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 آلیسھ فرد، 

 فریبا امیرخیزی، 

  فریدا فراز 

 

 
 
  
 

 ٣                              !سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی: رأی زنان  :سخنسر   ×
 

    ۵   !بھ خشونت علیھ زنان پایان دھیمبا مبارزه آگاھانھ و متشکل خود   ×  
  

   ٩                                         !مطیع نباش مقاومت کن،ر، بھ خاطر بسپا  ×   
  
     ٣١                                     !ظھور و مرگ مارگارت تاچر، و موضوع زنان  ×

            
  ٨١                             !دار کردن جھانی زنان خانھگزیده ای از   ×  

  
    ۴٢               یخراسان یاحمد نینوشتھ نوش "حجاب و روشنفکران" کتاب  نقد  ×  

  
   ٢٣                      "۵٧در اسفند  رانیزنان ا زشیخ" ابکت یمعرف  ×  

  
 ۵٣                                    یک سالی کھ تو نبودی !آذر درخشان  ×

 
 ۶٣                           کمونیست فراخوان دعوت بھ دومین نشست زنان چپ و    ×   

  
 ٧٣                        »سالمیا ضدانتخاب جمھوری«ی  ه روز  کارزار سھ  ×
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  :ھمکاری شما

  . نشريه را پر بارتر خواھد کرد

  .برای ھشت مارس خبر، مقاله، شعر، عکس، طرح، داستان و ترجمه بفرستید

  فارسی Wordبا برنامه  ھای خود را در صورت  امکانلطفا نوشته

 .تايپ کنید و مطالب را برايمان بفرستید 

 zanane8mars@yahoo.com: ارسال مطالب برای نشریه
 

 .مسئولیت ھر يک از مقاالت در نشريه ھشت مارس به عھده نويسندگان آن است

mailto:zanane8mars@yahoo.com
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جمھوری اسالمی  ستیز ھم برای مشروعیت دادن بھ رژیم زن باز
ی  ھای رأی مضحکھ شان پای صندوق و فریب مردم برای کشاندن

ی  ریاست جمھوری بھ راه افتاده است، تا مردم راننده» انتخابات«
ھای  ی جناح ھمھ !شان انتخاب کنند جدیدی برای ماشین سرکوب

ھای امپریالیستی در یک  جمھوری اسالمی و سردمداران دولت
قرارداد نانوشتھ و با احتیاط بھ شرکت مردم در این انتخابات چشم 

دانند کھ آتش خشم مردم، بھ فوتی  اند، چرا کھ خوب می دوختھ
  .گ رخواھد گرفت و بساط ستم و استثمارشان را دود خواھد کرد

اش بستھ است، ھرچند در پی  چشم امید بھ انتخاباتباز ھم حاکمیت 
توھم انتخابات و  ٨٨حوادث خیزش مردم بعد از انتخابات سال 

مشارکت مردم در آن بیش از پیش رنگ باخت، اما کماکان انتخابات 
مشروعیت  «داری بھترین ابزار برای گرفتن  در سیستم سرمایھ

استبداد  مذھبی از نوع فرایند انتخابات چھ در . ست اجباری» مردمی  
ھای بورژوایی در سایر کشورھا خصوصا  ایران و چھ دمکراسی

کشورھای امپریالیستی این است کھ بتواند خصومت طبقاتی را 
بپوشاند و بھ مردم حقنھ کند کھ تنھا راه دخالت در تعیین 

شان و تنھا مجال برای مشارکت سیاسی، شرکت در  سرنوشت
اصطالح   ی انتخابات بھ اال چھ در پروسھح. (انتخابات حکومتی است

  حداکثر حق.) دمکراتیک و قانونی، چھ انتصابی و غیرقانونی
» ی مدنی جامعھ«گری مردم این است کھ با استفاده از نعمت   دخالت

  !  در کنار ھم تمرین دمکراسی کنند

سؤال این است کھ چرا انتخاب بین بد و بدتر ھرگز منافع طبقات 
ت ستم جھان را برآورده نکره و نخواھد کرد؟ آیا فرودست و تح

اند؟ آیا زنان مصری انتخاب  واقعا مردم دنیا حق واقعی انتخاب داشتھ
ھا در میدان التحریر برای سرنگونی  فشانی اند کھ پس از جان کرده

ھا تجاوز شود؟ آیا زنان و مردم مصرانتخاب کردند،  مبارک، بھ آن
رون بیاید؟ آیا زنان ایرانی، م رسی از درون صندوق رأی بی

ورزی  اند کھ بھ جرم عشق افغانستانی و پاکستانی انتخاب کرده
سنگسار شوند؟ آیا کارگران بنگالدشی انتخاب کرده اند کھ 

ترین کارگران جھان باشند و ھزاران نفرشان در آتش و یا زیر  ارزان
 شان را از دست بدھند؟ آیا کارگران چینی، تایوانی، آوار جان
داری از  ھای سرمایھ خانھ اند کھ در مشقت انتخاب کرده... مکزیکی و

اند کھ در  فرط فشار کار خودکشی کنند؟ آیا زنان ھندی انتخاب کرده
نوزادی زنده بھ گور شوند، بھ بھای ناچیزی فروختھ شوند و یا 

اند  شان بھ اجاره در آید؟ آیا زنان برزیلی و ھندی انتخاب کرده رحم
ھا تجاوز گروھی شود؟ آیا مردم مالی انتخاب  ھا بھ آن بوسکھ در اتو

ھای فرانسوی بر سرشان ریختھ شود؟ آیا مردم  اند کھ بمب کرده
اند کھ با بمب ھای آمریکایی کشتھ  عراق و افغانستان انتخاب کرده

ھای غربی بھ  اند کھ با سالح شوند؟ آیا مردم سوریھ انتخاب کرده
تکھ شوند؟ آیا زنان آمریکایی انتخاب  می تکھی بنیادگرایان اسال وسیلھ
آیا زنان اروپای شرقی،  اند کھ بھ خاطر سقط جنین کشتھ شوند؟ کرده

 ھای اروپا خانھ جنسی فاحشھ  اند کھ برده انتخاب کرده... فلیپینی و

شان  اند کھ محیط زیست باشند؟ آیا مردم آفریقا انتخاب کرده
... ھای صنعتی دنیا باشد؟ و زبالھای  ھای ھستھ دانی  زبالھ اشغال

شود برای  کھ بھ ما فرودستان ارزانی می" انتخابی"بنابراین این حق 
انتخاب چیست؟ بھ غیر از نکبت، بدبختی، جنگ، فقر، فالکت، 

  فرودستی، ستم و استثمار است؟

سال استبداد دینی را با انتخاب بین  ٣۴جایی کھ ما ! اما ایران
ایم، آبستن تحوالت بزرگی  اش تجربھ کرده دانھای عبوس یا خن ه چھر
ی رخدادھای بزرگی شود؛ از جملھ  تواند جرقھ ای می ھر واقعھ. است
جایی کھ مردم فقر و شکاف طبقاتی . ای چون انتخابات کذایی واقعھ
ی  جایی کھ بھ خاطر شرایط پیچیده. کنند می  ای را تجربھ سابقھ بی

ین مردم و جمھوری اسالمی با المللی در آن تضاد ب داخلی و بین
تضاد بین جناح ھای مختلف جمھوری اسالمی و تضاد جمھوری 

این . داری جھانی در ھم تنیده شده است اسالمی و منافع سرمایھ
شرایط پیچیده اما بیشترین فشار خود را بھ روی طبقات فرودست 

بینی  آورده است و روز بھ روز ما شاھد فجایع غیرقابل تصور و پیش
داری  کشوری کھ اقتصاد بیمار و وابستھ بھ سرمایھ. ای ھستیم شدهن

المللی دچار بحران  ھای بین جھانی و متکی بھ نفت آن در اثر تحریم
کند  تر می مردم را کوچک ی فقر روز بھ روز سفره. جدی شده است

تغییر نرخ دالر و . ی میانی آن در حال از بین رفتن است و طبقھ
... داری ی بحران جھانی سرمایھ ھا و ادامھ یمھای ارزی، تحر شوک

در حالی کھ در . ی مردم را کامال فلج کرده است زندگی روزمره
ھمین شرایط داللی، مافیای نفتی و تجاری قشر نازکی را پروارتر از 

ھا،  ھا و کارگاه فقر، بیکاری و تعطیلی کارخانھ. گذشتھ کرده است
ھای زندگی،  رفتن ھزینھداغان شدن بیش از پیش کشاورزی، باال

شرایط ... بیماری و مرگ و میر، کمبود دارو و امکانات پزشکی و
اجتماعی حادی را پدید آورده کھ در آن امید بھ زندگی مردم بسیار 

ھای دستھ جمعی یا خانوادگی، منع کودکان از  پایین آمده، خودکشی
شدت باال بھ ... ھا بھ کارھای پیش پا افتاده و  تحصیل و اشتغال آن

  .رفتھ است

در این میان جمھوری اسالمی بسیار ھدفمند دو قشر را بھ شدت و 
یعنی . زنانو  جوانان طبقات تحتانیکند؛  بھ شکل عریان سرکوب می

کنند و  کسانی کھ بیشترین خسارت و فشار را در این بحران تحمل می
بیشترین پتانسیل را برای شورش و عصیان علیھ وضع موجود 

داند در اثر افزایش روزافزون  جمھوری اسالمی کھ خوب می .دارند
فقر و شکاف طبقاتی دیگر نھ تنھا مشروعیتی در بین طبقات تحتانی 

ی ھدف اصلی خشم و انتقام جوانان طبقات فقیر و  ندارد بلکھ
ھای  کسانی کھ خود را مستقیما قربانی سیاست. کش است زحمت

ھا،  ا از دست دادن حداقلبینند و ب اقتصادی جمھوری اسالمی می
دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و پتانسیل مھارنشدنی برای 

از ھمین رو جمھوری . ای در جامعھ دارند شرکت در تغییرات ریشھ
اراذل و «اسالمی در یک طرح سیستماتیک تحت نام مبارزه با 

 کند، می متوسط ھر ھشت ساعت یک نفر را اعدام بھ طور» اوباش
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  !ی جوانان فقیر و عاصی را مرعوب نماید ین وسیلھتا بد 

تبعات افزایش این شکاف طبقاتی و سیاست سرکوب بیش از پیش 
از بیکاری و . کند و بیش از سایر اقشار بر دوش زنان سنگینی می

 فروشی، استثمار  خانمانی گرفتھ تا افزایش خشونت، تن و بی فقر
شی، اعتیاد، سوزی، اسیدپاھمسری، خودکشی و خود خانگی، چند

شرایطی است کھ زنان را ... فرار از خانھ، ازدواج اجباری و
  .قربانیان اصلی این نظام کرده است

ستیزجمھوری اسالمی کھ در تاریخ  این در حالی است کھ رژیم زن
ھای اصلی ستم و استثمارش،  ی خود ھمیشھ یکی از دیرک سالھ ٣۴

این دیرک  متزلزل  حقوقی زنان بوده است، برای حفظ فرودستی و بی
در ھمین شرایط حاد بیش از پیش بر سرکوب و تشدید پدرساالری 

از فشارھای قانونی، نظامی و امنیتی گرفتھ تا تصویب . افزاید می
جمھوری اسالمی کھ افتخار این را دارد . قوانین جدید بر علیھ زنان

کھ اولین نیروی نظامی را برای کنترل بدن زنان در سطح جھان 
است، باز ھم با تشدید فشار بر روی کنترل حجاب  اندھی کرده سازم

ھای  ھا و رشتھ و پوشش زنان، با جداسازی جنسیتی در دانشگاه
 ۴٠تحصیلی، با لوایح قانونی جدید برای کنترل زنان مجرد تا سن 

فقیھ  ی شخص ولی سالگی، با تقدیس ازدواج و نھاد خانواده بھ وسیلھ
صدا و سیما، با کارزار آموزش خانھ بھ  و در نھادھای تبلیغاتی و

خشونت گسترده بر زنان را در ... ی نیاز بھ افزایش موالید، و  خانھ
دستور کار قرار داده است تا بیش از پیش این نیروی چالشی و 

ھای  پرقدرت اجتماعی را کنترل نموده و از ورود بھ صحنھ
بھ خوبی بھ  در عین حال جمھوری اسالمی کھ. مبارزاتی، دور نماید

عدم مشروعیت خود در بین مردم واقف است از طریق تشدید روابط 
گرا را  خواھد بخشی از قشر سنتی و واپس پدرساالرانھ در جامعھ می

  . تر کند با خود متحد

ی جنبش زنان این بار  داده خودخوانده و امتحان پس» فعالین«اما 
ھا،  یندانند کھ دیگر کمپ می. کنند چراغ خاموش حرکت می

ھای دیروزشان، کھ ھدفش کانالیزه کردن  ھا و فراخوان ھمگرایی
نیروی رادیکال جنبش زنان بود رنگی برای زنان و جنبش زنان 

ی پیوستن  بھ بھانھ" انتخابات"ی  ھایی کھ در دور گذشتھ ھمان. ندارد
المللی یا فرستادن  ی بین پشتوانھ محتوا و بی ھای بی بھ کنوانسیون
خواستند کھ دست بھ دامن  از زنان می... دولت و وزیر زن بھ
کھ زنان در  ٨٨ی خیزش  ھایی کھ در ھنگامھ ھمان. کاندیداھا شوند

پروا و رادیکال بھ صحنھ آمده بودند،  مبارزه، پرشمار، بی  صف
کردند و خواستار  قانون خطاب می دختران جوان  مبارز را بی

آمیز زنان با  ی مسالمت در واقع مسامحھ» آمیز ی مسالمت مبارزه«
ھای  ھا امروز بعد از این تحلیل ھمان. جمھوری اسالمی بودند

گویند  شان دیگر از شرکت فعال زنان در انتخابات سخنی نمی نمای نخ
اند و  بلکھ مدتی است کھ مجیزگوی جنبش زنان برای حق رأی شده

ید ی مدنی کھ نبا ھای جامعھ آورد شرکت در انتخابات را یکی از دست
 شان این است کھ با باز ھم ھدف. کنند از آن چشم پوشید، معرفی می

اما ما با . نویسی  وارونھ، واقعیت را وارونھ بازنمایی کنند تاریخ
ی  ی سی و چند سالھ بازخوانی واقعی  وضعیت زنان در ھمین تجربھ

بینیم کھ از ایران  ی خاورمیانھ بھ روشنی می اخیر و در ھمین منطقھ
ھا با  چگونھ امپریالیست... و افغانستان و مصر و لیبی و تا عراق

دخالت مستقیم و غیرمستقیم یا نظامی و غیرنظامی خود در برپایی و 
اند و ما زنان اولین قربانیان  ھای مذھبی نقش داشتھ تقویت حکومت

بھ ھمین خاطر . ایم ھای اسالمی و ضدزن بوده استقرار این دولت
ه است کھ حقوق ما زنان نھ از دل مشارکت برای ما شکی باقی نماند

ھای مدنی  ھای بنیادگرای اسالمی و کانال و تلطیف ساختار حکومت
شود و نھ با تکیھ بھ مراھم  تأمین می» انتخابات«آن یعنی 

ھای  جرگھ ھا و لویی ساالران امپریالیست و چشم امید بھ پارلمان جنگ
اتی در این سیستم متکی ما با شرکت در ھیچ نوع انتخاب. شان ارتجایی

توانیم در تعیین  گرا نمی مردساالرانھ و واپس -بھ روابط پدر
سرنوشت خودمان و در ایجاد یک تغییر جدی و اساسی نقش بازی 

  .ما در حفظ این نظام پوسیده ھیچ نفعی نداریم. کنیم

ھا شأن زندگی دارند، حق   ای است کھ در آن انسان حق ما جامعھ
دن، حق سالمت جسمی و روانی، حق شاد بودن خوردن، حق کارکر

ماند، ھیچ کسی  ای کھ در آن ھیچ کسی گرسنھ نمی حق ما جامعھ... و
خاطر فقر  فروشد، ھیچ زنی بھ برای زنده ماندن اعضا بدنش را نمی

اش  فروشد، ھیچ زنی جنین دخترش را بھ خاطر جنسیت تنش را نمی
لرزد، ھیچ  د نمیکند، ھیچ زنی از ترس تجاوز بر خو سقط نمی
فروشد، ھیچ زنی بھ  ای برای زنده ماندن دخترش را نمی خانواده

شود، ھیچ مذھب و دولت و فردی  ورزی سنگسار نمی خاطر عشق
اش وادار  کند، ھیچ زنی بدون خواست و اراده بدن زن را کنترل نمی

شود، ھیچ زنی فرزندش را راھی جنگ بھ نام غرور  بھ ازدواج نمی
د، ھیچ زنی بھ نام ناموس تحقیر و کنترل و کشتھ کن ملی نمی

اش تجربھ  شود، ھیچ زنی خشونت را در بندبند زندگی روزانھ نمی
شان را دارند  کند و ھمھ حق مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت نمی
یابی در یک تشکیالت  ما فقط با تکیھ بھ آگاھی انقالبی و سازمان... و

. ای مبارزه کنیم انیم برای چنین جامعھتو مستقل و انقالبی است کھ می
کنند، بلکھ  خاطر داشتن حق رأی زندگی نمی ھا بھ ای کھ انسان جامعھ

ما . کنند برای حق تعیین بر سرنوشت خود، مبارزه و زندگی می
. ھا باشد ی انسان ی زیستن ھمھ ای ھستیم کھ شایستھ خواھان جامعھ

خواھیم  ما می! بلھ. شدای کھ رھائی زنان در دستور کارش با جامعھ
  .از یوغ ستم جنسیتی و فرودستی، از ستم و استثمار رھا شویم

ای،  دانیم کھ اولین گام برای ساختن چنین جامعھ ما خوب می
ناپذیر برای سرنگونی انقالبی جمھوری  ی پیگیر و سازش مبارزه

. این خواست از درون صندوق رأی بیرون نخواھد آمد. اسالمی است
ی منفی ھم دیگر  م انتخابات و شرکت نکردن و مبارزهحتی تحری
گیری و انتخابات این دولت را در ھم  باید بساط رأی. کند کفایت نمی

بلھ ما زنان سرنوشت جمھوری اسالمی را باید با مبارزه ! ریخت
  !ھای رأی اش در خیابان تعیین کنیم نھ پای صندوق برای سرنگونی

  !مما بھ شورش و طغیان رأی می دھی

  !آید ھای رأی بیرون نمی سرنگونی جمھوری اسالمی از صندوق

  !سالمی را در خیابان تعیین خواھند کردازنان سرنوشت جمھوری 

  )افغانستان –ایران(مارس  ٨سازمان زنان 

  ■)١٣٩٢خرداد ( ٢٠١٣می  ٣٠
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  اننیلیال پر

ثیرات روانی زنی کھ مورد تجاوز قرار گرفتھ را بھ رشتھ تحریر ھیچ نوشتھ ای نمی تواند تا. خشونت علیھ زنان یک پدیده جھانی است
. ھیچ سخنرانی نمی تواند موقعیت زنی کھ از جانب ھمسر و یا مردان خانواده مورد ضرب و شتم قرار گرفتھ است را بیان کند. در آورد

 . ھ فقر خرید و فروش می شوند، را بازگو کندھیچ کالمی نمی تواند در ھم ریختن شان انسانی زنانی کھ با زور و فریب و یا در نتیج

خشونت علیھ زنان پدیده جدی دی نیس ت، 
اما گسترش بی سابقھ و ابع اد آن در جھ ان 
مردس    االر س     رمایھ داری ب    ھ پدی     ده ای 

از تجارت دختران  .ھولناک بدل شده است
خردس   ال و زن   ان ج   وان ب   ھ کش    ورھای 
غرب ی و س ایر کش  ورھا ب رای ت ن فروش  ی 

پورنوگرافی تا تج اوز و ض رب اجباری و 
و ش   تم، ت   وھین و تحقی   ر زن   ان در خان   ھ 
توسط مردان خ انواده، زنجی ر بھ م پیوس تھ 
ای است از ستم دولتی، اجتماعی و خانگی 

ای  ن سیس  تم مردس  االر س  رمایھ . ب  ر زن  ان
داری است کھ چنین خشونت بی رحمانھ و 

ای  ن . زن  ان اعم  ال م  ی کن  د خش  نی را ب  ر
زن  ان، ب  دون دف  اع  سیس  تم ب  دون فرودس  تی

عمل  ی و ای  دئولوژیکی برت  ری م  رد از زن  
و س  ازماندھی وس  یع ت  رین ش  کل خش  ونت 
در عرص    ھ ھ    ای گون    اگون اقتص    ادی، 
سیاسی، اجتماعی و خانگی ق ادر ب ھ ادام ھ 

  . حیات نمی باشد

کنگ و : ما در جھانی زندگی می کنیم ک ھ
بعن  وان پایتخ  ت تج  اوز ب  ھ زن  ان در س  طح 

ھ ر س الھ ده ھ زار  .جھان شناختھ می ش ود
زن در روس  یھ توس  ط ھمس  ران فعل  ی و ی  ا 

در آمریک ا . سابق اشان  ب ھ قت ل م ی رس ند
ھر پانزده ثانیھ زنی توس ط ھمس ر فعل ی و 
یا سابق و یا دوست پسرش مورد ضرب و 

ب یش از ن ود در ص د . شتم ق رار م ی گی رد
زن  ان در پاکس  تان م  ورد خش  ونت خ  انگی 

فت  ھ پ  نج در زامبی  ا ھ  ر ھ. ق  رار م  ی گیرن  د
زن توس    ط ھمس    ر و ی    ا اعض    ای م    ذکر 

در آفریق   ای . خ   انواده ب   ھ قت   ل م   ی رس   ند
ھف  ت زن  و  جن  وبی روزان  ھ ص  د و چھ  ل

دویس   ت . م   ورد تج   اوز ق   رار م   ی گیرن   د

ھ     زار زن بنگالدش     ی ب     رده س     کس در 
در ھند ساالنھ بیش از پ نج . پاکستان ھستند

ھ زار ع روس بخ اطر جھیزی ھ ب ھ قت ل م ی 
حداقل سالیانھ بھ ھشتاد در انگلستان . رسند

ھ  ر س  الھ ب  ین . ھ  زار زن تج  اوز م  ی ش  ود
پ نج ت  ا ش  ش ھ  زار دخت  ر بچ  ھ و زن نپ  الی 
. برای تجارت سکس بھ ھند برده می شوند

ن   یم میلی   ون زن تکزاس   ی م   ورد خش   ونت 
ن   ود و ھش   ت . خ   انگی ق   رار م   ی گیرن   د

درص  د از م  ردان بنگالدش  ی معتقدن  د ک  ھ 
برخورد برای مرد بودن باید با زنان خشن 

ب   یش از ھش   تاد در ص   د از زن   ان . ک   رد
ق  رار م  ی  خ  انگیایران  ی م  ورد خش  ونت 

ھ  ر س  الھ س  ی ص  د ھ  زار زن در . گیرن  د
انگلس   تان م   ورد آزار جنس   ی ق   رار م   ی 

ھر سالھ بیش از شش ھزار زن در . گیرند
آمریکا در خانھ خودشان نھ بوس یلھ غریب ھ 

اوس  ت " عاش  ق"بلک  ھ بوس  یلھ م  ردی ک  ھ 
داقل ی ک بیلی ون زن در ح. کشتھ می شوند

سطح جھان دستخوش خش ونت خ انگی ان د 
  )١.... (و

ھ  یچ ج  ائی در جھ  ان ب  رای زن  ان ام  ن 
ب   رای ھ   یچ زن   ی از روس   تاھای . نیس   ت

کش ورھای جھ  ان س  وم گرفت  ھ ت  ا ش  ھرھای 
. کشورھای امپریالیستی امنیت وجود ندارد

از دھل  ی ت  ا کنگ  و، از نیوی  ورک ت  ا اس  الم 
از مسکو تا قاھره، آباد، از تھران تا پکن، 

از کابل تا برلین، از بصره تا لیم ا و س ایر 
نقاط جھان زنان و دختران جوان از خط ر 
خرید و فروش ب دن اش ان، ض رب و ش تم، 
پورن   وگرافی، تج   اوز، زن   دانی ش   دن در 
خانھ، بھ قتل رسیدن، اسید پاش ی ب ھ س ر و 
ص  ورت ش  ان،  آزار جنس  ی و روان  ی در 

ر، بدن زن ان از در واقعیت ام. امان نیستند
آنان جدا شده و بھ تصرف م ردان در آم ده 

زن  ان در "ب  ھ ق  ول آن  دریا دورک  ین . اس  ت
ھم  ھ کش  ورھا اع  م از پیش  رفتھ و ی  ا عق  ب 
مانده در جامع ھ پلیس ی زن دگی م ی کنن د و 

  ) ٢." (ھر مردی نماینده آن است

آمارھا بھ ھیچ عنوان موقعیت زنانی ک ھ 
ن م  ورد خش  ونت ق  رار م  ی گیرن  د را نش  ا

چ  را ک  ھ بس  یاری از زن  ان ب  ھ . نم  ی دھ  د
دالی  ل گون  اگون از قبی  ل ت  رس، خجال   ت، 

ب  ھ ارگ  ان ...  افس  ردگی، تحقی  ر، ت  وھین و
اما با نگاھی . ھای دولتی مراجعھ نمی کنند

اجم  الی ب  ھ آم  ار ھ  ا و م  روری کوت  اه در 
ت  اریخ بخص  وص از دوران س  رمایھ داری 
بھ روشنی می ت وان دی د ک ھ خش ونت علی ھ 

و . لیت، م ذھب و ن ژاد نم ی شناس دزنان م
ای ن واقعی ت را ھ  ر چ ھ بیش  تر عری ان م  ی 
سازد کھ خشونت علیھ زنان یکی از مولفھ 
ھای فرودستی زنان است کھ بھ وسعت کل 

جھان ح اکم . جھان بر آنان اعمال می شود
بھ حفظ رابطھ برتر مرد نسبت بھ زن نیاز 
دارد، چرا کھ تص ور جھ ان س رمایھ داری 

ای اس   ت پای   ان ناپ   ذیر ب   رای ک   ھ پروس   ھ 
انباش ت س  رمایھ ب  دون مردس  االری امک  ان 

  .  پذیر نیست
اگ  ر ک  ل انس  انھا در اجتم  اع تح  ت ی  ک 
حکومت نظامی غیر علنی بس ر م ی برن د، 
زنان ع الوه ب ر آن در خان ھ ھایش ان تح ت 

اگ ر دول ت و . حکومت نظامی قرار دارن د
ارت    ش در اجتم    اع م    امور اج    رای ای    ن 

، در خانھ ھا این مردان حکومت نظامی اند
خ  انواده ھس  تند ک  ھ نق  ش دول  ت و نی  روی 

  . نظامی را بر عھده دارند
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  خشونت خانگی 
سھ بیلیون زن در جھان از خش ونت، ب ھ 
. وی  ژه در خان  ھ ھ  ای ش  ان در ام  ان نیس  تند

اما بھ راستی چ را ض رب و ش تم زن ان در 
ابعادی چنین وحشتناک دی ده نم ی ش ود؟ ب ا 

مینیس    ت ھ    ای تم    ام ت    الش و کوش    ش ف
رادیک   ال و انقالب   ی ب   رای عری   ان ک   ردن 
خش   ونتی ک   ھ ب   ر زن   ان در عرص   ھ خان   ھ 
توسط ھمسران و یا مردان خ انواده اعم ال 
م   ی ش   ود، کماک   ان در اکث   ر کش   ورھای 

" خصوص   ی"جھ  ان، ای  ن خش  ونت ام  ری
  . ارزیابی می شود

در بسیاری از کش ورھای خاورمیان ھ ب ھ 
یز طور قانونی از جانب دولت ھای زن ست

اسالمی از خشونت علیھ زن ان در خ انواده 
میلی  ون ھ  ا زن در ای  ن . حمای  ت م  ی ش  ود

کشورھا مورد تج اوز ھمس ران خ ود ق رار 
م  ی گیرن  د و طب  ق ق  وانین اس  المی تمک  ین 

فرھنگ و سنتی . زن از مرد اجباری است
ک   ھ توس   ط دول   ت ھ   ای اس   المی در ای   ن 
کشورھا تبلیغ و مورد حمایت آشکار ق رار 

ن اس ت ک  ھ ھ ر م ردی ب ھ ھ  ر م ی گی رد ای 
دلیلی ھمسرش را ت ا س ر ح د م رگ م ورد 
ض  رب و ش  تم ق  رار دھ  د، اوج غی   رت و 

  . مردانگی است

کھ مشت ھا و لگد ھای مردان بھ  زمانی
سر و ص ورت زن ان م ی خ ورد و آن ان را 
ب ھ وحش یانھ ت رین ش کل ص دمھ م ی زنن  د، 
زم انی ک ھ م  ردان در زن دگی زناش وئی ب  ھ 

ب  ھ ھمس  ران اش  ان خ ود ح  ق م  ی دھن  د ک  ھ 
تجاوز کنند چ را ک ھ خ ود را ص احب آن ان 
می دانند، زم انی ک ھ زن ان در اث ر ن اموس 
پرستی سنگسار می شوند، زمانی کھ زنان 

بھ قتل م ی رس ند، زم انی " عشق"بھ خاطر
ک  ھ زن  ان ب  ھ خ  اطر فق  ر ب  ھ ت  ن فروش   ی 

ھم ھ ای ن ھ ا نش انھ ...  مجبور م ی ش وند و
. س  تھ  ای خش  ونت وحش  یانھ علی  ھ زن  ان ا

نش  انھ نظ  امی اس  ت ک  ھ ب  ھ م  ردان ب  رای 
نش  انھ ای  ن . کنت  رل زن  ان امتی  از م  ی دھ  د

است کھ نظام سرمایھ داری زن ان را ب رده 
وقت ی در م ورد  )٣. (برده گان ک رده اس ت

ضرب و شتم، تج اوز، تحقی ر و ت وھین ب ھ 
زنان در خانھ ھایشان توسط ھمسر فعلی و 
ی  ا س  ابق و ی  ا م  ردان خ  انواده ح  رف م  ی 

، بدان معنی نیست کھ این خش ونت ھ ا زنیم
. صرفا بر برخی از زنان اعم ال م ی ش ود

اکثری   ت زن   ان در جھ   ان م   ورد خش   ونت 
پای  ھ اساس  ی خش  ونت . خ  انگی ق  رار دارن  د

 خانگی بھ رابطھ قدرت بین زن و م رد ب ر
س رمایھ داری  سیستم پدر ساالر. می گردد

ب ھ گون  ھ ای س ازماندھی ش  ده اس ت ک  ھ در 
ر، در قوانین نوشتھ و نا فرھنگ، سنت، ھن

نوشتھ اش، در مناسبات اش، مرد را برتر 
بھ ھمین دلیل اس ت . از زن معرفی می کند

کھ وقتی زنی مورد ضرب و شتم ھمسرش 
قرار می گیرد، اغلب بھ او گفت ھ م ی ش ود 

بب ین چ ھ ک ار ب دی ک رده ای ک ھ او را "کھ 
حتما کارھای خانھ را . عصبانی کرده است

دی و یا اھمیت الزم را ب ھ درست انجام ندا
فشارھای زیادی کھ بر ھمسرت در خ ارج 

ام ا  )۴"(.از خانھ وارد می شود، ن داده ای
اگ  ر دو م  رد ب  ا ھ  م زد و خ  ورد کنن  د ھ  یچ 

در . کس چنین دیدگاھی را پیش نمی گذارد
زن   دگی زناش   وئی میلی   ون ھ   ا زن توس   ط 
ھمس   ران خ   ود م   ورد تج   اوز ق   رار م   ی 

ژی م ھ ای ح اکم ب رای بس یاری از ر. گیرند
در جھان خصوصا کشورھای اسالمی ھ ر 
م   ردی ح    ق دارد ب   ا زور و در بس    یاری 
م  وارد ب  ا کت  ک ھ  ر زم  ان ک  ھ بخواھ  د ب  ا 

ای ن . ھمسرش رابط ھ جنس ی ب ر ق رار کن د
فرھن  گ تھ  وع آور در ھم  ھ ج  ا تبلی  غ م  ی 
ش ود ک  ھ اس  تفاده م رد از زور ب  رای نش  ان 
دادن احساسات قوی و عالقھ زیاد او است 

ش م  ی ش  ود از زاوی  ھ ای  دئولوژیک و ت  ال
. این عمل وحشیانھ را رمانتیک جلوه دھن د

گفت ھ م ی ش ود ک  ھ ت و زن او ھس تی، یعن  ی 
ملک مرد ھستی و او ھر کاری کھ بخواھد 

  .    می تواند با تو انجام دھد

مردس        االر  -ای        ن فرھن        گ پ        در
اس    تاندارھای مختلف    ی را ب    رای دوس    ت 

با زور وقتی مردان . داشتن پیش می گذارد
عمل وحشیانھ رابطھ جنسی برق رار م ی  و

آن  ان اس  ت و " عش  ق"کنن  د، نش  ان دھن  ده 
عشق و عالقھ زنان نس بت ب ھ م ردان، ای ن 
است کھ چقدر آماده پذیرش صدمھ خوردن 

چق   در م   ی توانن   د تحم   ل کنن   د و . ھس   تند
چق  در ش  انھ ھ  ای . ص  دای اش  ان در نیای  د

  . اشان می تواند این سنگینی را تحمل کند
 ب و ش  تم زن  ان توس  ط ھمس  ر و ی  اض  ر

م  ردان خ  انواده فق  ط ل  ب خ  ونین و چش  م و 
بلکھ درب و داغ ان ش دن . بدن کبود نیست
توھین و تحقیر کردن زن . یک انسان است

نھادینھ کردن این تفکر در زن اس ت . است

ک  ھ او مل  ک م  رد اس  ت و ای  ن مال  ک ح  ق 
دارد ک  ھ ھ  ر ج  ور ک  ھ م  ی خواھ  د ب  ا او 

ھ اس ت ک ھ زن ان م ی رفتار کن د و ای ن گون 
آموزن   د ک   ھ موقعی   ت فرودس   ت خ   ود را 

ن   د و ای   ن طریق   ی ش   ود ک   ھ م   ردان ربپذی
بتوانند بیشتر و بیشتر زنان را تحت کنترل 

  .خود در آورند

زن   انی ک    ھ توس    ط ھمس    ران، ش    ریک 
زندگی و یا مردان خ انواده م ورد خش ونت 
قرا م ی گیرن د، ھمانن د زن دانی سیاس ی ان د 

ش کنجھ و تج اوز  کھ تح ت آزار و اذی ت و
اگ  ر در زن  دان ای  ن ش  کنجھ . ق  رار دارن  د

گراست کھ زن دانی سیاس ی را ش کنجھ م ی 
کند، در خانھ، زن توسط ھمسرش ش کنجھ 

زن دانی سیاس ی نم ی دان د ک ی و . می ش ود
چ ھ موق ع م  ورد ب ازجوئی و ش کنجھ ق  رار 

