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  خشونت علیه زنان 
 ! نظام مردساالر حاکم بر جهان استاز جزئی

 ازدواج ھای اجباری، محرومیت اقتصادی، تا تجاوز از ضرب و شتم، ،تسراسر جھان مورد تعرض و خشون میلیونھا زن ھر روزه در
  .ناموسی واقع می شوندو قتل ھای  و ناقص سازی جنسی

 از جانب دولت، اجتماع و خانواده اعمال می شود، پدیده ای است کھ خارج از مرزھای کھخشونت علیھ زنان از تولد تا مرگ 
جھانی از ھر ده زن، شش زن خشونت فیزیکی و یا آزار جنسی را تجربھ می  در سطح .جغرافیائی، در اشکال گوناگون وجود دارد

   . ت اصلی مرگ و ناقص شدن زنان در سراسر جھان استخشونت عل. کنند

 و از عریان ترین ؛انواع خشونت خانگی، اجتماعی و دولتی علیھ زنان بعنوان ابزاری برای تداوم و تقویت فرمانبرداری از مردان است
یابان، دانشگاه، محل کار قرار زنان روزانھ مورد انواع خشونت در خ. نمودھای اقتدار نظام طبقاتی مردساالر در جھان امروز است

  . خانھ کھ باید مکان امن باشد بیش از ھر جای دیگر در معرض مخاطره ھستند گرفتھ و در

بیش از سی سال است کھ رژیم ارتجاعی جمھوری اسالمی با اتکا بھ قوانین زن ستیز اسالمی عقب ماندگی، سرکوب و خشونت علیھ 
در مقابل مقاومت و مبارزه زنان برای  پایان بخشیدن بھ . افتھ  پیش برده و نھادینھ کرده استزنان را مستمر، قانون مند و سازمان ی

  .نیز ادامھ داشتھ است خانگی خشونت دولتی و

حلقھ اصلی این . حلقھ ھای زنجیر بھم پیوستھ خشونت علیھ زنان در ایران خشونت دولتی، خشونت خانگی و خشونت اجتماعی است
خشونت سیستماتیک دولتی کھ تقویت کننده خشونت  با سرنگونی جمھوری اسالمی حلقھ اصلی زنجیر.  استزنجیر خشونت دولتی

    . در ھم شکستھ خواھد شد خانگی و اجتماعی است 

مردان قرار می گیرند، زنانی کھ در ه ی در زمانی کھ زنان در ایران در کوچھ و خیابان و مھمانی ھای خصوصی مورد تجاوز گرو
بعد از  مورد تعرض و تجاوز مردان اسالمی قرار میگیرند، و در لیبی مبارزه می کنند برای آزادی خود و مردم مصر لتحریرمیدان ا

با خشونت علیھ زنان با آزادی چند ھمسری آغاز " جدید"ھشت ماه مبارزه خونین مردم و بیش از سی ھزار کشتھ اعالم موجودیت دولت 
  . می گردد

خشونت در کشورھای . نان پدیده ای گسترده و جھانی است ولی نوع و شدت آن در جوامع مختلف تفاوت دارداگر چھ خشونت علیھ ز
دستمزد کمتر نسبت بھ مردان، بیکاری و  امپریالیستی با تجارت سکس و فیلم ھای پورنوگرافی، استفاده از زنان بعنوان کاالی جنسی،

  .ره پیش می روداخراج سازی، و در مواردی لغو حق سقط جنین و غی

در ھر دو این جوامع خشونت علیھ . باید بھ فصل مشترک کشورھای پیشرفتھ سرمایھ داری و کشورھای عقب نگاه داشتھ شده آگاه بود
زنان بھ اشکال مختلف صورت می گیرد و فرودستی زنان، تبعیض و نابرابری ھای اجتماعی در سطوح مختلف اعمال می شود کھ 

در نتیجھ ھمان قدر کھ خشونت . است ی دارد کھ نابرابری ھای جنسیتی جزئی از استراتژی نظام جھانی مردساالرریشھ در نظام طبقات
  .علیھ زنان جھانی شده است، مقاومت و مبارزه زنان نیز ابعاد جھانی بیشتری بھ خود گرفتھ است

 و تالش گسترده تری را برای ایجاد تشکل و ببریم یائید مبارزه خود را علیھ نظام مردساالر سرمایھ داری جھانی متحدانھ پیشب 
از تجربھ . انقالبی فرا خوانیم و خشم آنھا را بھ نیروی مبارزاتی تبدیل کنیمه ی  زنان ستمدیده را بھ آگا.مھیانجام دزنان سازمانیابی 

از این طریق می توانیم بطور .  کنیمنوشت ما ھستند بیاموزیم و از آنھا پشتیبانی مبارزات زنان در سراسر جھان کھ ھمرزم و ھمسر
آگاھانھ و ھدفمند بر علیھ نظام مرد ساالر حاکم بر جھان مبارزه ای متحدانھ برای از بین بردن ھر نوع خشونت علیھ زنان را سازمان 

بودی نظام مردساالر ھر نقطھ از جھان برای نا اتحاد آگاھانھ و فعالیت متشکل ما زمینھ بر پائی یک جنبش انقالبی گسترده در .مھید
  .جھانی بوده و پیروزی و رھائی زنان از ھر گونھ خشونت، ستم و استثمار و قوانین نابرابر بدان وابستھ خواھد بود

  ■ ٢٠١١ نوامبر ٢٥ 

  زنان علیهخشونت  بابه مناسبت روز جهانی مبارزه
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  حجاب،
  !ه زنان استیان خشونت علیشکل عر           

  اخگر فرزانه 

وران ھم زمان با غلبھ مالکیت خصوصی بر مالکیت اشتراکی در د
 ھیچوجھبھ یکتا ھمسری . بوجود آمد بربریت، خانواده یکتا ھمسر

. ثمره عشق جنسی فردی نبود و بھ آن مطلقا کاری نداشت
فرمانروائی مرد در خانواده و تولید فرزندانی کھ می توانستند تنھا 
متعلق بھ او بوده و تنھا وارث ثروت او باشند، تنھا ھدفھای یکتا 

تا ھمسری در واقع فقط برای زنان معنا داشت البتھ یک .ھمسری بود
غیر رسمی یعنی  و مرد را از داشتن رابطھ با ھمسران رسمی و

و ھمچنین تنھا مردان، قادر بھ فسخ  کرد کنیزان متعدد منع نمی
حق بی وفایی در زناشویی، . ازدواج و رھا کردن ھمسر خود بودند

ن بشدت تقبیھ می حتی تا بھ امروز، متعلق بھ مرد است و برای زنا
در میان یونانیان اغلب . شود و زن خاطی مورد تنبیھ واقع می شود

زنان و دختران در انزوا نگھ داشتھ می شدند و تنھا با ھم جنسان 
محل زندگی زنان یک قسمت مجزا و . خود معاشرت داشتند

طبقھ فوقانی یا در ساختمان عقبی کھ بھ  در. مشخص خانھ بود
ی مردان بخصوص غریبھ ھا نبود؛ ھنگامیکھ سھولت قابل دسترس

  . میھمانان مرد بھ خانھ می آمدند زنان بھ این بخش می رفتند

بعضا در خانھ . زنان بجز با بردگان زن از خانھ خارج نمی شدند
. سگھای شکاری مولوسیانی نگھ میداشتند تا زنا کاران را بترسانند

ی شدند کھ زنان را در شھر ھای آسیایی، خواجھ گانی نگاه داشتھ م
این مالحظات نشان می دھند کھ چگونھ با شکل گیری . بپایند

. مالکیت خصوصی، زن بھ بخشی از مایملک مرد تبدیل میشود
مایملکی کھ می تواند با تولید فرزند برای مرد، مالکیت مرد را در 

از دوران بربریت تا بھ امروز جوامع با . نسلھای متوالی تداوم بخشد
.  متفاوت مراحل مختلف تکامل تاریخی را سپری کرده اندسرعتھای

رشد صنعت و تمرکز عمده تولید در شھرھا، حضور وسیع زنان در 
دیگر نگاه داشتن زنان در پستوی . چرخھ تولید را الزامی می کرد

  .خانھ ھا مقدور و مقرون بھ صرفھ نبود

خارج شدن زن از اندرونی خانھ ھا و حضور در صحنھ ھای 
این  دی و اجتماعی، زمینھ رشد اجتماعی او را فراھم کرد وتولی

. باعث شد کھ دیگر نقش کاالیی را برای خود براحتی نپذیرد
مقاومت زنان علیھ نقش کاالیی کھ بھ اشکال مختلف و بھ درجات 
متفاوت پیش رفت، پایھ ھای نظم موجود را در دنیا بھ لرزه در 

ھر جامعھ ای بنا بھ بافت برای تحکیم پایھ ھای قدرت در . آورد
ھای متناسبی توسط صاحبان  اقتصادی اجتماعی آن جامعھ تاکتیک

مثال در کشورھای پیشرفتھ صنعتی برای فرودست . قدرت اتخاذ شد
شان، سعی شد با ھی جلوگیری از رشد آگا نگاه داشتن زنان و

، بیش از ھر چیز جاذبھ یاستفاده از ابزار ھای فرھنگی و تبلیغات
  . نسی آنان را برجستھ کنند جیھا

در بخشی از کشور ھای جھان سوم ھم کھ بیشتر موضوع این مقالھ 
 می باشند و حکومت ھای دینی در آنجا پا گرفتھ اند مثل ایران،

، یکی از مھمترین تھدیدھا ...افغانستان، عراق، عربستان سعودی و
 تمام زنان عالوه بر. برای در ھم کوبیدن سیستم حاکم، زنان ھستند

اشکال ستم کھ بر آحاد جامعھ اعمال می شود، از ستم جنسیتی در 
سطح خانھ و جامعھ ھم رنج می برند و بھ ھمین دلیل از انگیزه قوی 
. و پتانسیل باالیی برای نابود کردن نظام موجود برخوردار میباشند

قدرتھای حاکم با حمایت دولتی از منافع مردان در مقابل زنان و 
وسیعی از  زات جنسیتی بھ مردان، انرژی مبارزاتی قشردادن امتیا

مردان در مقابل سیستم را تقلیل داده و وانمود می کنند کھ بر سر 
این امتیازات بھ شکل . ستم جنسیتی با آنان در یک سنگر قرار دارند

. قانون مدون شده اند؛ قانونی کھ از احکام اسالمی گرفتھ شده است
 عنوان اھرم کلیدی در تحکیم نقش کاالیی یکی از این قوانین کھ بھ

. زن مورد استفاده قرار می گیرد، حجاب اجباری می باشد
ھمانگونھ کھ ھر مالکی برای حفظ اموالش آن را مستور کرده و از 

اسالم نیز حکم می کند کھ مردان . دید و دسترس سایرین میپوشاند
 زن کھ  برای حفظفرزندیا حتی  در مقام  پدر، ھمسر، برادر و

چیزی نیست بجز مایملک مرد، او را از دید و دسترس دیگران دور 
زن را در زندانی بھ نام حجاب حبس کنند و حضور او در . بدارند

حجاب کامل مجاز  خارج از چاردیواری خانھ تنھا با اجازه مرد و با
بھ این ترتیب مالک این کاال با تحمیل حجاب مھر . و مقدور باشد

  . وی او حک می کندتملک خود را ر

  نقش حجاب در برخورد اسالم و حکومتھای اسالمی بھ زن
 با استفاده از قانون حجاب زنان را بھ لحاظ فکری، روحی و 

زن را  در ادبیات مبتنی بر اصول اسالمی. جسمی تحقیر میکنند
   عامل انحطاط و تخریب جامعھ و فاقد شعور و توانمندی ھای فکری
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این دیدگاه زن بمب میکربی جنسی است کھ اگر از . معرفی می کنند
  . او را در پوشش و حجاب محصور نکنند ھمھ جا را آلوده می کند

این تبلیغات کھ با 
استفاده از ھمھ 
امکانات و تریبون 
ھای مختلف دولتی 
از مدرسھ و کتاب 
گرفتھ تا رادیو، 
تلویزیون، سینما، 

ترویج .....مساجد و
می شود، روی 

 زن اذھان مرد و
جامعھ تاثیر می 

تا جایی کھ . گذارد
روحیات  اگر در

بسیاری از زنان کھ 
در کشور ھای 
اسالمی زندگی می 
کنند دقیق شویم می 
بینیم کھ بسیاری از 
آنان از بدن خود 

 از. شرمنده ھستند
داشتن ارگانھای زنانھ خجالت می کشند و قبل از این کھ  تن خود را 

ینند، آن را بمثابھ یک وسیلھ بخشی از موجودیت بشری خود بب
با  ده می شناسند کھ باید از وجودش خجل باشند وھیجنسی نکو

از طرف دیگر ھمانطور کھ ھمھ اشکال . احساس گناه زندگی کنند
عبادت، ستمدیدگان جھان را بھ اطاعت، عادت می دھد، زن ھم با 
پذیرفتن حجاب روحیھ شورش و طغیان خود را سرکوب کرده 

و باز می بینیم کھ مردان جامعھ .  را تمرین می کنداطاعت کردن
کھ از بی حجابی و بی پروایی " رسوایی"چطور برای مقابلھ با 

خواھر، مادر و یا ھمسرشان بر سرشان نازل شده، بھ خشن ترین 
ھدف از اعمال خشونت، حفظ این . شکلی برخورد می کنند

ر بھ قتل کم. حصارھا و تثبیت و تحکیم مالکیت مرد بر زن است
 زنی کھ جسارت کرده و پا از حصار خود بیرون نھاده می بندند و

یا با ریختن اسید بر صورت او، کاری می کنند کھ دیگر رغبتی 
این فرھنگی است کھ . برای حضور در جامعھ نداشتھ باشد

حکومتھای اسالمی با تمام قوا رواج می دھند و با مصوبھ ھای 
 کشورھایی با حکومت اسالمی مثل .دقانونی حمایت و تثبیت می کنن

جمھوری اسالمی ایران، با تعیین نوع پوشش برای زنان و اجبار 
  حجاب یا پوشش اسالمی، تالش دارند نگاه  زنان در استفاده از

  

  و عمال . ارتجاعی بھ زن را کھ تنھا، بار جنسیتی دارد غالب کنند

 برای تحقیر و .دارند نیمی از جامعھ را بھ کنترل نیمھ دیگر آن وا
سرکوب زن، او را در زندان متحرکی بنام حجاب محبوس می کنند 
و مرد را بھ طمع اینکھ بتواند نقش مالک و ساالِر زن را داشتھ 

 ترتیب با تعمیق شکاف  و بھ  این باشد بھ زندانبانی او می گمارند
جنسیتی بین زن و مرد، مانع وحدت تمامی نیروھای بالقوه علیھ 

نیروی اصلی برای مقابلھ با این سیاست، کھ انگیزه . وندخود می ش
  .و پتانسیل الزم را دارند زنان ھستند

  زنان و مبارزه علیھ حجاب اجباری

 ما را با نام ھایی مانند طاھره قرةالعین ،تاریخ مبارزات زنان ایران
طاھره قرة العین از رھبران مھم جنبش بابیان و زنی . آشنا می کند
ایران، حجاب از سر برداشت و   میالدی در١٨٤٠ھھ بود کھ در د

  او در مخالفت . در جمع زنان و مردان بابی بدون حجاب ظاھر شد

با حجاب برای زنان و تعدد زوجات برای مردان سخنرانی کرد و 
طاھره ھمچنین سایر خواستھای زنان، . خواستار منع این قوانین شد

عالیتھای سیاسی و مثل تحصیل و آموزش، حق کار و شرکت در ف
اگر چھ طاھره بھ واسطھ جسارت، تھور و . اجتماعی را طرح کرد

 سالگی ٢٧ میالدی، در ١٨٥٠برابری طلبانھ اش در سال افکار
بدستور امیرکبیر کشتھ شد ولی تاثیر حرکت او در انقالب مشروطھ 

برخی از شعرا و روشنفکران . و بعد از آن بوضوح باقی ماند
ل میرزاده عشقی، عارف قزوینی، ملک دوران مشروطیت مث

الشعرا بھار، ایرج میرزا و بعدھا پروین اعتصامی با سرودن اشعار 
نوشتن نمایشنامھ و قطعھ ھای ادبی بھ نکوھش حجاب و تشبیھ  و

 می بینیم کھ در این دوران  بیشتر. پرداختند چادر بھ کفن سیاه
ک سنت و روشنفکراِن مرد ھستند کھ بھ حجاب زنان بھ عنوان ی

جنبش نوپای . قانون ارتجاعی و ضد زن می تازند تا خود زنان
زنان در این دوره عمده نیروی خود را برای رسیدن بھ خواستھای 
اولیھ  مثل امکان و اجازه سواد آموزی و تحصیل علم برای زنان 

  .گذاشتھ بود

 ماه مارس سال(١٣٥٧اسفند  خمینی و نظام جمھوری اسالمی، در
یعنی تنھا چند روز پس از بھ قدرت رسیدن، حجاب ) ی میالد١٩٧٩

زنان ایران اعمال  بر اجباری را بمثابھ یک خشونت تمام عیار
کردند تا بتوانند موجودیت نظام اسالمی شان را بھ مردم ایران، 

پس از آن بود کھ کلیھ قوانین زن ستیز .  منطقھ و جھان، اعالم کنند
ھزاران زن در . ب کردنددیگرشان را یکی پس از دیگری تصوی

عکس العمل بھ اولین یورش رژیم یعنی فرمان حجاب اجباری  
 ما«برای چند روز متوالی بھ خیابانھای تھران ریختند و با شعار 

 بھ مخالفت با قانون حجاب »انقالب نکردیم تا بھ عقب برگردیم
این مبارزه توانست رژیم را تا مدتی بھ عقب . اجباری پرداختند

  مبارزه با حجاب اجباری

   مھملی است 

  برای رھا کردن 

  خشم انقالبی زنان 

  اولین گامھا از و

  کشیدن   برای پایین

  مردساالران حاکم 

  از اریکھ قدرت 

  د و بنابراین بای

در بھ عنوان وظیفھ عاجل 
  دستور کار زنان 

حکومت ھای  در کشورھایی با
  .اسالمی قرار گیرد
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دارد و شروعی بود برای دوره جدیدی از مبارزات جنبش  وانشینی 
در سالھای بعد از انقالب ھمواره شاھد مبارزه دختران جوان . زنان

بخصوص در جریان شورشھای خیابانی . با حجاب اجباری بوده ایم
 بھ بعد بارھا دختران جوان برای نشان دادن مخالفت ١٣٨٨سالھای 

اماکن عمومی حجاب   العین درخود ھمچون سلف خود، طاھره قرة
اشکال مختلف مبارزه زنان با حجاب اجباری، مثل . از سر برگرفتند

بی اعتناعی بھ فرم ھای تعیین شده حجاب قانونی یعنی آنچھ رژیم 
نام نھاد، مانع عظیمی برای " بد حجابی"جمھوری اسالمی آن را 

زنان حجاب . نمایش ثبات و اقتدار حاکمان مرد ساالر ایران بود
بمثابھ پرچم موجودیت و ھویت برای جمھوری اسالمی عمل می 

بھ ھمین دلیل برای اولین بار در تاریخ  یک نیروی سرکوبگر . کند
 یا ھمان طرح حجاب و یویژه، برای اجرای طرح مبارزه با بدحجاب

این طرح با صرف بودجھ و نیروی انسانی عظیم، . عفاف ایجاد شد
نیروھای ویژه زن و . بھ کار انداختدستگاه عریض و طویلی را 

مردی را آموزش دادند کھ در ابعاد وسیع در اماکن عمومی بھ 
.  کنترل کوچکترین انحرافی از چارچوب قانونی حجاب می پردازند

برای مثال  بھ این نمونھ ھا ازعملکرد مجریان این طرح کھ توسط 
  :نیروی انتظامی گزارش شده توجھ کنید

بھمن کارگر، معاون اجتماعی نیروی انتظامی، بھ گزارش سردار «
 زن بھ جرم بدحجابی دستگیر ١٥٢٤ تعداد ١٣٨٩تنھا در خرداد 

ھمچنین رئیس پلیس فرودگاھھای کشور اعالم کرد کھ تنھا در . شدند
 نفر بھ ٧٠٠در فرودگاھھای کشور تعداد ١٣٨٩سھ ماھھ اول سال 

تعھد کتبی گرفتھ  نفردیگر ٣٥٠٦از  دلیل بدحجابی باز داشت شده و
  ».شده

سرکوب وحشیانھ زنانی کھ در  این ھجمھ و یورش ھمھ جانبھ، برای
بھ حِق انتخاب خود  مقابل قوانین قرون وسطایی مقاومت می کنند و

خشونتی کھ با اعمال . احترام می گذارند برنامھ ریزی شده است
حجاب اجباری بر زن تحمیل می شود سعی دارد دست و پای او را 

حرکت در عرصھ ھای مختلف جامعھ  و ندد و او را برای حضوربب
با وجود ھمھ این . اما این داستان روی دیگری ھم دارد. محدود کند

فشارھا و محدودیتھا، آمار باالی دستگیری و جریمھ و تعھد 
گرفتنھا، نشانی است از مقاومت و مبارزه ھزاران زن کھ علیرغم 

چم ضدیت خود را با حجاب چگاه پرھیسرکوب و خشونت دولتی، 
این زنان بدرستی از وضع . اجباری در جامعھ بھ زمین ننھادند

موجود ناراضی و برای تغییر این شرایط حاضر بھ پرداخت ھر 
ولی اگر مبارزات آنان برای نابودی ریشھ ای . ھزینھ ای ھستند

نشود، بخش  ستمی کھ متحمل می شوند جھت گیری و متمرکز
 می مستحیلبارزاتی آنان در مسیرھای انحرافی زیادی از انرژی م

شود؛ بھ ھمین دلیل است کھ حامیان رفرمیست نظام ھمواره با شعار 
مبارزاتی رادیکال  بھ انحراف کشاندن مسیر اصالحات سعی در

  . زنان و فرو نشاندن موج نارضایتیھای آنان را دارند

  زنان اصالح طلب و مسئلھ حجاب 
زندگی  ستند کھ خواھان بھبود شرایطزنان اصالح طلب مدعی ھ

اما آنان ھمواره اعالم کرده اند کھ تنھا بدنبال تغییراتی  .زنان اند
چنین تغییراتی  .چارچوب نظام موجود قابل اجرا باشد ھستند کھ در

قاعدتا اگر ھم صورت بگیرد منافع زنان حکومتی و اقشار مرفھ 
 اینکھ حتی بھ زنان اصالح طلب بیش از. زنان را تامین میکند

نشدن  حقوق زنان را مد نظر داشتھ باشند، بھ خدشھ دار ظاھر،
زنان را از فعالیتھای انقالبی و . دارند موجودیت سیستم حاکم وفا

نوک تیز حملھ آنان نھ نظام مرد . تغییرات بنیادی برحذر می دارند
چپی ھستند کھ قصد بر  بلکھ مبارزین رادیکال و ساالر و دیکتاتور

گناه تمامی کاستی ھا و معضالتی کھ . زی سیستم حاکم را دارنداندا
گریبان زنان و جنبش زنان را گرفتھ بھ گردن انقالب و انقالبیون 

طرح خواستھ ھایی از زنان کھ با بنیاد قدرت در . اندازند می
نیافتد، بیش از ھر چیز برای فرو نشاندن طوفان خشم زنان عاصی 

ملی است برای ھدایت نیروی مبارزاتی عا از ستم، کار کرد دارد و
 بی دلیل نیست کھ آنجا کھ .زنان بھ کانال ھای کنترل شده بی ضرر

بحث حجاب اجباری پیش می آید، بھ مخالفت با حجاب، بھ مثابھ 
. تابو برخورد کرده و این شکل عریان خشونت را ندیده می گیرند

 مثل رھبر شان یا از آن ھم بدتر، بھ راحتی از کنار آن می گذرند و
زھرا رھنورد، قانون حجاب اجباری را الزم االجرا می دانند و ھر 
گونھ نافرمانی از این قانون را جرم میشناسند، ولی با نھایت 
عطوفت و بزرگ منشی فقط بھ حکومت توصیھ می کنند با 
خشونت کمتری بھ این جرایم برخورد کند و مثال مثل تخلفات 

حضور ھزاران زن و دختر .  شوندرانندگی شامل جریمھ پولی
انتخابات با انرژی و نفرت فراوان در مبارزه  جوان کھ پس از

شرکت کردند و بسیاریشان روسری ھایشان را برداشتند و آنرا 
، ...دور دھن خودشان بستند تا توسط اوباشان رژیم شناختھ نشوند

