیست خودش 

هر کش در این . خرج می کند یا به زن و فرزندانش می دهد

پدر من داشته، من . دنیا به اندازه لیاقت و توانایش سهم دارد

پش دارایی . پدر این کارگر ندارد، او هم ندارد. هم دارم

. "                                                          ارثی است  

جامعه طبقاتی و مناسبات سرمایه عامل تمام نابرابریها، 

برای سرمایه یک چیز حکم . قصاوتها و بی حقوقیها است

است سود بیشتر با استثمار و لگد مال کردن حرمت انسانی 

حقیقت ستم بر زنان را در همین روابط . میلیونها انسان 

باید جستجو نمود که   تولیدی حاکم برجهان مبتنی بر سرمایه

اساس مناسبات جامعه را بر ستم کشی انسان از انسان بنا 

در جوامع سرمایه داری و طبقاتی موقعیت زنان . نهاده است

نه صرفاا بر اساس جنسیت بلکه بر اساس جایگاه آنها در 

زنان کارگر کوره . تولید و روابط تولیدی محاسبه میشود

تحت انقیاد ستم جنسی و طبقاتی از یک طرف به   پزخانه ها

دلیل زن بود نشان تحت ما لکیت مردان خانواده قرار 

و قربانی عقب ما ند گیها و خشونتی هستند که نظام   دارند

و از طرف . سرمایه داری هر روز تولید و باز تولید میکند

دیگر قربانیان توحش سرمایه ای هستند که با استثمار بیشتر 

و به حساب نیآوردنش به عنوان یک انسان حتی از پرداخت 

رهایی کل زنان تحت . دستمزد ناچیزشان سر باز میزند

ستم، بویزه زنان آتش و رنج کوره پزخانه ها در گرو درهم 

وبرای متحقق . شکستن مناسبات بیرحم سرمایه داری است

شدن این امر کارگران زن تحت ستم چاره ای جز این ندارند 

که همراه و همدوش با کارگرن مرد هم طبقه ایشان با اتکاء 

به تشکلهای طبقاتیشان به مبارزه بر علیه این نظام 

به   نابرابرسرمایه پرداخته وبا الغاء ما لکیت خصوصی

.تمام این توحش و بربریت خاتمه دهند                   

  2011 5مارچ 

آنچه که قابل توجه است، اینکه کار در کوره های آجرپزی .

از چند دهه قبل تا به حال هنوز با روشهای قدیمی و دستی 

انجام میشود در حالی که در اکثر نقاط دنیا با دستگاههای 

اتوماتیک انجام می گیرد و با پیشرفت تکنولوژی از درصد 

اما در ایران سرمایه داران . نیروی انسانی کاهسته شده است

به این دلیل که نیروی . نیازی به این تکنولوژی نمی بینند

انسانی ارزان و فراوان در دسترس است و همچنین این 

.دستگاهها هزینها باالیی برای صاحبان سرمایه دارد  

در . مراحل ساخت آجر فوق العاده سخت و طاقت فرسا است

ساختن گل، قالب بندی . طی مراحل مختلفی باید انجام بپذیرد

خشتها، قالب کشی، مراحل کوره چینی، کوره سوزان و بار 

.                                                             کردن آجر  

کارگران زن قربانیان این توحش سرمایه و بربریت اکثراا 

بیسواد هستند، خانواده هایشان به آنها اجازه نداده اند که به 

بیشتر آنها به علت فشار کاری زیا د و . مدرسه بروند

محروم بودن از تمام امکانات و لذات زندگی دچار پیرهای 

سال  20بعضی از این کارگران زن حدود . زود رس هستند

آنها می گویند، . است که به این کار طاقت فرسا ادامه میدهند

ما بچه گیمان را با کار در کوره پزخانه هاشروع کرده ایم، 

 4باید از ساعت . حتی زمانی حامله بودیم باید کار میکردیم 

ساعت  15. )صبح بیدار میشدیم تا هفت غروب کار میکردیم

در کنار این کار شاق و پر زحمت باید پخت ( کار مداوم

این نوع کارهای . وپز، بچه داری، نظافت وغیره انجام دهیم

. خانگی فقط مختص زنان است و مردان در آن نقشی ندارند

نکته قابل توجه این است که دستمزدها فقط به مردان خانواده 

و مردان بدون شریک کردن زنان در دریا . پرداخت میشود

فت این دستمزدها کنترل کامل بر دخل و خرج منزل و 

.                                             خانواده را بعهده دارند  

از کارفرماها سوال میشود چرا دستمزد زنان را مستقیم   

آنها مدعی هستند که ما با تعداد معدودی از . نمی پردازند

این وظیفه شوهران و مردانشان . کارگران در تماس هستیم

.                      است که دستمزد آنها را بپردازند  

تا انجاییکه به دستمزدها بر می گردد برای هر هزار آجر 

این مبلغ را به مرد . سه هزار و پانصد تومان مزد می دهند

یعنی اگر خانواده شامل هر تعدادی . خانواده می پردازند

است و حتی اکثر اعضای خانواده کار می کنند این مبلغ 

نفری فرقی نمی  8نفری یا  6خانواده .) برای همه است 

(.  کند  

مسئله ای که بیشتر از فشار کاری شاق و سخت کوره  

پزخانه ها زنان کارگر را آزار می دهد خشونتی است که در 

که بیشتر از جانب مردان . روابط خانواد ه گیشان حاکم است

در اثر این فشارهای روحی و       . خانواده اعمال می شود
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 نام حقیقِی شورشی، انسانی است 

 که دیگر حیوان بارکش نیست،

 که تنها از خرد پیروی می کند

 که با اعتماد گام برمی دارد

 زیرا خورشیِد دانش

 .سرخ از افق بر می دمد

 

 در برابرت ای نکبِت وحشی

 در برابرت ای بردگِی سنگین

 شورشی قیام می کند 

 .با تفنگ ُپر

 می توان او را دید 

 با رفیقان در سنگر 

 خندان، شوخی کنان، جان بر کف

 و مردمک مصمم اش

 که از شکوه اندیشه 

 و از سرخی پرچم اش

 .فروغ می گیرد

 

 

 

 در برابرت ای نکبِت وحشی

 در برابرت ای بردگِی سنگین

 شورشی قیام می کند 

 .با تفنگ ُپر

 به هنگام  نبرد برای کمون

 

 آنان می دانند که زمین یکی است

 که نباید تقسیمش کرد، 

 که طبیعت منبعی است؛ که سرمایه کیسه ای است 

 .که همه حق بهره وری از آن دارند

 

 در برابرت ای نکبِت وحشی

 در برابرت ای بردگِی سنگین

 شورشی قیام می کند 

 .با تفنگ ُپر

 او ماشین می خواهد

 دیگر نمی خواهد زیرفشار بخار

 .پشت خم کند

 چونکه استثمارگر با دست خشنش

 از وسیلۀ رستگاری

 .ابزار بردگی می سازد

 در برابرت ای نکبِت وحشی

 در برابرت ای بردگِی سنگین

 شورشی قیام می کند 

 .با تفنگ ُپر

 

 شورشی درگیر جنگی اجتماعی است 

 به ضد طبقۀ کارفرما،
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 به یاد فرخنده
 شب آغاز سال نو

 شب مرگ قناری بود

 

 تو را با خرمن موی پریشانت که می سوزی

 نگاه بی پناهت را به هر نامردی می دوزی

 ندایت در میان شعله می رقصید فرخنده

 

 زمین از شرم چشمان تو می لرزید فرخنده

 جبین و گونه و لبهای زیبایت اناری بود

 

 شب آغاز سال نو، شب مرگ قناری بود 

 

 دلم از سخت جانی خودم دلگیر می گردد

 و از بار خجالت هفت پشتم پیر می گردد

 

 راحله یار 

2015مارچ  28  

  

   

  

 نتوان دید راجنگی که پایانش 

 تا زمانی که در گیتی

 کسی بتواند بدون کار کردن غنی شود

 .تا زمانی که کارگری گرسنه باشد

 در برابرت ای نکبِت وحشی

 در برابرت ای بردگِی سنگین

 شورشی قیام می کند 

 .با تفنگ ُپر

 به بورژوازی تهوع  آور

 نمی خواهد دیگر چند میلیارد

 !هر ساله باج دهد

 از شما، از گوشت شماست که می َکنند

 چنین سودی که بین خود تقسیم می کنند

 .کارگران، معدن کاران، دهقانان

 

 از شما، از گوشت شماست که می َکنند

 چنین سودی که بین خود تقسیم می کنند

 .کارگران، معدن کاران، دهقانان

 

 او مادر مهربان مان زمین را

 که در زیر یوغ فردیت ضجه می کند

 می فهمد؛

 شورشی می خواهد جهان را طوری سامان دهد

 که از پستان ِ ِگردش

.رفاه همگانی جاری شود  

 

 [0881]اوژن پوتیه 

 ترجمۀ یحیی سمندر
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تدعددد هدمدسدرگدیدری ,  ازدواج اجدبداری,  گرایانه فدردیاراده 

