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زنان ، کارگران، متحد شوید
ــاط  ــیاری در نق ــری بس ــات کارگ ــال، اعتصاب ــد پارس ــم مانن ــال ه امس
ــاق  ــران اتف ــت معیشــتی کارگ ــه وضعی ــراض ب ــف کشــور در اعت مختل
افتــاد. کارگــران» هپکــو« اراک  کــه کارخانــه  ســازنده ماشــین 
ــه  ــد ماه ــت چن ــدم پرداخ ــه ع ــراض ب ــت در اعت ــنگین  اس آالت س
ــد روز  ــرای چن ــاری ب ــال ج ــاه س ــهریور م ــان،   در ۲۸ ش دستمزدش
پیاپــی دســت از کار کشــیدند. کارگــران واگــن ســازی » اذر آب« نیــز 
بــه آنــان پیوســتند و بــا بســتن جــاده اراک- تهــران و مســدود کــردن 
ــوم  ــه آلومینی ــد. کارخان ــان دادن ــود را نش ــراض خ ــن اعت ــل راه آه ری
ــا آنــان  اراک نیــز از آنــان حمایــت کرد.خانــواده هــای کارگــران نیــز ب
همــراه شــدند، اتفاقــی کــه در چنــد مــاه اخیــر زیــاد دیــده مــی شــود 
و قابــل تامــل اســت.کارگران معتــرض بــا ضــرب و شــتم، گاز اشــک آور 
و دســتگیری توســط نیــروی انتظامــی مواجــه شــدند ولــی از خواســته 
ــته  ــه خواس ــتند ب ــد روزتوانس ــد از چن ــد و بع ــاه نیامدن ــان کوت هایش

ــند. هایشــان برس
 هفــت تپــه، نزدیــک » شــوش« در اســتان خوزســتان قــرار دارد.  جایی 
کــه » شــکر« حــرف اول و آخــر زندگــی را مــی زنــد. اکثــر مــردم ایــن 
منطقــه و منطقــه » حــر« و شــهرها و روســتاهای  اطــراف آن کارگــر 
» شــرکت نیشــکر هفــت تپــه« هســتند. حداقــل در هــر خانــه ای یــک 
ــن شــرکت کار مــی کنــد. ترکیــب جمعیتــی آن منطقــه از   نفــر در ای
ملیــت عــرب و لــر تشــکیل شــده اســت. از دو ســال پیــش، این شــرکت 
بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده اســت و از زمــان واگــذاری نزدیــک 
ــران  ــداد کارگ ــد. تع ــده ان ــرو ش ــل نی ــمول تعدی ــر، مش ــه ۲۵۰۰ نف ب
رســمی کاهــش پیــدا کــرده و بــر تعــداد کارگــران پیمانــی و قــرار دادی 
کــه دســتمزد و مزایــای بســیار کمتــری شــامل آنهــا مــی شــود، افــزوده 
شــده اســت. در ســالهای اخیــر اخبــار اعتصابــات و اعتراضــات کارگــران 
ــاد شــنیده شــده اســت و امســال هــم  در روز ۱۸ آذر  هفــت تپــه  زی
دســت بــه اعتصــاب زدنــد. چنــد مــاه دســتمزد پرداخــت نشــده، عــدم 
ــران شــرکت نیشــکر  پرداخــت بیمــه، آزادی فعالیــت ســندیکای کارگ
هفــت تپــه و درخواســت واگــذاری شــرکت بــه بخــش دولتــی ، محــور 
ــران  ــای کارگ ــواده ه ــز خان ــه نی ــت تپ ــود. در هف ــران ب ــراض کارگ اعت
ــای  ــواده ه ــتند.  حضــور خان ــا در اعتصــاب شــرکت داش ــار آنه در کن
کارگــران از یــک ســو حمایــت قشــرهای مختلــف مــردم  را بــه همــراه 
ــی  ــراض و نارضایت ــانه ای از اعت ــر نش ــوی دیگ ــت و از س ــته اس داش
عمومــی مــردم اســت. ولــی حضــور زنــان کارگــر بــه عنــوان ســخنران و 
ســازمانده اعتصــاب، قابــل توجــه و  نقطــه قــوت ایــن دور از اعتراضــات 
ــان  ــه ســنتی آن خطــه زن ــه در جامع ــود ک ــار ب ــن ب ــرای اولی ــود.  ب ب
حضــور داشــتند و نقــش ســازمانده را ایفــا میکردنــد و ایــن نویــد خوبــی  
خواهــد بــود. زنانــی کــه بــا صــورت هــای پوشــیده ولــی خشــمگین و 
ــان کارگــر شــرکت نیشــکر هفــت  ــد.   زن قاطــع ســخنرانی مــی کردن
تپــه اکثــرا در قســمت نــی بــری کار مــی کننــد و دستمزدشــان نصــف 
مردانــی اســت کــه در همیــن بخــش کار مــی کننــد.  آنهــا نیــز علیرغــم 
وعــده و وعیــد هــای کارفرمــا و ســایر مســووالن از خواســته هایشــان 
دســت نکشــیدند و بعــد از ۵ روز، ســهامدار، کارفرمــا و صاحبــان 
کارخانــه، خواســته هــای کارگــران را پذیرفتنــد و کار شــروع شــد. ولــی 
بعــد از ســه روز، کارگــران متوجــه شــدند کــه قــول و قــرار هــای وعــده 
داده شــده از طــرف کارفرمایــان، اجــرا نمــی شــود و بــه همیــن دلیــل 
ــارزات  ــر  مب ــی فرســتیم ب ــد. درود م ــاره اعتصــاب را شــروع کردن دوب
ــار  کارگــران هپکــو، اذر آب، نیشــکر هفــت تپــه و همــه آنهایــی کــه ب
تولیــد و زندگــی  جامعــه بــر شــانه و دســتان آنــان مــی چرخــد ولــی 
ــت. درود  ــر اس ــت فق ــد، انباش ــد میکنن ــه تولی ــی ک ــان از ثروت سهمش

ــد،  ــک خوردن ــه کت ــی ک ــارز و معترض ــران مب ــر کارگ ــتیم ب ــی فرس م
دســتگیر شــدند ، شــاق خوردنــد  ولــی دســت از اعتــراض نکشــیدند  و 
اتحادشــان را حفــظ کردنــد و اجــازه ندادنــد کــه بیــن کارگــران عــرب و 
لــر تفرقــه بیندازنــدو بــر خواســته هــای بــر حــق شــان پــای فشــردند. 
ایــن مبــارزات مهــم اســت و ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. در شــهرها ی 
مختلــف و هــر جــا کــه کارگــران مشــغول کار هســتند صــورت خواهــد 
ــرا کــه اســتثمار الزمــه انباشــت ســود و چرخــش ســرمایه  گرفــت، زی
ــود. در  ــظ ش ــرمایه حف ــا س ــوند ت ــتثمار ش ــران اس ــد کارگ ــت. بای اس
ــود. ادامــه  نتیجــه هــر جــا کــه ســتم هســت، مقاومــت نیــز خواهــد ب
ــارزات  ــاز و شــکفته شــدن مب ــر آغ ــادی ب ــر زی ــارزات کارگــری تاثی مب
ــی  ــای مختلف ــتم ه ــادی  و س ــتثمار اقتص ــه اس ــردم علی ــی م عموم
ــی  ــا م ــر آنه ــی ب ــی و اجتماع ــف سیاســی، فرهنگ ــاد مختل ــه در ابع ک
ــه  ــود  و البت ــد ب ــور محــرک مهمــی خواه ــد داشــت و موت رود ، خواه
ــداوم مبــارزات کارگــران وقتــی اهمیــت بشــتری خواهــد یافــت کــه  ت
در ســطح مطالبــات و خواســته هــای صنفــی و اقتصــادی باقــی نمانــد 
ــی  ــت ســرمایه دار دین ــه دول ــارزات سیاســی و افشــاگرانه علی ــا مب و ب

پیونــد بخــورد.
ریشه  های  ستم بر زنان و استثمار کارگران

دنیایــی کــه در آن زندگــی مــی کنیــم طبقاتــی اســت. طبقــه حاکــم، 
ــه  ــه ب ــاق جامع ــه در اعم ــر، کســانی ک ــه کارگ ــه متوســط و طبق طبق
ــه ای در  ــر جامع ــی در ه ــیم طبقات ــن تقس ــه ای ــد. ریش ــی برن ــر م س
ــث  ــه باع ــه ک ــی  در جامع ــی روابط ــت. یعن ــدی آن اس ــتم تولی سیس
ــن  ــی شــود. ای ــط اقتصــادی م ــک سیســتم اقتصــادی  و رواب ایجــاد ی
ــرمایه داری  ــم و س ــرده داری، فیودالیس ــف ب ــع مختل ــط در جوام رواب
بــا هــم متفــاوت اســت. بــه دلیــل اینکــه تغییــر در نیروهــای تولیــدی، 
ــرده داری،   روابــط تولیــد را هــم تغییــر میدهــد.  روابــط تولیــدی در ب
ــن و  ــان زمی ــن و صاحب ــم، زمی ــرده دار، در فیودالیس ــرده و ب ــان ب می
کســانی کــه روی زمیــن هــا کار میکننــد،  و در ســرمایه داری، میــان 
ســرمایه دار و کارگــر تعریــف مــی شــود. کارگــری کــه بــه ظاهــر آزاد 
ــه فــروش مــی گــذارد. روابــط تولیــدی  اســت ولــی نیــروی کارش را ب
ــه  ــردم در پروس ــان م ــات می ــی ارتباط ــازمان یاب ــی س ــی چگونگ یعن
تولیــد کــه دارای  ســه عرصــه اصلــی اســت.۱( مالکیــت بــر ابــزار تولیــد.

