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  آشتيانی محمدی سکينه اعدام حکم
 جمھوری بين المللی سياست ھای داخلی و مرکز کشمکش زنی در

 ستيزاسالمی زن
  
  

خانواده  اما توسط .شد  سال پيش به جرم ھمکاری در قتل ھمسرش محکوم به قصاص۴محمدی آشتيانی  سکينه

يک  دو مرد متھم ھر- تازيانه شد  ضربه٩٩محکوم به " نامشروع" ھمچنبن به دليل رابطه.بخشيده شد" اوليای دم"

ما چند ماه پس از  ا .تازيانه ھا به ده سال حبس نيز محكوم شد سکينه در کنار اين - ضربه تازيانه٢٠ و ۴٠به 

بار  برای" زنای محصنه"قوه قضائيه با دست و پا کردن پرونده ای جداگانه او را به اتھام  مختومه شدن پرونده وی

و فقط پرونده يک زانيه دارد که  البته اين بار ھيچ زانی وجود ندارد. (دوم محاكمه و اين بار محکوم به سنگسار کرد

اين مجازات، قوه قضائيه با لغو حکم سنگسار سکينه مجازات  سترده بين المللی بهپس از اعتراضات گ). سکينه است

 .کرد اعدام او را اعالم

شد، سرنوشت  زمانی که ماجرای سنگسار سکينه توسط وکيلش مصطفائی به خارج از مرزھای ايران کشانده از 

ت می توان گفت که طی دو ھفته أجر به.  بخود گرفت  - آن ھم در سطح بين المللی -سکينه کامال ابعادی سياسی 

و يا مسأله مذاکرات با ايران بر سر " تحريم ايران"خبر  اخير تقريبا اعتراض به سنگسار سکينه جای خود را به

اين تفاوت که اين خبر نه فقط در رسانه ھای بزرگ اروپائی مانند گاردين، ليبراسيون  با. داد" غنی سازی اورانيوم"

خود جلب کرده  رغم تعطيالت تابستانی در غرب توجه افکار عمومی را نيز بشدت به که علیطرح شد بل ... و

 .است

 انجال مرکل صدر اعظم  وزير امورخارجه آمريکا گرفته تا غربی از ھيالری کيلينتون سران دولت ھای از بسياری

 دن وضعيت حقوق بشر در ايرانآشتيانی اعتراض کرده اند و آن را نشانه وخيم بو لمان به حکم سنگسار سکينها

 دولت ايران به اين درخواستھا و اعتراضات بيش از پيش نشان می دھد که مسأله ديگر صرفا  پاسخ . دبرشمردن

آمريكائی به گروگان  سه جوان"، "اورانيوم غنی شده"جان سکينه نيست بلکه سکينه به نمادی از کشمکش بر سر 

ميان دولت احمدی نژاد و دول غربی شده   "ران و غرب در خاورميانهتصادمات و تخاصمات اي"، "گرفته شده
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درصف  ھمه زنان و دخترانی شده است که طی يک سال گذشته از سوی ديگر سکينه گروگان انتقام گيری از. است

 .برند الؤزن ستيزجمھوری اسالمی را زير س نظام ۀکھنه و پوسيد ت کردند ارزشھایآجر اول مبارزات

جمھوری  ، نمايش تلويزيونی اعترافات اين زن ستمديده در صدا و سيمای]اسد[ مرداد٢٠به شب چھارشن در 

زندگی و سرنوشت سکينه را به  اسالمی در واقع اعترافی علنی از جانب رژيم جمھوری اسالمی بود که می خواھد

 زنی و تنظيم روابط سياسی ای برای باج گيری و چانه ابزاری برای اعمال قدرت در درون کشور و ھم چنين وسيله

 :اعالم می کند ول برنامهؤاعتراف گيری مس در آغاز شوی. با دول غربی کند

اگر قرار  ."ايران است موضوع اين گزارش جنجال و ھياھوی رسانه ھای غربی در مورد يک پرونده جنائی در"

.  فضاسازی و دروغگوئی داردھياھوگری و سال تجربه و يک ھياھو است رژيم جمھوری اسالمی سی بر جنجال و

به عنوان اعتراف بيرون می آمد نشان از استيصال و ) وی باشد عا خودقاگر وا(لمه ای که از دھان سکينه ھر ک

