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اول ماه مه روز جهانی
 زن و مرد 

کارگر
                     

                                               آزاده صمیمی

روز جهانی کارگر بر همه کسانی  که در 
برده گی  مناسبات  برعلیه  جهان  سراسر 
و  مردساالری   علیه  و  انسان  از  انسان 

پدرساالری به پا خواسته اند، مبارک باد!

اول ماه مه سال روز مبارزات  کارگران شیکاگو، 
به عنوان روز جهانی کارگر ش��ناخته می شود. 
روزی که کارگ��ران در اول ماه مه ی 1886در 
اعتراض به فقر و گرسنگی و شرایط بد اقتصادی 
علیه نظم موجود به پا خاستند. از آن هنگام تا 
کنون اول ماه مه در س��را س��ر جه��ان به  روز 
مبارزه و همبس��تگی کارگ��ران جدا از هر گونه 
رنگ و ملیت و  جنس��یتی تبدیل ش��ده است .  
از آن زم��ان تا کنون تغییرات زیادی در اقتصاد 

و سیاس��ت و فرهنگ و بس��یاری 
چیزه��ای دیگ��ر در دنی��ا اتف��اق 
افتاده اس��ت. اگر چه کلیت و نفس 
آن مب��ارزات یعنی اس��تثمار و بهره 
کشی از کارگران هنوز بر جای خود 
باقیست، اما شیوه ها و چگونگی این 
بهره کش��ی نیز شکل های جدیدی به 
خود گرفته اس��ت. نظام سرمایه داری 
برای پایدار بودنش نیاز به این تغییرات 
دارد. حت��ی گاهی با دادن امتیازاتی در 
ظاه��ر، پای��دار بودن��ش را تضمین  می 
کن��د. یکی از تغییرات بزرگی که در این 
زمینه اتفاق افتاده تغییر جنسیتی طبقه 

کارگر و همچنین پراکندگی و گس��تردگی آن  
است. حضور گس��ترده زنان، ترکیب این طبقه 
را نسبت به گذشته دچار تغییرات زیادی کرده 

است.
با و جودی که به ظاهر زنان دارای حق مالکیت 
هستند و این حق به رسمیت شناخته شده اما 
واقعیت چیز دیگری اس��ت. آمار و ارقام بیانگر 
این واقعیت هستند: بنا بر آمار سازمان ملل در 
س��ال 1980 زنان 67 درصد کار جهان را انجام 
میدهن��د اما کمت��ر از 1 درص��د دارایی جهان 
در اختیار زنان اس��ت. و آمار جدیدتری نش��ان 
می ده��د که در ح��ال حاضر زن��ان 80 درصد 

کار جهان را انج��ام میدهند و مالکیت کماکان 
1 درصد اس��ت. امروز ه زنان ب��ا توجه به آمار، 
50 درص��د جمعیت جهانی، کمتر از 35 درصد 
نی��روی کار رس��می دنیا را به خ��ود اختصاص 
داده اند. اما به جهت تالش و س��خت کوشی در 
کار 75 درصد کار در جهان را به خود اختصاص 
داده ان��د و درعین ح��ال کمتر از  10درصد در 
آمد جهانی را در اختیار دارند. در روستاها اولین 
و بدیهی ترین اش��کال تبعض جنسیتی هنوز به 
قوت خود باقی اس��ت و در عین حال ش��رایط 
کاری زنان کش��نده اس��ت.  تنه��ا در ایران به 
گفته رئیس انجمن روانپزش��کان نیمی از زنان 

روستایی دچار بیماری های روانی هستند. 
 در عص��ر پیش��رفت ب��دون توق��ف تکنولوژی، 
نیازهای جهانی س��ازی، زن��ان را بیش از پیش 
وارد عرصه تولی��د و زندگی اجتماعی می کند. 
ول��ی در غیاب تغییرات پای��ه ای در روابط بین 
انسان ها، در شرایطی که هنوز زن مایملک مرد 
محس��وب می شود، پیشرفته ترین تکنولوژی با 
عقب مانده ترین روابط در هم می تند تا زنان را 
به وحشیانه ترین شکل استثمار کند. امروز زنان 
بیش از همیش��ه و بی��ش از هر کس در معرض 
تکام��الت و تغییرات جهانی هس��تند و زندگی 
و نقش ش��ان بیش از هر کس ب��ا این تغییرات 

رقم می خورد. امروز اس��تثمار زنان، 

ش��رایط زندگی زن��ان، نقش 
اجتماع��ی زنان، و سرکش��ی زنان مس��ئله ای 
ش��ده که بیش از پیش توجه دوس��ت و دشمن 
را به خود معطوف کرده اس��ت. چرا که نقش و 
موضع گیری زنان به عنوان یک نیروی اجتماعی 
بیش از پیش در فرایند اوضاع اهمیت می یابد؛ 
و زنان بیش��تر از همیش��ه در محاسبات کالن 
سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی طرح می شوند. 
اگر قبال قس��مت عمده طبقه کارگر را کارگران 
صنعتی تشکیل می دادند اما اکنون دیگر اینطور 
نیس��ت و زمینه های متعددی ب��ه جز کارخانه 
ه��ای صنعتی ، کارگ��ران را در خود جای داده 
اس��ت. اما هنوز  طبقه کارگر با مردان شناخته 

می ش��ود و زنان کارگر خیلی برای کسی، حتی 
کارگران مرد هم رسمیت ندارند.

