
مارس روزجهانی زن را به همه زنان شادباش گفته 8
.وسال پربار تری را برای  جنبش زنان آرزومی کنم  
 جنبش زنان وچند چالش پيشاروی آن

 تقی روزبه
مهمترین چالش های پيشاروی جنبش زنان که غلبه برآنها 
می تواند این جنبش را یگ گام عظيم بجلوسوق دهد ازجمله 

  :عبارتند از
گسترده و واقعی تنها ميتواند با درنظرگرفتن یک جنبش 

     :محورهای زیر شکل گرفته و به حيات خویش ادمه دهد
  2  بقيه در صفحه                                        

…………………………………… 

 :رژیم" مردانگی"زیر نقاب         
   ترس و احساس ناامنی

  سوسن آرام
را بر تفسير خود از مکتب , مملکت داری, رژیم ناگزیر است 

اسالم وفق دهد و زن ستيزی را به یکی از اهداف مهم خود، 
برای در هم  ... تبدیل کند"یکی از مسایل اصلی کشور"

شکستن و بی اثر کردن سخت افزار، باید افزار سخت به 
عضالت گره کرده و مشت رژیم زن ستيز را فقط . ميدان آورد

  3 بقيه در صفحه                   .مشت مردم ميتواند بشکند
.............................................      

 *دیدگاه * 
  اسالم، دولت و تبعيض جنسی

  
  سارا محمود:  ترجمه  - دنيس کاندیوتی: نوشته 

مقاله برخالف اغلب بررسی های رایج که عمدتا به ذات 
با مذهب اسالم و رابطه عقيدتی گروه های مختلف اجتماعی 

متمرکز می شوند، تالش کرده است نقش دولت ها را که بر 
اساس طرح های سياسی شان قوانين اسالمی را تقویت یا 

                     9 بقيه در صفحه      .تضعيف می کنند، مورد بررسی قرار دهد
.............................................                                             

 دفاعی که بر تاريخ جنبش زنان اثر گذاشت

  
سمت راست، به محافظه کاران ضد آزادی سقط جنين جين رو،

 .ميکند حقوق زنان دفاع پيوسته است،اما سارا ودینگتون همچنان از
  

ودینگتون در آن دادگاه صدای زنان آمریکایی را بازتاب ميداد 
که طی دهه ها عوارض ممنوعيت های مذهبی و سنتی و 
قانونی را تحمل ميکردند و از آسيب های جسمی و روانی و 
اجتماعی ناشی از زایمان ها ی اجباری و سقط جنين های 

ر بهداشتی و با وسایل آلوده ممنوع در پستوها، درشرایط غي
روشن است که فقيرترین زنان، بخش عمده . رنج می بردند

  . این قربانيان را تشکيل ميدادند
  11 بقيه در صفحه

............................................. 
 * دیدگاه *

  زنان در خاورميانه
                                            ناهيد جعفرپور

در برخي از در خاور ميانه، بخصوص  زنانعمومي وضعيت 
 آنچنان اسفناک است که حتي  و افغانستان،ي عربيآشورها
از حق شرآت در انتخابات و زنان آشورها  این  از در برخي
ي  و دسترسي آموزشيتوضعي برخوردار نيستند و دادن را

  .دارد قرار ي به آموزش در سطح بسيار پائينآنان
اورميانه، بویژه در مناطق جنگي، قربانيان مستقيم زنان در خ

هاي گوناگون اجتماعي،  فقر ناشي از تحریمات، خشونت
شان، یعني  خانوادگي و تجاوزات جنسي بوده، حقوق اوليه

ها مبارزه بدست  هائي هم که در نتيجه سال همان حداقل
اند، بطور سيستماتيک و آگاهانه از آنان بازپس گرفته  آورده
 12 بقيه در صفحه                                        .استشده 

..............................................  
 ٢٠٠٨دمکراسی آمریکایی و انتخابات 

  8 بقيه در صفحه                                                           صادق افروز

.................................................  
شروع اعتصاب کارگران خطوط توليد 

  کارخانه ی نيشکر هفت تپه
 5 بقيه در صفحه

.................................................  
  

  )راه کا رگر ( سا زمان کارگران انقالبی ايران از انتشارات      
  
 www.rahekargar.de           2008                  سيزدهم مارس 1386      بيست و سوم اسفند ماه  327شماره 

  



 2

مارس روزجهانی زن را به همه زنان شادباش گفته 8
.وسال پربار تری را برای  جنبش زنان آرزومی کنم  

  وی آنجنبش زنان وچند چالش پيشار
  تقی روزبه

زنان ایران عالوه برستم جنسی رواداشته شده درپهنای تاریخ، علی 
الخصوص آپارتاید جنسی وستم مضاعفی را درجمهوری اسالمی، 

آنها سالی آکنده  .ازهمان فردای پيروزی انقالب بهمن تجربه می کنند
آنان . ازمبارزه وتهاجمات تازه به حقوق خویش را پشت سرگذاشتند

ين سال پرچالش وخطيری را درجهت تثبيت دست آوردهای هم چن
خود و برداشتن گام های تازه برای فراتررفتن ازمحدودیت های 

آنها با انواع تضييقات سياسی واقتصادی .کنونی درپيش رو دارند
واجتماعی،وازجمله سهميه بندی  های تبعيض آميز جنسی درحوزه 

شترحق تردد آزاد های گوناگون آموزشی،معيشتی،محدود شدن بي
درخيابان ها ومعابرواماکن عمومی و تشدید سرکوب و فشاربه 

قرارگرفتن جمهوری اسالمی . فعالين زنان را دربرابر خود دارند
درفاز جدیدی ازانحطاط خود،که تشدید سرکوب های اجتماعی و 

واقتصادی تواما ازویژگی آن است،قبل ازهرچيز دردشمنی ) سياسی(
آگاهی به !آما چه باک. زنان خود رانشان ميدهدوعناداین نظام با

آزمون های نفس گيردوره انتقالی جنبش برای ایستادن برسرپای 
 انحطاطش، جدید فاز در ،تهی وپوشالی شدن بيش ازپيش نظامخود

بداهت مطالبات انسانی زنان وحقانيت تردیدناپذیر آنها وباالخره 
یه اجتماعی حمایت وهمبستگی سایرجنبش ها درکنارگسترش پا

اجتماعی، مؤلفه های اميد به پيشروی وآینده -ونافرمانی مدنی
 .  روشن را نویدمی دهند

جنبش زنان ضمن داشتن شرایط ومطالبات خودویژه و اخص 
والجرم  مبارزه مستمر برای پيشبردآنها،اما درهمان حال 
ناگزیراست که آنها را  باتوجه به مختصات عمومی اوضاع  

گرفتن توازن نيرو و مرحله انتقالی جنبش وبا چالش وازجمله درنظر
بدیهی .ها ودشواری های عمومی متعلق به این مرحله به پيش برد 

است که عبور موفقيت آميزازچنين گردنه ای نيازمند یک مبارزه 
  .چندوجهی ومکمل وداشتن درک روشنی ازمسيرکلی حرکت خویش است

غلبه برآنها می تواند مهمترین چالش های پيشاروی جنبش زنان که 
  :این جنبش را یگ گام عظيم بجلوسوق دهد ازجمله عبارتند از

یک جنبش گسترده و واقعی تنها ميتواند با درنظرگرفتن محورهای 
  :زیر شکل گرفته و به حيات خویش ادمه دهد

قرار گرفتن مطالبات و خواست های فراگيرومشترک به مثابه -الف
الش برای تعميق وفراتررفتن ازآنها مبنای نقطه عزیمت ازیکسو وت

  دربطن مبارزه وتجربه زنده توده های زن ازدیگرسو
درنطرگرفت خصلت پلوراليستی ورنگين کمانی آن که دربرگيرنده -ب

انواع و اقسام گرایشات گوناگون درچهارچوب مطالبات پایه ای و 
درحقيقت هيچ گرایشی به تنهائی معادل جنبش نيست . فراگير است

  .ش اصالتا پدیده ای فراترازهمه آنهاستوجنب
وبرهمين مبنا اتحاد وهمکاری ومبارزه مشترک حول -ج

اشتراکات،درکنارطرح مباحث وگره گاهی های مسأله برانگيز 
نباید فراموش کرد،بهمان اندازه که .ازاهميت زیادی برخورداراست

تأکيدبراشتراکات برای تداوم یک جنبش مهم است،یکدست شدن و 
 گذاشتن اختالفات مضربوده و طرح آنها درحوزه های مسکوت

اصلی برای افزایش آگاهی وشفاف شدن صف بندی های درونی آن 
  . مهم است

پيوند متقابل وروبگسترش با سایرجنبش های اجتماعی بویژه -د
دانشجویان وکارگران وحاشيه توليدکه جنبش زنان دارای حلقات 

پيوند باجنبش های مدافع تداخلی تنگاتکی با آنهاست ازیکسو،و 
بی (جهانی دیگربویژه جنبش فمنيتسی آن،نيز واجد اهميت است

شک دراین رابطه باید هوشياربود که مراوده ودادوستد بادولت ها 
  )نمی تواند جایگزین آن شود... ونهادی رسمی بين المللی و

درنظرگرفتن رابطه جنبش زنان با جنبش های طبقاتی یک رابطه -ه
ندوجهی است که بدون درنظرگرفتن این پيچيدگی ها و پيچيده وچ

پيوند ارگانيگی آنها،جنبش زنان دربهترین حالت فقط قادرخواهدبود 
که به بخشی ازمطالبات اوليه خویش برسد و رهائی وبرابری به 

  . رویائی دست نيافتنی تبدیل می شود
درنگاه به چگونگی رابطه  جنش زنان ونظام طبقاتی حاکم که این 
  :مبارزه دردرون آن جریان دارد، سه نکته قبل ازهرچيزمشهوداست

اشتراک حول آن دسته مطالباتی که بطورمشترک اکثریت بزرگ -ا
زنان را صرفنظرازتعلق طبقاتی اشان، درمقابل هرنظام مردساالر 
بطوراعم ونظام تبعيض جنسی یک دولت مذهبی وتاریک اندیش، 

این عرصه کمابيش محدود البته حتا در. بطوراخص قرارمی دهد
نيزصفوف زنان بطور یکدست نيست وآنها دراین عرصه نيز 
دربرابرزنانی که ازاین نظام وزنجيرهای بسته شده به زن حمایت 

  .طبقاتی می کنند قرارمی گيرند-سياسی-ایدئوژیک
مطالباتی که اختصاص (مطالبات خودویژه زنان زحمتکش وکارگر-2

ساسا نيروی محرکه آن را تشکيل می به زنان کارگر دارد وآنها ا
نظيرسطح پائين دستمزد نسبت به مردان کارگر وده ها مطالبه .دهند

که اکثریت بسيار بزرگ جمعيت زنان را تشکيل می ) مشابه دیگر
اینان طبعا هم بلحاظ مطالبات اقتصادی و معيشتی .دهد

متمایزازطبقات دارا و متوسط اند وهم بلحاظ مطالبات سياسی 
  ظربا آن ونظام سياسی که پاسخ گوی آن باشد، متمایزمی شوندمتنا

واقعيت دیگر وضعيت هم اکنون موجود زنان در نظام سرمایه -3
فاکتها وواقعيت های غيرقابل تردیدنشان دهنده . دارای جهانی است

آنست که این نظام درمقياس جهانی نه فقط  بهيچ وجه قادربه رفع  
ختلف سياسی واقتصادی واجتماعی مساله تبعيض جنسی دراشکال م

نيست،بلکه دراشکال مختلف آن را بازتوليد کرده وگسترش هم می 
تفاوت دستمزدها وميزان استخدام وشاغل بودن، بردگی جنسی .دهد

صدها ميليون زنی که  درجهان ....،اشاعه فحشاء وتن فروشی و
حاشيه محکوم به فقر مزمن هستند،و بازتوليد فانتامانتاليسم 

  .جملگی ازمظاهرآن هستند....و
درحقيقت نظام سرمایه داری برای بازتوليد اجتماعی گسترده و 
انباشت سرمایه وافزایش نرخ سود خود،به نيروی کارارزان 
ومجانی وخانگی وموقت وارتش ذخيره بيکاری و توليد 
صدهاميليون بيکار دایما روبگسترش،تکه تکه کردن نيروی کار 

ين آنها، واستثمارمضاعف ازآنها وایجاد شکاف وتبعيض ب
بدون تقسيم و تبدیل کردن انسان به طبقات مادون .نيازدارد

ومافوق،ودرگام بعدی دامن زدن به الیه بندی درميان طبقه مادون و 
با نرخ استثمار متفاوت درميان آنهاوسرشکن کردن فشار استثمار 

، وبدون اعمال ستم ...درمناسبات ودرخانه وبين مردو زن و
مضاعف بصورگوناگون دردرون طبقه مادون وبویژه ستم جنسی 

دریک کالم حيات سرمایه درگروشقه .قادربه ادامه حيات نخواهدبود
شقه کردن انسان به پاره انسان ها وبرقراری سيستم مناسبات مبتنی 
برقهر و زور وسرکوب فی مابين  انسان ها،بجای مناسبات انسانی 

  .وبرابر گره خورده است
 سرمایه داری این تبعيض فراگير درهمه سطوح جامعه انسانی نظام

و ) اعمال مقررات و قهر آشکار(را ازطریق دومکانيزم مستقيم
درونی کردن باورها ونفوذخود درميان مردم وبيش (غيرمستقيم

پيش ) ازهمه درميان خود جنس مذکروازجمله درميان کارگران مذکر
ت، زندان وقانون وقضا ازجمله دستگاه های اعمال قدر. می برد

هستند که حاکی از اعمال قهرمستقيم  ومداومی است که برای ...و
مکانيزم دوم .حفظ نظام وتداوم بازتوليد آن بکارگرفته می شود

ازطریق نفوذ ایدئولوژی و جهانی بينی خود به درون طبقه تحت 
این نفوذ ودرونی کردن باورها وفرهنگ، . ستم صورت می گيرد

ازیکسو :  خود در دوشکل برجسته خود را نمایان می کندنيزبه نوبه
به صورت باوروفرهنگ وعملکرد بخش مذکرطبقه نسبت به بخش 
مؤنت که مردان را  دچاربرتری جنسی وسرشکن کردن رنج وفشار 

گوئی که کاربی مزدزنان ویا .استثمار خود بردوش زنان می کند
ودوم ! دی استانسان درجه دوم بودن وی امری طبيعی وازلی واب

با دادن خصلت بت وارگی به این مناسبات تبعيض آميز در سطح 
جامعه وازجمله درميان مردان وزنان آن را امری طبيعی و بی 

باین .ارتباط با اهداف استثماری ومناسبات موجود جا می اندازد
ترتيب با جداشدن مناسبات ازبسترهای واقعی خود،هم بطورمستقيم 

ض، خود را از آماج قرارگرفتن دربرابر بردگان نظام سرمایه وتبعي
 با ایجاد تفرقه وشکاف در درون -بطورغيرمستقيم-دورمی کند و هم

طبقه بردگان غيرآشکار وسرشکن کردن نکبت واستثمار دردرون 
آنها،سلطه خویش را نهادی کرده وازیک پارچه شدن آنها برای 

  . برافکندن زنجيرهای اسارت جلوگيری می کند
ک مبارزه با چنين پدیده مرکبی نمی تواند یک مبارزه ساده بی ش

بلکه تنها یک مبارزه ترکيبی وچندوجهی همزمان می . وخطی باشد
  :تواند به مقابله کارآیند باآن برخيزد
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ازیکسو، مطالبات باید  با سمت گيری بسوی ریشه های نظام 
د و طبقاتی و مناسبات مبتنی برقهروزورانسان برانسان همراه باش

ازسوی دوم باید به موازات آن عليه رسوبات درونی وبویژه 
مردساالرانه آن درجنس مذکر،وازجمله کارگران مذکرهمراه 
باشدوباألخره      ازسوی سوم با بت واره شده گی این مناسبات در 
 -درون وازجمله خود زنان ودرسطح جامعه به مبارزه فرهنگی

  .سياسی همه جانبه دست بزند
با چنين وظایف درهم تنيده ومرکب،جنبش زنان به متناسب 

ناگزیرباید خود را ازیکسو بطورمستقل ودرصفوف متمایز سازمان 
بدهد، وازسوی دیگر ازطریق حلقات متداخل خود با سایرجنبش های 

چراکه بدون .(اجتماعی وطبقاتی پيوندهای متقابل خود را تقویت کند
ود قادرنخواهد شد که به جلب حمایت وهمکاری با  متحدین طبيعی خ

فقط ).سوی هدف های نهائی وتعميق یابنده خویش حرکت کند
درچنين صورتی است که کارگران زن خواهند توانست ضمن حفظ 
وتقویت همبستگی خود به مثابه بخش مهم و جدانشدنی ازطبقه 
کارگر وهمه مزدوحقوق بگيران و همه تهيدستان و 

ط کارخود ونفی نظام مزدوری استثمارشوندگان، برای بهبود شرای
تالش کند و درهمان حال اجازه ندهد که فرهنگ ومناسبات 

بعنوان بخشی ازمناسبات طبقاتی ومناسبات مبتنی بر -مردساالرانه
  .زوروقهرانسان با انسان، به حيات خویش ادامه هد

  :درعين حال برمبنای ارزیابی فوق دونکته دیگر نير روشن می شود
مبارزه عليه نظام مردساالر،مستقيم نکته نخست آنکه 

وغيرمستقيم،بخشی ازمبارزه طبقاتی بوده وفعالين وپيشروان 
وکارگران وسوسياليست ها بدون مبارزه مداوم عليه آن، به موازات 
مبارزه مستقيم عليه طبقات حاکم، قادر به استقرارسوسياليسم 

  .ورهائی نخواهند شد
که برآنها روامی شود فقط دوم آنکه مطالبات زنان وماهيت ستمی 

ازجنس روبنائی وحقوقی ویاحتا محدود به حيطه رفرم زیربنائی 
آنها درعين حال مطالبات زبربنائی و اساسی . درنظام حاکم نيست

دارند که مبارزه برای آنها مستلزم فراتررفتن ازمبارزه  عرصه های 
ازهمين . حقوق سياسی ورفرم درچهارچوب نظام سرمایه داری است

روتعميق این مبارزه به ناگزیر باصف بندی ها وشکاف های طبقاتی 
وهمين مساله است که همراهی .دردرون خود زنان مواجه می شود

و همکاری زنان دارا وطبقات متوسط با جنبش زنان  را مشروط و 
چنين واقعيتی درعين حال توضيح دهنده .محدود وشکننده می کند

ش فمنيستی می باشد وحاکی وجود گرایشات مختلف دردرون جنب
ازآن است که تعميق مبارزه برای رهائی وبرابری واقعی ونه فقط  
صوری وحقوقی که ریاکارانه نابرابری های عظيم را هم چنان دست 
نخورده نگه ميدارد  وبه بازتوليدگسترده آن مبادرت می کند،باید 
دربسترتعميق مبارزه بسوی تأکيد برتمایزصفوف زنان 

بازتاب چنين روندی  هم چنين خود .يدست سمت گيری کندکارگروته
را  درتقویت وفشردگی صفوف سوسيال فمنيست ها و  دارای افق 

بی شک وجودچنين . سوسياليستی درميان جنبش زنان نشان ميدهد
بااین وجود . تمایزاتی اجتناب ناپذیر بوده والزمه حرکت به جلواست

 وحرکت واقعی جنبش مهم آنست که چنين حرکتی  بربسترتجربه
وبربسترنيازهای آن و منعکس کننده نيازه به پيشروی آن باشد و نه 
بصورت حرکت های فکری خالص وبی ارتباط با جنبش وغيرمفهوم 

  .برای آحادزنان والجرم ناتوان ازبسيج پایه توده ای
نباید فراموش کنيم که تنها بانفوذ عمقی جنبش فمنيستی به درون 

گ زحمت وکار وازجمله زنان کارگروزحمتکش جامعه وطبقه بزر
والیه های متعلق به اعماق جامعه است که این جنبش می تواند 
. شکست ناپذیرشده و پتانسيل الزم برای پيشروی خو د را فراهم کند

واین نيزبه نوبه خود مستلزم درنظرگرفتن مطالبات واقعی این اقشار  
  .  لبات استتوسط این جنبش وپيوند متقابل با این مطا

درشرایط کنونی بویژه، اهميت پيوند هرچه بيشتر فعالين زن با بدنه 
توده ای برای نيرومندشدن جنبش، پيوند متقابل با سایرجنش های 
اجتماعی وطبقاتی، بویژه کارگران ودانشجویان وحاشيه توليد،مقابله 
با گرایش های معطوف به چانه زنی ونگاه به باال برای دست یابی 

حقوق زنان،خطری که سيطره یافتن آن می تواند موجب ازنفس به 
افتادن وتکه تکه شدن جنبش شود،تقویت حضور  وابتکارعمل 
سوسيال فمنيست ها دردرون جنبش زنان؛ برای به عقب راندن 
  . تهاجم رژیم وگشودن مسيرپيشروی ازاهميت زیادی برخورداراست

2008-03-08 
....................................................  