 .کند اينگونه مرعوب که تصور می کند می تواند مردم را است ذليلی نظامی

 برای زن بی پناه و ستمديده ای چون ه قضائیتلويزيونی و ھم چنين پرونده سازی قو با اين حال برای فھم اين نمايش

 .زد  بايد پرده ھای پشت اين ماجرا را يکی پس از ديگری کنار سکينه

استقرار  از زمان. مھمترين ستونھای روابط قدرت در جامعه طبقاتی، رابطه قدرت بين زن و مرد است يکی از 

جامعه شكل  سلسله مراتبی در مردان، متيازاتی به دادن ا دستی و سلب حقوق زنان ھمراه باو جمھوری اسالمی فر

اعمال قوانين قرون وسطائی ديه و  فرمان حجاب اجباری،. گرفت که تاثير مھمی بر ديگر روابط اجتماعی داشت

مھم . به خود زنان و سپس به کل جامعه بود نخست دستی در درجهوقصاص و سنگسار ھمه برای تحميل اين فر

از زنان  امل اکثريتی از زنان است و سنگسار يا قصاص و ديه شامل تعداد کمتریکه حجاب اجباری ش نيست

 يکديگررا بی حقوقی زن ھستند که جامعه؛ ھمه آنھا مظاھر قانونی و فرھنگی، اقتصادی و ايدئولوژيکی فرودستی و

کنيم که  ھده میبه ھمين دليل ھم مشا. حذف ھر يک از اين حلقه ھای ستم، تضعيف مجموعه است. کنند تكميل می

 اين احکام رغم اعتراضات گسترده جھانی حاضر به لغو علی بيش از سه دھه دولتمردان جمھوری اسالمی طی

 .نشدند قرون وسطائی

داخل کشور   سرکوب زنان، فقط مربوط به انسجام بخشيدن روابط قدرت و حفظ نظام اسالمی در ديگر از سوی 

. صدور انقالب اسالمی را داشته است دايش خود ادعای تشکيل امت اسالم ونظام جمھوری اسالمی از بدو پي. نيست

 نظامی نيست بلکه - مالی -بنيادگرا در خاورميانه فقط رابطه سياسی اعمال اتوريته جمھوری اسالمی بر جنبش ھای

 که حکومتی  .ھا ايران الگوی حکومت اسالمی است برای اين جنبش . ھم چنين رابطه ای ايدئولوژيک است

مصرف داخلی نقش مھمی در حفظ رابطه دولت  سرکوب زنان عالوه بر دليل به ھمين . حجاب زنان است پرچمش

بنيادگرای  جريانات و پشتيبانی جلب حمايت . در منطقه دارد جمھوری اسالمی با جنبش ھای بنيادگرای اسالمی

 و امتياز گيری از دول غربی است که زنی ايران بر سر ميز مذاکره وسيله ای برای چانه منطقه در اسالمی

 .و تازشان است خاورميانه مرکز تاخت

کشمکشی بود برای استقرار و تحکيم قدرت روحانيون بر   مرکزءازھمان ابتدا می کنيم که بدن زن مشاھده بنابراين

يانات ھم چنين وسيله ای برای تنظيم روابط قدرت اين حکومت با جر ايران و شکل گيری حکومت اسالمی و

 .درمنطقه و کل نظام سرمايه داری امپرياليستی حاکم بر جھان بنيادگرای اسالمی

اين بحران پس از عدم . جمھوری اسالمی با دول غربی دوباره اوج گرفته است بحران مناسبات رژيم ميان، در اين 

سياسی  -اقتصادی و تحريماز يکس. با متوقف کردن غنی سازی اورانيوم به مرحله حساسی رسيده است توافق ايران
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 گروگانگيری سه  ھم چنين ماجرای گيری دول غربی با جريان موسوم به سبز و ديگرجھت سوی از ايران و

لت ھای اروپائی  دو مريکا گرفته تاا دول غربی از .کرده است آمريكائی توسط دولت ايران اين بحران را پيچيده تر

چرا که تاخت و تازشان در خاورميانه و به خاک وخون  ن ھستند،يرات مورد نظر در ايرايسالھاست در پی تغ

. کردن ھمه سامانه ھای اجتماعی بدون ھمراھی تام و تمام رژيم ايران ممکن نيست کشيدن مردم اين منطقه و ويران