یعنــی کســانی کــه مالــک و صاحــب مهمتریــن وســایل تولیــد ثــروت 
ــن،  ــامل زمی ــد ش ــزار تولی ــتند. اب ــه هس ــی در جامع ــاج زندگ و مایحت
ــد  ــزار تولی ــب اب ــر صاح ــی اگ ــت. یعن ــین آالت و … اس کارخانه،ماش
ــه  ــت.  در  نتیج ــک اس ــه مال ــد ک ــی کارکنی ــرای کس ــد ب ــید بای نباش
مالکیــت یــا عــدم مالکیــت، زمیــن و بقیــه ابــزار تولیــدی پایــه ای تریــن 
ــط  ــط تولیــدی، اســت.۲( رواب ــط اقتصــادی، یعنــی رواب بخــش در رواب
میــان مــردم در پروســه تولیــد. یعنــی نقشــی کــه مــردم  در تقســیم  
ــه  ــه جامع ــی ک ــد کل ــک فراین ــی ی ــد. یعن ــه دارن ــی  در جامع کار کل
ــه  ــی ک ــوالت اساس ــق آن، محص ــد و از طری ــی کن ــق آن کار م از طری
ــد  ــد محتاجــش هســتند تولی ــاز تولی ــردن و ب ــی ک ــرای زندگ ــردم ب م
ــی  ــچ قدرت ــت هی ــد نیس ــزار تولی ــب اب ــه صاح ــی ک ــود. کس ــی ش م
ــرار دارد. ۳(  ــطح ق ــن س ــن تری ــیم کار در پایی ــن تقس ــدارد و در ای ن
توزیــع . نشــان دهنــده چگونگــی اختصــاص یافتــن ثــروت و محصــول 
تولیــد شــده میــان مــردم اســت. یعنــی ســهمی کــه هــر کــس از تولیــد 
نصیبــش مــی شــود. مســلما صاحبــان ابــزار تولیــد سهمشــان میلیونــی 
و میلیــاردی خواهــد بــود. ولــی بــرای کســانی کــه مالــک هیــچ چیــز 
ــد و  ــده ان ــری ندی ــای فک ــوزش ه ــادی ندارند،آم ــارت زی ــتند، مه نیس
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ــد ایــن ســهم بســیار  ــد و فقــط توانایــی کار کــردن دارن مدرکــی ندارن
ناچیــز خواهــد بــود. کســانی کــه در طبقــه متوســط جــای میگیرنــد کــه 
ــزار تولیــد  ــد یــا صاحــب مقــدار معینــی از اب مهــارت روشــنفکری دارن
ــری(،  ــد دیگ ــزار تولی ــر اب ــا  ه ــازه کوچــک ی ــک مغ ــا ی هســتند )مث
ــع  ــد و توزی ــری از تولی ــهم کمت ــزرگ، س ــرمایه داران ب ــه س ــبت ب نس

مــی برنــد.
 تولیــد تحــت حاکمیــت ســرمایه داری بــه  شــیوه اجتماعــی شــده انجام 
ــد  ــد و محصــول تولی ــی کنن ــرل م ــه آن را  کنت ــرادی ک ــی شــود، اف م
شــده را بــه مالکیــت خــود در مــی آورنــد و از آن ســود مــی برنــد، افــراد 
ــا گروهبنــدی هــای ســرمایه  دارهــا هســتند. در  ــا شــرکت هــا و ی و ی
نتیجــه هــزار ان نفــر و حتــی میلیــون هــا نفــر، در ایــن فراینــد بــه طــور 
ــدی  ــراد در گــروه بن ــی از اف ــداد قلیل ــا تع ــد ام اجتماعــی کار مــی کنن
هــای متفــاوت، در مجتمــع هــای متفــاوت و ســایر شــکل هــای ســرمایه 
داری محصــول را در اختیــار مــی گیرنــد، صاحــب آن مــی شــوند، مــی 
ــرای خودشــان انباشــت مــی کننــد. امــا  ــه را ب  فروشــند و ســود حاصل
کســانی کــه بــه شــیوه اجتماعــی شــده کار مــی کننــد از محصولــی کــه 

روی آن کار کــرده انــد نصیبــی نمــی برنــد  .
ایــن ســاختار جامعــه طبقاتــی ســرمایه داری  اســت.جایی کــه توانایــی 
کار کــردن افــراد ماننــد کاال خریــد و فــروش مــی شــود. البتــه تــا وقتــی 
ــته  ــی داش ــود کم ــا س ــد ی ــود آور نباش ــر س ــد. اگ ــود آور باش ــه س ک
باشــد آنهــا را بیــرون مــی کننــد. بنابرایــن توانایــی کارکــردن  یــا همــان 
نیــروی کار ، قلــب ســرمایه داری اســت و امــا ســتم بــر زنــان و حــل آن، 
هــم نقــش محــوری و تعییــن کننــده در پایــان دادن بــه هــزاران ســال 
ــر  ــی ناپذی ــر نیمــی از بشــریت دارد و هــم رابطــه جدای ــاد و تحقی انقی
ــان یــک جنبــه تعییــن  ــر زن ــی بشــریت. ســتم ب ــا رهای و ســاختاری ب
کننــده از تقســیم کار بــرده کننــده جامعــه اســت.   پدیــده ای کــه از 
زمــان تقســیمات طبقاتــی وجــود داشــته و همــراه بــا آن ســتم بــر زنــان 

در جوامــع بشــری شــکل گرفتــه شــد
ــع  ــان در جوام ــر زن ــتم ب ــکال س ــدرن، اش ــرمایه داري م ــه ي س  جامع
پیشا ســرمایه داري  را کــه در بخش هــاي مختلــف جهــان بــه ویــژه 
ــي اســتثمار و ســتم  جهــان ســوم موجــود اســت در درون  نظــام جهان
خــود ادغــام کــرده اســت و همــه ي این هــا را از طریــق  روابــط بنیادیــن 
ــرد  ــت و کل کارک ــداوم انباش ــد م ــي فراین ــرمایه داري، یعن ــام س نظ

ــد. ــی بخش ــتي دوام م ــرمایه داري امپریالیس ــام س ــن نظ خود ای
در جهــان کنونــی،  در نتیجــه تغییــرات اقتصادی، زنان در شــمار بســیار 
ــد  ــدا کن ــه پی ــد ادام ــن رون ــر ای ــد و اگ ــازار کار شــده ان ــادی وارد ب زی
حتــی ممکــن اســت تعــداد زنانــی کــه کار مــی کننــد از مــردان بیشــتر 
شــود. در حقیقــت ایــن تغییــرات اقتصــادی ورود زنــان در شــمار بــاال به 
بــازار کار را هــم ضــروری و هــم ممکــن کــرده اســت. البتــه ایــن موضوع 
را نبایــد نادیــده گرفــت کــه تنهــا تغییــرات اقتصــادی نیســت کــه منجر 
بــه حضــور قابــل توجــه زنــان در بــازار کار شــده اســت بلکــه مبــارزات و 
طغیــان زنــان در عرصــه اجتمــاع باالخــص  در وقایعــی کــه در دهــه ۶۰ 
و ۷۰ میــادی در دنیــا رخ داد، در ایــن وضعیــت تاثیــر گذاشــت. اگــر 
ــان در عرصــه کار نیــز مــورد تبعیــض سیســتماتیک قــرار  چــه کــه زن
دارنــد. از جملــه در زمینــه دســتمزد، فرصــت هــای شــغلی،فرصت هــای 
پیشــرفت و … . امــا در کنــار اینهــا، طبقــات حاکــم بــر دنیــا نیــاز دارنــد 
و تــاش مــی کننــد کــه روابــط ســنتی ماننــد خانــواده مــرد ســاالر  و 
ــان  ــدرت می ــه طــور کل  رابطــه ق ــه و ب ــگاه زن در جامع ــش و جای نق
زن و مــرد را حفــظ کنــد و ایــن کار را بــه خصــوص بــه کمــک دیــن، 
مذهــب و نهــاد هــای مربــوط بــه آنهــا انجــام مــی دهــد.  ایــن تاشــها 
ــا  ــژه در رابطــه ب ــه وی ــاي  ســنت ب ــه زنجیره ــن اســت ک ــت ای در جه
ــه  ــان  را ب ــرده زن ــکارا و بي پ ــا آش ــد ت ــر کن ــت و محکم ت ــان را تقوی زن
ــن جهــان چــه  ــودن در ای ــد. زن ب ــر کنن ــاد زنجی شــرایط ســتم و انقی
معنایــی دارد  وقتــی کــه بــا آمــار بــاالی تجــاوز، تــن فروشــی، کتــک، 

