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اخبار كوتاه
تعامل مجلس و دولت ضدمردمي

مجلس اسالمي و ضدمردمي كار بررسي وزراي پيشنهادي
احمدي نژاد را به پايان رساند و به جز سه نفر ،به باقي آنها
رأي اعتماد داد  .از نكات قابل توجه اين نمايش پارلماني
ديني اين بود كه شايعاتي مبني بر فرمان خامنه اي به
نمايندگان مبني بر دادن رأي اعتماد به برخي چهره هاي
معين كابينه در رسانه ها منتشر شد .نمايندگاني كه از
مردم حكم نگيرند ،الجرم در برابر هر مستبدي گردن خم
مي كنند .نكته ي ديگر در جلسه رأي گيري آن بود كه
بدليل باز بودن ناآگاهانه ي ميكروفن يك نماينده ،سخن
وي مبني بر اينكه هر كي صحبت از تقلب كنه ،ميبرن
كهريزك بر روي آنتن رفت .شوخي و خنده آنها درباره ي
كهريزك همزمان است با درد و رنج بسياري از بازماندگان
كهريزك و نيز جانباختگان اين كمپ تربيت اسالمي.

شكنجه قرون وسطايي بر روي
يك دانشجو

خبرگزاری هرانا  :امید گلباز دانشجوی محروم از تحصیل
رشته فلسفه دانشکده الهیات دانش گاه فردوسی است که
در  23تیرماه  1384در میدان ونک تهران از سوی ماموران
امنیتی همراه با استفاده از اسپری فلفل و ضربوشتم
شدید بازداشت و به بازداشتگاهی منتقل شد که همچنان
برایاش مجهول است
گلباز در طول دورهی بازداشت دچار شکستهگی انگشتان
که بر اثر ضربات با باتوم و حتا بریدهگی و قطع یک بند
از انگشت وی که در بازداشتگاه بی نام و نشان و در
البهالی درب های آهنین آن صورت گرفته ،شده است.
همچنین مواردی از خونریزیهای داخلی وی اعم از
خونریزی معده و پاره شدن مویرگهای مثانه و همچنین
ضرب دیدهگی شدید از ناحیه کمر و شکستهگی یکی از
دندانها پس از معاینههای دکت تایید شده که حاکی از
شکنجههای طاقتفرسا و وحشیانه صورت گرفته بروی
وی در زندان است.

فعال كانون صنفي معلمان
بازداشت شد

رسول بداقی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران و فعال
حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
طی هفته جاری نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل
شخصی آقای بداقی ،اقدام به تفتیش منزل و ضبط لوازم
شخصی وی از جمله دست نوشته ها ،کتب و غیره کرده
و سپس این فعال صنفی و همکار مجموعه را با خود به
نقطه نامعلومی منتقل کرده اند.

 5دانشجوي دانشگاه فردوسي
دستگير شدند

 5تن از فعالين دانشجويي دانشگاه فردوسی مشهد که
همگی عضو ستاد شهروند آزاد و از حامیان دانشجویی
مهدی کروبی در انتخابات ریاستجمهوری در شهر مشهد
نیز بودهاند ،بازداشت شدند.
بازداشتشدگان به نامهای محسن صنعتیپور دبیر
تشکیالت انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه فردوسی
مشهد ،شایان صارمی دبیر سیاسی این تشکل ،امین
ریاحی و مهدی خسروی از فعاالن نشریات دانشجویی
و افتخار برزگریان از اعضای عادی انجمن اسالمی این
دانشگاه ،در اقدامی هماهنگ در شهرهای مشهد ،تهران و
سبزوار بازداشت شدهاند.
اين بازداشت ها درحالي صورت مي گيرد كه به روزهاي
گشايش دانشگاه ها نزديك مي شويم .دانشگاه هايي كه
همواره سنگر آزادي بوده اند و به زودي نيز سنگرهاي
نوين مقاومت مردمي خواهند شد.
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سرنگون باد حاكميت سركوب
برقرار باد حاكميت مردم

نگاهي به جنبش كارگري در ايران
نويسنده :فرامرز داور
ترجمه :امير .ك
در ايران رژيم فاسد مذهبي زندگي را براي كارگران،فقيران
و اكثريت شهروندان جامعه به شدت دشوار كرده است.
تقريبا  50درصد جامعه زير خط فقر زندگي مي كنند.
نرخ بيكاري حدود  20درصد است،بيش از  1500كارخانه
تعطيل شده است و نرخ تورم حدود  30درصد است كه
بخشي از آن به دليل مديريت نادرست بودجه توسط دولت
احمدي نژاد است .در همين زمان ،در كشور خصوصي
سازي فزاينده اي جريان دارد كه در آن شركت هاي
دولتي كمتر از ارزش واقعي آنها به كساني از خودي هاي
صاحب ثروت و قدرت رژيم فروخته مي شود .درنتيجه
ي آن ،ثروت كشور در حال بازتوزيع است ،عمدتا به نفع
اقليتي ناچيز .ده درصد ثروتمند جمعيت 21 ،برابر دهك
فقير جامعه درآمد دارد.
در  30سال گذشته حاكمان روحاني و شريك هاي
اقتصادي آنها در مراكز تجاري سنتي (بازار) به شكلي
خشونت بار مطالبات اقتصادي و آزاديخواهانه ي مشروع
مردم ،به ويژه فقيران ،طبقه كارگر ،زنان ،و جوانان را
سركوب كرده اند .به اين سركوبگران اعضاي نهادهاي
نظامي و امنيتي اي پيوسته اند كه سازمان هاي آنها بر پايه
ي خصوصي سازي «خودي» مؤسسات اقتصادي سابقا
دولتي بر بر مؤسسات عمده مالي تملك دارند و يا بر آنها
كنترل اعمال مي كنند.
در تظاهرات هاي توده اي اخير عليه نتايج انتخابات
رياست جمهوري (كه به طرز آشكاري با پشتيباني علي
خامنه اي به نفع محمود احمدي نژاد دستكاري شد) سپاه
پاسداران و شبه نظاميان بسيجي دست به يورش خشونت
آميز عليه معترضين زدند .در واقع ،در  30سال گذشته
رژيم قادر بوده است مخالفين و خيزش هاي دوره اي را از
طريق به كار بردن برگ ناسيوناليستي ضدامپرياليستي و
بهره گيري از تبليغات مذهبي عوامانه سركوب كند .رژيم
به عنوان آخرين حربه ،هيچگاه در سركوب خشن هرگونه
مقاومت توده اي ترديد نمي كند.
اما مردم ايران هرگز از مقاومت خود،پيكار براي آزادي،
دموكراسي و عدالت اجتماعي و حق تعيين سرنوشت
اجتماعي خود دست بر نداشته اند .جنبش كارگري مدتي
طوالني است كه براي حقوق خود مي جنگد .در نخستين
ماههاي انقالب  ،1357كارگران شوراهاي كارگري را
سازمان دادند و كنترل برخي كارخانه ها و مؤسسات را
در دست گرفتند .اما به زودي سركوب سياسي آغاز شد و
اين فعالين كارگري ،همراه با گروه ها و افراد سوسياليست
و مترقي ،به طرز خشونت باري سركوب شدند .پس از
آن مراكز كارگري وابسته به رژيم همچون خانه كارگر و
شوراهاي اسالمي كار به منظور كنترل كارگران تأسيس
شدند .تحت قانون كار ايران ،اين شوراها مي توانند در
شركت هايي با بيش از  50كارگر راه اندازي شوند .هدف
آنها «تبليغ و ترويج فرهنگ اسالمي و دفاع از دستاوردهاي
انقالب اسالمي» است.
در سالهاي اخير فعالين كارگري اتحاديه هاي مستقلي را
سازمان داده اند .تالش آنها پاسخي به خصوصي سازي
بوده است كه در خالل آن مالكين جديد به منظور كسب
سريع سود بسياري از شركت ها را تعطيل كرده اند .اين
مسأله به نوبه خود باعث افزايش شديد اخراج سازي و
شرايط دشوار براي كارگران شده است كه از به تعويق
افتادن دستمزدها رنج مي برند و مجبور به استخدام هاي
موقت با دستمزدهاي پايين تر مي شوند.
برخي از فعالين كه از اين واقعيت آگاهند كه ايران منشور
سازمان بين المللي كار (آي ال او) را امضا نموده است،
تماس هايي با برخي اتحاديه هاي بين المللي برقرار كرده
اند (از جمله كنفدراسيون اتحاديه هاي كارگري بين المللي
و بين الملل آموزش) .فدراسيون بين المللي كارگران حمل
و نقل و اتحاديه بين المللي انجمن هاي كارگري مواد
غذايي ،هتل ها ،رستوران ها ،خدمات ارسال غذا در 26
جون  2009فراخوان اقدامي جهاني را به منظور مطالبه ي
به رسميت شناختن حقوق بنيادين دموكراتيك كارگران در
ايران سازمان دادند.
در مبارزات كارگري در ايران در طي سالهاي اخير ،برخي
فعالين كه گرايش هاي سياسي راديكال داشته اند قادر