ھای رو درکشور قول خودشان تنده می رسد اين دولتھا امروز تصميم به جايگزينی اسالم معتدل با اسالم ب به نظر

 .خاورميانه کرده اند

 جان سکينه نيست بلکه بده  خوبی می دانند که مسأله برای دول غربیه اسالمی ب ديگرمرتجعين جمھوری از طرف 

کارزار رسانه ای  برای ھمين وقيحانه صحبت از اعدام سکينه می کنند و برای اين. ديگری در کار است بستان ھای

تن زندانی کرد را اعدام کردند و اعتراضی از  ۵مگر نه اينکه طی چند ماه گذشته . بين المللی تره ھم خرد نمی کنند

 در مورد سکينه ھا کارزار غربی سعی کردند به جمھوری اسالمی دولتمردان البته .اين دولتمردان غربی شنيده نشد

در نزد مردم ايران کل اين رژيم  بحران مشروعيت بحران کلی تر خود را که و کرده عنوان نعمت الھی نگاهه ب

 .را رفع و رجوع کند است

برخورد به مظاھر بی   نيز چگونگی  و البته معيار سنجش ادعای آزاديخواھی  آزادی جامعه است زن معيار آزادی 

در ميان وجدان ھای بيدار، مردم   حكم سنگسار سکنيه موجی از اعتراضات را .حقوقی و ستم بر زن است

نيرو و فردی  ھر. زنان برانگيخته است و تشکالت نفعاال چنين جريانات چپ و کمونيست،آزاديخواه و مترقی و ھم 

تبريز نيز  از سياھچال زندان زنان وی را طريقی تالش دارد نه فقط مانع سنگسار سکينه شده بلکه ھرچه زودتره ب

اھداف سياسی خود  ستقل بنابرنيزچه وابسته به قدرت ھای بزرگ و چه م رسانه ھای گوناگون در اين ميان .کند آزاد

 .اند مرتبا به دادن خبر از وضعيت سکينه محمدی پرداخته

  

 سبز در مورد حکم سنگسار اصالح طلب ننوانديشان دينی و فعاال ديدگاه

ھفته قبل از   درست يك-  جريان سبز و سخنگويان ريز و درشتش که امروز مدعی دمکراسی ھستند و اخيرا اما 

سومين نشست  "تحت عنوان  را با حضور زھرا رھنورد  سومين نشست خود- اعتراف سكينه شوی تلويزيونی 

خانم ھای . زبان در كام فرو بستند .برگزار كردند " سالگرد مشروطيت ھمگرائی سبز جنبش زنان به مناسبت

ه اند پيامی از زندانيان سياسی مرد که اعتصاب غذا کرد شرکت کننده در اين نشست، ضمن ابراز دل نگرانی برای

 با اينکه) ١(زندانيان ارسال کردند اما دريغ از يک کالم در مورد سکينه و سنگسار او  جانب اين نشست را به اين

 در مورد قرائت  لحظه  اما تا اينزندمی " قرائت دمکراتيک از قوانين اسالمی"خانم زھرا رھنورد سخن از 

اخير بحث روز جامعه ايران و افکار بين  ار که در ھفته ھایخود از قانون زنا و مجازات سنگس" دمکراتيک"

 .است المللی است، لب به سخن نگشوده

در خصوص  را منعکس می کند" ھمگرايان سبز زنان"عنوان سايتی که ديدگاھھای ه ب" تريبون فمنيستی" سايت 

الح طلب ھستند و ھم چنين تھيه اص حکم سنگسار سکينه اقدام به درج نظرات زنان فعال جريان سبز که عمدتا زنان

تالش دارند موضوع " ھمگرايان سبز. "قرآن پژوه کرده است گفتگو ويديوئی با برخی وکال و قاضيان دادگستری و

در اين گفتگوی . ھای نو از احکام الھی و متناسب با عرف جامعه پاسخ دھند سنگسار را در چارچوب قرائت

کند که   به برخی آيه ھای قرآن ثابتء قرآن پژوه تالش می کند با اتکاعنوانه ژيال شريعت پناھی ب ويديوئی،
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وی معتقد است . تازيانه است مجازات سنگسار برای زنا در قرآن وجود ندارد بلکه حداکثر اين مجازات صد ضربه