 :رژیم" مردانگی"زیر نقاب      
   ترس و احساس ناامنی

  سوسن آرام
زن ستيزي، قلعه کوب آنها در این جنگ است، وفمينيزه شدن جنبش * 

 ...آزادیخواهی قلعه کوب ما
محمود احمدی نژاد در جریان یک گفتگوی انتخاباتي، مساله لباس زنان 

این .  اصلی دولت آتی زیر سوال برده بودرا به عنوان یکی از مسایل
: بخش گفتگو که به شبکه یو تيوب هم راه یافت با سوالی همراه بود

شان آیا مشکل کشور ما اینه که فالن دختر ما فالن لباس را پوشيد؟ ...,
 , دولت اینه؟ شان مردم اینه؟

بود، یعنی پاسخی طلب نمی کرد، بلکه , رتوریک, سوال به اصطالح 
. ر اهميت پوشش زنان و جوانان برای رژیم در خود سوال مستتر بودانکا

   .به همين جهت این گفتگو به عنوان سند ریاکاری رژیم ماندگار شد
آرایش هم ترین مساله ومشکل رژیم لباس واما پاسخ به این سوال که آیا م

 . ست یا نه خيلی هم سر راست نيستزنان ا
راده مردم بلکه یک مکتب را منشاء از یک طرف، از آنجا که رژیم نه ا

مشروعيت حکومت ميداند و استمرار حکومت زور بر مردم را با تالش 
برای حفظ مکتب اسالم، و یا تفسيری از مکتب اسالم،درقدرت توجيه 

, شان,یعنی . ميکند، بنابراین از نظر استراتژیک پاسخ سوال مثبت است
ست، همان است که این حکومت بطور استراتژیک همين قدر نازل ا

احمدی نژاد به تظاهرهم که شده اقرار کرده بود توهين به مردم ایران و 
را بر تفسير خود از , مملکت داری, یعنی رژیم ناگزیر است . کشور است

یکی ,مکتب اسالم وفق دهد و زن ستيزی را به یکی از اهداف مهم خود، 
 ميتواند اشکال حال این زن ستيزی. تبدیل کند, از مسایل اصلی کشور

مختلف به خود بگيرد، از ادعای کهتری زن که به علت مقاومت زنان 
ایران کمتر سرراست عنوان ميشود تا آپارتاید جنسي، لگد مال کردن و 
. محدود کردن حقوق زنان و حتی خشونت لجام گسيخته عليه زنان
و بنابراین رژیم تا هست به زن ستيزی خود به این یا شکل ادامه ميدهد

حق طلبی زن ایرانی را مثل شبح هولناکی بر باالی سر خود می بيند که تا 
   .به آخر آن را تعقيب خواهد کرد

اما از طرف دیگر، در شرایط مشخص و بطور تاکتيکي، آیا مهم ترین 
، یا اینکه یکی ,که فالن دختر فالن لباس را پوشيد؟,مشکل رژیم این است 

 انبوه ستم ها به خود سوزي، خودآزاری یا از آن زنانی که معموال زیر بار
تن فروشی پناه می برند، دریک واکنش ناگهانی شوهری را که به او 
تجاوزميکرد، کشت؟ آیا اینهاست که موجودیت رژیم را تهدید ميکند و به 
خاطر آن زنان را در خيابان ها به شالق لشگر نجابت خود می بندد یا در 

   ی فرستد؟زندان های خود به روی دار م
خطرات آنی که موجودیت رژیم را تهدید ميکند گسترده . پاسخ منفی است

مقاومت زنان فقط بخشی از نارضایی عمومی و بسيار گسترده و . تر است
عميق در همه حوزه ها اعم از کارگري، ملي، دانشجویی و عمومی است 

رج در خا. که بطور بالقوه ميتواند به شورش های خودبخودی بيانجامد
رژیم در محاصره تهدیدهای جدی است که برخالف ظاهر سازی های 
تبليغاتی و دیپلوماتيک از هردو طرف کاهش نيافته بلکه جدی تر شده 

   .است
حتی بنا بر قاعده به نظر ميرسد ظاهرا به نفع رژیم باشد برای مواجهه با 
 این خطرات گسترده از فشار بر زنان کاسته ودامنه سرکوب فرهنگی را
کاهش دهد، بویژه که نهادهای امنيتی و نظامی رژیم فقط از پشت صحنه 
سياست را اداره نميکنند بلکه نهادهای اصلی دولت نيز رسما در کنترل 

و به اصطالح ریش و قيچی تماما در دست مطمئن ترین  آنها ست
در شرایطی . مثال مساله هسته ای را در نظر بگيریم. نيروهای نظام است

زیر فشار تحریم و تهدید نظامی قرار دارد چرا باید با تشدید که رژیم 
سرکوب زنان بسيج درونی عليه خود را نيز تقویت کند؟ مگر همين 
مالحظه و جلب یاآرام کردن افکارعمومی نبود که باعث شد احمدی نژاد، 
و نه فقط او بلکه کليه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بدون استثنا، 

افتاده و به اشکال مختلف خود را مخالف " ن مملکتشا" به فکر 
" فشارهای فزاینده بر زنان معرفی می کردند، وباید قبول کرد که این  

   .تا حدی هم در گرم کردن بازارانتخابات مفيد افتاد" تاکتيک 
همين که رژیم این قاعده را رعایت نمی کند نشان ميدهد که در شرایط 

این . ضریب ناامنی خود را خيلی باال می بينداستثنایی به سر می برد و 
دیگر یک واقعيت پوشيده نيست که رژیم هرگاه خود را ناامن می بيند قبل 
از هرچيز به زنان حمله می کند و با این کار دستگاه سرکوب خود را 

این امر را واقعيات سه دهه . بسيج کرده و آن را منسجم و آماده می کند
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 نظر می رسد این بار رژیم علنا نيز ميخواهد نشان گذشته نشان داده و به
تدارک می بيند چه در داخل چه در خارج و این " جنگ " دهد برای  

تدارک را چه از طریق سازماندهی بی سابقه برای اعمال آپارتاید جنسی 
   .در قانون و چه از طریق اعمال خشونت های افراطی به نمایش می گذارد

يزی و گسترش سرکوب زنان، وسيله است نه در این چارچوب، زن ست
در این معنا زنان در رژیم اسالمی بطور مضاعف به عنوان وسيله . هدف

ادعایی رژیم که کهتری زن، " مکتب " نخست در . به کار گرفته ميشوند
پایمال کردن حقوق او و آپارتاید جنسی جزء مهمی از تعریف آن و معرف 

سيله چه در سرکوب داخلی و چه در هویت رژیم است، دوم به عنوان و
   .برابر تهدیدات خارجی

  و رابطه با آن با واپسگرایی سياسی " مردانگی " 
برای اینکه تفاوت این دو روشن شود، خوب است به استفاده ی 
واپسگرایانه از مردساالری به عنوان یک وسيله در نظام های غير دینی 

 زنان در سقط جنين و بازگشت این مبارزه با حق: برای مثال. توجه کنيم
به محافظه کاری اجتماعي، آنهم در شرایطی که پيشبرد سياست های 

ها به " آزادی " اقتصادی نوليبرالی در اکثر کشورهای جهان زیر شعار 
جلو برده شده به چه معناست؟ چرا در حاليکه دولت های مقتدر لفظ 

" ، " نجابت " های دموکراسی را به شعار خود تبدیل کرده اند، تئوری 
ها به صحنه سياست " قهرمان" ، رژه " اهميت نقش خانواده و مادر

جهان بازگشته است؟ اخيرا پرنس هری انگليس از افغانستان بازگشت و 
رسانه های جریان غالب در انگلستان در جلب توجه عموم به جایگاه او 

 حافظه به عنوان سرمشق سرباز قهرمان ميهن کوتاهی نکردند و البته
کوتاه آنها از یاد برد که این همان پرنس هری است که با عموی خانواده 

شاید برای نسل جوان طبيعی باشد و . در گرایش به فاشيسم همدلی داشت
حتی متوجه نشوند، اما برای کسانی که جوانی و نوجوانی خود را در دهه 

تکان ست به صحنه سيا" عضله "  گذرانيده اند بازگشت 70 و 60های 
  . دهنده و چندش آور است

مردانگی " ماریا پيا بوئتيوس فمينيست سرشناس سوئدی در مورد نقش 
در اروپای دمکرات نظری داده که " عضالت گره کرده"و نشان دادن " 

   :به نقل قول طوالنی اش می ارزد
به گفته ویلهلم آگرل هردوره نسبت به واقعيت آنچه در حال روی دادن " 

من آینده ای را می بينم که در آن دول معظم به ... استاست، نابين
اگراز نظر تعداد ] روپا[او... زورآزمایی های غول آسا برخاسته اند

جمعيت در نظر گرفته شود اکنون بزرگ تر از ایاالت متحده است، 
بازآفرینی روسيه به عنوان دشمن و یک تهدید به تمام در جریان است، 

. چين و هند"  در حال ظهور" امپراتوری های همچنين نگرانی در مورد 
مشکل اروپا این است وطن پرست اروپایی وجود ندارد، مردانی که حاضر 
باشند برای اروپا بميرند، همانطور که آمریکایی ها حاضرند برای آمریکا 

توجه کنيد به بی تابی فوق العاده ی نخبگان سياسی اروپا مبنی بر . بميرند
 ! اردارجی مشترک اروپایی وجود نداینکه یک سياست خ

بنا بر یک تئوری قدیمی قدرت تنها تهدید جنگی عليه اروپاست که ميتواند 
هم اکنون جنگ در رابطه نفت جریان دارد، در .اروپایی ها را بيدار کند

آینده مبارزه، شاید جنگ، برسر موادخام، آب، فضاهای غيرمسکونی در 
" ردان را باید باردیگر در غرب م. جهان و خود سياره صورت بگيرد

بدون توسل به احساس مردانگی مسووليت پذیر . بسيج کرد" خمود 
مهم ترین ... نميتوان روی ناسيوناليسم در کشورهای اروپایی بازی کرد

مساله این است که به اروپا فرصت دهيم تا با نشان دادن عضالت خود به 
پيش رو شرکت کند و به عنوان یک بازیگر شایسته در زورآزمایی های 

عنوان یکی از امپراتوری هایی به حساب بياید که وظيفه اش به نظم 
   . ".ا ست" دیگری ها" درآوردن 

, Terror Dreams, بوئتيوس در همين مقاله به کتاب سوزان فالودیس
شرح تکان دهنده ای است از اینکه چگونه حمله "اشاره ميکند که 

منجرشد و " پایان فمينيسم"نی به اعالم تروریستی به مرکز تجارت جها
اینکه دیگر اکنون باید فمينيزه کردن و ضعيف کردن مردان را متوقف 

   ."کرد
به " مردانگی"توسل به : این در دمکراسی های اروپا و آمریکاست

برای پيشبرد سياست های برتری جویانه و غارتگرانه " وسيله"عنوان 
خود اعالم کرده " هدف" و آزادی را در جائی که دولت ها رسما دمکراسی

 .  مينویسند و نهاد تعبيه ميکنندو برای برابری زن و مرد قانون
وقتی با رژیمی روبرو هستيم که هدف خود را استقرار ابدی والیتی اعالم 

زن از مرد " تمکين " است و" مرد بر زن قایم"کرده است که در آن 
نوان وسيله ای برای تحميل واجب، استفاده ابزاری از زن ستيزی به ع

در اینجا رژیم . والیت ابعادی پيدا ميکند که هم اکنون به چشم می بينيم
برای اینکه همه مردم را به تمکين وادارد، بی دفاع ترین و آسيب دیده 

 و البته همراه آن مردانی در وضعيتی مشابه، را در دسته –ترین زنان 
دیوارآپارتاید را که . ی فرستدهای چندتایی در زندان ها باالی دار م

اسرائيل در مرز غزه کشيده، به دانشگاه و مدرسه و بيمارستان می برد و 
دست اندازهایی را که زندگی مردم . زن ایرانی را پشت آن حبس ميکند

ساحل غربی را به جهنم تبدیل کرده، قدم و گام به گام در مقابل دختر 
   .ه راه زندگی خود را بپيمایدایرانی ميگذارد تا با جسم و روان خست

یعنی به قهقهرا راندن زن " هدف مکتبی"اینجا سرکوب فقط در خدمت 
بعيد است رژیم خود به موفقيت نهایی چنين هدفی باور . ایرانی نيست
سرکوب در اینجا وسيله ای برای رساندن یک پيام به همه . داشته باشد

 زیر زنان را کنترل کند اگر جماران ميتواند لباس: مردم ایران هم هست
ولشگری از مردان ریشو و زنان خودباخته را برای تجسس زیر دامن 
دخترها به خيابان ها بفرستد، بقيه جمعيت باید حساب کار خود را بکنند و 

  . سرجای خود بنشينند
  هم نرم افزار و هم سخت افزار 

رژیم در به نظر می رسد توسل به کدهای اسالمی در رابطه با زنان برای 
 . ی اش دو نقش متفاوت بازی ميکندرابطه با مسایل اصلی داخلی و خارج

در رابطه با تهدیدات و فشار آمریکا، توسل و حتی تظاهر علنی به 
" نرم افزاری"سرکوب حقوق زنان و سایر سرکوب های فرهنگی نقش 

   :به این ترتيب . دارد
 توسل به نظریه و" دولت اسالمی"به رخ کشيدن خود به عنوان یک * 

 اخص و های ارتجاعی پست مدرنی و رد جهانشمولی حقوق زن بطور
  . حقوق بشر بطور اعم

تظاهر به همدردی با مردم کشورهای استبداد زده اسالمي، بویژه * 
فلسطينی ها، که به گفته ی حسنين هيکل روزنامه نگار برجسته مصری 

 شناخته نميشوند، چون به عنوان شهروند و انسان صاحب حق به رسميت
رژیم اميدوار است پایگاهی را که در ایران ندارد با . رفته اند" خدا"نزد 

چسباندن خود به مردمی که زیر ستم اند جبران کند واز این طریق یک 
  .  آوردنيروی فشار به نفع خود در سطح بين المللی بوجود

نين حقوق برهمين اساس، سوء استفاده از فروپاشی نظام اخالقی و قوا* 
بشر دوران مدرنيته که برخورد دو گانه و ناعادالنه قدرت های جهانی به 

  .  رسانده استشدت به آنها آسيب
وابستگان رژیم چندین بار اقرار کرده اند این بازی با کارت اسالم در 

تبدیل . "ضروری ميدانند" جنگ نرم افزاری"سطح بين المللی را به مثابه 
 در این رابطه یعنی بگذارید سرکوب زنان به جای "تهدید ها به فرصت ها

" ما"باشد، وسيله ای در دست " ما"اینکه وسيله ای محکوم کردن رژیم 
باشد برای فریب دادن مردم ستمدیده کشورهای اسالمی و سوء استفاده از 
نيروی اخالقی که مظلوميت آشکار آنها در معادالت سياسی منطقه و 

   .جهان بوجود می آورد 
ما در رابطه با درون کشور سرکوب زنان، یک سره به معنای جنگ با ا

اینجا برای اکثریت مردم دیگر توهمی در کار نيست، . سخت افزارهاست
دولت اسالمی در اینجا به معنای رویاهای فروریخته و آرزوهای سرکوب 

یعنی استفاده از زور برای اعمال " مردانگی"در این شرایط . شده است
 جنسی و وادار کردن زنان به تمکين از ستم، اینجا وسيله اثبات آپارتاید

رژیم طناب دار است و سنگسار و کتک زدن زنی که از حق " مردانگی"
خود در مقياسی هرچند کوچک استفاده ميکند و کتک زدن زنی که از این 

  .  دفاع ميکندحق
رل در اینجا رژیم از سرکوب زنان به عنوان تمهيدی برای گسترش کنت

مثل طالبان ها که برای نگاه . وتدارک جنگ با همه مردم استفاده ميکند
داشتن خود در قدرت نخست بر سر زنان کيسه انداختند و آنها را در 
سوراخ های خانه ها به اسارت کشيدند، مثل شورشيان سنی و شيعه 
عراق که برای تقسيم قدرت، قبل از هرچيز در خيابان و مدرسه و 

زنان حمله کرند، مثل القاعده که برای بازکردن جای خود در دانشگاه به 
بازی قدرت در بغداد در مرحله نخست به صورت زنان اسيد پاشيد وسر 
بدحجاب ها را برید، مثل طایفه های در جنگ در آفریقا که برای تقسيم 
خاک و بيرون راندن طوایف و قبایل رقيب قبل از هرچيز به زنان آنها 

 برای رژیم نيز حمله به زنان جنگ با سخت افزارهای تجاوز ميکنند،
داشتن خود در قدرت و تدارک و سازماندهی است خشن است برای نگاه 

  . برای جنگ با همه
  فقط یک کتاب، برای رشد آگاهی فمينيستی کافی است 

برای مقابله با دولتی که سخت افزارها را برای : و مساله اینجاست
. به ميدان آورده، جنگ نرم افزاری کافی نيستسرکوب شما با تمام قوا 

مبارزه قانوني، اطالع . کافی نيست، نه اینکه بيهوده است یا الزم نيست
رسانی و جلب حمایت نيروهای دمکرات و بویژه جنبش های زنان در 
عرصه بين المللي، مبارزه با قلم، بردن مبارزه به شبکه اینترنت و هر 
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در .  هر قدر کم دامنه نباید نادیده گرفته شودذره ای از مبارزه رفرميستی
هيچ عرصه ای از مبارزه نباید خيال رژیم را راحت کرد، همانطور که 

 .  از هيج عرصه ای صرفنظر نميکندخود رژیم برای دفاع از قدرت خود
اما برای در هم شکستن و بی اثر کردن سخت افزار، باید افزار سخت به 

ده و مشت رژیم زن ستيز را فقط مشت مردم عضالت گره کر. ميدان آورد
 . بشکندميتواند 

باید هر زن ایرانی به .غرض البته توپ و تفنگ یا عمليات انتحاری نيست
واکنش فراخوانده شود و این فراخوان در شرایط استقرار حکومت ترور و 
و حشت نميتواند فقط علني، فقط قانوني، فقط در فضای مجازی و فقط نرم 

خانه هر زن ایرانی باید سنگر مقاومت و برنامه ریزی . اشدافزاری ب
خود دانشجو و دانش آموز و . برای در هم شکستن تهاجم رژیم باشد

پرستار و پزشک هستند که ميتوانند دیوار آپارتاید را در مدرسه و 
دانشگاه و بيمارستان فرو بریزند، وقتی راحله ها باالی دار می روند همه 

شهر وروستا باید بدانند این رژیم فقر و کتک خوردن و زنان ایران در 
مورد تجاوز قرار گرفتن زن توسط شوهریاپدر یا برادر و کال جامعه 

  . را با خفه کردن او جواب ميدهدمردساالر 
پایه های ستم بر زن در اعماق جامعه پی . و این آخری بویژه مهم است

طنز .  صدای آن هستندریزی شده و ميليون ها زن ایرانی قربانيان بی
آميز آنکه رژیم با اعدام ها، زندانی کردن ها، و تصویب قوانين 
مردساالرانه ستمگری بر همين زنان اعماق رابه نحو بی سابقه ای به 

جنبش . وسط صحنه سياست آورده و جلوی چشم ها قرار داده است
م رژی. فمينيستی اگر از این اعماق آبياری شود، شکست ناپذیر ميشود

آپارتاید آفریقای جنوبی فقط با کارزارنرم افزاری و جلب حمایت بين المللی 
در هم نشکست، بلکه اساسا به علت مبارزه خود توده سياهی که قربانی 

رژیم آپارتاید جنسی را باید با اتکاء بر مبارزه . آن بودند ویران شد
   .ميليونی زنانی که قربانی این رژیم هستند در هم شکست

اگر رژیم، خود را یک سره به مشت محکم عليه زنان تبدیل کرده و اما 
را به قلعه کوب سياست تهاجمی خود آزادی و " مردانگی"توسل به 

دمکراسی تبدیل کرده است، به خودی خود مقابله با زن ستيزی را نيز به 
امروز جنبش . قلعه کوب جنبش آزادیخواهی در ایران تبدیل کرده است

شود تا بتواند از آزادی و " فمينيزه" ایران ناگزیر باید آزادیخواهی در
وجنبش آزادیخواهی در ایران امروز برای . عدالت در ایران دفاع کند

اینکه فمينزه بشود نيازندارد به کتابخانه فمينيستی مراجعه کند، ميليون ها 
زن ایراني، بویژه بی دفاع ترین زنان ایران کافی است به یک کتاب 

 . ب قانون رژیمکتا: نندمراجعه ک
آنها را " خدا"کافی است ميليون ها زن ایرانی که مکرر شکوه ميکنند 

برای ستم کشيدن آفریده، حقی بر فرزند خود ندارند، بر سرشان هوو 
آورده ميشود، کتک ميخورند، از کودکی شاهد برخورد نابرابر جامعه و 

جنسی در مقابل چشم شان خانواده با زن و مرد هستند، بر ارتفاع آپارتاید 
هر روز آجری گذاشته ميشود، هرروز دست انداز جدیدی در سرراه شان 

در مقابل این کتاب قانون قرار داده شوند تا شعله مقاومت ... سبز ميشود
  . نيستی در دل شان برانگيخته شودفمي

   حق با احمدی نژاد بود
 صفتی نام برده به عنوان" مردانگی"احمدی نژاد تاکنون چندین بار از 

است که گویا با توسل به آن ميتوان بار نزاع ساختگی هسته ای را بر 
با توجه به نقشی که در رژیم اسالمی به . دوش مردم ایران سوار کرد

احمدی نژاد داده شده است، بعيد است کاربرد این اصطالح ناآگاهانه و 
دن به او هم برای دامن ز. ناشی از ذهنيت عقب مانده شخصی باشد

برای برانگيختن " تقليد"امااین . متوسل ميشود" عضله"ناسيوناليسم به 
ناسيوناليسم را در . احساس ناسيوناليستی در ایرانی ها بی فایده است

ایران خود برخورد دولت های غربی و تهدیدات مداوم جنگی بر می 
با مساله مردم . این واقعيت را هم آمریکا ميداند هم خود رژیم. انگيزد

رژیم مساله سرکوب حق حاکميت مردم ایران و حقوق شهروندی آنهاست 
درد را و زن ستيزي، این " مردانگی"توسل به . نه مساله هسته ای

  . تشدید ميکند، نه تضعيف
و سرپوش گذاشتن بر زن " رعایت شان مردم " اگر رژیم طی دوسال از 

ت عليه زنان و نمایش مش" مردانگی"ستيزی افراطی خود به تظاهر به 
روی آورده است اساسا به علت تعميق عدم مشروعيت آن در ميان مردم 

" مردانگی"پشت نقاب . و در نتيجه تقویت احساس ناامنی در رژیم است
 ضعف آن پنهان شده رژیم، واماندگی و پشت تهاجم آن به زنان، هراس و

  . است
غایتی که اگر در برابر تهاجم رژیم مقاومت صورت نگيرد، تا به آن 

نازل آن اجازه ميدهد تا دست زدن به همه جنایات طالبان های " شان"
رسوا که روزی وزارت ارشاد خود رژیم عليه آن فيلم افشاگر و موثر 