مردان و مشکالت فراوان دیگر تاثیرگذار می باشد و تدا بده 

در بداورهدایدمدان ندقدش .  امروز بار سنگینی محسوب می شد

برجسته زنان در خانواده کده کدروکدی شدالدوده جدامدعده مدی 

آزادی زن گداراندتدی اصدلدی بدرای خدلدق خداندواده ای ,  باشد

دمکراتیک و جامعه ای دمدکدراتدیدک مدی بداشدد و آزادی و 

پیشرفت هر جامعه ای به اکتیو و برجسته کردن ندقدش زندان 

بده .  و مشارکت در پی ریزی و ترقی جدامدعده بسدتدگدی دارد

زنان تالش مدی کدندندد تدا احدقداق ایدن حدقدوق و ,  مثابه همین

گارانتی حفاظت از کدرامدت و دسدتدیدابدی بده آزادی و حدق 

از ایدن .  مالکیت بر امور خود و فرزندانشان را کسدب کدندندد

به حاشیه راندن و بی تاثیر کردن خود اجدازه ندمدی ,  پش زن

دهد و نهضتی که آزادی را بدرایدش مدهدیدا مدی سدازد و در 

برپا ,  خشونت و کشتار از او دفاع می کند,  مقابل هر ارتجاع

 .مددی کددنددد                              

زمانی که گارانتی آزادی زنان و حقوقشان از اهداف بنیادین 

تمامی مسائل مرتدبدط بدا زندان ,  خودگردانی دمکراتیک باشد

در جامعه باید حل و فصل شود و میزان ایدن ارزش هدا در 

تمامی جوانب خویش فزونی یابد و زنددگدی امدن و آرام را 

برای آنان فراهم سازد و در مقابل تمامی ستم های مضاعدف 

در قبال تمدامدی .  خشونت و حقوق برحق آنان دفاع کند,  زنان

این مسائل یک سری پرنسیپ و قانون عمومی مختص زندان 

بدرای فدراهدم ,  تصویب کرده ایدم,  برای احقاق برابری عملی

 .آزد( اکولوژی)ساختن جامعه ای دمکراتیک و حیاتی 

 :پرنسیپ ها و قوانین بنیادین

تالش برای برچیدن تفکرات حاکمیت ارتجاعی در . 3.

رسالت هر فرد در اقلیم های خودگردانی دمکراتیک , جامعه

 .می باشد

برابری مابین زن و مرد در تمامی عرصه های زندگی . 8

 .عمومی و خصوصی

زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و کسب تمامی . 1

 .پست ها را دارا می باشند

متعهد بودن به پرنسیپ های اداره دمکراتیک در تمامی . 2

 .موئسسات

اساسنامه ای وینه حق و ,  کانتون جزیره در کردستان سوریه

هدیه یوسدف " حقوق زنان را تصویب کرد و آن را از طرف 

مدددیددران حددکددومددت خددودگددردان "  و حددمددیددد دهددام الددعدداصددی

 .دمدددکددددراتددددیددددک ایددددن کدددداندددتددددون امضددددا کددددرده اسددددت

 :این اساسنامه بدین صورت است

 "کانتون جزیره"قانون 

 خودگردانی دمکراتیک

 میالدی 8132سال  88نسخه شماره  

بر اساس مبانی ائتالف اجتماعی و مصوبه انجمن مدقدندنده در 

پرنسیب های اصلی و قدواندیدن , 8132همین نشست سال  82

ریداسدت دمدکدراتدیدک .  عمومی وینه زندان بده اجدرا در آمدد

 :کانتون جزیره این قانون را تصویب و منتشر کرد

, زنان جامعه ما که زیر لوای قددرت مدردان اداره مدی شدود

فرهنگی و رواندی ,  اجتماعی,  دارای مشکالت عدیده سیاسی

واپسدگدرایدی و ,  بدی تدوجدهدی,  بوده و این وضعیت نیدز ظدلدم

تبعی  را برای زنان به وجود آورده و ضمدن ایدندکده بدقدای 

فرهن  غالب به سدی در مقابدل زندان و تدالش آندان بدرای 

آینده ای روشن را محدود می سازد و وجود چندین قداندون و 

شفاف تثبیت می کند که مبارزه زندان در ,  مستندات استبدادی

لدیدکدن تدا ,  همکنون نیدز تدداوم دارد,  راستای کسب حقوقشان

بحال کسب نشده و این مهم تنها تاثیر منفی بر زندان بدرجدای 

 بلکه بر تمام جامعه و ازجمله جداسازیی به گونه , نمی گذارد

 

" کانتون جزیره"قانون 

مختص به حقوق و 

پرنسیپ های زنان منتشر 

 شد
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خدمتگذار باشند و تامین امنیت و دفاع و , قانونی

 .عالج قربانیان خشونت نیز بر عهده آنان می باشد

وظیفه مدیریت خودگردان دمکراتیک است که حقوق . 83

کودکان را گارانتی کرده و از هرگونه خشونت و در مقابل 

 .هرگونه بهره برداری از آنها محافظت کند

 :ام عمومیاحک

 .تامین حقوق برابر زنان و مردان وینه قانون جنسی. 88.

وظیفه مدیریت خودگردان دمکراتیک می باشد بیمه . 81

سالمت و اجتماعی برای فرد و خانواده علل خصوص زنان 

شرافتمندانه و , و کودکان را مهیا سازد و بنیان حیاتی آزاد

 .حفاظت شده را برای زنان بیوه و مسن فراهم سازد

 .سالگی ممنوع می باشد 32ازدواج دختران زیر سن . 82

تا زمانی که , زنان حق حضانت فرزندان را دارند. 81

سالگی را در صورت ازدواج دوباره  31فرزند وی به سن 

نیز دارا می باشند و حق انتخاب والدین نیز بر عهده فرزند 

آنان می باشد و هر دو طرف در زمان حضانت وظیفه 

 .تامین مسکن و هزینه های مادی او را بر عهده دارند

سال باید از  31در زمان سفر کردن کودکان زیر . 89

 .والدین اجازه بگیرد

باید , در کیش های مرتبط به زنان و خانواده در دادگاه. 82

, یک نماینده مرکز زنان برای مشاوره حضور داشته باشد

 .اما حق رای دادن را دارا نمی باشد

زنان حق حضانت همراه با حقوق مادی را داشته و تا . 82

 .بار می تواند زایمان کند 1

زن حق تملک بر نقدینگی های از , در زمان طالق. 86

قبیل طال و هر مادیات دیگری دارا می باشد که در زمان 

ازدواج همراه داشته و اگر نزد همسر او باشد باید پش 

 .گرفته شود

که مرکز , وظیفه مدیریت خودگردان دمکراتیک است. 11

وینه زنان مورد خشونت قرار گرفته در زمان حاملگی یا 

شیردهی را دایر کند و باید مکان مطلوب وضعیت زنان 

 .مورد خشونت قرار گرفته باشد

عامودا ".عملی می گردد, این قانون بعد از انتشار"

0.00.5101  

هدیه یوسف و حمید -ریاست دمکراتیک کانتون جزیره 

 دهام العاصی

سازمان حفاظت برحق و سازمانهای دیگر مختص , فرهنگی

خود را در صورت مترادف بودن با ائتالف اجتماعی را 

 .دارا می باشند

حظور نماینده سازمان های زنان و سازمان های حقوق . 9

بشر به عنوان ناظر در زمان تدوین این قوانین که در زمان 

غیر قانونی در مجلش قانونگذاری منتشر می شود با دعوت 

 .قبلی به مجلش

زمانی در مجلش قانونگذاری قانون وینه زنان تصویب . 2

 .باید اراده زنان مدنظر قرار بگیرد, می شود

برابری مابین زنان و مردان در حقوق کاری و کرایه . 2

 .ای

برابری در شهادت دادن زنان و شهادت زنان از لحاظ . 6

 .ارزش قانونی

ممنوعیت ازدواج اجباری و بدون رضایت خود . 31

 .دختران

مهریه کال لغو می شود و به دلیل اینکه از لحاظ مادی . 33

هدف کاال قرار دادن زنان است و در مقابل نیز مشارکت هر 

 .دو طرف در تامین زندگی مشترک مدنظر قرار می گیرد

 .عقد و ازدواج به گونه ای متمدنانه. 38

 .ممنوعیت تعدد زوجین. 31

هر دو طرف حق طلب طالق را دارا می باشند و اجازه . 32

 .داده نمی شود طالق یک جانبه صورت پذیرد

 .برابری در تقسیم تمامی مسائل مرتبط با ارث. 31

معاوضه زنان برای ازدواج و دادن , ممنوعیت شیربها. 39

 .زنان در مقابل خون

کشتن زنان به بهانه حفظ شرف جرم محسوب می شود . 32

معنوی و قانونی نیز جرم محسوب می , و از لحاظ مادی

گردد و مقتول طبق قوانین اجرام مرتبط با کشتن عمدی 

 .مجازات می شود

اجرای مجازات شدید در مورد خیانت همسر به . 32

 .صورت یکسان برای طرفین

بازرگانی کردن با زنان و کودکان به هر شیوه ممکن . 36

جرم محسوب می شود و بانیان این مسئله با مجازات شدید 

کار کردن کودکان و , سواستفاده جنسی. )روبرو می شوند

 (.بازرگانی با ارگانهای بدن

خشونت تبعی  آمیز علیه زنان ممنوع می باشد و . 81

تبعی  جرم محسوب می شود و طبق قانون فردی که علیه 

مجازات می گردد و وظیفه مدیریت , زنان تبعی  قائل شود

خودگردان دمکراتیک می باشد که انواع خشونت های 

 تبعی  آمیز را از بین برده و از طریق مکانیزم های 
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مددهددمددتددریددن تقویت، تربیت و حمایت کدرده و پدش از آن 