 )٢. (کرد که بر پايه راويان احاديث نمی توان حکم فقھی سنگين صادر

باشد، بلکه عالوه بر نمی منابع استنباط احکام دين منحصر به قرآن" ر معتقد استحالی است که جمليه کديو اين در

و ھم ) ٣." (باشندنيز جزو منابع احکام شرعی می)ع(قرآن و حکم قطعی عقل، روايات معتبر منقول از معصومين

شده و ھم  میءاترديدی نيست که حکم سنگسار ھم در زمان پيامبر اجر بر اساس احاديث و روايات موجود"چنين 

 نيز در مورد سنگسار بسيارھای اسالمی در احاديث تمام فرقه. و ھم توسط امامان شيعه اءدر زمان حکومت خلف

 )۴."(صحبت شده است

آراء ذکر شده و  با توجه به دامنه گسترده و متنوع"ای مناسب برای سنگسار است و معتقد استدر پی گزينه او نيز

به جای حکم اوليه سنگسار ، احکام   سنگسار در شرايط حاضر، به نظر می رسد می شودبازخوردھای اجرای حکم

اجرای احکام جايگزين خفيف  "و يا."مورد اجرا قرار گيرد ثانويه جايگزين ، ھمچون جلد، تعزير و مجازات حبس

ھکارھای مناسبی مد تدوين آئين دادرسی خاص می توانند به عنوان را تعزير و حبس، و جلد، تر ھمچون اجرای حد

 )۵".(داد نظر قرار

به اين نتيجه  در بازخوانی آيات قرآن" ھمگرائی سبز زنان"ماشينی نيز از حزب مشارکت و ھم چنين عضو  فريده

شده و ھيچ   ضربه تازيانه عنوان١٠٠در قرآن کريم ) زنا( نامشروع جنسی ۀآخرين مجازات رابط" می رسد که

 )۶".(مجازات وجود دارد ای به مجازات سنگسار در قرآن وجود ندارد بلکه داليلی خالف ايناشاره

در مورد نوع  ھستند اما" زنا" نشان می دھد که اغلب آنان موافق مجازات اتھام  اين زنان اصالح طلب نظرات 

 .سنگسار در اوضاع کنونی است اسبی برایمجازات آن يعنی سنگسار معتقدند که صد ضربه تازيانه جايگزين من

 "ھمگرايان سبز" و امروز زنان ءليون امضايک م کمپين ن جنبش زنان مانندآيات عظامی که برخی فعاال البته

حکم سنگسار در شرايط   کنند با داليل گوناگونی مخالف مشروعيت مطالباتشان را با فتوای آنان اندازه گيری می

 .کنونی ھستند

بنابراين با فرض اينکه اجرای حدی از حدود موجب بدبينی عده زيادی از مردم دنيا  " منتظری معتقد است آيت اله

فلسفه تشريع حد متوقف  ينيشدن اذھان و تب و تا زمان روشنًاسالم و يا وھن مذھب باشد، بايد آن حد موقتا به

 )٨۴ دی٢١منتظری،) (٧(».گردد

 ۴اقرار وجدانی و شھادت کامل   يا بايد آئين دادرسی خاص رعايت گردد ودر اين مورد"هللا صانعی می گويدآيت

اجرای حکم را منوط به ظھور امام معصوم ميرزای قمی نفر تحت شرايط سختی لحاظ شود و يا اينکه بنا بر فتوای

 )٨)(سايت آيت هللا صانعی٨۶/۵/٢۴,( ».زمينه مالک نيست کنيم و به ھر حال علم قاضی در اين

هللا خوانساری اجازه نمیبزرگ قرن حاضر مانند حضرت آيت علمای"که  است  محقق داماد نيز بر اين باورهللا آيت

وی ھم چنين ) ٢٩/٧/٨٣محقق داماد، روزنامه شرق، ." ( شودءزمان امام معصوم اجرا دادند که اين حدود به جز

نيز از اين  احکام. ف جامعه حرکت کندکند که بشر در بستر عرترديدی نيست که عقل نيز حکم می"است معتقد

با بی عفتی بپسندد، ولی در زمانه  شايد در زمانی عرف يک جامعه سنگسار را برای مبارزه. قاعده مستثنی نيستند

 )٩" (برخورد و مبارزه کرد ای ديگر بتوان با شيوه ھائی بھتر با اين مفاسد

که بايد شامل  عنوان بی عفتی و مفاسد دانستهه را ب" زنا "اين آيات عظام ھم بر می آيد که عمدتا اتھام از گفته