و همين حاال، به راستی اعدام راحله . تهيه ميکرد، پيش خواهد رفت
زمانی که همه سنگ های جهان بر سرش فرو آمده بود، و اعدام های 

یوم فوتبال  راحله ها چقدر با گردن زدن زنان توسط طالبان در استادمکرر
 در کابل فاصله دارد؟ 

حتی طالبان های پاکستان که نسب به طالبان های افغانستان می برند وقتی 
خود را در " مردانگی"بی نظير بوتو ترور شد، دیدگاه واپس مانده و 

 عليرغم تمام سوابق جهت مخالفت بر خشونت بر زنان به کار گرفتند و
اما رژیم در صدور حکم . شان اعالميه دادند که آنها زن را ترور نمی کنند

احمدی . شالق و اعدام برای زنان هم از خود هيچ محابایی نشان نمی دهد
شان دولت جمهوری : " نژاد اگرچه به ریا می گفت، اما درست می گفت

مدی نژاد هم به رذالت آن ، همان قدر نازل که اح" اسالمی واقعا این است
شان این رژیم با شان مردم ما در . اقرار ميکرد و به آن پوزخند ميزد

تضاد است و همانطور که احمدی نژاد هم اذعان داشت وجود چنين دولتی 
آن حرف ها از زبان یکی از آدم " . توهين به مردم ماست" در ایران 

ن رژیم به سيلی مردم از های رژیم تف سر باال بود، اما برای عقب نشاند
مشت گره کرده ی رژیم بر سر زنان ایران را دست . روبرو نياز هست

ميليون ها زنی که در اعماق جامعه زیر این مشت قرار دارند می شکند و 
طنز آميز این است که رژیم در اوج هراس خود، با ستم بی حد بر زنان 

دن مقاومت مردم، این این دست را آزاد کرده و راه را برای فمينيزه کر
 روشنگری:  برگرفته از           .قلعه کوب جنبش آزادیخواهی باز ميکند

………………………………………. 
شروع اعتصاب کارگران خطوط توليد 

 کارخانه ی نيشکر هفت تپه
کارگران بخش کشاورزی ِنی ُبر در پایان ساعت کاری دیروز با 

ایان دادند، اما از وعده ی پرداخت مطالبات شان به اعتصاب خود پ
 کارگران کليه خطوط توليد، 15/12/1386صبح امروز چهارشنبه 

در داخل کارخانه در یک اقدام هماهنگ در اعتراض به عدم پرداخت 
مدیریت شرکت با هدف . حقوق بهمن ماه دست به اعتصاب زدند

منصرف کردن کارگران از ادامه ی اعتصاب، در بين آنان حواله 
يدی و پاداش امسال در آن نوشته شده بود، پخش هایی که مبلغ ع

کردند، اما کارگران بر ادامه ی اعتصاب تا تحقق خواسته های شان 
  .پافشاری کردند

مسئولين شرکت هفت تپه به بهانه ی وضعيت بحرانی شرکت، در 
ماهی که کارگران به خاطر مخارج سرسام آور شب عيد با مشکل 

در . ه کاری ها را لغو کرده اندمالی مواجه هستند، کليه ی اضاف
واکنش به این اقدام مدیریت، امروز کارگران اعتصابی از مسئولين 

  :شرکت می پرسيدند
آیا اکنون شرکت نيشکر هفت تپه به چنين وضعيت بحرانی دچار -

شده است، مقصر کارگرانند یا کسانی که در سطح کالن اقدام به 
  واردات شکر می کنند؟

 تومان تمام می 550ر هر کيلو برای شرکت آیا امروز که شک-
 تومان فروخته می شود، 365شود، و همين شکر در بازار به نرخ 

مقصر کارگرانند که شب و روز توليد می کنند یا مافيای شکر که 
  هيچ حد و حصری برای واردات این کاال برای خود قائل نيست؟

، کدام آیا در شرایطی که توليد شکر با بحران جدی روبروست-
سياست، فروش زمين های زراعی هفت تپه را در دستور کار خود 

 قرار داده است؟
چرا بعد از فروش و یا اجاره دهی زمين های هفت تپه، در این -

: زمين ها به جای نيشکر گندم کاشته می شود؟ کارگران می گویند
شرکت " با این روند کاشت گندم، در آینده بعيد نيست این شرکت به 

 .تغيير نام پيدا کند" م هفت تپهگند
آقای ساعدی، نماینده فعلی شهر شوش در مجلس، اگر خيلی دلش -

بيش از : به توليد در این کشور می سوزد، چرا اعالم کرده است
 نفر از کارگران در این شرکت مازاد بر نيرو محسوب می 2000

 شوند و باید اخراج شوند؟
ان شرکت کاغذ سازی پارس نيز گفتنی است، از چند روز گذشته کارگر

 .در اعتراض به تعویق افتادن حقوق خود در اعتصاب به سر می برند
     شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری              

15/12/1386  
com.yahoo@shorayehamkari  

…………………………………… 
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 !المی؟سينمای جمهوری اس
  ارژنگ بامشاد

ساطور " تحت عنوان  آقای بصير نصيبی در انتقاد به مقاله ی من
، سينمای ایران را با یک نوک قلم به "سانسور و سينمای اندیشمند

 :جمهوری اسالمی بخشيده  و نوشته است
و ". من به سينمای امروز ایران می گویم سينمای جمهوری اسالمی   " 

عيارهای من این سينما، سينمای جمهوری اسالمی با م: " ادامه می دهد
است نه سينمای ایران چرا که ذهن و تفکر پس مانده و متحجر والیت 

چه این فيلم به فيلم فاریسی . فقيه در جای به جای فيلم اعمال شده است
اسالمی، مرتبط باشد و چه به سينمای فستيوالی و روشنفکرانه و یا به 

  ".شمندانهتعبير آقای بامشاد اندی
 ایشان برا ی مستحکم کردن دالیل خود، شرحی از نحوه اعمال سانسور 
بر فيلم ها آورده و سپس نتيجه گيری کرده است که چون همه ی فيلم ها 
از  پروسه ی سانسور اسالمی گذر کرده اند پس سينما، سينمای اسالمی 

ین پروسه است؛ و چون کارگردانان در بسياری موارد مجبور بوده اند به ا
و . تن در دهند پس آن ها هم به لقب فيلم سازان اسالمی ملقب شده اند

همين گونه بازیگرانی که در این فيلم ها بازی می کنند می شوند بازیگران 
بر پایه ی همين منطق، می توان گفت که چون رمان ها و ! اسالمی

اصالح توليدات ادبی نيز از زیر تيغ سانسور می گذرند و پس از حک و 
گاه شدید منشر شوند؛ پس دنيای ادبيات کشور را نيز باید ادبيات اسالمی 

 .ناميد
انقالب "رژیم اسالمی در ابتدای به قدرت رسيدنش با بستن دانشگاه ها و 

اش و اخراج های گسترده دانشجویان و استادان و گزینشی "  فرهنگی
اما آیا . المی کندکردن دانشجویان و استادان تالش کرد دانشگاه ها را اس

امروز می توان همه دانشجویان دانشگاه های کشور را محصول دست 
پخت جمهوری اسالمی ناميد؟ آیا همه استادان گزین شده همدستان رژیم 
اسالمی اند؟ چرا مدام سرکوب جنبش دانشجویی جریان دارد؟ چرا مدام 

، عليرغم استادان مستقل و دگراندیش اخراج و ممنوع التدریس می شوند 
  اینکه هنگام استخدام از صدها سد گزینشی عبور کرده بودند؟ 

آیا اصًال در شرایط حاکميت : در این جا یک سئوال کليدی پيش می آید
دیکتاتوری می توان فيلم ساخت؟ و یا به دیگر فعاليت های هنری و ادبی 

  همت گماشت؟
توری بطور اعم بر پایه دیدگاه آقای نصيبی، ساختن فيلم در شرایط دیکتا

و در دیکتاتوری اسالمی به طور اخص، چيزی جز بزک کردن چهره 
این نکته را به طور ضمنی در تمامی سطور نوشته ی . دیکتاتوری نيست

بر پایه این نظر، سانسور در دستگاه دیکتاتوری، . ایشان می توان دید
به دیگر سخن، در شرایط . قدرت مطلق است و گریزگاهی از آن نيست

زیرا این . یکتاتوری باید دست از فعاليت های هنری و فرهنگی شستد
عرصه های فعاليت با سانسور روبرویند و درگير شدن با سانسور هم 

این مرعوب . یعنی تمکين کردن به آن و تبدیل شدن به عمله و اکره آن
شده گی از دیکتاتوری و سانسور چيانش، آن چنان در نگرش فوق تنيده 

هر نوع حرکت فيلم سازان و تمامی دست آوردهای آن ها شده است که 
را، چه در داخل کشور  و چه در سطح بين المللی، تمامأ برنامه های از 
پيش طراحی ای شده ای می داند که پيشاپيش باید آن را محکوم کرد و به 

و حتی فراتر از این ، آقای نصيبی موفقيب های بين . سراغشان نيز نرفت
. سازان  ایرانی را نيز  دست پخت رژبم اسالمی قلمداد می کندالمللی فيلم 

در این جا ما با یک تئوری توطئه روبرو هستيم که همه فستيوال های 
سينمایی را که به فيلم سازان ایران جایزه داده اند و می دهند، در 

بر پایه ی این نظر  هر فيلمی . همکاری پنهانی با رژیم آخوندی می بيند
 سال گذشته در ایران ساخته شده ، به دستور  مقامات رژیم و 29که در 

در این مرعوب شده گی مطلق؛ در . با هدف های خاصی ساخته شده است
این مطلق دیدن دیکتاتوری؛ جائی برای بروز خالقيت ها وجود ندارد؛ 
جاپی برای فيلم سازان مستقل وجود ندارد؛ امکانی برای مبارزه با 

؛ روزنه ای برای فرار از تور سانسورچيان وجود سانسور وجود ندارد
ندارد؛ سوژه ای برای ساختن فيلم های مردمی وجود ندارد؛ به دیگر 
سخن این دیدگاه و تفکر مرعوب شده، تسليم شده گی را تبليغ می کند و 
از همه فعالين هنری و فرهنگی می خواهد که اگر مخالف رژیم هستند یا 

جرت را در پيش گيرند و توده های ميليونی سکوت کنند و یا  راه مها
  .مردم را به رژیم ضد مردمی و جنایت کار اسالمی واگذارند

چنين رویکردی توهينی بزرگ به اهل هنر و ادب؛ توهينی به سينماگران  
زبردستی است که فيلم هایی موفق در سطح بين المللی ساخته اند و می 

  از منتقدین و کارشناسانسازند؛ و توهين بزرگی به گروه بيشماری

سينمای ایران و ميليون ها  سينما روئی که دارای شعور جمعی اند و می 
  .توانند خوب را از بد تشخيص بدهند

به نظر بعضی از کارشناسان سينما در غرب، سينمای امروز ایران، به 
لحاظ کيفيت و دستآوردهایش در سطح آسيا در مقام دوم پس از هند قرار 

این سينما در سطح جهان نيز ، سينمائی صاحب نام و صاحب . تگرفته اس
سينمای ایران، در بسياری از جشنواره های جهانی همواره . سبک است

و این حضور موفق نه به خاطر دادو ستد . حضوری موفق داشته است
مقامات کشورهای صاحب جشنواره با جمهوری اسالمی بلکه به خاطر 

جالب است وقتی برخی از فيلم های ایرانی در . کيفيت فيلم ها بوده است
مطرح می شوند و جایزه .. جشنواره های چون کن؛ ونيز ؛ برلين و 

دریافت می کنند، عوامل تبليغاتی جمهوری اسالمی این انتخاب ها را 
و جالبتر آن . سياسی می دانند و آن را اقدامی عليه رژیم ارزیابی می کنند

 موفقيت ها را  نتيجه ساخت و پاخت های که هستند کسانی نيز که این
سياسی کشورهای غربی با رژیم اسالمی می دانند و از این طریق آن 

روی سکه ای قرار می گيرند که طرف دیگرش دستگاه تبليغاتی رژیم  
  .قرار دارند

 به دليل  کيفيت و قدرت تحول سينمای ایران است که هنرپيشه ی معروف 
که در مورد درجه " الجزیره"ا شبکه عمرشریف در یک  مصاحبه ب

موفقيت و آینده سينما ی هاليوود از او پرسيده بودند، پاسخ داد که امروز 
دیگر نمی توان هاليوود را پيشرو در سينمای هنری دانست بلکه در این 

در ایران نيز نگاهی به . زمينه باید روی سينمای ژاپن و ایران حساب کرد
 حجم فيلم های توليد شده ی  پر بيننده با سوژه استقبال مردم از سينما و

تردیدی نمی . های گوناگون نشان از قدرت و خالقيت سينمای ایران دارد
توان داشت که سينما ی ایران، سينمائی است در زیر تيغ سرکوب و 
درگير با هزاران اما و اگر منکراتی و غير منکراتی و کنترل های سياسی 

. مه این مصيبت ها تالش کرده زنده و پویا بمانداما عليرغم ه. و امنيتی
این هنر چند بعدی با پتانسيل فراوانش را یکسره به جمهوری اسالمی 
تقدیم کردن و نام سينمای ایران را سينمای اسالمی گذاشتن، نه تنها بی 
حرمتی به سينماگران و بازیگران و دست اندرکاران دنيای سينما، بلکه 

ه از سينماگرانش حمایت می کند و هنرشان را ارج جفائی است به ملتی ک
مسلمًا نمی توان . می نهد بدون آنکه آن ها را ایادی رزیم اسالمی بداند

انکار کرد که رژیم جمهوری اسالمی با همه امکانات اش تالش کرده و 
اما . می کند که سينماگرانی باب طبع خود آموزش دهد و  به خدمت بگيرد

یران فيلم ساخت را فيلم ساز رژیم بدانيم نشانگر درکی این که هر کس در ا
بسيار ساده انگارانه از هنر سينما و از هنرمندانی است که تالش کرده اند 
در شرایط بسيار دشوار حاکميت اسالمی فيلم های با ارزش بسازند و از 

واقعيت این است که شرایط . سد های گسترده سانسور نيز عبور کنند
نگاهی به . يلم در جمهوری اسالمی بسيار دشوار استبرای ساختن ف

در توزیع و نمایش فيلم ها " شورای عالی انقالب فرهنگی "مصوبات 
نشان از زمين بشدت مين گذاری ای می دهد که عبور سينماگران کشور 

در این . از آن، به توان؛ خالقيت؛ ابتکار؛ انعطاف و جسارت نياز دارد
  :مصوبه آمده است

ی که مانع نمایش کل فيلم یا اصالح پالن هایی از فيلم می شود به موارد" 
  :شرح زیر است

ـ فيلم هایی که با فرهنگ ایرانی و اسالمی و ارزش های اخالقی مورد 1
  قبول جامعه تعارض یا مخالفت داشته باشند

ـ فيلم هایی که به تبليغ مکاتبی چون سکوالریسم، ليبراليسم، نهيليسم، 2
می پردازند و فرهنگ های اصيل شرق را تخریب و تحقير .. .فمينيسم، و 

  .می کنند
ـ فيلم هایی که به تلویح یا تصریح، حاکميت دین در زندگی دنيوی را نفی 3

می کنند، نظام غيردینی را برتر می دانند و یا نظام سلطنتی و دیکتاتوری 
  .را محبوب نشان می دهند

 می کنند یا افراد غربی را برتر از ـ فيلم هایی که تبعيض نژادی را تبليغ4
  .سایر نژادها و مليت ها و اقوام می دانند

ـ فيلم هایی که به تبليغ هر گونه رفتار غيراخالقی می پردازند و مروج 5
خشونت و مصرف مواد مخدر هستند و این مسائل را توجيه و تبليغ می 

  .کنند
 هستند و ترویج آن ـ فيلم هایی که از لحاظ فرهنگی و هنری فاقد کيفيت6

  .ها به پائين آمدن سطح ذوق و سليقه مخاطبان می انجامد
ـ فيلم هایی که مروج انواع معنویت های بی ریشه و خرافات قدیم و 7

  .جدید به شمار می آیند
ـ فيلم هایی که به پيامبران الهی و ائمه معصومين، مقام رهبری یا شورای 8

  .حرکت مستقيم یا غير مستقيم کنندرهبری و مجتهدین جامع الشرایط هتک 
  .ـ فيلم هائی که اشاعه اعمال رذیله فساد و فحشا می کنند9
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ـ فيلم هایی که بيان کننده هر گونه مطلبی مغایر مصالح کشور و مورد 10
  .سوءاستفاده بيگانکان هستند

ـ فيلم هایی که در آن صحنه هائی از جزئيات قتل و جنایت و شکنجه و 11
ارد، به نحوی که موجب ناراحتی بيننده می شود یا بدآموزی آزار وجود د

  ."دارند
 تن از 45به نقل از نامه جمال شورجه در انتقاد به نامه اعتراضی (

  )سينماگران ـ خبرگزاری فارس
نگاهی به موراد باال نشان می دهد که کار سينمائی در جمهوری اسالمی تا چه 

ه حکومتگران رژیم اسالمی، از ابتدا علت این امر هم این است ک. دشوار است
و این . می دانستند" صور قبيحه"با سينما مخالف بودند و آن را از مصادیق 

رهبران رژیم که . دستورالعمل نيز همان هدف ها و تفکرات را بيان می کند
پس از یک انقالب  و با استفاده از یک خالء تاریخی، قدرت را  بدست گرفتند، 

در این درگيری ها بود . شدند  که جامعه نسبتًا مدرنی داشتبا کشوری درگير 
که حکومتی ها  در بسياری از موارد مجبور به عقب نشينی هایی شدند تا  
خود را با روندهای این جامعه منطبق کنند و تالش نمایند در هر جا که امکان 
دارد عقاید و نظرات قرون وسطائی خود را بر روندهای زندگی امروزین 

سينما یکی از این عرصه های زندگی مدرن بود که آن ها را به . حميل کنندت
 آن ها روی سينما از آن رو باال بود که با توده  حساسيت.مبارزه می طلبيد

آن ها به طرق مختلف . های ميليونی اقشار گوناگون مردم سروکار داشت
انانی هم چون در آغاز وظيفه ی کارگرد. تالش کردند این هنر را اسالمی کنند

محسن مخملباف این بود که سينمای اسالمی به وجود آورند و فيلم های 
طرحی که اکنون شکست کامل آن آشکار شده و مخملباف به . اسالمی بسازند

تالش . دنبال تحوالت فکری و هنری اش، مغضوب دستگاه حکومتی است
اهرم دیگر برای حاکميت کامل سانسور و مثله کردن فيلم های توليد شده؛ 

امری که کار کارگردانان و بازیگران را . برای اعمال نظرات پوسيده شان بود
و بر این فشار ها باید کنترل . به شدت مشکل می ساخت و هنوز هم می سازد

اما عليرغم . های لحظه به لحظه موقع فيلم برداری و دیگر مراحل را افزود
ن، توانست در حوزه هایی مجموعه ی این فشارها سينمای زیر سرکوب ایرا

خود را بر رژیم تحميل کند و از این سدها بگذرد و مجموعه فيلم هایی بسازد 
که هم به لحاظ هنری در سطح باالئی است و هم با استقبال تماشاگران و 

این که مبارزه روزمره دنيای سينما . سينماروها ی سراسر کشور روبروست
اپس گرائی را یک سره برنامه ای از با سلسله مراتب سانسورچيان جهل و و

پيش تعيين شده و سينمای ایران را در کليت آن،  سينمای جمهوری اسالمی 
از سوی دیگر اگر سينمای امروز . بدانيم، بی انصافی حيرت انگيزی است

ایران، سينمای اسالمی است، عليرغم آن که خرافه های دینی حاکم اساسأ 
 باید در بسياری از پيش داوری ها نسبت به مخالف سينما بوده است، آن وقت

به دیگر سخن آن هائی که سينمای . ظرفيت های حکومت دینی شک کرد
امروز ایران با این دستاوردها را نه محصول کار خالقانه سينماگران کشور که 
در سخت ترین شرایط به وجدان هنری خود پایبندند، بلکه نتيجه کار  رژیم 

  .د ناخواسته  مّبلغ این رژیم فرهنگ ستيز شده انداسالمی می دانند، خو
نکته ی دیگری که در مباحث مطرح می شود و بویژه از سوی آقای نصيبی 
مورد تاکيد قرار گرفته است، موضع سينماگران کشور نسبت به حکومت 

در این جا باید یادآوری کنم که به عنوان مخالف رژیم اسالمی . اسالمی است
ًا من نمی توانم با اقدامات سينماگرانی که به تأئيد سياست در کليت آن، مسلم

های فرهنگ ستيز اسالمی می پردازند و یا اقدامات سرکوبگرانه ی رژیم را 
روشن است هنرمندان و سينماگرانی که  . تأئيد می کنند ، موافق باشم

داوطلبانه به  رژیم خدمت می کنند را نمی توان سينماگران معترض یا مستقل 
اما . آن ها جزئی از دستگاه تبليغاتی رژیم و بزک کننده جنایاتش هستند. اميدن

بسيارند سينماگرانی که به شهادت کارهای هنری شان در زمره سينماگران 
معترض و متعهد قرار می گيرند که تالش کرده اند از امکانات هر چند محدود  

نباید . قيت هایشان بيایندفعاليت علنی استفاده کنند تا امکان و فضائی برای خال
از سينماگران و هنرمندانی که در چنين شرایط سخت و دشوار و در زمينی 
چنين مين گذاری شده به خالقيت هنری مشغولند انتظار ات غيرواقعی و ذهنی 

و البته هستند هنرمندان و سينماگرانی که از فعاليت های هنری . گرایانه داشت
بر این نکته نيز باید تاکيد . ی گرفتار آمده اندمحروم شده و به سکوت اجبار

کنم که هنر مقاومت، و هنرمندانی که در شرایط دیکتاتوری بر سرکوب 
کم نيستند . شوریده اند نقش بسزائی در مبارزه با دیکتاتوری بازی کرده اند