سوریه و همچنین همه گونه تسهیالت  ومناطق مرزی ترکیه 

های نفت موصل را در اختیار نیروهای آن  برای اشغال چاه

قرار داده اندن این تسهیالت و زمین  گسترش نفوذ ندیدروهدای 

داعش چه از طریق دستور به افسران عراقی که با سدازمدان

کدردندد، و چده  های اطالعاتی آمریکدا و تدرکدیده کدار مدی 

مستقیم به وسدیدلد  ندقدل و اندتدقدال هدزاران داعشدی، تدوسدط 

چدنددی پدیدش  .هواپیماهای نظامی آمریکا، مساعد و انجام شد

هایش آشکارا اعدال  در یکی از سخنرانی"  هیالری کلینتون" 

م داشت که داعش را مدا بده وجدود آوردیدم و فدرد مسدؤول 

از مدوجدودیدت   دیگر آمریکائی در پدندتداگدون، ندیدز صدحدبدت

زندداندی در عدراق در " ) بدوکدا" زندانیان جاسوس در زندان 

( دورۀ اشغال، جائی که ابوبکر البغدادی از آنجا بدیدرون آمدد

توان از تجربیدات تدجداوز و اشدغدال  با این حساب می.  نمود

کشور عدراق و دسدت آویدز قدرار دادن 

هدای   تولیدد سدالح" و "  جن  با القاعده" 

در ایددن کشددور نددتددیددجدده "  جددمددعددی کشددتددار

های دولت آمریکا چده  گرفت که سیاست

 . اهدافی را تعقییب می کنند

اکددنددون بددا حضددور داعددش در مددنددطددقدده 

ها مهندسی افکار عمومی را  امپریالیست

چنین سازمان داده اند که گویا پایان دادن به بربریدت داعدش 

بایست از آنها خواست تا با قدرت بیدشدتدر  کار آنهاست و می

اگر آمریکدا و نداتدو هدزاران مدتدخدصدص .  وارد میدان شوند

کردند، نمی توانستند بده  استخدام و میلیاردها دالر هزینه می

هدای  گی و راحتی ضرورت وارد شددن ندیدروی همین ساده

نظامی ناتو به منطقه را با این درجده از مدوفدقدیدت و بددون 

یی  به پیش  برندد  و  اذهداندتدرقدی  مقاومت نیروهای منطقه

اسدت نده ندقدطد  "  پروژۀ جددیدد شدان" آمریکا و شرکأ بسوی 

زمینی غیررسمی و لدبداس داعش در حقیقت ارتش .  پایان آن

کشور است که به زور و بدا فدریدِب  ۰١شخصی این ائتالف 

مردم را ایدندقددر خواهند بایجاد دمکراسی در خاورمیانه می

کشور قدرتمندد  ۰١ائتالف .  دستخوش فریب و نیرن  سازند

خاتمه بدهدد بدندا بده چده "  تروریسم جهانی" به  استکه قرار 

نیاز و ضرورتی و در خدمت به چده اسدتدراتدنی یدی شدکدل 

گرفت؟ واقعیت این است که این جبه  ائتدالف عدلدیده داعدش 

این جبه  ائتالف بدرای تدحدقدق بدخدشدیددن بده پدروژۀ .  نیست

هدا و  های جددیدد امدپدریدالدیدسدت خاورمیانه جدید طبق طرح

ثباتی در منطقه است، تا دخدالدت در امدور داخدلدی  ایجاد بی

 این کشورها و غارت و تاراج منابع این کشورها  را  برای 

داری جهداندی بدا دو بدحدران  طی چهارده  گذشته سرمایه 

هایی که نه تنهدا بدا  بحران.  عمیق دست به گریبان بوده است

گلوبالیزاسیون و سیاست های اقتصادی نئولیدبدرالدیدسدتدی حدل 

هدا هدرچده بدیدشدتدر و در  نشدند، بلکه برعکش ایدن بدحدران

مدندطدقد  خداورمدیدانده .  یی جهانی تشدید هم شده اندد  زنجیره

های سیاسی نه چندان کم   طی این مدت و به موازات بحران

در آن، شاهد عروج ارتجاعی ترین نیروهای مذهبی مانند پدا 

گرفتن رژیم اسالمی در ایران، حزب هللا در لدبدندان، حدمداس 

در غزه، مجاهد و طالبان در افغانستان و پداکسدتدان، اخدوان 

المسلمین در مصر، توسعه و عددالدت در 

هدای مدخدتدلدف الدقداعدده و  ترکیه ، شاخه

ها و اکنون داعش در سدوریده و سلفیست

هدایدی از  عراق بوده اند که خود نمدونده 

حضور ارتجاع اسالمی در منطقه بوده و 

قبل از هر چیز حاصل و پیامد سدیداسدت

هدددای  هدددای دولدددت هدددا و اسدددتدددراتدددنی

باشد و از آندهدا در  کاپیتالیستی در سطح جهانی و منطقه می

. یی استفاده شده و خدواهدد شددهای تودهامر سرکوب جنبش

بده افدغدانسدتدان و آمریکا و مدتدحددیدندش کشی  واقعیت لشکر

عراق در بیش از یک دهه قبل نیز نشان داد کده آمدریدکدا نده 

ها  سیاس  در این منطقه  تنها قادر نشد نظم  فارغ از تنش

هدا در  را شکل دهد، بلکه برعکش باعث شدد تدا ایدن تدندش

حال، چنانچه این حدد .  تری بروز نمایند و پیچیده  اشکال تازه

واقع  قدرت تاثیرگذار  سیاست امدریدکدا بدر جدهدان بداشدد، 

معنایش این است که پیشبرد سیاست آمریکا در هدر گدام در 

دهدد  اما شواهد نشان مدی.  یی است گرو  حل  تناقضات تازه

که آمریکا در حل این نتاقضات نه تندهدا بدا شدکدسدت مدواجده 

گدرای ارتدجداعدی  بوده بلکه تقویت بیشدتدر ندیدروهدای واپدش

اسالمی و سدر بدر آوردن داعدش در مدندطدقده حداصدل ایدن 

های به غایت سلطه جویان  آمریکا مدی تناقضات و سیاست

البته این معضل چیز  جز تغییر دیندامدیدسدم مدنداسدبدات .  باشد

 . سرد نبوده و نیستجهان  پش از ختم دوران جن 

یدی  هیاهوی تبلیغاتی دولت امریکا بر علیه داعش مضدحدکده

 گی آمریکا داعش را ها به سرکردهامپریالیست. بیش نیست

اهمیت جنبش کوبانی و روژئاوا در 

بیانیه مشترک در رابطه با جنبش کوبانی و )چیست؟

(منطقه   
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برای چندمین بار بده کدوبداندی یدورش بدرد تدا ایدن  

منطقه استراتنیک را که چسپیدده بده مدرز تدرکدیده 

ها در حالیکه از سالح کوبانی.  است به اشغال خود در آورد

رفته برای این مقابل  نابرابر محروم بودند، اما با  های پیش 

یی توانستند در مدقدابدل  نیروی اجتماعی و سازمان یافت  توده

استقامت کدوبداندی .  لشکر جانیان اسالمی داعش پایداری کنند

فقط یورش نظامی داعش را زمینگیر نکرد، بلکه سیداسدت

هدای ارتدجداعدی ریدز و  ها و دولدتهای اولی  امپریالیست

طدندیدن پدایدداری .  درشت در منطقه را ندیدز زیدر سدوال بدرد

هدا  کوبانی و روژئآوا سراسر جهان را فرا گرفت و میدلدیدون

 . نفر را باخود همصدا و همراه ساخت

هدا نشدان از  یی و سازمان داده شدۀ کوبانی استقامت توده

یی دارد که طی مدت نده چدنددان طدوالندی،  شرایط اجتماعی

کوبانی با استقامت خود .  زنان و مردان در آن پرورش یافتند

این شرایط اجتماعی را بده خدارج از مدرزهدای خدود و بده 

ندام کدوبداندی و روژئداوا بدا .  چهارگوش  جهان معرفدی کدرد

یی که در آن امور جامعه با دخالت افدراد های تودهکانتون

با وجود قرار .  رود همراه شد و تصمیم های جمعی پیش می

یی که اکثریت ساکنان آن بده زبدان ُکدردی  داشتن در منطقه

ها و افراد دخالتگِر شامل فقدط کدرد  تکلم می کنند اما کانتون

عرب زبان و آشوری زبان وغیره  ندیدز در .  ها نیستند زبان

هدا   ادارۀ امور جدامدعده هدمدگدام بدا  دیدگدر  شدهدرونددان آن

ها ترکیبی است سیاسی از همزیستی  کانتون.  حضور دارند

اجتماعی افراد، جدا از برتری نناد و جنسیت و اعتدقداد، کده 

در آن زنان و مردان در امور مربوط به جامعه دخالت مدی

جنبش اجتماعی کوبانی و روژئآوا که دو منطق  دیدگدر .  کنند

گدیدرد، اگدرچده دارای  را نیز در بدر مدی(  جزیره و عفران)

