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  !آییم، امای ھ خیابان مب
  

  بذر بھ مناسبت ھشت مارس ی نشریھ دانشجویی یانیھ ب
  زنی روز جھان

  
. آییم یم زن، بھ خیابانی جھان ھشت مارس روز با شنبھ، برابر سھ

  !فوج فوج  دستھ دستھ، گروه گروه،
  !ترین حكومت دنیا را اعالم كنیمزتیزن سی تا ورشكستگ آییمی م
خود را برای ی اراده ی خیابانی ییم تا بار دیگر در نبردھاآی م

  !مبارزه تا بھ آخر نشان دھیم
زن ی جامعھ بدون آزادی آییم تا بھ جھانیان اعالم كنیم، رھایی م

  !میسر نیست
رھبران  ی ییم، اما سرنوشت خود را بھ ارادهآ یبھ خیابان م

ی كساندست تعیین سرنوشت خود را بھ  سبز گره نخواھیم زد؛
بازگشت بھ عصر «و » یتنازل قانون اساس یب یاجرا«كھ دنبال 

خواھیم ی زیرا دوباره نم. ھستند، نخواھیم سپرد» یخمینی طالی
ی را تجربھ كنیم و با قھقرای از حكومت دینی شكل دیگر

دو سال فقط درد و ی كھ سی حكومت دین. روبرو شویمی دیگر
اش با » ییعصر طال«. بار آوردھ ما بی و رنج و اشك برا

ی بی اجرا«آغاز شد؛ ی جباربر حجاب ای مبنی فرمان خمین
ی ھا برا اش پشتوانھ وحشیانھ ترین جنایت» یتنازل قانون اساس

و گسترش شنیع ترین ارزشھا و اخالقیات ی تحمیل حجاب اجبار
كھ بر دین تكیھ زد تا بر ی حكومت. ضد زن در جامعھ شدی مذھب

  .كشدبراشكال مختلف ستم واستثمار در جامعھ حجاب 
 .سرنوشت خود را بھ دست گیریمتا  آییم،ی بھ خیابان م

نبرد تا بھ آخر داشتھ ی برای كافی كھ عزم و اراده  آنی برا
این را . پایان عمر دیكتاتور نزدیك است. باشیم باید ھشیار باشیم

. نشان داده است  )یو اكنون لیب(مبارزات مردم تونس، مصر 
ی وجد آورد و روحیھ و انرژھ ما را بمردم عرب مبارزات 

اما واقعیت این است كھ . گرداند را دوباره بھ ما بازی قالبان
بر ی بركندن نظام مبتنی برای ھنوز راه درازمردم منطقھ و ما 

ر نوین دی ستم و استثمار و بنیان نھادن جامعھ ا ،جھل و خرافھ
ماست این است كھ آیا اجازه ی كھ پیش روی الؤس .پیش داریم

یا  ؟موجود، خفھ شودی ازنان در ھمھمھ ھی خواھیم داد صدا
ی جاری ھا شزكھ تالش خواھیم كرد كھ مھر زنانھ بر خی این

ھا و مطالبات  طرح خواست كھ فعالً  اینی آیا بر مبنا. حك شود
كھ  عمل خواھیم كرد؟  یا آن ،لویت برخوردار نیستوزنان از ا
ھا و مطالبات خود را در صدر مبارزات مردم قرار  خواست

سال مدافع فعال ی كھ سی با كسان» اتحاد«فظ آیا ح ؟خواھیم داد
بر ی ؟ یا اتحادرا دنبال خواھیم کردبودند،  زاین رژیم زن ستی

خصوص منافع زنان ھ ب -منافع اكثریت مردم ایران و جھان پایھ 
  . شكل خواھیم داد -

   !انتخاب با ماست؛ دیگران انتخاب خود را كرده اند
و ی مذھبی ارتجاعی او نیروھی امپریالیستی ھا تمام قدرت

 از. انتخاب خود را انتخاب ما بنمایانند  تالش دارند،ی غیرمذھب
كھ وقیحانھ در دفاع از ی امپریالیستی ھا قدرت سخن گویان
وادار نمودن زنان بھ پوشیدن « :گویندی می حجاب اسالم

ی ن بھ بستن كمربندھااحجاب متفاوت از وادار كردن مرد
فریبانھ در  موج سبز كھ عوامتا رھبران * »استی انفجار

داد  »یھر گونھ تبعیض جنسیتی حمایت از حقوق زنان و نف«
و تحكیم ی دینی ھا تقویت ارزش«زمان  ھمی رانند ولی سخن م

تحقیر زن بنا شده، ی كھ بر پایھ را » یادیان توحیدی وجھ اخالق
ی فریب عوام.** خود قرار داده اند سیاسی ی در رأس برنامھ

كھ از ی جای كنند آنی ست كھ فراموش مان حد شان تا بدا

ی اشاره ا ترین كوچك برند نامی اسالمی جمھور »یھای كژرو«
خواھد ی می اگر كس. كنندی اسالمی جمھور در بھ سركوب زنان

كھ رھبران موج سبز دریابد ی موقعیت زنان را در جامعھ ا
د توجھ كنی باید بھ چادر و چاقچور زنان دھند،ی وعده اش را م
رھبران «بھ عنوان آنان را خواھند ی زور مھ كھ امروزه ب
را ی كھ حجاب اسالمی كسان. بھ ما حقنھ كنند» جنبش زنان

و تیغ در دست زنگیان مست قرار دادند تا  ***تئوریزه كردند
 امام راحل شانفرمان كھ در مقابل ی سر و صورت و سینھ زنان

  .بپاخاستند را بشكافندی بر حجاب اجباری مبن
  !نیستی واقعی ن برقصند، انقالبآنتوانند در  زنان كھ یانقالب

توان در قرن بیست و یك صحبت از تغییر، ی دیگر نم 
. نیاوردان بھ میی زن سخنی تحول و انقالب كرد و از رھای

استثمارگرانھ و سلسلھ مراتب ی طبقات ی جامعھ ی سامانھ
ی بر زن یكشكل گرفتھ كھ ستم ی گونھ اھ ستمگرانھ بی اجتماع

بدون در ھم شكستن . دھدی آن را تشكیل می اصلی از محورھا
و پیشرفت یك ی میزان آزاد«. این محور جامعھ رھا نخواھد شد

ی مشخص م آن جامعھ زنان و پیشرفتی آزاد جامعھ با میزان
  شاخصعنوان زنان را بھ ی كھ بتوانیم رھای این ****».شود
 یافتھ ش آگاھانھ و سازمانتالكنیم بھ فراگیر جامعھ کل ی رھای
خواھیم و چگونھ ی كھ چھ م از اینی آگاھ. داردی ما بستگ ی

ی انرژچگونھ كھ  اینی برای سازمان یافتگدست آوریم؛ ھ باید ب
ی كسب آزادی برادر میان دختران و زنان را رھا شده ی انقالب

ستم و ی ھا تر از پیش بر كاخآثرتر و كارؤم تا ممتمركز كنی
  . درھم كوبیمھمیشھ  یو برا قطع طورھ را ب آن رش بریم وبیداد یو

 ی بر دوش پیشروترین عناصر جامعھ است كھی ا این وظیفھ
تواند ی می بدون شك بخش چپ جنبش دانشجوی. ما قرار دارد

با گسست از  ؛در جھت تحقق این اھداف ایفا كندی نقش كلید
مشخص  یگونھ اھ زنان را بی رھایی سنتی تفكرات و ایده ھا
و مھم میان ی اصل ی از مرز تمایزھای را بھ یك معنا كند و آن

كھ بھ اشكال ی ھستند با كسانی كھ خواھان تغییر واقعی كسان
  . بدل كند اند،مختلف خواھان حفظ نظم كھنھ 

ھا چگونھ رقم خواھد خورد  این كھ سرنوشت ما در خیابان
ی بستگی نزنان و دخترای گھ یافت و سازمانی آگاھ ی بھ درجھ

  . قرار دارندی خیابانی خواھد داشت كھ در صف اول نبردھا
تا مانع از آن  ھا حضور خواھیم یافت سھ شنبھ در خیابان

طلبانھ زنان ایران و ی خواھانھ و برابردی شویم كھ جنبش آزا
است ی ت كمونیستزن كھ متعلق بھ سنّ ی ھمچنین روز جھان

  . دگان صنعت سبز مصادره شوه توسط گردانند
ی پاھ ب ھا حضور خواھیم یافت تا پا سھ شنبھ در خیابان

تظاھرات  ی خواھران و برادران خود بجنگیم، در بحبوحھ
ھشیار را ی ھا ذھنشبانھ، ی نبردھا ی و ھنگامھی خیابان

ستم را در آتش بسوزانیم  و روز ی ھا حجابھشیارتر كنیم؛ 
  . نیمگان جھان بدل كه ستمدیدی زن را بھ جشن واقعی جھان
راه  تئوکراتیکبدون شك ضربھ زدن رادیكال بھ حكومت  

بھ ویژه در  -  منطقھكل در ی بخش واقعی یرھای ھا را بر افق
  ■.گشایدی م -خاورمیانھی میان زنان ستمدیده 
  !یباد ھشت مارس روز جھانی گرام

  
ی  ، ھفتھ نامھ"فرید زكریا"بھ مقالھ انقالب در مصر نوشتھ  .رک -* 

  ٢٠١١فوریھ  ١۴نیوزویك 
 ی رجوع شود بھ متن كامل ویراست دوم منشور سبز، با امضا -** 
  یحسین موسومیرو ی كروبی مھد
   زھرا رھنورداثر " حجاب زیبایی ،زیبایی حجاب" کتاب  رک -***
كھ ی متفكران سوسیالیسم تخیل، از "فوریھ"از ی نقل قول - ****

  . كید نھادأماركس بر آن ت
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  گزارش اول اسفند
  
از  فرزندان خلق ھفتھ پس از بھ قتل رساندن دو تن  یك
 ٢۵ی در تظاھرات ھا "یمحمد مختار"و  "صانع ژالھ"ی یعن

ھا  بھمن جوانان شجاع و مبارز تھران بار دیگر بھ خیابان
  .دارندی ریختند تا یاد آن دو مبارز عزیز را گرام

در ی اسالمی دار جمھور شاخی ھنوز جوھر دروغ ھا
دن صانع ژالھ خشك نشده بود كھ سند بعد از بوی مورد بسیج

مردم نھ تنھا ی راه آزاد ی سند رو شد كھ این دو جانباختھ
از جملھ . بوده اندی نبوده بلكھ از مبارزین راه آزادی بسیج

كھ توسط ی صانع ژالھ در یك نمایشنامھ علیھ دیكتاتور
این . دانشجویان دانشگاه ھنر تھیھ شده بود شركت داشتھ است

كوتاه بر اساس آھنگ دیوار پینك فلوید كھ ضد ی ایشنامھ نم
  .در آموزش و پرورش است درست شده استی دیكتاتور

روز اول اسفند ماه قرار بود كھ مردم از ساعت سھ در نقاط 
كنند اما از ساعت یك بعد از ظھر ی مختلف شھر راھپیمای

ضد شورش بھ سرعت در ی از نیروھای بسیار زیادی نیروھا
گاز ی راه ھا با تجھیزات كامل از جملھ تفنگ و تفنگ ھاچھار

سیاه رنگ از دروازه ی چرمی اشك آور و باتوم و لباس ھا
با خیال راحت . در حال مستقر شدن ھستندی دولت تا میدان آزاد
ضد شورش آن ھا را ی سیاه رنگ نیروی ده ھا ماشین  تویوتا

زده ماشین شمارم پانی طور چند لحظھ م ھمین. كندی منتقل م
گذرد و در ھر ماشین ده نفر ھستند و كماكان انتقال نیرو ی م

ارتش اشغالگر در حال اشغال كردن خیابان ی ادامھ دارد گوی
  .مستقر ھستندی در میدان انقالب تعداد بسیار زیاد .استی آزاد

گردم دروازه ی بر می ساعت چھار كھ پس از انجام كار
بھ سمت میدان ی بھ آرامدر پیاده رو ی دولت جمعیت محدود

ی راه ھا نیروبر سر چھار. ب در حال حركت ھستندانقال
: بسیج نیز حاضر استی و امروز نیرو استمستقر ی انتظام
جوانان . دارندی كركی شبھ دانشجو كھ ھمھ ریش ھای جوانان

ضد ی انتظامی شوند نیروی معترض كھ از كنار اینان رد م
ی را متوقف كرده و م داردی شورش ھر كدام كھ كولھ پشت

كیفشان تلفن ی ھا پس از وارس ھا و آنی فرستند پیش بسیج
ی مبادا كھ از واقعیت فیلم. كنندی ھا را نیز كنترل م ھمراه آن

باشد ی اگر عكس. باشدی وزارت دروغ راضی گرفتھ باشند بایست
ھا را ی كنند و برخی رم دوربین را مصادره كرده و رھایش م

  .دكننی ھم دستگیر م
ھا  آن. سھ اتوبوس ھم پارك است و پر از سرباز صفر است

از وظیفھ ی بخش. را بھ زور آورده اند كھ مردم را سركوب كنند
  !!دفاع از وطن در مقابل بیگانگان

در خیابان ولیعصر ھم . اما جمعیت سر ایستادن ندارد
در . ضد شورش زیاد است و ھم جمعیت مردم معترضی نیرو

و ی بلندی رفتھ روی لباس شخصی ك بسیجپمپ بنزین وصال ی
فیلم ی جمعیت معترض در حال عبور با دوربین قوی از چھره 

البتھ ده . بسیجیان فضیلت استی برای جاسوس. كندی می بردار
دور ی انتظامی و نیروی ضد شورش و بسیجی ھا نفر نیرو

  .برش را گرفتھ اند
 شلوغ است و باز ھم جمعیت وی میدان انقالب ھم خیل

در حال گرفتن فیلم ی جوانی اتوبوسی از تو. یضمنی دستگیر
است كھ از آن طرف خیابان معلوم نیست از كجا دو لباس 

پنجره اتوبوس و بھ جوان ی بچھ سال دیدند و رفتند پای شخص

را ی شان رفت كھ وی گفتند كھ بیا پایین و از طرف دیگر ھم یك
جمعیت قایم ی ودستگیر كند، اما پسر جوان توانست خودش را ت

  .ھا ھم نتوانستند سوار شوندی كند و بسیج
ی نیروھا. شوندی جاھا زیادتر می مردم در پیاده رو در برخ

. تظاھرات شوندی كنند كھ مانع شكل گیری می ضد شورش سع
سیم ی مزدور وضعیت را مرتب با تلفن ھمراه و بی دیده بان ھا
  . كنندی گزارش م

ت زیاد است و بسیج و ضد جمعیی در تقاطع نواب و آزاد
دختر . شودی شروع می شورش ھم زیاد و رفتھ رفتھ دستگیر

ی ھا می را كھ كاپشن قرمز بر تن داشت را بسیجی كم سن
ی تو. كنندی خواھند ببرند كھ ھمراھانش شروع بھ اعتراض م

د كھ ریش دارد و یك مرد تنومن. دھندی اتوبوس مردم فحش م
سركوبگر نزدیك ی وبوس بھ نیروھاكھ اتی وقت لباس سیاه بر تن

كھ ماسك دارد و مرتب موقع ی است یكباره بھ جوان ریز نقش
گوید اگر بسیج نبود ی دھد با تحكم می ھا فحش می حملھ بسیج

گوید تو ی یك نفر بھ مرد م. كم فحش بده! االن صدام اینجا بود
و ھر روز در تلویزیون و ی زنی كھ حرف دیكتاتورھا را م

. خوانیم حرف نزنی كیھان و ایران می صد تومانی اروزنامھ ھ
. ھا طرفداران آمریكا ھستند گوید اینی می مرد با كمال پرروی

ی آید از یك طرف احتیاط می صدایشان در می یكی مردم یك
در میان جمعیت ی كنند كھ نكند موقع پیاده شدن چند لباس شخص

ھند خوای دستگیرشان كند اما از طرف دیگر حرفشان را م
گفت مزدور ی گوید ساواك ھم بھ مخالفانش می می یك. بزنند
گوید كھ مبارك ھم موقع سركوب مخالفان ی می و دیگر ؛بیگانھ

گوید كھ ی اما مرد ریشو مثل ضبط صوت م. گفتی ھمین را م
خواھد ھر جنایت رژیم را با ی او م. مبارك مزدور آمریكا بود

  . زنندی ند و سرش داد مھست یعصبان اما مردم ھا توجیھ كند انگ
و سر ی آذربایجان تقاطع رودكی در سلسبیل خیابان ھا

حكومت ی قصرالدشت و خوش نوع ،كارون ،خیابان جیحون
ضد شورش بھ حالت آماده باش صف ی است ده ھا نیروی نظام

ِ ی بستھ اند و از ھر ده نفر یك بھ حال آماده باش  ،دستھ ب ثِ  -ژ
  .ایستاده است

وثق در میدان ولیعصر و در بلوار كشاورز و بنا بر اخبار م
میدان ونك و خیابان تخت طاووس و میدان انقالب تظاھرات 

از شب جمعیت در ی رخ داده و تا پاسی پراكنده و درگیر
  .خیابان بوده است

در این اعتراضات شعار كمتر شنیده شد اما خواست ھا بھ 
ی شورا این روزی برا. نظر فراتر از تظاھرات سال پیش است

شورا در بیانیھ اش باز . سبز امید فراخوان داده بودی ھماھنگ
اما جوانان در . حرف زده بودی بال منازع موسوی ھم از رھبر

رادیكالتر با مضمون رد والیت ی صحنھ دارند بھ سمت شعارھا
  .كنندی فقیھ عبور م

لھ و حزب  ھھم مثل حزب كومی از احزاب كردستانی جمع
شركت در تظاھرات ی شورشگران ھم برا یدمكرات و یھ كیت

از ی دنبالھ روی اما در فراخوانشان نوع. فراخوان داده بودند
كرده بودن از كرد ی سبزھا سع. شودی دیده می جریان موسو

بودن صانع ژالھ استفاده كنند و بین خود و جناح راست جنبش 
  . كنان راه بیندازندی كردستان آشت

ی مردم درگیر مبارزه جد شنیدم در چھار شھر كردستان
در حمایت از ی جالب اینجاست كھ در ھیچ یك شعار. شده بودند

  . سبزھا شنیده نشد
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حكومت باز رو آورده بھ تاكتیك سركوب 
گارد ضدشورش و ی مردم از طریق نیرو