سنگسار متوقف شود و اجرای آن را منوط  اما به دليل مصلحت اسالم و عرف جامعه معتقدند موقتا. مجازات شود
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روشن کردن اذھان جامعه بر سر اين مجازات و نھايتا يافتن گزينه  و يا قانع کردن و) زمان(به ظھور امام معصوم 

 .موکول می کنند مناسب و مد روزتری

 خود فسيل ۶٠دھه  آيد زنان نوانديش دينی و مراجع تقليدشان در چنبره تفکر بنيادگرائی و اسالم انقالبی نظر میه ب

و يا روابط جنسی نامشروع و يا " زنا"نام ه ب شده اند و نمی توانند از اين موضوع ساده که اصوال باور به اتھامی

منسوخ و  و خانواده در ھزاره سوم، باوری کھنه،" اسالمی"مقررات   جنسی زن و مرد خارج ازروشنتر روابط

 اين باور و اعتقاد را با ھيچ ترفندی نمی توان به  و از بد روزگار. بردارند متعلق به عصر جاھليت بشر است، دست

 .شود ن تاريخ سپردهست كه بايد به زباله دا" زنا" اتھام   قبل از ھر چيز خود زيرا روز کرد،

ادعای برابری حقوق  ويژه آنانی که خود را رھبران و يا فعاالن جنبش سبز می دانند وه زنان اصالح طلب ب اينکه 

می کنند، دور " صد ضربه تازيانه"پيشنھاد حکم  زن و مرد را می کنند، دنبال گزينه مناسب برای سنگسار ھستند و

ی است که تالش می کنند جنبش برابری طلبی "سکوالر"و ننگ زنان   شرماما بدون شک مايه. از انتظار نيست

 )١٠. (اينان ثبت کنند زنان ايران را به نام

باشد، زنانی که  پيشرفت" صد ضربه تازيانه"برای زنان اسالمی مخالفت با حکم سنگسار و جايگزينی آن با  شايد

بخشی اسالم برای زنان بودند و نھايت درک  اثبات رھائی دنبال ٧٠ خواھران حزب هللا بودند و در دھه ۶٠در دھه 

زنان تا شانه در گودال سنگسار ھستند و مردان تا کمر و خواھان حذف  شان از برابری زن و مرد اين بود که چرا

شور و  و البته عقب گرد و شرم برای برخی زنان آکادميک در دانشگاھھای غربی كه ضمن. بودند اين نابرابری

برای برابری " بومی"ھای  دانسته که در پی کشف راه حل" فمنيست اسالمی" را نشانه ھای بروز پديده شعف اين

 .حقوقی زنان ھستند

عمومی جھان  سنگسار سکينه و اعتراض گسترده جھانی عليه اين حکم نشان داد که بخش بزرگی از افکار مسأله 

اما . اعتراضات گسترده ای ھستيم  خارج کشور نيز شاھددر ميان ايرانيان داخل و. مخالف اين عمل وحشيانه است

عنوان يک عمل وحشيانه و ھم ه مخالفت با حکم سنگسار ب چرا که ھنوز بين. ھنوز اين پايان پرده سنگسار نيست

 .اتھامی جاھالنه فاصله است عنوانه ب" زنا"چنين مخالفت با جرم 

کنند و اينکه اين  را در پرونده سکينه محمدی پاک" ای محصنهزن"درستی تالش دارند مسأله اتھام ه سکينه ب وکالی

 .اتھام ثابت نشده است

. تفاوت است اعتراض وکال در چارچوب قوانين يک کشور و اعتراض عمومی عليه اين اتھام و مجازات آن اما بين

 را به اتھام واھی خوانيم که او مثال در برخی مطالب که در اعتراض به حکم سنگسار سکينه نوشته شده است می

تالش دارند نشان دھند که او مرتکب اين اتھام نشده است يا  محکوم به سنگسار کرده اند و يا اينکه" زنای محصنه"

 الی که مطرح می شود اين است که اگر اين به اصطالح حکم واھی نباشد و ياؤس) ١١(است در پرونده او شبھات

حتی در سطح صد ضربه تازيانه و نه " اتھام"صورت مجازات اين  ر آنانجام شده است، د که اين عمل اثبات شود