تنوع گرایشات سیاسی است ولی شکل گدیدری آن بدر بسدتدر 

یی بوده که منجر به مشارکت و فعالیت مستقیدم  شرایط عینی

 . افراد در ایجاد ساختار آن شده است

مبارزۀ اجتماعی و مردمی کوبانی علیده تدوحدش اسدالمدی و 

دفاع از حقوق انسانی و برابری زن و مرد که نقدطده مدقدابدل 

داری اسدت ندقدطد  قدوت  های مذهبی و سرمایه تمامی نظام

مبارزان زن و مرد کوبداندی بدرابدر و دوش بده .  کوبانی بود

در شدرایدطدی .  گی کدردندد  دوش هم علیه این توحش ایستاده

که دولت اسالمی دست ساخت  آمریکا با کمک ترکیه حمایدت 

شود، زنان و مردان مبارز کوبانی تدوانسدتدندد جسدورانده  می

عدمدومدی جدهدان مدتدوجده     مبارزه کنند و به سرعت افدکدار

. شدکه جن  کوبانی فراتر ازیک جن  ملی و مذهبدی اسدت

داری  پیروزی کوبانی پیروزی انسانیت علدیده قدواندیدن بدرده

 سرمای  حاکم بر جهان و قوانین  مذهبی  قرون  وسطایی در 

بدایدد در ندظدر داشدت کده .  مدت طوالندی امدکدان پدذیدر کدندد

در تمام مددتدی .  ه مردم این منطقه تحمیل نمایندخاورمیانه پل 

کشدور تدبددیدل   ۰١که کوبانی در محاصره است گروه ائتدالف

  به تماشاچی منفعل و  بی اراده 

در ضمن در این سناریوی ضدبشری ناتو نه تنها بده .  شده اند

عنوان کارگزار و نیروی تحقق دهندۀ ایدن پدروژه بدلدکده بده 

مدلدل  المللی میرود که جاگزین سدازمدان عنوان یک نهاد بین

گردد و نقش آن را در ُمهر تأیید زدن به استراتنی و سیاست

داری جهانی به عهده بگیرد و به یدک بدازی  های سرمایه 

المللی دامن بزند، که قطعاا هیدچدکددام  خطرناک در سطح بین

از کشورهای منطقه از پیامدهای این روند در امان نخواهدندد 

ها و جابجایی هدا در خددمدت مدتدوهدم  تمامی این بازی.  ماند

هدایدی اسدت  ها در برابر جن  ها و مقاومت آن نمودن توده

یدی و جدهداندی  که برای رسیدن به اهداف استراتنیک منطقه

در این روند بسدیداری از .  آمریکا و شرکأ طراحی شده است

قطدر، کدویدت، :  کشورهای منطق  حوزۀ خلیج فارس از جمله

سدعدودی از   ایران، سوریه و به وینه ترکدیده و عدربسدتدان

گدیدری ایدن پدروژه و  جمله کشورهایی هستند کده در شدکدل

 . نیروهای آدمکش داعش نقش تعیین کننده داشته و دارند

هدای  یی است که از سدال ایجاد کمربند سبز در منطقه پدیده

ده  هفتاد قرن گذشته در لبدندان، ایدران، فدلدسدطدیدن، یدمدن و 

گدی  افغانستان با طرح و برنام  دول امپریالیستی به سرکرده

آمددریددکددا ظددهددور نددمددود و بددا عددمددلددی شدددن آن نددتددایددج و 

داری  دستاروردهای خوب و مدفدیددی بدرای ندظدام سدرمدایده

نیروهای ارتدجداعدی اسدالم سدیداسدی .  جهانی به ارمغان آورد

هدای   دقیقاا در تقابل با نیروهای انقالبی  و گسدتدرش جدندبدش

یی و  نیز  در بطن جن  سرد در مدندطدقد  خداورمدیدانده  توده

اکنون نیز در شرایطی دیگر و در تداوم هدمدان .  شکل گرفتند

یا داعش با تصرف مناطقدی در "  دولت اسالمی" استراتنی، 

عراق و سوریه به ظهور رسید و برگ دیگری ازجندایدات و 

تداخدت و تداز .  آدمکشی در تاریخ بشر را بده ثدبدت رسداندیدد

ترین مقاومدت صدورت گدرفدت و در  داعش در عراق با کم

این راستا قربانیان زیادی به خصوص از زنان و کودکان را 

در حالیکه ندیدروهدای داعدش بدا سدرعدت و .  به همراه داشت

دادند، حمدلده  کشی شان در منطقه ادامه می لشکرتوحش به  

نیروهای مزدور و جندایدتدکدار .  به کوبانی را نیز آغاز نمودند

با اشغال برق آسا شهرهای عراق و با کشدتدار مدردم داعشی 

دفاع و ویران ساختدن هدر آندچده کده سدر راهشدان آمدد،  بی

فاجع  شنگال را آفریدند و بده فضدای رعدب و وحشدت در 

روی آنان که حدود دو سوم خداک اما پیش. منطقه دامن زدند

سوریه و یک سدوم خداک عدراق را در تصدرف دارندد در 

 داعش برای تکمیل  تصرفات  خویش .  کوبانی  متوقف شد
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به دو سال قبل از حدمدلده داعدش بده آن بدر مدی  