 . بسیجی مردم ضدی نیرو ی فعال كردن تتمھ
 در جریان دادن یارانھ بھ مردم قشر نسبتاً 

ی زیر خط فقر و معتادین قربان زیاد بیكار و
چھل ھزار ی سی سیستم كھ سابق بر این برا

ی ده بار بھ كمیتھ امداد رجوع می تومان بایست
چھل و چھار ھزار تومان بھ ی كردند اینك ماھ

ی ھا را برا این. شودی حسابشان ریختھ م
مانند بیست و دوم بھمن بھ ی تظاھرات ھای

اما . ه كندتواند استفادی شكل گوسفند وار م
آدم فروش ی درگیر شدن با مردم، قشرھای برا

عقده ی آدم ھا. الزم استی وجدان تری تر و ب
كردن حاضرند بھ ھر ی زندگی كھ برای ا

و ظلم و ی دست بزنند و ھر دیكتاتوری جنایت
  .را توجیھ كنندی ستم و استثمار

گفت كھ من طرفدار ھیچ كدام طرف ی در اتوبوس یك نفر م
آید باید اینطور حساب كند كھ ی خیابان می آدم اگر تو نیستم اما

جانش كف دستش است و ممكن است كھ دیگر بھ خانھ بر 
  !!!نگردد

   ١٣٨٩اول  اسفند 
 -----------------------------------------------------  

  !یك نامھگزیده ی 
  

  بذری دانشجوی ی نشریھی برای ارسال
بارزه، با روحیات و جھت آید یك دور جدید می بھ نظر م

ھا و ی چھ باالی(درگیر ی جدید در بین ھمھ نیروھای ھای گیر
ی بھمن خیل ٢۵. ، شروع شده است )ھای ھا و چھ پایینی چھ میان

عكس العمل آن ھا . بیشتر از ھمھ رژیم را. ھا را غافلگیر كرد
كھ ھمھ  این. از عصبانیت و بھت شدید آن ھاستی حاك

 نژاد فوراً ی و بھ خصوص منتقدان احمدی حكومتی شخصیت ھا
بھ صحنھ آمدند و بھ شكل حاد اعالم موضع كردند بیان این 

بود كھ تحوالت تونس و ی و البتھ برخاستھ از ترس(ی غافلگیر
ھمین جا یك نكتھ را .) در دلشان ایجاد كرده است... مصر و 

لھ مصر را از زاویھ منافع و موقعیت أكماكان مس: د گفتیبا
شود گفت یكسره بھ ی نمی یعن. دید دیبادو لبھ ی اسالمی رجمھو

و ی بین المللی بھ نظرم از زاویھ تناسب قوا. ھاست ضرر این
ی تواند برایشان فضای می ائتالفات جدید منطقھ ای شكل گیر

  .ایجاد كندی تنفس
 ی بر پایھکھ را ی جا نكات مختصر در ھر صورت این
  :دیحاصل شده بخوان ھا"بو كشیدن"مشاھدات و شنیده ھا و 

كھ اخبار تونس و بھ خصوص مصر بھ گوش ی از وقت 
سریع، بھ ویژه در بین  ی یك چرخش روحیھمردم رسید 

ی و موسوی كھ فراخوان كروب بعداً . جوانان، قابل مشاھده بود
ی ول. بھمن منتشر شد، این حال و ھوا آشكارتر شد ٢۵ی برا

آشكار ی رھا و بحث ھادر سطح اظھار نظ قبل از آن ھم دوباره
كتاب  ،یتاكس ،جوانان در اتوبوسی و تعرضی ضد رژیم

) و بھ احتمال زیاد در محیط دانشگاه ھا(ھا  نتی و كاف ھا یفروش
چند روز قبل از . شد این چرخش را بھ وضوح دیدی م

ی نت ھا شور و شوق و بحث ھای ، در محیط كاف تظاھرات
  . ت برقرار بوددر مورد شركت در تظاھرای علنی تبلیغ

كید أتی ول. در ھر صورت با یك چیز جدید روبرو ھستیم
نیست كھ بدون دخالت عناصر ی تضمین اصالً  شود کھی م

ی و منطقھ ای گوناگون داخلی و وقایع و تكان ھای گوناگون ذھن
باز بگذارید از . (، دچار فرسایش نشود و تحلیل نرودییا جھان

گر در جریان تحوالت منطقھ، كھ ا میان کنیبی منفی یك زاویھ 
تقویت شوند و ی در بحرین یا عربستان و مصر، جریانات مثالً 

ی این كشورھا طوری تحوالت داخل ی میخ خود را در زمینھ
ی بكوبند كھ رجعت بھ عقب و تقویت ارزش ھا و قوانین اسالم

. ثیر خواھد گذاشتأجا ھم ت نایی ذھنی فضای را معنا بدھد، رو
كھ اخوان  مثال اینی برا. جوانان خواھد كاستاز شور و شوق 

بودن خیزش ی در مورد اسالمی با حرف خامنھ ا المسلمین علناً 
تر ی جا تعرض در اینرا مردم ی مصر مخالفت كرد، روحیھ 

 .)در موردش صحبت بودی رفتی كرد و ھر جا م
در قھرآمیزتر شدن  كھ گفتم مشخصاً ی چرخش روحیھ ا
. عمل قابل رویت استی صحنھ  دری شعارھا و عمل تعرض

در بین جوانان  ،تر از قبلی البتھ موضوع آلترناتیو بسیار جد
در این زمینھ  ست كھ اساساً ا و نكتھ این. تر مطرح استی جد
كھ  میکنی را بررسبگذارید یك نمونھ . وجود دارد» ینظری ب«

مرتبط با ی سال ھا و میاناز جوانان ی شاید بتوان بھ خیل
گفت کھ در ی م از دوستانی کی. تعمیم اش دادی حركت كنون
از بقیھ ، بھمن ٢۵روز بعد از دو ی یكدرست  ،محل كارش

اگر این ھا رفتند ھر كس دوست دارد كھ چھ " :پرسید شھمكاران
كھ  اضافھ کرد دیبا این را ھمجا  در اینسر كار بیاید؟ ی كس

ات شركت افراد كاركن از پایین تا باال در تظاھری ھمھ  تقریباً 
كھ آورده ی كاركنان با ھر بھانھ ا ی رؤسا بھ ھمھ! كرده بودند

ی ھا جواب!! داده بودند تا زودتر بروندی بودند مرخص
، ی، خاتمیموسو: ھا بود این "آلترناتیو" الِ ؤبھ س ھمکاران

تو چھ " :ھم  پرسیده بودند دوست مااز  !ی، رضا پھلویكروب
ھستم كھ طرف ی كس من طرفدار ھر :ھ بود؟ گفتیخواھی م

كارگران و زحمتكشان باشد و حجاب را آزاد كند و حق ملل را 
این  "!؟یپس تو كمونیست" :دو نفر گفتھ بودندی یك. "رعایت كند

افراد بحث ی پیشنھادی را بگویم كھ در مورد تك تك آلترناتیوھا
شد ی نم شل و ول بودند و واقعاً ی خیلھمھ البتھ . در گرفتھ بود
  ...خواھندی دانند چھ م یگفت كھ م

  ١١ادامھ در صفحھ 
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  اعالمیھ ای از زنان دیگر
 آینده درس بگیریمی از گذشتھ برا 

 
  ٨امسال . داردی شورانگیزی مارس امسال حال و ھوا ٨

ی گیریم کھ توفان بزرگ یجشن می مارس را در شرایط
دیده  در تونس و  ستمی ھا توده. را فرا گرفتھ است خاورمیانھ
پاخاستھ و نظام چندین دھھ ظلم و ستم را شجاعانھ ھ ب ...مصر و

ی جھان با این مبارزات رنگ و بویی  چھره. اند بھ چالش گرفتھ
مرتجعین، دنیا شاھد خروش ی نمای قدرتی جا دیگر گرفتھ و بھ
خواھند سرنوشت خویش را  یاست کھ می ا مردم بیدار شده

 .دست بگیرند بھ
گیریم کھ  جشن ميی رایطمارس امسال را در ایران در ش ٨
الینحل خود گرفتار شده ی در گرداب تضادھای اسالمی جمھور

ی ھا و اعدامی و بھ منظور ارعاب، با گسترش اختناق و دستگیر
ھا بھ  آن. خود استی  حفظ نظام  پاشیده و پوسیدهی گسترده در پ

دانند کھ  یشان واقفند و خوب م نظامی و از ھم گسیختگی شکنندگ
ور  تواند آتش وقایع سال گذشتھ را دوباره شعلھ یمی ا ھرجرقھ

ی حسن«شوند کھ ی توانند دچار فالکت یدانند کھ ھر آن م یم. کند
کھ با ی ھم در شرایط آن. گرفتارش شدند» یبن عل«و » مبارک
ترین  سنگین اعمال قصد ھا یارانھ کردن ھدفمند طرح

 . ھا و دزدیدن نان مردم را دارند یکش ریاضت
ترین  یاست کھ ابتدایی صحبت ما با زنانی س رومار ٨

شان از طرف این حاکمیت ی اجتماعی ھا ی حقوق و آزاد
کھ از ی فاسدی  حاکمیت دار و دستھ. مرتجع، سلب شده است

، یخمینی اول سر کار آمدن، با فرمان ارتجاعی ھمان روزھا
. استی چھ ماھیتی نشان داد کھ دارای بر حجاب اجباری مبن

مارس پس از  ٨دار و مبارز ِ نسل ِ قبل در اولین زنان بی
، ھشیارانھ در برابر این ۵٧در سال ی نظام سلطنتی سرنگون
ما انقالب نکردیم تا بھ عقب "پاخاستند و با شعار ھ فرمان ب
 ی ھا صحنھ تھران و سالن دانشگاهی ھا خیابان" !برگردیم
مارس   ٨.شان با مرتجعین تازه بھ قدرت رسیده شدی زورآزمای

ی ھا ترین فصل و چند روز متعاقب آن از درخشان ۵٧سال 
گسترده و توده ی ا مبارزه. مبارزات در طول تاریخ کشور است

کھ نفس مرتجعین را بندآورد و آنان را موقتا مجبور بھ ی ا
 . شان کرد از فرمانی نشین عقب
است کھ بھ رغم ی صحبت ما با زنان مبارزی مارس رو ٨

اش  کھ بر پیشانيی اسالمی ئوکراتیک جمھورتثبیت حاکمیت ت
نقش بستھ، تن بھ قوانین این رژیم ندادند و در زیر ی زن ستیز
کھ تاریخ بھ خود ی ھای ترین حکومت یاز وحشی یکی  چکمھ

مقاومت و مبارزه ی دیده، تسلیم نشده و بھ ھر شکل و صورت
صحبت ما با  سھ نسل از زنان است کھ در ی رو. کرده اند
سال گذشتھ در صف اول مبارزه قرار گرفتند و ی عمومخیزش 

ھا  یاز بختک این حکومت توھین و تحقیر، جانفشانی رھایی برا
 .  کردند
 

 آینده درس بگیریمی از گذشتھ برا
 

ی ھا سالی مھم تاریخ مبارزات مردم، یکی  در دو دوره
، زنان ٨٨خیزش سال ی ، و دیگر۵٧پس از قیام ی  اولیھ

 ۵٧اگر در سال . داشتندی ال و گسترده احضور بسیار فع
اولین یورش خود را ی با فرمان حجاب اجباری مرتجعین اسالم

سال ی ، زنان دیگر س٨٨بھ انقالب آغاز کردند، در سال 

ی گزافی و قوانین ضد زن را، بھ بھای حاکمیت دینی سنگین
بھ  ۵٧شورش چندین روزه زنان در سال . تجربھ کرده بودند

مردساالرانھ بر اپوزیسیون، از طرف ی ھا دیدگاهی  علت سلطھ
کمونیست درک نشد و تحت الشعاع  مسائل و ی اکثر نیروھا

قرار گرفت و بھ حاشیھ رانده » مھم تر«بھ اصطالح ی منافع
عنوان نخستین حکم  بھ(ی کھ ماھیت فرمان خمین ی در حال. شد

ھ بر این بود کی و واکنش سریع زنان بھ آن شاھد) اشی حکومت
بس ی شان با قدرت حاکم حامل تضاد موقعیت زنان و رابطھ
کھ ظرفیت آن را دارد تا  نظام ی تضاد. عمیق و بالنده است

ی ا جامعھی را بھ آتش کشیده و راه بھ سوی اسالمی جمھور
این امر در آن دوره . ، رھا از ستم و استثمار بگشایدیانقالب

دئولوژیک و ایی سیاسی درک نشد و در کنار محدودیت ھا
دیگر،  بھ سھ دھھ رنج و ستم بر مردم و تحمیل یک حکومت 

اگر در آن زمان اکثریت مردم و . بر جامعھ منجر شدی دین
ی این تضاد، و ماھیت پویا و انقالبی کمونیستی ویژه نیروھا بھ

ما در ی  آن را درست درک کرده بودند، چھ بسا امروز جامعھ
 .   قرار گرفتھ بودی مسیر دیگر

زنان تصویر  ،سال گذشتھ از دید ھمگانی ر خیزش عمومد
. از توان و رادیکالیسم خود را بھ نمایش گذاشتندی ا خیره کننده

ی مرد، بی ھا رزم دختران و زنان در کنار ھمی  حضور گسترده
ی ، وحشتیتظاھرات میلیون دری جنسیتی ھا رنگ شدن تفاوت

کھ زنان بعد از  نای. ایجاد کردی در دل دژخیمان اسالمی ناگفتن
پروا بھ ی چنین ب اینی سال خفقان و سرکوب جنسیتی س

ی کنند، خارج از تحمل تمام یرژیم ضد زن حملھ می ھا ستون
رغم این  اما بھ. بودی اسالمی حاکمیت جمھوری ھا جناح
ھا و  از خواستھی و حضور گسترده، حرفی انقالبی ھا ارزش

در متن یک جنبش  مطالبات زنان در این خیزش شنیده نشد و
ی ھا جرقھ. در حاشیھ قرار گرفت» یھمھ با ھم«خودجوش و 

زنان، یا ی برخی  نفره تکی ھا حجاب بخش، ھمچون کشف الھام
ی حجاب، فقط جرقھ ھایی بحث و جدل بر سر ماھیت ارتجاع

 . باختند یپر ایھام و توھم رنگ می بودند کھ در فضا
سال  حرکت زنان در خیزشی مھم ترین ضعف سیاس

مردم از آن رنج ی بود کھ کل جنبش عمومی گذشتھ، ھمان ضعف
گسترده و شجاعانھ ی ضورح ٨٨زنان در جنبش سال . بردی م

ی رھایی چون اکثریت مردم، برا از آنان ھم یداشتند، اما بسیار
چشم امید بھ ی از شر این دولت و حکومت قرون وسطای

و عصبیت از  بھ رغم خشم. از ھمین حکومت داشتندی ھای جناح
دل بھ ی تغییرات اساسی ، اما برا»سبز«ی ارتجاعی رھبر

 .ھا بستند» یباالی«
دوست ی مختلف ارتجاع و جای ھا ابھام بر سر ماھیت جناح

نبش را بسیار شکننده گرفتن موقعیت جی و دشمن را عوض
زن تمام ی بردگی کھ ادغام دین در دولت بھ بھا ی در حال. کرد

ی ترین ستم  قرار دارند، اما رھبرشده و زنان تحت بیش
دین از دولت را، کھ ی ھرگز خواست جدای» سبز«ی ارتجاع

خود » مطالبات«زنان بود، در فھرست ی ھا از خواستی یک
با زن ی اسالمی کھ ھویت جمھوری از آنجای. قرار نداد

بھ نفع زنان، با ی یابد و ھرگونھ تغییر اساس یاش نمود م یستیز
آگاھانھ تالش » سبز«ی ورده است، رھبرآن گره خی سرنگون

شود کھ قوانین ضد زن را بھ زیر ی کرد تا مانع طرح شعارھای
بر ی کھ حجاب اجباری بھ رغم خفقان و تحقیر. کشاند یسوال م

» زھرا رھنورد«از زنان بھ ی زنان تحمیل کرده است بخش
حجاب و » فوائد«دخیل بستند کھ افتخارش تئوریزه کردن 
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زنان، مانند . استی آن در حفظ نظام اسالمی کارکرد سیاس
بھتر پا بھ میدان مبارزه گذاشتند ی دنیایی سایر اقشار مردم، برا

ی از خصوصیات و ساختار سیاسی اما غالب آنان تصویر روشن
حضور . بھتر کھ طالب اش بودند نداشتند ی آن جامعھی اجتماع

ا طرح کرد تا جنبش ب یتالش م کھ مرتباً ی ارتجاعی یک رھبر
ان خارج و انجام اقدامات رادیکال از کنترل شی پایھ ای شعارھا

، فضا را بسیار پیچیده و بغرنج یرھبر نشود و توھم بھ این
زنان سھ نسل بھ دلیل تضاد حادشان با مناسبات . ساختھ بود

پروا و شجاعانھ بھ میدان مبارزه آمدند اما ی حاکم بی اجتماع
میان ھمین مرتجعین حافظ نظم شان از  اکثریتی الگو و رھبر

ی چرخیدن در دایره مرتجعین با ھر رنگ و لباس. بودی اسالم
اش  کھ علیھی جز غرق شدن در ھمان مناسبات ارتجاعی ا نتیجھ

 . بلند شده ایم ندارد
از دیگر نقاط ضعف ِ  خیزش سال گذشتھ این بود کھ زنان، 

خود ی بجامعھ، از تشکل مستقل و انقالی مانند دیگر بخش ھا
ی خود را داشتند، تشکلی اگر زنان تشکل انقالب. محروم بودند

مختلف زنان ی ھا بخشی ا کھ قادر بود نیازھا و مطالبات پایھ
را با ..) .دار، معلم و دانشجو، پرستار و کارگر، دھقان، خانھ(

دخالت و حضور خود آنان نظم بخشیده و فرمولھ کرده و پیش 
کھ زنان خواھانش ھستند  تصویر کند، را ی ا بگذارد، و آینده

ھا را بھ  توانست جنبش را تعمیق داده، رادیکالیزه کرده و گام مي
 . جلو براند
ی ھمگرای«و » کمپین«مانند ی مماشات جویی نیروھا

خیزش مردم بھ دنبال سھم خود از ی  کھ در آستانھ(» زنان
بھ  بند داشتند کھ نیمی ، تشکیالت)قدرت اعالم موجودیت  کرد

ی ھای»حاج خانم«برکت خط و رویکرد سازشکارانھ و حضور 
از حاکمیت ی کھ با جناحی ھا و بنا بر ائتالف »یباالی«از میان 

