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 جدائی دین از دولت و سرنگونی رژیم زن ستیز اسالمی  

 !اولین گام رهائی زنان است                                                                                   

ھایمان فزونی می گیرد و  تپش قلب. مارسی دیگر در راه است ٨
چشم در راه مبارزات خواھرانمان در سراسر جھان دوختھ ایم تا 

  .دست در دست ھم برای جھانی بدون ستم جنسیتی ھمراه شویم
 مبارزه زنان در یک سال دیگرھم، روز بھ روز و لحظھ بھ لحظھ

با خشم زنان التحریر خشمگین شدیم، . سراسر جھان را دنبال کردیم
دمکراسی و نظم "بھ ھمراه زنان معترض دروال استریت مدافعین 

را بھ سخره گرفتیم، با زنان لیبیایی فریاد زدیم کھ " سرمایھ جھانی
نظم قوانین شریعت را نمی خواھیم، با زنان یونان بھ خیابان آمدیم تا 

را بھ لرزه در آوریم، با زنان آمریکایی برای " متحد و آزاد"اروپای 
  ....... آزادی سقط جنین متحد شدیم

از خیابان ھای تسخیر شده تونس کھ " آمل المثلوثی"صدای زیبای 
..." من آزادم و دنیای من نیز... من صدای طغیان گرانم "می گفت 

گام . ھای عربی بودبرای مان رایحھ ی مبارزات زنان در کشور
دیگری بود کھ نشان می داد زنان این بار نیز پر تعداد، پر قدرت و 
جسور بھ میدان آمده اند، رسانھ ھای جھانی را تسخیر کرده اند و 

ما زنان مصمم ھستیم تا . تصویر زن مسلمان را دگرگون کردند
سراسر جھان بھ طوفانی بدل کنیم کھ بھ فرودستی  مبارزاتمان را در

 .زنان نقطھ پایانی گذارد
ما زنان ایرانی کھ عقب گرد تاریخی را سی و سھ سال پیش با 
قدرت گیری رژیم زن ستیزجمھوری اسالمی، تجربھ کرده ایم، تمام 
ھراس مان این است کھ تاریخ یک بار دیگر در کشورھای عربی 

  .تکرار شود
  در ایران،٨٨ تا خیزش ٥٧ما شاھد بودیم کھ چگونھ از قیام 

نیروھای انقالبی و مترقی با کنار نھادن مطالبات زنان بھ بھانھ 
عمده نبودن آن، خودشان را در مقابل واپس گرایان اسالمی خلع 
سالح کردند و کلیت جنبش انقالبی را در سراشیب شکست قرار 

ما امروز بھ خوبی می دانیم کھ شاخص و محک یک مبارزه . دادند
البات پایھ ای، برنامھ و افق برای پیشرو و رو بھ آینده، طرح مط

  .آزادی و برابری زنان است
ما زنان ایرانی با گوشت و پوست خود لمس کرده ایم، پایھ 
ایدئولوژیک، نماد و شاخص یک حکومت اسالمی موقعیت 
فرودست و بردگی و بی حقوقی کامل زنان است و چگونھ واپس 

 میوه چینان گرایان مذھبی ھمراه با ھم دستان بین المللی شان
  .مبارزات عادالنھ مردم ھستند
سی سال در زندانی بنام حجاب بھ بند  ما زنان ایرانی کھ بیش از

کشیده شده ایم، خوب می دانیم کھ چرا حجاب در شکل اجباری و 
اختیاری آن نماد بردگی زنان است و چگونھ زنان را بھ اسارت می 

  . دیگر درمی آوردکشد و نیمی از جمعیت جامعھ را بھ انقیاد نیم
ما زنان ایرانی از بدو قدرت گیری مرتجعین زن ستیز اسالمی 
دیدیم کھ دین یعنی اطاعت بی چون و چرا در مقابل نمایندگان نرینھ 
خدا بر روی زمین و رافت الھی، یعنی مجازات ھر روزه در مقابل 

  . نافرمانی و سرکشی ما
رای قوانین اسالمی ما زنان ایرانی کھ در سی و سھ سال گذشتھ اج

راه نفس کشیدنمان را بستھ است، بھ خوبی می دانیم کھ اسالم در 
قدرت و در اجرای قوانین شریعت چھ در نوع حکومت تئوکراتیک 

 ایرانی، چھ در نوع واپس گرای طالبانی، چھ در نوع - اسالمی
ترکی و چھ از " نرم والییک"سنتی و سخت سعودی، چھ از نوع 

برای زنان چیزی جز فرودستی،  ...انستانی ونوع عراقی و افغ
  .ندارد حقارت، بی حقوقی مطلق و بردگی در بر

ما زنان ایرانی کھ بزرگ ترین تظاھرات بر علیھ حجاب اجباری را 
 سازمان دادیم و از آن زمان تا کنون درمبارزه ٥٧در ھشت مارس 

-ایمان در مقابل رژیم جمھوری اسالمی برای کسب مطالبات پایھ
مان آب دیده شده ایم و تجربھ اندوختھ ایم، خوب می دانیم کھ اولین 
گام درجھت رھایی زنان جدایی کامل دین از دولت است کھ در 
نتیجھ سرنگونی کلیت نظام زن ستیز جمھوری اسالمی بھ دست می 

  . آید
ما ھشت مارس بھ خیابان خواھیم آمد تا فریاد کنیم کھ مبارزه ما و 

شورھای عربی و اسالمی، با ھمراھی کلیھ خواھرانمان در ک
نیروھای مترقی در این کشورھا اولین گام مبارزه ی متحد ما برای 

  . جدایی کامل دین از دولت است
پیام زنان درایران تحت حاکمیت یک رژیم اسالمی بھ خواھرانمان 

   :در سراسر کشورھای خاورمیانھ و آفریقای شمالی این است
میلیون ھا زن در ایران نگاه کنید و با مبارزه بھ زندگی اسارت بار 

گاھانھ خود نگذارید جریانات واپس گرای اسالمی بھ قدرت برسند، آ
  .نباید تجربھ آزموده را تکرار کنیم

ما باید در مقابل واپس گرایان اسالمی، پرچم دار مبارزه با روابط 
ن مبارزه جسورانھ ماست کھ مترقی تری. کھن مذھبی و سنتی باشیم

نیروھا را بھ میدان خواھد آورد تا در مقابل صف رنگارنگ 
مبارزه تا بھ آخر ما زنان است کھ ضامن . مرتجعین ایستادگی کنند

  .پویایی مبارزه مردم در جھت رھایی خواھد بود
مبارزه پیگیرانھ و ھدفمند ما زنان است کھ ھم مرتجعین اسالمی را 

آنان کھ بھ . یست شان رابھ عقب خواھد راند و ھم حامیان امپریال
، زندگی "دفاع ازحقوق زنان"و تحت نام " دخالت بشردوستانھ"بھانھ 

در لیبی . میلیون ھا زن را در عراق و افغانستان بھ تباھی کشاندند
ازطریق دولت دست نشانده شان تعدد زوجات و قوانین شریعت را 

و زنان مدعی دفاع از منافع مردم  بھ زنان تحمیل می کنند و امروز
اما، ما بھ خوبی می دانیم کھ امپریالیستھای مردساالر . ایران اند در

ھیچ زنی را در جھان آزاد نخواھند  بھ دنبال منافع خودشان ھستند و
ما زنان ایرانی اجازه نخواھیم داد تحت نام ما عقب گرد  .کرد

ھر دو نیرو؛ مردساالر و ارتجاعی اند . بھ ما تحمیل کنند دیگری را
  . اید بھ زبالھ دان تاریخ سپرده شوندو ب

ما نباید خود را در چارچوب ممکن ھا اسیر کنیم، باید موانع را باز 
شناسیم و ناممکن ھا را طلب کنیم، باید بلند پرواز کنیم تا بتوانیم از  
دیوار سخت و بلند روابط کھن، مذھبی، سرمایھ داری و 

م و قلھ ھای جدید رھایی اوج بگیری. مردساالرانھ باالتر پرواز کنیم
قلھ ھایی کھ بر تارکش آزادی و برابری زنان چون . را فتح کنیم

  .نگین درخشانی نقش بستھ است
بھ ھم بپیوندیم تا روز جھانی زن را در مبارزه علیھ نظام مرد 

  .حاکم بر جھان ھر چھ وسیع تر و با شکوه تر برگزار کنیم  ساالر
  ■٢٠١٢مارس 
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 !خیزش های اخیر در شمال آفریقا و خاورمیانه و موقعیت زنان

در کشورھای عربی خیزش ھای مردمی .  را کسی فراموش نمی کند، سالی کھ مملو از خیزش ھا و مبارزات مردم دنیا بود٢٠١١سال 

این بار با . معروف شد"بھار عربی"کھ از تونس شروع شد و در مدت کوتاھی امواجش اکثر کشورھای شمال آفریقا را فرا گرفت و بھ 

آنسوی دنیا  شکل گرفت  کھ در مدت کوتاھی دامنھ آن  خاورمیانھ جنبش اشغال وال استریت در الھام از مبارزات مردم در شمال آفریقا و

  . بیش از ھزار شھر دنیا رسیدبھ
 

 زمانی کھ پروسھ انقالب
  تا پیروزی کامل پیش نرود، 

 مبارزات و فداکاری مردم 
 می تواند مصادره شده 
 و پشتوانھ تغییر نگھبانان

  "جدید" نظام ارتجاعی 
  و ترمیمم دولت ترک 
 خورده قبلی شود

 زندگی میلیونھا و بار دیگر 
   نفر از زن و مرد و پیر و جوان

  را بھ تباھی بکشانند

  
امیری مونا

مبارزات مردم کھ از مدتھا پیش شروع شده بود با  نستو در
زنان .  بوعزیز بھ اوج و نقطھ انفجاری خود رسید خودسوزی 

بعنوان نیمی از جامعھ حضور و نقش فعالی در این مبارزات و 
  . سرنگونی بن علی داشتند

جامعھ تونس طی پنجاه سال اخیر از زمان روی کار آمدن حبیب 
دنی خود در عرصھ ھای مختلف مبارزه کرده بورقیبھ برای حقوق م

است و در این میان زنان نیز بھ یک سری از حقوق مدنی خود دست 
 بعد از استقالل از فرانسھ، قانون منع چند ١٩٥٩ در سال. یافتند

حق  ھمسری را بدست آوردند و برابری زنان در قوانین ازدواج،
  سال  را درحق سقط جنین. طالق و حضانت فرزند را کسب کردند

 ١٨بدست آوردند، حداقل سن مجاز برای ازدواج دختران بھ  ١٩٦٢
اینھا ھمھ محصول . سال رسید و خشونت خانگی جرم محسوب شد

مبارزات سازمانیافتھ زنان بوده و بھ این اعتبار جامعھ تونس بھ 
بعد از سرنگونی بن علی و . درجاتی یک جامعھ سکوالر بوده است

مگرایان، زنان از احتمال قدرت یابی بیشتر این آمدن اسال ی کاررو
 و طرح قانون شریعت، ٢٠١١نتیجھ انتخابات نوامبر. گروھھا نگرانند

زنان را با خطر جدی از دست دادن حقوق اولیھ خود و یک عقبگرد 
. بھ نظر می آید جدال سختی در راه است. تاریخی روبرو ساختھ است

بالفاصلھ قوانین شریعت را بھ از یک طرف اسالمگرایان نمی توانند 
اجرا بگذارند چون می دانند کھ جامعھ تونس بھ آسانی تن بھ یک 

علیرغم میلشان بھ دنبال  حکومت مذھبی نمی دھد لذا در حال حاضر
لغو قوانینی ھم چون قانون چند ھمسری و یا اجباری کردن حجاب 

ف از طر. موکول کرده اند نخواھند رفت و آنرا بھ فرصتی دیگر
دیگر جنبش دمکراتیک مردم و بویژه جنبش زنان در پی تحقق 

در نتیجھ جنبش . خواستھ ھای دمکراتیک انجام نیافتھ خود می باشند
زنان در تونس بھ مبارزه خود ادامھ داده و برای باز پس گرفتن 
حقوق از دست رفتھ خود، و طرح مطالباتی از جملھ جدائی دین از 

ھ عرصھ ھا و کسب ھر چھ بیشتر دولت، برابری حقوقی در ھم
این مسالھ مھمی است کھ . خواستھ ھای دمکراتیک تالش می کند

جنبش زنان تونس نگذارد زنان 
قربانی زد و بندھای ارتجاعی 
بین جریانات واپسگرای مذھبی و 
حامیان غربی آنان شوند، تا 
بتوانند با تعمیق و گسترش 
مبارزاتشان نیروی ھر چھ 

ا بھ میدان گسترده تر زنان ر
مبارزه برای کسب برابری و 

  .آزادی خود سازماندھی کنند
در مصر اما وضع بھ شکل 

جنبش زنان در . دیگری بود
مقایسھ با دیگر کشورھای عربی سابقھ طوالنی تری دارد و تاریخ آن 

در زمان مبارک زنان بھ مبارزه .  برمی گردد١٩٣٢بھ سالھای 
زنان نقش فعال و . دامھ دادندا گسترده خود برای کسب حقوق برابر

. بسزائی در اعتراضات و مبارزات اخیر و سرنگونی مبارک داشتند
حضور فعال زنان در تظاھرات ھا و بویژه در میدان التحریر بھ ارتقا 
آگاھی و سازماندھی آنان کمک کرد و توانست تواناییھا و روحیھ 

ی مبارک و با سرنگون. بھ طرز چشمگیری باال برد انقالبی شان را
قدرت گرفتن نیروھای نظامی، زنان بھ مبارزات خود برای تحقق 
مطالبات شان و ایجاد جامعھ ای سکوالر کھ حقوق زنان را بھ 

تشکالت و فعالین حقوق زنان نقش . رسمیت بشناسد ادامھ دادند
برجستھ ای در سازماندھی تظاھرات و اعتراضات مردمی و ھمچنین 

  . مت و کمیتھ ھای محلی داشتنددر تشکیل شبکھ ھای مقاو
سازمانھا و " : ھباق عثمان یکی از فعالین حقوق زنان می گوید
داریم زنان را  -.گروھھای زنان سخت مشغول سازماندھی خود ھستند

  .... در شھر و روستا حول خواستھای برابرشان سازماندھی میکنیم
ا ھم  خود ما ر،درست است کھ انقالب و گسترش سریع خواستھایش

 بھ -سالھاست ما .  این انقالب یک شبھ بھ راه نیفتادغافلگیر کرد اما
  کرده  کار در میان مردم و از پایین  - تر در ده سال اخیر طور فشرده
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اما ھمواره فعالیتھایمان را با . ما آگاھی را پلھ بھ پلھ ارتقا داده ایم. ایم

یق میدادیم و از شرایط و نیازھای زنانی کھ با ھم کار میکردیم تطب
ما از ھمھ شیوه ھا و ابزارھایی کھ در دسترس . باال عمل نکردیم

. بودند برای آگاه کردن زنان بھ حقوق انسانی اشان، استفاده کردیم
  )١. ...... "(حاال ھم داریم در شرایط جدید بھ کارمان ادامھ میدھیم

لیس و در مصر زنان در ادامھ مبارزاتشان مرتبأ از جانب نیروھای پ
ارتش و مردان اسالمی مورد اذیت و آزار جنسی و ضرب و شتم 

نا گفتھ نماند کھ آزار و اذیت جنسی زنان مصر در . قرار گرفتند
 در صد آنان را در ٨٠اماکن عمومی قدمت طوالنی دارد و بیش از 

عاملین این مزاحمتھا نھ تنھا مورد پیگرد قانون قرار . بر می گیرد
 اتکا بھ فرھنگ سنتی و مذھبی عمل خود را توجیھ نمی گیرند بلکھ با

ولی در دوران خیزش مردمی و نقش فعال زنان در جنبش، . می کنند
این اذیت و آزار جنسی جنبھ سیاسی بخود گرفت و با ھدف بھ حاشیھ 
راندن مبارزات زنان، خانھ نشین کردن آنھا و محروم کردن آنان از 

بھ ھمین دلیل . انجام رسیدمشارکت در روندھای سیاسی کشور بھ 
 و ٢٠١١ مارس ٩است کھ معاینھ بکارت زنان تظاھر کننده در 

دختر مصری در تظاھرات دسامبر  ضرب و شتم و برھنھ کردن
 توسط نیروھای نظامی انجام گرفت کھ مورد خشم و نفرت ٢٠١١

در واکنش بھ این برخورد وحشیانھ نیروھای . جامعھ جھانی واقع شد
 با حمل ٢٠١١ دسامبر٢١ن زن مصری در تظاھرات نظامی، ھزارا

فیلد مارشال کجایی دختران " پالکاردھا و با سر دادن شعارھایی نظیر
ارتش مصر را بھ مصاف طلبیدند و این عظیم ترین  " مصر اینجایند

عظمت .  تا کنون بوده است١٩٢٩حرکت زنان مصر از سال 
 غیر واقعی بودن  تظاھرات زنان ھمھ را حیرت زده کرد و بار دیگر

این آغاز یک دور جدید از . پیروزی اسالمگرایان را نشان داد
 می  نوال سعداوی نویسنده و فمینیست مبارز. مبارزات زنان است

 خشمگین زنان را کنار گذاشت ما بشدت وقتی شورای نظامی،  :گوید
  مصر رابرای ھمین دور ھم جمع شدیم و اتحادیھ ھای زنان  .شدیم

 
و  ما بھ اتحاد میلیون ھا زن نیاز داریم در ھمھ جا. کردیمبازسازی 

حکومتھا . ھنوز ارزشھای پدر ساالری ریشھ قوی دارد. کشورھا ھمھ
اما با . را می توان عوض کرد ولی این ارزشھا را بسادگی نمی توان

  )٢ "(.قدرت زنان و مردان مترقی می توان آن را عوض کرد
 مصر، اخوان المسلمین کھ بعد از سرنگونی حسنی مبارک در

بنیادگرائی اسالمی سنی را در منطقھ رھبری می کند و تاریخأ از 
جانب اسرائیل و امریکا در مقابل جنبش ھای سکوالر رادیکال تقویت 

 در آغاز با مبارزات مردم مخالفت کرد و شده است تنھا حزبی بود کھ
برای مھار و ھم اکنون نیز در اتحاد با ارتش مصر فعاالنھ در تالش 

مکش بین ارتش و بنیادگرایان  کشتضاد و. کنترل جنبش مردم است
این نیروی .  از قدرت سیاسی استاساسا بر سر گرفتن سھم بیشتر

واپس گرای مذھبی کھ در زمان مبارک دارای کرسی ھای پارلمانی 
در مجلس بود و با اینکھ ظاھرا فعالیتھایش غیر قانونی بود، اما عمال 

رژیم حسنی مبارک قرار داشت و ھر حرکت مردمی را مثل در کنار 
بعد از اوجگیری مبارزات . اعتصاب کارگران را محکوم می کرد

مردم و در آستانھ سرنگونی مبارک بود کھ این جریان بنیادگرا بطور 
فرصت طلبانھ خود را بھ مبارزات مردم وصل کرد و این گونھ 

مبارک سھم داشتھ و  نگونیوانمود کند کھ گویا در مبارزه برای سر
تالش کرد خود را بعنوان اپوزیسیون اصلی در سطح جامعھ طرح 

 .کند
  : نوال سعداوی در این باره می گوید

این جماعت در ابتداى تجمع ھاى انقالبى در مصر نھ تنھا حضور " 
 لیکن اکنون. حتی موافق این تحرکات انقالبی نیر نبودند نیافتند،

ھر چھ زودتر انتخابات برگزار شود تا از عدم اصرار مى ورزند کھ 
  )٣" (.رشد و تبلور احزاب و موضعگیرى ھایشان بھره گیرند

در جامعھ دیکتاتور زده و قبیلھ ای لیبی و در نبود آزادیھای 
. دمکراتیک، مبارزه و فعالیت برای حقوق زنان نامحسوس بوده است

  تحصیلحق طالق، با این وجود زنان از یکسری حقوق اولیھ از جملھ 
  .برخوردار بودند ... ممنوعیت چند ھمسری و

علیرغم مشارکت و حضور گسترده زنان در مبارزات اخیر، زنان 
بھ آمار  بنا. لیبی بشدت مورد تحقیر و خشونت جنسی قرار گرفتند

 زن در درگیری ھای موجود  ٥٠٠٠سازمانھای زنان لیبی بیش از 
 .ورد تجاوز جنسی قرار گرفتندنش ماتوسط نیروھای قذافی و مخالف

با سرنگونی رژیم قذافی و روی کار آمدن دولت موقت کھ با ھمکاری 
و حمایت نیروھای نظامی ناتو صورت گرفت مصطفی عبدالجلیل 
رئیس شورای موقت در اولین سخنرانی خود اعالم کرد کھ قانون 
اساسی جدید بر اساس احکام شریعت اسالمی خواھد بود و در ھمان 

این اعالم جنگ . ا ممنوعیت چند ھمسری مردان را ملغی نمودج
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آنچھ لیبی را از . علنی بھ زنان و بازگشت بھ عقب برای آنھا بود
مصر و تونس جدا می کند، روند رویدادھایی بود کھ از ابتدا بوسیلھ  
نیروھای ارتجاعی در لیبی و در ھمدستی با امپریالیستھا توانستند 

ارزات مردم اعمال کنند و بھ سازماندھی آنان رھبری خود را بر مب
بھ ھمین دلیل عبدالجلیل توانست با وقاحت . برای اھداف خود بپردازند

تمام آزادی چند ھمسری را برای مردان بھ ارمغان بیاورد و این چنین 
  لیبی می رود کھ با تکیھ بر مذھب اسالم زنان را " انقالب" است کھ 

  .بھ برده کامل بدل کند
 اکنون فصل جدیدی در مبارزات زنان عرب بعد از سرنگونی این ھم

رژیم ھا باز شده است و مبارزه آنان علیھ بنیادگرایان اسالمی زن 
ستیز کھ در تونس و مصر و لیبی قدرت را گرفتھ و یا در تالش 

تازه  آغاز گشتھ، بلکھ چالش ھا و  ھستند کھ بھ قدرت برسند نھ تنھا 
  . در راه استمبارزات عمیقتری نیز

   قدرت گیری و تقویت ایدئولوِژی بنیادگرائی
اسالمی تأثیر منفی و مخربی در جنبشھای اجتماعی و بھ خصوص 

از نظر آنھا و قانون شریعتشان زنان بخشی . جنبش زنان می گذارد
از مایملک مردانند و قلمرو فعالیت زنان  باید در حوزه خصوصی و 

بھ " ست کھ در مصر مردان شعار بی دلیل نی. در اصل خانھ باشد
در نتیجھ ھر گونھ فعالیت . را می دادند" آشپزخانھ ھایتان برگردید 

 نظامی -اجتماعی زنان مورد کنترل و خشونت این دولتھای اسالمی
قرار گرفتھ و تھدید فعالین و سرکوب جنبش زنان را در راس  برنامھ 

ای کسب آزادی و چرا کھ مبارزات زنان بر. خود قرار می دھند ھای
برابری در کل جامعھ و انقالبی کردن آن تاثیر داشتھ و اینان می 
خواھند با قرار دادن قوانین اسالمی، زنان را از صحنھ مبارزاتی 

   .برای تغییر و تحوالت واقعی حذف کنند
عدم . با این وجود روند رویدادھا در این کشورھا ھنوز معلوم نیست

نقالبی و رادیکال و نبود آلترناتیو انقالبی یافتگی نیروھای ا سازمان
در مقابل مردم و زنان و در عین حال عقب افتادگیھای جامعھ و نقش 
تبلیغات نیروھای اسالمی کھ از پشتیبانی کشورھای امپریالیستی نیز 
برخوردارند، امکان قدرت گیری این نیروھای بغایت ارتجاعی وجود 

 میانھ رو از فرصت طلبی محض اعالم مواضعی از قبیل اسالم. دارد
بنیاد گرایان اسالمی ھر جا کھ شرایط بھ آنھا اجازه . ریشھ می گیرد

اگر جائی چھره ای . دھد رژیم ھای طالبانی بوجود خواھند آورد
بخود می گیرند، بواسطھ رشد سیاسی، فرھنگی یا غلیان " معتدل "

 مردم با اوجگیری اعتراضات و مبارزات. مبارزات مردم می باشد
عرب، امپریالیستھا برای جلوگیری از روند انقالب و رادیکال شدن 
این جنبشھا با نیروھای ارتجاعی و اسالمی ای کھ تا پیش از این 

  خیزش ھا با دیکتاتوری ھای خود مماشات می کردند و در آخرین

لحظات بھ مردم پیوستند کنار آمده و با کمکھای مالی و تبلیغاتی  
ھ عنوان اپوزیسیون اصلی در جامعھ معرفی می کنند تا آنھا را ب خود،

کھ با " اسالم میانھ رو"بلکھ بتوانند بھ استناد مدل ترکیھ آنھا را بنام 
این نشان می دھد کھ . منافاتی ندارد بھ جامعھ حقنھ کنند" دمکراسی"