در طول این  مدت  مدردم  کدوبداندی  ایدن .  گردد

ها به طریق شدورایدی  فرصت را  یافتند  که با  ایجاد کانتون

سازمان اجتماعدی و روابدط حداکدم بدر آن را سدازمدانددهدی 

مشددارکدت کددل مددردم در ادارۀ جدامددعده بدده طددریددق .  ندمددایدنددد

دمکراتیک از نکات برجست  مناسباتی است که بدر کدوبداندی 

حاکم است و توانسته اند بدون حاکدمدیدت از بداال در تدعدیدیدن 

در جدهداندی کده .  سرنوشت خود و جامعه نقش داشتده بداشدندد

مناسبات سدرمدایده داری حداکدم اسدت و اقدلدیدتدی سدرندوشدت 

های نظامی سرکوبگدر و اکثریت جامعه را از طریق ارگان

گدی  بوروکراسی در دست دارند و بدر تدمدام شدؤوندات زندده

باشند، الگوی مناسبدات حداکدم بدر  های مردم مسلط می توده

 .  کوبانی توجه جهان را به خود جلب نموده است

های دمدکدراتدیدک و شدورایدی مدردم  پتانسیل نهفته و ارزش

المللی را بدرای کدوبداندی بده هدمدراه  گی بین کوبانی همبسته

ها و با توانایدی هدایدش، بدا  کوبانی با توجه به ضعف.  داشت

افت و خیزش تا کنون توانسته یک سیستم اجتماعی بدرابدری 

های مردم ایجاد نماید که روابط و مدنداسدبدات  را در بین توده

بالنده و پیشرویی را جایگزین روابط عقب ماندده و ندابدرابدر 

تغییر و تحول اجتماعی که  با حاکدمدیدت دمدکدراتدیدک .  بنماید

گددی زنددان و جددوانددان را  مددردم بددرقددرار شددد شددرایددط زنددده

بدار در کدندار مدردان در  زنان بدرای اولدیدن.  دگرگون نمود

هدای شدورایدی حدق رای و مسدؤولدیدت  ها و ارگدان کانتون

برابر در کنار مردان یافدتدندد و بدا مشدارکدت خدود در تدمدام 

امورات اجتماعی و جنگیدن بدر عدلدیده ندیدروهدای مدتدوحدش 

داعشی پا بپای مردان، برابری خود را از نطر جدندسدیدتدی و 

مبارزه بر عدلدیده ندیدروهدای ارتدجداعدی .  طبقاتی ثابت نمودند

گدری آندهدا در  گدیدر زندان و دخدالدت داعش با شرکت چشم

ها باعث شد تا زنان کوبانی بیش از هر زمان دیدگدر  کانتون

به نیرو و توان خود ایمان بیاورند و با اعتماد به نفش بیشدتدر 

برای احقاق حقوق خود و خداتدمده دادن بده اوضداع گدذشدتده 

یدی   دسدتداوردهدای  جدندبدش  تدوده.  قوانینی را مدون سدازندد

جنبشی فدرامدلدی بدا کوبانی  اگر  بطور  واقعی ارزیابی شود 

انعکاسی جهانی است، جنبشی است علیه هارتدریدن ارتدجداع 

یدی و  گی تدوده سیاه، جنبشی برای سازماندهی یک همبسته

طلبداند   اجتماعی در حمایت از حقانیت یک مبارزۀ زندۀ حق

انسانی، جنبشی در حمایت از مانددن و زیسدتدِن مدردمدی بده 

مدقداومدت .  پاخاسته و در دفاع از برابری و موجدودیدت خدود

کوبانی و جنبش حمایت از این مقاومت، در جریان ایسدتداده

هدا را  گی و تداوم اش، بخش زیادی از سیاست امپریالیدسدت

 بشری را های  ضدها  و توطئهرو نمود و خیلی از نقشه

ها و مصاحبه های مدبدارزان در کدوبداندی  بیانیه. منطقه است

 بازگو کنندۀ این است که زمانی که افدراد یدک جدامدعده بده 

یی  یک پارچه به دور از تبعی  و دارای حق بدرابدر   گونه

توانند  و در پرتو تصمیات جمعی به میدان مبارزه بیایند، می

کدوبداندی .  روی کدندندد در مقابل هر نیرویی مقاومدت و پدیدش

ها مردم محروم از آزادی و بدرابدری هسدتدندد  صدای میلیون

نوعدش سدرکدوب مدیدشدونددن   که در زیر سلط  سرمایه به هر

خالء سیاسی ناشی ازعدم حضور قددرت حدکدومدت سدوریده 

یی در کردستان سدوریده ایدجداد کدردن چدندیدن  شرایط وینه

شرایطی عینی و حضور گرایشات سیاسی متنوع جدامدعده را 

به طرف نوعی همدزیسدتدی سدیداسدی سدوق داد و ضدرورت 

. ایجاد خودگردانی و کانرا در پدیدش روی جدامدعده قدرار داد

کوبانی، جزیره و عفرین سه منطقه در کردستان سوریه هدر 

یی از هم قرار گرفته اند ولی در هدمدکداری و  چند با فاصله

انتقال تجارب و شور و تبادل نظر با همدیگر بده سدر مدی

ها جامعه چدندان شدکدلدی  گردانیتونها با خودکانتون. برند

بخود گرفته است که در آن  ها کسداندی کده مسدؤولدیدت مدی

. شدوندد جدامدعده اندتدخداب مدیگیرند با رای مسدتدقدیدم افدراد  

شرایطی دموکراتیک که با وجود تعدد گرایشات سدیداسدی در 

جامعه نهادهایی شکل گدرفدت کده مدردم در آن بده فدعدالدیدت 

زنان در نهادهای اجتماعی خود را متشکل کرده و .  مشغولند

ها منجملده ندابدرابدری نداشدی از  در رفع تبعی  و نابرابری

تدالش بدرای تضدمدیدن آزادی.  سنت مردساالری در تالشندد

هدای  های فردی و نیز آزادی اجدتدمداعدی خدود را در گدروه

حتی بنا به موقعیت جغرافیایی .  مختلف کاری نشان داده است

که روژئآوا در آن واقع شده است زنان در کدندار مدردان بده 

های مدافع خلق متشکل شدده  دفاع نظامی از منطقه در یگان

با توجه به تعدد احزاب و گرایشات سیاسدی در روژئدآوا . اند

گدی  های عیدندی زندده همزیستی سیاسی تابعی از ضرورت

افراد جامعه است و این خود به شکوفایی مناسبات اجتمداعدی 

 .خدمت کرده است

اهمیت جنبش اجتماعی کوبانی در چیست که انعکاس جهاندی 

 پیدا کرده است؟ اهمیت کوبانی و بر پائی نظام  اجتماعی  آن 
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حقیقت برای دار و دسدتده بدارزاندی و شدرکدایدش  

