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  و مبارزه و خانوادهزن در جامعه

 
اسفند ماه هشتاد و پنجدهم زيس                                                                           بهرام رحمانی                    

 
 

  مقدمه
  

کشی انسان از انسان شده گيری سيستم بهره کار اجتماعی و استثمار نيروی کار، منجر به شکلاساس تقسيم ناعادالنه

 طبقاتی، مرد ساالری، خشونت، جنگ و ديکتاتوری، امر آزادی و روابط ناعادالنه در ميان ساختار پيچيده. است

  .گيری طبقات بوده استها در طول تاريخ شکلبرابری زن يک وجه پيکار دايمی کمونيست

آارهاى آمرشكن . دارى به عنوان آارگر نيز تحت ستم طبقاتى قرار دارد عالوه بر ستم جنسى، زن در جهان سرمايه

ها براى مرد ناشناخته است، تر آن خت و پز و نگهدارى آودآان و صدها مشكل و موانعى آه بيشپ، مسئوليت خانه

آيد،  پا افتاده به شمار مى بسيارى از امور آه براى مرد مجاز، يك امر بديهى و پيش.  سر راه زن گسترده شده استبر

تر و حقوق انسانى براى مثال اگر زن، آزادى بيش. تبراى زن ممنوع و برخالف شئونات اجتماعى اعالم گرديده اس

، اين گرايشات عقب مانده هاى مختلف مذهبى و ناسيوناليستى برابر با مرد را مطالبه نمايد به عقيده مدافعين فرقه

  . جرم بزرگى را مرتكب شده آه نابخشودنى استداری،سرمايه

. ای دارد اهميت ويژهاجتماعیهای ار ساختای زير بنایبر نقشی مهم و  و مبارزه،نقش زن در جامعه و خانواده

له زن ااگر از اين زاويه به مس. ، يک جدايی کاذب است و مبارزهبنابراين، جدا کردن نقش زن در جامعه و خانواده

  وردا وجود ند و مبارزهرسيم که يک ديوار چينی بين جامعه و خانوادهب به اين نتيجه  بايدهايش بنگريم قطعاو آزادی

توان آن را نمیيعنی اگر زن در جامعه آزاد باشد در محيط خانواده .  بر روی هم دارندی هم تاثير متقابلبرعکس

- اگر در خانواده آزادی وجود داشته باشد، زنی که وارد جامعه می.نقض کردتوان آزادی او را می فقطمحدود کرد، 

زيرا زنی که به منافع انساتی و .  را زير عالمت سئوال ببردزادی اوآ تواند نيز به طور مطلق نمی جامعه،شود

ايستد و از هر طريق ممکن برای به دست  میاين فشارها و ناماليمات در مقابل با شهامت است اجتماعی خود اگاه

  و برابری واقعی زن و نقش مهمی را در رهايی زن و مبارزه بنابراين، آگاهی.کندآوردن آزادی خود مبارزه می

  .کند ايفا میمرد

های  زن و مرد را نبايد به تفاوت در عرصه طبيعیهای ارگانيک و فيزيولوژيکهمچنين بسيار مهم است که تفاوت

ها به تبعيض و نابرابری و هرگونه تفاوت در اين عرصه. اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی گسترش داد

 در ، بايددون در نظر گرفتن جنسيت، چه زن و چه مردبرو، از اين . دشو میمنجرگرايش ارتجاعی مردساالری 

رد اوم  اين در.ی برخوردار باشندسان و برابر حقوق يک ازهای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگیهمه عرصه

 ارتجاعی و توجيه تبعيض و نابرابری و ای نظريهن،آ پذيرفته نيست و فراتر از هيچ توجيه ارگانيک و فيزيولوژيکی

  . است و آشکارا تبليغ و ترويج فرودستی زن و مردساالریستم مضاعف بر زنان



کشی های ستم بر زنان را بايد در روابط توليدی حاکم بر جهان مبتنی بر سرمايه که بر اساس مناسبات بهرهريشه

سه رشد و تکامل داری، در پروسيستم سرمايه. ريزی شده است مورد نقد و بررسی قرار دادانسان از انسان پايه

از اين رو تا زمانی . خود، به دليل نياز به نيروی کار ارزان قيمت، زنان و کودکان را به عرصه کار مزدی کشاند

چنان به نيروی کار ارزان قيمت زنان و کودکان کار برای داری، همکه  جامعه به طبقات تقسيم شده است سرمايه

- داری به دليل منافعی که در روابط و مناسبات توليد سرمايهيستم سرمايهبنابراين، س. تر نياز داردکسب سود بيش

کند و اگر هم داری دارد، همواره تبعيض و نابرابری بين زن و مرد و پايداری مناسبات مردساالری را بازتوليد می

در چنين . گيرد ديگری آن را پس میفرصت تاريخیدهد در نشينی شده و امتيازی میدر جايی مجبور به عقب

های سياسی و اجتماعی و فرهنگی دور نگاه داشته شوند تا شود که زنان از عرصه فعاليتمناسبات توليدی تالش می

   .ير باقی بماندذای تغييرناپداری به عنوان مسالهنيز همواره در مناسبات سرمايه» جنسيتی«ستم 

داری در دفاع از حقوق زنان و آن گرايش سرمايهنقش زن در جامعه و خانواده و مبارزه، رياکاری تحليلی بر 

- دنبال میانداری، بلکه صرفا در دشمنی و خصومت با مردفمينيستی را که مشکل زنان را نه در مناسبات سرمايه

  .گذاردکند را به نمايش می

  

  زن در جنبش کارگری
 جنبش  مبارزه دايمیناپذيربخش جدايی رهايی زنان و برقراری برابری واقعی بين زن و مرد، همواره ایمبارزه بر

  :به قول کلنتای . بوده و هنوز هم هستداریکمونيستی در طول تاريخ عروج سرمايهکارگری 

زن کارگر، ... اين زنان کارگر بودند که با دستان کاری خود راه ناهمواره استقالل را برای زنان هموار کردند«

زن . آمدورژوا، ننگ به حساب میاساسا کار کردن برای زنان بزمانی برای حق کار به مبارزه برخاست که 

گانش در اش آرميده بود و به خرج همسر، پدر، برادر يا عاشق پيشهژوا، آسوده خاطر، در چهارديواری خانهورب

» حق کار کردن«... پروايش برای نان روزانه، شعاربرد؛ حال آن که، زن کارگر در مبارزه بیسعادت به سر می

 زن .کردوان مبارزه میاها و مشکالت فربدين ترتيب، زن کارگر، با وجود سختی» .ا در عمل متحقق نمودر

  . خبر از همه چيز به دنبال منافع خصوصی خود مطيع و فرمانبردار مرد بودبورژوا، بی

 در انگلستان ، به ابتکار انجمن کارگران لندن،)طرفداران منشور(»هاچارتيست«، جنبش بزرگ ١٨٣٧در سال 

های ترين اتحاديهاين جنبش که يکی از مترفی. نام داشت» ستاره شمال«روزنامه اين جنبش . اعالم موجوديت کرد

له ابا وجود اين که در اين شش ماده به مس. کردندکارگری خود بودند برنامه شش ماده داشتند که حول آن مبارزه می

کلنتای، درباره شرکت زنان در اين جنبش نوشته . در اين جنبش فعال بودندمستقيم زنان اشاره نشده بود، اما زنان 

 زن، ۴۶۴٠٠٠از (کردند، در صنايع انگلستان، چيزی حدود نيم ميليون زن کار می١٨۴١در سال «: است

 ها فعاالنه در مبارزه طبقاتیآن.)  نفر در تهيه پوشاک اشتغال داشتند١٧٧٠٠٠ نفر در صنايع نساجی و ٢۵٨٠٠٠

 » ...شرکت داشتند

 نفر از فعالين و رهبران آن دستگير شدند و در سال ١۵٠٠حدود .  سرکوب شد١٨۴٢ها، در سال جنبش چارتيست

  .، اين جنبش از صحنه سياسی انگلستان محو شد١٨۵٠



دود های بورژوازی به مبارزه محرویعليه اجحافات و زيادهای که بر  در مبارزههای کارگریاتحاديهبرخی از 

ها اين در حالی است که ميليون .گيرندها را چندان جدی نمی در اين تشکل زنان کارگرفرميستی مشغولند، حضورر

، ال توسعهح و در کشورهای در داری کشورهای بزرگ سرمايهکليه در اتقريب. ها هستندزن کارگر عضو اين تشکل

  .است افزايش  در حالایالحظه به نحو قابل مدارند،تعداد زنانی که در توليد اشتغال 

گيرند، در حالی که کاران قرار میکارسازی کارگران مطرح است زنان در اولين رديف بیهمچنين هنگامی که بی

  جدیالعمل و اعتراض عکسکارسازی زنان، در بی، اماها قرار است از حقوق اعضای خود دفاع کنندهمين اتحاديه

  .دهندها همواره اين گرايش رفرميستی درون طبقه را مورد نقد قرار میتکمونيس. دهنداز خود نشان نمی

کاری است که يک نوع محافظهگرايش بورژوايی و يا بندی استثمارشدگان بر حسب جنسيت، بيانگر  تقسيماساسا

ل اول، اگر در دوران انترناسيونا . مانده است باقی رفرميستی از دوران قديم کارگریهایتشکلهنوز در ميان 

 انترناسيونال و مارکس  شديددادند و با اعتراضراه نمیزنان را در ميان صفوف خود ها بسياری از اين تشکل

يال دمکرات تبديل شدند و در دو جنگ سزاب رفرميست سوحه ادئ به زاهای کارگری اين تشکل بعدهابودند،روبرو 

های هنوز هم اين تفکر مانع از آن است که مثال اتحاديه متاسفانه. ها قرار گرفتندجهانی اول و دوم در کنار آن

 های امپرياليستی اين کشورهادولت آمريکا و انگلستان و غيره، يک اعتراض و اعتصاب جدی عليه جنگ کارگری

 فقر  و به سوی جنگ و سرکوب راهای عنان گسيخته جامعه بشریها با سياست و نگذارند آندهی کنندسازمان

شعار کارگران  «.ها متاسفانه مردم عادی، به ويژه کودکان و زنان هستتندترين قربانيان اين جنگيشب. بکشانند

- و سالن نيز آن را بر سر در و ديوارشانی کارگریهاه، که در گذشته حتی بسياری از اتحادي»!جهان متحد شويد

راقی که هر روز در ميان جنگ  عان کارگر.اند کرده فراموشزدند، امروزآويزان می شانهای کنفرانس

البته ! ؟ انگار بخشی از طبقه کارگر جهانی نيستند،دهندامپرياليستی و ملی و مذهبی جان خود را از دست می

 عليه جنگ صورت گرفته است اما اين اعتراضات چندان موثر نبودند و مانع ادامه اعتراضاتی در اين سال

   .طلب نشدندهای جنگلشکرکشی و جنگ دولت

اين پايين بودن . کنندتری دريافت میمزدهای پاييناز سوی ديگر تاکنون، زنان با همان ميزان تخصص مردان، دست

تر ندارد، چون زن است بايد تر، تخصص بيشتر، بازدهی بيشمزد زنان، ربطی به سطح توليد محصول بيشدست

ک تفکر بورژوايی است که هر کارگری اعم از زن و اين ي. تری نسبت به همکار مرد خود داشته باشدمزد کمدست

اين .  و خواهان حقوق برابر در ازای کار برابر بدون در نظر گرفتن جنسيت شوندمبارزه کندمرد بايد بر عليه آن 

  .ترين نوع استثمار را مدنظر داردترين و غيرانسانیتفکر شنيع

مزد برابر، در ازای کار دست«شعار . د وجود داشته باشدمزد بر حسب جنسيت نباياز نظر پرولتاريا، کار و دست

اگر زنان . را مستقل از جنسيت کارگران، بايد به يک شعار عمومی در هر کارخانه و کارگاهی تبديل کرد» برابر

دهی نشوند، عمال دست بورژوازی، به  سازمان با همکاران مرد خوددر مبارزه طبقه کارگر در يک موقعيت برابر

بورژوازی از هر گونه . ها بازتر خواهد بودکارسازیمزدها و هنگام بیدر سطح تعيين و انعقاد دستخصوص 

از اين رو نبايد . بردهای خود نهايت سود را میها به نفع سياستدهی آنتفرقه در ميان کارگران و ضعف سازمان

  .  در اين عرصه نيز فضا را برای مانور بورژوازی باز گذاشت

  



  يابی زنانتشکل
 سبب شده ، و همچنين گرايش فمينيستی ليبرالیگرايشات رفرميستی و به خصوص گرايش ارتجاعی مردساالری

-د که هدف مبارزهشو تشکيل» انمرد « شرکت از مستقل»زنانه«  صرفاهای در برخی از کشورها سازماناست که

 کمک چندانی به ، نه تنهاچنين تفکری. کز شده است مردان متمر عليه بر عمدتاشان نه مبارزه با استثمارگران، بلکه

، بلکه لطمات جدی نيز به مبارزه رساندرشد و گسترش مبارزه زنان بر عليه ستم بورژوازی و مردساالری نمی

 مساله و مشکل زن، مساله و مشکل مرد نيز .زندمشترک زن ومرد برای برقراری برابری زن و مرد لطمه می

آن گرايشی که مانع اين مبارزه . رند که در راه رهايی زن، دوش به دوش زنان مبارزه کنندمردان وظيفه دا. هست

   .مشترک است را بايد عميقا نقد کرد

ها جا که به کمونيستخواه خود را به وجود آورند، تا آن تشکل دل است که زنان، حق طبيعی هر گروهی ازالبته

آورند را ند و هر تشکلی که زنان و کارگران به وجود میشناسمی ادی بيان و تشکل را به رسميتزمربوط است آ

  .تشکل استمحتوا و اهداف آن هاست نه تشکل، بلکه مضمون و آنچه که مورد نقد کمونيست. کنندتخريب نمی