زمانی کھ پروسھ انقالب تا پیروزی کامل پیش نرود، مبارزات و 
اند مصادره شده و پشتوانھ تغییر نگھبانان نظام فداکاری مردم می تو

و ترمیمم دولت ترک خورده قبلی شود و بار دیگر " جدید"ارتجاعی 
. زندگی میلیونھا نفر از زن و مرد و پیر و جوان را بھ تباھی بکشانند

  .و این چنین یأس و ناامیدی را در میان مردم بوجود آورند

دیکال و انقالبی زنان و سایر وظیفھ جنبش راھمین دلیل این بھ  
جنبش ھای مردمی است کھ در این کشورھا بتوانند مبارزه خود را تا 
رھائی کامل جامعھ پیش برده و برای ساختن جامعھ ای نوین و 
انقالبی در ھمھ جبھھ ھا بھ نبردی سخت دامن زنند و ھمھ مدافعین 

اربابان نظم کھن چھ ارتجاع واپس مانده مذھبی و غیر مذھبی و چھ 
  .امپریالیتشان را بھ گورستان تاریخ بسپارند

زن ستیزی و اعمال قوانین مبتنی بر شریعت سی و سھ سال پیش در 
زنان ایرانی از زمان قدرت گیری رژیم اسالمی تا . ایران اتفاق افتاد

 شان کھ در  ایکنون برای جدائی دین از دولت و کسب مطالبات پایھ
یز جمھوری اسالمی بدست می آید، نتیجھ سرنگونی رژیم زن ست

پیام زنان ایرانی بھ زنان در کشورھای عربی و . مبارزه می کنند
خاورمیانھ این است کھ آگاه باشید و امید رھایی را از دست ندھید و 
از تجربیات ما استفاده کنید و با ادامھ مبارزاتتان نگذارید دارودستھ 

 ھر پیروزی و .زنندھای بنیادگرای مذھبی سرنوشت شما را رقم 
دستاورد شما در مبارزه اتان بر علیھ مردساالران رنگارنگ بھ منزلھ 

ما در کنار . پیروزی برای ھمھ زنان در منطقھ و جھان خواھد بود
شما ایستاده ایم و با تمام انرژی از مبارزات شما حمایت می کنیم و 
ی پیشروی شما را پیشروی خود و کل جنبش زنان در سطح جھان م

  ■. دانیم
  :زیر نویس 

  ٧١آوای زن شماره  )١(

  سخنرانی نوال سعداوی در ھمایش بروکسل )٢(
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  و چھ اجباری" اختیاری"حجاب چھ           

  ! اسارت زنان است                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 . نشریھ ھشت مارس درج شده است٢٤حبھ در شماره بخش اول این مصا 

 شدن حجاب کھ در تھران و ی بر علیھ اجبار٥٧ مارس ٨ زنان در یشما در صحبت اتان بھ این اشاره کردید کھ راھپیمائ: یفریبا امیر خیز
 شد، از جانب زنان لیبرال و ی بھ پیش برده شد و در نتیجھ آن جنبش نوین زنان پایھ گذاری روز متوال٥ از شھرستان ھا در یبسیار

 نداشتھ است، تا اینکھ ی روزه نقش٥ اساسا این شورش ی شود کھ تو گوئی میشود و یا این کھ آنقدر کوچک شمرده ماراصالح طلب یا انک
 آیا این م،یری بپذ آنان رای اگر این ادعای خواھم از شما بپرسم حتیم.  کنندیجنبش زنان ایران معرف" آغازگران "بعنوانبتوانند خود را 

 بعنوان لغو ی پرداختھ است ؟ آیا خواستی اسالمی رژیم جمھوری شدن آن از دوران قدرت گیریبھ مسئلھ حجاب و اجبار" آغازگران"
   قرار داده است؟د را در دستور کار خویحجاب اجبار

 ببینید اساسا این کھ این جریان بخشی از جنبش زنان :لیال پرنیان
ھ، مورد سوال می باشد، چھ رسد بھ اینکھ اینان ایران ھست یا ن

در نظر داشتھ باشید کھ وقتی . آغاز گران جنبش زنان باشند
صحبت از جنبش زنان می کنیم بھ این معنا است کھ گرایشات 

در این . گوناگون با خواستھای متفاوت در آن فعالیت می کنند
 ھای برای خواستھیز صورت حتی لیبرال ترین بخش این جنبش ن

مینیمم مبارزه می کند و معموال خارج از چارچوب دولتی کھ 
در صورتی کھ . ستمگری را بر زنان اعمال می کند، قرار دارند

 حکومتی و متحدینشان یعنی زنان اصالح -فمنیست ھای اسالمی
در عین حال حتی . طلب غیر حکومتی دارای این ویژگی نیستند

اجباری و شکل گیری  روزه زنان علیھ حجاب ٥اگر مبارزه 
جنبش نوین زنان را ھم نداشتیم، این جریان آغاز گر نبود و 

آغاز گران جنبش زنان کسانی ھستند کھ بر علیھ فشرده . نیست
بر علیھ یکی از خواستھای . ترین شکل ستم مبارزه می کنند

وسیع و پایھ ای جنبش زنان یعنی خواست لغو حجاب اجباری مبارزه 
ی کھ این ھا سال ھا است تالش می کنند کھ ستم در صورت. می کنند

توجھ بھ این امر مھم است کھ یکی از دالیلی . بر زن را توجیھ کنند
 را نادیده می گیرند بخاطر این ٥٧ مارس ٨کھ اینان مبارزه زنان در 

است کھ این مبارزه ھم بر علیھ حجاب اجباری بود و ھم اینکھ افق 
  .برابری زنان را پیش گذاشت

این اولین . اره کوتاھی ھم می خواھم بھ مسئلھ نگارش تاریخ بکنماش
بار نیست کھ تاریخ مبارزات مردم و در این جا زنان دست کاری می 
شود و مطمئنا تا زمانی کھ طبقات ستمگر بر مسند قدرت ھستند نیز 

ھمواره طبقات حاکمھ بھ ھمراه اقشار و . آخرین بار نخواھد بود
 در تالشند کھ تاریخ را آن گونھ کھ بھ طبقھ شان طبقات مرفھ و ذینفع

خدمت می کند، بنویسند و با امکانات وسیع ملی و بین المللی کھ در 
  . اختیار دارند افکار عمومی جامعھ را شکل دھند

   روزه زنان کھ در پی بدست آوردن آزادی و برابری بودند٥شورش 

   لیال پرنیان گفتگویی با
  

 فریبا امیرخیزی
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  و چھ اجباری در ماھیت اسارتبار آن تفاوتی ایجاد" اختیاری"حجاب چھ 
است کھ نشان دھد زن یک سوژه جنسی کارکرد اصلی حجاب این . نمی کند

بھ این . است و باید کنترل شود و از این طریق سلطھ مرد بر زن تثبیت شود
مسئلھ توجھ داشتھ باشیم کھ در دوره ھای مختلف مسئلھ حجاب و بدن زن 

 سیاسی از جانب دولتمردان در ایران بکار - بعنوان فشارسنج ھای اجتماعی
  .ر جامعھ تثبیت شودبرده شده تا مناسبات قدرت د

 

از  "ادی زن استآز،معیار آزادی جامعھ" و بدرستی اعالم کردند کھ
تاریخ مبارزات زنان ایران بوسیلھ زنان اصالح طلب حکومتی و غیر 
حکومتی حذف می شود تا بتوانند مطالبات پایھ ای زنان را تا حدی کھ 

  .قادرند بھ پائین ترین و حقیر ترین درجھ برسانند

اما بر گردم بھ این سوال کھ آیا زنان اصالح طلب و لیبرال اساسا 
عنوان لغو حجاب اجباری را در دستور کار خود قرار خواستی بھ 

دادند؟ باید بگویم کھ نھ تنھا این جریان این خواست را طرح نکرد، 
این مسئلھ . بلکھ حتی بھ طرح این خواست در جامعھ نزدیک ھم نشد

در درجھ اول علت نزدیک نشدن اینان بھ مسئلھ . دو علت اصلی دارد
دیکی و مناسباتشان با نظام حاکم بر خواست لغو حجاب اجباری، بھ نز

در نظر داشتھ باشید کھ مسئلھ حجاب معیاری برای تعیین . می گردد
" برای ھمین ھم زمانی کھ . وفاداری بھ رژیم جمھوری اسالمی است

" را شکل دادند، سراسیمھ اعالم کردند کھ " کمپین یک میلیون امضا
 خوبی می دانید کھ و شما بھ"* اسالم با حقوق زنان در تضاد نیست

اسالم مانند تمام ادیان دیگر تاریخا در . این یک دروغ آشکار است
تضاد با حقوق زن قرار داشتھ و دارد و قبل از ھر چیز اسالمی بودن 

  .آن عمدتا در خصلت زن ستیزی آن نمود می یابد
پر واضح است کھ مسئلھ اسالمی بودن نظام حاکم بر ایران با مسئلھ 

ن کھ در مرکز آن حجاب اجباری قرار دارد، گره فرودستی زنا
رژیم جمھوری اسالمی با زنجیر ستم بر زنان است کھ . خورده است

این نظام اول از ھمھ بھ . اسالمی بودنش را معنا و مفھموم می بخشد
زنان با تحمیل حجاب اجباری اعالم جنگ کرد و این موضوع برای 

رژیم جمھوری . ودحاکمان تازه بھ قدرت رسیده یک ضرورت ب
اسالمی با فرودست کردن زنان، آنان را با خشونت عریان در زندانی 
بھ نام حجاب حبس کرد و نشان داد کھ زن ستیزی یکی از ارکان 

  . حیاتی اش است
  تحمیل احکام قرون وسطایی شریعت بھ جامعھ بیش از ھر چیز برای 

  لوژیک رژیم سرکوب زنان بوده و حجاب اجباری بھ مثابھ پرچم ایدئو
بھ ھمین دلیل است کھ در سی و . جمھوری اسالمی عمل کرده است

دو سال گذشتھ یکی از مھم ترین دغدغھ ھای حکام اسالمی برای 
 نشان دادن درجھ اسالمی بودنشان حفاظت از این پرچم ایدئولوژیکی

  . در کنترل حجاب بوده است

را تغییر "* نرفتار حکمرانا"در نتیجھ برای کسانی کھ قرار است 
دھند و رژیم جمھوری اسالمی را از نو بازسازی کنند، طرح خواست 
لغو حجاب اجباری و دیگر مطالبات پایھ ای زنان بھ معنای اعالم 

در صورتی کھ این جریان . جنگ بھ ھمھ جناحھای حکومتی است
بارھا و بارھا اعالم کرده است کھ در پی حک و اصالح این رژیم 

و یک ترفند در کمپین ھای مختلفی کھ شکل دادند، است و با ھزار 
کوشیدند زنان را از مبارزه برای کسب مطالباتشان کھ ھمانا لغو 
حجاب اجباری و کلیھ قوانین نابرابر و مجازاتھای اسالمی است 

مطالباتی کھ بھ مسالھ سرنگونی کلیت رژیم جمھوری . دور کنند
  .اسالمی گره خورده است

 عدم طرح خواست لغو حجاب اجباری را می یکی دیگر از دالیل
توان بھ اتحاد طبقاتی بین فمینیستھای لیبرال و اصالح طلب با 

شما اتحاد اینان را می توانید .  حکومتی دانست–فمینیستھای اسالمی
ھمگرایی " ، "ھمگرایی جنبش زنان"، "کمپین یک میلیون امضا"در 

 طرح خواست لغو باشیددر نظر داشتھ . ببینید... و" سبز جنبش زنان
حجاب اجباری بھ این اتحاد ضربھ می زند و باعث شکاف می شود و 

 را کنند بازی  حکومتی کھ نقش پل را قرار است-فمینیستھای اسالمی
یکی از رھبران این بھ این نکتھ توجھ کنید کھ . از اینان دور می سازد

ھ با  ھمان زمانی ک٦٠کسی کھ در دھھ . جریان زھرا رھنورد است
زور و شالق و بازداشت و اسید پاشی بھ صورت زنانی کھ حاضر 

زیبائی " نبودند تن بھ اسارت دھند و حجاب سر کنند، در مورد 
در تاالر فرھنگ در بین اعضای مجلس " حجاب و حجاب زیبائی

. سخنرانی کرد..... شورای اسالمی و وزارت آموزش و پرورش و
ئلھ تھاجم فرھنگی غرب، در وی در بخشی از این سخنرانی بھ مس

 دی در اطاعت بھ ١٧پنجاه سال پیش در : "مورد حجاب می گوید
دستور انگلیسی ھا و آمریکائی ھا، رضا خان ملعون دستور لغو 

 پرچم ملی کھ نمادی در واقع او. حجاب برای زنان در ایران را داد
 غم و این مقدمھ ای. از استقالل و افتخار ایران بود را پائین کشید

انگیز برای از دست دادن ھویت و تجاوز فرھنگ خارجی در کشور 
   ."*شد

 حکومتی با -پس بخاطر ھمین اتحاد فمینیستھای اسالمی : فریبا
زنان لیبرال و اصالح طلب است کھ در نوشتھ ھای گوناگونشان مثل 
نوشتھ ھای اخیر نوشین احمدی خراسانی کسی کھ بطور واقعی 

  اعالم می شود کھ بھ ماھیت حجاب کاریسخنگوی این جریان است
سوالم از شما این است کھ آیا تفاوتی وجود دارد بین ماھیت . ندارند

و کارکرد حجاب در رابطھ با زنی کھ بھ زور حجاب سر می کند با 
کرده است؟ آیا زنان ایالت و عشایر " انتخاب"زنی کھ خود حجاب را 

آزاد کرده " انتخاب" کپوشانند، یمی   برقع خود راکھ با حجاب و
  اند؟
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 در جامعھ ای کھ سنت و خرافات و مذھب جان و روان مردم را :لیال
بھ بند کشیده و زنان تاوان بسیاری از عقب افتادگی ھای جامعھ را 
باید بپردازند، در جامعھ ای کھ ھر روز ھزاران اوباش رژیم در 

" انتخاب "خیابانھا بھ کنترل حجاب زنان می پردازد، سخن گفتن از
  .در استفاده از حجاب، اوج فریب کاری است

 و بھ بسیاری از مسائل اقتصادی،  یک مقولھ طبقاتی است،انتخاب
آیا . بستگی دارد..... سیاسی، اجتماعی، جنسیتی، رنگ ، پوست و

شما می توانید بھ میلیونھا زنی کھ با خشونت خانگی روبرو ھستند و 
ھمسران ستمگر خود را .... صادی وبھ خاطر فرزندانشان، مسائل اقت

کرده اند؟ " انتخاب"ترک نمی کنند، بگوئید آنھا خود این زندگی را 
ھزاران ھزار زنی کھ در سراسر جھان بر اثر فقر و یا نابسامانیھای 
اجتماعی بھ تن فروشی پناه می برند، آیا می شود ادعا کرد کھ این 

 اینکھ در دوران فاشیسم کرده اند؟ و یا" اختیار"نوع زندگی را خود 
ھیتلری خیلی از زن ھا تحت تاثیر تبلیغات ناسیونالیسم ارتجاعی 

در آن زمان . حزب حاکم با انتخاب خود وارد دایره فاشیسم شدند
بدرستی بسیاری از زنان انقالبی و کمونیست بر علیھ این انتخاب 

سم آیا باید بھ انتخاب زنان در پیوند با فاشی. موضع گیری کردند
ھیتلری احترام گذاشتھ میشد؟ و عدم موافقت با آن از جانب زنان 

.... و "*احساساتی"، "غیرمدنی"انقالبی و کمونیست بھ عنوان رفتار
  قلمداد میشد؟

ماھیت حجاب کاری " در واقعیت امر زمانی کھ بیان می شود ما با
، اعالم این موضع بھ رژیم جمھوری اسالمی است کھ ما "نداریم 
اعالم این موضع . اصالح طلب بھ پرچم سیاسی تو کاری نداریمزنان 

است کھ بھ نظام شما کھ مسئلھ فرودستی زنان یکی از ارکان اصلی 
اعالم این موضع بھ جمھوری . اش را تشکیل می دھد، کاری نداریم

اسالمی است کھ بھ اسالم شما کھ در مرکزش ستم بر زنان قرار 
  . دارد، کاری نداریم

و اجبار بطور کل مقولۀ پیچیده ای است و در جامعھ " نتخابا"مسالھ 
  و اجبار در " انتخاب"چرا؟ چون . ای مثل ایران بسیار پیچیده تر است

، قوانین و نیروھای سرکوبگر گره سیاسی اسالمیحجاب با قدرت 
در نظر داشتھ باشید کھ در طی سی و دوسال گذشتھ . خورده است

این کار برای جمھوری . نان کردندحجاب را با سر نیزه بر سر ز
 ک دارد چرا كھ حجاب یک رکنیایدئولوژ - یاسالمی کارکرد سیاس

 .قدرت سیاسی در ایران را تشکیل می دھد
بنابراین نمی توان حجاب در ایران را با فرانسھ و یا دیگر کشورھای 

منع قانونی حجاب و برقع در فرانسھ دالیل . غربی مقایسھ کرد
و ربطی بھ الئیستھ و برابری زن و مرد ندارد و *  گوناگونی دارد

  دولت فرانسھ کھ با. اساسا یک حرکت سیاسی سرکوبگرانھ است

  
  بحران ھای جدی و رقابت ھای حاد با دیگر امپریالیستھا روبروست، 

  روحیات شوونیستی است تا بتواند  بیش از پیش نیازمند دامن زدن بھ
 طبقات میانی فرانسھ بخصوصتوده ھای تحتانی را سرکوب کند و 

شکاف بین کشورھای امپریالیستی و . جوانان را با خود متحد کند
کشورھای تحت سلطھ ابعاد غول آسائی بھ خود گرفتھ و بیش از پیش 
نسل جوان انقالبی در کشورھای امپریالیستی را تحت تاثیر قرار داده 

ضد ھمین نسل جوان انقالبی پایھ اصلی پیشبرنده جنبش  .است
گلوبالیزاسیون می باشد و بورژوازی فرانسھ با تصویب قانون منع 
حجاب فکر می کرد می تواند بھ احساسات ضد خارجی دامن زند و 
از این طریق مانع از گسترش گرایش انقالبی ضد گلوبالیزاسیون در 

  .میان جوانان فرانسوی شود
ارت و چھ اجباری در ماھیت اس" اختیاری"حجاب چھ اما بھر حال 

کارکرد اصلی حجاب این است کھ نشان . بار آن تفاوتی ایجاد نمی کند
دھد زن یک سوژه جنسی است و باید کنترل شود و از این طریق 

بھ این مسئلھ توجھ داشتھ باشیم کھ در . سلطھ مرد بر زن تثبیت شود
دوره ھای مختلف مسئلھ حجاب و بدن زن بعنوان فشارسنج ھای 

جانب دولتمردان در ایران بکار برده شده تا  سیاسی از –اجتماعی 
  .مناسبات قدرت در جامعھ تثبیت شود

بھر حال زنانی ھستند کھ تحت تاثیر مسائل مختلف از مذھب : فریبا
گرفتھ تا سنت وغیره حجاب سر می کنند، آیا پس از سرنگونی 
جمھوری اسالمی، دو باره با زور از سر این زنان حجاب برداشتھ 

  می شود؟
.  مسئلھ پوشش امری است کھ باید بھ اختیار خود زنان باشد:اللی

موضوع زنانی کھ بھ دالیل گوناگون حجاب سر می کنند بر می گردد 
بھ این کھ چقدر تالش می شود آگاھی این زنان کھ با حجاب سر 

ما نمونھ ھای . کردنشان، خود را اسیر کرده اند، ارتقا داده شود
زمانی کھ در . ابل اتکا در این مورد داریمتاریخی بسیار آموزنده و ق

شوروی انقالب سوسیالیستی شد، مسئلھ آزادی و برابری زنان بطور 
بطور زنده و . وسیعی در جامعھ مورد بحث و مبارزه قرار گرفت

پویا نظرات گوناگون در روزنامھ ھا، مجالت زنان، مدارس و محل 
نقش زنان در جامعھ کار در مورد رابطھ جنسی، ازدواج، خانواده، و 

  . و انقالب بھ چالش گذاشتھ شد
  . در بخش آسیائی شوروی، بسیاری از زنان مسلمان زندگی می کردند

و زنان انقالبی و کمونیست مثل آلکساندر کولنتای و ھم چنین 
تشکالت انقالبی تالش کردند با براه انداختن بحث و گفتگو در مورد 

 در این منطقھ ارتقا دھند تا این حجاب و کارکرد آن، آگاھی زنان را
. زنان بتوانند در اقتصاد نوین و بطور کلی در جامعھ نقش بازی کنند

 در بخارا ١٩٢٧ مارس ٨نتیجھ این تالش ھا این بود کھ در روز 



  ٩ صفحھ                                                                                                    ٢٥شماره ھشت مارس 
 

 

صد ھزار زن حجاب اشان را پاره ) شھری در ازبکستان کنونی(
  . کردند و آن را بھ آتش کشیدند

 دانی زنان لیبرال و اصالح طلب بار ھا بر ھمانطور کھ می: فریبا
مسالمت آمیز بودن جنبش زنان تاکید کرده و این نگرش را پیش 
گذاشتھ اند کھ مبارزه برای لغو حجاب اجباری، جنبش زنان را بھ 

می خواھم . سمت جنبشی دارای فلسفھ و ایدئولوژی سوق می دھد
لمت آمیز و بدون از تو بپرسم کھ آیا جنبش زنان می تواند بطور مسا

  داشتن افق و دورنما بھ مطالبات پایھ ایش دست پیدا کند؟
  جنبش زنان ایران اساسا بر پایھ مقاومت و مبارزه وسیع ببنید، :لیال

و پیگیر زنان علیھ حجاب اجباری بھ اشکال گوناگون آگاھانھ یا خود 
بخودی از دوران قدرت گیری رژیم جمھوری اسالمی بوجود آمده 

خواست لغو حجاب اجباری یک خواست پایھ ای و عمومی در  .است
بین زنان از اقشار و طبقات گوناگون جامعھ است و عدم طرح آن 
عمال بھ معنای این است کھ میلیونھا زن در زندانی بھ نام حجاب باقی 

این را باید در نظر گرفت کھ طرح خواست لغو حجاب . بمانند
ربط مستقیم و یک بھ یک ندارد، اجباری بھ داشتن ایدئولوژی خاصی 

در عین این کھ رھایی زنان در ایران بھ مسئلھ حجاب ھم خالصھ 
نمی شود، اما مبارزه برای آن در جامعھ ای مانند ایران یک قدم 
. ضروری و تعیین کننده برای جنبش زنان و پیشروی ھای آن است

این نمی توان خود را بخشی از جنبش زنان ایران دانست ولی برای 
 و آنانی ھم کھ بھ اشکال گوناگون و از .خواست پایھ ای مبارزه نکرد

دریچھ ھای مختلف برای این خواست مبارزه می کنند را با علم کردن 
  آن، از مبارزه برای" خطرات"مسئلھ ایدئولوژیک شدن این مبارزه و 

  .لغو حجاب اجباری دور کنند
جنبش زنان شاره کنم کھ در رابطھ با مسئلھ ایدئولوژی باید بھ این ا

ھمانند سایر جنبش ھای اجتماعی برای رھایی خود نیاز بھ فلسفھ و 
 ھر جنبشی دیر یا .ایدئولوژی دارد، نیاز بھ افق و آرمان روشن دارد

زود باید نگرش و جھان بینی خود را تعریف کند، ایدئولوژی و فلسفھ 
نیستند زنان در جنبش فمینیستی غرب کم نبوده و . خود را روشن کند

فمینیست مترقی کھ در این زمینھ دخالتگری کرده و حتی سر منشا 
  .خدمات مھم در این زمینھ شده اند

طبیعی است کھ زنان مانند سایر بخش ھای تحت ستم جامعھ اول علیھ 
ستم ھائی کھ بر آنھا روا می شود سر بھ طغیان بر می دارند و بھ 

را در مجموعھ ای کلی قالب تناسب آگاه تر شدن، افق مبارزه خود 
بھ عبارت دیگر جھان . ریزی می کنند تا قطب نمای راھشان باشد
و از این طریق روشن . بینی و فلسفھ مبارزه خود را پیش می گذارند

می کنند کھ درکشان از آزادی و برابری زنان چیست و تا چھ انداره 
  . و تا کجا می خواھند پیشروی کنند

 ادعای ھر فرد و جریانی ھمھ انسانھا، تشکالت بر این پایھ خارج از
مثال زمانی کھ برای . و احزاب دارای جھان بینی و فلسفھ ھستند

آئین ھا و "آزادی یک زن زندانی آش نذری درست می شود و از
پشتیبانی می شود، بھ واقع و در عمل از ایدئولوژی "* مناسک توده ھا

  .خرافھ، سنت و مذھب دفاع می شود
یگری کھ می خواھم بھ آن بپردازم در مورد ادعای موضوع د