 ی مینیمالیستی ھای درست کرده بودند، فقط  امکان طرح خواستھ
ی توانستند نقش مثبت یخواستند و نھ م یاما آنان نھ م. پیدا کردند

نقش آنان بجز . برعکس. کنندی باززنان ی واقعی در راه رھای
زنان ی تبدیل کردن نیروی و تالش برای تخریب و توھم پراکن

 . نبودی چیز دیگری ارتجاعی نیروھای  بھ ذخیره
نقاط قوت ی بھ رغم این نقاط ضعف، اما آن خیزش حاو

نھفتھ درون ی انقالبی ھا از ظرفیتی ا خیزش گوشھ. بودی عظیم
را بھ لرزه در ی ماه نظام ارتجاع ٩دت بھ م. جامعھ را نشان داد

نیرو . جھان ایجاد کردی آورد و شور و شوق در دل مردم مترق
تمام بھ صحنھ آورد و ی بار دیگر با قدرتمند و توان زنان را یک

در جامعھ صورت نخواھد گرفت ی نشان داد کھ ھیچ تغییر انقالب
ی اساسی زنان تغییراتی کھ در وضعیت ستمدیدگ مگر این

خیزش نشان داد کھ اگر مردم آگاھتر، متشکل . رت بگیردصو
ابھام حرکت کنند قادرند امپراتور ی روشن و بی تر و با دورنمای
ی گذار مطلوب خود را پایھی  زیر کشیده و جامعھ را از تخت بھ

خیزش اما جنبش مردم تاثیرات ی علیرغم فروکش موقت. کنند
تعیین ی ت سیاسگذاشت و سواالی جا از خود بھی عمیقی ذھن
مانند اینکھ ی مسائل. مطرح ساختی را در ذھن بسیاری ا کننده

باید  ی از این بھ بعد چگونھ باید عمل کرد؟ چھ سیاست و روش
نیاز است کھ واقعا از ی و تشکیالتی اتخاذ کرد؟ چھ نوع رھبر
جنبش ی را بیان کند و ادامھ یابی انقالبی خود مردم باشد؛ نیازھا

 ھستند کھی ھای ھا ھمھ، پرسش تضمین کند؟ اینی را تا پیروز
را رقم ی انقالبی  ھا سرنوشت یک مبارزه پاسخ صحیح بھ آن

  گذاشتھ تای جا از خود بھی خیزش، زمین حاصلخیز. خواھد زد
االت دامن زده ؤبر بستر آن، بھ مباحثھ و چالش بر سر این س

از ی ریان آن، خط و دیدگاه روشن و صحیحشود و در ج
را داریم،  کھ آرزویشی ا  جامعھی سیاست، و راه و دورنما

 .ترسیم شود
سال ی است کھ باید از خیزش دالورانھ ی ھای ھا درس این
این ی با فراگیر. کھ باید فراگیر شوندی ھای بیاموزیم، درس ٨٨
ئیم تا بتوانیم خود را بزدای ھای ھا و ناآگاھ یھا باید کاست درس

تر حرکت کرده و در  تر و متشکل آگاھانھی در خیزش بعد
  .طبقھ و طرفدار زنان تالش کنیم یبی ا جامعھی برقرار

 

ی بلند کردن پرچم انقالبی مارس را بھ روز مبارزه برا ٨
  !تبدیل کنیم" یاسالمی سرنگون باد رژیم ضد زن جمھور"
 

خیزش ی درس ھاو فراگیر کردن ی مارس را بھ روز یادگیر ٨
  !مان تبدیل کنیمی انقالب

 

خیزش ی و فراگیر کردن درس ھای مارس را بھ روز یادگیر ٨
  !تبدیل کنیم ۵٧روزه زنان در اسفند  ۵

 

محو ھرگونھ «: مان مارس را بھ روز طرح مجدد مطالبات ٨
علیھ ی ، فرھنگی، قانونی، اجتماعی، سیاسیتبعیض اقتصاد

، یھا، لغو حجاب اجبار قلیتزنان و سایر اقشار،  طبقات و ا
  !تبدیل کنیم» ....بیان، عقیده، تشکل وی آزاد

 

با مردم جھان و بخصوص با ی مارس را بھ روز ھمبستگ ٨
 !مصر و تونس تبدیل کنیمی مردم بپاخاستھ 

  

  )٢٠١١مارس  ٨( ١٣٨٩اسفند  ١٧

  سایت پروسھ -اثری از ھنرمندان در تبعید
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  سنگر آزادی و دیکتاتوری 
  

  شھرزاد مجاب
  استاد دانشگاه تورنتو

  

بذر ی دانشجویی نشریھ " ترس ویرانگر" اشتخواندن یادد 
در مورد جنبش ی ، مرا بھ یاد ترفند دیگر)٨صفحھ  ۵٣شماره (

بھ دانشگاه ھا ی از طرفی ارتجاعی رژیم ھا. انداختی دانشجوی
علیھ ی نیاز دارند و از طرف دیگر دانشگاه ھا بھ سنگر محکم

لھ کنترل آن بھ ھر وسی یشوند و مستبدان برای آن ھا تبدیل م
ی امسال برای رژیم ورشکستھ اسالم. شوندی متوسل می ا

متوسل ی پراکندن دانشجویان بھ شھرستان ھا بھ ترفند سھمیھ بند
جوان ی گمان خود تھران را از حضور این نیروبھ شود تا ی م

از ی دیگری بگذارید بھ نمونھ ھا .کندی و توانا و مبارز خال
  :اشاره بکنمی ارتجاعی استیصال رژیم ھا

  
دانشگاه تھران، کھ قبل از تأسیس دانشگاه تبریز  :رژیم شاه .١

آذربایجان، تنھا دانشگاه ایران بود بھ ی در دوران حکومت مل
این . ، تبدیل شدیلیم ناپذیر مبارزه، بھ سنگر آزادکانون تس

ی ھنگام. در عرصھ سیاست ایران بودی سنگین ی دانشگاه وزنھ
 ٢٨ی بعد از کودتااش ی کھ شاه و ارتش و مشاوران آمریکای

ریچارد "مقاومت را ساکت کردند و ی مرداد ھمھ عرصھ ھا
بازدید از نتایج ی معاون رئیس جمھور آمریکا برا "نیکسون

بھ او دادند، دانشجویان ی افتخاری کودتا بھ ایران آمد و دکترا
آذر سکوت را شکستند و امپریالیسم آمریکا و  ١۶در روز 

چند سال بعد حسین . شیدنداش را بھ چالش کی مترسک سلطنت
گیلرود "آمریکا ی عالء وزیر دربار شاه بھ مشاور تربیت

علت قرار گرفتن در  ھاه تھران بشکایت کرد کھ دانشگ "ھارنول
حاضر و آماده ی شده است زیرا دانشجویان نیروی" فلج"پایتخت 

بھ ھمین دلیل رژیم شاه . ھستندی و تبلیغاتی مبارزات سیاسی برا
دانشگاه تھران و منفعل ی یف موقعیت سیاسبھ منظور تضع

شیراز و ی اقدام بھ تأسیس دانشگاه ھای کردن جنبش دانشجوی
کھ دانشگاه آریامھر بھ ی ھنگام. آریامھر کردی دانشگاه صنعت

ی تبدیل شد سعی مبارزه سیاسی برای کانون
  . کردند آن را بھ اراک و اصفھان منتقل کنند

  
ند سال پیش بھ کھ چی در سفر :رژیم مبارک .٢

قاھره داشتم، استادان و دانشجویان دانشگاه 
 American University in(قاھره ی آمریکای

Cairo – AUC(  از کنترل خفقان آور رژیم
مبارک و دخالت دولت در امور دانشگاه سخن 

بین ی اصلی از تنش ھای یک. گفتندی م
دانشجویان و اساتید با دولت این بود کھ پلیس 

جنبش فلسطین و ی پشتیبانی ھرات برااجازه تظا
اعتراض بھ حملھ آمریکا بھ عراق در خارج از 

این دانشگاه در . دادی دانشگاه را نمی دیوارھا
مانند . میدان تحریر قرار داشتی قلب قاھره یعن

را ھم دیوار بلند  AUCدانشگاه تھران، دور 
کشیده بودند و ورود بھ دانشگاه فقط با ی فلز

گفت کھ ی از استادان می یک. اشتمجوز امکان د
بعد از اعتراضات بسیار زیاد دانشجویان و 
استادان، باالخره بھ آن ھا اجازه تظاھرات در 

ی از مردم فلسطین داده شد اما بھ شرطی پشتیبان
 . کھ از محوطھ دانشگاه خارج نشوند

اعتراض ی عابرین اطراف میدان تحریر با شنیدن صدا
. بپیوندند کنند بھ آن ھای و تالش مدانشجویان کنجکاو شده 

بزرگ درخت ی دانشگاه را با گلدان ھای دولت شبانھ نرده ھا
شد کھ ی بود کھ صحبت این می این در زمان. پوشاندی م

. دانشگاه را باید از میدان تحریر بھ خارج از قاھره انتقال داد
ام بھ دیدن محل جدید دانشگاه رفتم، در خارج از ی در سفر بعد

با مردم شھر، در بیابان ی دور از ھرگونھ تماسی ھره، در محلقا
حال . و زیر آسمان پرستاره بدون امکان رفت و آمد سریع

در مصر ی انقالب ی مبارزهی تصور کنید اگر در روزھا
ی از میدان تحریر قرار داشت چھ امکانی دانشگاه در گوشھ ا

  .شد یفراھم م ...ه گرفتن مبارزین، پخش اخبار و پنای برا
  
از مسقط در عمان در سال ی در دیدار :مسقط و دیاربکر .٣

وضع دانشگاه مسقط شدم و متوجھ شدم کھ ی جویا ٢٠٠۶
دانشگاه دجلھ . شھر بناکرده اندی کیلومتر ۶٠دانشگاه را در 

دیاربکر ترکیھ ھم در خارج از شھر ساختھ شده است و 
  . دارندی آن از ھم فاصلھ زیادی ساختمان ھا

مستبد با ی این موارد واضح است کھ رژیم ھادر ھمھ 
بنا و ی توسل بھ کنترل مکان و استفاده از امکانات طراح

را ی از نقاط قوت جنبش دانشجویی خواھند یکی آرشیتکت م
کھ سھولت تجمع و گردھم آمدن است را بھ نقطھ ضعف تبدیل 

. روندی این ھا با توسل بھ کنترل مکان بھ جنگ زمان م. کنند
روند کھ مجھز بھ ی می جوان اجتماعی گ یک نیروبھ جن
، یتعجب نیست کھ در این صف آرایی جا. استی آگاھ

شود، ی ، بر مانع مکان مسلط می، اراده انقالبیعنصر آگاھ
دھد مستبدان آرام ی دارد و اجازه نمی آن را از میان برم

  ■.بگیرند
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  :نقد فیلم
 یا درد متفاوت بودن" ونوس سیاه"

  

  ی  رستمنوشتھ شھال
 برگرفتھ از سایت رادیو  فرانسھ 

ونیز ی جایزه طراز اول، شیر طالیی پس از شمار
، ٢٠٠٠درسال " تقصیر ولتر است"اولین فیلمش ی برا

ی و شمار ٢٠٠۴در سال " پرھیز"ی چھار سزار برا
" راز دانھ"یا " سفیدی دانھ و ماھ"ی برای جایزه جھان

دان ، کارگرعبدالطیف کشیش ،٢٠٠٧در سال 
بسیار ی ، فیلم"ونوس سیاه"متولد تونس، با ی فرانسو

از ی باالتر ی عمیق، دردناک و کوبنده بھ مرحلھ
 .یابدی دست می کارگردان

نامھ ی زندگی عبدالطیف کشیش در این فیلم از ورا
کھ توسط کار ی ، زن جوان سیاھپوست"سارتیھ بارتمن"

ی سفید پوستش، در قرن نوزدھم، از آفریقای فرما
ی شود تا ھمچون جانوری بھ انگلستان آورده می بجنو

در قفس در بازار مکاره ھا بھ نمایش گذاشتھ شود، بھ 
کھ از یک سو بھ یک انسان، سپس بھ یک سیاه ی اعماق خشونت

. کندی شود رخنھ می پوست و سرانجام بھ یک زن اعمال م
  .نیافریدی کھ در آن زمان جز در انگلستان، انزجاری ماجرای
را با ی ، زن سیاه پوست"ونوس ھاتن تات"یا " سیاه ونوس"
دھد کھ ی نشان می بسیار بزرگ در قفسی حجیم و باسنی جثھ ا

، یتوسط مرد سفید پوست و یا در واقع صاحب او ھمچون عنتر
در پایان ھر نمایش، مرد رام کننده . شودی بھ رقص واداشتھ م

این زن بھ . خواھد کھ باسن او را لمس کنندی از تماشاچیان م
پذیرد اما ناچار است تحمل کند ی را می یک چنین تحقیری سخت

ی اعتراضاتی در پ. دھدی و بھ کمک الکل بھ کار خود ادامھ م
یک ی کھ در مجلس انگلستان بھ این تجاوز بھ حقوق انسان

سفید پوست او تنگ ی شود و عرصھ را بر کارفرمای شخص م
نفوذ یک دوره گرد خود را، زیر " ونوس سیاه"کند، او ی م

آورد و این ی چون خود او، بھ فرانسھ می شارالتان دیگر
یک حقھ باز معرکھ گیر دیگر شده، اسباب ی موجود، کھ قربان

  .شودی ھا م آنی آنچنانی ھای تفریح اشراف در شب نشین
علوم ی بسیار کوبنده، چھ در آکادمی صحنھ ھایی از ورا

ی زدیک برخخواھند از نی شمندانش منفرانسھ کھ دا
این زن را مطالعھ کنند و در عین ی خصوصیات عجیب جسم

کنند و ی می نژادپرستانھ را پایھ ریزی علمی حال اولین تئوریھا
ھا، عبدالطیف کشیش، مسألھ متفاوت بودن، ی چھ در شب نشین

ی از آن ھا را بھ شکلی شماری دفاعی سؤاستفاده از انسان ھا، ب
اش ی کھ در فیلم قبلی اضافی ابسیار ماھرانھ و بدون صحنھ ھ

ی شد، نشان می بسیار دیده م" راز دانھ"یا " سفیدی دانھ و ماھ"
کند، ی نمی عبدالطیف کشیش علیرغم این کھ مرثیھ سرای. دھد
ی سازد کھ ھمچون یک پتک بھ صورت تماشاگر می می فیلم

  .شودی کھ تا مدت ھا اثرش احساس می ضربھ ا. خورد
کھ حاضر نیست، پس " ونوس سیاه" ضربھ از این جھت کھ

بدن، فک و ی اعضای ھای ، اندازه گیریعلمی از معاینھ ھا
بسیار گزاف بھ پژوھشگران و ی خود را بھ بھای سر، آلت جنس

دانشمندان آن زمان نشان دھد و پس از آن از حمایت جامعھ 
بنام اوایل " شناسی آناتوم"، "ژرژ کوویھ"و در صدر آن ی علم

ی اخالقی برخوردار شود، تحت تأثیر شارالتان ب قرن نوزدھم،
بسیار کمتر ارزش ھایش را از دست ی کھ اسیرش شده، بھ بھای

ی کھ با ھر قیام بیشتر بھ آزادی دھد و بر خالف کسانی م
کند و بھ ی شوند، او با ھر قیام بیشتر سقوط می نزدیک م

کننده  یش خوارپبیش از ی خواست ھا
کم کم سر از دھد، ی تن در م" صاحبش"

آورد و ی ارزش در می بی خانھ ھای روسپ
سپس در کنار خیابان تن بیمار خود را 

ی کند و بر اثر سینھ پھلو و بیماری عرضھ م
اما جنازه اش ھم . میردی در فقر می مقاربت

ی او می عامل بدبختی برای منبع در آمد
ی علوم، برای گردد کھ آن را، بھ آکادم

ک تر از آن این دردنا. فروشدی تشریح م
ی کھ در آغاز بھ شدت از بخشی است کھ زن

ی کھ تا حدودی از جسم خود و یا تنھا بخش
کرد، حتا پس ی اختیارش را داشت، دفاع م

ی از مرگش ھم سال ھا مورد تجاوز، یعن
قرار گرفت کھ علیرغم ی تجاوز نگاھھای

بدین . شدی خواست او بھ این عضو انداختھ م
پس از تشریح جسد، " کوویھ"معنا کھ دکتر 
نامتعارف او را در شیشھ ی مغز و آلت جنس

در ١٩٧۶پر از الکل قرار داد کھ تا سال ی ا
پاریس قابل دیدن بود و ی موزه انسان شناس

ھم کھ در ی از بدن وی گچی قالب. سپس بھ انبار فرستاده شد
گرفتھ شده بود نیز تا سال ی علوم طبیعی ھا در آکادم ھمان سال

  .ان موزه قابل دیدن بوددر ھم١٩٧۶
قبیلھ ی ، رؤسا١٩٩۴در پایان دوران آپارتاید، در سال 

بدن ی خواستند بازمانده ھا" نلسون ماندال"از" زانی خو"
میان انسان و ی موجودی ھاتن تات بھ معنا" (ونوس ھاتن تات"

را از فرانسھ بگیرد و بھ ) شمپانزه و یا حلقھ گمشده داروین
قانون بازگشت  ٢٠٠٢ در سال. داندباز گری جنوبی آفریقا

فرانسھ بھ تصویب رسید و در روز ی در سنا" ونوس ھاتن تات"
، بازمانده یجنوبی بھ مناسبت روز زن در آفریقا ،٢٠٠٢اوت ٩
با حضور " کیپ تاون"در منطقھ زادگاھش " ونوس سیاه"ی ھا
بھ ی شخصیت خارجی ، رئیس جمھور و شمار"یتابوم بک"

  .خاک سپرده شد
ی با زندگی آشنایی لطیف کشیش در مورد چگونگعبدا

در گرفتھ میان فرانسھ ی گوید کھ بحث ھای م" سارتیھ بارتمن"
توجھ او را بھ این موجود جلب کرد و پس از ی جنوبی و آفریقا

با : "افزایدی می او درجای. او منقلب شدی زندگی تحقیق درباره 
ن احساس نسبت بھ دیگرای باال رفتن سن، من مسؤلیت بیشتر

کنم و چون این دیگران ھستند کھ باید حاصل کارم را ببینند، ی م
. بایست در ارتباط با اجتماع و برایش سودمند باشدی این کار م
خود سھیم ی ھای خواھم دیگران را در نگرانی دیگر می از سو