ھم ین نگران ی در م ورد میلی ون . می گیرد
ھ  ا زن در سراس  ر جھ  ان وج  ود دارد ک  ھ 
نم  ی دانن  د ک  ی و چگون  ھ م  ورد ض  رب و 

ھمس  ر و ی  ا .... ش  تم و تحقی  ر و ت  وھین و 
  ) ۵. (قرار می گیرند مردان خانواده

بس      یاری از فمینیس      ت ھ      ای جھ      ان 
خصوص   ا در کش   ورھای پیش   رفتھ ب   رای 

، گ رمقابلھ کردن ب ا م ردان ض رب و ش تم 
خانھ ھای امن برای حفاظ ت از زن انی ک ھ 

ز خان ھ ھ ای مورد خشونت قرار گرفتھ و ا
. اشان فرار می کنند، سازماندھی کرده ان د

ای ن اق دامی اس ت قاب ل دف اع، چ را ک ھ حت ا 
اگ ر ج ان ی  ک زن نج ات یاب  د، قاب ل تق  دیر 

ام ا وج  ود ای ن خان ھ ھ  ای ام ن نم  ی  .اس ت
تواند پاسخی صحیح بھ ح ل ریش ھ ای رف ع 

بای د ریش ھ ھ ای . خشونت علی ھ زن ان باش د
ھنگ  ی، اقتص  ادی، سیاس  ی، اجتم  اعی، فر

سنت و عرف جامعھ را ک ھ م رد را مال ک 
زن معرف ی م ی کن د از ب  ین ب رد ت ا جامع  ھ 
ای ساختھ شود کھ ھیج زنی در ھ یچ نقط ھ 

  .قرار نگیردای از جھان مورد خشونت 

  خشونت اجتماعی
ای    دئولوژی، فرھن    گ و س    نتی ک    ھ از 
جانب سیستم حاکم سرمایھ داری در جامعھ 

 ؛مردان پیش گذاشتھ می شود، این است کھ
ب   ر پای   ھ ھم    ین . ص   احبان زن   ان ھس    تند

فرھن گ غال ب اس ت ک ھ زن ان در خیاب ان، 
محل کار، مدرسھ و دانشگاه مورد تعرض 

ب دن زن ان . و آزار جنس ی ق رار م ی گیرن د
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در پورن     وگرافی ب      ھ عن     وان تف      ریح و 
س  رگرمی م  ردان معرف  ی م  ی ش  ود و ب  ھ 
مردان آموزش می دھند کھ شما مالک بدن 

ھر طور کھ می خواھید می زنان ھستید و 
  . توانید با آن رفتار کنید

در بس    یاری از ف     یلم ھ     ای س     ینمائی، 
موزی    ک، تلویزی    ون؛ تبلیغ    ات ب    ر در و 

ای    ن فرھن    گ ....  دی    وار خیاب    ان ھ    ا و
ارتج   اعی را ک   ھ ب   دن زن   ان تنھ   ا ب   رای 
س  رویس دھ  ی جنس  ی م  ردان ب  ھ درد م  ی 
خ  ورد و ای  ن م  ردان ھس  تند ک  ھ در رابط  ھ 

ی ین کنن ده را دارن د، تبلی غ و جنسی نقش تع
در راس   تای ای   ن ن   وع . ت   رویج م   ی کنن   د

نگ رش در جامع  ھ اس  ت ک ھ ھ  ر م  ردی ب  ھ 
خود حق م ی دھ د در ھ ر زم ان و در ھ ر 
مکانی کھ م ی خواھ د زن ان را از آن خ ود 

ای ن فرھن گ . بداند و بھ آن ھا تعرض کن د
و س  نت عق  ب مان  ده و پوس  یده و زن س  تیز 

ن  اقص س  ازی  ی  ر بن  ایزس  االنھ اس  ت ک  ھ 
جنس ی دو میلی  ون دختربچ ھ در کش  ورھای 

فرھن گ  )۶( .آفریقائی و آس یائی م ی ش ود
خشونت و تنفر از زنان است ک ھ ھ ر س الھ 
نزدی ک ب ھ چھ ار میلی ون زن در جھ ان ب  ھ 
منظور تن فروشی اجباری و دیگر اش کال 
استثمار، تجارت م ی ش وند، ت ا میلی ون ھ ا 

ن قابلیت مرد بتوانند از کاالئی کھ برای شا
و ای  ن گون  ھ . مص  رف دارد، اس  تفاده کنن  د

س ود آور را ب رای نظ  ام " ص نعت"دوم ین 
رش    د . انگل    ی اش    ان س    ازماندھی کنن    د

سکس در توریس م " صنعت"پورنوگرافی، 
و اس  تثمار ب  دن زن بخ  ش قاب  ل ت  وجھی از 
اقتصاد کش ورھای پیش رفتھ را تش کیل م ی 

قاچ  اق زن  ان و دخت  ران خردس  ال در . دھ  د
جھانی ساالنھ سی و دو میلیارد  یک مقیاس

در ای  دئولوژی و  )٧( .دالر تولی  د م  ی کن  د
فرھن  گ سیس  تم ح  اکم ھم  واره زن  انی ک  ھ 
قرب  انی ای  ن نظ  ام ب  رده گ  ی ھس  تند، م  ورد 

ای ن نگ رش در . سرزنش قرار  م ی گیرن د
اقصی نقاط جھان بھ عنوان فرھنگی قب ول 

ک  افی اس  ت در ای  ن . ش  ده تبلی  غ م  ی ش  ود
ائی از دادگاھھ    ای م    ورد ب    ھ نمون    ھ ھ    

کشورھای ب ھ اص طالح پیش رفتھ در م ورد 
زنی کھ توسط مرد غریبھ ای مورد تجاوز 

داده و   ق    رار گرفت    ھ و ب    ھ خ    ود جرئ    ت
. تجاوز را گزارش داده است، مراجعھ کنیم

زنی  ،متجاوزدادستان بجای محکوم کردن 
ک   ھ م   ورد تج   اوز ق   رار گرفت   ھ اس   ت را 

ت م ی محاکم ھ م ی کن د و از او ب از خواس 
ای   ن تج   اوز ب   ھ : "کن  د و ب   ھ او م   ی گوی   د

درج  اتی تقص  یر ت  و اس  ت، اگ  ر مش  روب 
نمی خوردی، اگر تنھا در خیابان راه نم ی 
رفتی، اگر کفش پاشنھ کوتاه ی ا ش لوار م ی 

) ٨....." (پوش  یدی، ای  ن اتف  اق نم  ی افت  اد
مطبوع  ات اش  ان ای  ن تفک  ر را در جامع  ھ 
تقویت می کنند این زنان ھستند کھ محرک 
اصلی تجاوز می باشند و اگ ر در رفت ار و 
طرز لباس پوشیدن خ ود دق ت کنن د، کمت ر 

روزنام  ھ . م  ورد تج  اوز ق  رار م  ی گیرن  د
تلگ    راف در م    ورد تج    اوز م    ی نویس    د 

زن  انی ک   ھ مش   روب م   ی خورن   د؛ دام   ن "
کوتاه می پوشند و بیرون می روند، بیش تر 

ب ھ خ اطر  )٩." (مورد خطر تجاوز ھس تند
اکث ر زن انی ک ھ در  ھمین نگ رش اس ت ک ھ

اجتم  اع م  ورد تج  اوز ق  رار م  ی گیرن  د ب  ھ 
چ را . ھیچ مرجع قانونی مراجعھ نمی کنن د

کھ نھ تنھا بھ آنان کمک واقع ی نم ی ش ود، 
با ... بلکھ توسط دادگاه، رسانھ ھا، پلیس و

سوال و پیچ کردن اشان، چندین ب ار دیگ ر 
از زاوی  ھ روان  ی م  ورد تج  اوز ق  رار م  ی 

ز آن  ان ب  ھ خ  اطر فش  ار گیرن  د و تع  دادی ا
ب  یش از ح  د ای  ن دادگ  اه ھ  ا دس  ت ب  ھ خ  ود 

روزنامھ تایمز لندن در این . دنکشی می زن
زن ی ک ھ م ورد : "باره گزارش می دھد ک ھ

آزار جنسی قرار گرفتھ بود پس از مواخذه 
 ."ھای سخت دادگاه از وی، خودکشی کرد

این نشان دھنده این است ک ھ چگون ھ  )١٠(
ی    ھ ای    دئولوژیکی و سیس    تم ح    اکم از زاو

فرھنگی تنف ر از زن ان را در جامع ھ عم ق 
  .و گسترش می دھد

جھ  انی ش  دن س  رمایھ و خش  ونت 
  علیھ زنان
ھ  ای جھ  انی ش   دن "دس  تاورد"یک  ی از 

سرمایھ، تجارت زن ان در ابع ادی ھولن اک 
این تجارت با فش ار بان ک جھ انی و  .است

صندوق بین المللی پول برای جلب توریسم 
وریستی، پایھ اقتصاد برخی و جاذبھ ھای ت

ای  ن جاذب  ھ . کش  ورھا ق  رار داده ش  ده اس  ت
ھ  ای توریس  تی یعن  ی ب  رده گ  ی زن  ان در 

اقتص اد ای ن کش ورھا از . سکس" صنعت"
شرکت ھای ھواپیمایی، کلوب ھای شبانھ، 
کاباره ھا و ھتل ھ ا ھم ھ و ھم ھ ح ول ای ن 
جاذب   ھ ھ   ای توریس   تی یعن   ی ارائ   ھ زن   ان 

یست در صد از بیش از ب. جوان می چرخد

 اقتصاد کشورھائی چون تایلن د و م الزی و
. بر حول تن فروشی شکل گرفتھ اس ت.... 

جنبھ دیگری از ای ن اقتص اد ص ادر ک ردن 
دختران خردسال و زنان جوان است کھ ی ا 
ربوده شده و یا ب ا زور و فری ب و نیرن گ 

آمریک  ا و  ب  ھ ت  ن فروش  ی در کش  ورھای
وادار .... . اروپ  ا و اس  رائیل و اس  ترالیا و

م  ی ش  وند ت  ا میلی  ارد ھ  ا دالر را نص  یب 
 . اقتصاد جھانی کنند

جنب    ھ مھ    م دیگ    ری از جھ    انی ش    دن 
سرمایھ این است ک ھ بتوان د ب ا وارد ک ردن 
ھ     ر چ     ھ بیش     تر زن     ان خصوص     ا در 
کشورھای جھان س وم ب ھ عرص ھ تولی د ب ا 
حق وقی بس  یار ن  ازل و بیگ  اری ب  ھ انباش  ت 

. دس  رمایھ در س  طح جھ   انی تح  رک بخش   
زن  ان در تقس  یم ک  ار جنس  یتی، ب  ھ نی  روی 
مرک  زی انباش  ت س  رمایھ در س  طح جھ  ان 
درآمده اند، اما ادغ ام اش ان بط ور آگاھان ھ 
ای وس   یعا بص   ورت پنھ   ان ص   ورت م   ی 
گی  رد و ک  ار زن  ان بعن  وان فعالی  ت ب  رای 

معرف  ی م  ی " ن  ان آور"کم  ک ب  ھ م  ردان 
 . شود

ای  ن دس   تان کوچ   ک دخت   ران خردس   ال 
در جھان سوم است ک ھ ھفت و ھشت سالھ 

بس  یاری از محص  والت کش  اورزی را م  ی 
چینند و در برابر این کار، م زدی دریاف ت 
نمی کنن د و بیگ اری آن ان را در چ ارچوب 

ای ن س طح . کار خانواده ارزی ابی م ی کنن د
از م  افوق اس  تثمار آش  کارا خش  ونتی اس  ت 
کھ بھ زنان و دختران خردسال در عرص ھ 

باش  ت عظ  یم اقتص  ادی وارد م  ی ش  ود و ان
س   رمایھ را ب   رای ش   رکت ھ   ای مختل   ف 

امپریالیس ت ھ ا . امپریالیستی ایجاد می کند
زن    ان را در کش    ورھای جھ    ان س    وم در 
تولی دات کش اورزی ب ھ خ دمت گرفت ھ و از 
ک    ار طاق    ت فرس    ای آن    ان م    افوق س    ود 
استخراج می کنند، اما نھ تنھا این زنان ب ھ 

ب    ھ " آزاد م    زدی"عن    وان زن    ان ک    ارگر 
ناختھ نمیش وند، بلک ھ از آن ان ب ھ رسمیت ش

. ی   اد م   ی کنن   د" خان   ھ دار"عن   وان زن   ان 
چرا کھ با پنھ ان ک ردن ای ن حقیق ت،  )١١(

آنان را قادر می سازد کھ نی روی ک ار ای ن 
خیل عظ یم زن ان را ب ھ ارزان ت رین قیم ت 

 میلی  ون ھ ا زن مح  روم. در اختی ار بگیرن د
در کش  ورھای جھ  ان س  وم ن  ھ تنھ  ا چ  رخ 

ی ب  زرگ امپریالیس  یتی را ب  ھ کارخان  ھ ھ  ا
 بلکھ در صنعت حرکت در می آورند،
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بچھ ای کھ نمی  
داند مادر جوانش 

آوار دخمھ  زیر
ھائی بھ نام 

کارگاه نساجی در 
جانش را  ،بنگالدش

در  از دست داده
حال شیر خوردن 

 .است

کش  اورزی نی  ز ای  ن نی  روی زن  ان  
اس   ت ک   ھ عم   دتا انب   وه ص   ادرات 
محصوالت بھ کش ورھای پیش رفتھ 

س وپر . را امکان پذیر ساختھ است
مارک  ت ھ  ای کش  ورھای پیش  رفتھ 
کھ مملو از محصوالت رنگارن گ 
م    ی باش    د، در نتیج    ھ م    ا ف    وق 

در کشورھای جھ ان س وم استثمار 
 .خصوصا زنان بدست آمده است

انباش  ت س  رمایھ ب  رای س  رمایھ 
داران کش       ورھای پیش       رفتھ در 

و  ترین روابط ب ر زن ان نتیجھ اعمال خشن
. م   ردم ای   ن کش   ور ھ   ا حاص   ل م   ی ش   ود

س  اعات ک  ار ب  ھ ق  دری ط  والنی اس  ت ک  ھ 
بسیاری از کارگران از شدت فش ار ک ار و 

دس  ت ب  ھ  کم  ی اس  تراحت و حق  وق ن  اچیز
بھ عنوان مثال در چین . خودکشی می زنند

کارخان  ھ ف  اکس ک  ان ک  ھ تولی  دات اپ  ل ھ  م 
توسط آن انجام می شود، در تعھد نام ھ ای 
کھ برای استخدام در مقابل ک ارگران ق رار 
م  ی دھ  د ای  ن اس  ت ک  ھ اق  دام ب  ھ خودکش  ی 
نکنن   د و اگ   ر دس   ت ب   ھ ای   ن ک   ار زدن   د، 

را خ  انواده آن  ان ح  ق ش  کایت از کارخان  ھ 
این ک ارگران از ھ یچ امنی ت ) ١٢( .ندارند

سرمایھ داران می . شغلی برخوردار نیستند
توانن    د ام    روز ش    رکت اپ    ل را در چ    ین 
برقرار کنند و فردا بخاطر ارزان تر بودن 
نیروی کار و مواد اولیھ بھ بنگالدش منتقل 

  .  کنند

چھ    ار میلی    ون ک    ارگر بنگالدش    ی در 
نساجی کھ مشقت خانھ ھائی بھ اسم صنایع 

برای شرکت ھای غربی تولید می کنن د ب ھ 
ک  ار مش  غول ان  د ک  ھ از ای  ن تع  داد ھش  تاد 

ای  ن . درص د آن را زن  ان تش  کیل م ی دھن  د
کارگران شش روز در ھفتھ با ساعات کار 
ط  والنی، حق  وقی مع  ادل ب  ا ی  ک دالر در 
روز دریافت می کنند و قرار اس ت ب ا ای ن 

! کنند خود و خانواده اشان را تامین ،حقوق
بنگالدش دومین صادر کننده نساجی ) ١٣(

فروش گاه ھ ای پ ر ف روش . در جھان اس ت
مث ل پرایم  ارک در انگلس  تان؛ بن  ھ ت  ون در 
ایتالیا؛ وال مارت در آمریکا؛ کار ف ور در 
فرانس   ھ؛ الب ب   و در کان   ادا؛ م   ن گ   و در 

ب  ا م  افوق اس  تثمار زن  ان در ...  اس  پانیا و
وم ب  نگالدش و س  ایر کش  ورھای جھ  ان س  

در جن وب آس یا،  .انباشت سرمایھ م ی کنن د
 در  ٧٠آفریقا و آمریکای التین بیش از 

در .  ص   د از نی   روی ک   ار، زن   ان ھس   تند
نتیجھ جھانی شدن سرمایھ دو سوم تولیدات 

در . جھ  ان بوس  یلھ زن  ان انج  ام م  ی ش   ود
صورتی کھ فقط یک درصد از دارائ ی ھ ا 

در نتیجھ این خش ونت . را در اختیار دارتد
حش یانھ ب ر زن ان اس  ت ک ھ فق ر در جھ  ان و

  .زنانھ شده است

  برچیدن خشونت
 -زن   ان بای   د ک   ارکرد نظ   ام مردس   االر

پدرس  االر س  رمایھ داری را ب  ا ت  ار و پ  ود 
ھر زنی کھ تجربھ خش ونت در . درک کنند

ھر شکلش را دارد باید از خ ود بپرس د ک ھ 
چرا این اتفاق برایش افتاده است؟ رب ط آن 

داری چیس ت و چ را نظ ام  بھ نظام سرمایھ
سرمایھ داری یکی از ارکان اصلی س تم و 
استثمارش حفظ فرودستی زنان است؟ چرا 
بھ سیستمی ک ھ نیم ی از جامع ھ را اس یر و 
برده نیم دیگر کرده است بای د نقط ھ پای انی 
داد؟ چرا حتی اگر یک زن درجھان م ورد 
خشونت ق رار گی رد حک م باط ل ب ودن ای ن 

ھد؟ و چرا نگرش ی ک ھ نظام را نشان می د
می خواھد خشونت علی ھ زن ان را ک م و ی ا 
  تعدیل کند، ذینفع در حفظ این نظام است؟  
سیس    تم ح    اکم ب     رای انباش    ت عظ     یم 
س  رمایھ، پافش  اری در حف  ظ اس  تثمار زن  ان 
در بیگ  اری ک  ار خ  انگی، تض  مین وج  ود 
نی  روی ک  ار در ھ  ر زم  ان، ب  رای ای  ن ک  ھ 

ز جامع  ھ، بتوان  د ب  ا امتی  از دادن ب  ھ نیم  ی ا
کل جامع ھ را کنت رل کن د، فرودس تی زن ان 
را بھ عنوان یکی از پایھ ھای حی اتی بق ای 

م  ردان در . سیس  تم اش پاس  داری م  ی کن  د
سراس   ر جھ   ان نی   ز از امتی   ازی ک   ھ ای   ن 
سیستم در اختیارشان گذاشتھ است بیشترین 
استفاده را کرده و خود را مالک زنان م ی 

خش ونت  ینوحش یانھ ت ردانند و بر پای ھ آن 
 .ھا را بر زنان اعمال می کنند

یا فرودستی خود  :زنان باید انتخاب کنند
را بپذیرن د و ھ  ر روز در رن  ج و ع  ذاب و 
خشونت بسر برند و ی ا مب ارزه آگاھان ھ ای 

تش کالت مس تقل خ ود . را سازماندھی کنند
را بوج  ود آورن  د و وس  یع ت  رین و عمی  ق 

از ترین مبارزه را در جامعھ دامن زنن د و 
سختی و ش کالت راه نھراس ند و ک ل نظ ام 

س رمایھ داری و فرھن گ  م رد س االر -پدر
و سنت تھ وع آور آن را از طری ق انق الب 
س  رنگون کنن  د و جامع  ھ ای را بنی  ان نھن  د 
کھ آغازی برای پایان دادن بھ مالکیت مرد 

خش  ونتی  ب  ھب  ر زن، اس  ثتمار وحش  یانھ و 
شده باشد کھ بھ قدمت تاریخ بر آنان تحمیل 

  .است، راه دیگری نیست

  :زیر نویس

بخشی از آمارھای ارائھ شده از فراخوان زنان  -١
پورنوگرافی و پدرساالری تحقیر " کمونیست در آمریکا

و ھم چنین از !" و بردگی زنان است، آن را پایان دھید
و روزنامھ گاردین بھ " جنبش نوین فمینیستی"کتاب

  .می باشد ٢٠١٢اکتبر  ١٩تاریخ 
  "قلب شکستھ"ندریا دورکین کتاب آ -٢
زنی در تایلند  -٢٠١٣مارس  ۴روزنامھ گاردین  -٣

  توسط ھمسرش سنگسار شد
کارترین ردفرن و کریستین " جنبش نوین فمینیستی" -۴

  آیون
  "نامھ ھائی از منطقھ جنگ" آندریا دورکین  -۵
  سازمان جھانی بھداشت -۶
  ٢٠١٣مارس  ١١سرویس خبری جھانی برای فتح  -٧
تنظیم شده توسط تامسین " زنان، خشونت و سنت" -٨

  برادلی
  ٢٠١٠ژانویھ  ٩روزنامھ تلگراف  -٩

  ٢٠١٣فوریھ  ٩ایمز  تروز نامھ  - ١٠
برای درک عمیق تر در این مورد بھ کتاب ماریا  - ١١

" مردساالری و انباشت در مقیاس جھانی" میز 
  .مراجعھ کنید

  ٢٠١٠می  ٢٧مجلھ اکونومیست  - ١٢
  ■٢٠١٣آوریل  ٢۶دین گار - ١٣
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من می خواھم کھ ھمھ ما فکر کنیم در باره این کھ از لحاظ سیاسی 
ا با حسن نیت تا آنجا پیش رفتھ گویم م من می. تا چھ حد پیش رفتھ ایم

ما شروع بھ صحبت درباره . نامیده می شود'' شکستن سکوت''ایم کھ 
وقایع، تجربیات، واقعیات، حقایق بھ شکلی متفاوت از گذشتھ کرده 

تا   ایم؛ بھ خصوص درباره تجربیاتی کھ برای زنان اتفاق افتاده ولی
ھ تعریف نشده است، تجربیاتی کھ توسط جامع. کنون پنھان مانده بود

سیاست مدارانی کھ آن را بھ رسمیت نشناختند، تجربیاتی کھ برای 
اما گاھی اوقات . کسانی کھ صدمھ دیده اند، قانونی وجود نداشت

کنیم، مردم فکر  صحبت می'' شکستن سکوت''زمانی کھ ما درباره 
مثل زمانی کھ . است  معنای صوری آن'' سکوت''می کنند منظور از 

در جریان است و آن سکوتی کھ بھ رعایت ادب   نرانییک سخ
زنان در واقع آموزش داده شده اند تا دیده شوند ولی . مربوط میشود
: کنم اما من دارم درباره یک سکوت عمیق صحبت می. شنیده نشوند

یک . سکوتی کھ بھ قلب و طبیعیت حکومت استبدادی بر میگردد
چھ چیزی می   یرد چھ کسیحکومت استبدادی کھ نھ تنھا تصمیم میگ

حکومت . تواند بگوید بلکھ بھ طور خاص زنان چھ می توانند بگویند
تواند چھ چیزی را  بگوید،  نمی  کند چھ کسی استبدادی کھ مشخص می

مردم را از بیان چیزھای مھم درباره   حکومت استبدادی کھ در آن
است  این ھمان حکومت استبدادی. شان منع می کند  چگونگی زندگی

 ..حرف می زنم  کھ من از آن

کنیم بر پایھ ھمین سکوت  می  زندگی  نظام سیاسی کھ ما در آن
بھ طور خاص، بر پایھ آن . ھایمان است بر پایھ ناگفتھ. عمیق است

حتی  -چیزی است کھ زنان از ھر گروه نژادی و طبقاتی 
گفتن از  -دربرگیرنده آن دستھ از زنانی کھ بیشترین امتیاز را دارند

  .باز داشتھ شده اند

ھای زنان  نظام سیاسی مان ھم بر پایھ ناگفتھ  مفروضات اساسی
نقطھ نظرات ( نظرات زنان درباره دموکراسی، برابری، . است

مردان بوده، بیان نظرات مردان بوده و این کھ آنان درباره 
تجربیات، و واقعیات ھای .) دموکراسی و برابری چھ فکر می کنند

قوأعد و اصول ناچیزی از آزادی کھ . شان غایب بوده استزندگی ا
این اصول بدون : شنویم دستاورد ھمین سکوت عمیق ما است می

کھ در پایھ ریزی  قرار است  ما ھمگی. مشارکت ما بنا شده است
ھای اجتماعی و مدنی مرسوم نقش داشتھ باشیم؛ این در حالیست  ایده

چیزی . پایھ سکوت ما بنا می شود ھای پیش پا افتاده بر کھ چنین ایده
گذرد نیز بر پایھ ھمین سکوت  می  کھ بھ عنوان جریان معمول زندگی

بر پایھ ھمین  -مرد بودن، زن بودن - جنسیت بھ خودی خود نیز. است
سکوت اجباری زنان است؛ و باورھا درباره جامعھ، این کھ جامعھ 

جوامع طوری . چیست و چطور باید باشد، بر پایھ ھمین سکوت است

شده اند تا این سکوت را زنان حفظ کنند و این چیزیست   سازمان دھی
دارد کھ ما بدون تغییر در روند سازمان دھی جامعھ   کھ نشان از آن

  .موجود قادر بھ شکستن این سکوت عمیق نخواھیم بود

ما آن جبر . ما آغاز بھ در ھم شکستن این سکوت عمیق کرده ایم 
بر زنان را بھ زبان آورده ایم ، ھرچند کھ آنھا و تحمیالت وارده 

ای  برای مثال، اشاره. سابقا چیز دیگری بھ جای جبر قلمداد می شدند
این . کنم بھ تحمیلی کھ سابقا در ازدواج بھ نفع مردان وجود داشت می

کھ مردان می توانستند زنان را بھ ھم خوابی وادار کنند و این را 
ما . ند؛ بلکھ عشق و عالقھ نامیده می شدتحمیل یا تجاوزنمی خواند

موفق شده ایم کھ ایدئولوژی کھنھ جنسیتی کھ در آن، زنان ھدف و 
ما بیان کردیم کھ . مردان قھرمانان موفقی بودند را بھ چالش بکشیم

این مدل، وحشیانھ  است و آنانی کھ این چنین خشونتی را تحمیل می 
ما تجاوز را . ن را گفتھ ایمما ای. کنند نیز وحشی ھستند و نھ عاشق

شناسایی کرده ایم؛ ما ضرب و شتم را شناسایی کرده ایم؛ ما تن 
 . فروشی را شناسایی کرده ایم؛ ما پورنوگرفی را شناسایی کرده ایم

بھ عنوان جنایت علیھ  زنان، بھ عنوان ابزار استثمار کننده زنان، 
کھ سیستماتیک ھای آسیب زا برعلیھ زنان، راه ھایی  بھ عنوان راه

کنیم حمایت  می  ھستند و با ھمین اصول جوامعی کھ ما در آن زندگی
. ما استثمار زنان را بھ عنوان سو  استفاده بررسی کرده ایم. می شوند

ما کاالیی شدن و فروش زنان را بھ عنوان کاال، یک عمل غیر 
ما کاالیی شدن و . ، عمیقا غیر انسانی شناسائی کرده ایم انسانی

تثمار جنسیتی زنان را بھ عنوان مکانیسم ھائی برای خلق اس
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در قالب یک مفھوم   نھ: مورد بررسی قرار داده ایم  فرودستی واقعی
انتزاعی بلکھ در قالب کسی کھ بعنوان یک فرودست در این جامعھ 

ما اشکال گوناگون خشونت علیھ زنان را . مدنی زندگی کرده است
ما حاال . ی شود را شناسائی کردیمکھ توسط افراد نزدیک انجام م

ھای خطرناک و  بوسیلھ غریبھ  ھا نھ دانیم کھ بیشترین تجاوز می
وحشی بلکھ بوسیلھ دوست پسر، عاشق، دوست، ھمسر، ھمسایھ، 
مردانی کھ ما با آن ھا نزدیک ھستیم، نھ آنان کھ از ما دورند، انجام 

 .می شود

ما . پیدا کرده ایمما ھم چنین از مردان غریبھ شناخت بیشتری 
کھ این مردان غریبھ ما را مورد ھدف و شکار قرار میدھند   ھایی راه

ما پیش فرضی کھ این جامعھ در مورد این . را بیشتر یاد گرفتھ ایم
ما رد . کھ قربانی را مقصر آزار جنسی خود می داند را رد کردیم
تھ خواس کردیم کھ زن عامل تحریک بوده است، این کھ او خودش می

ھای دگم پورنوگرافی ھستند  این ھا پایھ. و دوست داشتھ کھ چنین شود
در رد پورنوگرافی ما ھم چنین بنیان برتری . کھ ما مردود شمردیم

مردان را رد کرده ایم، چیزی کھ براحتی و بدون شرم زنان را 
مخلوقاتی پائین تر از انسان تعریف میکند، کھ او خود میخواھد 

   .ح شود و مورد تجاوز قرار بگیردصدمھ ببیند، مجرو

ما قوانین را تغییر داده ایم، بھ طور مثال، درحال حاضر تجاوز 
دیگر نیاز بھ . گیرد قرار می  بدون نیاز بھ اثبات، مورد پیگرد قانونی

شاھدی نیست کھ تجاوز را دیده باشد تا زن بتواند متجاوز را متھم 
دیگر . شاھد الزامی بود است کھ سابقا وجود یک  این در حالی. کند

امروزه الزم نیست کھ زنان تا سر حد مرگ بجنگند برای این کھ 
سابقا این گونھ . نشان بدھند کھ در برابر متجاوز مقاومت کرده اند

مثل : کھ نشانگر جراحت وی باشد  بود کھ اگر زن بدون مدرکی
کبودی بدن، بنفش و سیاه شدن اش، کتک خوردن با لولھ آھنی یا 

گذاشتند کھ او خود نیز موافق بوده  چیز دیگری، فرض بر این میھر
بردن و جمع آوری مدارک برای تجاوز را   ما طریقھ پی. است

آن، دیگر وابستھ بھ ھوس یا   استاندارد کرده ایم تا پیگرد قانونی
ھا را برای زنانی کھ مورد  ما ھیچ کدام از این. کفایت بازرسان نباشد

فتھ اند انجام نداده ایم، ھرچند کھ تالش کرده ضرب و شتم قرار گر
ھیچ . ایم تا پناھی، سرپناھی و یک راه فراری برای شان پیدا کنیم

کدام از کارھایی کھ ما برای زنانی کھ مورد تجاوز یا ضرب و شتم 
فروش اند، نبوده   قرار گرفتھ اند تا کنون کمک حال زنانی کھ تن

 است

ما . ا از مجرمین تغییر داده ایمما شناخت اجتماعی و قانونی ر
ما آنچھ را کھ تسلط و برتری مردانھ است را از . اینکار را کرده ایم

ثبات کردن آن، از طریق نپذیرفتن آن بھ عنوان یک   طریق بی
. نھ این واقعیت ما نیست. ما گفتھ ایم نھ. واقعیت، بھ چالش کشیده ایم

ان تجاوز و زنان ضرب و با وجود آن کھ ما خدماتی را برای قربانی
ما ھیچ گاه قادر بھ تدارک این خدمات   و شتم دیده فراھم کرده ایم ولی

من این را با شما در میان می گذارم کھ اگر . نبوده ایم  بھ مقدار کافی
معنای آن کھ نصف جمعیت اش مورد تجاوز و ضرب   ھر جامعھ ای

رای زنان در و شتم قرار می گیرد را جدی بگیرد، مثل اتفاقی کھ ب
ھای دولتی را بھ سرپناه  افتد، آن گاه ساختمان آمریکا و کانادا می

ھا را برای زنان باز می کردیم  در کلیسا. برای زنان تبدیل می کردیم

کنید، ھر کاری   در آنھا زندگی. ھا ھستید شما مالک آن''گفتیم،  و می
ین کار را می ھا ھم ھم ما با دانشگاه. ''کھ می خواھید با آنھا بکنید

  .کریدم

ماند کھ باید انجام داد؟ فکر کمک در باره  دیگر چھ چیزی می
قربانیان تجاوز یک چیز است؛ فکر پایان بخشیدن بھ تجاوز چیز 

ما نیاز داریم کھ . ما نیاز داریم کھ بھ تجاوز پایان دھیم. دیگریست
ما . ھیمما باید ضرب و شتم را پایان بد. زنای با محارم را پایان دھیم

این بدین معنی است   .فروشی و پورنوگرافی را پایان دھیم  باید تن
ھای طبیعی ھستند و  کھ ما باید رد کنیم قبول این کھ، این چیزھا پدیده

اینھا اتفاق می افتد برای ا ین کھ برخی از مردان روز بدی را سپری 
  .کرده اند

تی در ھر جامعھ ای برتری و تسلط مردان بھ صورت متفاو
) ختنھ شدن(کشورھا، زنان باید با   در برخی. شده است  سازمان دھی

کشورھا، سقط جنین   در برخی. ناقص سازی جنسی سر و کلھ بزنند
اجباریست، بنابراین ھر جنینی با جنسیت دختر بودن مداوما سقط 

در ھند، . در چین، سقط جنین اجباری، یک رکن دولتی است. میشود
ھای دختر  ھای زن را وادار بھ سقط جنین تودهبازار آزاد اقتصاد 

. کند و سر باز زدن از آن منجر بھ کشتن نوزاد دختر می شود می
ھای این چنینی در باره سقط جنین  فکر کنید درباره این کھ سیاست

یک زن بالغ میدھد، چھ معنی درموقعیت اشان   چھ معنی بھ زندگی
مھم برای (شورھای غربی در نظر بگیرید مفاھیم انتخاب در ک. دارد
ھر بار کھ ما می خواھیم . در برگیرنده زنان در چین و ھند نیست) ما

بھ وضعیت زنان در کشوری نگاه بیندازیم، باید روشی را کھ برتری 
برای . مردان در آن کشور سازماندھی شده را مد  نظر قرار دھیم

ی روبرو ا  مثال، در آمریکا، ما با رشد جمعیتی از قاتالن زنجیره
آنھا . آنھا یک خرده فرھنگ در کشورمان محسوب می شوند. ھستیم

منابع اجرای قانون، کھ ھمیشھ . تنھا جز منحرفین منفرد نیستند
محافظھ کارانھ عمل میکنند، ارزیابی کرده اند کھ ھر روز نزدیک بھ 

بھ نظر من، ما باید . ای در آمریکا فعال ھستند قاتل زنجیره ۴٠٠
افتد، بگذاریم  بر روی جنایاتی کھ علیھ زنان اتفاق می تمرکزمان را

بھ جای این کھ بارھا و بارھا از خودمان بپرسیم کھ چرا این اتفاق 
برای آن زن افتاد؟ مشکل این زن چیست؟ چرا آن مرد این زن را 

مشکل : را صدمھ یا ضربھ بزند؟  انتخاب کرد؟ چرا آن مرد باید کسی
اوست کھ مشکل . کھ مورد سوال است آن مرد چیست؟ این مرد است

