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  ميه کميته مرکزی سازمان        اعال
 مارس، روزی که 8به گراميداشت 
  را به صدا در می آورند زنان زنگ ها

  
 مارس 8 زنگ ها ی تظاهرات خودجوش زنان در  

 سالهاست که در گوش نسلی از 1357سال ) اسفند17(
 57نيروهای مترقی و بويژه زنانی  که فعاالنه در انقالب 

آزاد، مستفل و برابرحقوق تالش کرده برای ساختن ايرانی 
 در 57زمانی که زنان در اسفند . بود طنينی دوباره يافته است

خيابان های تهران و تبريز خطر شکل گيری يک قدرت 
توتاليتر مذهبی را فرياد می زدند متاسفانه کمتر گوش 

  . شنوايی در ميان نيروهای مترقی وجود داشت
  2  بقيه در صفحه                                                   

==============================    
 

 مارس و ضرورت سازماندهی جنبش 8
!        مستقل زنان   

  عادله آرام                        
 

 زنان کارگر پارچه باف در آمريکا به مبازره 1857 مارس 8
دستمزد اندک و  - استثمار شديد-ساعت کار طوالنی. برخاستند 

آنهاخواهان . محروميت از امکانات رفاهی آنها را به خيابان کشاند
 8. افزايش دستمزد ، کاهش ساعت کار و بهبود شرايط کار بودند

 مقاومت زنانی را بازتاب می دهد که باحرکت پرشتاب 1857مارس 
سرمايه داری به عرصه توليد و کار، خارج از خانه کشيده می 

  .شدند
  4                                           بقيه در صفحه       

  

  

  
  

  10ص       زهره سحرخيز   نه روسپی نه برده
  -----------------------------------------------------  
  5 ص         مراسم روز زن در شبکه پالتاک 
  -------------------------------------------------------  

  !  تجارت نجومی سکس در ايران 
   آرش کمانگر              

  
رشد تصاعدی فحشای شرعی و غير شرعی ، مدتيست توجه 

. رسانه ها و محافل بين المللی را به خود جلب نموده است 
هفته گذشته يکی از مهمترين کانالهای تلويزيونی کانادا ، فيلم 

ت سکس در يکی از مستندی را در مورد ابعاد هولناک تجار
که به گفته برخی دوستان ، شهر ( شهرهای بزرگ ايران 

مشابه چنين گزارشات مستندی را . نشان داد) مشهد بود 
. تلويزيونهای ساير کشورها از جمله سوئد نيز پخش نمودند 

يکی " ( تلويزيون رنگارنگ " همچنين در هفته های اخير 
گزارش )  در امريکا از تلويزيونهای ماهواره ای فارسی زبان

تصويری مستندی را به کرات از شبکه خود پخش نمود که 
حکايتگر شيوع گسترده تن فروشی دختران ايرانی در  دوبی 

در سالهای . بود) مرکز تجاری مهم امارات متحده عربی ( 
اخير نيز گزارشات متعددی در مورد حراج دختران ايرانی به 

د که البته مورد تکذيب کشورهای خليج فارس منتشر شده بو
رژيم اسالمی قرار ميگرفت اما واقعيت دردناک اين است که 
ايران تحت جاکميت رژيم اسالمی سرمايه ، به بزرگترين 

  .بازار سکس خاورميانه تبديل شده است 
  8   بقيه در صفحه                                                    

   
   جنبش و تشکلهای زنان  

  ران انقالب مشروطه  در دو
                       

  : کتاببرگرفته از 
 جلد يک    – تاريخ احزاب سياسی ايران 

                           
  يونس پارسا بناب

  
6در صفحه                   

 241  ضميمه هفته نامه راه کارگر                      
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  ادامه از صفحه يک 
  

     .... مارس8به گراميداشت        
  

 -جوشش تغييرات و سردرگمی ناشی ازنبود معيارهای روشن 
  برای سنجش نيروی حاکم، -حتی درميان نيروهای مترقی

 توسط زنان به صدا در 1357مارس 8که در   زنگ هايی را
 مارس  به 8زنان آگاه کشورمان در .  آمد ناشنيده گذاشت

در طلوع آزادی  جای " ا  شعار خيابان ها آمده بودند تا ب
به جامعه در مقابل  شکل گيری استبداد دينی "  آزادی خالی 

صدور اولين . و تسلط تاريک انديشی مذهبی هشداردهند
احکام قدرت حاکم آنان را که معيارهای قدرت در حال شکل 
.  گيری را در اين احکام  دريافته بودند به حق نگران کرده بود

 دادگاه حمايت خانواده مبنی بر لغو قانون نامه خمينی به
 ، اعالم منع صدور حکم 57 اسفند 7حمايت خانواده در 

 16 اسفند و سرآخر سخنرانی 12قضاوت برای زنان در 
اسفند خمينی در فيضيه قم مبنی بر اينکه زنان تنها در 
صورت حفظ حجاب اسالمی می توانند در ادارات حضوريابند، 

ود که همان هفته های اول قدرت گيری از اولين احکامی ب
عدم حضور نيروی متشکل و . نيروی جديد صادرگرديد

مستقل زنان، عدم حساسيت نيروهای چپ ، مترقی و 
دموکرات به مسئله زنان و حاکم بودن فرهنگ مردساالرانه 
بر بينش سياسی اين نيروها از جمله عواملی بودند که اين 

ما در اولين . برخوردارنکردتظاهرات را از پشتيبانی الزم 
 به نقش خود در اين رابطه،  به 70کنگره خود در سال 

عنوان يک نيروی تازه شکل گرفته در آن زمان، که در رابطه 
با حقوق زنان  به پاره ای انتقادات بسنده کرده  و عمال از 

  پشتيبانی نکرديم، 60-58اعتراضات زنان در سالهای 
  تعيين کننده حدود و چگونگی صدور احکام. انتقادکرديم

حضور زنان در جامعه در اولين روزهای حکومت جديد، 
گويای اهميت مسئله زن و پيوند نهادی آزادی جامعه با آزادی 

نا آگاه بودن به اين فاکتور تعيين کننده، کم بهادادن . زن است
به آن و يا عدم حساسيت الزم در رابطه با مسئله آزادی زن  

يای  ناکارا بودن و در خوشبينانه ترين حالت در جامعه گو
ناروشن بودن معيارهای ترقی طلبانه  نيروهای مدافع انقالب 

  .   بود57
. اکنون بارديگر جامعه ايران دستخوش تغييرات جدی است

آلترناتيوهای  گوناگونی خودرا کانديد جانشينی حکومت در 
ه نمی شود و باز هم آنچه به آن پرداخت. حال تالشی کرده اند

مسئله تأمين آزادی زنان و چگونگی به اجرا در آوردن آن در 
 سال زير بمباران  تبليغاتی  26جامعه ای است که بيش از 

گرچه حضور گسترده زنان . آپارتايد جنسی قرارداشته است
در حرکات اجتماعی در داخل و خارج از کشور چيزی نيست 

برابری زن ومرد  " که بتوان ناديده گرفت واينست که  جمله 
زينت بخش برخی از قطعنامه ها و برنامه ها شده است " 

ولی آنجا هم که اين شعار کلی  غريبانه در کنار بندهای ديگر 
بار . جاگرفته،  پيوندی با برنامه عمومی را نشان نمی دهد

ديگر انزجار از حکومت حاکم و تالش برای رهانيدن جان 

حل آزادی، به روحيه همه باهم های به لب رسيده از آن به سا
برای برانداختن آنچه هست بدون  اهميت دادن  به آنچه 

بويژه زنانی که در سازمانهای . خواهدآمد، دامن زده است
 شرکت داشتند اينبار نگران از 57سياسی فعاالنه در انقالب 

! نه.  به حاشيه رانده شدن مسئله زن و تکرار بازی تاريخ اند
ی اسالمی شرط الزم تغيير وضعيت زنان براندازی جمهور

  !است ولی کافی نيست
بزرگترين آموزه .  بهای سنگينی پرداخته ايم57برای انقالب 

آزادی جامعه بدون آزادی زن هرگز . آن را آويزه گوش کنيم
جدايی کامل دين از دولت و پيوستن بدون . نهادی نخواهدشد