ام نسبت بھ ی حاضر میزان نگران ی کنم چرا کھ من در دھھ
ی را دیگران ھم احساس می رانگذشتھ افزایش یافتھ و این نگ

کنم این اضطراب را مھار کنم، ی من بھ زعم خود تالش م. کنند
اما در پایان . خودم و دیگران تجزیھ و تحلیل کنمی آن را برا

  ...جز مطرح کردن پرسش انجام نداده ام ی بینم کھ کاری باز م
ونوس "کھ با مھارت کامل در غالب ی حال ببینیم ھنرپیشھ ا

کند ی در این راه کمک می رخنھ کرده و جسمش نیز بھ و" سیاه
در کوبا بھ دنیا آمده و پنج . نام دارد" یاھیما تورس"کیست؟ او 

عبدالطیف . سال پیش کوبا را بھ قصد پاریس ترک کرده است
در محلھ عرب نشین پاریس ی کھ در تراس کافھ ای کشیش روز

بالفاصلھ . را کھ در حال گذر بود دید" یاھیما"نشستھ بود 
فرستاد اما چون در آن زمان ی با وی آشنایی دستیارش را برا

در . اش بود، این ارتباط مسکوت ماندی مشغول ساختن فیلم قبل
میان این دو رخ داد و چون ی اتفاقی بار دیگر دیدار ٢٠٠٨سال 
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ونوس سیاه "ی عبدالطیف کشیش در حال انتخاب ھنرپیشگان برا

" یاھیما"ی وانست با کاندیداتورتی نمی ، ھیچ کس دیگر"بود
چاق نبود و ی ھنوز بھ اندازه کاف" یاھیما"منتھا . رقابت کند
بعد یاد گرفت . کیلو وزن اضافھ کند١٣ھشت ماه ی ناچارشد ط

چگونھ لھجھ خود و صدایش را تغییر دھد تا بیشتر بھ شخصیت 
سرش ی سپس موھا" یاھیما تورس. "نزدیک گردد" ونوس سیاه"

" سارتیھ بارتمن"ی شبیھ بھ موھای تا بر آن کاله گیس را تراشید
ی این زن جوان بی کامأل طبیعی این تغییرات و باز. بگذارند

ی فیلم. از عوامل موفقیت فیلم استی تجربھ در سینما، نیز یک
در کار ی کھ باعث شد عبدالطیف کشیش بھ درجھ باالتر

خود و ی سینمای برای تری دست یابد و افق جھانی کارگردان
بسیار خوب فیلم را کھ بھ ی البتھ صحنھ آرای. فرانسھ بگشاید

 ■.رود ھم نباید از نظر دور داشتی شکل تابلو پیش م
---------------------------------- 

  از نگاه آماری تن فروش
  

) یفاحشھ گر(ی موقعیت تن فروش"تمام آمار زیر از نوشتھ 
بھ دست ٢٠١٠آوریل  ٧خ و از سایت زیر و در تاری" درجھان
 .آمده است

http://theblindproject.com/blog/2010/04/the-stats-behind-
prostitution 

  
ی میلیون نفر در صنعت تن فروش۴٠ی در شرایط کنون" ◄
 ."دنیا اشتغال دارند) یفاحشھ گر(
نفر  ٢٠۴ی میزان کشتھ شدن تن فروشان در آمریکا بھ تنھای" ◄

   . ھزار نفر است ١٠٠بین 
ی قاچاق تن فروشی و نیم میلیون نفر قربان ٢در حال حاضر  ◄

 ."ھستند
 ."میلیون نفر است ٣٣جمعیت کانادا " ◄
 ".میلیون نفراست ٣٢جمعیت استرالیا "

 .میلیون نفر۴٠تعداد تن فروشان در جھان 
در جھان اشتغال دارند بیش ی کھ بھ کار تن فروشی تعداد زنان"

 ." ستایا استرالیا از کل جمعیت کانادا 
ً قانون ٢٢در ) یفاحشھ گر(ی تن فروش ◄ ی کشور جھان کامال

 :از جملھ در. است
ی استرالیا، نیوزلند، یونان، کلمبیا، مکزیک، انگلیس، کشوھا

ک، ھلند، فرانسھ، ی، سویس، آلمان، بلژیجنوبی آمریکا
 .متحدی اروپای ریش و اکثر کشورھا، اتدانمارک

ی است اما در برخ" یغیر قانون"ی در آمریکا خودفروش ◄
 ).مثل ایالت نوادا(باشد ی می شھرھا قانونی نواح

با ورود ی است ول" یغیر قانون"ی در تایلند و فلیپین تن فروش
آمریکا و سربازان چکمھ سبز آمریکا بھ ی نظامی پایگاه ھا

  ! رایج شدی تایلند بازار تن فروش
 بھ این مفھوم کھ از رقم: استی نیز طبقاتی نرخ تن فروش ◄

شود، این رقم در شھر ی شروع می جنوبی یک دالر در آفریقا
با درآمد بسیار پایین با ی مردی یک ھم خوابگی شیکاگو بھ ازا

ھزار دالر در ساعت  ١٠دالر است و تا  ٢۵ک تن فروش ی
کھ اسکورت ) High Class( کالس باالی تن فروشان ھای برا

) یستسرمایھ داران امپریال(ثروتمند ی مخصوص بورژواز
   .   شودی ھستند تخمین زده م

ِ  ١٠از ھر  ◄ ، یک یمردساالر سرمایھ دار نفر مرد در جھان
 .نفر برای خرید سکس پول پرداخت کرده است

نفر  ۴در چین ھر یک مرد از  ◄
مرد و در کره جنوبی ھر یک مرد 

مرد بابت سکس با زن  ۵در میان 
در کره . پول پرداخت می کنند
ار در ب ۴جنوبی مردھا بیش از 

ماه پول برای سکس با زن تن 
فروش پرداخت می کنند کھ البتھ 
این رقم در میان سربازان نظامی 
آمریکا مستقر در پایگاه ھای 
نظامی مستقر در کره جنوبی 

  .بسیار زیاد است
  ! بیلیون دالر است ٣۵در کشور تایلند  "صنعت سکس"درآمد  ◄

  !است بیلیون دالر ١در انگلیس بیش از  "صنعت سکس"درآمد 
 !آمد دارد بیلیون در ٢٧بیش از  "صنعت سکس"در ژاپن 

ھزار نفراز شھروندان بھ خاطر  ٨٠در کشور آمریکا  ◄
این بھ معنی این است کھ . خریداری سکس بازداشت می شوند

میلیون دالر در سال کھ خرج دادگاه و زندانی کردن این  ٢٠٠
گاه و افراد می شود از جیب مالیات دھندگان بابت مخارج داد

 .ھزار نفر پرداخت می شود ٨٠زندانی آن
 :طبق گزارش دیگری کھ مربوط بھ این سایت نیست  ◄
پایتخت فاحشھ خانھ "اسرائیل بھ  اقع در کشورھر تل آویو وش"

  !!!معروف است" ھای دنیا
 -------------------------------- -----------  

  
  محمدی شیدااز شعری 

 من شوھر
 است جھان ھای بام شوھر کھ
 شود می ھمخوابھ ام پنجره سوی آن آسمان با شب ھر

 وصبح
 اسکادا و داغ پیاز بوی
 .کند می منتشر را اتاقم وھم

 
 من رشوھ
 اسالم از کھ

 داند می را ایش صیغھ زن چھار
 یھود از و

 را مرد چپ پھلوی
 مسیح از و

 را عذرا بکارت
 ھمسایھ ھای زن ھمھ برای

 دبستانم دوره دوستان و
 ام اداره ھمکاران وھمھ
 کند می خرد تره

 اندازد می سفره
 ! گوید می سخن ھایشان سینھ و نگاه زیبایی از و
 تکاند می من سر در را سفره هماند تھ کھ بار ھر و
 گوید می

 ! بیاوری بچھ بھار امسال باید -
  

 سارا شعر تیسا، زیستن: ازبرگرفتھ 
http://sarapoem.persiangig.com/link7/sheida4.htm  
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  :کتابی معرف
  زن در سنت و تحول اسالم

  
  ١٣٨٩شھریور  ٢٦اسد سیف، 

  یت شھرزادنیوز برگرفتھ از سا
 ی عنوان رسالھ" سنت و تحول اسالم وضعیت زن در"
است در دانشگاه سوربن پاریس  "یمنصور فھم"ی دکترا

نویسنده در این . است کھ حدود صد سال پیش نوشتھ شده
" مسألھ زن"بھ ی تاریخی کتاب کوشیده است تا برخورد

 .در اسالم داشتھ باشد
جوامع ی زن در اسالم و قرآن مشکل تمام

معاصر، ی با دنیای کوشند، در آشتی ست کھ ما ی مانمسل
در کشاکش . از سنت گسستھ، گام بھ راه مدرنیتھ گذارند

ی تواند خوش آیند روحانیتی سنت و مدرنیتھ این امر نم
 .فریبندی باشد کھ از دین دکان ساختھ، توده مردم بھ آن م

ِ ی بنیادگرایان مسلمان در پ انتشار این اثر در مصر
یش، نویسنده آن را مرتد اعالم داشتھ، از انتشار صد سال پ

باوران بنیادگرا در  دین. کردندی اطالعاتِ نھفتھ در آن پیشگیر
ی می تر بر ھمان عقاید پا یخرافی جھان اسالم، امروز بھ شکل

ی زمان بھ عقب برگشتھ و حرکتی عقربھ ی فشارند، پندار
 .معکوس در پیش گرفتھ است

ر این باور است کھ زن عرب در در این اثر بی منصور فھم
داشت، و محمد نسبت بھ زن آن ی پیش از اسالم موقعیت بھتر

ی برا. آن ھستندی بینش را نداشت کھ اکنون پیروان او مدع
ی زنان اجباری نمونھ با یک تفسیر غلط از قرآن، حجاب برا

 .نشین گردند ھا خانھ شود تا آنی م
بھ وضعیت زن  نویسنده با استناد بھ قرآن و متون کھن

بر "پردازد، بھ این امید کھ ی مسلمان در طول تاریخ م
شکل ی دیگری شده نھادھا درھم کوفتھی نھادھای ھا ویرانھ

بھ ... خواھد یافت، ی رھای... و زن مسلمان ... خواھند گرفت 
 ".حقوق خویش خواھد پرداختی استیفا

نویسنده محمد را بھ عنوان یک انسان در گردونھ تاریخ 
او بازیابد و ی سیمای دور از ھرگونھ تقدسھ نشاند تا ب ی م

او بر این نظر است کھ نبود سلسلھ . بسنجدی رفتارش را تاریخ
سان کھ در کلیسا حاکم است، باعث  در اسالم، آنی مراتب دین

را ی شده علما و خلفا با توجھ بھ موقعیت خاص احکام اسالم
 .تفسیر کنند
از "مطالبات زنان مسلمان  نویسد، در جھان امروز یاو م

آنان ترس مردان . بیشتر استی ستمدیده اجتماعی ھا دیگر گروه
دھند کل جامعھ ی کھ مردان ترجیح می انگیزند تا جای ی را برم

در واقع با حضور زن برده در جوامع ." نگھ دارندی را در بندگ
خویش با کنیزان آزاد ی ھا ھوسی ، مردان در ارضایاسالم

ِ آنان نقش مادرشدند تا ھم . را در خانھ بر عھده گیرندی سران
ی در اجتماع حضور داشت، در مشاغلی کنیز در جامعھ اسالم

فعال بود، خارج از خانھ با مردان در رفت و آمد بود، و چون 
از او متوجھ خویش ی برده بود و در خدمت مرد، مردان خطر

 .دیدندی نم
م، گام بھ گام نویسنده بر این اعتقاد است کھ زن در اسال

سالیان از سخن گفتن بازماند و ی در ط. تر شده است فرودست
  .از اندیشیدن فاصلھ گرفت

ِ خانواده رئیس مطلق است"کھ  پیش از اسالم با این ، "پدر
ی ، م"پردازدی بھ تجارت م"، "کندی زن در جنگ شرکت م"

بگرود کھ با نظرش مناسب ی کامل بھ مذھبی با آزاد"تواند 
ی و عقیدتی از آن ندارد کھ در امور وجدانی و ھیچ نگراناست 

این آداب و رسوم را ی اسالم تمام." کندی رو از شوھرش دنبالھ
در انحطاط وضعیت زن نقش ایفا "عوض کرد، و بدین وسیلھ 

فرودست ی در موقعیت" عدالت خدا"و او را بر اساس ." کرد
 .قرار داد

طق، استفاده از منای کم در برخ زنان عرب، دستی برا"
زنان عرب در زمان محمد و در . ناشناختھ بودی حجاب امر

... اند  پذیرفتھی را نمی چنین رسم و عادتی جامعھ او بھ ھیچ رو
 ".رسم حجاب بھ تدریج عمومیت یافت

میل . پردازد یم" محمد و زن"از کتاب بھ ی نویسنده در فصل
ر و احادیث او را از میان اخبای ھا یمحمد و ھمسرگزینی جنس

ھمھ قانون ی محمد برا"کند تا نتیجھ بگیرد کھ  یاستخراج م
محمد دشوار بود ی برا." دارد یگذارد و خویش را مستثنا م یم

توجیھ رفتارش است کھ ی برا. از زیبارویان چشم بپوشد
ی ا دهیاز تناول مای ان ناشاش بھ زن ی عشق افراط"گوید،  یم

ی برا." ھ کرده استعرضی ست کھ جبرئیل بھ و ی آسمان
ی جنسی ھا نمونھ، مرد مسلمان در حال روزه باید از فعالیت

با نوازش عایشھ از بار سنگین روزه "پیامبر اما . کندی دور
گفت،  یو در توجیھ آن م." کاستی رمضان می طوالن

 ."ست ی پیامبر از شھوت عاری ھا بوسھ"
مر بھ راست". چندان بھ زن نداردی محمد اعتماد" گفتھ ی عُ
و پیامبر از دست زنان بھ ." فشارند یاو را می زنان گلو"بود، 
 ".زنھار از زنان"و " انگیز است زن فتنھ"گوید، کھ رسد  یآنجا م

او را نیز کشف ی ، پارسای"فتنھ زن"محمد اما در کنار 
خانھ و "دھد تا صاحب اختیار ی کند و بھ آنان حق م یم

زنان ی اب را پیامبر برابھ نظر نویسنده حج. باشند" فرزندان
ی نیست کھ در کشورھای حجاب"خویش مقرر کرده بود و این 

ی ھا از ھرگونھ وسوسھی پیشگیر" ھم علت ."است متداول مسلمان
 .باشد یم" یشیطان
بین "نویسد کھ در میان اعراب ی با استناد بھ تاریخ می فھم

د و نبود و لباس در پیراھن بلنی لباس زنان و مردان چندان فرق
." گرفتی بدن را در بر می شد کھ تمامی خالصھ می ا تکھ یک
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اسالم، طرز پوشش ی ھا یاو بر این اعتقاداست کھ با کشورگشای

" برقع"و " نقاب. "در میان زنان مسلمان تغییر شکل داده است
ھدف "وارد آداب و رسوم شد و ی اول و دوم ھجری ھا در قرن
 ".ھا پوشاندن صورت بوده است از آن

در اسالم و نقش ی بردار در فصل سوم کتاب نویسنده بھ برده
در جامعھ اعراب عھد باستان، . "پردازد یزن برده در جامعھ م

شان را  یتوانست ھر تعداد زن را کھ بتواند مخارج زندگ یمرد م
توانست ھر تعداد برده را  یطور کھ م ھمان. بپردازد، دارا باشد

. اش کرده بود، داشتھ باشد در جنگ نصیبی وی ھا یکھ پیروز
خواست با او  یمی برده ملک مطلق اربابش بود کھ ھر کار

را بھ عنوان ی شد کھ از بین بردگان برخ یگاه م. داد یانجام م
کنیزان را بھ "ارباب چھ بسا ." گزید یبرمی زوجھ غیررسم

اسالم عده زنان . گمارد یو یا بھ کار خانھ م." داشت یفحشا وام
تر نسبت بھ  مالیمی د و نسبت بھ بردگان رفتاررا محدود کر

وضعیت بردگان در روم و یونان در پیش گرفت و حتا توصیھ 
آزاد کردن برده راه  کھ با آنان را بھ مسلمانان نمود و اینی آزاد

 .در اسالم لغو نشدی با این ھمھ بردگ. شود یم بھشت ھموار
ھ در یک دوره معین بنگریم سی اگر بھ جامعھ اسالم"
را ی از یک طرف، اسالم مناطق مختلف: یابیم یدر آن می ویژگ
اند و از طرف  تر از خود فاتحان کند کھ مردمانش متمدن یفتح م

دھند و از  یمی انسانی دیگر، فاتحان عرب بھ بردگان حیثیت
نامھ خود پیوند  کھ آنان را از خانواده خویش بدانند و بھ شجره این

و ی کھ اسالم چندھمسر سرانجام این و. ندارندی زنند ھیچ ابای
خواھد کھ  یپذیرد و از پیروان خود م یبا کنیزان را می بالین ھم

ی وقتی این سھ شرط اصل. داشتھ باشندی فرزندان ھرچھ بیشتر
با ھم ترکیب شدند، موجب گسترش چشمگیر خانواده چندھمسر 

تر شدن  کھ بھ نوبھ خود باعث بدتر و وخیمی گردید، امر
 ".زن گردیدوضعیت 

نویسنده بر این باور است کھ بھ علت حضور کنیزان در 
خانواده و انجام کار خانھ و بیرون از خانھ توسط آنان، ھمسران 

شوند و این خود باعث شده کھ زن محبوس  یدر خانھ ماندگار م
کنیزان . کھ اندک اندک بھ سنت تبدیل شدهی در خانھ گردد، چیز
شدند،  یمجالس بزم حاضر مکردند، در  یحجاب رعایت نم

 .داشتندی خواننده و رقصنده بودند، در حرمسراھا نقش فعال
مرد در تملکِ زن باعث شد تا میزان ی حضور برده و آزاد
مردان حاضر نبودند زن نافرمان را در . طالق نیز باال رود
ی آنان را طالق گفتھ، زن دیگری بھ آسان. خانھ نگھ دارند

شدند کھ  ییافت می اندکھ مر است در این نقل. کردند یاختیار م
این رفتار، حقارت زن و . صد زن در تملک خویش داشتند تا

 .شد یکرد و موجب تحقیر او م یفرودست بودن او را تشدید م
زن و مرد از ی نویسنده در فصل چھارم کتاب بھ نابرابر

پردازد و حقوق متقابل زن و شوھر را مورد  یمی نظر حقوق
در ی او عقیده دارد کھ موقعیت پدرساالر. دھد یقرار می بررس

. فراتر از این باشدی توانست چیز یمیان اعراب آن روز نم
محمد کھ . "بھ نفع زن بھبود بخشیدی اسالم این موقعیت را اندک

کفر و ی ھا ربوبیت بود، کوشید در برابر سنتی سخنگو
ر کھ او را با مرد براب آمیز از زن حمایت کند و با این شرک

قائل شد، ھرچند این حقوق، زن را ی حقوقی وی ندانست، برا
بر مرد مسلمان ." نبخشیدی از تحقیر و انحطاط فزاینده رھای

فرض است کھ با زن بھ مثابھ یک کودک رفتار و در واقع او 
 .را تربیت کند

تاریخچھ و "فصل پنجم کھ آخرین فصل کتاب است، بھ 
مھریھ باید "ھ نظر محمد کھ ب پردازد، و این یم" خصلت مھریھ

بھ نظر نویسنده، بعدھا زن در جوامع ." بماندی ازدواج باقی بھا
چون ی گیرد، نویسندگان یبدتر قرار می ، در موقعیتیاسالم
گیرند و موقعیت او را  یو دیگران وجود او را بھ ھیچ می غزال
 .دھند یچھ کھ ھست، نیز تنزل م از آن

کھ دگربار مسألھ زن بھ بحث  نویسنده خوشحال است از این
در . گردندی روز تبدیل شده و امیدوار است کھ این احکام متالش

ی آمیز این روز را بھ زود فرجام موفقیت"نیست کھ ی این شک
 ".شاھد خواھیم بود

این کتاب با گذشت نزدیک بھ صد سال از زمان ی ھا بحث
ست کھ چند سال  یو این خود علت دارندی تحریر آن ھنوز تازگ

ی شناس و حبیب ساع تراب حق. پیش در فرانسھ تجدید چاپ شد
منتشر " اندیشھ و پیکار"برگردانده و انتشارات ی آن را بھ فارس
و تاریخ اسالم، ی ھا بھ زبان عرب مترجمی آشنای. کرده است

توان با  یبا خواندن آن م. خواندن آن را شیواتر کرده است
کھ بھ ی ست پژوھش ی این کتاب اثر: "نظر بود کھ ھا ھم مترجم

ّ اسالم است و نھ در پی لحاظ اصول ... تبلیغ آن ی نھ در صدد رد
ھنوز ... کھ برغم گذشت یک قرن ی و علمی ست تحقیق ی اثر

توان یافت و از آن آموخت کھ مھمتر از  یدر آن می ا نکات تازه
  ■."تبا اسالم اسی تاریخی ھمھ برخوردھا

-------------- -----------------------------  
 ۴ادامھ از صفحھ . ..