شدند گروه هاي همبستگي كوچكي را شكل دهند ،براي
مثال اتحاديه آزاد كارگران ايران ،مركز حقوق كارگران
ايران ،كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي
كارگري ،و كميته ي پيگيري براي تأسيس سازمان هاي
كارگري مستقل .رويداد كليدي ،بيانيه تأسيس سنديكاي
كارگران شركت اتوبوسراني تهران و حومه در سال 2005
و به رسميت شناختن آن توسط آي تي اف و برخي
اتحاديه هاي بين المللي ديگر بود .حركت مهم ديگر در
جنبش كارگري ايران تأسيس سنديكاي مستقل كارگران
شركت نيشكر هفت تپه در اكتبر  2008بود كه خشونت
رژيم بر كارگران مبارز را در پي داشت.
از سال  2005اعضاي سنديكاي شركت اتوبوسراني ،و
در سه سال اخير ،فعاالن كارگري متعلق به سنديكاي
هفت تپه ،اتحاديه معلمان ،سنديكاي نقاشان ساختماني
و بسيراي ديگر از گروه هاي كارگري مورد آزار ،ضرب
و شتم و شكنجه قرار گرفته اند و به حبس محكوم شده
اند .در سالهاي اخير فعالين كارگري روز جهاني كارگر را
جشن گرفته اند ،به رغم اينكه رژيم روشن كرده است كه
چنين اقدامات نماديني را سركوب خواهد كرد .درنتيجه
بسياري به جرم مشاركت در جشن اول مي و فعاليت هاي
مشابه هم اكنون در زندان اند و يا در انتظار دادگاه به سر
مي برند.
با اين وجود ،تالش هاي كارگران مبارز طنين سياسي
نيرومندي داشته است .از جمله بيانيه هاي منتشره توسط
فعالين كارگري بيانيه اي است كه نشانگر نيرويي كارگري
است كه از نظر سياسي رشد يافته است .در بخشي از
آن مي خوانيم «كارگران ايراني با دستمزدهاي به شدت
پايين ،اخراج سازي هاي گسترده ،دستمزدهاي معوقه
براي ميليون ها كارگر ،گسترش قراردادهاي موقت كاري،
پيمانكاري  ...قراردادهاي سفيد امضا ،دستگيري و حبس
كارگران ،سركوب تجمعات و سازمان هاي كارگري ...
احكام قرون وسطايي  ...ضرب و شتم كارگران  ...نقض
حقوق كارگران  ...روبرويند .اين شرايط اختناق سالهاست
كه وجود دارد  ...ما كارگران توليدگران سازمان يافته ي
تمام ثروت جامعه هستيم و زندگي در صلح و رفاه مطابق
با باالترين استانداردهاي بشر امروز را حق اساسي خود
مي دانيم».
اين بيانيه مطالبات متعددي را طرح مي كند ،از جمله:
* تضمين امنيت شغلي
* افزايش بالدرنگ حداقل حقوق
* حق تشكيل سازمان هاي مستقل كارگري
* برابري كامل براي زنان
* آزادي تمام كارگران زنداني
* به رسميت شناخته شدن اول ماه مي به عنوان روز
تعطيل رسمي
در تظاهرات هاي اخير عليه انتخابات رياست جمهوري در
جون و جوالي  ،2009كارگران سازمان يافته از خواست
مردم براي يك انتخابات آزاد ،آزادي هاي مدني ،دموكراسي
سياسي و عدالت اقتصادي پشتيباني كردند .اگر چه فعالين
كارگري متحد نيستند و اپوزيسيون سوسياليستي بسيار
ضعيف است ،اما گروه هاي راديكال معيني در مبارزه مردم
براي دگرگوني نظام سياسي موجود مشاركت كردند .براي
مثال در ميان خواسته هايي كه توسط كميته ي هماهنگي
براي كمك به تشكيل سازمان هاي كارگري مطرح شد
«آزادي سياسي غير مشروط» و آزادي تشكالت از جمله
«سازمان ضد سرمايه داري» وجود داشت .گروهي ديگر،
كميته همبستگي براي تشكيل اتحاديه كارگران ساختماني
از انقالب توده اي پشتيباني كرد و خواستار «انتخابات آزاد
و دموكراتيك» ،آزادي احزاب سياسي ،و آزادي تظاهرات
شد .بدون شك طبقه كارگر ايران در مبارزه دموكراتيك
جاري درگير است.
http://www.zmag.org/zspace/
faramarzdadvar

نماينده امروز ،قاتل ديروز

ايرج مصداقي در كندوكاوهاي تاريخ جنايت هاي سي ساله
نامه اي را منتشر كرده است كه نشان مي دهد توكلي
نماينده كنوني مجلس و از اصولگرايان به اصطالح منتقد
نخستين قاتل زنان به جرم عشق آزاد در جمهوري اسالمي
بوده است .پس از بازنشستگي يا بازنشاندگي سران سياسي
ضدانقالب اسالمي در دهه هاي اول حكومت ،در دوره
اخير صندلي هاي قدرت را قصاب ها و جالدان و تير
خالص زنان و پادوهاي اجرايي آن زمان در دست گرفته
اند .تاريخ اينگونه است .آن شهنشهاني كه حكم صادر مي
كردند به زير كشيده شده اند و جالد دربار بر تخت جلوس
كرده است .نرگس جباري نخستين زني بوده است كه به
جرم رابطه اي با غير همسرش در جمهوري اسالمي و
توسط سياستمدار امروزين به قتل رسيده است .در قسمت
هايي از اين نامه كه محمدرضا روحاني ،حقوقدان ،خطاب
به ايرج مصداقي نوشته مي خوانيم:
...من از اهالی ساری هستم و به اعتبار مازندرانی بودن و
آشنایی با عناصر و شرایط محلی در مأموریتهایی مانند
دفاع از دانشجویان در دادگاههای جنایی مازندران ،دفاع از
محصلین و چندتن از اهالی بهشهر در دادگاههای جنحه
بهشهر ،اعالم جرم و تعقیب آمران و عامالن قتل ونداد
ایمانی هوادار سازمان چریکهای فدایی خلق در دادسرای
شاهی(قائمشهر) تحقیق دربارهی حمله به تظاهرات
مجاهدین در شاهی و گرگان و بابل و تهیه گزارش برای
جمعیت حقوقدانان ،عضویت در گروه تحقیقات درباره قتل
سران خلق ترکمن و قتلهای گنبد کاووس شرکت داشتم.
در باره قتل خانم نرگس جباری از اهالی بهشهر که زن
جوان شوهرداری که احتما ًال حامله بوده است ،شکایتی
به جمعیت حقوقدانان ایران رسیده بود که آن را برای
تحقیق و تعقیب به من ارجاع کردند ... .در این مورد خاص
آنچه که بطور کلی روشن شد این که خانم نرگس جباری
به علت سقوط از بلندی دچار ضایعهی مغزی و حواس
پرتی بود .احتما ًال بیش از تحمل مقامات «ناموس پرست»
کمیته انقالب اسالمی بهشهر در کوچه و بازار با مردان
نامحرم گفتگو میکرد .او را به کمیته بردند .محکوم به
مرگ کردند .هنگام اجرای «عدالت» به تهیگاه او شلیک
کردند و زجرکش شد .به نظر میرسد او از اولین زنانی
است که به این اتهام به قتل رسید .در هر حال کسی
حاضر به شهادت کتبی نبود .میترسیدند .یازده نفر (سه
زن و هشت مرد) شهادت دادند که جزئیات را از دیگران
شنیدند .کسی گواه عینی نبود .شهادت بر شهادت بود مثل
این که شنیدم که چنین گفت .غالب ًا سعی داشتند که عوامل
اجرای قتل را نام نبرند .اما همگی آمر این قتل را احمد
توکلی مینامیدند .گواهی دفن به دست نیامد .وکالت نامه
امضا شده مدعیان خصوصی فاقد گواهی صحت امضا بود.
ناگزیر با اتکا به اطالعات مندرج در شکایت نامه ارسالی به
جمعیت حقوقدانان به دادسرای بهشهر اعالم جرم کردم.
و این نگرانی وجود داشت که مدعیان خصوصی تحت
فشار قرار گیرند و مرا عزل کنند و یا از تعقیب شکایت
صرفنظر نمایند .بر اساس قوانین آن زمان قتل جرم
عمومی محسوب میشد و دادستان با اطالع از آن ناگزیر
به تعقیب و جمعآوری دالیل بود .البته چون مقتول پس
از دستگیری در کمیته به قتل رسیده بود و در شکایت به
جمعیت حقوقدانان ،احمد توکلی را «قاضی شرع» معرفی
کرده بودند و در محل هم او را رئیس کمیته میدانستند.
با ضمیمه کردن شکایت ارسالی خطاب به دادستان تعقیب
آمر و مباشران این قتل را درخواست کردم .منتظر ماندم
خبری نشد .وقتی برای تعقیب قتل سران خلق ترکمن به
گنبد کاووس میرفتم در راه به سراغ «دادستان انقالب
مازندران» رفتم که آخوند سیه چرده الغری از اهالی
مشهد بود و در باغ دکتر سنگ نرسیده به بخش هشت
ساری در جادگاه گرگان سکونت داشت .وسط سالن خانه
غصبی پردهای کشیده بود .عیال او ضمن ساکت کردن
بچه ،آبگوشتی آن طرف پرده به راه انداخته بود که بوی
تند پیازش مشام دباغها را میآزرد .او از این قتل باخبر
بود و میگفت احمد توکلی «قاضی شرع» نیست و به
من قول تعقیب او را به اتهام جعل عنوان داد .نمیدانم او
چه کرد .پرونده در دادسرای بهشهر چه سرنوشتی یافت
اما میدانم که من به علت تهدید دائم ناچار از کار و خانه
و خانواده چشم پوشیدم و جالی وطن کردم .من اگر زنده
ماندم و «فورس ماژور» بر طرف شد و احمد توکلی هم
هنوز روی خاک بود به انجام تعهد خود برای تعقیب قاتل
ادامه خواهم داد.
گر بماندیم باز بردوزیم جامهای کز فراق چاک شده
ور بمردیم عذر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شده