زن و تا در فضايی آزاد و دوستانه  قرار گيرد مناقشه  کمکش ومورد» جنسيت«شکی نيست که در امر تشکل نبايد 

  تشکلدر چنين شرايطی، نيازی به. برندبتر پيش دمنتتر و قدرترو وسيعبارزه را عميق در کنار هم م هر دودمر

- مرزی را بين دو جنس به وجود میيک خود ساختن دو نوع تشکل، به طور اتومات.ماندباقی نمیزنان و يا مردان 

اين هم به نفع نيروهای ارتجاعی ضدزن آزادی و . گردد منجر می و تضعيف مبارزهتر که به دور شدن بيشآورد

برد مبارزه مشترک شک به پيش در هر صورت برپايی هر تشکلی براساس جنسيت، بی.برابری زن با مرد است

  .رساندطلب کمک چندانی نمیخواه و برابریزنان و مردان آزادی

ت ملی و اکه رهايی زن از قيد و بند خرافبسيار مهم است که توجه کنيم رهايی زن فقط امر خود زنان نيست، بل

شود؛ بنابراين، مسئله آزادی زن، مسئله مشترک هر دو، يعنی مذهبی و مردساالری به آزادی کل جامعه منجر می

  .زن و مرد است

اين سنت کهنه مردساالری و . کردن آن است» زنانه«های جنبش زنان، ترين ضعفبدين ترتيب، يکی از بزرگ

صرفا زنانه کردن اين جنبش، با . شود به جامعه ارائه می»تریمدرن« بندیلب و بستهه امروز در قامذهبی است ک

ها در اين جنبش گيرند و يا عدم حضور آنتوجه به اين که مردان نيز همانند زنان مورد ستم طبقاتی قرار می

شود، ابراين، اگر هم تشکل زنان برپا میبن. کند، به نفع سيستم طبقاتی حاکم استطلبانه آن را تضغيف میبرابری

 برابر، برای  صميمانه و در فضايی،سياست اصولی و انسانی اين است که زن و مرد آزادانه و آگاهانه در آن تشکل

  . کنندامر رهايی زنان مبارزه 

  

 های شصت و هفتادجنبش زنان در دهه
 زمينه کار خود را به طور اساسی روی بهبود و های شصت و هفتاد، هر چندشکی نيست که جنبش زنان در دهه

افزايش امتيازات زنان قرار داد، اما اين جنبش به مرور زمان از جايگاه اصلی کار و زندگی زنان دور شد و به يک 

 اين .ها شد، هدف اصلی انتخاب شوندو يا اين که چند نفر زن به پارلمان.  آکادميک تبديل شد زنان بورژوامنش ورما



ها حذف شده است و اگر هم در جايی يادشان بيافتند ها زن کارگر و کارمند از معادالت اين حالی است که ميليوندر

  .دارندها نياز همان روزهای انتخابات است که به رای آن

هر د و ور،ترين اتفاقی که در رابطه با زنان روی دادمدر اين مدت، به ويژه از مقطع جنگ دوم جهانی، يکی از مه

، فقط يک سوم زنان در بازار کار ١٩٥٠براساس آمارهای رسمی، در سال . ها به بازار کار استتر آنچه بيش

 تا ١٩٥٠های ترين تغييرات بين سالبيش.  درصد رسيد٦٠، به ٢٠٠٤مشغول کار مزدی بودند، اين رقم در سال 

  .  چندانی نداشته است روی داد و بعد از آن، تراز شرکت زنان در بازار کار تغيير١٩٩٠

زمان با افزايش نيروی کار زنان، تغييرات بزرگی نيز در مشاغل ويژه زنان، که بر اساس جنسيت بنا شده بود، هم

ها را ای و کارهای وابسته به اين حوزه، زنان تقريبا نيمی از همه کارهای مديريت حرفه٢٠٠٤در سال . روی داد

  . اين مشاغل تاثير زيادی بر رشد زنان در بازار کار به بار آورددر دست گرفتند، تحول بزرگی بود و

بدين ترتيب، . های سياسی و آکادميک و مديريت، زنانی که دارای مدارک دانشگاهی بودند، به وجود آمددر عرصه

ارگر و ها زن کدر حالی که در زيست و زندگی ميليون. گيری نائل شدهای چشماين بخش از نيروی کار، به پيشرفت

مزدهای پايين، کارهای ناپايدار و عدم هنوز اکثريت زنان کارگر با دست. محروم، تحول زيادی به وقوع نپيوست

  . هستندمشغول به کارمزايای کاری، 

وليت نگاهداری سئاگر چه تعداد مردانی که م. زنان هنوز اولين مسئول بزرگ کردن کودکان و کار خانگی هستند

 اما هنوز شکاف عظيم بين ساعات کاری زنان و مردان ،دهند رو به افزايش استا انجام میکودک و کار خانگی ر

های هنوز هم مردان بخش بسيار اندکی از مسئوليت. در مسئوليت بزرگ کردن کودک و کار خانگی موجود است

  . گيرندخانه را به عهده می

 سهم کار خانگی تا حدودی باال رفته است اما هنوز اين شوند، مردانبا افزايش تعداد زنانی که وارد بازار کار می

  . شکاف پر نشده و به سطح برابری نرسيده است

رقم زنان فقير . ای که هنوز الينحل مانده استتر زنان در مقابل کودکان، مسالهمزدهای پايين و مسئوليت بيشدست

 درصد ٢٠٠رند که يک سوم زنان در خط فقر يا بسياری از محققان بر اين باو. تر استنسبت به مردان فقير بيش

، درصد زنان سرپرست خانواده که در فقر ٢٠٠١همچنين از سال . کنندتر از خطر فقر دولتی زندگی میپايين

  .کنند افزايش يافته استزندگی می

 درصد از ٦٢ کنند، در حالی کههای متعدد زنان نصف مواد غذايی جهان را توليد میبر اساس گزارشات و پژوهش

 درصد فقيران جهان ٧٠شود اما  کار جهان توسط زنان انجام می٣/٢با اين که . دهندزدگان آن را تشکيل میقحطی

  . کنند درصد از عايدی جهان را وصول می١٠زنان فقط . زن هستند

-کارسازیود و يا در بیشترين داليل فقر زنان، حقوق پايينی است که در بازار کار به زنان پرداخت میيکی از مهم

ترين کارکنان آن زن هستند بسيار پايين حقوق متوسط زنان در مشاغلی که بيش. کنندکار میها نخست زنان را بی

دار، در ها زن خانه بعالوه ميليون.گردند زنان به بهانه حاملگی و غيره نيز از کار اخراج می،عالوه بر اين. است

آور خانه با ساعات کار طوالنی مزدی به کارهای کسالتانند برده بدون هيچ دستبسياری از کشورهای جهان، م

  .مشغولند

  



  دارزنان خانه
استقالل اقتصادی زنان و برابری زن در مقابل آار مساوی با مرد، يک امر مهم و ضروری مبارزه برای تحقق 

-زيرا در پايه. ن مبارزه کردآتوضيح داد و با توان با اين مسئله برابری در اين عرصه است، اما آار خانگی را نمی

 ميليون زن ١٣ بنا به آمار رسمی در ايران، بيش از  برای مثال،.ترين سطح کار خانگی يک نوع بردگی استای

-آورند و البته سازماندهی اين زنان روی میتر به بسيج و سازماندر حالی که فعالين زنان کم. دار وجود داردخانه

اما اين نيروی عظيمی است که اگر آزاد شود . های خاص خود را داردگیها و پيچيدهدار سختی خانهدهی زنان

 تفکر مردساالری و بازتوليد آن را نيز که عمدتا در ميان اين نيرو جا یها ريشه همچنين.کندجامعه را زير و رو می

دار  را به مثابه يك امر طبيعی برای زن خانهتلقی رايج از آار خانگی که آن. سازدخوش کرده است، دگرگون می

  . بردکند، از بين میاذلی و ابدی تلقی می

حداقل مبارزه برای بهبود زنان خانگی اين است که آار خانگی، به عنوان کار به رسميت شناخته شود و براساس 

کاری و غيره نيز يمه بیاز همه قوانين مربوط به اشتغال از جمله ب. مزد پرداخت شودساعات کار نيز دست

در . قير و توهين و مردساالری تن ندهندحشود که به ت میسبب ،استقالل اقتصادی زنان خانگی. برخوردار گردد

دار، به امور مربوط مدت زمانی آه زن خانه. تری شرکت کنندمبارزات سياسی و اجتماعی با آسودگی و جديت بيش

هر چند که در . کند، ساعت آار به حساب آيد، نظافت خانه و غيره صرف میبه نگهداری آودآان، تهيه لباس و غذا

  . دار، چندان قابل اجرا نخواهد بوداين شرايط نيز ساعات کار برای زنان خانه

 

 ٢٠٠٦شکاف جنسيتی 
 ١١٥دهد که ايران در ميان ، نشان می٢٠٠٦، در سال )WEF(الملل گزارش جهانی شکاف جنيستی خانه اقتصاد بين

 آشور جهان بر اساس چهار ١١٥در اين گزارش برابرى بين زن و مرد در .  قرار دارد١٠٨کشور در رتبه 

های  ها و مشارآت اقتصادی، فرصت فرصت: ها عبارتند از اين شاخص. شاخص مورد بررسى قرار گرفته است

ى اسكانديناوى مانند سوئد، در مجموع، آشورها. های سياسی، بهداشت و زنده ماندن مادران تحصيلی، توانمندی

هاى اين جدول را  ترين مقام  عربستان سعودى و يمن پايينچونهمفنالند و ايسلند باالترين و آشورهاى خاورميانه 

  .آنند اشغال می

آشورهاى .  آشور برتر سوئد، نروژ، فنالند، ايسلند، آلمان، فيليپين، نيوزيلند، دانمارك، انگلستان و ايرلند هستند١٠

 بعد از آشورهای اسكانديناوی در رتبه دوم و پس از آن، به ترتيب آشورهاى آمريكاى شمالی، ،روپاى غربىا

اروپاى شرقی، آمريكاى التين و جزاير آارائيب، آسيا، آشورهاى جنوب صحراى آفريقا و باالخره خاورميانه قرار 

  . دارند

 درصد شكاف جنسيتى ٨٠اند  هايى هستند آه موفق شدهدر اين گزارش آمده است، آشورهاى اسكانديناوى تنها آشور

در .  تنها آشورى است آه در آن زنان به طور مساوى در پارلمان و آابينه وزرا حضور دارند،سوئد. را پر آنند

اين آشورها . دهند فنالند، نروژ، دانمارك و ايسلند زنان دست آم يك سوم اعضاى پارلمان و وزرا را تشكيل می

 اولين آشور جهان بود آه زنان حق راى ،سوئد. تر از بقيه آشورها در مشارآت سياسى زنان دارند  طوالنیاى سابقه



برابرى اجتماعى و حقوقى زنان و مردان نيز در آشورهاى اسكانديناوى باالتر از ساير ) ١٨٦٨در سال (يافتند 

  .آشورهاست

هاى جنسيتى  اند، اما در برداشتن شكاف يى احراز آردههاى باال آشورهاى اتحاديه اروپا، هر چند در مجموع رتبه

اما از لحاظ ) ٦رتبه (برای مثال، در آلمان، با اين آه مشارآت سياسى زنان باالست. اند هماهنگ عمل نكرده

 ١٠ رديفآلمان و انگليس و ايرلند در .  قرار دارد٣٢ها و مشارآت اقتصادى زنان، اين آشور در رتبه  فرصت

 و ٧٧، ايتاليا رتبه ٧٠، فرانسه رتبه ٦٩، يونان رتبه ٤٩ روسيه در مجموع رتبه .ى جدول قرار دارندآشور باال

هاى تحصيلى  هاى اقتصادی، بهداشت و فرصت ه فرصتئ با اين آه در ارا،روسيه. اندکسب کرده را ٨٤قبرس رتبه 

انمندسازى سياسى زنان بسيار ضعيف بوده ، اما در زمينه تو)٣٦ و ١٨، ٢٢هاى  به ترتيب رتبه(به زنان موفق بود

دهند و زنان در آابينه وزرا نيز   درصد اعضاى پارلمان را زنان تشكيل می١٠در روسيه تنها ). ١٠٨رتبه (است

سه و از لحاظ بهداشت رتبه  اياالت متحده آمريكا نيز با اين آه از لحاظ مشارآت اقتصادى زنان رتبه . جايى ندارند

تنها .  را آسب آرده است٦٦داراست، اما از لحاظ مشارآت سياسى زنان رتبه )  آشور ديگر٣٣مراه به ه(يك را 

  . دهند  درصد وزرا را زنان تشكيل می١٤ درصد اعضاى پارلمان آمريكا و ١٥

ر در اين دو آشو.  را دارند٧٥ و ٦٧هاى  ترين آشورهاى آمريكاى التين، برزيل و مكزيك، به ترتيب رتبه پرجمعيت

اين دو آشور نيز از . توان برشمرد ترين دليل آن را تبعيض در درآمد می مشارآت اقتصادى زنان پايين است آه مهم

ترين مقام را در ميان آشورهاى   پايين٩٥ با رتبه ،گواتماال. لحاظ تامين بهداشت زنان در وضعيت مناسبى هستند

  .آمريكاى التين دارد

.  آشور اول جهان در پر آردن شكاف جنسيتى قرار گرفته است١٠است آه در زمره در آسيا، فيليپين تنها آشورى 

-اين آشور از لحاظ تامين بهداشت و آموزش براى زنان رتبه اول را داراست و در ميان پنج آشور اول جهان است

ها شده  اين زمينهآه موفق به برداشتن شكاف جنسيتى در ) به همراه فرانسه، جمهورى دومينيكن، لسوتو و هندوراس(

به ترتيب (هاى اقتصادى و سياسى نيز موفق عمل آرده است  مند آردن زنان از فرصت اين آشور در بهره. است