تحقیــر، نداشــتن حــق ســقط جنیــن، حــق  آزاد ی پــو شــش،  حــق 
آزا دی تولیــد مثــل و خیلــی حقــوق دیگــر مواجــه هســتیم.دنیایی کــه 
زنــان را مجبــور مــی کنــد  کــه خــود را بــا الگوهایــی زیبایــی زنانــه کــه 
تبلیــغ مــی شــود و ارزش هــای انســانی بــه ایــن الگوهــا تقلیــل پیــدا 
کــرده، تطبیــق بدهنــد. دنیایــی کــه بــه دختــران یــاد مــی دهــد کــه 
ــط  ــژه رواب ــه وی ــه، ب ــم در جامع ــه حاک ــط ســتم گران ــا  رواب خــود را ب
ســتم گرانــه ضــد زن وفــق دهنــد. جامعــه بــه آنهــا یــاد خواهــد داد کــه 
همــه چیــز و همــه کــس از جملــه خودشــان و بدنشــان را بــه صــورت 
کاال ببیننــد. اینهــا، فکــر هــا، نگــرش هــا و عملکــرد هایــی اســت کــه 
در جامعــه قــدرت و نفــو ذ دارنــد و ایــن نفــوذ و قــدرت بــرای تحقیــر و 
بــی ارزش کــردن نیمــی از بشــریت اســتفاده مــی شــود. منبــع اساســی 
ــر  ــر زن، روابــط تولیــدی معیــن و روابــط اجتماعــی منطبــق ب ســتم ب
ایــن روابــط تولیــدی اســت. یعنــی همــان روابطــی کــه منشــا اســتثمار 
ــدی در  ــط تولی ــن رواب ــد ای ــه ش ــه گفت ــور ک ــران اســت.  همانط کارگ
طــول تاریــخ شــکل گرفتــه انــد و از زمــان ظهــور جامعــه طبقاتــی در 
جوامــع و دوره هــای مختلــف اشــکال متفاوتــی بــه خــود گرفتــه انــد و 
تمایــزات طبقاتــی و ســتم و اســتثمار را  در اشــکال گوناگــون تجســم 
بخشــیده انــد. هــر چنــد کــه همــه آنهــا در ایــن واقعیــت شــریک اندکــه 
در هــر شــکلی تجســم و سرچشــمه روابــط ســتم و اســتثمار هســتند. 
در جامعــه ســرمایه داری، مالکیــت خصوصــی و روابــط کاالیــی دو رکــن 
اصلــی در روابــط تولیــدی هســتند. روابــط اجتماعــی کــه منطبــق بــر 
روابــط تولیــدی هســتند نیــز بــر همیــن مبنــا شــکل گرفتــه انــد. مردان 
حــس مالکیــت بــر زنــان دارنــد و زنــان در چنیــن جوامعــی بــه عنــوان 
کاال محســوب مــی شــوند. همانطــور کــه طبقــات ســرمایه دار مالکیــت 
ــوان کاال  ــه عن ــروی کار ب ــد و همانطــور کــه نی ــد را دارن ــزار تولی ــر اب ب
ــن مهــم اســت کــه کارگــران ایــن فصــل  محســوب مــی شــود. بنابرای
ــد  ــد و آن را در مبارزاتشــان م مشــترک ســتم و اســتثمار را درک کنن
ــش  ــان جنب ــت اتحــاد می ــن موضــوع اهمی ــد  و همی ــرار بدهن نظــر ق
ــی  ــان بخش ــی زن ــد. رهای ــی ده ــان م ــتر نش ــری را بیش ــان و کارگ زن
ــت و  ــریت اس ــی بش ــش رهای ــه هدف ــود ک ــد ب ــی خواه ــم از انقاب مه
تنهــا از ایــن راه کســب خواهدشــد. انقابــی کــه کلیــه اشــکال ســتم و 
اســتثمار را از طریــق دگــر گــون کــردن و تغییــر کلیــه شــرایط مــادی 
و ایدیولوژیکــی کــه آنهــا را تولیــد و تقویــت کــرد از میــان خواهــد بــرد 
و بــدون مبــارزه بــرای رهایــی زنــان آن انقــاب هرگــز بــه هــدف خــود 

نخواهــد رســید.
 دین

 در جهــان امــروز، طبقــات حاکــم و اســتثمارگر از دیــن بــرای اســتمرار 
تســلط خــود بــر طبقــات دیگــر و بــر پانگهداشــتن اوضاعــی کــه بــه نفع 
طبقــه آنهــا اســت اســتفاده مــی کنــد  و دیــن دارای خصلتــی اســت کــه 
ــه آنهــا امــکان چنیــن اســتفاده ای را مــی دهــد. بخشــهائی از تــوده  ب
هــای مــردم بــرای مقاومــت در برابــر ســتم، بــه عقایــد مذهبــی متوســل 
مــی شــوند. امــا دیــن ذاتــا قــادر نیســت راه رهائــی را بــه آنــان نشــان 
ــار خــود را تغییــر دهنــد.  دهــد و کمــک کنــد کــه شــرایط فاکــت ب
مــردم ایــران در ۴۰ ســال گذشــته ایــن حقیقــت مهــم را تجربــه کــرده 
انــد. دیــن ســازمان یافتــه همــواره بــرای تقویــت موقعیــت ســتمدیدگی 
ــه  ــی شــود؛ بندگــی و تســلیم شــدن ب ــردم اســتفاده م ــای م ــوده ه ت
وضعیــت موجــود را برایشــان موعظــه مــی کنــد و وعــده زندگــی بهتــر 
ــدارد.  ــی ن ــود خارج ــه وج ــی ک ــد. آن دنیای ــی ده ــا« را م در »آن دنی
اعتقــادات مذهبــی مانــع از شــناخت درســت انســان از جهــان،  طبیعــت  
ــی  ــز را نم ــچ چی ــح، هی ــناخت صحی ــدون ش ــود و ب ــی ش ــه م و جامع
ــه  ــت را ب ــرب طبیع ــای مخ ــوان نیروه ــی ت ــه م ــرد. ن ــوض ک ــوان ع ت
نفــع زندگــی انســان مهــار کــرد؛ و نــه مــی تــوان ســتم و اســتثمار را در 
جامعــه از بیــن بــرد. بــر مبنــای مطالعــات تاریخــی ،ادیــان مختلــف بــه 
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زور جنــگ و قــدرت و شمشــیر  بــر قــرار شــده انــد و از طریــق عملکــرد 
ــا  ــوژی پابرج ــه ایدیول ــی  در عرص ــای ارتجاع ــت ه ــتماتیک دول سیس
ــی  ــدرت دولت ــتفاده از ق ــا اس ــی ب ــه ارتجاع ــات حاکم ــده اند.طبق مان
بطــور سیســتماتیک عقایــد مذهبــی را در مغــز مــردم فــرو کــرده انــد. 
دلیــل مذهبــی بــودن اکثــر مــردم جهــان ایــن اســت و نــه اینکــه گویــا 
خداونــد مهــر ایــن مذهــب را در دل آنــان جــای داده، یــا اینکــه مذهــب 
ــه ایــن دلیــل در قلــب مــردم جــای مــی  نماینــده حقیقــت اســت و ب
ــای کشــورهای  ــان )چــه دولته ــی در جه ــای ارتجاع ــه دولته گیرد.کلی
ســرمایه داری پیشــرفته ماننــد آمریــکا و چــه دولــت هــای کشــورهای 
ــی  ــت م ــب را تقوی ــب غال ــواره مذه ــران( هم ــد ای ــده مانن ــب مان عق
ــت از هــم  ــن و دول ــکا کــه دی کننــد. حتــی در کشــورهائی مثــل آمری
جــدا هســتند، دیــن غالــب از پشــتوانه طبقــات حاکمــه برخــوردار اســت 
و طبقــات ثروتمنــد آن را تقویــت مــی کننــد. آنهــا از دیــن بــه عنــوان 
یکــی از ســاحهای حفــظ ثبــات حاکمیــت خــود اســتفاده مــی کننــد. 
هــزاران ســال اســت کــه عقایــد مذهبــی و خرافــه بــه طــرق گوناگــون 

تشــویق شــده و در شــالوده جامعــه بافتــه شــده اســت.
 دیــن یــک ابــزار ســتمگری اســت. بخشــی از زرادخانــه طبقــات حاکــم 
بــرای اعمــال ســتم اســت. ایــن نقــش را در سراســر تاریــخ چنــد هــزار 
ســاله آن تــا بــه امــروز مــی تــوان دیــد. نقــش حقیقــی قــرآن و انجیل و 
تــورات و ... عبارتســت از تبلیــغ اســتثمار و ســتم. هیــچ بخــش از کتــاب 
ــرا در  ــا ظاه ــن کتابه ــع ســتمدیدگان نیســت. ای ــه نف ــدس ب ــای مق ه
مــورد رحــم و عطوفــت و صلــح حــرف مــی زننــد. امــا اصــا منظورشــان 
ایــن نیســت کــه مخالفیــن یــا رقبــای خــود را نکشــید و بــه همــه رحــم 
داشــته باشــید. بنابرایــن حکومــت ایــران راســت مــی گویــد که بــر طبق 
تعالیــم و دســتورات قــرآن، بــا مــردم و مخالفانــش چنیــن بیرحمانــه و 
ــن  ــد. زن ســتیزی یــک مشــخصه تمــام ای ــار مــی کن ــا شــقاوت رفت ب
ادیــان اســت.ادیان بــر فرودســت بــودن زن نســبت بــه مــرد تاکیــد مــی 
گذارنــد و انــواع و اقســام تحقیرهــا را نثــار آنــان مــی کنند.کتــب دینــی 
ــی  ــه م ــردن را موعظ ــورش نک ــود و ش ــع موج ــت از وض ــا اطاع عمدت
کننــد و وعــده مــی دهنــد کــه فقــر و فاکــت تهیدســتان در آن دنیــا 
ــن موعظــه هــای دینــی هیــچ نبــوده  ــران خواهــد شــد. نتیجــه ای جب
مگــر عقــب ماندگــی، ســکون و اختنــاق سیاســی در جوامــع مذهبــی.