این خشونت از سوی مرد است کھ ما زنان در حال فرار یا قایم . است
 .شدن و رنج بردن از آن ھستیم

جنبش زنان باید تصمیم بگیرد تا اسم این مجرمین و ستم گران را 
جنبش زنان باید تبعید زنانی را کھ با خود بوی تعفن . نام گذاری کند

ما نیاز داریم کھ تبعید . را دارند، رد کند  تجاوز جنسیو عالمت ننگ 
بارھا مورد تجاوز : زنانی را کھ برای بارھا صدمھ دیده اند، رد کنیم

قرار گرفتن، بارھا کتک خوردن، دیده نشدن، مورد احترام نبودن، 
جنبش زنان بدون مد نظر قرار دادن زنانی کھ . نداشتن  سرپناه خوبی
جنبش . ھا را دارند، وجود ندارد انی کھ کمتریناند و کس صدمھ دیده

زنان باید با نظام خانوادگی موجود در کشورمان مبارزه کند، نظامی 
جنبش زنان . کھ کودکان در آن شکنجھ و مورد تجاوز قرار می گیرند

باید مسئولیت زنان کتک خورده ای را کھ فرار نکرده اند بھ عھده 
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نھ این کھ چرا فرار : کھ چرابگیرد و باید از خودمان بپرسیم 
کھ آن زنان ھم چنان  نکرده اند، بلکھ چرا ما بھ این واقعیت

 .اسیر و زندانی ھستند، بسنده می کنیم

یک موضوع   نھ. فروشی را یک معضل بدانیم  ما باید تن
.  بحث بر انگیز بلکھ یک معضل مربوط بھ مرگ و زندگی

ای با محارم ھستند فروش در غرب قربانیان زن  بیشتر زنان تن
کھ از خانھ فرار کرده اند، کسانی کھ بھ آنھا تجاوز شده است، 

فروشی معاملھ شده اند، کودکانی   آنانی کھ در کودکی برای تن
. اند  کھ مورد تجاوز قرار گرفتند، فقیر، بی خانمان و طرد شده

در قالب   نھ: ما باید در برابر فقر عکس العمل نشان دھیم
برالی  و ابرازھمدردی بلکھ در شکل مشخص آن، احساسات لی

ما باید معنای ایستادن و مبارزه کردن .  در یک دنیای واقعی
از بی چیزی   برای زنانی کھ ھیچ چیزی  ندارند، زیرا وقتی

  خانمان، بی  بی: چیزی واقعی است  گوییم بھ معنای بی زنان می
وی ناچیز ما باید جل. خواندن  سرپناه، اغلب بدون توانایی

ھای وارده بھ زنان را کھ در نظام  شمردن صدمات و توھین
 .افتد، بگیریم سیاسی مان اتفاق می

کھ ضرب و شتم را تجربھ کرده ام  و از آن   بھ عنوان کسی 
زمان تا کنون بھ عنوان یک زن سیاسی متعھد، می خواھم بھ شما 

یا تعھد  بگویم کھ تفاوت است بین شکنجھ شدن برای یک ایده سیاسی
و شکنجھ شدن بخاطر نژاد یا جنسیت ات ،تفاوت  است بین داشتن 

  .ای از شان و نداشتن ھیچ شانی درجھ

ما نمیتوانیم مشکالت موجود در فمینیسم را تغییر دھیم اگر کھ 
فروشی یک   تن. فروشی زنان را بپذیریم یا با آن کنار بیاییم  مسئلھ تن

می شوند، اما زن مورد  تجاوزگران عوض: تجاوز مداوم است
  در برخی. پول دست مردان را می شوید. تجاوز گرفتھ ھمان است

کشورھا، زنان بعنوان برده گان سکس بھ فروش می رسند، اغلب در 
  ھای دیگر مثل کانادا و آمریکا، تن در کشور.  دوران کودکی شان

بھ کھ در دوران کودکی بھ آنھا شده،   ھایی فروشان در جریان تجاوز
در . خانمانی، خلق می شوند خصوص زنای با محارم، فقر و بی
فروشان مشتری ھست آن را   اقتصاد بازارآزاد، تا زمانی کھ برای تن

) خواستھ شده(کند؛ برای تولید تن فروشان در مقیاس الزم  تولید می
ما . خانمان ھست  نیاز بھ کودکان مورد تجاوز قرار گرفتھ، فقیر و بی

فروشی را   ما نمی توانیم تن. فروشی کنار بیاییم  با تننمی توانیم 
 .بپذیریم

ما باید قادر شویم کھ تجاوز در زناشویی را بھ طور موفقیت 
موفقیت . قرار دھیم، تا مجرمین را بگیریم  آمیزی تحت پیگرد قانونی

فروشی، در   تجاوز زناشویی و از بین بردن تن  در پیگرد قانونی
آیا مردان مالک . تھ تضاد را در بر می گیردواقع دو سر یک رش

زنان ھستند یا نھ؟ اگر مردان می توانند زنان را در یک گوشھ 
اگر . خیابان خرید و فروش کنند، بلھ، البتھ کھ آنان مالک ھستند

و حتی (مردان حق دارند کھ ھمسران خود را مورد تجاوز قرار دھند 
) آن را جرم نمی دانند  این یک حق مسلم  است، زیرا مجریان قضایی
ھستیم کھ   ما کسانی. بلھ، در این صورت مردان مالک زنان ھستند

باید در سخنان امان، در عمل، در سیاست اجتماعی، در قانون 
برای انجام چنین کاری ما بھ . بگوئیم نھ، مردان مالک زنان نیستند

 ما نیاز داریم توجھ جدی بھ آزار. یک انضباط سیاسی نیازمندیم
ما باید بفھمیم کھ . و این کھ چھ بر سر مان آورده است، بکنیم  جنسی

چرا ما این ھمھ در سازماندھی . آزار جنسی با ما چھ کرده است
ما   سردرگم ھستیم؟ ما باید متوجھ این موضوع بشویم کھ آزار جنسی

ھا را در درون خود  را بھ یک میلیون تکھ مبدل کرده و ما آن تکھ
سنگھا در درون مان شکستھ شده، ھرج و مرج، : یمنھادینھ می کن

ما در . حس نیستیم ترس و عدم اطمینان از این کھ چھ موقع سرد و بی
 .استقامت قھرمان ھستیم؛ اما در مقاومت خیلی ترسو

زنان وجود دارد؛ تا زمانی کھ زنان در تجارت   یک قاچاق جھانی 
در آمریکا بحران  .برده گی خرید و فروش می شوند، ما آزاد نیستیم

در آمریکا زنان با جامعھ ای روبرو ھستند . پورنوگرفی وجود دارد
،  استثمار در زناشوئی کھ می  کھ اشباع شده از وحشیگری جنسی

بھ زن تجاوز کن، او را کتک بزن، بھ او صدمھ بزن، او : گویند
ما باید زنان را در راس . خوشش خواھد آمد، برایش سرگرمی است

مسلما آزادی زنان برای ما باید مھم تر از آزادی دالالن . مقرار دھی
ما باید ھر کاری را در برابر استعمار بدن زنان . فروشی باشد  تن

ما باید از خودمان . ما باید حقوق داده شده را رد کنیم. انجام دھیم
تصور نکنید کھ . بپرسیم کھ زنا ن بھ چھ حقوق سیاسی نیاز دارند

ھا جواب داده اند و نپندارید کھ  جده بھ این سوالرجال سیاسی قرن ھ
منشور شما در قرن بیستم بازنویسی شده بھ این سوال پاسخ   وقتی

ما بھ چھ . این سوال ھنوز جواب داده نشده است. داده شده است
قوانینی نیازمندیم؟ آزادی برای ما چیست؟ چھ اصولی برای تندرستی 

است بر پایھ آزادی و  ما ضروریست؟ در جامعھ ای  کھ مدعی
عدالت بنا شده است، چرا زنان در گوشھ خیابان فروختھ می شوند و 
در خانھ ھایشان شکنجھ می شوند؟ چھ اعمالی باید انجام شود؟ چھ 

برای ما در بر خواھد داشت و چرا ما از پرداخت این   ھایی ھزینھ
ش ھراسیم؟ چرا زنانی کھ دست آورد ناچیزی از جنب  ھا می ھزینھ

ھراسند از این کھ مقاومت، شورش یا حتی   زنان داشتھ اند می
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  از شاعرى فنالندى بھ نام الینا
  عاطفھ کشمیری: ترجمھ

  "زن"
  

 مشكالتت را سنگین سنگین بھ دوش مى كشى دردھا و
  و مى خواھى مرحم دردھاى دیگران باشى

  دیگرانى از جنس تو
  ز جنس اوا

  !و ھمھ آنھا كھ ما را در بر مى گیرند
  

  مى دانم كھ زن زیستن؛ سخت سنگین است؛
  !اگر كھ نخواھى بھ بندھایت عادت كنى

  
  شجاعانھ بھ پیش مى روى

  راه دشوار است و
  !بار گران

  
  !من ھم زنم

  !ھم آواره تو در بیتوتھ ھاى چركین دنیاى كورى كھ با ما بیگانھ است
  

  تا دوشادوش؛ افق ھاى نو رادستم را بگیر 
  با ھم

  !بگشاییم
  

  !دستت را مى گیرم
  آنوقت خواھى دید كھ چطور یكى شدن تو

  !با زنانگى ات؛ تجربھ بى بدیل رھایى خواھد بود

ھای سیاسی بھ قیمت ھزینھ دادن آن  مقدار ناچیزی را کھ  پژوھش
تابحال بھشان رسیده، تمام شود؟ چرا ما ھم چنان در حال معاملھ 
فردی با مردان ھستیم بھ جای این کھ بطور دست جمعی خواستھ ھا 

بگذاریم؟ من از شما می خواھم بھ خاطر ھای امان را پیش  و نیاز
کھ زنان در ھر جای دنیا خرید و فروش می شوند،   بسپارید تا زمانی

شما ھم یک شماره دارید؛ یک روزی . شما نھ آزاد ھستید و نھ امن
فروشی را بھ   من از شما می خواھم کھ تن. نوبت شما ھم میرسد
شده  ده را، تجاوزخانمانی را، ضرب و شتم دی  خاطر بسپارید، بی

 را، شکنجھ شده را، بھ قتل رسیده را، آن را کھ تجاوز شده و بعد بھ
تجاوز شده را؛ و باز از شما می  قتل رسیده، آن کھ بھ قتل رسیده بعد

خواھم کھ بھ خاطر بسپارید زنانی کھ عکس اشان گرفتھ شده است، 
شان  آنھایی کھ ھر یک و یا ھمھ موارد ذکر شده در باال برایش ا
ھا در  اتفاق افتاده و از این ھا عکس گرفتھ شده و حاال ھم آن عکس

من از شما می خواھم . ھای آزادمان بھ فروش گذاشتھ شده است کشور
کھ بھ خاطر سرگرمی و دست گرمی   کھ فکر کنید در باره آنانی

: مترجم(ضربھ خورده اند، برای بھ اصطالح صدای دیگران بودن 
؛ آنھایی کھ بھ خاطر منفعت و بھ )ی دیگرانبھ گوش رساندن صدا

من از شما . خاطر سود مالی دالالن و کار فرمایان، صدمھ دیده اند

می خواھم کھ جنایتکاران و ھمین طور قربانیان را بھ خاطر 
من از شما . بسپارید، نھ فقط برای امشب بلکھ فردا و روزھای بعد

ھم جنایتکاران و ھم ( پیدا کنید تا آنان را  می خواھم کھ یک راھی
کھ انجام می دھید بھ حساب بیاورید، در   را در ھر عملی) قربانیان
  فکرتان، اعمال اتان، دغدغھ ھای تان و در این کھ زندگی  چگونگی

 . برایتان بھ چھ معناست

در این اتاق، شامل   از شما  در حال حاضر، من میدانم کھ برخی 
من . شان صحبت کرده ام  دربارهھمان دستھ زنانی می شوید کھ من 

. کسان دیگری کھ اطرافتان ھستند ممکن است ندانند. این را می دانم
از شما می خواھم بھ خاطر بسپارید ھر چھ را کھ بر سرتان آمده، 

، چھ وقت و اگر میدانید، چرا، تا  چگونھ، کجا، توسط چھ کسی
ید، ویران گی تسلط و برتری مردان کنید، تا آنرا بد شروع بھ پار ر 

ھایش را بلرزانید، آشفتھ اش کنید، تا از راه خودش وارد  کنید، پایھ
من باید از شما بخواھم کھ . شوید، تا دمار از روزگارش در بیاورید

مقاومت کنید، مطیع نباشید، تا سلطھ مرد بر زن را از بین ببرید، 
حاضر بھ قبول آن نشوید، از آن منزجر باشید و ھر کاری را کھ 

   ■ .ھایش انجام دھید تا آنرا تغییر دھید رغم ھزینھ  ضروریست علی
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  نسیم سعادت

مارگارت تاچر رھبر سابق حزب محافظ ھ 
 ١٩٩٠ت ا  ١٩٧٩کار انگلستان کھ از سال 

س  ھ دوره مت  والی نخس  ت وزی  ر انگلس  تان 
س  الگی  ٨٧در س  ن  ٢٠١٣ب  ود در آوری  ل 

ب   ار دیگ   ر درگذش   ت او ی   ک .  درگذش   ت
یادآور کارزارھای وحش یانھ ای ش د ک ھ او 

اقتص   ادی  -ب   رای تغیی   ر س   اختار سیاس   ی
دوران نخس     ت . بریتانی     ا ب     راه ان     داخت

وزی  ری مارگ  ارت ت  اچر ھ  م چن  ین ی  ادآور 
یک     ی از ح     ادترین دوران ھ     ای ح     دت 
تض  ادھای م  ردم ب  ا ح  اکمین در ق  درت در 
بریتانی  ا و جنای  اتی ب  ود ک  ھ او علی  ھ م  ردم 

ایرلند شمالی، علیھ کارگران  بخصوص در
و خ  انواده ھایش  ان، علی  ھ بیک  اران، علی  ھ 
م   ادران تنھ   ا و بط   ورکلی علی   ھ مردم   ان 
تھیدست براه انداخت و در مقابل از جانیان 
و دیکتاتورھ  ای معروف  ی چ  ون پینوش  ھ و 
ھ   م چن   ین از سیس   تم آپارتای   د در آفریق   ای 

  . جنوبی رسما و علنا دفاع  کرد

ھ اکثری  ت طبق  ات پ  ایین ب  ھ ھم  ان ان  دازه ک  
جامعھ از او تنف ر داش تھ و دارن د، ح اکمین 
امپریالیس   ت در بریتانی   ا و ھ   م چن   ین ھ   م 
کیشانشان در سراسر جھان از تاچر بعد از 

ی  اد " رھب  ر کبی  ر"م  رگش ب  ھ مثاب  ھ ی  ک 
کردند و ھ م چن ین کس انی بودن د ک ھ ت الش 
کردن  د او را ب  ھ مثاب  ھ ی  ک چھ  ره و نمون  ھ 

ند چرا کھ بھ زعم آنھا او معرفی کن فمینیسم
بخص  وص ب  ا ویژگ  ی ھ  ایش ب  ھ مثاب  ھ زن 

زن  ان نی  ز م  ی توانن  د ب  ھ "آھن  ین نش  ان داد 
ب  االترین مق  ام ق  درت در جامع  ھ برس  ند و 
جامع   ھ را ب   ا توان   ایی در چن   ین ش   رایطی 
رھبری کنند و ھمین ام ر بخ ودی خ ود در 

موقعی   ت زن   ان در  خ   دمت من   افع زن   ان و
  !"جامعھ بود

     :نیسمتاچر و فمی

ش  کی نیس  ت ک  ھ مارگ  ارت ت  اچر و جم  ع 
بندی از دوره نخست وزیری او ب ھ خ اطر 
ھم   ین دو مس   ئلھ یعن   ی تغیی   ر و تح   والت 
مھم  ی ک  ھ در س  اختار سیاس  ی و اقتص  ادی 

امپریالیس  م ب  رای موقعی  ت جھ  انی بریتانی  ا 
ایج اد ک رد و ھ م چن  ین ب ھ خ اطر اینک  ھ او 
ی  ک زن ب  ود ک  ھ ب  رای اول  ین ب  ار ب  ھ مق  ام 

س        ت وزی        ری بریتانی        ا یک        ی از نخ
قدرتمن  دترین کش  ورھای امپریالیس  تی م  ی 
رس   ید بس   یار م   ورد بح   ث و ج   دل ق   رار 
گرفتھ و بح ث ھ ای بس یاری را برانگیخت ھ 

برخی مطرح کرده اند کھ مس تقل از . است
این کھ کسی از سیاست ھای ت اچر حمای ت 
کن  د ی  ا خی  ر واقعی  ت اینس  ت ک  ھ ای  ن ی  ک 

نان باید آن را موفقیت برای زنان است و ز
بھ فال نی ک بگیرن د و برخ ی ت ا آنج ا پ یش 
رفت  ھ ان  د ت  ا او را ب  ھ مثاب  ھ یک  ی از س  مبل 

اما این مسئلھ بھ . ھای فمینیسم معرفی کنند
نوب  ھ خ  ود خش  م كنش  گران زن و فمینیس  ت 
ھ  ای رادیک  ال در بریتانی  ا و در بقی  ھ نق  اط 

اھمیت این بحث . جھان را برانگیختھ است
بص   ورت خودبخ   ودی اینس   ت ک   ھ برخ   ی 

ممکن است از رسیدن زنان بھ مقام نخست 
وزی  ری و ی  ا رئ  یس جمھ  وری و ی  ا دیگ  ر 
موقعیت ھای دولتی اس تقبال كنن د و مس ئلھ 
ھنگامی ح ادتر م ی ش ود ک ھ راس تگرایانی 
از جن  بش زن  ان ب  ا تبلیغ  ات مس  موم خ  ود 
چنین حادثھ ای را معادل یك پیروزی و ی ا 

ر جامع ھ راھگشایی برای پیش رفت زن ان د
ای  ن ش  یوه تفك  ر ب  ھ جامع  ھ . ارزی  ابی كنن  د

خاصی بستگی ندارد و ما در ایران نیز ب ا 
آن . این شیوه  تفكر نیز برخورد داش تھ ای م

عده از رفرمیست ھا و اصالح طلبان زنی 
تھ بھ باال دارند، ت الش داش  چشمكھ پیوستھ 

اند ک ھ ش ركت زن ان در حكوم ت و ق درت 
ن و ی ا یك ی از حاكمھ را معادل رھایی زنا

معیارھای كسب حقوق زنان ارزی ابی كنن د 
و در نتیج   ھ جن   بش زن   ان را ب   ھ مبلغ   ین 
ش  رکت در ارگ  ان ھ  ای دولت  ی و دف  اع از 

  .  جناحھای قدرت حاکمھ بکشانند

ھمگرای ی "بطور مثال یکی از تالش ھای   
قبل ی ریاس ت " انتخاب ات"در " جنبش زنان

جمھ  وری اس  المی ای  ران ای  ن ب  ود ک  ھ ب  ھ 
یس جمھ  وری رای دھ  د ک  ھ پ  نج زن را رئ  

،  بعن   وان وزی   ر در کابین   ھ خ   ود ج   ا دھ   د
توگویی با بھ ق درت رس یدن كس ی ك ھ چن د 
زن را در كابینھ اش ج ا دھ د زن ان جامع ھ 

و یا این ک ھ ! بھ رھایی نزدیك تر می شوند
زن  انی ک  ھ در برنام  ھ ھ  ای آلترناتیوس  ازی 
امپریالیست ھا ب رای حکوم ت آین ده ای ران 

داشتھ و ب ا آنھ ا ھمک اری م ی کنن د شرکت 
در ... درص  دی زن  ان  ۵٠س  ھم "خواس  تھ 

را " عرصھ سیاسی و مراکز تصمیم گیری
آم ال و نھای ت رھ ایی . بھ پیش گ ذارده ان د

زن  ان و بدس  ت آوردن حق  وق زن  ان ب  رای 
این گ رایش و بس یاری از ھمفکرانش ان در 
محافل امپریالیستی ھم ان ت اچر اس ت حت ی 

ب ھ ای ن مس ئلھ اش اره ای  اگر رس ما و علن ا
  .نكنند

بھ ھر حال تا ج ایی ک ھ ب ھ رابط ھ ت اچر ب ا 
فمینیس م مرب وط م ی ش  ود حت ی کس انی ک  ھ 
ک  وچکترین آش  نایی ب  ا فمینیس  م رادیک  ال و 
حقوق واقعی زن ان دارن د اع الم داش تھ ان د 
ک  ھ اگ  ر بت  وان رابط  ھ ای ب  ین فمینیس  م و 
ت  اچر تعی  ین ک  رد، ض  دیت او ب  ا فمینیس  م 

ای    ن رابط    ھ زن    ان فمنیس    ت  در.  اس    ت
رادیک ال اع الم ک رده ان د ک ھ ت اچر نماین  ده 
. ھرکسی باشد، اما نماینده زنان نبوده است

این مسئلھ خیل ی پیچی ده ای نیس ت چ را ک ھ 
خ  ود ت  اچر خیل  ی روش  ن رابط  ھ خ  ود ب  ا 
فمینیس   م و مس   ئلھ زن   ان را تعری   ف ک   رده 

این جملھ او بسیار معروف است ک ھ . است
نیستھا از م ن متنفرن د، مگ ر فمی" گفتھ بود 

نھ؟  البتھ من بھ آنھا حق می دھم، چرا ک ھ 
فمینیسم ی ک زھ ر . منھم از فمینیسم متنفرم

  "  است

او ھ   م چن   ین در ی   ک س   خنرانی درس   ال 
نب  رد ب  رای حق  وق "گفت  ھ ب  ود ک  ھ  ١٩٨٢

روزھ ایی . زنان اساسا برآورده ش ده اس ت
کھ این خواستھ ھا با صداھای تن د و خش ن 

ش دند ب  رای ھمیش ھ ب ھ س ر آم  ده طل ب م ی 
م ن از آن ص داھای تن د و خش ن ک ھ . اس ت

 "از برخی زنان لیب رال م ی ش نوم، متنف رم
  با چنین جھت گیری می توان رابطھ تاچر



  ١۴ صفحھ                                                                                                      ٢٩شماره ھشت مارس  

 
 

 

ب ا فمینیس م و در مفھ  وم وس یع ت ری حق  وق 
ام ا الزم اس ت ک ھ ب رای . زنان را دریاف ت

درک بھت     ر از موقعی     ت او در رھب     ری 
و سیاس      ت ھ      ا و امپریالیس      م انگل      یس 

بخصوص بررس ی ای ن مس ئلھ ک ھ رھب ری 
ت    اچر درموقعی    ت زن    ان در جامع    ھ چ    ھ 
معن  ایی داش  تھ و چ  ھ نت  ایجی در ب  ر داش  تھ 
اس ت، ب  ھ ی  ك بررس ی بیش  تری از سیاس  ت 
ھ   ا و ھ   م چن    ین زمین   ھ ھ   ای ظھ    ور او 

  . بپردازیم

ظھور تاچر بھ مثابھ نماینده زنان و یا 
  نماینده ھار امپریالیسم

ک  ھ ت اچر ی  ك پدی  ده در دنی  ای ش کی نیس  ت 
پدی ده ای ک ھ . سیاست انگلیس و جھان ب ود

روال قبل     ی حرک     ت امپریالیس     ت ھ     ای 
انگلیسی را از ریل خارج ک رد و ب ھ ریل ی 

خی ز ھ ا  این تغییر با اف ت و. دیگر انداخت
و تالطم  ات و حت  ی ریس  ک ھ  ای بس  یاری 

اما او مصصم بود این تغییرات . ھمراه بود
ین مس  ایل از او چھ  ره ھم  . را انج  ام دھ  د

مشخص   ی س   اخت ك    ھ ح   اکی از آگ    اھی 
در . ک  املش ب  ر من  افع امپریالیس  ت ھ  ا ب  ود

م  ورد سیاس  ت ھ  ای ت  اچر و ت  اثیرات ای  ن 
سیاست ھا بر زن دگی بخ ش فقی ر جامع ھ و 
افزایش فشار بر بخش ھای شکننده جامع ھ 
مث   ل زن   ان، خ   انواده ھ   ا ب   ا سرپرس   تی، 

رگ ی مادران تنھا، سالمندان، بخش ھای بز
حمای ت ب ھ نف ع ... از مھ اجرین، بیک اران، 

. بخش متمول جامعھ بحث زیادی شده است
اما مھم است کھ بھ عوام ل و ش رایطی ک ھ 
ت  اچر را ب  ھ ی  ک پدی  ده در دنی  ای سیاس  ت 
انگلستان و امپریالیس م جھ انی تب دیل ک رد، 
بیشتر بپردازیم و ھم چنین ماھی ت سیاس ت 

اری و ھایی کھ منجر بھ تغییرات مھم ساخت
تغیی      رات مھ      م در مناس      بات طبق      اتی 
  . امپریالیسم انگلیس شد را بیشتر درک کنیم

تاچر دختر یک مغ ازه دار ب ود ک ھ بع د از 
تحصیالت دانشگاھی ابتدا بھ عنوان محقق 
شیمی و سپس بعنوان وکیل حقوقی ب ھ ک ار 
مش  غول ش  د، ام  ا بارھ  ا ت  الش ک  رد ت  ا از 

ت طریق انتخابات مجلس وارد دنیای سیاس
ش  ود ک  ھ بع  د از دو ب  ار شکس  ت ب  االخره 
بعنوان نماینده حزب محافظھ کار از منطقھ 
. فینچلی در شمال لندن بھ مجل س راه یاف ت

 بھ ١٩٧١و در کابینھ ادوارد ھیز در سال 

عن  وان وزی  ر آم  وزش و پ  رورش ب  ھ ک  ار 
برخ   ی از سیاس   ت ھ   ای او . مش   غول ش   د

مبن  ی ب  ر قط  ع ش  یر مج  انی در م  دارس از 
دامات بحث برانگی ز او ش د ک ھ ب ھ اولین اق

 "دزد شیر بچ ھ ھ ا"ھمین علت بھ او لقب 
ح  زب محافظ  ھ ک  ار انتخاب  ات را . داده ش  د

در دور بعد بھ حزب کارگرھرالد ویلس ون 
باخ  ت، و ت   اچر فرص   ت یاف  ت ک   ھ ب   رای 
رھبری ح زب محافظ ھ ک ار خ ود را آم اده 
کن  د و ب  ا کن   ار زدن ادوارد ھی  ز رھب   ری 

از آن خود س ازد و  حزب محافظھ کار را 
با شکس ت ح زب  ١٩٧٩در انتخابات سال 

ک   ارگر ب   ھ مق   ام نخس   ت وزی   ری بریتانی   ا 
  .   برسد

بھ قدرت رس یدن ت اچر مص ادف ب ا چن دین 
واقع  ھ مھ  م و سرنوش  ت س  از در عرص  ھ 

از لح  اظ اقتص  ادی . داخل  ی و جھ  انی ب  ود
جھان امپریالیستی وارد یکی از بزرگترین 

از جن  گ  بح ران ھ  ای اقتص ادی خ  ود پ س
بود، این مسئلھ بخصوص  جھانی دوم شده 

در مورد امپریالیسم انگل یس ح اد و بش دت 
امپریالیس   م انگل   یس . خودنم  ایی م   ی ک  رد

علیرغم پیروزی در جنگ جھ انی دوم ام ا 
بخ  اطر از دس  ت دادن م  وقعیتش ب  ھ مثاب  ھ 

دنی  ا و از دس  ت دادن بس  یاری از  س  رکرده
مس  تعمرات و کش  ورھای تح  ت نف  وذش ب  ھ 

ب   ا مب   ارزات  ۶٠ریک   ا ک   ھ در س   الھای آم
 ییاس   تقالل طلبان   ھ در كش   ورھای آفریق   ا

ادامھ داشت، با سرعت بیشتری ب ھ بح ران 
افتاد و موقعیت خود در جھان و در مقایسھ 
ب ا بقی ھ امپریالیس  ت ھ ا را بیش تر در خط  ر 

بحران اقتصادی کھ بعد از بحران . می دید
 ٧٠نمایان شد، در ط ول دھ ھ  ١٩٧٣نفتی 

امپریالیست ھا ھمراه بود و انگلس تان ب ا با 
بحران کس ری بودج ھ در موقعی ت ش کننده 

  .تری نسبت بھ بقیھ قرار داشت

ف  رو رف  تن اقتص  اد ای  ن کش  ورھا در ی  ک 
بحران جھانی سرمایھ داری نظم و ساختار 
نوینی كھ بعد از جنگ جھانی بوج ود آم ده 
بود را بھ زیر سوال برده بود و فریاد ی ک 

اری ن    وین دیگ    ری ب    رای تح    ول س    اخت
سودآور کردن سرمایھ در سطحی نوین را 

دیگ ر ش رایط آن ف را رس یده . فریاد می زد
بود کھ امپریالیسم انگلیس ب ا سیاس ت ھ ای 
اقتص ادی کین زی ک  ھ بع د از جن گ جھ  انی 
دوم اتخاذ کرده بود، خ داحافظی کن د و در 

فراین     د تغیی     رات س     اختاری اقتص     ادی 
  .دامپریالیستی نقش ایفا کن

آنچ  ھ ب  ر ل  زوم ای  ن تغیی  ر س  اختاری م  ی 
ھم ممکن و ھم ف وری م ی  ؛افزود و آن را

ک  رد تغیی  ر و تح  والتی ب  ود ک  ھ جھ  ان در 
عرص   ھ سیاس   ی ب   ھ م   وازات ف   رو رف   تن 
سرمایھ در فاز ن وینی از بح ران اقتص ادی 

  . از سر می گذراند

یک  ی از ای  ن تح  والت مھ  م از دس  ت رف  تن 
تی ب ود چین بھ مثابھ ی ک کش ور سوسیالیس 

ک  ھ ب  ا فاص  لھ دو دھ  ھ بع  د از دس  ت رف  تن 
سوسیالیسم در شوروی اتفاق می افت اد، ب ھ 
ھم    راه از دس    ت رف    تن ق    درت سیاس    ی 
سوسیالیستی در چین و شوروی، مبارزات 

دنیا را از  ۶٠و اوضاع انقالبی کھ در دھھ
غرب تا شرق فرا گرفتھ بود در ح ال اف ت 

ای   ن ویژگ   ی و امتی   از مھم   ی ب   رای . ب   ود
از ط  رف دیگ  ر . ن امپریالیس  تی ب  ودجھ  ا

تض  ادھای ب  ین بل  وک ش  رق و غ  رب  در 
رقابت بر سر چنگ ان داختن ب ھ جھ ان نی ز 
وارد مرحلھ جدیدی شده بود و جنگ س رد 
نام گرفت و می رفت کھ بھ نقطھ اوج خود 
برسد، نقطھ اوجی کھ جھان را ت ا لب ھ ی ک 

  . جنگ جھانی بھ پیش برد

پای  ان برنام  ھ ھ  ای اقتص  ادی ت  اچر و 
  :برنامھ اقتصادی کینزی

ت    اچر و ھمفک    رانش در ش    رایط ن    وین و 
ب  رای ب  از س  ازی س  اختار س  رمایھ ک  ھ از 
اجبارات سرمایھ بین المللی در آن اوضاع 
بود الزم می دید کھ  کھ با سیاست سوسیال 

ش   کلی ک  ھ بع   د از  دمکراس  ی، ح  داقل در
جن  گ جھ  انی دوم اتخ  اذ ش  ده ب  ود ب   رای 

ارد سیاس   ت ھ   ای ھمیش   ھ وداع گوی   د و و
خصوص     ی س      ازی و ریاض     ت کش      ی 

سیاس     ت سوس     یال . نئولیبرالیس     م ش     ود
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دمکراسی کھ سیاستمداران انگلیس بع د از 
جنگ جھ انی دوم اتخ اذ کردن د منطب ق ب ر 
تئ    وری ج    ان مین    ارد کین    ز اقتص    اد دان 

کینز تئوری خود برای مقابلھ . انگلیسی بود
با بحران را در دوران بح ران ب زرگ قب ل 

جھ   انی دوم در کت   ابی ب   ھ ن    ام از جن   گ 
در س   ال " تئ  وری اش   تغال، بھ  ره و پ   ول"

عناص    ر مھ    م ای    ن . منتش    ر ک    رد ١٩٣۶
تئوری عبارت بودند از شرکت فعال دولت 
در س  رمایھ گ   ذاری و کنت  رل بخ   ش ھ   ای 
کلی   دی جامع   ھ مث   ل آم   وزش و پ   رورش، 

نقل مثل  بھداشت و درمان، انرژی، حمل و
و  راه آھ   ن و ش   رکت ھ   وایی، ارتباط   ات

ھمچن     ین سوبس     ید دادن و ایج     اد رف     اه 
اجتم  اعی و امنی  ت اجتم  اعی، ب  رای بخ  ش 
ھای شکننده جامعھ و ھم چنین تالش برای 
ت   امین ش   غل و بیم   ھ اجتم   اعی و خان   ھ و 
سرپناه، تامین بازنشستگان و ل زوم دخال ت 

  . غیره دولت در ھنگام دوره ھای رکود و
این سیاست ھا توس ط دول ت ح زب ک ارگر 

 ١٩۴۵ی کلمنت آتلی ک ھ در س ال بھ رھبر
وینس   تون چرچی   ل را شکس   ت داده ب   ود، 

ام  ا ای  ن سیاس  ت در واق  ع ی  ک . اتخ  اذ ش  د
اجماع از ط رف ک ل طبق ھ حاکم ھ انگل یس 
بود ک ھ اتخ اذ م ی ش د و ب ھ ھم ین دلی ل ب ھ 

. معروف شد" اجماع نظری بعد از جنگ"
چرا کھ دولت ھای محافظھ کار کھ از سال 

س رکار بودن د ب ھ ب ر ١٩۶۴ت ا  ١٩۵١ھای 
ای  ن سیاس  ت ھ  ا وف  ادار ماندن  د و آن را ب  ھ 

در ھم   ین دوران ب   ود ک   ھ . اج   را گذاش   تند
بھداشت و بیمھ اجتماعی مجانی برای ھمھ 
شھروندان، حق بیکاری، حق داش تن خان ھ 

بیکاری بھ حداقل رس ید . و غیره وضع شد
و بخش آریستوکراسی ک ارگری بزرگت ری 

نس بت ب ھ  و درعین حال با موقعیت بھت ری
ش   کی . ھ   ر زم   ان دیگ   ری پدی   دار گش   ت

نیس  ت ک  ھ ای  ن سیاس  ت ب  رای امپریالیس  م 
ام  ا سیاس  ت . انگل  یس نی  ز گ  ران تم  ام ش  د

ب  رای ای   ن دوران از حاکمی  ت امپریالیس   م  
ھ  م ممک  ن و ھ  م ض  روری ب  ھ نظ  ر م  ی 

در حقیق   ت اتخ   اذ و اج   رای چن   ین . رس   ید
سیاس   تی ب   دون پی   روزی در جن   گ ب   رای 