زنان اصالح طلب . مسالمت آمیز بودن جنبش زنان ایران است
حکومتی و غیرحکومتی سالھای سال است کھ دائما از مسالمت آمیز 
بودن جنبش زنان حرف می زنند و تالش می کنند تا زنان بخصوص 

ساسی و بنیادی در زنان جوان را از فعالیت برای تغییر و تحوالت ا
رابطھ با رفع ستم علیھ زنان و عموما قدم گذاشتن در راه رفع ھر 
گونھ ستم و استثمار در جامعھ دور کنند و جوی در جنبش زنان ایجاد 

و ھر . کنند کھ گویا جنبش زنان نباید برای این خواستھ ھا  مبارزه کند
و برای زنی و یا تشکل زنانی کھ افق رھایی زنان را پیش گذارد 

بدست آوردن آن مبارزه کند، بھ خشونت گرائی و غیره متھم می 
 .شوند

واقعیت این است کھ در ھیچ جای جھان ھیچ تغییر بنیادی در 
. موقعیت زنان بدون سرنگون کردن نظام کھنھ حاصل نشده است

آری ما نمی خواھیم اوضاع جامعھ و ستمدیدگی زنان را تفسیر کنیم 
ما خواھان یک انقالب عمیق و .  ھستیمبلکھ در پی تغییر آن

دگرگونی در مناسبات سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی 
  . جامعھ ھستیم و برای آن مبارزه می کنیم

ما خواھان این ھستیم کھ رژیم کھ باید با صدای بلند اعالم کنیم 
جمھوری اسالمی کھ مسبب اجباری کردن حجاب، اعمال قوانین زن 

 ھای اسالمی علیھ زنان است را از اریکھ قدرت ستیز و مجازات
.  در دست زنان قرار داردشیشھ ی عمر حکومت دینی. بزیرکشیم

بدون سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی و جدایی قطعی دین از دولت 
 .ھر گونھ وعده تغییر در موقعیت زنان دروغی بیش نیست

  .م لیالی عزیز از تو بخاطر این مصاحبھ تشکر می کن: فریبا

 منھم از شما و دست اندرکاران نشریھ ھشت مارس تشکر می :لیال
  ■.کنم

 :زیر نویس ھا
Beauty of concealment and concealment of beauty- 

Zahra Rahnavard 

  آذر درخشان  / قانون منع حجاب اجباری در فرانسھ حجابی بر واقعیت 

  ی خراسانینوشین احمد/ مانکن ھای ایرانی، برقع پوشان اسالمی 

  کلیات طرح کمپین یک میلیون امضا
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  میلیونها زن برای پیشروی بسوی رهایی،

  !خواهان جدایی دین از دولت هستند                            
  آناھیتا رحمانی

واپس گرایان دینی از درون گورھای 
ھزاران سالھ از دل تاریک و ظلمانی 

ترین  شنیع  تا بار دیگر  بیرون میایند شب
جنایات خود را بر جسم و روح مردم بویژه 

دین کھ در عصر . زنان تحمیل کنند
روشنگری از عرصھ تاخت و تاز دولتی و 
قانون بھ بیرون افکنده شد، اکنون در عصر 
باالترین رشد تکنولوژی با نیرویی تازه دو 
باره حیات مییابد تا زندگی میلیونھا انسان 

 .یردخستھ از کار را بھ چنگ خود گ
بازگشت مذھب برای کسب قدرت سیاسی 
در بستر رشد اعتراضات میلیونی مردم بھ 
شرایط دھشتبار سرمایھ داری، اخطاری 
جدی برای تمام نیروھای مترقی بخصوص 

در شرایط بحران جنبش . جنبش زنان است
کمونیستی، دین این نھادینھ ترین جھل بشر 
در طول تاریخ، بستر مساعدی برای رشد 

ان مردم عاصی از وضع موجود پیدا در می
   . کرده است

رشد خشونتھای وحشیانھ علیھ زنان، قتلھای 
ناموسی، ناقص سازی جنسی، سنگسار 

از تبارزات بارز گسترش مذھب در .... و
زن . بر سرنوشت زنان است حاکمیت و

ستیزی و آپارتاید جنسی کھ اصلی 
رکن تمام ادیان است، وقتی در قدرت  ترین 

قرار میگیرد سازمان دادن ستم بر دولتی 
زن تبدیل بھ یکی از صریح ترین امور 

تمام نظامھای طبقاتی برای . دولتی میشود
توجیھ ستم و عین عدالت جلوه دادن آن بھ 

 سیاسی نیاز دارد -یک روبنای ایدئولوژیک 
و مذھب چنین نقشی را ھمواره برای شان 

در شرایط کنونی کھ ما . ایفاء کرده است
رش بحرانھای شدید در نظام سرمایھ گست

داری جھانی ھستیم، مذھب از طرف 
قدرتھای امپریالیستی با طرح و برنامھ ای 

 تقویت و گسترش می یابد کھ  حساب شده
جدایی . اولین قربانیان آن زنان می باشند

دین از قدرت سیاسی کھ از مرکزی ترین 
شعارھای دمکراتیک مبارزات مردم در 

تھ بوده است بار دیگر با دویست سال گذش
قدرت تمام در بسیاری از کشورھای اسالمی 
طرح میشود و میلیونھا زن برای پیشروی 

  .بسوی رھایی آنرا فریاد می زنند

 جایگاه زن در دین
کھ ... تمام مذاھب، یھود، مسیحیت، اسالم و

برخاستھ از دوران برده داری و فئودالیسم 
ھستند، موقعیت فرودست زن بعنوان 
سرویس دھنده جنسی مرد و وسیلھ ای 
 برای تولید مثل را در جامعھ نھادینھ کردند

و اخالقیات مبتنی بر دین را از عالیترین 
سطوح حکومتی تا خصوصی ترین رابطھء 

زن ستیزی، بی . زن و مرد گسترش دادند
وقفھ از تمام اقشار و طبقات جامعھ در طول 
تاریخ ھزاران سالھ اش از زنان قربانی 
گرفتھ و نقش مذھب در خشونت علیھ زنان 
برجستھ تر از ھر نھاد دیگری در جامعھ 

در دین، چند ھمسری، تنبیھ و . بوده است
کتک زدن زنان و کودکان، تجاوز جنسی، 
فتح زنان بعنوان غنائم جنگی، قتل زنان 
تحت عنوان خیانت و یا ناموس نھ تنھا 
تقبیح نمیشود بلکھ عین ثواب دانستھ می 

از زمانی کھ مسیحیت دین رسمی . شود
امپراتوری رم شناختھ شد، این دین نقشی 
 اساسی در قدرت سیاسی و نقشی برجستھ

  .در ستمگری و استثمار مردم داشتھ است
 طی قریب دوھزار سال دین مسیحیت در 
قدرت سیاسی و اداره جامعھ، فجایع زیادی 

در کتب تمام . برای زنان در برداشتھ است
مرد رئیس   صراحت تمامادیان با 

در انجیل آمده . محسوب میشود  خانواده 
زنان باید در سکوت و تابعیت کامل از 
مردان بیاموزند و نباید اقتدار مردان را 
مخدوش سازند و تاکید میکند کھ آدم اول 

و این حوا بود کھ . بوجود آمد و سپس حوا
ولی . باعث بیرون کردن آدم از بھشت شد

ان و پاکی و متانت باقی اگر زنان در ایم
بمانند و بچھ ھای خوب تربیت کنند، خداوند 

در انجیل تاکید شده . آنھا را خواھد بخشید
 ارباب خانواده است و شما –شوھر: کھ

زنان، باید خود را تابع شوھرانتان کنید، 
. ھمانطور کھ خود را تابع خدایتان می کنید

زیرا شوھر سر زن است ھمانطور کھ مسیح 
-٢٢، شماره ٥ فصل-افسیان(لیساست سر ک
٢٣ . (   

قوانین "در چارچوب " ده فرمان"نگاھی بھ 
برای مثال . این را نیز نشان می دھد" موسی

شما نباید مرتکب «فرمان ھفتم می گوید کھ، 
بھ یک مرد " قانون موسی"اما » زنا شوید

اجازه می دھد کھ اگر استطاعت مالی داشتھ 
در اینجا بیش . دباشد، بیش از یک زن بگیر

از یک زن نشانھ زنا نیست بلکھ نشانھ 
ثروت است، نشانھ مالکیت بر بیش از یک 
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داشتن تولید کننده ی فرزندان بھ   زن است و
مثابھ دارایی بیشتر برای رئیس خانواده 

  . است 
اگر زن شما در مقام ": در قرآن آمده

نافرمانی و سركشی برآمد، نخست او را پند 
راه نیامد از ھمخوابگی دھید، اگر ب

محرومش سازید و اگر باز تسلیم نشد و 
و یا ".اطاعت نكرد او را كتك بزنید

 محمد، ازدواج با ٢٣سوره نساء آیھ  در 
ً حرام دانستھ، مگر  زنان شوھردار را مطلقا
اینكھ زن از راه خرید بھ مایملك مرد تبدیل 

میگوید  ٣٤سوره نساآیھ  و یا در. شده باشد
اید بر زنان مسلط باشند زیرا مردان ب«

خداوند بعضی انسان ھا را بر بعضی دیگر 
کھ تبلوری از » .برتری بخشیده است

داری یا كنیزداری در  مناسبات برده
. عربستان ھزار و چھارصد سال پیش است

این قوانین و دستورالعملھا، فرھنگ و سنن 
ن دوران بوده و بطور گسترده بھ آغالب 

  . است میشدهمورد اجرا گذارده
کھ کلیسا در اوج  در قرن چھارده و پانزدھم

قدرت بود، ھر زنی کھ مخالف کلیسا بود و 
مقررات خشن و ضد زن کلیسا را رعایت 
نمیکرد، تحت نام جادوگر و ساحره بھ آتش 

شکار جادوگران تا قرن . افکنده می شد
ھفده ادامھ داشت و باعث مرگ ھزاران زن 

ه ترین جنایات شد کھ یکی از تکان دھند
 تمام مذاھب .تاریخ بشر بھ شمار می رود

زن را بعنوان شیطانی کھ در صدد منحرف 
کردن مرد و مسبب فساد و تباھی جامعھ 
است معرفی کرده و نفرتی منحصر بفرد و 
دیرپایی را بر علیھ او در جامعھ رواج 

تمام ادیان در مورد مسائلی چون . دادند
دا ھستند و مالکیت زنان و خانواده ھمص

در تمام آنھا مالکیت، . پاسخ مشترک دارند
مقدس و محترم شمرده شده؛ خانواده تقدیس 
شده و زن بمثابھ برده مرد و وسیلھ تولید 

آموزه ھای . مثل برای مرد تعریف شده است
مذھبی بخاطر اعتقاد بھ ابدی بودن قوانین، 
مغایر با حکومت مردمی و آزادی و 

حق قانونگذاری مردم . دمکراسی ھستند

حکومتھای دینی حق شھروندی را . ندارند
در این حکومتھا . بھ رسمیت نمی شناسند

خدا محور است و قوانین او کھ از طریق 

پیامبرانش آورده شده برای ھمھ مردم الزم 
 قانون ٥٦در اصل . االجرا می باشد

حاکمیت مطلق بر : "آمده است کھ  اساسی
 او  مایندگانجھان و انسان از آن خداست و ن

در روی زمین کھ واسط مردم و خدا ھستند 
برای اجرای این احکام الھی اختیارات 

 ." مطلقھ ای دارند
 تاثیر اسالم سیاسی در زندگی زنان 

با بھ قدرت رسیدن بنیادگرایان اسالمی در 
ایران، پیاده کردن قوانین الھی زن 

با شقاوتی خوف انگیز در ھمھ  ستیزانھ
جتماعی و حقوقی در دستور وجوه سیاسی، ا

با استقرار دولت  .کارشان قرار گرفت
تئوکراتیک در ایران، سازمان دادن ستم بر 
زن تبدیل بھ یکی از عاجل ترین 

حجاب اجباری شد و .  دولتی شد وظیفھ
مجازات صد ضربھ شالق و سھ ماه زندان 

زن . برای رعایت نکردن آن بھ اجرا درآمد
م وقت در اختیار بھ شیء جنسی کھ باید تما

شوھرش باشد و بھ نیازھای او پاسخ گوید 
جمھوری اسالمی برای پیاده . تنزل یافت

کردن این قوانین در جامعھ، نظام حقوقی 
. اسالمی زن ستیزانھ ای را مدون کرد

سرپیچی از این قوانین مجازاتھای گوناگون 
  . از شالق تا سنگسار را بھمراه داشت

آمدن حکومت در پاکستان با روی کار 
 دولت ١٩٨٠اسالمی ضیاء الحق در سال 

کھ حجاب را اجباری کرد و اعالم نمود 
زنان شاغل . ریشھ تمام فسادھا زنان ھستند

مورد تحقیر شدید قرار گرفتند، زیرا آنھا 

مسئول فروپاشی اخالقی و نابودی خانواده 
تجاوز جنسی ابعاد ھولناک بخود . ھستند

د تجاوز قرار گرفت و صدای زنانی کھ مور
گرفتھ بودند در دادگاه ھا بدون شھادت 
مردی کھ این تجاوز را تایید کند، در گلو 

زنان در پاکستان بطرز وحشیانھ . خفھ میشد
 .تحت نام دفاع از ناموس بھ قتل می رسند
 .ابعاد این جنایت ھولناک بسیار وسیع است

در افغانستان از زمان بر روی کار آمدن 
 کرزای، صدھا زن بھ دولت دست نشانده

شالق و سنگسار محکوم شدند، قتل ھای 
ناموسی ابعاد گسترده ای یافتھ است و زنان 
بھ جرم تحصیل و یا عدم مراعات اصول 

   صورت .حجاب مورد تجاوز قرار میگیرند
دختران جوان بھ دلیل عدم رعایت قوانین 

 ... اسالمی با اسید متالشی می شود، و
کھ از اواخر دھھ ھفتاد روند رشد بنیادگرایی 

آغاز شد، یکی از خطرات مھمی است کھ 
جنبش ھای مردمی را در کشورھای تحت 

در دور جدید مبارزات . سلطھ تھدید می کند
مردم شمال آفریقا و خاور میانھ علیھ 
دیکتاتورھای حاکم، بنیادگرایان اسالمی 
توانستند نقش مھم در طرح شعارھا و 

بازی کنند کھ تاکتیکھای مبارزات مردم 
اولین قربانیان این تحجر و واپسگرایی زنان 

بنیادگرایان کھ برای کسب قدرت . ھستند
   فتوای حجابسیاسی خیز برداشتھ اند، با 

 



   ٢٥ شمارهھشت مارس                                                                                                                                           ١٢صفحھ   

 

 
  

اجباری و آزادی چند ھمسری منشور 
  حکومت خود  سیاسی، ایدئولوژیک و حقوقی

 . را بھ جھانیان اعالم کردند
 ژیمنیروھای اسالمگرای ضد ر قاھره  در

 بھ ٢٠١١مبارک در روز ھشت مارس 
صفوف زنان مبارز حملھ میکنند و با 
فحاشی از زنان میخواھند کھ کاری بھ 
سیاست نداشتھ باشند و بھ خانھ ھای خود 
برگردند و بھ وظیفھ اصلی خود، بچھ داری 

البتھ زنان در برابر . و خانھ داری بپردازند
این فحاشی ھای لفظی و فیزیکی ایستادگی 

  ).١(ردندک
در  بر اساس گزارشھای رسانھ ھای خبری 

مصر با پشتوانھ پیروزی حزب النور در 
گروھھای بنیادگرای  انتخابات پارلمان

اسالمی با الھام گیری از وزارت خانھ ھائی 
 "امر بھ معروف و نھی از منکر" ھم چون 

در ایران بھ مغازه ھای لباس زنانھ حملھ 
طار میدھند کھ میکنند و بھ مغازه داران اخ

بردارند درغیر " رفتارناشایست"دست از 
اینصورت خود و مغازه ھای آنھا آسیب 

بھ سالن ھای آرایش زنانھ ھجوم . خواھند دید
می برند و زنان را تھدید می کنند کھ در 

مورد ضرب  صورت بیرون نرفتن از سالن
این گروھھای . و شتم قرار خواھند گرفت
یاسی حزب النور مذھبی از حمایت مالی و س

 ) ٢(برخوردار ھستند
ناقص سازی جنسی یکی دیگر از تبلورات 
مذھب در زندگی زنان، ساالنھ در کشورھای 
آفریقایی و آسیایی ھزاران دختر را قربانی 

بر اساس تخمین نوال سعداوی . میگیرد
فمینیست مصری حدود صد میلیون زن در 
سراسر جھان بھ طرز وحشیانھ ناقص 

 دویست ھزار زن  ند و ھر سالھجنسی شده ا
 چھار    قرار گرفتھ کھ تحت این عمل

 ) ٣ (.ھزارآن در آمریکا صورت می گیرد
با رشد بنیادگرایی اسالمی ، قتل ناموسی، 
یکی از سبعانھ ترین و قدیمی ترین انواع 
خشونت علیھ زنان، در آسیا و آفریقای 

 در دو دھۀ اخیر، در اروپا وو شمالی، 
  .  استلی ابعاد ھولناکی یافتھآمریکای شما

  
ر سال ھزاران زن قربانی این شکل از پ

  )٤. (دنخشونت نظام مردساالر دینی میشو
  بنیادگرایی مسیحی در کشورھای سرمایھ

بطور مثال . داری غرب نیز رشد یافتھ است
در کشوری مانند آمریکا کھ دین و دولت از 
ھم جداست، مسیحیت ھمواره برای حفظ و 

مورد بھره برداری قرار  اکمیتثبات ح
 تعجب آور نیست کھ در مقابلھ .گرفتھ است

با تغییراتی کھ می تواند نظام موجود را 
تضعیف کرده و موجب تالطم انقالبی شود، 
ھیئت حاکمھ ی آمریکا شرورانھ تر از 

خود را " اخالقیات سنتی"گذشتھ اقتدار 
تر فرامین قرون  اعمال می کند و خشن

محافظھ . ھ اجرا میگذاردوسطایی را ب
ارزش "و " خانواده"کارانی کھ در مورد 

جنگ صلیبی بھ راه انداختھ " ھای خانواده
اند تنھا نیستند، بلکھ دمکرات ھای لیبرال 

در آمریکا، مبارزه . نیز بھ آنان پیوستھ اند
شکل  حادی بھ دور موضوع حق سقط جنین

ضد سقط جنین کھ از " جنبش". گرفتھ است
فل باالی حاکمیت رھبری می شود طرف محا

برای تحمیل و تقویت کنترل پدرساالرانھ بر 
   بخصوص برای تثبیت تعریف .زنان است

 با ١٩٨٨از سال . زن بمثابھ تولید کننده بچھ
تھاجم آگاھانھ مذھبی کھ از سوی ھیئت 
حاکمھ آمریکا ھدایت میشد تالشھای وسیعی 
انجام شد تا دست آوردھای جنبش زنان در 

در دوران . را باز پس گیرند  ٧٠-٦٠الھای س
ریاست جمھوری رونالد ریگان برای مقابلھ 

ریگان آنرا  ، کھ"سوسیالیست"با شوروی 
امپراطوری شیطان مینامید بنیادگرایی در 

در آن زمان . تقویت گردید  سراسر جھان 
در آمریکا قانونی بھ تصویب رسید کھ بر 
طبق آن سازمانھای تنظیم خانواده و 
گروھھایی کھ بھ سقط جنین کمک میکنند از 

  . ھر گونھ کمک مالی دولتی محروم شوند
دولت تحت نفوذ بنیادگراھای کاتولیک و 
پروتستان با قدرت تمام این قانون را بھ 

  . مورد اجرا گذاشت
  کشورھای آمریکای جنوبی و مرکزی با  در

  ١٩٩٩غیر قانونی شدن سقط جنین از سال 

  
  ر زن در این کشورھا بدلیل ساالنھ ھفتاد ھزا

  سقط جنین ھای غیر بھداشتی و نا امن جان
  )٥ (خود را از دست میدھند

بخشی از بنیادگرایان برای بقای خود در 
مواجھھ با رشد آگاھیھای سیاسی و رشد 
علوم و ھم چنین تطبیق دادن ھر چھ بیشتر 
خود با جھان سرمایھ داری ھمواره تالش 

ین بوجود آورند تا در د" اصالحاتی"دارند 
بتوانند بدین وسیلھ توده ھای مردم را از 
مبارزه برای ساختن جھانی بدون مذھب و 

  .خرافھ باز دارند
  اصالحات دینی و جنبش زنان 
جنبش اصالحات دینی با افول فئودالیسم و  

تغییرات  عروج بورژوازی؛ پاسخی بود بھ 
عظیم اقتصادی و اجتماعی؛ برای نو سازی 

دو باره دادن بھ دین در شرایطی کھ و حیات 
در .پایھ ھای آن سخت لرزان شده بود

شرایط کنونی کھ پایھ ھای مادی مذھب بھ 
دلیل رشد تکنولوژی بسیار لرزان شده ما 

" جدیدی"شاھد ظھور نظرات و تئوریھای 
  .برای تطبیق دین در شرایط جدید ھستیم

برای پیشگیری از فروریختن اعتقادات 
 اصالحات دینی در دستور کار مذھبی مردم،

اگر کمکھای . روشنفکران دینی قرار گرفت
مالی ھیئت حاکمھ آمریکا و حمایتھای 

رسانی چون بی بی سی و  بنگاھھای خبر
 سی ان ان، در پاگیری و بقدرت رسیدن

تئوریھای نقش عمده داشتھ،  بنیادگرایان
اصالح طلبانھ، چون نسبیت فرھنگی، پست 

نقشی بمراتب  رگرای،مدرنیسم، پساساختا
مھمتر در توجیھ مذھب در محافل 

اوج گندیده گی . روشنفکری بازی کرده اند
سرمایھ داری امپریالیستی و رشد 
گلوبالیزاسیون و نئولیبرالیزم در پا گیری 
 .این تفکرات نقش مھمی داشتھ اند

ھر   پراگماتیستی تئوریھا و ایدئولوژیھای این
وب چیزی کھ ممکن است را مطل آن،

ارزیابی کرده و تالش دارند افق آرزوھای 
بشر را در محدوده ھای آنچھ ممکن 

محدود کردن مبارزه در . خالصھ کنند است،
ساختارھای حقوقی و سیاسی موجود و 
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 و جامعھ مدنی از نتایج  اصالح قوانین
  .عملی این تئوریھاست

جنبش اصالحات در ایران کھ در واقع باید 
 نامید، تالشی است آنرا جنبش تحکیم نظام

برای یافتن راھی در احیای دین کھ سخت 
در میان مردم بی اعتبار شده و ھم زمان 
پیدا کردن راھی برای برون رفت جمھوری 

  .اسالمی از بحرانھای سیاسی و اجتماعی
جریانات رفرمیست حکومتی و غیر 
حکومتی کھ مدام تکرار میکنند کھ اسالم 

 زنان تحت در تضاد با حقوق زنان نیست و
قوانین اسالمی میتوانند بھ حقوق خود 
دست یابند، در واقع تالشی ست برای 
بیرون بردن جمھوری اسالمی از زیر 

 حتی در .رادیکال زنان ضرب مبارزات 
کشورھای سرمایھ داری غرب کھ تا حدی 

در قانون را برسمیت  برابری زن و مرد 
ستم بر زن و زن ستیزی مدرن با  شناختھ،
 بسیار در تمام عرصھ سبعیت

 اجتماعی؛ سیاسی و اقتصادی در  ایھ
بنابر این سخن از حقوق زنان . جریان است

زیر قوانین قرون وسطایی دینی بیشتر بھ 
زن ستیزی در تار و . طنز تلخی می ماند

 مذھب است و راه را بر ھر گونھ  پود
اصالحات در مورد حقوق زنان در قوانین 

 بی دلیل نیست کھ . می بندد منبعث از دین
ھمھ اصالح طلبان دینی و سکوالر زمانی 
کھ بھ حقوق زنان میرسند مثل لغو حجاب 
اجباری آسمان و ریسمان را بھ ھم میبافند تا 
ثابت کنند کھ حجاب بر ازندگی بھ زن میدھد 
و سمبل مبارزه یک ملت با شیطان بزرگ 

زھرا رھنورد از رھبران جنبش سبز . است 
 : زن مینوسددر تقدیر حجاب

لغو حجاب بزرگترین تراژدی خویشتن «
ھمین کھ این پرچم . ... اسالمی ما بوده است

متعالی اسالم و اصالت از دست مردم پائین 
افتاد، جایش را رسوائی، بی ناموسی، آزادی 
نامحدود، تبھ کاری، بیرحمی، خودنمائی، 
فساد و ھرزگی و از بین رفتن کامل آزادی 

