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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  جھانگير: فرستنده

   کسني فردریمار: نگارش

   یزيآرش عز: ترجمه

 

 

   حقوق زنانی مبارزه برامي که اصرارکردی ھا وقتستيما مارکس

  ميگفت ی مدرست رند،ي ناپذیئ دوجدانيوا  ست؛ی ازمبارزه طبقاتیبخش

 

  زنان درانقالب مصریدي کلنقش
   

مردم . من واقعا باور دارم انقالب ما را عوض کرده «- دنمارک یھا ستي از رھبران مارکس،کسني فردریمار

 داني که در میشماري از زنان بیکي ، ساله است۵٠ خانم کامِل یھا  حرفھا نيا» . دارندگريکدي با یبرخورد متفاوت

  کرد ی بود و فعاالنه در انقالب شرکت مريتحر

***  

زنان در مصر . کنند ی می بازی انقالبیدادھاي در روکننده نيي تعیاند که زنان نقش  نشان دادهگري عرب بار دزنان

 ني داشتند و در چندشي چند سال پی فعاالنه در جنبش اعتصابیطور که نقش  ھمان،اند  فعاالنه در انقالب داشتهیشرکت

  وندنديھا بپ مورد به مردان فشار آوردند تا به اعتصاب

 در ري تحرداني اما در مشدند ی منضا درصد از معتر١٠ زنان تنھا شامل حدود ، اعتراضات در مصرني اولدر

 داني در دفاع از م،حجاب ی با حجاب و ب،زنان. شدند ی درصد م۵٠ تا ۴٠ از سقوط مبارک شامل شي پیروزھا

  . را به خطر انداختندشان ان شعار دادند و به ھمراه مردان ج، بحث کردند،سنگر بستند ،مشارکت کردند

  

   به زنانگري دینگاھ

 هي که در انقالب روسیزيچ( احترام و حرمت بوده است ی برایحال خواست مردم عاده  تا بروي ننيتر ی قواحتماال

سا با مردم نه مثل انسان ؤ و رسي و رئسيلو پ،یکتاتوري دیھا حکومت).  روشن بودزي ن١٩۶٨و در فرانسه در مه 

  .خصوص در مورد زنانه  اما بکند ی صدق مءرا در مورد تمام کارگران و فقنيا. کنند ی برخورد موانيکه مثل ح
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 در مصاحبه با ، ساله٢۵ یسي معلم انگل، مونتازحامير. افتهي ريي زنان نسبت به خودشان در طول مبارزه تغتصور

  : دادحي توضبروری ف١۴ل در روز  نشناۀروزنام

 دنديد ی ھم ما را مندياي بروني از خانه بدنديترس ی که میزنان. ميديترس ی اما نمميديآور را کش ما رنج طعم گاز اشک «

  »افتندي ی مشجاعتو 

 مرکز مطالعات ري مد،مزن حسن.  متفاوت باشند در طول انقالب کنار زده شددي فکر که مردان و زنان بانيا

   :ديگو ی م، نصره در قاھرهیستينيفم

مان  ھمه متحد در خواست. کند ی کس به تو به چشم مرد نگاه نمچي ھکند؛ ی کس به تو به چشم زن نگاه نمچي ھجا نيا« 

 تجربه کردند باعث ري تحرداني که زنان در می آزادني که ھمدھد ی محياو توض» .مي ھستی و آزادی دموکراسیبرا

  اورندي را ھم بشانيره بازگردند و با خود دوستان و خواھران و مادرھاشد دوباره و دوبا

  : دھد ی محيخانم حسن توض.  دو جنس را عوض کردني در ضمن رابطه بانقالب

. کردند ی و بحث مزدند ی حرف م،شدند ی می با ھم قاط، بودند، ھم مرد و ھم زن،ھا از طبقات مختلف  آدمدانيدر م«