 در عین حال ش��اهد این هستیم که فقر زنانه 
شده اس��ت . ایدز، زنانه ش��ده است . خشونت 
علیه زن��ان در سراس��ر جهان بی��داد می کند.  
قاچاق زنان س��یر صعودی دارد. تجارت قاچاق 

بیش��تر از یک میلیون زن در س��ال، سی و دو 
میلی��ارد دالر در جهان درآمد زایی داش��ته که 
کشور امارات سهم زیادی از این تجارت دارد و 
بخش مهمی از این زنان، دختران و زنان جوان 
ایرانی هستند، تن فروشی چنان سکه متداولی 
شده که حتی دانشجویان در کشورهای مختلف 
ب��رای خرج تحصیل به فحش��ا تن می دهند. بر 
اس��اس آمار، در ش��هر ته��ران میانگین س��ن 
دختران فراری 9 تا 17 سال است و سن فحشا 

به پائین 13 سالگی آمده است.
س��رمایه داری از یکس��و  زنان را به ب��ازار کار 
و تولی��د وارد ک��رده اس��ت که ای��ن در ظاهر 
امتی��از دادن و بها دادن به زنان محس��وب 
می ش��ود اما در اصل در جهت تولید  و باز 
تولید  بیشترس��ود و سرمایه است. چرا که 
زنان چون سرپرس��ت خانواده محس��وب 
نمی شوند در مشاغل پست تر با دستمزد 
کمتر به کار گرفته می ش��وند. از س��وی 
دیگر دایما نقش اصلی زنان را به عنوان 
همس��ر و مادر گوشزد کرده و برجسته 
می کند. خانواده را هسته اصلی اجتماع 

می داند و آن را مقدس می شمارد.
 ای��ن موض��وع نی��ز از دو جهت برای 
آنه��ا اهمی��ت دارد. اینگونه هم زنان 
را پش��ت س��ر مردان قرار می دهد و 
نقش فرودس��تی و جنس دومی زنان را آشکار 
می کند و هم در بازار کار نیز کار زنان به عنوان 
وظیفه دوم آنها تلقی می ش��ود و این باعث می 
شود که در آن حیطه نیز زنان باز هم در مرتبه 
دوم قرار بگیرند. هم دستمزد کمتری از مردان 
دریافت می کند و هم در جاهایی به کار گرفته 
می ش��وند که نقش زنانگی شان حکم می کند 
کاره��ای بخ��ش خدمات و ش��غل هایی  مانند 
آشپزی و پرس��تاری و خدمات این چنینی. این 
نقش تاریخی اس��ت که نظام ه��ای برده داری 
و فئودالی و س��رمایه داری ب��رای زنان تعریف 

کرده است. 
 در تم��ام این دوره ها زنان نقش فرودس��ت و 
درجه دومی را در جامعه و خانواده داش��ته اند. 
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کودکان کار و خیابان،

ب�ر اس�اس آم�ار، در ش�هر تهران 
میانگین سن دختران فراری 9 تا 17 
سال است و سن فحش�ا به پائین 13 

سالگی آمده است.
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و این نقش در فک��ر و ذهن مردان و حتی خود 
زن��ان نهادین��ه و تثبیت ش��ده اس��ت. در هیچ 
ک��دام از این دوره ها زنان ح��ق تصمیم گیری 
نداش��ته اند. همیش��ه در انتخاب ها و تصمیمات 
زنان س��ایه مردان وجود داشته اس��ت. هنوز با 
وجود پیش��رفت های علمی ب��زرگ و تحصیالت 
زنان و ورود آنها به اجتماع ، اما باید اول همس��ر 
و مادر خوبی باش��ند. هم��ه معتقدند اول و آخر 

باید ظرف بشویی و کهنه بچه عوض کنی. 
  زنان اولین قربانیان بحران س��رمایه داری می 
شوند و هر بار که بحرانی از راه می رسد به خانه 
رانده می شوند و تشویق می شوند به تولید مثل 
بپردازند. در چند سال اخیر شاهد رشد جمعیت 
و زایم��ان حت��ی در کش��ورهای س��رمایه داری 
اروپای غربی  هس��تیم و از سوی دیگر کماکان 

زنان اولین قربانیان جنگ در دنیا هستند.
زنان از هر قش��ر و طبقه ای از ستم های متعدد 
جنس��یتی که ازس��وی مردان، قانون و اجتماع 
بر آنها می رود مصون نیس��تند. س��االنه بیش از 
5000 زن در جریان قتل های ناموسی کشته می 
شوند. کتک زدن لحظه ای زنان در همه کشورها 
به امری عادی تبدیل ش��ده اس��ت. درآمریکای 
»پیش��رفته » هر 15ثانیه یک زن مورد ضرب و 
ش��تم قرار می گیرد و در هر روز سه تا چهار زن 
به دس��ت شریک زندگی شان به قتل  می رسند. 

یک زن از هر چهار زن دانشجوی کالچ در خالل 
تحصیلشان مورد تجاوز قرار می گیرند.  زنان به 
ش��کل های مختلف مورد تحقیر قرار می گیرند. 
پورنوگراف��ی به فرهنگ ع��ادی خیلی از جوامع 
تبدیل شده است. و باید فریاد زد که زنان شیء 
نیس��تند. ما نه ابزار جنس��ی مردان هستیم و نه 
ماش��ین جوجه کشی. ما انس��ان هایی هستیم با 

توانایی های برابر در هر عرصه ای. 
 