سريالنكا، در ميان آشورهاى جهان . قرار دارد) ١٣با رتبه (بعد از فيليپين آشور سريالنكا) ٢٢هاى چهار و  رتبه

 سال رهبرى اين آشور به دست زنان بوده ٢١ سال گذشته، ٥٠در . ترتبه هفتم را در مشارآت سياسى زنان داراس

  . اند هاى بعدى آسيايى را به خود اختصاص داده رتبه) ٤٠رتبه(تايلند. است

هاى اقتصادى براى زنان رتبه  اين آشور از لحاظ فرصت.  را در برداشتن شكاف جنسيتى داراست٦٣چين رتبه آلى 

 را داراست، اما از لحاظ وضعيت بهداشت و زنده ماندن زنان رتبه ٥٢ان رتبه  و از لحاظ مشارآت سياسى زن٥٣

  . يكى مانده به آخر را در جدول اشغال آرده است

 و ١٠٨، ٩٨، ٩١به ترتيب (اند ها را در آسيا اشغال آرده ترين رتبه آشورهاى بنگالدش، هند، ايران و پاآستان پايين

استثناى ايران، مشارآت سياسى زنان باالست و از اين لحاظ حتى از با اين حال، در اين آشورها به ) ١١٢

 و ٢٠، ١٧هاى  در حالى آه بنگالدش، هند و پاآستان به ترتيب رتبه. اند آشورهاى آمريكا و ژاپن نيز پيشى گرفته

آسب  آشور جهان ١١٥ را در ميان ١٠٩ را در زمينه مشارآت سياسى زنان دارند، ايران از اين لحاظ رتبه ٣٧

. ، به همراه عربستان و يمن در ته جدول قرار دارد١١٣از لحاظ مشارآت اقتصادی، ايران با رتبه . آرده است

همچنين ايران، با اين آه در ميان تمام آشورهاى جهان رتبه اول را در نسبت ورود زنان به دانشگاه داراست، اما به 



هاى   و متوسطه براى دختران، از لحاظ فراهم آردن فرصتهاى تحصيلى در مقاطع ابتدايى دليل پايين بودن فرصت

 و از بسيارى ٥٩از لحاظ تامين بهداشت و زنده ماندن زنان، ايران در رتبه .  قرار گرفته است٧٩تحصيلى در رتبه 

 . از آشورهاى آسيايى در موقعيت بهترى قرار دارد

ترى داشته است و بعد از آن تونس و   بيشدر ميان آشورهاى عربی، آويت در برداشتن شكاف جنسيتى موفقيت

. تونس، از لحاظ مشارآت سياسى زنان باالترين مقام را نسبت به ساير آشورهاى عرب داراست. اردن قرار دارند

 از لحاظ مشارآت اقتصادى و سياسى زنان و رتبه آلى برداشتن شكاف جنسيتی، در ته ،عربستان سعودى و يمن

  . جدول جاى دارند

المللی از جمله سازمان ملل، درباره های بينهای سازمانهای و بيانيهکدام از کنوانسيوناسالمی، حتی هيچجمهوری 

  .زنان را قبول ندارد

ام و رياست تا زمانی که زنده«: رئيس جديد مرکز امور زنان و خانواده در اولين نشست مطبوعاتی خود اعالم کرد

المللی در مورد حقوق های بينها و کنوانسيوندهم به هيچ کدام از موافقت نامهاين مرکز را برعهده دارم اجازه نمی

 ٢٩شنبه، دکتر طبيب زاده نوری که به رياست اين مرکز انتصاب شده است، در نشست روز سه» .زنان بپيونديم

د سخن گفت واز ها و اينترنت در بوجود آوردن تحوالت فرهنگی موجو، ابتدا از نقش و رسالت رسانه١٣٨۵خرداد 

آنان خواست که از انتقال اطالعاتی که از صحت و سقم آن خبری ندارند، خودداری کنند تا از ايجاد تنش بواسطه 

        . انتشار اين اخبار جلوگيری شود

از بد حادثه مسئوليت اين مرکز بر عهده من قرار گرفته است و قبول يک مسئوليت در نظام «: وی سپس گفت

 ميليون انسان ٧٠می احتياج به جرات زيادی دارد چون اگر مسئوليتی به خوبی انجام نپذيرد، بار دين جمهوری اسال

  ».من هم در اين راه نيازمند دعای همه دوستان هستم. عالوه بر فشار قبر بردوشش است

ودن نام خانواده نژاد و افزطبيب زاده نوری، در ذکر داليل تغيير نام اين مرکز در دوران رياست جمهوری احمدی

زنان ، خارج از حضورشان در خانواده صاحب هويت اجتماعی هستند اما بهترين هويت برای «: به اين مرکز گفت 

گيرد و حضور زن باعث ايجاد آرامش و رفاه اهالی زنان همان هويتی است که در خانواده برای شکل زن می

به .  زنان گذاشته شده است و زنان ما به اين مسئوليت واقفندصيانت از کيان خانواده هم بر عهده. شودخانواده می

همين دليل و برای تحکيم بنيان خانواده بواسطه حضور زنان، نام اين مرکز تغيير يافته و قصد داريم تا با ارائه 

   .راهکارهای کالن در زمينه حل مشکالت خانواده و تحکيم بنيان خانواده و نظارت بر اين امر گام برداريم

طبيب زاده نوری، در پاسخ به سئوالی در خصوص . پس از اين سخنان، نشست با سئواالت خبرنگاران ادامه يافت

به دليل سرعت زياد در رشد و «: کنند، گفتهايی که در زمينه زنان فعاليت می NGO های اين مرکز ازحمايت

 شده و گاها ديده شده مبالغ هنگفتی بها نمیهها ،در سيستم قبلی هيچ نظارتی برعملکرد اين سازمان NGO گسترش

NGOدر حالی که ما برنامه . اند و حتی فقط يک شماره ثبت از آنان موجود استشده که ناکارآمد بودههايی داده می

 ميليون تومانی که ۴٠۴های فعال با بودجه های غيردولتی داريم و از سازمانوسيعی برای شناسايی اين سازمان

 جون ٢٠-١٣٨۵ خرداد ٢٩آفتاب نيوز، سه شنبه (»...کنيمی زنان اختصاص يافته است، حمايت میهاNGO برای

٢٠٠۶(   

  



  خشونت عليه زنان
 خشونت عليه زنان، چهره کريه و هولناک جهانی .گيرندزنان در جهان، به عناوين گوناگون مورد خشونت قرار می

اند، طلب مجبور شدهخواه و برابریا مبارزه زنان و مردان آزادی نيز ب بورژوايیالمللیاز اين رو جوامع بين. دارد

  . به خصوصی را نيز برای برجسته کردن آن تعيين نمايندی وضع کنند و روزهامورد را در اين یقوانين

خشونت « در اين اعالميه، عبارت -١ ماده ١٩٩٤ فوريه ٢٣ مجمع عمومی سازمان ملل، مصوبه ١٠٤/٤٨قطعنامه 

آميز براساس جنس است که به آسيب يا رنجاندن جسمی يا روانی زنان منجر  به معنی هر عمل خشونت» عليه زنان

کردن مستبدانه زنان از  رود که منجر بشود، از جمله تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم يا احتمال می. شود

 . آزادی، که در نظر عموم يا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود

 خشونت جسمی، -الف .  تعبير خشونت عليه زنان بايد شامل موارد زير، اما نه محدود به اين موارد، باشد-٢ماده 

ها در خانه، خشونت مربوط  زدن، آزار جنسی دختر بچه افتد، از جمله کتک جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می

ثمار زنان و ديگر رسوم عملی که به زنان آسيب به جهيزيه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان، خشونت مربوط به است

افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده  ی عمومی اتفاق می  خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه-ب . رساند می

. فروشی اجباری جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محيط کار، در مراکز آموزشی و جاهای ديگر، قاچاق زنان و تن

ماده . در هر جائی، که توسط دولت انجام شود يا ناديده گرفته شود» شکنجه«جنسی و روانی  خشونت جسمی، -پ 

های سياسی،  های اساسی در عرصه  زنان به طور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی-٣

: موارد زير است اين حقوق از جمله شامل . های ديگر را دارند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه

 حق آزادی از همه -٥ حق حمايت بالسويه قانون -٤ حق آزادی و امنيت شخصی -٣ حق برابری -٢ حق زندگی -١

 حق شرايط عادالنه و -٧برداری از باالترين ميزان ممکن سالمت جسمی و روانی   حق بهره-٦اشکال تبعيض 

ها يا رفتار خشن و غيرانسانی و  ديگر مجازات حق اين که فرد، مورد شکنجه يا -٨بخش برای کار  رضايت

  .آميز واقع نشود تحقير

به سه تن از زنان فعال سياسى در زمينه حقوق زنان را ، حکومت جمهوری دومينيکن، ١٩۶٠ نوامبر ٢۵روز 

  .گذرد  سال می٤٦ ساختگی به قتل رساند،  طرز فجيعی در يک سانحه

، در ١٩٩٩ در آمريکای التين و در سال ١٩٨٠ نخست در سال به همين مناسبت روز حذف خشونت عليه زنان،

 نوامبر، به عنوان روز جهانی حذف خشونت عليه زنان ٢۵مجمع عمومی سازمان ملل به تصويب رسيد و روز 

  . اعالم شد

ر های کالنی را برای مبارزه با خشونت عليه زنان حتی د بودجهاند که موظف شدههادر بسياری از کشورها، دولت

 در جهت  وطلبانهدهند تا در جهت ترويج فرهنگی برابریهای غيردولتی و فعاالن جنبش زنان قرار  اختيار سازمان

  .ديده بشتابند به باری زنان خشونتهمچنين. محو تبعيض و خشونت عليه زنان تالش کنند

 ، فروش آنان به عنوان کنيز،گور کردن دخترانه  به اشکال مختلف از زنده ب، خشونت عليه زنان،در طول تاريخ

  . تا تجاوز و توهين و کتک زدن و غيره در جريان بوده است، ازدواج اجباری، سنگسار،ختنه

 صفحه است؛ به وضعيت ١٣٩، در يک بررسی که حاصل آن گزارشی مشتمل بر ٢٠٠٦سازمان ملل در اکتبر سال 

 .ياد کرده است» شر زنانتبعيض و نقض حقوق ب«زنان جهان پرداخته و از آن به عنوان 



- زن در سراسر دنيا، توسط افراد خانواده خود به داليل ناموسی به قتل می٥٠٠٠ هر ساله ،براساس اين گزارش

 هيڇ قانونی برای مرتکبين خشونت عليه زنان ، کشور١٠٢ حداقل در ، کشور عضو سازمان ملل١٩٢از . رسند

 .وجود ندارد

 کشور قانونی عليه قاڇاق زنان وجود ٩٩در . شود جرم محسوب نمی،اشانونی کشور تجاوز مرد به همسر ق٥٣در 

  .ندارد

 ثانيه يک ١٨ اعالم کرده است که در هر ،سازمان بهداشت جهانی، در تحقيقی ديگر در رابطه با خشونت عليه زنان

  .گيردزن مورد حمله يا بد رفتاری قرار می

را مکانی بسيار خطرناک برای » خانه«رامون خشونت عليه زنان، الملل در گزارشی پيهمچنين سازمان عفو بين

ترين دليل مرگ و از کارافتادگی زنان شورای اروپا نيز خشونت خانگی را بزرگ. زنان جهان معرفی کرده است

خشونت عليه زنان در جامعه، محيط کار و حين درگيری و جنگ نيز به شدت .  ساله معرفی کرده است۴۴ تا ١۶

  . کندی میخودنماي

 :، عبارتند از، پيرامون خشونت عليه زنان٢٠٠۶سال  های سازمان ملل در گزارشهايی از بررسیگوشه

  .برند کشور بخش قابل توجهی از زنان از خشونت جسمی، جنسی يا روانی رنج می٧١ حداقل در -

خاورميانه يا ميان جوامع  کشورهایتر در آفريقا و برخی عملی که بيش. اند ميليون دختر ختنه شده١٣٠ بيش از -

  .مهاجر در اروپا، آمريکای شمالی و استراليا رواج دارد

  . کشتن فرزند دختر توسط والدين به شدت در جنوب و شرق آسيا و خاورميانه وجود دارد-

   .هستند شوند زن و کودک اغلب صدها هزار نفری که هر ساله به هدف سوءاستفاده جنسی قاچاق می-

   .افتند، بسيار زياد استشوند يا به زندان مینت عليه زنانی که توسط پليس دستگير می خشو-

 - . هزار زن مورد تجاوز قرار گرفتند 500  تا٢۵٠جمعی در رواندا بين  در جريان کشتارهای دسته١٩٩۴ سال -

  .گرفتندهای بوسنی مورد تجاوز قرار درگيری  هزار زن در جريان۵٠ تا ٢٠ نيز بين ٩٠در دهه 

 ١٩ساله در کشورهای در حال توسعه و  ۴۴ تا ١۵های زنان  درصد بيماری۵٠ خشونت خانگی و تجاوز عامل -

  درصد در کشورهای توسعه يافته است

  .تر استبيش انددر زنانی که مورد خشونت قرار گرفته) عامل بيماری ايدز(تال به ويروس اچ آی وی مب  ريسک-

  .يامد خشونت جسمی و جنسی عليه زنان استترين پ افسردگی رايج-

  .ماننداند اغلب از ادامه تحصيل باز می دخترانی که خشونت جنسی را تجربه کرده-

وادار به عمل جنسی شده يا به  به گزارش سازمان ملل از هر سه زن در جهان، حداقل يکی کتک خورده، به اجبار

هم فردی که اين  معموال بر اساس همين گزارش. ته استطرق ديگر در طول عمرش مورد بدرفتاری قرار گرف