خدا دست نظام ھای ستم . و استقالل گرفت
 سال گذشتھ ٥٠گر غرب و شرق را کھ در 

جدائی از  ما را بھ مغاک رسوائی
اسالمی متعالی مان پرتاب کردند  خویشتن ِ

 )٦(» .بشکند
عبدالكریم سروش از شاگردان شریعتی و از 
رھبران جنبش اصالحات دینی کھ 

 زنان نمی شود؛    شامل حالشاصالحات
در قرن بیست و یکم  کماکان بھ پیروان خود

کھ حقوق زن و مرد مساوی نیست می گوید 
 )٧ (بلكھ مشابھ است

بھ گمان من مسئلھ حجاب و پوشش برای "
زنان صرفا محتوی اجتماعی، حقوقی یا 
اخالقی ندارد، بلکھ جنبھ ای اسطوره ای ھم 

وقتی چیزی در تاریخ قاعده شد باید ....دارد
ختمان آن را واجد ریشھ ھایی در روان و سا

نباید مقرراتی ....بیولوژیک انسان دانست
وضع شود کھ زن را از مدار زنانگی و 

  )٨"(مرد را از مدار مردانگی بیرون ببرد
چیزی بنام مسئلھ زن وجود "و یا این کھ  

ندارد و محصول نوعی توھم و نوعی مسئلھ 
زن با مرد فرق ...کاذب و انحرافی است 

 )٩ (."دارد و این تقصیر مردھا نیست
اینھا فقط نمونھ ھای کوچکی از تفکرات 

یان دینی در مورد نقش زن در ااصالحگر
جامعھ است کھ بھ توجیھ نظام زن ستیز 

آنھا تالش . جمھوری اسالمی میپردازند
دارند با سفسطھ زنان را قانع کنند کھ اشکال 
ھرچھ باشد بھ ساختمان بدن و روان زن 

 کھ مربوط است و اشکال از نفس زنان است
کمال نمی یابند و نمی توانند نقش برجستھ 

 . در جامعھ ایفاء کنند
یان دینی کھ خود زمانی جزء ااصالحگر

طراحان و مجریان سرکوب و بھ بند کشیدن 
ھزاران زن آزاده و  و بھ قتل رساندن

و مستقیم وغیر مستقیم در این  انقالبی بوده
جنایات نقش داشتھ اند، دیگر نمیتوانند با 

.  رنگ و لباس بھ فریب مردم بپردازندتغییر
با اشاعھ   آنھا در کنار جمھوری اسالمی

عقب مانده ترین و ارتجاعی ترین افکار و 
 سنن زن ستیزانھ بیش از سھ دھھ زندگی

  . میلیونھا زن را بھ نابودی کشاندند
  تالش برای مدرن کردن دین و اصالح

قانون اساسی فقط برای بھ ھرز بردن 
تی زنان و تحکیم جمھوری انرژی مبارزا

در كل  ستم بر زن. اسالمی کار کرد دارد
جامعھ، در باالترین رده ھای دولت طرح 
ریزی مي شود و توسط دستگاه ھای سیاسی 
. و اجرائي و مذھبی بھ اجراء در مي آید

ایدئولوژی و قانون، فرھنگ و سنن 
ارتجاعی و قوای  مسلح سركوبگر حافظ این 

بھ مثابھ ایدئولوژی و اسالم . ستمگري اند
شرع حاكم دست در دست عرف، تحكیم 
 یكننده و توجیھ گر و مبلغ نابرابری و بردگ

  .زنان است

  اولین قدم

  برای رھایی زنان

سرنگونی کامل جمھوری اسالمی و کوتاه  
. شدن دست دین از زندگی آنان است

مبارزات آگاھانھ و متشکل زنان ھر چھ 
روھای مرتجع بیشتر عرصھ را بر تمام نی

و سازشکار حکومتی و غیر حکومتی تنگ 
کرده و میرود کھ مھر خود را بر 

 درخشان مبارزات رھایی بخش  تاریخ
مردم برای ساختن جھانی عاری از 
نابرابری جنسیتی، طبقاتی، نژادی 

 ■ .بکوبد.....و
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  اسیی سیزنان زندان
  !ندیسخن می گو                 

پگاه روشن

  

اولین چیزی کھ در نگاِه اول از . در ترکیھ با بنفشھ و فرشتھ آشنا شدم
ن بھ ام را جلب کرد، نشاط و پذیرندگی و میِل سرشارشاھا توجھآن

ھا را با االآِن خودم مقایسھ کردم خیلی ِی آنوقتی گذشتھ. زیستن بود
دیگری در  دو جواِن مبارز کھ یکی در شماِل ایران و .متحول شدم

 .شان دست بھ مبارزه زده بودندھایجنوِب ایران برای نیِل بھ آرمان
انقالب جمھوری اسالمی، فھمیده بودند کھ  ھا پس از پیروزِی ضدِ آن

ھا با شور آن. ھنوز خیلی کارھا باید کرد تا بھ آرمانشان نزدیک شوند
شان ادامھ دادند و و ھیجان بھ مبارزه خود برای ساختِن دنیاِی دلخواه

کھ مجبور شان مبارزه کردند؛ حتا بعد از این  زندگییدر لحظھ لحظھ
 .شدند از کشور خارج شده و پناھنده شوند

سراِی خود را بھ اتمام رساند و در یک  سالگی دانش١٩فرشتھ در 
ھاِی خود را از ھمان روستا آغاز کرد و او فعالیت. روستا استخدام شد

او ھمراه با  .کردھمگام با مبارزاِت مردم کارھاِی فرھنگی می
ھا خانھ در چند روستا سعی داشت بچھاش با دایرکردِن کتابدوستان

فرشتھ درمبارزات مختلف . ندھاِی صمد بھرنگی آشنا کرا با اندیشھ
ِی ی حملھکرد، در واقعھفعال بود، در اعتصاباِت معلمین شرکت می

وی در ..... یان مبارز می پیوست ونشجوکوِی دانشگاِه چمران بھ دا
کوی دانشگاه توسط اوباشان رژیم دستگیر شد و پس از مدتی آزاد 

 از شھرھاِی اش معلق شد و بھ یکیبھ ھمین دلیل وضعیِت تدریس. شد
جنوبی رفت و در آن جا بھ فعالیت متشکل تر پرداخت و ھوادار 

 .اتحادیھ کمونیست ھای ایران شد
با بازشدِن .  سالھ، در شماِل ایران دانشجو بود١٩سو بنفشھ، از آن

فضای سیاسی در آن زمان، دانشجوھا و جوانان بھ احزاب و 
اش با طالعات و آشناییاو با توجھ بھ م. پیوستندھاِی مختلف میگروه

خِط سازمان مجاھدین بھ ھواداری از آن در آمد، و سپس با پسری 
دو  پس از مدتی آن. آشنا شد کھ او نیز ھواداِر سازمان مجاھدین بود

بنفشھ و ھمسرش تصمیم گرفتند کھ شغِل خود را . با ھم ازدواج کردند
دھند؛ تا این کھ تر ادامھ کنار بگذارند و بھ فعالیِت خود بھ طور جدی

 خرداد پیش آمد و پس از آن برای سازمان مجاھدین، فاِز ٣٠مسالھ 

ھاِی کردِن پایھرژیم برای محکم. سیاسی بھ فاِز نظامی تبدیل شد
اقتصادی و سیاسِی و اجتماعی خود تالش کرد آخرین دستاوردھای 

ز و انقالب مردم را نابود کند و کلیھ سازمانھا و احزاب و فعالین مبار
   انقالبی را از سر راه خود بردارد و این گونھ توده ھای مردم را بھ

    بود کھ بنفشھ باردار ھمراه٦٠در دی ماِه . خیال خود مرعوب کند
  .ھمسرش در خیابان دستگیر شد

 کھ بھ(پس از کودتای رژیم جمھوری اسالمی بود کھ سربداران 
دست بھ مبارزه ) دابتکار اتحادیھ کمونیست ھای ایران تشکیل شده بو

کھ در آن اوضاع و شرایط ارتباِط تشکیالتی با آن. مسلحانھ در آمل زد
فرشتھ با اتحادیھ کمونیستھای ایران قطع شده بود، اما از طرف 

پس از مراجعھ بھ اداره . آموزش و پرورش او را احضار کردند
 شب اول از او. مربوطھ ، او را دستگیر کردند و بھ مقر سپاه بردند

ھای بعد بازجویی ھمراه با شکنجھ و توھین بازجویی کردند و از شب
روز آزادی خرمشھر ھمزمان بود با روز «: گویدفرشتھ می. بود

دستگیری و شکنجھ و توھین بھ من؛ آنھا سرشار از شور و خوشحالی 
گفتند کھ دوستان دادند و بھ من میاز آزادی خرمشھر، مرا شکنجھ می

کشند در صورتیکھ خیلی از برادران ما ن ما را میتو در آمل برادرا
  …»برای آزادی خرمشھر کشتھ شدند و

: گویداو می.  بنفشھ را پس از دستگیری مستقیم بھ بازداشتگاه بردند
 بعد از ظھر تا ۵زدند، از ساعت حدود با کابل بھ کف پاھایم می«

 فقط یک بار.  صبح، تمام این مدت مرا کتک زدند٣ساعت حدود 
حس شده، من چون فکر می کردند پاھایم بی. پاھای من را باز کردند

را مجبور کردند پاھایم را در جایی کھ آب جمع شده بود بگذارم 
.  ساعت بھ بازداشتگاِه موقت بردند٢۴بنفشھ را بعد از . …»و

زندانیان، حیِن مداواِی او متوجھ شدند او حاملھ است و بھ زندانبانان 
آنھا  در جواب بھ این اعتراضات،.  اعتراض کردندبخاطر شکنجھ اش

پس از مدتی بنفشھ را » !ما نمی دانستیم کھ او حاملھ است«: گفتند کھ
زمان باخبر شد کھ دو تا از  در آن. بھ یک زنداِن دیگر منتقل کردند
اند و ھمسرش شدیدا تحت شکنجھ و برادرھاِی ھمسرش اعدام شده
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تی ھمسرش نیز بھ دلیِل عدِم اعتراف پس از مد. فشارھای شدید است
  نفر دیگر١۶ یا ١۵ی تلویزیونی، ھمراه با و تن ندادن بھ مصاحبھ

  .اعدام شد
  گذشت، بھ بند عمومی اش میبنفشھ را وقتی کھ ھشت ماه از بارداری

و دختِر  جا با یک مادر و دختر و عروسدر آن. منتقل کردند
موقع . جا زندانی بود آنیک دکتِر زنان ھم. اش آشنا شدکوچک

زایمان، او را بھ سختی و با اصرار زیاد زندانیان زن بر پشت وانتی 
ترین توجھ بھ او، سوار کردند و بھ بیمارستان منتقل نمودند و با کم

ای از بیمارستان افتاده بود و سر بچھ از رحمش بیرون وقتی گوشھ
ام من بلد نبودم بھ بچھ« : گویداو می. زده بود، بھ اطاق زایمان بردند

ام بیاید، اما دو ماموری کھ شیر بدھم و نیاز داشتم کھ پرستار بھ کمک
شب بعد از زایمان . گذاشتندوجھ مرا تنھا نمیھمراه من بودند بھ ھیچ

ھا بود وارد دیدم کھ دو نفر مسلح با دکتری کھ پزشک قانونی اعدامی
ی تو بھ دنیا آمد؟ االخره بچھب: "او با پوزخند از من پرسید. اتاق شدند

: ای کرد و گفتوقتی گفتم دختر است، خنده" حاال چی ھست؟
  »!"تونھ انتقام پدرش رو از ما بگیرهخوبھ، پس نمی"

ھای روزانھ کھ خوراک ما بود، عالوه بر شکنجھ«: گوید فرشتھ می
ھای سر و صداھایی کھ از شکنجھ. ھاِی دیگر ھم بودانواع شکنجھ

ھا، شب و روز ھای آنھا و توھینشنیدیم، فحشدانیان میدیگرزن
کردند و صبح زود برای نماز ھای آھنگران پخش میبرایمان ترانھ

 ۵٠نور کافی نداشتیم و در گرمای . کردنداجباری بیدارمان می
. ای نبودی ھوا و یا خنک کنندهی تھویھی جنوب ھیچ نوع وسیلھدرجھ

وقت  ھر. شده بود» گال«ی پوستی ی ما دچار بیمارکمر ھمھ
وقت و . گذاشتند حمام یا دستشویی برویممان کنند نمیخواستند اذیتمی

اما ما ھم، شگردھای . گشتندبی وقت سلول ما را بھ ھر دلیلی می
مخصوص خودمان را داشتیم و بھ ھر نحوی خبرھا را رد و بدل 

ی یاد ی ما بھ خوبکھ ھمھ» مورس زدن«خصوص کردیم، بھمی
  ».گرفتھ بودیم

ما بارھا شنیدیم کھ دختران باکره « : گویندبنفشھ و فرشتھ، ھر دو می
کنند، می کنند و بعد بھ آنھا تجاوز را قبل از بھ دار آویختن صیغھ می

 .تا کھ این دختران بعد از کشتھ شدن باکره نباشند و بھ بھشت نروند
رینی یا یک کلھ قند و ھا ھمچنین شنیده بودند کھ با یک جعبھ شیآن

  …»رفتند وی دختران اعدامی مییک شاخھ گل بھ دِر خانھ
ھا برای من زمانی بود کھ ما را بھ اوج شکنجھ«: گویدفرشتھ می

بردند، برخی دختران جوانی بودند کھ بعد از تماشای تماشای اعدام می
  ».زدندمراسم اعدام انقالبیون از ترس تا صبح جیغ می

ھای آموزش ھا برای زناِن زندانی کالسی این شکنجھمھعالوه بر ھ
کردند در ھا را مجبور میگذاشتند و آنھای مذھبی و اخالقی میکتاب
گرفتند در مراسم دعا شرکت ھایی کھ بھ مناسبت ھای مذھبی میجشن
ھاِی ھا از اقرارشان بھ ارتباطآوردند تا برای آنھا را میتواب. کنند

ھا شان این بود کھ از این نظر آن کنند، و تمام سعیجنسِی سخنرانی

. برھنھ بدوند کردند دور حیاط پازنان را مجبور می. را بشکنند
گاھی اوقات . ھا بزنندھا دستور داشتند کھ با شالق بھ کمِر آنتواب

دادیارھا اجازه داشتند . آوردندھا میدادیارھا را برای صحبت با آن
ھا شامِل شالق و سلوِل انفرادی بدون آب این تنبیھ. ھا را تنبیھ کنندآن

 - ھاِی طوالنیبراِی مدت -و غذا، و نرفتن بھ حمام و دستشویی 
  : گفتاو می.  ماه را در انفرادی گذراند۶فرشتھ  .شدمی
کردیم ھاِی پالستیکی دستشویی میکردند در کیسھمان میوقتی تنبیھ«

  ».دانبانان  التماس نکنیمتا براِی رفتن بھ دستشویی بھ زن
 ٢یک روز مرا تنبیھ کرده بودند، من و دخترم کھ «: گویدبنفشھ می

وقتی در را بستند . سال داشت را در یک تک سلول زندانی کردند
من ھر کاری کردم . دخترم ترسید و شروع بھ جیغ زدن کرد

 سال بود کھ ھمراه با من در ٢نزدیک . توانستم او را آرام کنمنمی
ام زندان بود، و گھگاھی او را بھ بیرون از زندان نزد خانواده

ھمراه با دخترم بھ در بزرگ آھنی می کوبیدیم و او دائما . فرستادممی
پس از . جیغ می کشید، تا اینکھ در را باز کردند و او را با خود بردند
بعد ھا با . رفتن دخترم، من سھ ماه را در سلول انفرادی بسر بردم

  » .دم کھ دخترم را تحویل خانواده ام داده اندخبر ش
کھ بنفشھ بھ زندان عادی برگشت، دخترش را پیش او  پس از این
 با یک درجھ تخفیف، - بھ خاطِر داشتن فرزند-بھ او. بازگرداندند

 او خوشحال از این حکم، با ھم.  سال زندان را دادند٣٠حکِم 
انند بقیھ بھ او ھم حکم ھایش جشن گرفت، چرا کھ ممکن بود مسلولی

 سال حبس در زندان کارون اھواز ۵بھ فرشتھ نیز حکم . اعدام بدھند
را دادند، اما او را تھدید کردند کھ ممکن است تجدید نظر کنند و 

شان اش بھ حکم اعدام تغییر پیدا کند، چون حتا کسانی کھ حکمحکم
  .کمتر از او بود اعدام شدند

 کھ وجود داشت برخوردی بود کھ بھ طور اینکتھ«: گویدفرشتھ می
چیزی کھ روشن بود . کردندخاص با ما، بھ خاطر زن بودنمان، می

 بود کھ تقریبا در آن موقع با زنان ۵٧ مارس ٨ی اصلی رژیم درحملھ
خواستند نافرمانِی بھ وجود آمده از تعیین تکلیف کرده بودند و می

ھاِی گیری اتھام و اعترافھا را با حجاِب اجباری و تجاوز وسوی زن
ھا، تالفی اجباری در مورِد روابِط غیر اخالقی با اعضاِی سازمان
در زندان، . کرده و زنان را در زندان سرکوب کرده و از بین ببرند

ھا و سرکوبی کھ، بھ خاطر گیریزنان ابتدا در مقابِل سخت
ِع ضعف شد، از موضھای قبل از دستگیری، بر آنھا اعمال میفعالیت

برخورد می کردند و جِو بدی حاکم بود، اما بعدھا روحیات تغییر کرد 
  »در آمد... و ادامھ مبارزه بھ شکِل مقاومت و اعتصاِب غذا و

ھا یا بھ نحوی بسیاری از زناِن زندانی سیاسی اخبار را از روزنامھ
 دیگر زنان زندانی قرار می اختیارگرفتند؛ و در ھا میاز خانواده

یکی از انواِع مبارزاِت ما، چگونگِی برخورد «: گویدفرشتھ می .ددادن
   کھ بر علیھ آنانھا و ایجاِد اتحاد بیِن زنانی بودبا توابین و رفتاِر آن

  ».گیری داشتند موضع
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در آن .  سال حبس از زندان خارج شدند۵ھا بعد از حدود ھر دوِی آن
ھا ِی آن جِو خانوادهھنگام فضاِی جامعھ تاثیراِت منفِی زیادی بر

ھا بھ دلیِل ترس و وحشِت از دست دادِن خانواده. تحمیل کرده بود
  . گیرانھ داشتندھا برخوردی سختِی فرزندانشان، با آندوباره
ِی مادر و دختر، ِی ھمسِر بنفشھ بدوِن در نظر گرفتِن خواستھخانواده

خود را در آن  ھا سھ فرزندِ آن. شان شدندخواھاِن نگھداری از نوه
 ھا،از دست داده بودند و بنفشھ، از روِی ھمدلی با آن ھا اعدام

ِی ھمسرش دخترش را پذیرفت، و او را بھ خانوادهمحرومیت دوری
  بودند کھ آزادیشان موقت است و ممکن بھ فرشتھ و بنفشھ گفتھ. سپرد

 ھاآن. است مجددا بھ زندان برگردند و حِق خروج از شھر را ندارند
ھم رژیم، و ھم اطرافیان . ھر ھفتھ باید خود را معرفی می کردند

ھمیشھ موقع امضا و اعالِم . ھا را زیر نظر داشتندرفتار و حرکاِت آن
. پرسیدندھایی میشان سوالھا در مورِد وضعیِت تاھلحضور، از آن

  .ھا اصرار و پافشاری داشتندھا نیز بر موضوِع ازدواِج آنخانواده
  : گویدمیبنفشھ 

ام را دولت ضبط کرده بود و ھمسر و فرزندم را تماِم وسایِل خانھ«
 رفتم پیِش پدر .امخودم مانده بودم و لباِس تن. ھم از دست داده بودم
ام، ھمھ ام گرفتھ تا اطرافیاناما از خانواده. و مادرم زندگی کردم

یوه نگاه بھ من بھ عنوان یک زِن جواِن ب. ام بودندچھارچشمی مراقب
. کردند کھ ھر لحظھ ممکن بود خطایی کند و مشکلی پیش بیاوردمی

چند جا سِر کار رفتم و ھمھ جا مجبور بودم بگویم شوھر دارم، اما 
نوع  ِی ھرشد، بھ خود اجازهِی من باخبر میھر کس کھ از گذشتھ

ِی شوھرم خواستم کھ زیر زمیِن از خانواده. دادھادی را میپیشن
جا زندگی کنم، اما قبول ن را بھ من بدھند تا با فرزندم آنشاخانھ

ِی امیدھایم را از دست داده بودم و از ھمھ جا رانده من ھمھ. نکردند
سعی کردم با شرایطی کھ بر من تحمیل شده بود مبارزه . شده بودم

داد، حتا ِی خواستگاری از من را بھ خودش میھر کسی اجازه. کنم
ِی تحقیرھا را تحمل کردم تا ھمھ. شدردار نمیمردی کھ ھمسرش با

حاال دیگر . توانستم مستقل شوم، و جمِع مربوط بھ خودم را پیدا کنم
ام بھ سمِت چپ گرایش پیدا عقایدم عوض شده بود؛ دیدگاِه سیاسی

ِی زندان داشت و با مردی آشنا شدم کھ او ھم سابقھ. کرده بود
ما ازدواج کردیم و دارای دو .  بودسومان با ھم ھمھاِی سیاسیگرایش

چھ را بر ما در گاه  نتوانستیم آن از ما ھیچدختر شدیم، اما ھیچ کدام
ھاِی اعدامی و با ھاِی بچھبا خانواده. زندان گذشتھ فراموش کنیم
بعد از . ھا آشنا بودیم رابطھ برقرار کردیمدوستانی کھ در زندان با آن

 را بر مسائل زنان متمرکز کنم و با ھا توانستم مطالعات خودمسال
ھایمان توانستم با سازمان زنان ھشت مارس وصل توجھ بھ ارتباط

  ».....ام در ایران ادامھ دادممن تا آخرین لحظھ بھ مبارزه. شوم
مان ھجوم وقتی آزاد شدم متوجھ شدم بارھا بھ خانھ«: گویدفرشتھ می

پدر و . ھ فراری شده بودندآورده بودند و خواھرھا و برادرھایم از خان
  مادرم در طول مدتی کھ من در زندان بودم فشاِر زیادی را تحمل 

  
کرده بودند، و حاال می خواستند بھ من فشار بیاورند کھ دیگر چیزی 

من خبردار شده بودم کسانی کھ قبل از من آزاد شده . تکرار نشود
ھایشان  آرمانیاند و ھمھھای روحی و روانی شدهبودند دچاِر بحران

کلی  ھا را بھاند، و فشار خانواده و جامعھ آنرا از دست رفتھ دیده
گفتند کھ برخورِد ام میدوستان. سرخورده و مایوس کرده بود

ایم و در ھا با ما جوری بود کھ گویا مرتکِب عمِل زشتی شدهھمسایھ
ین اند؛ اما من ااند بر سِر ما آوردهزندان ھم، ھربالیی خواستھ

با من خیلی خوب و محترمانھ . موضوع را خودم احساس نکردم
ِی مبارزاِت مردمی برایم شدهاما فضاِی مرعوب. شدرفتار می

ام از چرا کھ ھنوز انگیزه داشتم؛ چرا کھ حس انتقام. آزاردھنده بود
ھا را تا مغِز استخوانم این رژیم دوچندان شده بود، و ظلم و جنایت آن

آمد کسی، آن ھم با احتیاط، از من  خیلی کم پیش می.حس کرده بودم
مردم اسیرخفقان شده بودند، و . بپرسد کھ در زندان چھ بر تو گذشت

اولین کاری کھ کردم شھرم را . طلبیدی بیشتری را میاین مبارزه
پس از . جا شروع بھ کار کردمعوض کردم و بھ تھران رفتم و در آن

آزاد شده بود ازدواج کردم و دارای دو مدتی با نامزدم کھ از زندان 
چھ کھ ھمیشھ سعی کردم مطالعھ و ارتباط خودم را با آن. دختر شدیم

بھ ھمراه ھمسرم و با دوستان . تجربھ کرده بودم حفظ کنم و کردم
ھایی ھای کوھنوردی و گلگشتمان برای پیوند با جوانان، گروهخطھم

ھا و گو در مورد مسائل آنجا بھ بحث و گفتتشکیل دادیم کھ در آن
 ٨و سالگرد روزھایی مانند . پرداختیمتجربیات و تفکرات خودمان می

من با مادران پارک اللھ ارتباط برقرار . داشتیممارس را گرامی می
ھر لحظھ با مطالعھ و فعالیت بیشتر در مورد مسائل زنان، . کردم

ھایی کھ وهبا گر. ام نزدیکتر کنمسعی داشتم خودم را بھ اھداف
 من از نظر .تفکرات رادیکال انقالبی داشتند ارتباط برقرار کردم

 مارس را قبول داشتم و خودم را ھمیشھ از ٨خطی سازمان زنان 
دانستم و تا جایی کھ توانستم در ایران بھ مبارزه ادامھ دادم و ھا میآن

امید ام و با االن ھم کھ خارج از کشور ھستم دست از مبارزه برنداشتھ
  …»دھمی خودم برای رھایِی زنان ادامھ میو توان بیشتر بھ مبارزه
ھا چھ کھ در آن سن بر آنھا و بھ آنکنم، و بھ آنمن بھ خودم فکر می