اما زنان کارگر در این میان س��تمی مضاعف نیز 
ب��ر آنها م��ی رود. کارهای پس��ت تر از مردان با 
حق��وق و مزایای پایین و گاه بدون مزایا در برابر 
ساعات کار برابر با مردان. آنها حتی مورد خشم 
و ستم از سوی همکارانشان یعنی کارگران مرد 
هم قرار می گیرند. کارگران و همه زحمتکشان 
بای��د بدانند که س��تم بر زن بازت��اب یک رابطه 
تولیدی اس��تثمارگرانه در جامعه بش��ری است 
که بدون شناس��ایی آن و نق��دش امکان رهایی 

بشریت غیرممکن است. چطور می شود حرف 
از رهایی زد در حالی که بس��یاری از کس��انی 
که خ��ود در همین سیس��تم مورد اس��تثمار 
واقع می ش��وند خود تولید کننده س��تم بر زن 
باش��ند. در این مقاله  هدف تکرار مکررات در 
چنین روزی و س��یاه کردن صفحات نیس��ت. 
اگرچه تکرار مس��ائلی که مهم اس��ت و مطرح 
ک��ردن دوباره آنها و پرداختن به آن منطبق بر 
تغییرات امروز از وظایف مهم هر کس��ی است  
ک��ه دغدغه این مس��ائل را دارد. اما هدف این 
است که بدانیم راهکار چیست. آیا امکان پذیر 
است یا نه؟چطور و چگونه باید آن را پیدا کرده 

و اجرا کنیم؟ 
طبق��ه کارگ��ر در همه دنیا بای��د بداند  بدون 
مب��ارزه علیه زنجیره��ای س��نت و خانواده و 
فرهنگ عق��ب مانده و نظام مردس��االر و پدر 
س��االر ، مبارزه علی��ه قدرته��ای حاکم کافی 
نخواهد بود و بدون شرکت فعال و همه جانبه 
زنان، رس��یدن به جامعه ای خالی از  استثمار 
انس��ان از انسان افسانه ای بیش نیست. به یک 
کالم تنها گسس��ت از مناسبات مالکیت کافی 
نخواهد بود بلکه گسست رادیکال از مناسبات 
س��نتی و کهنه که اس��توار بر این مناس��بات 
مالکیت اس��ت که راه را برای رهایی بش��ریت 

باز می کند.§

ک��ودکان کار در تم��ام جه��ان از جمل��ه 
کشورهای تحت سلطه ای همچون ایران، 

نماد آشکار برنامه های 
توسعه ی ناموزونی هس��تند که از سوی کشورهای 
امپریالیستی دیکته شده و منافع سرمایه داران ملی 
و بی��ن المللی را تأمین می نماید. ش��کاف طبقاتی 
عمیقی که میان اقش��ار فرودس��ت جامعه و بخش 
کوچک��ی از صاحب��ان قدرت و ثروت وج��ود دارد، 
موج��ب می گردد ک��ودکان برای تأمین معیش��ت 
حداقلی خود به جای کسب علم و گذراندن روزهای 
خوش کودکی در رفاه و آرامش��ی متناسب با شأن 
کودکی شان به کار گمارده شده و ستم های فراوانی 

را متحمل گردند. 
ک��ودکان امروز، س��ازمان دهندگان جامعه ی آینده 
هستند و توجه ویژه به شرایط اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی آنها در راستای تحول جامعه و رهایی از قید ستم و استثمار 
ضروری اس��ت. از همین رو به مصاحبه با یکی از این کودکان پرداختم 

تا بخشی از حقایق زندگی این کودکان آشکار گردد. 
مریم دختر بچه ای س��یزده س��اله ای اس��ت که در یکی از چهارراه های 
تهران گل می فروش��د. از او که لهجه ی آشنایی داشت درباره ی ملیتش 
پرس��یدم و او در پاسخ تأیید کرد که اهل افغانستان است. ازش پرسیدم 
چند ساله که به ایران آمده، در جواب گفت که در ایران به دنیا آمده ولی 
شناس��نامه ندارد و برای همین نمی تواند به مدرس��ه برود. اما جالب بود 
که س��واد داشت. وقتی ازش پرسیدم که خواندن و نوشتن را چگونه یاد 
گرفتی، در پاسخ گفت که مادرش به او خواندن و نوشتن را آموخته است. 
صحبت از مادرش که به میان آمد س��عی کردم که بیشتر از خانواده اش 
بدانم. پرس��یدم ک��ه پدر و مادرش چه کار می کنن��د و چند تا خواهر و 
برادر دارد؟ او در پاس��خ گفت که پدرش کارگر 
ساختمان است و چند وقت است که بیمار شده 
و نمی تواند کار کند. مادرش هم باید در خانه از 
پدرش نگهداری کند و سه برادر دارد که یکی از 
آنها سه سال از خودش بزرگترند و دو تای دیگر 
کوچکتر از او هس��تند که آنها ه��م در مناطق 
نزدی��ک به همان چه��ار راه کار می کنند. گفت 
ک��ه برادرم صبح ها گل ها را به من می ده و منو 
میاره اینجا، ش��ب هم با هم برمی گردیم. برادر 
بزرگت��رش از آنها در مقابل کس��انی که ممکن 
بود به آنها آس��یب برس��اند مراقبت می کرد. اما 
چه کس��ی می توانست از خود او مواظبت کند؟ 
شنیده بودم که شهرداری از یک طرف و افرادی 
در می��ان همین افراد زحمت کش هس��تند که 
ستمی که بر آنها روا داشته می شود را چند برابر می کنند. از او پرسیدم 

کودکان کار و خیابان،
مولود مناسبات

سرمایه داری

روشنک مینو

 ساالنه بیش از 5000 زن در جریان 
قتل های ناموسی کش�ته می شوند. 
کتک زدن لحظه ای زن�ان در همه 
کش�ورها به امری عادی تبدیل شده 

است. 
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 رشد مناسبات سرمایه داری در کشورهای تحت سلطه 
موج�ب می گ�ردد صنعت بومی، ورشکس�ته ش�ده و 
کارفرمایان، اقدام به تعدیل نیرو های کار خود کنند.