 زنان اولين قيد و شرط به کنوانسيون جهانی رفع تبعيض از
قدم برای پاکروبی جامعه بيمار ايران و گشودن پنجره به 

وجود و حضور تشکل های مستقل زنان و . هوای آزادی ست
ارزش گذاری نيروهای مترقی به معيارهای قمينيستی در 
حرکات اجتماعی می تواند اين بار از تکرار فاجعه جلوگيری 

ک ما برای جا تحقق اين امر به مبارزه بی وقفه تک ت. کند
  . انداختن معيارهای جديد اجتماعی نيازدارد

  
  !درود بر حرکات رهايی طلبانه زنان 

   !گسترده تر باد تشکل های مستقل  فمينيستی زنان
برقرارباد همبستگی جنبش زنان با ديگر جنبش های 

   !اجتماعی  ايران
  
  -  1383 اسفند 15 / 2005مارس  5
  

  )گر راه کار( ن انقالبی ايران   کميته مرکزی سازمان کارگرا
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  !ساختن جهانی ديگر مارس درراههشت 
 

روزی که .  سالگرد روز جهانی زن را پيش رو داريم نود وپنجمين
آن به گرايش سوسياليستی در جنبش فمينيستی  منشا ، حال و آينده

تظاهرات زنان کارگر نساجی در  تاريخچه آن که به ياد. تعلق دارد
عليه کار کودکان و   ساعت کار و١٢اض به حقوق برده داری، اعتر

زن  ابتکار پشنهاد بزرگداشت اين تظاهرات به مثابه روز جهانی
توسط کالرا زتکين ، بيشک به گرايش ما در جنبش زنان تعلق 

  .دارد
سوسياليستی جهان اين روز را عليه  امسال نيز زنان در جنبش

از زنان تحت ستم   ، در دفاعجنگ ، عليه خشونت و ستم سرمايه
ما در حمايت از اين حرکت بين المللی روز . جشن خواهند گرفت 

تحميلی سرمايه جهانی ، روز  جهانی زن را روز مبارزه با جنگ
نابرابريهای اجتماعی داخلی  همبستگی با قربانيان خشونت ، ستم و
شدن که باجهانی  خشونتی. و بين المللی عليه زنان ايران ميدانيم

 در. سرمايه خود را در گسترش فقر و فحشا و خشونت نشان ميدهد
دنيای امروز خشونت عليه زنان که سنتا محدود به خانه و خانواده 

گسترش روابط سرمايه داری در سراسر جهان ابعادی  بود به يمن
گرايش ما در جنبش زنان . گرفته است اجتماعی و فراملی به خود
نابرابری و استثمار در سطح   خشونت ،ايران از آنجا که مخالف

دارد اميد به رهايی  خانه، جامعه و در سطح بين المللی است، تاکيد
دردنيايی . نيست زنان از خشونت در نظام سرمايه توهم آفرينی بيش

،  که ارتش بزرگترين قدرت سرمايه جهانی، اياالت متحده آمريکا
و مردان در سطح مسبب بدترين نوع خشونت عليه زنان ، کودکان 

مبارزه با خشونت عليه زنان با مبارزه عليه جنگ  منطقه ماست ،
يان اخشونتی که بنيادگر. آغاز ميگردد اين نظام و سردمداران آن

با حمايت ارتش اياالت  اسالمی درعراق و افغانستان زير پرچم و
 و سرمايه و در جمهوری اسالمی نظامنموده متحده آنرا پياده 

 در شکلی قرون وسطايی انهايش ا همه واپسگري بمدافعانش
 يمما تنها نيستمبارزه ی رهايی بخش اين در .تماما، اجرا نموده اند

 جنبشهای زنان با  مبارزو پيشروی بلکه همه گرايشهای ،
. هستندهم سرنوشت کنونی  در نفی اوضاعنظرگاههای متفاوت 

ع از زنان دفا نيروی منزوی در اين ميان آن بخشی از جنبش مدعی
» مخالفت با خشونت«و » صلح طلبی«است که با تظاهر به 

ترين آلترناتيوهای سرمايه و نئوکلنياليزم در  دفاع از خشن ميکوشد
و » رفراندوم«شعارهای عوامفريبانه ای چون  خاورميانه را با

شرايطی که دمکراسی  رد. الپوشانی کند» جمهوری خواهی«
کشورهای   آزاديهای فردی زنان درليبرالی با قوانين پليسی جديد

 پيشرفته سرمايه داری را مورد حمله قرارداده است، درشرايطی که
دولتهای ملی در صنعتی ترين کشورهای جهان با طرحهای 

کار موقت ، کم درآمد و » نيروی کار انعطاف«رنگارنگی چون 
، تنها نان آور خانواده ميباشند قراردادی را از آن زنانی ميدانند که

چهارچوب نظام موجود  تصور دستيابی به برابری زن و مرد در
  .غير ممکن است

در جنبش زنان بر اين باور است که در تقابل سوسياليستی گرايش 
پاسخ تنها ايران و جهان با آن روبرو هستند ،  با معضالتی که زنان

فقرو فحشايی که در جامعه ما . است بينانه پاسخی انقالبی واقع
ويژگيهای اسالمی اش تفاوت چندانی با فقر  عالوه بری کند بيداد م

از آسيای جنوبی تا دنيا در  و فحشايی که گسترش سرمايه جهانی
  .ندارد. آورده است آفريقا، از آمريکای التين تا خاوردور بوجود

ايج نتبه  تفاوت  سرمايه ای که با شعار آزادی بازار نرخ کاررا، بی
 آورد تا سود ودکان هر روز پايينتر مياجتماعی آن بر زنان و ک

بيشتری بدست آورد، سرمايه ای که برای غارت منابع طبيعی جهان 

دروغهای واضح سردمداران آن دهها هزار نفر را در  ، بر اساس
تواند ناجی زنان  رساند نمي مي به قتلمداخله گرايانه جنگهای 

رايشات  گاصلیحرف   اما،باشدايران از خشونت خانه و جامعه 
اعم از جمهوريخوهان رنگارنگ گرفته تا ( غيرسوسياليستی 

، و مدافعانشان ديروزهای  اتحادشان با سلطنت طلبان دو خردادی
به جمهوری اسالمی اين است که اين نظام به ) در اياالت متحده 

سرمايه  اندازه کافی به ظواهر مدرنيسم مدنی که الزمه تداوم حرکت
د و برخی قوانين قرون وسطايی اش برای کن جهانی است عمل نمي

 بر خالف اين -نيروی کار زنان و مردان کارايی کافی ندارد ستم بر
  کهگرايش ما درجنبش فمينيستی بر اين اعتقاد است ،موعظه ها

جهانی . طلبد جهانی ديگر مي، از هر زمان  رهايی زنان امروز بيش
وسياليستی و آمال جنبش س که با ترکيب خواستهای فمينيستی

پيش بسوی ساختن . رهايی واقعی زنان و مردان را ميسر سازد
 .آينده ازآن ماست . جهانی ديگر

.  
   

   ايرانکميته زنان اتحاد چپ کارگری              
  

  ٢٠٠۵مارس 4                                 
  ------------------------------------------------------------- 
  

  

  
        

  !! عشق پا ک در وسط  پا رک         
  !نمادی ازشکست ايدئولوژيک رژيم        

  
  
  



 4

     ادامه از صفحه یک
  
  

 
   ... مارس و ضرورت سازماندهی8
  

هر ساله در این روز همه زنان در سراسر جهان با شور 
وشوق به ميدان می آیند تا خواسته ها ، آمال و اهداف 

خواسته های زنان در داخل . عالم کنند مبارزاتی خود را ا
  .کشور با خارج از کشور فرق دارد

در ایران که یک حکومت اسبتدادی حاکم است و مذهب و 
سنت ریشه های عميقی در جامعه دارد زنان از حقوق اوليه 
خود که در حکومت های سکوالر موجود می باشد محروم 

ر چه بکوشيم خواسته های آنان را با صدای ه. هستند
  :رساتر بگوش جهانيان برسانيم

  
   حق انتخاب آزادانه همسر و ممانعت از ازدواج تحميلی-1
   حق طالق-2
   حق حضانت-3
   حق انتخاب پوشش و لغو قانون حجاب اجباری-4
 سر ی کهدی و اجتماعی امنيتی برای زنان تامين اقتصا-5