مروری بر تجاوز و آزار جنسی
فرخ
پیش گفتار
شب ها را معمو ًال تا صبح بیدارم .یا می خوانم یا می
نویسم یا تلویزیون های مختلف می بینم و ...چند هفته
پیش  CNNبرنامه ای داشت درباره ی این که زنان
در آفریقا از حمایت الزم قانونی در برابر تجاوز برخوردار
نیستند .از این نوع برنامه ها زیاد دیده ام! ا ّما چیزی که من
را بهم ریخت گزارش رادیو  BBCبود از تجاوز به پسری
15ساله در تهران .چنان تکانم داد که ابعاد سیاسی ماجرا
از دستم به در رفت.
گفته بود«:از زندگی نا امیدم!»« ،می خواهم خودم را
بکشم!»« ،احساس امنیت ندارم!»« ،تجاوز مقاومتم را از
بین برده است» و...
شاید کسی در آفریقا با شنیدن این حرف ها تکانی نخورد
ولی من خوردم .به دو دلیل:
 .1این فرد با زبان مادریم سخن می گفت و در جامعه ی
من می زیست.
 .2ده سال پیش خود من این جمالت را به دوستانم گفته
بودم!
لزوم سخن گفتن از تجاوز و آزار جنسی
در ایران امروز شاید هیچ گروهی به اندازه ی فعاالن حقوق
دگر باشان ،آمادگی بررسی این امر و ارائه ی راهکارهای
عملی در این زمینه را نداشته باشد .چرا که این فاجعه
بیش از هر گروهی گریبان زنان ،کودکان و دگرباشان
را گرفته است .و در میان این سه گروه ،فعاالن حقوق
دگرباشان بیش از سایرین توانسته اند خود را از بند س ّنت
ها و باورهای دست و پا گیر رها کنند.
می دانیم که در کشور ما بسیاری از مسائل با عنوان
«ناموس» و «اخالق» هرگز مورد بحث قرار نمی گیرند.
تجاوز خانگی به زنان از مشکالت ج ّدی فعاالن حقوق
زنان است که در اغلب موارد به دلیل پنهان نگه داشته
شدن آن بوسیله ی خود قربانیان مورد رسیدگی قرار نمی
گیرند.
مشکالت جنسی جوانان ما در میان خود آن ها می ماند.
بسیار کم اتفاق می افتد که والدین مستقیم ًا با کودکان
خود در باره ی این مشکالت سخن بگویند.
در این مقاله تالش شده است نگاهی جامع به انواع آزار
و تجاوز جنسی ،عوارض و راه های برخورد با آن انداخته
شود .آمار ارائه شده در این مطلب با آمار سازمان های
«دیده بان حقوق بشر»« ،یونیسف»« ،عفو بین الملل»
و «مرکز ملی اختالل اضطراب پس از ضربه ی روحی
آمریکا» مطابقت داده شده اند.
آزار و تجاوز جنسی چه هستند؟
آزار جنسی و تجاوز متفاوتند .تجاوز رابطه ی جنسی
ناخواسته و به زور است .معمو ًال برای قرار گرفتن رفتار
مجرمانه ،زیر عنوان تجاوز الزم است که عمل جنسی به
شکل کامل فیزیکی خود انجام گرفته باشد (البته تعریف
تجاوز جنسی در قوانین کشور های مختلف تفاوت هایی
دارد) .ولی آزار جنسی معنایی کلّی دارد .مث ً
ال برهنه کردن
نا خواسته ی یک فرد نوعی آزار جنسی به حساب می آید.
ح ّتی تحقیر انسان ها بر پایه ی جنسیت و گرایشات جنسی
به عنوان آزار طبقه بندی می شود .به یاد داشته باشید که
این دو عامل هم برای زنان و هم برای مردان ،در هر س ّنی
بوجود می آیند.
به دلیل عدم وجود دانش الزم ،در بسیاری موارد ،هم
کسی که مورد آزار جنسی قرار می گیرد و هم شخص آزار
دهنده از «عنوان» عملی که در حال انجام است بی خبرند
ولی این بی خبری مانع از بروز آثار مخرب آن نمی شود.
گرچه فروید جنس تحریک جنسی در فرد متجاوز را مشابه
جنس تحریک افراد در روابط جنسی غیر مجرمانه می
داند؛ بسیاری امروز بر این باورند که تجاوز بیش از آن که
ارضا کننده ی نیاز جنسی باشد ،به نیاز فرد برای سرکوب
کردن و اعمال قدرت بر می گردد.
برای شناخت تجاوز ،خشونت فیزیکی الزامی نیست .به از
انواع مختلف تجاوز جنسی می شود به  :تجاوز گروهی،
تجاوز خانگی (وادار کردن همسر به برقراری رابطه ی
جنسی) ،تجاوز در زندان(در متون مختلف این نوع را ج ّدی
ترین نوع تجاوز دیده ام ولی بر این مسئله توافق همه گیر
وجود ندارد) ،تجاوز جنگی و تجاوز به خردساالن اشاره
کرد .موارد فوق الذکر در باره ی آزار جنسی نیز صادقند.
اما آن چه که باید به یاد داشته باشیم این است که هر
گونه از این اعمال جرم محسوب می شوند .اگر تجاوز
جنسی به شکل سازمان یافته (مث ً
ال به دست یک دولت)
انجام بگیرد ،مصداق «جنایت علیه بشریت « و یا «جنایت
جنگی» خواهند بود.
انگیزه های تجاوز
(توضیح :پاره ای از مطالب این بخش ممکن است در مورد
آزار جنسی نیز صدق کنند ،ولی اکثر مطالب زیر صرف ًا
مربوط به تجاوز است .انگیزه های آزار جنسی چنان متنوع
هستند که در زمان این بحث نمی گنجند).
از زمانی که فروید گفت  «:برای متجاوز فرقی نمی کند
که رابطه به شکل عادی باشد یا به شکل تجاوز» تا امروز
که بسیاری از جرم شناسان انگیزه ی جنسی را چندان در
انجام تجاوز دخیل نمی دانند ده ها انگیزه ی متفاوت برای

ارتکاب این جرم مطرح شده که هیچ کدام نتوانسته اند بر
دیگری ارجحیت یابند .به نظر می رسد که تجاوز با انگیزه
های کام ً
ال متفاوتی انجام می گیرد.
جدا از نیاز اعمال قدرت ،خشم ،دیگر آزاری (سادیسم)،
نیاز جنسی و فشار روانی مزمن از انگیزه هایی هستند که
بیشتر در مورد تجاوز به چشم می خورند.
انگیزه ی تجاوز هر چه که باشد ،یک عامل در تمامی
موارد تجاوز به چشم می خورد و آن این است که هویت
قربانی در نظر فرد متجاوز در حد یک شئ جنسی نزول
می کند .به این معنی که مجرم قربانی خود را با هویت
انسانی نمی شناسد ،بلکه او را موجودی فاقد حقوق اولیه
ی انسانی می انگارد ،که هر گونه استفاده از او و در اختیار
گرفتن او بال مانع است.
تجاوز سازمان یافته
این شکل از تجاوز مصداق «جنایت علیه بشریت» و در
صورت بروز در شرایط جنگی« ،جنایت جنگی» هستند.
هم چنین اگر اثبات شود که این عمل به هدف اخالل در
ادامه ی حیات یک گروه محلّی (یا بخشی از آن) انجام
گرفته است ،می تواند عنوان «عنصر نسل کشی» هم
بگیرد.
مهم نیست که تجاوز سازمان یافته با دستور از باال صورت
بگیرد ،یا نیروهایی دست به این عمل بزنند و حاکمان
قانونی آنان از این عمل جلو گیری نکنند .در هر دوی این
موارد عامالن و آمران این جنایت گناه کارند .ضمن ًا این
عمل (مانند شکنجه) نمی تواند به بهانه ی اجرای فرمان
توجیه شود.
به دلیل اهمیت این مطلب به مثال زیر توجه کنید:
اگر افرادی بی گناه در یک کشور محکوم به اعدام شوند
(موارد بی شماری از این نوع اعدام ها وجود دارد) و با
دستور مقامات قضایی و یا نظامی آن کشور کشته شوند؛
هیچ مرجع بین المللی نمی تواند سربازی که آن ها را
تیرباران کرده است ،یا ماموری که طناب دار را به گردن
آن ها انداخته است را مورد پی گرد قرار دهد .در چنین
مواردی سرباز و مامور کام ً
ال بال مسئولیت هستند چرا که
دستورات مقامات مافوق را انجام داده اند .به زبان خودمانی
«مامورند و معذور» .در باره ی تجاوز سازمان یافته این
ماده ی قانونی صدق نمی کند و عامل و آمر هر دو مجرم
و با عنوان «جانی علیه بشریت» قابل پی گرد هستند.
تجاوز سازمان یافته در ایران
.1دهه ی : 60
در طول دهه ی  60در ایران افراد زیادی اعدام شدند .اکثر
این افراد اعضای سازمان موسوم به «مجاهدین خلق»
بودند که عم ً
ال با دولت ایران به مبارزه ی مسلحانه می
پرداختند .پس از دو دهه هنوز آمار قابل قبولی از تعداد
اعدام ها در دست نیست ،با این حال گروه های بسیاری در
تالشند تا اسناد مربوط به آن وقایع را جمع آوری کنند.
در میان افرادی که در آن سال ها اعدام شدند ،تعداد
کثیری دختر جوان وجود داشت .از آن جایی که در فقه
شیعه این باور وجود دارد که دختر باکره در صورت کشته
شدن به بهشت می رود ،و سران دولت ایران مسلّم ًا عالقه
نداشتند که دشمنان را با دست خود به بهشت بفرستند،
تصمیم بر آن شد که پیش از اعدام بکارت این دختران را
از بین ببرند .در پی این تصمیم تعداد کثیر و نا معلومی از
دختران محکوم به اعدام در شب اجرای حکم به عقد یکی
از افراد سپاه (درباره ی ارگان ّاطالعات کافی پیدا نکردم)
در آورده شدند .و پس از اعدام به خانه ی پدر دختر می
رفتند و مقداری پول به او می دادند و مدعی می شدند که
این پول مهریه ی دختر است که پول گلوله ی تیر باران
از آن کسر شده است.
این مورد نه تنها از سوی فعاالن حقوق بشر به شدت
تقبیح شد ،که گروه هایی از مسلمانان نیز به آن خرده ی
شرعی گرفتند .دو مورد شرعی قابل ذکر آنان این بود که
 .1رضایت دختر جای شک جدی دارد! و  .2در فقه شیعه
دختر حتی با رضایت خود نمی تواند بدون اجازه ی پدر به
عقد کسی در آید.
.2زندان ها و ...
مواردی از تجاوز در طول چهار دهه ی اخیر گزارش شده
است .بسیاری از افراد ادعا کرده اند که ساواک از آزار و
تجاوز جنسی به عنوان شکنجه استفاده کرده است .هم
چنین پس از انقالب از کردستان ایران و  ....نیز گزارشاتی
به دست رسیده است اما در هیچ یک از این موارد مدارک
کافی برای تایید «تجاوز سازمان یافته» ارائه نشده است.
در مورد زندان های ایران نیز در دهه ی اخیر گزارشاتی
منتشر شده است که ادعا می کنند زندان بانان و بازجویان
زندانیان را (از هر دو جنس) مورد آزار و تجاوز جنسی قرار
داده اند .مهم ترین مدرک در این راستا نامه ی «احمد
باطبی» به پاره ای از سران جمهوری اسالمی بود که در
آن به آزار جنسی اشاره کرده بود .در پی وقایع رخ داده
پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری ،این بحث ج ّدی تر
و با جزئیات بیشتری مطرح شده است.
.3پس از  22خرداد : 1388
کمی بیش از یک ماه پیش ،در چند وبالگ شایعاتی در
باره ی تجاوز به چند نفر از بازداشت شدگان اعتراضات به
انتخابات مطرح شد.
چند روز بعد «مهدی کروبی» دبیر کل حزب «اعتماد
ملی» نامه ای را منتشر کرد که گفته می شد ده روز قبل
به رییس مجلس خبرگان فرستاده شده بود و در آن تجاوز