ھا چھ را بر آنآن. ھا برای من بزرگ ھستندھا و امثال آنآن. گذشت
ھا پیوند ِی آنمن با گذشتھ. ھایم نیز ندیده بودمگذشتھ، حتا در کابوس
ھا شکنجھ شدم، درد کشیدم شان نشستم، با آنھایخوردم، پای صحبت

ِی زن را در معناِی ناگزیر واژه. ام ترسیدمو حتا گاھی از زن بودن
نھ مادر خوب، نھ دختر خوب، نھ ھمسر شایستھ، نھ . دیگری یافتم

» زن«چھ کھ ازِی دیگر بھ آنو ھزاران نھ… معشوقھ ی خوب، نھ
  .اندمان پروراندهدر ذھن

نھ بھ آموزشی کھ دیدیم، نھ بھ دیِن موروثی، نھ بھ فرھنگ و 
ضد انقالبی کھ بھ ما تحمیل شد، نھ بھ تبعیض، نھ بھ فقر، نھ بھ 
فحشا، نھ بھ حجاب، نھ بھ اعدام، نھ بھ قصاص، نھ بھ 

 ■ !!! نھ… سنگسار، نھ
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فرزانھ  اخگر      

ز این قتل ھیپاتیا در قرون وسطی یکی ا
زنی ) ٣٧٠- ٤١٥(ھیپاتیا .نمونھ ھاست

یونانی بود  کھ بھ عنوان نخستین زن 
او . شود دان شناختھ می برجستٔھ ریاضی

استاد فلسفھ در شھر اسکندریھ بود و در 
وی در دوران . علم نجوم تبحر داشت

حکومت روم بر مصر در اسکندریھ 
بھ علت تسلط کامل بھ  او . کرد زندگی می

نظیرش معلم  ود و نطق بیعلوم زمان خ
افراد بسیاری از کشورھای . محبوبی بود

ھای او بھ  مختلف برای شرکت در کالس
آمدند و بسیاری از مردم  اسکندریھ می

برای شنیدن سخنان او جمع 

 پیرو افالطون بود و بھ ھیپاتی.شدند می
او عقاید . پرداخت تفسیر آثار ارسطو می

در یکی از . کرد نوافالطونیان را تبلیغ می
ھا باید تنھا بھ  افسانھ:"ھایش آمده  نوشتھ

ھا تنھا بھ عنوان  عنوان افسانھ و اسطوره
آموزش موھومات . اسطوره آموختھ شوند

  ". بھ عنوان حقایق چیز وحشتناکی است
 تحمل زنی با چنین موقعیت و افکار
. روشنگرانھ، برای کلیسا غیر ممکن بود

اسقف شھر » سیریل«ھیپاتی توسط 
اسکندریھ متھم بھ جادوگری و توطئھ علیھ 

در یکی از روزھای ماه . مسیحیت شد
 میالدی ھنگامی کھ ۴١۵مارس سال 

گشت  ھیپاتی از کتابخانھ اسکندریھ بازمی
بھ کالسکٔھ وی حملھ کردند و او را بھ 

ای کشتند و سپس جسدش  طرز وحشیانھ
نفوذ و قدرت کلیسا مانع . را سوزاندند

پس . و مجازات قاتالن ھیپاتیا شدپیگرد 
از چندی وی توسط کلیسا بھ عنوان قدیسھ 

بھ این ترتیب ابتدا او بھ . معرفی شد
عنوان زنی با اندیشھ علمی کھ عامل 
ھنجار شکنی و تضعیف قدرت کلیسا بود 

بھ شکل فیزیکی از سر راه برداشتھ شد و 
بعدھا برای اینکھ این عمل از او قھرمانی 

 کلیسا نسازد وایده ھایش در ضدیت با
تکثیر نشود، با اھدای لقب قدیسھ او را از 

  .نزدیکان کلیسا معرفی کردند
 جنون ضد ١٥٠٠قرنھا بعد، پس از سال 

جادوگری یک پدیده عمومی و ھمھ گیر 
اگرچھ گاھی مردان ھم بھ جادوگری . شد

متھم می شدند ولی اولین ھدف حملھ و 
 در اصل .اولین قربانیان آن زنان بودند

این اتھام ھولناک کھ برای متھم مرگی 
فجیع را بدنبال داشت، اھرم قدرتمندی بود 
کھ برای خاموش ساختن ھر گونھ روحیھ 
مخالفت و شورشگری در زنان مورد 

از نمونھ . بھره برداری قرار می گرفت
ھایی  کھ در تاریخ فرانسھ برجستھ است، 

 کلیسا بھ ژاندارککھ برخوردی است 
  .داشت

، دختر جوان )١٤١٢- ١٤٣١(ژاندارک 
روستایی کھ برای دفاع از وطنش لباس 
سربازی پوشیده بود، بھ سرداری 

 نیروھای فرانسوی برای آزادسازی 

  نقش مذهب و انقالبات  

  بورژوازی             

 !    تداوم ستم بر زن در

 سوزاندن زنان بھ عنوان ساحره و
وگر، شکنجھ، دادگاه ھای جاد

تفتیش عقاید و بسیاری دیگر از 
کلیسا در  اشکال سرکوب توسط 

تصویری است کھ قرون وسطی، 
از دوران قبل از روشنگری و پس 
از آن در صفحات تاریخ بھ جای 

امتداد و تداوم این  .مانده است
روند را در ھمھ عرصھ ھا بھ 
خصوص در رابطھ با فرو دست 

ن، حتی امروزه با داشتن زنانگاه 
در " متمدنانھ"رنگ و لعابی 

جوامع مختلف و در سطوح و 
 مذاھب .اشکال متفاوت شاھدیم

گوناگون ھمواره در ضدیت با 
برابری و آزادی زنان و در خدمت 
بھ تحکیم و تثبیت فرودستی زنان 

بھ ھمین دلیل . بکار گرفتھ شده اند
می بینیم کھ زنان بیشماری در 

ن بھ خاطر سراسر تاریخ جھا
سرکشی ھایشان، بخاطر ضدیت با 
مذھب و تالش برای اینکھ بتوانند 
درجامعھ نقش بگیرند، بھ قتل 

  . رسیدند
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. اورلئان رسید و این شھر را آزاد ساخت
سپس در تالش برای آزادسازی پاریس 

 ژاندارک، قھرمان آزادیخواه .زخمی شد
رانسویھای فرانسھ کھ بر اثر خیانت ف

طرفدار انگلیس بھ نیروھای انگلیسی در 
لوکزامبورگ فروختھ شده بود، تسلیم 

او بھ جرم . کلیسا برای محاکمھ شد
جادوگری و پوشیدن لباس مردانھ محکوم 
بھ اعدام شد و د ر یک بازار بدون سقف 
 .در برابرچشم مردم آتش زده شد

   ١٩ژاندارک ھنگام بھ آتش کشیده شدن، 
 سال پس از مرگ ژاندارک ٢٥ .سالھ بود
، اسقفھای فرانسھ از وی ١٤٥٦در سال 

 اّما بعدا عنوان .اعاده حیثیت کردند
 دست آورد و پاپ  قھرمانی فرانسھ را بھ

.  بھ او عنوان قدیسھ داد١٩٢٠در سال 
کلیسا با این کار کھ مشابھ آن را قرنھا 
پیش در مورد ھیپاتیا انجام داده بود، 

دیگر لکھ ھای ننگ را تالش کرد یکبار 
از دامان کلیسا بشوید و اذھان را از این 

  .جنایات پاک کند
 مذھب ھمواره ویژگی ھای طبیعی زنان 

 نابرابری حقوقی ھرا وسیلھ ای برای توجی
مارتین . و اجتماعی آنان قرار داده است

بھ عنوان سرآمد ) ١٤٨٣ – ١٥٤٦(لوتر 
اصالح طلبان کلیسای مسیحی بر این 

.  بود کھ زنان باید در خانھ بماننداعتقاد
آنھا لگن . آفرینش زنان بر این داللت دارد

ھای پھن دارند تا بر روی آن بنشینند و 
خانھ داری کنند، بچھ بھ دنیا بیاورند و 

  .بزرگ کنند
از طرف دیگر، نگاه بھ زن بھ عنوان 
جنس دوم، ایده ای است کھ مذھب تالش 

ایش، در می کند بوسیلھ قوانین و آیین ھ
بین خود زنان ھم بھ عنوان یک امر مسلم 

بھ عنوان مثال، مردان یھودی . تثبیت  کند
  در دعای صبحگاھی خود، خدا را شکر

  می گویند کھ آنان را زن نیافریده است و 

  
زنان یھودی کھ راضی اند بھ رضای 
خدا، خدا را شکرمی کنند کھ آنان را 

  .مطابق میل خود آفریده است
تفکران دوران روشنگری ھم، در بین م

حتی  . نظریھ دون شمردن زنان غالب بود
 متفکر نامدار سوئیسی ژان ژاک روسو

 ھم زنان را فاقد ویژگی )١٧٧٨-١٧٢١(
روسو کھ نقش . دانستمیھای شھروندی 

گشایان   بھ عنوان یکی از راهفکری او 
ھای انقالب کبیر فرانسھ غیر قابل  آرمان

ین روشنگرانی انکار است و از نخست
است کھ مفھوم حقوق بشر را اگر چھ بھ 

معتقد بود کھ طور محدود، بھ کار گرفت، 
، نیرو و خود خصوصیاتی مانند عقل

  .مختاری خصوصیاتی طبیعتا مردانھ اند
شواھدی مثل آنچھ در مثالھای فوق آمد، 
 نشانگر نگاه غالب بھ زن در جوامع ماقبل

باد عظیم ھمزمان با گرد. سرمایھ داریست
و توفنده ای کھ در قرن ھجدھم دراروپا 

  -وزیدن گرفت و ساختار اجتماعی
اقتصادی کشورھای غربی را طی چند 
دھھ دگرگون ساخت، جایگاه زن در تولید 

اینکھ این . و جامعھ نیز تغییر کرد
تغییرات چگونھ آغاز شد، بھ کدام اھداف 
خدمت می کرد و تا کجا  میتوانست در 

زنان و دستیابی بھ حقوق رشد آگاھی 
برابر خدمت کند و یا مانعی برای آن 
 باشد، مباحث مھم جنبش زنان بوده و

   .ھست
 در اغلب رویدادھای مھم  تاریخی جای

 از آنجا کھ. پا و نقش مذھب مشھود است 
ساختار مذھب بر جمود و ایستایی استوار 
است، ھمواره نقش سد و مانع را در 

وی ھا ایفا نموده برابر تغییرات و پیشر
  حاکمان نظم کھن برای بقای خود و . است

مقابلھ با ھر گونھ تغییر بنیادی و 
 رادیکال، از اھرم مذھب بخوبی استفاده

  .کرده اند

 
در انقالب فرانسھ تا جایی کھ بورژوازی 

بر پایی نظم  نقش مترقی داشت و برای
مدرن و نابودی نظام پوسیده فئودالی می 

بل کلیسا و کشیشان قد علم جنگید، در مقا
اختیارات کلیسا را محدود و آنان را . کرد

کششیشان . از حقوق دولتی محروم کرد
بسیاری از کردار خود ندامت گفتند و در 
مقابل امواج توفنده انقالب سر فرود 

 آنجا کھ  بورژوازی ادامھ درآوردند؛ ولی 
قدرت را گرفت و نیاز داشت خود را در 

کال جنبش کھ خواھان مقابل بخش رادی
تغییرات اساسی تری بودند، تقویت و 
تثبیت کند، بھ دلجویی از کلیسا و بر 
قراری مجدد حقوق دولتی برای کشیشان 

.                                                                       پرداخت
زنان با وجود شرکت فعال در انقالب 

ن نبردند و در فرانسھ، سھمی زیادی از آ
پایھ ای خود دست  قانون اساسی بھ حقوق 

در کشاکشھای سیاسی پس از . نیافتند
پیروزی انقالب، زنانی کھ مدافع حقوق 
سیاسی برابر بودند بیرحمانھ سرکوب 

» المپ دو گوژ«نمونھ برجستھ آن . شدند
، اعالمیھ حقوق ١٧٩١او در سال . است

ر زنان را در پاسخ بھ اعالمیھ حقوق بش
 مردان، منتشر كرد كھ در آن ازحقوق 
برابر زن و مرد در حوزه قانون، دولت و 

او در سال . آموزش مطالبھ شده بود
  . بھ گیوتین سپرده شد١٧٩٣

انقالب فرانسھ ضربھ تعیین کننده ای بر 
مناسبات فئودالی وارد ساخت، اما 

 دمکراتیک در رابطھ -  تحوالت بورژوا
بھ ھمین . با زنان بسیار کند پیش رفت

دلیل است کھ می بینیم زنان در فرانسھ تا 
سال ھای بعد از جنگ جھانی دوم حتا از 

با وجود رشد . حق رای محروم بودند
مناسبات سرمایھ داری در فرانسھ و دیگر 
کشورھای سرمایھ داری و کشیده شدن 
بیش از پیش زنان بھ بازار کار و مھمتر 
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از آن مبارزات زنان و طبقھ کارگر، 
کماکان مالکیت مرد بر زن توسط سرمایھ 
داری و در خدمت بھ آن حفظ شد و از آن 

  .زمان تا کنون از آن پاسداری شده است
ھمزمان با  از اواخر قرن نوزدھم،

تغییرات در ساختار اقتصادی در اروپا و 
امریکا، موقعیت زنان شروع بھ تغییر 

حضور زنان در حوزه ھای . کرد
 تا قبل از آن یک اجتماعی و تولید کھ

استثنا بود، بھ خاطر نیاز صنعت بھ 
نیروی کار ارزانتر در سطح وسیعتری 
. از اقشار وطبقات، عمومیت یافت

بنابراین شکل و ساختار خانواده  نیاز بھ 
. تغییراتی در جھت تسھیل این روند داشت

کنترل زاد و ولد یکی از نمود ھای آشکار 
 . این تغییرات بود
ھ ھای قرن نوزدھم طی آخرین دھ

ھمزمان با گسترش وسیع احزاب 
کمونیستی کھ برای رھایی کل بشریت از 
ستم واستثمار مبارزه می کردند، مبارزات 
زنان برای حق رای بخصوص در 
آمریکا و انگلستان بھ پدیده مھمی تبدیل 

فمینسم بھ عنوان یک نیروی سیاسی . شد
البتھ در . یافتھ شکل گرفت ازمانس

ھای اروپایی سازمانھای ز کشوربسیاری ا
فمینیستی، فقط چند صد نفر یا در بھترین 
حالت یک یا دو ھزار نفر عضو داشتند 

این . کھ اکثرشان از طبقھ متوسط بودند
ھای صرفا فمینیستی نبودند کھ جنبش

گسترده ترین حمایت را در میان زنان بھ 
دست آوردند، بلکھ سازمان ھای زنان 

ماعی کھ برای رھایی درون جنبشھای اجت
 از بیشترین –کل بشر مبارزه می کردند 
با وجودی .  حمایت زنان برخوردار شدند

کھ  مدافعان حق رای بھ زنان، اکثرشان 
بھ بورژوازی تعلق داشتند، احزاب 

بر خالف ( کارگری و سوسیالیستی جدید 
از اصل حق ) چپ کالسیک عمیقا مردانھ

 مطالبات رای برای زنان مانند بسیاری از

زنانھ دیگر با قدرت تمام حمایت می 
کردند و در واقع، حد اقل در اروپا، 
مساعدترین محیط را برای رشد وشرکت 
زنان پیشرو در زندگی سیاسی ایجاد کرده 

  . بودند
برخی از زنانی کھ در این شرایط رشد 
کردند مثل رزا لوکزامبورک و بئاتریس 

ان دلیلی برای محدود کردن اھدافشوب، 
 دیدند و بھ دفاع از جنسیت خود نمی

اشتیاقی بھ مبارزات سازمان یافتھ در 
مورد مضامین مطلقا زنانھ نشان نمی 

با این کھ جنبش سوسیالیستی از . دادند
آغاز پیشتازانی متشکل از زنان آگاه و 
انقالبی را بھ سوی خود جلب کرد ولی 
احزاب کارگری و سوسیالیستی تا سالھا، 

اما در . ھ باقی مانده بودندعموما مردان
 ھمزمان با حضور گسترده تر ١٩٣٠دھھ 

زنان در تولید، تعداد زنان عضو احزب 
برای . کارگری رشد چشمگیری داشت

 درصد اعضا حزب کارگر ٤٠نمونھ 
  .انگلستان، زن بودند

حضور زنان در عرصھ ھای علمی و 
این  با. تخصصی ھم بھ آسانی میسر نشد

 زنان در حرفھ ھایی حال نفوذ قابل توجھ
کھ تا آن زمان در انحصار مردان بودند، 
را بعد از انقالب فرانسھ مالحظھ می 

آشتی دادن مادری و زندگی حرفھ  .کنیم
ای بیش از آنچھ انتظار می رفت دشوار 

بسیاری از زنان طبقات متوسط کھ . بود
فعالیت حرفھ ای در جھان مردان را 

با انصراف برگزیده بودند، این مسئلھ را 
یا با در پیش  از ازدواج و داشتن فرزند و

بھ ھر . گرفتن زندگی زاھدانھ حل کردند
مثال . حال زنان ناگزیر بھ انتخاب بودند

کارگر فمینیستی مثل آمالیا روبا زایدل 
برای اینکھ بچھ دار شود ناچار شد از 
فعالیت مبارزاتی در حزب سوسیالیست 

اتس اتریش صرف نظر کند و برتا فیلپ
 بھ ١٩٢٥مورخ ممتاز، در سال نیوئل 

این نتیجھ رسید کھ مکلف است از مقام 
مدیریت جیرتن کالج کیمبریج استعفا بدھد 
چون پدرش او را فراخوانده بود و او 
. عقیده داشت مکلف بھ  اطاعت از اوست

شتگی و ایستادگی در بھای از خود گذ
کسانی کھ مثل  برابر سنتھا باال بود و

گرفتند وکزامبورگ تصمیم میروزا ل
زندگی خود را بھ کارشان اختصاص دھند 
می دانستند کھ این تصمیم برایشان بھ چھ 

   .بھایی تمام می شود
زنان کھ با تفوق بورژوازی بر فئودالیسم 
و نیاز سیستم جدید تولید، از چاردیواری 
خانھ خارج شده و فعالیت خود را در 
، عرصھ عمومی تولید آغاز کردند

توانستند با مبارزه ای پیگیر و طوالنی، 
ھر روز سد ھای بیشتری را شکستھ و 
دامنھ حضور و دخالتگری ھای اجتماعی 

اگر  .و سیاسی خود را گسترش دھند
زناِن، امروز بھ بخشی از حقوق خود 
دست یافتھ اند، مدیون مبارزات پی گیر 
وخستگی ناپذیر زنان پیشرو در طول 

 ھمواره در مقابل بوده است کھتاریخ 
قوانین ارتجاعی مذھب و حکومت 
مردساالران شوریدند وبھای گزافی در 

با وجود تمام مبارزات . این راه پرداختند
موفقی کھ زنان برعلیھ ستم جنسی داشتھ 
اند، موقعیِت فرودسِت زِن در قرن بیست 
و یکم ھمچنان بر قرار مانده و تا رھایی 

ن بدن ھمچنا. راه درازی در پیش است
زنان سوژه اصلی تجارت سکس یعنی 
دومین تجارت پرسود جھان، بعد از 
تجارت اسلحھ است؛ در بازار کارھمچنان 
زنان با قابلیتھای برابرشانس کمتری برای 
اشتغال دارند و اگر ھم شغلی پیدا کنند، 
معموال در موقعیتھای پست تر و با در 

جایگاه . از مردان خواھد بود آمد نازل تر
 در خانواده و جامعھ ھنوز ھم پیش از زن

اینکھ بھ عنوان جایگاه یک انسان آزاد 
 دو،  بررسی شود، بھ عنوان جایگاه دست
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تحت عناوینی مثل ھمسر، مادر و دختر 
  . حتی تبلیغ و تقدیس می شود بررسی و

اگر چھ انقالبات بورژوازی در اروپا در 
زندگی زنان تغییرات قابل توجھی ایجاد 

برای رشِد آگاھی و  زمینھ راکرد و 
متشکل شدن آنان مھیا ساخت، ولی از 
آنجا کھ وجود تمایزات و نابرابری ھا 
یکی از ارکان وجودی جوامع طبقاتی و 
در این جا، جامعۀ سرمایھ داری است، 
این سیستم نھ قادر بھ رفع آن است و نھ 

. تمایزات است این  اصوال خواھان رفع 
  با دادن امتیاز بورژوازی بھ کمک مذھب

و برتری بھ نیمی از جامعھ، شکاف ھا را 
تعمیق کرده و کنترل کل جامعھ را سھل 

  . تر نموده است
در ھر جامعھ ای، میزاِن آزادی زنان، 
قیاس طبیعی برای تعیین میزان آزادی 

در شرایط کنونی برای . عمومی است
روشن کردن ماھیت مترقی یا ارتجاعی 

ی کافی است ھر شخصیت و حزب سیاس
بھ نظریھ و عمل آن ھا در مورد مسئلۀ 
زنان نگاه کنیم و ببینیم  در جامعۀ مورد 

  موقعیت و وضعیت زنان چگونھ  نظر آنان
برای مثال برخی دستاوردھایی .خواھد بود

کھ زنان بھ فاصلھ کوتاھی بعد از انقالبات 
سوسیالیستی در چین و شوروی کسب 

ء مطالبات کردند، تا سالھا بعد از آن جز
زنان در کشورھای سرمایھ داری بوده و 
بعضا ھمچنان برای بدست آوردنش 

پس از انقالب در ھر . مبارزه می کنند
دوی این کشورھا، درھمھ عرصھ ھای 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حقوق زن و 

شناختن  بھ رسمیت . مرد برابر اعالم شد
حق رای، حق انتخاب کردن و انتخاب 

 و ممنوع شدن ازدواج شدن، حق طالق
اجباری، آزادی سقط جنین، برابری 

    از ..دستمزد میان زن و مرد و
  

 
 دستاوردھای اولیھ این انقالبات در

رھائی . رابطھ با مسئلھ زنان بود
واقعی زنان از قید ھر گونھ ستم و از 
قید و بندھای فرھنگ مردساالرانھ 
تنھا در جامعھ ای قابل حصول است 

بر کنترل بخشی از کھ پایھ ھایش 
جامعھ توسط بخش دیگر بنا نشده 
باشد ولی رسیدن بھ چنین جامعھ ای 
  ھم بدون مبارزات پی گیر زنان برای 
. آزادی و برابری میسر نخواھد بود

نقش زنان در ساختن جامعھ عاری 
از ستم، نقشی کلیدی است کھ نمی 
توان آن را بھ فردا ی انقالب موکول 

 چنین جامعھ ای آجر ھای بنای. کرد
این . از ھم اکنون قالب زده می شود

زنانند کھ می توانند و مسئولند کھ 
آجرھای مناسب جامعھ ای با برابری 
جنسیتی را از ھمین امروز قالب 

  . بزنند
با تمام تالشی کھ سرمایھ داری برای 
حفظ خود انجام می دھد، بھ لحاظ 
تاریخی قادر نیست مانع رشد آگاھی 

آحاد جامعھ و بخصوص بین تمام 
زنان خوب می دانند کھ . زنان شود

سالھاست دیگر نظام سرمایھ داری 
بھ نیرویی ارتجاعی و مانعی برای 
حرکت بھ جلو تبدیل گشتھ و نھ تنھا 
آلترناتیوی برای رفع ستم بر زنان 
نیست بلکھ خود عامل ستم است و 
رھایی زنان در گرو نابودی کامل 

د تمام با وجو. سرمایھ داریست
تبلیغات، سرکوبھا و ترفندھای 
مختلف علیھ زنان، ھر روز بر تعداد 

پر قدرت و آگاه زنان شورشی کھ 
برای درھم کوبیدن نظم موجود می 

  ■. ستیزند، افزوده میشود
  
  

  

  :معرفی کتاب

  بر این مجموعھ، نام زنان

   سال صفر را نھادم

   تا تعھد و وفاداری خود را

  در  بھ زنان شرکت کننده

  ١٣٥٧ راه پیمایی ھشت مارس 

 کھ شجاعانھ، در مقابل فرمان زنانی.  نشان دھم
حجاب اجباری خمینی ایستادگی کردند و طی پنج روز 

ی قھرمانانھ جنبش نوین زنان ایران را پایھ                     مبارزه
   آذر درخشان- .گذاری کردند

  
 

 فعالیتھا و اطالعیھ ھای مجموعھ ای از اسناد

  ) افغانستان-ایران( سازمان زنان ھشت مارس

  )٢٠٠٨ -١٩٩٨( اسبت دھمین سال آغاز فعالیتبھ من

  

  

  

  

  

  

بیش از ده سال از آغاز فعالیت ما، از فوریھ سال 
کمیتھ برگزار " با نام  ، با انتشار فراخوانی١٩٩٨

  .می گذرد"  مارس٨ کننده

در آغاز برای اینکھ حضور خود را بھ صحنھ سیاسی 
خارج کشور اعالم کنیم، اھداف خود را بشناسانیم، 