  . خانواده محسوب ميشوند پرست 
   مردان ممنوعيت چند همسری برای-6
   اعدام و سنگسار شکنجه،  ممنوعيت-7
   لغو آپارتاید جنسی-8
  

 سال حکومت ظالمانه 26رژیم جمهوری اسالمی در طول 
خود با قوانين قرون وسطایی سعی کرد زنان را از اجتماع 
بدور نگه دارد ولی زنان همانقدر که پيشقراوالن انقالب ضد 

زات مردم ایران سلطنتی بوده اند این بار در صف مقدم مبار
  .قرار دارند

زنان در ایران بسيار فعال و کوشا می باشند و جنبش زنان 
 متعددی کار کرده است مقاالت و سمنيارهایخيلی خوب 
مسایل اخض زنان مطرح نموده است ولی ضعف  در رابطه با

هایی دارد و آن ارتباط و پيوند بين فعالين زن در داخل و خارج 
دیگر ضرورت مسئله .  خالء پر شود بایستی این.می باشد

  .جبنش مستقل زنان می باشد 
زنان بدليل زن بودنشان مورد تبعيض قرار می گيرند و جنبش 

 جنبش مستقل . دارای هویتی است جدا از جنبش هازنان
 سازمانهای –زنان بایستی استقالل خود را از دولت 

ا، سياسی و مردان حفظ کند تا بتواند جنبشی توانمند، کار
در مورد استقالل جنبش زنان ،هم . سراسری و موفق باشد

چنان بایستی در مورد آن نوشت و گفت و به درستی آن 
  .تاکيد ورزید

  

  

           
  

  )آلمان (    مراسم روز زن در برمن     
                                                                     

  ه سوی اتحاد زنان  پيش ب                
  
  

  من از نهايت شب حرف ميزنم 
  من از نهايت تاريکی 

  وازنهايت شب حرف ميزنم 
  اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بياور

  و يک دريچه که از آن 
  به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم

  )فروغ فرخزاد                                                      ( 
  

 بمناسبت  بعدازظهر4 از ساعت 2005 ماه مارس 5در روز شنبه 
روزجهانی زن برنامه ای در ساختمان الگرهاوس شهر برمن حول 

  :محورهای زير برگزار شد 
  خواندن اشعاری از فروغ فرخزاد-
  ) مارس8چرا (  تاريخچه هشت مارس-
 نمودی از خشونت ساختاری در جامعه مرد – زن در خانواده -

  موزيک و شام   -    و          ساالر
  
باهمکاری ) شهر برمن (  توسط  گروه زنان ايرانی اين مراسم   

  . سازماندهی گرديد ) افغانستانی–ايرانی (  مارس8سازمان زنان 
اکسيون قرار است  16-30 مارس ساعت 8همينطور در تاريخ 

  . شود های ديگر در مرکز شهر بر گزار ايستاده ای با زنان مليت
   ---- ---------------- ---------------- --------------  
    

   تظاهرات و جشن هشت مارس در ونکوور
 

 صبح ، تظاهرات روز جهانی زن در 10روز شنبه از ساعت 
ونکوور کانادا از مقابل مرکز زنان واقع در شرق اين شهر 

تظاهرکنندگان سپس در حوالی ظهر با اجتماع در . برگزار شد 
بر کتابخانه مرکزی شهر به سخنرانی و هنرنمايی های برا

همچنين در همين روز به همت . مختلف گوش فرا دادند 
فعالين چپ ايرانی و عراقی ، مراسم جشنی از جمعی از 

 شب در يکی از سالنهای ونکوور شمالی 11 تا 6ساعت 
.برگزارشد   
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    *لتاک  مراسم روز زن در شبکه پا*                       
  

  ) اسفند 21(  مارس 11برنامه ای از راديو برابری ، جمعه 
شعله ايرانی ، سيمين بهبهانی ، هايده ترابی ، پروانه حميدی ، مريم خراسانی ، : با شرکت 

جر ، حبيبه نظير ، حميال اگيسو شاکری ، زيبا کرباسی ، فيروزه مه پروانه سلطانی ،
  نيسگيلی ، مريم هوله 

   به وقت اروپای مرکزی19از ساعت                                    
  

      



  برگی از تاريخ 
  

  جنبش و تشکلهای زنان در
   دوران انقالب مشروطه 

                       
  

   جلد يک                 –تاريخ احزاب سياسی ايران: بر گرفته ازکتاب 
                                                                                                  

  يونس پارسا بناب                      
  

  شوراهای زنان 
شوراها و دیگر سازمانهای زنان که در دوره اّول انقالب مشروطّيت 
در ایران در دفاع از انقالب مشروطيت  و احقاق حق برابر ی و رفع 

تنوع و بيشمار بودند ولی به خاطر ستم بر زنان بوجود آمدند م
حاکميت ّجو خرافات مذهبی از یک سو و تسلط رژیم استبداد از 
سوی دیگر ، هّویت و وجود آنان برای سالهای مدید از نظر مردم 

نویسندگان بزرگ و موّرخين شاخص . ایران پنهان نگاه داشته شدند
 محيط مشروطّيت مانند کسروی، ملک زاده، آدمّيت ، نظام مافی،

مافی ، ناظم االسالم کرمانی، صفائی ، دولت آبادی، رضوانی و 
دیگران نيز با  اینکه به این انجمن ها و شوراها در آثار خود اشاراتی 
کردند ولی یا به خاطر ّجو حاکم نخواستند و یا به خاطر کمبود 
دانش خود نتوانستند در معرفی این شوراهای انقالبی و زنان مبارز 

ولی در بيست . قشی در خور شایسته خود انجام دهندویيگير ن
: مورخين و نویسندگان بر جسته ای مثل ) 1384-1364(سال اخير 

سيما بهار، فرح آذری، پری شيخ االسالمی فخری قویمی، هما 
ناطق ، عبدالحسين ناهيد، بدرالملوک بامداد و منصوره نظام مافی 

بی و کم و کيف اطالعات مفيد و جامعی در باره اهداف انقال
تشکيالتی شوراهای زنان دوره اّول مشورطّيت در اختيار 

در اینجا به مهم ترین . دانشجویان تاریخ سياسی ایران قرار داده اند
  :این نهادها اشاره می کنيم

  
   1907در » انجمن آزادی زنان، « -
  1907در » اتحادیه غيبی نسوان،«-
  1910در » انجمن نسوان ایران،«-
   1910در » ن نسوان وطن،انجم«-
  1910»شرکت خّيریه خواتين ایران،«-
   1911در » اتحادّیه نسوان،« -
   و 1911در » انجمن هّمت خواتين،« -
  1911در » شورای هيأت خواتين مرکزی، «-
  

با اینکه این انجمن ها عمدتًا در تهران فعاليت داشتند ولی در 
ان در این دوره در راه شهرهای دیگر ایران و خارج از ایران نيز زن

احقاق حق آزادیهای دموکراتيک و برابری متشکل شده و عليه 
معروفترین آنها . به مبارزه روی آوردند» سنن مّضر«تاریک اندیشی ، 
  :عبارت بودند از

هيئت زنان «، 1907در تبریز در سال ) نيمه مخفی( » شورای زنان«
» مقيم استانبول و انجمن خّيریه های نسوان ایرانيان »  اصفهان،

در عشق آباد، به رهبری شمس کسمائی ، »  انجمن زنان ایران،
  . 1909شاعره بزرگ در 

یکی از قدیمی ترین سازمانهای سياسی زنان » انجمن آزادی زنان»
 در تهران تأسيس شد و یکی 1906در ایران است که در سال 

اجار، ازانسان های ارجمند و انقالبی این انجمن تاج السطلنه ق
دختر ناصر الدین شاه بود که بررسی کتاب خاطرات او نشان ميدهد 

 سوسياليست تاریخ ایران بوده –که او شاید اوّلين زن فمينيست 
از فعالين دیگر این انجمن اینجا باید از افتخار السطنه ، . است

خواهر تاج السطنه ، صدیقه دولت آبادی و شمس الملوک جواهر 

نقش )  ميالدی1920( خورشيدی 1300دهه که هر دو در ( کالم
  . نام برد) مهمی در تاریخ معاصر مبارزات زنان ایران بازی کردند 