آنچه که در وهل  اول مهم بود مرزهای کردسدتدان 

ایدندان از ایدن .  و تقویت  قوای  نظامی دولت اقلیدم ُکدرد بدود

فرصت استفاده نمدوده تصدور کدردندد کده دیدد و بدازدیدد بدا 

یدی در  سردمداران آمریکایی و غربی قرار است فصل تازه

در این رویدکدرد آندچده .  گیری دولت مستقل ُکرد باشد شکل

در نظر گرفته نشد عواقب پدیدۀ داعش بود بر آیندۀ سدیداسدی 

های بزرگی از منطق  خاورمیانه و تاثیر آن بر زندده بخش

واقدعدیدت .  های بیگناهی که قربانی این توحدش انددگی انسان

هدا ی بدزرگدی از  اینست که دولت اقلیم کردستدان و بدخدش

بورژوازی کرد در کلیت آینده و بقای سیاسی خدود را بدیدش 

های جن  افروزان  آمریدکدا در  از پیش در راستای سیاست

از این روهیو عجیب نیدسدت کده .  بینند منطق  خاورمیانه می

 . بینند و نه مردم کردستاناینان خود را همپیمان ترکیه می

نقش ترکیه و عربستان سعودی و کشورهای حوزۀ خلیج 

فارس در اوضاع جاری در خاورمیانه و همیاری آنها با 

. باشدها نمیها کمتر از نقش ناسیونالیستامپریالست

ها های امپریالیستهدف این کشورها در پیشبرد سیاست

کشورهای حوزه خلیج .  ها بر منطقه استتسلط سیاسی آن

فارس خواستار پش راندن نفوذ ایران هستند، خواستی که با 

کشورهای عضو .  منافع و عالئق اسرائیل یکسان است

امارات متحده عربی، :  شورای همکاری خلیج از جمله

بحرین، کویت، عمان و عربستان سعودی دیرزمانی است 

که با شدت تمام مشغول مسلح ساختن خود هستند و کمپانی

سازی آلمان، فرانسه، انگلستان و آمریکا از این های اسلحه

همگام با این .  کنندطریق سودهای کالنی کسب می

اقدامات، ناتو هم همکاری خود را با کشورهای خلیج فارس 

یا داعش "  دولت اسالمی"و اردن تقویت کرده استن فعالیت 

سبب شده است که هم عربستان و هم ترکیه در ضمن تحکیم 

مرزها، خود شان را مسلح سازند و از ناتو تقاضای دریافت 

عربستان از آلمان یک سیستم نظارت .  کمک نظامی کنند

ترکیه .  نظامی و مقادیر زیادی اسلحه دریافت کرده است

هزار سرباز ١١های نیروی زرهی خود را همراه با تانک

در کنار کوبانی متمرکز ساخته و چشم به آن دوخته است که 

هر دو .  های مزدور، منطقه کوبانی را منهدم کنندداعشی

کشور ترکیه و عربستان از پیدایش منطق  سنی نشینی که 

برند، زیرا از یکسو فعال در تصرف داعش است سود می

ها سوریه بیشتر تضعیف می گردد و دشمن دیرین آن

شود و از سوی سرزمینی که در اختیار دارد کوچکتر می

دیگر ارتباط زمینی خوبی که میان ایران، عراق، سوریه و 

 .شودحزب هللا لبنان وجود دارد، قطع می

های کشورهای خلیج فارس، اردن و ترکیه هزینه گروه

 ارتجاعی جبهة النصرا و داعش را در  عراق  تأمین میکنند

یی که در جریدان  به یُمن چنین جنبشی توده.  نقش بر آب کرد

گدان و  است، بیش  از  پیش  چهرۀ  جنایتدکداراند    سدازندده

گان داعش و نقش سدنداریدوپدردازان و صدحدنده  سازماندهنده

 .گردانان این جنایات و توحش را افشاء و رسوا کرد

هدای  ها و ریداکداری  اکنون و در پرتو چنین جنبشی، شیادی

، '' عدلدیده تدروریسدم'' آمریکا و غرب و ائتالف دروغین آندهدا 

تری از مردم جدهدان بدرمدالء  های هرچه وسیع برای توده

تدر از  به یُمن راه افتادن چنین جنبشی، بدرجسدتده. گشته است

هر زمان دیگر عملکرد ارتجاعی و ضدبشری دولت تدرکدیده 

بدا راه افدتدادن چدندیدن جدندبدشدی، .  به تصویر کشیده شده است

گی ناسیونالیسم ُکرد و حلقده بده گدوشدی احدزاب ُکدرِد  گندیده

حاکم در اقلیم کردستان، بیشتر از پدیدش بده ندمدایدش درآمدده 

با برپایی این جنبش و تداوم آن، افکارعدمدومدی جدهدان .  است

بیشتدر از هدرزمداندی مدتدوجده حدقداندیدت  مدبدارزۀ  مدردمدی  

ستمدیدهگردیدده اسدت و تدداوم ایدن جدندبدش تدوانسدتده اسدت 

های آزادیخواه و تدحدت سدتدم  گی بین انسان بیشترین همبسته

را در سرتاسر جدهدان بده وجدود بدیداوردن ایسدتدادگدی مدردم 

کوباندی و مدبدارزۀ رزمدندده گدان زن و مدرد آن بدا حدداقدل 

های وسیع در سطح منطقه و جدهدان  امکانات و بدون حمایت

نه تنها قابل ستایش است بلکه با اهدافی هدمدراه اسدت کده از 

ها از موجودیت  آن.  یی یافته است نظر تاریخی اهمیت وینه

تدریدن ندیدروهدای  و بقای خود در مقابدل یدکدی از مدتدوحدش

یی و حدق تدعدیدیدن  ارتجاعی دست نشانده و از حاکمیت توده

سرنوشت خویش دفاع می کنند، بدرای ایدن مدردم حداکدمدیدت 

هدا بده  یی با دخالت مستقیم خودشان از اهداف مدهدم آنتوده

آنها نمی خواهند این دستاورد مهم مبارزاتی .  رود شمار می

تاکنونی شان را که الگویی نو بدرای ادارۀ جدامدعده اسدت بده 

هدای جددی  طبدعداَ یدکدی از ندگدراندی.  راحتی از دست بدهند

کشدورهدای مدنددطدقده و غدرب و  آمددریدکدا و احدزاب حداکددم 

. ناسیونالیست بر اقلیم کردستان، همین الگوی حکومتی اسدت

تدابدندد و عدمدیدقداا  ها چنین الگویی از حاکمیت را بر ندمدی آن

های کردستان و منطدقده  نگران از گسترش آن به دیگر بخش

حکام اقلیم کردستان عراق نه تنها چنین حاکمیدتدی را بده .  اند

رسمیت نشناخته اند، بلکه همواره نیدز عدلدنداا و عدمدالا بدرای 

البته مدقداومدت و ایسدتداده. کوشندنابودیش کوشیده اند و می

گی کوبانی در مقابل داعش با اهداف شوم ناسیونالدیدسدم کدرد 

در تقابل قرار گرفته و کامالا در مغایرت با ُکرنش در مدقدابدل 

دولت اقلیم کردستان عدراق و در . ها قرار داردامپریالیست

کل ناسیونالیسم ُکرد عروج و ظهور گستردۀ داعش را بهدانده 

 در . و فرصت مناسبی برای اعالم استقالل کردستان دانستند
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آنها در بطن مقاومت، انسجام و ایستادگدی اهدداف  

حضدور .  انسانی خود را  بده  ندمدایدش  گدذاشدتدندد

هدای سدیداسدی،  زنان  در این  مبارزه  در روژئدآوا، جدندبده

در روژئآوا، آزادی زن با .  را تقویت نمود  دمکراتیک جنبش

طدور کده  همان.  مفهوم آزادی در آن جامعه عجین شده است

یی که زنان در آن آزاد  زنان روژئاوا معتقدند که در جامعه

بر اساس این ندگدرش، .  نباشند، آن جامعه، جامع  آزاد نیست

های اجتماعی و سیاسی خود مبارزه می زنان برای خواسته

ها به عنوان زنان روژئاوائی در بدطدن  مشارکت آن.  نمایند 

این مبارزه، نه تنها با آزادی برای آنها همراه است بلکه پیدام 

زندان کدوبداندی بدر .  آزادی را برای زنان دنیا به همراه دارد

این باورند که مشکالت، موانع و نابرابرهای مدوجدود عدلدیده 

خواهند با حضور متفداوت   آنها می.  زنان در دنیا یکسان است

خود در صحن  مدبدارزاتدی و بدا ارائد  تصدویدری از زندان 

یی در حل و رفع این مدواندع ایدفداء  انقالبی، نقش تعیین کننده

 .نمایند

در پروسه مبارزاتی زنان کوبانی در واقع بدا هدر حدرکدتدی، 

سدتدیدزان   مدبدارزه بدا زن:  گیرندد اهداف متفاوتی را نشانه می

. داعش و مبارزه برای برابری و حق تعیین سرندوشدت خدود

درعین حال این مبارزات ضربات جدی به فرهن ، آداب و 

فدرهدند  .  سدتدیدز وارد کدرده اسدت و زن  مداندده سنن عقب

یی که برای زنان تنها و تنها وظدیدفد  مدادری و  مردساالرانه

در حال حداضدر زندان . شناسد گی را به رسمیت میکارخانه

های جن ، فرماندهی ندظدامدی  کوبانی در سه منطقه از جبهه

پدذیدری  گی، مسؤولیت درجه از خودگذشته.  را برعهده دارند

های سیداسدی و ندظدامدی ایدن  و تعهد به منافع مردم و توانایی

است که حیرت جهانیان را براندگدیدخدتده   زنان مبارز به حدی

های دنیا، حتی ناخواسته مجبور شده اندد  است و اکثر رسانه

به آن اعتراف نموده و اخبار آن را در سطح دندیدا مدندعدکدش 

هدای  ستیزی و قتدل در اقلیم کردستان عراق نیز که زن.  نمایند

کددنددد، خددیددانددت رهددبددران ارتددجدداعددی و  داد مددی نددامددوسددی بددی

هدا بدا دولدت تدرکدیده، مدوجدب  آن ناسیونالیست و همدکداری 

انزجار عمومی مردم در شهرهای سلیمانیه، اربیل و دهدوک 

امروزه مبارزۀ مسلحداند  زندان کدوبداندی بدا تدمدام .  شده است

ها و کدمدبدودهدایدش درعدرصد  رهدبدری و مشدارکدت  کاستی

بخشدی کده جدلدو خدود گدذاشدتده اندد،  اجتماعی و افق رهایی

های تاریخا ورشکست  سازش بدا  حل  توانسته است حدوداا راه

تاریخ ثابت کرده اسدت .  دشمنان زن ستیز را به چالش بطلبند

یافته و دولتی برعلیه مردم به وینه  که وقتی خشونت سازمان

گیرد، تنهدا مدبدارزۀ  زنان در اشکال گوناگون آن صورت می

قهرآمیز تضمین کنندۀ خاتمه دادن به ستم جنسیتی و طبدقداتدی 

 این . است و می تواند زنان و توده های مردم  را رها  سازد

ها به این اوباشان آدمکش اجازه می دهند که بددون مداندع  آن

 تدرکدیده  و اردن  در  سدال .  ها  بدگدذرندد از  مرزهای  آن

هدا بدرای  اجازه دادند که انبوه سالح از مرزهدای آن  ۲١١١

. کاران  افدراط گدرای  مسدلدمدان  بدگدذردرسیدن به جنایت

مرز جنوبی ترکیه و همچنین وحشیان  داعش علیه کردها در 

دور جدید بمباران آمریکا و ناتو در عراق و سوریه به بهاند  

یدی  های بسیدار جددی حذف داعش، دولت ترکیه را با چالش

رسد موضدع اردوغدان  اکنون به نظر می.  مواجه کرده است

در مقابل پدیدۀ داعش، بستن مرز به روی مردم سرگردان و 

آواره کرد، و شاخ و نشان کشیدن مجدد برای کردهای ترکیه 

 -بورژوازی ترکیه بدا ظدرفدیدت ارتدجداع اسدالمدی.  باشد می

انسداندی اش در  شووینیستی اش، با مدوضدع بده غدایدت ضدد

مقابل آوارگان کرد روژئاوا، از انجام هیو فجایعدی بدا تدند  

. نمودن عرصه به روی مردم کوبانی کوتاهی نه نموده اسدت

هدا بده  در حالی که مسؤولین حزب حاکِم ترکیه و آمریدکدایدی

دفعات در مورِد سقوط شهر سخن گفتند و کسی شانسی برای 

نظدیدر زندان  گی بینجات شهر قائل نبود، مقاومت و ایستاده

های خدود  و مردان کوبانی موجب گردید تا همه در ارزیابی

هرچه این دفاع قهرمانانه بیشتدر بده درازا .  تجدید نظر نمایند

کشد، مخالفدت سدرسدخدتداند  اردوغدان و یداراندش بدرای  می

رسداندی بده کدوبداندی بدیدشدتدر  های کدمدک مسدود نمودن راه

گدردد، و ضددمدن ایدجدداِد اندزجددار  مدوجدب انددزوای آندان مددی

عمومی از عملکرد آنان موجی از هدمددردی و حدمدایدت از 

گدرچده .  مدافعان شهر را در سراسر جهان برانگدیدخدتده اسدت

ترکیه در روزهای اولی  هجوم داعش بده شدمدار بدزرگدی از 

مردم کوبانی اجازۀ ورود به خاک ترکیه را داد، اما تصاویدر 

داد که شمار زیدادی از مدردم آواره بده  تلویزیونی نشان می

دلیل بسته بودن آگاهاند  مدرزهدا تدوسدط دولدت و ندیدروهدای 

نظامی امکان ورود به تدرکدیده را ندیدافدتده و در طدول مدرز 

 –سرگدردان مداندده بدودندد و ایدن عدمدلدکدرد دولدت اسدالمدی

ها در سطح جهدان  فاشیستی ترکیه نیز بر دامن  این همدردی

بمباراِن مواضع پ ک ک توسط نیروی هوایی ترکیده .  افزود

گی های اوضداع مدندطدقده توانست به شدت بر پیچیدهکه می

هدای بدیدشدرمداند  حدزب عددالدت و  بیفزاید صحه بر سیاسدت

توسعه گذاشت و چشم جهانیان را بدیدشدتدر بدر اعدمدال ضدد

 . بشری حکومت حاکم ترکیه گشود

یدی در  هدای جدندبدش تدوده یکی از دستاوردها و نکتده قدوت

کوبانی نقش زنان در مبارزه برای برابری و احدقداق حدق و 

در جریدان رویددادهدای اخدیدر روژئداوا، .  باشدحقوقشان می

زنان و دختران پیشرو در صف مقدم نبرد و مدقداومدت قدرار 

 . داشتند و تا همین اکنون  با رشادت شان  حماسه آفریده اند
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هدایدی خدواهدندد خدورد کده  کنار خواهد رفت، آن 