. دچیزی نیست کھ زھرا رھنورد و ھم فکرانش بتوانند نادیده بگیرن
دارودستھ زھرا رھنورد برای اینکھ بتوانند این زنان را با خود 
ھمراه کنند بھ این نتیجھ رسیدند طوری حرف بزنند کھ نھ سیخ 

ھم دولت و چارچوب قوانین ارتجاعی اش حفظ . بسوزد و نھ کباب
شود و ھم زنان راضی باشند کھ اگر حجاب را رعایت نکردند، بھ 

، نھایتا با پرداخت جریمھ قضیھ جای بازداشت و تعھد و شالق
  . فیصلھ پیدا می کند

  مسئولیت تاریخی زن 
برای ساختن جامعھ نوین، جامعھ ای عاری از ستم و نابرابری، 

زن باید بھ رشد و تکامل  . مسئولیت سنگینی بر دوش زنان است
 اجتماعٍی سرکوب و تحقیری کھ در -خود و مبارزه با نتایج روانی

 روحیھ شورشگری را. تحمیل شده، ھمت گماردطول تاریخ بر او 
  در خود رشدشناخت از پیرامونش،  وھی ھمراه با باال بردن آگا

  .دھد
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  نظرات، پیشنھادات و انتقادات 

  در مورد خود را 

  . برای ما ارسال دارید نشریھ ھشت مارس

  .بی شک ھمکاری شما در این زمینھ ھا بھ ارتقای سطح نشریھ کمک خواھد کرد

  نگذارید  ھ ھشت مارسبا کمک مالی بھ نشری

  .آگاھگرانھ زنان شود در محدود کردن فعالیت ھای زنجیر دیگری  تبدیل بھیکھ مسئلھ مال

 

  

نابرابری ھای برای پر کردن شکاف جنسیتی موجود، مبارزه با 
جنسیتی را بھ فردا ھای دور نسپارد و بی مھابا و بی رحمانھ با 

ز پایھ ای ترین قوانین مبارزه برای لغو یکی ا. عامالن آن بستیزد
جمھوری اسالمی، یعنی قانون حجاب اجباری مبارزه ای است کھ 
با پایین کشیدن پرچم اقتدار و ثبات جمھوری اسالمی، میتواند ارکان 

مبارزه با حجاب اجباری مھملی است . حکومت را بھ لرزه در آورد
 از اولین گامھا برای پایین برای رھا کردن خشم انقالبی زنان و

کشیدن مردساالران حاکم از اریکھ قدرت و بنابراین باید بھ عنوان 
حکومت ھای  وظیفھ عاجل در دستور کار زنان در کشورھایی با

  . اسالمی قرار گیرد

جنبش زنان ایران طی سھ دھھ گذشتھ در جھت پاسخ بھ این نیاز گام 
. برداشتھ و فراز و نشیبھای بسیاری را پشت سر گذاشتھ است

ی کھ زنان ایران در طول مبارزات خود بدست آورده اند بھ تجربیات
چ کدام از جناحھای ھیآنان نشان داده کھ برای رھایی از ستم با 

ایدئولوژی حاکم . حاکم در حکومت مرد ساالر نمی توان متحد شد
  در مورد زنان کھ بیشتر توسط زنان حکومتی یا ھم فکرانشان رنگ 

. د، ابزاری است برای سرکوب زنفرمولھ می شو و لعاب داد ه و
در صف   با تمام قوا و٥٧تجربھ زنان ایران کھ در شکل گیری قیام 

اول مبارزه حضور داشتند نشان داد کھ ستم بر زن و مبارزه با آن، 
با سرنگونی رژیم گذشتھ نھ تنھا بھ پایان نرسید بلکھ وارد فاز تازه 

.  را طلب می کند بیشتر مبارزه ای شد کھ تداوم و تکامل ھر چھ
شورشھای خیابانی بعد از انتخابات  حضور گسترده و فعال زنان در

.  زمینھ دیگری بود برای رشد و تکامل جنبش زنان١٣٨٨سال 
  منحرف کردن و فرو نشاندن پتانسیل  زنان اصالح طلب در نقش

  

  

انقالبی زنان در این 
 دوره، یک بار دیگر
با تحلیل ھا و 

عملکردھایشان 
. رسوا شد  وعریان

 جایگاه زنان در
جنبشھای اخیر در 

در شمال  منطقھ و
افریقا تکرار تجربھ 
تاریخی زنان ایران 

می بینیم کھ . است
تازه بھ قدرت رسیده 
ھا در این مناطق از 
فردای سرنگونی 
دیکتاتورھا، بھ انحاء 
مختلف سعی در 

ان مبارزه و مقاومت زنان ایر. تثبیت موقعیت فرو دست زنان دارند
در سھ دھھ گذشتھ در کوچھ و خیابان، مدرسھ و دانشگاه، زندان و 

 است برای ھم ریابن خوبازداشتگاه بر علیھ حجاب اجباری، تجربھ
این تجربھ کھ زنان . سرنوشتان زن در سایر کشورھای اسالمی

ایران برایش بھای سنگینی پرداختھ اند بدرستی می تواند مورد 
ھای اسالمی قرار گیرد تا بتوانند استفاده زنان در سایر کشور

ھمھ  مبارزه ای مشترک و متحد را برای لغو حجاب اجباری و
  . اشکال دیگر ستم جنسیتی در سراسر منطقھ پیش برند

■٢٠١١نوامبر 

  زنان اصالح طلب مدعی ھستند
    کھ خواھان بھبود شرایط
   . زندگی زنان اند

  اما آنان ھمواره اعالم کرده اند 
  کھ تنھا بدنبال تغییراتی ھستند
   کھ درچارچوب نظام موجود

   . قابل اجرا باشد
  چنین تغییراتی قاعدتا 
  اگر ھم صورت بگیرد 
  منافع زنان حکومتی
   و اقشار مرفھ زنان
 . را تامین میکند
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  !"خصوصی، سیاسی است"
 یاجتماع و خانھ اعمال م ی زن کھ در عرصھ در مورد ستم بر رانی در جنبش زنان ادی دانی ھمان طور کھ مانی پرنالیخانم ل :فریبا امیرخیزی

 تا کنون بھ نام حوزه ٦٠ از دھھ یکائی و آمری اروپائیھا ستینی فماتیادب  دو عرصھ درنیا.  وجود داردی گوناگونیشود، نگرشھا
کھ  نیا از ھم جدا کرد؟ و ا دو حوزه رنی اتوان ی مای رابطھ بپرسم کھ آنی نظر شما را در اخواستم یم.  بھ کار برده شده استیخصوص/یعموم

   زنان در بردارد؟ی برایامدی چھ پی جداسازنی کنند؟ اصوالً ای مکی دو حوزه را از ھم تفکنی ابرالی لیستھاینیچرا فم

 پاسخ بھ سؤال شما ابتدا ی برا:انی پرنالیل
 نی خانم نوشی  از نوشتھی بخشخواھم یم

 ھی از نظریکی بھ عنوان ی خراسانیاحمد
 برالی و لستی رفرمیستھاینیفمپردازان 

 ھ ی  رابطھ، از نوشتنی را در ارانیا
 مداخلھ یحجاب و سونام" در مورد شانیا

"  شھروندانی خصوصمیدولت در حر
 نوشتھ  نی از ای در بخششانیا. اورمیب

 پردازان    ھی از نظریبرخ: "اند کھ گفتھ
اند کھ     بحث را مطرح کردهنی اسم،ینیفم

 حوزه کی بر تفکی و پافشاردیتاک
 سرکوب زنان را ،ی و عمومیخصوص

 اما رد،یگ   ی مدهی نادیدر حوزه خصوص
. ستی نھی قضۀ ھمنی کھ امیفراموش نکن

 زنان بھ طور یاجنبش ھ: بلکھ اوال
 و ی حوزه خصوصیی از جدایخیتار

 نقد نیا: دوما.  کرده استتی حمایعموم
 ی عمدتا از سویاسیبھ فلسفھ مدرن س

 و ٧٠ و ٦٠ دھھ یا ھستیمارکس
 یستینی فمی ھاھی بھ نظرانیپساساختارگرا

کل « از فلسفھ قتیوارد شد، و در حق
را » جامعھ« شود کھ ی می ناشیا»انھیگرا

 شده بھ حوزه کی و نھ تفکندی بی کل مکی
 ھی مانند آنچھ پا،ی و عمومیخصوص

 کی دموکراتی در کشورھاسمیبرالیل
در ھر صورت منظور آن . امروز است

َ ھم،ییدگاھھای دنیست کھ چنا  ۀ لزوما
 را یستینی در جنبش فمی فکرشاتیگرا
  ". کندی نمیندگینما
  جنبشری ھمانند سایستینیجنبش فم د،ینیبب

  روشھا و دورھا، دگاهی با دی اجتماعیھا

 روبرو بوده و ھست ی گوناگونینماھا
 جملھ از گفتھ نی با استناد بھ آخریحت(

 نقل نی اانیر پا دیمتناقض خود خانم احمد
 یرعلمی غاری بحث بسنی ان،ی؛ بنابرا)قول
 ھ است کھ ادعا شده است کیواقع ریو غ

ه  حوزیی زنان از جدای جنبش ھاخایتار"
 کرده تی حمای و خصوصیعمومی 
 و یعمومه ی  حوزنی بیدوگانگ." است

 از مراکز اختالفات جنبش یکی یخصوص
 گذشتھ بوده ی  در چھار دھھیستینیفم

 نی حاد در ای اگر بھ مبارزات نظر.است
 کھ اختالفات مینیبی ممیمورد رجوع کن

 در جنبش ابطھ رنی در ایقی عمینظر
 وجود داشتھ است ٦٠ھ ی  از دھیستینیفم

ً یکھ نھا  شکل گرفتھ یکلھ ی ی دو نظرتا
   .است

 برالی لیستھاینی فمھ ی ی نظرھ،ی نظرکی
 بھ ی خصوصه ی است کھ معتقدند حوز

 مربوط ی و خانوادگیخص شھ ی مسأل
 باشد کھ افراد ی آزادنی ادیاست و با

 نی و دخالت در ارندی بگمیخودشان تصم
 ی فردیھای با آزادتی ضدیحوزه بھ معنا

 و کالی رادیستھاینی فماما. است
 ی ھی مخالف نظرستی مارکسیستھاینیفم
 نظراند نی ھستند و بر ابرالی لیستھاینیفم

 از ھم جدا کرد توانی دو حوزه را نمنیکھ ا
 و ی جامعھ را بھ عمومشودیو نم

 یستھاینیاز نظر فم.  کردمی تقسیخصوص
 یعمومه ی در حوز تی موقعکالیراد

 وابستھ است بر کار مالً کا) یدار ھیسرما(
) خانواده(یخصوص  حوزه یانجام شده در

 ھیسرما (یعمومه ی  حوزی بقانیو ھمچن
 حفظ یارتباط دارد با چگونگ) یدار

 تیقدرت و حفظ مالکھ ی رابط رساختا
 حال حفظ نیدر ع.  مرد بر زنیخصوص

 روابط مردساالرانھ باعث شده یو بقا
 از حق برابر با وستھیاست کھ زنان پ
از شرکت در حوزه  مردان محروم و

 جدا نیھمچن. اند  کنار گذاشتھ شدهیعموم
 دو حوزه عمالً دست مردان را نیکردن ا

وابط ستمگرانھ  رنیتر انھیاعمال وحش درٍ 
 ھم بود کھ لی دلنی و بھ ھمگذاردیباز م

 شعار ی و انقالبکالی رادیستھاینیفم
را "  استیاسی س،یخصوص"معروف 

  .د گذاشتنشیپ
 و ھم فکرانشان  از پرداختن ی احمدخانم
 چگونھ یخصوصه ی  بحث کھ حوزنیبھ ا

 روندی طفره مابدیی ماتی و حردیگیشکل م
 دو نی ایکیو مکان انھیگرا و بھ طور اراده

 تی واقعنی و اکنندیحوزه را از ھم جدا م
ً حوزکنندیرا پنھان م ه ی  کھ عموما

 و ی عمومه ی  حوزھ ی لی بوسیخصوص
 شود و ی شکل داده میاسی سیاکتورھاف

 تھی دو حوزه از ھم، در مانیجدا کردن ا
 معناست کھ ستم گران در نیامر بھ ا

 باشد نشیجامعھ کھ متشکل از دولت و قوان
 مردان یعنی جوجھ ستم گران نیو ھم چن

 خود بر زنان ادامھ یجامعھ، بھ ستم گر
 از خشونتھا مثل یاریبس: مثال بزنم. دھند

 زنان، تجاوزبھ زنان توسط زدنکتک 
 از ی جنسیھا ھمسرانشان، سؤاستفاده

   طی در محگریدھ ی دختران و ده ھا نمون
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 ه ی  در حوزیعنی ی خانوادگیھا
 و قائل شدن بر ردیگیرت م صویخصوص

 کھ مردان بھ انجامد ی منی بھ ایی جدانیا
 و خشونت خود در خانواده یستمگر

  .ادامھ دھند) یخصوص(
 نی ایخصوص/یعمومه ی  کردن حوزجدا

 دو حوزه نی اای دھد کھ گویتصور را م
 خود بھ ی پھلو بھ پھلو بھ زندگتوانندیم

 گمراه یطور جداگانھ ادامھ دھند؛ تصور
ھ  رابطی کھ نابرابرنی ایبرا. نده استکن

 و بھ کندی زن و مرد را پنھان منیبی 
 کالی رادیستھاینی فمی بھ درستلی دلنیھم
 ی باور بودند کھ دوگانگنی ابر

  ردساالرمتابع از   کی یعموم/یخصوص

 است و در خدمت بھ مقاصد خاص ی
از آنجا کھ زنان عمدتا . رانھ استاالپدرس

 زنان، نقش یر مزدخانھ دار ھستند کا
 را کھ  یتی کند و نھ آن اھمی مدای پیفرع
 نیبھ ھم. دارد" مرد نان آور خانھ" کار 

 در محل نیی مزد پاا زنان کارگر بلیدل
در .  مانندی میباق) یحوزه عموم(کار

 یکارخانگ  بری حفظ و پافشارجھ،ینت
  جھی بلکھ در نتستی نیتوسط زنان اتفاق

 حفظ یاست برا ی دارھی سرمایمردساالر
حوزه (  مردانانیمناسبات ستمگرانھ م

و ) یحوزه خصوص(و زنان ) یعموم
ھ ی بر پانیبنابرا. استفاده بردن از آن است

 یعموم/ی خصوصیاستدالل دوگانگی 
 ھ ی  رابطکی یدار ھیاست کھ سرما

 و یعمومه ی  حوزنی بانھیستمگرا
 و از آن آوردی بھ وجود میخصوص

  .دبری سود را منیشتریب
 جا انداختن ی برای خراسانی احمدنینوش
 ه ی  حوزیی بر جدایخود مبنھ ی ینظر

 ھ ی  دھیستھاینی فم،یعموم/یخصوص
 دو حوزه نی انی بیزگذاریھفتاد را کھ تما
 و اعالم کردند دانستند یم را گمراه کننده 

کھ مردان ھمانگونھ کھ در خانھ بر زنان 
 ھم بر یعمومه ی سلطھ دارند در حوز

   دی نبادیگوی و مکندی مسلط اند، را رد مھاآن

  

 متفکران نی ای و شعارھاھایاز تئور
. می کنیرو  رابطھ دنبالھنی در استینیفم

 طی در شرایچرا کھ بھ زعم خانم احمد
 کاربرد خود را از ھای تئورنی ایکنون

 یریگیپ"ھ ی دست داده است و مسأل
 ژهی وتیاز اھم" ی حقوق مدناستیس

   .ستبرخوردار ا
ً اموضوع  ای و دی کھ ما باستی ننی اساسا

کردن   جداھی کھ بر علییستھاینی از فمدینبا
 تی فعالی و خصوصیعمومه ی حوز
 یرو اند، دنبالھ  کردهی و نظریعمل
 ای است کھ آنیموضوع بر سر ا. میبکن

 ه ی  حوزی مخالفت با جداسازیتئور
 انطباق تی بر واقعیعموم/یخصوص
 و کند؟ی نمای و کندی منای را بقتیدارد، حق

 ی تئورکی است کھ در مجموع ھی پانیبرا
 و نھ شودیکار گرفتھ م  و بھشودی مدهیسنج

 و یرعلمی غیھا ماتومیاولتھ ی یبر پا
  . یکاذب خانم احمد

 در ی احمدنی نوشیری واقع موضع گدر
کھ  (ی و انقالبکالی رادیستھاینیفم رد نظر
 را یعموم/ی خصوصه ی  حوزیجداساز

 یعنی دانند،ی با سرکوب زنان میساوم
 ھی و خشونت علانیسرکوب عرھ ی مسأل

 خانواده بھ عنوان مکان طیزنان کھ در مح
 کی، طرح )شودی انجام میخصوص

 از ی است کھ بخشیکیدئولوژی ایادعا
 از نظام ی ـ عملکی تئورتِ یساختار حما

. دھدی ملیـ پدرساالر را تشک مردساالر
 ه ی  حوزنیب شودی کھ گفتھ میزمان

 نی ھست بھ ای دوگانگیعموم/یخصوص
 انتخاب داده نیمعناست کھ مثالً بھ زنان ا

 ی خصوصه ی  آزار در حوزنیشود کھ ب
 کتک ن،مثل تجاوز مردان بھ ھمسرانشا(

 سرو یصورت ب بھ... خوردن از مردان و
با  (یعمومه ی و آزار در حوز) صدا

 را انتخاب یکی) وصدا  و پر سراھوھی
 است یاسیس-ی درک اجتماعکی نی ا!کنند

 ی خدمت مکیدئولوژی عملکرد اکیکھ بھ 
  .کند

  

  یی کھ در مورد جدای از مسائلیکی :بایفر

 از جانب ی و خصوصیعمومه ی حوز
 رانی در ابرالی و لستی رفرمیستھاینیفم

.  استیدموکراسھ ی  مسألشودیطرح م
 دو حوزه نی ایی ھرچھ بر جداندیگویآنھا م

 ی دموکراسیھا ھی پانی مھمترم،ی کندیتأک
 خواستم یم. میا ختھی ریدر جامعھ را پ

 و اھداف تھی کھ شما مانیعالوه بر ا
 را دارند را یی جدانی ای کھ ادعایکسان
 نظرتان را در مورد د،ی دادحیتوض

ه  بپرسم؟ بھ خصوص در دوریدموکراس
 حاکمان ی و حتروھای نھ ی  کھ ھمیا

 یدار ھی سرمای در کشورھاھیسرما
 ھ ی  در مورد مسألزی نشرفتھیپ

  .زنندی حرف میدموکراس
 از مسائل بحث یکی ی مسألھ دمکراس:الیل

 ھ ی اشاع.  استی در سطح جھانزیبرانگ
 یھا  تودهانی در میخواست دموکراس
 ھی سرمایھا دئولوگیمردم از جانب ا

 بھ عنوان استاندارد آرزوھا یدار
 قی طرنی تا از اشودی مغیمدتھاست کھ تبل

 کردن نظم کھن کن شھیمردم را از فکر ر
 قی متفاوت از طرکامالً  یای دنیو بنا

 کھ زنان یغیھمان تبل. انقالب دور سازند
 بھ یحکومت ری و غیطلب حکومت اصالح

 ریاخه ی خصوص پس از مبارزات دور
   .اند  بھ آن دست زدهرانیدر ا

ً ی کھ عممیکن ی می زندگی در جھانما  با قا
 رقم ی اجتماعی و نابرابریبقات طزاتیتما

 کھ بھ انواع و یدر جھان. خورده است
 ستم نیدتریاشکال مختلف زنان تحت شد

 ی قرار دارند، صحبت از دموکراسیجنس
 آن ی طبقاتتھیبدون صحبت درمورد ما

 بھ ی دموکراسنی کھ انی و ایدموکراس
  .معناست ی کند بی مخدمتکدام طبقھ 

 در جامعھ یا  است کھ چھ طبقھنی امسألھ
 و نظام تی حاکمایآ. کند یحکومت م

 زاتی بھ استمرار تمااش یدموکراس
 ستمگرانھ و ،ی و روابط استثماریطبقات

 حاصل از آن خدمت خواھد کرد ینابرابر
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 صحبت کردن از نی بھ محو آن؟ بنابراای
 و ی در چارچوب نظام ارتجاعیدموکراس

 ی بھ معنای اسالمی جمھورزیست زن
 ،ی طبقاتزاتی تمایر رو بیپافشار
 زنان ی و بردگی اجتماعی ھاینابرابر

  . فراتر از آنیزیخواھد بود و نھ چ
 را روشن کنم کھ منظور نی ادی بگذاراما

 کھ در ستیطلب و رفرم زنان اصالح
 کردندی متی امضا فعالونیلی مکی نیکمپ

 آنھا در ست؟ی چیدموکراسھ ی از مقول
 شیپ مسألھ را نی انی طرح کمپاتیکل

 اسالم نیزنان با دھ ی مسأل"گذاشتند کھ 
 توان داد سخن یچطور م."  نداردرتیمغا

 سر داد و خواھان یدموکراسھ ی از مسأل
 بود اما بر سر کیدموکراتھ ی  جامعکی

 یستھاینی از دولت در مقابل فمنی دییجدا
 قرار ستی زنان کموننی و ھمچنکالیراد

 ھ ی  کھ مسألستی ننیموضوع ا. داشت
 معنا خواھد بود نی از دولت بھ انی دییداج

 توانندی نمیطور فرد  مردم بھیھا کھ توده
بلکھ بھ .  خود را حفظ کنندی مذھبیباورھا

 از دی کشور بانی معناست کھ قواننیا
 کامالً مبرا باشد و یدخالت ھر اصل مذھب

 جامعھ یھا  از عرصھکی چھی دیدولت نبا
 اصل . اداره کندی مذھبیرا طبق باورھا

 اتی شرط حشی از دولت، پنی دییجدا
 یھا عرصھھ ی  در ھمکیدموکرات

 و یآزادھ ی نیجامعھ منجملھ در زم
 از توانی نمنیبنابرا.  زنان استیبرابر

 حرف زد، از مسألھ ستم بر یدموکراس
 با نی آشکار دتی ضدیزن نام برد، ول

.  کردی زنان را الپوشانی و برابریآزاد
 گفت حی روشن و صردی را کھ بایمسئلھ ا

 و ی آزادی گام برانی است کھ اولنیا
 ما، با ھ ی زنان در جامعیبرابر

 ی جمھورزیست  زنمی رژیسرنگون
 از دولت نی دی قطعیی و جدایاسالم

 از شودینم! بلھ. برداشتھ خواھد شد
 تھی در مورد مای حرف زد ولیدموکراس

 نزد ی زنان حرفی و بردگیحجاب اجبار
 ی جمھورمیحجاب را کھ رژھ ی  مسألایو 

 ی اجباردنی پس از بھ قدرت رسیاسالم
 نظام کیکرد را نھ برخواستھ از 

 بلکھ ز،یست  واپسگرا و زنکیتئوکرات
 و ی انقالبیروھاین" یگناھکار"حاصل 

  . کردی معرفستیکمون
ً م :فریبا  از شما در مورد خواھمیاتفاقا

 قبل از آن سؤال ی و کم٥٧دوران انقالب 
 آن در قی حقای کھ بررسیرانکنم، دو

 یزنان، امروزه ھم باعث بی  ھمورد مسأل
 نی فعالی ادعاھایخی و تاری علمیاعتبار
 جنبش زنان است و ھم باعث ستیرفرم