و ھ        م چن        ین  امپریالیس        م انگل        یس
سایرامپریالیس    ت ھ    ای غرب    ی ک    ھ ای    ن 

ک   م و ب   یش اتخ   اذ ک   رده  سیاس   ت را نی   ز
موقعیت و نظم تازه بعد . بودند، ممکن نبود

از جنگ جھ انی ب رای امپریالیس ت ھ ا ی ك 

رون   ق  دوران   ی از
باال و ب ی س ابقھ را 
. ایج   اد ك   رده ب   ود

این شرایط ب ھ آن ان 
امک  ان م  ی داد ک  ھ 
بخش       ی از س       ود 

کھ در سرشاری را 
نتیج        ھ س        رمایھ 
گ       ذاری در ك       ل 
جھان و بخص وص 
ف    وق اس     تثمار در 

کشورھای تحت سلطھ بدست می آورن د را 
بھ رفاه اجتماعی در كشور خود اختصاص 

ای ن مس ئلھ از دو نظ ر ح ائز اھمی ت . دھن د
حفظ  یکم از لحاط استراتژیک و ایجاد. بود

ک ھ ب رای  و تقویت پایھ وسیع ت ر اجتم اعی
دی و ھ  م چن  ین ب  رای ثب  ات در کش  ور خ  و

خری  دن حمای  ت بخ  ش وس  یعی و ی  ا ح  داقل 
قابل مالحظھ ای از آن ھا در براب ر جن گ 
. ھ  ا و رقاب  ت ھ  ای امپریالیس  تی، مھ  م ب  ود

دوم این كھ این مسئلھ با توجھ بھ بی اعتبار 
شدن سیستم سرمایھ داری و بحران بزرگ 
 آن در قب  ل از جن   گ جھ   انی دوم ک   ھ ب   ار

پایینی جامع ھ ب ود  عمده آن بر دوش اقشار
و ھ   م چن   ین ب   ھ عل   ت وج   ود ی   ک کم   پ 
سوسیالیس       تی و ج       ذابیت روز اف       زون 
ای   دئولوژی کمونیس   تی در می   ان اقش   ار و 
اف  راد وس  یع ت  ری از م  ردم و جوان  ان ای  ن 

امپریالیس م . حرکت را ضروری م ی نم ود
انگل یس علی  رغم ای  ن ک ھ در جن  گ جھ  انی 
دوم موقعی   ت برت   ر خ    ود را ب   ھ آمریک    ا 

ک   رد و بس   یاری از من   اطق تح   ت واگ  ذار 
س  لطھ خ  ود را بص  ورت قب  ل تح  ت کنت  رل 
نداشت اما بازسازی ن وین و امک ان انتق ال 
س   رمایھ ھ   ای امپریالیس   تی ب   ا س   رعت و 
انعط   اف بیش   ترآن را بص   ورت مطل   ق از 

از ط رف دیگ ر و . قبل توانا ت ر ک رده ب ود
ش   اید مھ   م ت   ر از آن وارد ش   دن در ی   ک 

م آمریک  ا ک  ھ مناس  بات وی  ژه ب  ا امپریالیس  
معن     ای مھم     ش دادن امتی     ازات مع     ین 
اقتص  ادی آمریک  ا ک  ھ ب  ھ ی  ک اب  ر ق  درت 
امپریالیس  تی تب  دیل ش  ده ب  ود، ب  ھ انگلس  تان 

و بح ران آن  ٧٠ام ا ب ھ ھ ر ح ال دھ ھ. بود
نش      انھ بس      ر رس      یدن آن دوران ب      رای 

و ب ا از ب ین رف تن . امپریالیسم انگلیس ب ود
کم   پ سوسیالیس   تی در جھ   ان و در ع   ین 

حاد شدن تضاد می ان دو بل وک غ رب حال 

و ش     رق دیگ     ر آن سیاس     ت ھ     ا ب     رای 
امپریالیست ھا نھ ممکن و نھ ب ھ آن ان دازه 

عالوه بر آن بح ران و . ضروری می نمود
رک   ود امپریالیس   تی س   اختار ن   وینی ب   رای 
سرمایھ در بعد جھانی را ضروری س اختھ 

ای   ن مس   ئلھ واق   ف ب   ود و  ت   اچر ب   ر. ب   ود
اس ت ھ ای سوس یال گسستی رادیکال از سی

دمکراس  ی کین  زی را اول  ین ق  دم خ  ود م  ی 
دانست و با ش تاب ھ ر چ ھ بیش تر ب ھ چن ین 

 .سمتی تاخت

در چنین فرایندی بود کھ ت اچر و کابین ھ او 
در س   ھ دوره مت   والی ک   ھ حکوم   ت را در 
اختی   ار داش   ت، ب   ا اق   دامات ب   ی ش   ماری 
فش     ارھای خ     ود ب     ر زن     دگی م     ردم و 

ا بیش تر و بخصوص اقشار پایینی جامع ھ ر
و عرص     ھ را ب     ھ ط     ور . بیش     تر ک     رد

ک اھش . روزافزونی بر آنھا تن گ ت ر نم ود
مالیات بر درآمد یکی از مھم ترین بندھای 

ای ن . تبلیغاتی تاچر در ھنگام انتخابات ب ود
سیاس  ت ب  رای بس  یاری از ش  اغلین ک  ھ در 

از درآم د خ ود را مالی ات م  ی % ۴٠ح دود
عی ت ام ا واق. دادند جذاب بھ نظر می رسید

و آن ک  م . ای  ن سیاس  ت چی  ز دیگ  ری ب  ود
کردن مالیات برای اف راد بس یار پ ر درآم د 

خ   انم ت   اچر مالی   ات ب   رای . جامع   ھ ب   ود
% ٨٣پردرآم    دترین اف    راد جامع    ھ را از 

رساند، اما حداقل مالیات بردرآمد % ۴٠بھ
. شد کھ شامل تغییر چندانی نمی شد%  ٢۵

اما از طرف دیگر مالی ات ب ر مص رف را 
واقع ضربھ ای بر اقش ار وس یعتری  کھ در

س پس ب ھ % (١۵ب ھ % ٨از جامعھ بود از 
و توس     ط دول     ت ک     امرون ب     ھ % ١٧٫۵

مردم نسبت بھ گذشتھ  و افزایش داد%) ٢٠
ام  ا . مالی  ات بیش  تری پرداخ  ت م  ی كردن  د

اشتھای تاچر برای گرفتن مالیات از م ردم 
تحتانی جامعھ ت ازه ب از ش ده ب ود و بع د از 
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برنام  ھ ری  زی کوش  ش  م  دت ھ  ا  ت  الش و
مالیات ب ر (کرد کھ با ارائھ طرح پل تکس 

ھ ر چ ھ بیش تر ای ن اقش ار را ) محل زندگی
او با ارائھ این طرح . تحت فشار قرار دھد

م  الکین را از مالی  ات ب  ر ام  اکن مس  کونی 
عوض مالیات را بھ تعداد  معاف کرد و در

اف  رادی ک  ھ س  اکن و ی  ا مس  تاجر آن ام  اكن 
ق انون علن ا و قوی ا علی ھ  ای ن. ، بس ت بودن د

ت  وده ھ  ای فقی  ر، باع  ث ب  رانگیختن خش  م 
مردم شد و بھ مبارزات توده ای علیھ تاچر 
و دول ت دام ن زد ك  ھ ض ربھ ای ك اری ب  ھ 
موقعی  ت سیاس  ی ت  اچر ب  ود و ب  االخره ای  ن 

طرح بع د از دوره ای از مب ارزات توس ط  
نوع دیگ ری از مالی ات ب ر مح ل مس کونی 

  . گزین شدبنام کانسل تکس، جای

یک  ی دیگ  ر از اق  دامات ت  اچر خصوص  ی 
کردن بسیاری از سرمایھ ھای بخش دولتی 
ھم چون، شرکت ھای تلفن، گ از و ب رق و 

در حقیقت تاچر ھر . شرکت ھواپیمایی بود
گون    ھ مح    دودیت در س    رمایھ گ    ذاری را 

ای ن . برای سرمایھ ھای بزرگ از بین ب رد
رون  د خصوص  ی س  ازی بع  د از ت  اچر نی  ز 

شرکت راه آھ ن (یافت و بریتش ریل ادامھ 
در زم  ان ج  ان میج  ر خصوص  ی ) بریتانی  ا

عالوه بر این شرکت ھای مھم نامبرده . شد
صدھا شرکت ھای صنعتی و غیر صنعتی 
ک  ھ در مالکی  ت دول  ت بودن  د، خصوص  ی 
شدند و با این تغییرات بیش از یک میلیون 

  .شغل بھ بخش خصوصی انتقال یافت

ھ  ا ش  امل بخش  ی از ای  ن خصوص  ی ش  دن 
در دوران او . فروش خانھ ھای دولتی ب ود

بیش از یک میلیون خانھ دولت ی ک ھ ھرگ ز 
ج  ایگزین نش  دند ب  ھ مس  تاجران آن ب  ھ زی  ر 

این اقدام باعث . قیمت بازاربھ فروش رسید
ایج   اد ی   ک فاجع   ھ در موقعی   ت مس   کن و 
افزایش سریع قیمت خانھ ھ ا در س ال ھ ای 

اری بعد و باع ث اف زایش ب ی خانم انی بس ی
  .از افراد نسل جوان بی کار شد

جنب  ھ دیگ  ر سیاس  ت ھ  ای اقتص  ادی ت  اچر 
بس    تن و در م    واردی خصوص    ی ک    ردن 
بخ  ش ھ  ای تولی  دی ک  ھ س  ود آور نبودن  د و 
انتق  ال بخ  ش تولی  د ب  ھ کش  ورھای آس  یایی 

بستن بسیاری از مع ادن زغ ال س نگ . بود
در ش    مال انگلس    تان و اس    کاتلند ک    ھ ب    ا 

د ک ارگری و اعتصابات و اعتراضات ش دی
خانواده ھایشان ھمراه شد، نھ تنھا بھ معنی 
بیکارسازی دھھا ھزار کارگر معدن و ھ م 

چن  ین دیگ  ر ص  نایع و رش  تھ ھ  ای س  رمایھ 
گذاری بود، بلکھ بھ معن ی تخری ب ش ھرھا 
و من  اطقی ب  ود ک  ھ ب  ھ آن ص  نایع وابس  تھ 
بودند و یا ای ن ک ھ ح ول ای ن ص نایع ش کل 

ی  ن طری  ق گرفت  ھ و نس  ل ھ  ای مت  والی از ا
اعتص   اب ک   ارگران . زن   دگی م   ی کردن   د

معدن یک سال ب ھ ط ول انجامی د ام ا ت اچر 
مصمم ب ود ت ا ک ارگران را از ک ار اخ راج 

چرا . کند و برنامھ ھایش را بھ اجرا گذارد
کھ بقول خودش ارزانتر بود کھ ان رژی را 
از جای دیگری بخرد، این یک ی از منط ق 

ب  ا  ھ  ای نئولیبرالیس  م ب  ود ک  ھ در انطب  اق
من   افع س   رمایھ ھ   ای عظ   یم جھ   انی ق   رار 

ھ  ر چن  د ك  ھ اج  رای ای  ن سیاس  ت . داش  ت
انرژی ارزان بود و در نھایت تقس یم  فرای

کار بین المللی در ابع ادی بس یار فرات ر از 
گذشتھ و ھم چنین جابجا کردن بخش تولی د 
ب  ھ کش  ورھای آس  یائی و دیگ  ر کش  ورھای 

  .جھان سوم بود

از  ری صنایع، بسیادر ادامھ ھمان سیاست
جمل  ھ کش  تی س  ازی، ف  والد و غی  ره بکل  ی 

و بس یاری دیگ  ر از ص  نایع در  ش  دندمح و 
رش  تھ ھ  ای دیگ  ر دچ  ار ھم  ین سرنوش  ت 
شدند، و دیگر ھرگز بازسازی نشدند و ب ھ 

در واقع . نقاط  دیگری در دنیا انتقال یافتند
این سیاستی ب ود ک ھ ص نایع تولی دی توس ط 

ورھای س  رمایھ ھ  ای امپریالیس  تی ب  ھ کش  
چ      ین و کش      ورھای آس      یایی و برخ      ی 
کشورھای تحت سلطھ انتقال یافت، تا بدین 
وس  یلھ از مزای  ای تولی  د ارزان و ی  ا بھت  ر 
است گفتھ شود از مزایای تولید در ش رایط 

و ب دین وس یلھ آن . بردگی برخوردار شوند
ھا را قادر سازد كھ ب ا س رمایھ گ ذاری در 

یدتر این كشورھا ب ا ف وق اس تثمار و ی ا ش د
در . از آن، حداكثر س ود را اس تخراج كنن د

واقع این مسیری بود کھ  شرایط و م ارپیچ 
نوین سرمایھ بخاطر رھایی ھر چند موقتی 
از بح  ران و اف  زایش ن  رخ س  ود، در ابع  اد 

ھ  م .  جھ  انی خ  ود را بازس  ازی م  ی ک  رد
چنین این نیز بیانی از میل شدیدتر س رمایھ 

ھ  ای  امپریالیس  تی بس  وی اش  کال س  رمایھ
م  الی ب  ود ک  ھ بتوان  د ب  ا انعط  اف و قابلی  ت 
تحرک ھ ر چ ھ س ریع ت ر بس مت من اطق و 
رشتھ ھ ای س ودآورتر انتق ال یاب د و ش بکھ 
جھانی سرمایھ را ھر چھ بیشتر درھم ببافد 
و از قبل استثمار ھر چ ھ ش دیدتر در ابع اد 

تغیی     رات . جھ    انی خ    ود را تغذی    ھ کن    د

اقتص  ادی ت  اچر ک  ھ در رون  د خ  ود باع  ث 
غیی  رات س  اختاری در انگلس   تان ش  د ھ   م ت

زم  ان توس  ط ریگ  ان و امپریالیس  م آمریک  ا 
در ش کلی ک م و ب یش مش ابھ و ب ا توج ھ ب ھ 
ویژگیھای آنجا نیز بھ پیش ب رده م ی ش د و 
بھ نوعی در بقیھ کشورھای اروپایی دنب ال 
شد و زمینھ ھای مھمی ب رای ش کل گی ری 

ای ن خ ود تایی دی اس ت . گلوبالیزاسیون ش د
ین کھ این تغییرات جدا از یک پروس ھ بر ا

جھ  انی ب   رای بازس  ازی س   اختار س   رمایھ 
گلوبالیزاس  یون ب ھ نوب  ھ خ  ود . جھ انی نب  ود
در رابطھ ب ا س اختار س رمایھ   تغییراتی را

و مناس        بات طبق        اتی در کش        ورھای 
امپریالیس      تی و ھ      م چن      ین در برخ      ی 
کشورھای جھان سوم و مناسبات میان آنھا 

 .ر از تغییرات تاچر بودایجاد کرد کھ فرات
در واق   ع تاچریس   م ب   ا حرکت   ی عج    ین و 
تعریف می شود کھ سرمایھ امپریالیس تی و 
مناس          بات طبق          اتی در کش          ورھای 
امپریالیس   تی را درفراین   د پ   ر تالطم   ی از 

  .  بحران جھانی، بازسازی می کرد

اھمیت خ ط سیاس ی ک ھ ت اچر در انگلس تان 
اجم  اع "ب  ھ پ  یش گ  ذارد ج  ایگزینی ب  رای 

و بھ ھمین علت . بود" ظری بعد از جنگن
اس   ت ک   ھ بس   یاری از ص   احب نظ   ران و 
رسانھ ھا بعد از م رگ ت اچر اع الم کردن د 
ک  ھ  اگ  ر چ  ھ ت  اچر م  رد ام  ا تاچریس  م ھ  م 

جانش  ینان ت  اچر از ج  ان . چن  ان ادام  ھ دارد
میجر گرفتھ تا تونی بلر و گردون براون و 
ک  امرون ھم  ھ ھم  ان سیاس  ت را ب  ا ان  دکی 

غی   ر مھ  م ادام   ھ و حت  ی تعمی   ق تغیی  رات 
این نشان می دھد این سیاست ھ ا . بخشیدند

بیش از آن کھ سیاست ھا ی شخصی ت اچر 
باشند، سیاس ت ھ ای امپریالیس ت ھ ا ب رای 
بازس  ازی س  رمایھ در ابع  اد وس  یع ت  ر آن 

  . بوده است
بعب  ارت دیگ  ر اگ  ر چ  ھ تح  ت فش  ار ق  رار 
دادن توده ھا بخصوص بخش ھای تحتانی 

آن و ایجاد شکاف عمیق طبق اتی و شکننده 
و قطب  ی ت  ر ک  ردن جامع  ھ یعن  ی غن  ی ت  ر 
ک ردن ثروتمن  دان و فقیرت  ر ک  ردن ھ  ر چ  ھ 
بیش تر فق را بخ ش ج دایی ناپ ذیر و واقعی ت 

 ام ا ای ن  عین ی نت ایج برنام ھ ھ ای او ب ود،
 در. جوھر و عصاره برنام ھ ھ ای او نب ود

حقیقت بازسازی ساختار اقتصادی سرمایھ 
ک   ھ در ش   رایط قبل   ی دیگ   ر امپریالیس   تی 

ب  ازدھی و س  ودآوری خ  ود را  بش   دت از 



  ١٧ صفحھ                                                                                                      ٢٩شماره ھشت مارس  

 
 

دس  ت داده ب  ود در مرک  ز برنام  ھ ھ  ای او 
ک  ھ بع  د از س  قوط  فراین  دی. ق  رار داش  ت

بل وک ش  رق آغ  از ش  د، ب  ھ ط  رز وحش  یانھ 
ت   ری ادام   ھ یاف   ت و بخش   ی از بازس   ازی 
ساختار اقتصادی س رمایھ در ابع اد جھ انی 

ود ک ھ ب ھ تحت رھبری امپریالیسم آمریکا ب
  .گلوبالیزاسیون منتھی شد

برنام  ھ ھ   ای ت   اچر و نت   ایج آن ب   رای 
  :موقعیت زنان

اگر بخواھیم ب ھ موض وع ت اچر و موقعی ت 
زن ان برگ  ردیم، م ی ت  وانیم بس رعت نتیج  ھ 
گیری کنیم کھ ھم تاچر و ھم برنامھ ھ ایش 
نھ تنھا باعث بھتر ش دن موقعی ت زن ان در 

ت جامع  ھ نش  دند بلک  ھ بروش  نی ب  ر موقعی  
زنان بھ مثابھ یک گروه اجتماعی ضربات 

  .  ھولناکی را وارد آوردند

غ م ت  اچر ب یش از ھ ر چی  ز  در واق ع ھ م و
اس   تحکام و بازس   ازی سیس   تمی ب   ود ک   ھ 
پاتری ارکی بخ ش ج دایی ناپ ذیر آن اس ت و 
ستم بر زنان در آن تنیده شده  و فرودس تی 
زنان و خش ونت ب ر زن ان را پیوس تھ و در 

. ی   د و بازتولی   د م   ی کن   داش   کال ن   وین تول
شکی نیست کھ برنامھ ھای تاچر ب ر دوش 
بخ  ش فرودس  ت و فقی  ری ک  ھ زن  ان بخ  ش 
مھم ی از آن را تش  کیل م  ی دادن د ب  ھ پ  یش 

برنام  ھ ک  اھش ھزین  ھ ھ  ای رف  اھی، . رف  ت
افزایش مالیات ب ر درآم د، و ایج اد مالی ات 
خانھ، زنان و بخصوص مادران سرپرست 

. ا ق  رار دادخان  ھ را ب  یش از پ  یش در تنگن  
میلی ون بیک ار  ٣برنامھ ھای تاچر بیش از 

تولید ک رد ک ھ رک وردی  ٨٠در اواسط دھھ
نھ تنھا بخش بزرگ ی از ای ن . بی سابقھ بود

بلک  ھ  ؛بیک اران را زن  ان تش  کیل م  ی دادن  د
این زنان بودند کھ بار اصلی خانواده ھ ای 

ب  ر ک  ارگران م  رد بیک  ار ش  ده را ب  ھ دوش 
از آن  ان ھ  م چن  ان بس  یاری  و عھ  ده داش  تند

ای  ن ب  ار را م  ی کش  ند و ب  ا ک  ار بیش  تر در 
خانھ کمبود حقوق و دستمزد کاھش یافتھ و 

از . یا قطع شده خانواده را جبران می کنند
طرف دیگر با مواظب ت از بچ ھ ھ ا و بقی ھ 
اعض   ای خ   انواده درھنگ   ام بیم   اری و ی   ا 
توجھ بھ درس و مشق بچھ ھایشان؛ کاھش 

م   وزش و بیم   ھ ھزین   ھ ھ   ای دولت   ی در آ
بعب ارت دیگ ر . درمانی را جبران می کنند

با کار بی مزد خود نسل جدی د را پ رورش 
از طرف دیگر مناطقی کھ دیگر . می دھند

دارای ص   نعت تولی   دی نبودن   د تنھ   ا م   ی 
توانستند شغل ھای خدماتی پاره وق ت و ب ا 
مزد بسیار ارزان را ارائھ کنند، ک ھ اغل ب 

ک  ھ ب  ا  نص  یب زن  ان م  ی ش  د، ش  غل ھ  ایی
و  بیکاری تف اوت چن دانی نداش تھ و ندارن د

اغل  ب  ندزن  انی ک  ھ ب  ھ ای  ن کارھ  ا مش  غول
ھم ان زن  انی ھس  تند ک  ھ در خان  ھ مجبورن  د 

  . کشندبھ دوش کمبودھا را ھم بار

ھرچن د ک ھ ای ن ت اثیرات ب ر موقعی ت زن ان 
در ھم خوانی ب ا اعتق ادات ت اچر نی ز ق رار 
اه داشت کھ بھ گفتھ پرفسور توی از دانش گ

اکس  تر، ک  ھ در س  ایت ب  ی ب  ی س  ی فارس  ی 
نق  ل ش  ده اس   ت، ت  اچر اعتق   اد داش  ت ک   ھ 

احت    رام ب    ھ  یپیش    رفت جامع    ھ در گ    رو
ارزش ھ     ای خ     انوادگی عص     ر ملک     ھ 

و ) دو ثلث پای انی ق رن ن وزدھم(ویکتوریا 
. تالش افراد برای بھبود وضعیتش ان اس ت

و ھم چنین نظر تاچر در مورد حف ظ س نت 
ه سنتی کھ در مرک ز ھای خانواده و خانواد

آن حفظ ستم بر زن ان ق رار دارد در جن گ 
  . تاچر با ھم جنسگرایان نمود می یابد

ام  ا سیاس  تھای نئولیبرالیس  تی ت  اچر ک  ھ در 
خدمت بھ گلوبالیزاسیون ب ود، ابع اد ن وینی 
از س  تم ب  ر زن  ان در جھ  ان را نی  ز تحمی  ل 

یکی از آنھا زنانھ کردن نی روی ک ار . کرد
. ب     ودن آن اس     ت ب     ھ خ     اطر ارزانت     ر

ک  ارگرانی ک  ھ در کش  ورھای جھ  ان س  وم 
بخصوص آسیا با دستمزد فوق العاده پایین 

ایمن  ی ب  ھ ک  ار  ش  رایط س  خت و غی  ر و در
نمون ھ ای از آن در . مشغولند، زنان ھستند

جریان آتش سوزی ساختمان چند طبق ھ ای 
در ب   نگالدش ک   ھ منج   ر ب   ھ کش   تھ ش   دن 

  .نفر شد، می باشد ١٢٠٠

تناک دیگ ر آن تج  ارت زن  ان ام ا بع  د وحش  
این سیاست ھای . در ابعاد بین المللی است

نئولیبرالیستی تاچر و ھم کیشانشان بود ک ھ 
تجارت زنان و تن فروشی زنان را بھ یک 
تج    ارت جھ    انی و ی    ا ھم    ان گون    ھ ک    ھ 
امپریالیس    ت ھ    ا آن را م    ی نامن    د ی    ک 

جھ انی در ابع ادی بس یار بس  یار " ص نعت"
گذش تھ تب دیل ک رده  فراتر و ھولناک ت ر از

اس      ت و س       الیانھ میلیاردھ      ا دالر ب       ھ 
اقتصادشان واریز می کند، ام ا در مق ابلش 
س    االنھ زن    دگی ص    دھا ھ    زار دخت    ران 
خردس  ال،  ن  و ج  وان و ج  وان و خ  انواده 

  .  ھایشان را فنا می کند

مطابق ھمین سیاست نئولیبرالیستی تاچر و 
اس ت ک ھ  شی اامپریالیس تدیگر ھمکیش ان 

الیزاس  یون برخ  ی کش  ورھا توس  ط ب  ا گلوب
بخوانید (نھادھای مالی امپریالیستی تشویق 

م  ی ش  وند ت  ا ب  ھ گس  ترش ص  نعت ) مجب ور
توریس   م و ایج   اد جاذب   ھ ھ   ای توریس   تی 
بپردازن د ک  ھ در اکث ر قری  ب ب ھ اتف  اق آنھ  ا 
ای  ن جاذب  ھ ھ  ای توریس  تی ھم  ان دخت  ران 

توریس م و " ص نعت"جوانی ھستند ک ھ ک ل 
تصاد این کشورھا ح ول یا بعبارت دیگر اق

کش   ورھایی ک   ھ در . آن ش   کل داده اس   ت
تقسیم کار بین الملل ی موظفن د، ص نعت پ ر 
درآمد سکس و پورنوگرافی اقتصاد جھانی 

نم ی ت وان ای ن . امپریالیستی را ت امین کنن د
تغیی  رات در موقعی  ت زن  ان را  نی  ز ج  زو 
خ    دمات ت    اچر و ھمکیش    ان و ھمفک    ران 

زنان محس وب بھ موقعیت ش ی اامپریالیست
  .نکرد

 ع  الوه ب  ر ای  ن ھ  ا  ت  ن فروش  ی در ش  مال
انگلستان و اسکاتلند و مناطقی ک ھ اقتص اد 
آنھ  ا ش  دیدا ض  ربھ خ  ورده اس  ت حت  ی در 
می   ان دخت   ران دانش   جو ک   ھ ب   رای ت   امین 
مخ  ارج و ھزین  ھ ھ  ای درس  ی خ  ود راه و 
چ اره ای ج  ز ت  ن فروش  ی و ی  افتن ک  ار در 

  .است کلوپ ھای شبانھ ندارند باال رفتھ

ای  ن اس  ت کارنام  ھ ت  اچر زن آھن  ین ب  رای 
ای  ن نش  ان م  ی . زن  ان در بریتانی  ا و جھ  ان

دھ  د ک  ھ رس  یدن ی  ک زن و ی  ا تع  دادی از 
زنان بھ قدرت نھ می تواند بھ معن ی بھب ود 
موقعی  ت زن  ان در جامع  ھ باش  د و ن  ھ م  ی 
توان  د در موقعی  ت زن  ان در جامع  ھ بھب  ود 

بلک  ھ ش  رکت زن  ان در ی  ک ق  درت . بخش  د
ج  اعی تنھ  ا م  ی توان  د در خ  دمت ی  ک ارت

حکومت مردساالر قرار گیرد و در نھایت 
آن قدرت را تقویت و تحکیم کند و موقعیت 
فرودست زنان در جامع ھ را ب یش از پ یش 
تحکیم کند، ھمان گونھ ک ھ ت اچر ب ھ نح وی 

  . افراطی و فناتیک انجام داد

زن  ان بخش   ی از ک  ارکرد سیس   تم  س  تم ب   ر
متقاعد ک ردن . استحکومتی مردساالرانھ 

چن   ین سیس   تمی ب   ا بخ   دمت گ   رفتن تع   داد 
بیش   تری از زن   ان نم   ی توان   د تغیی   ری در 
موقعیت زنان بھ مثابھ یک گروه اجتم اعی 
و فراتر از آنان ب ھ مثاب ھ نیم ی از جمعی ت 

 ■. ایجاد کند
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توسعھ اقتصاد جھانی سرمایھ داری نھ تنھا بر اساس تقسیم کار خاص جھانی بود کھ از طریق آن کشورھای مستعمره تحت کنترل و استثمار 
منطقی کھ بر ھر دوی این تقسیم کارھا حاکم است، مناسبات متناقض . سیتی خاصی ھم، شکل گرفتدر آمدند، بلکھ بر اساس تحمیل تقسیم کار جن

از قرن شانزدھم بھ بعد جھان بھ مناطق و نواحی ای تقسیم شده اند کھ در آن ھا اشکال کار یا . بین پیشروی یک قطب و پسروی قطب دیگر است
ھر چند، انباشت سرمایھ تنھا در دست دولت ھای اصلی و . واع گوناگون تولید معرفی شده اندمناسبات تولیدی متفاوت اما مرتبط بھ ھم، برای ان

بھ منظور توضیح تقسیم ساختاری و مناسبات سلسلھ مراتب  (IDL)از مفھوم تقسیم کار جھانی . مرکزی اروپایی و بعد ھا آمریکا قرار گرفت
تقسیم کار جھانی گذشتھ . بھ آنھا در آفریقا، آمریکای التین و آسیا استفاده شده استعمودی بین قدرت ھای مستعمراتی و مستعمره ھای وابستھ 

  .در دوران استعمارگری شروع شد و تقریبا تا دھھ ھفتاد قرن بیستم ادامھ یافت

تقسیم کار بین المللی گذشتھ بدین معنا بود کھ مواد خام در 
و بھ  کشورھای مستعمره و یا سابقا مستعمره تولید می شدند

کشورھای صنعتی در اروپا و آمریکا و بعدھا بھ ژاپن منتقل می 
شدند و در آنجا بھ محصوالت صنعتی تبدیل میگشتند و بعد ھم یا 
. وارد بازار خود کشورھای صنعتی می شدند و یا صادر می شدند

در فازھای اولیھ این تقسیم کار بین المللی، این کاالھای ساخت 
منسوجات ساخت ماشین، نیز بھ زور بھ  ماشین، از ھمھ مھم تر

در بیشتر این کشورھا، این بھ . بازارھای مستعمرات صادر می شدند
از آنجا کھ کاالھای ساخت . معنای نابودی صنعت نساجی بومی بود

ماشین ارزان تر تمام می شدند، نابودی صنعت نساجی ھند بوسیلھ 
ثال از این لباس ھای ساخت کارخانھ ھای انگلیس معروف ترین م

 ).    ١٩٧٠،Dutt(پروسھ است 

چنین بھ این معنا بود کھ کار ارزش  ھم تقسیم کار بین المللی گذشتھ
در کشورھای . یکسانی در کشورھای مستعمره و متروپل نداشت

، )مثال در کشت و کار(ھای کار بخشا توسط زور  مستعمره، ھزینھ
مثال، (ر رل کاتوسط یک سیستم کار بردگی، و با دیگر اشکال کنت

در سطح پایین نگھ داشتھ می شد و از ظھور کارگر ) قرار دادی
مزدی آزاد، کھ الگوی اولیھ کارگر صنعتی در غرب است، 

از این رو، تقسیم کار بین المللی گذشتھ بھ . جلوگیری می گردید
معنای واردات موادخام ارزان از کشورھای مستعمره و سابقا 

زران تولید می شد، و تولید کاالھای مستعمره کھ توسط کارگر ا
ساخت ماشین در کشورھای متروپل بود کھ توسط کارگر، گران 

قدرت خرید . تولید می شد کھ قدرت خرید این کاالھا را ھم داشت
اشان پایین باقی  کارگران در کشورھای مستعمره بھ دلیل حقوق کم

ایش روز این مناسبات، ھمان طور کھ می دانیم، منجر بھ افز. ماند
افزون ثروت و رشد در کشورھای صنعتی شد کھ کارگران را بھ 

کارگرانی کھ خود در رشد این ثروتی . درخواست حقوق بیشتر کشاند

. کھ بر مبنای استثمار مستعمرات و کارگران اشان بود، سھیم بودند
در عین این کھ کار کارگران در کشورھای مستعمره، منجر بھ رشد 

  .عقب ماندگی شدروز افزون فقر و 

، مدیران شرکت ھای ملی و چند ملیتی در ١٩٧٠ھر چند در دھھ
اروپا، آمریکا و ژاپن متوجھ شدند کھ دوران شکوفائی اقتصادی کھ 
بھ دنبال پایان جنگ جھانی دوم رشد نموده بود تمام شده و آن رشد 
ممتد اقتصادی کھ بھ شکل یک ایده سرسختانھ بھ خورد مردم داده 

و از طریق آن توانستند بھترین سوء استفاده ھا را بکنند، شده بود 
آن ھا بیم داشتند کھ اگر فاش شود کھ این . دیگر بھ پایان رسیده است

رکود نھ تنھا یک بحران موقتی نیست، بلکھ شاید بھ معنای پایان کلی 
یک دوران اقتصاد جھانی سرمایھ داری است، آن گاه این امکان 

در نتیجھ، . موجب خیزش ھای اجتماعی شودوجود خواھد داشت کھ 
 -یا ھمان تقسیم کار نوین جھانی -نیاز بھ تغییر سیستم اقتصاد جھانی

بھ صورتی کھ باعث رشد ممتد بھ کشورھای سرمایھ داری گردد، 
 این مدل نوین کھ توسط. گرفت در باالترین درجھ اھمیت قرار

فراملیتی ، سازمان  (OECD)سازمان توسعھ و ھمکاری اقتصادی
کشورھای صنعتی غرب، تدوین شد، بھ این معنی بود کھ پروسھ 

و از این رو  -ھای تولیدی کاربر کھ متمرکز بر نیروی کار باال است
بایستی در کشورھای مستعمره کھ دیگر آن را  -تمرکز بر ھزینھ کار

می نامند انجام گیرد و تمام ...  در حال توسعھ یا جھان سوم و
نعتی بایستی بھ این کشورھا منتقل شود و این کارخانھ ھای ص

کارگران جھان سوم، بھ دلیل سطح پایین حقوقی اشان، بایستی بھ کار 
تولید کاالھای مصرفی ماشینی برای مردم کشورھای غربی 

در عین حال، کشاورزی در کشورھای در حال توسعھ . بپردازند
شود تا در بایستی از طریق عوامل تولیدی فناوری شده، مدرنیزه 

نتیجھ، این ھم خود بتواند محصوالتی را بھ منظور صادر شدن بھ 
  )١٩٨٠و دیگران،  ( Frobel . کشورھای ثروتمند تولید کند
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صنعتی سازی قسمی کشورھای جھان سوم بھ این معنا نیست کھ 
کنترل بیشتری روی صنایعی کھ در نواحی آزاد تجاری یا تولیدی یا 

کارخانھ ھا بھ . ی تاسیس شده اند دارندکارخانھ ھای بازار جھان
فیلیپین، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، مکزیک، سریالنکا، و تایلند 
تغییر مکان دادند کھ بخش اعظم آنھا متعلق بھ شرکت ھای چند ملیتی 

بھ طور مشخص، این صنایع بھ . آمریکائی، آلمانی و ژاپنی بودند
روند تولید ھمچنان بھ شکل گونھ ای انتقال داده شدند کھ در آن ھا 

فشرده کاربر بود و ھنوز تا حد زیادی از رشد منطقی باز مانده 
این ھا بھ طور مشخص شامل صنایع نساجی و پوشاک، . بودند

جابجایی صنایع از . صنایع الکترونیک و صنعت اسباب بازی بودند
کشورھای توسعھ یافتھ بھ کشورھای توسعھ نیافتھ بھ معنی صنعتی 

بھ این معنی است کھ کارخانھ ھای . اقعی این کشورھا نیستشدن و
خاصی در آلمان فدرال، ھلند یا آمریکا، بستھ شده و در جنوب شرقی 

  . آسیا، آمریکای التین و آفریقا مجددا باز شده اند

پس، شلوارھای بازار آلمان دیگر در مونشن گالدباخ تولید نمی 
شرکت آلمانی تولید می  شوند بلکھ در شرکت تابعھ تایوانی ھمان

پمپ انژکتور کھ قبال توسط شرکت آلمانی در اشتوتگارت ... شوند
برای بازارھای آلمان تولید می شد حاال دیگر بخشا توسط ھمان 

تلویزیون ھم بر  دستگاه ھای. شرکت ولی در ھند تولید می شود
ھمین اساس توسط شرکتی دیگر در تایوان تولید می شود؛ تجھیزات 

ساعت در ھنگ کنگ، اجزاء الکتریکی ... یی ماشین در مالزیرادیو
 (Frobelدر سنگاپور و مالزی کھ ھمھ این ھا بر ھمین اساس ھستند

  ) ٩-١٠ -١٨٩٠ و دیگران، .