ک��ه در زمان کار کردن با چه مش��کالتی مواجه ب��وده ای؟ او گفت که 
برادرش به آنها یاد داده که هر موقع ش��هرداری ها آمدند آنها خودشان 
را پنهان کنند. او تا به حال بازداش��ت نشده بود ولی از میان بچه هایی 
که مشابه خودش بودند کسانی را می شناخت که بازداشت شده بودند. 

او وحشت داشت و نمی دانست که چه بالیی به سرشان می آورند.
وقتی با وضعیت خانوادگی اش آشنا شدم سعی کردم که با دغدغه های 
ذهنی او درگیر بش��وم. از او پرس��یدم که دوست داری بری مدرسه؟ او 
در جواب گفت دوست دارم اما مامانم می گه چون که شناسنامه نداری 
نمی ش��ه بری. وقت آن بود که درباره ی آرزوهایش بپرس��م. بزرگترین 
آرزوی مریم این بود که پول داشته باشد و بتواند یک تلویزیون رنگی، 
لباس های نو برای خودش و برادرهایش بخرد. با وجود آنکه سیزده سال 
داش��ت اما آرزوهایش کودکانه بود. او ب��ه فکر ازدواج نبود اما می گفت 
ممکن اس��ت مجبور شود با یکی از کارگران س��اختمانی که با پدرش 
کار می کرده و بیس��ت و هشت س��ال دارد ازدواج کند. او با شرمساری 
درباره ی این مطالب صحبت می کرد. از او پرسیدم که برخورد مردم با 
او چگونه اس��ت. او از برخورد مردم ناراضی نبود و می گفت خیلی ها با 
او حرف می زنن��د و بعضی ها به او خوراکی می دهند که او با برادرانش 

آنها را می خورد.
از مریم پرس��یدم که به نظر او چرا دخترانی هم س��ن و سال او درس 
می خوانند و در حال تفریح کردن هس��تند در حالی که او مجبور است 
که س��اعت ها برای فروش گل هایی که دارد س��ر چهارراه ها بایستد. او 
دلیل این تفاوت را پدرانش��ان دانس��ت و می گفت ک��ه پدر دخترهای 
دیگر پول دار هستند و پدر من فقیر است. او به درستی و در حد درک 
خودش به ش��کاف طبقاتی اشاره کرد. او وضعیتش را ناشی از حکمت 
الهی نمی دانس��ت یا نگفت که قس��مت امثال او چنین شرایطی است. 
گفتم یعنی تقصیر پدر تو اس��ت که ش��ما مجبورید کار کنید؟ او کمی 
فکر کرد و گفت که نمی دانم. خیلی وقت بود که داشتم با مریم حرف 
می زدم و ادامه ی صحبت ما مانع از کار او می شد. به همین خاطر از او 

جدا شدم و او را با آرزوهایش تنها گذاشتم.
مریم جزو کودکان معدودی بود که علی رغم فقر زیاد و اجبار به انجام 
کار طاقت فرسا، خانه ای داشت که شب را در آنجا سر کند و خانواده ای 
که نس��بتاً به او محبت می کردند. بس��یاری از کودکان کار در فضاهای 
ناام��ن زندگی می کنند و ه��ر روز یا روزی چند ب��ار متحمل آزارهای 
جسمی و جنس��ی می ش��وند. عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، 
ن��رخ ابتالی کودکان کار و خیابان به ای��دز را ۴5 درصد جامعه عنوان 

کرده است.
فرصت نش��د تا درباره علل شکل گیری چنین ش��رایطی به خود مریم 
توضی��ح دهم. اما پرداختن به ریش��ه های ش��کل گیری ک��ودکان کار 
بس��یار ضروری است. در وهله ی اول نتایج رش��د روز افزون مناسبات 
س��رمایه داری در کشور از یک سو و از س��وی دیگر سیاست های غلط 

دولت ها و قوانین غیر انس��انی مصوب دولت، زمینه س��از شکل گیری 
ش��رایطی از این دست اس��ت. از مهمترین ارکان نظام سرمایه داری که 
بر اساس نیروی کار کارگران استوار است، لزوم حرکت آزاد نیروی کار 
در س��طح بین المللی اس��ت که نتایج آن را به شکل مهاجرت های غیر 
قانونی در کش��ورهای مختلف برای کسب کاری مناسب شاهد بوده ایم. 
در مقاب��ل، دولتی چون ایران مانع ورود آزاد مهاجران ش��ده و س��بب 
می گردند که نیروی کار آنها از س��وی کارفرمایان تحت فوق اس��تثمار 
و س��طحی کمتر از حداقل معیش��ت مورد سوء استفاده قرار بگیرد و از 
س��وی دیگر کودکان آنها امکان اس��تفاده از امکانات جامعه را نداشته 
باش��ند. این موارد از جمله عواملی اس��ت که س��بب می شود کودکان 
مهاجر در خیابان های ایران مشغول به دستفروشی های متعدد باشند تا 
بتوانند نیازهای حداقلی خود را تأمین کنند. اما کار کودکان منحصر به 
کودکان مهاجر نیست و در بسیاری موارد شاهد حضور کودکان ایرانی 
در میان کودکان کار هس��تیم. از جمله علل کار این کودکان ش��رایط 
اقتصادی و سیاس��ت های دولت هاست. رشد مناسبات سرمایه داری در 
کشورهای تحت سلطه موجب می گردد صنعت بومی ورشکسته شده و 