فراگيرترين نقض حقوق بشر در تاريخ بشر تا به  خشونت عليه زنان .شود آشنای اوستها را مرتکب میبدرفتاری

  .ز استامرو

. گردد و در سراسر جهان جريان داردبدين ترتيب، خشونت عليه زنان، به مرزهای جغرافيايی خاصی محدود نمی

های متفاوتی به عالوه بر اين خشونت عليه زنان، همچنين به گروه سنی خاصی محدود نيست و با شدت و ضعف

  .دهدمیاشکال گوناگون در ميان طبقات مختلف اجتماعی در هر لحظه روی 



تری ربوده برای مثال، در عراق روز به روز زنان بيش. ترين قربانيان جنگ و خشونت در جهان زنان هستندبيش

و  کنددر اين کشور اشغال شده و جنگ زده، سرکوب و کشتار بر امور جاری روزمره مردم حکومت می. می شوند

تری از سوی باندهای روزبروز زنان بيش. هستندترين قربانيان اين وضعيت در اين ميان زنان عراقی، بزرگ

تر زنی حاضر کم. بردبه طور کلی در اين کشور هيچ کسی در امنيت بسر نمی. شوندمافيای و نظاميان ربوده می

  . است در باره آنچه که بر او گذشته است با کسی صحبت کند

شغال عراق توسط نيروهای آمريکائی و سازمان برای آزادی زنان در عراق، گزارش کرده است که از زمان ا

اما به اين آمار هم . اند زن در عراق مفقود شده٢٠٠٠ بيش از ٢٠٠٦ تا ٢٠٠٣متحدانش، يعنی ميان فاصله زمانی

  . آيدها به لحاظ ترس از برد باد رفتن آبروی خانواده، صدايشان درنمیزيرا بسياری از خانواده. توان بسنده کردنمی

، منتشر شده است از تاريخ ماه ٢٠٠٦ دسامبر ٤سی انستيتوی واشنگتن بروکينگ که در تاريخ براساس يک برر

هايی است که گزارش البته اين آمار تنها شامل آن. اند زن عراقی مفقود شده٤٠ تا ٣٠، روزانه ميان ٢٠٠٦مارس 

  . اندداده شده

 نفر بوده است و در ٢ روزانه ، شهر بغداددر ه شد ربوده زنان، آمار٢٠٠٤گزارش اين انستيتو، در ژانويه بنا به 

بسياری بر اين .  نفر زن است٤٠ تا ٣٠ نفر و امروز همان طور که در باال اشاره شد بين ١٠دسامبر همان سال، 

اند و مابقی شوند به لحاظ دالئل مالی ربوده شدهباورند که بخشی نامعلوم از اين زنان که هزاران نفر تخمين زده می

اقوام «خواست نامش فاش شود بما گفت که  ساله که نمی٢٥زنی . اندهای گروهی و قومی ربوده شده لحاظ انگيزهبه

اين زن، با هدف پول دزديده شده بود، اما بسياری از زنان ربوده » .اند دالر برای آزادی من پرداخته٣٠٠٠٠من 

از سرنوشت بسياری هم هرگز اطالعی به .  تن جدا شده بودشده زمانی که پيدا شدند يا خفه شده بودند و يا سرشان از

  .دست نيامد

اما واقعيت اين است که بعد از سه . تری را وعده داده بوددولت آمريکا، به زنان عراقی زندگی بهتر و امکانات بيش

را به زنان های مجلس  درصد صندلی٢٥ها وعده دادند که آن. سال و نيم اشغال اين کشور اوضاع طور ديگريست

 صندلی مجلس ٢٧٥، از ٢٠٠٥ دسامبر ١٥در انتخابات مجلس عراق در : اختصاص خواهند داد، اما نتيجه چه بود

  . له برای احقاق حقوق زنان هيچ چيزی را به همراه نياوردا صندلی را به نمايندگان زن دادند اما اين مس٨٥

.  قوانين بسيار غيرانسانی بر عليه زنان دارندکهتند با اين وجود حتی کشورهايی هم عضو سازمان ملل متحد هس

  عالوه بر سرکوب وحشيانه زنان، در کشورهايی که قوانين ارتجاع اسالمی چون ايران در جريان است،، مثالیبرا

عدم امكان ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان، نصف بودن ارزش شهادت زنان در برابر مردان، ممنوعيت 

هاى شمار و بسيار آمرنگ زنان در پستهاى ورزشى، اجبارى بودن پوشش، حضور انگشت مكانورود زنان به

شمول زنان و قوانين سازمان همه اين قوانين با قوانين جهان. رسميت دارد... آليدى اقتصادی، سياسى و مديريتى و

داری جهانی، تالش ردن اهداف سرمايهاين نهادها نيز به دليل دنبال ک. المللی مغاير استملل و ديگر نهادهای بين

 و در بهترين حالت دهندبه خرج نمیچندانی برای اجرای قوانين خود در کشورهايی که عضو اين سازمان هستند، 

  . کندها بسنده میهايی در محکوميت آنبه صدور اطالعيه

گی عليه زنان در ايران، گيری شاخص کلی خشونت خان دراندازه،»ملی«  تحت عنوان پژوهشنتايج يک پژوهش

 های بيرون از نزاکت وبردن کلمات رکيک، صحبت چون به کارهايی هممقياس . مقياس را عنوان کرده است٤٥



-روانی با رفتار آمرانه و تحکم پی، داد و فرياد و بد اخالقی، ايجاد فشارهای روحی ودرهای پیگيریدشنام، بهانه

   .کند، اين پژوهش آمار را اين گونه روايت می...مفصل و ن از غذا، کتک کاریآميز، تهديد به کشتن، محروم کرد

 ٧/٥٢. های روانی و کالمی قرار دارندتر تحت خشونت گانه خشونت خانگی، بيش٩زنان ايران در ميان انواع 

دگی مشترک اند که از اول زنخانگی، دقيقا اعالم کرده گويان در پژوهش ملی بررسی خشونتدرصد از کل پاسخ

پی و درهای پیشامل به کاربردن کلمات رکيک، دشنام، داد و فرياد، بهانه گيری تاکنون قربانی اين نوع خشونت که

  .انداست، بوده... 

رتبه بعد، خشونت فيزيکی از نوع .  بار است١٠اند، هميانگين وقوع اين نوع خشونت برای زنانی که درگير آن بود

اند که شامل سيلی زدن، ايرانی از اول زندگی مشترک خود، آن را تجربه کرده  از زنان درصد٨/٣٧دوم است که 

  .است... يا چيز ديگر، لگد زدن و زدن با مشت

رتيه سوم .  بار است٤٦/٢زنان درگير در خشونت خانگی، برابر با  ها برایمتوسط ميزان تجربه اين نوع خشونت

 ممانعت از رشد اجتماعی و فکری و آموزشی است که شامل ايجادهای متعلق به خشونت  درصد٧/٢٧با رقم 

ايجاد محدويت در ادامه  محدويت در ارتباط های فاميلی، دوستانه و اجتماعی، ممانعت از کاريابی و اشتغال و

اند که از اول زندگی مشترک زنان اظهار کرده  درصد از٣/٧٢های اجتماعی است که تحصيل و مشارکت در انجمن

  .اندهمسران خود نبوده نون در معرض اين نوع از خشونتتاک

دهد که بر خشونت خانگی نشان می های تحقيق قاضی طباطبايی و همکارانش در ارتباط با عوامل موثريافته

ترين و زنان دارای فوق ديپلم و ليسانس سواد بيشزنان بی. وضعيت تحصيلی نيز بر ميزان همسرآزاری تاثير دارد

  .اندزندگی مشترک خود تجربه کرده خشونت را از اولترين کم

ميزان تاثير سن و همچنين شاغل و يا غير شاغل بودن زن بر خشونت خانگی  دهد کههای همين تحقيق نشان میيافته

 ساله ٢٤تا  ٢٠ ساله باالترين و زنان ٥٩ تا ٥٥زنان . های قابل توجهی برخوردار استتنوع و تفاوت عليه زنان از

تر تر و زنان شاغل کمزنان غيرشاغل نيز بيش. اندئين ترين مورد وقوع خشونت را در زندگی مشترک خود داشتهپا

  .اندخشونت را تجربه کرده

. کندتاييد می پژوهش ديگر که در تهران انجام شده است، برخی از نتايج پژوهش ملی را در اين باره های يکيافته

قانونی عنوان پژوهشی است که  رآزاری در مراجعه به مراکز سازمان پزشکیهای فردی قربانيان همسويژگی

نتايج اين مطالعه توصيقی . برادران انجام شده است توسط حسن افتخار، حسن کاکويی، آمنه ستاره فروزان و منير

  .اند درصد غيرشاغل بوده٧١قربانيان خشونت خانگی شاغل و   درصد از٢٨دهد که نشان می

 که هشد در اين پژوهش همچنين روشن. زنان ارتباط تنگاتنگی با ميزان تحصيالت آنان داشته است شتغالاز طرفی ا

  .يابدخشونت خانگی افزايش می يابد دفعات ضرب و شتم شوهر و ميزان مدارا باهر چه مدت زناشويی افزايش می

رزندان ارتباط مستقيم دارد و هرچه تعداد و شتم شوهر با تعداد ف های ضربدهد که تعداد دفعهاين پژوهش نشان می

ضمن اين که بين دفعات ضرب و شتم شوهر . تر شده استخشونت جسمی عليه زنان هم بيش تر باشد،فرزندان بيش

  .گرايش قربانيان به طالق و جدايی ارتباطی ديده نشده است و



 ٧٥ها زير هايی که ميزان هزينه ماهانه آنخانواده. گی بسيار موثر استدرآمد کم خانواده نيز در خشونت خانواده

- هزار تومان هزينه داشته٣٠٠ تا ٢٢٦ها که بين اند و آنميزان خشونت را تجربه کرده هزار تومان بوده باالترين

  .ترين خشونت رااند، کم

در آپارتمان  ههايی کترين خشونت و خانوادهکنند، بيشهای وياليی زندگی میهايی که در خانهخانواده همچنين

  .اندترين خشونت را تجربه کردهسکونت دارند، کم

بزرگ شده  اند و مرداناند، باالترين خشونت را عليه زنان روا داشتهسالگی در روستا بزرگ شده ١٨مردانی که تا 

  .ترين خشونت راشهر، کم

 ميزان وقوع خشونت خانگی نشانگويان در سطح ملی بر حسب های زندگی، در بين پاسخدوره ميانگين مرتب شده

  .شوندها برای زنان ايران محسوب میترين دورههای زير به ترتيب پرخشونتدهد که دورهمی

 دوران - ٥بار در ماه  حداقل يک- ٤فرزندان   پس از تولد- ٣ دوران تنگناهای مالی - ٢ يک سال اول ازدواج -١

  . دوران بارداری- ٦سالی ميان

  ترين انواع از کم شايع  مورد١٢ مرکز استان کشور، ٢٨ای بر آورد گستره خشونت خانگی در هخالصه يافته

 ١/١(انجام کارهای خالف عرف و شرع و قانون دهد؛ مجبور کردن بهخشونت را درباره زنان چنين نشان می

 تا حدی که پرده زدن ،) درصد١/٣(، زدن تا حد نقص عضو)درصد 2/ ١(، کتک کاری منجر به سقط جنين)درصد

 ١/٦(دندان ، از دست دادن)درصد٢(، زدن تا حدی که دست يا پا شکسته است )درصد١/٥(است گوش پاره شده

از نگهداری فرزندان توسط زن در  ، جلوگيری) درصد١/٥(، زدن تا حدی که فک يا بينی شکسته است)درصد

-، مجبور کردن به سقط جنين)درصد٢( اولرضايت همسر ، ازدواج مجدد شوهر بدون)درصد٢( زمان متارکه

  ) درصد٢/٦(، مراعات نکردن بهداشت زناشويی) درصد٢/٥(ها لق شده استدندان ، زدن تا حدی که)درصد٢/٥(

 اختناق و يا به دليل افکار  وگيرد يا به دليل سانسورهايی که در ايران صورت میشايان ذکر است که اغلب پژوهش

سران جمهوری اسالمی و فرماندهان نيروهای سرکوبگر آن . شودشونت دولتی اشاره نمی، به خانخود پژوهشگر

  .کنند میتاکيدهمواره به سرکوب سيستماتيک زنان 

پليس راه از ورود افراد بدحجاب آه با وسيله نقليه قصد آمدن به استان از   ماموران : فرمانده انتظامی مازندران گفت

    . وان، هراز و فيروزآوه را داشته باشند، جلوگيری خواهند آردمختلف از جمله آند محورهای

روزه  ، سرتيپ دوم پاسدار مهدی توآلی، در همايش يك١٣٨٥ آذر ١٥، »انتخاب«به گزارش خبرنگار خبرگزاری 

 صورت مشاهده افراد بدحجاب از مامورين پليس راه موظفند در « : فرماندهان پليس راه مازندران در ساری افزود

    ». ورودشان به اين خطه جلوگيری آنند

ندهيد افراد بدحجاب وارد اين  با مسئوليت بنده اجازه « : وی، خطاب به فرماندهان پليس راه مازندران اظهار داشت 

  .» گذرانی افراد بداخالق، اراذل و اوباش نيستخوش بند و باری واستان بشوند زيرا مازندران جای بی

ها در مرعوب های سيستماتيک نيروهای انتظامی جمهوری اسالمی و غيره در خيابان سرکوباما اين تهديدها و

جويان دانشگاه  نيروی انتظامی جمهوری اسالمی، اخيرا در جمع دانش فرمانده. اندخواه موفق نبودهکردن زنان آزادی

اند آه  داده ورد تذآر به بدحجابان هزار م٣٠٠در هشت ماه اول سال، ماموران ما يك ميليون و «اصفهان گفته که 

است و  بدحجاب وجود داشته   هزار٦٠٠اگر نصف اين موارد را هم جدی حساب آنيم، يعنی در آشور ما حدود 