 در تهران توسط شصت نفر از 1910در سال « انجمن نسوان ایران« 
این انجمن اخذقرض خارجی و . زنان فعال و شاخص تشکيل شد

 دخترانه، خرید کاالهای خارجی را بایکوت کرد و در ایجاد مدارس
انجمن ها و . مدارس َاکابر و یتيم خانه ها قدم های موثری برداشت

شوراهای زنان در دوره اّول مشروطيت با همدیگر در اکثر تظاهرات و 
اعتراضات عليه نفوذ دولت های خارجی در امور ایران و حمایت از 

  . آزادی های ّملی و دموکراتيک همکاری نزدیک داشتند
هور این دوره که در انجمن ها و شوراها فعاليت بعضی از زنان مش

  : های گسترده و فراگير داشتند عبارت بودند از
  »زبان زنان«صدیقه دولت آبادی، ناشر نشریه -

  . محترم اسکندری، یکی از زنان سوسياليست در دوره مشروطيت
هما محمودی، شاعر و نویسنده قمينيست و یکی از سازماندهان -

ه و تاریخی زنان در مقابل ساختمان مجلس در آذر و تظاهرات دالوران
  ).1911دسامبر (  خورشيدی1290دی 

شمس الملوک جواهر کالم، نویسنده، از فعالين جنبش زنان و -
  . معلم تاریخ ایران

در تهران، » دبستان ابتدائی دوشيزگان«بی بی وزیر اوف، موسس -
  .1907در سال 

   1907ر سال د» ناموس«طوبا آزموده، مدیر مدرسه-
ُدّرت المعالی، از فعاالن انقالبی وضد امپریاليست، در جریان -

  .1907مذاکرات دول روس و انگليس برای تجزیه ایران، در سال 
 و یکی از 1910در سال » مدرسه دخترانه«صفيه یزدی، موسس -

مدرسه « فمينيست های شاخص و ماهرخ گوهر شناس، موسس 
  .لغ آزادی و برابری زنان و مب1911در » دخترانه ترقی

دشمن شماره یک زنان و شوراهای زنان شيخ فضل الّله نوری رهبر 
فتوای . مالمنازع جناح محافظه کار و سنت گرای علمای مذهبی بود

نوری عليه مدارس دخترانه و حقوق زنان باعث عکس العمل شدید 
 در بين زنان مبارز عليه نوری و دیگر علمای محافظه کار مثل سيد

شکایات و اعتراضات و دیگر فعاليت های . علی شوشتری گشت
زنان آزادیخواه عليه نوری بطور چشمگير و وسيعی در مطبوعات 

» حبل المتين» «مساوات« بویژه در 1908- 1906دوره اّول انقالب 
منعکس گشتند و بدون شک در بی » ندای وطن«و » صوراسرافيل«

 ماهيت بغایت اعتبار ساختن وافشای هویت زن ستيزی و
استبدادی و ضد مشروطه طلبی نوری در مالء عام نقش بازی 

  . کردند
انتقادات کوبنده زنان فعال در این دوره فقط متوجه علمای محافظه 

آنها همچنين به بی عملی و عدم وجود یک . کار سنت گرا نبود
برنامه برای پيشرفت و رفاه اجتماعی در مجلس شورای ملی دوره 

رخورد کرده و از مجلسيان که اکثرشان مخالف آزادی زنان ّاول نيز ب
ولی در همين دوره بودند مردانی که هم . بودند شدیدًا انتقاد کردند

در مجلس و هم در مطبوعات از آزادی زنان، گشایش مدارس 
دخترانه و گسترش شوراهای زنان حمایت کردند و یا ّحداقل وجود 

 مجلس اّول که از حقوق و خواسته از نمایندگان. آنها را تحمل کردند
های زنان دفاع کردند در اینجا ميتوان از وکيل اّلرعایا، نماینده همدان 

ولی زنان فعال و رهبران . و تقی زاده، نماینده تبریز نام برد
شوراهای زنان از انتقادات خود دست بر نداشتند و بعد از کودتای 

و بمباران )  ميالدی1908ژوئن (  خورشيد1287محمد عليشاه در تير 
که مقاومت و مبارزه عليه استبداد و ارتجاع به تبریز منتقل ( مجلس 

، زنان نيز گروه گروه به تبریز عزیمت کرده و در آنجا به انجمن ]شد
  .تبریز، مرکز غيبی، ستارخان و مجاهدین پيوستند

  
         *******************************    

   انجمن ها و جنبش زنان
در دوره اّول انقالب مشروطيت زنان در جنبش مّلی با تشکيل 
انجمن و گشایش مدارس دخترانه به فعاليت های سياسی و 
اجتماعی روی آورده و همانطور که قبًال شرح داده شد علمای 
محافظه کار را که مخالف آزادی و تحصيل زنان بودند به چالش های 

ليشاه و بمباران مجلس، بعد از کودتای محمد ع. جدی طلبيدند
تعداد کثيری از زنان از تهران و شهرهای دیگر به سوی تبریز روان 
گشتند تا در آنجا به انقالب مجاهدین تبریز تحت رهبری ستار خان 

  در محاصره شهر تبریز توسط قوای محمد عليشاه و . بپيوندند
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  .....      برگی از تاريخ        
  
  
  

 طول کشيد، زنان به گفته شماره های روسهای تزاری که ده ماه
ملّبس به لباس مردان در محالت مختلف » انجمن« مختلف نشریه 

تبریز در مقابل ضد انقالب به نبرد برخواسته و در روستاهای حومه 
و پری شيخ » حبل المتين«طبق گزارش . تبریز مسّلخ گشتند
چاپ (» یزنان روزنامه نگار و اندیشمند ایران« االسالمی در کتاب 

در یکی از نبردهای خيابانی تبریز بيست زن که به ) ، تهران1362
کریم . لباس مردانه ملبس بودند در ميان کشته شدگان پيدا شدند

طاهر زاده  بهزاد، یکی از شرکت کنندگان در جنگ تبریز بعد در کتاب 
نوشت وقتيکه » قيام آذربایجان در انقالب مشروطيت،«معروف خود، 
از زخمی خواستند که برای معالجه لباسهایش را از تن از یک سرب

خود در آورد سرباز زخمی حاضر نشد و ستارخان مجبور به مداخله 
گشته و وقتيکه متوجه شد که عّلت عدم همکاری سرباز این است 

باالخره زنان در دوره . که اوزن است، عميقًا تحت تأثير قرار گرفت
حماسه ها آفریده و خدمات بی نبرد تبریز با شهامت و برد باری 
  . نظيری به جنبش مردم ایران نمودند

بعد از پيروزی مشروطه طلبان و تبعيد محمد عليشاه و آغاز دوره 
فعاليت زنان بيشتر از پيش )  ميالدی1909(1288دوم مشروطيت در 

در دوره دّوم مجلس شورای مّلی، زنان در . فراگير و چشمگير گشت
و دیگر انجمن ها و شوراها شدیدًا به » انجمن خواتين وطن«

مخالفت با برنامه دولت و مجلسيان که ميخواستند قروض سنگين 
از روسيه و انگلستان بگيرند برخاستند و جلسات متعددی برای 
بحث و مناظره روی مسائل مختلف سياسی و اجتماعی بر پا 

بی بی وزیر ُاف مدیر مدرسه ابتدائی دختران در جلسات . کردند
ختلفی که در خانه خود بر پا ميرد از شرکت کنندگان با صرف م

  . چائی و قليان پذیرائی ميکرد
در این دوره زنان با ایجاد کنفرانس ها و حتی نمایشنامه ها، پول 

در بهار سال . جمع کرده و آنرا در خدمت جنبش زنان قرار دادند
 نفر زن باحضور و شرکت 500نزدیک به ) 1910( خورشيدی1289

خود در یک نمایش تئاتری و فروش بليت های صد تومانی موفق 
شدند که باجمع آوری پول برای دختران یتيم یک مدرسه َاکابر و یک 

این نمایش تئاتری که در باغ اتابک برگزار .  کلنيک زنانه دایر کنند
در . گردید، توسط انجمن خواتين وطن بمورد اجرا گذاشته شد

 های مختلف فرهنگی در تهران و تبریز  برنامه1290- 1289سالهای 
کی از این ی. توسط زنان اجراء گردید که در نوع خود بی نظير بودند