کارفرمایان اقدام به تعدیل نیرو های کار خود کنند از دیگر سو قوانینی 
چ��ون قراردادهای موقت عالوه بر آنکه کارگران را مجبور می نماید که 
با دستمزدهای پایین تر از حداقل دستمزد کار کنند، باعث می شود که 

امنیت شغلی نداشته باشند و هر لحظه از کار بیکار شوند.
 کودکان کارگران بیکار شده مجبور می شوند همچون والدین خود کار 
کنند و در تأمین هزینه های خود بکوش��ند. کار کودکان یکی از نتایج 
این شرایط اقتصادی است، اعتیاد، فحشا، دزدی، قتل و سایر مسائل از 
دیگر نتایج نامناس��ب این شرایط و آینده ی محتمل این کودکان است. 
بنابراین زیربنای اقتصادی کشورهای تحت سلطه ای چون ایران عامل 
اصلی ش��کل گیری کودکان کار اس��ت که تنها راه رهایی از این پدیده 
که خودش می تواند عامل ش��کل گیری سایر مشکالت اجتماعی باشد، 
ش��کل دادن به نظامی است که تضادهای طبقاتی را از میان برداشته و 

همه ی انسان ها بتوانند در شرایطی برابر، زندگی کنند. § 
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آندره لئو: زنی در کمون پاریس

 برگرفته از سایت ها

سایه زناِن آندره لئو در روز 18 اوت 18۲8 در 
ش��هر لوزینیان متولد شد و درسال 
1900 در پاریس در گذش��ت. نام 
حقیقی اش لئودی��ل برا بود و یکی 
از زن��ان فرام��وش ش��ده ی تاریخ 
و مش��خصا تاری��خ کم��ون پاریس 
می باشد که در کنار لوئیز میشل و 
بسیاری دیگر بطور فعال در کمون 
پاریس ش��رکت داش��ت. ام��ا باید 
یادآوری کرد که فعالیت و مبارزات 
وی به چند ماه وقایع کمون پاریس 

در سال 1871 محدود نمی شود.
پدر آن��دره لئ��و محض��ردار بود و 
دوران کودک��ی اش در محیط��ی 
بورژوائی گذشت. مادرش کاتولیکی 
دوآتش��ه ک��ه او را تح��ت آموزش 
وتربیتی مذهبی قرار داد و برخالف 
می��ل اش اولی��ن مراس��م مذهبی 
تعمید را انجام داد. لئودیل با وجود 
اینکه از زندگ��ی مرفهی برخوردار 
بود، به س��رعت به وج��ود فقر پی 
ب��رد و از طبقه ی ب��ورژوازی فاصله 
گرف��ت. مطالع��ه، از عالیق زندگی 

اش ب��ود. در آن دوره، م��اری ژان 
کندرس��ه، مشغولیت ذهنی اش بود 
و در کتاب��ش به نام » نوش��ته های 
سیاسی« از او و نویسندگان دیگری 
از جمله »ژان ژاک روسو« و »دنی 

دیدرو« یاد کرده است.
خانواده ی لئودیل هرچند بورژوا، اما 
احتماال جمهوری خواه بوده اند، زیرا 
پ��س از کودت��ای 18۴8، مجبوربه 

وط��ن  ج��الی 
ش��ده و درمحلی 
نزدیک��ی  در 
در  ش��هرلوزان 
اقام��ت  س��ویس 
درآنجا  می کنند. 
»پي یر  با  لئودیل 
گرگوارشامپکس«  
آش��نا و در س��ال 
او  ب��ا   1851
ک��رد.  ازدواج 
آم��وزگاری  پی یر 
بودکه  فرانس��وی 

نی��ز  او   18۴8 کودت��ای  از  بع��د 
ب��ه س��ویس پناهن��ده ش��ده بود. 
پی ی��ر ش��امپکس مرید 
فیلس��وف  )پییرل��ورو( 
متفک��ر  فرانس��وی، 
سوسیالیست، مسیحی و 

صلح طلب، بود. 
ب��ا  مصاحب��ت  دراث��ر 
با  لئودی��ل  ای��ن م��رد، 
آش��نائی  سوسیالیس��م 
پیدا کرد.)اما برخالف او، 
اش  درتمام طول حیات 
ش��دیدا ضد روحانیت و 

ضد دین پایدار ماند(.
 ،1853 ژوئ��ن   8 در 
لئودی��ل، دوقلوئ��ی ب��ه 
نام ه��ای آن��دره و لئو به 
تم��ام  در  و  آورد  دنی��ا 
نویس��ند گی اش  زندگی 
این  نام ه��ای کوچک  از 
دو فرزن��د پس��رش به عن��وان نام 
مس��تعار اس��تفاده کرد. آیا لئودیل 
می توانس��ت با اس��م واقعی اش به 
مشکل  مشهورش��ود؟  اندازه  همان 
بت��وان  این امر را تایی��د کرد، زیرا 
درآن زم��ان، زنان دیگری، از جمله 
)ژرژ س��اند( مجبور بوده اند همین 
تدبیر را )استفاده ازنام مردانه( برای 

مورد قبول واقع شدن به کار برند.