 وی با مهم خواندن ايجاد امنيت اخالقی در .آنيم دهد آه بايد اين موضوع را يك اپيدمی اجتماعی حساب نشان می

  ».ها هستيم به دنبال امنيت خانه و خانم  مادر امنيت اخالقی: جامعه، گفت

اهللا تر نيروی انتظامی و حزببدين ترتيب، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسالمی، آشکارا خواهان دخالت بيش

- از سوی ديگر وی، به شهامت و جسارت بی.هايشان و به ويژه زنان شده استدر مسائل خصوصی مردم در خانه

  .ها اقرار کرده است و دختران در عدم رعايت قوانين ارتجاعی آننظير زنان

طلب در راه برچيدن بساط آپارتايد جنسی خواه و برابریامروز مبارزه مشترک و متحد زنان و مردان آزادی

بايد جنبش زنان را با حضور فعال . های مبارزاتی در جامعه ايران استترين عرصهجمهوری اسالمی، يکی از مهم

در آن، تقويت کرد و هر درجه تحميل خواست و مطالبات زنان بر جمهوری اسالمی، به همان نسبت نيز به باز شدن 

  .رساندفضای سياسی و اجتماعی در ايران ياری می

 با مبارزه پيگير و های زنانبدين ترتيب، اگر در کشورهای پيشرفته صنعتی و توسعه يافته تا حدودی حقوق و آزادی

های ارتجاعی و ديکتاتوری ملی و ها تحميل شده است اما، در حکومت به دولتهای اجتماعی،جنبشطوالنی 

اسالمی، چون حکومت جمهوری اسالمی ايران، عالوه بر اين که خشونت شديدی در جامعه و خانواده بر عليه زنان 

های جسمی و روحی را شونتترين خشود، خود حکومت جمهوری اسالمی ايران نيز شديدترين و فجيعاعمال می

اين حکومت، از مدل و رنگ لباس زنان، انتخاب شغل و آزادی سفر، طالق تا تجاوز به . گيردعليه زنان به کار می

  .کندگسار بر عليه زنان اعمال میها و شالق و سندختران باکره در زندان

  

 خودکشی زنان
. شود شامل می و مير را  درصد علل مرگ ٦  تا٤ت و  هزار نفر اس١٠٠ در ١٥نرخ متوسط خودآشی در جهان، 

ميالدی، سن خودآشی سير ١٩٩٥ تا1950 دهد از سال نشان می)  (WHOهای سازمان بهداشت جهانی نتايج بررسی

 . برابر شده است٣خودآشی در جوانان، بيش از   ميالدی، نرخ٧٠نزولی داشته است به طوری آه از دهه 

آاری، عدم  بی، فقر،های سياسی و حقوقیدين سال در ايران انجام شده، نااميدی، سرکوبدر تحقيقاتی آه طی چن

ترين عواملی هستند گيری شوهران از مهمشكست در تحصيالت و افسردگی، پرخاشگری و سخت حمايت خانواده،

  . اند موثر بوده آه در اقدام به خودآشی جوانان

در اين بين زنان . زنان بيش از مردان است آمار خودآشی در بين پس از چين، دومين آشوری است آه ،ايران

  .آنندشان از هم نپاشيده، اقدام به خودآشی می زندگی  برابر زنانی آه٥ تا ٣ گرفته يا بيوه،  طالق

های کاری  ارقام جان باختن کارگران در محيطامروز رشد اقتصادی چين، آوازه جهانی پيدا کرده است، در حالی که

  .اعدام و خودکشی زنان در اين کشور بسيار باال و ابعاد هولناکی به خود گرفته است، 

-بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی، چين تنها کشوری در جهان است که زنان در آن بيش از مردان خودکشی می

 و پانصد هزار زن هر ساله يک ميليون. گيرددر چين به طور متوسط هر چهار دقيقه يک زن جان خود را می. کنند

اين مشکل در نواحی . شوندها موفق به کشتن خود می هزار نفر آن١٥٠زنند که از اين ميان دست به خودکشی می

 .ها سه برابر مناطق شهری استروستايی بدتر است، به طوری که نرخ خودکشی در آن



تر است و قانون و  نسبت به مردها آمشان زيرا حقوق. ترين آمار خودآشی را دارنددار بيش همچنين زنان خانه

ای آه مردان  های آافی از زنان در جامعه ر، نبود حمايتيگاز سوی د. شود قائل می جامعه بين مردان و زنان تبعيض

تر است آمار در مناطقی که فقر و مردساالری باال. هستند، از عوامل افزايش خودآشی زنان است قدرت مطلق

  .تخودکشی زنان نيز باالس

های تفکر ارتجاعی مردساالری را فشارهای غيرانسانی جمهوری اسالمی و سرکوب سيستماتيک زنان، نه تنها پايه

تر کرده است، بلکه سبب شده که متاسفانه تعدادی از زنان از سر ناچاری و درماندگی دست  محکم ايراندر جامعه

   .کنند در آهگيلويه و بويراحمدی، اقدام به خودسوزی میبرای مثال، هر ماه حداقل دو تا سه زن. به خودسوزی بزنند

در :  بهشتی ياسوج، در اين زمينه گفت به گزارش ايسنا، سعادت شكيبايی، مسئول بخش سوختگی بيمارستان شهيد

 تن بر اثر شدت جراحات وارده جان ١٦ارجاعی به اين بيمارستان،   تن مورد خودسوزی٣٩سال جاری، از ميان 

  . دست دادندخود را از

 نفر اقدام به ٦٧ هزار نفر، ١٠٠هر  آمار باالی خودآشی زنان در ايالم، باالتر از نقاط ديگر ايران است از

  .ای استدهندهاين آمار تکان. اند خودسوزی آرده

ديگر، اين سن برای  اين در حالی است آه در آشورهای. سال است٢٥ تا ١٥سن پرخطر خودآشی در ايران، بين 

  . سال به باال است٥٥ و برای زنان، ٤٥ن مردا

های  ها، ازدواجهای سرکوبگر جمهوری اسالمی، مردساالری شديد در خانوادهتبعيض و ستم بر زنان توسط ارگان

از داليل عمده  های روحی و روانی وغيرهآاری و بيماریهای زود هنگام، بی ها، ازدواج تحميلی، فقر خانواده

  .ن استخودسوزی در اين استا

  

  نظر کارل مارکس درباره خودکشی زنان
ترين موضوعات بوده و بر شناسی، همواره يکی از مهمشناسی و روانمساله و معضل دردناک خودکشی در جامعه

  .اهميت بررسی علل آن به عنوان يک معضل اجتماعی افزوده است

دورکهايم که او را نخستين دانشمندی معرفی قبل از اين که به نظر مارکس درباره خودکشی زنان بپردازيم، اميل 

شود که به پژوهش عميق خودکشی پرداخته است تا  جايی که از او، به عنوان نخستين الگوی مرجع در اين می

های مربوط به خودکشی به تئوری دورکيمی، منعکس در اين الگوی مرجع، کنند و اغلب در پژوهشزمينه ياد می

  . شودارجاع داده می

شناسی خودکشی تحت عنوان  ، کتابی در زمينه جامعه١٨٩٧، در سال )Emile Durkhiem(ل دورکهايم امي

های  انگيزترين کتاب های نيمه اول قرن بيستم به مثابه يکی از بحث نوشت که در زمان خود در سال» خودکشی«

  .رفت جامعه شناسی به شمار می

ها مبادرت به گرفتن جان  گردد تا انسان های اجتماعی که سبب می نهدورکهايم، در اين کتاب، برای نخستين بار برزمي

ها را که برخالف طبيعت انسانی است که سوی حيات و زندگی دارد، در  خود کنند، سايه افکند و اين اقدام انسان

بررسی گردد تا انسان تنها راه نجات را گرفتن جان خود تصور کند، مورد  های اجتماعی که سبب می پرتو زمينه

  .قرار داد



دهد،  ها را مورد بررسی قرار می ها و کاتوليک کتاب دورکهايم که به طور علمی ميزان خودکشی در بين پروتستان

آميزش فرد با «تر مورد بررسی و تحليل قرار داده و درجه رابطه فرد را با گروه اجتماعی و يا جامعه بزرگ

  .نمايد ، تعريف میرا به مثابه شاخصی برای توضيح خودکشی» محيط

گيرد که در رابطه فرد با جامعه و ميزان مهار و آميزش فرد با جامعه در بعد افراطی  او در مطالعات خود نتيجه می

تواند بالقوه  خود، يا به عبارتی چنانچه اين آميزش با جامعه در حد بسيار پايين بوده و يا در حد بسيار باال، هر دو می

  .منجر به خودکشی گردد

تر از افرادی است که  خودکشی در ميان افراد بدون فرزند، بيش-١: دورکهايم در کتاب خودکشی، ثابت نمود که

  . صاحب فرزند هستند

  . ها بوده است تر از کاتوليکها بيش  خودکشی در ميان پروتستان-٢

تر اند و يا مطلقه هستند، بيش  خودکشی در ميان زنانی که همسران خود را از دست داده و هيچ گاه ازدواج نکرده-٣

  . از زنانی است که مزدوج هستند

  

اما مارکس جوان، قبل از دورکيم، ابعاد ديگری از علل اين معضل مهم اجتماعی را به ويژه در مورد خودکشی 

کوين «های ، با ويرايش و مقدمه»مارکس و خودکشی«کتابی تحت عنوان . زنان، مورد بررسی قرار داده بود

، در »گام نو« از سوی انتشارات ١٣٨٤، که توسط حسن مرتضوی ترجمه و در سال »پلوت. ون و اريک ایآندرس

  . ايران انتشار يافته است

شناسی دانشگاه ايلی نويز شمالی و نويسنده و پژوهشگر آمريکايی، در مورد کوپن آندرسن، دانشيار در بخش جامعه

اين تنها بحث انتشار يافته مارکس درباره ... «: دهدين توضيح می، چن»پوشه و خودکشی«مقاله مارکس با عنوان 

 يک مجله کوچک - در مجله آينه اجتماع ١٨٤٦او پس از انتشار اين مقاله کوتاه در سال . خودکشی است

دوم، اين متن .  هرگز دوباره به اين موضوع نپرداخت-کرد سوسياليستی آلمانی که انگلس نيز با آن همکاری می

مارکس در اين مقاله به خودکشی . های مربوط به جنسيت در آثار اوليه مارکس است يکی از پيگيرترين بحثشامل

  ... سازدپردازد و اين وقايع را به ستم وارد بر زنان در خانواده بورژوايی فرانسه مربوط میزنان می

ژاک (با نقد پوشه» دکشی و علل آندرباره خو«مارکس گزينش خود را از فصلی از کتاب خاطرات پوشه با عنوان 

پوشه، اقتصاددان بود که در دوران بازگشت سلطنت به مقام بااليی رسيد و با قسمت بايگانی اداره پليس پاريس 

اما کتاب چند ... پوشه در فضای سياسی آن روز، مدافع انقالب کبير فرانسه شناخته شد.)... شروع به همکاری کرد

، يعنی هشت سال پس از مرگش، ١٨٣٨پس از انتشار در سال » های پليسرات از بايگانیخاط«جلدی او با عنوان 

عالوه بر مارکس، شخصيت برجسته ديگر قرن نوزدهم که تحت تاصير پوشه قرار گرفت . جار و جنجالی به پا کرد

 گرفت که در ای بررا از واقعه) ١٨٤٤(الکساندر دوما بود که خطوط کلی رمانش به نام کنت مونت کريستو

  ...خاطرات پوشه آمده بود

مارکس گزينش خود را از فصلی از کتاب خاطرات پوشه با عنوان ندرباره خودکشی و علل آن با نقد پوشه از جامعه 

-بايد نشانهتلفات ساليانه ناشی از خودکشی، که تا حدی عادی او ادواری است، می«: کندمدرن به طور کلی آغاز می

  .کندپوشه نقد راديکال مارکس از خانواده را تقويت می... ».يوب جامعه ما تلقی شودای از سازمان مع



دهد؛ سه خودکشی نخست توسط ها را به شرح مفصل سه خودکشی اختصاص میتر اين گزيدهمارکس بخش بيش... 