 ِ ) نھ بھ صورت یك واژه(روشن  موضوع طرح آلترناتیو
و ی اجتماعی و و اقتصادی مختلف سیاسی بلكھ در عرصھ ھا

و تر از ھمیشھ ی ضرور. یك ضرورت مبرم استی فرھنگ
  .ی شنواترگوش ھای برا

از سپاه در ی كھ بخش اتی ھم در بین مردم پراکنده استعشای
گر  سركوب ی خواھددام كرده و نمبخش دیگر عرض انمقابل 
ی انتظامی از سپاه با نیروی بھمن بخش ٢۵كھ روز  ، یا این باشد

ملھ جاز آن  ، و امثالھم)درگیر شده زدهی كھ داشتھ مردم را م(
ی باید روی اپوزیسیون بورژوایی اگر در مصر نیروھا. اند

كردند تا بھ ی می دادند و آن را برادر ما معرفی ارتش مانور م
  . قدرت برسند، در اینجا باید سپاه را تطھیر كنند

در مورد بازتر شدن ی از درون رژیم ھنوز اخبار روشن
ھمھ  ظاھراً . شكاف ھا و تشدید تضادھا منتشر نشده است

سیاست . بھ ھم چسبیده انداحساس خطر كرده اند و بیشتر 
در ی و دروغ پردازی و ھمزمان جنگ روانی سركوب خیابان
این جالب است كھ در تظاھرات . ا تشدید كرده اندرسانھ ھا ر

ی شعار می رژیم علیھ مشایی از نیروھای بھمن امسال بخش ٢٢
  .یسود ھاشم ھم بھی و بعضی علیھ ھاشمی بعض. دادند
كھ ی ھا و نیش ھایی واقعیت اینست كھ ادامھ ناآرامی ول

ی زنند، تضادھا و جدایی مختلف بھ رژیم می مردم در شھرھا
شان ی تبلیغ مركز. خواھد كرد) و تشدید(را آشكار ی قعوای ھا
ست كھ مصر و ا این) ھم خطش را دیروز دادی كھ خامنھ ا(

بھ این خاطر شلوغ شد و حكومت ھایشان را بھ ... تونس و 
و چون ما نوكر آمریكا  كا بودندسقوط كشاند چون نوكر آمری

ی ب یاسالمی نیستیم پس اینجور تظاھرات ھا در مورد جمھور
در (در مورد مصر ی خامنھ ای البتھ اولین سخنران. اثر است

خواست اثبات كند كھ نظام ما ی م. گویا بودی خیل) نماز جمعھ
مصر و تونس فرق ی استبدادی كراتیك است و با رژیم ھاودم

فقیھ را ھم مردم ی گفت كھ مسئولیت و جایگاه ولی حت. دارد
      ■!كنند و قابل تعویض است رھبری تعیین م

١٣٨٩دوم اسفند   
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  برنج نقش زنان در تولید
  

  )آینده(م .م 
. داردی دراز و طوالنی در مازندران، پیشینھ ای کشت شال

ھزار ١٧۵در استان مازندران را از حدود ی سطح کشت شال
ھر چھ باشد، . ھزار ھکتار برآورد کرده اند ٢٣٠ھکتار تا 

ی اد و شمار زیاداین استان زیی سطح کشت و مقدار تولید شال
ی از ساکنان منطقھ بھ طور مستقیم و غیر مستقیم با فعالیت ھا

ی زیاد و مستقیمی تولید برنج وابستگ. مربوط بھ آن ارتباط دارند
در این نوشتار بھ اختصار بھ نقش زنان . بھ فعالیت زنان دارد

الزم . پردازمی در استان مازندران م) برنج(ی در کشت شال
 ی کھ در پھنھی چنین فعالیت ست کھ درای نم بدیھکی است یادآور
شود، شرایط و روش ھا با یکدیگر تفاوت ی انجام می گسترده ا

  . داشتھ باشدی ھای
  

بھ طور معمول در این  :مرحلھ سبک و سنگین کردن بذر
ھدف از انجام این . دھندی فعالیت، زنان بیشتر کارھا را انجام م
ر از بذور پوک و شکستھ و کار، جدا کردن بذور سالم و دانھ پ

را کھ قرار است کشت کنند، از انبار خارج ی بذور. نارس است
ی بھ طور معمول تشت ھا(نموده و آن را در ظروف آب 

پس از . ریزندی م) بزرگی فلزی و یا دیگ ھای پالستیک
کھ بذور خیس خوردند، بذور سنگین و دانھ پر در ی گذشت مدت

ور پوک، شکستھ و نارس در گیرند و بذی می پایین ظرف جا
  .کنندی سپس بذور را از ظروف خارج م. گیرندی باال قرار م

اگر سبک و سنگین کردن بذور را توسط محلول آب و  
انجام داده باشند، ) کھ تخم مرغ تازه در آن شناور شود(نمک 

ی با آب می بذور، زنان آن ھا را بھ خوبی پس از جدا ساز
ی سپس برخ. نماندی آن ھا باقی رواز نمک بر ی شویند تا اثر

ی ریزند اما تمام فضای م) یکنف(ی بذور را داخل کیسھ گون
کنند، زیرا افزایش حجم کیسھ باعث عدم تھویھ ی کیسھ را پر نم

مناسب، گرم شدن بیش از حد توده بذور و پاره شدن کیسھ 
ریزند و بر ی می گونی  کیسھی بذور را روی برخ. خواھد شد

بھ طور معمول بذور را . دھندی قرار می یگرآن کیسھ دی رو
دھند ی ساعت در آب خالص قرار م ٢۴پس از شستشو بھ مدت 

 ی بعد بذور را بھ وسیلھ. تا بذر از حالت خواب خارج شود
  .کنندی می سموم، ضدعفون

، بذور )بستھ بھ شرایط متفاوت است(پس از چند روز 
این مقطع  مراقبت از بذور در. کنندی می شروع بھ جوانھ زن

زیرا نقش تعیین کننده . بسیار مھم است) کھ بھ عھده زنان است(
زنند ی زنان ھر روز بھ بذور سر م. داردی در مراحل بعدی ا

  .   پاشندی آن ھا آب می بذور، بر روی و ضمن ھوادھ
  

زنان و مردان ، بھ طور معمول: مرحلھ آماده کردن زمین
ی اما آماده ساز .ھنددی خزانھ را انجام می با ھم آماده ساز

گیرد و یا بیشتر ی یا توسط مردان صورت می زمین اصل
فعالیت در آن جا بھ عھده مردان است و گاه زنان در آماده 

   .کنندی کمک می زمین اصلی ساز

  
شود ی گفتھ می خزانھ برنج بھ قطعھ زمین :خزانھی بذر پاش

و  رداقرار د آنیا خارج از  )شالیزار(ی کھ در داخل زمین اصل
ی برا .استی محل پرورش نشا تا زمان انتقال بھ زمین اصل

ر باید یکنواخت باشد و اندازه واندازه جوانھ بذخزانھ ی پاشبذر
 .متر طول داشتھ باشدی سانتچھ آن حدود نیم ھ ریشھ چھ و ساق

کنند تا ی زنان و مردان در این مرحلھ از خزانھ مراقبت م
  .بشوندی ن اصلگیاھچھ ھا آماده انتقال بھ زمی

  
منتقل ی در این مرحلھ نشاھا بھ زمین اصل :برنجی نشاكار

یك ماه  بستھ بھ شرایط و بھ طور معمول، در حدود .شوندی م
ی كارنشای ھا آماده برا برنج در خزانھ، گیاھچھی پاشبعد از بذر

ر د. برگ ھستند ۵ تا ۴ی دارااھچھ ھا یدر این مرحلھ گ. ھستند
ی در نشا کار .گیردی با دست صورت می ارنشاك مزارعبیشتر 

کنند و سپس با انگشتان، ی زنان گیاھچھ ھا را در گل فرو م
مزیت . دھند تا در گل محکم شودی فشار می اطراف آن را کم

آن است كھ گیاھچھ ھا رشد خود را زودتر از ی نشاكاری اصل
رس كنند و نسبت بھ كشت مستقیم زودی ھرز شروع می ھا علف

ی کنده شده از خزانھ را توسط وسیلھ نقلیھ ای نشاھا. ندتر ھست
سپس دستھ . کنندی زار منتقل می بھ شال) اغلب تیلر و تراکتور(
کنند تا نشاگران ی نشا را در نقاط مختلف زمین پخش می ھا

نشا بیشتر توسط . آسان تر و سریع تر کار خود را انجام دھند
سرکارگر، گروه زنان گیرد و یک نفر بھ عنوان ی زنان انجام م

. کند کھ اغلب از خود ھمان گروه استی می نشاگر را سرپرست
 -نفر ٢٠، بھ یکاری یک ھکتار شالی بھ طور معمول نشاکار

  .نیاز دارد) نفر در یک روز ٢٠کار ی بھ عبارت(روز کار 
  

در میان عملیات مرحلھ : ھرزی وجین علف ھا -داشت
 .گیردی نان انجام متوسط زی مھم وجین دستداشت، فعالیت 

گیرد  یانجام می كاربعد از نشا روز ١٠وجین اغلب حدود  اولین
بھ . شودی و در صورت نیاز در طول فصل رویش تكرار م

روز کار  - نفر ١٢زار، بھ ی طور معمول وجین ھر ھکتار شال
  .نیاز دارد

  
افراد خانواده کھ توان ی امر درو، تمام در): درو(برداشت

چنانچھ تعداد . کنندی را داشتھ باشند، شرکت م انجام این کار
کمک در ی برای افراد متناسب با حجم فعالیت نباشد، کارگران

. شوند کھ ممکن است زن و یا مرد باشندی درو بھ کار گرفتھ م
 ٢٠در سطح یک ھکتار، بھ طور متوسط، ی برداشت شالی برا
را باال  برداشت با کارگر ھزینھ تولید. روز کار نیاز است - نفر
بھ ی یابد و کیفیت شالی برد اما، افت محصول کاھش می م

   .دست آمده، بھتر است
  

عملیات پس از برداشت بھ این  -ت عملیات پس از برداش
پوست  -٣خشک کردن شلتوک  -٢ی خرمن کوب -١: شرح است

  سفید کردن -۴شلتوک ی گیر
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ی می پس از درو نوبت خرمن کوب :یخرمن کوب

اقع زنان نیز در این فعالیت شرکت موی کھ برخ رسد
بھ طور معمول از خرمن ی خرمن کوبی برا .دارند
گرداندن (، تراکتور ی، پشت تراکتوریتیلری ھا کوب

یک اقدام . شودی کمباین غالت، استفاده م و) تراکتور
انجام شود، ی مھم کھ باید پس از برداشت شال

ی برخ. کشت سال آینده استی برای گیربذر
، از خرمن کوب استفاده یگیربذری ن براکشاورزا

زیرا معتقدند درصد بذور آسیب دیده زیاد (کنند ی نم
، بلکھ )مناسب نیستی مصرف بذری است و برا

کنند ی از خوشھ ھا جدا مرا با دست ) دانھ ھا(بذرھا 
  .شود یانجام م بھ طور معمول توسط زنان این کار کھ

، محصول بھ صورت یپس از خرمن کوب
تبدیل آن ی باشد کھ برای م) برنج با پوستھ(وک شلت

در حال . الزم استی کوبی ، شال)سفید(بھ برنج 
و سفید ی حاضر، عملیات خشک کردن، پوست گیر

   .گیرد یم انجام یکوب یشالی ھا کارگاه در شلتوک کردن
  

گرما، نور، رطوبت، : زاری عوارض و صدمات کار در شال
لب در ھنگام درو و خرمن اغ(، گرد و غبار یسموم کشاورز

 یزای کار، قارچ ھا، انگل ھا و عوامل بیمار ی ، شیوه)یکوب
مشترک انسان و حیوان، عوامل زیان آور کار در ی ھای بیمار
بھ ویژه در دراز (این عوامل بھ طور معمول . زار ھستندی شال
، یمفصلی ، دردھایاستخوانی رماتیسم، دردھا: بھ) مدت

زودرس، کاھش ظرفیت ی و پیری تگپا، شکسی واریس رگ ھا
ی ھا ی، سوختگیروان -ی، اختالالت عصبیروان - یجسمان
، ایجاد زخم، پوستھ پوستھ یگرمایی پوست، جوش ھای سطح

ی ھای ، ناراحتیشدن پوست، خارش پوست، کاھش بینای
نفس و ی ، فشار خون، تنگیعروق- یقلبی ھای ، بیماریگوارش

ی ، استخوانیپوستی ھای ربروز بیما. انجامدی سرطان پوست م
ی بیماری نوع" (زاری تب شال"، یعروق-ی، قلبیو مفصل
ی نوع" (شیستوزوما"و) مشترک بین انسان و دامی باکتریای
. بھ ویژه در سالیان اخیر شیوع داشتھ است) یانگلی بیمار

وجود ی نیز در مرحلھ خرمن کوبی اضافھ کنم کھ خطر بزرگ
ن بھ درون دستگاه خرمن کوب دارد و آن احتمال کشیده شدن بد

بر سر دارند، ی مانند روسری بھ ویژه زنان چون پوشش. است
سفانھ در أکھ متی چیز. ھستندی بیشتر در معرض چنین خطر

یک لحظھ غفلت ناخواستھ بر اثر . اتفاق افتاده استی موارد
  . را گرفتھ استی ، جان افراد...یا ی خستگ
  

یک ی کارگران برا توسطی مبلغ دریافت: یمسایل کارگر
دارد اما در سال ی روز کار، در مناطق مختلف تفاوت ھای

، )نشا، درو، وجین(زار ی یک روز کار در شالی ، برا١٣٨٩
 ٢۵ھزار تومان و مردان مبلغ  ١٨زنان مبلغ ، بھ طور متوسط

چنانچھ شرایط آب و . ھزار تومان دستمزد دریافت نموده اند
اغلب یک ھزار تومان بھ  باشد،ی نامساعد و بارانی ھوای

  .شودی دستمزد کارگران افزوده م
برد، مبلغ یک ی کھ بھ ھمراه می سرکارگر بابت ھر کارگر

سرکارگر در . کندی ھزار تومان از صاحب کار دریافت م
ی کند کھ در آن صورت مزدی اوقات خود نیز کار می بسیار

بھ طور  ناگفتھ نماند کھ. کندی برابر با یک کارگر را دریافت م

معمول دستمزد کارگر در غرب استان مازندران، بیشتر از 
  .شرق استان است

بھ ی کارگر بھ این صورت است کھ فردی شیوه جمع آور
مالک یا ( ابتدا با صاحب کار) زن یا مرد(عنوان سرکارگر 
در مورد تعداد کارگر مورد نیاز و دستمزدھا، ) اجاره دار زمین

رود و با آن ھا ی بال کارگران مسپس بھ دن. کندی ھماھنگ م
ساعت (صبح روز موعود . گذاردی زمان موعود، قرار می برا

بھ طور معمول ) داردی زار بستگی شالی یا نزدیکی آن بھ دور
شوند و سر کارگر با وسیلھ نقلیھ بھ ی جمع می کارگرھا در جای
اگر فاصلھ . بردی آید و آن ھا را بھ محل کار می دنبال آن ھا م

مربوطھ کھ ی با تریل(تواند تراکتور ی یک باشد، این وسیلھ منزد
اگر فاصلھ زیاد . و یا وانت بار باشد) نشینندی زنان در آن م

بھ شھر دیگر برد، بھ ی باید کارگران را از شھری باشد، یعن
  .کنندی بوس استفاده می طور معمول از مین

، افراد ...انجام عملیات نشا و ی در قدیم در مازندران، برا
بدون دریافت مزد بھ کمک ) اغلب متعلق بھ ھمان منطقھ(

کارگر ی بھ معنا" (کایر"بھ این افراد . رفتندی یکدیگر م
کار ی پس از رو. گفتندی م" یکایر"و بھ این کار ) یقرض