در کتــب هــر ســه دیــن، نظــم موجــود و مناســبات اســتثماری موجــود 
بعنــوان یــک نظــم غیــر قابــل تغییــر قلمــداد مــی شــود و مخالفــان را 
مســتوجب رنــج و عقوبــت مــی داننــد. لعــن و نفریــن ابــدی را نثــار غیــر 
مومنــان مــی کننــد. همــه اینهــا درســت در نقطــه مقابــل ادعــای ایجــاد 
برابــری و عشــق در میــان نــوع بشــر اســت. غــارت و قتــل عــام هــای 
دهشــتناک، تاکیــد بــر تبعیــت بــرده از بــرده دار، زن از مــرد و مــردم از 
حکومــت در ایــن کتابهــا مکــررا مــورد تاکیــد واقــع شــده اســت.اما چــرا 
ــده اســت؟ اوال، قدرتهــای ارتجاعــی  ــر جــای مان ــه امــروز ب ــا ب ــن ت دی
ــر اهمیــت مذهــب در حفــظ نظــام ســتمگرانه شــان واقفنــد،  حاکــم ب
و از هــر وســیله ممکــن )منجملــه از قــدرت سیاســی و کنتــرل رســانه 
هــا( بــرای تقویــت و تبلیــغ مذهــب بــه اشــکال گوناگــون اســتفاده مــی 
ــانها  ــان انس ــی می ــبات اجتماع ــه مناس ــه ای ک ــا، در جامع ــد. ثانی کنن
خصمانــه اســت )عــده ای حاصــل کار دیگــران را تصاحــب مــی کننــد 
ــر  ــده ای دیگ ــر ع ــده ای ب ــی ع ــه امتیازطلب ــل ب ــی تبدی ــر تفاوت و ه
ــردم  ــان م ــه مذهــب بطــور خودبخــودی در می ــش ب ــی شــود( گرای م
تولیــد مــی شــود. ایــن »گرایــش مذهبــی« چیســت؟ جســتجوی کمــک 
ــای  ــا نیروه ــی ب ــرای رویاروئ ــه ب ــاوراء الطبیع ــروی م ــک نی از ســوی ی
ــه تســلی  ــاز ب ــر در روی زمیــن؛ احســاس نی ــه ظاهــر شکســت ناپذی ب
در شــرایط نومیــدی؛ نیــاز بــه کمــک در دوران هــای اســتیصال؛ نیــاز 
ــه  ــی ک ــا زمان ــت. ت ــدم امنی ــی و ع ــی ثبات ــه اســتحکام در شــرایط ب ب
ــه مــی چرخــد،  ــه مناســبات اجتماعــی خصمان ــر پای ــه بشــری ب جامع
تــا زمانــی کــه اســتثمار و ســتم محــو نشــود، تــا زمانــی کــه ســازمان 

اجتماعــی بشــر و مناســبات اجتماعــی مانــع از آن هســتند کــه بشــر بــه 
درک درســت از نیروهــای محرکــه واقعــی درون طبیعــت و جامعــه نائــل 
آیــد، گرایــش بــه مذهــب در میــان مــردم وجــود دارد.بــرای خاصــی 
ــرای  ــوه ب ــروی بالق ــه نی ــات تحــت اســتثمار و ســتم، ک ــن،  طبق از دی
ــان و  ــی از جه ــه درک حقیق ــد ب ــتند، بای ــه هس ــردن جامع ــوض ک ع
هســتی بشــر و اینکــه چگونــه مــی تــوان آن را تغییــر داد دســت یابنــد.

ــائل  ــه مس ــراد ب ــگاه اف ــیوه ن ــه  ش ــت ک ــم اس ــئله مه ــن مس درک ای
ــا هــر طبقــه  انعکاســی از موقعیــت و تمایــات هــر گــروه اجتماعــی ی
ای در جامعــه اســت. ایــن نکتــه را هــم بایــد در نظــر داشــت کــه افــراد 
ــه  ــر از آنچ ــی غی ــروه اجتماع ــا گ ــه ی ــک طبق ــدگاه ی ــد دی ــی توانن م
ــی  ــا بخــش های ــد . مث خودشــان بخشــی از آن هســتند را اتخــاذ کنن
ــی نیســتند  ــه طبقــه میان ــوده هــای مــردم هســتند کــه متعلــق ب از ت
ولــی مــی تواننــد جهانبینــی ای را اخــذ کننــد کــه  بیــن طبقــه متوســط 
ــد. یــا  رواج دارد. مــی تواننــد تحــت تاثیــر ایــن جهانبینــی قــرار بگیرن
مــی تواننــد تحــت تاثیــر ایــده هایــی باشــند کــه مســتقیما متعلــق بــه 
 طبقــه حاکــم اســت. جماتــی ماننــد »کاری از دســتمان بــر نمــی آیــد 
چــون ایــن مســائل ناشــی از ذات انســان اســت.« : »هیــچ کاری نمــی 
شــود در ایــن مــورد انجــام داد  تــا مصلحــت خــدا چــه باشــد «. ایــن هــا 
افــکاری هســتند کــه توســط طبقــه حاکــم و نهادهــای مســلط در ذهــن 
مــردم پمپــاژ مــی شــود. ایــن ایــده هــا اساســا دیــدگاه طبقــه ای را بــه 
نمایــش مــی گذارنــد کــه مــی خواهــد بــه مــردم القــاء کنــد کــه هیــچ 
کاری در مــورد مشــکات جامعــه و رنــج و عــذاب مــردم از دســتتان بــر 
ــرد.  ــی ک ــرم های ــا و آنجــا رف ــن ج ــی شــود ای ــر م ــد. حداکث نمــی آی
طبقــه حاکمــه ایــن ایــده هــا را  پخــش مــی کنــد ،چــون مــی خواهــد 

سیســتم موجــود را بــه همیــن شــکلی کــه هســت حفــظ کنــد.
چطــور مــی توانیــم بــه حیــات سیســتمی کــه منشــا ایــن 
ــم و  ــه بدهی ــت خاتم ــفتگی اس ــر و اش ــی، فق ــه بدبخت هم

سیســتمی کامــا متفــاوت و بهتــر ایجــاد کنیــم؟ 
 تــا زمانــی کــه افــراد نیاموزنــد در پــس هــر یــک از وعــده هــا، 
ــع  ــی، مناف ــی و اجتماع ــی، سیاس ــی، مذهب ــارات اخاق ــارات، عب اظه
طبقــات  مختلــف را جســت و جــو کننــد، در سیاســت همــواره قربانــی 
ســاده لــوح فریــب و خودفریبــی بــوده و خواهنــد بــود. حامیــان رفــرم 
و بهبــود اوضــاع تــا  زمانــی کــه پــی نبرنــد هــر نهــاد قدیمــی هــر چــه 
قــدر هــم بــی ریخــت و فاســد بــه نظــر آیــد، متکــی بــه قــوای طبقــه 
ای از طبقــات حاکــم اســت، همــواره از طــرف مدافعــان نظــم کهــن گول 
خواهنــد خــورد. بــرای از بیــن بــردن طبقــات کــه منشــا تمایــز و ســتم 
ــط تولیــدی کــه  ــی یعنــی رواب ــد شــرایط زیربنای و اســتثمار اســت بای
بــه ایــن تمایــزات بیــن مــردم پــا مــی دهــد تغییــر کنند.بایــد روابــط 
ــدی  ــط تولی ــا رواب ــاط ب ــراه و در ارتب ــه هم ــردم ک ــن م ــی بی اجتماع
شــکل گرفتــه انــد،  دگرگــون شــود، از جملــه  رابطــه بیــن زن و مــرد، 
ــدی،  ــن کار فکــری و ی ــای تحــت ســتم و ســتمگر و  بی ــت ه ــن مل بی
یعنــی تمایــز بیــن آدم هایــی کــه عمدتــا بــا ذهــن شــان کار مــی کننــد 
ــا دســت شــان کار مــی کننــد. کســانی کــه  ــا ب ــا کســانی کــه عمدت ب
خواهــان تغییــر وضــع موجــود هســتند بایــد  از طریــق یــک دگرگونــی 
ریشــه ای در جامعــه و نهایتــا در کل دنیــا بــه همــه ایــن چیزهــا غلبــه 
کننــد و همزمــان بایــد ایــده هــا و افــکار ســنتی هــم کــه بــر خاســته 
ــد. یعنــی  شــیوه ۀ  ــط اجتماعــی هســتند  را هــم دگرگــون کنن از رواب
تفکــر مــردم را. تــا بتــوان تمایــزات ســتمگرانه بیــن مــردم را پشــت ســر 
گذاشــت.  امــروز بــا تمایــزات طبقاتــی خیلــی عمیقــی  روبــرو هســتیم. 
بــا شــکل هــای بــه شــدت اســتثمارگرانه و ســتمکارانه و بــرای خالــص 
شــدن از شــر ایــن وضعیــت بایــد تمــام چیزهایــی کــه زمینــه ســر بلنــد 
ــث  ــه باع ــی ک ــه چیزهای ــت و هم ــی اس ــزات طبقات ــن تمای ــردن ای  ک