 دی شاای و ی چپ و انقالبیروھایرنجش ن
 ً  کھ در خلق آن دوره نقش ی انقالبسابقا

 کھ چقدر موضع و میدانیامروزه م. داشتند
ھ  بھ مسألیاسی مختلف سیروھایبرخورد ن

 زنان و حجاب در آن دوران در شکلی 
 مبارزات مردم یروزی شکست و پیریگ

 در مورد اوضاع یکم. نقش داشتھ است
 زنان و تیجامعھ، موقعه ی آن دور

 یروھای از نلف مختیروھایبرخورد ن
 گرفتھ تا یعتی شری مثل علیا یمذھب

 مانی برای و انقالبستی کمونیروھاین
  .دیکنصحبت 

 ابتدا بھ سؤال شما در مورد خواھمی م:الیل
قبل از ه ی  جامعھ و زنان در دورتیموقع

 پاسخ دادن یبرا.  پاسخ دھم٥٧انقالب 
  کھ ادغام ھرپردازم ی منیمختصراً بھ ا

 یدار ھی در نظام سرمارانی اشتریچھ ب
  -ی و تحوالت ساختار اقتصادیجھان

 تی آشکار در موقعراتیی باعث تغیاسیس
در شھرھا، زنان در شمار . زنان شد

 از خانھ رونی کار بری درگیندھایفزا
مدرن بھ ه ی  کردلی قشر تحصکی. شدند

 از آن را زنان یوجود آمد کھ بخش مھم
 کھ زن را یآداب و سنت. دادندی ملیتشک

 یعنیـ  کردیمحدود بھ خانھ و خانواده م
 ضرب قرار ریز  - ی پدرساالرھ ی سلط

 تحوالت، در رفتار و نیاا ھمراه ب. گرفت
 ی مھمراتیی تغزیانتظارات زنان ن

 ه ی صورت گرفت و مناسبات عقب ماند
مرد در خانھ و   زن وانی موجود میفئودال

  تکانیاجتماع  بافت مناسباتیبھ طور کل
  . خوردیدی شدیھا

 نسبت ی و طبقاتیاسی مختلف سیروھاین
 زنان در خانھ تی در موقعراتیی تغنیبھ ا

 یکی. العمل نشان دادند معھ، عکسو جا
 و دار و ینی مثل خمیانینظرات جر

 با تیطور آشکار ضد دستھاش بود کھ بھ
 ی زنان را در طتی در موقعراتییتغ

 سال و بھ خصوص پس از انیسال
 انی زنان بیشاه  و حق رأ" اصالحات "

 زن تیکرد و تالش کرد تا نظرات بھ غا
امعھ خود را در جه ی دی و پوسزانھیست
 گریاز طرف د.  کندجی و تروغیتبل

 یعتی شری مثل علادگرای بنگری داناتیجر
 ھر دو دستھ در یگ ژهیو. و شرکا بودند

 نیاھ ی  بود کھ ھمنیمورد مسألھ زنان ا
 بھ ا تالش داشتند کھ زنان رانیادگرایبن

 انگذارانیھا، سنن و عادات بنانیباورھا، بن
   .اسالم برگردانند

 کھ یراتیی تغھیشرکا بر عل و یعتی شریعل
 زنان بھ وجود آمده بود، تیدرموقع
 در مورد زن ی متعددیھا یسخنران

 کردند و رادی ارشاد اھینیمسلمان در حس
 فاطمھ دختر ی بود کھ الگویعتیتوسط شر

 در یو.  گذاشتھ شدشیمحمد در جامعھ پ
 در مورد فاطمھ شیھای از سخنرانیکی
 خصوص  امروز و بھیای دنرد: "دیگویم

 مسلمان ی و باالخص کشورھانیشرق زم
 یختگی و بحران و فروری دگرگونکی

 داده رییبوجود آمده است و انسانھا را تغ
 بھ نام روشنفکر زن و ی خاصپیاست و ت

 متجدد بھ وجود ای کرده و لیمرد تحص
 در ی مرد سنتایآورده است کھ با زن 

 ریی با تغھ است کنیسخن ا... تضاد است
 او، زن ی فکر و زندگریی، تغلباس مرد

 و امکان ماندنش کند ی مریی جبرا تغزین
  ".ستی نیشگیدر قالب ھم

 کھ نی ای طرف براکی از یعتیشر
 در جامعھ و بھ خصوص شیصحبت ھا

 کھ تحت یانی روشنفکران و دانشجونیدر ب
   قرار داشتندیستی مارکسی ھاشھی اندریتأث
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و در مورد اسالم ـ بھ خصوص مسألھ 
 در ذھن یادیسؤاالت زـ  نزنا

جستجوگرشان بھ وجود آمده بود، مؤثر 
 نیا ھم بھ گریشود و از طرف د  واقع

 کھ بھ طور یراتیی تواست تغیعلت کھ نم
 ی در جامعھ بوجود آمده بود را نفینیع

 نسبت بھ زن را مورد ی سنتدگاهیکند، د
واقع ھمان زمان با  اما در. انتقاد قرار داد

 زن یمھ بھ عنوان الگو گذاشتن فاطشیپ
 ی کامالً سنتدگاهیدر جامعھ، نھ تنھا د
 مام کرد، بلکھ تدیینسبت بھ زن را تأ

 انی را بھ بنرانیتالشش را کرد کھ زنان ا
  . اسالم برگرداندیھا
 نظر من کامالً برخالف نظر خانم بھ

 کھ معتقد بھ ی خراسانی احمدنینوش
 ھستند، یعتی شریھا شھی بودن اندیانقالب

 در مورد زنان تماماً یوھ ی شیندا
 یعتی شرنیمانده بود و ا  و عقبیارتجاع

و شرکا بودند کھ با زن روشنفکر و متجدد 
 حاضر نبودند مثل سابق گری کھ دیـ زنان
امکان  "یعتی بھ قول شرای ـ کنند یزندگ

، در تضاد " نبودیشگیماندنش در قالب ھم
 و بھ آورد یم" استدالل "یعتیشر. بودند

 پشتِ ی گچیھا مانکن" زنان تحت نام نیا
 لی دلنی شود و بھ ھمیحملھ ور م" نیتریو

 یی زن روستای زنان الگونیھم در برابر ا
 ستم نیدتری را کھ تحت شدیاتیلیو ا
 قرار ختھی و استثمار افسار گسیتیجنس

 زنان نیا: "گفتی و مدادیداشت، قرار م
 در فشاند،ی در مزرعھ خاک مشانیھا پنجھ
 ی و خوابگاِه شوکندی طفلش را ناز مخانھ

 نیباتری و در بازار، زنوازدیخستھاش را م
 یب." ندیآفری رنگ و نقش را مه ی معجز

 یمد احنی کھ امروزه نوشستیجھت ھم ن
 ی کھ برایعتی شری ھمانند علیخراسان

 ان،یمقابلھ با زنان روشنفکر و خالف جر
 و ھیتشب" ی گچیمانکن ھا"آنھا را بھ 

 مقاومت و مبارزه زی نشانی اکند،یمتھم م
 سالھ زنان در برابر حجاب ٣٢ از شیب

" یرانی ایمانکنھا" را تحت نام یاجبار
  . دھدیقرار م مورد حملھ

  
 شاه بھ می کھ در دوران رژمیدانی مھمھ

 درست یکتاتوری خفقان و دتی موقعلیدل
ً سازمانھا،ی فعلطیھمانند شرا  ی عمدتا
 تی فعالیفصورت مخ  بھیستیچپ و کمون

 یاری سازمانھا بسنیدر صفوف ا. کردندیم
 قرار داشتند ستی و کمونیاز زنان انقالب

 ی را صرف مبارزه براشانیکھ زندگ
 ھ ی  جامعی شاه و برقرارمی رژیگونسرن

 نی در اشانیاری کردند و بسیستیالیسوس
نگرش . راه جانشان را از دست دادند

 چپ یاسی سیحاکم بر احزاب و سازمانھا
 ی و برابریدر آن دوره در مورد آزاد

 یروزی پھ ی جی بود کھ آن را نتنیزنان ا
   .دانستندی میستیالیانقالب سوس

 و ی کھ زنان بھ آزادی فرمول بندنیا
 مناسبات کھنھ و ی پس از سرنگونیبرابر

 سمیالی سوسیعنی نی مناسبات نویبرقرار
 شھیحل ر.  استتی واقعکی انی برسند،یم
زنان نھ تنھا در مقابل قانون  ھ ی  مسألیا

 ی حاکم بھ معنایبلکھ در مناسبات اجتماع
 ی با مردان در جامعھ، زمانی واقعیبرابر

 یا شھی انقالب رکی کھ دیآیبھ دست م
 ی خصوصتیصورت گرفتھ باشد، مالک

 انسانھا نی شده باشد و مناسبات بدهیبرچ
 تی واقعنیاما متأسفانھ ا. متحول شده باشد

 راندن ھی بھ حاشی برایانعبھ عنوان م
 یھا  تشکلجادی زنان،ایھا زنان، خواستھ

بھ ھ ی توج یمستقل زنان و خالصھ ب
  .مسألھ زنان در کل عمل کرده است

 در دوران یستی کمونیروھای برخورد ندر
 یا  زنان نکتھیی بھ مسألھ رھا٥٧انقالب 

 ی مانده است چگونگیکھ اغلب ناگفتھ باق
 نیلن.  استیستیلای بھ جامعھ سوسدنیرس

 دیگویاو م.  پاسخ نگذاشتی مسألھ را بنیا
زنان حل ھ ی  مسألسمیالیبدون سوس

بدون شرکت زنان، "نخواھد شد اما 
   بھ."  ھم در کار نخواھد بودیسمیالیسوس

 بکنم کھ ی ھم اشارھانیطور گذرا بھ ا
  جنبشھیھم بر نظره ی دگای اشکال دکی

  و نداشتن درک درست ازیستیکمون
  .  حاکم بودیستیالیامعھ سوسج

  
 کھ نی بھ محض اکردندیآنان تصور م

 ھ ی  رخ داد مسألیستیالیانقالب سوس
 د حل خواھکی بھ صورت اتوماتزیزنان ن

 انقالب ی درست است کھ از فردانیا. شد
 ضی تبعنی از قوانیاری بسیستیالیسوس
زنان .  زنان لغو خواھند شدھی علانھیگرا

 ی مساوی واقعیعنادر برابر قانون بھ م
 است و یمی عظشرفتی پنیخواھند بود و ا

 و ی بود کھ زنان در شوروییشرفتھای پنیا
 بھ آن یستیالی پس از انقالبات سوسنیچ

 اول کار نی بھ قول لننیاما ا. افتندیدست 
 ی واقعی و برابری بھ آزاددنیاست و رس

   .طلبد ی را میمیمبارزات عظ
کست  را روشن کنم کھ پس از شنیا

 از آن شکست، ی و جمعبند٥٧انقالب 
 ژهیطور و  بھستی از احزاب کمونیبرخ

 در یستی و نقد جنبش کمونیبھ بررس
زنان پرداختند و ھ ی برخورد بھ مسأل

 از زنان ھم کھ با یاری بسنیھمچن
 تی فعالیستیسازمانھا و احزاب کمون

 کھ از نان جنبش زنی فعالای و کردندیم
 کرده یریگ ب کناره متشکل با احزاتیفعال

 احزاب دگاهیبودند، بھ نقد انحرافات د
.  در مورد مسألھ زنان پرداختندیستیکمون
 درک و یارتقاھ ی ی انتقادات برپانیاما ا

ھ  در مورد مسألیستینگرش جنبش کمون
 بھ ی  ربطچھی گذاشتھ شد و شی زنان پی 

 و خصمانھ یرعلمیانتقادات وارونھ، غ
 ھمفکرانش  وی خراسانی احمدنینوش

  ھر موضعدیدانیھمانطور کھ م. ندارد
ً ی نھایریگ ھ  طبقکی در خدمت بھ منافع تا

 موضع. خاص قرار خواھد گرفتی 
 در مورد ی احمدنی نوشھ ی  دشمنانیریگ

 کھ ھمواره بخش ی واقعیستھایمارکس
 را در بر شانی ایھا  از نوشتھیعمدھا

 کھ ی کسانھی بر علیریگ  ـ موضعردیگیم
 زنان و کل جامعھ ھیستثمار بر علا ستم و

 ی مردساالر جمھورستمی از سیرا ناش
 نی آن ھستند کھ ای و در پدانند ی میاسالم

 نھ تی  در واقع-نظام را سرنگون سازند 
 بھ زنان طبقات مرفھ و یخدمت تنھا خوش
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 است بلکھ در کل بھ نفع یزنان حکومت
  . جامعھ خواھد بودرطبقات ستمگ

 ھمواره از جانب زنان  کھی از مسائلیکی
 فی تحرشود،ی طرح مبرالی و لستیرفرم

طور  بھ.  و وارونھ کردن آن استخیتار
زنان پس از : دیگوی میمثال خانم احمد

 دو اعتراض را یکی" شدن حجاب یاجبار
 خالف نیا"  سازمان دادند٥٧در سال 

 شدن حجاب یواقع پس از اجبار آنچھ بھ
 زنان در .باشدی داده است، مخدر جامعھ ر

 فرمان ھی بر علی روز متوال٥تھران 
 زدند و ییمای دست بھ راھپیحجاب اجبار

 خی مقاومت و مبارزه در تارنیبزرگتر
 را بھ ثبت رساندند و رانیجنبش زنان ا

 و دار و دستھ اش را وادار بھ ینی خممیرژ
عالوه بر تھران زنان .  کردندینینش عقب

 زی نرانی بزرگ ای شھرھااز یاریدر بس
 ھیدست بھ تظاھرات و اعتراض بر عل

 از یاریبس.  زدندیفرمان حجاب اجبار
 ه ی  روز٥زنان شرکت کننده در شورش 

 یتشکالت(تھران از تشکالت زنان بودند 
 انگذارانی از بنستیکھ زنان چپ و کمون
و )  زنان مبارزتیآن بودند مثل جمع

 در چپ زنان ه ی  حضور گستردنیھمچن
 نیبھ ھم.  بودری چشمگمی عظییمایآن راھپ

 تا میما انقالب نکرد" است کھ شعارلیدل
 نیا .شودی فرمولھ م"میبھ عقب برگرد

 پاسخ زنان بود بھ یماندن ادی بھ ییمایراھپ
 و ینی توسط خمیفرمان حجاب اجبار

 ی جنبشھاھی کھ بقی در حالمش،یرژ
 در مقابل آن منفعل مانده و یاجتماع

ً جنبش ک. سکوت کردند  یستیمونمشخصا
 ه ی  مبارزکی را بھ زیست  تھاجم زننیا

   . بدل نکردی اسالمی جمھورھیگسترده عل
 دانم ی نکتھ را الزم منی جا ذکر انی ادر

 ه ی  روز٥ عی گسترده و وسه ی کھ مبارز

 خی در تاری حجاب اجبارھیزنان بر عل
 توسط زنان رانیمبارزات زنان ا

 شود ی و اصالح طلب حذف مستیرفرم
 تا کنند ی می را دست کارخیھا تارو آن

 ٢٢" خود در یستیبتوانند تظاھرات رفرم
جنبش زنان " آغاز " وانعن را بھ" خرداد

   . جا بزنندرانیا
  ... داردادامھ
  :سیپانو

 ی خصوصمی مداخلھ دولت در حریسونام
  ی خراسانی احمدنینوش/شھروندان

/ ی برقع پوشان اسالم،یرانی ای ھامانکن
  یراسان خی احمدنینوش

 بر نظرات ی نقد– زنان ھی نام زنان علبھ
  انی پرنالیل/ی خراسانی احمدنینوش

 ■ یعتی شریعل/ فاطمھ استفاطمھ،
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   دولتجدایی دین از 
 !اولین قدم برای رهایی زنان است 

  تا رحمانیهیآنا

دستگیری و محاکمھ و یا  با فرار یا  عربی مبارزات مردم  بھار
ر و دیکتاتور بھ عمکشتھ شدن رئیس جمھوری ھای مادام ال

اما کودکی مرده بدنیا آمد کھ پاییز غم انگیزی را برای  .ثمرنشست
 .زنان ھشدار میدھد

مصطفی عبدالجلیل رھبر شورای انتقالی در مقابل انبوه جمعیت 
و خبرگذاریھا در سخنرانی بھ مناسبت  سفرا، فرستادگان خارجی

قوانین کشور بر اساس شریعت و "آزادی لیبی اعالم کرد از این پس 
تنظیم خواھد شد و قانون تک ھمسری لغو و قانون دستورات قرآنی 

البتھ اعالم این مسئلھ از  ".چند ھمسری جایگزین آن خواھد شد
 کشورھای خاور میانھ را  جانب عبدالجلیل برای ما زنان کھ اخبار

زیرا ما دیده بودیم کھ نیروھای . دنبال میکردیم دور از انتظار نبود
کنند و  رس زنان حملھ میاسالمی در مصر بھ تظاھرات ھشت ما
خواھان ، شتم قرار دادهو با خشم و نفرت زنان را مورد ضرب 

برگشت آنان بھ خانھ ھا و عدم دخالت زنان در امور سیاسی کشور 
ما دیده بودیم علیرغم شرکت فعال زنان در مبارزه در ). ١(بودند
.  خواستھ ھا و حقوق آنان مطرح نیست،چ یک از تظاھراتھاھی

را دولت  زنان ایران کھ بیش از سھ دھھ حاکمیت دین در برای ما
تجربھ کرده ایم و یک تصویر عینی و ملموس از حضور مذھب در 
حاکمیت داریم و عوارض و عواقب آن را بھ قیمت پرداخت بھایی 

چرا   سوال بزرگی بوجود آورده کھ چرا؟،ایم سنگین پرداختھ
, یت و آزار زنانحاکمیت جمھوری اسالمی با بیش از سھ دھھ اذ

برای اجرا و پیاده کردن قوانین  سنگسار و حد و زندان و شکنجھ 
در در ایران درس آموزنده ای برای مردم منطقھ  ضد زن اسالمی

در بر نداشت و ما شاھد رشد گرایشات مذھبی در  زنانمورد مسئلھ 
در تونس، سوریھ، لیبی، . مبارزات اخیر مردم خاور میانھ ھستیم

در سمت و سو دادن بھ  مگرایان نقش برجستھ ایمصر اسال
کنند و ما شاھد  می  مردم بازی مبارزات ضد رژیم و ضد استبدادی

با چرا؟ . ھستیم در این کشورھا  سیاه و دردناک ایران  تکرار تاریخ
از شعارھای اساسی انقالبات رھایی دولت جدایی دین از وجودی کھ 

 با رو آمدن ،وده استبخش و دمکراتیک در دویست سال گذشتھ ب
آلترناتیوھای مذھبی بر جنبشھای مردمی شاھد خواست بازگشت دین 

   یک ایندر حکومت از جانب نیروھای بنیادگرای اسالمی ھستیم کھ
  . استجدی برای تمام مردم جھان بخصوص زنان عقبگرد و ھشدار

در شرایطی کھ نزدیک بھ ھشتصد میلیون زن در کشورھای 
نند و بخش اعظم این زنان زیر سلطھ آموزه ھا اسالمی زندگی میک

و ارزشھای اخالقی دینی بسر میبرند، بقدرت رسیدن بنیادگرایان 
بیش از پیش برای . بیش از ھر کس زنان را مورد آماج قرار میدھد

 کارکرد و نقش مذھب را در  ما زنان امری حیاتی و جدی است کھ
 م و بھ افشای مکانیسمھیفرودستی زنان مورد تجزیھ و تحلیل قرار د
ھای پوسیده و خرفت  ھای سرکوب مذھبی و افکار و ایدئولوژی

و آنرا دستمایھ پرش بزرگ بھ پیش برای ساختن  .کننده بپردازیم
من در این مقالھ سعی خواھم کرد از زاویھ . جھانی دیگر سازیم

پدیده مذھب را مورد بررسی  ایدئولوژی علمی ماتریالیسم دیالکتیک
 .ھمقرار د

 ایده ھا و سنن ھمھ ، فرھنگ،طبق تعریف مارکسیستی ایدئولوژی 
روبنای یک جامعھ را تشکیل میدھند کھ در خدمت زیربنای 

تفکر و ایده ای در دوره ھای گوناگون  اگر ھر. اقتصادی ھستند
بازتاب مناسبات اجتماعی و سطح رشد نیروھای مولد در آن مقطع 

مولد بھ حد شگفت انگیزی رشد است در شرایط کنونی کھ نیروھای 
کرده اند و تکنولوژی و ماکروسافت توانایی بسیاری بھ انسان داده 

را درنوردد چرا مذھب  تا ھرچھ بیشتر مرزھای ناشناختھ طبیعت
کھ برخاستھ از مناسبات برده داری و فئودالیسم است در حال رشد 
ر میباشد؟ برای پاسخ بھ این سواالت و شناخت کارکرد مذھب د

دوره ھای گوناگون باید دید کھ مذھب تحت چھ شرایط تاریخی 
و در دوره کنونی  .بوجود آمد و پاسخگوی چھ نیاز و ضرورتی بود

چرا مذھب رشد کرده و خود را بعنوان آلترناتیو برای توده ھای 
  .بپاخاستھ مطرح میکند

 تاریخ و منشا مذھب 

  ش کم آن زمان در نسان اولیھ با تفکر و دانا، یدر طول تاریخ بشر

، باد، رعد و برق، چون تاریکی، باران مقابل حوادث طبیعی ھم
 زلزلھ خود را عاجز و حقیر احساس میکرد و  وآتشفشان، سیل

ناتوانی انسان در درک . انگیخت شگفتی او را این حوادث بر می
اولیھ رش اعتقادات ماورای  علمی مصائب طبیعی زمینھ ساز

ی جائ اعتقاد بھ این مسئلھ كھ در یك. ولیھ شدطبیعت در ذھن انسان ا
 وجود دارد كھ ھمھ چیز و ھمھی موجودات و بعدھا موجود واحد
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بعدھا بھ مرور اشكال . كس را تحت نظارت و كنترل خود دارد
ی عجز و نادان. ایدئولوژیك مدونی تحت عنوان دین شکل گرفت

ی  مذھبانسانھای آن دوره در توضیح وقایع طبیعی در آثار مدون
مانند تورات، انجیل و قرآن درک ی کتب مذھب. منعکس استی بخوب

ی کتب مذھب. ددھی نازل و غلط نویسندگان این کتب را نشان م
نوشتھ اند کھ خدا . دانندی آن را کار خدا م پیدایش زمین و موجودات

ی در عرض چند لحظھ یا چند روز آنچھ را کھ امروز بھ چشم م
 علم غلط بودن این اراجیف را ثابت کرده اما. کرد" خلق"بینیم 
در جھان ھستند كھ ی گوید موجودات و نیروھائی دین بھ ما م. است

بنابراین، بشر . بشر ھرگز نمیتواند بھ درك و فھم آنھا دست پیدا كند
در ادیان . ھ كندعھمیشھ باید خود را تابع این نیروی ماوراءالطبی

گوید ی دین بھ ما م.  خداستماوراء الطبیعھ،ی یكتاپرست این نیرو
. كھ تنھا راه كامل شدن انسان آنست كھ دستورات خدا را اجرا كند

از " یآسمان"ی و دست نیافتنی ناشناختنی دستورات این نیرو
شوند ی خوانده می كھ رھبران مذھبی زمینی واسطھ ھا طریق

انسان اولیھ تمام مصائب طبیعی را بھ خشم خدایان . صادر میشود
ھ انسان تفسیر کرده و برای نجات از بالیای طبیعی بھ درگاه بر علی

. خدایان زانو زده و با ورد و دعا و استغاثھ طلب بخشش میکردند
با  ...خدایان در این دوره بسیار بودند، خدای باران، خدای زلزلھ،

در دوره برده . گسترش ھر چھ بیشتر علم از تعداد خدایان کاستھ شد
این مذاھب . شاھد رشد مذاھب تک خدایی ھستیم داری و فئودالی ما

با جنگ و کشتار و کشورگشایی توانستند امپراطوری خود را در 
و اسالم در بستر  یھودیت، مسیحیت. کل کره ارض گسترش دھند

جنگھای خونین با حکومتھا و مردم دیگر مناطق توانستند قدرت 
 .دسیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را تحکیم و وسعت بخشن

اگر زمانی تضاد بشر با طبیعت و عدم درك قانونمندی آن و احساس 
دین شد، اینبار ھمراه  در مقابل آن موجب گسترش ی ضعف و شگفت

و مصیبتھای اجتماعی، ی با آن و مھمتر و بیشتر از آن جامعھ طبقات
اقتصادی است کھ انسان ناآگاه از مکانیزمھای ساختاری این جوامع 

معادالت سیاسی  کھ مقھور انسان امروز .شاندرا بسوی مذھب میک
دولتھا و   مالی بزرگ و کارتلھا و تراستھا ویو اقتصادی قدرتھا

ھر لحظھ زندگی اش تھدید بھ نابودی میشود بھ مواد  رسانھ ھاست و
ھای اساسی و  بنیان. و باورھای خرافی و مذھبی رو میاورد مخدر

ریشھ گرفتھ از محوری آموزه ھای تمام ادیان یکی است کھ 
بھ توجیھ روابط  ھمھ آنھا. مناسبات برده داری و فئودالی ھستند