کامپیوتر، کھ بر " انقالب"بھ اصطالح انقالب سوم تکنولوژیک،  
اساس پیشرفت در زمینھ فلزات نیمھ ھادی و ریز پردازنده ھا بود، 

وسط جابجایی اکثرا تجارت خانھ ھای آمریکایی و ژاپنی بھ جنوب ت
شرقی آسیا، و ھم چنین توسط فوق استثمار کردن زنان آسیایی کھ 

درصد نیروی کار این صنایع الکترونیک بودند، ممکن  ٨٠شامل 
 1980 ) و دیگران،979Gorssman  Frobel ,(.شد

  : رار زیرندبرخی پیامدھای این تقسیم کار نوین جھانی از ق

از . بیکاری رو بھ رشد کارگران در کشورھای صنعتی .١
آنجایی کھ کارخانھ ھای انتقال یافتھ، مثل نساجی و صنایع 
الکترونیک، اکثرا زنان را استخدام کرده بودند، این بیکاری روی 

 .زنان بیشتر از مردان تاثیر داشت
کشورھای در حال توسعھ بھ طور روز افزونی بھ مناطق  .٢
د کاالھای مصرفی برای کشورھای ثروتمند تبدیل می شوند، در تولی

حالی کھ کشورھای ثروتمند بھ طور روز افزونی بھ مناطق فقط 
تولید و مصرف اکنون توسط بازار جھانی . مصرفی تبدیل می شوند
 .ای از ھم تفکیک شده اند بھ یک میزان بی سابقھ

محصوالت صادراتی از کشورھای در حال توسعھ؛ بھ  .٣
نیروی کار زیاد، مواد خام، مھارت ھا، و پیشرفت ھای تکنیکی 
برای تقاضای بازار در کشورھای ثروتمند جھت داده می شوند نھ بھ 

 .مردم در کشورھای توسعھ نیافتھ سمت نیازھای
از آنجا کھ بازار کشورھای صنعتی بھ طور فزاینده ای از  .۴

سوم بھ طور  کاالھای مصرفی الزم اشباع شده اند، کارگران جھان

فزاینده ای وادار بھ تولید اجناس تجملی برای کشورھای ثروتمند 
مثل گل، صنایع دستی، میوه ھا و غذاھای تجمالتی، ابزارھای (

و یا قطعات مربوط بھ تجھیزات نظامی و دیگر ...) سرگرمی و 
 .تکنولوژی ھای رده باال می شوند

حقوق از آنجایی کھ این کاالھا در کشورھایی با سطح  .۵
بسیار پایین تولید می شوند، می توانند در کشورھای غنی با قیمت 

اجناسی کھ قبال بھ طور کامل جزو . ھایی نسبتا پایین بھ فروش برسند
، اکنون )مثال ارکیده(اقالم تجملی و تشریفاتی برای قشر نازکی بودند 

توسط کارگران معمولی نیز با قیمتی پایین، ھمیشھ و ھر زمان می 
این بدان معنی است کھ علیرغم افزایش . ند خریداری شوندتوان

بیکاری و کاھش دستمزد واقعی، تقسیم کار نوین جھانی یک سطح 
مصرف انبوه را در کشورھای غنی تضمین می کند کھ بتواند بھ 

ھرچند، این . جلوگیری از وقوع ناآرامی ھای اجتماعی کمک کند
بھ برقراری یک سطح  مسئلھ فقط تا زمانی کھ این کشورھا قادر

تا بھ حال، . مشخص از قدرت خرید انبوه ھستند امکان پذیر است
دولت ھای سرمایھ داری غربی قادر بھ حفظ این سطح مشخص بوده 

 .اند

 ٢استراتژی تقسیم کار نوین جھانی تنھا زمانی عملی است کھ  
  :شرط ذیل عملی گردد

یگر موسسات صنایع انتقال یافتھ، موسسات کشت و صنعت و د. ١
اقتصادی صادراتی، باید قادر بھ یافتن ارزان ترین، مطیع ترین و 
کنترل شونده ترین کارگران موجود در کشورھای توسعھ نیافتھ باشد 

 .تا بدین وسیلھ بتواند ھزینھ ھای تولید را تا حد امکان پایین آورد

این موسسات باید بتوانند مصرف کننده ھای کشورھای غنی را . ٢
کنند تا تمام اجناس تولید شده در کشورھای جھان سوم را  بسیج
در ھر دو استراتژی، بسیج کردن زنان نقش مھمی ایفا می . بخرند
 .کند

بخش  ٤ادغام کار زنان جھان سوم در اقتصاد بازار جھانی در 
  :مھم صورت می گیرد

در صنایع کارخانھ ای بزرگ، کھ اغلب متعلق بھ  .١
ق آزاد تولیدی یا کارخانھ ھای بازار موسسات فرا ملیتی در مناط

این صنایع بیشتر شامل الکترونیک، نساجی و پوشاک . جھانی ھستند
جدا از این واحدھای مرکزی تولید، معموال . و اسباب بازی ھستند

واحدھای کمکی و فرعی با مقیاس کوچک ولی زیاد کھ یا بھ شکل 
ایندھای کارگاه ھائی در سطح کوچک و یا کارگاه خانگی کھ فر
 .تولیدی معینی با آنھا قراردادھای فرعی می بندند، وجود دارند

در ساخت انواع کاالھای مصرفی در مقیاس کم، می توان  .٢
از صنایع دستی، فراورده ھای غذائی، از ساخت پوشاک تا ساخت 

" بخش غیر رسمی"این بخش، کھ معموال بھ . اشیاء ھنری نام برد
محالت فقیر نشین شھری و ھم در  مشھور گشتھ، ھم در زاغھ ھا و
سازمان یابی کار در این بخش از . مناطق روستایی یافت می شود

سیستم کارگاه خانگی دنبالھ روی می کند؛ زنان گاھی شرکت ھای 
تعاونی ای بھ منظور جلوگیری از بھره کشی واسطھ ھای مرد، کھ 

ین ا. معموال بازار محصوالت را در دست دارند، تشکیل داده اند
وجھ مشخصھ این بخش است کھ برخی از محصوالتی کھ توسط 
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زنان تولید می شود اجناسی بودند کھ بھ طور سنتی برای مصرف 
جامعھ تولید می شدند، و از این رو، این اجناس ھیچ ارزش مبادلھ 

با ادغام این اجناس در . ای نداشتند و فقط ارزش مصرف داشتند
کاال مبدل شدند و تولید کنندگان بھ سیستم بازار بیرونی، این ھا بھ 

تولید کنندگان کاالیی تبدیل گشتند، حتا اگر با ھمان شکل قبلی، تولید 
در سال ھای اخیر، تالش ھای . خانگی کماکان صورت می گرفت

این تالش ھا کھ بھ استراتژی افزایش فعالیت  - معینی صورت گرفتھ
کھ بتواند  - است ھای درآمدزا در میان زنان فقیر جھان سوم معروف
 .این بخش از کار زنان را بھ بازار جھانی پیوند دھد

 
بخش سومی کھ در آن کار زنان با بازار جھانی ادغام  .٣

 : این شامل. شده، کشاورزی است

تولید محصوالت در سطح وسیع جھت فروش بھ شکل  .الف
  ؛  )مثل توت فرنگی، گل، سبزیجات(صادرات 

  ؛)چای، قھوه(کار  کار زنان در کشت و  .ب

در " کار خانوادگی"کار پرداخت نشده زنان بھ عنوان  .پ
واحدھای کوچک دھقانی کھ بھ صورت مستقل و یا بھ شکل 

  .قراردادی برای شرکت ھای کشت و صنعت کار و تولید می کنند

کار زنان در میان شرکت ھای تعاونی کھ بھ منظور صادرات   .ت
  .پرداخت نشده است" دگیکارخانوا"تولید می کنند کھ بھ شکل 

کار زنان بھ شکل کارگر، گاه بھ گاه در کشاورزی تجاری   .س
  ؛      )برنج، شکر(

تغییرات در تقسیم کار جنسیتی، کھ تحت تاثیر این استراتژی نوین، 
تمام کشورھا و مناطق جھان سوم در سیستم بازار جھانی ادغام می 
گردد، بھ گونھ ای است کھ این امکان را بوجود می آورد کھ مردان 
بھ پول، مھارت ھای جدید، تکنولوژی، کار مزدی، و امالک تولیدی 

نان "سوی دیگر، زنان، بیشتر و بیشتر بھ عنوان  از. دست پیدا کنند
تعریف می شوند، مثل زنان خانھ دار، علیرغم این " خور و وابستھ

زنان ھنوز حیاتی ترین  -مثال در آفریقا -حقیقت کھ در بسیاری موارد
  . نقش را در تولید معاش ایفا می کنند

کار زنان در بخش چھارم اھمیت رو بھ رشدی را در سال  .۴
زنانی کھ بھ مردان اروپایی، آمریکایی و : اخیر داشتھ استھای 

می دھند کھ اکثرا  ئھژاپنی در صنایع سکس و توریسم سرویس ارا
 .از کشورھای آسیایی و آفریقایی اند

چند مطالعھ سیستماتیک از تقابالت بین تقسیم کار نوین جھانی  ھر
خش ھای و کنترل استثمارگرانھ تقسیم کار جنسیتی در ھر یک از ب

ذکر شده در باال و در سطح جھانی جالب بھ نظر می رسد، اما من 
فکر می کنم برای آن چھ کھ این مطالعھ نیاز دارد، تحلیل برخی 

بھ لطف کارھایی کھ در سال ھای اخیر . نمودھای مشخص کفایت کند
بر زنان جھان سوم، انجام شده است، " توسعھ"بر روی اثرات 

تجربی کافی کھ بتوان بوسیلھ آن ھا روند امروزه ما صاحب شواھد 
ولی قبل از این کھ بخواھم بھ  .اصلی کار را شناسایی کرد، ھستیم

این نمونھ ھای عینی تر بپردازم، ممکن است پرسش این سوال بھ ما 
کمک کند کھ چرا از ھمھ جا و یک دفعھ، زنان، آن ھم زنان فقیر 

وجھ قرار گرفتھ اند؟ جھان سوم، توسط سرمایھ جھانی مجددا مورد ت
قبال و در دوران مراحل اولیھ استعمار بھ وجود زنان پی برده شده (

اگر کسی بخواھد اظھارات رسمی بسیاری را کھ بھ ضرورت .) بود
بیان می شد باور کند،  ١٩٧٠کھ در دھھ " ادغام زنان در توسعھ"

، ١٩٧۵بخصوص بعد از کنفرانس جھانی زنان در مکزیک در سال 
ھم ممکن است فکر کند کھ یک تکان واقعی در قلب دیگری 

ولی اگر ما آن نگاه و . مردساالری سرمایھ دار ایجاد شده است
بھ بعد بھ زنان می شد را مد نظر داشتھ  ١۶تفکری کھ از قرن 

باشیم، در نتیجھ بایستی دالیل ریشھ ای تری برای این توجھی کھ 
  .ویا باشیمامروزه بھ زنان مستعمرات داده می شود را ج

  چرا زنان؟

من موارد زیر را جھت کمک بھ تحقیقات و تالش ھای مان در 
  :پاسخ گوئی بھ سوال باال را پیشنھاد می کنم

بر خالف آن چھ کھ بھ طور عادی پذیرفتھ شده، زنان، و  .١
نھ مردان، مطلوب ترین نیروی کار در فرایند انباشت سرمایھ داری 

با این کھ ھمیشھ این گونھ . انددر مقیاس جھانی ) سوسیالیستی(و 
بوده، در این فاز از توسعھ اقتصاد جھانی، این واقعیت بھ راحتی در 
 . استراتژی ھای اقتصادی طراحان ملی و بین المللی ترکیب شده است

زنان مطلوب ترین نیروی کارند، زیرا امروزه در سطح  .٢
این یعنی شناختھ شده اند، و نھ کارگر؛ " خانھ دار"جھانی بھ عنوان 

کارشان، چھ در تولید کاالیی و چھ در ارزش مصرف، پنھان شده 
فعالیت "بھ حساب نمی آید، و یک " کارمزدی آزاد"است و بھ عنوان 

معرفی شده است، و از این رو می تواند با قیمتی بھ " درآمد زا
 .مراتب ارزان تر نسبت بھ کار مرد خریداری شود

زنان بھ عنوان خانھ دار،  عالوه بر این، با تعریف جھانی، .٣
نھ تنھا ارزان کردن نیروی کارشان را امکان پذیر می سازد، بلکھ 

زنان . کنترل ایدئولوژیک سیاسی بر آن ھا را نیز ممکن ساختھ است
خانھ دار منفرد و ایزولھ شده اند، سازماندھی کارشان، آگاھی از 

ن توسط افق شا. منافع عمومی کل فرآیند تولید را دشوار می کند
اتحادیھ ھای کارگری ھرگز توجھی بھ . خانواده محدود باقی می ماند

 .زنان بھ مثابھ خانھ دار نشان نداده اند
بھ علت این توجھی کھ بھ زنان شده، بخصوص بھ زنان  .۴

در مستعمرات بھ مثابھ مطلوب ترین نیروی کار، ما ھیچ گرایشی بھ 
کارگر را مشاھده  بھ عنوان مشخصھ" آزاد"سمت تعمیم پرولتاریای 

نمی کنیم، بلکھ بھ حاشیھ رانده شدگان، بھ زنان خانھ دار شده، و 
 .کارگران غیر آزادی کھ اکثرشان زن ھستند را مشاھده می کنیم

این گرایش بر مبنای یک ھم گرایی در حال افزایش تقسیم  .۵
کھ در  -کار جنسیتی و بین المللی است، تقسیمی بین مردان و زنان 

و زنان، خانھ داران غیر آزاد " آزاد"کارگران مزدی آن مردان 
بیشتر در مستعمرات و (و تقسیمی بین تولید کنندگان  -تعریف شده اند

بیشتر در کشورھای غنی . (و مصرف کنندگان) خصوصا در دھات
در میان این تقسیم بندی، تقسیم بندی دیگری نیز ) و یا در شھرھا

در کشورھای  - عنوان تولید کننده وجود دارد کھ در آن زنان بیشتر بھ
 .   درغرب، می باشند  –و مصرف کننده  -ستعمره

 فراوانی بسیار کاالھا در سوپر مارکت ھای غربی نتیجھ  .۶
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چیزی کھ  -کار و کارگران در کشورھای صنعتی نیست" بارآوری"
خود نتیجھ استثمار و " بارآوری"بلکھ این  -عموما فرض می شود
 .ات بویژه زنان این مناطق استفوق استثمار مستعمر

این مورد آخر کامال درست است اگر بپرسیم کھ امروزه چھ کسی 
ھر چند ما . نیروی کار در کشورھای جھان سوم را تشکیل داده است

مثال در (آماری کھ در بر گیرنده ابعاد وسیع کار زنان باشد را نداریم 
اقعیت کھ ، ولی ھنوز شواھد کافی از این و")بخش غیر رسمی "

امروزه دو سوم کار جھان توسط زنان انجام می شود را در اختیار 
در مناطق آزاد ). ١٩٨٠کنفرانس زنان سازمان ملل، کپنھاگ (داریم 

 ٧٠تولیدی جنوب شرقی آسیا، آفریقا و آمریکای التین، بیش از 
ھمان طور کھ فرابل و . درصد نیروی کار را  زنان تشکیل می دھند

 ٢۴تا  ١۴بین (افتند، اکثریت این زنان جوان اند ھمکارانش دری
آنھا در خود فرآیندھای تولیدی موجود در خط تولید کار می ). سال

کنند، در حالی کھ از تعداد اندک مردانی کھ دراین صنایع ھستند 
: ١٩٧٧فرابل و دیگران، (اکثرشان نقش سرپرستی را عھده دارند 

٣٠-۵٢٩.(  

ن جوان در مناطق آزاد تولیدی را بھ تمام اگر ما این عده از زنا   
زنانی کھ در زمینھ کشت و کار صادراتی، در بخش غیر رسمی، در 
خانھ و در کارگاه ھای خانگی کار می کنند را اضافھ کنیم، متوجھ 
می شویم کھ بخش عظیمی از کار زنان در کشورھای جھان سوم 

ھم چنین . درگیر تولید غذا برای بازار کشورھای غنی می باشند
بایستی صدھا میلیون زنی را کھ بیشتر کار کمر شکن کشاورزی را 
در آفریقا و آسیا بھ جھت امرار معاش انجام می دھند و ھم چنین 
اغلب در تولیداتی کھ بھ منظور فروش و در مزارع کار می کنند را 

اما چھ عاملی باعث گشتھ کھ زنان  .باید را بھ این رقم اضافھ کنیم
م در دید سرمایھ جھانی بھ عنوان کارگر مورد توجھ جھان سو

بیشتری نسبت بھ مردان قرار گیرند؟ ریچل گراسمن و دیگران 
بھ این رسیدند کھ زنان جنوب و جنوب شرقی آسیا، مطیع ) ١٩٧٩(

ترین و قابل کنترل ترین نیروی کار در نظر گرفتھ شده و در عین 
کار را از خود نشان می  حال میزان بسیار باالیی از قابلیت تولیدی

بیشتر دولت ھایی کھ می خواھند نظر سرمایھ گذاران خارجی . دھند
با حقوق پایین شان را تبلیغ " جذاب چابک دست"را جلب کنند، زنان 

 :در زیر نمونھ ای از تبلیغ دولت مالزی آورده شده است. می کنند
ع دستان کوچک اما سری. چابکی دست زن شرقی شھرت جھانی دارد

در نتیجھ، چھ کسی می تواند . کھ با دقت بسیار باالیی کار می کند
بھتر از دختر شرقی با شایستگی ھای طبیعی و موروثی باشد و 

  ). ١٩٧٩:٨گراسمن، (بتواند بھ بازدھی خط تولید خدمت کند؟ 

کھ یک موسسھ فلزات  ،)(INTELیس پرسنل شرکت اینتل ئر
ما دختران را استخدام می : "ھادی آمریکایی در مالزی است، گفت

کنیم چون انرژی کمتری دارند، منظم ترند و راحت تر کنترل می 
دفتر سرمایھ گذاری جھان سوم در ). ١٩٧٢: ٢گراسمن، " (شوند
یتی، کھ سعی در جذب سرمایھ گذاران آلمانی دارد، تبلیغی را ئھا

این . منتشر کرد کھ در آن یک زن زیبا روی ھاییتی را نشان می داد
اکنون شما در ازای ھر : " جملھ ھم در این تبلیغ بھ چشم می خورد

کار بیشتری را فقط با . مارک آلمان کار بیشتری را خواھید خرید
ساعت برایتان  ٨با خوشحالی بھ مدت ) آن زن(دالر آمریکا، او ١

کار می کند، و بسیاری از دوستانش ھم ھمین کار را انجام خواھند 
  .). م.؛ ترجمھ م١٩٧٧: ۵٢٨ن، فرابل و دیگرا" (داد

این . جای پای تبعیض جنسی در چنان تبلیغی کامال واضح است
طور تصور می شود کھ این دولت ھا، بھ مثابھ یک جاکش، زنان 

در حقیقت، . جوان شان را بھ سرمایھ ھای خارجی عرضھ می کنند
فحشا نھ تنھا بخشی از صنعت توریستی است بلکھ از طرح ھای 
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غیر ممکن است کھ  .اری در کشورھای جھان سوم استموسسات تج
را کھ در خالل آن تقسیم کار نوین انجام می گیرد را " مفھوم فحشا"

متوجھ نشد، ولی اگر بخواھیم بفھمیم کھ آیا این توجھ جدید بھ زنان 
جھان سوم بر اساس یک استراتژی سیستماتیک است یا نھ، دقت 

وناگون کھ اکثرا توسط سازمان بیشتر در پروژه ھا و برنامھ ھای گ
" ھای جھانی برنامھ ریزی شده، کھ بھ طور مختصر تحت عنوان 

  .قرار داده شده اند، مفید خواھد بود "ادغام زنان در توسعھ

تقریبا در ھمین زمانی کھ این تقسیم کار نوین جھانی در حال  
با " ادغام زنان در توسعھ" بررسی و اجرا بود، جھان از ضرورت 

، استر باسراپ بھ این ١٩٧٠پیش از این در سال ھای . ر شدخب
رسیده بود کھ زنان از ھرگونھ توسعھ ای کھ در کشورھای جھان 

تحقیقات او بوسیلھ گزارشات . سوم صورت گرفتھ بود، سودی نبردند
بسیاری مبنی بر وضعیت زنان کھ توسط دولت ھا و برای کنفرانس 

در مکزیک برقرار شد، مورد  ١٩٧۵زنان سازمان ملل کھ در سال  
تایید قرار گرفت و مشخص شد کھ وضعیت زنان در بیشتر 

در : کشورھای جھان سوم و در تمام حوزه ھا وخیم تر شده است
در پی آن، . سیاست، اشتغال، تحصیل، بھداشت و سالمت، حقوق

ھ شد خواھان این بود ئتدابیر عملی جھانی کھ توسط این کنفرانس ارا
تالش ھای قابل توجھی را بھ منظور عالج این وضعیت  کھ دولت ھا

پس از این، موسسات سازمان . و ادغام زنان در توسعھ انجام دھند
ملل، بانک جھانی، ان جی او ھا، ھمھ شروع بھ صحبت از زنان 
کردند و سر فصلی را در رابطھ با زنان و توسعھ در برنامھ ھای 

را یک تکان واقعی قلبی از  آیا ما می توانیم این. شان وارد کردند
سوی طراحان توسعھ مرد بھ حساب آوریم؟ آیا آنھا واقعا عالقمند بھ 
آزادی زنان بعد از تمامی سالھائی کھ فراموششان کرده بودند، شده 

  چھ بوده و چیست؟ " ادغام زنان در توسعھ"اند؟ و منظورشان از 

زنان در : در آغاز، بھتر است یک مسالھ را بھ خاطر بسپاریم  
کار ارزان و یا پرداخت . استراتژی کھنھ توسعھ ھم ادغام شده بودند

نشده آنان بھ عنوان کارگران مزارع، کارگران کارخانھ، زنان خانھ 
دار، اساس و پایھ چیزی بود کھ مدرنیزه کردن کشورھای در حال 

ولی این کار پنھان باقی ماند؛ و پایھ ھای . توسعھ نام گرفتھ است
بسیاری را کھ بر روی آن، کارمزدی مردانھ توانست بوجود معیشتی 

 )١٩٧۶دیری،(. آید را فراھم ساخت و بھ درآمد مردان کمک کرد
یعنی، " ادغام زنان در توسعھ. "ولی حاال منظور چیز دیگری است

در بیشتر موارد، بھ کارگماشتن زنان در برخی بھ اصطالح فعالیت 
 . بازار تولید شوند ھای درآمد زا، کھ آنھم یعنی وارد

این ھم بدان معنی نیست کھ زنان بایستی تولید معیشتی شان را 
توسعھ دھند، یا سعی کنند کنترل بیشتری بر زمین بدست آورند و 
برای مصرف خودشان تولید بیشتری کنند، غذای بیشتر، لباس بیشتر 

درآمد، در این استراتژی یعنی . غیره برای خودشان بدست آورند
و درآمد پولی فقط زمانی بوجود می آید کھ زنان چیزی . پولی درآمد

از آنجایی کھ قدرت . را تولید کنند کھ قابل فروش در بازار باشد
خرید میان زنان فقیر جھان سوم پایین است، مجبورند چیزی را برای 

و این مردم یا در . مردمی کھ این قدرت خرید را دارند تولید کنند
دشان زندگی می کنند و یا در کشورھای شھر ھای کشورھای خو

این یعنی، استراتژی ادغام کار زنان در توسعھ، سر از . غربی اند

زنان فقیر جھان سوم . تولید صادراتی یا بازاری در می آورد
احتیاجات خودشان را تولید نمی کنند، بلکھ چیزی را کھ دیگران می 

            .توانند بخرند را تولید می کنند

ھ مشخصھ دیگر این استراتژی این است کھ زنان جھان سوم وج 
عنوان کارگر تعریف نمی کنند، بلکھ بھ عنوان زنان خانھ دار  را بھ

چیزی کھ زنان در کشورھای جھان سوم انجام می . می شناسانند
معرفی شده " فعالیت" عنوان کار تعریف نشده، بلکھ یک   دھند بھ
زن خانھ دار و مدل ھستھ خانواده با جھانی کردن ایدئولوژی . است

بھ عنوان نشانھ پیشرفت و نسبت دادن تمام کارھایی کھ زنان چھ در 
، و کار کمکیبھ   - بخش رسمی و چھ غیر رسمی انجام می دھند را

" نان آور " بھ شوھر کھ بھ اصطالح  کمک خرجیدرآمدش را بھ 
  . اصلی است، ارزیابی می گردد

ر کردن زنان کاھش چشم گیر ھزینھ منطق اقتصادی این خانھ دا
این یکی از دالیلی است کھ چرا سرمایھ جھانی و . ھای کار است

  .سخنگویانش امروزه بھ زنان عالقمند شده اند

این استراتژی، ھمان طور کھ دیدیم، ابتدا در قرن نوزدھم و بیستم 
خانھ دارکردن زنان مکمل . در اروپا و آمریکا بھ کار گرفتھ شد

ولی از آنجایی . در آنجا بود" آزاد" رای ایجاد پرولتاریای ضروری ب
کھ در آمریکا و اروپا بسیاری از کارگران توانایی مالی در خرجی 

کھ خود نتیجھ استثمار (شان را دارند "بیکار"دادن بھ  زن خانھ دار  
، توده عظیمی از مردان جھان سوم ھرگز توان )مستعمرات است

در نتیجھ، . در خانھ را ندارند" بیکار"دار مالی داشتن یک زن خانھ 
استراتژی ایجاد درآمد برای زنان بر اساس تصوری از زنان، کھ 

در . ھیچ پایھ تجربی میان اکثریت زنان جھان سوم ندارد بنا شده است
کارائیب، بیش از یک  سوم تمام خانوارھا، توسط نان آور مرد، 

تحقیقات جدید ). ١٩٨۴ مقایسھ شود با ردداک،(سرپرستی نمی شوند 
نشان داده است کھ تعداد خانوارھایی کھ توسط زنان سرپرستی شده و 
حمایت اقتصادی می شوند در حال افزایش ھستند، بویژه در مناطق 

دالیل ). ١٩٨۴ھتلر، / یوسف(روستایی آسیا، آفریقا و آمریکای التین 
 : آن از این قرارند

ادرات، مکانیزه شدن چرخش بھ سمت تولید نقدینھ ساز جھت ص
کشاورزی، و تغییراتی کھ در سیستم مالکیت زمین در جھت افزایش 

مردان یا بھ شھرھا . سلب مالکیت از زمین در میان فقرا شده است
مھاجرت کرده اند تا کار مزدی پیدا کنند و یا بھ بخش ھای پر درآمد 

وستا تری مثل تولید نقدینھ ساز رفتھ اند ولی ھمسر و خانواده در ر
تا بھ امروز کامال معلوم است مردانی کھ بھ شھر ھا و یا . مانده اند

سال از  ٢٠کشورھای دیگر مھاجرت کرده اند نھ تنھا گاھی تا مدت 
، بلکھ گاھی بخشی و یا تمام )١٩٨٠اوبو، (خانواده دور ھستند

در قبال خانواده دارند را ھم ول " نان آور "مسئولیتی را کھ بھ عنوان 
بخصوص در آفریقا، زنان روستایی کھ بھ دلیل مھاجرت . دمی کنن

ھمسران شان در روستا باقی مانده اند ، اگر نگوییم تنھا سرپرست، بھ 
مالی، غنا، (سرپرست اصلی خانوارھای روستایی مبدل شده اند 

ناتوانی ). برزیل، توگو، لیبریا، نیجریھ، سوازیلند و بخشی از اوگاندا
ر، این زنان را بھ سوی انجام داد و ستد یا در تکیھ بر درآمد شوھ

نقدینھ سازی محصول می کشاند تا بتوانند ھزینھ ھای کار کشاورزی 
  ؛ اوبو، ١٩٨٠؛ کار، ١٩٧۴ھندورکر، (و مالیات زمین را بپردازند 
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  و اصالح طلب نقد نظرات زنان لیبرال   :منتشر شد

 :مقدمھ
  آن چھ در پیش رو دارید منتخبی

  فعالین نوشتھ ھای   از است 

  ھشت مارس در  سازمان زنان

    وبرخورد بھ نظریھ پردازان 

 و  پروژه ھای زنان لیبرال

  اصالح طلب، خصوصا از زمان  

  ...میلیون امضا، ھمگرایی جنبش زنان و   گیری کمپین یک  شکل

... زنان و  جنبش  پروژه ھائی ھمچون کمپین یک میلیون امضا؛ ھمگرایی

حکومتی و غیر  -فمینیست ھای اسالمی تی ازطبقا - ائتالف ھای سیاسی
حکومتی و برخی زنان سکوالر است کھ معتقد اند در چارچوب رژیم 
جمھوری اسالمی می توان بھ وضعیت زنان کمک کرد و با این روش و 

حربھ می خواھند جنبش زنان را کھ کل رژیم زن ستیز جمھوری اسالمی 
  .را نشانھ رفتھ، مھار کنند

موعھ برای زنان و دختران جوان نسل سوم کھ حضوری انتشار این مج

جسورانھ در صحنھ سیاسی بخصوص در خیزش توده ای پس از 
چرا کھ این نسل در . داشتند از اھمیت برخوردار است ٨٨" انتخابات"

مبارزه اش برای مطالبات پایھ ای خود بھ دنبال وصلھ پینھ کردن یک رژیم 

این . ستی زنان شکل گرفتھ است، نیستتئوکراتیک مذھبی کھ بر پایھ فرود
مارس  ٨نسل پیام زنانی کھ در راھپیمائی با شکوه و بیاد ماندنی در 

علیھ حجاب اجباری را پیش گذاشتند در دست گرفتھ و تن بھ  ١٣۵٧

حجاب اجباری نداده است و در عمل در مقابل زنان لیبرال و فمینیست ھای 
برای لغو حجاب اجباری را بی  حکومتی کھ تالش دارند مبارزه - اسالمی

این نسل بھ صحنھ آمده و حاضر نیست نھ . اھمیت جلوه دھند، ایستاده اند

بھ زائده رژیم زن ستیز جمھوری اسالمی تبدیل شود و نھ بھ زائده 
امپریالیست ھای مردساالر کھ در بھ اسارت در آوردن زنان در کل 

ین نسل نقش مھمی در ا. خاورمیانھ نقش مھمی بازی کردند، تبدیل شود

پیشروی جنبش زنان نھ تنھا در صحنھ پرآشوب ایران بلکھ در کل منطقھ 
   ٢٠١٣آوریل   .خاورمیانھ دارد

  . جھت تھیھ این کتاب با ایمیل زیر با ما تماس بگیرید

 zan_dem_iran@hotmail.com  

 

  ).١٩٨١؛ احمد و لطفی، ١٩٨٠

زنان منطقھ یوروبا شاکی اند کھ پولی کھ از خارج 
 ۵٠ در لسوتو، فقط. کافی نیست) نسرمیتا( دریافت می کنند

درصد از ھمھ زنانی کھ سرپرست خانوارند بھ این پول 
  ).١٩٨۴: ۴۴- ۴۵ھتلر؛  /یوسف(حوالھ ای دسترسی دارند 

این تحقیقات نشان می دھد کھ زنان در کشورھای جھان 
در مناطق روستایی کھ تحت تاثیرات فرآیندھای  سوم، بویژه

بھ طور روز افزونی تبدیل بھ  در عمل مدرنیزاسیون ھستند،
ولی این واقعیت، . نان آوران و سرپرستان خانوار می شوند

تعریفی را کھ از آنھا بھ عنوان زنان خانھ دار وابستھ، چھ 
شوھران شان  از لحاظ قانونی و چھ در افکار عمومی، و از

عنوان نان آور و سرپرست خانوار، شده را تغییر نداده  بھ
چھ پایھ مادی برای ظھور زوج  بر عکس، ھر. است

یا صاحب ابزار " آزاد" مزد بگیر  - کالسیک سرمایھ داری
در کشورھای  -و زن خانھ دار وابستھ بھ او" آزاد"تولید  

جھان سوم بیشتر تحلیل می رود، این واقعیت با گسترش و 
بھ واقع، این امر، . جھانی کردن این مدل پیچیده تر می گردد

دئولوژیکی است کھ بھ حول آن طرح ھا ھستھ ساختاری و ای
تقسیم کار . و برنامھ ھای توسعھ در دست اجرا ھستند

جنسیتی سرمایھ داری، کھ در این زوج معروف متمرکز 
شده، اساس و اصل استراتژیکی است کھ در برابر این 
واقعیت کھ زنان در فعالیت ھای مختلف درآمد زا، کھ در 

ی کنند، بھ عنوان کارگران آنجا برای بازار، کاال تولید م
و این ، مزدی تعریف و بدان ھا حقوق پرداخت نمی شود

کھ، از سوی دیگر، در قوانین اصالح زمین ھیچ استقالل و 
و این کھ آن نمی شود، مالکیت قانونی بر زمین بھ آنھا داده 

توانند دسترسی بھ دیگر امالک تولیدی را داشتھ ھا نمی 
ی تعاونی کامال یک زائده از باشند، این کھ در شرکت ھا

جزو اعضای نمی توانند  اعضای مرد بوده و خودشان
این پیچیدگی کھ ). ١٩٨٣ورلھوف، . و(مستقل تعاونی شوند 