 که شبی را در در نخستين مورد، زنی جوان، دختر يک خياط، بکارت خود را هنگامی. زنان جوان انجام شده است

-صبح روز بعد همين که پدر و مادر دختر از ماجرا مطلع می. دهدکند از دست میمنزل خانواده نامزدش سپری می

کمی بعد، دخترک خود را در رودخانه سن . کنندآبرو مییها بشوند، او را با خشونت سرزنش و نيز نزد همسايه

ها که آن«: کندطلبی خانواده بورژوايی اضافه میويش را از قدرتمارکس در ميانه ترجمه خود نقد خ. کندغرق می

شان را اند، به محض آن که بتوانند قدرت مطلق پدر و مادریتر از همه قادر به مقاومتترند، خود کماز همه بزدل

حمانه برای راستفاده از اين قدرت چون جايگزينی بیو نيز سوء. شوندناپذير میاعمال کنند، سرسخت و انعطاف

هايی است که مردم در جامعه بورژوايی، چه با طيب خاطر و چه از سر اکراه به ها و وابستگیتمامی سرسپردگی

  .دهندآن تن می

استفاده در زندگی زناشويی است و نه استبداد والدين، که اين کند مربوط به سوءدومين مورد که مارکس ترجمه می

شوهر . دهدرخ می) مربوط به جزيره مارتينيک در کارائيب شرقی(مارتينيکیبار در يک خانواده چند نژادی 

نهايت حسود، که کژاندام و شديدا مبتال به بيماری روانی است، زن جوانش را قفل و زنجير کرده مند و بیثروت

های کالمی تحت استفادههای انتقادی و انواع ديگر سوءکند و با ايراد خطابهوفايی متهم میاو را پيوسته به بی. است

قبل از آن که برادر دلسوز شوهر و . کندگذارد، و از لحاظ جنسی به زور خود را به او تحميل میفشارش می

مارکس در ميانه ترجمه در اظهارات . کنددوستان پزشکش دخالت کنند، زن جوان خود را در رودخانه سن غرق می

  :کندتازد و آن را با بردگی مقايسه میزدواج است میخود به اين مفهوم که زن دارايی شوهر از ا

داری خود را که تحت حمايت قانون مدنی و ناپذيری شده بود و آقای م حقوق برهزن بدبحت محکوم به بردگی تحمل

اين حقوق مبتنی بر شرايط اجتماعی است که در آن عشق با احساسات خودجوش . کردحق مالکيت بود، اعمال می

کند، بر شود چون خسيسی که گنجينه طاليش را پنهان میشود اما به شوهر حسود اجازه داده میرتباط میاعشاق بی

  .زنش غل و زنجير ببندد، چرا که زن بخشی از سياهه کاالهای اوست

اش، بانکداری زنی هيجده ساله که از رابطه با شوهر عمه. در سومين مورد، موضوع اصلی حق سقط جنين است

واند سقط جنين کند، خود را نتگويد که اگر شود و میحامله شده است دست به دامن پزشکی در خيابان میمعروف، 

کند، خويشتن را ورزد اما پس از آن که زن خود را عرق میدکتر از دخالت در اين امر اجتناب می. خواهد کشت

. کاری ناگهانی استموضوع اصلی بیتری شرح داده شده، در مورد چهارم، که به طور خالصه. کندسرزنش می

تواند کار او که نمی. شودخبر در نتيجه کاهش بودجه از کار اخراج میعضوی از گارد سلطنتی يک روز بی

ها بر دوش آن» باری«کشد تا اش به فقر و فالکت نزول کرده، خود را میديگری برای خود دست و پا کند و خانواده

  .نباشد

 ١٨٢٥های سال های خود از پوشه، جدول او را که در آن خودکشی پايان دادن به گزيدهسرانجام مارکس برای

هايی است که اميل دورکيم در کتاب ها مشابه دادهاين داده. آوردپاريس تجزيه و تحليل شده، در متن خود از نو می

داد مردانی که خودکشی دهد که تعآورده است، به اين صورت که جدول پوشه نشان می) ١٨٩٧(خود، خودکشی

  ...اند دو برابر زنان بوده و همچنين تعداد مطلق خودکشی افراد مجرد بيش از متاهلين بوده استکرده



چنان با اين همه، هم.  به موضوع خودکشی باز نگشت١٨٤٥دانم، مارکس هرگز پس از جايی که من میتا آن

در . شود، گسترش دادتن او درباره پوشه و خودکشی يافت میهای مربوط به جنسيت و خانواده را که در مدرونمايه

  .پردازمزير به طور خالصه به چند مثال می

 نوشته شده است مارکس و انگلس به تقسيم جنسی کار به ١٨٤٦ تا ١٨٤٥های در ايدئولوژی آلمانی که ميان سال

ت کمونيست، مارکس خواهان الغای خانواده ، در مانيفس١٨٤٨در سال . اندعنوان شکل اوليه اين تقسيم اشاره کرده

  ...شد

حبس ليدی بولور « خود به نام ١٨٥٨ سال يک دهه بعد، مارکس بار ديگر ستم بر زنان غيرطبقه کارگر را در مقاله

 ليتون، از -جا مارکس لرد ادوارد  بولور در اين. مورد توجه قرار داد... که در نيويورک تريبون منتشر شد)  ليتون-

 ليتون به تيمارستان به باد انتقاد -بران برجسته توری، را به دليل توطئه برای فرستادن ليدی روزيتا بولور ره

 ليتون از جمله اين بود که سالنی اجاره کرده بود تا در آن نطق -اعمال به اصطالح غيرقانونی روزينا بولور . گرفت

مارکس خصوصا خشم خود را نسبت به اين . بيان کندسياسی کند و قصد داشت نظراتی مخالف با نظرات شوهرش 

امر ابراز کرد که رابرت، پسر خانواده، حاضر به حمايت از مادرش نشد و عمال با پدرش همکاری کرده بود؛ 

  .ای پدرساالرانه تلقی کردمارکس اين را آشکارا دسيسه

صاص داده نشده، در فرازی همانند ، فصل خاصی به جنسيت و خانواده اخت١٨٦٧هر چند در سرمايه، جلد اول، 

ماشين «مارکس در فصل . پاشاندداری خانواده طبقات کارگر را از هم میشود که سرمايهمانيفست، استدالل می

کند که اين فرايند، که زنان و کودکان را به کار مزدبگيری خارج از قلمرو اقتصاد آالت و صنعت بزرگ اضافه می

ها اين همه بنيادهای اقتصادی جديد را برای شکل باالتری از خانواده و مناسبات بين جنسبا ... کندمحلی پرتاب می

قدر غيرمنطقی است که اشکال يقينا مطلق و نهايی تلقی کردن شکل ژرميک مسيحی خانواده همان. آوردبه وجود می

همچنين روشن است که اين واقعيت . ..خانواده در روم باستان، يونان باستان و اشکال شرقی را مطلق و نهايی بدانيم

باشد، بايد تحت شرايط مناسبی به منبعی برای که گروه کاری جمعی مرکب از افراد هر دو جنس و تمام سنين می

اش در دارنهتکامل انسانی تبديل شود، هر چند اين نظام در شکل و تکامل خودجوش تکامل يافته، وحشی و سرمايه

  ...کندجهت مخالفت عمل می

شناسی تقريبا ناشناخته خود که ديرهنگام انتشار يافت، به طور گسترده به موضع جنسيت و مارکس در دفاتر قوم

 کمی پيش ١٨٨٢ تا ١٨٨٠های هايی که ميان سالای است از دفاتر حاوی گزيدهاين متن مجموعه. خانواده پرداخت

درباره لويس هنری مورگان و ساير انسان شناسان هايی دفاتر فوق شامل ياداشت. از مرگ مارکس نوشته شده است

  .است

های مارکس و قرائت خويش از مورگان، ، کمی پس از درگذشت مارکس، براساس ياداشت١٨٨٤انگلس در سال 

با اين همه، انگلس قرابت نزديکی به نه تنها . کتاب معروف منشا خانواده، مالکيت خصوصی و دولت را انتشار داد

  .ديدورگان بلکه ميان پيدايش مالکيت خصوصی و پيدايش پدرساالری میميان مارکس و م

  :بردکوپن آندرسن، بحث خود در رابطه با مقاله مارکس را چنين به پايان می

. دهدارائه می) دورکيم(انداز متفاوتی با کتاب خودکشیبدين سان مقاله و ترجمه اوليه مارکس درباره خودکشی چشم

گرايی خانواده بورژوايی عامل بسياری از موارد خودکشی زنان به ويژه زنان جوان  ستممارکس معتقد است که



های نوظهور او را درباره جنسيت و تری ديدگاهکند تا به طرز روشنمتن مارکس همچنين به ما کمک می. است

 بيگانه شده و ماترياليسم خانواده در جامعه مدرن درک کنيم، آن هم در همان دورانی که مفاهيم خود را درباره کار

  . دادتاريخی و سرآغازهای نقد خويش را از اقتصاد سياسی و دولت تکامل می

  

 قاچاق زنان و دختران 
شوند آه  ميليون نفر در سراسر جهان قاچاق می  ٢دهد آه ساالنه  نشان می)  ILO(المللی آار تحقيقات سازمان بين

 .دهندیآنان را زنان و آودآان تشكيل م اآثر

مرحله برای شناسايی  های دروغين استخدامی آه معموال نخستين بسياری از اين افراد در اولين گام به آگهی

های تحصيلی در خارج از آار، پول و فرصت ها است و در آن به متقاضيان وعده های مورد نياز اين شبكه طعمه

 .دهند شود پاسخ مناسب می آشور داده می

آثيف ولی پرسود در دنيا  تقد است آه قاچاق انسان پس از قاچاق سالح و مواد مخدر سومين تجارتسازمان ملل مع

 .است

آار گرفته  آشی جنسی به عمدتا در دو گروه آار اجباری و بهره زنان و کودکان قاچاق شده،بر اساس اين تحقيقات

بيليون   ٢٨  بيليون دالر و  ٣٢  ترتيب ران بهشوند آه سود ساالنه حاصل از فعاليت اين گروه برای دست اندرآا می

 .دالر در سال است

هزار   ۵٠٠  دختران هستند آه ساالنه درصد از قربانيان آار اجباری زنان و  ٩٨  گويد آه  می،المللی آار سازمان بين

 .شود نفر به تعداد آنان اضافه می

بسياری از آشورهای آن يا  شود و آشورهای آن ختم میهای قاچاق به اروپا يكی از مقاصدی است آه راه اآثر شبكه

 .ترانزيت آن اند و يا به خاستگاه و محل به مقصد قاچاق تبديل شده

شرقی و از جمله رومانی،  دهد آه تعدادی از آشورهای اروپای تحقيقات سازمان امنيت و همكاری اروپا نشان می

  .معضل دست به گريبان هستندصربستان، مونته نگرو، بلغارستان به شدت با اين 

 . است رومانیشوند از آشورناميده می» قربانيان«های انتقال قاچاق زنان و آودآان آه به اختصار  يكی از راه

مجارستان، لهستان، فرانسه، ايرلند، هلند، اسپانيا، ترآيه، آانادا،  قربانيان عمدتا از رومانی به ايتاليا، چك، آوزوو،

  . شوند، منتقل می...نان، آمريكا، آلمان ويو آفريقای جنوبی،

درصد از مردم زير خط فقر   ۴٠  يورو در ماه است و زندگی بيش از  ١۵٠درآمد سرانه پايين در اين آشور آه حدود 

 .وضعيتی خاص را در اين آشور رقم زده است

مافيای قاچاق انسان در رومانی،  هدهد آه شبك المللی نشان می ای و بين های منطقهای از سازمان تحقيقات مجموعه

و در همين زمينه . گيرند اروپای غربی به آار می های خيابانی در آشورهای عمدتا آودآان را برای دزدی

دالر   ١۶٠مردم آن بيكارند آودآان خود را در ازای درصد  ٧٠ های فقير در يك منطقه اين آشور آه بيش از  خانواده

 .دهند ها قرار می شبكه ينبرای سه ماه در اختيار ا



گويد آه تعداد زيادی از  می يك گزارش مشترك يونيسف، ديده بان حقوق بشر و سازمان امنيت و همكاری اروپا

شوند و سفارت رومانی در اين آشور نيز  بلگراد برده می رومانيايی از اين آشور برای گدايی به» آولی«آودآان 

   ».دهد نمی به اين موضوع اهميتی«

هزار زن از منطقه بالكان از   ٢۵٠  المللی مهاجرت، در اين زمينه برآورد کرده است آه ساالنه بيش از سازمان بين

  .شوند اين طريق قاچاق می

زنان و  آاری در آن بسيار باالست از انتقال و فروشدهد آه قاچاقچيان در اين منطقه آه ميزان بی تحقيقات نشان می

  .آورند  دالر منفعت به دست میهادختران ميليون

طبق گزارشات منعكس در مطبوعات، هر سال صدها دختر و زن به صورت قاچاق از طريق مرزهاى مختلف 

. شوندانتقال داده مى... زمينى يا هوايى ايران به آشورهايى چون ترآيه، پاآستان، آشورهاى حاشيه خليج فارس و 

آه ... رار از سرکوب، فقر، تنگى معيشت و مشكالت اقتصادى و اجتماعى واغلب اين افراد به داليل مختلف چون ف

شوند و پس از با آن روبرو هستند براى رسيدن به وضعيتى بهتر توسط باندهاى قاچاق زنان از آشور خارج مى

ان توسط اغلب آن. گيرنداستفاده قرار مىها از نظر مالى و جنسى و جسمى مورد سوءخروج از آشور بسيارى از آن

پردازند تا در وضعيتى بسيار نامناسب به باندهای مافيای حکومتی و غيرحکومتی اغفال شده و هزينه سنگينى را مى

اين دسته از زنان و دختران پس از رسيدن به آشور مقصد در شرايطى بسيار نامطلوب در . آشور مقصد برسند

-نونى، غيراخالقى و غيرانسانى در آشور مقصد مىهاى غيربهداشتى نگهدارى و مجبور به آارهاى غيرقامحل

 .گردند

آقايان نيروی انتظامی، قوه قضاييه و وزارت : اهللا گفتحجت االسالم مجتبی کشانی در جلسه هفتگی انصار حزب

ها را حمايت مالی و دانند، برخی باندهای فسادی که دشمن آناطالعات بايد بدانند که البته من اطمينان دارم می

های نفوذی در نظام جمهوری اسالمی منتسب هستند و من حاضرم اين مساله را برای کند به گردن کلفتنوی میمع

های نشيندر مواردی فروش دختر و ارسال ناموس اين کشور به شيخ. هر کسی که بخواهد ثابت کنم و سند ارائه دهم

ست دارند و با ايمنی کامل و اطمينان از اين که هيچ دبی بعضی از عواملی که به نحوی فاميل يکی از آقايان هستند د

  ...فروشند ميليون به شيوخ عرب می١۵ تا ١٢ايستد دختر ايرانی را حداقل بين ها نمیسيستمی در مقابل آن

ها را سالم و شوند و آنالمللی شناسايی میدختران فراری ايرانی ابتدا توسط قوادهای بين: وی، همچنين اضافه کرد 

آورند و در کيش از مقابل چشم برخی مسئوالن دارند و به وصلت شيوخ عرب در میهايی نگه میيح در اتاقصح

 ميليون برای هر دختر پول ١۵ تا ١٢دهند که مابين دهند و در يکی از کشورهای خليج فارس تحويل میعبور می