محتمل دانسته شده بود .در همان روز سخن گوی اعتماد
ملّی در مصاحبه با تلویزیون فارسی  BBCگفت که در
این مورد مدارکی وجود دارد .در پی این سخنان یکی از
کسانی که به کروبی مراجعه کرده بود دوباره دستگیر شد و
مورد شکنجه ی کالمی قرار گرفت(.بازجو تالش می کرده
صحنه را در ذهن او باز سازی کند و از او سواالت آزار
دهنده می پرسیده) سپس مهدی کروبی اعالم کرد که تا
زمانی که رؤسای قوای مقننه و قضاییه به شاهدان تضمین
امنیتی ندهند ،شاهدانش را معرفی نخواهد کرد.
خامنه ای هم به «جنایات» انجام شده اشاره کرده است
ولی تا به امروز معلوم نیست که آیا این به معنای پذیرش
اتهام آزار جنسی است یا نه.
واقعیت در این باب الزم است که تمامی
برای درک
ّ
مدارک موجود مورد بررسی قرار بگیرند و سایر کسانی
که احتما ًال به چنین سرنوشتی دچار شده اند هم اقدام به
اطالع رسانی کنند.
اگرچه انتظار می رود که در صورت اثبات این فجایع،
حاکمیت ایران آن ها را به «گروه های خود سر» منتسب
کند ،گروه های حقوق بشری بین المللی و ایرانی به
مطالعات خود در این زمینه ادامه خواهند داد.
در باره ی این که آیا این وقایع ناظر بر «تجاوز سازمان
یافته» هستند یا خیر ،هنوز نمی توان نظر قطعی داد ،ا ّما
این جانب (نویسنده) به عنوان یک شاهد ،اخالق ًا این
آزادی را دارم که بگویم ،خود من شخص ًا در بازداشتگاه
مورد حتک حرمت و آزار جنسی (نه تجاوز) قرار گرفته ام!
تجاوز اصالحی
اگر چه در اکثریت قریب به اتفاق فرهنگ ها ،تجاوز
جنایتی غیر قابل بخشش است ،در پاره ای فرهنگ ها از
آن به عنوان وسیله ی «تنبیه» یا «درمان» یاد شده است.
این مسئله امروز در آفریقا به چشم می خورد .به طور مثال
در میان تعدادی از آقریقاییان این باور وجود دارد که تجاوز
به یک دختر باکره می تواند بیماری ایدز را درمان کند.
اما این مسئله زمانی جنبه ی تکان دهنده ی خود را بیشتر
عریان می کند که در محافل حقوقی پاره ای از کشورها،
تجاوز به عنوان جرم شناخته نمی شود .برای بسیاری از
ما ،شاید اولین برخورد با این واقعیت به دادگاه «جیکوب
زوما» رئیس جمهور فعلی آفریقای جنوبی برگردد که آقای
زوما در آن با این کلمات از خود دفاع کرد «:لباس آن زن
لباس بازی بود! و در فرهنگ «زولو» شما نمی توانید زنی
که «آماده» باشد را رها کنید!» این بیانات در حالی بیان
می شد که هواداران «زوما» دراطراف دادگاه تجمع کرده
بودند و فریاد می زدند«:فاحشه را اعدام کنید!» دست آخر
هم نه تنها «زوما» تبرئه شد ،که زنی مورد تجاوز قرار
گرفته ناچار شد از ترس اعدام از آفریقای جنوبی بگریزد.
نمونه ی دیگری که برای فعاالن حقوق هم جنس گرایان
آشنا تر است ،داستان ورزشکار مشهور آفریقایی ،خانم
«سیملین» است که بوسیله ی پنج مرد مورد تجاوز قرار
گرفت و ش ّدت جراحات چنان بود که به مرگ او انجامید.
خانم «سیملین» مشهورترین چهره ی آفریقایی بود که به
طور علنی خود را همجنس گرا معرفی می کرد! در دفاع از
متجاوزان گفته شد که این عمل را برای اصالح او انجام
داده اند! چرا که «او باید «زن بودن» را می آموخت!»
اگر چه متجاوزان به خانم «سیملین» در دادگاه محکوم
شدند ،گروه «مثلث» که از گروه های حامی حقوق
همجنس گرایان در آفریقای جنوبی است می گوید که
به طور میانگین ،هر هفته در این کشور ده مورد «تجاوز
اصالحی» صورت می گیرد .و تا به امروز تنها همین پنج
نفر در دادگاه محکوم شده اند.
در کشور ما با آن که بسیاری زن را (مث ً
ال به دلیل بد
حجابی) عامل بروز تجاوز می دانند ،قوانین ما بجز در مورد
تجاوز خانگی به زنان(که با مورد تمکین مواجه می شوند)،
با انواع تجاوز خط کشی روشنی را انجام داده اند.
با این حال گروهی از کسانی که ادعا می کنند در زندان
ها و بازداشتگاه های ایران مورد تجاوز قرار گرفته اند ،می
گویند در زمان تجاوز به آنان گفته شده است که این کار
برای «درس دادن» به آنان« ،اصالح» آنان و در سه مورد
(که تا به حال توانسته ام پیدا کنم) «به خاطر خدا» به آنان
تجاوز شده است .در صورت اثبات این ادعاها ،این اعمال
ح ّتی اگر از سوی ارگان های مسئول محکوم شوند ،به
عنوان «تجاوز اصالحی» به حساب خواهند آمد.
عوارض تجاوز وآزار جنسی
تجاوز و آزار جنسی همواره با آسیب روحی همراه هستند،
ولی آسیب فیزیکی ممکن است در بسیاری موارد وجود
نداشته باشد .همانطور که گفته شد ،تجاوز و آزار جنسی
لزوم ًا با خشونت فیزیکی همراه نیستند (مانند تجاوز با
کمک ارعاب و مسمومیت و )...با توجه به همین مسئله
مرگ در اثر تجاوز نیز به شکل روز افزونی اولویت خود
در میان عوارض تجاوز را از دست می دهد .به هر حال،
امروزه قربانیان تجاوز از سه جنبه در خطرند.1 :سالمت
دستگاه تناسلی .2سالمت روانی .3سالمت اجتماعی
در این بخش متداول ترین عوارض تجاوز در بزرگ ساالن
را فهرست وار بیان می کنیم:
خونریزی و عفونت واژنی و مقعدی
.1
درد مزمن
.2
سردی یا ناتوانی جنسی
.3
بارداری
.4
بیماری های مقاربتی
.5