لئو دیل به حق 
ن��ام  شایس��ته 
می باشد،  مولف 
زن  ای��ن  زی��را 
از  بیش  ادی��ب 
و  رمان  پان��زده 
داستان  چندین 
ب��ه  رس��اله  و 
تحریر  رشته ی 
و  آورده  در 
نیز  روزنامه نگار 
اس��ت. در  بوده 
همی��ن رابط��ه 
از وی دع��وت ب��ه عم��ل آم��د در 
هفته نام��ه ی« برابری » نش��ریه ی 
انجمن بی��ن الملل��ی کارگران که 
در سویس توس��ط باکونین  انتشار 
بنویس��د. درسال 1869  می یافت، 

لئودی��ل به عن��وان یک��ی از اولین 
فرانسوی  سوسیالیست  نویسندگان 
مورد تقدیر قرار گرفت. او نشریه ی 
طی کم��ون  در  را  »پاجتماع��ی« 

پاریس منتشر می کرد.
اولی��ن رمان اش به ن��ام« ازدواجی 
رس��وایی برانگیز« و ب��ه دنبال آن 
طبیعت��ا رم��ان » یک ط��الق« را 
آفرید. این دو رم��ان مورد توجه و 
نقدی مس��اعد قرار گرفتند و برای 
لئو دیل شهرتی نس��بی به ارمغان 

آوردند.از این پس، لئو دیل فقط به 
نام آندره لئو شناخته خواهد شد.

او بی��ن س��ال هاي186۴ و 1869 
چندین اثر منتش��ر کرده،از جمله: 
آرمان روس��تائیان، یک پیر دختر و 
انتظار و امید. در س��ال 186۴ لئو 
دیل ب��را به عضوی��ت در جامعه ی 
در  ش��د.  پذیرفت��ه  نویس��ندگان 
س��ال 1867 وی اولین رس��اله ی 
سیاس��ی اش را به نام » زن و آداب 
و رس��وم » به پایان رساند. در این 
رساله، پرودن  و ژول میشله به علت 
درک شان از جایگاه و نقش زنان در 
جامعه موکدا م��ورد انتقاد لئودیل 
قرارگرفته اند. باید یادآوری کرد که 
دو نف��ر نامبرده به ط��وری قاطعانه 

ضد زنان فمینیست بوده اند.
ازهمین زمان، لئودیل، برای رهائی 
زنان وبرپایی جمهوری، درچارچوب 
فمینیس��تی، به مبارزه ای  نبردی 
کام��ل روی م��ی آورد. وی یکی از 
موثرتری��ن چهره ه��ای فمینیس��م 
و آرمان های س��ترگ جهانش��مول 
در آن عص��ر می باش��د. لئودی��ل، 
با ماری��ا درم، پل منک وبس��یاری 
دیگ��ر آش��نائی پیدا کرد. درس��ال 

1868درطراحی برنامه ی  »جامعه 
ی حق��وق زن« ب��ا لوئیز میش��ل، 
الی��زه و نوئه می رکل��و و ماریا درم 
ب��ه همکاری پرداخ��ت و هم زمان 
در انتش��ار روزنام��ه »حقوق زنان« 
لئودیل در هم��ه جا آموزش دینی 
را افش��ا می ک��رد و ب��رای دختران 
همان سیستم آموزشی را پیشنهاد 
می کرد که پس��ران از آن برخوردار 

بودند. 
ادامه در صفحه 8....
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برگی از  هیچ چیز غیر سیاسی نیست،
حتی رختخواب هایمان

ستایش.ح

چن��د وقت��ی اس��ت که 
سیاس��ی نبودن نه تنها یک افتخار است بلکه سیاسی بودن به نوعی 
حماقت و بالهت تعبیر می ش��ود. آن هم در ش��رایطی که در دنیای 

امروز از قیمت نان سر سفره گرفته تا دارو و مسکن، رابطه ی تنگاتنگی 
دارد با سیاست. و البته جای تعجب است که بسیاری از آنانی که این را 

انکار می کنند از همَنس��الن ما هستند و به طور حتم، ایستادن خود 
و دیگر دوستانش��ان را در صف برای گرفتن شیر سهمیه ای و نوبت 
کوپ��ن، در دوران کودک��ی خوب به یاد دارن��د. صف هایی که رابطه 
مس��تقیم داشت با سیاس��ت اقتصادی دوران جنگ و در یک کلمه 

با سیاست.
حاال این که چطور به یک باره سیاس��ت »بد« می ش��ود و همه ی 
تحرکات عالم بش��ریت وجهه ی »مدنی« به خود می گیرد دیگر از 
آن عجایب قرن بیست و یکمی است که از دم و دستگاه هر کسی 
س��ر درآورده. از اصالح طلبان گرفته تا فمنیس��ت های اسالمی و 

کمپینی ها، دموکراسی  خواهان و صلح  طلبان و ..... . 
از آنج��ا که هر تفکر و ایدئولوژی منافع طبقه، گروه یا دس��ته ی 
خاص��ی را نمایندگ��ی می کند باید اعالم کنیم ک��ه این تفکر بر 
خالف ادعای »نوش��ین احمدی خراس��انی«ها منافع ما زنان را 
به هیچ وج��ه نمایندگی نمی کن��د. چرا که هیچ  چی��ز ما زنان 
غیرسیاسی نیست از جمله روابط عاشقانه ی رختخواب هایمان. 