برنامه های فرهنگی توسط زنان ارمنی ایران، که از هواداران 
سوسيال دموکراتهای ایران بودند، بمورد اجرا گذاشته شد که 
نویسنده و کارگردان آن گریگوریکی کيان بود که همسرش استوریک 
یکی کيان معروفترین هنرپيشه زن این دوره از تاریخ ایران محسوب 

  . ميگردد
 از زنان فعال و قمينيست ایران در این دوره بيان ُاف از یکی دیگر

او نه تنها در بين زنان . اعضای اصلی انجمن مجاهدین تبریز بود
تهيدست شهری و دهقانان روستاهای تبریز فعاليت ميکرد بلکه از 
طریق مکاتبه از زنان ثروتمند و اریستوکرات نيز دعوت ميکردکه به 

شاهزاده تاج السطلنه دختر . پيوندندجنبش زنان دوره مشروطيت ب
ناصر الدین شاه تحت تأثير مکاتبات بيان ُاف به صحنه مبارزه کشيده 

تبدیل » انجمن آزادی نسوان« شد و در این زمان به یکی از فعالين 
به نظر نگارنده، تاج السطلنه اولين زن فمينيست ایران . گشت

مان حتی صحبت است که در خاطرات خود روی مسائلی که تا آن ز
وبحث در مورد آنها تابو محسوب ميشد، به روشنی موضع گرفته و 

و حجاب، فحشاء ازدواج » مصلحتی«زنان را به مبارزه عليه ازدواج
دعوت کرده ) برای مردان( های بدون عشق و حق طالق یک طرفه 

  . است
عصمت تهرانی، که در دوره دوم انقالب مشروطيت بطور مرتب تحت 

مقاالتی در باره حقوق » ایران نو« در نشریه » طيره« ر نام مستعا
زنان می نوشت، نيز از زنان مبارزه و فعال این دوره محسوب ميگردد 

او در این مقاالت پيوسته خاطر نشان می سازد که زنان . 
تحصيلکرده و روشنفکر ميتوانند نقش کليدی در پيشرفت 

این مقاالت طيره در . مشروطيت وجامعه مدرن داشته باشند

» و هوشمندی» برتری« شدیدًاعليه تعّدد زوجات موضع گرفته و 
  . مردان را در مقایسه با زنان به چالش طلبيد

از دیگر زنان فعال این دوره که در راه مبارزه برای زنان جانفشانی ها 
کرده و بدینوسيله به کليت جنبش تجدد طلبی و مشروطه خواهی 

» دانش«ال مدیر نشریه معروف خدمات شایانی نمود دکتر کح
  .مخصوص زنان بود

انجمن های زنان در این دوره فعاليت خود را محدود به حقوق زنان 
نکرده بلکه آنها در مسائل سياسی روز نيز بطور ّجدی در گير 

  دولت روسيه تزاری با رضایت و حمایت 1911 نوامبر 19در . گشتند
وم نظامی از مجلس دوم دولت امپراطوری انگلستان طی یک اولتمات

ایران خواست که مورگان شوشتر را در عرض چهل و هشت ساعت 
شوشتر مسئول مشاور مالی مدبری بود که از . از ایران اخراج سازد

طرف دموکراتها برای اصالحات مالی و خزانه داری ایران استخدام 
شوشتر که در ضمن مسئول اخذ ماليات از تجار ثروتمند . شده بود

د اران بزرگ بود شدیدًا با مداخالت دولتين روسيه و انگلستان وزمني
  . به نفع این طبقات در امور داخلی ایران مخالفت ميکرد

بعد از علنی شدن اولتيماتوم روسيه، زنان فعال ایران در شهرهای 
اصفهان، قزوین و تبریز بحرکت در آمده و بزودی عليه قدرتهای 

ن عضو انجمن ها و شوراها در تهران زنا. خارجی بسيج شدند
.  نفر اعتصاب بزرگی را تدارک ببينند500موفق شدند که با بسيج 

در این نمایش بزرگ هزاران زن ملّبس به فن خواست و تعهدخود را 
انجمن خواتين و « .برای جنگ عليه نيروهای خارجی اعالم کردند

 در مقابل 1911باتظاهرات چشمگير خود در اّول دسامبر » طن
س همراه با سخنرانی های مهيج از مجلسيان خواست که در مجل

« زنيب امين از اعضای بنيان گذار. مقابل اولتيماتوم مقاومت کنند 
و معّلم مدرسه دخترانه شاه آباد بعضی از » انجمن خواتين وطن

اشعار خود  را که در دفاع از حقوق مردم ایران در مقابل تجاوز 
. ی شرکت کنندگان قرائت کردنيروهای خارجی سروده بود برا

تظاهرات وسيع به رهبری انجمن های زنان عليه مداخالت روسيه و 
انگلستان در امور داخلی ایران واعتصابات منظم و بایکوت های 
متوالی عليه محصوالت و کاالهای خارجی در سراسر ماه دسامبر 

  .  ادامه یافت1911سال 
محدود نميشد، در اواسط فعاليت های اعتراضی زنان فقط به تهران 

از » هيأت نسوان اصفهان« و » هيأت نسوان قزوین«، 1911دسامبر
» مبارزه مسلحانه«انجمن ها و از دولت خواستند که زنان را برای 

عليه قوای نظامی روسيه که قزوین را اشغال کرده بودند، مسلح 
در اعالميه خود خاصر » هيأت نسوان اصفهان«رهبری . سازند

خت که زنان نيز ميتوانند در جهاد شرکت کنند بویژه نشان سا
  . زمانيکه مردها به خاطر فقدان شجاعت دچار بی عملی شده اند

با اینکه عليرغم مبارزات وسيع زنان دوره دوم مشروطيت نيز در آخر 
 در نتيجه اولتيماتوم روس ها و مداخله 1911روزهای دسامبر 

شکست روبرو شد، ولی نظامی و مشترک روسيه و انگلستان با 
فعاليت زنان در این دوره به خاطر خصلت توده ای بودن آن فصل 
جدیدی را در تاریخ جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی در ایران بعد 

گشود )  ميالدی 1920( خورشيدی 1300از جنگ جهانی اّول و دهه 
  . که در فصل دوم به بررسی آن خواهيم پرداخت 
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 هزار نفرى روحانيت 150 زمانيكه نيروى 57درگرماگرم انقالب 
تحت زعامت خمينى و در غياب يك آلترناتيو نيرومند مردمى ، 
رهبرى عظيم ترين حماسه توده هاى رنج آشيده تاريخ آشورمان را 

دالت  برحق مردم براى آزادى ،استقالل و ع بدست گرفتند و جنبش
نام نهادند ، فرياد ميزدند آه ايران « انقالب اسالمى » اجتماعى را 

. ور شده بود تحت سلطنت خاندان پهلوى در منجالب فساد غوطه 
 در تهران بعنوان مهمترين سمبل  " شهر نو "آنها با نشان دادن 

 به هجوم به اين " امت اسالمى "  در ايران و تشويق  تجارت سكس
 وآزار و آتك زنان نگون بخت ، ادعا ميكردند آه با "  النه فساد"

تبهكارى و ناهنجارى اجتماعى ، ايران را  محو آامل هر نوع فساد ،
 . سراسر گلستان خواهند نمود 

  همان موقع بخشى از نيروهاى سياسى آشور به افشاى يورش
 پرداختند و آنها را نه علت  مردم متوهم به قربانيان تجارت سكس

. لول نظام مبتنى بر فقر و نابرابرى طبقاتى ارزيابى نمودند بلكه مع
از اينرو بجاى سرآوب و آزار قربانيان اين سيستم ، خواستار 
استقرار آنچنان نظامى مبتنى بر عدالت اجتماعى بودند آه در آن 
  هيچ انسانى مجبور نباشد براى سير آردن شكم خود و خانواده اش

 . اقدام به تن فروشى آند 
 ها و ممنوعيت " شهرنو " از ويران آردن  سال پس 26اآنون اما 

فحشا ، مقامات ريز و درشت رژيم اسالمى اعتراف ميكنند آه ابعاد 
 "ست آه قابل مقايسه حتى با دوران اين معضل چنان هولناك شده ا