نابرابر استثماری و بھ تقدیس پدرساالری و مالکیت خصوصی 
  . میپردازند

  مذھب ،جوامع طبقاتی و در ھر فرماسیون اجتماعیتاریخ در طول 

ما  .بوده و بھ آن یاری میرساند حاکمھ  ھمواره در خدمت طبقات
 د این ھستیم کھ حتی در قرن بیست و یکم مذھب برای طبقاتشاھ

 حاکمھ کاربرد دارد و نقش مھمی در چرخاندن نظامھای طبقاتی و

 مذھب مثل مالطی است کھ تمام سنگ بنای. توجیھ ستم داشتھ است
  . سباند و بھ آن انسجام می بخشدچ ساختار حکومتی را بھم می

ھای  غن کاری سیستمبقول آلتوسر مذھب ھمواره در کار رو
مذھب ھمواره نقش . طبقاتیست تا از زنگزدگی آن جلوگیری کند

مردم برای مرھم گذاشتن بر . افیون را برای توده ھا داشتھ است
دردھای خود در مقابل بالیای اجتماعی مانند قتل عامھا و جنگھا یا 
فقر و بیکاری و ھمچنین بالیای طبیعی مانند زلزلھ و سیل بھ مذھب 

مذھب ستم . مذھب عامل خرفت کننده برای مردم است. اه میبرندپن
مذھب مانند تریاک و  .را توجیھ کرده و ستمدیده را تحمیق می کند

ھرویین فرد معتاد را نعشھ کرده و در خود فرو میبرد ولی 
برعکس، تئوریھای علمی باورھای مذھبی مردم را متزلزل می کنند 

تئوری علمی . کنند ن تشویق میرا بطور جدی بھ فکر کرد و آنھا
ماتریالیسم دیالتیک ذھن انسانھا را تیز و فعال میکند و بھ آنھا 

دھد کھ ریشھ دردھایشان را شناختھ و با آن  جرات و امید می
ی علمی پیشرفتھا. آورند ند و آن را در اختیار خود درنمبارزه ک

؛ زیرا ناخوشایند بوده استی مذھبی دولتھا و قدرتھای ھمواره برا
دارد ضربھ ای سخت بھ اعتقادات ی کھ علم بجلو بر می ھر گام

 ذھن نمستبد و مرتجع، دشمی رژیم ھا. مذھبی مردم وارد میشود
ھمین ی برا. خواھندی می آنھا تبعیت و بندگ. کنجکاو و پرسشگرند

آید مردم را بھ نماز خواندن و گریھ کردن بھ درگاه ی زلزلھ می وقت
زیرا استغاثھ و التماس بھ درگاه . کنندی ق مناموجود تشویی خدا
برای ھمین . سازدی سربزیر م، مردمی حکومتیانی براھی ال

در ایران . طبقات حاکمھ جلوی ترویج و گسترش علم را میگیرند
در  پیدایش زمینی ھایی چون تکامل داروین، تئوری موزش تئورآ

ای دانشگاھھا گناه و کفر محسوب می شوند و تدریس آنھا بر
 . خطر اخراج و زندان در پی دارد  استادان

  تاریخچھ جنبش اسالمی در ایران
دستگاه روحانیت در جوامع اسالمی تا قبل از سلطھ یابی کشورھای 

 ھمواره در قدرت سیاسی با سلطنت  استعماری در این کشورھا
قرنھا رھبران مذھبی و روحانیون عالی مرتبھ . شریک بوده اند

در اوایل . دولتی و نھادھای سیاسی حاکم بودندجزء الینفک قدرت 
قرن بیستم ورود امپریالیسم بھ این کشورھا و تشکیل دولت بھ معنی 
 .امروزین آن موجب تضعیف دستگاه روحانیت در قدرت سیاسی شد

در این دوره ما شاھد ظھور جنبشھای اسالمی علیھ حکومتھای 
رشد نظام  کھ با ١٣٤٠ یا ١٩٦٠تحوالت دھھ . مرکزی ھستیم

، ھاسرمایھ داری امپریالیستی و ھمچنین رشد مبارزات مارکسیست
 در سراسر جھان  پیھاھیو  لیستھاھین ؛نیستھایاگزیستانسیالیستھا؛ فم

 دکترین جان اف کندی. بودھمراه بر علیھ نظام حاکم در جھان 
تئوری جھانی کردن   برای تنظیم ،رج کسین-جانسون سپس نیکسون

دیگر کشورھا  ایران و در" اصالحاتی "اری دست بھبازار سرمایھ د
  برای "  ملتانقالب سفید شاه و"  تحت عنوان  زد کھ در ایران
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 خشم و نفرت  این اصالحاتدو ماده. این استراتژی بود یاجرا
  :مالیان را برانگیخت

  حق رای و حق حضور زنان در اجتماعات : یکم 

  . بھ کشاورزانتقسیم اراضی بعضی از زمین داران: دوم 

خمینی این دو ماده را مغایر با شرع مبین اسالم اعالم کرد و بھ 
تظاھراتی    پی جنبش اسالمی جدیدی در. مخالفت با آن برخاست

البتھ  .بزرگ توسط آخوندھا در مخالفت با این دو ماده بوجود آمد
حکومت شاه کھ ھمواره خطر کمونیستھا را برای بقای خود جدی 

رین سرکوب خود را بر کمونیستھا متمرکز کرده بود با بیشت میدید و
این نیروی تازه بھ میدان آمده بسیار مماشات جویانھ برخورد 

حسینھ  و مسجد و درحالیکھ نیروھای بنیادگرا ھزاران منبر .میکرد
صدھا ھزار مجالس روزه خوانی را برای تبلیغ نظراتشان در  و

. شدند تیرباران می کنجھ وکمونستھا در زندانھا ش، داشتند اختیار
البتھ در درون جنبش چپ انحرافاتی در رابطھ با مبارزه با مذھب 
وجود داشت کھ بھ رشد و گسترش گروھھای اسالمی کمک کرد کھ 

 .در جای دیگر باید بھ این مھم پرداختھ شود

در ائتالف با بخشی از ملی گرایان  در ایران بنیادگرایان اسالمی
 در بستر فقدان رھبری کمونیستی ٥٧در سال ، نھضت ملی ،مذھبی

با تکیھ بھ توھم توده ناآگاه و حمایت و ھمکاری امپریالیستھا سوار 
 و دوره بدست گرفتند قدرت سیاسی را بر امواج انقالب شدند و

قدرت رسیدن جمھوری ھ ب. را بر کشور ما حاکم کردندھی سیا
خصوص زنان اسالمی نھ تنھا برگشت بھ عقب برای مردم ایران ب

صدور انقالب توانست ایدئولوژی واپسگرا  بود، بلکھ با طرح شعار
 کشورھای منطقھ گسترش دھد و بر و زن ستیز خود را بھ

 ،حکومتھای دیکتاتور مردم ستمدیده و عاصی از  مبارزات
 .  خود را تحمیل کند  ایدئولوژیک رھبری

اد کھ جمھوری اسالمی طی بیش از سی سال در مسند قدرت نشان د
نھ تنھا با سرمایھ داری تضادی ندارد بلکھ برای جلب رضایت 
کشورھای امپریالیستی چوب حراج بھ منابع ملی و زیر زمینی 

برای این است کھ " ضد امپریالیستی"تند  شعارھای . زندمی ایران 
 و. شریک باشد در غارت و استثمار مردم از جانب امپریالیستھا

سپرده کامل سرمایھ داری  و سر مجری گرنھ جمھوری اسالمی
  ھمچون   پولیلملل جھانی و فرامین بانک جھانی و صندوق بین

 جمھوری اسالمی اگر .است    ھا و خصوصی سازییارانھحذف 
چھ قوانین قضایی و اجتماعی و سیاسی اش نشات گرفتھ از دوره 

  ھای برده داری و فئودالی است ولی در اقتصاد و استفاده از 
سرکوب مردم منطبق با استانداردھای اسثتمار و رای تکنولوژی ب

  .سرمایھ داری جھانی عمل میکند

  ادیان در مورد زنان چگونھ فکر میکنند؟

  
  اگر. مشخصھ بارز و مشترک تمام ادیان ضد زن بودن آنھاست

مبارزاتی را بر علیھ مذھب  بورژوازی در عصر روشنگری  چھ 
 آورد  واردات سختیبھ مذھب در قدرت سیاسی ضرب پیش برد و

ولی در مقطعی از مبارزه روشنفکران بورژوازی بھ دو دستھ تقسیم 
محوری ترین مسئلھ ای . شدند و اکثریت آنھا با مذھب سازش کردند

آنھا .  مسئلھ زنان بود،کھ بھ سازش بورژوازی با مذھب منجرشد
نگران این مسئلھ بودند کھ در صورت نبود مذھب مسئلھ زنان و 

تمام مذاھب . ا در خانواده و اجتماع چگونھ خواھد شدنقش آنھ
 وظایف تخطی ناپذیر زن زءاطاعت و فرمانبرداری از شوھر را ج

کنترل زنان و تحمیل برتری و سلطھ مرد بر زن بعنوان . میدانند
 . مھمترین ھدف ھمھ ادیان استھی امری ال

شد، کھ در خدمت توده ھای مردم بابنیادگرایان ھرگز بھ دمکراسی 
حکام خدا بوسیلھ پیغمبر اسالم یعنی  اایمان دارند  آنھا. باور ندارند

ورده شده و برای اینکھ در سراسر جھان پیاده شود آمحمد در قرآن 
معتقدند . باید بنیادگرایان قدرت سیاسی و حکومتی را بدست گیرند

. شوند این قوانین و احکام جاودانھ ھستند و شامل مرور زمان نمی
 .یات اسالم مساوی با کفر است و کیفر سنگین در پی داردشک بھ آ

می ھمچون برابری بشدت ھیھای مبتنی بر مذھب با مفا اساسا نظام
کھ خداوند انسانھا را برابر نیافریده بلکھ برخی را  مخالفند و معتقدند
 مثال مسلمانان بنیادگرا کامال مخالف . آفریده استیبرتر از دیگر

زیرا معتقدند کھ زن و مرد با فطرتھای   .تندبرابری زن و مرد ھس
 پس نمیتوانند برابر باشند، اما مردان باید ،متفاوت آفریده شده اند

در اسالم ارزش زن  .میان زنان متعددشان برابری را رعایت کنند
امام ششم . بھ بچھ آوردن و سرویس جنسی دادن بھ شوھر است

زا از گلیم پاره شیعیان امام صادق معتقد است کھ ارزش زن نا
طبق احکام قرآن مردان می توانند بھ ھر . جلوی درگاه کمتر است

. شان بھره جنسی ببرند اندازه و بھ ھر شکل کھ بخواھند از زنان
زنان از پھلوی مرد آفریده شده اند و ناقص العقل ھستند و بنابراین 

چون ارزش زن . شایستھ شھادت دادن و یا قضاوت کردن نیستند
 )٢.(د است دختران نصف برادران از پدر ارث می برندنصف مر

جمھوری اسالمی ھویت ایدئولوژیک خود را از طریق قوانین اش 
جمھوری " ضد غربی"مبارزات  در. در مورد زنان می گیرد

. برخورد بھ زنان مسالھ دارد اسالمی تنھا با فرھنگ غرب در
 فاسد کردن بنیادگرایان اسالمی معتقدند کھ جوامع غربی از طریق

شریعتی در کتاب . زنان میتوانند در کشورھای اسالمی نفوذ کنند
  بھ  ."زنان ستون پنجم دشمن ھستند" :فاطمھ، فاطمھ است می گوید

  این دلیل بنیادگرایان بھ پوشش زن اھمیت فوق العاده می دھند و آنرا

  .نماد مبارزه با غرب میدانند
  سطح ست و بھ رژیم درحجاب زنان پرچم و نماد جمھوری اسالمی 
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  !بر زنان است  ستممرکزش  با دولتنيادغام د
 

اتفاقی نیست کھ اولین . دھد بین المللی ھویت ایدئولوژیک می
 اسالمی قانون حجاب یبعد از بھ قدرت رسیدن جمھور قانون

و سر پیچی از این قانون صد ضربھ شالق و سھ ماه . اجباری بود
 قانون ،چ قانونی اعالم نشدهھیدر لیبی ھنوز . داردزندان مجازات 

  این یعنی اعالم . غو و چند ھمسری آزاد اعالم میگرددتک ھمسری ل

کردن ھویت ایدئولوژیک رژیم تازه بقدرت رسیده بھ دیگر 
بی دلیل نیست کھ در ایران برای تحمیل مقررات . کشورھای جھان

و . یابد اسالمی بھ زنان بیشترین بودجھ و پرسنل اختصاص می
گسار و قتل و  سن مخالفت و سرپیچی از این قوانین برای زنان

زیرا کوچکترین تغییر در ھر یک از . شکنجھ و شالق در پی دارد
 .وردآاین قوانین ارکان ایدئولوژی رژیم را بھ لرزه در می 

سی و سھ سال حاکمیت جمھوری اسالمی در ایران از طریق بیش 
از دویست ھزار مسجد و حسینیھ؛ رادیو و تلویزیون و رسانھ؛ با 

این .  استخاره بھ تحمیق مردم میپردازدترویج خرافھ و جھل و
فرھنگ در تار و پود جامعھ نفوذ کرده و روی مردم بھ درجاتی 
تاثیر گذاشتھ است و بھ اخالقیات فاسد و ناعادالنھ در بین زن و مرد 

 خشونت علیھ زنان را فقط  جمھوری اسالمی ستم و. دامن زده است
برد بلکھ  یش نمیطریق قوانین شرعی اش و نیروی قھریھ اش پ از

با امتیاز دادن بھ مردان؛ آنھا را کارگزار و مجری این قوانین قرون 
 . وسطایی در خانھ؛ محیط کار؛ مدرسھ و در کل جامعھ کرده است

مبارزه برای رھایی زنان بدون مبارزه برای جدایی دین از  
جریانات راست و اصالح طلب در جنبش  .حکومت فریبکاریست

شی برای محدود کردن مطالبات زنان در چارجوب چ تالھیزنان از 
. ورزند قانون اساسی کھ منبعث از شریعت اسالم است دریغ نمی

در مبارزات اخیر مردم؛ تحت عنوان حفظ وحدت در جنبش سبز 
در بیانیھ . حاضر نشدند شعار لغو حجاب اجباری را مطرح کنند

چارجوب کار ما نھ خارج از : " کمپین یک میلیون امضاء آمده
اسالم و فرھنگ مردم است و نھ خارج از چارچوب قوانین و بھ این 

ما زنان ) ٣"(دلیل کھ مردم و قانون گذاران را مخاطب قرار داده ایم
کھ بیش از سی سال زیر حاکمیت قوانین اسالمی زندگی میکنیم با 
تمام وجود در یافتھ ایم کھ برای کسب اولیھ ترین حقوق خود با مانع 

بنابراین . بنام حکومت تئوکراسی اسالمی روبرو ھستیمبزرگی 
جریان راست و اصالح طلب زنان کھ در پی این ھستند کھ قانون 

کنند، در واقعیت امر بھ دنبال تحکیم رژیم " اصالح"گذاران را کمی 
جنبش زنان بدون خط کشی روشن و صریح با این . اسالمی ھستند

 .یشروی نخواھد کردجریانات سازشکار و فرصت طلب زنان، پ

اولین قدم برای رھایی زنان سرنگونی جمھوری اسالمی با کلیھ 
قوانینی کھ تضمین کننده موقعیت فرودست زنان . قوانین آن است

ضامن حفظ  بعنوان تحتانی ترین گروھھای اجتماعی است،
مناسبات ستمگرانھ اجتماعی است کھ بر پایھ اطاعت و بردگی زن 

 نظامی است کھ مالکیت خصوصی در آن از مرد استوار است و
عدالتی اقتصادی و اجتماعی از پایھ ھای اصلی آن  مقدس و بی

 . است

 نتیجھ گیری 

ستم . ستم بر زن مھمترین و اصلی ترین مشحصھ تمام مذاھب است
برای از بین رفتن . و تبعیض جنسی با مذھب در ھم تنیده است
و انواعش از جامعھ کامل ستم بر زن باید مذھب در تمام اشکال 

ستم در   و ظلم و  شکاف طبقاتی تا زمانی کھ . بشری رخت بربندد
جامعھ وجود دارد گرایشات مذھبی تولید و باز تولید خواھند شد و 
. این خود استمرار ستم بر زن و تبعیض جنسیتی را بھمراه دارد

 اثری از ظلم  در آنچھ اولین قدم برای رسیدن بھ جامعھ ای کھ اگر
 ولی این ،ستم نباشد جدایی دین از قدرت سیاسی و دولت استو 

زمانی کھ بشر اسیر افکار و ایده ھای ایده  تا. کافی نخواھد بود
، رھایی کامل از استآلیستی و غیر علمی و کھنھ و پوسیده 

برای حل مسئلھ زنان و . زنجیرھای بندگی امکان ناپذیر است
تولیدی و در راس آن   ناسباترھایی زنان بطور کامل باید نھ تنھا م

مناسبات مالکیت خصوصی را مورد ضرب قرار داد، بلکھ بھ 
 قوانین و سیاستھا و باورھای کھنھ و پدرساالرانھ و مذھبی در رو

در جامعھ ما کھ تحت یک حکومت . بنا نیز شورش آگاھانھ کرد
استبدادی مذھبی است، برانگیختن زنان برای مبارزه با نقش درجھ 

و شرعی کھ در قانون اساسی نھادینھ شده ھ ی ر قوانین فقدومی د
 یک عامل مھم برای پیشروی بسوی جامعھ ای بدون ستم و استثمار

 پیشروی بسوی چنین جامعھ ای کھ رھائی زنان بر. خواھد بود
پرچمش نقش بستھ است، بدون جدائی دین از دولت و سرنگونی 

 ٢٠١١نوامبر          .رژیم جمھوری اسالمی میسر نخواھد بود

  :زیرنویس

  ترجمھ لیال پرنیان   "سنت، مذھب و زنان  -١

از " برای شناخت بیشتر از قوانین اسالمی ایران شما را بھ مقاالت -٢

تا رحمانی ھینوشتھ آنا "روابط اجتماعی نابرابر تا قوانین نابرابرعلیھ زنان

آذر    نوشتھ "نانزنقش قوانین و دولت در اعمال خشونت علیھ "و 

  .درخشان رجوع میدھم

  ■"یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبغیض آمیزعلیھ زنان" بیانیھ -٣
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 لیبرالهای اسالمی و حکومتی و گرایش  فمینیست
  !زنان

  
  

 ٢٠١١کھ در ماه آگوست توسط صدیقھ محمدی این متن را بر پایھ گفتگوی آذر درخشان با تلویزیون کومولھ بخش افق برابری 
   ھشت مارس -ھ شده بود، برای نگارش تنظیم شده استھیت
  

  :بخش اول
  ،تان ھستیم با برنامھ دیگری از سری برنامھ ھای افق برابری در خدمت با دورد بھ بیندگان عزیز این برنامھ: صدیقھ محمدی

مان آذر درخشان از فعالین جنبش کمونیستی و ھمچنین فعال جنبش زنان  رفیق. امروز مھمان عزیزی را با خودمان داریم
ریم با ایشان در رابطھ با تحوالت جنبش زنان در ایران و ھمچنین گرایشھا و افق ھا و راه کارھایی ھستند و امروز گفتگویی دا

من قبل از ھر چیز از آذر عزیز می خواھم کھ اگر در معرفی  .کھ سوسیالیست ھا و کمونیست ھا برای جنبش زنان دارند
ولی ممکن . ما قبال چند برنامھ با ایشان داشتیمخودش دوست دارد توضیحات بیشتری بدھد ھر چند معرف حضور ھستند و 

  . است بینندگانی باشند کھ برای  بار اول آذر را می بینند و بخواھند بیشتر در باره ایشان بدانند

 من ھم بھ نوبھ خودم سالم :آذر درخشان
می کنم بھ بینندگان این برنامھ و ھمچنین 
تشکر می کنم از دوستانی کھ زحمت می 

ھ می کنند و ھین برنامھ را تکشند و ای
امیدوارم کھ بتوانیم گفتگوی خوبی را 

م و زمینھ گشایش ھیبرای برنامھ ارائھ بد
  .جنبش زنان باشد بحث ھای بیشتری در

من فعال جنبش کمونیستی و جنبش زنان 
ھستم ولی یک چیز را می خواھم تاکید 
کنم، از موقعی کھ فعالیت سیاسی ام را در 

روع کردم ھمیشھ جنبش کمونیستی ش
من ھم فعال جنبش زنان . متشکل بودم

ھستم و با تشکل زنان ھشت مارس 
فعالیت می کنم و ھم ) افغانستان -ایران(

 ایران از فعالین حزب کمونیست
ھستم »  مائوئیست- لنینیست-مارکسیست«

بوده ام کھ فعالیت  این باور و ھمواره بر
بدون تشکل اصال نمی تواند کارایی داشتھ 

 آدم متشکل فعالیتش یا ١٠یعنی . اشدب
تالش ھایش بسیار موثرتر از ھزاران  

بھ ھر حال این . توده غیر متشکل است
چیزی بود کھ می خواستم بار دیگر در 
این گفتگو، علیرغم اینکھ می دانم این 
موضوع بارھا از جانب رفقای حزب شما 
تاکید شده است، را با بینندگان شما در 

  .میان بگذارم

مرسی آذر جان از مقدمھ : صدیقھ محمدی
نکتھ مھمی کھ واقعا ضرورت ھر  و

ھمانطور . جنبشی ھست کھ بھ آن بپردازد
کھ در برنامھ ھای دیگر ھم دیدید آذر 
صاحب نظر سر مسائل جنبش زنان و 
نماینده گرایش رادیکال و سوسیالیست این 

علیرغم اینکھ در داخل . جنبش ھستند
 می کنند خودشان کشور لیبرال ھا تالش

را در ھمھ جا چھ در سطح جھانی و چھ 
در سطح داخلی نماینده جنبش زنان جا 

بخاطر وجود افرادی مثل آذر و ھم . بزنند
چنین وجود گرایش رادیکال جنبش زنان  
خیلی از این فریبکاری ھای لیبرال ھا 

بطور مشخص  آذر .واقعا خنثی شده است
گرایش "مقاالت انتقادی متعددی در مورد 

رفرمیست و اصالح طلب جنبش زنان، 
کمپین یک میلیون امضا و ھمگرایی 

 کھ خواھان حفظ نظام "جنبش زنان
قبل . جمھوری اسالمی ھستند، نوشتھ اند

از ھر چیز در ادامھ کارھای تحقیقی کھ 
 شما در زمینھ جنبش زنان ایران در دست

  سوال کنم کھ از شما دارید می خواھم
وضعیت کنونی  ردتوضیحاتی در مو

جنبش زنان در ایران و گرایشات درون 
  . دھیآن را بد

   این سوال خوبی است و می:آذر درخشان

خوبی ھم برای ادامھ بحث ھا  تواند آغاز
بھ ھر حال تغییر و تحوالت درون . باشد

. جنبش زنان یک چیز ثابت نیست
گرایشات، صف بندی ھا تابع تحوالت 

اقعیت درون جامعھ است و این یک و
ھست کھ از شروع جنبش ھای اجتماعی 
و بھ ویژه جنبش دمکراتیک و عدالت 

 کھ پس از ٢٠٠٩سال  خواھانھ مردم در
انتخابات قالبی اتفاق افتاد ما شاھد تغییر 
و تحوالت زیاد و تحلیل ھا و آنالیزھای 

این واقعیتی . ویژه ای سر این جنبش بودیم
است کھ حضور وسیع زنان در مبارزات 

و حضور واقعا رادیکالشان در  ره اخیردو
صف اول مبارزه، باعث شد ھمھ 
نیروھای طبقاتی این نیروی عظیم را 
البتھ مثل گذشتھ بخواھند ذخیره برنامھ ھا 

  .و طرح ھای خودشان بکنند
 در من می خواھم در اینجا بخصوص

مورد یک نیروئی کھ شما ھم از آنان نام 
 ھی ھ کوتابردید، یعنی زنان لیبرال تاریخچ

بھر حال این یک واقعیت است کھ . بدھم
جمھوری اسالمی زمانی کھ بقدرت رسید 
 خیلی راحت نتوانست خود را تثبیت کند و

سالھا یک جدال و مبارزه خونین بین 
م تاریخ ھیمردم و بطور خاص اگر بخوا

را بررسی کنیم بین نسل انقالبی و پیشرو 
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آن دوره و جمھوری اسالمی بود کھ این 
نسل بھ ھر حال تصمیم گرفت و قاطع بود 
بر سر اینکھ بگوید من نمی گذارم کھ شما 