خوان خود را در اختیار صدھا فعال سیاسی زن و فرا
مرد و دھھا سازمان و تشکل دمکراتیک قرار دادیم 
تا با حمایت شان از فراخوان، پشتگرمی ما برای 
آغاز راھی باشد کھ می دانستیم، مسئولیت ھای 

  .…سنگینی را بر دوشمان خواھد گذاشت

 .گیریدبجھت تھیھ این کتاب با ایمیل زیر با ما تماس 
 zan_dem_iran@hotmail.com  
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  حرص سود، بعالوه مردساالری: کاشتن پستان 

   مساویست با خطر برای زنان

  سحر منصور: برگردان
  ی جھانی برای فتح از سرویس خبر

خطری کھ از کاشت پستان و نشست ژلھ سیلیکون صنعتی کھ ھم 
 تا ٣٠٠٠٠٠چون کره ای در بدن زنان آب می شود، بین 

  .  زن در سراسر جھان را تھدید می کند٤٠٠٠٠٠
 کھ در جنوب - پیپ-ژان پیرماس، صاحب کمپانی ایمپلنت پروتز

ننده بزرگ جھان در این فرانسھ قرار دارد و قبال سومین تولید ک
 درصد از تولیدات ٧٥عرصھ بود، بدون ندامت قبول کرد کھ در 

خود، جھت کسب حداکثر سود از ماده زیر استاندارد، استفاده نموده 
 بھر حال این کاری است کھ کمپانیھا مجبور بھ انجام آن -. است

ژان پیرماس . ھستند تا بتوانند در عرصھ رقابت دوام بیاورند
نیان خود را زنانی احساساتی و بی ثبات خواند و آنان را بھ قربا

  .گرفتن پول از کمپانی پیپ متھم کرد
مسالھ دیگری کھ در این مورد فاش شد، آن است کھ این کمپانی 
جھت پائین آوردن ھزینھ تولید از پوشش محافظ درونی کھ بھ 

ژلھ . اطراف کاشت کشیده می شود نیز خود داری کرده است
ضمنا .  می تواند در بدن زن حتی بدون ترکیدن، نشست کندصنعتی

بھ ھمان درجھ خطرناک، ابعاد کامل ریسکھا بھ زنان بھ خاطر ژلھ 
زیرا کھ ادارات مربوط بھ بھداشت . مشکل ساز، ناشناختھ است

دولتی در کشورھائی کھ با این مسالھ روبرو ھستند، مشکالت ایجاد 
  .دشده برای زنان را ثبت ننموده ان

با وجود یک دھھ زنگ خطر، این محصول از بازار جمع آوری 
 سیلیکون تولید داشت و ١٠٠٠٠٠این کمپانی سالیانھ حدود . نشد
 کشور در سراسر جھان فروختھ میشد، کھ بازار عمده آن ٦٥در 

در فرانسھ، آلمان، ایتالیا، انگلستان، پرتغال، دانمارک، لھستان، 
انتین، برزیل، کلمبیا و ونزوئال بوده ھلند، بلغارستان، مالتا، آرژ

  . است
  با این کھ نشست این نوع کاشت پستان افشا شد، اما کمپانی پیپ، بھ

آنھا این بار . یک کمپانی دیگر ھلندی بنام روفیل فروختھ شد
بھ بازار عرضھ نمودند "  ایمپالنت -ام"محصوالت خود را تحت نام 

آنھا تحت . ر حذر باشندتا از مشکالت رو بھ افزایش مارک پیپ ب
 جائی کھ فروش –نام جدید در بازارھای اروپای شرقی و آمریکا 

  . فروختھ شدند- محصوالت پیپ ممنوع بود
 آغاز ١٩٩١کمپانی پیپ تولید کاشت پستان سیلیکونی را در سال 

محصوالت تولید شده این کمپانی توسط وزارت بھداشت آلمان . نمود
، این کمپانی جھت کسب سود بیشتر، ١٩٩٣از سالھای . تایید گشت

  بطور مخفیانھ استفاده از سیلیکون تایید شده را با تولید سیلیکونی با 
فرمول خود کھ در آن از محصوالت سوختی کھ در تولید تیوپ 

از آن جائی کھ بازرسی . الستیکی استفاده می شود، عوض کرد
پانی ھای اداره بھداشت با قرار قبلی صورت می گرفت، این کم

تمامی اسناد و مواردی کھ نشان از استفاده مواد غیر استاندارد را 
 این کمپانی با وجود اینکھ دولت فرانسھ. داشت، پنھان می نمود

  تولیدش را بھ مدت ده سال ساقط کرد، کماکان تا اوائل  ارتباع
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 با استفاده از مواد غیر استاندارد بھ کار خود ادامھ ٢٠٠٠سالھای 
  . تایید دولت فرانسھ ھم قرار گرفتداد و مورد

مدیر تکنیکی این کمپانی، تری برینتون توضیح داد کھ در سال 
 ٥/٦، ژل صنعتی تولید شده توسط این کمپانی ھر لیتری ٢٠٠٩

.  دالر بود٤٥دالر تمام می شد، با وجود این کھ سیلیکون تاییده شده 
کمپانی در این تعویض مواد مصرفی بدین معنا انجام گرفت کھ این 

 دالر بیشتر ١٢٥٠٠٠٠ پستان کاشتی، ١٠٠٠٠٠برابر تولید ھر 
  )٢٠١٢ ژانویھ ٦روزنامھ تلگراف، . ( سود ببرد

کلنیک ھا در کشورھای مختلف کھ از این نوع محصول استفاده می 
آنھا با خرید محصول . کردند، نیر بھ سود بیشتری دست یافتند
   کاشت را در ھمان سطحارزان تر از این کمپانی، قیمت جراحی و

  .سابق برای متقاضیان خود نگاه داشتند
جراحانی کھ عمل .  بھ صدا در آمد٢٠٠٠زنگ خطرھا در سالھای 

کاشت پستان را انجام می دادند، متوجھ شدند کھ برخی از این 
اما . این امر باعث نگرانی آنان گشت. سیلیکون ھا ترکیده است

عی این مسالھ ناشناختھ مانده اکنون روشن شده است کھ ابعاد واق
در عین .  چرا کھ نشست سیلیکون قابل رویت و بررسی نبود- بود

حال شکایت ھای زنان در رابطھ با سالمتی شان اغلب نادیده گرفتھ 
  .می شد

، اداره داروی فدرال آمریکا، بعد از بازرسی این ٢٠٠٠درسال 
ع کاشت در کمپانی، بیانیھ ای صادر کرد و اعالم نمود کھ این نو

در ھمین رابطھ سوالی . سطح  استاندارد سالمتی آمریکا قرار ندارد
کھ بی پاسخ ماند این بود کھ تا چھ حد انگیزه این بیانیھ رقابت بین 

فاکتور . شرکتھای داروئی آمریکا و ھم قطاران فرانسوی آنھا بود
  دیگری کھ می توانست عمل کند، مسالھ دادخواھی غرامت ھا در 

  
 در آمریکا در ارتباط با سیلیکونھای ساخت کمپانی ١٩٩٠ای سالھ

تمامی این مسائل صنعت جراحی پالستیک آمریکا را . فرانسوی بود
تقاضا ھا  از مقامات دولتی تنظیم کننده بھداشت . بسیار متشنج نمود

  .و سالمت جھت کنترل سخت تر باال گرفت
ا ھیچ اقدامی اما آژانس ترتیب دھنده فرانسوی در طول این سالھ

انجام نداد و امروزه مدعی است کھ از ممنوع کردن محصوالت 
. کمپانی پیپ توسط بخش داروئی فدرال آمریکا خبر نداشتھ است

حال آن کھ آژانس ھای سالمتی ملی، دائما اطالعات را بین خود 
صنعت داروسازی از اھمیت ویژه ای برخوردار . پخش می کنند

این بخش برای . مرکز فرانسھ استبوده و از بخش ھای اصلی 
مدت ھای طوالنی بدون شرمساری از حفاظت دولتی بخصوص در 

  .ارتباط با رقبای خارجی خود، برخوردار بوده است
سالھای اخیر درخواست ھای غرامت از کمپانی  بھر صورت، در

در تالش برای حل مسالھ توسط . پیپ، باعث پایین آمدن سود آن شد
بعد از نامھ ھای . یر استاندارد دیگری تولید شداین کمپانی، ژل غ

مکرر توسط رئیس بخش جراحی پالستیک یک کلینک در مارسھ 
بھ آژانس دیده بان سالمتی فرانسھ، بازرسان بھ یک دیدار ناگھانی 

، اقدام نموده و تصدیق کردند کھ ٢٠١٠از کمپانی پیپ در فوریھ 
کوتاه بعد از این اسناد بایگانی این کمپانی جعلی است و مدتی 

  .گزارش، دولت فرانسھ این کمپانی را بست
تا کنون آژانس .  این کمپانی، رسوائی تشدید یافتنبعد از بستھ شد

 مورد ترکیدن و ١١٤٣ھای ایمنی سالمتی فرانسھ، گزارشی از 
  کاشت پستانی کھ زنان٣٠٠٠٠ مورد عکس العمل التھابی از ٤٩٥

ستفاده نموده اند، دریافت کرده فرانسھ از محصوالت این کمپانی ا
  شعلھ بر خاستھ از مذاکرات پشت پرده سالھای گذشتھ با مرگ .است
 کھ از کاشت پستان تولید شده این کمپانی استفاده کرده بود،زنی 

 بر اثر بیماری ناشی ٢٠١٠این زن در نوامبر . شعلھ ور ساخت
  زن دیگر بنا بر٢٠. ازبیماری نایاب لینفوم سینھ درگذشت

اینھا از . گزارشات رسیده مبتال بھ بیماری سرطان ھستند
  .محصوالت این کمپانی کاشت استفاده نموده بودند

بزرگترین نگرانی در حال حاضر این است کھ آیا نشست سیلیکون 
می تواند آغاز گر عکس العمل اتوماتیک ایمنی بدن گردد؟ عکس 

 می تواند  منجر العملی ھم چون براه افتادن جنگ داخلی در بدن  کھ
بھ ضعف، فرسودگی و درد بھ ھمراه صدمھ دیدن مفصل ھا، 
پوست، بافت ھای اتصالی و ارگانھای داخلی در ابعادی وسیع 

، اسوشیتدپرس از موقعیت زنی بنام ٢٠١١در ماه دسامبر  .بیانجامد
امانوئل در ھمان شھری زندگی می کند . امانوئل ماریا گزارش داد

این زن در نوجوانی دچار .  در آنجا مستقر استکھ کمپانی پیپ نیز

  از جملھ دست اندرکاران،یاریبس

 پستان را ی عمل بزرگ ساز،یبائی صنعت ز

 . کنندیزنان قلمداد م" انتخاب"

  را کھ زنانیقتی مسالھ، حقنی ا

  اند ی جامعھ مردساالر زندانکی در 

 نیی کھ عمدتا تعیجامعھ ا. ردی گی مدهینادرا 

 . آنھا استیکننده انتخاب ھا
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این بیماری باعث ناھماھنگی ظاھری او . بیماری استخوانی شد
از اوائل . ، اقدام بھ کاشت پستان نمود٢٠٠٧وی در سال . گشت
. او احساس کرد کھ سینھ ھایش در حال سوختن ھستند ،٢٠١٠سال 

او بھ دو . ندارداما کماکان تشخیص دکتر او این بود کھ ھیچ مشکلی 
دکتر دیگر مراجعھ کرد و سر انجام معلوم شد کھ ھر دو پستان 

  .کاشتی ترکیده اند
زمانی کھ پستانھای کاشتی ترک بر می دارند، می توانند بدون 

زیرا کھ سیلیکون می تواند بھم چسبیده و بھ بافت ھای . بروز بمانند
کمپانی پیپ از احتمال ترک برداشتن کاشتھای .  ننمایدنشست پستان

دیگران شاید بیشتر نباشد، اما مسالھ این است کھ در آوردن 
بخاطر اینکھ از . سیلیکون نوع صنعتی بھ مراتب مشکل تر است

یک دکتر جراح از بیمارستان سانت . بھم پیوستگی برخوردار نیست
 کنند، نشستلوئیز در پاریس اظھار داشت زمانی کھ این پیوند ھا 

بعد از "ن نیاز بھ عمل جراحی خواھند داشت و بخش ھای دیگر بد
اینکھ این کاشت ھا برداشتھ می شوند، مشکل ھنوز تمام نشده 

بوستون " ( ما ھنوز از عواقب این مسالھ آگاھی نداریم......است
  )٢٠١١ دسامبر ٢٢ –گلوب 

زیرا کھ مسئولین . ابعاد و جدیت این مشکالت ھنوز معلوم نیست
دراکثر کشورھا جراحی . وجھ ننموده اندپزشکی بھ این مسالھ ت

پالستیک بھ ھمان مقداری کھ دیگر عمل ھای جراحی و دارو 
گزارشات و . سازی تحت نظر و حفظ اسناد ھستند، قرار ندارند

مشکالت ناشی از جراحی پالستیک اساسا بر مبنای گزارشات 
  .داوطلبانھ صورت می پذیرد

 گر بی تفاوتی مسئولین بھعدم وجود اطالعات قابل اتکا، خود نشان
مسئولین بھداری دولت فرانسھ در حال . مسالھ سالمتی زنان است

 درصد از کاشتھای پستان ٥/٥حاضر تخمین می زنند کھ حدود 
کمپانی انگلیسی ترانزفورم، . تولید شده توسط کمپانی پیپ ترکیده اند

بزرگترین شرکت زنجیره ای جراحی پالستیک در این کشور، 
یکی از .  درصد است٧اده است کھ نشست این پستانھا، گزارش د

اعضای کمیسیون بررسی دولت انگلستان در ارتباط با رسوائی 
کمپانی پیپ، کھ خود مدیر انجمن جراحان پالستیک و زیبائی 

بسیار ممکن است کھ درصد واقعی " انگلستان است اعالم نمود کھ 
  ".ترکیدنھا عدد دو رقمی باشد

طور یقین از درصد ترکیدن تمامی پستانھای کاشتی حتی نمی توان ب
با وجود اینکھ مسئولین . کھ در بازار وجود دارد، سخن گفت

 درصد پاره شدن این پیوند ھا ١بھداری دولت انگلستان از کمتر از 
 می دھند، اما بر اساس مطالعات انجام شده در شعام گزاربطور
 درصد می ١١، رقم  سال١٣، درصد پاره شدنھا بعد از ٢٠٠٥سال 
  )٢٠١٢ ژانویھ ١روزنامھ ایندیپندنت ( . باشد

عکس العمل آژانسھای تنظیم کننده امور سالمتی و وزارت بھداشت 
کشورھای مختلفی کھ درگیر این مشکل بوده اند با یکدیگر فرق 

. اما با وجود اختالفات، آنھا در یک نکتھ با ھم مشترک اند. دارند
یچ خطری از کاشت کھ منجر بھ سرطان آنھا اصرار دارند کھ ھ

مطالعات .(گردد، موجود نیست و ھیچ دلیلی ندارد کھ زنان بترسند
کنونی بطور عام در ارتباط با کاشت پستان نیز این را تصدیق می 

چنین برخوردی بھ . اما سرطان تنھا ریسک این مشکل نیست .)کند
سالمتی خود زنان توھین آمیز است، چرا کھ آنان حق دارند نگران 

" ریسک واقعی"وزارت بھداری فرانسھ پذیرفتھ است کھ . باشند
دولت فرانسھ، آلمان و ونزوئال، بیرون . پاره شده موجود است

آوردن پستانھای کاشتی را توصیھ کرده اند، اما دیگر کشورھا آن 
را الزم ندانستھ جز در شرایطی کھ کاشت ترک واقعی برداشتھ 

  .باشد
 میلیون ١٥٠نعت کاشت پستان، تجارتی بھ ارزش در انگلستان، ص

 ٩ تا ٦ ھزار زن بین ٢٥ تا ٢٠ساالنھ بین . دالر در سال است
اما حکومت ھای . ھزار دالر بابت این جراحی پرداخت می کنند

مختلف، ترکیدن و دیگر زنگ خطرھائی کھ در ارتباط با 
 ، گزارش شده است را٢٠٠٥محصوالت کمپانی پیپ کھ از سالھای 

  .نادیده گرفتھ اند
ھم (عکس العمل اولیھ حکومت انگلستان کم بھا دادن بھ این مسالھ، 

زمان کم کردن درصد زیادی از بودجھ خدمات بھداشت رایگان 
  ٤٠بجای تمرکز برای رفع کردن نگرانیھای بیش از ) عمومی بود،

کل . ھزار زن کھ از کاشت خطرناک کمپانی پیپ در رنج بودند
 موضوع، اینین دولت درمذاکرات رسمی حول این مسالھ برای ا

وزارت  .بود کھ چھ کسی مسئول پرداخت این مخارج خواھد بود
 آوردن کلیھ کاشتبھداشت انگلستان، از ابتدا تا کنون از توصیھ در 

  خشم و نفرت  
   حاکم  از نظام مردساالرانه      

  و اشتیاق براي جهانی نوین          
   ،عاري از هر گونه ستم و استثمار        

 !نیروي محرکه زنان است    
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تنھا . کمپانی پیپ و جانشین ساختن آن امتناع ورزیده است پستان
ه شدن کاشت، آن را این موضع را اتخاذ کردند کھ در صورت پار

آقای نایجل مرسر، مسئول سابق انجمن جراحی پالستیک . در آورند
. و زیبائی در انگلستان، بطور قطع با این نحوه نگرش مخالفت کرد

او توصیھ نمود کھ کلیھ کاشتھای پستان متعلق بھ کمپانی پیپ باید 
این نوع سیلیکون می تواند باعث ضخیم شدن . " بیرون آورده شوند

باید از خود پرسید کھ توصیھ شما بھ عضوی از خانواده . بافت شود
اتان چیست؟ من نمی خواھم کھ آنھا این کاشت را در بدن خود 

  ."شما روی یک بمب ساعتی نشستھ اید. نگھدارند
  )٢٠١٢ ژانویھ ٢روزنامھ ایندیپندنت ( 

در چند روز گذشتھ، بر اثر فشارھای رو بھ رشد جراحان مختلف 
مسئولیتی تمام ارگانھای مربوطھ، سرانجام وزارت بھداشت از بی 

 کاشت پستانی ٣٠٠٠موافقت نمود کھ خدمات درمان رایگان ملی، 
را کھ این تشکیالت انجام داده بود را اگر زنان و دکتر ھا اصرار 

اما از صدور فرمان برای تمام زنانی کھ . دارند، جانشین سازی کنند
  .وده اند، امتناع کرداز این محصوالت استفاده نم

اندرو لنزلی وزیر بھداشت خود را بھ گفتن این کھ کلینیک ھای 
برای خارج کردن این کاشتھا دارند، " مسئولیت اخالقی"خصوصی 

از مسئولیت این وزارت خانھ برای خارج کردن و جانشین سازی 
  .آنھا، آزاد نمود

کمپانی ھای خصوصی از قبول مسئولیت مخارج آزمایشات 
تریان سابق خود امتناع می کنند و در بسیاری از موارد حتی مش

حاضر بھ صحبت کردن با آنھا نیستند، چھ رسد بھ قبول مخارج 
دلیل آنھا این است کھ آنھا ھیچ مسئولیتی را نمی . جراحی ھای جدید

زمانی کھ مسئولین امور ھیچ اشاره ای در ارتباط با  پذیرند،
حکومت . ر بازار ننموده اندمشکالت احتمالی این محصوالت د

انگلستان کھ قاطعانھ در حال خصوصی سازی بخش بزرگی از 
ک ھای نییلخدمات اجتماعی است، بھ ھیچ وجھ نمی خواھد ک

یا مجبور بھ بستھ  خصوصی، فعالیت ھایشان بدون سود باشد و
  .شدن، گردند

بعد از رو شدن این رسوائی، سیاست رسمی غالب در ارتباط با 
ن، نسبت بھ زنانی کھ این جراحی را نموده اند، بسیار کاشت پستا

اغلب گفتھ میشود کھ جراحی پالستیک، مسالھ ای . تحقیر آمیزبود
یک انجمن زنان فرانسوی در مورد . زن است" غرور"مربوط بھ 

کاشتھای کمپانی پیپ و خطری کھ زنان را تھدید می کند، پیام داد 
 بار با کاشت پستان قالبی و کھ زنان دو بار قربانی گشتھ اند، یک

 با پستانھایسر انجام بھ خاطر کاشت، آنان را زنانی بدون مغز، 
  . معرفی می کنند" ھرزه"بزرگ نمایشی و 

  
معنی واقعی چنین برخوردھائی این است کھ اگر کاشتھا دارای 

چینن دیدگاھھائی احتماال از . خطرھستند، زنان حقشان ھمین است
کھ اساسا " پالستیک"یگیری جراحی ھای عوامل بی اھمیتی و پ

  .روی زنان انجام می شود، نشئت می گیرد
  این حقیقتی است کھ در ارتباط با موادی کھ از آنھا در کاشت استفاده 
می شوند، آزمایشات کافی جھت بررسی از عواقب و تاثیرات مضر 

عللی کھ زنان خواھان کاشت .و دراز مدت آن، صورت نمی پذیرد
اغلب بھ خاطر از شکل افتادگی . تند، بسیار زیاد استپستان ھس

این  است، بخصوص بعد از جراحی سینھ بھ علت غدد سرطانی، اما
  .علت اصلی نیست

صنعت جراحی پالستیک، بزرگ کردن پستان ھا را جوابی بھ 
تارنما ھای . احساس عدم اعتماد بھ نفس زنان ارزیابی می کند

می کنند کھ مھمترین علت انجام خدمات بزرگ سازی پستان تبلیغ 
این کار، قادر کردن بسیاری از زنان است کھ نسبت بھ خود 

اما مسالھ این است کھ چرا زنان باید با . احساس خوبی داشتھ باشند
بزرگ کردن پستان ھایشان نسبت بھ خود احساس خوبی داشتھ 
باشند، مگر اینکھ این مسالھ برای ارزش گذاری زنان، عامل 

این امر خود گویای واقعی موقعیت زنان در جامعھ . باشدحیاتی 
زنان بھ  عدم اعتماد بھ نفس را نمی توان از ستم براین . است

مثابھ کاالی جنسی و موجودی فرودست در کلیھ عرصھ ھای 
  .اجتماعی جدا کرد

بسیاری از زنانی کھ از کاشت پستان پیپ استفاده نموده اند، جوان 
رخی از مردم بدین باورند کھ عالی ترین ھدیھ در ونزوئال، ب. ھستند

 ١٥.  سالھ، جراحی کاشت سینھ است١٥برای تولد یک دختر 
خود این . سالگی برای دختران جوان در این کشور سن بلوغ است

امر اشاره ای بھ این مسالھ است کھ چھ آینده ای برای زنان در نظر 
  .گرفتھ شده است

صنعت زیبائی، عمل بزرگ بسیاری، از جملھ دست اندرکاران 
این مسالھ، . زنان قلمداد می کنند" انتخاب"سازی پستان را 

حقیقتی را کھ زنان در یک جامعھ مردساالر زندانی اند را نادیده 
 .جامعھ ای کھ عمدتا تعیین کننده انتخاب ھای آنھا است .می گیرد

بھ جای سرزنش زنان بخاطر نداشتن اعتماد بھ نفس، این امر باید 
بھ مثابھ درونی کردن روابط اجتماعی دنیای واقعی شناختھ شود و 
نمی تواند بدون تغییر در شیوه ای کھ جامعھ کنترل و سازماندھی 

   .می شود، خود تغییر یابد
 ■ ٢٠١٢ ژانویھ ٩
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در بخش اول : صدیقھ محمدی

درخشان  این گفتگو رفیق آذر
بھ گرایش فمینیستھای اسالمی 

نین گرایش یا حکومتی و ھمچ
و ھمانطور . لیبرالی پرداخت

کھ در بخش اول ھم گفتھ 
بودیم، بخش دوم این مصاحبھ 
در مورد گرایش سوسیالیستی 

اما الزم .در جنبش زنان است
است قبل از وارد شدن بھ 
بخش گرایش سوسیالیستی، 

جان ضمن تشکر از شما کھ دعوت ما را پذیرفتید برای آذر  .یکی دو سوال کوتاه از رفیقمان آذر در مورد گرایش لیبرالی جنبش زنان بپرسم
شرکت در این برنامھ خواھش می کنم بھ این سوال جواب بدھید کھ شما در بخش اول این مصاحبھ گفتید کھ فمینیستھای اسالمی پراتیک شان 

  .ضیح دھیدکمپین یک میلیون امضاء بود،  دلیل شما برای این موضع گیری چیست؟ لطفا برای بینندگان ما تو

من ھم سالم می کنم بھ بینندگان این برنامھ وتشکر می : آذر درخشان
  .کنم از زحمات بخش تکنیک و خود شما

درست است من در صحبت ھای قبلی تاکید کردم کھ پراتیک فمینیست 
ھمانطور . ھای اسالمی در ایران ھمین جریان یک میلیون امضاء بود