مالمت خود
.6
بی خوابی
.7
اختالالت تغذیه
.8
	.9کابوس و تداعی صحنه ی تجاوز
سر درد و خستگی
.10
( )PTSDاختالالت استرس پس از ضربه
.11
اعتیاد
.12
گوشه گیری
.13
خشم
.14
افکار انتحاری
.15
خود زنی
.16
چه باید کرد؟
در واقع این پرسش برای دو گروه دو جواب دارد .نخست
کسانی که خود مورد تعرض قرار گرفته اند و سپس کسانی
که به فکر کمک به این افراد هستند.
اگر مورد تعرض قرار گرفته اید:
نخست به این سوال پاسخ دهید که :آیا دلتان می خواهد
خود را با نام «قربانی» تجاوز بنامید ،یا «بازمانده» تجاوز؟
بسیار مهم است که بتوانید از ته دل خود را بازمانده ی
این واقعه بدانید .ابعاد واقعه ای که بر شما رفته است بسیار
گسترده است و این را همه می دانند .ولی وظیفه ی شما
در این لحظه این است که خود را به عنوان یک نیروی
بسیار مهم اجتماعی ،سالم و سر حال به اجتماع برگردانید.
چرا که شما بهتر از هر کسی می توانید از تکرار چنین
فاجعه ای جلوگیری کنید .پس تا زمانی که کام ً
ال سرپا
بایستید ،به مشکل خود بخندید و آن را تحقیر کنید .بدانید
که انسان های زیادی(مانند من و هم فکرانم) تا آن زمان
درد شما را فریاد خواهیم زد .اصو ًال این بوق از دست ما
نیافتاده و نخواهد افتاد!
اگر بتوانید خود را به عنوان بخشی از اجتماع ببینید و نه
یک فرد مجزا ،به خود کمک زیادی کرده اید .تجاوز یک
مشکل اجتماعی است (مانند اعتیاد ،بی سوادی ،استبداد
و )...که گروهی را درگیر می کند .شما تصادف ًا یکی از این
افراد هستید .مهم است که باور داشته باشید که شما از یک
مشکل اجتماعی توانا تر هستید! روش رو به رو شدن با این
مشکل هم با شماست! گروهی دوست دارند با سرعت به
پی گیری قانونی و یا به مبارزه بپردازند ،گروهی هم دلشان
می خواهد که کمی آرامش داشته باشند و فشارهای روحی
خود را کاهش دهند .هر کدام را که دوست دارید انتخاب
کنید .البته این را هم بدانید که به یک گوشه خزیدن و
به دنبال سالمت نبودن به هیچ عنوان به معنای آرامش
پیدا کردن نیست.
در نهایت به عنوان کسی که با این مشکل رو به رو بوده
و امروز بسیار هم حال خوبی دارد ،و به عنوان یک فعال
حقوق بشر به شما پیش نهاد می کنم که در این سه محور
حرکت کنید:
.1به این درک «درونی» برسید که در بروز این مشکل،
شما مقصر نیستید .حتی اگر لخت ،وسط خیابان هم راه
می رفته اید ،روش برخورد با شما باید چیز دیگری می بود.
شما مقصر جرم کس دیگری نیستید!
.2در اولین زمان ممکن به پزشک مراجعه کنید تا مطمئن
شوید دچار جراحت یا بیماری عفونی (مانند AIDSیا
هپاتیت) نشده باشید .و تا آن زمان از برقراری رابطه ی
جنسی خود داری کنید.
.3اگر قوی باشید ،دچار مشکل روحی جدی نخواهید
شد .ولی جلو گیری از هر مشکل احتمالی ،حتم ًا به یک
روانشناس مراجعه کنید .خدا را چه دیدید ،شاید به بهانه ی
همین مشاوره سیگارتان را هم ترک کردید!
اگر عزیزی دارید که مورد تعرض قرار گرفته
است:
در چند روز اول گوش شما از زبانتان کارایی بیشتری
دارد .اجازه بدهید (هر وقت که دلش خواست) با شما
سخن بگوید .مهم است که چنان محیط امنی بسازید که
عزیزتان بتواند درباره ی تجربه ی تلخش حرف بزند .ولی
او را مجبور به این کار نکنید .حرف زدن او در باره ی هر
چیزی نشان از پیشرفت دارد ،پس با کشاندن مطلب به
«تجربه ی تلخ» او را از حرف زدن با خود منصرف نکنید.
با او طوری رفتار کنید که انگار مورد تصادف رانندگی قرار
گرفت یا در خیابان کیفش را دزدیده اند .این مسئله نه
برای شما و نه برای او ،نباید از ابعاد احساسی بیشتری
برخوردار باشد .او باید بتواند تصمیم بگیرد .کسانی که
مورد تجاوز قرار می گیرند معمو ًال با بحران اعتماد به نفس
رو به رو خواهند شد .به او کمک کنید تا شرایط را ببیند
و خود تصمیم گیری کند! اجازه دهید که از اعماق وجود
احساس کند که به او ایمان دارید.
همه باید بپذیرند که در این واقعه ،او هیچ جرم و مسئولیتی
ندارد ،و ایجاد این درک از مهم ترین مسئولیت های
شماست!
در پایان
تجاوز و آزار جنسی پدیده های جدیدی نیستند و به نظر
هم نمی رسد که به این زودی از بین بروند .وظیفه ی
ما این است که تا می توانیم این بحث را علنی و جدی
مطرح کنیم .اگر خود مورد آزار قرار گرفته ایم ،مسئولیم تا
از این که کس دیگری آن را تجربه کند جلو گیری کنیم!
اگر هم که خود تا به امروز در امان بوده ایم باید بدانیم که
در آینده کودکانی خواهیم داشت که ممکن است به خوش
شانسی ما نباشند.
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«ما کودکان کاریم
کار فراوان داریم
کار میکنیم همه جا
مثل همهی بچه ها
کار میکنیم مثل یک مورچه
در همه جا و هر کوچه»
روشنفکران از دندانی چرکین رنج می برند ،اندوخته هاشان از منابع دست دوم
است .ادبیات دست دوم مزیتی بارز دارد ،احساس می کنید که به سرعت خیلی
می دانید .احساس می کنید باهوشید .سریع گفته باشم :ادبیات ثانوی یعنی
بومی سازی ،یعنی نمی دانیم که نمی دانیم.
سروکل زدن با سوژه در فرق ناشفاف زیست و حیات ،بیزاری از رویدادهای
ترسیم یک
بزرگ به نام نیچه یا کوچک به نام طبقه کارگر ،این ور آن ور
ِ
مجموعه تهی در دستگاهی ،اما ،فکر نیست .از تا ی دلوز تا بی تای نثرمان،
فکر نیست .می گویند که نه اینها دردهای زایمان ،خرده رویدادهایی ست
پیش از برآمدن خورشید سیاهرنگی .سال ها ،دهه ها  ،سده ها می گذرند.
رویدادهای خرد و بزرگ رد می شوند ،ماالرمه شش بش قمار شعر ،این امر
محدوث را ،در پرتاب هرباره ی طاس منحل می کند و همه ی یک پرتاب،
یک اکتبر ،با مندلستم به تبعید می رود .اصفهان سقوط کرد ،تفلیس طعم آزادی
می چشد ،در انزلی حزب کمونیست می سازند ،در بهارستان به دنبال عدلند و با
آبادان ،کارگران اتحادیه اند .باز ما در گرد ادبیات ثانوی می گردیم .باز شکنجه
گران در دانشگاه ها مدرس ند .هر گونه کاری روی پیشخوان مان هست ،از
درجه چهارترین نویسنده در سکاندیناوی یا تورنتو ،تاریخ فلسفه یاد می گیریم
و گمنامی از وایومینگ مطلبی درباب لکان و یا کسی دیگر راس و ریس کرده
برامان توضیح دهد ،برامان ،برای ما پاشاهای کوچک که به اندیشه اجازه
پادررکابی و تفرج خاطر می دهیم.
سیاست ما عین روشنفکری ماست .حول یاد خیزهای بلند در جاهای دور ،
کمی گول ،با نثری مصنوع ،می گردیم .این منظومه بی شمس است ،عینش
کور .یکی دوتا اندازه دان می خواهیم ،تا فکرشان باشیم ،در فکرمان باشند ،در
فکرهمین چیزهای کوچک دورو بر ،همین «عمله ی» آفتاب سوخته با کلنگی
در دست و لبخندی از آذربایجان ،همین پل های بی کس و کارعابر پیاده،
همین مصالهای پراز نامه.
سال ها پس از حکم دادگاهی واقعی در بهارستان ،افرادی آمدند .به نام
مسلمانی اما عاشق دولت و با کالمی از جنس خاک تفته که در صالی هر
هجاش خدایی کشته می شد .اینان بی خبر بودند و ماندند .بی خبر ،مفهوم
های دیگران را عاریه می گیرند .زرنگی ایرانی را سیصد سال است می شناسیم.
آخرش همین است که داریم ،در تلویزیون شاهد خوشبختی بقیه ایم .در آن
سال ها ضد امپریالیست بودن را از کمونیست ها دزدیدند و جایی پنهان ،یک
روز که آفتابی ش کردند دیگر نردبانی بود برای باال رفتن از دیوار سفارتخانه
ها تا به چند کارمند دون پایه سفارت چشم بند زده عکس خانوادگی بیاندازند.
امروز ایده ی تحدید دولت توسط سازمان های مردمی ،ایده ای کمونیستی ،را
محدود کردن دولت لواط گران می فهمند .دولت را اما نمی فهمند ،چون هنوز
دوستش دارند .مشکل این نیست که اینان پسران تاجران ند ،که باشند ،مگر با
درک شان از مبارزه ضد امپریالیستی به کجا رسیدند ،به الجوردی با عینک ری
بن و خندق به خندق کودکان تکه تکه شده در خوزستان .همه ی این کارها،
صدسال پس از عشقی ،زوال ما و زوال خدای خودشان بود .اینان دردشان،
درد ماست ،خود بی دردند ،اینان درد دندان عقل مایند .پس شاید دست کم از
گرته برداری ها چیزی بیآموزند تا از محاق درآیند .وگرنه اتفاقی نمی افتد ،می
میرید ،به بهشت نمی روید و کودکان این کشور را خرج اثبات وجود خدایی
کرده اید که بنابه تعریف همان دین به اثبات نیازی ندارد .حجاریان ،این سنگ
نگار سیصد ساله ،از فرزندان چاپخانه ی بازار مولوی ،که امروز چنین بی مهابا
با اعتراف نامه به ما می آموزد حتی اگر برایش نوشته باشندش ،دست کم او می
داند .با سی نازی آباد خونین ،این حجار راستی را از پدرش آموخته است ،نه از
مسلمانان .مانده این خیل روشنفکران دینی ،این اسالمیون منورالفکر که در بی
بی سی چخوف نقل می کنند .چرا برای سرپانگهداشتن این یکی یای آخر دین،
یک دهه شصت ،وزارت اطالعات ،پول نفت و مردی در ماه الزمند؟ چرا اپرا ها،
چرا دانشگاه ها را بستید؟ این که اقتدار فکر نیست .این سیصد سال ترس است.
می توان فهمیدش ،اما نمی توان با یای آن به شروع چیزی رسید.