و بھ این . بھ راحتی خود را تثبیت کنید
امر واقف بود کھ یک نیروی ارتجاعی 
آمده است کھ نتیجھ مبارزه ضد سلطنتی و 
ضد امپریالیستی مردم را بدزد و برای آن 
ب مبارزه ھم اسم گذاری کند و بگوید انقال

نسل ما در آن دوره مبارزه . اسالمی شد
کرد ولی تاریخ این مبارزه دارد حذف 
میشود از جانب گرایشات رفرمیست 

  .درون جنبش زنان در ایران
در حال حاضر بخش فمینیست ھای  
اسالمی یا فمینیست ھای حکومتی متحد 

کھ بعدا اینھا را توضیح می ( با لیبرال ھا 
تصمیم  ،)نددھم کھ چگونھ گرایشاتی ھست

. گرفتند کھ این تاریخ را حذف بکنند
تاریخ اینکھ اولین جریان اجتماعی کھ 
جلوی جمھوری اسالمی ایستاد و گفت کھ 

م، ھیما نظام اسالمی شما را نمی خوا
با توجھ بھ اینکھ خمینی و . زنان بودند

جمھوری اسالمی نیز اولین حملھ خود را 
ر با فرمان حجاب اجباری علیھ زنان صاد

  .کردند
این کھ این زنان چھ کسانی بودند، 
بگذارید یک بار برای ھمیشھ مسئلھ را 

اغلب این زنان از فعالین . روشن کنیم
جنبش چپ و سازمان ھای کمونیستی 

می دانم موضوع پیچیده ای است . بودند
چرا کھ این سوال طرح است کھ 
سازمانھای چپ از مبارزات زنان حمایت 

سازمانھای کمونیستی نکردند و خیلی از 
بی توجھ . بھ مسئلھ زنان بی توجھ بودند

بودند و درکشان از یک رژیم  ضد 
امپریالیستی خیلی محدود و نازل بود و 
می گفتند چون این رژیم  یک رژیم ضد 

این ما سر حملھ بھ  امپریالیستی است بنابر
. زنان از جانب این رژیم کوتاه می آئیم

ا مسئلھ ای ھم بعالوه ما در آن دوران ب
روبرو ھستیم و آن این است کھ پوشش 

جریانات . نمادی از مبارزه معرفی می شد

مذھبی مثل دار و دستھ شریعتی و 
دنبالھ روشان می گفتند کھ حجاب 
نمادی از مبارزه با امپریالیست است 
و این مسئلھ روی تفکر جنبش 

بھ ھمین . کمونیستی ھم موثر بود
جباری اب دلیل ھم وقتی مسئلھ حجا

 طرح شد جنبش کمونیستی بھ این
  . مسئلھ کم بھائی داد

با فرمان حجاب اجباری خمینی زنان 
بصورت ھزاران ھزار بھ خیابانھا ریختند 

 ٥و بھ طور متوالی علیھ حجاب اجباری 
  روز پی درپی ٥. روز مبارزه کردند

زنان در خیابان از دم دادگستری تا رادیو 
تعداد این زنان و تلویزیون جمع شدند و 

توی یکی از فیلم ھای .  بودبی شمار
مستند این دوره می بینیم کھ یکی از زنان 
شرکت کننده می گوید کھ تلویزیون قطب 
زاده می گوید کھ چند ھزار تا زن آمدند 
در حالی کھ ما ھزاران نفریم و درست 

بعالوه این تظاھرات فقط توی . می گفت
 دیگر در چند شھر بزرگ ،تھران نبود

نیز تظاھرات از جانب زنان بر علیھ 
  .حجاب اجباری برگزار شد

این تظاھرات اھمیت تاریخی دارد بھ 
دالیل گوناگون و ثبت شده توی جنبش 
زنان و میل مبارکی ھم نیست کھ امروزه 
برخی از فعالین یا ندیمھ ھای جریان سبز 

در عین حال . می خواھند حذف اش کنند
ابقا چپ بودند بخشی از نیروھایی کھ س

چرا اینھا اینقدر . محصور اینھا شدند
 روزه را کھ ٥اصرار دارند این تاریخ 

در حقیقت اولین ورق جنبش انقالبی زنان 
را حذف کنند؟ واقعیت این  ایران بود

است کھ با توجھ بھ درک و شرایط آن 
دوران یک رژیمی سر کار آمده بود کھ 
 این رژیم می گفت من مناسبات اجتماعی
و نظامی کھ می خواھم شکل بدھم نظامی 
است کھ اسالمی بودنش و ویژه گی اش 

خمینی . با موقعیت زنان رقم می خورد
ن و آم شھیاعالم کرد کھ ما می خوا

منزلت زن را بھش برگردانیم،  عصمت و

چرا کھ بھ زعم این دارودستھ زن در 
دوره رژیم قبلی بھ اصطالح عروسک 

بھ . بود و ھویت خودش را نداشتھ است
ھمین دلیل اولین فرمانی را کھ اعالم 
کردند فرمان حجاب اجباری بود، مقابلش 

 روزه زنان بود کھ برای ٥ھم مبارزه 
سالمی مدتی خمینی و رژیم جمھوری ا

حجاب در حقیقت . عقب نشینی کردند
پرچم سیاسی نظامی بود کھ اسمش 

در ھمان دوره . جمھوری اسالمی بود
است کھ می بینم شعارھائی ھم 

خواھر من حجاب تو سنگر «چون
خواھر من حجاب تو باالتر از «،»ماست

بھ در و دیوار .... و» انقالب من است
می نوشتند، آنھا می دانستند کھ قرار 

ست یک نظامی برقرار شود کھ اول از ا
ھمھ موقعیتش با فرودستی زنان شکل می 

فرودستی و بردگی زن در ابتدا با . گیرد
از آن لحظھ . حجاب اجباری شروع شد

بھ بعد با طرح حجاب اجباری تمامیت 
شاید اگر واضع . زن تبدیل شد بھ شرمگاه

تر و با صراحت بخواھم صحبت کنم 
ا کرد بھ یک واژن، تمامیت زن تقلیل پید

گوش . واژنی کھ تحریک کننده است
دست . زن،گردن زن،اینھا ھمھ واژن بود

و پا  و ناخنش، اینھا ھمھ تحریک کننده 
بنابر این با . نباید دیده می شد بود و

اعالم حجاب اجباری در حقیقت اعالم شد 
کھ در نظام جدیدی کھ اینھا می خواھند 

پیدا کرد شکل بدھند زن موقعیتش تقلیل 
حالت خنده دار . بھ یک چیز جنسی

  اینجاست، یعنی طنز تاریخ این است کھ 
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اینھا قرار بود زن را از اینکھ یک وسیلھ 
شد بیرون بیاورند در حالی کھ  باجنسی

خودشان اعالم کردند کھ کل این موجود 
بعد از آن . فقط یک جایگاه جنسی دارد

ھ ھم با تحمیل این نوع نگاه بھ زن، جامع
پس از تحمیل . ھم بتدریج قبول کرد

شکل اجباری سیستم قضائی را  حجاب
  .دادند

   پدیده ای بھ اسم دیھ بھ وجود آمد و توی 
قانون دیھ ھم آن موجودی کھ اعالم شد 

چ چیزی نیست بجز یک شرمگاه، زن ھی
بنابراین اعالم شد کھ قمیت و ارزش . بود

چ حق ھیآن موجود . زن نصف مرد است
یعنی نھ .  نمی تواند داشتھ باشدو حقوقی

حق داشتن فرزندش نھ حق طالق و نھ 
چ حق دیگری و تا آنجا پیش رفت کھ ھی

اگر زن تن بھ ھمخوابگی با ھمسرش  
من در اینجا . ندھد نفقھ اش قطع می شود

قصد ندارم کھ کلیھ قوانین جزائی را 
لیست کنم و توضیح دھم و معتقدم اکثر 

جمھوری اسالمی ی ئزنان چھ قوانین جزا
یا نخوانده  و چھ قانون اساسی را خوانده و

باشند، در زندگی روزمره شان احساس 
 کرده اند کھ این قوانین چگونھ علیھ شان

یعنی اینطور نیست کھ تو سر و . است
کارت حتما باید بھ دادگاه بکشد کھ بفھمی 
این قوانین چیست و تو را چگونھ 

جمھوری .  فرودست و برده نگاه می کنند
اسالمی  رسما با قوانین جزائی و مدنی و 

ش اعالم کرد کھ جایگاه برده  افرھنگی
ھمین جمھوری . برای زن قائل است

اسالمی در سازمان ملل با اینکھ برده گی 
قرار است در عرف بین المللی ممنوع 
باشد؛ یک صندلی اش را اشغال می کند و 
می نشیند و ھمھ ھم حضور او را می 

  .پذیرند
در حیطھ بین المللی جمھوری اسالمی 
بخشی از نظام سرمایھ داری حاکم بر 
جھان است و بھ شدت بھ بانک جھانی 

  در ایران سرمایھ گذاری. وابستھ می باشد
  می شود، نفت صادر می شود و استثمار 

  
وحشیانھ بر مردم انجام می گیرد، اما ما 
با یک روبنای تئوکراتیک مذھبی روبرو 

   .یژگی ھای خودش را داردھستیم کھ و
البتھ کھ این روبنای تئوکراتیک مذھبی 

ا می کند برای ھیشرایط را بیشتر م
  یعنی بی حقوقی و ستم . استبداد سرکوب و

را بی رحمانھ اعمال می کند تا بتواند 
  .را ھم تشدید بکند استثمار

  آن جایی کھ بھ لحاظ بین المللی ھم بھ  از
 مھمی در ھر حال جمھوری اسالمی نقش

جنبش ھای بنیادگرای منطقھ دارد و با 
آنھا در ارتباط نزدیک می باشد، الزام 
دارد بھ لحاظ ایدئولوژیکی پرچم سیاسی 

  .اش یعنی حجاب زنان حفظ شود
ھمین ھم میلیونھا تومان بودجھ  برای

اختصاص می دھد برای کنترل حجاب 
اماکن عمومی چرا کھ  خیابانھا و زنان در

صاب و نقطھ حساس این این مرکز اع
بھ ھمین دلیل است کھ ما می . نظام است

و ائتالف ھای طبقاتی  بینیم صف بندیھا
مثل . درون جنبش زنان شکل می گیرد

ھمان ائتالف ھائی کھ بین بخشھایی از 
زنان حکومتی با زنان سکوالر کھ عالقھ 
دارند با آنھا متحد شوند و از این طریق 

  .بھ چیزی برسند صورت گرفت
 یکی از گرایشات درون :صدیقھ محمدی

  جنبش زنان
 بلھ این یک گرایش مھمی :آذر درخشان 

بخاطراین کھ  . است درون جنبش زنان
این گرایش امکان فعالیت علنی دارد، 

دول غربی و . امکانات بین المللی دارد
شان مدافع این  رسانھ ھای رنگارنگ

این گرایش ھم در داخل . گرایش ھستند
ھم درخارج بلندگو دارد و می کشور و 

  بینم کھ اینھا موضوع حجاب را حذف می
برای این مسئلھ ھم بحث ھای . کنند

تئوریک و ایدئولوژیکی طرح می کنند و 
ادعا می کنند کھ حجاب مسئلھ زنان 

و تالش دارند مسئلھ مبارزه . ایرانی نیست
  دستور کار جنبش با حجاب اجباری را از

  .زنان خارج کنند

  
  این زنان با حرکتی کھ :یقھ محمدیصد 
  ھ یک میلیون امضاء  خواستند ک،کردند 

جمع بکنند بھ نظر تو علت این کھ 
نتوانستند توده و اکثریت زنان زحمت 

  کش، کارگر و خانھ دار را جلب کنند
   آیا از نظر شما گرایش دیگری از ؟چیست

  جنبش زنان در بطن جامعھ موجود است؟
  دعا دارند کھ کمپین اینھا ا:آذر درخشان

.  یک میلیون امضا توده ای شده است
یعنی توانستھ توده وسیعی از جوانان را 

 مرتبا ھم یک دوره سخنگویان. بسیج کند
 جوانانی ستن پیور اند،داخل کشو خارج و

ولی ، را کھ با خود ھمراه کرده بودند
واقعیت اش این است کھ این ادعا 

است در این درست . عوامفریبانھ ھم بود
ابتدا یک سری دختران و زنان جوان 

ابتدا کمپین  در. خارج ھم بھ اینھا پیوستند
 منتشر  اییک میلیون امضا بیانیھ اولیھ

در این بیانیھ نوشتھ شده بود کھ ما . کردند
خواھان رفع قوانین تبعیض آمیز علیھ 
زنان ھستیم و اینکھ باید ھمھ چیز برابر 

ایران  ھ درخوب خیلی چیز خوبیھ ک. باشد
برای ھمین ھم . چنین چیزی منتشر شود
اما فعالینی مثل . خیلی ھا امضا کردند

چون نمی شد جریانی . ماھا امضا نکردند
کھ تا دیروز می خواست نفرت مردم از 
رژیم را کم کند یک دفعھ مدافع حقوق 

کمپین بالفاصلھ اسناد . زنان شده باشد
دیگرشان را ھم منتشر کرد، مثل کلیات 
طرح و یک جزوه دیگری کھ بھ 
اصطالح بھ عنوان جزوه حقوقی شان 

توی کلیات طرح بود کھ نوشتند کھ . بود
ما منظورمان این است کھ اسالم در تضاد 
با حقوق زنان نیست و در ضمن ما دنبال 
کار سیاسی ھم نیستیم، با سیاست کاری 
نداریم، خوب دیگر معلوم شد کھ اینھا 

بعدا البتھ بیشتر . داصال چھ ائتالفی ھستن
 و بیشتر روشن شد کھ در حقیقت کال یک

ھای  فمینیست میلیون امضاء برنامھ
  . حکومتیفمینیستھای اسالمی ایران بود یا

  دوستانی کھ ممکن است تعجب حال برای
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کنند کھ چرا من این دو تا واژه  را بکار 
می برم، این توضیح را میدھم کھ 

ای غرب فمینیست اسالمی در دانشگاه ھ
یعنی آکادمیسین ھای غرب . درست شد

. آمدند و این پدیده را فرمولھ کردند
افغانستان و  کھ طالبان را در ھمانطور

 ھای جنبش ھای اسالمی را در کشور
فمینیست اسالمی . مختلف درست کردند

بھ  در ایران اساسا زنان حکومتی اند و
ھمین دلیل می گویم فمینیست اسالمی یا 

  . ی حکومتیفمینیست ھا
فمینیست ھای اسالمی در ایران زنانی 

چ ربطی ھینیستند کھ در جامعھ اند و یا 
بنابرین توی . با قدرت سیاسی حاکم ندارند

ایران فمینیست ھای اسالمی در حقیقت 
ھمان فمینیست ھای حکومتی اند کھ 
پراتیک شان ھمین یک میلیون امضاء 

چرا یک میلیون امضاء نتوانست . بود
 برای این !ھای زن را بسیج کندتوده 

است کھ حتی بعد از مدتی خودشان ھم 
توضیح دادند آماج اصلی اشان زنان 

بھ ھمین دلیل ھم برای . مجلسی است
گرفتن امضاء بیشتر می رفتند درجلسات 

تقریبا ھم توی مقاالتشان . روضھ خوانی
د ھیکھ فکر می کنم یکی از آنھا نا

ا اصوال کشاورز ساکن ایران نوشت کھ م
م برویم دنبال کسانی کھ دائما ھینمی خوا

با پلیس بخاطر حجاب درگیرند و نمی 
توانیم با زنان این چنینی در جامعھ 

بھ ھمین دلیل ھم اصال . حرمت پیدا کنیم
مسئلھ شان بسیج زنان زحمتکش و 

  . دانشجو نبود
من یک چیز سر این زنان زحمت کش در 

 خیلی من ھم مثل. رابطھ با حجاب بگویم
  رفتم ٥٨از فعالین کمونیست در سال 

برای اینکھ . کارخانھ کار کردمتوی 
 ھی سوسیالیستی را یعنی آگاھی آگا

سوسیالیستی کھ متعلق بھ طبقھ کارگر 
 ھی است و ما امکان دسترسی بھ این آگا

. سوسیالیستی را داشتیم ببریم توی طبقھ
وقتی کھ جمھوری اسالمی حجاب را 

 دو کارخانھ ای کھ من اجباری کرد توی
کار می کردم از جانب زنان کارگر 

بدترین مدل . مقاومت بسیار جدی ای شد
در آن دوره توی کارخانھ ھا ما چپی ھا 

بیاد دارم کھ وقتی کارخانھ . بودیم
استارالیت و داروپخش تعطیل می شد باید 
می آمدید و می دیدید زنان کارگر چھ 

گر زنان کار. جوری می آمدند بیرون
بطورعموم بسیار منظم و تمیز بودند و 
واقعا برای من جالب بود کھ بعد از 
کارشان کھ تمام می شد چقدر منظم لباس 
بیرونشان را کھ لباسی تمیز و مرتب بود 

ولی ما با چادر بودیم چرا؟ . می پوشیدند
. چون می خواستیم شبیھ توده ھا بشویم

من خودم یادم . دقیقا پوپولیست بودیم
کارگران زن از ما می پرسیدند شما ھست 

چرا جوراب می پوشید شوھرتان متعصب 
است؟ تصویری کھ از زن کارگر و 
زحمتکش داده می شود کھ گویا این زنان 
شکم گرسنھ اشان برایشان از اھمیت 
زیادی برخوردار است و مسئلھ مزد مھم 
است و کاری بھ مسئلھ حجاب ندارند 

بقھ اتفاقا زن ط. اصال درست نیست
کارگر ھمانند سایر اقشار و طبقات دیگر 
در جامعھ سیاست برایش مھم است، 
ایدئولوژی برایش مھم است، تحقیرشدن 

تحقیری کھ از جانب . اش  را می فھمد
. مرد کارگر بھش می شود را می فھمد

زودتر از . حجاب اجباری را ھم فھمید
موقعی  . بقیھ اتفاقا توی کارخانھ  فھمید

ردند و موقعی کھ  صبح کھ محدودش ک
می آمد کارت بزنھ برود وارد کارخانھ 
بشود، سرحجابش، جورابش، الکش و 

از این زاویھ بھ . غیره بھش گیر می دادند
نظر من ما باید تصور خیالی از زن 
کارگر و زحمتکش را یعنی آن چیزی کھ 

  بھ نظریھ ھایمان می خورد را کنار
  .بگذاریم

ومتی و زنان برگردم بھ پراتیک زنان حک
رفرمیست، کمپین یک میلیون امضاء 

نھ  اصوال نمی توانست نھ زن کارگر و

 .زن زحمتکش و نھ دانشجو را بسیج کند
نھ بخاطر اینکھ یک میلیون امضاء تو 
برنامھ اش ننوشت برای زنان کارگر 

د مثل مردھا؛ یا بھ ھیحقوق برابر بد
خاطر اینکھ توی برنامھ اش ننوشت کھ 

. یاز بھ سندیکای مستقل داردزن کارگر ن
 بخاطر :بھ خاطر چھ چیزی نتوانست؟یکم

این کھ اینھا نوشتند حقوق زنان با اسالم 
 اصوال آماج شان زن :دوم. مغایر نیست

حکومتی و منافع زنان حکومتی و قشر 
 این کمپین نمی :سوما. سنتی جامعھ بود

توانست این زنان را بیسج کند، بخاطر 
ود برای کنترل و مھار اینکھ درست شده ب

بعد از کمپین ھم ھمگرایی . جنبش زنان
سبز زنان را درست کردند با خانم زھرا 
رھنورد، شما بروید گزارش نشست شان 
کھ بر سر سالگرد مشروطھ بود را نگاه 

 تا آدم جمع کردند کھ خانم زھرا ٣٠. کنید
رھنورد بیاید و بگوید کھ ما باید این 

ھ مان توده ای جنبش ھمگرایی سبز زنان
خوب، نمی تواند توده ای بشود بھ . بشود

ھمگرایی سبز  این دلیل ساده کھ رھبر
زنان کھ زھرا رھنورد باشد، تئوریزه 

  .کننده حجاب اجباری بود
" فواید"زھرا رھنورد تنھا زنی بود کھ از 

حجاب؛ مقالھ نوشت، آنھائی کھ می آمدند 
توی خیابان اسید می پاشیدند، چاقو می 

ند بھ زن ھای بی حجاب فکر می کنید زد
. آنھا از کجا تغذیھ ایدئولوژیکی می شدند

زھرا رھنورد نرفت خودش دستھ ھای 
درست کند، اما وی ایدئولوژی ھی حزب ال

اش را فرمولھ کرد، ایده داد، نظریھ داد 
 ھا را قانع کند کھ چرا الزم ھیکھ حزب ال

است شما بروید و بھ صورت زنان تیغ 
خوب برای ھمین ھم ھمگرایی سبز . بزنید

چون توده ای . زنان توده ای نمی شود
   یک جنبش شکلشدن بر پایھ واقعیت ھای

  .می گیرد
  آذرجان تا اینجا فمینیست:صدیقھ محمدی

  ھای اسالمی و حکومتی را شما بھ خوبی 
   از این برنامھ راوقت زیادی. فشاء کردید
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این .  ما بھ این مسئلھ اختصاص دادیم
در . صاحبھ در دو بخش خواھد بودم

بخش اول بھ اھداف زنان اصالح طلب و 
 در .لیبرال در جنبش زنان پرداختھ شد

بخش بعدی ھم باید برویم بر سر اکثریت 
 کارگر، خانھزنان ایران کھ شامل زنان 

  .و زنان قشر متوسط جامعھ ھستند دار
صحبت کنیم و وظیفھ پیشروان رادیکال 

اینکھ سازمانھای جنبش زنان چیست و 
کمونیستی چھ وظایفی بر عھده دارند را 

در ھمین بخش اول تا  .بیشتر بحث کنیم
گرایش زنان حکومتی  آنجایی کھ بھ ھمین

و فمینیست اسالمی مربوط است اگر 
صحبت دیگری دارید، از آنجا کھ وقت 

  . دھیبرنامھ رو بھ اتمام است ادامھ د

  بی فکر می کنم پیشنھاد خو:آذر درخشان
 توجھ بھ اینکھ کسانی کھ می  و با ست

  خواھند جامعھ را تغییر بدھند، برای تغییر 
. اول باید بدانند واقعیت جاری چیست

نیروھای طبقاتی چھ کسانی ھستند و صف 
بندی ھای طبقاتی چطور دارد شکل می 

و این را اول روشن بکنند بعد کھ . گیرد
  آنگاه برای تغییر؛واقعیات شناختھ شد

یادی جامعھ کھ مبتنی بر شرایط عینی بن
است ایده داده میشود و برای عملی شدن 

  . آن تالش گردد
ھای  من سعی کردم سر فمینیست

حکومتی و اتحادی کھ با زنان سکوالر 
راست و رفرمیست با ایجاد یک میلیون 
امضاء و ادامھ آن ھمگرایی سبز زنان 
کردند، صحبت بکنم و نشان بدھم کھ چرا 

یک . ن اینھا چیزی بیرون نیامداز درو
چیز دیگری کھ باید بھ بحث ھای قبلی 
  اضافھ کنم یک دستھ از کسانی کھ در ابتدا 
قبل از کلیات طرح و جزوه توضیحی بھ 

  یک عده . کمپین پیوستھ بودند، جدا شدند
  ھم زمانی کھ یک میلیون امضاء آن بخش 
سازمان یافتھ اش  و یا رھبرانش کھ رفتند 

 ھمگرایی سبز زنان را با زنانی و سریع
  مثل زھرا رھنورد تشکیل دادند و گفتند
  کھ می خواھند در چارچوب جنبش سبز

  
این نکتھ آخری . حرکت کنند، جدا شدند

را ھم بگویم و آن این است کھ چیزی بھ 
ما یک جنبش . اسم جنبش سبز نداریم

اجتماعی داریم کھ جنبش توده ھای 
ھ ھای وسیعی است کھ برای خواست

 یک جناحی از. گوناگون بھ خیابانھا آمدند
 خود حاکمیت مثل موسوی و دارودستھ

ھم آمدند و تالش کردند مھر خود را  اش
برجنبش اجتماعی بکوبند و گفتند و تبلیغ 

   .کردند کھ این جنبش، جنبش سبز است
   برای حذف سرخ ھا :صدیقھ محمدی

 سرخ ھا و اقشار گوناگونی :آذر درخشان
ال مسئلھ شان مسئلھ موسوی و کھ اص

زھرا رھنورد، دفتر تحکیم وحدت و اینھا 
مبارزه شان ھم با . نیست نبوده و

جمھوری اسالمی بر سر این نیست کھ 
. مثال چرا قانون اساسی اجرا نمی شود

مردم اصال خواھان این ھستند کھ این 
یک نکتھ مھم . قانون اساسی برچیده شود

این زنان این است کھ برخی از  دیگر
ی یرفرمیست و اصالح طلب در دوره ھا
 ٥٧طرح می کردند کھ ما نباید مثل سال 