و ی و تشدید مشکالت معیشتی اسالمی آمدن حکومت جمھور
. رفتھ است، این رسم از میان یحد و اندازه زندگی بی دشوار

بھ دالیل (را ی ، کشاورزیبسیاری در عین حال، جوانان روستای
گیرند و جذب ی نمی پ) گنجدی مختلف کھ شرح آن در این جا نم

خدمات، صنعت، ی از جملھ در بخش ھای دیگری فعالیت ھا
ی در نتیجھ، با باال رفتن میانگین سن. شوندی م...  آموزش و

کار بیشتر و ی مبود نیرو، کیبھره برداران در بخش کشاورز
، بیشتر خود یانجام عملیات زراعی نیاز بھ آوردن کارگر برا

زارھا، بھ ویژه در ی گاه در میان کارگران شال. نمایاندی را م
ی ھم دیده م... اخیر، کارمند و آموزگار و سرایدار و  ی دھھ
آن ھا، ی کھ درآمد حاصل از شغل اصلی از آن جای. شود
نماید، اینان از چنین موقعیت ی را نمی زندگی ھزینھ ھای تکافو
  . کنندی بھ دست آوردن درآمد استفاده می برای ھای

  
بامداد،  ١٠بھ طور معمول در ساعت  :کارگرانی غذا

ی شود کھ اغلب شامل نان، پنیر، مربا و چای صبحانھ صرف م
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  ش زنان ایراندو دیدگاه در جنب
  

  انقالبرفرمیسم و 
  

  :فمینیسم، سوسیالیسم و تئوری مارکسیستی
  )مروری بر نظرات حامد شھیدیان(

  شھرزاد مجاب :نویسنده

 
ح.روشنا :طرح جلد  

  انتشارات پروسھ
  

  :برای دانلود کتاب بھ سایت پروسھ مراجعھ کنید
http://process2010.blogspot.com/2011/03/blog-post.html 

  

 بر اسب بی پروای رویا
  "نتایالکساندرا کل"نگاھی بھ زندگی 

  آیناز توکلی

  
  نشر فردا

  

اولین وبالگی است کھ می کوشد در آن تصویری از  "فردانشر "
  زنان کمونیست عرضھ کند

www.nashre-f.blogfa.com 

خورند کھ اغلب شامل پلو و ی بھ ھنگام ظھر ناھار م. است
بھ ھنگام . و مرغ استی ادنجان، قرمھ سبزمانند بی خورش ھای

تھیھ غذا بر . خورندی ھندوانھ می و نان و گاھی عصر نیز چا
ی در اغلب مزارع، در ساعات. است) کارفرما(عھده صاحب کار

 بھ کارگران و گردد یزمین م دری است، فرد حاکم شدید یکھ گرما

  .گویندی م "سقا" اصطالح این فرد در بھ .دھد یم خنک آب
  

زار، سخت و ی کار در شال :زاری کار شالی زنان و سخت
کار،  ی استان، شیوهگرما، رطوبت بسیار زیاد . دشوار است
، در ایجاد شرایط ...فعالیت و ی کار، ساعات طوالنی حجم باال

از جملھ خوب است بدانیم کھ در ھر . ثیر گذارندأدشوار کار، ت
 ٢۵ی باشد یعن ٢۵×٢۵چنانچھ تراکم بوتھ (زار ی ھکتار شال

متر فاصلھ بین ی سانت ٢۵متر فاصلھ بین ردیف ھا و ی سانت
متوسط تعداد بوتھ در حدود یکصد ) بوتھ ھا در ھر ردیف باشد

 ٢٠ ی است کھ این تعداد بھ وسیلھ  )١۶٠٠٠٠(و شصت ھزار
در نظر بگیرید کھ ھر نشاگر بھ طور میانگین . شودی نفر نشا م

وچھ قدر باید قامت خود را خم و کند ی چھ تعداد  بوتھ را نشا م
  .راست کند و یا در حالت خمیده بماند

ی ، زنان در شال۵٧پیش از انقالب ی در سال ھای از سوی
خواندند و بدین وسیلھ، گذشت زمان را کمتر ی می زار آوازھای
با . زدودندی تن را می از خستگی و نیز کم کردندی احساس م

و تغییر شرایط، ی اسالمی جمھوری استقرار حکومت ضد انسان
ی در حال حاضر، در بسیار. شودی این کار بھ ندرت انجام م

بھ (کنند ی کھ کار می اوقات، صاحب کار در پشت سر زنان
انجام ی دارد و بر چگونگی گام برم) کنندی عنوان مثال نشا م

اوقات ی اگر صاحب کار چنین نکند، برخ. کندی کار نظارت م
  . کنندی مھ مزمزی زنان ترانھ ھای

زنان ی اسالمی نکتھ دیگر این کھ پس از استقرار جمھور
کامل حضور دارند کھ این کار  زار ھم با پوشش نسبتاً ی در شال

ی م) یاز جملھ پوست(ی ھایی باعث بروز مشکالت و بیمار
  .شود

  
خواستم در این نوشتار بھ نقش ی با این کھ م: فروش برنج

بسیار کوتاه بھ  نقش ی اما اشاره ازنان در تولید برنج بپردازم، 
داد و ستد برنج . از فایده نیستی زنان در امر فروش، خال

ھا، مغازه ی کوبی تولید شده بھ طور معمول توسط شال) سفید(
در عین . گیردی و یا در میان افراد انجام می برنج فروشی ھا

بدین صورت . دارندی حال زنان نیز در فروش برنج نقش مھم
کھ در شھرھا و مناطق مختلف ی روز و ھفتگی ازارھاکھ در ب
نسبت بھ عرضھ و فروش برنج ی شود، زنان روستایی برپا م

خود آن ھا تولید شده یا توسط کشاورزان دیگر  ی کھ بھ وسیلھ
فروش بھ اینان سپرده شده و یا بھ وسیلھ زنان فروشنده از ی برا

تولید ی روستایی برنج مازاد بر مصرف خانوارھا(سطح روستا 
  .   کنندی شده است، اقدام می جمع آور) کننده

با توجھ بھ این کھ مرحلھ بعد، پاک نمودن و پخت برنج 
توان ی گیرد، می است کھ بھ طور عمده توسط زنان انجام م

تولید، توزیع و آماده نمودن ی گفت کھ از آغاز تا پایان چرخھ 
. دارند یمصرف برنج، زنان نقش مھم و غیر قابل انکاری برا

مشارکت ی درصد برا ۶٠بیش از ی سھمی رسمغیری برآوردھا
است ی این در حال. تولید برنج قایل استی زنان در فعالیت ھا

خود را نیز ی زندگ "یعاد"ی فعالیت ھای کھ زنان مزبور، تمام
  !!! دھندی در کنار این امور انجام م
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  مذھب،
  ، یتبعیض جنسیت

  دختران دانشجو
  

بیست و در  "امیرخیزیفریبا "سخنرانی 
بنیاد پژوھش ی یکمین کنفرانس ساالنھ 

  ٢٠١٠ی پاریس جوال –زنان ایران ی ھا
  
ردم رو قبرم ننویسید کی وقت   بودمی مُ

  خواستم ی می ننویسید چ
  بودمی گفتم کی می چ

  ییا شعاری ننویسید قطعھ شعر
  یبودم از چھ تباری ننویسد ک

  سنگسار آخرین نقطھ راھھ ی وقت
  گورم بذاریدی م سنگ روخوای نم
  عشق ھم با خودش نفرت رو دارهی وقت
  گورم بذاریدی خوام گل روی نم

         ♫♪♫♪♫♪♫♪♫  
زارم بنویسید کھ زنم ی وقت َ   مُردم رو م

  بنویسید تکھ کردید ھمھ گوشت و تنم
ِ مذھبِ  ند َ ِ گ   بنویسید این مجازات شکل

ِ امتِ    بنویسید این جنایت افتخار
زی وقت َ   ارم بنویسید کھ زنممُردم رو م

  
 شما عزیزانی درود بھ ھمھ 

 the)ی است کھ شمیم شورشی از ترانھ ای شعر باال بخش
rebel Shamim) اش ی ھمکالس یاد بھ دلنشینشی با صدا

شد، خوانده  سنگسار اوین زندان در ٢٠٠٠ سال در کھ" بھناز"
کند ی اعالم می و چقدر موجز، زیبا، لبریز از نفرت و بھ  درست

ھ سرکوب زن، خشونت علیھ زن، ستم بر زن و شیوه عریان ک
ِ مذھبِ «و وحشیانھ آن، سنگسار  ِ گند در » یامت«و اگر » شکل

مقابل این جنایت و این نظام برنخیزد شریک این جنایت است و 
سالھ است کھ این جنایات تبدیل بھ افتخار امت ھم شده ی اینکھ س
  .است

ً با کدام جھان نگری ی رن بیست و یک ملتدر قی واقعا
ی زھرا بن"، "يسھیال قدیر"، "بھناز"سکوت کردند تا امروز 

ی بھ جا" يشیرین علم ھول"، "اکرم دختر عزت"، "یعقوب
دانشگاه در پس تلخ ترین خاطراتمان در ی نشستن بر صندل

سکینھ "امروز ی سکوت بھ خون نشستھ باشند؟ با کدام توجیھ
ی مارشان را در داالن ھامرگ ش" زینب جاللیان"و " يآشتیان

 کنند؟ ی مرور می بھ تنھایی اسالم" يعدالت خانھ ھا"
ی برای ایرانی من ھم مثل شمیم و صدھا دختر و زن عاص

از ی اینکھ مسؤلیت شکستن این سکوت را کھ پشتوانھ اش یک
تاریخ معاصر است، بھ عھده بگیرم، ی رحم ترین دولت ھای ب

  : صحبت کنم تصمیم دارم امروز حول مباحث زیر
v و ورود گسترده دین بھ ی چرا و چگونھ حکومت دین

و ی مقام آزادی مانع مقابل پاروابط و معارف مردم، بزرگترین 
  زنان در ایران است؟ی برابر
v و سکوالر بر ماھیت ی دینی ھای چگونھ نظریھ پرداز

پرده افکدند و دست در دست حکام ی این نظام زن ستیز دین
  . را فراھم کردندی اسالمی ن نظام پدرساالرموجبات تحکیم ای

v خواھم کرد بر افق ی در پایان نگاھ
باید داشتھ باشیم و ی کھ در پیش روی ھای

  . برایش نبرد کنیم
ی این بحث را با نگاه بھ تبعیض جنسیت

. گیرمی می و سرکوب دختران دانشجو پ
دختران دانشجو بھ عنوان آگاه ترین و 

جامعھ در معرض  رادیکال ترین قشر زنان
از عریان ترین سرکوب ھا بوده ی فشرده ا
دختران ی مبارزه ی اینکھ رابطھ . و ھستند

ی بالنده ی دانشجو با سھ دھھ مبارزه 
احقاق حقوق و ی جنبش زنان ایران برا

است ی مطالباتشان چیست؟ خود مبحثِ مھم
در . باید بھ آن پرداختی دیگری کھ در جا

ی بر تجربھ عمل این میان عالوه بر تکیھ
خودم بھ عنوان یک دختر دانشجو در ایران 

بودم و ھم ی کھ ھم فعال جنبش دانشجوی
ی کرده ام، بر پایھ ی فعال جنبش زنان سع

ی سع. برسمی بھ تحلیل نھایی یک متد علم
ام بر این بوده است کھ مطلب را در حد 

ً در این . دانش و توانم ارائھ کنم مسلما
ی یک جانبھ نگر مطلب ھم کم و کاست و

وجود دارد کھ امیدوارم کھ بھ بحث ی ھای
  .گذاشتھ شود

  
 یدختران دانشجو و تبعیض جنسیت ¨

 دو دھدی م نشان ، کھ١٣٨٧ تیر دوم اخبار بھ کنیم ھینگا
دانشگاه  و بلوچستان و سیستانی ھا دانشگاهی دانشجو دختر
آزاد  دانشگاه یدانشجو دختر .کردندی خودکش الھیجان آزاد
 حراست دفتر و محل چھارمی طبقھ  از را خود ھیجانال

 اثر دری و دوم سپرد جان و کرد پرتاب پایین بھ دانشگاه
  ١.کردی کش خود قرص خوردن با حراستی فشارھا
 مورد ٢٨ ھر از علوم وزارت حراست کل آمار رئیس طبق

 ٢١ و بھ پسران مربوط مورد ٧ در ایران،ی دانشجویی کش خود
 از شده اعالم آمار اساس بر. دختران است بھ مربوط مورد
ی کش خودی ایرانی دانشجو ۴٢٠٠ساالنھ  ،یدولتی نھادھای سو
  . نفرشان دخترند ٣١۵٠کھ بنابراین حدود  ٢ .کنندی م

: نیز نگریستی در کنار این رقم باید بھ ارقام و موارد دیگر
 طرح سد از عبور تحصیل در صورت از انصرافی رقم باال
ی رشتھ ھای جنسیتی ؛ جداسازيگزینی و بومی یتجنس تفکیک
بھ اصطالح مردانھ؛ ی و منع تحصیل در رشتھ ھای تحصیل
در ی ؛ پایین بودن کیفیت آموزشيدرسی کالس ھای جداساز

تحصیل؛  محرومیت از تعلیق؛ زنانھ؛ی رشتھ ھا و واحد ھا
رنگارنگ ی کنترل پوشش و تردد دختران دانشجو؛ طرح ھا

ی در غالب تعلیق از تحصیل، توبیخ کتبی بدحجابمقابلھ با ی برا
ی ھا ازدواج و تحصیل از خانواده و درج در پرونده؛ منع

ی نیازھای تھیھ ی برای ؛ اقدام بھ تن فروشيیا اجبار وی ناگھان
امتیاز ی اجتماعی ھنجارھای ثانویھ کھ بھ واسطھ ی اولیھ یا حت
باج آمار مربوط بھ فشارھا و . شوند و غیرهی محسوب م

ی ھای ؛ بیماریخودکش ؛یخودسوز گشت ارشاد؛ی ھای خواھ
 ؛یاجباری ھای دوز پرده مزمن؛ی ھای افسردگ حاد؛ی روان

ِ جوان را ھم بھ این ھا اضافھ کنید؛ ی اجباری ھا ازدواج دختران
 و مردساالرانھی ھای طلب فرصت فشار فوق باید موارد و بھ
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ِ مدیران،و یا تجاوی جنسی ھای ستیزانھ؛ باج خواھ زن  اساتید ز
ی دوستان پسرشان یا حتی مرد؛ و در موارد کارمندانی حت و

ِ ھمکالسی جمع  عمق تا افزود نیز رای از دوستان و یا پسران
   .دریافت را دانشجو دختران بری ستم و تبعیض جنسیت

ی اسالمعالوه بر فجایع باال امروزه اما باز ھم تحت عنوان 
تر دختران دانشجو در دستور ، سرکوبِ بیشکردن دانشگاه ھا

اگر تا دیروز در صدد افزایش روند . کار قرار گرفتھ است
ِ جنسیت در دانشگاه ھا بودند، امروز بعد از حضور ی تبعیض

ِ اخیر با طرح و سیاست  تمام قد دختران و زنان در جنبش
ً در صدد جلوگیری انقالب فرھنگی گذار از ورود ی دوم، رسما

امام جمعھ مشھد با ی الھد علم. ھستند دختران بھ دانشگاه ھا
حجاب و : گویدی ھا م در دانشگاهی اشاره بھ نیاز انقالب فرھنگ

مدیریت فرھنگ و ھمچنین مدیریت ی برای اصلی عفت عموم
    ٣ .استی فرھنگ وی علم

، وزیر آموزش و یاحمدی و علی آیت هللا مصباح یزد
رده اند و در پیدا کی درسی شیطان را در کتابھای پرورش رد پا

دروس بوده ایم و ی جنسیتی دانشگاه علم و صنعت شاھد جداساز
دانشجویان ملزم بھ انتخاب علوم پایھ بر اساس جنسیت خود شده 

مثل کوتاه کردن طول مدت تحصیل دختران و ی طرحھای. اند
ی بھ گفتھ . استی در حال بررسی درسی کتابھای جدا ساز

شگران بھ این نتیجھ پژوھ مشاور وزیر آموزش و پرورش،
توانند درس شان را بخوانند و ی رسیده اند کھ دختران زودتر م

تحصیل پسران را صرف  الزم نیست کھ ھمان مدت زمان 
شان موجب افزایش   کنند، چرا کھ باال رفتن مدت تحصیالت

ی و در این راستا امسال طرح ھمسریاب ۴ .شودی سن ازدواج م
ی با ارائھ نحوه ی دانشگاھ پیشآموزان دختر دوره  ویژه دانش

 ۵ .تصویب شد صحیح ازدواج از نظر اسالم
ترین و ی ، بھ عنوان سیاسيمتأسفانھ خود جنبش دانشجوی

در ایران، بھ علت نفوذ فرھنگ، ی رادیکال ترین جنبش اجتماع
مردساالرانھ، تا کنون قادر نبوده ی افکار، ارزش ھا و رفتارھا

گسترده و ی اجتماعی م گراست پرچم مقاومت علیھ این ست
ِ جامعھ بازی عمیق را بلند کند و نقش پیشروی کند؛ ی را در کل

  .کندی را طلب می کھ این مبحث خود بحث جداگانھ و مفصل تر
مجرد ی در دانشگاه ھا یک پدیده ی تبعیض جنسیتی پدیده 

یک دولت ی تاریخچھ آن مصادف است با قدرت گیر. نیست
یک . ھایش را با حملھ بھ زنان ریخت در ایران کھ شالودهی دین

ی را بھ تبعیض جنسیتی خمینی خط مستقیم فرمان حجابِ اجبار
در ی تمام مظاھر تبعیض جنسیت. کندی در دانشگاه ھا متصل م

و ی جنسی گرفتھ تا باج خواھی دانشگاه ھا از حجاب اجبار
ی است؛ و منبع عمده  روابط قدرتنماد ... و ی جنسیتی جداساز

  . استی و تحکیم این روابط قدرت دستگاه حکومتتولید 
ما در ی نیز جامعھ ی اسالمی جمھوری پیش از قدرت گیر

ی در اشکالی تار عنکبوت دین گرفتار بود و تبعیض جنسیت
و ی اما با رشد سرمایھ دار. دادی بھ حیات خود ادامھ می دیگر

م قرن بیستم کھ تمای سوسیالیستی مھم تر از آن ظھور انقالب ھا
، يجھان را تحت تأثیر قرار داده بود و موج مبارزات فمینیست