در واقع زنان، خانھ دار ھستند، نتیجھ جانبی و تصادفی 
تقسیم کار نوین جھانی نیست، بلکھ یک پیش شرط ضروری 

رگی از کاری را کھ بخش بز: برای کارکرد مالیم آن است
برای بازار جھانی، استثمار و فوق استثمار می شود را 
مخفی و نامریی می کند؛ حقوق پایین را توجیھ می کند؛ مانع 
سازمان یابی زنان می شود؛ آنھا را منزوی و پراکنده می 
کند؛ توجھ شان را بھ یک تصویر مردساالرانھ و تبعیض 

زن خانھ دار  گرایانھ از زن معطوف می کند، یعنی
، کھ توسط مردی مورد حمایت است، این نھ تنھا "واقعی"

برای اکثریت زنان قابل تشخیص نیست، بلکھ از نقطھ نظر 
  .آزادی زنان مخرب ھم ھست

ھر چھ شانس این کھ بیشتر زنان جھان سوم خانھ دار 
شوند کمتر شود، ھجوم ایدئولوژیکی امروزه " واقعی"

ر و گسترده تر می شود، تا بتواند توسط  تمام رسانھ ھا بیشت
را جھانی " خوب"و زن " مدرن، مترقی"این تصویر زن 

  ■ .سازد

mailto:zan_dem_iran@hotmail.com
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   خگر فرزانھا  
نویسنده کتاب با آوردن آمار و ارقام و بھ . فصل می باشد ۵منتشر شده، شامل پیشگفتار و  ٩٠این کتاب کھ در زمستان 

او ھم چنین در . است وع کرده است، بھ مسئلھ حجاب از زمان رضا شاه تا کنون پرداختھاستناد متون فراوانی کھ بھ آنھا رج
تمام فصول کتاب کھ بھ ترتیب تقدم  تاریخی  دوران  مورد بررسی، دستھ بندی شده، رویکرد و برخورد روشنفکران بھ مسئلھ 

  .حجاب را از نگاه خود بیان کرده است

رسی بخشی از مطالب در ھر فصل از کتاب، جھت گیری کلی و نقش و ھدف نویسنده را متن حاضر تالش دارد کھ با نقد و بر
 .در تحریف تاریخ تا حدودی روشن کند

     :پیشگفتار   

نوشین احمدی از ھمان پیشگفتار با مسلم انگاشتن رھایی زنان در 
زمان شاه، تالش می کند عملکرد این نیروی بغایت ضد زن، 

رتجع را، عملکردی مردمی و در راستای دیکتاتور، وابستھ و م
اما  "... :کتاب می نویسد ١۵در صفحۀ . نیازھای زنان معرفی کند

باید صادقانھ بگوییم کھ در زمان شاه، مادران ما با اینکھ حقوق قابل 
یف انسانی و  وظا مالحظھ ای بھ دست آورده بودند، ھیچ گاه از
گفتند و نھ فرزندان  اخالقی خود شانھ خالی نکردند، نھ ترک خانھ

خود را نادیده گرفتند و نھ از محبت و فداکاری شان سرسوزنی 
  ."کاستھ شد

حقوق "در این جا نوشین احمدی خراسانی از یک طرف با طرح 
حقیر  خواست زنان را یک بار دیگر بھ پائین ترین و" قابل مالحظھ

 ترین سطح پائین می آورد و رژیم شاه را برآورده کنندۀ خواست
زنان معرفی می کند، از طرف دیگر تالش دارد ھمان نقشی را کھ 

از جملھ ایران ..) .مثل بچھ داری و ھمسر داری و(جوامع گوناگون 
در قوانین نوشتھ و نانوشتھ، در فرھنگ و سنت جامعھ برای زنان 

وظایف انسانی و "قائل ھستند، بھ رسمیت بشناسد و آن را بھ عنوان 
  !اردزنان پیش گذ" اخالقی

حجاب  ، مصرانھ تالش می کند کھ مسالھ١٨نویسنده در صفحھ 
قرار دھد و بھ  ذزنان را صرفا از زاویھ اجباری بودن آن مورد نف

در حالی کھ برخورد بھ ماھیت . حجاب کاری ندارد  فلسفھ و محتوای
حجاب بھ مثابھ یک امر کلی چھ در شکل اجباری آن و چھ در شکل 

زیادی برخورد دار است و بدون انگشت  آن از اھمیت" انتخابی"
گذاشتن بر ماھیت حجاب و کارکرد آن در نظام ھای زن ستیز در 

نخواھیم بود سطح آگاھی زنان را ارتقا داده و برای طول تاریخ قادر 
   .بخشیدن بھ کاالئی دیدن بدن زن تالش نمائیم پایان

ز یک عرصھ ضروری و پایھ ای ا  پرداختن بھ مسالھ فلسفۀ حجاب
مبارزه است کھ می تواند بھ عرصھ دیگر مبارزه، یعنی مبارزه با 

حجاب یعنی تحکیم و تثبیت زن بھ . اجباری بودن آن خدمت کند
در نتیجۀ حجاب، زن بھ موجودی فاقد   .عنوان کاالی قابل تملک مرد

حجاب و پورنوگرافی دو روی یک سکھ اند کھ  .اراده بدل می شود
در ھر دو، فرھنگ و . کز آن قرار دارداستفاده از بدن زن در مر

مردان حق دارند بدن : ایدئولوژی  پدرساالر و مردساالرغالب است
را از آن خود بدانند و بھ ھر شکلی کھ می خواھند با آنان   زنان

در حجاب بدن زن باید در یک زندان از طرف قانون و . رفتار کنند
" وس و شرفنام"سنت و کل مردان جامعھ حفاظت شود، چرا کھ 

پورنوگرافی بدن زن را بھ نمایش می . کل جامعھ بدان وابستھ است
خشونتی دست می زند و این بدن را متعلق بھ ھمھ  گذارد و بھ ھر

پورنوگرافی بدن زن مورد  در حجاب و  .مردان معرفی می کند
  .قرار دارد تحقیر و توھین و تحت انقیاد مرد

و بی اھمیت جلوه دادن  نوشین احمدی پس از سالیان دراز سکوت
حجاب اجباری  زنان کھ ریشھ در مذھب اسالم دارد، امروزه تالش 

وی در . با حجاب اجباری را پیش گذارد" مخالفت"دارد کھ نوعی از 
اش با حجاب اجباری را عدم "مخالفت "این کتاب بھ کرات دلیل 

مشروعیت دخالت گری دولت در حوزه خصوصی افراد ذکر کرده 
چھ کسی می تواند مرز بین حوزه خصوصی و عمومی  ولی. است

را مشخص کند؟ کدام امر خصوصی است کھ بھ حوزه عمومی ربط 
نداشتھ باشد؟ از طرف دیگر این نوع نگرش دست دولت را در 

بعنوان مثال آیا دولت . اعمال یورش بھ حوزه عمومی باز می گذارد
یل نقلیھ می تواند موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه ھا، وسا

را بھ عنوان حوزه عمومی پیش ببرد و چون حوزه عمومی است  ...و
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جدائی حوزه خصوصی و محق است؟ آن چھ کھ نوشین احمدی از 
این بار زنان را بھ چانھ زنی با عمومی طلب می کند این است کھ 

دولت حاکم بر سر این موضوع بکشاند و در این چارچوب بھ عنوان 
ھ ھای دمکراسی مورد عالقھ وی دارد موضوعی کھ ربط بھ پای

تو گوئی دمکراسی برای مردم در چارچوب یک . محصور کند
حکومت ارتجاعی و زن ستیز تئوکراتیک مذھبی حاکم بر ایران قابل 

آیا این خاک پاشیدن بھ چشم میلیون ھا زن در ایران   .تصور است
 نیست؟ اولین شرط دمکراسی در ایران جدائی دین از دولت است،
موضوعی کھ نوشین احمدی نھ تنھا سخنی در باره آن در این کتاب 
نگفتھ است بلکھ در طی سالیان متمادی با پیوند با زنان چادر بسر 
حکومتی و بطور مشخص در کمپین یک میلیون امضا، دین اسالم را 

   !مغایر با حقوق زنان نمی داند

 :فصل اول

در فصل اول کتاب نویسنده در بررسی   
کشف حجاب توسط رضا شاه،  مسئلھ

ضمن انتقاد از کسانی کھ تنھا بھ نقش 
دولت در این رابطھ می پردازند، فرھنگ 
سیاسی غالب در درون کشور را بھ عنوان 

نقدی کھ . عامل تعیین کننده معرفی میکند
بھ این نوع نگاه وارد است این است کھ 
نویسندۀ کتاب، در بررسی مسئلۀ کشف 

ده ترین عامل یعنی حجاب، بھ تعیین کنن
امپریالیسم و سیاستھای اقتصاد جھانی در 
آن دوره و نیاز روبھ گسترش بازار کار 

اشاره ای نمیکند و    بھ حضور زنان،
از طرف . عامدانھ آن را نادیده می گیرد

دیگربھ این ترتیب سر سپردگی رژیم 
وابستھ رضا شاه بھ امپریالیسم جھانی را 

این طرح را پنھان کرده و عامل اجرای 
  !فشار از پایین قلمداد می کند

ظاھرا برای نوشین کامال تصادفی جلوه 
می کند کھ ھم زمان در کشور ھای تحت 
سلطۀ منطقھ، سیاستھای مشابھی در رابطھ 
با زنان بھ اجرا گذاشتھ می شود و ھم 
انجمن ھاو گروه ھای زنان عملکردھای 

در این رابطھ (مشابھی رابروز می دھند 
کتاب  ٣٠ال خود نویسنده در صفحۀ بھ مث

مراجعھ کنید کھ تشابھ نقش ھدا شعراوی 
در مصر و صدیقھ دولت آبادی در ایران 

سیاست ھای مشابھ در   ).را نشان می دھد
نیاز عمومی سرمایۀ جھانی    منطقھ، بدلیل

بھ تغییراتی در ساختار کشور ھای تحت 
سلطھ است کھ با دیکتھ بھ سران این کشور 

ررسی نقش ب .جرا در آمده استھا بھ ا
حجاب بدون در زنان در رابطھ با مسئلھ 

نظر گرفتن جایگاه طبقاتی و جایگاه 
اجتماعی ھر یک از آنان شیوه ای است 
کھ در جای جای کتاب بشدت تبلیغ می 
 شود و زنانی مثل مھر انگیز دولتشاھی

، فرخ رو پارسا )اولین سفیر  زن از ایران(
 افخمی، مھناز )ایران اولین زن وزیر در( 
 ، کھ ھمھ گی )دومین زن وزیر در ایران(

 
از زنان حکومتی در زمان شاه بوده اند را 
بھ عنوان نمایندگان زنان ایران و پیشروان 

این کھ  .جنبش زنان معرفی می کند
نویسنده برای اعتبار بخشیدن بھ نظراتش 
در دوران اخیر ھم دست بھ دامان زنان 

می، برخی مجلس جمھوری اسال
روحانیون و زنان حکومتی امثال زھرا 
رھنورد می شود، دنبالۀ ھمین نگرش و 

چطور می توان   . ھمین سیاست است
انتظار داشت کھ زنان حکومتی کھ بخشی 
از بدنۀ رژیم ھای ضد مردمی و ضد زن، 
مثل رژیم شاه و جمھوری اسالمی ھستند، 

یعنی بخشی از بدنۀ ھمان رژیم ھایی کھ (
) امل بھ زنجیر کشیدن زنان اندخود ع

بتوانند نقش شوالیھ ھای ناجی زنان را 
مسالھ این است کھ نوشین   بازی کنند؟

احمدی نھ تنھا امروز و در این کتاب، 
بلکھ سالیان متمادی است کھ زد و بند با 
زنان حکومتی و غیر حکومتی اصالح 
طلب را اساس فعالیت خود قرار داده 

ین زنان می خواھد وی با اتکا بھ ا. است
قوانین، آن را برای  با تغییر برخی از

زنان قابل تحمل تر کند، ھمان کاری کھ 
مھرانگیز دولتشاھی و مثالھم در زمان شاه 
  .کردند، و این را فشار از پائین معرفی کند

کتاب در رابطھ با  ۴١در صفحۀ 
پیاده شدن طرح کشف حجاب  چگونگی

و  مردان روشنفکر"...  :می خوانیم
تجددخواه کھ عمدتا در خارج از کشور 

از (تحصیل کرده و بھ کشور ھای ھمسایھ 
   توانستند رفت و آمد داشتند،) جملھ ترکیھ

ھمراه کردن  از طریق قدرت رضا شاه و
جامعھ پیاده  تازه را دراین رویکرد  ،او

و باز در  )تاکیدات از من است( ."کنند
کشف حجاب  "... :می خوانیم ۴۶صفحھ 

ا شاه در مجموع، برآیند خواستھ رض
." بود،روشنفکران و تجددگرایان  آن زمان 

 جمالت باال مستقیما این معنا را در ذھن
رضا شاه تحت    خواننده ایجاد می کند کھ،

 تاثیر نیروھای روشنفکر و تجددخواه 

 
می داشتھ و اھداف مردمی  داخلی قدم بر

را دنبال می کرده و نھ در پاسخ بھ فرامین 
ھمان  .دیکتھ شده توسط اربابان جھانی اش

طور کھ در باال نیز اشاره شد، موضوع 
کشف حجاب در دوران رضا شاه را باید 
در چارچوب سیاست ھای آن دوره بنابر 
نیاز کشورھای امپریالیستی مورد بررسی 
قرار داد و نھ در چارچوب مخالفت 

اگر امروزه جھانی . روشنفکران جامعھ
بررسی کنیم، می بینیم کھ شدن سرمایھ را 

خیل عظیم زنان در سراسر جھان 
خصوصا زنان در کشورھای جھان سوم 
وارد بازار کار شده اند و در نتیجھ این 
وارد شدن برخی از سنت ھا ی فئودالی 

با منطق نوشین . نیز تغییراتی کرده است
احمدی باید بگوئیم کھ امپریالیستھا بانی 

صا زنان شده تغییرات بھ نفع مردم و مشخ
اند و آنان را از قید این سنت ھا 

اما کیست کھ نداند این . کرده اند"رھا"
انباشت سرمایھ و نیازھای سرمایھ داری 
است کھ در ھر جا کھ وارد می شود، بنا 

را دربافت این " تغییراتی"بر نیاز 
اما از آنجا کھ این . کشورھا ایجاد می کند

ق یک تغییرات، ریشھ ای نیست و از طری
دگرگونی انقالبی بدست نیامده است، نمی 
تواند زنان را بطور واقعی از بند سنت، 
عرف و فرھنگ فئودالی و عقب مانده رھا 

بطور مثال سنت ارتجاعی و پس . کند
مانده ھزاران سالھ ناقص سازی جنسی 

 .دختران خردسال بھ قوت خود باقی است

موضوع دیگر این است کھ نوشین 
اشتھ و دارد کھ ھمواره احمدی اصرار د

نقش پل بین مردم و دولت را بر عھده 
در این راستا است کھ ھر . گیرد

از طرف روشنفکران و یا " مخالفتی"
خادمین دولت ھای حاکم چھ در دوران 
رضا شاه و چھ در دوران جمھوری 
اسالمی را بھ عنوان خواست ھای مردمی 
جا می زند و تمام سعی و کوشش اش را 

  را بھ خورد " خدمات"ھ این می کند ک
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  . زنان و مردم جامعھ بدھد

اما تالش نویسنده برای مخدوش کردن 
مرز بین حکومت ضد مردمی با آحاد 
جامعھ بھ ھمین جا  محدود نمی شود و بر 

در    پایۀ ھمین نگرش است کھ نویسنده،
کتاب، دلسوزانھ  ۶٧-۶۶صفحات 

جمھوری اسالمی را بھ کسب تجربھ از 
رد رضا شاه بھ مسئلھ حجاب شیوه برخو

ھمان "...  :دعوت می کند و می نویسد
طور کھ امروز نیز عدم انعطاف پذیری 

" سبک زندگی زنان"حاکمیت در برابر 
حتی در غالب مقررات (ونوع پوشش شان 

و سرکوب ) مربوط بھ قانون فعلی حجاب
، می )و نھ لزوما بی حجابی(، "بد حجابی"

دیگری تواند بھ واکنش غیرمنطقی 
جمھوری اسالمی سی و چھار  ."بیانجامد

سال است کھ با استفاده از این واژه ھا 
تالش کرده است ) بی حجاب بدحجاب و(

کھ از یک طرف بین زنان تفرقھ بیاندازد 
و از طرف دیگر دختران شورش گری کھ 
ھر روز با نیروھای نظامی جمھوری 
. اسالمی در مصاف ھستند را کنترل کند

ال جنبش زنانی است کھ از بد این چھ فع
. حجابی و بی حجابی حرف می زند

استفاده و صحھ گذاشتن بر روی این واژه 
ھا صحھ گذاشتن بر روی سیاست ھای این 

 .رژیم در مورد حجاب است

نوشین احمدی بھ   با این نگرش است کھ
جمھوری اسالمی توصیھ می کند کھ کمی 
انعطاف داشتھ باشد و حداقل مثال سرکوب 
 کردن را نھ متوجھ بد حجابان بلکھ بی

 تا با واکنش غیر منطقی   حجابان نماید
بخوانید شورش عمومی زنان برای (

از  .در آینده مواجھ نشود) تغییرات بنیادی
مباحث دیگری کھ در این فصل قابل 
بررسی است نگرش نویسنده بھ مسئلۀ 

در صفحات . حقانیت و دمکراسی است
   ..". :می خوانیم ٧٣و  ٧٢

در پروسۀ جستجو برای کشف راه ھای 
گذار بھ دمکراسی و مدرنیت، اتفاقا  

خواستھ ھا " موضوع بر سر حقانیت
نیست، بلکھ در پروسۀ گذار جامعھ بھ 

 دمکراتیک، سوی تحقق سامانی 
و روش تحقق خواستھ ھای " چگونگی"

متنوع اقشار و گروه ھای اجتماعی است 
  چند کھ روند دمکراتیک در یک جامعۀ 

  ."فرھنگی را رقم می زند

یکی از نقاط برجستھ اختالف توده زنان 
. ایران با نوشین احمدی در ھمین جاست

خواستھ  حقانیت  اتفاقا  موضوع دقیقا  بر سر
ھمانطور کھ قبال ھم گفتیم این . ھاست

روشن است کھ خواستھ ھا و مطالبات 
نظامی مثل جمھوری اسالمی و زنان 

در جھت سرکوب و بھ  وابستھ بھ این نظام
زنجیر کشیدن زنان ایران خواھد بود و 
ھیچ قرابتی با مطالبات زنان ایران نداشتھ 
ونمی توان این تضاد خصمانھ را با واژه 

خواستھ ھای "  ھای مالیمی چون
  .تلطیف کرد"  متنوع

بنابر این تعریفی کھ این کتاب از 
دمکراسی می دھد چیزی نیست بھ جز 

 .ھ ھای نظام موجودحفظ و تحکیم پای
سئوالی کھ مطرح است این است کھ، این 
دمکراسی و مدرنیتی کھ نوشین احمدی در 
زرورقی از کلمات زیبا می پیچد اصوال 

اگر . قرار است چھ خدمتی بھ جامعھ بکند
قرار باشد خواستھ ھای متنوع اقشار و 

بخوانید آحاد (گروه ھای مختلف اجتماعی 
مسالمت آمیز  )جامعھ و سرکوبگران آنان

متحقق شود، از آنجا کھ خواستھ قشر 
حاکم، سرکوب مطالبات سایر اقشار است، 
و تحقق این دو ھم زمان با ھم غیر ممکن 
است، قطعا آن قشری توان تحقق خواستھ 
. ھایش را خواھد داشت کھ در قدرت است

در اینجا چیزی برای اقشار تحت ستم نمی 
یده ماند بجز پیکر ھولناک زرورق پیچ

سیستمی کھ مانع تحقق ابتدایی ترین   شدۀ
این پیکر ھولناک . خواستھ ھایش می شود

ھمان چیزی است کھ نوشین احمدی آن را 
   .با نام دمکراسی تعریف می کند

آنچھ زنان ایران و تودۀ مردم بھ آن نیاز 
دارند تحقق مطالبات بر حقشان است و 
بنابراین حقانیت مطالبات قبل از ھر چیز، 

کنترل . یین کنندۀ برخورد ما با آن استتع
زنان بھ وسیلۀ حجاب و قوانین ضد زن 
جمھوری اسالمی از مطالبات قشر زنان و 

   .مردان وابستھ بھ حکومت است

   :فصل دوم
 از کتاب شرایط جامعھ و   این فصل

زنان را بعد از خروج رضا شاه از کشور 
بررسی  ١٣۴٢تا قبل از سال ) ١٣٢٠(

معرفی جنبش زنان در  میکند و مدعی
جامعۀ موعود و مدل  .فاصلھ این سالھاست

دمکراسی انتخابی نویسنده، مدل کشور 
. ھای سرمایھ داری و امپریالیستی است

نروژ و امریکا را بھ عنوان کشور ھایی 
کھ دمکراسی در آنھا نھادینھ شده است 
مثال می زند و البتھ کالمی از عملکرد این 

تحت سلطھ نمی  کشور ھا در کشور ھای
نوشین احمدی از مافوق سودی کھ . آورد

با جھانی شدن سرمایھ، از طریق صدور 
سرمایۀ مالی و صنعتی بھ کشور ھای 

بردگی  و  توسعھ نیافتھ، بھ قیمت فالکت
مرد و کودک در سراسر  ھزاران زن و

جھان، نصیب امپریالیسم میشود سخنی 
او توضیح نمی دھد کھ حضور . نمی گوید

ی آمریکا در افغانستان و عراق در نظام
از این . کجای این دمکراسی می گنجد

سخن نمی گوید کھ اگر سطحی از رفاه و 
آزادی در کشور ھای امپریالیستی برای 
خاموش نگاه داشتن ساکنانش مھیاست، این 
تنھا بھ قیمت عدم امنیت و فقر و فالکت در 

سوختن . کشورھای تحت سلطھ می باشد
رکارگاه ھای تنگ و صدھا کارگر د

تاریک و فاقد حداقل استاندارد ھای ایمنی 
در زیر   در بنگالدش و پاکستان و مرگ

آوار  دخمھ ھایی کھ بھ آن نام کارگاه 
تولیدی داده بودند، برای چند ھزاران زن 

با   کھ در بدترین و نا امن ترین شرایط، 
نازل ترین دستمزد ھا برای سود ھای 

ریالیستی کار می کالن سرمایھ ھای امپ
کردند، گوشھ ھایی از عملکرد این 

  .جھان است در" دمکراسی "

نویسندۀ این کتاب در تعریف خود از 
دمکراسی موجود در کشور ھای سلطھ 
گر، از عملکرد نظامی و اقتصادی این 

، در کشور ھای "حکومت ھای دمکرات"
تحت سلطھ، سخنی بھ میان نمی آورد کھ 

بای  دمکراتیک آنان مبادا بزک از چھرۀ زی
در  .پاک شده و ھیوال پدیدار گردد

بی صفحات بعدی بھ چگونگی رفع قانون 
حجابی اجباری از دیدگاه نویسنده بر می 

کھ یکبار دیگر بر روشنفکرانھ . خوریم 
. بودن عملکرد رضاشاه تاکید می گذارد

مطابق نظر نویسنده بھ دلیل فشارھای 
و روشنفکرانھ  روحانیت کھ رویکرد

رضاشاه را تاب نمی آوردند،  مدرنیت
  محمد رضا شاه ناگزیر بھ عقب نشینی شد 
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   .و مسئلۀ کشف حجاب پس گرفتھ شد

در این بخش از کتاب نویسنده بھ طور 
مفصل بھ تاریخچھ و نقش انجمن ھا و 
گروه ھای زنان پرداختھ ولی از آنجا کھ 
بازعامدانھ  ھمھ را در یک توبره ریختھ، 

ن ھیچ تصویر دقیقی از توازن از خواندن آ
قوای سرکوبگر و سرکوب شده، نصیب 

وی با تجرید وقایع . خواننده نمی شود
تاریخی از محیط پیرامونشان، آن طور کھ 
برای تائید گفتھ ھایش نیاز دارد بھ تاریخ 
سمت و سو می دھد و آن را بھ شیوۀ 
کتابھای درسی در این حکومت ھا تحریف 

    .می کند

کتاب، نویسنده،  ١٠۶در صفحۀ 
برخورد صدیقھ دولت آبادی را در برابر 
نادیده گرفتن حق رأی  زنان توسط دکتر 
مصدق با برخورد  تشکیالت زنان حزب 

رویکرد صدیقھ    توده مقایسھ می کند و
صبر  کھ انتخاب سکوت و دولت آبادی را

بود را نقد می کند ولی آن چھ در مقابل، 
یالت زنان تأئید میکند این است کھ تشک

حزب توده از طریق رجوع بھ مجامع بین 
المللی علنا  بھ اقدام دکتر مصدق اعتراض 

اوال در تحلیل این برخورد  زنان  . می کنند
حزب توده، نوشین احمدی دعواھا و 
سیاست ھای جاری آن زمان را ندیده می 
گیرد و توضیح نمی دھد کھ این رویکرد 

ی حزب در واقع دنبالھ روی از سیاست کل
توده بود کھ ملی شدن نفت را محکوم می 
کرد، بھ این دلیل کھ ملی شدن نفت باعث 
کنترل نفت شمال کھ در آن زمان دست 
شوروی بود، می شد و در انتخاب  این 
رویکرد حمایت از حقوق زنان نقشی 

دوما  این حرکت و ھم . بازی نمی کرد
چنین ارزیابی مثبت نوشین احمدی از آن، 

ھھ برای مجامع بین المللی خریدن وج
ھمان مجامعی کھ ھر جا منافع . است

امپریالیستھا را در خطر دیدند چشم بروی 
برای مثال کشتار . ھر جنایتی بستند

با  ۶٧ھزاران زندانی سیاسی در تابستان 
سکوت ھمین مجامع بین المللی برگزار 

ولی ھمچنان نویسنده در قبال این  .شد
سیاستی را در مجامع بین المللی ھمان 

زمان جمھوری اسالمی دنبال و تایید 
. میکند کھ حزب توده در زمان شاه میکرد

شاھدیم کھ  ١١٣و ١١٢در صفحات 
نویسنده با تاسف از این یاد می کند کھ بعد 

جنبش زنان گفتمان مستقل  ١٣۴٢از سال 
و تأثیر گذار خود را از دست می دھد و 
اصل واساس جنبش زنان بھ عنوان 

اھی برای حفظ منافع مشترک زن پایگ
این کھ در آن سال . ایرانی از بین می رود

ھا، زنان بھ دالیل عقب افتادگی جامعھ، 
و سنت و غیره مبارزه را ادامھ  گفرھن

  .ندادند، جای تاسف است

اما نوشین احمدی خراسانی مدعی فعال 
اصرار  ٨٨جنبش زنان، خود در خیزش 
ح خواستھ می ورزید کھ زنان نباید با طر

وی در . ھای خود در مبارزه حضور یابند
آن دوران تمام تالش خود را بر این 
گذاشت کھ بتواند زنان را قانع کند کھ چرا 

باشند و چرا " رأی من کو"باید بھ دنبال 
این یکی از اصلی ترین و مھم ترین حق 

این کوشش ھا در راستای . شھروندی است
جنش زنان  این بود کھ بھ این وسیلھ بتواند

را منحرف کرده و آن را بھ زیر پرچم 
جناحی از حاکمیت زن سیتز اسالمی 

  .بکشاند

طی گزارشاتی کھ نویسنده در رابطھ با 
فعالیت انجمن ھای مختلف زنان وابستھ بھ 
دربار، ارائھ می دھد، می بینیم کھ چطور 
این گروه ھای زنان بشدت با ھم رقابت 

لوی یعنی می کردند کھ بتوانند اشرف پھ
شاه و رئیس مافیای مواد مخدر  خواھر

ایران را بھ پذیرفتن مقام ریاست انجمن، 
حزب و یا گروھشان راضی کنند و مثال 

می خوانیم کھ چطور   ١٢٢در صفحۀ 
نویسنده اعمال این گروه ھا را تطھیر می 

ترین سخنش این است کھ " منتقدانھ"کند و 
ضرورت نداشتھ کھ این ھمھ تالش، ھمت 
و از خودگذ شتگی را بھ خاندان سلطنت 

 :نوشین احمدی می نویسد. منتصب کنند
یعنی ھمراه (بی شک چنین تالش ھایی "

کردن بخش ھایی از ھیئت حاکمھ از سوی 
کنشگران جنبش زنان برای پیش برد 

ھمواره در ) حقوق و منافع زن ایرانی
جنبش ھای زنان در سراسر جھان امری 

ضروری بوده است  پذیرفتھ شده و اتفاقا
اما بھ نظر می رسد آنچھ واقعا ضرورت 
نداشت انتصاب این ھمھ تالش و ھمت و 

 و از خود گذشتگی فعاالن جنبش زنان
بھ خاندان سلطنت ) دستاوردھایشان(

نوشین احمدی از البالی صفحات   ."بود
تاریخ جھان، کسانی را جستجو می کند کھ 

ا بھ اسم جنبش زنان با دولت ھایشان و ی
بخش ھائی از آن ھمراھی کردند و از این 
ھمراھی بھ عنوان پلکانی برای باال کشیدن 

چرا کھ او بیش از . خود استفاده کرده اند
ھر زمان دیگر نیاز دارد کھ ھمراھی،  
ھمگامی و ھم فکری خود با سران و 
سالطین جمھوری اسالمی و زنان مجلسی  
آن را عملی بھ حق و ضروری معرفی 

رای خود پشتوانھ ایجاد کند و از کرده، ب
این طریق خود را ھر چھ بیشتر بھ دایره 

  .حکومت نزدیک ترکند

ضد زن، جانی،  ھمراه کردن حکومت
خون خوار و فاسد پھلوی با کدام جنبش 
زنان و از طرف کدام اقشار می تواند 

آن جنبش زنانی   ضروری باشد؟ پذیرفتھ و
ات کھ پتانسیل ھمراھی و مشارکت در جنای

چنین رژیمی را داشتھ باشد مطمئنا نمایندۀ 
    .تودۀ زنان ایران نخواھد بود

نویسنده در این کتاب، بارھا از زنانی   
کھ با رژیم پھلوی نزدیک و یا بخشی از 
آن بودند و در مقابل افکار و عقاید انقالبی 
قرار داشتند، بھ عنوان ناجیان  زنان یاد 

اتش در یکی از زنانی کھ از خدم. می کند
این کتاب بسیار قدر دانی شده، ستاره 

ستاره فرمان . فرماییان است فرمان
فرمابیان در خاطراتش کھ می توانیم در 

: بخوانیم چنین می نویسد ١٢۶صفحۀ 
کوشش ھای من در جلوگیری از نفوذ "

افکارو عقاید تند انقالبی در بین 
این ایده ھای . دانشجویان ثمری نداشت

بش دانشجویان خارج از انقالبی توسط جن
کشورترویج و تبلیغ می شد و نفوذ افکار 
انقالبی، تمام مراکز تحصیلی کشور را در 

کوششھای ستاره  ."بر گرفتھ بود
تالش و "فرمانفرماییان از جملھ ھمان 

گذشتگی فعاالن جنبش  خود ھمت و از
است کھ نوشین احمدی ضرورتی " زنان

. بیند بھ انتصاب آن بھ خاندان سلطنت نمی
با وقاحت  و فرمانفرماییان بھ صراحت

تالش خود در ممانعت از رشد   تمام بھ
. اشاره می کند   آگاھی در بین جوانان

آگاھی انقالبی کھ می توانست پایھ ھای 
تخت سلطنت را بلرزاند، برای ھمۀ آنانی 

برایشان حیاتی   کھ حفظ این تاج و تخت
 و .بود، یک زنگ خطر جدی تلقی میشد

نویسنده بھ کسانی کھ  ١٣٣در صفحۀ  باز
بھ انگیزۀ حاکمیت در اعطای حقوق 
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شھروندی شک می کنند بھ شدت انتقاد می 
کند و بھ این ترتیب خواننده را ترغیب می 
کند کھ ساده لوحانھ و بدون در نظر گرفتن 

کھ اعطای   ماھیت ھیئت حاکمھ، بپذیرد
می تواند یک عمل خیر   این حقوق

  .حاکمیت باشد خواھانھ از طرف

می  آنچھ در این کتاب، بار ھا بھ آن بر
خوریم این است کھ نویسنده عامل اصلی 
در تحمیل حجاب اجباری و بطور کلی 
موقعیت فرودست کنونی زنان را نھ 
حاکمیت، بلکھ نیروھای ضد شاه و ضد 

اگر جنبش ضد  .جمھوری اسالمی می داند
شاه را بھ نیروھای مذھبی و نیرو ھای 

قسیم کنیم، در رابطھ با رھایی زنان چپ ت
بھ طور کلی نمی توان انتظاری از 

مذھب ایدئولوژی . نیروھای مذھبی داشت
است کھ در آن جایگاه فرودست زنان 
رسما  پذیرفتھ شده و نیروھای حامل این 
ایدئولوژی حد اکثر می توانند مثال  در 
مورد عمق چالھ ای کھ برای سنگسار 

ختالف نظر داشتھ زنان حفر می شود، ا
نیروی . باشند و نھ در مورد اصل برابری

دیگر مطرح در جنبش ضد شاه جریانات 
این جریانات حامل ایدئولوژی . چپ بودند

ھستند کھ بر پایۀ برابری وعدالت 
اجتماعی استوار است و بنابر این در 
رابطھ با جنبش زنان باید مسئول و 

ھ نقدی کھ بر این نیرو ب. باشند   پاسخگو
طور کلی وارد است این است کھ بھای 
الزم را بھ جنبش زنان نداده و بھ جای 
متشکل کردن زنان حول مطالبات مستقل 

مسئلھ مبارزه برای رھایی   جنسیتی اشان
زن را بھ بعد از پیروزی انقالب حوالھ 

ولی این انتقاد با آنچھ نوشین احمدی . دادند
 در کتابش بھ آن می پردازد تفاوت ماھوی

نوشین با اصرار تمام نقش حکومت . دارد
و اربابان خارجی اش را در سرکوب 
جنبش زنان، کم رنگ کرده و 

برعکس، آنان را دارای پتانسیل رھا  حتی
زنان می خواند ودر عوض جنبش  سازی

چپ را در ستم بر زن و فرو پاشی جنبش 
زنان بھ عنوان مقصر اصلی معرفی می 

بش کند؛ این در حالی است کھ جن
کمونیستی در سطح جھان خصوصا در 
کشورھای سابقا سوسیالیستی نشان دادند 
کھ موضوع آزادی و رھائی زنان از چھ 
درجھ از اھمیت برخوردار است و بر پایھ 

آن پیشروی ھای قابل مالحظھ ای را 
و بر کسی ھم پوشیده نیست . سازمان دادند

کھ ھم اکنون درون جنبش زنان، آگاه ترین 
ی ترین بخش این جنبش، زنان چپ و انقالب

وجود این دستھ از . و کمونیست ھستند
زنان باعث شده است کھ جنبش زنان 
ایران نھ برای خواستھ ھای حقیر و 
کوچک بلکھ برای در دست گرفتن 
سرنوشت خود و سایر ستمدیده گان، 
مبارزه را بر علیھ رژیم زن ستیز 