باقــی مانــدن ایــن تمایــزات اســت، را پشــت ســر گذاشــت. §
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در آمریــکا یــک حکومــت فاشیســتی بــه قــدرت رســیده کــه حرکاتــش 
ــران در  ــت ای ــه  حکوم ــت ک ــی اس ــبیه حرکت ــیار ش ــان بس ــه زن علی
چهــل ســال پیــش وقتــی بــه قــدرت رســید علیــه زنــان بــه کار بــرد. 
البتــه زنــان بیــکار ننشســته انــد. از روز اوِل رســیدن پــای ترامــپ بــه 
ــن  ــت. ای ــاده اس ــه راه افت ــه او ب ــان علی ــش زن ــک جنب ــفید، ی کاخ س
ــه  ــم ب ــارش دای ــه جــای مهمــی رســیده اســت. اخب ــروز ب ــت ام حرک
ــی  ــورد آزار جنس ــه م ــم داری ک ــم و رس ــاِن اس ــد. زن ــوش می رس گ
ــه  ــا علی ــد، علن ــه بودن ــرار گرفت ــری ق ــد سیاســی و هن ــردان قدرتمن م
ــان  ــد. زن ــرم کرده ان ــام ج ــتم گر، اع ــر س ــف و حقی ــردان کثی ــن م ای
معــروف و مرفــه کــه در مراکــزی ماننــد هالیــوود و بخــش آی.تــی در 
ــان آور  ــر و خفق ــاب زنجی ــتند، حج ــت هس ــیلیکان دارای موقعی دره س
تحقیــر و اذیــت و آزار جنســی زنــان توســط مــردان قدرتمنــد را پــاره 
ــرض و آزار  ــورد تع ــدن و م ــتمالی ش ــن دس ــش از ای ــا پی ــد. ت کرده ان
جنســی قــرار گرفتــن توســط مــردان قدرتمنــد امــری »عادی« حســاب 
ــد و  ــد، ســکوت می کردن ــرو می خوردن ــان بغــض خــود را ف می شــد. زن
آن را می پذیرفتنــد. امــا تمــام شــد! زنانــی کــه شــجاعت داشــتند ایــن 
ــن  ــد ای ــد. هرچن ــی را افشــا کردن ــر ُجل ــت زی ــد ســتم گرانه و کثاف رون
حرکــت از طــرف زنانــی بــه راه افتــاد کــه اســم و رســمی دارنــد، امــا 
فضــای تنفــس شــگفت انگیزی بــرای همــه زنــان ایجــاد کــرده و حتــا 
تاثیراتــش بــه کشــورهای اروپایــی و ایــران هــم رســیده اســت. ایــن کــه 
ایــن جنبــش چــه ســمتی را بگیــرد و بعــد چــه بشــود، نــه فقــط بــرای 
زنــان، حتــا بــرای کل بشــریت اهمیــت عظیــم دارد. شــاید ایــن اظهــار 
نظــر غلوآمیــز بــه نظــر بیایــد امــا بــد نیســت بــه تجربــه ایــران نــگاه 
ــه  ــم. ۳9 ســال پیــش، اســفند ســال ۱۳۵۷. شــورش بزرگــی علی کنی
فرمــان حجــاب اجبــاری کــه توســط خمینــی صــادر شــد، بــه راه افتــاد. 
از اولیــن حملــه هایــی کــه جمهــوری اســامی علیــه مــردم آغــاز کــرد 
ــک نقطــه تعییــن  ــه ی ــود. آن شــورش زنان ــاری ب مســئله حجــاب اجب

کننــده بــرای کل جامعــه بــود و نــه فقــط بــرای زنــان..    
 در حرکــت مبارزاتــی زنــان در آمریــکا، شــباهت هــای عجیبــی  
ــا زن  ــس ب ــم ترامپ-پن ــای رژی ــی مهاب ــان زن ســتیزی آشــکار و ب می
ــال ۵۷ تحــت  ــه در س ــی ک ــم خمین ــِی رژی ــاالری دین ــتیزی پدرس س
ــم  ــود دارد. رژی ــید وج ــدرت رس ــه ق ــامی« ب ــاب اس ــوان »انق عن
اســامی،بافاصله بعــد از بــه قــدرت رســیدن فرمــان حجــاب اجبــاری 
را علیــه زنــان صــادر کــرد. علیــه آن فرمــان »الهــی« شــورش مهمــی 
ــاق  ــر اتف ــهر دیگ ــد ش ــران و چن ــا  در ته ــادران م ــل م ــرف  نس از ط
ــان مواجــه شــد  ــن حرکــت اعتراضــی زن ــا ای ــی ب ــاد. وقتــی خمین افت
عقــب نشــینی کــرد. امــا عقــب نشــینی فقــط ظاهــر ماجــرا بــود. یــواش 
یــواش قــدرت حکومــت تحکیــم شــد  و گام بــه گام زنــان را بــه عقــب 

راندنــد و وحشــت و تــروری را علیــه زنــان حاکــم کردنــد کــه بــی نظیــر 
بــود. کــم توجهــی بــه آن شــورش از ســوی کل جامعــه واولویــت دادن 
بــه مســائل دیگــر از جانــب فعالیــن سیاســی مختلــف باعــث شــد کــه 
ــق  ــی بپــردازد. چــون حکومــت موفــق شــد از طری جامعــه بهــای گران
ــد و  ــم کن ــود را محک ــای خ ــه ه ــان، پای ــوق آن ــان و حق ــرکوب زن س
ــد  ــویی کن ــز مغزش ــه چی ــورد هم ــردم را در م ــه م ــی وقف ــال ب ۳9 س
ــد آن  ــا بای ــل م ــد.  نس ــر کن ــق ت ــا را عمی ــی زن ه ــت بردگ و موقعی
ــم.  ــم از آن درس بگیری ــا بتوانی ــد ت ــدی کن ــت جمع بن ــه را درس تجرب
بــا درس گیــری از نــکات درســت وغلــط  آن تجربــه بایــد بــه حرکــت 
هــای مشــابه کــه در نقــاط دیگــر دنیــا مــی شــود نــگاه کنیــم. هــم از 
ــه  ــد شــد و ب ــه چــه خواه ــران باشــیم ک ــم نگ ــم و ه ــاد بگیری ــا ی آنه
ــا و  ــن جــدال چگونگــی حضــور م چــه ســمتی  خواهــد رفــت و در ای
نقــش سیاســتهای مــا در ایــن رابطــه در تغییــر اوضــاع و اینکــه در ایــن 
مبــارزه چــه کســی پیــروز خواهــد شــد، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 

اســت. 
 در آمریکا،رویکــرد فعالیــن و کســانی کــه خواهــان تغییــر وضــع موجــود 
ــب  ــوت قل ــه همــه  ق ــه آزار جنســی ب ــان علی ــه شــورش زن هســتند ب
می دهــد. چــون در عیــن حمایــت از ایــن حرکــت، فرصت هــا و پتانســیل 
ــه اســت و خطــرات  ــرای کل جامعــه نهفت عظیمــی کــه در بطــن آن ب
ــل  ــر خــاف چه ــد.  ب ــر ســر راهــش هســت را می بینن ــه ب ــی ک بزرگ
ــان  ــا و آزادی خواه ــت ها و چپ ه ــه کمونیس ــران، ک ــش در ای ــال پی س
ماهیــت تهاجــم رژیــم  بــه زنــان و حقــوق زنــان را درک نکردنــد، فعالین 
ــه  ــتند، بلک ــن هس ــا روش ــه تنه ــورد ن ــن م ــکا در ای ــف در آمری مختل
جدی انــد. آن را جــدال میــان آن چــه نــو اســت و بایــد بــه دنیــا بیایــد 
ــروز ســکان دارش یــک  ــه ارتجاعــی و اســتثمارگر کــه ام ــا نظــم کهن ب
ــا روشــن بینی  ــت ماجــرا را ب ــد. واقعی ــم فاشیســتی اســت، می بینن رژی
ــه  ــت ک ــدال اس ــن ج ــه ای ــت ک ــان هس ــد و حواسش ــادی می بینن زی
نتایجــش بــر جهــت کل جامعــه و در پــی آن بــر جهــان تاثیــر خواهــد 
گذاشــت و در یــک چنیــن جدالــی، اگــر پیشــروانی کــه نجــات بشــریت 
را در دگرگونــی نظــم موجــود می بیننــد، هســته مرکــزی تشــکل هــا و 
احــزاب فعــال در صحنــه نباشــند، نــه مــی تــوان دینامیک هــای عمیــق 
ــد و  ــه را دی ــای جامع ــر جریان ه ــا دیگ ــش ب ــت و پیوندهای ــن حرک ای
برقــرار کــرد و نــه مــی تــوان افق هــا را رصــد کــرد تــا راه را از بیراهــه 
ــت  ــی نشس ــم اجتماع ــت مه ــک حرک ــه ی ــت ک ــد و نگذاش ــز ده تمی
کــرده یــا عقــب زده شــود یــا گرفتــار بــن بســت شــود. مــا بایــد یــاد 
ــدی  ــش را جمع بن ــه ۳9 ســال پی ــگاه، تجرب ــن ن ــا همی ــه ب ــم ک بگیری
ــه در  ــژه ک ــم. به وی ــش کنی ــه پی ــت ب ــتمایه حرک ــم و آن را دس کنی
ــان و  ــر زن ــامی ب ــرای اس ــم بنیادگ ــه رژی ــالگی غلب ــل س ــتانه چه آس