یا آرامگاهیم یا بنگاه واردات .سختی استخوان یک اندیشه در نثرمان کالبدی
نمی یابد .شسته رفته نشسته در انتظار چیزی و دل تسلی مان روایتی بی اساس
اندر پایان نقش روشنفکران .و این روشنفکران ،گاهی هم که نقد می گویند ،باز
چرکاب دندان در جوهر کالم شان جاری ست .آیا باید گزارش این دندان ساییده
بود هنگامی که که هفتاد میلیون استادیوم را ترک می کنند؟ آیا باید گفت که
سیاست یعنی امر و امور شهر؟ لغت پلیتیک یعنی شهریت .این بیزاری از امر
سیاسی ،آخرش ارتجاع به قانون گیاه است و سجده بر برگ و الخ.
آرام آرام می پوکید و کاری برای کسی نکرده اید .کسی براتان کاری نکرده
است ،می پوکید آرام آرام در حوالی کاشان.
چرا؟ چون این دست نوشته های مزین به نام های التین یا عربی ،گاوی
ست شیرده که ما ،چون فکر نمی کنیم اما زرنگیم ،پس کاری نمی کنیم ،می
دوشیمش .این دوشیدن کله می پوکاند.
گران هایدگر با بنجامین ،آسمان با ریسمان ،شراب کدر را وانهید .کتاب
تاویل ِ
را که خواندید دلخوش نباشید که فهمیدید چه گفت ،بپرسید چرا می توانست
بگوید .چرا می توانست به چیزی ساده ،مسخره ،نافاخر مثل یک من پنبه و
تبدیلش به یک قواره پارچه در لیورپول فکر کند و ارزش اضافه را در کارخانه
ریسندگی کاشف شود ،یا که می توانست در مه  ۶۸در جنبش باشد و رابط سطح
هستی و هزار فالت برای درگذشتن از عقل سرمایه ،یا که چرا گزارش شور
انقالبیون پاریس در نقد خرد ناب بود ،یا مانیفستی برای مردی با یک پنجره بر
دوشش دوان دوان در خیابان.
باور کنید اینجا هم جای غریبی ست ،هر گوشه اش یک پرسش ناگفته.
هرگوشه در این ردیف ،هجای حرفی ست به اندازه ی دنیا.
ادبیات اولی باشیم گرچه دیر آمده ایم! این واالن دارهای تنهایی را کنار نزنید
تا عجوالنه جهل مرکب را جار زنید .سجاف سجاف از هم وایش کنید تا بدانیم
این پرده ی کلفت از جنس کژ سلیقگی روزمره را چرا و چگونه دوخته ایم.
حقیقت ،پیش و پا افتاده ،نه بی پرده گفتن بلکه همین سجاف هاست .از صفر
شروع کنید .فکر که کنید رخنه مورچه ها در بازار مولوی را درمی یابید ،فکر که
کنیم ،رد گذر نیمی از حقیقتیم.
آیا رواست چنین سخن گفتن ،هنگامی که دیوانگان متعرض به دانشگاه هایند
؟ پرسش اشتباهست ،این یک حق نیست ،وظیفه است ،دفاع از هوش ،کالم
روشن و فکر دقیق ،واندادن ابتکار عمل نخستین وظیفه است ،درست هنگامی
که تبهکاران در خیال ارتکاب به اشتباهی بزرگند.
به آرمان ها در همین وانفسا نیازمندیم .کشورمان صحن مجادله بر سر معنای
دخول و اشکال تجاوز به صدها یا هزاران انسان شده است .از این پس ،پرسش
اصال اینست :آیا دیگر حق داریم ،اگر حق داریم ،توانش را داریم ،که به فارسی
بنویسیم ،به فارسی سخن گوییم؟ به خطی بنویسیم که با آن حکم رذالت
برنامه ریزی شده می نویسند و واژگانی بکاربریم که از دهان اینان بیرون می
آید؟ چگونه می توانید دخترتان را دوست بدارید هنگامی که مردانگی ایرانی
با زبان فارسی رحم زندگی می دراند ؟ یهودانی که در آوشویتز آلمانی تکلم
می کنند ،به نظر این تنها قرینه تاریخی برای درک موقعیت این زبان است.
اغراقی در کار نیست .آنچه که در این ماه رخ داده ،گامی دیگر به سوی انهدام
زبان فارسی ،قوه تکلم انسان در این کشور است .آن چیزی که این دیوانگان
بدان ایجاد وحشت ،رعب یا هر چیزی می گویند ،البته که بهت آور است چون
مردم آدمند .اما همین بهت ،این رودررویی با خدشه در ناموس طبیعت ،این
آوار سنگین سیصد سال قحطی ،زبان را الکن می کند و کالم زبان از بیان معنا
قاصر می ماند ،احمدی نژاد عقلش پاره سنگ بر می دارد ،رییس جمهور می
شود و جمهور ما سرتاپا ناکس .در این سی سال این دومین ضربه به زبان تکلم
مردم است ،پیامدهای آن اولی را به یاد دارید؟ اسپان سپید در آسمان ،مین زیر
پا ،اوین دانشگاه ،دانشگاه جبهه و جبهه سینما .این گسیختگی دوم است .به
زودی دیگر سر راست نخواهیم کرد ،همه بسیجی می شویم.
خطر را این بار مردم در شهر حس کرده اند.
پس ،کار فراوان داریم .در این چاه آباد از روی منابع دست دوم برای آرمان
و آرمان گرایی مرثیه خوانده اید .مرثیه رد آرمان نیست ،اثبات چاه پرستانه
زیستن ،مداحی برای نفتکش هاست .به آرمان ها نیازمندیم چون برای فرزندان
بازجویان مان می خواهیم دانشگاه بسازیم.
*
سی صد سال ،نگارش قماری بود در دی .کارمان اما ،در گود ،آنجا که از مرام
و ماالرمه می گوییم ،طاس بازی ست.
کمین مرام مشترک ،وغ وغ ساهاب در شیخ فضل اهلل ،.هنر همین است.
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سهيال
در حالی که در دوره فئودالی زنان اشراف و نجبا بتدریج دارای حقوقی شده بودند
با استقرار سلطنت مطلقه این حقوق از بین رفت .در طبقات تهی دست جامعه
اما زنان به نوع دیگری زندگی میکردند زیرا مسئله تهیه نان خانواده به عهده
آنان بود و با آن که فرزندان خانواده هم به آنها کمک میکردند اما مسئله اصلی
خرید و تهیه غذا با آنها بود .به بازار میرفتند و بر سر خرید اجناس یا کیفیت
آنها چانه زده و بحث میکردند و یا به هنگام بحران ها دست به گدایی میزدند
یا شورش میکردند .در اغلب موارد زنان فقیر بودند که ابتکار عمل شورشها را
به عهده داشتند .مثال شورش نان در سال  . 1693یا در سال  1737زنان همه
کاری کردند تا از عزیمت یک کشتی حامل گندم جلوگیری به عمل آورند و
مردان آنها هم حمایتشان میکردند و سوگند یاد کرده بودند که اگر کسی زنان
آنها را متوقف کند کشتی را آتش خواهند زد یا در سال  1795در فرانسه حدود
 40زن با کودکانشان راه را بر نانوایی که سواره با بار نانش میگذشت بسته و از
او قیمت نان را جویا شدند و بعد از او خواستار کاهش قیمت نان شدند و وقتی
او امتناع کرد بر سرش ریخته و نانها را غارت کردند و سربازان همواره در محل
ارتکاب خالف حضور داشته و سعی در به عقب راندن زنان میکردند اما زنان
میدانستند که آنها در ته قلبشان از آنها جانبداری میکنند .وقتی دولت فرانسه بر
نمک مالیات بست و قیمت آن از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت کرد زنان
دست بکار قاچاق نمک شدند و وقتی سربازان از آنها می پرسیدند که چرا شکم
های همه آنها برآمده است حتی زنان سالخورده هم ادعای بارداری (دیررس)
میکردند و نمک های خود را ارزانتر از قیمت دولتی میفروختند و باز میگشتند.
در دوره رنسانس در  1550-1300در ایتالیا بعلت رشد اومانیسم و روی آوری
به دانش و مطالعه و رشد فلسفه و نظایر آن زنان دانشور هم بیشتر بودند اما
اکثر آنها در جوانی خود فعالیت هایی می کردند و با ازدواجشان معموال همه
چیز پایان می یافت و یا اگر ازدواج نمیکردند مشکالت مالی می یافتند و فقیر
می زیستند و باید وقت زیادی را تخصیص میدادند به دفاع از خود و فعالیت
هایشان .از این دسته زنان نوشته هایی در دست هست که مربوط به تناقضات
زندگی خودشان و آشتی دادن نقش دشوار دو گانه زن دانشور و زن متاهل
است و بیشتر نوشته های آنان در باره مسائل دنیوی است و همچون مردان هم
عصرشان چندان در قید نوشتن پیرامون موضوعات دینی نبودند .مردان حق راه
یابی به مناصب دولتی و باالتر را داشتند اما زنان نه .در رنسانس بعلت آن که
تالش میشد تا از «قرون وسطای سیاه» گسست انجام شود پس برای قانون
گذاری و موضوعات حقوقی و قضایی و حل و فصل آنها تالش میشد تا به
قوانین رم و یونان قدیم مراجعه شود و این نیز کمکی به زنان محسوب نمیشد
زیرا آنجا نیز در باره زنان چیزی نوشته نشده بود.
در این دوره همچنان زنان سبک مغز و شکننده محسوب میشدند و حق
حمل سالح نداشتند .پس باید در خانه میماندند و معاشرت با مردان برای آنها
خطرناک بود زیرا عصمت و پاکدامنی آنها در خطر می افتاد .در هنگام ارتکاب
جرم زنان را زودتر از مردان مورد شکنجه قرار میدادند زیرا اعتراف گیری از
آنها به نظر مقامات راحت تر بود .اگر رابطه زناشویی دوام نمی آورد گناه بیشتر
مال زن بود که وظایفش را خوب انجام نداده بود  .گفته میشد که زنان از سوی

طبیعت با حجب و حیای بیشتری به دنیا می آیند پس باید از مجامع عمومی
برکنار باشند و حق تقدم در همه چیز عمومی با مردان بود .زنان در دو حالت
برای جامعه قابل تصور بودند :ازدواج کرده یا در حال ازدواج .زن خوب و
پاکدامن زنی بود که در کتاب مقدس توصیف شده بود و فرمانبر امر شوهر بود
و خود را وقف خوشبختی مرد و فرزندانش میکرد .مرد بود که باید اتوریته اش
را بر زن تحمیل میکرد و در صورت لزوم او را به دادگاه میکشاند و یا حتی تنبیه
فیزیکی اش میکرد .احترام زن همواره در سایه شان و منزلت مردان خانواده بود
و بخاطر خودش به او احترام گذارده نمیشد .با این که بسیاری از مردان آن
دوره معترف بودند که سهم زن از زندگی و جایگاه اجتماعی او ناعادالنه است
اما همه آنها خواستار تثبیت و ادامه همان قوانین و شیوه زیست عقب مانده
بودند زیرا که تا بوده چنین بوده .زنان مطابق دوره های مختلف بیولوژیک
خود تقسیم میشدند :دختر دوشیزه  ،آماده ازدواج  ،زن متاهل ،باردار ،مادر،
مادر شیرده ،بیوه ،پیرزن ،اما در زمینه مجازات ،چنانچه مرتکب خطایی میشد
برابر با مرد مجازات میشد مگر این که باردار یا در حال شیر دادن بود که برخی
تخفیف ها شامل حالش میشد .به هر حال رنسانس دستاورد جدیدی (نه به
آن معنای رهایی بخشی) برای زنان نداشت  .زنان دارای خصلتهای ذاتی و
مادرزادی شرم سکوت و فرمانبری تلقی میشدند .اما بودند زنان جسوری که
بحث راه می انداختند و علنا به وضعیت خود و زنان دیگر اعتراض میکردند و
اندیشه های اینان بصورت مکتوب در دست هست و قابل مطالعه میباشد .از
وضعیت تفکر و رفتار زنان طبقات پایین متاسفانه مدرکی در دست نیست زیرا
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که سنت ثبت و ضبط زندگی خود در این طبقات هرگز
چندان اهمیت نداشته است و منابع در دسترس آنها هم به
لحاظ سواد و هم دیگر امکانات ناچیز بوده است و در نتیجه
از غنای زندگی آنان کمتر اثر جدی در دست هست .به هر
حال این بحث ها  400سال به طول کشید و سرانجام
به علت تغییرات ساختاری در جامعه و نیاز دولت بود که
عده بیشتری از زنان وارد صحه اجتماع شدند که بعدتر به
آن مي پردازيم.
اما نفس همین بحث ها خود مهم بود و بخشی از زمینه
مبارزاتی بورژوازی بر ضد سلطنت ،دول فئودالی و مذهب
بود .دوره بعدی در تاریخ اروپا که برای وضع زنان و
بررسی آن اهمیت دارد رفرماسیون مذهبی نام گرفته است
که همان ظهور پروتستانیسم است
مذهب و رفرماسیون
رفرماسیون یگانگی دین مسیحیت و خود مسیحیان را بهم
ریخت و پاره پاره کرد .مارتین لوتر در شال  1517تزهای
خود را بر سر در کلیسایی در ویتنبرگ آلمان نصب کرد و
بعدها در جلسات کلیسای ترنتو مواضع روشن خود را در
رابطه با خواستهایش پیرامون رفرم در زمینه مذهب و کلیسا
اعالم کرد .لوتر ،کالوین و دیگر رفرمیست ها قصدشان
منزه کردن کلیسا و مسدود کردن امکان سوء استفاده و