شان کساد و از رونق خواهدد ''  کوردایه تی''بازار 

افتاد و بخاطر خودفروشی و سر سپردگیشان به امپریالیستهدا 

 . رسواتر و منفورتر از قبل خواهند شد

هددای آزاده و مددتددرقددی تددجددسددمددی از  کددوبددانددی بددرای انسددان

آزادیددخددواهددی و بددرابددری اجددتددمدداعددی در مددقددابددل نددیددروهددای 

با وجود اینکده در سدطدح .  ارتجاعی و متوحش داعشی است

المللی جنبش کارگری و چپ با عدم انسجام و پدراکدندده بین

گددی روبددرو اسددت، امددا حددمددایددت از مددردم کددوبددانددی طددی 

بوینه فدراخدوان سدراسدری اول ) فراخوانهایی در چند نوبت 

در سطح جهان با استقبال روبرو شد و تدوجده تدوده(  نوامبر

های وسیعی از مردم را نسبت به کوبانی و یاری و پشتیبانی 

… المللی چپدهدا گی بین با توجه به پراکنده. از آن جلب نمود

سقوط یا عدم سقوط کوبانی بیشتر به محاسبات دقدیدق تدوازن 

فعان کوبداندی االمللی، زد و بند گرایشات سیاسی مد قوای بین

ها در منطقه و جهدان ربدط  های پنهان امپریالیست و برنامه

یی نیروهای مدتدرقدی و چدپ و دارد تا قدرت نظامی منطقه

های بسیاری از ندظدر  هنوز کوبانی از حمایت.  سوسیالیست

اما الزمه اش این اسدت .  برخوردار است...  مالی، داروئی و

که گرایشات چپ و سوسیالیست و آزادیخواه در منطقه و در 

گدی و انسدجدام بدیدشدتدری بده  سطح جهان با اتحاد و همبستده

گری نیروهای ارتجاعی منطقه و  حمایت از کوبانی و افشاء

تاثدیدری کده کدوبداندی در .  ها بپردازندنقش  شوم امپریالیست

هدای مدردم  سطح جهان با استفاده از مشارکت همگانی تدوده

در تعیین سرنوشت خود از طریق روابط شورایی انجام داده 

های مردمی است که دلشان بدرای  است زبانزد اکثریت توده

سخن از کوبانی و دسدتداوردهدایدش .  تپد آزادی و برابری می

امروز در هر محل و جلسه و جمعی نه تنهدا بده بدحدث روز 

تبدیل شده است بلکه تأثیرات مثبت و انعکاس جدندبدش تدوده

. شدود یی آن در منطق  خداورمدیدانده بده عدیدنده مشداهدده مدی

کوبانی نشان داد که با یک مبارزه جمعی و با حضور بددون 

تبعیِ  هم  شهروندان و شرکت مستقیم شان در تصمدیدمدات 

و با برخورداری از حق برابر نه تنها امکان ایجاد یک زندده

سدازد،  گی آزاد و برابر برای هم  شهروندان را ممکن می 

 .بلکه الزم  دست یافتن و تضمین کنندۀ آن نیز است

در شرایطی که مردم افغانستان و ایدران در زیدر حداکدمدیدت 

هددای ارتددجداعددی اسددالمددی تددحددت سددتددم  هدارتددریددن حددکددومددت

مضاعف قرار دارند، جا دارد تا با تأثیر پذیری از مبدارزات 

مردم کوبانی و نوع مشارکت جمعی حاکدم بدر آن، بدرعدلدیده 

هدای مسدتدبدد و خدودکدامد  حداکدم و در مدورد  این حکومت

 المللی حاکمیت ارتجاعی و  دارودستهافغانستان حامیان بین

یی است کده بدارهدا در طدی مدبدارزات طدبدقداتدی در  تجربه

کوبانی با فدراهدم آوردن .  سراسر جهان به اثبات رسیده است

شرطدهدا بدرای ایدجداد شدرایدط مشدارکدت اجدتدمداعدی و پیش

شورایی به جهانیان نشدان داده اسدت کده الدگدویدی غدیدر از 

تعددادی از .  دارانه امکان پذیر است الگوی مناسبات سرمایه

احزاب و سازمانهای سدیداسدی ندکدتد  قدوت و بدرجسدتده گدی 

مبارزاتی کوبانی را فقط در مبارزه اش علیه اسدالم سدیداسدی 

اما پویایی سداخدتدار .  بینند، البته این یک وجه قضیه است می

ساختار ایجاد کند،  یی که در کوبانی دارد عمل می اجتماعی

شدۀ آزادِی عمِل اجتماعی در کوبانی است که در تضاد کامل 

. هدای سدرمداید  جدهداندی قدرار دارد با خواسته ها و بدرندامده

چیزی که توانسته است شاخصهای انقالبی را برجسته ندمدایدد 

" مدذهدب" ماندۀ یک جامع  سنتی را که طبدعداا  و بقایای عقب

باشد زیر سؤال ببرد و نوک  هم یکی از وجوه اساسی آن می

 . حمله را متوجه اسالم سیاسی بنماید

کوبانی روزهای سختی را در پیش دارد و بدعدیدد ندیدسدت در 

الدرغدم مدبدارزات جددی  یک معادله ندظدامدی ندابدرابدر عدلدی

اما بدا ایدن فدرض .  رزمندگانش، مقاومتش درهم شکسته شود

احتمالی هم، دستاوردهای تاکنونی اش ارزنده و قدابدل تدوجده 

گدیدری  یکی از دستاوردهای ارزندۀ این مقاومت، شدکدل.  اند

یک جنبش حمایتی انترناسیونالدیدسدتدی بدود کده بدا مشدارکدت 

وسیع مردم آزادیخواه دنیا در اکثریت کشورهای جهان و در 

خدودش را نشدان داد و مدردم آزادۀ "  فراخوان اول نوامبر" 

هدم اکدندون ایدن جدندبدش در .  دنیا را با خدود هدمدراه سداخدت

کشورهای همجوار خلیج فارس به وینه ترکیه ابعاد رادیکدال

تری پیدا کرده است و این کشورها را با چالشی  تر و عمیق 

سقوط احتمدالدی کدوبداندی بدیدش از  .جدی روبرو ساخته است

هدای مدردم  آنکه اعالم شکست مدقداومدت و مدبدارزات تدوده

کوبانی باشد، اعالن یک شدکدسدت بدزرگ بدرای آن ادعدای 

علیه '' کشور را گرد هم آورد تا  ۰١دروغینی است که سران 

بجنگند و آن را از پا درآورندن با سقوط احدتدمدالدی   ''  تروریسم

مبارزه با '' کوبانی،  جز   رسوایی   برای  مدعیان  دروغین 

مدردان  ها و دولدت و جز شرمساری برای دولت''  تروریسم

و جز سرافکندگی سدران ''  ائتالف مبارزه با تروریسم'' عضو 

اقلیم کدردسدتدان کده در خددمدت سدنداریدو پدردازان مدتدهداجدم 

چده  اگدر .داعشیان بوده و هستند، چیدزی بدبدار ندخدواهدد آمدد

سقوط احتمالی کوبانی، تلفات جانی زیداد و خسدارات مدالدی 

بسیار و آوارگی بیدشدتدر مدردم را بددندبدال خدواهدد داشدت و 

یدی و حداکدمدیدت  دستاوردهای تا کندوندی یدک مدبدارزه تدوده

های مردم لطمات سنگدیدندی خدواهدد دیدد، امدا  اجتماعی توده

 هایی خواهند خورد  که  ماسک شان شکست بزرگ را آن
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هرقدر دمکراسی مسدتدقدیدم و مشدارکدتدی .  شکست 