. چنين هنرمندانی در جهان، که همواره مورد احترام همگان قرار گرفته اند
ت های شجاعانه ی هنرمندانی هم چون ویکتورخارا؛ ملينا مردم مقاوم

همانگونه که خاطره ی . مرکوری؛ یا تئودراکيس را هر گز فراموش نمی کنند
خسرو گلسرخی، کرامت اهللا دانشيان و سعيد سلطانپور در حافظه تاریخی مردم 

ه اما عليرغم این نمونه هاباید توجه داشت ک. ایران  همواره جاودان می ماند
ارزشگذاری بر کار کارگردانان یا بازیگران و یا هنرمندان موفق بر پایه کار 

مواضع شخصی، اعتقادی و نظرات بعضی از . هنری شان می تواند انجام گيرد
برای مثال  .این افراد در این و یا آن مورد ممکن است کامًال نادرست  باشد
ر بزرگ احمد عباس کيارستمی در یک مصاحبه چندی پيش در باره شاع

شاملو گفته بود که چون شعر شاملو شعر سياسی بود، پس از مرگش کم کم 
آبا می توان به دليل این حرف پرت، جایگاه او . به فراموشی سپرده می شود

آکيرو " به عنوان یک کارگردان توانا را زیر سئوال برد؟ وقتی کارگردانی که 
در باره اش گفته است ، مشهورترین کارگردان سينمای ژاپن " کورساوا 

تاریخ سينما را می توان به قبل و بعد از کيارستمی تقسيم کرد ، در باره بزرگ 
ایران چنين مهمل می )  سال تاریخ اخير 600 یا 500احتماًال  ( ترین شاعر 

بافد ، چه باید کرد؟ آیا باید بگوئيم کورساوا هم با جمهوری اسالمی گاوبندی 
. يارستمی را در باره شاملو بپذیریم؟  نه ، هيچ کدامدارد ، یا باید حرف ک

تردیدی نيست که کيارستمی سينماگر بزرگ و متفکری است ، اما تردیدی هم  
نمی توان داشت که در باره شاملو و فراتر از آن، در باره رابطه هنر و 

در  بعضی از شعرا، هنرمندان و سينماگران .  سياست چرت و پرت می گوید
تردیدی نيست که بعضی از کارهای . وان به چنين مواردی برخوردنيز می ت

بعضی از سينماگران بسيار تأسف انگيز  است و جز بازی در بساط رژیم اسم 
اما حتی همه آن هایی را که به چنان . دیگری روی آن ها نمی شود گذاشت

ر من مثًال به نظ. کارهایی دست می زنند ، ضرورتًا نمی توان عامل رژیم ناميد
، مجيد مجيدی، تهمينه ميالنی و رخشان بنی اعتماد بی تردید هنرمندانی واقعًا 
خالق و اندیشمندند، اما شرکت شان در پای منبر خامنه ای جالد نيز، با هر 

اما آقای . توجيهی که صورت گرفته باشد، بی تردید بازی در بساط رژیم است
قای نصيبی این است که فکر مشکل افرادی مانند آ. نصيبی نظر دیگری دارد

می کنند اگر کسی مستقيمًا عليه  رژیم مبارزه نکند، یا اصًال کاری به کار رژیم 
از این . نداشته باشد، یا مروداتی با رژیم داشته باشد، حتمًا عامل رژیم است

نظر، سينماگر مستقل کسی است که اگر نتوانست به خارج از کشور بياید، در 
تصادفی نيست که آقای . سکوت کند و به کار سينمایی نپردازدداخل ایران باید 

 سال گذشته در ایران ساخته شده ، فيلم 26نصيبی عمًال هر فيلمی را که در 
اسالمی و جزئی از محصوالت و مجعوالت جمهوری اسالمی می داند، که با 

ست طرح و نقشه دستگاه های اطالعاتی و امنيتی و تبليغاتی رژیم  توليد شده ا
تصادفی نيست که آقای نصيبی حتی کارگردان کامًال .  و برای خدمت به رژیم

مستقل و معترضی مانند بهرام بيضائی را به خاطر این که حضور مسعود ده 
نمکی یا حتی دولت آبادی را در یک جشن تحمل کرده، عمًال به سازش کاری 

بی سؤال کنم برای روشن شدن مسأله می خواهم از آقای نصي. متهم می کند
که آیا می تواند فيلمی را نام ببرد که در داخل ایران توليد شده و اجازه نمایش 
پيدا کرده، ولی فيلمی در خدمت رژیم نيست و زیر عنوان سينمای اسالمی 
قرار نمی گيرد؟ بعيد می دانم ایشان بتوانند چنين فيلمی پيدا کنند، ولی اگر پيدا 

زیرا بنا به . ز سينمای اسالمی را نقض کرده اندکنند، ناگزیر تعریف خودشان ا
تعریف ایشان، خوِد توليد و اجازه پخش در داخل ایران کافی است که یک فيلم 

  .را جزو سينمای اسالمی بدانيم
مشکل آقای نصيبی و امثال او  ، به مسأله سينما محدود نمی شود؛  مشکل آن 

که همه آن هایی را که به ها غلتيدن به دام نوعی رادیکاليسم عقيمی است 
طور مستقيم و عریان در مقابل رژیم نيایستاده اند، در کنار رژیم و بازیچه آن 

حقيقت این است که نيروی اصلی تحليل برنده و فرسوده کننده . می بيند
دیکتاتوری آخوندی، ميليون ها انسانی هستند که به صورت روزمره  در 

زنند و درگير می شوند، بی آن که سراسر ایران با رژیم سر و کله می 
توجه به نقش این . ضرورتًا به طور مستقيم عليه اصول و ارکان آن برخيزند

نيروی ميليونی به معنای کم بها دادن به مبارزانی که سال هاست عليه 
اما فراموش نباید کرد که . موجودیت رژیم  می جنگند، نيست و نباید هم باشد

شن بين ترین مبارزان نيز بدون خيزش آن نيروی حتی پاک باخته ترین و رو
خيزش آن نيروی . ميليونی نمی توانند، جمهوری اسالمی را درهم بشکنند

ميليونی به طور روزمره و در بستر زندگی عادی آن ها، با اقدامات و مقاومت 
های به ظاهر کوچکی تدارک دیده می شود، و فاعل این تدارک فقط انقالبيان 

خيلی ها در این . که تمام قد در برابر رژیم ایستاده اند، نيستند و مخالفانی 
. تدارک و بلوغ نارضائی مردم که به شورش نهایی خواهد انجاميد، سهم دارند

بنا بر این کسانی که جز مخالفان تمام قد رژیم، همه را در کنار رژیم یا آلت 
ومت ندارند، دست آن می بينند، نه تنها تصور درستی از روند گسترش مقا

چنين نظری به طور اجتناب . خواسته و ندانسته، آن را کند می کنند بلکه نا
  . ناپذیر  به تئوری توطئه می انجامد

همين نوشته آقای نصيبی نمونه گویائی از تئوری توطئه را به نمایش می 
مشخصه اصلی تئوری توطئه این است دشمن را همه دان و همه توان . گذارد

فراموش نباید کرد که رژیم زیر . مردم را ناتوان و اسير دست آنمی بيند و 
فشار مقاومت های روزمره ميليونی مردم  فرسوده می گردد و دچار تناقض 
می شود و برای حفظ خودش ناگزیر می شود در مقابل این مقاومت ها در 

اما هر عقب نشينی تناقضات درونی آن را عميق . حوزه هایی عقب نشينی کند
 می سازد و با عميق تر شدن این تناقضات است که این جا و آن جا مردم تر

فراموش نباید کرد . برای پاره ای پيشروی ها و تعرض ها مجال پيدا می کنند
که رویارویی مردم ایران با جمهوری اسالمی دو طرف دارد؛ درست است که 

 شده هم مردم هنوز طرف در حال تعرض رویارویی نيستند، و لی طرف تسليم
مبارزات و مقاومت های آن ها حتی هنگامی . نيستند و هيچ وقت هم نبوده اند

 پدیده های امروز بسياری از. که کامًال سرکوب می شود، به هدر نمی رود
جامعه ایران را بدون اثرات مستقيم وغير مستقيم این مقاومت ها نمی 

  . توان توضيح داد
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اصول تردید ناپذیر جمهوری اسالمی است؛ مثًال آپارتاید جنسی عليه زنان از 
اما رژیم نه فقط نتوانسته و جرأت نکرده همه مسّلمات فقهی خودش را در این 
زمينه پياده کند، بلکه در سه دهه گذشته زیر فشار مقاومت بی امان زنان 
کشور، ناگزیر شده است در حوزه هایی به عقب نشينی های دائمی یا موقتی 

وندها می توانستند، حتی حق رأی زنان را هم پس می اگر آخ. دست بزند
مگر  یکی از دالیل شاخ به شاخ شدن این ها با رژیم شاه در اوایل . گرفتند
 همين حق رأی زنان نبود؟ ممکن است آقای نصيبی بگوید، در 1340دهه 

کشوری که رأی مردم بی معناست و انتخابات وسيله ای است برای مشروعيت 
ام زورگویی عریان، پذیرش حق رأی زنان جز  بزک کردن دادن به یک نظ

به نظر من هم نمی شود . چهره رژیم خاصيت دیگری نمی تواند داشته باشد
انکار کرد که رژیم از این پذیرش ظاهری حق رأی زنان به نفع خود بهره 

اما آیا از این می شود نتيجه گرفت که اگر در جمهوری . برداری می کند
ثًال مانند رژیم سعودی، حتی همين پذیرش صوری حق رأی زنان اسالمی نيز م

وجود نمی داشت، وضع ما بهتر می شد؟ جواب من به چنين سؤال فرضی 
به دليل این که اوًال حتی همين پذیرش صوری حق رأی زنان . قطعًا منفی است

در نتيجه یک سلسله مبارزات واقعًا توده ای حاصل شده است ؛ ثانيًا خوِد 
 حق رأی صوری تناقضات جمهوری اسالمی را عمق می بخشد و زنان همين

همين . ایران را در مقابله با رژیم، به آگاهی و جسارت بيشتری فرا می خواند
وقتی آقای نصيبی می پذیرد که رژیم . تناقض در مورد سينما هم اتفاق می افتد

ال آن ها به سينماگرانی مانند کيارستمی و مهرجویی و بنی اعتماد و امث
احتياج دارد، زیرا بدون این ها نمی تواند با نياز های مردم روبرو شود؛ در 
عين حال که به حقيقتی اشاره می کند، ولی حقيقت بزرگ تری را نادیده می 

حقيقت بزرگ تناقضات درونی و حل نشدنی جمهوری اسالمی است که . گيرد
 همين برخورد متناقض را .او را مجبور می سازد این سينماگران را تحمل کند

در باره خيل ناراضی هایی نيز می توانيم مشاهده کنيم که جمهوری اسالمی در 
حد معينی تحمل شان می کند، به این دليل ساده که نمی تواند سر به نيست 

اگر این نتوانستن و این درماندگی رژیم را نادیده بگيریم، خيلی از . شان کند
و تئوری توطئه افرادی . غير قابل توضيح می مانندپدیده ها در ایران امروز 

  . مانند آقای نصيبی این نتوانستن را نادیده می گيرد
عجيب تر از این همه دان و همه توان فرض کردن رژیم ، نادیده گرفتن ریزش 

همان " واقعی"مثًال آقای نصيبی اصرار دارد که مخملباف . حاميان رژیم است
ه آن فيلم های کذایی را در سال های اول حاکميت مخملباف حزب اللهی است ک

اما آیا واقعًا چنين است؟ همه می دانيم که اکثریت . جمهوری اسالمی ساخت
مردم ایران در اوایل انقالب از خمينی طرفداری می کردند، ولی وقتی مزه 
حاکميت آخوندی را چشيدند، سر خورده شدند و پس از طی مراحلی، اکثریت 

در واقع، ریزش گسترده  حاميان . در مقابل آن قرار گرفتندقاطع آن ها 
جمهوری اسالمی یکی از شاخص ترین روندهای توقف ناپذیر سياسی جامعه 

مخملباف و امثال او جزو ميليون ها آدمی . ایران در سه دهه گذشته بوده است
اراحت ما باید از این روند استقبال کنيم یا ن! خب. هستند که از رژیم بریده اند

را در گذشته می جوید و " واقعی"باشيم؟ وقتی آقای نصيبی، مخملباف 
می نامد، به نظر می رسد او از ریزش " جعلی"مخملباف امروزی را 

ممکن است آقای نصيبی بگوید امثال مخملباف .  طرفداران رژیم دلخور است
 اگر چنين حتی. کامًال از رژیم نبریده اند یا از گذشته خود انتقاد نکرده اند

باشد، که در مواردی هم چنين است، بازهم نمی شود تحولی را که این ها از 
تردیدی نيست که اصالح طلبان . سر گذرانده اند و می گذرانند، نادیده گرفت

حکومتی هنوز از این حکومت نبریده اند و اکثریت شان هم با سفسطه بافی و 
ردیدی هم نمی توان داشت که پر رویی گذشته شان را توجيه می کنند؛ اما ت

خوِد ظهور همين پدیده اصالح طلبان حکومتی نشان دهنده تناقضات درونی 
بنابراین مخملباف امروزی همان قدر واقعی . رژیم و ریزش حاميان آن است

بعالوه فراموش نباید کرد که هر کس هم که از رژیم . است که مخملباف گدشته
و حاکميت مردم تبدیل نمی شود، بلکه می برد ضرورتًا به مدافع آزادی 

مخصوصًا این روزها، بعضی ها هم به نان خور امریکا و متحدان آن تبدیل می 
و به نام مبارزه با جمهوری اسالمی می کوشند مردم را در چاه ویل ! شوند

در هر حال، این فکر که هرکس که با رژیم نيست حتمًا . دیگری گرفتار سازند
رابر آن بيایستد، نادیده گرفتن خيلی از واقعيت هاست و کمکی باید تمام قد در ب

کاش همه می توانستند و می خواستند تمام قد . به مبارزه رهایی مردم نمی کند
. در مقابل این هيوال بيایستند، اما متأسفانه همه نمی توانند یا نمی خواهند

  !" کحاستفکر معقول بفرما    گل بی خار : "باالخره از قدیم گفته اند
نوشته . در پایان مایلم یک نکته را هم به آقای نصيبی و امثال او یادآوری کنم

. قبلی من قبل از هر چيز اعتراضی بود به سرکوب و سانسور فيلم در ایران
اما آقای نصيبی به من اعتراض می کند که این هایی که آن نامه اعتراضی را 

خب، که چی؟ آیا ما .  رفسنجانی اند–امضاء کرده اند، وابسته های باند خاتمی
باید فقط به سرکوب انقالبی ها معترض باشيم؟ بهتر نيست آقای نصيبی هم به 
سرکوب هر انسان، و از جمله به هر سرکوب سينماگران ایران، صرف نظر از 
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 ٢٠٠٨دمکراسی آمریکایی و انتخابات 
 صادق افروز

درک مکانيسم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به خصوص در مرحله 
هنوز هم اگر از کسان بسياری که سال . مقدماتی به بحث مفصلی نياز دارد 

ابات های طوالنی در انتخابات شرکت کرده اند بپرسيد که فرق قوانين انتخ
مقدماتی با انتخابات نهایی چيست و یا فرق سيستم پرایمری با سيستم کاکس 
چيست و یا چه فرقی بين قوانين جمهوریخواهان و دمکرات ها در مرحله 

این پيچيده کردن دمکراسی آمریکایی است . مقدماتی وجود دارد شاید ندانند 
 مسئله به صورت  که به جای آنکه بحث بر سر پالتفرم احزاب گوناگون باشد

آنهم توسط نمایندگانی که .گذشتن از داالن های هزارتوی گوناگون است 
موافقت سرمایه بزرگ را جلب کرده باشند و در جریان انتخابات مقدماتی 

کوچکتر ها در همان قدم های . صالحيت های خود را به نمایش گذاشته باشند 
 دمکرات از ایالت اوهایو حتی کوسی نيچ نماینده. اول از حرکت باز می مانند 

این امکان را نيافت که در   کنار دیگر نمایندگان دمکرات در مناظره تلوزیونی 
کوسی . او همان ابتدای کار از حرکت باز ماند . سی شرکت کند – ب -کانال ا

 . نيچ مواضع بسيار روشنتری در مورد جنگ عراق و مشکالت داخلی داشت 
 دو نماینده اصلی حزب دمکرات یعنی 2008ری در انتخابات ریاست جمهو

در این . هيالری کلينتون و برک اوباما پس از حذف رقبا به جان هم افتاده اند 
مسير فيلم سازان هاليوودی به خدمت گرفته می شوند تا با انواع و اقسام  

به نوعی .کلک های روانشناسانه رای دهندگان را به سوی خود جلب کنند 
یاست جمهوری به ميدان رقابت کارگردانان و سناریو نویسان رقابت های ر

حاال پس از این همه کش و قوس هيالری و برک در صحنه . تبدیل شده است 
نکته جالب در مبارزه انتخاباتی این دو این است که هر دو به گونه . مانده اند 

ای صحبت می کنند که گویا نمایندگان طبقات فرودست و زحمتکش جامعه 
هيالری به هنگام خواندن نامه مادر بدون شوهری که کارش را از . ستند ه

دست داده و نگران بيمه سالمتی فرزندانش است بغض می کند و به صدایش 
برک اوباما نيزبرای آنکه از غافله عقب نماند در جمع . رعشه می اندازد 

ه کارگران جنرال موتورز از بخشش های مالياتی ميلياردی جورج بوش ب
شعار های تندی که هر دو نماینده دمکرات عليه جورج .ثروتمندان گله می کند 

 7بوش می دهند نشانه دیگری از نارضایتی عمومی از سياست های بوش در 
اما نباید از یاد برد که دمکرات ها هميشه حرف و عمل شان . سال گذشته است

می دهند و پس از آن ها برای کسب رای قول و وعده ای . متفاوت بوده است 
 . به قدرت رسيدن آن را فراموش می کنند 

در صد بيکاری .اقتصاد آمریکا در شرائط بسيار نامطلوبی به سر می برد 
قيمت مواد غذایی ، پوشاک ، مواد مصرفی ، بنزین به شدت افزایش . باالست 

در همين حال افتضاح بانک ها و وام های ساب پرایم بر بدبختی . داشته است 
تعداد خانه های تصاحب شده توسط بانک در سال . های مردم افزوده است 

کمپانی های کارت .افزایش داشته است % 400 نسبت به سال قبل 2007
% 29های اعتباری،نرخ بهره شان برای افراد با اعتبار ضعيف تا رقم 

در چنين مسيری خانواده های بسياری خانه شان را از دست .افزایش داده اند 
ی دهند و ناتوان از پرداخت بدهی به کمپانی های کارت اعتباری ورشکست م

این یک روند عمومی است و اختصاص به یک شهر و ایالت ندارد . می شوند 
توده های بی خانمان درمانده و ناگزیر شهرک چادر ها و تریلر ها را در . 