ِ کھنھ در مورد زن ی تبعیض جنسیتی روابط سنت و افکار
چھل و ی کھ در دھھ ی خورده بود بھ گونھ ای ضربات محکم

حکومتِ ی قدرت گیر)  يشصت و ھفتاد میالدی دھھ (پنجاه 
. بودزنان غیر قابل تصور ی شریعت و بازگشتِ اسارتِ دین

قدرت  ی ھمھ جانبھ از اھرم ھای ، با استفاده ياسالمی جمھور
ی تا استفاده از نظام آموزشی و نظامی از سرکوب قانون( ی دولت

روابط ستم بر ) و مدرن ترین وسایل تبلیغ و ترویج ایدئولوژیک
این . کردی و بازسازی از نو قالب بند شریعتزن را بر اساس 

است کھ احیا شد، بلکھ " مسلمانزن "ی و ابدی فرھنگ ازل نھ
بود کھ بھ پشتوانھ ی اسالمی فرھنگ و روابط پدرساالر

با صراحت انقیاد ی اسالمی جمھور. مستقر شدی سرکوب دولت
دبند ُ ی آن دادگاه ھا و نیروھای کرد و برای زن را در قوانین ک

  .تخصیص دادی سرکوبگر اجرای
ً باور بھ ماوراء الطبیعھ نیست؛ و  ھمانطور کھ دین، صرفا

ی بینیم تدوین کننده یک رشتھ  روابط سیاسی می در متون اسالم
در مورد تقسیم ی میان انسان ھاست؛ دستورالعملی و اجتماع

است ی آموزه ا. است... و ی و قومی ، جنسیتيطبقاتی ھای بند
کرده و میان آن ھا روابط قدرت ی کھ انسان ھا را طبقھ بند

زن و مرد ی این میان طبقھ بند در. کندی را برقرار می مشخص
 .آن استی و تابع و فرودست کردن زن از اصول تعیین کننده 

این ی ، مشروعیت بخش و توجیھ کننده يدین بھ مثابھ ایدئولوژ
شده در ادیان، ی کودبندی نظام اجتماع. رشتھ روابط قدرت است

است کھ با گسست از آن از قرن ی قرون وسطایی نظام اجتماع
اولین بار در ی برای سرمایھ داری بعد نظام اجتماع بھ ١۵-١۶

» حق«بھ نام ی بھ ھمین دلیل در دین پدیده ا. غرب شکل گرفت
ی زیرا این ھا مقولھ ھای. نداردی وجود خارج» یبرابر«یا 

جدید در جوامع ی و سیاسی ھستند کھ با ظھور روابط اجتماع
  . غرب، پس از بھ خاک سپردن فئودالیسم، سربلند کردند

ً برا ، يروابط اقتصادی احیای اسالمی جمھوری طبعا
اسالم غیرممکن ی مشابھ دوران شکل گیری و سیاسی اجتماع

قدرت را بدست ی اسالمی کھ تحت نام جمھوری بود و آن کسان
اما تا آن حد کھ بتوانند بھ . نداشتندی گرفتند نیز چنین قصد

در  حاکمیت ستمگرانھ خود مشروعیت و تقدس بخشند آن را
کردن نظام ی شاید بتوان گفت اسالم. ادغام کردندی نظام دولت
اکمیت ، حياسالمی جمھور. مھمترین آن ھا بودی مردساالر

را با قوانین ی قوانین شریعت اسالم. را مدرنیزه نیز کردی دین
کھ خود ی پیوند زد و در یک قانون اساسی سرمایھ داری حکومت

  ۶ .است نظم بخشیدی یک مقولھ غرب
کھ در مرکز آن تبعیتِ زن از ی سنتی ر چند روابط اجتماعھ

تر است اما با استقرار ی قدیمی ریشھ ھای مرد قرار دارد دارا
، تضمین قدرت مرد بر زن ابعاد بیرحمانھ تر ياسالمی جمھور

روابط مردساالرانھ ھمواره بر . بھ خود گرفتی و شنیع تر
ِ اخوتِ مردان« یکدیگر را ی  کھ منافع مردساالرانھ» پیمان

این ی اسالمی اما در جمھور. کنند استوار استی تضمین م
ِ اخوتِ مردان« ، ي، سیاسيقانونی صاحب یک پشتوانھ » پیمان

زنان «: بھ قول حامد شھیدیان. نیز شدی دولتی و فرھنگی نظام
کنند؛ آن ی می برادران و پدران خود زندگی ایران تحت سلطھ 

ی بلکھ ھمچنین در عرصھ  یاجتماعی ھم نھ فقط در عرصھ 
   ».قانون

کھ حداقل ی سنتی باورھا و رفتارھای اسالمی در جمھور
گرفتھ و تبدیل بھ ی بر افتاده بود دوباره جانی در جوامع شھر
را در ی قوانین شرعی مردم در ابعاد توده ا. عادت عامھ شدند

از ارزش ھا و  ی برخی حت. گیرندی روابط میان خود بھ کار م
در ی ژانت آفار. منسوخ را نیز دوباره بکار گرفتھ اند یباورھا
دھد کھ ی توضیح م" در ایران معاصری سیاست جنس"کتاب 

اگرچھ مجازات زنا ھزار و چھارصد سال پیش در شرع تعیین 
ی اما تنھا در دوران جدید و بھ ویژه در جمھور«شده بود، 

ی رخ م" يناموسی قتل ھا"بھ نام ی است کھ پدیده ای اسالم
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درباره اعمال مجازات زنا بھ دست ی اندکی گزارش ھا. دھد

ی اسالمی قدیم در دست ھست؛ اما در جمھوری حکومت ھا
بیند ھرکس را کھ ی حکومت بھ استناد شریعت خود را موظف م

پیش . کند، مجازات نمایدی تخطی رفتار جنسی از ھنجار حقوق
صور اینکھ در سراسر خاورمیانھ، تی از آن نھ در ایران، کھ حت

را بھ جرم زنا بھ ی از میان طبقھ متوسطھ شھری دولت، زن
دادگاه ببرد و برخالف خواست خانواده اش او را محاکمھ کند و 
ی سپس بھ سنگسار بسپارد، بسیار دشوار و دور از واقع م

    ٧ ».نمود
تثبیت و توجیھ قوانین زن ی برای اسالمی البتھ جمھور

اکتفا نکرد بلکھ بطور ی دینی ستیزانھ اش فقط بھ مقولھ ھا
مقاومت در مقابل ، فرھنگ مليمانند ی گسترده از مقولھ ھای
نیز استفاده ... و  اخالقو ی امنیت مل، امپریالیسم و بیگانھ

و سیستماتیک رفتار و اخالق زن را ی کرده است و بطور علن
ً فرمان حجاب اجبار. پیوند زده استی با مسألھ اقتدار مل ی مثال

ِ اسالم یخمین ِ ایده آل ی را بھ عنوان حافظ غرور ملی زن
 ٨ )تأکیدات از من است.(کندی می معروف
  
  ی اسالمی در توجیھ جمھوری غیر دینی ھای نظریھ پرداز ¨

مشروعیت دادن بھ ی این تنھا زھرا رھنورد نبود کھ برا
ِ رھای  ٩ .حجاب نوشتی بخش، در وصف زیبایی موھبتِ اسالم

یا بھ اصطالح سکوالر ھم بودند کھ ی دیننظریھ پردازان غیر 
ِ امروز   . را توجیھ کرده اندی این ستم دیدگی بھ شکل

در قرن ی جدیدی در ایران، پدیده ی ظھور حکومت مذھب
تالش کردند آن را بفھمند و تحلیل ی زیادی بیستم بود کھ عده 

در این میان . رخ داده استی کنند کھ چرا در ایران چنین اتفاق
متفاوت از کشور ی کھ در دوره ھای محققین زن ایران باید از

آکادمیک غرب پرداختند نام ی خارج شده و بھ فعالیت در دنیا
در . راست و محافظھ کارانھ ارائھ دادندی برد کھ اغلب روایت

با توجھ بھ چرخش بھ راست کھ در  ١٩٩٠و  ١٩٨٠دھھ 
و ی در رابطھ با انقالب اجتماعی بین المللی افکارعموم

بھ ی کمونیسم رخ داده بود، اینان نیز تحت تأثیر چنین فضای
رفتند  کھ در مورد ایران » اصالت فرھنگي«ی نظریھ ھای سو

برگزیدند تا ی را بھ عنوان فرھنگ اصیل و بومی فرھنگ اسالم
  .ایران را توضیح دھدی آن رخدادھای از دریچھ 

، پاسخ يبر آن است کھ ھر فرھنگی فرھنگی گرایی نسب«
خود دارد کھ باید تنھا در ی مشکالت جامعھ ی برای بومی یھا

بھ این . قرار گیردی ھمان فرھنگ مورد ارزیابی محدوده 
قرار ی ما را در موقعیت دشواری فرھنگی گرایی ترتیب، نسب

ی کند و از سویی دور می ، ما را قوم مدارياز سوی. دھدی م
   ١٠ .تمگرسی تداوم سامانھ ھای شود برای می دیگر، بھانھ ا

تفاوت ھا بھ ی واقعیت این است کھ تأکید آنان در برشمار
یک جنبھ است و ی ندارد و تنھا بیان کننده ی خود ارزشی خود

. دیگر آنی ارتباط، جنبھ ی برقراری ما برای شباھت و توانای«
تفاوت ھا محو شود، در برابر ی ما زیر سایھ ی شباھت ھای وقت

  ١١ ».شده ایمخلع سالح ی اجتماعی نابرابر
ِ ایرانی برای فرھنگی نسبیت گرای ی ھویت اسالمی زن

حجاب را نھ نماد ستم بلکھ نماد ضدیت با کلونیالیزم و . ساخت
ی واقعیت ھا«کرد و با تنزل آن بھ سطح ی امپریالیسم معن

از از روابط قدرت حاکم بر  این ی با چشم پوشی یعن» يفرھنگ
نظریھ پردازان . ح کردواقعیت ما را در برابر آن خلع سال

غرب را کھ حجاب و دیگر ی ، فمینیست ھاینسبت فرھنگ

دختران را بھ عنوان ی جنسی اعمال ستم گرانھ مانند ناقص ساز
اما در . کردند، شوونیست خواندندی از ستم بر زن نقد می اشکال

ی با عزیمت از فرضیات خیالی واقعیت، نسبیت گرایان فرھنگ
سخت ی کردند کھ در تضاد با واقعیت ھارا تحمیل ی خود گفتمان

کھ ما زنان ی واقعیت روابط قدرت: ما بودی و خون بار جامعھ 
سال گذشتھ آن را در خانھ، خیابان، زندان، ی در سی بھ حد کاف
دار تجربھ کردیم؛ و حجاب بھ ی سنگسار و حلقھ ھای گودال ھا

  .ھمھ این ھا بودی نماد فشرده ی طرز انکار ناپذیر
فرھنگ «و » یاصالت فرھنگ«با تحمیل گفتمان اینان 

ی ستم گرانھ ی و از این قبیل مانع از آن شدند کھ محتوا» يبوم
. بھ بحث گزارده شودی حجاب و دیگر مظاھر شریعت اسالم

کھ زنان ایران در تاریخ معاصر ی ترین نظامی آنان بھ ارتجاع
آنان بھ زنان . دادندی تجربھ کرده اند، مشروعیت فرھنگ

را با ی اسالمی نیز آموختند کھ پدرساالری کومت اسالمح
حتا . باز تعریف کنند» ياصالت فرھنگ«ی استفاده از نظریھ ھا

ِ دولت جمھور از ی نیز در محافل بین المللی اسالمی نمایندگان
ی اسالمی توجیھ و تشریح زن ستیزی اینگونھ استدالل ھا برا

گرفتند کھ اسالم و یاد ی اسالمی فمینیست ھا. خود بھره بردند
باز » ياصالت بوم«و » يفرھنگ بوم«فمینیسم را بر حسب 

در ی شوند کھ قرآن در واقع متنی تعریف و تفسیر کنند و مدع
کھ از ی گری مدرن دینی بازخوان. دفاع از حقوق زنان است

ِ پھلو آغاز ی و مطھری توسط امثال بازرگان و شریعتی زمان
ی در ارائھ ی اسالمی جمھوری شده بود تبدیل بھ زرادخانھ 

ی نسبت گرایی اما تئور. منسوخ و پوسیده اش شدی کاالھا
ی در زمینھ ی ویژه ا آن خدماتی و مروجین ایرانی فرھنگ

و مشروعیت بخشیدن بھ ی اجتماعی وارونھ نمایاندن واقعیت ھا
  . کردندی بازی دینی پدرساالر

ران، در جدید در ایی نظام سیاس منطقشکافتن ی اینان بھ جا
آنکھ بھ فھم ی بھ جا. کردندی بافی بودن آن تئوری منطقمورد 

واقعیت آنچھ ھست بپردازند، در مورد اینکھ آن را چگونھ باید 
  .فھمید نسخھ پیچیدند

ی اسالمی علیھ جمھوری واقعی ضدیت آنان با مبارزه 
و ی نصایح مسالمت جوی. استی امروز نیز بھ قوت خود باق

ِ ی چیز آنانی خشونت پرھیز ، فناتیسمنیست جز بیان رمزدار
فریبکارانھ کھ ماھیتشان را ی و نیات حسنھ ی فکری عقب ماندگ

بر چھره کشیده باشند بھ شکل عریان ی رغم این کھ چھ نقابی عل
 .کندی و انکارناپذیر آشکار م

  
  :فوکو ¨

میشل "ی کھ فیلسوف فرانسوی بینم بھ نقشی در اینجا الزم م
زیرا . کوتاه کنمی داشت نیز اشاره ای ونھ نمایدر این وار" فوکو

میان فوکو و نظریھ پردازان نسبیت ی نزدیکی خویشاوند
  .وجود داردی یا اصالت فرھنگی فرھنگ

ی کھ منجر بھ قدرت گیری ھم زمان با تحوالت سیاس
در ایران شد، فوکو با شور و شوق بھ دفاع از ی حکومت اسالم
و آن را آغاز عصر نوین در ایران پرداخت ی حکومت اسالم

ی حمایت فوکو از جمھور. خواند" معنویت"با " سیاست"پیوند 
یافت کھ زنان در خیابان ی انتشار بین المللی در زمانی اسالم
ی خون بھ چشم آمده کھ فریاد می ھای ایران با حزب اللھی ھا

فوکو سرمست از . روبرو بودند!" يیا توسری روسر"زدند یا 
باره دین و دولت، چشم بر زندان، اعدام و عقد و ازدواج دو

کھ ی فوکو فیلسوف. بستی اسالمی در جمھور... شکنجھ و 
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ی ارزیابی ھنوز در نظریاتش پیرامون زندان، مجازات و نحوه 
کھ در صف ی کس. نھفتھ استی ھنوز حقایق... آن در جامعھ و 

ی از کمونیست ھا می پست مدرنیست ھا ایستاده و قبل از بسیار
بھ  ١٢».مردانھ استی ، صدایيعصر روشنگری صدا«: یدگو

! بندد؟ی چشم بر عقب گرد وضعیت زنان در ایران می راحت
بھ ی معتقدند مواضع فوکو در قبال ایران ربطی ھنوز عده ا
ً اینطور است؟ آیا جز این . او نداشتی نظریھ ھا اما آیا واقعا

ایران ی تجربھ  ؟ آیاتغییراند یا  توجیھی است کھ ایده ھا یا برا
یا پست ی فوکو یا نسبت گرایان فرھنگی ثابت نکرد کھ تالش ھا

ی انقالب اجتماعی مدرنیست ھا در جایگزین کردن تئوریھا
ً پوششی و فلسفی فرھنگی ھای با گمانھ زنی مارکسیست ی صرفا
  ندیدن فاجعھ ھا؟ ی است برا

در مقابل ی بدیلی اسالمی فوکو بنیادگرایی برخالف نظریھ 
یا امپریالیسم نبوده ی جھانی ظام سرد و بیرحم سرمایھ دارن

بلکھ خود از دل آن بیرون آمده و این دو نظام در یک . است
و توان و ی پیچیده، عجیب و عمیق بھ یکدیگر انرژی رابطھ 

ی این ھا دو نظام بھ لحاظ تاریخی ھر دو. مشروعیت داده اند
و بازتولید شکاف کنند کھ منبع تولید ی می منسوخ را نمایندگ

اکثریت مردم جھان ی تدریجی و نابودی و اجتماعی اقتصادی ھا
  .ھستند کھ دوران شان تمام شده استی در چنبره روابط

امروز ما بھ دنبال اشتباه یک فیلسوف و یا مقصر ی ول
ی نیستیم، مھم این است کھ بھ قدرت نظریھ در توجیھ ستم گر

اگر نظریھ . ببریمی ھا پیا در واژگون کردن آن ی اجتماعی ھا
منطبق بر آنچھ ھست و تبیین آن نباشد، جدا از نیات نظریھ 

انجامد؛ و ھرگز بھ تصویر ی پرداز بھ تحکیم وضع موجود م
  .شودی از آنچھ باید باشد رھنمون نمی مترق

تقصیر پست مدرن ھا نبود؛ ی اسالمی جمھوری قدرت گیر
کھ زنان ما قربانیان  آنان این جنایت خون بار رای اما نظریھ ھا

ی کھ ھیچ روزنھ ای زنان. درجھ اولش بودند مشروعیت بخشید
  .فریاد زدن نداشتندی برا

  
  مقاومت  ¨

از اسفند ی مقاومت زنان در مقابل نظام سرکوبگر اسالم
ما انقالب "روزه فریاد زدند  ۵کھ در یک خیزش ی ھنگام ١٣۵٧

اومت در اشکال این مق. آغاز شد!" نکردیم تا بھ عقب برگردیم
تالشش ھرگز ی رژیم با ھمھ . رودی گوناگون بھ پیش رفت و م

شھرزاد . را در دانشگاه ھا برقرار کندی نتوانست آپارتاید جنس
ی نیمھ "ی از تحقیقات اولیھ اش کھ در نشریھ ی مجاب در یک

ی این روند را در عرصھ آموزش عالی منتشر شد بدرست" دیگر
آنچھ نظریھ پردازان نسبیت  برخالف. کندی می پیش بین
اند، شمار ی بھ اصطالح فمینیست مدعی و زنان اسالمی فرھنگ

نھ از موھبات ی حیرت انگیز ورود دختران بھ آموزش عال
بھ زنان بلکھ نتیجھ و امتداد روند شگفت ی نظام اسالمی اعطای