  .جمھوری اسالمی بھ پیش برند

  :فصل سوم

فصل بھ جایگاه جنبش زنان در این 
می    ۵٧و انقالب  ۵٧تا  ۴٢سالھای 
البتھ از ھمان دیدگاه مغرضانھ   پردازد؛ 

ای کھ نتایج مطلوب نویسنده را استنتاج 
 در  .می کند و تاریخ را تحریف می نماید

تحلیل نویسنده، اتفاقات داخلی ایران کامال 
گویی ایران نھ . انتزاعی بررسی می شود

مین بلکھ در کره ای مجزا بھ در کرۀ ز
حیات اقتصادی و سیاسی خود ادامھ می 
دھد و ھیچ رابطھ ای با جھان ندارد و این 
تفکر را بھ خواننده القا می کند کھ حاکمیت 
این کشور در زمان رضا شاه، در زمان 
محمد رضا شاه و ھمچنین در زمان 
جمھوری اسالمی حاکمیتی مستقل از 

امروزه حتا  .تامپریالیستھا بوده اس
جریانات راست و ارتجاعی وابستھ بودن 
رژیم ھای پھلوی بھ امپریالیستھا را رد 
نمی کنند و آن را بھ عنوان پدیده ای کھ 

جامعھ ایران شده است " پیشروی"باعث 
بررسی و تحلیلھای . معرفی می کنند

نوشین احمدی خراسانی در رابطھ با 
 مستقل بودن رژیم ھای پھلوی و جمھوری
اسالمی تحریف آشکار تاریخ است برای 
این کھ بتواند راه را برای مماشات و 

یک  .سازش با جمھوری اسالمی باز کند
   بار دیگر در ادامھ تحریف تاریخ

خصوصا برای نسل جوان در مورد وقایع 
 :آمده است ١۵۵دوران انقالب در صفحھ 

بھ عبارتی روشن و بی تعارف، باید گفت "
 ۵٧شش زنان در انقالب پو کنترل بر: کھ

بھ ھیچ وجھ موضوعی فردی نبود بلکھ 
یکی از نماد ھای اصلی و رمز آلود 

   ... ."بود" جنبش ضد شاه"

طرح چنین ادعای بی اساسی آن ھم در 
زمانی کھ ھنوز جمع کثیری از شرکت 
کنندگان در انقالب زنده اند و دچار 
فراموشی ھم نشده اند، دور از احتیاط 

زنان و مردانی کھ از قبل از  حد اقل. است
انقالب و سال ھای اولیھ انقالب در 
مبارزات شرکت داشتند بھ یاد می آورند 

و کمونیست در   کھ حضور نیروھای چپ 
جنبش ضد شاه نھ یک حضور فرعی بلکھ 
. یک وزنۀ سنگین و تعیین کننده بود

معرفی جنبش ضد شاه بھ عنوان یک 
 جنبش مذھبی و پنھان کردن واقعیت
حضور صف ھای طویل تظاھرات چپ 
ھا کھ در آن حتی یک زن ھم با روسری 
دیده نمی شد و در تمامی دوران انقالب و 
سال ھای اولیھ بعد از حاکمیت ضد انقالب 
حضور پر رنگ خود را در خیابان ھا و 
دانشگاه ھای تھران و شھرستان ھا بھ ثبت 
رسانده بود، چیزی بھ جز تحریف 

پاک کردن حافظۀ . ستمغرضانۀ تاریخ نی
جنبش   تاریخ از وجود و مبارزات وسیع

چپ ھمان سیاستی است کھ حاکمیت با 
کشتار، تبعید و زندان خیل عظیمی از 
مبارزان جنبش سعی کرده است انجام دھد 
و دقیقا نویسنده ھم با تحریف تاریخ، این 

    .سیاست را حمایت می کند

درست است کھ جنبش چپ مسئلۀ 
اجباری و مبارزه زنان  حجاب و حجاب

اما ھرگز . علیھ آن را، جدی نگرفت
 ،این جنبش. جنبش چپ آن را تأیید نکرد

حجاب را چھ از نوع اجباری یا 
و زنان  .سمبل اسارت می دید" اختیاری"

چپ ھم آن را در ھیچ دوره ای از تاریخ 
اگر جایی برای رعایت مسائل . برنگزیدند

کتیک تا امنیتی از حجاب بھ عنوان یک
استفاده شده، این بھ معنی تأیید و تبلیغ و 

  .انتخاب این پوشش نبود

نکتھ دیگری کھ در این کتاب قابل توجھ 
 اجبار در   است این است کھ نویسنده تنھا

در . می کشد"چالش "حجاب را بھ 
کھ حجاب در اساسش ضد زن  صورتی

  ". اختیاری"است، چھ اجباری و چھ 

وظیفھ حجاب زن را کاال می کند و 
کنشکر زن، سر فرود آوردن در مقابل 
عقب افتادگی زنان نیست بلکھ آگاه کردن 
آنان است کھ بھ خودشان بھ عنوان یک 
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انسان نگاه کنند نھ یک شیئی ای کھ باید 
از سوی   .مورد تملک مردان خانواده باشند

دیگر نویسنده برخوردی بھ روی دیگر 
سکھ، یعنی سکسیسم و استفادۀ کاالیی از 

ھمانطور کھ پیشتر آمد زن . بدن زن ندارد
از دیدگاه مذھب کاالیی است کھ متعلق بھ 

می ..) پدر، برادر، ھمسر(صاحب آن 
و حجاب وسیلھ ای است کھ کاال . باشد

بودن زن را تحکیم می بخشد و این کاال را 
از دسترس غریبھ بھ دور می دارد؛ ولی 
روی دیگر سکھ ھم برخوردی است کھ 

ان سرمایھ داری و غرب بھ امروزه جھ
از دید نظام سرمایھ داری ھم، . زن دارد

کاالیی کھ ارزشش با میزان . زن کاالست
زیبایی و فریبندگی ظاھرش ارزیابی می 

تجارت سکس بعد از اسلحھ بھ . شود
  . دومین تجارت پر سود دنیا بدل شده است

مسابقات ملکھ زیبایی و جراحی ھای 
پرنو، مدل ھای بیشمار زیبایی، فیلم ھای 

ھر روز بیشتر بھ ...عکاسی و تبلیغاتی و
جایگاه فرودست زن بھ عنوان کاال تأکید 

با ورق زدن مجالت زنان در . می ورزند
غرب براحتی می توان دید کھ مدیای 
غرب برای مخاطبین زن خود چھ مطالبی 

بتوانند کاالئی بودن زنان   درج می کنند، تا
ل زنان را در این نظام در فکر و عم

مطالبی کھ بھ اندازۀ دور  .نھادینھ کنند
سینۀ فالن ھنرپیشھ و چگونگی داشتن 

   اما. چھره و بدنی جذاب خالصھ می شود
ھرگونھ " حجاب و روشنفکران "در کتاب 

انتقادی بھ سیاست ھای زن ستیزانۀ غرب 
تمامی مباحثی کھ این . تقبیھ می شود

   سیاست ھا را مورد حملھ قرار می دھد
ردیف بحث ھای ناموس پرستانۀ  در

ارتجاعی و مرد ساالرانۀ نیروھای مذھبی 
قرار می دھد تا کسی جرأت نکند سیاست 
ھای ضد زن سرزمین ھای موعود  

  .نویسنده را افشا کند

  

  :فصل چھارم

و  این فصل وقایع بعد از انقالب 
برخورد زنان بھ اجباری شدن حجاب را 

در این فصل ھم مثل . بررسی میکند
فصول قبلی، زنان حکومتی، بھ عنوان 
نمایندگان زنان ایران معرفی می شوند و 

روزه با شکوه زنان علیھ  ۵راھپیمائی 

بی اھمیت  ۵٧مارس  ٨حجاب اجباری در 
در صفحۀ . و کوچک جلوه داده می شود

در واقع در آن دوره "....  :آمده ١٩٢
و " لشکر کشی بھ خیابان"التھاب انقالبی، 

ی برای گروه ھای مختلف بسیج مردم
حامی انقالب بھ راحتی قابل تحقق بود و 
بھ تالش جانفرسا برای بسیج گری، نیاز 

در واقع برگزاری تجمع ... چندانی نداشت
و راھپیمایی در روزھای ملتھب انقالب 
قابل مقایسھ نیست با روزھائی کھ جامعھ 

بھ زیر سایھ دولتی مستقر و با    در آرامش
از ھمین رو وقتی بھ . بردثبات، بسر می 

کل تظاھرات و جمعیتی کھ بھ منظور 
مراسم "و نیز برای شرکت در (اعتراض 

شرکت کرده بودند نگاه میکنیم ") مارس ٨
نمی توان این تظاھرات و راھپیمایی ھا را 

از " دهواکنش بسیار گستر"در مجموع اش 
اوال بر خالف ... جانب زنان قلمداد کرد

روز ھا   میکند، در آن آنچھ نویسنده ادعا
مقابلھ کردن با رژیمی کھ بھ اسم انقالب 
بھ قدرت سیاسی رسیده بود کار بسیار 
شاقی بود و ھر انتقاد کوچکی می توانست 
از جانب حتی مردم عادی بھ خشونت 

زنان اولین بخش از جامعھ . کشیده شود
لی با وبودند کھ مورد حملھ قرار گرفتند 

زن تازه بھ شان ارتجاع ضد  مبارزات
قدرت رسیده را بھ عقب کشاندند و ھریک 
از سران و سالطین رژیم را علنا بھ پس 

 حضور. گرفتن حرف خود واداشتند
خیابان با  روز در ۵ھزاران زن بھ مدت 

شعار ھای انقالبی علیھ حجاب اجباری، 
آن ھم در شر ایطی کھ بنا بر شواھد 

حزب اللھی با چاقو   تاریخی، تعداد زیادی
قمھ بھ صف تظاھرات حملھ می کردند،  و

رادیکال ترین حرکت وسیع و مستقل زنان 
حول مطالبات جنسی اشان در طول تاریخ 

کیت میلت می گوید    . جنبش زنان است
کھ یکی از بزرگترین تظاھرات ھائی بوده 
کھ در آن دوره در سطح جھان اتفاق افتاده 
است آنھم برای دفاع از ماھیت انقالب کھ 

ار بود با آن بھ عقب بر نگردند و اولین قر
نیروی اجتماعی بود کھ بدرستی این شعار 

" آزادی زن معیارآزای جامعھ است"کھ 
این تظاھرات نقطۀ عطف . پیش گذاشترا 

نوشین . تاریخ مبارزات جنبش زنان است
احمدی با بی اھمیت شمردن این 
تظاھرات، قصد دارد بخش اصالح طلب 

ھای زنان حکومتی جنبش زنان و حرکت 
در قبل و بعد ازانقالب را کھ با آویزان 
شدن بھ بارگاه رژیم قصد اصالح چند 

  .قانون را دارند، عمده جلوه دھد

نویس  نده از س  خنرانی  ١٩٣در ص  فحھ  
خانم گوھرالش ریعھ دس تغیب در تظ اھرات 
ب  زرگ موافق   ان حج  اب م   ی نویس  د ول   ی 

رفتھ از خانم زھرا رھنورد کھ در " یادش"
روزھ    ا در دانش    گاه ھ    ای ای    ران ب    ھ  آن

سخنرانی در رابطھ با حجاب می پرداخ ت 
زیب   ائی "از کس   ی بگوی   د ک   ھ از . بگوی   د

حجاب می گفت و جاب را بھ عنوان پرچم 
ملی ایران معرف ی م ی ک رد ک ھ رض ا ش اه 

آخ  ر  در "!دادای  ن پ  رچم مل  ی را ب  ر ب  اد 
 :مینویس   د ١٩۵و ابت   دای  ١٩۴ص   فحۀ

ھ  ای سیاس  ی چ  پ زن انی ک  ھ در گ  روه "...
فع  ال بودن  د اساس   ا  دیگ  ر ق   ادر ب  ھ ادام   ۀ 
مبارزه علیھ اجب اری ش دن حج اب نبودن د، 
چ  را ک  ھ آن  ان ب  ھ واس  طۀ فش  ارھا و بس  تھ 
شدن فضای سیاسی، یا در ح ال خ روج از 

بھ ھمراه ھ م حزب ی ھ ای  یا کشور بودند و
خود، مورد تعقیب نیرو ھای امنیت ی رژی م 

ی  ا  دن  د، ون  و پ  ای اس  المی ق  رار گرفت  ھ بو
ب  رای آنک  ھ م  ی خواس  تند ب  ا زن  ان ھ  وادار 
رژی   م س   ابق، ھمگ   ام و ھم   راه نش   وند از 
مب   ارزه ب   رای ح   ق پوش   ش خ   ود دس   ت 

نویس نده از بس یاری از زن انی ک ھ  ."شستند
بھ دست رژیم بھ زندان افتادند و در زندان 
مخوف ای ن رژی م ب ر علی ھ حج اب مب ارزه 
ا کردند و بسیاری اشان بھ خاطر مخالفت ب

استفاده از حجاب در زندان شکنجھ شدند و 
حرفی بھ می ان   جانشان را از دست دادند،

در چندین کت اب منتش ر ش ده از . نمی آورد
خاطرات زنان زندانی سیاسی، ای ن م وارد 

نوش  ین احم  دی ام  ا ب  ھ ای  ن . مش  ھود اس  ت
بخ  ش از ت  اریخ ک  اری ن  دارد چ  را ک  ھ ب  ھ 
دنب ال ای ن اس  ت ک ھ ت  اریخ مب ارزات زن  ان 

پ و انقالب  ی را تحری  ف کن  د و آن  ان را چ  
نزد جوانان ب ھ عن وان نیروئ ی ب ی عم ل و 

 .پاسیو معرفی کند

  :فصل پنجم

نوشین احمدی برای توجی ھ ای ن ک ھ چ را 
سالیان درازی ی ک کلم ھ در م ورد حج اب 
کھ ھیچ، حتی حجاب اجب اری ھ م نگف ت و 
در نوش  تھ ھ  ای گذش  تھ اش، ب  ا مث  ال زن  ان 

جب   ینک   ھ زن   ان، خ   ود بزف   روش از ا ھم ح 
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حجاب را برگزیده اند، نوشتھ است،  بھ یاد 
این افتاده است کھ ب رود و دس ت ب ھ دام ان 
ھم  ھ پرس  ی ھ  ای ن  وع جمھ  وری اس  المی 

ت ا دقیق ا ھم ان خ ط ھمیش گی را ک ھ . بش ود
حج  اب ب  رای بس  یاری اھمیی  ت ن  دارد، ب  ھ 

نویس   نده ھم   واره ب   ا اتک   ا ب   ھ . پ  یش بب   رد
ش ار جامع  ھ، مطالب ات عق ب افت اده ت رین اق

رس  الت پیش  روان جن  بش زن  ان را ب  ھ س  ر 
ف  رود آوردن در مقاب  ل ای  ن عق  ب افت  ادگی 
تقلیل می دھد؛ نھ اینکھ ارتقا آگاھی آنان را 

از ط   رف . در دس   تور ک   ار خ   ود بگ   ذارد
دیگ  ر اگ  ر موض  وع حج  اب ب  رای زن   ان 
اھمی ت ن دارد چ را جمھ وری اس المی تنھ  ا 

ب ی "کشور مسلمان اس ت ک ھ ب رای کنت رل 
نی  روی س  رکوبگر در خیاب  ان ھ  ا " ابیحج  

دارد؟ چرا ھ ر روزه ھ زاران زن و دخت ر 
در  ج  وان ب  ا ای  ن نیروھ  ا درگی  ر ھس  تند؟

ھم   ین فص   ل، نوش   ین احم   دی ب   ھ دلخ   واه 
جنبش زنان ایران را بھ دو بخش تقسیم می 

گرایشی کھ محور گفتم ان خ ود را ب ر . کند
سکوالریزم بنا کرده است و رویکردی کھ 

خ ود را ب ر دمکراس ی ق رار  محور گفتمان
  . داده است

باز معلوم نیس ت ک ھ نویس نده چط ور ب ھ 
این جمع بندی رس یده ک ھ گرایش ات جن بش 
زن     ان را م     ی ت     وان ب     ھ ای     ن عن     اوین 

) س  کوالریزم مح  ور و دمکراس  ی مح  ور(
سکوالریزم یا جدایی دین از . خالصھ کرد

ق   درت سیاس   ی ش   رط الزم ب   رای رھ   ایی 
زن  ان . نیس  تزن ان اس  ت ول ی ش  رط ک افی 

س  کوالریزم را ن ھ ھ  دف  چ پ، رادیک ال و
غ  ایی بلک  ھ ق   دم اول ب  رای رھ  ایی زن   ان 

بن ابراین س کوالریزم ب ھ  ایران م ی دانن د؛ 
تنھایی گویای نگرش و مح ور گفتم ان ای ن 

ول  ی نویس  نده تعم  دا  جن  بش . زن  ان نیس  ت
 زنان را در چارچوبی تعریف می کن د ک ھ

 دس  ت  بتوان  د ب  ھ راحت  ی آن را نق  د ک  رده،
در  .آخ  ر از ای  ن ج  دل پی  روز بی  رون بیای  د
 ک ھ حکومت مذھبی مثل جمھوری اس المی

 خود را با قوانین مبتن ی ب ر اس الم تعری ف
 میکن   د، حج   اب زن   ان و س   ایر نمادھ   ای

 پرچم  ی را ب  ازی میکن  د ک  ھ م  ذھبی نق  ش
اقت   دار و اس   تمرار حکوم   ت را ب   ھ آح   اد 

ب  ھ ھم  ین . جامع  ھ و ب  ھ جھ  ان م  ی نمایان  د
س  ت ک  ھ جمھ  وری اس  المی و ھم  ۀ دلی  ل ا

ان انی ک ھ در حف  ظ ش الودۀ ای  ن نظ ام ذینف  ع 
ھیچگون  ھ مخ  الفتی ب  ا  اس  تفاده از . ھس  تند

نم  اد ھ  ای م  ذھبی در س  طح جامع  ھ و در 
در . عرص    ۀ عم    ومی را ب    ر نم    ی تابن    د

ام  ا مش  کل وقت  ی : "...  آم  ده ٢۵٣ص  فحۀ 
شروع می شود کھ در یک ھمذات پنداری 

ھم  ۀ نم  اد ص  وری وتخیل  ی، ھ  دف ح  ذف 
در ) حتی نماد ھای دی ن س نتی (ھای دینی 

پھن  ۀ جامع  ھ و عرص  ۀ عم  ومی، ب  ھ مثاب  ھ 
حذف این نھاد ھا از ساختار دولت معرفی 

ھمانطور کھ قبال گفتھ ." و توجیھ می شوند
( شد حجاب و سایر نمادھای دینی ضد زن 

، نم  اد حقی  ر و )حت  ی نمادھ  ای دی  ن س  نتی
ن  ان ای  ن ح  ق ز. ف  رو دس  تی زن  ان ھس  تند

  .است

 ک  ھ اج  ازه ندھن  د ک  ھ رھ  ایی و اس  تقالل
ش  ان ب  رای تحک  یم ش  الودۀ نظ  ام جمھ  وری 

حقیق  ت ن  زد زن  ان  . اس  المی ھزین  ھ ش  ود 
معنی ای جز این ندارد نکتھ ای کھ در البھ 
الی کتاب بارھا ب ھ آن ب ر م ی خ وریم ای ن 

ب  ر . اس  ت ک  ھ حقیق  ت مطل  ق وج  ود ن  دارد
رس د اساس این حکم، نویسنده بھ اینجا می 

کھ بگوید ھمھ حق دارند و مرزی بین ح ق 
ب از ھ م ب ا مخ دوش . و ناحق موجود نیست

کردن مرز دوست و دشمن تالش دارد این 
توھم را ایجاد کند کھ اصوال دشمنی وجود 
ندارد کھ الزم باشد با آن برخورد قھر آمیز 

کث رت  و ع دم خش ونت کرد و نتیجا  فلسفۀ 
ی غ م ی را با تعاریف خاص خ ود تبل گرایی
در این رابطھ میت وان م ثال ب ھ مطلب ی . کند

در : "اشاره کرد  آمده  ٢۵۴کھ در صفحۀ 
واقع ذھنیت اتوپیا گرا کھ خ ود را ص احب 

م  ی ) حقیق  ت مطل  ق(اختی  ار ھم  ۀ حقیق  ت 
دان   د، معم   وال از مش   ارکت ب   ا نیروھ   ای 

 چن  د خ ط پ  ایین و . "دیگ ر پرھی  ز میکنن د
اعی، اگر ھر فرد یا نی روی اجتم   "... :تر

و  بپن دارد "مطل ق" آمال و حقیق ت خ ود را
 ب  ا اس  تناد ب  ر ای  ن ب  اور رمانتی  ک و غای  ت

نگ  ر، پ  روژه ھ  ای اجتم  اعی و باورھ  ای 
 و در نتیج  ھ ب  ی "حقیق  ت مطل  ق"خ  ود را 

نی رو نیاز از مشارکت و ھمکاری با دیگر 
 آن ھ  ا و حقیق  ت ھ  ا، تص  ور کن  د آنگ  اه

  نی  روی اجتم  اعی، ن  ا خواس  تھ ای  ن پتانس  یل
در خ   ود ایج   اد م   ی کن   د ک   ھ ب   ھ ج   ای  را

تکثرگرای  ی، ب  ھ مغ  اک ھولن  اک انحص  ار 

طلب               ی و ح               ذف دیگ               ران و 
کشیده شود، حت ی اگ ر  "خودکامگی" نھایتا

ای      ن خودک      امگی در س      ایۀ ح      اکمیتی 
بنظ ر م ی  ."رخ دھ د -نھ دینی و -سکوالر

رس   د الزم اس   ت ب   ھ مس   ئلۀ حقیق   ت کم   ی 
ھری  ک از اقش  ار و . عمی  ق ت  ر نگ  اه کن  یم

م ثال . ات جامعھ حقیق ت خ ود را دارن دطبق
وقت ی از حق وق زن  ان و س ایر اقش ار تح  ت 
س    تم س    خن م    ی گ    وییم، مب    احثی مث    ل 
دمکراس     ی، آزادی ھ     ای ف     ردی، آزادی 
اعتق   ادات وانتخ   اب ش   یوۀ لب   اس پوش   یدن 

ھمھ گی جزییاتی ھستند از یک ک ل و  ...و
آن کل کھ ھدف مبارزات حق طلبانھ است، 

ح  ق ھم  ۀ آح  اد  ع  دالت اجتم  اعی اس  ت ک  ھ
  .بشر است

نوشین احمدی خراسانی ب ا در مرکزی ت 
، آزادی در ح    وزۀ خصوص    ی ق    رار دادن

تالش می کند کھ ھمۀ ھدف مبارزات حق  
طلبانھ و عدالت جویانۀ اقشار تحت ستم را 
بھ دمکراسی خالصھ کند آن ھ م دمکرس ی 

اوال ک ھ دمکراس ی ھ م، ن زد  .طبقات ح اکم
. وتی داردطبقات مختلف تعریف ھای متف ا

دوم   ا  حت   ی اگ   ر بھت   رین حال   ت آن یعن   ی 
دمکراس  ی ک  ھ م  د نظ  ر اقش  ار تح  ت س  تم 
است موضوع بحثم ان ق رار دھ یم، ب از ب ھ 
خ  ودی خ  ود نم  ی توان  د ھ  دف باش  د، بلک  ھ 

ع   دالت  تنھ   ا بای   د ب   ھ ی   ک حقیق   ت یعن   ی
برجس  تھ ش  دن ای  ن . ، خ  دمت کن  داجتم  اعی

حقیقت و ھدف امری است کھ نویسنده بشد 
حذر میکند و بھ انحا مختلف ذھن ت از آن 

چ را . خواننده را از آن منح رف م ی س ازد
کھ عدالت اجتماعی مطل وب ھم ۀ اقش ار و 

برای تحقق آن باید اقلیتی کھ  .طبقات نیست
جایگ اه  سرمایھ و قدرت ھس تند از صاحب

 فرود آیند و مسلما ای ن ام ر داوطلبان ھ خود
 آن  ان ب  ا چن  گ و دن  دان. انج  ام نم  ی ش  ود

  حفظ و برای گاه خود را حقظ می کنندجای
حاض   رند ک   ھ  موقعی  ت برترش   ان ن   ھ تنھ  ا

تحت ستم را زیر  و سایر اقشار منافع زنان
براحت  ی از روی جن  ازه  پ  ا بگذارن  د بلک  ھ

دار و  خواھند شد طناب ھ ای ھای آنھا رد
خش  ونت و  .را ب  ھ پ  ا م  ی کنن  د زن  دان ھ  ا

 ک   ھ ھم   واره خ   ونین ام   ری اس   ت جن   گ
  بھ توده ھا تحمیل کرده اند،قدرت  صاحبان
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  دارد اختصاص  ٢٦ مارهش مارس ھشت نشریھ
درخشان آذر رفیق گی ویژه با آشنایی بھ  

          ***************  
»صفر سال زنان« کتاب  

ھای سخنرانی و مقاالت از ای مجموعھ  
  درخشان آذر رفیق

  آن چھ در پیش رو دارید منتخبی است از نوشتھ
  ھای من طی سال ھایی کھ در جنبش زنان 

  ی کھ بھ ھمراه دوستانمفعالیت کرده ام، از زمان
  برای لزوم تشکل مستقل زنان رزمیدیم و سازمان 
  زنان ھشت مارس را بنا نھادیم، در کنار سایر 

زنان انقالبی صدای مان را علیھ حکومت اسالمی حاکم بر ایران بلند کردیم ولی در 
ی کھ در مقابل جنایات امپریالیستھا نیز ساکت ننشستیم، با بیراھھ ھای اصالح طلبانھ ا

برابر زنان و جامعھ گشوده شد مبارزه کردیم و برای روشن کردن راه رھایی با ھم بھ 
این مجموعھ، پنجره ای بھ تاریخ دھسال اخیر مبارزۀ جنبش زنان نیز . جدل پرداختیم

ھست، با این امید کھ برای زنان جوانی کھ بھ صحن مبارزه با نظام مردساالر حاکم قدم 
 .ھ ای از منظر انقالبی ارائھ کندمی گذارند، پیشین

  . جھت تھیھ این کتاب با ایمیل زیر با ما تماس بگیرید

 zan_dem_iran@hotmail.com 

  در یوتوب مصاحبھ ھای آذر درخشان سخنرانی ھا و
http://www.youtube.com/user/Azarderakhshan/feed  

 

 

  

چ  را ک  ھ حقیق  ت ن  زد آنھ  ا چی  ز دیگ   ری  
  .است

می بینید کھ خن ده دار ب ھ نظ ر م ی رس د 
کھ بتوان از مشارکت و ھمک اری ب ا س ایر 

و ای  ن عم  ل  دم زد حقیق  ت ھ  ا نی  رو ھ  ا و
  طلب ی مبارزه با خودکامگی و انحصار را

نامید؛ مگراینکھ رسالتت این باشد کھ مانع 
حقیق ت ھ ای  ار تحت ستم علیھشورش اقش

بخوانید حقیق ت ص احبان س رمایھ و ( دیگر
  .بشوی) قدرت سیاسی

   :پایان سخن
در صفحات آخر کت اب، و در جمعبن دی 
ک  ھ انج  ام ش  ده، نویس  نده از تم  ام آس  مان و 
ریسمان بافتن ھای تا بھ اینجای کتاب، ب ار 

ک  ھ مس  ئلۀ حج  اب،   دیگ  ر تاکی  د م  ی کن  د
تیج ھ م ی گی رد ک ھ مسئلۀ جامع ھ نیس ت و ن

بای  د مب  ارزه را ب   ھ مخالف  ت ب  ا اجب   ار در 
ھ  م چن  ین آش  تی ب  ا . حج  اب مح  دود ک  رد

دشمن را توصیھ می کند وراھکار حصول 
این آشتی را تقلیل مطالبات بھ حد اقل ی ک ھ 

در  .می داند  برای دشمن قابل ھضم باشد،
 ب  ی ش  ک جل  ب :م  ی نویس  د ٢۶۶ص  فحۀ 

غی ر " نظر و حمایت و تواف ق ب ا نیروھ ای
نی   ز درگ   رو ف   داکاری، تس   اھل و " خ   ود

گذشتن از برخی ارزش ھای تقدس یافتھ و 
معی   اری ھ   ای رس   وب ک   رده در ذھ   ن و 

درس  ت اس  ت نوش  ین  ....."باورم  ان اس  ت
احمدی بسیار فداکارانھ بھ طبقھ اش خدمت 

در این راه ھمواره تالش کرده . کرده است
است کھ مرز بین خودی و غی ر خ ودی را 

ب ر پای ھ . ھ م ی توان د از ب ین بب ردتا آنجا ک 
ھمین نگرش است کھ در کل کتاب تمام ھم 

ی  ک ط  رف ب  ا  و غم  ش ای  ن اس  ت ک  ھ از
معرف  ی زن  انی ک  ھ در چ  ارچوب حکوم  ت 
پھل  وی ھ  ا ب  رای طبق  ھ خ  ود فعالی  ت م  ی 

جن   بش " کنش   گران"کردن   د را ب   ھ عن   وان 
زنان ج ا بزن د و از ط رف دیگ ر ت ا آن ج ا 

کمونیس  ت ک  ھ م  ی توان  د ب  ھ جن  بش چ  پ و 
حملھ کند و آن ان را عام ل حج اب اجب اری 

  .معرفی کند

ت  اریخی ک  ھ نوش  ین در ای  ن کت  اب آورده 
است، تاریخ مربوط بھ زن ان طبق ات مرف ھ 

نویس   نده در ای   ن کت   اب در . جامع   ھ اس   ت
رابطھ با اجباری ش دن حج اب دس ت و دل 
باز بھ زنان انقالب ی چ پ و نیروھ ای چ پ 

ل زھ  را ان  گ م  ی زن  د، ام  ا از کس  انی مث  

رھن   ورد ک   ھ ب   ا وص   ف زیب   ایی حج   اب 
نیروھ      ای ح      زب الھ      ی را از زاوی      ھ 
ای دئولوژیکی آم اده حمل ھ ب ھ زن ان مخ الف 
. حجاب می کرد، سخنی بھ میان نمی اورد

ت  اریخ نویس  ی ھ  م ام  ری مرب  وط ب  ھ من  افع 
نوش   ین احم   دی ک   ھ کل   ی   .طبق   اتی اس   ت

زحمت کشیده تا خودش را، بھ درون دایره 
بکش   اند، م   ی  ک   ومتی زن   ان و م   ردان ح

خواھد بھ زنان بگوید کھ شما ھ م بای د مث ل 
من بدوید و بنویسید و حنجره پاره کنید ک ھ 
صدایتان را باالئی ھا بشنوند و این طوری 
بھ باال وصل شوید و اعتبار پیدا کنید تا من 
ھ   م از ای   ن طری   ق بت   وانم معامل   ھ گ   ری 

آنچ  ھ . بھت  ری را ب  ا ب  االئی ھ  ا انج  ام دھ  م
حمدی، ارزش ھای تقدس یافتھ می نوشین ا

خوان  د، عملک  رد کس  انی اس  ت ک  ھ حاض  ر 
نیس  تند ب  ھ خ  اطر خ  رده ن  انی ھم  ھ چی  ز را 

ارزش ھ  ای تق  دس یافت  ھ . زی  ر پ  ا بگذارن  د
یعنی مبارزه برای جامعھ ای کھ زن ان اش 
خ    ود تص    میم گیرن    ده باش    ند، خ    ود در 
سرنوش   ت جامع   ھ ش   رکت کنن   د، مب   ارزه 

از زنجی ر ب ر برای جامعھ رھ ا ش ده، رھ ا 
دس ت و پ  ای زن  ان، رھ ا از کلی  ھ س  تم ھ  ا، 
رھا از استثمار، این ھ ا تق دس ھ ائی اس ت 
ک   ھ در ذھ   ن بس   یاری از زن   ان زن   دانیان 

در مقابل  ھ ب  ا  ۶٠سیاس  ی در دھ  ھ خ  ونین 
حجاب اجباری نق ش داش ت و ب رای بخ ش 
انقالب ی جن  بش زن  ان از معی ار ھ  ای رخن  ھ 

   .پو د مبارزات شان است کرده در تار و

  ■٩٢ردیبھشت ا 

 

  

mailto:zan_dem_iran@hotmail.com
http://www.youtube.com/user/Azarderakhshan/feed
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 :از یا دهیزگ
 کتاب یمعرف گزارش

 "۵٧در اسفند  رانیزنان ا زشیخ"
 

مونا امیری 

و بھ مناسبت چھل سال مطالعات زنان در " زنان و انقالب در خاورمیانھ "بھ کوشش شھرزاد مجاب و کالس  ٢٠١٣آپریل  ٧روز یکشنبھ 
حضور نویسندگان آن   با"  ۵٧خیزش زنان ایران در اسفند "نفر بھ منظور معرفی دو جلد کتاب  ٨٠دانشگاه تورنتو، برنامھ ای با حضور بیش از 

  .خانم مھناز متین و آقای ناصر مھاجر در دانشگاه تورنتو برگزار شد

ابتدا شھرزاد مجاب ضمن خوشامدگویی بھ مھمانان برنامھ و 
برای معرفی این دو : "حاضرین، در معرفی این دو نویسنده گفت

نویسنده بھترین کار این است کھ از کارھا و دستاوردھای بسیار 
کھ برای ما داشتھ اند صحبت کنم تا این کھ معرفی شخصی از مھمی 

آنھا انجام دھم و این ھا بعنوان دو پژوھشگر توانا و خودساختھ 
ھستند، خودساختھ بھ این معنی کھ خارج از محیط آکادمیک و چھار 
چوب دانشگاھی بھ این نوع پژوھش ھا می پردازند و دست می زنند 

عی ایران است و تمرکزشان روی و زمینھ کارشان تاریخ اجتما
مسالھ زنان و زندان است کھ اھمیت زیادی دارد و من خیلی از آن 

این دو جلد : شھرزاد در ادامھ صحبت ھای اش گفت. بھره برده ام
خیزش "کتاب کھ در حدود ھزار صفحھ است ھر دو تحت عنوان 

د و جل تولدی دیگراست کھ جلد اول بنام " ۵٧زنان ایران در اسفند 
اھمیت معرفی این دو کتاب بھ . است ھمبستگی بین المللیدوم بنام 

یکی اینکھ تاریخ نگاری ھمیشھ یک کار : چند نکتھ خالصھ می شود
تاریخ امروز با توجھ بھ تنوع و عدم ھمگونی کھ . سیاسی بوده است

دارد از دیدگاه ھای مختلف تاریخ مبارزات زنان ایران را مورد 
و اتفاقی کھ دارد می افتد این است کھ مسالھ  مطالعھ قرار می دھد