ون امضاء در حقیقت یک ائتالف کھ در صحبت قبلی ھم گفتم یک میلی
.  طبقاتی بود از فمینیست ھای اسالمی و برخی زنان سکوالر- سیاسی

سکوالرھائی کھ معتقد ھستند در چارچوب رژیم موجود می توان بھ 
اما اصال مھم نیست کھ تعداد زنان . بھبود وضعیت زنان کمک کرد

 ابتکار مھم نیست کھ. سکوالر در این پروژه بیشتر یا کمتر بودند
  بود یا  عمل یک میلیون امضاء در ابتدا با زنان بھ اصطالح سکوالر

 وقتی بھ برنامھ و افق و سیاست ھای یک میلیون امضاء نگاه. بودن
می کنیم، و ھم چنین روشی کھ برای پیش بردن اھدافشان اتخاذ 

 - کردند، می بینیم کھ در حقیقت برنامھ سیاسی فمینیست ھای اسالمی 
بھ چھ معنا، بھ این معنا کھ بھ ھر حال در پروژه یک . ودحکومتی ب

و . میلیون امضاء تاکید کردند کھ حقوق زنان در تضاد با اسالم نیست
تالش شان این بود کھ پشتیبانی یک سری آیت هللا ھایی کھ بھ 

 برای اینکھ مثال تفسیر. اصطالح کمتر بنیادگرا بودند، را جلب کنند
 ھ دیھ را می شود بین زن و مرد برابر کرد ودیگری از قرآن بدھند ک

یعنی اساسا مشروعیت شان را می خواستند از آیت هللا ھا . یا ارث را
بگیرند و تالش شان این بود کھ تفاسیری جدید از قرآن و احادیث 
بدھند تا بتوانند تعدیالتی در قوانین بسیار خشن جمھوری اسالمی علیھ 

م جمھوری اسالمی، ھم خوانی داشتھ زن کھ با ملزومات گوناگون نظا
  .باشد، ایجاد کنند

  تفسیر جدید از اسالم یعنی :صدیقھ
   کھمی دانیم کھ این کامال برنامھ فمینیست ھای اسالمی است، بلھ: آذر

بھ اصطالح تقسیر جدیدی از احکام الھی قرآن و احادیث بدھند تا 
 و از خشونت بتوانند با ملزومات جھان کنونی ھم خوانی داشتھ باشند

و تالش بکنند در این . احکام دینی علیھ زنان بھ اصطالح بکاھند
چارچوب و با این روش و حربھ جنبش زنان را کھ کل نظام 

بھ این معنا من می گویم . جمھوری اسالمی را نشانھ رفتھ، مھار کنند
کھ کمپین یک میلیون امضا افق و برنامھ سیاسی فمینیست ھای 

اگر اکثریت کار کنان این پروژه، زنان سکوالر حتی . اسالمی بود
  .بوده باشند، اساسا تغییری در مسئلھ بوجود نمی آورد

شما گفتید کھ این سھ تا بخش یعنی فمینیست ھای اسالمی، : صدیقھ
لیبرال و کمپین یک میلیون امضا در یک صف بندی طبقاتی مشترک 

یی  ھم دارند و قرار دارند، ولی ما می دانیم کھ ھر یک ویژه گی ھا
سر این اختالفات آیا . تفاوت ھایی ھم در داخل خودشان با ھم دارند

  شما توضیحاتی دارید؟

طیف ھا و گرایشات گوناگون با سایھ  و روشن  صد درصد در: آذر
آن چیزی کھ مسلم است و من در . ھا حتما اختالفاتی ھم ھست

 فمینیست ھای گفتگوی قبلی ھم سعی کردم بھ آن بپردازم این بود کھ
در صحبت . اسالمی ھمان فمینیست ھای حکومتی در ایران ھستند

قبلی ھم تاکید کردم کھ در کشورھای خاورمیانھ فمینیست اسالمی 
منتھا بھ . فعالیت می کنند... درمراکش، تونس، الجزایر و غیره

فمینیست ھای مثال الجزایری نمی شود گفت فمینیست ھای حکومتی 
 حکومتی، - وقتی کھ می گوئیم فمینیست اسالمی. ساند و یا در تون

 یعنی فمینیست ھایی کھ منافع نظام حاکم را نمایندگی می کنند و
از جایی کھ درایران، ما با یک حکومت . محافظ آن منافع ھستند

می دانیم کھ بخش زیادی از فمینیست  تئوکراتیک روبرو ھستیم مذھبی
  فمینیست . ی حکومتی ھستندھای اسالمی در حقیقت ھمان فمینیست ھا

  افق 
  !زنانرھایی 

این متن بر پایھ گفتگوی آذر درخشان با تلویزیون کومولھ بخش افق برابری کھ توسط صدیقھ 
بخش اول این .  تھیھ شده بود، برای نگارش تنظیم شده است٢٠١١محمدی در ماه آگوست 

  ھشت مارس -  درج شده است٢٤مصاحبھ در نشریھ ھشت مارس شماره  
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ھای اسالمی در ایران زنانی ھستند کھ حتا اگر بطور مستقیم مقام یا 
کھ اصال مھم نیست چرا کھ خیلی ( درجھ ای درحکومت نداشتھ باشند

ولی می توانند ) ھا می توانند ھیچ نقشی در حکومت نداشتھ باشند
امین می بخشی از این حکومت باشند و این حکومت منافعشان را ت

یا فمینیستھای سکوالر از متحدین نزدیک  فمینیست ھای لیبرال و. کند
برای ھمین از . و فعلی و خط دھندگان فمینیست ھای حکومتی ھستند

 طبقاتی کھ شکل گرفت در کمپین یک میلیون امضا و -ائتالف سیاسی
 - گفتم کھ متحدین فمینیستھای اسالمی. صحبت کردم.. یا ھمگرایی و

  .  فمینیستھای بھ اصطالح لیبرال و سکوالرھستندحکومتی،

  .پس چرا دولت برخی از اینھا را دستگیر می کند: صدیقھ

ببینید اصوال دستگیر شدن، زندان افتادن چیز جدیدی در یک : آذر
اگر بھ تاریخ ھم نگاه کنیم می بینیم کھ کررا . نظام طبقاتی نیست

درست . ید می شونداختالفات شد طبقات حاکمھ درون خودشان دچار
است کھ یک حکومت نماینده یک طبقھ معین یا طبقات معین اجتماعی 
است کھ منافع آنھا را منعکس می کند ولی برای پیشبرد منافع می 
 توانند دچار اختالف شوند و گاھی وقت ھا اختالف درونشان را بطور

یا علیھ ھم کودتا می کنند، زندان می اندازند و . خونین حل می کنند
خیلی جای تعجب است کھ این تصور داده شود . حتی اعدام می کنند

اوال . کھ گویا اگر کسی زندان افتاد پس حتما مخالف این رژیم است
در ھمھ نظام ھا بخصوص در دوره ای کھ نظامشان بھ خطر می افتد 
برای حفظ آن بھ ھر کاری دست می زنند وگاھا تضادھایشان را 

مدیگر را می کشند و بھ یا بھ زندان می قھرآمیز حل می کنند، ھ
طبعا گرایشات درون این طبقھ، پروژه ھای گوناگونی .... اندازند و

مثال اینکھ جبھھ مشارکت و یا جناح دو . دارند برای پیشبرد اھدافشان
آن یکی . خرداد، بخشی از پروژه اشان کمپین یک میلیون امضاء بود

ولگرا نامیده می شود، پروژه جناح یعنی جناح خامنھ ای کھ جناح اص
این ھم در نظر بگیرید کھ روش اینھا فقط این  .خودشان را دارند

بلکھ . نیست کھ ھمدیگر را تکھ و پاره کنند، یا علیھ ھم کودتا کنند
آدم . پروژه ھای اجتماعی یکدیگر را ھم مورد حملھ قرار می دھند

 می کنند و این ھایی کھ در این پروژه ھا فعالیت می کنند  را دستگیر
یک امر خیلی عادی ھست و این مسئلھ ھم این طوری نیست کھ 

خودشان ھم این . دستگیر شده اند مخالف نظام حاکم ھستند آنھائی کھ 
  .ادعا را نکردند

و  یعنی از این تاکتیک استفاده می کنند ھم درخارج از کشور: صدیقھ
 کھ اگر یک ھم داخل کھ خودشان را بھ شکل اپوزیسیون معرفی کنند

  حال بپردازیم بھ زنان  .وقت تحوالتی از باال بشود بتوانند سازش کنند
تعریف اول از چپ بدھیم  یک. چپ و زنان سوسیالیست و کمونیست

  .و بعد بر سر افق ھا و برنامھ ھایشان صحبت کنیم

  واقعیتش این است کھ وقتی صحبت از زنان انقالبی و رادیکال : آذر

  

عنا است کھ این زنان بھ ھیچ وجھ حاضر نیستند بھ می شود بھ این م
در جھان کنونی و شرایط . ھیچ نوع شکلی از ستم بر زن تن دھند

در . عینی این جھان صحبت از یک ذره و دو ذره ستم بر زن نیست
شرایط عینی اش آماده است کھ زنان بتوانند عین حال جھانی کھ کامال 

اگر از این  .را بھ دست آوررندبرای رھایی خود مبارزه کنند و آن 
زنان بپرسید کھ در مورد حجاب اجباری چھ فکر می کنند این جواب 
داده نمی شود کھ در جامعھ ای مثل ایران یواش یواش مسئلھ حجاب 
را حل می کنیم و یا اینکھ چھ عیبی دارد کھ جرم بد حجابی را کم 

  .کنیم
نی کھ گفت مثال یعنی ھر ز. اگر بخواھیم طیف بندی بکنیم: صدیقھ

  نباشد، چپ است ؟  حجاب اجباری نباشد، شالق و سنگسار

من از زنان رادیکال و انقالبی . نھ من صحبت از چپ نکردم: ذرآ
خوب می رسیم بھ زنان کمونیست؛ ببینید مارکس یک . صبحت کردم

جملھ معروف دارد و می گوید کھ جامعھ کمونیستی جامعھ ای است 
 استثمارگرانھ در آن نیست، روابط اجتماعی کھ دیگر روابط تولیدی
این روابط تولید  ، تمایزات طبقاتی کھ مبتنی برستمگرانھ در آن نیست

و ایده و . استثمارگرانھ وروابط اجتماعی ستمگرانھ است، وجود ندارد
  .جود نداردوافکاری کھ از این روابط اجتماعی حمایت می کند، 

ینطور نگاه می کند بھ کل زن کمونیست، زن چپ و سوسیالیست ا
جامعھ بھ مردم اعمال می شود  جامعھ و بھ ستم و استثماری کھ در

 بنابراین زنان کمونیست نگاه می کنند بھ این کھ .بخصوص بھ زنان
روابط اجتماعی را کھ زنان را بھ بند کشیده است را بھ مصاف 

کھ راز این زنان تالش می کنند بھ زنان ستمدیده توضیح دھند . بطلبند
این روابط اجتماعی چیست کھ در آن جایگاه او اینقدر فرودست است 
و اینکھ این روابط اجتماعی چطوری متصل بھ یک روابط تولیدی 

توضیح . استثمارگرانھ کھ ھمان نظام سرمایھ داری است، می باشد
می دھند کھ چطوری تمایزات طبقاتی درجامعھ، متصل بھ این دو تا 

فکاری منتج می شود کھ حافظ جایگاه فرودست زن فاکتور، ایده و ا
در واقعیت امر زنان کمونیست رازگشائی می کنند و بھ این . است

طریق آگاھی توده وسیع زنان را باال می برند کھ وقتی وارد صحنھ 
مبارزه می شوند برای رھائی و برابری واقعی بجنگند نھ برای یک 

شتردر ھمین نظام ستمگرانھ افقی کھ حاال یک ذره کمتر و یا کمی بی
زنان کمونیست درون جنبش زنان وقتی آگاھی  .بھ زندگی ادامھ دھند

را بھ میان توده وسیع زنان می برند برای این است کھ در مبارزه 
آگاھانھ چھار کلیتی کھ مارکس فرمولھ می کند، را مورد مبارزه قرار 

زه و فعالیت ما  مبار.دھند و بر این چھار کلیت نقطھ پایان بگذارند
باید . درحیطھ اقتصادی باشد و یا در حیطھ فرھنگینمی تواند فقط 

در ضمن الزم است این نکتھ را یادآوری  .چھار کلیت را در بر گیرد
فقط استثمار زنان  استثمار زنان می کنیم، صحبت ازکنم کھ وقتی 

کارخانھ  درست است کھ زنان کارگر در. کارگر در کارخانھ ھا نیست
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ھا استثمار مضاعف می شوند، بھ دلیل اینکھ بھ لحاظ روابط اجتماعی 
بھ ھمین دلیل بھ او دست مزد کمتر از مرد . جایگاه فرودست دارند
اما ھمانطور کھ گفتم مسئلھ ستم بر زنان فقط . کارگر را می دھند

جامعھ طبقاتی برای پیش برد و نظم  .شامل ستم سرمایھ داری نیست
زم ستم و استثمار یک سلسلھ مراتب ھم بوجود می بخشیدن بھ مکانی

 سلسلھ مراتبی کھ دیگر نیازی ندارد ھمھ جا پاسبان و نیروی .آورد
و برای ھمین بھ مردان جامعھ امتیاز می . نظامی اش را بکار بگیرد

این . دھد و در روابط اجتماعی مرد را جنس برتر معرفی می کند
ھمانطور ھم کھ می .  شناسدبرتری را ھم، در قانون بھ رسمیت می

و اگر کسی بھ . دانیم قانون این است کھ روابط اجتماعی را تنظیم کند
  . روابط اجتماعی تن نداد توسط قانون مجازات شود

زنان سوسیالیست و کمونیست ھمھ حطیھ ھای ستم و استثمار زنان 
و درمسیر رھایی زنان و برای . را مورد مصاف قرار می دھند

این طورنیست کھ مثال . ھ سوسیالیستی فعالیت می کنندساختن جامع
مسلم است کھ ما در . زنان کمونیست در مورد قانون حرف نمی زنند

. مورد قوانین زن ستییز نظر داریم و نظراتمان را ھم پیش می گذاریم
اما زمانی کھ بر سر قوانین نظر می دھیم کامال نظری مقابل با 

بطور مثال ما در مورد . طلب داریمنظریات زنان لیبرال و اصالح 
قانون دیھ می گوئیم این قانون ارتجاعی و متعلق بھ دوران قرون 
وسطا است و باید کامال لغو شود، در صورتیکھ زنان لیبرال و 
اصالح طلب حکومتی و غیرحکومتی می خواھند دیھ را برای مرد و 

  . زن برابر کنند
ر این رابطھ، اگر یادت دتان آذر جان ممنون از توضیحات: صدیقھ

 مبارزه ٥٧ مارس ٨باشد در برنامھ قبلی شما اشاره کردید کھ در 
علیھ حجاب اجباری، زنان چپ و سوسیالیست نقش تاریخی و 
برجستھ ای در آن داشتند و حاال بخش راست جنبش زنان می خواھد 

ما کھ زنده ایم و می دانیم کھ  .این مبارزه بھ فراموشی سپرده شود
اریخ واقعیت دارد و این تاریخ ثبت شده است و حتی فیلمش این ت

ولی در مقطع کنونی کھ گرایش لیبرال توانستھ . ترجمھ شده است
در ایران  خود را سازمان دھد و حتی خودش را جای کل جنبش زنان

جا بزند، زنان سوسیالیست و کمونیست چھ نقشی را می توانند 
  را پیش پای زنان می گذارند؟داشتھ باشند؟ چھ برنامھ و چھ افقی 

منظورم . ببینید زنان کمونیست بخشی از جنبش کمونیستی ھستند: آذر
این است کھ این درک داده نشود کھ گویا زنان کمونیست تنھا در 

در اواخر قرن .مورد مسئلھ زنان و رھایی زنان فعالیت می کنند
بھ . ودھیجدھم عموما مبارزه زنان در چارچوب نظام سرمایھ داری ب

... این معنا کھ برای حقوقی ھم چون حق رای؛ دست مزد برابر و
یعنی مجموعھ ای از مسائل حقوقی کھ در چارچوب . مبارزه میکردند

با شکل گیری یا پیدایش جنبش . نظامھای بورژوائی می گنجید
. کمونیستی بخش رادیکال جنبش زنان بھ جنبش کمونیستی می پیوندد

مونیستی وارد صحنھ شد و استراتژی رھایی جنبش ک. دلیل ھم داشت

و مسلم است کھ رھایی بشریت وابستھ است . بشریت را پیش گذاشت
پس از آن می بینیم کھ در . بھ رھایی زنان بھ عنوان نیمی از بشریت

کشورھائی مثل شوروی و چین انقالب سوسیالیستی شد و زنان در 
حقوق پایھ ای خود این کشورھای سوسیالیستی توانستند نھ تنھا بھ 

اما . برسند بلکھ گام ھای بلندی را برای آزادی و برابری بردارند
ھمانطور کھ شما می دانید مبارزه بین راه سرمایھ داری و راه 
سوسیالیستی کھ اساس مبارزه طبقاتی را در این کشورھا تشکیل 
میداد، با غلبھ راه سرمایھ داری، سوسیالیسم در این کشورھا شکست 

با شکست دولتھای سوسیالیستی در شوروی و چین و بحران . خورد
ناشی از آن درون جنبش کمونیستی و از طرف دیگر کارزار ضد 
کمونیستی ای کھ امپریالیستھای غربی علیھ کمونیسم راه انداختند، 
مجموعا باعث شد کھ افق کمونیستی در مورد رھایی زنان کم رنگ 

  . شود
م جدا از بحرانی کھ در سطح جھانی جنبش کمونیستی و چپ ایران ھ

وجود انحرافات ایدئولوژیک . در جنبش کمونیستی عمل می کرد، نبود
 سیاسی بطور کل و در زمینیھ زنان بطور خاص باعث شد کھ –

بخاطر . نتواند نقش درستی را برای رھایی زنان در جامعھ  ایفا کند
ات زنان وجود ھمین انحرافات است کھ می بینیم در دوران تظاھر

علیھ حجاب اجباری پس از قدرت گیری رژیم جمھوری اسالمی 
سازمانھای کمونیستی از آن مبارزه دفاع نکردند و آن را بھ یک 

خوب حاال بھ ھر حال یک  .کارزار مبارزاتی علیھ رژیم مبدل ننمودند
سری اشکاالت، ضعف ھا، نارسایی ھا، دید غلط ھم اینھا در جنبش 

ھ بسیاری از زنان از این جنبش کنار بروند و کمونیستی باعث شد ک
دیگر جنبش کمونیستی نیست کھ . جنبش کمونیستی نقطھ ضعیف بشود

ام برای رھایی  آمده در آغاز قرن بیستم گفت کھ من بھ صحنھ
زنان کمونیست برای اینکھ  جنبش کمونیستی وخوب این . بشریت

نھ بگیرند بتوانند دوباره نقش اصلی و واقعی خودشان را در صح
خیلی مھم است کھ دیدگاه شان را سر رھایی زنان و مسئلھ زن باز 

 بھر حال نمی توان بھ زنان گفت کھ شما با مبارزه دوش .تعریف کنند
این . مردان بھ برابری و آزادی در سوسیالیسم می رسید بھ دوش با 

ما دیگر نمی توانیم .نوع نگاه و نگرش در واقع شکست خورده است
با این نوع نگرش و . وسیالیسمی را در بین زنان تبلیغ کنیمچنین س

چرا برای اینکھ . تئوری نمی توان زنان را بسیج و سازماندھی کرد
نظریھ ای انحرافی است و عمال جا خالی کردن برای نظرات لیبرالی 

  .و رفرمیستی است
در زنان کمونیست باید بتوانند با اتکا بھ نقاط مثبت جنبش کمونیستی 

 رن گذشتھ و با درسگیری از اشتباھات و تر و تازه کردن تئوریھاق
و از   .زنان ببرنددر مورد رھایی زنان، آگاھی کمونیستی را در بین 

اتقاقا زنان . و سازماندھی زنان بپردازنداین طریق بھ بسیج 
 و مبارزه برای کمونیست بھ زنان می گویند کھ شما برای رھایی تان

 از ھمین امروز باید علیھ ستم بر زن،علیھ استثمار ایجاد سوسیالیسم
  مبارزه علیھ نظام سرمایھ داری مبارزه علیھ جوانب . زن مبارزه کنید
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یکی از ستون ھای مھم نظام سرمایھ داری ستم بر . گوناگون اش است

سرمایھ داری مساوی با این نیست کھ دعوای بین طبقھ . زن است
بلکھ ھمانطور کھ قبال ھم گفتم . سرمایھ دار و طبقھ کارگر است

سرمایھ داری می خواھد ھمان چھار کلیتی کھ مارکس گفت را حفظ 
کند و کمونیستھا می خواھند آن چھار کلیت را بھ مصاف بطلبند و از 

بنابراین مناسبات . بین ببرند برای رسیدن بھ سوسیالیسم و کمونیسم
، فرھنگی و سرمایھ داری یک مجموعھ از روابط تولیدی، اجتماعی

و ستم بر زنان یکی از ستون ھای اصلی سرمایھ . ایدئولوژیکی است
مبارزه برای آزادی و برابری زنان و آنرا .داری را تشکیل می دھد

در جنبش ھای گوناگون پیش بردن در حقیقت ضربھ بھ کل نظام 
برای طبقھ کارگر حیاتی است کھ یکی از ستون . سرمایھ داری است
ھ داری یعنی ستم بر زنان را در مبارزات اش ھای اصلی سرمای

نشانھ رود، در غیر این صورت نمی تواند نھ خود را رھا کند و نھ 
ما این . بدون زنان، سوسیالیسمی در کار نخواھد بود. بشریت را

آگاھی را باید در بین زنان طبقھ کارگر ببریم و آنجاست کھ زنان 
نند وارد جنبش زنان بشوند طبقھ کارگر با آگاھی سوسیالیستی می توا

این را باید روشن کرد . و نیروی عظیم زنان را بھ حرکت در آورند
کھ زنان کارگر و زحمتکش بدون آگاھی کمونیستی ھیچ تفاوتی با 

  .زنان دیگر اقشار و طبقات مردمی ندارند

اتفاقا برای من ھمین مسالھ مطرح است و آن اینکھ  : صدیقھ
 کمونیستی واقعا متوجھ شدند کھ بدون سازمانھای سوسیالیستی و

رفع ستم جنسی، نصف این طبقھ در میدان نیست و کار روی طبقھ 
 کارگر، کار روی زنان، زنان زحمتکش، ممکنھ حتی مسلمان باشند

ولی چون بھ این طبقھ تعلق دارند، ضرورت آگاھی سوسیالیستی را 
   زنان باید و ھمیشھ دنبال این مسئلھ می گردند کھ جنبشدرک کردند 

این را ھم ھمیشھ مثال مثل گلھ از لیبرال ھا کھ . سوسیالیستی بشود
آنھا تالش نکردند زن طبقھ کارگر و زحمت کش و خانھ دار را در 

یعنی مسئولیت را از گردن خود باز کردند مثل یک . جنبش بکشند
انتقاد بھ جنبش لیبرالی در حالی کھ این امر، امر طبقاتی ماست و 

کھ جنبش زنان توده ای بشود، برای اینکھ اینبرای  .استطبقھ م
ھمھ زنانی کھ شما االن اسم بردید متشکل بشوند، مطالبات خودشان 
را مطرح کنند و پتانسیل شان را بھ عرصھ عمل برسانند، این چھ 
. باید کردی است کھ باید سوسیالیستھا ھر روز مشغلھ شان باشد

نظرتان . یالیستی درون طبقھ ببریدشما اشاره کردید باید آگاھی سوس
   در مورد این کھ جنبش زنان چگونھ باید توده ای شود، چیست؟

چطوری می تواند این جنبش زنان توده ای و رادیکال بشود؟ شما 
  .چھ پاسخی بھ این سوال دارید

انگشت  عموم زنانجنبش وقتی توده ای می شود کھ روی مسائل : آذر
  ست کھ بگوئیم امروز من تصمیم گرفتم کھ بگذارد یعنی میل مبارک نی

  این خواستھ و مطالبھ را بگذارم جلو و بعد دور آن یک جنبش توده
   

  
.  خردادی ھا ھم می توانستند٢اگر اینطوری بود کھ . ای درست کنم

ھمین جریان ھمگرائی سبز زنان آمدند و گفتند کھ می خواھند توده ای 
ھ و افقی کھ اینان پیش گذاشتند، فقط با آن مطالبات و با آن برنام. شوند

زنان طبقات حاکمھ و مرفھ در آن منفعتی داشتند و مشخص است کھ 
  . چرا نمی توانند توده ای شوند

جنبش توده ای را زمانی می توانی سازماندھی کنی کھ بھ روی 
مسائل و تضادھای حادی کھ بین توده وسیع زنان با نظام حاکم است، 