 .آمریکایی یعنی آلونک نشينی از نوع . اطراف شهر های بزرگ برپا می کنند 
در چنين شرائطی کمپانی های بزرگ پشت سر دمکرات ها قرار می گيرند تا 

راز شعار . راهی برای خالصی از بحران و خاموش کردن خشم مردم پيدا کنند 
در حاليکه در جامعه . های پوپوليستی هيالری و اوباما در همين نهفته است 

د تا  توده ها را با ماهيت آمریکا یک حزب انقالبی رهبری کننده وجود ندار
  .واقعی این شعار های پوپوليستی آشنا کند آنها جذب این شعار ها می شوند 

نگاه دقيق به . و تکرار و تکرار.و این پروسه هرچند سال دوباره تکرار می شود 
تاریخچه حزب دمکرات نشان می دهد که این حزب همواره در مقطع بحرانی به 

اگر حزب جمهوری خواه نماینده صریح و بدون . ت نجات سيستم پرداخته اس
رودروایسی طبقات حاکم است حزب دمکرات از طریق حرافی و پوپوليسم و وعده 

مثل همان کاری که دوم خردادی ها در ایران . و وعيد به این طبقه یاری می رساند 
نی دليل دیگر پشتيبانی طبقات حاکم از دمکراتها شکست سياست های نئوکا.کردند 

بخصوص در رابطه با ایران این سياست مخالفت حاکمين .در خاورميانه است 
از آنجایيکه این کشور ها درحال . کشور های خليج فارس را در پی داشته است 

انجام دادو ستد های گسترده اقتصادی با رژیم ایران هستند و رژیم ایران از هيچ 
ند تمایل این کشور ها به آرام کوششی برای بسط روابط نئوليبرال کوتاهی نمی ک

 .آنها علنا از سياست نئوکانی انتقاد می کنند .کردن جو متشنج است 
 اوباما و کلينتون هر دو  اینطور وانمود می کنند که اگر 2008در مسابقه انتخابی 

به کاخ سفيد راه یابند کثافت کاری های بوش را جبران خواهند کرد و زندگی 
و به جنگ خانمان برانداز عراق خاتمه خواهند . واهند دادزحمتکشان را بهبود خ

اما اگر بخواهيم با کمک گرفتن از تاریخ قضاوت کنيم به این نتيجه خواهيم . داد
رسيد که توده ها تنها زمانی به خواست هایشان خواهند رسيد که بسيج شوند و از 

 خواهند داد که فشار طبقات حاکم تنها  زمانی به رفرم تن در. پایين فشار بياورند
 .    جنبش توده ای را از پایين احساس کنند 

……………………………………………. 
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 *دیدگاه * 
  اسالم، دولت و تبعيض جنسی

  سارا محمود:  ترجمه  - دنيس کاندیوتی: نوشته 
دليل تأیيد کليه نقطه نظرات " اسالم، دولت و تبعيض جنسی"ترجمه مقاله 
اله برخالف اغلب بررسی های رایج که باوجود این ، مق. نویسنده نيست

عمدتا به ذات اسالم و رابطه عقيدتی گروه های مختلف اجتماعی با مذهب 
متمرکز می شوند، تالش کرده است نقش دولت ها را که بر اساس طرح 
های سياسی شان قوانين اسالمی را تقویت یا تضعيف می کنند، مورد 

مه مقاالت مشابه در این زمينه مترجم اميدوار است ترج. بررسی قرار دهد
در شماره های آتی نشریه راه کارگر بحث درباره تبعيض جنسی در ایران 
کنونی را از زوایای جدید در بين فعالين جنبش زنان و خوانندگان نشریه 

  "مترجم"                                                          . دامن زند
رابطه با جنسيت و سياست در خاورميانه به عمل بيشتر مباحثاتی که در 

ولی در تحليل چگونگی . آمده ، اسالم را مرکز توجه قرار داده است
تأثيری که اسالم در انقياد زنان دارد و نقشی که در رابطه با حقوق زنان 

محافظه کاران با مأخذ قرار دادن . ایفا می کند کمتر توافق وجود دارد
ی زنان برجسته دوره اوليه تاریخ مسلمانان، تأکيد و زندگ" حدیث"قرآن، 

می کردند که نابرابری جنسی کنونی در آسمان مقدر شده است، در حالی 
که از دید فمينيست ها امکاناتی وجود داشت که بتوان بر پایه ایده آل های 
. برابری طلبانه صدر اسالم، سياست جنسی پيش رفته تری را پيش برد

عمدتا نشان داد که هم برای فمينيست ها و هم برای ضد این دور مباحثات 
فمينيست ها، تنها در چارچوب دکترین اسالمی بود که مباحثه بر سر 

  .حقوق زن  می توانست تحقق پيدا کند
تحليل گران کنونی، این گونه برخورد را ذات گرایانه، غير تاریخی و فاقد 

ی های جدیدتر بر روند این بررس. دید طبقاتی دانسته و محکوم می کنند
تحوالت اقتصادی  اجتماعی در حين ادغام منطقه در اقتصاد جهانی 

زن "مکاتب خاورميانه شروع به انعکاس آثار متخصصين . متمرکز شدند
تأثير تئوری فمينيستی نيز بيش از پيش . در جهان سوم نمودند" و توسعه

اکنون در زمينه مباحثه در مورد انقياد زنان . خود را نمایان می ساخت
تئوریک پيچيده تری جریان داشت که در آن تقدم تحليل اسالمی موقتا در 

  . سایه قرار می گرفت
رشد جنبش های اسالمی عالیق جدیدی را حول رابطه مذهب و سياست در 
. منطقه و نقش دولت در انعکاس و تحکيم این رابطه برانگيخته است

لباس، تحرک و " اسالمی کردن"هدف فوری و قابل مشاهده برنامه های 
موقعيت عمومی زن بود که مسئله اسالم و حقوق زن را مجددا با فوریت 

از نظر فاطمه مرئيسی، جامعه شناس مراکشی، . در دستور قرار داد
بنيادگرایی اسالمی عبارت است از اثبات هویت در برابر تغييرات اجتماعی 

را تهدید می کند و ) به ویژه بين دو جنس(که روابط قدرت موجود 
تکنولوژی جدید، واکنشی است به مسائل فوری که توسط تعدی، استعمار، 

من در جای دیگری  . مصرف گرایی و وابستگی اقتصادی ایجاد شده است
 اجتماعی، نابرابری های اجتماعی -استدالل کرده ام که تحوالت اقتصادی

را تشدید و جوامع محلی را جابجا کرده، موجب مهاجرت توده ای و 
به پایه این همه ضربه سختی است . پيوستن زنان به نيروی کار شده است

های مادی و رسومی که پدرساالری بر آن استوار است و موجب رشد 
  . عالقه به ایدئولوژی محافظه کارانه و مقابله جو شده است

در حالی که این استدالل ها می تواند پاره ای از عمل کردهای عمومی 
ایدئولوژی های اسالمی را روشن کند، نمی تواند جذب متفاوت این 

تفاوت قابل . را در سياست های عملی دولت توضيح دهدایدئولوژی ها 
توجه در وضعيت زنان جوامع مسلمان، از جمله به برنامه های سياسی 

روشی که از آن طریق زنان . متفاوت دولت های ملی مدرن بستگی دارد
در صحنه سياسی نمایندگی می شوند، ميزان رهایی که به دست آورده 

ندگی اقتصادی و نوع جنبش های اجتماعی اند، اشکال شرکت آن ها در ز
که از طریق آن، زنان مطالبات خود را بيان می کنند، در رابطه نزدیک با 

مطالبات مربوط به زنان در جوامع . روند ساختمان دولت قرار دارد
اسالمی ، همه جنبه ای از عمل کرد دولت را که خود اسالم را تبيين کند یا 

  . ن نداده اندآن را واسطه قرار دهد نشا
رابطه اسالم، دولت و سياست جنسی، الاقل از سه بخش مشخص تشکيل شده 

روند تحکيم دولت و ) 2پيوند بين اسالم و ناسيوناليسم فرهنگی، ) 1: است
فشار )3شيوه های کنترل دولتی بر روابط خویشاوندی محلی، مذهبی و قومی، 

  .ذاردبين المللی که بر اولویت ها و سياست تأثير می گ
  ناسيوناليسم فرهنگی و حقوق زن 

تمام جوامع اسالمی می بایست با مسائل تثبيت دولت مدرن درگير شده و 
روندهای گوناگون تشکيل دولت، . مفهوم شهروند مدرن را جذب کنند

طيفی از ترکيب اسالم و ناسيوناليسم فرهنگی ایجاد کرده که متمایز، متغير 
ق زن در حين جستجو برای ایدئولوژی حقو. و شدیدا مجادله آميز است

های جدیدی که اشکال ایجاد قدرت دولتی را مشروعيت ببخشد، مورد 
  . بحث قرار گرفته و قانونيت یافت

در ترکيه، که از طریق تشکيل یک دولت ملی  پس از انحالل امپراطوری 
چند قومی عثمانی به وجود آمد، تجارب اوليه ایجاد جامعه غير مذهبی 

کمال آتاتورک نه تنها ساختارهای مرکزی اسالم عثمانی را با . یافتتداوم 
حذف حکومت خلفا از بين برد، بلکه مضافا اقداماتی به عمل آورد تا 

اتحاد . مسلمان شود" امت"در ترکيه جانشين هویت " ترک"آگاهی ملی 
ناسيوناليستی که کمال را به قدرت رساند از جمله شامل مردان مذهبی بود 

ولی هم . ر برابر هر گونه تغيير موقعيت زنان مقاومت می کردندکه د
کاری مؤسسات اسالمی عثمانی و نيروی اشغال گر مؤتلفين پس از جنگ 

، تصویب یک قانون "شریعت"الغاء . اول، مشروعيت آن ها را از بين برد
 1934 و تصویب حق رأی زنان در 1926مدنی غير مذهبی در سال 

ع تری بود که برای انحالل مؤسسات دولت عثمانی بخشی از درگيری وسي
عليرغم افزایش . و تثبيت مفهوم جمهوری و شهروندی در جریان بود

تعداد پالتفرم های سياسی اسالمی، دولت ترکيه تاکنون بر عليه اصالحات 
  . حقوقی سال های اوليه جمهوری حرکت نکرده است
ثير اصالحات مصطفی در ایران، رضاشاه آشکارا اعالم کرد که تحت تأ

 در مقایسه با شيوه غيرمستقيم 1936منع حجاب توسط او در . کمال است
به هر . و آموزش گرانه کمال، مسلما ابعاد خارق العاده ای به خود گرفت

حال در رابطه با ساختمان دولت مدرن ایران نسبت به امپراطوری 
اه وارث یک از آن گذشته رژیم رضا ش. عثمانی، حکومتی چند پاره بود

مبارزه آزادی بخش ملی نبود، بلکه سلطنتی بر پایه قدرت نظامی بود که 
وقتی رضاشاه حکومت خود را از طریق . پایه های قانونی ضعيفی داشت

حذف منابع آلترناتيو قدرت تحکيم کرد، روحانيت شيعه توانست خود را در 
نی، برخالف روحانيت عثما. برابر نهادهای دولت پهلوی حفظ کند

روحانيت در ایران هم به لحاظ اقتصادی و هم بر اساس پایه توده ای خود 
 بار دیگر در 1960به حد کافی قدرت مند باقی ماند تا پس از سال های 

  .صحنه سياسی ظاهر شود
تا " سوسياليسم غربی"ساختار دولت در جهان عرب یک رشته تجارب از 

رغم اصالحاتی در نهادهای علي. تداوم حکومت سلطنتی را در بر می گيرد
دولتی، حقوقی و آموزشی که منجر به استقالل آن ها از قدرت های مذهبی 

درخانواده و موقعيت فردی عليرغم تصویب قوانين مدنی " شریعت"شد، 
حقوق برابر شهروندی زنان که توسط قانون . به بقای خود ادامه داد

ی که امتيازات اساسی ملی تضمين  شده است، به وسيله قوانين شخص
ویژه مردان را در زمينه هایی از قبيل طالق، حق حضانت، تکفل و ارث 

آیا این محافظه کاری در رابطه با زن و . حفظ می کند، محدود می شود
خانواده ناشی از نقش مرکزی اسالم در ناسيوناليسم فرهنگی عرب است 

رای حفظ و چنان که بسياری از مفسران تأکيد می کنند، اقدامی است ب
هویت فرهنگی عرب در مقابل امپریاليسم غربی؟ الخليل بر این نظر است 
که ناسيوناليسم عربی حداقل در شکل بعثی خود می توانست حتی طرح 

او استدالل می کند که تمایز هویت ملی . های غيرالهی را در بر بگيرد
بطه با عرب به این ترتيب امکان پذیر شد که از طریق استدالل هایی در را

با هویت " اسالم سنتی"تقدم اعراب در اسالم، یک تبيين ویژه از اسالم 
از " شيعه"و " سنی"این حقيقت که . ملی عرب پهلو به پهلو قرار گرفت

طریق ناسيوناليسم عربی و ایرانی بسيج می شوند به خوبی در جنگ 
  .ایران و عراق خود را نشان داد و مورد بهره برداری قرار گرفت

پيوندی و کشمکش اسالم و هویت ناسيوناليستی بيش از هر جا در هم 
پاکستان از تجربه یک کشور و به . آسيای جنوبی خود را نمایان می کند

شکلی دولتی به وجود آمد که هویت مستقل و حق حاکميت خود را از 
اگر چه پاکستان . اسالم خود تشکيل دهنده مليت بود. مذهب می گرفت
وطن مسلمانان هند موجودیت یافت تا دولت اسالمی، اسالم بيشتر به مثابه 

به طور روز افزونی به صورت ایدئولوژی متحقق کننده وحدت پاکستان 
مقررات اسالمی کردن ژنرال ضياءالحق به اشکال خشن تبعيض . درآمد

جنسی، که سازمان های زنان پاکستان را به اعتراض وسيع برانگيخت، 
 تأکيد بر کنترل زنان به مثابه ابزار ارائه استوار این. پایه قانونی بخشيد

عایشه . نامه اسالمی را باید در زمينه تاریخی هند قبل از تجزیه، قرار داد
جالل بر آن است که سنگربندی محافظه کارانه در زمينه محدودیت زن و 
خانواده در قلب مقاومت مسلمانان هم در برابر هندوئيسم و هم در برابر 

از طرف دیگر بنگالی ها ناسيوناليسم . انگليس قرار دارداستعمار 
فرهنگی و زبان را پایه استقالل خود از دولت هم کيش پاکستانی قرار 

 به مثابه یک جمهوری توده ای 1971بنگالدش از درگيری های . دادند
مدنی گرایی دولتی به تدریج تحت حکومت رژیم های . غيرالهی ظاهر شد
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 1988ا عاقبت ژنرال ارشاد بنگالدش را در سال جانشين سائيده شد ت
سياست های اسالمی کردن پاکستان هم . یک دولت اسالمی اعالم کرد

چنان بيانگر تناقضات تاریخ ملی گرایی آن، قانون گذاری های متغير 
  .داخلی آن و مطالبات متناقض اهدا گران کمک های خارجی آن است

و اکثریت ) مسلمانان(ل منافع اقليتدر هند، مسئله حقوق زن فورا به تقاب
در نتيجه هر تالش پيش رویی برای تعریف مجدد . تبدیل می شود) هندو(

  .با گسترش این حقوق با منطق سياست جوامع محلی خنثی می شود
  تحکيم دولت و حقوق خانواده

جوامع ملی گوناگون را " حلقه مقدس داخلی"این حقيقت که زنان 
نون هم بستگی خانوادگی هستند، در مقابل یک نوع نمایندگی می کنند و کا

اتحاد انتزاعی و مباحثه برانگيز با دولت، مسئله مرکزی  برنامه مدرنيزه 
دولت های مدرن مجبور بوده اند با . کردن دولت در جهان اسالم است

ویژگی های منطقه ای درگير شوند و حتی به درجاتی به حذف آن ها 
دیدی از وجدان مدنی ایجاد کرده و همه مبادرت ورزند تا اشکال ج

نيروهای قابل دسترس برای توسعه از جمله نيروی بالقوه کار شهروندان 
دولت ها بسته به طبيعت طرح های سياسی شان با منافع . زن را آزاد کنند

پدرساالرانه محلی، منطقه  ای به اشکال مختلف درگير شده، خود را با آن 
رده اند، که این امر نتایج مهمی برای قوانين وفق داده یا آن را لغو ک

مربوط به خانواده و سياست های عمومی تر مربوط به زنان دربر داشته  
  .است

مسلمانان مدرن در اوایل قرن اصالحات خانوادگی را در رأس وظایف خود 
آن ها جدایی جنسی، ازدواج های قراردادی، طالق و چند . گذاردند

 استدالل می کردند که تحقير زنان مانع توسعه همسری را محکوم کرده و
در کشورهایی که جمعيت شهری آن ها کم، پایه صنعتی . ملی می شود

ضعيف و جمعيت بيشتر روستایی یا ایلی بودند، چنين نظریاتی در حوزه 
امکانات محدود دولت های ماقبل مدرن بسياری . مناظره و بحث باقی ماند

مقررات .  را دست نخورده باقی گذارداز حوزه های زندگی شهروندان
اقدامات . ازدواج و زندگی خانوادگی تحت کنترل خویشاوندان باقی ماند

 و اواخر دوره امپراطوری عثمانی جهت 19محمد علی در مصر در قرن 
نفوذ در جامعه در مقایسه با گسترش خارق العاده قدرت دولت در این قرن 

  .دامنه محدودی داشت
های مابعد استقالل برای جذب و محول کردن جوامع مبتنی اقدامات دولت 

بر خویشاوندی که جهت گسترش دامنه نفوذشان صورت گرفت تأثير 
منيره چاراد . مهمی در سياست های مربوط به زنان و خانواده باقی گذارد

معتقد است تفاوت تعادل قدرت بين دولت ملی و جوامع محلی در تونس، 
ين کسب استقالل علت تفاوت های قابل توجه در مراکش و  الجزایر در ح

در عراق، بعث هم جذب نيروی کار . قوانين خانوادگی در این کشورهاست
زنان به بازاری که دائما دچار کمبود نيرو بود و هم جدا کردن زنان از 
اتحاد با کسانی که به گروه های قومی، خانوادگی و خویشاوندی وفادار 

 -ی دید و تالش می کرد که زنان را به اتحاد حزبیبودند را به سود خود م
زنان به مؤسسات دولتی جذب می شدند و یا از طریق . دولتی بکشاند

آموزش عمومی یا از طریق تعليمات شغلی و الغاء نظر حزبی تحت تعليم 
 هرچند با اهداف 1978تصویب قانون حقوق فردی در . قرار می گرفتند

در . خانواده گسترده بر زنان صورت گرفتمحدود به منظور کاهش کنترل 
لبنان، حکومت ها مسئله حقوق فردی و خانوادگی را رسما به مقامات 

این بخشی از استراتژی قشر برگزیده . مذهبی جوامع موجود واگذار کردند
  . حاکم لبنان بود برای حفظ تعادل بين قدرت های مختلف درون دولت

 1974انون خانواده را در جمهوری دمکراتيک خلق یمن برعکس، ق
تصویب کرده که عليرغم  گذشت های فراوان در مورد قوانين اسالمی و 
رسوم محلی، هدف آن آزاد کردن زنان از کنترل خویشاوندان و ایجاد 
امکانات برای آن بود که زنان از نظر اقتصادی و سياسی به طور فعال در 

  .توسعه ملی شرکت کنند
 های دولتی در رابطه با زنان اثر می گذارد، نکته دیگری که بر سياست

ميزان فشاری است که بر دولت های وارد می آید تا منابع داخلی را بسيج 
دولت های متکی بر نفت که تا این اواخر می توانستند نيروی کار . کنند

مهاجر را به خدمت بگيرند، به وضوح کمتر به نيروی کار زنان متکی 
اگر چه توسعه سال های اخير در خليج ممکن .  مصربودند تا مثال ترکيه یا

به نحوی معکوس دولت . است موجب تجدید تقسيم کار کنونی جنسی شود
هایی که در آمدهای خارجی آن ها به نسبت باالیی متکی است بر سهم 
ارسالی نيروی مهاجر بين المللی مرد، ممکن است به نحو روز افزونی بر 

  . داخلی شان متکی شوندنيروی کار زنان در اقتصاد 
این به ویژه در مورد کشورهایی صادق است که اولویت های صنعتی خود 
را از منابع جانشين واردات به استراتژی های معطوف به صادرات تبدیل 

  . کرده اند که استخدام نيروی کار ارزان زنان را رواج می دهد

طریق قوانين اقدامات مداخله گرانه دولت های پس از استقالل چه از 
خانواده با تحصيالت، اشتغال و سياست  کنترل جمعيت مقدمتا با توسعه 

رژیم های نمونه وار قدرت گرا تمایلی به ایجاد . ملی گره خورده  است
جوامع مدنی دمکراتيک که در آن منافع جنسی مؤنث می تواند مستقال 

 گمراه کوشش های زنان در سازمان های مستقل. نمایندگی شود، ندارند
این . کننده تلقی شده و فعاالنه تالش می شوند که آن ها را دل سرد کنند

امر در دوره رژیم تک حزبی در ترکيه تحت رژیم پهلوی در ایران و تحت 
 1956حکومت ناصر در مصر که پس از اعطای حق رأی به زنان در 

 در. تمام سازمان های فمينيست را غيرقانونی اعالم کرد، مصداق دارد
مقابل سازمان های زنان تحت حمایت دولت برپا شدند که عموما بازوی 

معهذا در رژیم های متفاوتی از . حمایتی سربراه حزب دولتی حاکم بودند
قبيل رژیم آتاتورک، رژیم رضا شاه و رژیم ناصر تأکيد بر استحکام و 
همبستگی ملی و ایجاد بوروکراسی مدرن متمرکز همراه بود با بسيج 

جهت کمک به گسترش کادرهای جدید و ایجاد شهروندان زنان 
  .متحدالشکل

بعضی از رژیم ها اخيرا روند گسترش تدریجی حقوق زنان در مراحل 
برخی دیگر در انتظار . اوليه تحکيم وحدت ملی را به عقب بازمی گردانند

بحران مشروعيت هستند که نتایج سياسی آن می تواند بر حقوق زنان اثر 
سترش حقوق شهروندی زنان با اعتماد به قوانين مدنی در طرح گ. بگذارد

شکست چنين برنامه هایی در . های تشکيل دولت های ملی گرا هم راه بود
حوزه های سياسی و توزیع درآمد مثال در پاکستان و هند به درگيری های 

دولت ها خود به بهره برداری و . مذهبی، قومی و منطقه ای دامن زد
رقابت های فرقه ای در شبکه تحت حمایت و سيستم روابط استفاده از 

خود پرداخته و هر نوع تنش مقدماتی و عمومی را هر چند کم عمق و 
مسلمانان رادیکال به طور نمونه وار این شکست . شکننده برجسته کردند

معرفی کرده و " اخالقی"ها را نه فقط شکست سياسی بلکه شکست 
 های جهانی هستند که مبنای این سياست خواهان ریشه کن کردن دیدگاه

هم چنان که  هویت های مذهبی و قومی بيش از . ها را تشکيل می داد
پيش سياسی می شود آن ها بيشتر بدان گرایش پيدا می کنند که حقوق 
مدنی به سختی به دست آمده زنان را در محراب هویت های سياسی ای 

حکومت ها در .  آن ها قرار داردقربانی کنند که کنترل بر زنان در اولویت
تالش برای حفظ مشروعيت خود به طور تاکتيکی ترجيح می دهند کنترل 
بر زنان را به جوامع و خانواده های مربوطه شان واگذار کنند و در نتيجه 

  .شهروندان زن از حمایت کامل قانونی محروم می شوند
مثل ایران، در مواردی که خود دولت منبع بنيادگرایی مذهبی است، 

پاکستان، عربستان سعودی، حق اعمال قدرت پدرساالرانه گسترش یافته 
به روحانيت، پليس و حتی مردانی واگذار می شود که هيچ ارتباطی با زن 
. نداشته، خود را برگمار کرده اند که لباس و رفتار زنان را کنترل کنند

قيقت است که طنز عميق نهفته در پشت این تأکيد بر کنترل زنان این ح
وابستگی اقتصادی و سياسی که بيشتر این کشورها گرفتار آن هستند 

این . خودمختاری آن ها را در هر حوزه دیگری به شدت محدود می کند
مسئله ما را به طرف مالحظات بين المللی راه نمایی می کند که سياست 

  .های دولتی در چهارچوب آن تنظيم و پياده می شود
  للیزمينه بين الم

در سطح منطقه ای شکاف بين کشورهای نفت خيز و کشورهای با منابع 
ضعيف تأثير مهمی بر جریان مهاجرت، کمک ها و نفوذ سياسی در جهان 

مهاجران از کشورهای فقير مثل مصر، یمن، . اسالم داشته است
بنگالدش، ترکيه و پاکستان به کشورهای نفت خيز خليج فارس می رفتند، 

ریان معکوسی از نفوذ سياسی و پولی برجستگی سياسی و در حالی که ج
این امر منجر بدان می . فرهنگی گرایشات اسالمی محلی را تقویت می کرد