تدر  ها در سرنوشت خویش قویتر و طوالندی توده

هدای مدقداومدت مدتدرقدی و  باشد تاثیر آن برای تمامی جدندش

مردمی امروز و آیندۀ مندطدقده مدوثدرتدر و اندکدار نداپدذیدرتدر 

 . خواهد بود

هدای  مقاومت کوبانی افشاگر دوستان و دشمنان واقعدی تدوده

هدر روز و .  زحمتکش در درون و بیرون منطقه خواهد بود

هر ساعتی که عمر مدقداومدت کدوبداندی بدیدشدتدر شدود تداثدیدر 

بسزائی برای حال و آیندۀ نیروهای مترقی و مستقل مدندطدقده 

 .خواهد داشت

جریانهای سیاسی ملی منطقه همگام و هم ندظدر بدا سدرمداید  

جهانی طرح فروپاشی و سرکوب ساختار اجدتدمداعدی شدکدل 

هدای کدردسدتدان سدوریده را در  گرفته در کوبانی و کاندتدون

های سرمایه توافق تمام جناح  . دستور کار خود قرار داده اند

های کردستان سوریه از همدیدن  داری برای شکستن کانتون

موضع کسب ارزش اضافدی و فدراهدم آوردن ندیدروی کدار 

برخی کشورهای اروپدایدی از .  باشدارزان قابل توضیح می

طریق  ترکیه  خریدار  نفت  ارزان  داعش هستند  که  سدود 

کند  سرشاری را به جیب باندهای سیاسی ترکیه سرازیر می

دانند که کددام شدرکدت در کددام  این را متخصصین نفتی می

و هدمدیدن .  از نفت تولیدی داعش استفاده کند کشور قادر است

داند که خریداران و دالالن نفت داعش چه  اتحادیه اروپا می

 . کسانی هستند

مبارزۀ کوبانی علیه توحش اسالمی و دفاع از حقوق انساندی 

و برابری زن و مرد در منطقه نقط  مقابدل ندظدام سدرمدایده

داری و ارتجاع اسالمی حاکم برآن است، و این نقدطد  قدوت 

گدی در مدقدابدل ارتدجداع  ایسدتداده.  این جنبش اجتماعی اسدت

داعش نه جنگی ملی یا مذهبی برعکش باز شدن افقی بدرای 

هایی اسدت کده در دفداع  صدای انسان.  بشریت امروز است

از آزادی و بددرابددری حددقددوقددی بدددون تددبددعددیدد  و بددا حددق 

برخورداری از مشارکت در امور جامعه و تصدمدیدمدات آن، 

جدندبدش کدوبداندی .  هدا رسدیدده اسدت تا همین اکنون بده گدوش

ها و سدکدت شکلی از همکاری عملی بدور از تن  نظری

های حزبی و سازمانی با مشارکت آزادان  افراد در جدامدعده 

یی هستند که با کوبداندی عدجدیدن  ها نکات برجسته این.  است

 .دهندشده اند و به آن اهمیت می
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 سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 کانون سوسیالیستهای کارگری

هددای اسددالمددی چددون طددالددبددان، بددپدداخددیددزنددد و مددبددارزات و 

یدی، بدا  اعتراضات خود را بر علیه ارتجاع داخلی و منطدقده

کوبانی همسو نمایندن حفظ کوبانی مستلزم حمایت همه جاندبده 

الدمدلدلدی  از جانب نیروهای مترقی و چپ و سوسیالیست بین

این نیروها در ضمن متحد نمودن صفوف خدود بدا .  باشد می

های مردمی که به حمایت از کوبانی بدارهدا  سازماندهی توده

ها ریخته اند و با قدرت میلدیدوندی و صدف فشدردۀ  به خیابان

هدای  ها را از اندجدام ندقدشدهیی هم امپریالیستخود تا درجه

شومشان برعلیه کوباندی بده عدقدب راندده اندد از طدرح هدر 

یدی  یی که منجر به تضعیف یا شکدسدت جدندبدش تدوده توطئه

بندابدرایدن، وظدیدفد  هدر انسدان .  کوبانی شود جلوگیری نمایند

باشد که برای دفاع از انسداندیدت و بدرابدری  آزادیخواهی می

یی آن حمایت نموده و به دفاع  طلبی از کوبانی و جنبش توده

از آن برخیزد و با همصدایی با مردم آزادیدخدواه و اندقدالبدی 

 .کوبانی این جنبش را در منطقه تقویت نماید

در کوبانی مجموع  گرایشاتی که بدا یدک تدوافدق مدوقدت در 

و .  کنار هم قرار گرفته اند نه یکدست هستند و نه هم هم نظر

گردد، رهبدران  وقتی هم که به جریانات ناسیونالیستی بر می

کردها به دلیل ماهیت ناسیونالیستی شدان اغدلدب خدائدندیدن بده 

ها و مطالبات خلقهای خود شان بدوده و هسدتدندد و بدا  آرمان

نمون  بدارز آن .  آمریکا و شرکاء دستشان در یک کاسه است

رهبر اقلیم کردستان جناب  بارزانی و تعداد  قابدل  تدوجدهدی  

تدریدن وجده  یکی از مثدبدت.  از  رهبران کردهای ایران است

مقاومت کوبانی افشاء توهمات و آشکار کردن چهدره واقدعدی 

. کدوبدندد رهبرانی است که دائم بدر طدبدل نداسدیدوندالدیدسدم مدی

مقاومت کوبانی نشدان داد کده از طدریدق مدتدوسدل شددن بده 

توان به نیروی اجتماعی و مشارکدت و  ناسیونالیسم کرد نمی

گی و سدرندوشدت خدود دسدت یدافدت و در  حاکمیت بر زنده

. برابر تهاجم ارتجاع و امپریالیست به دفاع از خود پدرداخدت

کوبانی درسدت …  در تاریخ لحظاتی هستند که دوران سازند

 .در این لحظه تاریخی در منطق  خاورمیانه قرار دارد

مقاومت کوبانی در منطق  خاورمیانه عالوه بدر ایدندکده تدمدام 

ها را نقش بدر ها و ناسیونالیستهای شوم امپریالیستنقشه

گی اجدتدمداعدی  گی و زنده آب کرد، الگو و خالقیتی از آزاده

همگانی را آفرید که برابری و عدالت اجتمداعدی بدرای آحداد 

بده هدمدیدن دلدیدل .  جامعه به خصوص زنان را به همراه آورد

شکست و پیروزی کوبانی برای کل منطقه تأثیدری مدثدبدت و 

هدای  کوبانی نقط  امید و الهدام بدخدش جدندبدش.  جاودانه دارد

گدی آن فضدای  مترقی منطقه است و این جدندبدش و ایسدتداده

 رعب و  وحشت را در  مقابل  ارتجاع حاکم  منطقه  در هم 
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 هرچه می خواهد پیش آید، 

 من حقیقت را زندگی خواهم کرد

 چه بسیار رودهایی که باید از آن بگذریم

 تا سفرمان به انجام برسد

ای کسانی که رنج این زمین فرو ُمرده را می 

!کشید  

!اندکی فراتر از مقیاسها و اندازه هایتان بنگرید  

 زنان از هر گنجی گرانبهاتراند

به ازای هر یک زن قهرمانی که نامش را شنیده 

 اید،

 هزاران زن بی نام و نشان هست

 که می زید تا با عشق و عدالت،

 روزگار بهتری را به ارمغان آورد

 عشق و عدالت پرچم من است

 

 من حقیقت، را هر چه که باشد، زندگی خواهم کرد

سوگند میخورم که تا رسیدن به برابری از پای 

 ننشینم

 عشق و عدالت پرچم من است

 هر چه می خواهد پیش آید،

 من حقیقت را زندگی خواهم کرد

 چه بسیار رودهایی که باید از آن بگذریم

 تا سفرمان به انجام برسد

!همسران! مادران! خواهران! دختران  

آن دم که بر می خیزید، دیگران هم بایستی 

 برخیزند

 آن وقت است که شادی

 بر پسران، همسران و برادران باریدن می گیرد

در خانه و در کوچه و بازار، در شهرها و 

 روستاها 

 بگذاریم خنده هایمان هر چه بیشتر بشکفند،

 بی گمان این حق طبیعی ماست،

 ماه در پس ابرها پنهان شده

 وسوسوی آتش دارد فرو میرود

 در تاریکی خیابانها و زاغه ها 

 مردان، زنان و کودکان می گریند

 امروز اگر کار نباشد، دستمزدی هم در کار نیست، 

 و دستمزد که نباشد، ما از گرسنگی خواهیم ُمرد

دوباره دارم صاحب فرزندی می شوم! مادر  

 اما گویی رو به مرگ هستم

!ای زنان شجاع  

 یک قلم، تنها یک قلم سالح شما می تواند باشد

 بیائید نام مان را

 هزاران بار برای آزادی دیریاب نشانه بگذاریم

 نگذاریم ترس و خشم

 با دستان سنگین خشونت بر ما حکم برانند

 آن دم که سکوت را می شکنیم،

 ماه نیز در آسمان درخشیدن می گیرد

 عشق و عدالت پرچم من است

من حقیقت را، هر چه که باشد، زندگی خواهیم کرد 

سوگند می خورم تا رسیدن به برابری از پای 

 ننشینم

 عشق و عدالت پرچم من است

 
 

با  به تمام زنانی که 

ستم و نابرابری 

مبارزه می کنند       
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 آه، من خواب عجیبی دیدم

 که در شبی پر ستاره سراغم آمد

 مردان و زنان

دستانشان را در صلح و آشتی در هم گره کرده 

 بودند

 تمام قلبهای شکسته ترمیم شده بود

 تمام تن های زخمین التیام یافته بود

 رودها، کوه ها، صخره ها شادمانی می کردند

.....زرنگار از ناقوس آزادی زوده شده بود  

 عشق و عدالت پرچم من است

 

 من حقیقت را، هر چه که باشد، زندگی خواهم کرد

سوگند می خورم که تا رسیدن به برابری از پای 

 ننشینم 

 عشق و عدالت پرچم من است

 

 هر چه می خواهد پیش آید،

 من حقیقت را زندگی خواهم کرد

 چه بسیار رودهایی که باید از آن بگذریم

 من حقیقت را، هر چه که باشد، زندگی خواهم کرد

سوگند می خورم که تا رسیدن به برابری از پای 

 ننشینم 

کاویشا مازال ترانه سرا و آهنگساز موسیقی 

نفر از فعاالن زن در  400فولک، به همراه 

 2008ویکتوریای استرالیا برای اولین بار در سال 

این سرود را بصورت دسته جمعی اجراء نموده 

.                                                            اند   
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