انحراف از آیین اولیه مسیحیت و بازگردان کلیسا به مسیر
درست بود و میگفتند که باید کتاب خدا را درست فهمید.
قصد آنها متالشی کردن کلیسا نبود اما به هر حال تفرقه
پیش آمد .علت ظهور پروتستانیسم را باید در متن شرایط
اجتماعی سیاسی اروپا درک کرد و ظهور دولت-ملت های
مدرن که با واتیکان و آموزه های مذهب کاتولیک در تضاد
می آمدند و همچنین بهترین ایدئولوژی برای بورژوازی یا
رسته سوم بود و جنگ های مذهبی پس از آن نیز تجربه
شد که یکی از مهیب ترین حوادث اروپا است.
پروتستان ها طی سده  1500شمال اروپا یعنی انگلیس

پاورقي
بيست سال كار مخفي در روسيه
نوشته :سسيليا بابروفسكايا
قسمت پنجم
اولين سفرم به خارج
در پائيز  1896براي گرفتن گذرنامه جهت رفتن به خارج
(وين) به زادگاهم و جائي كه كسي از فعاليت انقالبي من
اطالعي نداشت برگشتم .به محض ورودم به شهرمان و
براي اولين بار اسم «مرد پير» كه لقب سياسي لنين در
سنت پطرزبورگ بود به گوشم خورد .در آن زمان نمي
توانستم رابطه اي بين اين لقب با تولين (و.اي.لنين) كه
آنچنان حريصانه مقاالتش را در ورشو خوانده بودم بيابم
 .زماني را كه براي اولين بار راجع به « مرد پير» شنيدم
كامال بيادم هست  .دوستي به نام النا سولومونوفنا داشتم.
والدين نسبتا فقيري داشت كه در كلبه ي كوچك يدر
حومه ي شهر زندگي مي كردند .النا نيز همچون من
زادگاهش را ترك گفته ولي به جاي رفتن به ورشو به
سنت پطرزبورگ رفته بود .در آنجا فرصتي نصيبش شده
بود و توانسته بود دوره هاي پرستاري را بگذراند .وقتي از
مادرم شنيدم كه النا هم آمده تا خانواده اش را ببيند .با
عجله به خانه اش رفتم تا آخرين خبرهاي انقالبي سنت
پطرزبورگ را دريافت كنم.
غروب يك روز جمعه بود و مانند خانه هر يهودي محترم
 ،حداقل پنج شمع سوسوكنان آن كلبه محقر را روشنائي
مي بخشيدند .النا تعدادي اعالميه هاي سنت پطرزبورگ
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و آلمان (پیشرفته ترین بخشهای تجاری و صنعتی اروپا
که بورژوازی در آنجا رشد کرد) را زیر نفوذ خود گرفتند.
طبق نظر پروتستانها هر کس مسئول زندگی و اعمال خود
بود و رابطه بین خدا و شخص مومن نیازی به میانجیگری
و تفسیر و تعبیر افراد دیگر نداشت و انجیل باید از
انحصار کلیسا خارج میشد و زبان انحصاری التین نیز به
کار آموزش مردم کشورهای مختلف نمی آمد پس باید
کتاب مقدس را به زبان معمولی مردم هر کشور نوشت.
هیچ پدیده ای در جامعه اروپا بی نصیب از این تحوالت
بورژوایی و مذهبی نماند حتی زنان.
.لوتر مخالف تعبیراتی بود که زن را موجودی ناقص العقل
تفسیر میکردند و این که گویا مرد موجود کامل است و
زن از دنده او و برای تکمیل او آفریده شده است و خود از
خویش دارای هویت و اصالتی نیست .اما خود لوتر نیز باور
داشت که مقام و منزلت زن پایین تر است هم او بود که
میگفت مرد خورشید است و زن ماه او .اما استقبال زنان از
رفرماسیون به این علت بود که اجازه بیشتری به آنها میداد
تا بطور آزادانه تری فرایض مذهبی شان را انجام دهند .در
همین زمان صنعت چاپ هم به طور ابتدایی پای میگرفت
و مذاهب اروپایی از آن استقبال میکردند تا از این راه با
پخش نسخه های ملی کتاب مقدس مردم بیشتری را به
سوی خود جلب کنند .در اینجا هم مسلما زنان طبقات
مرفه بودند که امکان سوادآموزی را داشتند .همزمان با
ایجاد امکانات بیشتر برای مطالعه آزاد انجیل و دست یابی
به کتب مختلف عده ای از رفرمیست های مذهبی دچار
بدگمانی شدند که مبادا این مطالعات آزاد در مجامع زنان
و صنعت گران و پیشه وران شهری ،آنها را به انحرافات
مذهبی و غیرمذهبی دچار کند .بتدریج روشن شده بود
که رفرمیستها هم در پی ایجاد تحول واقعی در اوضاع
اجتماعی زنان نبودند .آنها در بهترین حالت اوضاع معنوی
و مذهبی زنان را مورد لطف و عنایت خود قرار میدادند و از
تساوی ارباب و بنده ،زن و مرد ،غنی و فقیر ،فقط در زمینه
مذهبی و مسیحی آن در مقابل خداوند صحبت میکردند
و ابدا منظورشان کسب این تساوی در حوزه اجتماعی و
امری زمینی و این جهانی نبود .براي مثال مي توان به لوتر
و برخوردش با جنگ و انقالب دهقانی در آلمان نگريست.
دهقانان آلمان در  1525دست به یک انقالب تمام عیار
علیه وضعیت رعیتی و بردگی خود زدند و با توسل به آموزه
های لوتر اعالم کردند که ما همه بندگان خدا هستیم همه
برابر خلق شده ایم و رعیت و اربابی معنایی ندارد و کسی
نباید برای کس دیگری کار کند و مزدوری انجام بدهد.
ارباب ها با همه توان خود وارد میدان شده و دست به
سرکوب این جنبش بسیار بزرگ و حماسی شدند  .لوتر به

به نام مونتزر را دستگیر و در پای ارباب های آلمانی گردن
زدند و مجسمه ای به یادبود کشتار دهقانان بنا کردند تا
درس عبرتی برای همه شورشیان نسل های بعدی باشد.
اما همچنان نمیتوان منکر اهمیت کار لوتر شد که توانست
با تفسیرهای جدید خود راه را برای سکوالر شدن جامعه
در دوران های بعدی تا حد زیادی باز کند
در سال  1538اولین کتاب یک زن که مباحثی حول
«دفاع از زنان» در بر داشت زیر چاپ رفت و مورد غضب
قرار گرفت و تا پایان آن قرن هیچ کتابی از زنان زیر
چاپ نرفت .ابتدا زنان اشراف فئودال و بعد زنان طبقات
متوسط شهری بورژوا نوشتن را شروع کردند ولی چون
بیشتر درگیر مسائل خانواده و خانه بودند از آن مینوشتند
و به امور خارج از خانه و زندگی خود نمی پرداختند .دعا
خوانی و نذر و نیایش و مراسم مذهبی همسرداری و بچه
داری تنها مشغولیات شان بود و هرگز کار نوشتن مزاحم
کار خانگی آنها نمیشد!!!
مي توان به عنوان جمع بندي گفت كه رفرماسیون
خواست توقف سوء استفاده از مذهب مسیحیت و بهبود
شرایط درونی کلیسا بود قبل از آن که همه رشته ها پنبه
شود  .مسیحیت در سده  1500مذهب رسمی همه اروپا
بود کودکان با نامهای مذهبی غسل تعمید می یافتند افراد
همیشه نگران مرگ و دنیای پس از مرگ بودند برای
آمرزش روحشان نامه های آمرزش میخريدند که یکی از

را از ميان اسباب هايش بيرون آورده بود كه در زير نور
شمع نشسته و مجذوب خواندن آنها شديم .در رابطه
با اين اعالميه النا به من گفت كه در سنت پطرزبورگ
شخصي با لقب « مرد پير » كه واقعا پير هم نيست زندگي
مي كند .اين « مرد پير» در آن زمان در زندان بود ولي از
همان زندان موفق شد اين اعالميه ها را بنويسد و به دست
رفقاي خود در خارج از زندان برساند .جالب ترين چيزي
كه در آن زمان نوشته بود رساله اي به نام «چه كساني
دوستان خلق اند و چگونه بر عليه سوسيال دموكرات ها
مي جنگند» بود كه در آن تئوري هاي تخيلي نارودنيك
ها و يا پوپوليست ها را كه در آن زمان در جنبش سوسيال
دموكراسي روسيه غلبه داشتند را رد مي كرد .متاسفانه النا
نتوانسته بود يك نسخه از اين رساله را به دست آورد.
بعد از سه –چهار ماه گذرنامه اي را كه منتظرش بودم
از طرف فرماندار ويتبسك به دستم رسيد و من به طرف
ورشو رفتم تا از آنجا به وين بروم .همان طور كه گفتم
هزينه سفرم به وسيله ي اوكينا الكساندروفنا تهيه شده بود
كه همچنين با كمك تعداد ياز دوستان ترتيبي داده شده
بود كه حتي مقرري اندكي هم برايم فرستاده شود.
ارتباط با محافل انقالبي خارجه به خوبي برقرار شده بود.
اولين كسي را كه در وين مالقات كردم دختر اكسلرد بود.
آكسلرد يكي از بنيانگذاران گروه «رهائي كار» بود كه در
سالهاي بعد منشويك شد و به دشمن علني اتحاد شوروي
تبديل گشت .دخترش ورا آكسلرد دانشجوي رشته پزشكي
بود .آشنائي با او كمكم كرد تا بر مشكالت ناشي از نقص
در زبان آلماني غلبه كنم و قادرگردم هر چه زودتر كارهايم
را سر و سامان بخشم .تحصيالت در زوريخ باعث گشته
بود كه ورا زبان آلماني را به خوبي تكلم كند در ضمن او
شخصا رهبران برجسته حزب سوسيال دموكرات اتريش
را مي شناخت.
در زماني كه در وين بودم حوادثي از قبيل جلسات توده ايي
 ،اعتصابات ،ستيز شديد حزب در پارلمان ،تظاهرات خياباني
بر عليه وزارت منفور بادني همه و همه تاثير بسياري بر
من كه با رسوم فعاليت در محافل مخفي تربيت شده بودم
گذاشت .در يك جلسه ي توده اي وسيع مركب از كارگران
دهقاني گاليس شركت كردم .اين كارگران با دقت زياد
به سخنرانان گوش مي دادند .برخي ازآنان برخاسته روي
سكو رفته در حالي كه پيشبند بر تن و كفش كارگري
در پا داشتند نطق هاي شورانگيزي ايراد مي كردند .آنها
دهقانان ايالت ويتبسك كشور خودمان را به خاطرم مي
آوردند .ولي با مشاهده ي اختالفي كه از لحاظ طرز تفكر
داشتند اگر كسي بهمن مي گفت كه زماني در زادگاه بومي
ام چنين جلساتي برقرار خواهد شد به او مي گفتم كه