ه ای شدن ھم بھ این معنی نیست کھ زن کارگر تود. انگشت بگذاری
توده ای شدن معنای . ای می شود یا مثال زن زحمتکش بیاید توده

توده ای شدن یعنی اقشار و طبقات گوناگون زنان را . خودش را دارد
ھمان طور کھ گفتم برای توده ای کردن جنبش زنان . در بر می گیرد

اب اجباری فعالیت کرد و نیاز است بر روی خواستھائی مثل لغو حج
لغو حجاب اجباری مطالبھ ای . بھ حول آن مبارزه و سازماندھی کرد

این ھم برمی . است کھ از جانب وسیع ترین بخش زنان طرح است
گردد بھ اینکھ جنبش کمونیستی چقدرنبض جنبش زنان در دستش 

چطور مکانیزم مناسبات اجتماعی تولید آن جامعھ خاص را می .ھست
 چطوری تشخیص می دھد کھ این فوران ھای آتش نشان توی .شناسد

. سطح از زیر یک فعل و انفعاالت دیگر دارد بھ آن شکل می دھد
کارش تشخیص آن فعل و انفعاالت است نھ اینکھ بیاید بگوید آھان 

دیدن اینکھ مردم .بیرون شلوغ است و مردم در جوش و خروش اند
تحلیل اینکھ . تی ھم نیستدر جوش و خروش اند ھنر نیست وکار سخ
بسیاری از توده ھایی کھ . چرا در جوش و خروش اند اھمیت دارد

. می آیند توی خیابان و اعتراض می کنند دقیقا نمی توانند بگویند چرا
این کار ماست، یعنی بردن آگاھی سوسیالیستی و سمت و سو دادن بھ 

ستی باید بعالوه گفتیم جنبش کمونی. مبارزه و تغییر جھت مبارزه
مھمترین . نگاھش و عملکردش را در مورد مسالھ زنان تغییر دھد

مسئلھ جنبش کمونیستی سر مسالھ زنان کارگر چیست؟ مرد کارگر بھ 
اول باید این را بھ رسمیت بشناسد و مرد . زن کارگر ستم می کند

طبقھ کارگر باید یاد بگیرد و آگاه شود و بگوید این نظام بھ من این 
ا داده در ستم کردن برای اینکھ خودش را حفظ کند و من این امتیاز ر

کار جنبش کمونیستی و . امتیاز را نمی خواھم و علیھ اش می جنگم
نھ اینکھ چشم ببندند در برابر ستم . احزاب کمونیستی ھم ھمین است

یا تئوری ھای بدتر اینکھ اصال مردھا ی . مرد کارگر بھ زن کارگر
فقط دولت است کھ ستم می . ستم نمی کنندکھ  کارگر بھ زن کارگر

مسالھ این است کھ جنبش کمونیستی چطوری تالش می کند ھم . کند
 در تئوری و ھم در پراتیک این شکاف استراتژیک را از بین ببرد،

در کارخانھ، در خانواده  . جا دیده می شودھ شکاف استراتژیکی کھ ھم
 خانھ جایی است کھ. در خانھ مرد کارگر بھ زن کارگر ستم می کند

  .سلول جامعھ طبقاتی و روابط قدرت و ستم بر زن شکل می گیرد
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آذر عزیز شما در پاسخ بھ سوال ھا بھ نکات بسیار حساسی : صدیقھ
کھ امر کل کمونیست ھا و سوسیالیست ھست اشاره کردید و این فقط 

بلکھ مردان سوسیالیست . امر زنان سوسیالیست و کمونیست نیست
یست، مردان پیشرو طبقھ کارگر باید بھ این نکات حساس و کمون
اینھا مسائل کلیدی است اگر مرد احساس می کند و ادعا می . باشند

کند کھ از زنش پیشروتر و جلوتر است بخاطر امکانی است کھ بھش 
داده شده باید نصف دیگر طبقھ اش را نیزبھ میدان بیاورد با گذشت 

یدم این است کھ جنبش کمونیستی بطور من ام. از این امتیازات فردی
کلی و بطور اخص زنان سوسیالیست بیشتر بھ را ه کارھای عملی 
 یبپردازند و جنبش طبقھ کارگر تالش بکند کھ در بردن آگاھ

خیلی . فمینیستی در اینکھ ستم جنسی و طبقاتی را ھر دو را بشناسد
نی ندیدن ھا مثال می گویند ستم جنسی زائیده ستم طبقاتی است، یع

 سال حداقل ١٠بیش از . گی زده است زرستم جنسی خود یک لطمھ ب
من می دانم کھ جنبش کمونیستی ھم بھ ستم جنسی واقف است ولی 
بخاطر اینکھ راه حلی برایش ندارد، بخاطر اینکھ جدی نگرفتھ 
مسئلھ را ضرورت آوردن نیمھ دیگر این طبقھ را بھ میدان بطور 

من امیدم این . اه کار عملی برایش نداردعملی درک نکرده ھنوز ر
است کھ پیشروان جنبش چھ در داخل کشور و چھ در خارج از کشور 
جنبش زنان و ھمینطور جنبش کارگری و سازمانھای سیاسی بیشتر 

  .بھ این بپردازند و ضرورت این مسئلھ را بیشتر درک بکنند
ای بسیار با توجھ بھ اینکھ برنامھ دارد بھ اتمام می رسد و حرفھ

امیدم این است کھ در آینده بتوانیم از نظرات و  زیادی ناگفتھ مانده،
تجربیات و پیشنھادیت ھای  شما استفاده بکنیم در خدمت بھ جنبش 

من بار دیگر از . زنان و بخصوص تقویت گرایش رادیکال این جنبش
اینکھ دعوت ما را  برای این برنامھ پذیرفتید تشکر می کنم و برای 

  . آرزوی سالمتی و موفقیت  دارمشما
بھر حال خیلی ممنون و سخن پایانیم ھم این است کھ توده ھا در : آذر

اگر جنبش . صحنھ عمل ھستند ولی باید آگاھی را بھ میان شان برد
گی زرکمونیستی ھم امروزه بر سر ستم بر زن حرف می زند کار ب

 برای جنبش مسئلھ مھم.نکرده است چون این ستم بسیار عریان است 
کمونیستی این است کھ درک درستی از نظام سرمایھ داری و اینکھ 
ستم بر زن یکی از مولفھ ھای مھم این نظام است، پیدا کند و اگر می 
خواھند علیھ نظام سرمایھ داری بطور واقعی مبارزه کنند، ھمانطوری 

آن چھار گسست معنی می شود کھ مبارزه علیھ  کھ مارکس گفت در
  . زن یکی از ستون ھای مھم اش می باشدستم بر

بتوانیم بحث ھا را در دوره ھای دیگر عمیقتر مورد بررسی  امیدوارم
قرار بدھیم و حتی نظرات رھبران جنبش کمونیستی را در مورد 

سالھ زنان برای باال بردن سطح آگاھی خود و جامعھ بشری مورد م
  .نقد قرار دھیم

  ■ .تشکر می کنممجددا از شما آذر عزیز : صدیقھ 
  

  

  مارگوت بيکل  
  

  برای تو و خويش
  کنم چشمانی آرزو می

  ها را ها و نشانه که چراغ
  مان ببيند در ظلمات
  گوشی

  ها را که صداها و شناسه
  مان بشنود هوشی در بی

  برای تو و خويش
  روحی

  که اين مهه را
  در خود گيرد و بپذيرد

  و زبانی
  که در صداقت خود
  ما را از خاموشی خويش

  بيرون کشد
  و بگذارد 

  از آن چيزها که در بندمان کشيده است
  .سخن بگوييم
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  معرفی كتاب 

 !زن در گذرگاه تاريخ

  نسیم سعادت 
پیك ‘اولین شماره مجلھ 

مجلھ ای بھ ’ سعادت نسوان
كوشش زنان و برای زنان 
با ھمت و صاحب امتیازی 
روشنك نوع دوست از زنان 
روشنفكران گیالن اولین بار 

 در ١٣٠۶در مھرماه سال 
با . شھر رشت انتشار یافت

در واقع ین مجلھ انتشار ا
تالش ارزشمندی برای 
بیداری زنان و خدمت مھمی برای گسترش نقش زنان در جامعھ و 

با انتشار . شركت آنھا در مبارزات سیاسی اجتماعی  صورت گرفت
این مجلھ، تالش شجاعانھ دیگری از طرف زنان جامعھ است کھ بھ 

  .د كندثبت تاریخ می رسد تا آیندگان را از تجارب خود بھره من
 رسیده طبعاخیرا كتابی با كوشش بنفشھ مسعودی و ناصر مھاجر بھ 

را ’ پیك سعادت نسوان‘ است كھ مجموعھ ای از چندین شماره  مجلھ 
 شمسی منتشر شده ١٣٠٧ تا اواسط تابستان  ١٣٠۶از مھرماه كھ 

 این نشریھ با كوشش بسیار ۶ تا ١شماره ھای . است را در بر دارد
 ھمكاری و ھمیاری افراد دیگري، جمع آوری شده مولفین كتاب و

است و نھایت سعی و دقت بعمل آمده  تا طرح  چاپ اولیھ آنھا حفظ 
شده تا بدین طریق بھ ایجاد ارتباط خواننده با فضای آندوران كمك 

  .رساند
روشنک نوع دوست صاحب امتیاز مجلھ در سرمقالھ شماره اول می 

ی مبارزه اجتماعی تجھیز كرده در نیز خود را برا مجلھ ما“:نویسد
سلك مطبوعات عالم نسوان ایران منسلك یگانھ شمع ضعیفی است كھ 

اما مسئلھ نھ بھ . ’’در راه ترقی و سعادت نسوان گذاشتھ می شود
الزم بھ یادآوری نیست . سادگی آغاز شد و نھ بھ سادگی بھ پیش رفت

عھ، با توجھ بھ كھ با توجھ بھ مردساالری حاكم بر فرھنگ و سنت جام
    نفوذ  بھ اعمال نفوذ قدرتمند روحانیت در دستگاه دولت و با توجھ

  
 مردساالر و ھمچنین با و  و فرھنگ عقب ماندهاستحكام سنت  دین در

توجھ بھ دیكتاتوری حاكم كھ حامی و حافظ مناسبات عقب مانده بود، 
معھ ھر گونھ حركتی كھ بخواھد در خدمت بیداری زنان و بیداری جا

  . در مورد زنان صورت گیرد، با چھ حمالتی روبرو خواھد شد
 در جایی و زمانی كھ زنان قرار نبود از پستوی خانھ قدم بیرون 
نھند، جمعی اززنان با سنت شكنی ھای خود و با بھ جان خریدن 
عواقب آن، با توجھ بھ مسئولیتی كھ در قبال جامعھ و بخصوص زنان 

دند تا با فعالیت ھای خود در راه آزادی احساس می كردند، تالش كر
  .زنان قدم بردارند و در بیداری زنان بكوشند

مجلھ پیك سعادت نسوان تالش زیادی را بكار میگیرد تا دالیل عقب 
ماندگی زنان در جامعھ را بشناسانند  و فراتر از آن عواقب و نقشی 

در برخی مجلھ . را كھ این سیھ روزی برای آنھا دارد، را روشن كنند
از شماره ھای خود تعدادی از شدیدترین شیوه ھای ستم بر زنان مثل 
تن فروشی و صیغھ را مورد بررسی قرار می دھد و علل و ریشھ 

اما مجلھ ھم چنین تالش می كند . ھای آنرا در حد امكان باز می كند
كھ زنان را از مسایل علمی و تحوالت آن و تاثیراتی كھ می تواند بر 

شكی نیست كھ با . ان از جھان ھستی داشتھ باشد، آگاه كندنگرش آن
توجھ بھ شرایط موجود و كمبود زنان روشنفكر، برخی مردان 

ھمین مسئلھ باعث می . نیز بھ اجبار برای مجلھ می نوشتند روشنفكر
شود كھ برخی مقاالت در مورد زنان بھ چگونگی مادر خوب بودن 

  .م زنان روشنفكر دور نمی مانداما این نوع نگرش از چش. تبدیل شود
 خواننده در مقدمھ ای كھ مولفین بر این مجموعھ از مجلھ می نویسند، 
با برخی از مشكالت زنان آن دوران آشنا می شود و از پیچ و خم 
ھای چگونگی انتشار مجلھ عبور می كند، با موقعیت و فعالیت 

 و روشنك نوع دوست و شور’ پیك سعادت نسوان‘صاحب امتیاز 
شوق وی و ھمكارانش  برای بیداری زنان آشنا می شود، ھمچنین 
قضاوت  و درك مفسرین در مورد فعالیت جسورانھ این جمع از زنان  
و فضایی را كھ آنان این فعالیت را آغاز كردند و با آن دست و پنجھ 

  .نرم می كردند را از نظر می گذراند
فق بھ كسب امتیاز روشنک نوع دوست كھ پس از مشكالت فراوان مو

این مجلھ می شود، بھ ھمراه جمع دیگری از زنان روشنفكر گیالن 
 ٦پس از . موفق می شوند ھر دو ماه یكبار مجلھ را انتشار دھند

از ادامھ )  یكباره در یك مجلھ بیرون آمد٥-٤كھ شماره ھای (شماره 
ھر چند كھ در سال . انتشار مجلھ پیك سعادت نسوان باز می مانند

 در فضای نسبتا بازتری كھ بوجود می آید تالش می كنند كھ ١٣٠٩
انتشار مجلھ را ادامھ دھند، کھ تنھا موفق بھ انتشار یك شماره دیگر 

ھمان طور کھ . می شوند، اما ھمان فرصت را نیز از دست نمی دھند
 در مقدمھ كتاب اشاره شده است، تالش زیادی شد كھ دلیل این توقف

 



  ٣١ صفحھ                                                                                                    ٢٥شماره ھشت مارس 
 

 

ین جستجو با  مانع تراشی ھای اداری  كھ  زن را بیابند و در ا
ستیزی غالب بر حاكمیت و حامیانش  و ھم چنین نفوذ قدرتمند 
. روحانیت در دستگاه دولت را در خود نھفتھ داشت، روبرومی شوند

آنگونھ كھ از تحقیقات مولفین بر می آید اداره نظارت شرعیات در 
با نشریات متوجھ جستجوی تطابق و یا تخالف اصول و فروع دین 

انتشار پیك سعادت نسوان می شوند و روشن است كھ چھ سرنوشتی 
در زمانی كھ روحانیت با قدرت و . در انتظار مجلھ قرار میگیرد

نفوذش در دستگاه دولتی توانستھ تفكرات عقب مانده و متعلق بھ 
گذشتھ را بھ منظور حفظ مناسبات موجود  در سنت و فرھنگ و 

 زور اعمال کند، وجود یك مجلھ زنان آنھم توسط افكار جامعھ بھ
بھ ھمین . زنان، بخودی خود خالف شرع  و اصول و فروع دین است

دلیل است کھ پیك سعادت نسوان توانست تنھا یك شماره دیگر مجلھ را 
  .  انتشار دھد١٣٠٩در سال 

بعبارت دیگر ھمین واقعھ نشان می دھد كھ دستگاه دولتی و روحانیت 
كھ بخواھد آسمان تاریك زنان را روشنایی ’ شمع ضعیفي‘ رتحمل نو

  .بخشد،  نداشتند، و دست در دست ھم برای خاموشی اش تالش كردند
مقدمھ كتاب ھم چنین خواننده را با دیگر فعالیت ھای پیك سعادت 

روشنك نوع دوست پس از آنكھ از ھمسرش جدا . نسوان آشنا می كند
 با ھمھ مشكالتی كھ در بر داشت، بھ دخترانھ ای رامی شود، مدرسھ 

دایر می كند كھ از اولین مدرسھ ھای دخترانھ ’ سعادت نسوان‘نام 
كھ در ’ جمعیت پیك سعادت‘ایجاد این تالشھا با . شھر رشت است

و حتی برگیرنده مدرسھ، كالسھای اكابر، تئاتر و برگزاری نمایش 
باشد ادامھ می یابد ایجاد گروه تئاترال جمعیت پیك سعادت نسوان می 

  .كھ با استقبال بسیار زنان گیالن روبرو می شود
در گیالن  )  شمسی١٣در اواخر قرن (مقدمھ كتاب، تاثیر جنبش جنگل 

و ھوای  تازه ای را كھ بھ فضای سیاسی حاكم آورد، در شور و شوق 
فعالین جمعیت می بیند و ھم چنین نقشی کھ بر تضعیف و یا عقب 

روھای مرتجع داشت کھ در نتیجھ آن ایجاد امكان نشینی برخی نی
  .ساخت فعالیت ھر چند محدود جمعیت را امکان پذیر

نكتھ حائز اھمیت دیگر این کتاب، اشاره بھ ارتباط بین گردانندگان 
  .مجلھ و احزاب سیاسی می باشد

گرایشات چپ برخی از فعالین عمده جمعیت و مجلھ پیك سعادت 
برخی از مفسرین و مورخین آگاھانھ و یا نسوان باعث شده است كھ 

نا آگاھانھ فعالیت و خصلت زنانھ بودن این فعالیت ھا را انكار كنند و 
اما مقدمھ كتاب تالش می كند . آنرا زائده احزاب مردانھ معرفی کنند

فرقھ كمونیست ایران، در پراكندن “ در عین اینكھ نقش انكار ناپذیر 
 زنان بھ كنش اجتماعی و سیاسی و اندیشھ ھای پیشرو، برانگیختن

را ’’ پیوستن آنھا بھ جنبش ھا و جرگھ ھای عدالت جو و آزادی خواه 
روشن كند، در عین حال خصلت فمینیستی این مجلھ و فعالیت ھایش  

را كھ رھبری آن كم و بیش در دست زنان چپ و یا با گرایشات چپ 
“ ده است، آنھا و ھمانگونھ كھ مقدمھ آم. مشخص تر كند بود را نیز

. دایره ی فعالیت شان را بھ زنان كارگر و زحمتكش محدود نكردند
آنھا بردن آگاھی جنسیتی را بھ میان زنان ھمھ طبقات و اقشار 

از طرف دیگر آنھا ھدف ’’ . گوناگون جامعھ شھری ، مد نظر داشتند
شان این نبود كھ خواستھ ھای مربوط بھ  زنان را با وعده و وعید 

دوران بعد از انقالب بھ تعویق اندازند و بدین ترتیب زنان را برای 
در مورد خواستھ ھای مشخص شان بھ سكوت وادارند بلكھ بالعكس  
با آگاھی دادن بھ آنھا و لزوم و ضرورت طرح مطالباتشان، آنھا را 
تشویق بھ  شركت وسیع تر در امور جامعھ و مبارزات اجتماعی و 

  . سیاسی می كردند
 دیگر با توجھ بھ مقاالت مجلھ می توان بھ كمبود ھا و از طرف

بعبارت دیگر جوانی . نارسایی ھا، ھم در فرم و ھم در محتوا پی برد
اما جوابی كھ . و نا پختگی فعالیت زنان در پیك سعادت مشھود است

در سرمقالھ شماره دوم مجلھ آمده است قادر است بھ برخی از 
ی آنرا بھ انتقادی تیز و برنده از عادات انتقادات پاسخ گوید و با زیرك

  : و سنتھای مردساالرانھ در جامعھ بدل  كند
ما زن ھستیم و بدتر ازھمھ . علت این نواقص بیشمار یك چیز است“ 

برای زن رفتن در چاپخانھ و انجام دادن عمل سھل !... زن ایراني
این عادت بیمنطق ھم وجود ندارد مگر برای .  غلطگیری عیب است

اینكھ مرد ھای ما عادت كرده اند ھر گاه زن مستوره را در جائیكھ 
بھ بینند با چشم ھای پر از ) مثل چاپخانھ ( سابقا راه نداشتھ است

در نتیجھ این عادت بد طرفین، ما .... حرص بطرف او نگاه كنند
نتوانستیم آنطور كھ باید مجلھ را غلط گیری كنیم و بشكلی منتشر شد 

یك عده دیگر “ كمی پایین تردر ھمین نوشتھ می آید كھ ’ ’كھ ھمھ دیدند
 اغلب این -از نویسندگان كھ راجع بھ نسوان می نویسند مرد ھستند

برادران ما از اوضاع زندگی روحیات اخالق احتیاجات نسوان خیلی 
باینجھت غالب نوشتجات ایشان منحصر می شود بھ اینكھ . دور ھستند

یا . ’ا دست دیگر كره  را حركت می دھدزن با یك دست گھواره و ب‘ 
و از این قبیل ’ مادران باید اوالدان وطن پرست تربیت كنند‘ اینكھ

  ’’.نصایح مجانی كھ عادت نویسندگان شده است
بدون شك حركت این جمع از زنان روشنفكر، با نقش عمده گرایشات 
فكری چپ و ھم چنین دمكرات كھ حركتی جسورانھ را آغاز كردند و 

  .لیھ سنت ھای عقب مانده و ارتجاعی قد علم كردند، قابل ارج استع
بررسی این تجربھ گرانبھا از فعالیت زنان،  آموختن از آن،  بررسی 
كمبود ھا ی آن، برای جنبش زنان ایران ،علیرغم پیشروی ھایش الزم 
 است، چرا کھ با دشمنانی كما بیش از ھمان جنس و چھ بسا شروتر

را تالشی ارزشمند می دانیم  رو انتشار این كتاب از این. است وبرور
  ■ .و مطالعھ آنرا بھ زنان توصیھ می كنیم
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 !يک سال از وداع ما با مينا گذشت
 ژانویھ مفتھروز 

راسمی م، ٢٠١٢
بھ مناسبت اولین 

سال درگذشت 
رفیق عزیزمان 
مینا حق شناس 

در شھر لوند 
برگزار ) سوئد(

  .شد

انواده عزیز مینا برگزار شد در این مراسم کھ بھ کوشش خ
در این برنامھ اشعار زیبائی .  نفر شرکت کردند٧٠نزدیک بھ 

 در مورد مینا توسط افراد خانواده ارائھ شد و ھم چنین فیلم
در بخشی از این . کوتاھی از زندگی مینا بھ نمایش گذاشتھ شد

مراسم اطالعیھ سازمان زنان ھشت مارس تحت عنوان یک 
  . با مینا گذشت توسط فریدا فراز خوانده شدسال از وداع ما

یک سال پیش جنبش زنان یکی از ارزشمند ترین یاران خود را 

زنی کھ در طی زندگی پر بار خویش، مبارزه با . از دست داد
اشکال مختلف ستم بر زنان را ھمواره تجربھ کرده و پیوستھ در 

 .تکاپوی گسستن زنجیرھای ستم و استثمار بود

 ٨فعاالن سازمان زنان  شناس یکی از بنیان گذاران ومینا حق 
مارس و ھمچنین از فعاالن جنبش کمونیستی بود کھ فعالیتھای 

مینا کھ .  آغاز کرد٥٠، در دھھ یسیاسی خود را از اوان جوان

نابرابری می تپید،  ھمواره قلبش با امید رھایی بشریت از ستم و
نقالبی، ناگزیر بھ برای ادامھ راھش ھمانند ھر زن مبارز و ا

زنی کھ سالھا . شکستن قفس تنگ سنت و تابوھای زمانش بود

 خانھ بھ خانھ و شھر بھ شھر و کشور بھ کشور برای دیدار و
گفتگو با زنان  ایرانی و افغانستانی سفر می کرد و رھروانی را 

ستم، بندھایشان را بگسلند  جستجو می کرد کھ در راه رھایی از

، بعد از چندین سال ٢٠١١ ژانویھ ٨ند، روز و با او ھمگام شو
مینا یک . نبرد سخت با بیماری در سوئد، با زندگی بدرود گفت

سال پیش ما را ترک کرد، اما رد او بر ساحل زندگی پرقدرت 

  او در خاطر ھمھ زنان و مردانی جای دارد کھ . باقی است

  

 میارزش تالش برای ساختن جھانی کھ شایستھ زیستن باشد را 

او ھمیشھ در خاطره ھمھ ستمدیدگانی خواھد ماند کھ . دانند
پیشروان و یاران پیگیر خود را در مبارزه برای رھایی از 

 . جھان ستم و استثمار، ارج می گذارند

او بسیار آموختیم، بسختی احساس  فقدان یارانی چون مینا کھ از
 می شود و وظیفھ سنگین ما در مبارزه  جھت سرنگونی کلیت

ام زن ستیز اسالمی بعنوان اولین گام در راه رھایی زنان، نظ

مبارزه علیھ ستم و استثماربر کل بشریت را پیوستھ بھ ما 
 . یادآوری می كند

عھد مان را محکم و عزم مان را جزم می کنیم تا نھالھایی کھ 

او و ھمھ زنان مبارز و انقالبی جھان کاشتھ اند آبیاری کنیم و 
  .بھ ثمر برسانیم

  ادش گرامی و راھش پر رھرو باد ی

  ) افغانستان - ایران( سازمان زنان ھشت مارس 
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  نظرات، پیشنهادات و انتقادات 

  خود را در مورد 
   نشریه هشت مارس

  . برای ما ارسال دارید
  

  بی شک همکاری شما
   در این زمینه ها به ارتقای 

  سطح نشریه
  . کمک خواهد کرد