  . انگیز مقاومت آنان بوده است
سال  زنان در خیزشی سالھ ی اوج مقاومت سی نقطھ 

ماھھ، بھ  ٩حضور زنان در جنبش . گذشتھ بھ نمایش در آمد
کھ دختران جوان بھ درون این جنبش ی خصوص رادیکالیسم

وقفھ ی مقاومت ب. آوردند چشم دوست و دشمن را خیره کرد
در مورد ی حقایق عمیقی نشانھ ی زنان در مقابل این نظام اسالم

و زنان ی اسالم تخاصم نظام. آن استی ما و راه رھایی جامعھ 
  . جامعھ ماست ی اجتماعی اغلب تضادھای تالقی نقطھ 

ترین و پوسیده ترین شاخص ی ادغام دین و دولت از ارتجاع
حاکم است کھ باید بیش از یک قرن پیش ی سازمان اجتماعی ھا

ی اسالمی اما در جمھور. شدی ما برداشتھ می از گرده جامعھ 
زن، ی بردگ. عھ تحمیل شدزن بھ کل جامی بردگی ایران بھ بھا

ھرگونھ تغییر . استی اسالمی جزو سلسلھ اعصاب جمھور
ی در این زمینھ انسجام و ھویت نظامش را بھ زیر سؤال می جد
این دولت گره خورده ی زنان با سرنگونی و برابری آزاد. کشد
ِ سبز قوانین » اصالح طلب«بھ ھمین دلیل رھبران . است جریان

از (را ی اسالمی جمھوری ارتجاعی  زن ستیزانھی و باورھا
و قوانین ی تا قوانین شریعت کھ قانون اساسی حجاب اجبار

. دانندی ناپذیر می تخط) طبق آن نوشتھ شده اندی اسالمی جزای
نپرسیدند ی ده ھا ھزار زن جسورانھ در خیابان ھا جنگیدند و حت

ی مرا چھ کسی آزاد"، !"حق من کو؟"کھ در این جنبش 
ِ سبز، در سکوت معنا دارشان  و!" دزدید؟ رھبران و فکرسازان

ِ خون شان دادند تا یک بار دیگر حقوق ی دست اخوت بھ برادران
  . کنندی اسالمی پیمان حفظ جمھوری زنان را قربان

حضور ی کھ بھ واسطھ ی در این میان جنبش دانشجوی
و باروتِ جنبش ی چاشنی تواند محل تالقی دختران دانشجو م

در بھ راه ی تواند نقش مھمی جنبش زنان باشد؛ و مو ی دانشجوی
کھ ی موج: کندی نوین بازی نوین و راھی انداختن و تقویت موج

ی آن می زن بر سرلوحھ اش نوشتھ شده و برای و برابری آزاد
ی را با آن محک می جنگد و ھر جنبش و شخصیت و برنامھ ا

ی برای اسالمی جمھوری ھمان طور کھ اولین حملھ . زند
زنان، ی تحکیم خود با حملھ بھ زنان آغاز شد و مبارزه گسترده 

توھم نسبت بھ مراحم آیات ی آگاه و بی بھ لطف حضور زنان
سرکوب را برھم بزند؛ امروز ھم ی عظام، توانست معادلھ 

ی است کھ می شورش و طغیان این بخش جوان، زنده و عاص
ِ ی بقای ھ معادلی و افق رھایی تواند با اتکا بھ دانش، آگاھ رژیم

 .را بر ھم بزندی متزلزل اسالم
و ی آزادی زنان در شعار کلی ، رھاییکنونی در مرحلھ 

ی جمھوری سرنگونی تبلور یافتھ است کھ بھ معنای برابر
ی و حقیقی حقوقی کسب برابرو  دین از دولتی جدای، اسالمي

اما این تنھا، گشودن باب اول و . آینده استی در نظام اجتماع
ستم بر زن، ی سرچشمھ . زنان استی درآمد راه رھای پیش
ی بشریت تولید می مصائب دیگر را برای است کھ کلیھ ی نظام
قرن بیستم موج ی کمونیستی امروز کھ شکست انقالب ھا. کند

ی ضدکمونیسم را بھ دنبال آورده و ھم زمان با رشد بنیادگرای
رب ھرچھ لیبرال و نئوکنسرواتیو در غی ، سرمایھ دارياسالم

ی پرداختھ است؛ امروز کھ جنگ ھای بیشتر بھ یکھ تاز
، ی، قبیلھ ای، ملی، قومی، نژادیدینی ، کشتارھایاستعمار
... ، از بین رفتن محیط زیست و طبیعت و ی، قحطیبیمار

ی کنند و ھژمونی را فراھم می سوخت ادامھ حیات سرمایھ دار
ی رای، نسبیت گی، پساساختارگرایینظرات پست مدرنیست

ی و سیاست ھویت این وضعیت را توجیھ و تقدیس می فرھنگ
ی شبکھ ای و پدرساالری کھ سرمایھ داری کنند و در شرایط

جدید در  ی کنند و ھر روز فاجعھ ای می را خون رسانی جھان
بودن این سیستم را با تمام ی و پوشالی از دنیا ناکارآمدی گوشھ ا

ی راه داد کھ بھ واسطھ  کند؛ نباید ھراس بھ دلی قوا فریاد م
ی و یا کمونیستی ، فمینیستیانترناسیونالیستی خواست مبارزه 

متھم بھ توتالیتاریست یا خشونت طلب و یا دگماتیست بھ تاریخ 
" روایت بزرگِ "ی ھنوز ھم پاسخ این فجایع جھان. سپرده شویم

ایده ی پایھ گی امروز کھ در عمل ب. استی انقالب کمونیست
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مارکسیسم ی اثبات شده باز ھم باید بھ آموزه ھا توجیھ گری ھا

ِ خود مارکس و با تجزیھ و تحلیل و تقطیر  بازگردیم و با روش
این ی ، مثبت و منفيشکست و پیروزی یک قرن و نیم تجربھ 

آن ی بخش را کامل تر و درست تر کنیم و با یاری رھایی تئور
زن یا ی بخش آینده را کھ در آن کسی رھایی جامعھ ی دورنما

اشتباه ترسیم ی مرد، باال دست یا فرودست نیست، را روشن و ب
جنبش ی امروزه مشکل اصل«: بھ قول شھرزاد مجاب. کنیم

ی نیست، ھر چند بی فمینیستی از تئوری خبری بی کمونیست
ی مقاومت در برابر آن یکی و حتی فمینیستی از تئوری اطالع

درک نادرست  اما بھ نظر من. این جنبش استی از مشخصھ ھا
از عدم درک درست ی بیش از ھر چیز ناشی فمینیستی از تئور

راه ی این کھ مبارزتمان در میانھ ی برا ١٣».از مارکسیسم ست
ی کھ رھایی متوقف نشود یا بھ بن بست نرسد باید ھمواره بھ افق

حامد بھ قول . کامل را بھ بار خواھد آورد، چشم دوخت
است کھ وجود ی یم کردن دنیایترسی ھر چشم انداز«: شھیدیان

  ١۴».تواند بھ وجود بیایدی ندارد، اما م

 :منابع
 سیستان و الھیجانی ھا دانشگاه حراست در دانشجو دوی خودکش -١

 و بلوچستان
http://www.peykeiran.com/iran_news_body.aspx?ID=
٥٠٩٩٨ 

   ھمان منبع - ٢
ی چینش نیروی دوم برای نیازمند انقالب فرھنگ :یعلم الھد - ٣
برابر با پنجم ژوئن  ١٣٨٩پانزدھم خرداد ھستیم،  ھا در دانشگاهی علم

٢٠١٠  
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=17673 

ی بن در دولت نھم، ترانھی جنسیتی نھادینھ کردن جدا ساز - ۴
   ١١/٠٣/٢٠٠٩ یعقوب، تاریخ انتشار مقالھ 

http://www.rfi.fr/actufa/articles/111/article_5657.asp 
: پرورش استان بوشھر گفت رئیس سازمان آموزش و: فارس - ۵

ی دانشگاھ آموزان دختر دوره پیش ویژه دانشی طرح انتخاب ھمسریاب
 .تصویب شد با ارائھ نحوه صحیح ازدواج از نظر اسالم

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=18857 
و ی اسالمی بنیادگرای«، ی، آسو تھران٢٠٠٢یان، حامد شھید - ۶

 –، دانشگاه تورنتو »مقاومت و ھنر: زنان«، کنفرانس »امپریالیسم
    شھرزاد مجاب ی کانادا، با حمایت بنیاد شھیدیان و سرپرست

، چاپ یژانت آفار  نوشتھ" ر ایران معاصردی سیاست جنس" -  ٧
کاربرد مدرن لذت "ی  نقل شده از مقالھ(انتشارات دانشگاه کمبریج 

  )یخلجی مھد –" در ایران
Afary, Janet, Sexual Politics in Modern Iran, 
Cambridge University Press, ٢٠٠٩ 

صحبت از غرور  ۵٧در سال ی خمینی فرمان حجاب اجبار«  - ٨
 ی اسالمی جمھور. کندی بعنوان نماد آن می و زن ایده آل ایرانی مل

و سیستماتیک با مسئلھ ی بطور عمد، بطور علنرفتار و اخالق زنان 
ی دنبال کردن اھداف سیاسی پیوند زده است و از آن برای اقتدار مل

  » . اش استفاده کرده است
، کنفرانس »و امپریالیسمی اسالمی بنیادگرای«، يآسو تھران: يسخنران

کانادا، با حمایت بنیاد  –، دانشگاه تورنتو »مقاومت و ھنر: زنان«
    شھرزاد مجاب ی ان و سرپرستشھیدی

  
ً عوامفریبانھ و  - ٩ زھرا رھنورد کھ امروزه در یک تالش عمیقا

کند، ی می معرفی زنان ایرانی و برابری دروغین خود را مدافع آزاد
نھ تنھا از » يحجاب و حجاب زیبایی زیبای«در کتاب  ١٣۶۵در سال 

آن ی براکند و ی در ایران دفاع می حجاب بلکھ از  حجاب اجبار
بر ی استدالل او بھ طور کل. کندی توجیھات فرصت طلبانھ ردیف م

در واقع خود حجاب را بھ عنوان . استوار استی فرھنگی نسبت گرای
کتاب را تخصیص بھ ی رھنورد مقدمھ . کندی تعریف م» فرھنگ«

عھد باستان داده است کھ خدا بھ زن و مرد ی تشریح این حکم ارتجاع
داده است و ھدف از حجاب ی و بیولوژیک متفاوتی اجتماعی نقش ھا

شود ی زیرا حجاب مانع از آن م. خطاب قرار دادن این نقش ھاست
جا در معرض دیدگاه ھا قرار گیرد و فشار ی بی جنسی کھ جاذبھ 
کنترل ی او جاذبھ جنس. کندی مردان را محدود م» ضعف«آمدن بر 

ی رھنمودھاداند و ی غرب می اجتماعی نشده را منبع مرض ھا
داند کھ ی می در مورد حجاب را کلید بھبود بحران ھایی اسالم

  . شودی می ناش» آزاد و نامحدودی فعالیت جنس«باالجبار از 
کند کھ علیرغم اینکھ مخالف ی رھنورد در نوشتھ ھایش روشن م

ارشاد است اما با تحمیل حجاب ی خشونت بار گشت ھای روش ھا
ی محدود بھ محدودیت ھای از برابردرک او . مخالف نیستی اجبار
ی اما او حام. مانند استخدام و سیاست استی در عرصھ ھایی قانون
  . قرآن استی چون و چرای ب

» مشارکت«رفع تبعیض از زنان را منوط بھ ی رھنورد و امثال و
زنان را در ی دست و پای کھ زنجیرھای مشارکت در نظام. دانندی م

در یک نظام «ول حامد شھیدیان بھ ق. کندی ھر گام محکمتر م
» .یابدی زنان نیز افزایش می ، مشارکت اجتماعياجتماعی پاتریارک

شود بلکھ از ی در نتیجھ مشارکت زنان در آن نظام کم نمی ستم جنسیت
ی تعمیم یافتھ و نھادینھ تر از ھمیشھ می بھ عمومی عرصھ خصوص

  . شود
بھ صرف زن ی ھر زنتوان دید ی زنان می از این نوع مدافعین آزاد

بلکھ آنان بھ ھمان اندازه مردان و بھ . نیستی بودن ضد پاتریارک
آنان درک و . را محکم کنندی طرق گوناگون قادرند نظام پاتریارک

شناخت زنان از میدان گسترده و متنوع ستم بر زن و سلطھ مرد بر 
و مھمتر از ھمھ اینکھ نقش . کنندی زن محدود بھ این یا آن جنبھ م

ترین حقوق زنان و تحکیم ی را در لگد مال شدن ابتدائی حکومت دین
  . شناسندی را برسمیت نمی نظام پاتریارک

، کنفرانس »و امپریالیسمی اسالمی بنیادگرای«، یآسو تھران: سخنراني
کانادا، با حمایت بنیاد  –، دانشگاه تورنتو »مقاومت و ھنر: زنان«

  شھرزاد مجابی شھیدیان و سرپرست
چالش یا : يو ستم جنسی فرھنگی گرایی نسب«حامد شھیدیان،  -  ١٠

    »کرنش در برابر ستم؟
  ھمان منبع - ١١
) ۵(پست مدرنیزم ی پراکنده درباره ی ایده ھا«باربد کیوان،  - ١٢

بذر ی دانشجویی ، نشریھ »توان آموخت؟ی آیا از پست مدرنیست ھا م
  ١٨بیست و ھشتم، ص ی شماره 
: يمارکسیستی فمینیسم، سوسیالیسم و تئور« شھرزاد مجاب، - ١٣
، ھفدھمین کنفرانس بنیاد »بر نظرات حامد شھیدیانی مرور

فمینیسم : "کانادا، موضوع آن –زنان ایران، مونترال ی ھا پژوھش
 " یکنونی ھا انقالب مشروطھ، شرایط و چالش: سکوالر

جنبش زنان ایران، ی فرھنگی چشم اندازھای«حامد شھیدیان،  -١۴
بنیاد ی دھمین کنفرانس بین الملل» ٢٠٠٠سال ی در آستانھ ی زن ایران

 ٢۵۵، ص ١٩٩٩زنان ایران، مونترال، کانادا، ی پژوھش ھا
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  برگزیده مقاالت 

  بذرنشریھ دانشجویی 
  در مورد زنان

  
  ٨ شماره بذر - لھ زنانأو مس ییجنبش دانشجو ◄
  
  !من ھمدست کمون ھستم ◄
  یسشل از رھبران کمون پارمیز ئیلو

  ١٣ شماره بذر - !زنان آتش افروز
  
 میلیونجمع آوری یک  کمپین"و ییجنبش دانشجو ◄

  "برای تغییر قوانین تبعیض آمیز امضا
  ١۵ بذر شماره - ھا و گرایشات پرسش

  
   -  لیسپرسپو فیلمنقد  ،ریختا تا زندگیاز  ◄

  ٢٠ بذر شماره
  
   -  ییلھ زن در بطن جنبش دانشجوأمس ییشكوفا ◄

  ٢۵بذر شماره 
  
  ٢٨  بذر شماره -  زنجاندانشگاه درس ھای مبارزه  ◄
  
  :مارس ٨ نامھ ویژهدو  ◄

   ۴٧شماره و بذر  ٣۴ شماره بذری نشریھ 
  

   

  یبرگرفتھ از سایت روشنگر - طنز 
  بابا آب داد 
  بابا نان داد 

  بابا فقط آب داد و نان داد، مامان عشق داد 
  . پر شد بابا گول شیطان را خورد و شناسنامھ اش چند بار

  پر شد، خالی شد 
  زن ھا خط خوردند، مادرھا خط خوردند . خط خورد .خالی نشد

  دخترھا زن شدند، زن ھا مادر شدند و خط خوردند 
  . نان می دھد. و بابا چون حق دارد، آب می دھد

  مامان، زوجھ 
  مامان، ضعیفھ 
  مامان، عفیفھ 

کرد، بابا مامان لباس را اتو . مامان غذا پخت، بابا غذا خورد
مامان ظرف شست، بابا  ...لباس را پوشید و رفت بیرون 

  . روزنامھ خواند
اخبار دنیا را فھمید ولی نفھمید مامان غم  بابا روزنامھ خواند و

  دارد 
پشت سر . آخر بابا ناموس دارد.بابا فحش داد. بابا اخم کرد

  . ناموسش حرف بود
   مامان، کار 

  مامان، پیکار 
 .شھال مامان، دار، سنگ مامان،. مامان، بیدار. مامان، تکرار
  لیال  افسانھ، مامان،. مامان، دالرام

  بابا نان می دھد و فوتبال خیلی دوست دارد 
  بابا رونالدو را از مامان بیشتر دوست دارد 

مامان با درد . مامان می زاید. بابا می خوابد، مامان می خوابد
کند، حقیر می شود، مامان شیر می دھد، بزرگ می . می زاید

  پیر می شود 
مامان بغض . صیغھ بابا برای مامان طال گرفت. بابا زن گرفت

  کرد 
  مامان برگشت ... ، رفت یصیغھ یعنی رفتم، رفت. مامان رفت

حتی اگر شب ھا ھم نیاید . بابا حق دارد. کسی با بابا کار ندارد
  ولی مامان باید با آبرو باشد 
زن ساکت باشد و . من ساکت باشم. شدآبرو یعنی مامان ساکت با
  مرد آب بدھد، نان بدھد 

  را دوست دارد " پرسپولیس"بابا 
  را دوست دارد " یآنجلینا جول"بابا 

  مامان، کار 
  مامان، پیکار 

  مامان، سرشار از پیکار 
  مامان، زندان، بیمار، تب دار 

  بابا خانھ دارد، ماشین دارد، ارث دارد، غرور دارد، زور دارد 
مامان فقط حق . مامان روسری دارد ولی دیگر ھیچ چیز ندارد
پس باید ساکت . مھریھ دارد، حق نفقھ دارد، حق آزادی دارد

  . نفقھ و آزادی ندارد بماند حتی اگر مھریھ،
  بابا کلھ پاچھ را از زن ھای زیر پل ھم بیشتر دوست دارد 
ا دوست مامان خدا را دوست دارد ولی نمی دانم آیا خدا ھم او ر

  بابا نمی بیند ! دارد؟ پس چرا مامان تب دارد؟
  نمی بیند کھ مامان غم دارد، درد دارد 

  جا ھیچ وقت نمی بینند  باباھای این
  بابا فقط آب می دھد، نان می دھد و می رود و ما ھر روز، 

  رروزی ھزار با ... خدا را شکر کنیم باید
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