حجاب، مظهر شنیع  اسارت، محدودیت و حقارت
فراخوان برای  چهلمین سال اجباری شدن حجاب در ایران

#من هم: 

جنبش زنان سکوت شکن علیه تعرض و آزار جنسی
 در آمریکا

شباهت ها با ایران، فرصت ها و خطرات
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کل جامعــه مــان قــرار داریــم. چــرا آن حرکــت قدرتمنــد زنــان پیــش 
نرفــت؟ و بابــت شکســت آن در جــدال بــا ارتجــاع حاکــم جامعــه مــا و 

کل مــردم خاورمیانــه چــه هزینــه سرســام آوری را پرداختنــد.
حرکتــی کــه در جامعــه آمریــکا شــروع شــده محــدود بــه زنــان نمانــده 
و ایــن عالــی اســت. دقیقــا بــه علــت آن کــه ســتم بــر زن، فرودســتی 
زن، تحقیــر زن، تعریــف جایــگاه پســت و حقیــر اجتماعــی بــرای زنــان، 
از ســتون های روابــط اجتماعــی در نظــام ســرمایه داری حاکــم در 
ــت کل  ــن حرک ــا(، ای ــع دنی ــه جوام ــل هم ــت )مث ــکا اس ــه آمری جامع
روابــط اجتماعــی حاکــم را بــه لــرزه در آورده اســت و انفجــاری در نظــام 

ســلطه مــرد بــر زن ایجــاد کــرده اســت.
حــزب ار ســی پــی  در آمریــکا  کــه از احــزاب فعــال در ایــن حرکــت 
اســت،این خیــزش را »گام حــق طلبانــه علیــه آزار سکســوآل ... گامــی 
مهــم بــه ســمت یــک جهــت متفــاوت« خوانــده اســت.1 ایــن حرکــت 
ــای  ــت ه ــن حرک ــه ای ــان ک ــر زم ــا ه ــت. ام ــر اس ــم نظی ــزرگ ک ب
ــد  ــی آفرینن ــد م ــد و امی ــی کنن ــربلند م ــی س ــد توفان ــی مانن اجتماع
ــد بپرســیم: بعــدش چــه؟ نویســنده نشــریه  و الهــام مــی بخشــند، بای
»انقــاب«  مــی پرســد: »آیــا ایــن حرکــت پیشــرفت مــی کنــد و بــه 
ــه  ــن ک ــا ای ــی رود ی ــی بشــریت م ــان و رهای ــل زن ــی کام طــرف رهای
ــا  ــد ی ــد ش ــده خواه ــرم کوچــک ران ــد رف ــگ چن ــه درون حصــار تن ب
ــی  ــه بردگ ــد ک ــد ش ــازات خواه ــده و مج ــده ش ــب ران ــان عق آن چن
ــت  ــده اس ــون ش ــه اکن ــر از آن چ ــظ ت ــا غلی ــان را حت ــرکوب زن و س
بکنــد؟« ایــن ســوال بســیار بزرگــی اســت و اینکــه بــر ســر ایــن حرکــت 
ــده  ــن کنن ــرات تعیی ــد تاثی ــی توان ــد م ــان چــه بیای ــی بخــش زن رهای
بــر رونــد اوضــاع در جامعــه آمریــکا داشــته و حتــا در جهــان تاثیــرات 
مهمــی بگــذارد. نشــریه »انقــاب« بــه درســتی مــی گویــد: »بســیاری 
ــان  ــد. آن ــده« می خوانن ــش تعیین کنن ــه چرخ ــت را »نقط ــن حرک ای
ــه ســکوت  ــد عقــب گــرد کــرد و ب ــز نبای ــد هرگ ــه درســتی می گوین ب
اجبــاری چنــد مــاه پیــش بازگشــت. امــا اوضــاع بســیار خطرنــاک اســت. 
ــه  ــا شــجاعت شکســته شــده اســت ب ــه ب ــزش و ســدهایی ک ــن خی ای
نوبــه خــود بایــد پیشــروی کنــد و بــا دیگــر جریــان هــا کــه در جامعــه 
جــاری اســت پیونــد بخــورد تــا  فرســوده نشــود و جــای احــکام صحیــح 
و غلــط، )در ابتــدا( بــه شــکل پنهــان و ســپس عمــا عــوض نشــود. بــا 
ــی  ــک راه حــل ارتجاع ــرای ی ــه ب ــی ک ــپ و پنــس، آنهای انتخــاب ترام
ــن  ــد. ای ــدت دور گرفته ان ــه ش ــد، ب ــی جنگن ــر زن م ــتم ب ــرای س ب
ــه عقــب اســت. در چنــد دهــه  گذشــته یــک جنبــش  یــک جهــش ب
ــن حرکــت  ــاده اســت و بخشــی از ای ــه راه افت ــه ب فاشیســتی در جامع
فاشیســتی، تقویــت حــس برتــری جویــِی مردانــه ای مملــو از کینــه ورزی 
زهرآگیــن، در میــان مــردان بــوده اســت. ایــن جریــان دو منبــع تغذیــه 
دارد. یکــی از آن هــا، فاشیســم مســیحیت پِنِتــه کوســتی اســت و یکــی 
ــاد کــرده کــه مباشــرین ترامــپ  دیگــر، فرهنــگ »مردانگــی« بیضــه ب
)ماننــد اســتیو بانــون و میلــو ییانوپولــوس( مــروج و مبلغــش بوده انــد. 
در جریــان انتخابــات ریاســت جمهــوری، یــک نــوار ویدئویــی از ترامــپ 
فــاش شــد بــه اســم »اکســس هالیــوود« )در ایــن نــوار او بــاد در غبغــب 
ــد  ــد می توان ــش بخواه ــت دل ــر وق ــد ه ــی کن ــراف م ــه و اعت انداخت
دســتش را زیــر دامــن هــر زنــی ببــرد و چــون مــرد قدرتمنــدی اســت 
ــت کارزار  ــن، ماهی ــر ای ــاوه ب ــد(. ع ــکوت می کنن ــه س ــان همیش زن
انتخاباتــی او علیــه هیــاری کلینتــون ) کاندیــدای ریاســت جمهــوری 
حــزب دموکــرات ( زن ســتیزانه بــود و طرفدارانــش شــعارهایی بــا ایــن 
ــر  ــادر ق... را زی ــن م ــد: ای ــی کردن ــل م ــاری حم ــه هی ــون علی مضم
بگیــر. بــا ایــن وجــود، ترامــپ انتخــاب شــد و انتخــاب شــدنش در واقــع 
ــتی  ــتیزانه فاشیس ــگ زن آزاری و زن س ــن فرهن ــر ای ــد« ب ــر تایی »مه
بــود و آن را تقویــت کــرد. حــاال، ایــن دیــدگاه بیرحمانــه و تحقیرآمیــز 
ضــد زن دارای قــدرت اســت و یــک رژیــم فاشیســتی پشــتوانه آن اســت 
ــم خــودش می جنگــد.  ــرای تحکی ــدان ب ــا چنــگ و دن ــم، ب ــن رژی و ای
ــاق  ــه اتف ــان در ژانوی ــوده ای زن ــت ت ــک حرک ــپ ی ــه انتخــاب ترام علی

ــارزه، فرصــت و خطــر اســت را  ــر از مب ــه پ ــی را ک ــاد. لحظــه کنون افت
رویارویــِی تهاجــم کثیــف فاشیســم ترامپ-پنــس و پاســخ خشــماگین و 

ــه وجــود آورده اســت.« برحــق علیــه آن ب
در چنیــن شــرایطی، بــه گفتــه نشــریه »انقــاب« بایــد دو حرکــت انجام 
ــطوح   ــه س ــه هم ــرده و ب ــروی ک ــد پیش ــش بای ــن جنب ــود. اول، ای ش
ــه  ــدی در جامع ــای جدی ــت معیا ره ــرای تثبی ــد و ب ــه رســوخ کن جامع
بجنگــد و هرگــز اجــازه »عقــب گــرد« ندهــد. دوم و در همــان زمــان، 
ــس  ــم ترامپ-پن ــه رژی ــراری علی ــارزه اضط ــا مب ــد ب ــش بای ــن جنب ای
ــپ- ــم ترام ــر رژی ــد: »اگ ــدار می ده ــریه هش ــن نش ــورد. ای ــد بخ پیون