شد که کشورهای نيازمند به کمک به درجات مختلف خود را با اسالم 
قوانين اسالمی داخلی یا مورد تأیيد و موافقت احزاب حاکم یا . تطابق دهند

 گرفت یا منجر به ایجاد فشارهایی گردید که حکومت ها حکومت ها قرار
را وادار کرده که اصالت مذهبی خود را اعالم کرده و برنامه های اسالمی 

  .رادیکال را گسترش دهند
در این ضمن تنظيم اقتصاد داخلی برای انطباق با معيارهای تغيير 

للی پول ساختاری و تثبيت اقتصادی پيشنهاد شده از طرف صندوق بين الم
و طرح های گوناگون توسعه مورد حمایت وام دهندگان غربی ابعاد بی 

انتقال اقتصاد تحت کنترل شدید دولت به بخش خصوصی . سابقه ای یافت
و تشویق سرمایه گذاری خارجی و اتخاذ استراتژی های معطوف به 

به ویژه نيروی کار زنان . صادرات تأثير برجسته ای بر مسئله زنان گذارد
ر کارهای با دست مزد پایين و بخش های فاقد اتحادیه اقتصاد به طور د

  .قابل توجهی افزایش یافت
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) 1975-85( و دهه زن سازمان ملل 1975از سال بين المللی زن در 
محافل درگير مسئله زنان و توسعه بر حکومت های ملی فشار آوردند تا 

االی تولد کودکان به نقش زنان را در مبارزه با فقر، بی سوادی و نسبت ب
از . رسميت بشناسند و همه اشکال تبعيض قانونی جنسی را لغو کنند

 اصالحيه در سند کمک های خارجی ایاالت متحده خواهان آن شد 1973
که کمک دو جانبه باید طرح هایی را دربر بگيرد که زنان را در تالش 

رای توسعه اداراتی در دفتر ایاالت متحده ب. برای پيش رفت شرکت دهد
بين المللی، بانک جهانی و بخش های کمک خارجی کشورهای اصلی 

اگر چه  این ابتکارات هنوز نسبت به . کمک دهنده در اروپا تشکيل شد
جریان اصلی بنيادهای توسعه حاشيه ای است، باز نشان دهنده موفقيت 
جنبش بين المللی زنان در مطرح کردن مسئله جنسيت در برنامه های 

در ارتباط با مدرنيزه " رسمی"تکيه کالم فمينيست های .  استسياسی
کردن دولت های پس از استقالل، اکنون به مؤسسات فراملی اختصاص 

  . می یابد، هر چند تأثير متناقضی در سطوح منطقه ای می گدارد
بنگالدش، یک کشور فقير با وابستگی شدید به کمک های خارجی تصویر 

سياست های منطقه ای و تأثير عوامل بين المللی را جالبی از تأثير متقابل 
 هم زمان بود 1975اعالم دهه زنان سازمان ملل در . به نمایش می گذارد

ضياء از طریق . با کودتای نظامی که ضياءالرحمن را به قدرت رسانيد
جلب حمایت محافل زنان و توسعه، سرمایه سياسی قابل توجهی جمع 

ایت مؤسسات راست ازجمله ارتش نيز برای هرچند او به حم. آوری کرد
  .مقابله با اپوزیسيون عوامی سيک نياز داشت

در این ميان کشورهای نفت خيز از قبيل عربستان سعودی به صف کمک 
کننده های اصلی پيوستند و نفوذ خود را به طور قابل توجهی گسترش 

در بيانيه ضياء برنامه اسالمی کردن را به معرض اجراء گذارد که . دادند
 تأیيد 1988ژنرال ارشاد برای اعالم یک دولت اسالمی در بنگالدش در 

هم طرح ضياء و هم طرح بعدی ارشاد تالشی بود برای ایجاد تعادل . شد
بين ایدئولوژی های متناقض مربوط به جنسيت که از طرف کمک کننده 

ی طرح های توسعه که شرکت زنان را در نيرو. های خارجی ارائه می شد
کار و زندگی اجتماعی تشویق می کردند، در حالی که کمک کشورهای 
مسلمان ثروت مند تر، تعليمات مذهبی و احزاب مذهبی را که خواهان 

حکومت که اقدام بنيادهای . کنترل شدیدتر بر زنان بودند تقویت می نمود
آمریکایی را برای کنترل جمعيت مورد حمایت قرار می داد، هم چنان 

. های اسالمی را تأسيس کرد که اقدامات مذکور را محکوم نمودندسازمان 
نمونه های مشابه را در دیگر کشورها نيز می توان پيدا کرد که در آن ها 
ماشين محلی منابع توسعه را به سوی طرح هایی جهت می دهد که در آن 
ها تالش شده است موفقيت  زنان در مقابل ایدئولوژی درحال گسترش 

رانه و گاهی سياست های مربوطه برای اجرای این ایده ها محافظه کا
حکومت های کمک کننده و بنيادها تالش می کنند زنان را . تقویت شود

برای شرکت در نظم اقتصادی بين المللی مورد نظرشان که هميشه هم 
چگونگی درهم تنيدگی رژیم . منصفانه نيست، به طور مؤثرتری آماده کنند

کمک در این نظم به ظهور رژیم های سرکوب گر و های دریافت کننده 
  . بدون ثبات منجر می شود

سياست های توسعه مورد عالقه این رژیم ها به عدم تناسب شدید در 
ثروت منجر شده و در غياب کانال های دمکراتيک متناسب به ناآرامی ها 

گرایشات و جنبش های اسالمی در این . و خشم توده ای دامن می زند
ه به شيوه هایی وارد می شوند که در هر مورد متناسب با زمينه معادل

یک نتيجه که قابل اعتماد است . خاص آن است و تعميم آن جالب نيست
این است که وقتی آن ها به یک عامل تبدیل می شوند کنترل شدیدتر بر 

 .زنان و محدود کردن حقوق آن ها وجه اشتراک اوليه آن هاست
  ١٣٧١  اسفند - ١٠٤در نشریه راه کارگر شماره مندرج              

……………………………………  

  

  دفاعی که بر تاریخ جنبش زنان اثر گذاشت
 مادر طی 500000هر سال در جهان بيش از : بان کی مون*

 .دوره حاملگی و در جریان زایمان جان خود را از دست ميدهند
 سال 26ه سی و پنج سال پيش سارا ودینگتون وکيل جوانی ک. روشنگری

بيشتر نداشت، دفاع از زن جوان، تنها و فقيری را برعهده گرفت که 
خواهان پایان دادن به حاملگی خود بود، ولی قوانين وقت در آمریکااجازه 

روزنامه های وقت نوشتند دفاع جانانه . این کار را به او نمی دادند
شت ودینگتون در دادگاه بویژه در دور دوم و سواالتی که پيش گذا

 . دادستان را بر جای ميخکوب کرده بود
این دادگاه و نتيجه ای که اعالم کرد در تاریخ جنبش برابری زنان آمریکا 

آزادی سقط جنين در . و حق زنان بر سقط جنين نقش مهمی ایفا کرد
آمریکا به مثابه یک قانون عمومی تصویب نشده، بلکه مثل بسياری از 

. ست که به روال قانونی تبدیل شده استحقوق دیگر، حکم دادگاه عالی ا
خوانده می شود و  , Roe v. Wade,  وید -آنچه امروز قانون رو 

زنان آمریکایی بر پایه آن حق تصميم گيری در مورد سقط جنين دارند، 
 . همان تصميم دادگاه نامبرده است

، همان زن جوان Jane Roeبه نام شاکی این دادگاه یعنی جين رو ,رو,
 دادستان Henry Wadeاز نام هنری وید , وید,اشاره دارد، و فقير 

داالس برداشته شده که به نمایندگی از ایالت تکزاس در مقابل شاکی و 
 . وکالیش یعنی سارا ودینگتون و ليندا کافی قرار داشت

در آن زمان سقط جنين در آمریکا به جز در مواردی که جان مادر در 
 جان جين رو در خطر نبود، ولی او به علت .خطر بود قانونا ممنوع بود

. فقر و شرایط زندگی اش قادر نبود مسووليت داشتن یک فرزند را بپذیرد
شکایت وکالی جين رو براین اساس تنظيم شده بود که این قانون، حقوق 
پایه ای زنان به عنوان شهروندان آمریکا، مندرج در قانون اساسی 

 رایی که دادگاه صادر می کرد به معنای بنابر این. کشور، را نقض ميکند
 . تداوم ممنوعيت سقط جنين و یا پذیرش سقط جنين بود

. دادگاه دو دور به استدالل های وکيل و دادستان در مخالفت با آن گوش داد
قاضی . سارا ودینگتون به عنوان وکيل جين رو ستاره درخشان این دادگاه بود

دفاع ودینگتون بویژه در دور دوم . دندو دو دادستان در هر دو دور مرد بو
چنان کوبنده بود که قاضی پاتر استوارت دادستان را زیر باران سوال های 

 . سنگين خود قرار داد
در این هنگام جين رو دیگر .  صادر شد1973 ژانویه 22رای دادگاه در 

يل با وجود این رای این دادگاه و مبارزه ای که وک. فرزند خود را زایيده بود
توانا و مصمم خانم وید در این دادگاه پيش برد، بر سرنوشت زنان آمریکا در 

 . تمام دوره سی ساله بعد از آن تا هم اکنون تاثير گذاشته است
رای دادگاه چنين بود که حق سقط جنين در چارچوب حقوق شخصی در قوانين 

 در دور اول این تصميم دادگاه به زن اختيار کامل داد که. ایاالت متحده است
حاملگی خودش در مورد سقط جنين تصميم بگيرد و در مرحله دوم و سوم 

 ایالت آمریکا تاثير 46این تصميم بر قوانين . برای دولت حقوقی قایل شد
 . گذاشت و حق سقط جنين زنان را عمال به رسميت شناخت

یج از آنچه در این دادگاه گذشت هم به لحاظ زمينه و منشاء و هم به لحاظ نتا
سارا ودینگتون هنوز به فعاليت های . بازیگران دادگاه بسيار فراتر رفت

اما جين . حقوقی و نيز به حمایت از تصویب قوانين به نفع زنان ادامه ميدهد
رو امروز نام خود را تغيير داده و با نام اصلی خود نرما مک کاوری خوانده 

رگ ترین وسيله تبليغی آنها او به مسيحيان بنيادگرا پيوسته و به بز. ميشود
او در کارزارهای تبليغاتی که . عليه حق زنان بر سقط جنين تبدیل شده است

توسط محافظه کاران مسيحی سازمان داده ميشود، مخصوصا به وکيل خود در 
آن دادگاه یعنی سارا ودینگتون حمله کرده و ادعا ميکند که ودینگتون در آن 

 . زمان او را فریب داده بود
اما این حقيقت نداشت، ودینگتون از زن جوان و بی پناهی حمایت کرده بود که 
محافظه کاران آن زمان و این زمان، با لگد کوب کردن دیوار کوتاه آن ها، به 
گمان خود به راحت ترین و کم هزینه ترین شيوه، راه را برای لشکرکشی های 

نگتون در آن دادگاه ودی. خود عليه برابری حقوق انسان ها هموار ميکنند
صدای زنان آمریکایی را بازتاب ميداد که طی دهه ها عوارض ممنوعيت های 
مذهبی و سنتی و قانونی را تحمل ميکردند و از آسيب های جسمی و روانی و 
اجتماعی ناشی از زایمان ها ی اجباری و سقط جنين های ممنوع در پستوها، 

روشن است که . رنج می بردنددرشرایط غير بهداشتی و با وسایل آلوده 
 . فقيرترین زنان، بخش عمده این قربانيان را تشکيل ميدادند

بویژه در .  وید بعد از سی و پنج سال هنوز جریان دارد- جنگ بر سر رو
سالهای اخير که نومحافظه کاران مواضع کليدی قدرت را اشغال کردند، این 

و بخش های بزرگی از نيروهای محافظه کار و واپسگرا . جنگ داغ ترشد
صاحبان سرمایه، برای تقویت محافظه کاری سياسی و استفاده از آن در حفظ 
و گسترش امتيازات اقتصادی خود، تالش برای لغو این قانون را گسترش داده 
اند، در حاليکه قانون مزبور نه تنها به سپر دفاع از حق زنان بر پيکر خویش 
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یل شده بلکه نيروهای دموکرات به آن به در مقابل حمالت محافظه کاران تبد
عنوان شاخصی نگاه ميکنند که عمال مرز سياست ها و نيروهای پيشرو و 

 . واپسگرا را مشخص ميکند
برای مثال از آنجا که تصميمات دادگاه عالی است که روال قانونی برای تامين 

ش های بسياری از حقوق و آزادی ها را در آمریکا تعيين ميکند، یکی از تال
معموال، البته نه هميشه، . نيروهای محافظه کار تغيير ترکيب این دادگاه است

 وید هستند، در اغلب حوزه های اقتصادی - قاضيانی که خواهان لغو قانون رو 
و سياسی و اجتماعی مواضع محافظه کارانه و واپسگرایانه دارند و از جنگ، 

در جهت دفاع از محيط زیست، لغو قوانين محدودکننده برای شرکت های بزرگ 
 . بازگذاشتن دست کمپانی ها در بهره کشی از آدم و حيوان و زمين دفاع ميکنند

دولت بوش در دوره حکومت خود مداوما تالش کرد قاضيان محافظه کار و 
بر این زمينه بود که دادگاه عالی .  وید را در دادگاه عالی بنشاند-مخالف رو 

 به ممنوعيت شيوه ای از سقط جنين در اواخر 4 به 5 آوریل با اکثریت 18در 
این شيوه که مبتنی است بر بيرون کشيدن جنين . دوره دوم حاملگی رای داد

از دهانه رحم، قبل از این مثل سایر انواع عمل جراحی بر اساس توافق بين 
اما اکنون پزشکی که به این اقدام . زن حامله و پزشکش صورت ميگرفت

ق این تصميم به جنایت و قتل نفس دست زده است و به دست بزند، طب
 . پرداخت جریمه یا زندان یا هردو محکوم ميشود

بسياری از مدافعان حقوق زنان در آمریکا، این تصميم را سکوی پرش 
محافظه کاران و مسيحيان راست برای حمله به آزادی سقط جنين خوانده اند، 

هست که ميتوان به جای آن برگزید، زیرا اگرچه شيوه های دیگر عمل جراحی 
ولی دخالت دولت در تصميمی که تيم پزشکی آن را جایز ميداند و جانی 
خواندن پزشکی که براساس قواعد پذیرفته شده حرفه ای اقدام به سقط جنين 
کرده، به عقاید سنتی محافظه کاران وزن باالیی داده و آن را حتی باالتر از 

در حالی که قاعدتا و نيز در تجربه عملي، سالمت . تصميم پزشک قرار ميدهد
طرح . مادر و عامل پزشکی مهمترین عوامل سقط جنين به شمار می روند

 در کنگره و سنای آمریکا تصویب شده و به امضای 2003نخست دراکتبر 
نگرانی بسياری از مدافعان حقوق زنان تایيد آن توسط . جرج بوش رسيده بود
به همين جهت آنها در .  شدن آن به یک روال قانونی بوددادگاه عالی و تبدیل

. چهار سالی که از تصویب طرح در دو مجلس گذشته بود با آن جنگيده بودند
 به - جان رابرتز و ساموئل آليتو-جرج بوش با گزینش دو قاضی محافظه کار 

ير جای دو قاضی کنار رفته، ترکيب دادگاه عالی را با به نفع محافظه کاران تغي
 . داد و طرح سرانجام به تصویب رسيد

 وید و هم قانون سال گذشته -در مبارزه انتخاباتی جاری در آمریکا نيز هم رو 
نيروهای . یکی از موضوعات مهم مبارزه انتخاباتی به شمار می روند

را روی پرچم خود نصب ميکنند، و ,  وید-رو ,دموکرات شعار حفاظت از 
ین قانون ميخواهند زنان به دستور مردان و دولت نيروهای محافظه کار به ا

 . بزایند
شاید بتوان گفت تاثير واقعی این مبارزه بيش از خود آمریکا و دموکراسی 
های پيشرفته در کشورهای درحال توسعه و توسعه نيافته خود را نمایان 

آنچه در آمریکا ميگذرد، راه خود را از مسيرهای گوناگون به سراسر . ميکند
ان باز کرده و نيروهای محافظه کار و زن ستيز را در سراسر جهان تقویت جه

این در حالی است که ميتوان گفت عليرغم دستاوردهای زنان طی . ميکند
مبارزات صد سال اخير، اکثریت عظيم زنان جهان مستقيما زیر ضربات 
 سهمگين نظام مردساالر قرار دارند، چه در کشورهایی که اکثریت جمعيت را
مسلمانان را تشکيل ميدهند چه در بخش های وسيعی از آمریکای التين و 
آفریقا که اکثریت مسيحی دارند، یا در ميان پيروان سایر مذاهب مثل هندوها و 

در هر حال سنت، مذهب، فقر و نابسامانی دست به دست هم داده و . غيره
 . بنيادهای نظام مردساالر را تقویت می کنند

 کی مون دبير کل سازمان ملل در پيامی اعالم کرد هر سال در سال گذشته بان
 مادر طی دوره حاملگی و در جریان زایمان جان 500000جهان بيش از 

تعداد بسياری بيشتری نيز که جان به در می برند، . خود را از دست ميدهند
دچار عوارض ماندگار ميشوند که بر سالمت و کيفيت زندگی آنها در همه عمر 

در این پيام که بر اساس گزارش سازمان ملل به مناسبت روز . ير می گذاردتاث
 درصد این مرگ و ميرها در 99جمعيت تهيه شده بود، بان کی مون گفت 

کشورهای در حال توسعه روی ميدهد، زیرا در این کشورها حقوق جنسی 
زنان به رسميت شناخته نشده و به همين جهت از دست یابی به اطالعات و 

 . مکانات و تسهيالت برای حفظ سالمتی خود محرومندا
با توجه به نقشی که دولت های قدرتمند و پول و امکانات آنها در تقویت یا 
تضعيف سنت های واپسگرایانه بازی ميکنند، ميتوان گفت کسانی مثل سارا 
ودینگتون نه فقط در آمریکا بلکه در سراسر جهان به جنبش برابری و آزادی 

جين رو دیروز یا همان نرما مک کاوری امروز و . ک کرده اندزنان کم
 ميخوانند، وقتی زندگی های نجات یافته و Pro Lifeهمفکرانش که خود را 

نيافته را می شمرند، باید ارقامی را که دبير کل سازمان ملل ذکر کرد نيز به 
  روشنگری: از رفته برگ                                          .شمار بياورند

.............................................  

 * دیدگاه *
 زنان در خاورميانه

 ناهيد جعفرپور
نظم نوین جهاني و تاثيرات آن بر زندگي زنان بعنوان اعضاي جامعه 

داري پدرساالرانه و  سو و تاثيرات مخرب سيستم سرمایه جهاني از یک
را بر زندگي زنان و همچنين بدنبال آن، قوانين متحجرانه رژیم هاي بنيادگ

آميز سنتي نسبت به زنان در  بار و تبعيض برگشت به مناسبات خشونت
ها و بازپس ستاندن هر  اجتماع و خانواده و پرتاب زنان به عمق تاریکي

اند از سوي دیگر،  ها مبارزه بدان دست یافته آنچه که زنان در نتيجه قرن
طي را ایجاد نموده است که فضاي تنفس در کشورهاي خاورميانه شرای

آور شده است که نسل جوان بخصوص تاب  شکلي خفقان براي زنان به
سر رسيده است و چنانچه در بسياري از کشورهاي خاورميانه  تحملش به

 و رو به رشد،  شاهد آن هستيم، یک جنبش فمينيستي آگاه و متحوالنه
  .پا خاسته است  زنان بهها نسبت به عدالتي براي مبارزه با این بي

در در خاور ميانه، بخصوص  زنانعمومي وضعيت  با زباني دیگر، 
 آنچنان اسفناک است که حتي در  و افغانستان،ي عربيآشورهابرخي از 

ي از حق شرآت در انتخابات و دادن رازنان آشورها  این  از برخي
ر  به آموزش دي آنان و دسترسي آموزشيتوضعبرخوردار نيستند و 

 سواد بي  ميليون جمعيت٦۵از در مجموع، . دارد قرار يسطح بسيار پائين
  .دهند يسوم آن را زنان تشكيل م ، دوخاورميانه

زنان در خاورميانه، بویژه در مناطق جنگي، قربانيان مستقيم فقر ناشي 
هاي گوناگون اجتماعي، خانوادگي و تجاوزات جنسي  از تحریمات، خشونت
ها  هائي هم که در نتيجه سال شان، یعني همان حداقل بوده، حقوق اوليه
اند، بطور سيستماتيک و آگاهانه از آنان بازپس گرفته  مبارزه بدست آورده

  .شده است
با مطالعه چند منطقه جنگي لبنان، فلسطين، عراق و افغانستان و همچنين 
کشوري چون عربستان سعودي که قوانينش نسبت به زنان، مشابه 

ر از کشورهاي شيخ نشين است و صد درصد تبعيت از قوانين بسياري دیگ
خوبي  توان تبعيضات چندگانه نسبت به زنان را به شریعت دارد، مي
موازات آن، رشد جنبش فمينيستي و موانع وجود آن در  مشاهده نمود و به

در بررسي ذیل، وضعيت زنان ایران مورد . این مناطق را لمس کرد
ت زیرا که پرداختن به وضعيت زنان در ایران و مطالعه قرار نگرفته اس

سابقه زنان در ایران، خود مستلزم بررسي  نشان دادن جنبش عظيم و بي
  .پذیر نخواهد بود اي امکان اي است که در یک چنين چارچوب کلي جداگانه

  وضعيت زنان در لبنان
وضعيت حقوقي زنان در لبنان همانقدر پيچيده و ناروشن است که ساختار 

" آنته شروپ. "تقسيم شده ميان مذاهب این کشور پيچيده و ناروشن است
تفاوت اجتماعي و : "گوید مي" کمک به زنان"از سازمان پروتستان 