 نمى باشد ، بطوريكه برخى آارشناسان "حكومت فاسد طاغوت 
ه بزرگترين  نخواهد پاييد آه آشور ما بابراز عقيده ميكنند آه ديرى

 .  در خاورميانه تبديل شود "  لطيف   جنس" و ترافيك  بازار سكس
ها و تلويزيونهای شنوندگان راديو از   انبوهیدر همين رابطه

 آه دسته دسته دختران و ميدهند اطالع ماهواره ای فارسی زبان 
. ر ميشوند  صاد دختربچه هاى ايرانى به آشورهاى خليج فارس

رده گان جنسى آسياى  از سير شدن از ب شيوخ عرب اآنون پس
 به سرشان زده است ، نكته " ايرانى   تست جنس"  شرقى ، هوس

فاجعه بار اينكه پدران اين قربانيان ، بدليل فقر دهشتناك موجود بر 

آشور خود داوطلبانه در ازاى مبلغى پول ، جگر گوشه گان خود را 
 آه بازار صيغه ميرسد خبر ، بطهدر همين را. ند  ميرسان بفروش

 با داللى آخوندها ، به شدت گرم است ، آنهم نه زنان بيوه يا مطلقه
صيغه پايدار و بلند مدت ، بلكه صيغه هاى موقت و گاه چند ساعته 

شاهد "  »:ميگويد   گان اين رسانه ها شنوندهيکی از. و چند روزه 
 ازاى  بار در90شته شده در جنگ آن بوده آه همسر يك پاسدار آ

 اين گزارشات تكان دهنده شايعاتى ".دريافت پول صيغه شده است 
نيست آه مردم ما از سر خشم و نفرت نسبت به رژيم اسالمى از 

خود مقامات حكومتى و رسانه هاى تحت . خود درآورده باشند 
براى نمونه . اند مدتى است ناگزير از اعتراف شده  سانسور نيز

  )به خبرگزارى رسمى جمهورى اسالمى وابسته ( روزنامه ايران 
 روز يك   آه فقط در تهران ، هر ششه بود داد گزارشمدتی پيش 

اين روزنامه سن .  بقتل ميرسد  زن مورد تجاوز قرار گرفته و سپس
 .  سال اعالم داشت 35 تا 15قربانيان را 

  بر داد پدرى پس خديگریچند روز بعد از اين اعتراف ، روزنامه 
 را خفه   فرزندش از اينكه دختر فرارى او به خانه بازگشته خودش

 ، پدر و جد پدرى آه   قانون قصاص16بر طبق ماده . آرده است 
مرتكب قتل فرزند يا نوه خود شوند از شمول مجازات مربوط به قتل 

( استا يك استاديار دانشگاه شيراز در همين ر. مستثنى خواهند بود 
اعالم نمود طى گفتگوئى با خبرگزارى ايسنا ) آتر فريده پورگيو د

 سال رسيده است و صفحه 20 سن فحشا اآنون به به زير "آه 
حوادث روزنامه هاى آشور پر از اخبار دستگيرى دختران جوانى 

ا و خيابانها به ولگردى  پسرانه در پارآه است آه با لباس
ان بزرگ نيز طى اطالعيه اى امى تهرظاداره نيروى انت  ."مشغولند

 سريع آودآان خيابانى و بى سر پناه در پايتخت خبر  از افزايش
بر طبق اين اعتراف ، تعداد آودآان فرارى در تهران نسبت . ميدهد 

 .  يافته است   درصد افزايش30  به يك سال پيش
 سازمان   بود آه حجت االسالم زم رئيسچند سال پيشهمين 

هردارى تهران در جلسه علنى شوراى شهر هنرى ش_ فرهنگى 
 هفت سال 77 تا 67 نرخ سن فحشا در فاصله سالهاى "  د کر  فاش
 سالگى رسيده است او افزوده 20 سالگى به 27 يافته و از  آاهش

 از مدت آوتاهى به دام  بود آه نود درصد دختران فرارى پس
امات رژيم در اين ميان پاره اى از مق. روسپى گرى آشيده ميشوند 

با آنكه تز سوسياليستى مربوط به زيربنا بودن اقتصاد را قبول 
 اعتراف ميكنند آه پديده روبنائى  ندارند، ولى در اين مورد مشخص

فحشا ، محصول پديده زيربنائى اقتصاد و اگر درستتر آفته باشيم 
بحران و فالآت اقتصادى حاآم بر جامعه و فقر و بيكارى گسترده 

ين وانفسا آنانكه ميتوانند آشور را ترك ميكنند تا در در ا. است 
گوشه اى از جهان غرب ، جاى امنى براى زندگى و آار پيدا آنند ، 

 16اما آنانكه نميتوانند از جهنم جمهورى اسالمى بگريزند و گاه با 
 آردن دخل و خرج خود نيستند ،  ساعت آار روزانه قادر به باالنس

مينه آن را پيدا ميكنندآه تهى شده از اميد به لحاظ روحى و روانى ز
اعتياد، قاچاق ، سرقت : و مقاومت ، تن به انواع ناهنجاريها نظير 

 . ، جنايت و تن فروشى بدهند 
واقعيت اينستكه خود قوانين مذهبى رژيم نيز تسهيالت و محملهاى 

 و بدترين شكل آن    تجارت سكس رششرعى بيكرانى براى گست
جمهورى .  فراهم ميكنند )بطه جنسى با آودآان  را(پدوفيلسم 

 را به فساد " جهان غرب "ى مكررا در بوقهاى تبليغاتى خود اسالم
 متهم ميكند ، حال آنكه خود بدترين مفاسد را در آشور و هرزه گى 

ظام در آشورهاى ديگر نيز بدليل حاآميت ن. ما رواج داده است 
خانه فاحشه (  "هاى محبت  خانه " طبقاتى سرمايه دارى ما شاهد 

 . و نيز روسپيان خيابانى هستيم )
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در پاره اى از آشورهاى پيشرفته سرمايه دارى نظير هلند فحشا به 
عنوان يك شغل قانونى و مشمول ماليات و مقررات تثبيت شده است 

ى خيابانى ممنوع ، در پاره اى ديگر از آشورها نظير آانادا فحشا
است ، اما وجود فاحشه خانه رسمى و مشمول مقررات بهداشتى و 
غيره پذيرفته شده است ، هر چند دولت در رابطه با فحشاى خيابانى 

سرمايه دارى از آنجا آه . نيز آار چندانى نميتواند انجام دهد 
را تضمين آند به تدريج نميتواند و نميخواهد برابرى و رفاه همگان 

ار ميايد ، بويژه در دوره اى  آن"   آارگران صنعت سكس"  پديده با
 .  و حمايتهاى اجتماعى زائل ميشوند  " دولت رفاه "آه 

دولت و جامعه زمانى ميتواند فرمان ممنوعيت فحشا را صادر آند 
  آه امكانات رفاهى و اجتماعى الزم را براى قربانيان تجارت سكس

 اصلى شكل گيرى اين ناهنجارى و فراهم آند ، يعنى زمينه هاى
سر نيست اين اما مي. توهين آشكار به منزلت انسانى را بخشكاند 

بشكافته ، طرحى نو در  فلك را سقف "مگر اينكه تصميم بگيرند 
هم از .  پايان دهند   يعنى به فقر و نابرابرى وتبعيض"! اندازند 

 اتها ، اينروست آه در طول قرون عليرغم همه سرآوبها و مجاز
فحشا، قاچاق ، اعتياد :دولتهاى جهان نتوانسته اند پديده هايى چون 
 . ، سرقت ، تكدى و تبهكارى را ريشه آن آنند 

 
  تجارت"همه نمونه هاى غربى  نه تنها شاهد درايران اما ، ما

 هستيم بلكه اشكال فجيع تر آنرا در لفافه احكام شرعى "  سكس
 . يم عصر شترچرانى نيزمشاهده ميكن

فحشاى شرعى و : درحال حاضر ما دونوع فحشادرايران داريم 
طبق قوانين اسالمى تعدد زوجات وصيغه براى .فحشاى غيرشرعى 

هر مرد ميتواند تا چهار زن . مردان برسميت شناخته شده است 
. برخى فرقه هاى اين دين .  زن صيغه اى داشته باشد  چهلعقدى و