زيادي در رويا به سر مي برد .اگرچه مشتاقانه به پيروزي
انقالب در روسيه مومن بودم ولي در آن زمان اين پيروزي
به نظرم خيلي دور و غير قابل حصول مي آمد.
نه تنها در جلسات بزرگي كه در آنها مروجين برجسته
تر نطق هاي آتشين ايراد مي كردند  ،بلكه در اجتماعات
كوچكي هم كه در كلوب ها برگزار مي شد و سخنرانيها و
بحث هاي تئوريك در آن صورت مي گرفت ،شركت مي
كردم .حوالي اين زمان گرايش رويزينيستي به وضوح در
حزب سوسيال دوكرات آلمان آشكار شده بود .به خاطر
نمي آورم كه آيا كتاب ادوارد برنشتين و يا مقاالت او را د
رمجله ي «داي نيوزيت» خوانده بوديم يا نه؟ ولي يادم
است كه انتقاد كردن به ماركس و عوض كردن تئوري
هايش مد شده بود .در جلسات كلوبي بحث ها به طور
عمده به دور مسئله ي رويزيونيسم مي گشت .گرچه
تمايل شخصي من به طرف ماركسيست هاي ارتدكس
بود و نه به طرف آنهائي كه از ماركس انتقاد مي كردند.
با اين وصف خيلي برايم مشكل بود كه سر وته اين جدل
ها را درك نمايم.
تبعيد شدگان روسي در وين تاثير ويژه زيادي بر من
نگذاشتند .بلكه آنچه عميقا خود را در خاطره من
جايگزين ساخت وين ديگر بود .ويني كه مركز جنبش
كارگري اتريش بود .زندگي در وين متنوع و جالب بود.
ولي استطاعت مالي آن را نداشتم كه مدت زيادي در آنجا
بمانم  .با وجود اين كه من و ورا زندگي ساده و فقيرانه
اي داشتيم ،پول هايمان به سرعت ته كشيد .اتاق كوچكي
كرايه كرده بوديم و تقريبا با عدس و ساالد سيب زميني
به سر مي آورديم .به ندرت به خود اجازه مي داديم كه
غذاي اعياني «بيفتك» گوشت االغ بخوريم .دوستانمان
ما را دست مي انداختند و مي گفتند خوردن چنين غذائي
باعث دراز شدن گوش هايمان مي شود.
از آنجائي كه پولمان داشت ته مي كشيد سعي مي كرديم
هر چه بيشتر و هر چه زودتر از اوضاع مطلع شويم .
روزنامه  Arbeiter Zeitungاربيترزيتانگ را صبح
ها مي خريديم و قبل از هر چيز به صفحه ي پشت آن
جائي كه محل اعالم جلسات  ،سخنراني ها و گزارشات
بود نگاه مي كرديم و برنامه روزانه ي خود را طبق آن
تنظيم مي كرديم .مجبور بوديم بيشتر راه را با پاي پياده
طي كنيم ولي اگر جلسات جالب بود به پياده روي اهميتي
نمي داديم .گاهگاهي هم به ياد كار «اساسي « خود يعني
دانشگاه ورا و دوره مامائي من مي افتاديم ولي سعي مي
كرديم حداقل توجه و وقتمان را صرف آن نمائيم .بنابراين
نبايد باعث تعجب شود كه چرا من در امتحانم قبول نشدم
و مجبور شدم يك ترم ديگر باقي بمانم.

دهقانان پیغام داد که برادران دینی من گویا شما فراموش
کرده اید که موضوع برابری موضوعی است مربوط به
جهان باقی و من آن را برای جهان فانی نگفتم اما دهقانان
به حرفهای او وقعی ننهادند و به مبارزات خود ادامه دادند و
بعد از این لوتر حکم «جهاد» علیه دهقانان را صادر کرد و
فتوا به مرگ و قتل عام آنها داد و کشتار دهقانان را ثوابی
برای مومنان مسیحی یعنی ارباب ها دانست و با این که
ارباب ها بدون دعای خیر او هم صد البته از منافع اربابی
خود دفاع میکردند با این حال فتوای لوتر در دست آنها و
پشت گرمی به آن برای ایشان خالی از لطف و فایده نبود.
پس از سرکوب جنبش و جنگ دهقانی رهبر  28ساله آن

کاالهای پرفروش از سوی پاپ بود .نذر و قربانی برای
مریم باکره در مقایسه با پسرش بیشتر بود .دقیقا بهمین
علت ها هم واکنش علیه سوء استفاده زیاد بود .مسئله
ازدواج نکردن کشیشان یک مسئله جدی شد وقتی فاش
شد که یک چهارم همه کشیش ها با معشوقه هایشان
زندگی میکنند .پس پروتستان ها امر ازدواج آنان را مطرح
کردند و بستن صومعه ها .کشورهای پروتستان بطور کلی
رشد بورژوازی را سریع تر تجربه کردند (زمینه های آن را
نیز داشتند) و زنان هم در آنجا بیش از جاهای دیگر فعال
امور اجتماعی شدند....زنان در معرض اتهاماتی نظیر داشتن
زبان زهرآگین و نیشدار خبرچینی ورراجی شایعه پراکنی
و بی حیایی قرار داشتند زبان درازی نزد هر زنی ناقض
شرف محسوب میشد زنان گستاخ و بی پروا و بی توجه به
نقض مورد «شرف و حیا» بشدت محکوم میشدند .زیرا زن
بایستی لطیف آرام خاموش حرف شنو مهربان و با عفت
باشد زن گستاخ و زبان دراز و سبکسر اتوریته مردان را
میشکست .همچنین تولد فرزندان خارج از ازدواج هم جرم
بود و قابل مجازات و در سال  1800بود که امری محسوب
شد که پیگرد و تعقیب قانونی نداشت  .زنان فقیر و بی پناه
زیادی بودند که از ترس جامعه و مجازات  ،کودکشانشان
را به قتل میرساندند تا مجازات نشوند و برای همین نیز باز
مجازات در نظر گرفته شده بود .سیستم مجازات فقیران
و اقشار فقیر و بی پناه جامعه یکی از احمقانه ترین ساز و
کارهای جوامع طبقاتی است.
موج عظیم ساحره ستیزی در سیستم قضایی کشورهای
اروپایی بین سالهای  1450تا  1750اتفاق افتاد .در این 300
سال گمان میرود که صد هزار ساحره به دادگاه کشانده
شده باشند و نیمی از آنها به مرگ محکوم شده باشند که
در آتش سوزانده میشدند سیستم قضایی این کشورها زنان
را به طور سیستماتیک میکشت .کار پاکسازی و کشتار
زنان به حدی شدید شد که گاهی در برخی روستاها تعداد
کمی زن یافت میشد  .حوا سرمشق این زنان بود مگر نه
این که او در نقش زنی دانا ظاهر شده و آدم را فریفته
بود حاال هر کس که ادای دانشوری و دانایی در می آورد
محکوم میشد  .جادوگران ابتدا زنان سالخورده و بعد بیوه
بودند زیرا زنانی که در سلسله مراتب جامعه مردساالر
انتسابی به مرد نداشتند و تنها زندگی میکردند موجوداتی
عجیب و ناآرام و خطرناک شناخته میشدند و بسته شدن
صومعه ها هم تعداد زنان فقیر آواره و گدا را زیاد کرده بود
و مستمسکی به دست قدرتمندان ثروتمندان و کشیشان
داده بود تا مشکالت اجتماعی را روی سر آنها آوار کنند و
آنها را مجازات کنند و مردم را سرگرم دارند و بدین شکل
توجهات را از مسائل اصلی منحرف کنند.

تغيير نام بلوار ايرج ميرزا در مشهد ،و اين توضيحي كه حاكمان
نوشته اند ،باعث شد تا بازگرديم به اشعار ايرج ميرزا .به

روشنفكران ترقي خواه دوران انقالب مشروطه كه نقدشان بر

سنت و خرافات مذهبي برا و قاطع بود ،و نه چون زمانه ي ما ،در

پي آخوندهاي روشن تر و يا كت و شلواري هاي مذهبي .باري:
در سردر کاروانسرایی تصویر زنی به گچ کشیدند
ارباب عمایم این خبر را از مخبر صادقی شنیدند

گفتند که وا شریعتا ،خلق روی زن بی نقاب دیدند

آسیمه سر از درون مسجد تا سردر آن سرا دویدند

ایمان و امان به سرعت برق میرفت که مومنین رسیدند

این آب آورد و آن یکی خاک یک پیچه ز گل بر او بریدند

ناموس به باد رفتهای را با یک دو سه مشت گل خریدند

چون شرع نبی از این خطر جست رفتند و به خانه آرمیدند

غفلت شده بود و خلق وحشی چون شیر درنده میجهیدند
بی پیچه زن گشاده رو را پاچین عفاف می دریدند

لبهای قشنگ خوشگلش را مانند نبات می مکیدند

بالجمله تمام مردم شهر در بحر گناه می تپیدند

درهای بهشت بسته میشد مردم همه میجهنمیدند
می گشت قیامت آشکارا یکباره به صور می دمیدند

طیر از وکرات و وحش از جحر انجم ز سپهر می رمیدند

این است که پیش خالق و خلق طالب علوم رو سفیدند
با این علما هنوز مردم از رونق ملک ناامیدند