 انقالب ی زنان براه کدنديد یھا م آن.  مواظب خود باشندتوانند ی ھستند و می که زنان قوندديد یم) مردھا(ھا  آن

من  «ندي بگوکه ني ای بود برایراھ) یانداز عدم دست(شان   و پاسخکنند ی می اعتراضات را رھبر،کوشند یسخت م

 را یچھار نفر آزار جنس  ،نج زناز ھر پ.  بوده استی در مصر مشکل بزرگیآزار جنس» » .گذارم یبه تو احترام م

 چي حکومت مبارک ھهي زنان استفاده کرده است اما در مبارزه علارعاب ی براني از اسيلواند و پ از سر گذرانده

  . نبوده استیزي چني از چنیخبر

  

  ی مبارزه طبقاتقي زن از طریآزاد

 جوامع که اسالم یاريرکوب زنان در بسگرا از س  راستیاحزاب بورژوا. دھند ی را نشان میشروي عرب راه پزنان

کارزار به پا کنند و اشغال عراق و » جھان اسالم«اصطالح ه  بهي تا علکنند ی است استفاده میدر آن مذھب اصل

 مسلمانان دگاهيد«ھا که از  اصطالح چپه  و بان روشنفکری کار بعضنيسفانه در اأمت.  دھندتيافغانستان را مشروع

 به یاند و حت  افتادهیطرف  ھم از آنگري دیھا  چپیبعض. اند ھا کمک کرده  به آنزي نکنند ی متيشکا» نسبت به زنان

 که اصرار ی وقتھا ستي که ما مارکسدھد یانقالب عرب نشان م. اند  دادهازي در جھان عرب امتی مذھبیروھاين

  ميگفت ی درست م،رنديناپذ ئی دو جداني است و ای از مبارزه طبقاتی حقوق زنان بخشی برازه مبارميکرد

ھا نه مذھب و نه  در مبارزه متحد توده.  استکننده نيي تنھا شکاف تعیاند که شکاف طبقات  عرب نشان دادهیھا توده

  نيا« که دھد ی محيمارکس توض. شوند ی و تعصبات در عمل کنار گذاشته مکند ی نمی بازی و نه نژاد نقشتيجنس

 نيي را تعشان یھا است که آگاھ  آنی اجتماعتي موجوده ککند ی منيي را تعشان تي که موجودستيھا ن  انسانیآگاھ

 بھتر طي شرای براشوند یھا مجبور م  توده، قابل تحمل نباشدمي عظتي اکثری براگري دی مادطي شرایوقت» .کند یم

  .ابدي ی مري چشمگیرييھا تغ  و افکار آنی مبارزه آگاھنيمبارزه کنند و در دل ا

  

   چه؟ی برایآزاد

ھا  آن. اند  زنان انجام ندادهی انتزاعی آزادی کار را به نام نوعنياند ا  آمدهھا اباني به خعي که در شمار وسی مصرزنان

  . آمدنداباني به خشانيھا  خودشان و خانوادهی بھتر برای زندگجادي ایبرا
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 پوند ۴٠٠ یمن ماھ«.  کندءمور تقال گذران ای برادي که چقدر بادھد ی محي توض،یسي معلم انگل، مونتازخانم

 ،قرارداد ندارم.  خودم پولش را بدھمدي داشته باشم بای اگر عمل، بھداشت ندارمۀميب... رميگ یحقوق م) یمصر(

  ».مي ھستی بھتری زندگۀستيما شا. ميخواھ ی ممان ان کودکی خودمان و برای برای بھتریما زندگ.  ندارمی شغلتيامن

 یاند که مبارزه برا اند و نشان داده  نشان دادهاندازه ی بیزنان عرب شجاعت. ب تازه آغاز شده عریھا  تودهمبارزه

 که ديھا خواھند فھم آن.  کل زحمتکشان ممکن استی عمومی آزادی از مبارزه برای زن تنھا به عنوان بخشیآزاد