زنان خاورمیانھ و زنان ایران در سال ھای اخیر مخصوصا بعد از 
تبدیل شده بھ زنان مسلمان و از بین رفتن ھویت ھای  ۵٧انقالب 

دیگر زنان خاورمیانھ و تمام این ھویت ھا را در قالب زن مسلمان 
ه تاریخ سازی است بھ کردند کھ بھ نظر من این یک پروژ   خالصھ

گذشتھ، حال و آینده زن را فقط در چھار چوب اسالم    این معنی کھ
نکتھ دیگر اینکھ مردم این منطقھ از دنیا ، فقط . قابل فھم می کند

مسلمان نیستند بلکھ اسالم و یا ھر دین دیگری کھ وجود داشتھ باشد 
مخصوصا در مورد زن و مسالھ پاتریاکی و مسائل و معضالت 
بسیار مھمی را در مورد رھائی زن مطرح می کند، مذھب معضل 
بسیار مھمی برای حل رھائی زن است و در تاریخ صد سالھ ایران 

ما در لحظھ مھم : او در ادامھ گفت. این نکتھ بارھا ثبت شده است
تاریخی ھستیم کھ زنان تالش می کنند در ھر کجا کھ ھستند از قید 

یک حادثھ معمولی نبود  ۵٧یزش اسفند خ. پاتریاکی دینی رھا شوند
بلکھ یک نقطھ عطفی در تاریخ مبارزه با رژیم اسالمی است بخاطر 
این کھ انقالب مردم ایران کھ زنان نقش مھم و برجستھ ای در آن 

داشتند با بھ قدرت رسیدن جریانات اسالمی بھ پایان رسید و ضد 
انقالب تا بھ  انقالب بھ قدرت رسید و مبارزات زنان علیھ این ضد

بھ زنان بود و این  ،اولین یورش ضد انقالب. امروز ادامھ دارد 
تصادفی نیست این سئوال مھمی را پیش روی ما مطرح می کند و 
خواندن این کتاب بھ ما کمک می کند کھ چرا این یورش انجام گرفت 
و چرا این مقاومت ھنوز ادامھ دارد و اینکھ چرا نیروھای چپ بھ 

کردند و رھائی زنان را تاریخا تکرار بھ این مسالھ کرد زنان پشت 
کار مھناز متین و . کھ خطر عمده امپریالیسم است نھ رھائی زنان

ناصر مھاجر اھمیت بسیار دارد؛ چرا کھ نگارش تاریخی این دوره 
بھ ھمین منظور بھ گردآوری مدارک، اسناد، . را انجام می دھند

ن با تعداد زیادی از اقشار مختلفی از پرداختھ و ھمچنی...... مقاالت و
زنان کھ در این خیزش شرکت کرده بودند و شاھدین زنده آن دوره 

خواندن این کتاب باید بھ روشنفکران و   .ھستند، مصاحبھ کرده اند
فعاالن سیاسی این ھشدار را بدھد کھ اھمیت زنان را بعنوان یک 

وران اخیرو نیروی بسیار مھم انفالبی درک کنند مخصوصا در د
خیزش انقالبی مردم خاور میانھ و مخصوصا نقش زنان ایران در 

 ."پیشبرد مبارزه علیھ پاتریاکی مذھبی و اسالمی

بعد از این معرفی، شھرزاد از مھناز متین دعوت بھ سخنرانی 
 .کرد

بھ رغم این کھ خیزش : "مھناز متین در آغاز سخنان خود گفت
 عی ما زنده است و دست کم دردر حافظھ جم ١٣۵٧زنان در اسفند 

میان کنشگران حقوق زن پیوستھ بھ آن استناد می شود اما ھنوز 
تاریخچھ ای استوار بر پژوھشی . تاریخچھ ای از آن در دست نداریم

بیش و کم جامع کھ بتواند سویھ ھای گوناگون این خیزش را ارائھ 
شرکت  بستر و زمینھ، دالیل و عوامل، سیر رویدادھا، ترکیب: کند

کنندگان، ژرفا و گستردگی، خواست ھا و شعارھا، آرمان ھا و توھم 
ھا، و سرانجام پی آمدھای این رویداد کم مانند را بھ عبارت دیگر، 

از چند . پژوھشی کھ چرایی و چگونگی خیزش زنان را نشان دھد
نان، بھ فکر تھیھ مقالھ ای در زماه پیش از سی امین سالگرد جنبش 

رویداد تاریخی افتادیم ھدفمان در درجھ نخست بازسازی این 
  .مستندسازی بود
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در میان شھادت دھندگان، فعاالن : او در ادامھ گفت

چھ آن ھائی کھ در برگزاری . زن در آن دوره ھم ھستند
ھمت کرده بودند و چھ  ١٣۵٧روز جھانی زن در سال 

. آنھا کھ در کار پی ریزی سازمان ھای زنان بودند
از این نظر اھمیت دارد کھ ھم درک و شھادت آنھا 

دریافت این زنان را از مسالھ زن و خیزش زنان نشان 
ھا را با این خیزش روشن می  می دھد و ھم ارتباط آن

کند می خواستیم بدانیم این ایده رایج درست است کھ 
مارس بودند، با  ٨گویا فعاالن زن کھ در کار تدارک 
اری، برگزاری روز گفتھ ھای خمینی درباره حجاب اجب

جھانی زن را بھ تظاھرات خیابانی تبدیل کردند؟ بھ این 
. نتیجھ رسیدیم کھ چنین ایده ای اساسا درست نیست

بسیاری از این زنان ھمان طور کھ خودشان شھادت داده 
او در . اند، از تظاھرات زنان کامال بی خبر بوده اند
ثیر از تا: مورد ھمبستگی بین المللی این خیزش گفت

خیزش زنان بر فمینیستھای جھان جستھ گریختھ شنیده 
بودیم امیدی کھ در میان فمینیست ھای جھان متولد شد 

فمینیست ھای    .سابقھ ای را بوجود آورد ھمبستگی بی
فرانسوی درباره این جنبش کوتاه اما فوق العاده می 

برای نخستین بار زنان نمی گذارند انقالبی کھ در : گویند
آنھا نیاز و . کرده اند آن ھا را بدام بیندازد آن شرکت

..... آرزوھای شان را برای نیل بھ آزادی بیان می کنند
این زنان از دور دست بھ ما می گویند جنبش زنان زنده است، بیش 

راست . از ھمیشھ زنده است حتی اگر در اینجا گاه بخواب می رود
ت است کھ ما را بھ است کھ جنبش زنان ایرانی ما را بیدار کرد راس

اما زنان سرکش .... شاید آن را بزرگ کرده ایم. جوشش در آورد
از یاد نبریم کھ وقتی کیت میلت تردید زنان ". ایرانی وجود دارند

اگر آنھا : "ایرانی را برای ادامھ حرکت اعتراضی دید بھ خود گفت
  ."می دانستند کھ چقدر چشم در سراسر جھان بھ آنھا دوختھ است

از فعالین و ھواداران  ۵٧از متین کھ در دوران انقالب مھن
طبق اظھارات خودش در آن ، سازمان ھای چپ کمونیست بوده است

زمان ھیچگونھ توجھ و حساسیتی بھ مسائل زنان نداشتھ است تا 
نداشت و  ۵٧آنجائیکھ حتی ھیچ اطالعی از خیزش زنان در اسفند 

ال حقوق زنان شده بود، فع ؛چند سال بعد در تبعید وقتی کھ دیگر
پژوھش جدی در این زمینھ را آغاز می کند و فکر می کند شاید بدین 

ادای دین بھ زنانی کھ . وسیلھ دینش را نسبت بھ این جنبش ادا کند
خطر استبداد نوپای دینی را دریافتھ بودند و می دانستند تھاجم بھ 

زوھا و جایگاه و حقوق زن، اولین گام برای تھاجم بھ تمامی آر
االت متعددی کھ قاو در زمینھ م. امیدھای برخاستھ از انقالب است

اخیرا در مورد این رویداد تاریخی پرداختھ اند، می گوید این نوشتھ 
ھا نھ تنھا تصویر درستی از آن دوران نمی دھند بلکھ عنوان ھا 
طوری انتخاب شده اند و فاکت ھا طوری در کنار ھم چیده شده اند 

ھ یا ناآگاھانھ بھ ذھن مخاطب القا می کند کھ روشنفکران کھ آگاھان
دست در دست رھبران بنیادگرای جمھوری اسالمی، حجاب را در 

این نتیجھ گیری نادرست، تنھا مورد استقبال . ایران اجباری کردند
کسانی قرار می گیرد کھ دیروز در صف حزب هللا ایی ھا شعار یا 

مروز نظراتشان عوض شده روسری یا توسری را می دادند و ا

فقط مغشوش و مخدوش کردن نقش و مسئولیت افراد  ھدف آنھا. است
آن دوران است چھ آن ھائی کھ قطعا مخالف  و اقشار جامعھ در

حجاب اجباری بوده ولی بدالیل گوناگون در برابر اجباری شدنش 
اومت نکردند و چھ آنھائی کھ می خواستند بھ زور ھمھ ارزش قم

  .ارتجاعی را بھ مردم تحمیل کنند ھای بغایت

بخش مھمی از این کتاب بھ نقد جنبش چپ در مورد این خیزش 
نیروھای : "مھناز در این مورد می گوید. مھم تاریخ پرداختھ اشت

چپ، نیروھای دمکرات و بھ طور کلی نیروھای سکوالر در 
و در برخورد بھ  ۵٧برخورد بھ حرکت اعتراضی زنان در اسفند 

در این . بعیض و نابرابری جنسی، کارنامھ درخشانی ندارندمسالھ ت
ھیچ گونھ چشم پوشی و گذشتی را در بیان . واقعیت تردیدی نیست

انتقاد از چپ بھ گمان من، بھ بزرگی . این واقعیت نمی توان پذیرفت
این واقعیت است اما نھ ھمھ . انتظاری از آنھا بود کھ برآورده نشد

چپ کمونیست نمی تواند دلیلی باشد بر کم  رویکرد نیروھای. واقعیت
رنگ یا بی رنگ کردن نقش بسیاری از نیروھای دیگری کھ در عدم 

درست مثل این کھ کاری . حمایت از جنبش زنان سھیم بوده اند
  ."نکردن و حرفی نزدن موجب رفع مسئولیت می شود

وی در بخشی از صحبت ھایش . سخنران بعدی ناصر مھاجر بود
ر مورد این خیزش استناد می کنیم، فیلم وجود دارد، کتاب ما د: گفت

. وجود دارد ولی واقع نگاری این شش روز را ھنوز بدست نداریم
بی تردید یکی از بھترین سندی کھ در مورد این خیزش وجود دارد، 

خبرنگار امریکائی کھ در آن زمان در ایران بسر (کتاب کیت میلت 
بیشتر یادمانده ھای ایشان است از است ولی این کتاب ھم ) می برد

آنچھ کھ مستقیم دیدند و مستقیم زیستند و بجز این کتاب کار دیگری 
او در مورد شیوه نگارش . موجود نیست کھ در حد یادمانده باشد
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گفت بازسازی آن روزھا با تکیھ بھ اسناد با .." خیزش زنان"کتاب 
ای ایران چنین وجود روزنامھ ھ و ھم وجود خبرنگاران خارجی

او عامل بالواسطھ این جنبش را . آیندگان بود بویژه نقش روزنامھ
یک  ۵٧قدرت در بھمن   سخنرانی خمینی دانست و گفت در جابجایی

سلسلھ اقدامات صورت گرفت کھ ھمھ این اقدامات جھت زن ستیزی 
داشت مانند لغو سقط جنین، لغو نظام وظیفھ برای زنان، محدود 

این . رزشی و لغو قضاوت برای زنان بودکردن باشگاه ھای و
اقدامات یک بیم و ھراسی برای زنان در جامعھ بوجود آورد بویژه 

یک قشر متوسط . برای کسانی کھ حساسیت آگاھانھ زنانھ داشتند
ھا موجب  زنان اجتماعی و مدرن در ایران وجود داشتند کھ این

عتراضات چنین بسیاری از زنان کھ در این ا ھم. تحرک آن بودند
شرکت کردند زنان خانھ دار بودند و وجود آنھا را نباید کم اھمیت 

او در مورد شعارھای مھمی کھ در این خیزش شش روزه . دانست
ما انقالب نکردیم تا بھ عقب "مطرح شد از جملھ شعار تاریخی 

گفت این شعار بھ بھترین شکلی روح مبارزات مردم ایران " برگردیم
نھ شرقی نھ غربی "دیگری شعار . بیان می کندرا بعد از انقالب 
شاید ھیچ نیروی اجتماعی در ایران بخوبی مثل  "آزادی جھانیست

یکی از نقاط . این شعار نمی تواند روح مبارزات مردم را بیان کند
نامھ بسیار مھمی بود کھ در روز  مھم این خیزش شش روزه قطع

جایگاه مھمی در شنبھ در جلو دادگستری خوانده شد کھ ھنوز ھم 
شعار آزادی شعار محوری این جنبش و دیگر . مبارزات زنان دارد

کھ شعار آزادی را با برابری حقوقی توام می کند این دو تا از  این
   ."ویژگی مھم این جنبش است

بخش دوم این برنامھ پرسش و پاسخ  بود و تعدای از 
شرکت کنندگان از خاطرات خود در تظاھرات زنان 

در ابتدا آناھیتا رحمانی . حجاب اجباری گفتندعلیھ 
بیان  ۵٧خاطره خود را از حضور در تظاھرات اسفند 

کھ ھمراه با عده ای بھ طرف وزارت " کرد او گفت 
پس از رسیدن بھ وزارت . کشور راه پیمائی کردند

کشور،ھیئتی از میان تظاھر کنندگان داخل وزارت 
این ھیئت . دخانھ می شوند و با وزیر صحبت می کنن

. شامل، آناھیتا، یک زن پرستار و یک زن دیگر بود
ھا بگوئید  ھاشم صباغئیان بھ آنھا می گوید بھ زن

می خواھیم کھ فتوایش را پس " آقا"شلوغ نکنند از 
بگیرد نگران نباشید کسی نمی خواھد بر سر شما چادر 

چرا اسم این : یکی از حاضرین سئوال کرد." کند
و نھ (را خیزش نام نھاده اید اعتراض شش روزه 

خیزش از چھ الگوئی پیروی می کند؟ در ) جنبش
 آقای مھاجر گفت خیزش ناگھانی بودن و غافل   جواب

این خیزش یک . گیر بودن این حرکت را بیان می کند
اپیزود از جنبش زنان است و چون آغاز دوباره ای بود 

  . برای جبش زنان، تولدی دیگر اسم گذاشتیم

آیا مردان ھم : "گراز حاضرین سوال کرد کھیکی دی
: ناصر در پاسخ گفت" در این خیزش نقشی داشتند ؟

خیزش شرکت داشتند ھر روز   شمار مردانی کھ در این
بیشتر از پیش می شد ما می دانیم کھ مردان نقش مھمی 

زنجیر انسانی کھ . در تظاھرات روز دوشنبھ داشتند
طبق گزارش . نشان از آن داردبرای محافظت از زنان بستھ بودند 

خبرنگاران خارجی بسیاری از مردانی کھ حمایت می کردند مردان 
او گفت جریانات چپ حمالتی را کھ مرتب بھ زنان . گرا بودند چپ

می شد محکوم کردند ولی پرسش فقط محکوم کردن نبود پرسش این 
ش بود آیا از حق زن برای پوشش دفاع می شد یا نھ؟ کھ بھ این پرس

ھا با این مضمون بود کھ چون در  یکی از پرسش. جواب داده نشد
ھای سیاسی  دوران انقالب بحث وحدت کلمھ بود بسیاری از گروه

چپ ھواداران زن خود را وادار می کردند بھمین منظور روسری 
سر کنند کھ بخشی از آن برمی گردد بھ دورانی کھ سرکوب شروع 

ھای چپ  یک سری از سازمان: تمھناز متین در جواب گف. شده بود
بودند کھ می گفتند چون بھ محالت کارگری می روید گاھی تشویق 
می کردند کھ زنان ھوادار خود روسری سر کنند کھ برخوردی پیش 

بر روی مسائل    و این یک نگاه مرد ساالرانھ در جنبش....... نیاید
ا داشتند فرانسھ، زنان ھمین تجربھ ما ر ۶٨در جنبش سال . زنان بود

و می گویند کھ در آن زمان جرات نداشتند مسائل زنان را مطرح 
  .......کنند

 سخنرانی ھا و گفت و.این برنامھ با استقبال خوبی ھمراه بود 
شنود بسیار مفید و خوبی انجام شد کھ تا بھ امروز بعد از این ھمھ 
سال کھ از این خیزش و آغاز شکل گیری جنبش نوین زنان می 

جا دارد کھ از این پژوھشگران . بھ این روشنی طرح نشده بودگذرد، 
تشکر و قدردانی کرد کھ توانستند بخش مھمی از تاریخ جنبش زنان 

ما مطالعھ این دو کتاب ارزشمند را بھ ھمھ . را روشن و ثبت کنند
  ■ .زنان خصوصا کنشگران جنبش زنان توصیھ می کنیم
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 !آذر درخشان
  یک سالی کھ تو نبودی

  
  در یک سالی کھ تو نبودی، خواھرانت در ھند، جائی کھ بھ امانت آذر

  جوان تجاوز گروھی شد، جائی کھ زنان بھ وحشیانھ ترین شکل دختر

  ئی کھ ھر سالھ صدھا زن بھممکن مورد آزار جنسی قرار می گیرند، جا

سنت ارتجاعی جان خود را از دست می دھند، مبارزه خود را برای ریشھ کن کردن تجاوز و آزار جنس ی و  خاطر فرھنگ و

  .خشونت علیھ زنان بھ پیش بردند

دان در یک سالی ک ھ ت و نب ودی، زن ان مص ر ک ھ ب ا مب ارزه ش ان حکوم ت س ر س پرده مب ارک را س رنگون کردن د، در می  آذر

التحریر قاھره توسط اوباشان رژیم اسالمی تازه بھ قدرت رس یده مرس ی م ورد تج اوز و آزار جنس ی ق رار گرفتن د ام ا مب ارزه 

  . خود را ضد تجاوز و خشونت علیھ زنان ادامھ داده اند

ک ائی و ش رکا ب ھ در یک سالی کھ تو نبودی، در افغانستان و عراق، کش ورھائی ک ھ توس ط اش غال گ ران امپریالیس ت آمری آذر

مرد ساالر زنان را فرودست تر از ھر  -خاک و خون کشیده شده اند؛ کشورھائی کھ حکومت ھای اسالمی دست نشانده ی پدر

  .زمان کرده اند، خواھرانت ھم چنان در مقابل این زن ستیزی مقاومت می کنند

جن ین و علی ھ پورن وگرافی ک ھ ب دن  ی آزادی س قط در یک سالی کھ تو نبودی، در آمریکا ھم رزمانت مبارزه ش ان را ب را آذر

  .زنان را وسیلھ لذت مردان و کسب سود قرار می دھد، ادامھ داده اند

در یک سالی کھ تو نبودی، ایران، کشوری ک ھ حج اب اجب اری و فرودس تی زن پ رچم ای دئولوژیک دول ت تئوکراتی ک آن  آذر

. رعی  بیش از ھر زمان دیگری بر دست و پای زنان بستھ شده استاست زنجیرھای اسارت پدر ساالری دینی و اخالقیات ش

  .با این وصف زنان بھ مبارزه آشتی ناپذیر خود در جھت سرنگونی این رژیم زن ستیز اسالمی ادامھ داده اند

مایھ س ر در یک سالی کھ تو نبودی، زنان در چھار گوشھ جھان علیھ خش ونت افس ار گس یختھ ی نظ ام انگل ی و مردس االر آذر

ده آدم «: نس لی ک ھ درک ک رده اس ت. در ای ن مب ارزه گردان ی از نس ل زن ان ج وان پ ا پ یش گذاش تھ ان د. داری مبارزه کرده ان د

حقیقتی کھ تو مرتب بر آن تاکید می  -» متشکل فعالیت ھا و تالش ھای شان بسیار موثر تر از ھزاران توده غیر متشکل است

  .کردی

ن م  ا نب  ودی ی  اران ت  و در س  ازمان زن  ان ھش  ت م  ارس در حمای  ت فع  ال از تم  امی مب  ارزات عزی  ز در س  الی ک  ھ در می  ا آذر

  .طی این مبارزات یاد تو نیز در میان ما حضوری پر قدرتی داشت. خواھران شان در سراسر جھان، سھم داشتند

: دھ یم و آن را پ ر رھ رو کن یم اما مصمم ھستیم راھی را کھ با ھم آغاز کردیم تا پای ان ادام ھ. از دست دادنت سخت است! آذر

ب رای پای  ان بخش یدن ب  ھ دو قط ب پوس  یده و زن س تیز اس  الم گرای ان و امپریالیس  ت ھ ا، ب  رای س اختن جھ  انی ع اری از س  تم و 

  .استثمار

  )افغانستان-ایران(سازمان زنان ھشت مارس 
 ٢٠١٣می  ٣٠
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 :با عنوان فراخوان دعوت بھ دومین نشست زنان چپ و کمونیست  

 رھایی زن و سوسیالیسم 
ھ ی مرد بر زن را بھ نظام سرمایھ داری جھانی، مردساالری و سلط. ستم بر زن یكی از تعیین كننده ترین شاخص ھای چھره ی زشت جھان امروز است

بدون تحلیل و نقد این روابط تحلیل  علمی و . حیات سرمایھ داری بدون مردساالری غیرقابل تصور است. شکل ھای مختلف در نظام خود نھادینھ کرده است
  .اجتماعی سرمایھ داری و فرھنگ و ایدئولوژی آن ممكن نیست -نقد رادیکال روابط اقتصادی

اعالم این حقیقت توسط . انقالبی بیسابقھ در فکر اجتماعی بشر بود و ھمچنان جھان بینی رھائی بخش  جامعھ ی بشری استظھور مارکسیسم تغییر 
  .مارکسیستھا کھ ستم بر زن و ظھور جامعھ ی طبقاتی ھم زمان صورت گرفت، یک واقعیت تاریخی است

انقالب ھای سوسیالیستی قرن بیستم در پاره کردن زنجیرھای . ھ رھائی زنان تکان دادتئوری ھای کمونیستی و عمل کردن بر مبنای آن ھا، جھان را در زمین
این حقایق و گسترش آگاھی در این زمینھ را باید تبدیل بھ . ستم دیدگی زنان، رادیکال و انقالبی عمل کردند و افق ھای بشریت را کران تا کران گستراندند

  .تئوریھای رھایی زنان کرد

بھ مدت چندین دھھ، جنبش کمونیستی در ایران و . سیالیستی، رھائی اولیھ زنان، تبدیل بھ موتور محرکھ ی دائم پیشروی سوسیالیستی نشددر کشورھای سو
حتی کوشش ھای پیشروی فمینیست ھای جھان با شعار برابری جنسیتی نادیده گرفتھ شد وخطری در مقابل . جھان در زمینھ ی رھائی زنان پیشرو عمل نکرد

این نیز بخشی از تاریخ ماست کھ باید کند و کاو شده و مورد نقد و . بارزه طبقاتی ارزیابی گردید و جنبش ھای کمونیستی نتوانستند از آن ھا بیاموزندم
  .جنبش کمونیستی بتواند بار دیگر در این زمینھ پیشگام رھایی بشریت شود بررسی  قرار گیرد تا

  :طی برگزار میکنیم کھدومین گردھمایی را امسال در شرای
ن خشم بحران رژیم زن ستیز جمھوری اسالمی شدت یافتھ و جناح ھای مختلف آن برای حفظ منافع خود ونظام بھ جان ھم افتاده اند و از شورش و طغیا -

  .وحشت دارند.... زنان، جوانان و دانشجویان، کارگران و زحمتکشان، خلقھای تحت ستم و

اتیو سازی ھای گوناگون رونق گرفتھ و نیروھای اپوزیسیون رنگارنگ بورژوائی با کمک کشورھا و احزاب امپریالیستی با بازار تالش برای آلترن -
و بھ حاشیھ راندن توده ھای کارگر و زحمتکش و زنان و جوان در » تغییر از باال«برگزاری کنفرانس ھا و سازمان دادن پروژه ھای آلترناتیوسازی رویای 

  .جامعھ را در سر می پرورانند تعیین سرنوشت

ق، افغانستان سیستم سرمایھ داری جھانی در رقابت با یکدیگر در تقسیم مجدد جھان و در توجیھ تجاوزات امپریالیستی  خود در کشورھایی نظیر ایران، عرا -
نیروھای ارتجاعی داخل این کشورھا برای سرکوب مبارزات  و مبارزه با بنیاد گرایی اسالمی بھره جستھ، در اتحاد با» رھائی زنان«از پرچم دروغین .... و

دخالت . برندمردم برای دستیابی بھ حقوق خود بھره گرفتھ و با تکیھ بھ بخش ھایی از اپوزیسیون بورژوایی داخلی طرحھای تجاوزگرانھ خود را بھ پیش می
بخش بزرگی از مردم . سرمایھ داری وابستھ بھ خود در این کشورھا می باشد برای حفظ سیستم سرکوبگر نظام... ھای امپریالیسم در مصر، تونس، لیبی و 

امپریالیستی  این کشورھا می دانند کھ تنھا راه نجاتشان در سرنگون کردن نظام حاکم و ایجاد دولتی است کھ ھم دست طبقات ارتجاعی بومی و ھم قدرت ھای
انقالبی کمونیستی در میدان نیست کھ با چنین برنامھ ای کھ رھائی زنان از شکل ھای گوناگون  اما صد افسوس کھ ھیچ حزب. را از جامعھ شان کوتاه کند

  .پدرساالری دینی و امپریالیستی در صدر آن باشد، مردم را در دست یابی بھ این ھدف رھبری کند

دیل ھای ارائھ شده توسط قطب ھای ارتجاع جھانی، زنان در این شرایط بغرنج و حساس وظیفھ بزرگی بر دوش ما زنان چپ و کمونیست جھت مبارزه علیھ ب
را سوسیالیزم، تنھا آلترناتیو برای رھایی چ  لیبرال و فمینیست ھای اسالمی و ایجاد شفافیت الزم در برخورد بھ ستم جنسیتی و رھایی زنان قرار دارد و اینکھ

  .زنان است

طبیعی است کھ در میان ما نیز تفاوت نظر وجود . ثر از گرایشات متفاوت سیاسی و طبقاتی استجنبش رھایی زنان نیز مانند ھر جنبش اجتماعی  دیگر متا
یل بھ انرژی اما وجھ اشتراک ما در نقد روابط و سیستم سرمایھ داری و بدیل آن، سوسیالیسم است کھ بھ ما این امکان را میدھد کھ این تفاوتھا را تبد. دارد

  .سازنده کنیم

ما و اھداف خود را بطور ما زنان چپ و کمونیست نیز باید افقھا و آرزوھایمان، سیر تکامل جنبش زنان از دیدگاه «رفیق آذر درخشان، بھ قول زنده یاد 
وشش جخود ما تعلق دارد مورد گفتگو قرار دھیم تا ھم مبارزاتمان شفافتر، رادیکالتر و ھدفمندتر پیش رود و ھم زمینھ بھ صریح، در ظرف و نھادی کھ 
  ».فکری و شکوفایی بیشتر گردد

  .با کدام تئوری ھا، با چھ افقی، با چھ خط سیاسی و ایدئولوژیک پا بھ میدان این مبارزه تاریخ ساز خواھیم گذاشت؟ 
عملی زنان  کمبود افق و برنامھ کمونیستی و دخالتگری نظری وبا آگاھی بھ اولین نشست زنان یک سال پیش درشھر ھامبورگ ما فراخوان دھندگان 

بنیان گذاری این کمونیست در جنبش رھائی زنان، کھ بتواند فعاالنھ در جابجایی تناسب قوای موجود در جنبش زنان و کل جامعھ موثر واقع شود، اقدام بھ 
کھ با عزم سرنگونی  در میان زنانیکمونیستی این نشست تریبونی است برای اعالم مواضع انقالبی با ھدف کمک بھ شکل گیری قطب . نشست کردیم

  . جمھوری اسالمی پا بھ میدان مبارزه می گذارند

  .برگزارمیشود ٢٠١٣نوامبر  ٣تا  ١نشست زنان چپ و کمونیست امسال  درشھر استکھلم  درتاریخ  گردھمآییدومین 

ایمیل زیر با ارسال فشرده ای از سخنرانی خود  ما از ھمھ زنانی کھ می خواھند در نشست امسال سخنرانی خود را ارائھ دھند دعوت می کنیم کھ از طریق
   .با ما تماس بگیرند  ٢٠١٣اوت   اول ماهتا تاریخ  

  Zanane.chap@live.com                                                                                           ٢٠١٣ماە مھ  ١٦ -زنان چپ و کمونیست

  

mailto:Zanane.chap@live.com
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  »اسالمی ضد انتخاب جمھوری«ی  ه روز  دعوت بھ کارزار سھ

 !سرنگونی جمھوری اسالمی: ی زنانأر
 !جھانی بدون ستم و استثمار: انتخاب زنان

  
ستیز  ی رژیم زن ای چون انتخابات  فریبکارانھ ی رخدادھای بزرگی شود؛ از جملھ واقعھ تواند جرقھ ای می ھر واقعھ. بزرگی استی ایران آبستن تحوالت  جامعھ

  .جمھوری اسالمی

آبروباختھ است  امروزه این نظام آن چنان. ستیز بوده است مجالی برای انتخاب یکی از میان جمع مرتجعین  مردساالر و زن انتخابات جمھوری اسالمی ھمواره
  .ی موجودیت از دست داده است؛ بھ ویژه در نگاه زنان ھا نفر از زن و مرد توجیھ خود را برای ادامھ کھ در نگاه میلیون

ھ شدت و بھ کنند، بسیار ھدفمند دو قشر را ب می  ای را تجربھ سابقھ در این بحران  عدم مشروعیت، جمھوری اسالمی از بین مردمی کھ  فقر و شکاف طبقاتی بی
کنند و  یعنی کسانی کھ بیشترین خسارت و فشار را در این بحران سیاسی و اقتصادی تحمل می. زنانو  جوانان طبقات تحتانی: کند شکل عریان سرکوب می

  .بیشترین پتانسیل را برای شورش و عصیان علیھ وضع موجود دارند

ھا با دخالت مستقیم و  چگونھ امپریالیست... ان تا عراق و افغانستان و مصر و لیبی و سوریھ بینیم از ایر ی خونبار این است کھ می روی دیگر این سکھ
ھای اسالمی و ضدزن  اند و ما زنان اولین قربانیان استقرار این دولت ھای مذھبی نقش داشتھ غیرمستقیم یا نظامی و غیرنظامی خود در برپایی و تقویت حکومت

  . ایم بوده

ھای  ھای بنیادگرای اسالمی و کانال نمانده است کھ حقوق ما زنان و منافع طبقاتی فرودستان، نھ از دل مشارکت و تلطیف ساختار حکومتبرای ما شکی باقی 
  . شان ھای ارتجاعی جرگھ ھا و لویی ساالران امپریالیست و چشم امید بھ پارلمان شود و نھ با تکیھ بھ مراھم جنگ تأمین می» انتخابات«مدنی آن یعنی 

توانیم در تعیین سرنوشت خودمان و در ایجاد یک تغییر  گرا نمی مردساالرانھ و واپس -ما با شرکت در ھیچ نوع انتخاباتی در این سیستم متکی بھ روابط پدر
  .ما در حفظ این نظام پوسیده ھیچ نفعی نداریم. جدی و اساسی نقش بازی کنیم

ترین  ویژه زنان سرنگون شود و بر جای آن نظامی بنشیند کھ برابری زن و مرد از بدیھی بھ دست قربانیانش، بھ این رژیم باید. ی بودن نیست این رژیم شایستھ
  . اصولش است

اسالمی و روابط  زندگی ما بر گ رد بسیج و سازماندھی نیروی زنان برای سرنگونی جمھوری . ما زنان انقالبی تا سرنگونی این رژیم از پای نخواھیم نشست
  .چرخد گرا می الرانھ و واپسمردسا

ون مردم ایران ما زنان نھ تنھا برای گسستن زنجیرھای خود بلکھ برای گسستن زنجیر خفقان، فقر و سرکوب، ستم و استثمار از دست و پای تمامی ھفتاد میلی
  .کنیم مبارزه می

ستیز و توضیح ضرورت عاجل و حیاتی  ل بھ کارزار افشای این رژیم زنی انتخابات را تبدی ھای رأی، مضحکھ ما زنان آگاه ایران بھ جای رفتن پای صندوق
  . سرنگونی آن خواھیم کرد

  .کنیم کھ در آن ھیچ ستم و استثماری نباشد ای را انتخاب می ما زنان ایران بھ جای انتخاب از میان بد و بدتر، جامعھ

ی کسانی کھ  جای ھمھ. سازمان داده است) بروکسل(ای را در بلژیک  زه مرکزی سھ رو، کارزار )افغانستان - ایران(در این راستا سازمان زنان ھشت مارس 
بھ ما بپیوندید تا ھمراه با ھم بتوانیم صدای مردم . برند در این کارزار است در اشتیاق پایان بخشیدن بھ حیات پر از جنایت و فساد جمھوری اسالمی بھ سر می

  . گوش مردم مترقی جھان برسانیمویژه زنان را بھ  ی ایران بھ  ستمدیده
  .اند ست کھ رأی بر سرنگونی جمھوری اسالمی داده ی کسانی این کارزار جای ھمھ
  .آید کاری بیرون نمی ھای فریب کش از درون صندوق ست کھ شکی ندارند منافع مردم تحت ستم و زحمت ی کسانی این کارزار جای ھمھ
  !ستیز جمھوری اسالمی  لرزیده است شان از بردگی خواھرانش تحت حکومت زن ست کھ قلبش ی کسانی این کارزار جای ھمھ
 ! شان لرزیده است ھای دار جمھوری اسالمی قلب ست کھ از رقص مرگ جوانان فقیر و فرودست بر چوبھ ی کسانی این کارزار جای ھمھ
  ! ست کھ برای جدائی دین از دولت مبارزه می کنند ی کسانی این کارزار جای ھمھ
طلبی ملی، ستم مذھبی،  فروشی، سنگسار، اعدام، زندان، شکنجھ، برتری خواھند بھ فقر، گرسنگی، تن ست کھ می ی کسانی این کارزار جای ھمھ

  !خاتمھ بدھند... تبعیض، آپارتاید، سرکوب و خفقان و 

گسترده، ! ی پایانی بگذارند مار و بردگی نقطھبھ ستم جنسیتی و فرودستی زنان و بھ استث ست کھ می خواھند ی کسانی این کارزار جای ھمھ
 ! پرشور و پرتعداد بھ این کارزار بپیوندید

  )١٣٩٢اردیبھشت ( ٢٠١٣می  -) افغانستان  –ایران (مارس  ٨سازمان زنان 

 کارزار مرکزی سھ روز کامل در بروکسل – ٢٠١٣ژوئن  ١۴و  ١٣و  ١٢: زمان و مکان کارزار مرکزی
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