کاله سرمان برود و باید مسئلھ زنان را 
. طرح کنیم و دنبال مسائل کالن نباشیم

ناگھان در دوره ای کھ مردم بھ خیابانھا 
برای مبارزه علیھ جمھوری اسالمی 
 ریختند، ھمین سخنگویان اعالم کردند کھ

االن دیگر یک جنبش توده ای یعنی 
جنبش "وجود دارد و این " جنبش سبز"

باید خواست ھای عمومی یعنی " سبز
ھمان رای من کو و اجرای قانون اساسی 

اگر  .را در دستور کار خود قرار بدھد
با  جنبش ھای دیگر مثل جنبش زنان

 خواستھ ھایش در این جنبش شرکت کند،
  "سبز جنبش"نتیجھ آن خواھد شد کھ در 

  . شکاف بیفتد
ھا توی حاشیھ می آن :صدیقھ محمدی

   .افتند
    نھ، یعنی جنبش از ھم می:آذر درخشان

    دمکراسی خواه،این چھ جنبش عادالنھ
  است کھ اگر زنان با خواستھ ھایشان در

  
  می دارد؟ البتھ  آن شرکت کنند، شکاف بر

 روشن است چرا، یک بخش زیادی از
بھھ مشارکت و دفتر تحکیم وحدت، ج

حکومتی ھای دیگر، تالش داشتند جنبش 
. اجتماعی را بھ زیر رھبری خود بکشانند

برای ھمین ھم رھبران کمپین فرمولھ 
کردند کھ باید خواستھ ھای زنان را بھ 
کناری بگذاریم و سعی کنیم کھ در جنبش 

قرار بگیریم و خواستھای عمومی " سبز"
 ...را مثل رای من کو، حق شھروندی و

فکر می کنند کسی ھم . را پیش ببریم
نیست کھ بپرسد این فرمولبندی کھ کردید 
و در اطاق ھای فکر خارج از کشور بھ 
شما یاد دادند در خدمت کدام بخش از 
زنان جامعھ است؟ و یا موسوی در بیانیھ 

م ھیاش می آید و می گوید کھ می خوا
بعد . جامعھ سکوالر توحیدی درست کنیم

 کرنا تبلیغ می شود کھ چھ ھم با بوق و
م جامعھ ھینشستھ اید موسوی گفتھ می خوا

این خواستھ ھا و . سکوالر درست کنیم
بندی ھا بھ درد زنان حکومتی و  فرمول

برای ھمین  . می خوردزنان مرفھ جامعھ
ھم می بینم کھ این خواستھا پشتوانھ داخلی 

  .و بین المللی دارد
ی  آذر جان از توضیحات:صدیقھ محمدی

کھ دادی خیلی تشکر می کنم و امیدوارم 
بینندگان عزیز را با خودمان در بخش دوم 
این مصاحبھ ھمانطور کھ قبال نیز گفتم در 
باره راه حل ھای انقالبی و کمونیستی 

بار دیگر از شما تشکر می .داشتھ باشم 
کنم و بھ شما خستھ نباشید می گویم و 
ھمراه رفقایی کھ در بخش تکنیک و فنی 
ھستند تا دیدار بعدی بھ شما بدورد می 
گویم و برایت اوقات خوبی را آرزو می 

  .کنم موفق باشید
 من ھم خیلی تشکر می کنم :آذر درخشان

شما و بینندگانی کھ با صبوری این  از
بحث را گوش کردند و ھم چنین از رفقای 

   .بخش تکنیک نیز متشکرم

  ■.ادامھ دارد
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  شعری از غاده السمان

  عری از سوریھشا

  برگرفتھ از سایت سینمای آزاد

  

    من آمدیه ی اگر به خان
   برایم مداد بیاور مداد سیاه

   ام خط بکشم خواهم روی چهره می
   تا به جرم زیبایی در قفس نیفتم

   ! روی قلبم تا به هوس هم نیفتمیک ضربدر هم
   ها یک مداد پاک کن بده برای محو لب

   !خواهم کسی به هوای سرخیشان، سیاهم کند نمی
   یک بیلچه، تا تمام غرایز زنانه را از ریشه درآورم

تر به  ها راحت بدون این... شخم بزنم وجودم را 
   !روم گویا بهشت می

، سرم هوایی یک تیغ بده، موهایم را از ته بتراشم
   بخورد

   !واسطه روسری کمی بیاندیشم و بی
   نخ و سوزن هم بده، برای زبانم

   بدوزمش به سق... خواهم  می
   !اینگونه فریادم بی صداتر است ...

  قیچی یادت نرود، 
   ! هایم را سانسور کنم خواهم هر روز اندیشه می

   پودر رختشویی هم الزم دارم
   !برای شستشوی مغزی

   ا که شستم، پهن کنم روی بندمغزم ر
هایم را باد با خود ببرد به آنجایی که عرب  تا آرمان

   .نی انداخت
   ! بین بود دانی که؟ باید واقع می

   !کن هم اگر گیر آوردی بگیر صداخفه 
  خواهم وقتی به جرم عشق و انتخاب،  می

   زنندم برچسب فاحشه می
   !بغضم را در گلو خفه کنم

   خواهم  را هم مییک کپی از هویتم
برای وقتی که خواهران و برادران دینی به قصد 

  ارشاد، 
  کنند،  فحش و تحقیر تقدیمم می

   !به یاد بیاورم که کیستم
   فروختند اگر جایی دیدی حقی می... ترا به خدا 
   تا در غذا بریزم... برایم بخر 
   !دهم خودم قبل از دیگران حقم را بخورم ترجیح می

   پولی برایت ماندسر آخر اگر 
  برایم یک پالکارد بخر به شکل گردنبند، 

و رویش با حروف درشت ... بیاویزم به گردنم 
   من یک انسانم : بنویسم

   من هنوز یک انسانم
  ■ من هر روز یک انسانم
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  کشف حجاب 
 یا آزادی در سراشیب؟

  لوپا حسن :  نویسنده
  سحر منصور: برگردان 

اب از برقھ ای كھ سر تا پا را می پوشاند گرفتھ تا چادر و حج
ابریشمی سیاه تمامی اینھا بھ روشنترین ترین ابزار و سمبول 

تا كنون . ایدئولوژی اسالم سیاسی در چند دھھ گذشتھ تبدیل شده اند
مقاالت مھمی در باره علل و تاریخ حجاب نوشتھ شده اند كھ چگونھ 
اسالم آنھا را بھ مثابھ پوششی بسیار خشن برای زنان توجیھ كرده 

خواھم بر سر جدلی كھ در مورد توجیھ ی لھ مدر این مقا. است
پوشیدن حجاب اسالمی بصورت ادامھ داری موجود بوده است از 

ھمچنین بھ این نكتھ بپردازم كھ  درونی تمركز كنم وی  هدیدگا
چگونھ زنان جوان مسلمان كھ در غرب تحصیل می كنند تالش می 

ایی كنند كھ موقعیت خود را كھ توسط مذھبی كھ با تبعیض گر
  .جنسی ذاتیش بھ آنھا  تحمیل شده، نھادینھ نمایند

امرزوه زنان جوان مسلمان حجاب را كشف می كنند و آن را در “ 
 حجاب كنترل نھایی بدن خویش -پرتو اھداف اصلیش معنی می كنند

من حجاب را رعایت می كنم چرا كھ ... می گرداند را بھ زنان باز
پوشم چرا كھ من یك زن من آنرا می . بھ من آزادی می بخشد

مسلمان ھستم و اعتقاد دارم كھ بدنم مسئلھ خصوصی مشخص من 
  ’’.است

یك زن مسلمان متولد كانادا كھ فارغ  نقل قول باال مقالھ ای است از
در سن بیست و یك سالگی بھ ناگھان تصمیم بھ . التحصیل كالج است

ھای  با وجود احترام كامل بھ دیدگاه. كشف مجدد حجاب می گیرد
ھای مدنی و آزادی انتخاب ھر نوع پوشش برای زنان در یك ی آزدا

جامعھ دموكراتیك، كماكان نمی توانم درك كنم كھ چھ عواملی باعث 
می شود تا یك زن تحصیل كرده و بزرگ شده آمریكای شمالی 
آزادی خود در انتخاب پوشش را رھا كرده  و حجاب بر سر كند و 

  .اد شده استخود را بفریبد كھ دیگر آز

او فكر می كند كھ صرفا با پوشیدن حجاب كنترل كامل بر بدن خود 
ما نیاز ! یواقعا چھ درك متوھمی از ایده رھای. را كسب كرده است

داریم كھ بھ ریشھ چنین دركھایی از رھایی پرداختھ و رابطھ پوشش 
از آنجایی كھ كل ایده پوشش از . بھ رھایی زنان را بررسی نماییم

ات مستقیم قرآن سرچشمھ می گیرد، اجازه دھید در مرحلھ دستور
 بیاندازیم وھی اول بھ چند آیات كھ از نوشتھ ھای مقدس است نگا

   بھبررسی كنیم خداوند تا چھ حدودی كنترل بدن توسط خود زن را

  

   ٨١ شماره ٦٢ كتاب ٧جلد  .او داده است

  حقی استآنچھ كھ بیشتر از ھمھ ادایش رواست،“ :پیغمبر می گوید
  .كھ بھ مرد داده شده تا از بخش ھای خصوصی زن  لذت برد

  (p٥٢٦,٨:Ref)M٥٫٤  )از جملھ حقی كھ در عقد ازدواج است(
  . شوھر حق كامل دارد كھ از ھمسر خود لذت برد: حقوق شوھران

از باالترین نقطھ سرتا كف پا، ھر چند دخول از مقعد مطلقا : الف(
  . از نظر فیزیكی زیان وارد نكندتا زمانی كھ) غیر مجاز است

یك زن باید ارگانھای تناسلی خود را جھت خدمت در  :یامام غزال
 (I,p٢٣٥.vo١:٧:Ref)                   .تمامی اوقات آماده نگھدارد

:٣٣٥٥Number   ٠٠٨ book (Shahin Muslim)  

اگر زنی شبی را دور از رختخواب شوھرش بگذراند، فرشتھ ھا تا 
  .بھ او لعنت خواھند فرستادبامداد 

ازھیچ “ :فرمودند )رحمت هللا(پیغمبر: عمربن الخطاب می گوید
  ”.مردی علت كتك زدن ھمسرش بازخواست نخواھد شد

 (Sunann Abu Dawud ١١.٢١٤٢)Book١١, Number ٢١٤٢:  

را كھ مرد بخواھد بھ ’’ یشیوه ا“ھر ھی بنظر می رسد كھ قانون ال
 وقت بخواھد او را تنبیھ كند را تضمین ھمسرش دخول كند و یا ھر

.  نموده است و اینكھ زن ھیچ حق شخصی در این مورد را ندارد
عمیق بھ جوامع اسالمی بیاندازیم تا ببینیم ی  هنیاز بدان نیست كھ نگا

. كھ قانون شرعی ھزار سالھ چھ بالیی بر سر زنان آورده است
لمان مجبور است بخاطر عدم وجود آشنایی قبل از ازدواج، زن مس

خود را بھ مرد كامال بیگانھ ای كھ بھ او شوھرش داده اند تسلیم 
سئوال من این . نماید و مالكیت بدن خود را كامال بھ او واگذارد

است كھ حجاب چگونھ می تواند بھ دفاع زنی برود كھ شب ازدواج 
می شود؟ چھ حفاظی حجاب می تواند برای زن  ھی بھ تجاوز او منت

نماید زمانی كھ باید نیازات شوھر را برآورده نماید، حتی اگر فراھم 
خود او چنین نیازی را نداشتھ باشد؟ چرا او نمی تواند اوضاع را 

را ’’ كنترل كامل بر بدن خود“بدست خود گرفتھ و بھ اصطالح 
اختیار كند و از این طریق در مقابل تنبیھاتی كھ حدیث ھا برای  

  . خود حفاظت نمایدشوھرش قایل شده اند، از 

 زن جوان كانادایی در مقالھ خود بھ نكات جالبی اشاره می كند، مثل
. پوشیدن حجاب مرا از توجھ دائمی بھ جسم خودم رھا كرده است‘‘

زیبایی . چرا كھ ظاھر من موضوع قضاوت عمومی قرار نمی گیرد
من و یا حتی عدم وجود آن از قلمرو بحث مشروع خارج گشتھ 

من چگونھ است، آیا ھمین  یگر نمی داند موھای سركسی د. است
لحظھ از سالن آرایش بیرون آمده ام یا نھ، آیا كمی اضافھ وزن دارم 

چون كسی  یا نھ، و یا اینكھ پوستم آثار ترك خوردگی دارد یا نھ
“ : یاین كردار بھ ظاھر منطق’’ .چیزی نمی داند، اھمیتی ھم ندارد

شاید چنین تصوری را ’’ معرض قضاوت عمومی قرار نگرفتن
 کھبیافریند كھ زنان مسلمان از كسب استانداردھای باالی زیبایی 
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این اساس  مردان برای زنان تعیین می كنند، رھا گشتھ اند و بر
. بھ مثابھ انسانھایی برابر در جامعھ خود بھ حساب می آیند واقعا

 آیا !یچنین بحثی بیشتر شبیھ فانتزی فمینیستی است تا بحث اسالم
شما می توانید یك جامعھ اسالمی را بیابید كھ معیارھایی از قبیل 
ظاھر فیزیكی زنان بخصوص زمانی كھ در جستجوی عروس آینده 

ببخشید، . کھ از طریق ازدواج سنتی تنظیم شده، را شامل نشود
خواھری كھ خاطرخواه حجابید، آدمھایی وجود دارند كھ برایشان 

انست كھ پوست پیشانی شما چروك دارد و خواھند د’’ اھمیت“
زمانی وجود دارد كھ . موی سرتان مناسب نیستخورده یا آنكھ 

. ھمچون قطعھ مبلی توسط آنھا مورد آزمایش قرار خواھید گرفت
بلھ سنجش قیمت زن متناسب با جذابیت او، در واقع نگرش 

ھر چند كھ اسالم با ربط دادن این مسایل بھ . جھانشمول مردان است
 برای مردان مسلمان كمی آبرو خریده باشد مثال ھمانند ھی ن الفرما

بھترین زنان آنانند كھ “ : پیغمبر فرمود :آنچھ كھ در زیر می آید
  ٢٢٨ھمانجا صفحھ ’’ .صورت زیبا و مھریھ ناچیز داشتھ باشند

توجیھ گران اسالمی در تالش جھت دفاع از پوشش، اغلب انگشت 
 رفتھ و آنان را بھ جرم اینكھ رھایی خود را بھ زنان در غرب نشانھ

تعریف می كنند، محكوم ’’ پوشیدن چیزی نزدیك بھ نپوشیدن“ را با 
برای این نوع افراد، زنان یا بی حجاب اند یا حجاب . می نمایند

! كامل دارند، ھیچ چیز بین این دو افراط نمی تواند وجود داشتھ باشد
ھرشان ارزش این درست است كھ در غرب زنان بر اساس ظا

آنھا تبدیل بھ ابزار گشتھ و اغلب از آزار جنسی . گذاری می گردند
من . بدون شك ھر جامعھ ای مشكالت خود را دارد. رنج می برند

مشخصا از اینكھ زنان در كل رسانھ ھا بھ ابزار جنسی تبدیل می 
ما باید قبول كنیم كھ زنان در آمریكای . گردند، خوشحال نیستم

ا بسیاری از حقوق و آزادی ھای خود را با چند دھھ شمالی و اروپ
آزادی پوشش فقط یكی از . مبارزه و جنبش ھا بدست آورده اند

خدمات زنان را  اگر ما دستاوردھا و. چندین حقوق مدنی آنھاست
 نھ تنھا ھیچ كلیشھ كرده و آنان بھ ھورا كشان خارج گود تقلیل دھیم

) یبخصوص جوامع اسالم (خدمتی بھ زنان كلیھ جوامع عقب مانده
  .نكرده ایم بلكھ امید آنان بھ پیشروی را سركوب كرده ایم

قانع كننده ترین دلیل جھت رعایت حجاب از طرف علمای اسالمی 
چیست؟ آنھا مدام بحث می كنند كھ پوشیدن روسری یا حجاب، 
 -مردھا را از نگاه بھ زنان بھ مثابھ یك ابزار جنسی باز می دارد

می شود كھ مردھا بھ ظاھر زن بی توجھ شده و در حجاب باعث 
چھ منطق زیبای “ .عوض بھ شخصیت و افكار آنھا توجھ نمایند

بحث من این است كھ حجاب بھ تحكیم این ایده كھ زنان ! یواروانھ 
و بدین . بھ غیر از ابزار جنسی چیز دیگری نیستند، می پردازد

 نكردن مرد تحت تحریك“ علت است كھ زنان مجبورند كل مسئولیت
 بدوش ،یرا با پیچیدن بی قواره خود در پارچھ ا’’ یھر شرایط

  سال١٤٠٠اما واقعیت اینست كھ برقھ و یا حجاب در . گیرندب

از انسانھای آزاد و ه ی موقعیت زنان را بھ گرو گذشتھ قادر نبوده
مھم نیست كھ تا چھ حد اسالمیان در دفاع از . مستقل ارتقاء دھد

 گری كنند، آنچھ مھم است این است كھ حجاب سمبل حجاب توجیھ
جداسازی . بردگی و ستم زنان مسلمان در سراسر جھان بوده است

ھمچنین نھادینھ  ، كنترل آزادی حركت ویزنان از زندگی اجتماع
كردن سیستم آپارتاید جنسی فقط برخی از بھترین خدمات حجاب تا 

  .كنون بوده است

ست و بال بازی در تبلیغ اینكھ اسالم توجیھ گران اسالمی ھمیشھ د
’’  برای نقش فعال در جامعھه ی  و جایگا-رھایی واقعی“بھ زنان 

است كھ ما شاھد ’ یرھایی واقع‘ آیا بھ دلیل ھمان . داده، داشتھ اند
اینچنین درصد باالیی از بی سوادی در میان زنان خاورمیانھ ھستیم 

 را اختناق زنان در و آیا بھ ھمان علت است كھ جھان عرب’’ ؟
بنظر می رسد كھ ھیچ كس ’’ ؟.برگرفتھ و بسمت ركود پیش می رود

حجاب زنان را در مقابل ‘نمی خواھد بھ اشتباه اساسی این بحث كھ 
چرا مردھای . محافظت می كند، بپردازد’ سوء استفاده جنسی مرد

مسلمان بھ این ایده كھ بھ ھمھ مردھا و در تمامی سنین مربوط می 
د، وقعی نمی گذارند، زمانی كھ آنھا دست و یا گردن لخت یك گرد

دختر را می بینند حالی بھ حالی می شوند، چنین شیوه نگرشی چھ 
زمانی كھ . پیامی برای یك دختر جوان مسلمان می تواند داشتھ باشد

او قدم بھ دنیای بیرون می گذارد، آیا نباید بیاموزد كھ نیاز بھ احترام 
ارد؟ بسیار عجیب است كھ ما ھرگز بھ ضربات بھ جنس مخالف د

روانی مختلفی كھ یك دختر جوان، با رعایت حجاب اجباری می 
  .تواند متحمل شود فكر نمی كنیم

آنان نیاز . زنان مسلمان بھ چیزی بیشتر از تعلیمات قرآنی نیاز دارند
 دارند كھ می توانند بدون كمك پوشش و حجاب، یبھ ھدایت اخالق
اصال چرا باید زنان ھمیشھ نگران آن باشند . یف باشندفروتن و شر

كھ چھ بپوشند و چھ نپوشند؟ مھم اینست كھ آنچھ بھ زن احترام می 
بخشد با اینكھ او چھ پوشیده بسیار بی ربط است بلكھ این مسئلھ 

  . بیشتر بھ تفكر او و شیوه استفاده از آن ربط دارد

من “  بر آن تاكید می كند در آخر، در ارتباط با آنچھ  كھ  زن جوان
این در .... حجاب را رعایت می كنم، چون كھ انتخاب خود من است

من از اینكھ او احساس رھایی ’’ .من احساس رھایی ایجاد می كند
  اما. می كند و این آزادی را دارد كھ حجاب را انتخاب كند خرسندم
ب و آنچھ كھ نیاز بھ یادآوری دارد این است كھ میلیونھا زن عر

 حجاب برای. ایرانی از آزادی حق انتخاب پوشش برخوردار نیستند
من فكر می كنم برای زنان . آنان یك الزام قانونی و اجباری است

یا  مسلمانی كھ در جوامع آزاد بزرگ شده اند، ھواداری از پوشش و
حجاب  بھ معنی نمایشی ظالمانھ علیھ صدھا و ھزاران زنی است 

 غ زده و اسید پاشیده اند و ھمچنین بسیاری كھكھ بھ صورتھایشان تی
كشتھ و زندانی گشتند تا رژیم اسالمی در ایران و دیگر دولتھا 

■ .توانستند حجاب را اجباری و سلطھ خود را برقرار كنند
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  !این بار مماشات با نظام مردساالر امپریالیستی
  

  "»امپریالیسم«لھ نظامی و گفتمان جنبش ھای اجتماعی، مداخ"در نقد مقالھ نوشین احمدی خراسانی
  

  لیال پرنیان و اخگر فرزانه

جنبش ھای "اخیرا نوشتھ ای از نوشین احمدی خراسانی با عنوان 
و . منتشر شده است» امپریالیسم«اجتماعی، مداخلھ نظامی و گفتمان 

مناسبات جنبش ھای ی ھمانگونھ كھ از عنوانش پیداست بھ بررس
اما . پردازدی ان در عرصھ بین المللی ماجتماعی از جملھ جنبش زن

چنین بررسی با مسئلھ امپریالیسم ی شود در اولین قدم برای مگر م
 و یا نیرویی بنابر موقعیت طبقاتی وه ی ھر كسی، گرو. روبرو نشد

اجتماعی خود مجبور است كھ در اولین قدم تكلیف خود را با نظام 
را " یجدید"ھرا راه اما نوشین احمدی ظا. امپریالیستی روشن كند
 نفی یدھد كھ وجود چنین نیروئی را بكلی یافتھ است و ترجیح م

و بر طبق معمول با ھدف قرار دادن نیروھای چپ و . كند
تا كنونی آنھا را  عامل شكست ھا و ی و انقالبی سیاستھاتی كمونیس
  . ھای جامعھ و افراد آن معرفی كندی بدبخت

 پردازد، آنرا یم’’ فتمان امپریالیسمگ“ در چنین فرایندی او بھ نقد 
ناكارآمد، مضر و زاییده ذھن چپ ھا می داند و لزوم و ضرورت 

  .سازدی را مطرح م " یجدید"گفتمان 

 بحث ھای او بسیار فراتر از نفی امپریالیسم است، حملھ دیگری 
 است علیھ نیروھای رادیكال جنبش زنان و دیگر جنبشھای اجتماعی

رای جنبش زنان و سایر جنبشھای اجتماعی در مسیری را كھ وی ب
كند، مسیری است كھ بارھا و بارھا ی عرصھ بین المللی تجویز م

: آزمایش شده و نتایج آن در برابر چشمان میلیون ھا نفر قرار دارد
كنیم كھ بھ برخی از ی ما تالش م. ادامھ و بازتولید ستم و استثمار

ت آن و آلترناتیوی كھ در پیش عمده ترین نكات این نوشتھ و استدالال
  .گذارد بپردازیمی م

  :  یو  استقالل طلب" گفتمان ضدیت با امپریالیسم" نقد -١

و " گفتمان امپریالیسم"نوشین احمدی خراسانی مخالفت خود با 
مبارزات و جنبش ھای استقالل طلبانھ در كل را با اشاره بھ  

.  كندی آغاز مشكست تجارب انقالبات رھایی بخش در قرن گذشتھ 
كند كھ ی البتھ او بحث ھایش را از زبان و عملكرد نسل جدید بیان م

بھ گفتھ او دیگر حاضر نیستند تجارب پدران و مادران خود را 
زیرا نسل قبلی با كسب استقالل پس از تحمل ھزینھ . تكرار كنند

بنابراین . سنگین بھ جایی نرسیدند و دوران تلخی را تجربھ كردند
  بیاورند و بطوری دھند كھ بھ طرف استعمارگرانشان روی مترجیح 