شوند باعث شده  حقوقي که طرفداران مذاهب مختلف در باره زنان قائل مي
مثال یک زن مسلمان . است که در لبنان حتي زنان با زنان مساوي نباشند

تواند طالق بگيرد اما یک زن کاتوليک  شرایط مشخص ميتحت 
ازدواج دو نفر از دو مذهب متفاوت در لبنان غير ممکن . وجه هيچ به
به لحاظ قانوني زنان براي تصميمات کليدي احتياج به قيم دارند . باشد مي

توان  این مسئله را مي. باشند که در این مورد قيم هم رهبران مذهبي مي
 نماینده، تنها سه نفر آنها زن ١٢٨لس لبنان که از در ترکيب مج

  .باشند، بخوبي مشاهده نمود مي
اما موقعيت شغلي زنان در لبنان، از بسياري از کشورهاي عربي همطراز 

توانند بخوانند و بنویسند و   درصد زنان جوان لبناني مي٩١. بهتر است
در بسياري از مناطق از آنجا که . باشند نيمي از دانشجویان لبنان دختر مي

رسد، به این لحاظ بسياري از زنان   درصد مي۵٠لبنان درصد بيکاري به 
لبناني همزمان مجبورند چندین کار را در کنار خانه داري و نگهداري از 

  .فرزندان انجام دهند
در لبنان همچنين در حدود چهارصد هزار آواره فلسطيني زندگي مي کنند 

عداد، در بد ترین شرایط زندگي، در مقرهاي که بيش از نيمي از این ت
کنند که زماني به  برند و همواره با این اميد زندگي مي سر مي آوارگان به

آورتر  در این ميان وضعيت زنان آواره از همه تاسف. فلسطين برگردند
است زیرا که هيچ شانسي براي آنها وجود ندارد که آموزش ببينند و یا به 

کند،  سازماني که به این زنان کمک مي. مشغول گردنداي  کار و یا حرفه
عنوان سازماني از   به١٩٧٨نام دارد که در سال " نجده"سازمان زنان 

 نفر ٧٠در حال حاضر این سازمان . زنان براي زنان، تاسيس گردید
هائي براي آموزش   مقر آوارگان فلسطيني، برنامه١٠همکار دارد که در 
دامات براي ایجاد درآمد براي زنان آواره، تربيت اي،  اق و تعليمات حرفه

در حدود . هاي خانگي، در دست اجرا دارند کودکان و برعليه خشونت
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سر  ها به هایشان زیر پوشش این برنامه  نفراز زنان و خانواده٣۵٠٠
هاي چندماهه  ساالنه در حدود یکهزار زن و دختر، از آموزش. برند مي

افزون بر این، از . کنند فاوت، استفاده ميهاي مت این سازمان در حرفه
 کودک ایجاد گردیده ۵٠٠ مهد کودک به گنجایش ٧سوي این سازمان 

از طریق . است تا مادران بتوانند در کالس هاي آموزشي شرکت نمایند
برگزاري سمينارهائي با موضوعاتي چون بهداشت وسالمتي، به مادران 

  .ي را تربيت نمایندشود که چگونه فرزندان سالم آموخته مي
 اما در مجموع، زنان پناهنده فلسطيني در لبنان، نه تنها باید تحت شرایط 

ها در این  آميز و فقري که در کل براي همه فلسطيني رنجبار و تبعيض
کشور وجود دارد زندگي کنند، بلکه آنها همچنين اولين قربانيان مناسبات 

وانشناس لبناني که از این یک ر. باشند متشنج مقرهاي آوارگان هم مي
در این مقرها، از سوي همسران، : "دهد که مقرها دیدن نموده گزارش مي

وي همچنين ".  هاي جسمي بيشماري به زنان وارد آمده است خشونت
ها   اجتماعي فلسطيني-ها طبيعتا با شرایط سياسي این خشونت: "گوید مي

متر مربع است، در در رابطه است زیرا که مثال در مقري که یک کيلو
کنند این  مسلما زنان تالش مي. اند هزار نفر جا داده شده ١٨حدود 
  .ها را در سکوت خود پنهان سازند خشونت

غالبا . گردد در واقع به زنان فلسطيني در لبنان فشاري مضاعف وارد مي
بایست  آنها مسئول ادامه بقاي فرزندان خود بوده و به این لحاظ هم مي

را با هم انجام دهند و از آنجا که همسران و برادران بسياري چندین کار 
باشند، وظيفه تامين هزینه زندگي، در کنار رسيدگي  از این زنان بيکار مي

مشاغلي چون خدمتکاري و کار . عهده آنان است به فرزندان و خانواده، به
  .دهد درانبارها، بيشترین زنان آواره را پوشش مي

گي یکي از ابزارهاي فشار همسران بر زنان است در لبنان، خشونت خان
تا بدان وسيله از آزادي رفت و آمد آنان جلوگيري شود و آنها را در چهار 

به . دیواري خانه زنداني نماید و رابطه آنان با دوستان و اقوام را قطع کند
هاي زنان، زنان در لبنان روزانه تحت کنترل  عقيده کارشناسان و سازمان

ستمرمردان قرار دارند و هيچ قانوني وجود ندارد که این وخشونت م
  .ها را ممنوع یا مانع شود و یا خشونت کنندگان را مجازات کند خشونت

 سازمان غير دولتي زنان براي ١٢٠در حال حاضر در لبنان بيش از 
هاي زنان لبناني،  طبق آمار سازمان. کنند بهبود وضعيت زنان حرکت مي

 به زنان در خانواده، بزرگترین مشکل در زندگي در حال حاضر خشونت
روزمره اجتماعي لبنان است و با وجود اینکه در قوانين این کشور براي 

هاي در اثر  نقص عضو تا سه سال حبس مقرر شده است، اما نقص عضو
هاي خانگي، اگر هم زني جرئت کند و آنرا به دادگاه بکشاند، غالبا  خشونت

هبي و دیگر نهادهاي دولتي، از طریق آشتي دادن هاي مذ از سوي دادگاه
  .شود زوجين مسکوت گذاشته مي

  وضعيت زنان در فلسطين اشغالي
وضعيت زنان در مناطق اشغالي فلسطين، بخصوص در نوار غزه و کرانه 
غربي، به لحاظ موقعيت مشخص جنگي، تاکنون بطوري جامع و علمي 

هم که در این منطقه بسر خبرنگاراني . مورد بررسي قرار نگرفته است
باشند و  برند مشخصا بر روي وضعيت جنگي و سياست متمرکز مي مي

اما گزارشات . سازند خود را آنچنان به وضعيت زنان مشغول نمي
هاي متفاوت زنان بيانگر این مسئله هستند که در این منطقه،  سازمان

ها خود را شود که تن همچون سایر مناطق خاورميانه، از زنان خواسته مي
که وضعيت سياسي و  بر نقش همسر و مادر متمرکز سازند، در حالي

کشته شدن فرزندان ذکور و همسران در (محيطي در این منطقه  زیست
سازد براي  زنان را مجبور مي) جنگ و نابودي محيط زیست در این منطقه

ز آور خانواده و تميزي محيط زیست را ني ادامه بقاي فرزندان، وظيفه نان
از سوي دیگر، با وجود نقش زنان بعنوان تنها سرپرست . داشته باشند

خانوار، این نقش زنان اما از سوي جامعه سنتي و پدر ساالر مورد قبول 
قرار نگرفته و همواره از سوي قانونگذار، جامعه و خانواده به آنان 

  .شود بعنوان فرد درجه دو اجتماع نگریسته مي
بشر، زنان در مناطق اشغالي فلسطين طبق گزارش سازمان حقوق 

رشد در این  جانبه قرار داشته و فقر روبه هاي همه همواره قرباني خشونت
سازد و هيچ مرجع  منطقه، وضعيت آنان را روز به روز وخيم تر مي

بار زنان  قانوني وجود ندارد که براي جلوگيري از این وضعيت اسف
  .حرکت نماید

کند و  زندگي مي" شاطي" دارد که در مقر نام" حوا"یکي از این زنان 
افتد، وي بعنوان  شود و به زندان مي زماني که شوهرش دستگير مي

سرپرست خانواده و براي زندگي بهتر براي فرزندانش به فعاليت 
هاي غير دولتي زنان شروع به حرکت  پردازد و با یکي از سازمان مي
خواهد  گردد، نمي دان آزاد مي سال که همسرش از زن٩اما بعد از . نماید مي

حوا در این باره . قبول کند که زندگي حوا چنين تغيير کرده باشد

. من انتظار کشيدم تا او بعد از آنهمه سال از زندان آزاد شود: "نویسد مي
هایم و همچنين  من زندگي زیبایي را فراهم کرده بودم، براي خودم، بچه

او مثل دیگر مردان . اهي کندتوانست همر ولي او نمي. ... براي او
او . توانند با یک زن محکم و قوي کنار بيایند فلسطيني است که نمي

خواست که  او از من مي. نگاه او به گذشته بود. خواست آینده را ببيند نمي
سرانجام اختالف نظر  ".به کمپ پناهندگان برگردم و مثل گذشته زندگي کنم

اما نقش جدید .  شوند  هم جدا ميرسد که از حوا و همسرش به حدي مي
حوا چه از سوي همسرش و چه از سوي جامعه فلسطيني مورد قبول 

مردم در باره من صحبت : "گوید وي در این باره مي. قرار نمي گيرد
  ".ام را نجات دهم باید زندگي. دیگر تحملش را ندارم. کنند مي
 Gaza Community Health" رئيس نهاد" سراج ال اجاد"

Programme" زنان در فلسطين قرباني : "نویسد در شهر غزه مي
بسياري از آنها از سوي . باشند هاي اجتماعي و خانگي مي خشونت

گيرند ولي قانون  همسرانشان مورد آزار و اذیت و تجاوز جنسي قرار مي
نقطه اوج این تراژدي غمناک در این است که . پشتيبان این همسران است

ها زماني که زنان بخواهند از این  و همچنين شيخهاي مذهبي  دادگاه
همسران جدا شوند، به آنها ناسزا گفته و آنان را بعنوان کافر و فاحشه 

هاي  کند که زنان را در مقابل خشونت سازمان ما تالش مي. کنند ترسيم مي
 سال گذشته مورد توجه ۵۵این امر در . جسمي و روحي محافظت نماید

ایم  را که ما تنها در مقابل دشمن خارجي مبارزه کردهقرار نگرفته است زی
  ".ایم و مشکل زنان را فرعي دانسته

  هاي زنان در مناطق اشغالي فلسطين سازمان
هاي زنان سکوالر در  زماني که دولت حماس بر روي کار آمد، سازمان

هاي سياسي فمينيستي در  فلسطين از خود سئوال نمودند که آیا برنامه
هاي فمينيستي  رسمي وارد خواهند شد و یا اینکه فعاليتساختارهاي 

بایست بصورت غير رسمي اجرا گردند؟ چه تغييراتي در نهادها داده  مي
هاي  خواهد که برنامه تواند و یا مي خواهد شد؟ آیا رهبري جدید مي

از این روي، در آواخر سال  اش را به پيش برد؟ کارانه اجتماعي محافظه
ها آغاز  ها ميان این سازمان سط یک سري کنفرانس این بحث تو٢٠٠٦

هاي زنان، تحت  ها در باره فضاي عملکرد سازمان گشت تا در این بحث
سخنرانان اصلي دراین . رهبریت جدید، گفتگو و تبادل نظر صورت گيرد

 ,Women«فيلمبردار و رئيس سازمان " سوهير فرج"ها خانم  کنفرانس
Media and Development«سياستمدار و " امل خرایشه"نم  و خا

 Palestinian Working Women Society«رئيس سازمان 
for Development« بودند.  

در حال حاضر در کنار احزاب متعدد سياسي جنبش فلسطين، همچنين یک 
بخصوص . باشند هاي زنان هم در مناطق اشغالي فعال مي سري از سازمان

هاي زنان و جوانان و  ند تا سازمانا هاي چپ همواره تالش نموده سازمان
هاي زنان  سازمان. ها را در نوار غزه و کرانه غربي ایجاد نمایند اتحادیه

هاي  ها و همچنين در بخش نقش بسيار مهمي را در مقاومت فلسطيني
ها، جنبش نوین  از جمله این سازمان. نمایند اجتماعي و همياري بازي مي

 در یک نشست در رامال ١٩٧٨ر سال زنان است که در روز جهاني زن د
 دختر دانشجو و زنان شاغل جوان، ۵٠بنيان گردید و گروهي متشکل از 

همچنين تعداد . نام کميته کارگري این سازمان شروع به فعاليت نمودند به
هاي زنان که غالبا وابسته به یکي از احزاب چپ  زیادي از سازمان

گذاري   به بعد بنيان١٩٧٩ سياسي و بخشا مستقل مي باشند و از سال
هدف این . پردازند اند، در شهرها و روستاها به فعاليت مي شده

هاي زنان، در کنار مبارزه با اشغال اسرائيل، مطرح نمودن نقش  سازمان
هاي  اینچنين است که در مسير سال. زنان در جامعه فلسطيني است

 است که با متمادي، در فلسطين جنبش فمنيستي قدرتمندي بوجود آمده
شود، وظيفه خود  توجه به فشاري که بر زنان و مردان فلسطيني وارد مي

 .نماید را تنها به آزادي زنان خالصه نمي
اي با   مصاحبه٢٠٠٦ نوامبر ۴در تاریخ " ایل مانيفستو"روزنامه چپ 

ها  نایال آیش فمينيست فلسطيني و رئيس مرکز زنان در غزه که مدت
نایال در این . سرائيل بسر برده، نموده استهاي ا همسرش در زندان

. کنند مصاحبه بيان کرده است که زنان در غزه در زیر آتش زندگي مي
حمالت اسرائيل به نوار غزه باعث شده است تا جنبش زنان و 

هاي فمنيستي که تحت اختالفات فتح و حماس از هم انشعاب نموده  سازمان
هاي زنان موفق  ما سازمان: گوید ي ميو. بودند، مجددا با هم اتحاد نمایند

شدیم تحت شرایط کنوني فلسطين جبهه واحدي را تشکيل دهيم و تا زماني 
که این اشغال ادامه دارد و تا زماني که اسرائيل نخواهد دولت مستقل 
فلسطيني را به رسميت بشمارد، ما براي بهبود وضعيت زنان در غزه و 

  .مه خواهيم دادسایر مناطق اشغالي به مبارزه ادا
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 زنان در عراق

  زنان کرد عراقي
ها به عقب رانده و  جنگ و اشغال عراق زنان را در این کشور نسل

ها زن را به شهروند درجه دو تبدیل کرده است و آنان را محکوم  ميليون
  .هاي خود بشوند ساخته تا تحت بدترین شرایط، زنداني چهار دیواري خانه

ئت ویژه اعزامي سازمان ملل متحد به عراق، طبق گزارش ماه آوریل هي
 زن در فاصله سه ماه  در سليمانيه به جرم رفتار غيراخالقي از سوي ۴٠

اند و چند نفر از آنها زنده زنده در آتش  شان به قتل رسيده خانواده
درگزارشي دیگر از خبرگزاري عراقي آونا آمده است که . اند سوزانده شده

شده بستري در بيمارستان آزادي و   سوخته آمار زنان٢٠٠۵در سال 
  نفر از آنان جان خود ۴٦ زن بوده است که ٢٨٩دادگاه جنائي دوهوک، 

 نفر ٦٦ نفر بوده که ٣٦٦ این آمار ٢٠٠٦در سال . اند را از دست داده
طبق این گزارش، در اربيل، از سال . اند آنان جان خود را از دست داده

 نفر جان خود را از دست ٣۵٦ن سوخته،  ز۵٧٦ به بعد، از ميان ٢٠٠٣
 ٢٠٠٦ تا سال ٢٠٠٣همچنين طبق گزارش سازمان ملل، از سال . اند داده

در اربيل تعداد زناني که به آنان تجاوز جنسي شده، چهار برابر گشته 
 .است
 سال گذشته در شمال عراق سازمان هاي زنان زیادي تاسيس ١٠در 

خانگي و فاميلي فعاالنه مبارزه نموده و هاي  اند که بر عليه خشونت گردیده
هاي زنان جدیدي در مناطق  همچنين در دوسال اخير هم سازمان. نمایند مي

اند که هدفشان مبارزه با تبعيض و خشونت  گذاري شده دیگر عراق بنيان
هاي زنان کرد  مهمترین فعاليت سازمان. باشد بر عليه زنان در عراق مي
آنها . هاي ناموسي است اي خانگي و جنایته عراق، مبارزه با جنایت

ها نسبت به زنان را براي افکار عمومي  تاکنون صدها مورد از این جنایت
  .اند عراق و جهان علني نموده

  :خواست سازمان هاي زنان سکوالر کرد
تصویب قانوني بشردوستانه مبني بر تساوي حقوقي ميان زن و مرد  _  ١

  .هاي زنان يز بر عليه زنان و تامين آزاديآم و رفع هرگونه قانون تبعيض
ممنوعيت خشونت بر عليه زنان . جدائي ميان دولت، آموزش و دین _  ٢

  .و قتل هاي ناموسي و مجازات قاتلين زنان
  .لغو حجاب اجباري و حجاب کودکان و تامين آزادي درپوشش _  ٣
 برابري اجتماعي، اقتصادي و سياسي زنان و مردان در تمامي _  ۴

  .سطوح
  منع جدائي اجتماعي در مدارس و دیگر مراکز آموزشي _  ۵

بود که در سليمانيه، » خانزاد«اولين مرکز مستقل زنان کردستان عراق 
هاي بسياري براي  در سليمانيه، امروز پروژه.  ایجاد گشت١٩٩٦در سال 

زنان مستقل از احزاب در دست اجرا است که به شکل دو خانه زنان، یک 
اجتماعي براي زناني که در معرض خشونت قرار _شاوره روانيمرکز م

خانه زنان، مرکز آموزش زنان، مرکز ورزشي زنان و  دارند، قهوه
... همچنين مرکز جمع آوري اسناد و مدارک در باره خشونت به زنان و

 در سليمانيه، شبکه ٢٠٠٠همچنين در دسامبر سال . کنند عمل مي
»ASUDA - Combating Violence against Female «

براي مبارزه با خشونت بر زنان، مشاوره و معالجه زناني که مورد 
جنبش . خشونت قرار گرفته اند و تعقيب و مجازات مجرمين، ایجاد گشت

 International Kurdish«زنان کردستان در اروپا از سوي 
Women' s Studies Network«و ) KWAHK - Kurdish 

Women against Honour Killings (London  پشتيباني مي
  .گردند

  وضعيت زنان در سایر مناطق عراق
آمارهاي داخلي و خارجي همگي نشان دهنده این واقعيت هستند که 

تر و  موقعيت زنان عراق از زمان اشغال عراق چندین برابر سخت
شدت  اخيرا خشونت بر عليه زنان در این کشور به. بارتر گشته است مشقت

ه است و این مسئله باعث گسترش ترس و وحشت فراوان بين رشد نمود
وضعيت » تریبونال بروکسل«طبق بررسي سازمان . زنان گشته است

 در مقایسه با وضعيت آنان نسبت به قبل ٢٠٠٣زنان عراقي بعد از سال 
همچنين در این بررسي، . تر گشته است اي وخيم از آن، بطور قابل مالحظه
ن وضعيت زنان، اشغال عراق توسط ارتش آمریکا مسئول این وخيم تر شد

زنان بر خالف پيمان ژنو دستگير و شکنجه شده و . خوانده شده است
تعداد تجاوزات جنسي و . گردند تحت فشار مجبور به نوشتن اقرارنامه مي

هاي زنان،  شکنجه و آسيب هاي جسمي و رواني به زنان عضو سازمان
ین کشور بدون همراهي مردان خانواده زنان در ا. رشد است شدت روبه به
 درصد زنان شاغل قبل از سال ٧٠. توانند از خانه خارج گردند نمي

 .باشند اکنون بيکار مي ، هم٢٠٠٣

طبق همين بررسي، همچنين قانون اساسي عراق حقوق بنياني زنان 
علماي مذهبي در این کشور هر کدام حقوق . عراق را از آنان ربوده است

نمایند و مدافعين حقوق زنان اجازه   خواست خود تفسير ميزنان را به
ندارند بر خالف شریعت اسالم که از سوي این علما به صور گوناگون 

در پایان این بررسي آمده است که اشغال . شود، حرکت نمایند تفسير مي
عراق روابط اجتماعي جامعه عراق را نابود نموده که این مسئله تاثير 

در . در مرحله نخست بر روي زندگي زنان گذاشته استمستقيم خود را 
  .اند واقع زنان عراقي از زمان اشغال به عمق ظلمات پرتاب شده

نویسنده این بررسي و تحقيق و پروفسور " سعود ال عزوي"خانم 
محيطي دانشگاه بغداد و کارشناس تاثيرات اورانيوم غني  تکنولوژي زیست

ها براي احقاق حقوقشان  ن عراقي قرنزنا: "گوید شده، در این باره مي
اي زنان در قانون   حقوق پایه٦٠هاي دهه  تازه در سال. اند مبارزه نموده

ها   مدارس و دانشگاه٨٠  و ٧٠اساسي عراق وارد گردید و در سال هاي 
براي زنان تاسيس گردید و آنها توانستند در سياست و اشتغال، از حقوقي 

 ١٩٩٠هاي  روع تحریم سازمان ملل در سالاز زمان ش. برخوردار گردند
  .است  وضعييت زنان روز به روز بدتر شده٢٠٠٣تا 

 زن در باره خانواده و تحصيل و ١۵٠در این تحقيق، خانم عزوي از 
پرسي در منطقه قدسيه  این همه. شان سئوال کرده است وضعيت اقتصادي

و چند ) اند هزار عراقي پناهنده شده٢٠٠در سوریه در حدود (دمشق 
  ٧٠  زن در قدسيه و ٨٠. منطقه دیگر درشهر بغداد انجام گرفته است

نویسد که  محقق بررسي فوق مي. اند زن در بغداد مورد سئوال قرار گرفته
 نفراز زنان فرستاده شد، تنها ٣٠٠اي که براي   پرسشنامه٣٠٠از ميان 
ملع عام  زن به آن پاسخ دادند زیرا که زنان عراقي ترس دارند در ١۵٠