بگذارید ماجرایی را نقل کنم.
ب��ا  پی��ش  روز  چن��د 
صحب��ت  دوس��تی 
می ک��ردم ک��ه مدت ها 
در محی��ط کار ب��ا ه��م 
همکار بودیم و اکنون از 
دوستان صمیمی یکدیگر 
می آیی��م.  حس��اب  ب��ه 
از  س��اله  س��ی  دخت��ری 
طبق��ه  ی متوس��ط تهران 
با ظاهری مدرن، آراس��ته، 
کرده،  تحصیل  غیرمحجبه، 
خوش مش��رب  و دوس��ت 
ماهی  اکنون چهار  داشتنی. 
اس��ت که بعد از یک س��ال 

نام��زدی، با همس��رش زندگ��ی می کند و تا 
کن��ون به دلیل »ترس« هنوز نتوانس��ته با او 

رابطه جنسی برقرار کند.
 برای من تعریف می کرد که چطور مس��ئله 
در روزهای اول برای همسرش عجیب بوده 
و حتی به نوعی به او برخورده که چرا همسر 
م��درن و امروزی اش حاضر به برقراری این 
رابطه نیست. مش��اور به او اطمینان خاطر 
داده که این مس��ئله کامال طبیعی اس��ت؛ 
چرا ک��ه تغییر فاز، آن هم در مدت زمانی 
کوت��اه،  از نقش دختری »نجیب« و فاقد 

هر گونه رابطه جنسی 

تا س��ن سی سالگی 
به دخت��ری توانمند 
از  ب��ردن  ل��ذت  در 
رابطه جنسی دشوار 
غی��ر  ت��ا ح��دی  و 

ممکن است.
 او به صراحت اعالم می کرد که تا چند هفته پیش حتی از فکر کردن در 
مورد لذت جنسی، احساس گناه می کرده است. نه گناهی به درگاه خدا 
)که این نیز در میان دختران مذهبی می تواند رخ دهد(، بیش��تر چیزی 
ش��بیه عذاب وجدان در  
این م��ورد که در جامعه 
دخت��ری نجی��ب و پاک  

نیست. 
ابعاد  از  وقتی به مس��ئله 
ن��گاه می کنی  گوناگ��ون 
تنها چیزی ک��ه می بینی 
بی رحم��ی  مردس��االری 
است که در همه ی زندگی، 
معیار سنجش و تربیت یک 

دختر است. 
»نجابت«،  چ��ون  مفاهیمی 
و  »پاکدامن��ی«  »عف��ت«، 
کلمات بس��یار دیگ��ری که 
زاییده  نظامی ضدزن است و 
به حتم س��اده انگاری خواهد 
بود اگ��ر مردس��االری را تنها 
یک موضوع اخالقی و فرهنگی 
بدانیم؛ چرا که نظام فرهنگی مردس��االر همانن��د هر عامل فرهنگی 
دیگری تنها روبنایی اس��ت بر ساختار اقتصادی و  اقتصاد و سیاست 
جزو الینفک یکدیگرند، و فرهنگ، بخشی از روبنای سیاسی است .

 تنه��ا زمانی می توانیم  دس��تاوردهای حقیقی در زمینه  ی فرهنگ 
داشته باشیم که پایه های اقتصادی جامعه )به معنای روابط اقتصادی 
میان آدم ها( عوض ش��ود که این کار هم باید بعد از  عوض کردن 
روبنای سیاس��ی )سرنگونی دولت حاکم و  اس��تقرار دولت نوین( 
ممکن است. اما از همین امروز باید معیارهای سیاسی و فرهنگی 
را  جامع��ه  آن 
تمری��ن کنیم  یا 
ب��ه عب��ارت بهتر، 

زندگی کنیم.
 ای��ن ض��رورت نه 
خیاب��ان  در  تنه��ا 
و  کار  محی��ط  و 
... ح��س می ش��ود 
در  حت��ی  ک��ه 
رختخواب هایم��ان 
م��ا را به هم��آوردی 

می طلبد. §
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رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعالم کرد روزانه 
فوت  زیبایی  جراحی های  تیغ  زیر  ایران  در  زن  دو  تا  یک 

می کنند.

تصور بدنی
تصور از بدن را تصویری 
فرد  هر  که  می§داند 
شکل  و  اندازه  از 
نیز  و  دارد  بدن خود 
فرد  که  احساسی 
تک   تک  به  نسبت 
دارد  اعضاء  کل  و 
ابعاد  شامل  و 
)تفکر  شناختی 
مورد  در  فرد 

ابعاد  خود(،  بدن 
و...(،  بینایی  بویایی،  ادراکی)لمس، 

ابعاد عاطفی )احساس فرد نسبت به خود(، 
ابعاد رفتاری و اجتماعی می باشد .

رسانه های گوناگون مانند تلویزیون، رادیو، 
قدرت  با  غیره  و  ماهواره  اینترنت،  سینما، 
اذهان  بر  تاثیر گذاری  در  خود  فوق العاده 
صاحبان  زیبایی  معیارهای  مردم،  توده ی 
در  می کنند.  بازتولید  را  سرمایه  و  قدرت 
و  از صورت  اکثریت جامعه  تعریف  نتیجه، 
که  است  معیاری  تابع  نقص،  بدون  بدنی 

رسانه ها به نمایش می گذارند.
سایز  که  دخترانی  درصد   80 از  بیش   •
آنها ۴ است در رژیم به سر می برند )مرکز 

تحقیقات مباحث اجتماعی( 
• تنها 5 درصد زنان به طور طبیعی صاحب 
اندامی مطابق با آنچه در تبلیغات به عنوان 
می شود،  گذاشته  نمایش  به  ایده آل  اندام 
هستند. )مرکز تحقیقات مباحث اجتماعی(

• میانگین وزن مدل ها ۲3 درصد کمتر از 
یک زن به طور متوسط است.

 این در حالی است که در ۲0 سال پیش این تفاوت فقط 8 درصد بود. 
)مرکز تحقیقات مباحث اجتماعی( 

• هر ساله حدودا  33میلیون دالر صرف برنامه های کاهش وزن، غذاها و 
 .)HealthAtoZ.com( نوشیدنی های رژیمی می شود

• در 95 درصد مواقع افراد نمی توانند رژیم خود را ادامه بدهند )باربارا 
کوهن(.