   و امثالھمو ناتوی مشخص با امپریالیسم آمریكا و كشورھای غرب 

  استی نمونھ آنھم بصورت غلیظش لیب. شوند" ھم پیمان"متحد و یا 

قول او در  كھ بھ" اوباما یا با ما یا با اونا"و بصورت رقیقش شعار 
  .اده شده استسر د" جنبش سبز ایران" 

آیا ماھیت استقالل طلبانھ و یا :  آید این استیاما سوالی كھ پیش م
این جنبش ھا باعث شكست آنھا ) یضد امپریالیست(ضد استعماری 

شده است یا ماھیت منحرف و  فاسد و مرتجعانھ رھبران فرصت 
  .طلب و وابستھ آنھا؟ تجربھ انقالب ایران در پیش روی مااست

علیھ امپریالیسم و رژیم وابستھ بھ آن ١٣٥٧ مردم ما در سال
مرتجع و واپسگرا و زن ی اما یك نیرو. برخاستند و قیام كردند

ستیز بھ خاطر ھمان بند و بست ھایی كھ خانم احمدی از فواید آن 
در این نوشتھ بسیار گفتھ است رھبری انقالب مردم را دزدید و 

مردم اشتباه بود و یا آیا راه . زندگی مردم را بھ خاك و خون كشاند
و بند و بست ھای یك نیروی مرتجع اسالمی كھ برای ی فرصت طلب

رسیدن بھ قدرت بھ ھمھ کار دست زد؟ جمعبندی نوشین احمدی از 
نسل و انقالب گذشتھ وارونھ است یعنی جنبھ استقالل طلبی مردم را 

داند در حالیكھ رھبری آنرا نیروھایی زیرك و ی عامل شكست م
جنبش ھای  بھ جنبش ھای اجتماعی معرفی می کند وھنرمند 

اجتماعی را فرا می خواند کھ از این رھبران مرتجع و وابستھ کھ با 
  !زد و بند با امپریالیستھا بھ قدرت رسید، بیاموزند

گفتمان کالسیک "خانم احمدی ھمین مسئلھ را بھانھ كرده و 
 ٢٠و  ١٩كھ زاییدۀ گفتمان چپ در قرن ) را( »امپریالیسم«

  . آوردی این بدبختی ھا بھ حساب می داند، باعث و بانی م" میالدی

بلكھ یك " یچپ سنت"اوال امپریالیسم نھ ساختھ و پرداختھ ذھن 
نیروی مادی، موجود و واقعی با یك عملكرد مشخص بوده است كھ 
وجود آن و عملكردھایش در بیش از یك قرن گذشتھ بطور 

 جوامع و افراد در گوشھ و كنار روزافزونی بیشتر و بیشتر توسط
جالب آنجاست كھ نیروھایی كھ واقع گرایی . شودی جھان احساس م

و واقع بینی ورد زبانشان شده است، بطور حیرت آوری منكر وجود 
ثانیا واقعیت امپریالیسم نھ توسط چپ بلكھ اتفاقا توسط . شوندی آن م

اما آنھا . ه استخود اقتصاددانان بورژوازی اولین بار بكار برده شد
تالش داشتند كھ ماھیت امپریالیسم را تنھا در عرصھ كشور گشایی 



  ٢٥ صفحھ                                                                                                    ٢٤ه شمارھشت مارس 
 

 

 در حالیكھ لنین بعنوان یك رھبر و تئوریسین. و نظامی محدود كنند
    آنكمونیست تالش كرد جنبھ ھا و عملكردھای اقتصادی و اجتماعی

  در عرصھ ھمراه با عملكرد ھای نظامی و تغییر و تحوالتی كھ
 سبب شده است را نشان دھد و بدین وسیلھ درك درست تر و جھانی

  .دقیق تری از عملكرد امپریالیسم در عرصھ بین المللی بدھد

 افراد و یا نیروھا تنھا جنبھ استعمارگرانھ یاگر برخی حت
نوشین احمدی این جنبھ آن را ھم . بینندی امپریالیستی را دیده و یا م

  . انگاردی نیز نادیده م
كند كھ ی ل اینجاست كھ چرا نوشین احمدی اینگونھ تالش ماما سوا

نھ تنھا گفتمان ضدیت با امپریالیسم بلكھ گفتمان امپریالیسم را در كل 
رد كند و آنرا زاییده ذھن كمونیستھا بداند؟ زیرا در آنصورت آمریكا 
ی و انگلیس و دیگر كشورھای امپریالیستی بھ كشورھای معمول

ا از دیگران قدرتمندترند و پتانسیل كمك و شوند كھ تنھی تبدیل م
دارند و الزم است كھ با آنھا مناسبات و روابط دیپلماتیك ی ھمكار

  .برقرار شود
كنند، بھ خاطر ی می دخالت نظامی بنابراین اگر آمریكا و ناتو در لیب

بھ "، یو نھ بھ خاطر منافع امپریالیست" بشردوستانھ استی كمك ھا"
خواھد از شر قذافی ی  نسل جوانی است كھ مخاطر جواب بھ فریاد

از مرتجعترین نیروھای ھی و نھ بھ قدرت رساندن گرو" رھا شود
وابستھ كھ بعنوان یك دولت دارند سرھم بندی می کنند کھ بھ خورد 

است " تیز ھوشی ھا و ھنر نمائی ھای دیپلماتیك. "مردم لیبی بدھند
نھ كنترل  از كرده است وكھ پای نیروھای نظامی و ناتو را بھ آنجا ب

  !و تقسیم نفت و منابع لیبی میان غارتگران امپریالیستی
بنابراین با یک جمعبندی مبتنی بر واقعیت می بینیم کھ، علت 
شکست بسیاری از جنبش ھای استقالل طلبانھ، استقالل طلبی و 

اشان نبود بلكھ دلیل این بود كھ رھبری  مبارزات ضدامپریالیستی
 مستقل نبودند و بھ دالیل متفاوت ایدئولوژیكی و یا این جنبش ھا

برای استفاده از تضادھای بین كشورھا و قطب ھای ی پراگماتیست
 و .امپریالیستی شرق و یا غرب، با بلوك متقابل سمت گیری كردند

ھنگامی كھ با مبارزات مردم یك امپریالیسم بھ زانو در می آمد اسیر 
ن مسئلھ در مورد یكی از شاخص ای. شدندی امپریالیسم دیگری م

نمونھ مھم دیگر آن . ترین این مبارزات یعنی ویتنام صادق است
افغانستان است كھ رھبری مرتجع مذھبی و شرور آن سرمست از 
منابع مالی و نظامی قدرتھای امپریالیستی غرب و وابستگان مرتجع 

 و منطقھ ای، پای مرتجعین جھانی و منطقھ ای را بھ آنجا باز كرد
جنگ ھای خانمان برانداز را بر مردم این كشور تحمیل كرد كھ 
ادامھ ھمان وضع تا بھ امروز ادامھ دارد و اوضاع نھ تنھا بھتر 

  .  شودی نشده كھ روزبروز بدتر م

كھ نوشین احمدی جایگزین گفتمان " یجدید"  گفتمان-٢
  كندی ضدامپریالیستی م

فرصت "استفاده از  از بحث ھای نوشین احمدی بر سر ی بخش مھم
است، و در حقیقت تمام تالشش این است کھ منكر " ھای خارجی

گفتمان "بودن ھی امپریالیسم شود و با تکیھ برآن ناكارآمد و وا
در نتیجھ آلترناتیوی را كھ . را پیش گذارد" ضدیت با امپریالیسم

  " جدید"گذارد استفاده از فرصت ھای خارجی با ویژگیھای ی پیش م
  . است

، گفتمان کالسیک ضدیت با امپریالیسم یاز این رو در شرایط کنون"
بالقوه و بالفعل » فرصت ھا و امکانات«و تمدن غرب، یکسره ھمۀ 

و عدالت و ی کھ بھ دموکراسی ، از مردمیبین المللی را در دیپلماس
اتفاقاَ ما امروز نیازمند گفتمان . کندی چشم دوختھ اند سلب می برابر
و مبلغ نفرت و » تضاد برانگیز«آن کھ ی م کھ بھ جاھستیی تازه ا
امکانات و «با این یا آن کشور باشد بتواند در عین حال کھ ی دشمن

و  یجھانی و افکار عمومی بین المللی دیپلماس» بالقوهی فرصت ھا
و اتفاقا از آن بھ نحو احسن (کند ی را رد نمی غربی دولت ھا
و آینده ی را با تیزبین»  منافعتفاوت«، اما مفھوم )بردی استفاده م

تبیین کند، و در ادامھ، از تفاوت ی ببیند و بتواند آن را بھ خوبی نگر
. سود ببرد» یمنافع مل«دیپلماتیک، در جھت ی منافع، با ھنرمند

کھ حامل گفتمان چپ ی اجتماعی سیاسی متاسفانھ امروز نیروھا
ی ھای ین ویژگفاقد ای ھستند گویی سنتی گرایی یا گفتمان ملی سنت

ی قوی شک اگر یک جنبش و نیروی بی انعطاف پذیر ھستند، ول
با چنین گفتمان غیرخصمانھ با دیگر کشورھا اما ھوشیار ی اجتماع

توان امیدوار بود کھ جنبش ی بھ وجود آید، می و متعھد بھ منافع مل
تازه و ی بھ ویژه جنبش زنان کشورمان، مسیری اجتماعی ھا

  "واھد کردمتفاوت را تجربھ خ
نقل قول باال ھستھ بحث نوشین احمدی را در خود فشرده دارد، بر 

جدیدی "تاكید می كند و گفتمان  "گفتمان ضدیت با امپریالیسم"رد 
را كھ بر اساس تفاوت منافع میان دولتھاست و باید از این تفاوت "

  .سود برده شود را پیش می گذارد" ھنرمندی دیپلماتیك"منافع با 
  : دھد كھی ادامھ می حمدنوشین ا

چھ در زمان (جھان،  گوناگون در سراسری تضاد منافع دولت ھا"
، ھمواره بستر بھره وری از )جنگ سرد و چھ در حال حاضر

اجتماعی، ی جنبش ھای را برا» خارجیی امکانات و فرصت ھا«
اما آنچھ کھ امروز را از دیروز متفاوت کرده آن . فراھم نموده است

جنبش ھای ی ع و امکانات و فرصت ھای خارجی برااست کھ مناب
اجتماعی در کشورھای منطقھ، بر خالف دوران جنگ سرد 

  ." متکثرتر از قبل شده است
استفاده "و ھم طرح " گفتمان ضدیت با امپریالیسم"ھم رد خصمانھ 

دھد ی بروشنی نشان م در كنار ھم" از امكانات خارجی) ھنرمندانھ(
مردم و جنبش ھای اجتماعی از طرف نوشین كھ در مقابل ھی كھ را

شود چیزی جز مماشات و اتحاد با قدرتھای ی احمدی گذارده م
  البتھ تحت نام استفاده از تضاد . بزرگ امپریالیستی نیست
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 بر كسی پوشیده نیست كھ منظور از .منافع دولتھای گوناگون
  چندھمان ) علیرغم نام بردن از ایران و ترکیھ( كشورھای گوناگون

  و مثالھای . استاروپا  كشور قدرتمند دنیا یعنی امپریالیسم آمریکا و
در نوشتھ اش در مورد لیبی و ایران نشان ی برجستھ نوشین احمد
   .دھنده این درک است

  بھكند كھ برخی از نتایج تجارب مربوط ی نوشین احمدی تالش م
  .را وارونھ جلوه دھد" رویكردی"چنین 

م در ایران و جھان پر از تجاربی است كھ در  تاریخ مبارزات مرد
آنھا تالش شده است از امكانات و فرصت ھای خارجی استفاده شود 
و در بیشتر موارد بھ وابستگی بھ یكی از آن كشورھا و در خدمت 

گذشتھ از مواردی كھ رھبران چنین . منافع آنان منجر شده است
ر بست در جنبش ھایی بخاطر موقعیت طبقاتی اشان خود را د

خدمت نیروھای امپریالیستی قرار داده اند، موارد بسیاری در تاریخ 
موجود است كھ چنین رویکردی از زاویھ استفاده از تضاد منافع بین 

موضوع این نیست كھ آنھا از  و. كشورھا پیش گذاشتھ شده است
ھنر دیپلماسی بی بھره بوده اند و یا حتی منافع ملی را نیز فراموش 

آمدن  مسئلھ داشتن ھنر دپیلماسی و از در دوستی در. ندكرده ا
مسئلھ وجود قدرت ھائی است كھ حداقل در دو قرن گذشتھ . نیست

نشان داده اند بخاطر منافع امپریالیستی اشان یك قدم بھ عقب ننشستھ 
اند و بر ھمین پایھ حتی جنگھای خانمان برانداز جھانی را راه 

ا نفر از مردم جھان را بھ خاک و خون انداختھ اند و زندگی میلیونھ
این بخشی از ضرورت وجودی آنھا بوده است و قدرت . کشانده اند

  .نظامی و اقتصادی اشان ضامن پیشبرد سیاست اشان بوده است
از روابط قدرت در جھان ی کھ نوشین احمدی تصویر کودکانھ ا

ا بھ دھد،  تالش دارد این تصور ری بطور آگاھانھ در این نوشتھ  م
سرمایھ داری امپریالیستی، در ی خواننده بدھد کھ گویا کشور ھا

جنبش ھای اجتماعی، باھم بھ ی برا» فرصتھا و امکانات « ارائھ 
این قدرتھای جھانی جمعی ابلھ ھستند کھ تنھا ! رقابت بر خاستھ اند
توانند با ھوشیاری از امکاناتشان استفاده کنند ی جنبشھای اجتماعی م

تصویری کھ نوشین ! ھ استقالل خود را از دست دھندبدون اینک
دھد، خالف حقیقت ی ارائھ می احمدی از کارکرد نظام امپریالیست

نیستند كھ گول دوستی و  ه ی امپریالیستھا نیروی نا آگا. است
یا نیرویی مستقیما و آشكارا در . این وآن را بخورندی ھنرنمایی ھا

منافع امپریالیستی آنھا .  ستقیمگیرد و یا غیر می خدمت آنھا قرار م
آنھا با گفتمان ما برای راه اندازی جنگ . كندی ھمھ چیز را تعیین م
راه ی بلکھ این منافع آنھاست کھ آنان را بھ پا. تحریک نمی شوند

اندازی جنگ ھای امپریالیستی و یا انواع و اقسام جنگھای منطقھ 
یروز خود را با ای خواھد کشاند و یا حتی نوكران و وابستگان د

منافع آنھا  ایجاب كند ی وقت. كنندی جنگ و كودتا سر بھ نیست م
 ی پردازند، وقتی اگر تحریك نشده باشند، بھ جنگ و كودتا می حت

  اگر ھم بھ آنھا ناسزا ی نیرویی در خدمت منافع آنھا قرار بگیرد حت

  
شعارھای ظاھری وعوام فریب . شوندی بگوید مطمئنا تحریك نم

و دیگرنیروھای مرتجع اسالمی ی اسالمی ریكائی جمھورضد آم
  برای امپریالیستھا در بیشتر مواقع مھم .  شاھدی است بر این مدعا

نیست كھ در ظاھر بھ آنھا ناسزا گفتھ شود بشرط آنكھ منافع آنھا 
در  .عنی تامین مافوق سود و ستم واستثمار افسار گسیختھ حفظ شود

  . فع امپریالیستی خود ھستندحقیقت آنھا تابع و برده منا
اما آنچھ کھ امروز " گوید ی نكتھ جالب اینجاست كھ نوشین احمدی م

را از دیروز متفاوت کرده آن است کھ منابع و امکانات و فرصت 
جنبش ھای اجتماعی در کشورھای منطقھ، بر ی ھای خارجی برا

  ."خالف دوران جنگ سرد متکثرتر از قبل شده است
ی واقعیت است چون اگر در دوران جنگ سرد برخاوال این خالف 

نیروھا این فرصت را داشتند كھ از این تضاد منافع بین دو كمپ 
ی استفاده كنند كھ بر اثر بھ اصطالح تطابق منافع بھ یكی امپریالیست

بین این دو قطب ی از این دو قطب ملحق شوند و یا اینكھ بھ بند باز
اینك . ین امكان بستھ تر شده استبپردازند با بستھ شدن این شكاف ا

دانند تالش ی خود را پیروز جنگ سرد می غربی كھ امپریالیستھا
كنند تا با نیروھایی كھ در دوران جنگ سرد خود را در اختیار ی م

كردند بھ تصفیھ ی غرب نگذارده بودند و یا احتماال سركشی ھایی م
ی بی ھا چیزبعبارت دیگر امپریالیسم آمریكا و غر. حساب بپردازد

اسالمی كھ ی جمھور. خواھندی كامل را نمی كمتر از یك وابستگ
ھا نرخ خود ی كرد با استفاده از این بندبازی تالش می دورانی برا

را نیز باال ببرد حال دیگر مصرف گذشتھ اش را برای امپریالیستھا 
اما با وجود آن . ندارد و در این شرایط در مخمصھ افتاده است

جنبش مردمی ایران در اوج خود بود و انتخابات قالبی ھنگامی كھ 
را در چشم مردم ایران و ی اسالمی  مشروعیت جمھور٨٨سال 

جھان بزیر سوال برد، این مدودیف و اوباما بودند كھ بھ داد 
و رئیس جمھورش رسیدند و عمال با علم کردن ی جمھوری اسالم

، بھ آن منحرف کردن افکار عمومی درجھان مسئلھ ھستھ ای و
موضع عریانی . مشروعیت بخشیدند و موضع خود را روشن كردند

آنھا . كھ بارھا و بارھا برای مردم ایران و جھان روشن شده است
روشنی اعالم كرده اند كھ در حساس ترین مواقع در برابر فریاد ب

عادالنھ و آزادیخواھانھ مردم بھ كمك سركوبگران و بدنبال محكم 
  .تندكردن منافع خود ھس

ھمین آمریكا و امپریالیستھای متحد آن بودند كھ قبل از اینكھ انقالب 
یابد راه را برای بھ قدرت ی عمق بیشتر ٥٧مردم ایران در سال 

با آنھا بھ ی ھموار كردند و با دستپاچگی رسیدن مرتجعین اسالم
 بیرحمانھ ٦٠در دھھ ی اسالمی و ھنگامی كھ جمھور. توافق رسیدند
از جملھ قتل عام ( كردی البیون را سركوب و قتل عام مانقالب و انق

با  سكوت رضایت بخش خود مھر ) ٦٧در سال ی زندانیان سیاس
تاییدی برآن نھادند و خبری ھم از مجامع و موسسات حقوق 

  .بشریشان نبود
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بگذارید این مسئلھ را روشن کنیم كھ امپریالیستھا درطول تاریخ  با 
اما شرط این . بھ توافق ھایی رسیده اندنیروھائی متحد شده اند و 

اتحاد این بوده كھ در درجھ اول این نیروھا در خدمت منافع آنان و 
و در عین حال این نیروھا قدرت سركوب . تامین آن قرار گیرند

 و با سرکوب و دارا باشند مردم آزادیخواه و استقالل طلب را نیز
  .رندجنایت جلوی تغییرات واقعی و بنیادین را بگی

جنبش ی یا بقول نوشین احمد(ی مرتجع جمھوری اسالمی نیروھا
شان با  طر دشمنیو یا نیروھایی از قبیل القاعده بخا) یاسالم سیاس

 میالدی ٨٠كمونیستھا و نیروھای مترقی و آزادیخواه در دھھ 
بزرگترین متحد قدرتھای بلوك غرب علیھ بلوك شرق شدند و در 

 و مبارزات آزادیخواھانھ در كشورھای ھمان زمان در مقابل انقالب
. این مسئلھ چھ در ایران و چھ در افغانستان اتفاق افتاد. خود ایستادند

حاال شما خانم احمدی بگوئید در این میان یعنی در نتیجھ اتحاد 
نیروھای ارتجاعی با امپریالیستھا و بکار برد دیپلماسی ھنرمندانھ 

ب و كشتار، جز فقر و اشان، مردم چھ سودی بردند؟ جز سركو
ی فالكت، جز جنگ و آوارگی، جز فرودستی مطلق زنان؟ شك
ی نیست كھ رھبران و نیروھای مرتجع در این میان بھ قدرت م

اما صحبت بر سر این رھبران مرتجع  بھ مال و منالي، رسند و
را كھ باید پاسخ گفت اینست كھ مردم ی سوال. نیست و نبوده است
خود یعنی ساختن جامعھ ای بدون ستم ی واقع یچگونھ بھ خواستھ ھا
  و استثمار می رسند؟

واقعیت اینست كھ در سطح جھان رویكردھای گوناگونی مطرح 
مرتجعین كاربرد داشتھ باشد ی یك رویكرد كھ ممكن است برا. است
ممكن است . قابلیت مصرف نداردی واقعی مردمی یك نیروی برا

املھ شود، بین نیروھای بین غرب و شرق بر سر منافع مردم مع
علیھ كمونیستھا و مردم و انقالب معاملھ ی امپریالیستی و اسالم سیاس

ی و القاعده و غیره كاری اسالمی امپریالیستھا، جمھوری شود، برا
ندارد با ھم ھم پیمان شوند و برای منافع اشان مردم را قتل عام 

 و خواستھ اما نیروھای انقالبی و مردمی بر سر منافع مردم. كنند
  .  ھای بر حق اشان با دشمنانشان بھ توافق نمی رسند

اما نوشین احمدی خراسانی با این مسایل كاری ندارد، معضل 
است و ھمچون گذشتھ آن را عامل شكست ی واقعیش آرمانگرای

داند و در مقابل آن بار دیگر راه شكست خورده ای ی جنبش مردم م
ی ازد را در برابر جنبش ھاکھ مردم را از چالھ بھ چاه می اند

تاریخ مكررا نشان داده است كھ در نتیجھ . دھدی قرار می اجتماع
ی ھنرمندانھ، این امپریالیستھا و قدرتھای ھای این گونھ دیپلماس

را در خدمت منافع خود ی مردمی بزرگ بوده اند كھ جنبش ھا
اند گرفتھ و دست آخر قربانی منافع آزمندانھ امپریالیستی خود كرده 

این را ھم انقالب مردم ایران، مبارزات مردم . و نھ بالعكس
افغانستان، مبارزات مردم كردستان، مبارزات مردم فلسطین و ھم 

فقط در یك قرن ی دھھا و بلكھ صدھا تجربھ دیگر در عرصھ جھان

ی با اینگونھ دیپلماسی بنابراین اینجا چھ كس .اخیر نشان داده است
 كند بر سر خود و مردم كاله بگذارد؟ یھنرمندانھ تالش می ھا

ی كند كھ تبلیغ انقالب و حتی نوشین احمدی بطور غریبی استدالل م
كار افشاگرانھ ای كھ ممكن است ضد دخالت خارجی باشد می تواند 

 تنباعث گردد مردم جوامع استبداد زده  بھ  پذیرش مداخلھ نظامی 
  .در دھند

جایز باشد » ی و با ھر خشونتانقالب بھ ھر قیمت«اگر قرار باشد  “
و با وجود ی مردمی انقالبی الزم برای آن گاه در نبود پتانسیل ھا

کنید کھ گسترش گفتمان ی گسترده، آیا فکر نمی سرکوب ھا
محض ی در سایھ سیاست افشاگر» بھ خشونتی مشروعیت بخش«
، )یو گسترش تخاصم بین المللی سازی منزوی آن ھم با جھت گیر(

ی روی زده منطقھ بھ جا ث گردد مردم جوامع استبدادسر آخر باع
بھ جز پذیرش  ھی ، بھ ناگزیر منفعل شده و را»انقالب«آوردن بھ 

  “مقابل خود نبینند و نھایتاَ بھ آن تسلیم شوند؟» یمداخلھ نظام«
نیست كھ تحوالت جامعھ با توجھ بھ تنوع تضادھا بھ ھر ی شك

 مردم از ھمھ چیز رژیم كھی ھنگام. مسیری ممكن است كشیده شود
ی چنین دژخیمانی كھ مردم را بسو" رھبرانی"و سركوبھایش و از 

از مردم در مقابل ی دھند بھ تنگ آیند، ممكن است بخشی سوق م
یا ممكن است . از آن دفاع كنندی بمانند و یا حتی خنثی مداخلھ نظام

 بخشی از مردم ھنگام مداخلھ نظامی علیرغم تنفرشان از رژیم حول
اما . ھنرمندانھ داغ شودی ھای آن حلقھ زنند و خالصھ بازار دیپلماس