 چنين گفتمانی نه جنبش زنان و نه نيروھای آزاديخواه و مترقی نمی توانند موضوع سنگسار عادالنه است؟ با

 .بطلبند عنوان جزئی از مجموعه قوانين زن ستيز برگرفته از احکام الھی به مصافه را ب" سنگسار"

حکم  دست به کارزارھای گسترده عليه قوه قضائی و ادامه دھيم و نجات جان سکينه برای خود را تالشبايد  ما 

 مبارزه برای می تواند و بايد زمينه ای اما ھريک از اين مبارزات عليه مظاھر خاص سرکوب زنان. سنگسار بزنيم

 و تعميق ء و بايد زمينه ای برای ارتقاقوانين شود، می تواند برچيدن اين قوانين و نظام ھای متکی بر اين جھت

  فصل مشترک باورھا و ارزش ھای رايج شود، ميتواند و بايد به فرصتی جھت مقابله با آگاھی زنان و کل جامعه
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اين بی حقوقی و بی عدالتی  مبارزات ما عليه ھمه. ميان مردم با ارزش ھا و ايدئولوژی نظام جمھوری اسالمی باشد

شود که اکثريت زنان ستمديده در اشتياق دست يابی   تحقق جامعه ای تواند سنگفرش ھای مسيرھا در حق زنان می 

ما تک تک زنان بايد صرف جامعه ای شود که ھيچ زنی مجبور نشود تن به  مبارزه و فداکاری. آن به سر می برند

طالق  ی فرزندانش پس ازدھد، ھيچ زنی مجبور نباشد بسوزد و بسازد و حق طالق و حق سرپرست ازدواج اجباری

نباشد و ھيچ زنی به جرم ابطال  را نداشته باشد، جامعه ای که عقد ازدواج قراردادی برای تملک جسم و روح زن

بلکه زنان از آن چنان امنيت اقتصادی سياسی . نگيرد اين قرارداد به ھر دليلی مورد ھيچگونه مجازاتی قرار

انند داوطلبانه ھمزی خود را انتخاب کنند و در کمال آزادی و برابری و به بتو فرھنگی اجتماعی برخوردار باشند که

ليونھا سکينه برای نجات جان سکينه به م بايد ضمن مبارزه. اتحاد خود را در صورت ناموفق بودن فسخ کنند راحتی

 . بريتی را نداردانديشيد و گفت ديگر بس است جھان تحمل چنين بر .... عايشه و عاطفه و ھم چون در سراسرجھان،

مناسباتی را تجربه کرده  آينده ای را می توان ساخت چرا که بشر در انقالبات سوسياليستی قرن بيستم چنين چنين 

را تجربه کردند که ھنوز پيشرفته ترين کشورھای   قوانينی در دولت سوسياليستی شوروی، طی چند دھه زنان. است

که تا قبل از انقالب سوسياليستی زنان عمال برده بودند و پای شان   کشوریدر چين ( 12) .غرب به آن نرسيده بودند

ستم  ت كردند زنجيرھایأمی كردند، تا حركاتشان برای مردان موزون و زيبا به نظر آيد، جر را می بستند و ناقص

 به شكست ١٩٧۶نقالبشان در سال ا را پاره كنند و در مدت كوتاھی به برابری حقوقی دست يابند و تا زمانی كه

 آزادی و  ميان زن و مرد را تجربه کردند که نمونه ای از ينجاميد به مدت چند دھه روابط اجتماعی پيشرفته این

مثابه اولين ه گرچه حتی آن دوران نيز تا رھائی كامل فاصله داشت و ب. بوده است برابری واقعی ميان زن و مرد

به درسھای آن  دچار برخی ضعفھا و کمبودھا بود اما تنھا با تكيهھای دولت سوسياليستی در زمينه زنان  تجربه

 .ساخت تجارب است كه می توان راه رھائی زنان را ھموار

ستم جنسيتی بلکه  ميتوانم و بايد پيشگام ساختن سوسياليسمی باشيم که مھمترين مشخصه اش نه فقط برچيدن ما زنان 

سننی باشد که طی چند ھزاره بستر ستم و  اجتماعی و کليه افکار وجھتگيری اش سرنگونی كليه تمايزات طبقاتی و 

  .است استثمار زنان در سراسر جھان بوده
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