پنــس در جنگشــان بــرای تثبیــت رژیــم فاشیســتی خــود موفق  شــوند، 
فضایــی را کــه بــاز شــده اســت محکــم خواهنــد بســت و انتقــام جویانــه 
اینــکار را خواهنــد کــرد و بــه دنبــال آن، ســطح بزرگتــری از وحشــت 
آفرینــی تولیــد خواهــد شــد.« درســت مثــل تجربــه ای کــه مــردم ایــران 

در ســال ۵۷ بــه بعــد تجربــه کردنــد.
نشــریه »انقــاب« در ســطح دفــاع از ایــن جنبــش و هشــدار در مــورد 
ــه گذشــته  ــرای بازگشــت ب ــد. بلکــه علیــه تــاش ب خطــرات نمــی مان
»قابــل قبــول تــر« و جامعــه ای کــه برابــری صــوری میــان زن و مــرد را 
ــد،  ــان را ریشــه کن نمی کن ــا فرودســتی آن ــه رســمیت می شناســد ام ب

ــد:  ــد و می گوی ــدار می ده هش
ــه  ــه ب ــی، تقســیم جامع ــه ریشــه های پدرســاالری )یعن ــی ک ــا زمان »ت
طبقــات، تقســیم انســان ها بــه اســتثمارگر و استثمارشــونده( کــه 
امــروز در جامعــه آمریــکا در شــکل ســرمایه داری- امپریالیســم اســت، 
بــر جــای خــود بمانــد، زنــان هرگــز رهــا نخواهنــد شــد.  بــه یــک کام، 
ــی و  ــدون بی رحم ــی ب ــر، جهان ــان بهت ــک جه ــد ی ــد بدانن ــردم بای م
ــه  ــاز ب ــه آن نی ــرای دســت یافتــن ب ــر هســت. ب ــکان پذی دیوانگــی، ام
انقابــی داریــم کــه سرمایه داری-امپریالیســم را ســرنگون کنــد. مانیــاز 
بــه یــک انقــاب داریــم کــه بــه پیــش بتــازد و هدفــش نابــود کــردن 
ــتثمارگر و  ــه اس ــف و ب ــات مختل ــه طبق ــان ها ب ــیم انس ــو تقس و مح
استثمارشــونده باشــد، روابــط تولیــدی کــه ایــن تقســیم ها را بــه وجــود 
مــی آورد از بیــن ببــرد، نهادهــای ســتمگرانه مثــل پدرســاالری و ســتم 
بــر مــردم و خیلــی چیزهــای دیگــر را کــه از ایــن روابــط تغذیــه کــرده 
و آن هــا را تقویــت مــی کنــد نابــود کنــد ... و افــکاری کــه از ایــن روابــط 
ــه و اســتثمارگرانه برخاســته و آن هــا را تقویــت می کنــد از  ســتم گران
ــک بخــش  ــان ی ــی زن ــه رهای ــم ک ــاز داری ــی نی ــا انقاب ــرد.  م ــن بب بی

مهــم، پوینــده و مطلقــا ضــروری از رهایــی بشــریت باشــد.«
 اینهــا یــک رشــته جمــات زیبــا نیســتند بلکــه بیــان یــک حقیقــت 
ــریت  ــان و کل بش ــی زن ــرای رهای ــی ب ــان دادن راه واقع ــزرگ و نش ب
هســتند و زمانــی کــه چیــزی حقیقــت اســت بایــد هــر حرکــت جــدی 
مــا را تنظیــم و هدایــت کنــد. وگرنــه بــن بســت، فرســودگی و شکســت 
حتمــی اســت. همانطــور کــه رژیــم جمهــوری اســامی و خمینــی کــه 
ــد  ــق و قدرتمن ــر ح ــورش ب ــل ش ــود، در مقاب ــذار و رأس آن ب بنیان گ
ــد و  ــه ریختن ــان نقش ــان و هدفش ــت نظامش ــاس ماهی ــر اس ــان،  ب زن
ــم  ــم رژی ــه را وارد جهن ــان، کل جامع ــیدن زن ــد کش ــه بن ــق ب از طری
ــد  ــی توان ــم م ــپ – پنــس ه ــم ترام ــد، رژی ــی کردن ســرمایه داری دین
ــکا  ــان در آمری ــش زن ــرای جنب ــا ب ــه م ــن، تجرب ــد. بنابرای ــن کن چنی
ــه درســت جمع بنــدی  ــن تجرب ــه شــرطی کــه ای بســیار مهــم اســت ب

شــود.
بــه دختربچه هــای ایــن جهــان نــگاه کنیــد. مثــل همــه صدهــا 
میلیــون نفــر از بچه هــای دیگــر جهــان ســوم، در حلبی آبادهــا و 
ــد.  ــی می کنن ــانی زندگ ــوالت انس ــغال ها و فض ــان آش ــا در می زاغه ه
امــا دختربچه هــا عــاوه بــر ایــن کــه قربانــی ایــن جنایت هــا هســتند، 
حتــا قبــل از ایــن کــه بــه دنیــا بیاینــد بــه خاطــر ایــن کــه در جهــان 
ــای  ــی جنایت ه ــد قربان ــا می آین ــه دنی ــث ب ــردان، مون تحــت ســلطه م
وحشــتناک تری هــم هســتند. فقــط زنــان جهــان ســوم در ایــن موقعیت 
ــان  ــار نش ــم آم ــکا ه ــد آمری ــدرن« مانن ــورهای »م ــتند. در کش نیس
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می دهــد میلیون هــا زن مــورد تجــاوز قــرار می گیرنــد. میلیون هــا 
ــب داده می شــوند، ســرکوب  ــر می شــوند، فری ــه تحقی ــر دیگــر روزان نف
می شــوند و اغلــب بــه دســت کســانی کــه بــه اصطــاح نزدیکتریــن فــرد 
زندگی شــان هســتند و قــرار اســت عاشــقانه دوستشــان داشــته باشــند، 
بیرحمانــه ضــرب و شــتم می شــوند. اگــر زنــان بخواهنــد از حــق خــود 
ــای  ــن و روش ه ــد و از ســقط جنی ــه بچــه دار نشــدن اســتفاده کنن ب
ــد.  ــی گیرن ــرار م ــت و ازار ق ــورد اذی ــد، م ــارداری اســتفاده کنن ضــد ب
بســیاری از زنــان مجبورنــد بــه  تــن فروشــی و پورنوگرافــی تــن دهنــد 
ــا اگــر  ــن وضعیــت خــاص نمی شــوند و حت ــان کــه دچــار ای ــا آن و حت
در ایــن »جهــان نــو« کــه بــه ظاهــر ســدی در مقابــل موفقیــت زنــان 
نیســت، بــه برخــی موفقیت هــا دســت یابنــد، از هــر طــرف در محاصــره 
می افتنــد و در هــر حرکتشــان، در مدرســه، در محــل کار، در خانــه، بــه 
طــور روزمــره و بــه عناویــن و روش هــای بیشــمار و متنــوع، بــا توهیــِن 

ــوند. ــرو می ش ــد روب ــر می کن ــه زن را تحقی ــی ک ــه و فرهنگ جامع
چهــل ســال اســت کــه مــادران مــا و حــاال مــا از حــق مســلم طبیعــی 
ــاب  ــتیم . حج ــروم هس ــش مح ــاب پوش ــانی مان در  آزادی انتخ و انس
اجبــاری کــه اســارت و ذلــت و تحقیــر زنــان را بــا خــود دارد. خجالــت 
ــان از  ــت زن ــه تبعی ــد. و ب ــودن را رواج می ده ــیت زن ب ــوع جنس از ن
ــی  ــد. حجاب ــه ســرمایه داری اســامی و پدرســاالنه کمــک می کن جامع
کــه از کودکــی آزادی و نشــاط دختربچه هــا را از آن هــا می گیــرد و بــه 
جایــش شــرمندگی و پوشــاندن خــود را در فرهنــگ حاکــم بــر جامعــه 
ــان و  ــکنجه زن ــارت و ش ــرده اس ــن پ ــاب ای ــد. حج ــترش می ده گس

ــاب  ــئله حج ــد. مس ــم دری ــد از ه ــه را بای ــری کل جامع ــلیم پذی تس
فقــط مربــوط بــه زنــان نیســت بلکــه بــه کل جامعــه و اســارت آن ربــط 
دارد. بــدون مبــارزه علیــه ســتم جنســیتی ، رهایــی از اســارت روابــط 

ــد. ــود نمی آی ــه و بشــر بوج ــرای جامع ــرمایه داری، ب س
مــا، همــه زنــان جامعــه،  دانشــجویان، فعالیــن ایــن عرصــه، هنرمنــدان، 
ــر  ــاعران و ه ــت ها، ش ــان، گرافیس ــا، نقاش ــین ه ــندگان، موزیس نویس
ــه هــر شــکلی  ــر و تخصصــی کــه دارد و ب ــی و هن ــا هــر توانای کــس ب
ــا تجاربشــان در مــورد حجــاب و  ــرا می خوانیــم ت ــل دارد را ف کــه تمای
محدودیت هایــی کــه حجــاب بــرای آن هــا بــه وجــود آورده و مبارزاتــی 
ــه ای  ــد را ب ــل پوشــش اجبــاری داشــته ان ــه هــر شــکل در مقاب کــه ب
ــا اتحــاد و همدلــی و همــکاری  میــل زیــر ارســال کننــد. تــا بتوانیــم ب
همدیگــر یــک کارزارعظیــم و ادامــه دار در مقابــل پوشــش اجبــاری کــه 
بــر مــا تحمیــل شــده اســت راه بیندازیــم. چــرا کــه مــا چیــزی بــرای 
از دســت دادن نداریــم جــز زنجیرهــای بندگــی و بردگــی کــه بــر همــه 