ی را مجاز نمی مردم مترقی و انقالبی وی ھیچكدام از اینھا، نیروھا
نیروھای . كند كھ بدنبال آن باشند تا نان را بھ نرخ روز بخورند

كند حقایق را در مورد ارتجاع و امپریالیست ی مجاز نم مردمی را
ه درست و صحیح را در سرنگونی آنان پیش نگذارند و نگویند و را

 ه ی نیست كھ انتخاب رای شك. مشغول شوندی بھ توھم پراكن
ی صحیح كھ بر منافع مردم وواقعیت منطبق است با راھھا

پراگماتیستی فرق دارد، با مشكالت عدیده ای باید دست و پنجھ نرم 
ی روبروست، کند، با دشمنان واقعی در عرصھ ملی و بین االملل

بری برای رسیدن بھ  شكست و پیروزی در بر دارد، اما راه میان
  . رھایی واقعی كھ بھ نفع مردم باشد، وجود ندارد

  : تز دیپلماسی ھنرمندانھ و جنبش زنان-٣

در اینجا منظور رد ھرگونھ انعطاف در مناسبات و روابط خارجی 
دیگر كشورھا مناسبات خود با ی یك دولت مردم. میان دولتھا نیست

قدرتھای بزرگ را بر اساس حفظ اصول در عین حال ی و حت
اما اینجا بحث نوشین احمدی . انعطاف پذیری دنبال می كند

و ی خراسانی بر سر دولتھا نیست بلکھ بر سر جنبش ھای اجتماع
برخوردار ی بطور مشخص جنبش زنان است كھ از قدرت دولت

ی ر این نیست كھ جنبش ھاباید بگوییم كھ بحث بر سی حت. نیستند
توانند و نباید بھ توافقات بین ی قدرتمند در ھیچ شرایطی نمی اجتماع
  چ دوره ھیمبادرت كنند، اما بشرط این كھ چنین توافقاتی در ی الملل
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 یاما بحث نوشین احمد. ای منافع پایھ ای مردم را زیر پا نگذارد
گفتمان ضدیت با  "و در مقابلھ با" جدید"آنرا بھ مثابھ یك راھكار 

این کھ امپریالیسم بھ مثابھ یك دشمن ی دھد یعنی قرار م" امپریالیسم
  . حذف شده است

جنبش زنان بھ چھ ی برای اوضاع كنون این بحث ھا بخصوص در
، یدر عرصھ داخلی نوشین احمدی است؟ با توجھ بھ بحث ھای معن

تغییر و "ی جنبش زنان موظف است كھ بدور از خشونت برا
و حك و اصالح رژیم فعالیت كند، و در " الح رفتار حاکمیتاص

كند كھ در این ی بھره برداری از امكانات خارجی عرصھ بین الملل
گوناگون در سراسر جھان بستر ی تضاد منافع میان دولتھا"میان 

جنبش ی را برا» یخارجی امکانات و فرصت ھا«از ی بھره ور
تواند بھ دو جھت ی مسئلھ ماین ." ، فراھم نموده استیاجتماعی ھا
ی آشتی یا تالش و وسیلھ قرار دادن جنبش زنان برا. بیانجامدی گیر

دادن و حل و فصل اختالفات رژیم با امپریالیستھا و نشان دادن اینكھ 
توان با وجود این رژیم بھ حقوق ی ھمھ چیز تیره و تار نیست و  م

تبدیل كردن ی كھ در این صورت این مسئلھ بھ معن. زنان دست یافت
بین ی در عرصھ ای اسالمی جنبش زنان بھ زائده رژیم جمھور

باشد كھ با استفاده از ی تواند بدین معنی و یا م. استی الملل
با آنھا بر ی اسالمی قدرتمند با رژیم جمھوری اختالفات دولت ھا

حقوق زنان ی و بھ كمك آنھا برا. متحد شودی اسالمی علیھ جمھور
دانیم با توجھ بھ تجارب ی تھ ھمانگونھ كھ مالب. مبارزه كند

علیھ ی از این مسئلھ بھ مثابھ اھرم فشاری امپریالیستھا آنھا براحت
پیشبرد منافع خود استفاده خواھند كرد تا ی برای اسالمی جمھور

در ی انجام دھند و یا حتی اسالمی را با جمھوری بتوانند معامالت
بھ ایران بھانھ ی خلھ نظاممدای ممكن است آنرا برای شرایط معین

و در این صورت جنبش زنان بھ زائده امپریالیسم آمریكا و یا . كنند
  . ھر قدرت بزرگ دیگر تبدیل خواھد شد

پس از کار برد ی و عراقی است بھ موقعیت زنان افغانی فقط کاف
 ھی نگای امپریالیست" از فرصت ھا و امکانات"استفاده ی دپیلماس

بینیم کھ چگونھ زنان این دو کشور در بدترین گذرا بیاندازیم و ب
شرایط قرار گرفتند و در عراق موقعیت زنان بھ مراتب بد تر از 

موقعیت زنان این دو کشور ی بررس. زمان صدام حسین شده است
با ھیچ " دپیلماتیکی ھنرمند"دھد کھ بکار برد ی نشان می بھ روشن
اتحاد .  آزاد کندیک زن را در جھانی تواند حتی نمی امپریالیست

  واپسگرا در افغانستان و عراق ی آمریکا با زن ستیزترین نیروھا
بودند ی دول غرب" فرصت ھا و امکانات "استفاده از ی کھ در پ

   چگونھ در ضدیت آشکاری نشان داد کھ منافع این دول سرمایھ دار

  
با منافع زنان و مردم این مناطق قرار دارد و چگونھ اینان 

ی تامین منافع خود و بسط و گسترش سرمایھ جھانی راحاضرند ب
ھزاران نفر را قتل عام کنند، مردم را بھ جان یکدیگر بیاندازند، 

را چپاول کنند و ھر چھ ی زنان را بھ برده مبدل کنند، منابع مل
  .بیشتر این کشورھا را بھ انقیاد در آورند
كھ بھ عنوان ی ھنرمندانھ ای بنابراین نوشین احمدی با چنین دیپلماس

در مقابل ضدیت با امپریالیسم بھ پیش گذاشتھ  "جدید"دورنمای 
یا بھ زائده : است، دو راه را در مقابل جنبش زنان قرار می دھد

ی تبدیل شدن و یا بھ زائده قدرتھای اسالمی رژیم زن ستیز جمھور
كھ در بھ اسارت درآمدن زنان و ادامھ آن در قید ی امپریالیست

راه مقابل ی نوشین احمد. كرده اندی بازی نقش مھمی ھبمذی دولتھا
. انگاردی می بزرگ و دست نیافتنی را خواب و خیال و آرزوھا

بزرگ کھ ھمانا رھایی کامل زنان است را ی بدین ترتیب آرزوھا
رقیق شده و حقیر كھ از درگاه ی کند و خواستھ ھای ممنوع اعالم م

گذارد تا اوج ی  آن مشود را در مقابلی می حاكمان عصر گدای
آیا این دورنما ! بھ نمایش گذاشتھ شود" واقعگرایی"و  "یواقع بین"

  کاله گذاردن بر سر خود و زنان و مردم نیست؟
دورنمائی کھ سرنگونی . در مقابل دورنمای دیگری قرار دارد

رژیم زن ستیز جمھوری اسالمی را بعنوان عامل اصلی فرودستی 
ھایی زنان در دستور مبارزاتش قرار داده راه ر زنان اولین قدم در

دورنمائی کھ با زنان ھم سرنوشت خود در کشورھای . است
سرمایھ داری امپریالیستی برای برچیده شدن نظام مردساالر حاکم 

دورنمائی . بر این کشورھا مبارزه ای مشترک را بھ پیش می برند
ان و کھ تاکتیک ھایش را در خدمت بھ استراتژی رھایی کامل زن

  . کل بشریت بکار می بندد
در موقعیت شان تنھا یک راه ی واقعی دگرگونی زنان در ایران برا

داشتھ و دارند و آن سازمان دادن مبارزه از پائین توسط زنان و 
ھمچنین جلب حمایت زنان و ھمھ  و زحمتکشی دیگر توده ھا

کھ مبرا از ھر  ھی دیگر و اتکا بھ ایده و رای مردم در کشورھا
در . باشدی و خارجی داخلی ارتجاعی بھ نیروھای گونھ سرسپردگ

با امپریالیست ھا تحت ی نتیجھ ھر گونھ مماشات و سازشکار
تواند زمینھ ساز بیشتر و ی عنوان بکاربرد تاکتیک ھنرمندانھ تنھا م

و ستم و استثمار وحشیانھ در کشور ی و عقب ماندگی بیشتر وابستگ
 .شود

٠٥/١٠/٢٠١١■  
  
 

  .چھ شورانگیز است ھنگامی کھ زنان با طغیان خود مرتجعین و واپسگرایان زن ستیز اسالمی را بھ مبارزه می طلبند
  .چھ مسرت بخش است ھنگامی کھ زنان با مبارزات گسترده خود نظم کھن و پوسیده را بھ مصاف طلبیدند

 .ا بمثابھ نیروی قدرتمندی برای انقالب رھا کنیمخشم زنان ر! زنجیرھا را بگسلیم
 



  ٢٩ صفحھ                                                                                                    ٢٤ه شمارھشت مارس 
 

 

  
  : انفراخو

  !زنان مبارز و انقالبی
سال حاکمیت جمھوری  بھ جرات می توان گفت کھ طی سی و دو

زن ستیز اسالمی زنان پویا ترین قشر اجتماعی بودند کھ بطور دائم 
ننگین  تمام عمر .علیھ این رژیم مبارزه و مقاومت کرده اند

جمھوری اسالمی با این تخاصم اجتماعی رقم خورده است و ھمھ 
 و احزاب و جریانات سیاسی و طبقاتی مختلف را مجبور بھ گروھھا

  . موضع گیری کرده است
جناح رفرمیست و محافظھ کار جنبش زنان کھ دیدگاھا و منافع زنان 

نمایندگی می کند، خواھان اصالحاتی جزئی  طبقات مرفھ جامعھ را
دستیابی زنان » راه«در قوانین جمھوری اسالمی است و آن را 

  .می داند»  و برابرییآزاد«ایران بھ 
 مارس ٨ اما گرایشات رادیکال و انقالبی زنان کھ از ھمان فردای 

یافتھ علیھ جمھوری اسالمی   پا بھ میدان مبارزه سازمان١٣٥٧
گذاردند گام ابتدائی و اولیھ در راه رھائی زنان را در سرنگونی 

ین ا. کامل جمھوری اسالمی و جدائی قطعی دین از دولت می دانند
جناح از جنبش زنان عالوه بر موضع گیری روشن در مورد اینکھ 

در چارچوب » آزادی و برابری«چ سطح از ھیرسیدن زنان بھ 
میان "دعوای "جمھوری اسالمی ممکن نیست، در شرایطی کھ 

امپریالیسم و بنیادگرائی اسالمی صحنھ سیاست جھانی را رقم می 
با صراحت ) ن استو کماکان مولفھ مھمی از اوضاع جھا(زد 

اعالم کرد کھ ھر دوی این ھا نماینده ی نظام ھای اجتماعی ھستند 
کھ فرودستی زن و ستم جنسیتی بخشی الینفک از آنان است و 
جنبش زنان باید مستقل از ھر دو تکامل یابد و برای رھائی خود 

  . مبارزه کند
ص تفاوت میان دو راه و دو افق و دو برنامھ در جنبش زنان بخصو

با این . در دھسال اخیر برجستھ تر از ھر زمان دیگر شده است
ھم  وصف ھنوز توازن قوا بھ نفع گرایش رادیکال و انقالبی بر

این امر در شرایطی کھ جامعھ ما می تواند بسرعت . نخورده است
بھ سوی یک تعیین تکلیف سیاسی برود خطر مھمی برای جنبش 

وائِی جنبش زنان بھ طور زیرا نیروھای بورژ. رھائی زنان است
قطع تالش خواھند کرد انرژی مبارزاتی زنان ایران را دست مایھ 

  .بازسازی نظام ستم و استثمار کھن در اشکالی نوین کنند
ما   مبارزه برای برھم زدن این توازن قوا کماکان در دستور کار

اما دست یابی بھ آن در گرو حرکت متمرکزتر و تکاپوی . است
ھر چند زنان کمونیست ھمواره ھستھ .  کمونیست استبیشتر زنان

مرکزی و سازش ناپذیر و پیگیر گرایش رادیکال در جنبش را 
تشکیل داده اند، اما برنامھ و افق کمونیستی در جنبش زنان آنچنان 

حال . کھ باید پژواک نیافتھ و ھمواره در پس پرده قرار گرفتھ است
م، کمونیسم رادیکال ترین فکر آنکھ در زمینھ رھائی زنان از قید ست

رھائی انسان از جھنم جامعھ طبقاتی . و تالش تاریخ بشر بوده است

  و رھائی کامل زن از قید ستم کامال بھ یکدیگر وابستھ اند و این دو
کھ در آن نھ از روابط سنتی ( با رسیدن جامعھ بشری بھ کمونیسم 
  . ند شدمتحقق خواھ) مالکیت اثری است و نھ از افکار سنتی

 ما در آستانھ دگرگونی ھای سیاسی و اجتماعی ناگزیری ایستاده 
  درگذاری بدون شک زنان نیروی اجتماعی بزرگ و تاثیر. ایم

اما سوال اینجاست . تغییر و تحوالت سیاسی آینده ایران خواھند بود
کھ بھ نفع چھ طبقھ و برنامھ ای عمل خواھند کرد؟ آیا قادر خواھند 

افقی وسمتی را در پیش بگیرند کھ منطبق بر رھائی بود برنامھ، 
کامل زنان باشد؟ آیا قادر خواھند بود تشخیص دھند کھ عمیق ترین 
منافعشان در دگرگونی انقالبی نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

  ایدئولوژیک در ایران است؟  
این مسئلھ بھ طور تعیین کننده ای وابستھ بھ دخالتگری زنان 

دخالتگری نظری و عملی . انقالبی در جنبش زنان استکمونیست 
در جنبش زنان نقش  آنان می تواند در جابجایی تناسب قوای موجود 

باالئی را ایفا کند و از این طریق بر کل صحنھ سیاسی و صف 
باید با جدیت افق و برنامھ . آرائی طبقاتی در ایران تاثیر گذارد

ا شفاف کنیم و دست بھ رھائی زنان ر کمونیستی در مورد امر
تالشی عظیم و جسورانھ در فراگیر کردن آن بزنیم تا برنامھ و افق 

  . کمونیستی تبدیل بھ قطب تاثیر گذاری در جامعھ شود
بھ جرات می توان گفت اگر کمونیسم واقعی تبدیل بھ قطب تاثیر 
گذاری در جنبش زنان نشود مبارزات زنان ایران برای رھائی کامل 

اه مانده و حتا می توان گفت انرژی رھا شده از این در نیمھ ر
مبارزات دست مایھ نوسازی نظام ستم و استثمار در اشکال جدید 

  .خواھد شد
 در شرایطی کھ توده ھای مردم بیزار از شکاف ھای طبقاتی و فقر
و استثمار ، ستم دینی و جنسیتی، رواج جھل و سنت ھای عقب 

، دست بھ اعتراض و شورش و مانده، بی حقوقی و ستم گری ملی
مبارزه می زنند، افق و برنامھ انقالب کمونیستی می تواند خشم 
زنان را بھ نیروی قدرتمندی در راه سرنگونی جمھوری اسالمی 

این حرکت نھ فقط در ایران بلکھ در کل خاورمیانھ و . تبدیل کند
جھان گام مھمی در جھت رھائی بشریت بوده و مسیر حرکت 

  . ھائی بخش را روشنائی خواھد بخشیدمبارزات ر
اما بر کسی پوشیده نیست کھ گرایشات گوناگونی در میان زنان 

در نتیجھ فرآیند شفافیت بخشیدن بھ افق و برنامھ . کمونیست ھست
کمونیستی در زمینھ مبارزه رھائی بخش زنان، ضرورتا نیازمند 

برای فراگیر . دامن زدن بھ بحث و جدل و جوشش فکری است
کردن دورنمای کمونیسم و دامن زدن بھ بحث در میان زنان 
رادیکال وانقالبی و کل جامعھ، بر آنیم کھ کنفرانس ھائی را بھ 

جنبش رھایی زنان نیاز بھ کدام افق دارد؟ ساختار ستم بر زن : حول
دارد؟ مبارزه ه ی در کارکرد نظام کنونی حاکم بر جھان چھ جایگا

مونیستی چھ جائی دارد؟ کدام پراتیک علیھ آن در برنامھ و افق ک
مشخص جھت بر ھم زدن توازن قوای موجود در جنبش زنان مورد 

   . کنیمھی سازماند... و . نیاز است
  .)زمان و محل اولین کنفرانس در اطالعیھ ای جداگانھ منتشر خواھد شد( 

، ثریا ی، صدیقھ محمدی،آذر درخشان، زمان مسعودیفریده رضائ
  ■٢٠١١/١٠/٢٩                                   پرنیان و لیال یفتاح



   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
 کھ بھ ھمراه دوستانم برای لزوم  ھایی کھ در جنبش زنان فعالیت کرده ام، از زماني ھای من طی سال آن چھ در پیش رو دارید منتخبی است از نوشتھ
 مارس را بنا نھادیم، در کنار سایر زنان انقالبی صدای مان را علیھ حکومت اسالمی حاکم بر ایران تشکل مستقل زنان رزمیدیم و سازمان زنان ھشت

ھای اصالح طلبانھ ای کھ در برابر زنان و جامعھ گشوده شد مبارزه کردیم  ھا نیز ساکت ننشستیم، با بیراھھ بلند کردیم ولی در مقابل جنایات امپریالیست
سال اخیر مبارزۀ جنبش زنان نیز ھست، با این امید کھ  این مجموعھ، پنجره ای بھ تاریخ ده. ی با ھم بھ جدل پرداختیمو برای روشن کردن راه رھای

  .برای زنان جوانی کھ بھ صحن مبارزه با نظام مردساالر حاکم قدم می گذارند، پیشینھ ای از منظر انقالبی ارائھ کند

زنانی کھ .  نشان دھم١٣٥٧تا تعھد و وفاداری خود را بھ زنان شرکت کننده در راه پیمایی ھشت مارس بر این مجموعھ، نام زنان سال صفر را نھادم 
  .ی قھرمانانھ جنبش نوین زنان ایران را پایھ گذاری کردند                    شجاعانھ، در مقابل فرمان حجاب اجباری خمینی ایستادگی کردند و طی پنج روز مبارزه

بسیاری از مقاالت با دید امروز طور دیگری . ھا و کمبودھاست ری ازاین مقاالت مھر زمان را بر خود دارد و این بھ معنی محدودیتمی دانم کھ بسیا
  .گذارند ی ولی کمبودھا نیز بخشی از تاریخ اند و روند رشد فکری جنبش زنان و بھ ویژه جریانی کھ من بخشی از آنم را بھ نمایش م. شد نوشتھ مي

و سازمان زنان ھشت مارس در مبارزه شرکت کرده ام و آن )  مائویست-  لنینیست-مارکسیست(اره بھ عنوان بخشی از حزب کمونیست ایران من ھمو
ھا کھ قبال بھ نام  بھ عالوه برخی از مقاالت و بھ ویژه اطالعیھ. خوانید نیز بدون یاری تجارب و مشورت جمعی ممکن نبود  چھ در این مجموعھ می

ھا و مقاالت تبلیغی در این مجموعھ، ھم نسل جوان را بھ  درج اطالعیھ. ن زنان ھشت مارس منتشر شده بود نیز در این مجموعھ درج شده استسازما
  .مواضع ما در ھر دورۀ مشخص آشنا می کند و ھم می تواند نمونھ ای باشد برای جوانان برای ارائھ کار تبلیغی موثر

پیمایی کارزار زنان پنج  ی شود بھ ھمھ کوشندگان راه رھایی زنان و بھ ویژه زنان ھشت مارس و زنانی کھ در جریان راهو سرانجام این کتاب تقدیم م
  .شبانھ روز با ھم بودیم و شادترین لحظات زندگی و مبارزه را کنار ھم گذراندیم

  .اری دادند، سپاس گذاری می کنماز تمامی دوستانی کھ در گردآوری مقاالت، ویرایش آنھا و انتشار این کتاب مرا ی
  ١٣٩٠ پائیز -آذر درخشان 

  
  

 
                        

 
 

.  نشان دھم١٣٥٧وعھ، نام زنان سال صفر را نھادم تا تعھد و وفاداری خود را بھ زنان شرکت کنندھدر راه پیمایی ھشت مارس بر این مجم
  ی                     زنانی کھ شجاعانھ، در مقابل فرمان حجاب اجباری خمینی ایستادگی کردند و طی پنج روز مبارزه

  .یھ گذاری کردندقھرمانانھ جنبش نوین زنان ایران را پا

  . ھا و کمبودھاست می دانم کھ بسیاری ازاین مقاالت مھر زمان را بر خود دارد و این بھ معنی محدودیت

  ولی کمبودھا نیز بخشی از تاریخ اند . شد ی بسیاری از مقاالت با دید امروز طور دیگری نوشتھ م

  .گذارند ی  آنم را بھ نمایش م و بھ ویژه جریانی کھ من بخشی از و روند رشد فکری جنبش زنان

  و سازمان زنان ھشت مارس)  مائویست-  لنینیست-مارکسیست(من ھمواره بھ عنوان بخشی از حزب کمونیست ایران 

  .خوانید نیز بدون یاری تجارب و مشورت جمعی ممکن نبود   در مبارزه شرکت کرده ام و آن چھ در این مجموعھ می

  ھا کھ قبال بھ نام سازمان زنان ھشت مارس منتشر شده   ویژه اطالعیھبھ  بھ عالوه برخی از مقاالت و

  ھا و مقاالت تبلیغی در این مجموعھ، ھم نسل جوان را بھ مواضع ما درج اطالعیھ. بود نیز در این مجموعھ درج شده است

  .تبلیغی موثر در ھر دورۀ مشخص آشنا می کند و ھم می تواند نمونھ ای باشد برای جوانان برای ارائھ کار 

  و سرانجام این کتاب تقدیم می شود بھ ھمھ کوشندگان راه رھایی زنان و بھ ویژه زنان ھشت مارس و زنانی 

  .پیمایی کارزار زنان پنج شبانھ روز با ھم بودیم و شادترین لحظات زندگی و مبارزه را کنار ھم گذراندیم کھ در جریان راه

  .الت، ویرایش آنھا و انتشار این کتاب مرا یاری دادند، سپاس گذاری می کنماز تمامی دوستانی کھ در گردآوری مقا

  ١٣٩٠ پائیز - آذر درخشان 
 

   یورو٢٠معادل : بھا
zan_dem_iran@hotmail.com            .جھت تھیھ این کتاب با ایمیل زیر با ما تماس بگیرید 

  مقدمه
  آن چھ در پیش رو دارید منتخبی است

ھایی کھ  ھای من طی سال  از نوشتھ
در جنبش زنان فعالیت کرده ام، از 

 کھ بھ ھمراه دوستانم برای  یزمان
ان رزمیدیم و لزوم تشکل مستقل زن

سازمان زنان ھشت مارس را بنا 
نھادیم، در کنار سایر زنان انقالبی 

صدای مان را علیھ حکومت اسالمی 
حاکم بر ایران بلند کردیم ولی در 

ھا نیز ساکت  مقابل جنایات امپریالیست
ھای اصالح طلبانھ  ننشستیم، با بیراھھ

ای کھ در برابر زنان و جامعھ گشوده 
یم و برای روشن کردن شد مبارزه کرد

این . راه رھایی با ھم بھ جدل پرداختیم
سال  مجموعھ، پنجره ای بھ تاریخ ده

اخیر مبارزۀ جنبش زنان نیز ھست، با 
این امید کھ برای زنان جوانی کھ بھ 
صحن مبارزه با نظام مردساالر حاکم 
قدم می گذارند، پیشینھ ای از منظر 

  .انقالبی ارائھ کند

mailto:zan_dem_iran@hotmail.com

	/
	:
	:
	ﺎﮭﺑ:لدﺎﻌﻣ٢٠وروﯾ zan_dem_iran@hotmail.com دﯾرﯾﮕﺑ سﺎﻣﺗ ﺎﻣ ﺎﺑ رﯾز لﯾﻣﯾا ﺎﺑ بﺎﺗﮐ نﯾا ﮫﯾﮭﺗ تﮭﺟ.