  .گيرندمی

ز هستند، از طرف برخی افراد حقيقی و حقوقی نفوذی باندهای هماهنگ شده فساد که مسلح ني: کشانی، تصريح کرد

  .ها داردشوند چون پول سرشاری برای همه ايندر نظام پشتيبانی می

چون : شود نيز گفتاو، در پاسخ به اين سئوال که چرا بعضی از زوايای مواد مخدر در اين کشور ريشه کن نمی

کنند و با گرفتن با قاچاقچی تعامل می. هايشان مزه کرده استبعضی از آقايان طعم شيرين پول مواد مخدر زير دندان

دهن دکه صدها ميليون تومان مواد افيونی وارد شهرها شود و اين امری نيست که با انکار کردن ده ميليون اجازه می

   )٨٣ مرداد ٣٠زنان ايران،  سايت(.قوه قضاييه و نيروی انتظامی صورت مساله پاک شود



 ١۵ تا ۵نسان، هر يك از اين زنان را بسته به سن و سال و ميزان زيبايى ظاهرشان به قيمتى بين باندهای قاچاق ا

برخى از اين زنان آه . آورند چندين برابر اين رقم استهزار دالر فروخته و عوايدى آه دالالن به دست مى

  . آورند هدفى جز تالش براى معاش ندارندفروشی درمىسرانجام سر از تن

هاى اين تجارت غيرانسانی، از زنانى آه در جستجو و گريز از شرايط حاد اقتصادى هستند حتی اندها و واسطهاين ب

ها يا از طريق شبكه اينترنت، داير بر شغلى آسان و پردرآمد و با وعده هاى دروغين در روزنامهبا درج آگهى

  . اندازندها را به دام میاشتغال و امكانات مناسب آن

  

  ايران و بازار کارزنان 

کاران مربوط به زنان و بخش عمده بی. آاری در جهان استهای بی  در ايران، يكی از باالترين نرخیآارنرخ بی

مشكل . آميز و تغيير ساختار سنی جمعيت استهای ارتجاعی و تبعيضجوانان است که ناشی از تفکرات و سياست

  .ر شرايط کنونی استآاری يكی از مشكالت اصلی جامعه ايران دبی

های مهم توسعه انسانی های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی يکی از شاخصميزان مشارکت زنان در فعاليت

با آن که زنان ايران از دوران پيش از انقالب . اين شاخص توسعه در ايران، بسيار پايين است. ای استدر هر جامعه

ها موانع اند، ولی هنوز بر سر راه فعاليت آنای مختلف تالش کردهه تاکنون برای حضور فعال در عرصه۵٧

آور خانواده نيست و نبايد خارج از بر مبنای باورهای سنتی، زن نان. حقوقی و فرهنگی و سياسی جدی وجود دارد

   .منزل فعاليت کند، زيرا وظيفه اصلی او حمايت و حفاظت خانواده است

دانند، چرا که در ايان، زنان را برای انجام دادن بسياری از کارها ناتوان میبا چنين تفکری، بخشی از کارفرم

اکثريت جوامع نوعی تقسيم کار بر اساس جنسيت وجود دارد و خواسته يا ناخواسته مهر زنانه يا مردانه بودن به 

  . شودمشاغل نيز زده می

ها در مزد همکار مرد آنتر از نصف دستکمکنند، حتی مزدی که به زنان مزدبگير پرداخت میکارفرمايان دست

  . يک کار برابر است

، به ١٣۵۵اين رقم در سال . ، حدود يک ميليون زن در بازار کار ايران حضور داشتند١٣۴۵براساس آمار در سال 

، نرخ رشد تعداد زنان فعال در بازار کار ايران ١٣۵۵ - ١٣۴۵ هایطی سال.  ميليون نفر افزايش يافت۵/١حدود 

 . درصد بوده است۵/٣به طور متوسط ساالنه حدود 

 مردم ايران که زنان نيز در اين انقالب فعال بود، توسط حکام اسالمی جديد با سرکوب خونين ١٣٥٧پس از انقالب 

اين انقالب زنان نيز سرکوب شدند و فعاليت اقتصادی زنان و بروز بحران اقتصادی، شمار زنان در بازار کار 

اما پس از پايان جنگ، مجددا نسبت زنان در .  ميليون نفر تنزل يافت٣/١ به حدود ١٣۶۵و در سال کاهش يافت 

، تعاداد زنان در بازار کار از مرز دو ميليون نفر ١٣٧۵جمعيت فعال کشور رو به افزايش گذاشت و در سال 

 ١٣٧۵درصد در سال ١٢ به بيش از ١٣۶۵ درصد در سال ٨/٨بدين سان، سهم زنان در بازار کار از . گذشت

 .ولی اين نسبت با سهم زنان در بازار کار اکثر کشورهای جهان، هنوز فاصله بسيار زيادی دارد. افزايش يافت

 ۶٠زنان، . ، است»جنسيتی«بندی اشتغال زنان در ايران در مشاغل خالصه شده است و دارای بازار کار تقسيم

 درصد از کارکنان بخش بهداشت و درمان را ٣٩ آموزگاران و  درصد ۴۴درصد شاغلين در بخش توليد منسوجات، 



زنان ايرانی در هرم .  درصد از مشاغل مديريتی به مردان اختصاص دارد٥/٩٦دهند، در حالی که  تشکيل می

، در بخش اداره امور عمومی  ١٣٧۵در سال . گيری اقتصادی، سياسی و اجتماعی سهم ناچيزی دارند مديريت تصميم

  . صد زنان حضور داشتند در٦فقط 

، نسبت ١٣۴۵در سال . های گذشته، سهم زنان تحصيل کرده در بين زنان فعال به سرعت رشد کرده استطی دهه

ها   درصد بوده، که اين نسبت١/١ و ٢/١زنان و مردان دارای تحصيالت عالی در کل شاغالن زن و مرد به ترتيب 

دهد که عموما در مشاغل  اين مساله نشان می. ش پيدا کرده است درصد افزاي٢٢ و ٩/٧ به ترتيب ١٣٧۵در سال 

  .شوند که دارای تحصيالت و دانش باالتری نسبت به مردان همکار خود باشندمختلف زنانی استخدام می

 درصد زنان دارای آموزش عالی، فقط در بخش آموزش و بهداشت و عمدتا در بخش ٨٠، بيش از ١٣٧۵در سال 

ای  با باالرفتن سطح سواد و تخصص و سن ازدواج در ميان زنان، آنان به طور فزاينده. اند تهعمومی اشتغال داش

اين در حالی که حکومت . خواهان حضور در بازار کار، تا حدودی کسب استقالل و شخصيت اجتماعی هستند

ديگر حاضر به استفاده جمهوری اسالمی و برخی از کارفرمايان توان علمی و مديريتی زنان باور ندارند و گروهی 

کاری در ميان زنان تداوم اين وضعيت به افزايش نرخ بی. های کار مردانه نيستند از زنان متخصص در محيط

  .کرده منجر شده است تحصيل 

ای از سوی سازمان صنايع و معادن صادر گرديد که به موجب آن استخدام زنان در صنايع  بخشنامه١٣۶۴در سال 

های شغلی ايجاد شده در سطح کشور تنها در اين دوران، از کل فرصت.  ممنوع اعالم کرده بودتحت پوشش خود را

  .  درصد آن به زنان اختصاص داده شد١٣

 ٢٠کاری زنان  درصد بود، در حالی که نرخ بی١٢ و نرخ مشارکت زنان ۶٢ نرخ مشارکت مردان ١٣٨٠در سال 

  . است درصد اعالم شده١٣کاری مردان درصد و نرخ بی

 زن مشغول ١۴، تنها ٨١ مرد شاغل در ارديبهشت ١٠٠، به ازای هر ١٣٨١بر طبق سالنامه آماری ايران، در سال 

کاهش تعداد شاغالن زن مغاير با روند گسترش تحصيل دانشگاهی در جامعه و تمايل زنان به تحصيل . اندکار بوده

 که آمار در ميان افراد شاغل متخصص نيز متفاوت است، به دهدنتايج اين بررسی نشان می. ها بوده استدر دانشگاه

  . زن متخصص در جامعه وجود داشته است٢١ مرد متخصص در جامعه تنها ١٠٠طوری که در برابر هر 

 کاران در کشور وجودآماری دقيقی در رابطه با شمار بی. در ايران، همواره در حال  افزايش است کاریابعاد بی

اين در حالی . کرد  درصد اعالم١٢کاری را بيش از ، نرخ بی١٣٨۵جمهوری اسالمی در سال وزير کار . ندارد

چندی پيش سازمان ملی جوانان جمهوری  . در صد است٢٧کاری جوانان در ايران شود که نرخ بیاست که گفته می

  . دارد اسالمی، اعالم کرد که ده ميليون جوان جويای کار در ايران وجود

کاری زنان استان تهران را نرخ بی، ٢٠٠۶ سپتامبر ٢٣-١٣٨۵ مهر ١شنبه دار تهران در امور بانوان، مشاور استان

بر اساس آمارهای به دست آمده ، نرخ اشتغال زنان استان تهران در مقايسه با «:  درصد عنوان کرد و گفت٢٢

ماعی خبرگزاری مهر، در مورد باال فرحناز قندفروش، در گفتگو با خبرنگار اجت. استان های ديگر ، باالتر است

با توجه به شرايط ويژه استان و همچنين وضعيت اقتصادی و : کاری زنان در استان تهران، افزودبودن نرخ بی

 نفر اشتغال داشته باشند، به همين دليل در تهران مراجعه کننده ٢معيشتی زندگی مردم، نياز است که در هر خانواده 

  .های ديگر استتر از استانزنان بيشبرای اشتغال در ميان 



فرهنگی، اجتماعی بانوان و مشاور وزير آموزش و پرورش جمهوری   بنا به اظهار مهری سويزی، عضو شورای

دار، در مقابل به زنان خانه» .دار در آشور وجود دارندزن خانه   هزار٥٠٠ ميليون و ١٢بيش از «اسالمی، 

ها تعلق ای نيز به آنگونه بيمهگردد و هيچمزدی پرداخت نمیطوالنی هيچ دستکارهای سخت خانگی با ساعات کار 

تواند به استقالل نسبی دار توسط حکومت میکاری به زنان خانهمزد و يا بيمه بیتالش برای پرداخت دست. گيردنمی

  .ها ياری رساندآن

وضعيت زنان .  سراسر ايران وجود دارد هزار زن سرپرست خانوار در٢٠٠همچنين در حال حاضر يک ميليون و 

ها، با کمک بسيار ناچيز بنيادها زندگی خود و فرزندانشان را در آن. خراش استسرپرست خانوار بحرانی و دل

  .شوندپذيرترين اقشار جامعه محسوب میگذرانند و آسيبميان دريايی از درد و رنج و اندوه می

ها و مطالبات کارگران، به ويژه کارگران زن، عدم گويی به خواستخسنگين موقت کار و عدم پاس قراردادهای

تناسب نيروی کار جديد با ايجاد اشتغال توسط دولت، همگی دست به دست هم داده و زندگی بسيار سخت و دشواری 

  .دار به بار آورده استرا برای زنان کارگر و خانه

های مختلف بويژه زنان کاری در ميان گروهايش سريع نرخ بیتدوام رکود نسبی در بازار کارسبب افزبدين ترتيب، 

های سياسی و اقتصادی در ايران و پی در زمينهدرهای پیکارگر است و با توجه به رکود اقتصادی ايران و بحران

التحصيل از  از زنان فارغزيادیساله شمار  کرده به حضور فعال در بازار کار، هر گرايش زنان تحصيل

 اقتصادی و  حقوقی،هایمحدوديتدليل ، به ، اماپيوندند می کشورکاران بیطوالنیها به صف ها و دانشگاهاندبيرست

   .گيرندفرهنگی خارج از بازار کار قرار می

   

   در ايران و آپارتايد جنسیجنبش زنان
ای برای توجيه لهاسران اين حکومت از هر فرصتی و از هر مس. جمهوری اسالمی، حکومت آپارتايد جنسی است

های حتی زنانی که به عنوان دکور در اين حکومت و در ارگان. کنندهای ضدزن زن خود استفاده میسياست

کنند و در سرکوب اش حضور دارند، همان تفکر ارتجاعی مذهبی و مردساالری را تبليغ و ترويج میرنگارنگ

  . دستگاه سرکوبگر و خرافی ندارند دست کمی از مردان اين دم و،سيستماتيک زنان اين کشور

، رئيس جديد دانشگاه الزهرا، که جانشين زهرا رهنورد شده است، با اشاره به »شكوفه گل خو« اخيرا ،برای مثال

در دين مبين اسالم با داليل ثابت شده فيزيولوژيكی، حجاب و پوشش «: سوره نور در قرآن، گفت  ٣١  و  ٣٠آيات 

  ».ته استای ياف زنان اهميت ويژه

به . الزهرا، ادعا کرده است، داشتن حجاب از ديدگاه فيزيولوژيكی امری ضروری و الزم است رييس دانشگاه 

دراسالم حجاب و پوشش برای زنان و فرو گرفتن نگاه برای مردان واجب «: گزارش سايت آموزش نيوز، وی گفت

   ».نده بر غده هيپوفيز مردان و فعال نمودن آن استآن شده است زيرا يكی از داليل اين امر تاثير تصاوير تحريك

تر بودن آن در مردان و  های توليد مثل مردان و زنان و فعال از نظر علمی با توجه به مقايسه سيستم«: گل خو، گفت

ز آننده ا توان نتيجه گرفت آه تصاوير تحريك ها تحت تاثير هيپوفيز در مغز است می  اين آه اين سيستم با توجه به

  ».نمايد طريق بينايی بر هيپوفيز مردان به شدت تاثير گذاشته و آن را فعال می



ها باعث جلوگيری از پوشش مناسب برای زنان عالوه بر ايجاد مصونيت برای آن«:  الزهرا، افزود استاد دانشگاه