برطبق همين روايت ، .  ميكنند  بى نهايت فرض تعداد صيغه را
طبق . برخى شيوخ عرب داراى حرمسراهاى چند صد نفره هستند 

 سالگى 15 سالگى و پسران از 9قوانين شرعى ، دختران از 
 سالگى حتى ميتوانند 9از سن  دختربچه ها. ميتوانند ازدواج آنند 

"   غرب فاسد"ايندو اما ، در .  ساله در آيند 60به عقد بزرگساالن 
 . جرم تلقى ميشوند 

درآشورما البته فقط قوانين عام اسالمى مذآور عمل نميكنند ، بلكه 
فقهاى .  ايفا ميكنند  ويژه گيهاى مذهب شيعه اثنى عشرى نيز نقش

در . شيعه عالوه بر موارد باال ، ازدواج موقت را نيز جايز ميدانند 
 علم بر اينكه  ، هاشمى رفسنجانى با  دهه پيشی دواين زمينه از يك

جوانان بدليل بحران اقتصادى موجود قادر به تشكيل خانواده نيستند 
 " بجاى  براى رفع حوائج جنسى خويش، آنها را تشويق نمود آه 

 بطور موقت و خارج از تعهدات ) استمنا (  خودارضايى "فعل حرام 
اين نوع از رابطه را البته . يك عقد و تاهل ، با هم وصلت آنند 

ا باعث به زير سئوال وان اهل تسنن ظاهرا قبول ندارند و آنرپير
 ابداع آن " افتخار  " ميدانند ، از اينرو" بكارت "   رفتن تقدس

 به همين خاطر تعجب آور. منحصرا به فقهاى شيعه تعلق دارد 
ع فحشا بيشتر از همه در  اين نو" در زير پوست شب " نيست آه
 . ى پيدا آرده است  رواج بيشتر "مذهبى " شهرهاى 

اين همه ، تمام ماجرا نيست ، در ايران آنونى فحشاى غيرشرعى 
 توسط يك زن   سكس مثال فروش.  است  نيز وسيعا در حال گسترش

مزمان با  ، همخوابگى ه  به يك همجنس  سكس شوهردار ، فروش
 با ديگرى   ، داشتن هر نوع سكس) گروهى   سكس( از يكنفر  بيش

يا نگذراندن تشريفات معزرى و   و ن خطبه مخصوصبدون خواند
از مصاديق فحشاى غير شرعى وممنوع قلمداد . . .  آخوندى 

عدام و  و گاه ا ميگردند آه مجازات آنها شامل شالق ، حبس
ن شوهردار با فرد يا افراد  ز  سكس( زناى محصنه . سنگسار است 

 گرايى  جنس هم( مساقعه ) گرايى مردان   همجنس( لواط )ديگر 
 و غيره جرمهاى شناخته شده اى هستند آه در طول دو دهه )زنان 

حاآميت رژيم اسالمى ، جان انبوهى از زنان و مردان آشورمان را 
 فحشاى غير  طبق گزارشات موجود بيشترين بخش . گرفته اند 

شرعى در حال حاضر به تن فروشى دختران مجرد ، بدون عبور از 
 دارد ، شايد بدين  زدواج موقت اختصاصصافى شرعى صيغه و ا

خاطر آه مجازات چنين جرمى چندان سنگين نيست و اگر خاطيان 
 ضربه شالق منتظر آنهاست آه اين را 100گير بيفتند ، ظاهرا فقط 

نيز ميتوان به ميمنت رشوه خوارى گسترده مقامات انتظامى و 
 . ود قضايى ، خريد يعنى با پرداخت جريمه از شالق پرهيز نم

 " ميليون جمعيت ميرود آه از سر 70 بيش ازبه هر رو ايران با 
 "   صنعت سكس"جمهورى اسالمى به بزرگترين صاحب  "خير 

ولى بيان درد و تشريح فاجعه ، تنها يك بعد . خاورميانه تبديل شود 
 براى مقابله با اين تراژدى و حراج  قضئيه است ، وجه مهمتر تالش

اولين گام ، جرم زدايى آردن از . انى ميباشد آشكار ارزشهاى انس
تعدد زوجات ، صيغه ، ازدواج و . پديده فحشا محسوب ميشود 

 سال البته بايد ممنوع شوند و 18 بزرگساالن با آودآان زير  سكس
جرم تلقى گردند ، اما تحت هيچ شرايطى نبايد زنان ، دختران و گاه 

ود ناگزير از تن فروشى پسرانى را آه در بطن فالآت اقتصادى موج
ميشوند تا زندگى بخور و نميرى براى خود و خانواده شان فراهم 
آنند ، مجرم شناخت و آنها را مورد آزار ، توهين و مجازات قرار 

بجاى اين جدال بيهوده و بى فرجام ، بايد به جنگ ريشه هاى . داد 
اقتصادى اين ناهنجارى رفت ، زيرا آه روسپى گرى _ اجتماعى 

پايان نمى پذيرد مگر اينكه ريشه فقر ، فالآت ، بى خانمانى و 
بيكارى خشك شوند و آودك آزارى و مردساالرى و پدر ساالرى 

تنها در جامعه اى مبتنى بر عدالت اجتماعى و . لگام خورند 
آزاديهاى وسيع فردى و اجتماعى ، سكوالر و شاد آه در آن رابطه 

اشد ، ميتوان اميد داشت آه رم نبعاشقانه و برابر حقوق انسانها ج
.  ترجيح دهند "   تجارت سكس"  را بر "  سيادت عشق "مردم 

 رژيم اسالمى سرمايه امكانپذير تحت لوای اما ، تحقق کامل اين مهم
   اينسرنگونی ل اين خود دليل ديگريست بر ضرورت عاج. نيست 

و جای سپردن آن به موزه آثار باستانى اهميت  و " ام الفساد " 
  ! مربوط به عصر شترچرانى  در قفسدادن آن 

 
 

  



 10

     نه روسپی نه برده
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وقتی من داشتم بزرگ می شدم، اين کامال طبيعی بود که "

هيچ . بلوزهای باز بپوشنددخترها دامن کوتاه يا شلوار جين تنگ، يا 
امروز، و در ده سال گذشته، پسرها . مردی متعرض آدم نمی شد

زنانگی را تحريک آميز تلقی می کنند، و فکر می کنند بايد آن را 
 ." محکوم کنند

فضيله عماره، با اين جمالت تحولی را که در وضعيت زنان در محالت 
ست به نمايش مسلمان نشين کشورهای اروپايی به وجود آمده ا

تبعيض عليه : توضيحات او ساده و روشنگر است. می گذارد
مهاجرين بويژه آن ها که از کشورهای اسالمی می آيند، پسران 
جوان اين مهاجرين را به درجه ای از خشم و نا اميدی کشانده که 

آن ها اين . آن هابه خود ويرانگری و از خود بيگانگی روی آورده اند
ی خود را به طرف زنان خودی برمی گردانند و به ياس و رنجش درون

 . نحو فزاينده ای زنان را زير فشار قرار می دهند
 18 سوهان يک دختر جوان 2003اين گونه جوانان بودند که در سال 

ساله را در محله مهاجر نشين و فقير ويرتی سور سين فرانسه به 
ت انگيز بود در واکنش به اين واقعه وحش. آتش کشيدند و سوزاندند

. در فرانسه کارزار خود را آغاز کرد" نه روسپی نه برده " که جنبش 
هدف اين کارزار پايان دادن به خشونت و تبعيض روزافزون عليه زنان 

 . مسلمان تبار است
 30000، 2003 مارس 8 تن شروع شد، ولی در 8جنبش در آغاز با 

. هرات پرداختندنفر در پاريس با شعارهای جنبش در خيابان به تظا
فضيله يکی از بنيان گزاران اين جنبش بود و اکنون نخستين کتاب 
خود را به همين نام منتشر کرده که بالفاصله به چندين زبان ترجمه 

برای زنان ايرانی که زير فشار تبعيض جنسی  . شده است
هستند، درک مصايب ناشی از سرکوب جنسی آسان است، اما 

نژادی شايد به همان شدت ملموس سرکوب ناشی از تبعيض 
تبعيض گسترده اجتماعی و بيکاری در ترکيب با اوضاع . نباشد