 درصد کساني که در این همه پرسي ۴٧. نظر خویش را بيان نمایند
اند و  کرده و غالبا از مدرک دکترا برخوردار بوده اند، تحصيل شرکت نموده

 درصد این ٣٦. اند پرسي، بيکار بوده کنندگان در همه  درصد کل شرکت٨۵
اند  رار داشته دالر درآمد، زیر خط فقر ق١٠٠شان با ماهي  زنان با خانواده

کلي رها  پرسي، مدارس خود را به  درصد فرزندان زنان در این همه۵٠و 
شان را در اثر   درصد این زنان، حداقل یکي از افراد خانواده٨٧. اند نموده

 درصد زنان، یک یا چند ٦٦اند و  خشونت در عراق از دست داده
  .اند شان داشته مفقوداالثر در خانواده
داد و   رژیم صدام حسين براي زنان نوید آزادي را ميدر واقع سرنگوني

هاي زنان براي  بسياري از زنان عراق به سياست وارد شده و به سازمان
اما این اميد چندي بعد به اميدي واهي تبدیل . احقاق حقوق خود پيوستند

گردید و چيزي نگذشت که زنان بي حجاب ترس از زندگي خود پيدا 
اي با کانال یک  هاي زنان عراقي در مصاحبه اعضاي سازمان. نمودند

تلویزیون آلمان نظر خود را در باره این مسئله که چرا زنان بي حجاب بعد 
زینب اسدي از : از سرنگوني رژیم صدام محجبه گشتند، چنين بيان نمودند

در جواني من حجاب اجباري نبود "سازمان آزادي براي زنان عراق گفت 
جباري و این شبه نظاميان شيعه هستند که فشار بر اما امروز امري است ا

 مثال مدتها افراد .سازند کنند و آنان را مجبور به حجاب مي زنان وارد مي
خواندند و مجبور به حجاب کامل  المهدي مرا به دفترشان فرا مي

". نمودم نمودند و در غير آن صورت باید محل زندگيم را عوض مي مي
همواره زنان بسياري بقتل "گوید  ن سازمان ميباسما احمد عضو دیگر ای

دانشجوي دختري را . اند رسند زیرا که حجاب را رعایت نکرده مي
سپس . او را در ابتدا تهدید نمودند. کرد شناسم که روسري بر سر مي مي

او ربوده شد و مدتها از او خبري نبود و زماني که آزاد شد، تمام بدنش 
ش نوشته شده بود این نتيجه نافرماني آثار شکنجه داشت و روي بدن

حتي پدرش . از آن زمان این زن دیگر از خانه بيرون نيامده است. است
در عراق زنان مستقل مورد تهدید . به این خاطر از کار بيکار گشته است

ها را بازرسي  ها و ماشين  شبه نظاميان اتوبوس.گيرند و شکنجه قرار مي
تا کنون بسياري از زنان با تير . مي کنندنموده و حجاب زنان را کنترل 

  ".اند این ماموران کشته شده
در پاسخ به این سئوال که چرا جامعه عراق به یکباره به اشکالي فرو 
رفت که براي آن جامعه ناشناخته است، از سوي نحال ال نداوي از 

زني از آشنایان را همين : "سازمان براي رفاه زنان چنين پاسخ داده شد
زینب ". کنند را تهدید نمودند که اگر رانندگي کند دستان وي را قطع مياخي

من براي سازمانمان در حدود : "از سازمان آزادي براي زنان عراقي گفت
ام که مجبور به صيغه   مورد زناني را شناسائي کرده۵٠٠ تا ۴٠٠
ر بسياري از شبه نظاميان شيعه، به تقليد از ایران، زنان را مجبو. اند شده

اي امن با کارت  آنها با صيغه کردن این زنان خانه. اند به صيغه نموده
اي براي  یک چنين مسئله. کنند شناسائي در مقابل ارتش آمریکا پيدا مي

خود من پيش آمد و فردي از ارتش المهدي مرا تهدید کرد که اگر صيغه 
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م و ام را از دست خواهم داد و من هم فرزندم را برداشت او نشوم خانه
  ".خودم خانه را ترک نمودم

هاي زنان در عراق در مخاطره  در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان
بارها افراد ناشناس به دفتر سازمان ما : "قرار دارند، زینب پاسخ داد

. تيراندازي نمودند اما خوشبختانه نگهبانان ما جلوي این حمالت را گرفتند
خود من روزي سوار تاکسي . شوند د ميها تهدی اکثرا اعضاي ما در خيابان

داند من چه  شدم و مردي ناشناس با من سوار شد و به من گفت که مي
کسي هستم و مرا تهدید نمود که دست از فعاليتم بردارم و در غير آن 

یکي دیگر از فعاالن زنان از سوي . صورت برایم گران تمام خواهد شد
دهد که تنها در سال  شان ميدانشگاه آماري را تهيه نموده است که ن

  ". زن در عراق به قتل رسيده اند۵  روزانه ٢٠٠٦
 درصد زنان عراقي هزینه ٩هاي زنان عراقي،  طبق گزارش سازمان
آنها با این اميد زندگي . نمایند فروشي تامين مي زندگي خود را از تن

ا کنند که شاید از طریق فروش تن خود بتوانند زندگي فرزندان خود ر مي
این زنان در نتيجه این جنگ نه تنها همسران خود را، بلکه . نجات دهند

یکي از این زنان در . اند توجه و احترام به نفس را هم از دست داده
مصاحبه با سازمان زنان عراقي گفته است که دیگر هيچ چيزي که ارزش 

  .زنده ماندن را داشته باشد برایش باقي نمانده است
گردد و اگر زنان  ن در عراق روز به روز بدتر ميحقيقتا وضعيت زنا

. همچنان در ترس زندگي نمایند، هيچ آینده روشني نخواهند داشت
هاي مذهبي در عراق ازقدرت براي رسيدن به اهداف خود استفاده  گروه
در این . کنند و تقریبا قدرت آنها بسيار بيشتر از دولت کنوني است مي

با . به هدفش خواهد رسيد تا زنان عراقپشت هم زودتر  صورت حتي الک
اند که  هاي زنان فراواني در عراق تا بحال تالش نموده این حال سازمان

زده و زیر اشغال عراق را به گوش افکار  صداي زنان رنج دیده و جنگ
ها سازمان براي حقوق زنان  از جمله این سازمان. عمومي جهان برسانند

ي بر عليه تجاوز به زنان، ربوده شدن در عراق است که تظاهرات متعدد
اي را  این سازمان روزنامه. اند هاي ناموسي، سازماندهي نموده زنان و قتل

بيرون مي دهد که در آن در باره چگونگي امنيت زنان در مقابل خشونت 
  .دهد و قتل، به زنان آموزش مي

  زنان افغانستان
این عمل . مایندن همواره زنان بيشماري در افغانستان خودسوزي مي

وحشتناک از روي ناچاري، بيان کننده این واقعيت است که تا چه اندازه 
یکي . وضعيت زنان در افغانستان، حتي بعد از سقوط طالبان، وخيم است

از زنان خودسوزي کرده است زیرا پدرشوهرش تالش نموده است به وي 
به وي اجازه دیگري خود را آتش زده است زیرا که برادرش . تجاوز نماید

ازدواج نداده است و سومي خود را به آتش کشيده زیرا که همسرش 
مدارک بسياري از سازمانهاي . گرفته است باد کتک مي روزانه وي را به

باشند که خودسوزي مشکلي  حقوق بشر، بيان کننده این واقعيت تلخ مي
ه، در شش ماه گذشت. است که در کليه مناطق افغانستان رو به رشد است

 ٧۴در شهر قندهار ساالنه . اند  زن طبق آمار رسمي خودسوزي نموده٣٦
 مورد ٧٧مورد خودسوزي زنان شناخته شده اما در شش ماه گذشته 

از سوي دیگر هم بسياري از . خودسوزي در این شهر وجود داشته است
ها خودسوزي زنان خانواده را گزارش نداده و آنرا مخفي نگاه  خانواده

 همچنين خود سازمان بهداشت و سالمتي افغانستان بسياري از .دارند مي
  .کنند موارد خودسوزي زنان را علني نمي

» یوني فم«الملل  کارولينه هامز از صندوق توسعه براي زنان جامعه بين
هاي خانگي و اجتماعي است که واقعيت  خودکشي پيامد خشونت: "گوید مي

: گوید انم هامز همچنين ميخ". زندگي روزمره زنان افغاني شده است
زنان افغانستان در زمان طالبان اجازه رفتن به مدرسه و کار کردن را "

هائي در رابطه   و سقوط طالبان، پيشرفت٢٠٠١اما بعد از سال . نداشتند
طبق تخمينات، از هر سه زن افغاني یکي حداقل . با حقوق آنان پدید آمد

 آميزش جنسي مجبور شده و یا یکبار مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به
مجرمين معموال از دایره خانواده و . مورد تجاوز و آزار قرار گرفته است

قانون هم هيچگونه . شناسند اقوام بوده و قربانيان خود را بخوبي مي
  ".مجازاتي براي این مجرمين در نظر نگرفته است

وباره به دوره طالبان گذشته است و بسياري از دختران در افغانستان د
اما هنوز . آنند خوانند و آار مي ها درس مي روند، در دانشگاه مدرسه مي

 گيهمچون گذشته تحصيل زنان بيش از هر جا محدود به شهرهاي بزر
پرسش این است آه این دختران در .  استچون آابل، پایتخت افغانستان

د و خوانن ، در دانشگاه چه ميآموزند  و چه ميآموزند رس چگونه ميامد
  .آنند چگونه آار مي

ي در افغانستان قانون اساسطالبان رفته است و  سال است آه هفتحدود 
شده سرریز این آشور بهها دالر پول   ميليون و تصویب گشته استجدیدي

 سال تنها جنگ، خشونت ٢۵بيش از که مردم افغانستان  اما اکثریت است،
برند و   سر مي و در فقر بهدر شرایطي اسفناک اند،  و نفرت را تجربه آرده

 يار سنت در افغانستان بساضافه اینکه به. اند بشر بيگانهبا واژه حقوق 
 مثال يبرا. برند ي آه بيش از همه زنان از آن رنج ميقدرتمند است، سنت

 این قربانيان ي،خانگهاي هنوز هم همچون گذشته در موارد خشونت 
 زندان زنان در شهر قندوز  براي مثال.شوند ياند آه مجازات م خشونت
زندان این در  . قرباني درافغانستانزناني به حقوق ي است از بيا نمونه

. برند يسر م  ساله به١٠ ماهه تا ٦ در سنين بين تعدادي زن با کودکان
ي با یک توالت و حوض آب دو اتاق با حياط آوچكرا  آنان يمحيط زندگ
 حياط در هفته که مردان ازیکساعت زندانيان زن تنها . دهد تشکيل مي

یکي . سر برند توانند در حياط زندان به  ميآنند نميبزرگ زندان استفاده 
تواند پنج نفر را بكشد و  آسي آه پول دارد، مي “:از زندانيان زن مي گوید

 آدم پول ندارد، ياما وقت. خود را از زندان آزاد کنددهد  ي آه ميبا پول
ند، بدون اینكه بداند چه آرده سپري کندان ممكن است تمام عمرش را در ز

، باید ياگر پول نداشته باش. خواهند يم از وآيل تا پليس، همه پول. است
  .“ بپوسياینقدر اینجا بماني تا

 در آنجا بدتر  وضعيت زنان است که در آابليچرخ  پل دیگر، زندانزندان
ره این زندان  خبرنگاران اجازه تهيه گزارش در با.ها است از دیگر زندان

 آه در ي از زنان کهس مرآز آموزش زنان،ئي، رينادیه حنيف. را ندارند
در زندان : "گوید  ميآند، ي حمایت مبرند سر مي به افغانستان يها زندان
در . اند ک زنداني آود٦٠  زن با ٨٠ هم مثل زندان قندوز حدود يچرخ پل

 بيرون يیا رابطه جنساینجا هم جرم زنان بطور معمول یا فرار از خانه و 
نه . قرار دارندهایشان در یك سلول   با بچههمه زنان.  استاز ازدواج

 يا یا دریچهو دهد  ي به آنان اميد مينه آس و آند ي از آنان حمایت ميآس
  ".گشاید ي آنان ماي آینده را بريبه رو

هاي متعدد زنان در افغانستان و خارج از افغانستان،  از ميان سازمان
هاي سابقه دار  یکي از سازمان» راوا«يت انقالبي زنان افغانستان جمع

مشي خود را مبارزه براي حقوق زنان و  زنان افغاني است که خط
 در ١٩٧٧این سازمان در سال . است  اعالم کرده سکوالر دموکراسي

که بيشتر به مينا  (مينا کشور کمال، توسط یک فعال دانشجویي به نام کابل
هاي   بخاطر فعاليت١٩٨٧وي در سال . تأسيس گشت) مشهور است

ند که وي توسط طرفداران وي معتقد. اش، در پاکستان ترور شد سياسي
این سازمان در آغاز، هم . است ب ترور شده.گ.کا و گلبدین حکمتيارافراد 

 طالبانمخالف بود و بعدها با» مجاهدین«با رژیم کمونيستي وقت و هم با 
جا  از آن. خواند» خنجر دیگري بر گردٔه مردم«نيز مخالفت کرد و آنها را 

 مذهبي مخالف است، همواره در بنيادگرایيبا هر نوع » راوا«که 
نشریه این سازمان . است هاي زیادي برانگيخته کستان، بحث و پاافغانستان

  .زن نام دارد» پيام«
اي  اي با روزنامه مارینا کمال یکي از فعاالن این سازمان در مصاحبه

 ١٩٧٧سازمان ما سازماني فمنيستي است که از سال : "گوید باسکي مي
وق از سوي زنان روشنفکر در کابل بنيان گذاشته شده است و براي حق

 عضو از ٢٠٠٠ما در حدود . کند بشر و عدالت اجتماعي مبارزه مي
هاي موجود در افغانستان داریم  که اکثرا در خارج از  تمامي مليت

. نمایند کنند و عمدتا از پناهندگان افغاني حمایت مي افغانستان فعاليت مي
. با وجود اینکه همکاران مرد دارد، اما سازماني براي زنان است» راوا«

با وجود اینکه ما . از فعاليت هاي بزرگ ما آموزش به زنان است
شناسيم، اما ابزار  سازماني فمنيستي هستيم و این ایده را از غرب مي

مبارزه ما بر بستر تجربيات زنان در افغانستان و رنجي است که زنان در 
ها سال است که زنان ما تحت فشار و  ده. نمایند افغانستان تحمل مي

تفاوت مهمي . هاي چندگانه در تمامي سطوح اجتماعي قرار دارند ستم
هاي  هاي غربي وجود دارد زیرا در حالي که فمينيست ميان ما و فمينيست

غربي براي حق طالق و مزد مساوي و کار مساوي با مردان و حضور در 
کنند، ما در افغانستان براي حق بيرون آمدن از خانه و  پارلمان مبارزه مي

ي حرکت در اجتماع و بيرون آمدن از زیر پوشش اسالمي و خشونت آزاد
  ".هاي خانگي مبارزه مي کنيم

  وضعيت زنان در عربستان سعودي
 قطعنامه سازمان ملل ٢٠٠٠با وجود اینکه عربستان سعودي از سال 

مبني بر رفع هرگونه تبعيض از زنان را امضا نموده است، اما زنان در 
تبعيضات چند جانبه حقوقي و اجتماعي و این کشور همچنان مورد 

در واقع قانون شریعت بطور کامل بر فراز . گيرند خانوادگي قرار مي
فرما است و بدون اجازه ولي و قيم که همان  زندگي زنان سعودي حکم
حتي براي . باشند، حق هيچگونه حرکتي را ندارند افراد ذکور خانواده مي
.  ذکور خانواده آنها را همراهي نمایندبایست افراد خارج شدن از منزل مي

 مرد مورد تجاوز جنسي ٧براي مثال در شهر ریاض دختري که از سوي 
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 ضربه شالق ٢٠٠ ماه زندان و ٦گيرد، از سوي قاضي دادگاه به  قرار مي
زیرا که وي به هنگامي که مردان وي را براي تجاوز با . محکوم مي شود

کرده که نه همسر و نه برادرش  هي مياند، کسي وي را همرا برده خود مي
حق انتخاب شغل، حق تحصيل، حق رانندگي، حق . بوده است

از جمله حقوقي هستند که از این ... گيري، حق انتخاب همسر و تصميم
در واقع هر آنچه که در قوانين شریعت در باره . زنان سلب گردیده است

دیده است، در ازدواج و طالق و حضانت فرزندان براي زنان قيد گر
در . گردد عربستان سعودي بطور کامل براي زنان بطور قانوني اجرا مي

 به زنان سعودي اجازه داده شده است که ٢٠٠١ابتدا از دسامبر سال 
اما اخذ گواهينامه رانندگي همچنان . کارت شناسائي در خواست نمایند

 حق راي  از٢٠٠۵زنان در این کشور از سال . باشد براي زنان ممنوع مي
 شش زن توانستند به مجلس شورا ٢٠٠٦اند و در سال  برخوردار گردیده

خشونت خانگي از دیگر تبعيضات برعليه زنان سعودي است که . راه یابند
باشد و  بدون مجازات، در زندگي روزمره این کشور دائما درحال تکرار مي

  .برند سر مي تحت آن زنان بسياري در رنج فراوان به
ربستان سعودي آزادي رفت و آمد زنان را به شکل هاي مختلف قوانين ع

الملل تنها از این جهت  نگراني سازمان عفو بين. محدود ساخته است
هاي همه  نيست که ماموران پليس سعودي قدرت خاصي در دستگيري

جانبه زنان و شکنجه آنان دارند، بلکه همچنين نگران از گزارشات زناني 
یان خود مورد تجاوز و آزار قرار گرفته و از کار است که توسط کارفرما

پليس مذهبي سعودي این وظيفه را دارد که در مقابل . اند اخراج گردیده
از . کنند با اشد خشونت رفتار نماید کساني که مسائل مذهبي را رعایت نمي

بطور . این رو، دست آنها در دستگيري و آزار زنان قانونا کامال باز است
اجازه دارند زنان را در ملع عام کتک بزنند و دستگير نمایند مثال آنها 

زیرا که قوزک پاي آنان از پوشش اسالمي بيرون بوده است و یا 
  .صورتشان در حجاب قرار نداشته است
هاي بسياري  هاي زنان با محدودیت در عربستان سعودي ایجاد سازمان

تمامي . نداردهيچ اتحادیه مستقلي در این کشور وجود . روبرو است
ها باید خود را به ثبت دولت برسانند و هر زمان که دولت  سازمان

از . گردند خواست، بدون دليل قانوني و بدون حق دفاع قانوني ممنوع مي
این رو هيچ سازمان زناني که بتواند بطوري باز و علني زیر پا گذاشتن 

 آنجا که از. حقوق زنان را به گوش افکار عمومي برساند وجود ندارد
شان نيستند محرومند و  زنان ازحق تماس با مرداني که  از افراد خانواده

هر حرکتي را باید با اجازه مردان خانواده انجام دهند، به این جهت 
زنان . باشد هرگونه حرکت و فعاليت علني براي آنان غيرممکن مي

 در باره المللي هاي بين اند تا کنون در بحث عربستان بدین جهت نتوانسته
ها به نفع خود استفاده  برابري جنسيتي فعاالنه شرکت نمایند و از این بحث

در واقع زنان عربستان سعودي در بسياري از مجامع زنان در جهان . کنند
  .شوند نمایندگي نمي

عنوان  در عربستان تعداد کثيري زن از کشورهاي آسياي شرقي به
 اکثر این خدمتکاران از این حق اند و خدمتکار خانگي به کار گماشته شده

محرومند که به سازماني براي زنان و یا هرگونه سازمان دیگري 
کميسر مسئول سازمان حقوق بشر در این کشور اعتقاد دارد که . بپيوندند

هاي دفاع از حقوق بشر و عضویت در آن، حق مسلم  ایجاد سازمان
  .کارگران مهاجر خانگي است
ها بطور   تعداد زنان در مدارس و دانشگاهاز سوي دیگر در عربستان

 درصد کساني ۵۵هاي اخير  طبق آمار، در سال. فاحشي رشد نموده است
ولي . گذرانند دانشجویان دختر مي باشند که تحصيالت دانشگاهي را مي

درصد باالي دانشجویان دختر و یا درصد باالي دختران تحصيل کرده، 
عربستان سعودي ندارد و آمار نشان ربطي به پذیرش زنان در بازار کار 

 به بعد، درصد زنان در بازار کار همواره ١٩٨٠داده است که از سال 
 درصد دارائي خصوصي این کشور و همچنين ۴٠.  کمتر گشته است

 زن ۵٠٠٠با وجود اینکه .  شرکت تجاري به زنان تعلق دارد١۵٠٠٠
زه وارد شدن به باشند، اما هيچ زني اجا عضو وزارت صنایع و تجارت مي

این وزارت خانه را حتي براي انجام کار معمولي شرکتي نداشته و 
بایست حتما از سوي خود نماینده مردي را براي انجام این کارها و  مي

  .معرفي نماید... حضور در جلسات و امضا و
ها و فعاالن جنبش زنان در  گيریم که ما فمينيست در خاتمه نتيجه مي
ها و  هاي متفاوت با احساسات و زبان و فرهنگ يتخاورميانه، از مل

تجربيات متفاوت، با آگاهي مشابه و اميد مشابه، یک آرزوي بزرگ را 
کنيم که قادر باشيم  صدایمان را برعليه این تبعيضات چندگانه و  دنبال مي

خشونت جنگي، خشونت (متحجرانه و هرگونه خشونتي برعليه زنان 
، تا آخرین و دورترین گوشه جهان )اقتصاديخانگي، اجتماعي، سياسي و 

ما باید با . دانيم که پيروزي ما در پيوند ما است  برسانيم و در این راه مي

هاي  هم تجربه رد و بدل کنيم و به بحث و گفتگو براي پيدا کردن بدیل
  .متفاوت در راه رهائي زنان بنشينيم
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