  ».شود تحريك مردان می

دوما، حجاب سنبل حقارت و بردگی . پزشکی ندارد منطق علمی و  هيچ بار واين ادعا رييس دانشگاه الزهرا، اوال،

جويان های مشغول شستشوی مغزی دانشسوما، به اصالح اگر استادان جمهوی اسالمی در دانشگاه. زن است

-طلب شکست گرايش ارتجاعی اسالمی در دانشگاهخواه و برابریجويان آزادیالهی هستند، اما دانشبسيجی و حزب

  .اندصدای بلند اعالم کردههای سراسر کشور را با 

های  به پايه محکمیها، روز جهانی زن، ضربههای اخير با اعتراض و برپايی هشت مارسجنبش زنان، در سال

جويی و جنبش اما هنوز اين جنبش مانند جنبش دانش. تفکر ارتجاعی اسالمی و مردساالری وارد کرده است

های واقعی خود را پيدا نکرده و از غالب بودن گرايشات الگگويان و نشريات و وبکارگری، رهبران و سخن

شکی نيست که زنان فعال جنبش کارگری سوسياليستی به امر واقفند و برای برطرف کردن . ليبرالی در رنج است

  . کوشنداين کمبود اساسی و بزرگ می

 مبارزه زنان نيز الگويی رو، الگویاز اين . گر جهان هستندزنان کارگر و محروم ايران، بخشی از زنان کاراساسا 

 به طور سيستماتيک زنان ، سال حاکميت خود٢٨اما حکومت جمهوری اسالمی ايران، در طول . شمول استجهان

-حت میااما با اين وجود به صر.  تا زنان را مرعوب سازدبسيج کرده استرا سرکوب کرده و همه نيروی خود را 

هر چند که زنان نيز صفوف طبقاتی خود . ارزه با زنان شکست خورده استتوان گفت که جمهوری اسالمی در مب

بخش خود، متحد و متشکل  راستای اهداف رهايیدررا در مبارزه با حاکميت و قوانين ارتجاعی آن و به طور کلی 

  . اندنکرده

 اجتماعی و ،سیهای اقتصادی، سياداری جمهوری اسالمی، کوشيده است زنان را در همه عرصهحکومت سرمايه

. دهندهای کشور را دختران تشکيل میاهجويان دانشگ درصد دانش٦٥بيش از اما با اين وجود . فرهنگی محدود کند

از سوی ديگر قرار  بود الگوی زنان ايران، فاطمه زهرا باشد، در حالی که الگوی زنان ايران، زنان سوسياليست 

همين دو . ی هشت مارس، روز جهانی زن استرا، برگز...گ و  کولنتای، کالرا زتکين، روزالوکزامبورچون

اند، بلکه بند و ضدزن نشدههاردهد که زنان ايران، نه تنها مرعوب سرکوب سيستماتيک حاکميت قدنمونه نشان می

  .دبرنهای اقتصادی و سياسی و اجتماعی پيش می با وجود همه سختی راطلبانه خودخواهانه و برابریمبارزه آزادی

های مستقل کارگری چون تشکل هم و اختناق، با وجود سرکوبدهی جنبش زنان،سازمان اگر چه  چنين شرايطی،در

های امنيتی و ذهنی خود را دارد، اما امری شدنی و حياتی گیجويی و غيره بسيار دشوار است و پيچيدهو دانش

صف خود را از گرايشات بورژوايی و جويی با هر ضعف و کمبودی امروز جنبش کارگری و دانش. است

گويان سوسياليست خود را دارد، اما هنوز جنبش زنان اين شرايط را فرميستی و به ويژه دولت جدا کرده و سخنر

 ندای ندار چاره زنان،جنبش. پذير ساخته استاين ضعف جنبش زنان است که اين جنبش را آسيب. پيدا نکرده است

  .  جدا کند و رفرميسمتصف خود را از صف حاکميجز 

 به خصوص فعالين پيشرو و سوسياليست آن، ، زنان ايران فرصت مناسبی باشد که،٢٠٠٧ هشت مارس  درشايد

-خواه و برابریصفوف خود را بيش از پيش متحد و متشکل سازند و با بسيج نيروی طبقه کارگر و همه مردم آزادی

-ا برگزار کنند و در مضمون و محتوای شعارها و قطعنامههای هشت مارس رتر برنامه هر چه با شکوهطلب



شايد از اين لحاظ هشت مارس . تر از گرايشات دولتی و رفرميستی جدا سازند صف خود را هر چه بيشهايشان،

 آن هم در شرايطی که شبح محاصره اقتصادی و احتمال حمله نظامی بر فراز اين کشور به پرواز امسال در ايران،

های  برنامهدهی سازمانبه استقبالاکنون  از همضروری است که. برخوردار باشدای  اهميت ويژهت، ازدرآمده اس

   .هشت مارس بشتابيم

  

  گيرینتيجه
، مبارزه برای بهبود ری سوسياليستیگها و احزاب کارای طبقه کارگر و سازمانهای تودهمسلم است که تشکل

 را نه تنها در شرايط به خصوصی، بلکه بايد دائما و در نگی زنان و فره اجتماعی، سياسیاقتصادی، شرايط

دار به  زنان کارگر و زنان خانه توجه ضرورت جلببه  همچنين.های روزمره خود مدنظر داشته باشندفعاليت

بگان  زيرا گرايشات ليبرالی، مبارزه زنان ايران را در مبارزه نخ.دنن به طور مداوم تاکيد ک،مبارزه وسيع طبقاتی

  . اندمحدود کرده

پارچه به مثابه يک تن ک که زنان و مردان کارگر، متحد و يخواهد کرد تنها زمانی تحقق پيدا ،انقالب اجتماعیقطعا 

ها زنی که در حال حاضر زيرا بدون شرکت ميليون. واحد در صحنه سياسی و اجتماعی حضور فعال داشته باشند

، کسب و حفظ قدرت  مشغولندارند و يا بدون ارج و مزد به کار بردگی خانگیدر صنايع و مزارع به کار اشتغال د

  .توسط طبقه کارگر  بسيار سخت و دشوار است

 نيز اعتراض جدی  کارگریهای رفرميستیشوند و تشکلتر از مردها استثمار میزنان کارگر و خانگی، خيلی بيش

ها عضويت دارند بايد سياليست زن و مردی که در اين تشکلکارگران سو. دهنددر مقابل اين نابرابری سازمان نمی

ها آن، کاری بس  دست گيرند، هر چند نفوذ از ديوارهای بلند سنديکايی و سنترا درطلبانه پرچم مبارزه برابری

آور و بايد قاطعانه عليه اين سياست زيان. اما در هر صورت بايد اين تالش را به خرج داد. سخت و دشوار است

يفه بزرگ ظداری است و ويک تشکل کارگری که واقعا ضدسرمايه. غاير با منافع طبقه کارگر، مبارزه کردم

به مثابه يک  زنان، برابریله اانداز خود قرار داده است، قطعا بر مستاريخی را برای تغيير جهان در افق و چشم

 بر عليه و امر مبارزه طبقاتی را .را از ميان برداردهای تبعيض کند تا کليه زائدهای می مهم، توجه ويژهامر اصلی و

، آن هم در هر شرايط و موقعيتی امر مشترک زن و  و مردساالریهرگونه قيد و بند و ستم و استثمار بورژوازی

  . مرد بداند

 له زن،ا به مس چون گرايشات سنتی ملی و مذهبی،،مانده آنهای بورژوايی به خصوص گرايشات عقبنگرش

آميز و نابرابر خود را چه به جاعی و تبغيضتراين نگرش افکار ا. »انسانی«است و نه نگرش » جنسيتی «نگرشی

 ضروری است که به عمق روابط و ، تغيير يابدی نگرشبرای اين که چنين. بردصورت آشکار و چه پنهان پيش می

اکنون و هر روز و در هر  بايد از همدر عين حال. داری دست برد و کار اساسی و زيربنايی کردمناسبات سرمايه

 اما اگر اين . به امر انقالب گره نزد صرفا و آن ران مبارزه کردا زنموقعيتشرايطی به طور پيگير برای بهبود 

از .  پس گرفتنی است هم داشته باشد از سوی بورژوازیی سوسياليستی را دنبال نکند هر دستاوردیژمبارزه استرات

داری و انقالب انداز مبارزه عليه ستم و استثمار سرمايهره برای بهبود زنان، اگر با افق و چشماين رو مبارزه روزم

  . نخواهد بودماندگار ،اجتماعی همراه نباشد



وجود  اعالميه جهانی حقوق بشرالمللی و  به جوامع بينو ليرالی و گرايشات رفرميستی ترين انتقادی که بهبزرگ

 يعنی .اندها را ناديده گرفته اساس نابرابری در ميان انساندها و اعالميه جهانی حقوق بشر، اين نها اين است کهدارد

اما . داری است سرمايهماهيتدر کشی انسان از انسان و مالکيت خصوصی و اساس نقض حقوق بشر، در بهره

 است را نيز هيچ دولتی در ها و رفاهياتی که در اصل اعالميه جهانی حقوق بشر مطرح شدهها و رفرمهمان آزادی

المللی مدافع حقوق بشر، از جمله کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، هيچ قدرت نهادهای بين. کندجهان رعايت نمی

ها فقط بر روی کاغذ و آرشيو آن سازمانی های خود ندارد و آنبرد اهداف و مصوبات و قطعنامهاجرايی برای پيش

  .های امپرياليستی باشدداری جهانی و دولتمگر اين که به نفع سرمايه. کند پيدا نمیماند و در جوامع جنبه عملیمی

شوند و از لحاظ  تمام افراد بشر آزاد زاده مى«: گويد نخستين اصل اعالميه جهانى حقوق بشر سازمان ملل متحد، مى

ميه را در روز دهم دسامبر مجمع عمومى سازمان ملل متحد، اين اعال» .حيثيت و آرامت و حقوق با هم برابرند

 . تصويب آرد١٩۴٨

دار بخش عظيم جمعيت جهان را به بردگی نوين کشيده و اقليتی سرمايه، داری جهان سرمايهاين در حالی است که

  . مکدها را میشيره جان انسان

بيست و پنجم اصل . امروز هيچ آشورى در دنيا نيست آه اصول اعالميه جهانى حقوق بشر را تحقق بخشيده است

هر شخصى حق دارد آه از سطح زندگى مناسب براى تامين سالمتى و رفاه «: گويد اعالميه جهانى حقوق بشر می

هاى پزشكى و خدمات اجتماعى ضرورى  اش، به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت خود و خانواده

در جهان بر اثر گرسنگى جان خود را از دست اين در حالی است که هر روز صد هزار انسان » .برخوردار شود

هيچ آس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتارى ظالمانه، انسانى يا «: گويد اصل پنجم اعالميه می. دهندمی

ها  آشور جهان انسان١۵٠الملل، هنوز هم در بيش از  طبق گزارش ساالنه سازمان عفو بين» .تحقيرآميز قرار گيرد

مند  هر شخصى حق دارد از آموزش و پرورش بهره«: گويد اصل بيست و ششم اعالميه می. آنند را شكنجه می

-  که بخش اعظم آن را دختران و زنان تشکيل میسواد وجود داردیاما در سراسر جهان بيش از يك ميليارد ب» .شود

 عضو جامعه حق امنيت هر شخصى به عنوان«: گويد ی اصل بيست و دوم اعالميه جهانى حقوق بشر م.دهند

-در حالی که يك و نيم ميليارد انسان، در اين آره خاآى در فقر و فالکت زندگی سختی را می» .اجتماعى دارد

 ميليون نفر ١٠ تا ٨تنها در ايران، . گويد ها میاصل بيست و سوم اين اعالميه از حق آار براى همه انسان. گذرانند

ها و نويسندگان و يسنليبراليستی درون جنبش زنان، چه سازمانی و چه آکادم بنابراين، گرايش .کار هستندبی

 هر دهند،المللی بورژوايی حواله میپژوهشگرانش که همواره همه را به اعالميه جهانی حقوق بشر و جوامع بين

از زنان، فراتر از ها درباره رفع ستم کنند اما آلترناتيو آنهايی از درد و رنج زنان اشاره میچند که به گوشه

ها های ايناساسا در معادالت و پژوهش. رودهای کلی اقتصادی و اجتماعی ليبراليستی جهانی فراتر نمیسياست

  .دار خالی استجای ميلياردها زن کارگر و خانه

ر داری به خصوص عرصه زنان، ام حضور فعال در مبارزه عليه هرگونه ستم و استثمار سرمايه شراطی،در چنين

های کنونی کليه استراتژی. خواه و چپ با استراتژی سوسياليستی استمشترک همه زنان و مردان کارگر و آزادی

 تا روزی که  بنابراين،. زنان، هيچ تاج گلی بر سر زنان نزده است مبارزه در عرصه از جملهرفرميستی و ليبرالی



-ا نکرده است مبارزه عليه ستم و استثمار سرمايهجنبش زنان، صف خود را از گرايشات رفرميستی و ليبرالی جد

  .االری، رشد و گسترش نخواهد يافتداری و مبارزه بر عليه گرايش ارتجاعی مردس

در خاتمه تاکيد کنم که به نظرم، هر زن و مردی که خود را عضو جامعه جهانی، يعنی انسانی که فارغ از جنسيت و 

 خواستار رفع هر گونه ستم و اختناق، تبعيض و نابرابری هر طريق ممکنشک از  بیداند،نژاد و مليت و مذهب می

شود و جايگاه نظری و عملی خود را در مبارزه آگاهانه متحد و متشکل جنبش کارگری عدالتی و نابرابری میو بی

 ، محو طبقاتیخود  پيروزیباای که مبارزه. کند تا از اين طريق به مبارزه جدی طبقاتی بپردازدسوسياليستی پيدا می

 .به ارمغان خواهد آوردکشی انسان از انسان را ميسر ساخته،  روابط و مناسباتی که بهرهو
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