• تبلیغات تلویزیون و مجالت ، تصاویری بسیار ایده آل و خیالی از زن به 
نمایش می گذارند. تحقیقات نشان داده اند که  نمایش اینگونه تبلیغات 
تاثیری منفی بر تصویر ذهنی از بدن می گذارد )مرکز تحقیقات مباحث 

اجتماعی(. 

منبع :
http://loveyourbody.nowfoundation.org

توضیح عکس  شماره  ی یک 
” ایزاب��ل کارو“ بازیگر و مدل فرانس��وی که ب��ر اثر بیماری 

آنورکسیا،، در سن ۲8 سالگی درگذشت.
به نقل از دیلی میل، وی از س��ن 13 س��الگی و در تالش برای 
الغر نگاه داش��تن خود، به بیماری مذکور مبتال 

شده بود.
در س��ال ۲007، یک عکاس ایتالیایی، با انتشار 
تصاوی��ر برهنه او در نش��ریه ه��ا و بیلبوردهای 
بزرگ ش��هری، س��عی کرد، دختران جوان را با 
 anorexia آسیب های ناشی از بیماری عصبی

آشنا کند.
گفته می ش��ود ایزابل در هن��گام مرگ با 160 

سانتی متر قد، تنها 31 کیلو وزن داشت.
اضاف��ه می ش��ود بیماری آنورکس��یا، به 
دلی��ل ترس ف��رد از افزای��ش وزن ایجاد 
ش��ده و فرد دچار الغری مفرط می شود، 
ازخوردن غذا امتن��اع می کند و یا غذا را 
خورده اما عمدتا بر می گرداند. این افراد 
معم��والً تصویری نادرس��ت از اندام خود 
دارن��د . همیش��ه خی��ال می کنند چاق 
بوده و به اندازه کافی الغر یا خوش اندام 

نیستند.
یکی از دالیل آن، رواج تبلیغاتی اندامهای باریک و فش��ارهای عصبی در 
جامعه اس��ت. مبتالیان به آنورکس��یا مدت طوالنی خود را گرس��نه نگه 
می دارند . ملین ها یا قرص  ه��ای الغر کننده مصرف می کنند، وعده های 

غذایی را حذف می کنند، عصبی اند و بی خوابی دارند. §

برگی از 
حقایق

پریا
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انترناسیونال اول بود.
بناب��ر آنچ��ه برش��مردیم، امروز 
می توان ادعا کرد، آندره لئو زنی 
قبل  استعداد های گوناگون،که  با 
از بس��یاری، برغیر قابل تفکیک 
از  آرمان های جهانش��مول  بودن 

یکدیگر، پی برده بود.
آن��دره لئو فمینیس��ت ب��ود ولی 
اعتقاد راسخ داشت که نمی توان 
مس��ائل  ب��ه  پرداخت��ن  ب��دون 
ب��ه  آن،  کلی��ت  در  اجتماع��ی 
مس��اله ی فمینیس��تی پرداخت. 
ب��رای او به همین من��وال مبارزه 

در راه صلح امری اساسی بود و به 
طور کلی تم��ام مبارزات را زمانی 
موث��ر میدانس��ت که ب��ه صورت 

انترناسیونالیستی صورت گیرند.
تم��ام  ن��زد  را  بین��ش  ای��ن 
فمینیس��ت های آن زمان می توان 
یافت. مضافا ب��رای آن ها، جدایی 
کلیسا از دولت امری مسلم به نظر 

می رسید. §

جهت اطالع عموم
علیه  بیانی��ه ای  پی��ش  چندی 
تفکیک جنسیتی و منشوری در 
دف��اع از حقوق زنان در وبالگی 
با عنوان ”عصیان زن “ منتش��ر 
شد. آدرس های ای میل و فیس 
بوک و وب��الگ آن نیز بس��یار 
شبیه به آدرس های ما می باشد. 
ب��ا توجه ب��ه اینکه تع��دادی از 
خوانندگان را نیز دچار اش��تباه 
کرده ب��ود و فکر کردند که این 
آدرس ها و ای��ن وبالگ متعلق 
ب��ه م��ا می باش��د. الزم دیدیم 
که صریح تر ای��ن موضوع را به 
اطالع همه برس��انیم. متاسفانه 
چنین کارهایی فضای ناسالمی 
را پدید می آورد و سوء استفاده 
فرصت طلبانه تلقی می شود. از 
می��ان این همه اس��م و عنوان ، 
انتخ��اب نامی ک��ه قبال موجود 
بوده و ش��باهت بس��یار نزدیک 
آدرس های الکترونیکی بیش��تر 
به یک فرافکنی ش��باهت دارد 
تا اش��تباه س��هوی این توضیح 
جهت اطالع همه خوانندگان و 
کسانی اس��ت که در این مدت 
دچار اش��تباه شدند و یا ممکن 
است با این وبالگ و فیس بوک 

مواجه شوند.

ادامه ی زناِن سایه

همان طور که در مقدمه یاد آوری 
کردیم، لئودیل بسیار فعاالنه در 
کمون پاریس ش��رکت داش��ته و 
روزنامه ی »اجتماعی« را منتشر 

میکرده است.
پ��س از کمون پاری��س، لئودیل، 
با دوس��ت همراه��اش بنوا ملون 
که در س��ال 1868 با وی آش��نا 
ش��ده بود، تبعید ش��دند. در آن 
زمان بنوا مل��ون یکی از رهبران 