   است ی واقعینقالب اجتماع اازمندي و ندي آیم نی رسمی و دموکراسی رسمی زنان نه از آزادیقي حقیآزاد

  

   در انقالب مصر دي جدمرحله 

صدھا ھزار نفر از مردم مصر شعار محاکمه .  کردري را غافلگیاسي قاھره ناظران سري تحرداني در متظاھرات

 ی طنطاوی بار شعار برکنارني نخستی ارتش ھستند و براهيافسران خواستار تصف.  را سردادندکانشيمبارک و نزد

  . ديسبه گوش ر

 نفر از تظاھرکنندگان بر اثر ٢ در قاھره اعالم کردند که مارستاني بکيپزشکان ) حمل ٢٠/ اپريل ٩( شنبه روز

  .اند  مجروح شدهزي نگري نفر د١۵اصابت گلوله کشته و 

   

   ري تحرداني در میريدرگ

 نبودند وارد عمل ري تحراندي که حاضر به ترک می متفرق کردن تظاھرکنندگانی شامگاه جمعه برایتي امنیروھاين

  . شدند

 یھا  متفرق کردن تظاھرکنندگان تنھا از گاز اشک آور و گلولهی اعالم کردند که برای انتظامیروھاي نني بني ادر

  . اند  استفاده کردهیکيپالست

 و ندا دهي را به آتش کشلي اتومبکي اتوبوس متعلق به ارتش و کي فرانسه، تظاھرکنندگان ی گزارش خبرگزاربه

  .  داردی انتظامیروھاي تظاھرکنندگان و نني شبانه بدي شدیري نشان از درگابانيوجود سنگ بر سطح خ

ھم آمدند و با سر دادن   قاھره گردري تحردانيصدھا ھزار نفر از مردم مصر در م) حمل ١٩/ اپريل ٨( جمعه روز

  .  شدندی وکانيو نزد کشور ني جمھور سابق اسي مبارک رئی خواستار محاکمه حسنیشعارھائ

 ني نخستی تظاھرات براني برخوردار است، اما در ایادي زتي مردم از محبوباني ارتش مصر ھنوز ھم در مھرچند

 دفاع بوده ري سال وز٢٠ مبارک به مدت ی که در حکومت حسنی طنطاوني فلد مارشال حسیبار شعار برکنار

 ،یالدي می سال جارهي ژانو٢۵ روز مبارک از قدرت در ین حسیريگ  از ھنگام کنارهیطنطاو. است، سر داده شد

  . اداره امور کشور را بر عھده گرفته استتيولؤ مسلح مسیروھاي نی شوراسيعنوان رئه ب

   

   چرخد ی ھم در بر ھمان پاشنه مھنوز

 نيدر ب ی احساس عمومني سال سقوط کرد، اما ا٣٠ مبارک پس از ی چه با تظاھرات مردم، حکومت مستبد حسناگر

در تظاھرات روز جمعه . چرخد یخصوص جوانان وجود دارد که ھنوز ھم در بر ھمان پاشنه مه مردم و ب

  . شدند ی مدهيد" مي بمانراتيي منتظر تغدي بایتا ک" با مضمون یاري بسیشعارھا

محمود،  دي عبدالمجاي و ريجمال، معاون نخست وز  ھمچون جعجع الی افرادی خواستار برکنارتظاھرکنندگان

  .  ھستندیدادستان کل بودند که به گفته آنھا از کارگزاران دستگاه سابق حکومت
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 و خواستار افتندي تظاھرکنندگان حضور اني در می از افسران ارتش با لباس شخصی عصر جمعه تعدادیحوال

ران ارتش گرد آمدند دھھا نفر از تظاھرکنندگان حول افس.  مبارک شدندميارتش از عناصر وابسته به رژ" یپاکساز"

   شوند ی نظامسيلوتا مانع از بازداشت آنھاتوسط پ

  