سياسی ويژه امروز جهان، جوانان مهاجر را که از کشورهای 
اسالمی می آيند، به يک مظنون طبيعی و حتی يک جانی بالقوه 

آن . در چشم بسياری از مردم کشورهای ميزبان تبديل کرده است
لی که فقيرترين قشر جامعه ميزبان را تشکيل ميدهند، ها در حا

متهم اند که منابع اين کشورها را غارت می کنند، در حالی که از 
هر هزار تقاضای کار که برای کارفرمايان می فرستند به زحمت به 
يکی پاسخ داده می شود، متهم اند که عامل گسترش بی کاری 

جنگ تمدن "ا می دزدند، اند و کار شهروندان کشورهای ميزبان ر
و تزريق مصنوعی جنگ صليبی مذهبی هم مزيد بر علت شده " ها

و بدگمانی و ترس از آن ها را در ميان شهروندان کشورهای ميزبان 
در حالی که اين تبعيض هم زنان و هم مردان مهاجر . دامن می زند

را زير فشار سهميگينی فرو برده است، زنان مهاجر مسلمان تبار 
ون زير فشار مظاعفی هم قرار گرفته اند و آن هم از طرف اکن

در شرايطی که جنبش های مدنی نيز به . مهاجران هم تبار خود
نفع بازار زير فشار قرار گرفته اند، بسياری از پسران و مردان جوان 
بدترين واکنش را انتخاب کرده اند، بدين ترتيب که تصميم گرفته اند 

بنيادگرايانی خشن :  بدان متهم می کنندهمان بشوند که آن ها را
که ديگر الزم نيست بترسند بلکه می ترسانند، اصراری در تاييد 
هويت برابر انسانی خود با مردم کشورهای ميزبان ندارند، بلکه به 
عکس بردان نژاد پرستی رايج تبديل شده اند، حقارت فرهنگ های 

و نه تنها بدترين و غربی و مسيحی و برتری خود را اعالم می دارند 
عقب مانده ترين عناصر فرهنگی سنتی و مذهبی بومی را احيا 
می کنند، بلکه تعابيری تازه و حتی خشن تر از گذشته بر آن می 

 . خود تبديل می کنند" مستقل"افزايند و آن را به پرچم هويت 
اين است منشاء سرباز گيری برای محافل بنيادگرايی که به داليل 

داده اند، اما در واقع شبکه ای " شبکه القاعده "آن نام سياسی به 
است شل و ژالتينی که به صورت محافل خودجوش از درون 
شرايطی می جوشد که تبعيض نژادی و سرکوب فرهنگی و ستم 
اقتصادی در ترکيب با هم در محالت مهاجر نشين مسلمان 

ه کشورهايی مثل فرانسه و انگليس و ديگر کشورهای اروپايی ب
اکنون ديگر اين امر در کشورهای اروپايی به يک . وجود آورده است

پديده عادی تبديل شده که جوانی مسلمان تبار که تا چندسال يا 
حتی چند ماه پيش شيوه زندگی و افکار کامال مدرنی داشت، 
ناگهان تغيير روش می دهد و به آدمی فناتيک تبديل می شود که 

 . لبدجهان معاصر را به چالش می ط
روشن است که اولين قربانی اين واکنش زنان و کودکان هستند که 
سرکوب آن ها توسط مردان به نشانه سمبوليک افکار و روش جديد 

آن ها دختران و زنان را مجبور می کنند . اين جوانان تبديل می شود
چه در نوع انتخاب لباس و چه در روش زندگی به سنت های 

وقتی دختران از اين کار سر باز می زنند و مردساالرتسليم شوند، و 
از حق خود دفاع می کنند، آن ها را روسپی می خوانند و تالش 

 . می کنند به اشکال مختلف آن ها را تنبيه و مجازات کنند
برای مقابله با اين وضعيت چه بايد کرد؟ پاسخ آن طور که در اولين 

زه با بنياد گرايان، چرا که در مبار. نگاه به نظر می آيد آسان نيست
نژادپرستان در کنار شما قرار می گيرند، و بنياد گرايان شما را متهم 
به دفاع از نژاد پرستان می کنند، و در مبارزه با نژاد پرستان، 
بنيادگرايان در کنار شما قرار می گيرند و نژاد پرستان شما را متهم 

پرس می تحليل گر فرانس  . به دفاع از بنيادگرايی می کنند
در فرانسه، که خود "نه روسپی نه برده"فعالين جنبش :" نويسد

يک کارزار فمينيستی است، احيای اسالم سنتی را تهديد اصلی 
برای زنان جوانان ميدانند و خواهان تصويب قوانينی هستند که بر 
دفاع از سکوالريسم، جمهوريت و جنگ عليه بنيادگرايی متمرکز 

نات فمينيستی عمده فرانسه با اين نظر در حاليکه جريا ." باشد
نه روسپي، "آن ها می گويند از کارزارهای جنبش . موافق نيستند

برای گسترش حقوق زنان و مبارزه با فشار بنياد گرايان "نه برده 
. حمايت می کنند، ولی بايد ريشه مساله را زير ضرب قرار داد

 و تا مشکل اصلی نژادپرستی و بی حقوقی جمعيت مهاجر است
لبه تيز مبارزه متوجه اين امر نباشد، مشکل ادامه خواهد داشت و 
هر دو گروه نژاد پرست و بنياد گرا سعی خواهند کرد با گل آلود 

 . کردن جريان، برای خود از اين مبارزات ماهی بگيرند
در بسياری از موارد می توان فاصله اين دو نظر را با مبارزه هم زمان 

اما اين کار هميشه آسان .  نژادپرستی پر کردبا بنياد گرايی و
مساله ممنوعيت حجاب در مدارس فرانسه از جمله اين . نيست

در حاليکه بيشتر گروه های فمينيست و طرفدار حقوق . موارد است
بشر فرانسه خواهان آزادی حق لباس پوشيدن برای محصالن 
 هستند اعضای جنبش مزبور از ممنوعيت حجاب در مدارس دفاع

می توان به حقوق اقليت ها : فضيله عماره تاکيد می کند. می کنند
احترام گذاشت و در عين حال بايد شهامت داشت و عليه فرهنگ 

همه بايد . های بومی که زنان را سرکوب می کند قانون وضع کرد
بايد شهامت داشت و . ياد بگيرند به آزادی و برابری احترام بگذارند

ال برد نبايد از نژاد پرست خوانده شدن اين سنت ها را زير سو
به عالوه مردان و زنان بايد با هم ديگر در اين کارزار وارد . ترسيد
 . آزادی و برابری فقط مساله زنان نيست.شوند

جريان های عمده فمينيست فرانسه معتقدند دولت راست ميانه 
فرانسه برای بهره برداری سياسی در جهت اهداف خود اين طرح را 

ورده اند، در حاليکه اکنون فمينيست ها بايد عمده فشار را بر آ
همين دولت وارد کنند که سياست های واپس گرايانه خود، بويژه 

 . در مورد حق اشتغال زنان را کنار بگذارد
اکنون در کشورهای مختلف اروپا از فضيله عماره برای سخنرانی 

 2004قهرمانان سال دعوت می کنند و مجله تايم اروپا او را يکی از 
فضيله در بسياری از اين سخنرانی ها بر اهميت رفع . خوانده است

تبعيض نژادی برای کاهش فشار بر زنان در ميان جمعيت مسلمان 
 : کشورهای اروپايی تاکيد می کند

ما بايد بر سياستمداران فشار بگذاريم تا گتوهای مهاجرين برچيده "
اهد به خشونت روی نياورند اگر آن آدم نمی تواند از مردم بخو. شود

جامعه بايد از زنان و آزادی . ها خودشان را تحت فشار تبعيض ببينند
من : او در مورد قانون منع حجاب فرانسه می گويد ." شان دفاع کند

ولی . از اين قانون دفاع می کنم، هرچند خودم مسلمان هستم
 . شدمعتقدم مدرسه بايد از نظر مذهبی مکانی بی طرف با

فضيله در فرانسه در يک خانواده مهاجر فرانسوی به دنيا آمده 
 سال دارد، از اوايل 40او که اکنون . او نه خواهر و برادر دارد. است

 هم در جنبش فمينستی و هم در جنبش ضد نژاد 80سال های 
  . پرستی فعال بوده است