ــته اند. § ــان بس وجودم

zan.hijab40@gmail.com

پانوشت:
1. November 2017 ,27 | Revolution Newspaper | revcom.us
Aنوار  
Righteous Upsurge Against Sexual Assault... A Crucial Step Toward a 
Different World

   بر پا خیز  ،  از جا کن  ،  بنای کاخ دشمن
ــه ای  ــزرگ، صحنــه شــورش و اعتــراض اســت. زلزل ــا غــرب در شــهرهای کوچــک  و ب ــا جنــوب و از شــرق ت ــران از شــمال ت ای
کــه هــر روز در قســمتی از ایــران اتفــاق مــی افتــاد و دومینویــی کــه قــرار بــود در گســل هــای کــرج و تهــران رخ بدهــد، اتفــاق 
افتــاد امــا در صحنــه اجتماعــی ایــران. گســل هــای اجتماعــی فعــال شــدند. گســل فقــر، بیــکاری و تضــاد مــردم بــا حاکمیــت، 
زلزلــه ای ۸ ریشــتری را بــه جــان حاکمیــت انداخــت. قــراار بــود تهــران و کــرج ویــران شــود ولــی حکومــت سســت پایــه از درون 
و بیــرون فــرو پاشــید. قــم و مشــهد کــه دو شــهر مذهبــی محســوب مــی شــوند و پایــه هــای سیاســی و مذهبــی حکومــت در آن 
قــرار دارنــد نیــز بــه پــا خاســتند. درود مــی فرســتیم بــر مردمــی کــه ایــن بــار و برخــاف ســال ۸۸ نــه شــعار مذهبــی دادنــد و 
نــه مطالباتشــان را از درون حکومــت خواســتار شــدند.آنها ااز ســاعتهای اولیــه اعتراضاتشــان کلیــت نظــام زور و ســتم و اســتثمار را 
هــدف قــرار دادنــد. و بــه معنــای واقعــی دیگــر چیــزی بــرای از دســت دادن ندارند.زنــان  مثــل همیشــه بــا شــجاعت و جســارت در 
صــف اول مبــارزات قــرار دارنــد. در خیلــی از شــهر هــا لیــدر شــعار دهنــده هــا بودنــد و در جاهایــی هــم خــط اعتــراض کننــدگان 
را هدایــت مــی کردنــد و از آنهــا مــی خواســتند کــه نترســند و فــرار نکننــد. در دانشــگاه تهــران و کــوی دانشــگاه هــم دختــران 
حضــور چشــمگیری داشــتند. در جامعــه ای کــه همیشــه زنــان را در ســایه مــردان معنــا  میکننــد ونقــش در جــه دوم و تبعــی 
ــان خواســتار رهایــی هســتند و مــی خواهنــد  ــرای آنهــا قایــل هســتند ایــن حضــور و مبــارزه معنــای دیگــری دارد. یعنــی زن ب
زنجیرهــای ســتم و بردگــی را کــه بــا سیاســت و مذهــب و قانــون بــر دســت و پایشــان بســته شــده را پــاره کننــد. یادمــان باشــد 
ــان ، یعنــی  ــاره زن ــن حکومــت در ب ــه ای ــن نشــان و حمل ــن موضــوع غافــل نشــویم و مهمتری ــارزات از   ای کــه در شــعارها و مب
حجــاب اجبــاری را هــدف قــرار بدهیــم. حجــاب اجبــاری  را بــه عنــوان یکــی از  ســتون هــای  ایــن نظــام، هــدف بگیریــم کــه 
پاشــنه اشــیل آن اســت و  میتوانــد نقــش مهمــی  در پیشــبرد مبــارزات ایفــا کنــد. زنــان بهــای ســنگینی بابــت حجــاب پرداختــه 

انــد. از زنــدان و شــاق و دســتگیری گرفتــه تــا اســید پاشــی.

حجاب، این مظهر اسارت را به آتش بکشیم
میزان رهایی هر جامعه را از رهایی زنان آن جامعه می توان سنجید

عصیان
نهم دی ماه ۱۳۹۶



8
 شماره پنجاه و شش ، دی ماه 1396

ــی اونســتو،  ــۀ شــصت چیســت؟ ل ــاب سکســوال ده ــت انق ــا واقعی ام
ــده  ــری زن ــی« تصوی ــت انقاب ــزب کمونیس ــی از »ح ــت انقاب کمونیس
از آن دوران کــه خــودش زن جوانــی بــود می دهــد. خــوب اســت 
ــت و  ــده اس ــون آموزن ــم چ ــرور کنی ــرات او۸ را  م ــده ای از خاط چکی
تصویــر زنــده ای از جنبــش زنــان دهــۀ شــصت و اوایــل هفتــاد میــادی 
ــه  ــود ک ــوده ای ب ــا ت ــش واقع ــک جنب ــن ی ــد: »ای ــکا می ده در آمری
ــر  ــی ب ــات محکم ــد و ضرب ــب بران ــدرت را به عق ــان ق ــت صاحب توانس
ــش  ــن جنب ــد ای ــر چن ــد. ه ــه بزن ــیده جامع ــکار پوس ــاختارها و اف س
ــاورد و  ــر زن را در بی ــتم ب ــه های س ــا ریش ــود ت ــی ش ــت انقاب نتوانس
ــه اســتقرار جامعــه ای کامــا نویــن خدمــت کنــد امــا درس هــای آن  ب
ــه  ــود ک ــان ب ــی زن ــوده اِی رهای ــش ت ــک جنب ــع، ی ــت. به واق ــم اس مه
ــا  ــزود و ب ــر ســازمان یافتگی اش اف ــان ب ــا گســترش یافــت و هم زم مرتب
قصــد عقــب رانــدن دولــت جنگیــد و در زمینــه قانونــی کــردن ســقط 
جنیــن به واقــع دولــت آمریــکا را عقــب رانــد.  امــروز در رژیــم ترامــپ، 
دولــت تــاش می کنــد کلیــۀ حقــوق و موقعیتــی را کــه زنــان برایــش 

ــرد. ــس بگی ــد، بازپ جنگیدن
فوق آلعــاده  سکســوآل«  »انقــاب  کــه  خاطرمــی آورد  بــه  لــی 
ــی  ــر دبیرســتانی در برکل ــک دخت ــان او ی ــود. در آن زم رهایی بخــش ب
ــد و  ــا می کردن ــی« را افش ــی آمریکای ــبک زندگ ــان او »س ــود. هم نس ب
ــد  ــی شــده بودن ــد و وارد راه ــد و طــرد می کردن ــش می گرفتن ــه چال ب
ــرد و  ــان زن و م ــۀ می ــه رابط ــبت ب ــدی را نس ــا جدی ــگاه کام ــه ن ک
نقــش زنــان در جامعــه بــه آنــان مــی داد و اخاقیــات جدیــدی را تولیــد 
ــار  ــان و انزج ــی زن ــرد، رهای ــری زن و م ــته از براب ــه برخاس ــرد ک می ک
از نــگاه شــی ءواره بــه آدم هــا بــود. ...جنبــش رهایــی زنــان در آن دهــه 
فرضیــات اکثریــت مــردم در مــورد زن، توانایــی و نقــش اجتماعــی اش 
را تغییــر داد. لــی می گویــد: »مــا نســلی بودیــم کــه آثــار دهــۀ پنجــاه 
بــر پیکرمــان بــود. در آن دهــه ســیاهان بایــد از شــیِر آب متفاوتــی آب 
می خوردنــد و زنــان بایــد بــدون ابــراز نارضایتــی تمــام کارهــای خانــه 
ــم و  ــصت دوران پرتاط ــه ش ــا ده ــد. ام ــام می دادن ــه داری را انج و بچ

ــاز کــرد.« جوشــانی را ب
ــر از  ــی باالت ــیدن پیراهن ــق پوش ــه ح ــران مدرس ــال ۱9۶۷ دخت در س
ــد  ــو نداشــتند و حــق شــلوار پوشــیدن نداشــتند. پســران حــق بلن زان
کــردن موهایشــان را نداشــتند. آمــوزش جنســی و روش هــای جلوگیری 
ــران  ــود. دخت ــی ب ــر قانون ــن غی ــود. ســقط جنی ــارداری موجــود نب از ب
جــوان بایــد بســیاری از زنجیرهــا را می شکســتند تــا بتواننــد به عنــوان 
یــک انســان کامــل در جامعــه ظاهــر شــوند و بــا جامعــه کنــش کننــد. 
دختــران دبیرســتانی به علــت پوشــیدن شــلوار و نصــب عامــت صلــح 
بــر پیراهنشــان از مدرســه اخــراج می شــدند. بــا شــروع جنبــش 
»آزادی بیــان« در برکلــی ، دختــران دبیرســتانی در شــمار وســیع 
ــه ســینه زدن.  ــح ب ــت صل ــه شــلوار پوشــیدن و عام ــد ب شــروع کردن
ــه زن را  ــه ک ــگاه جامع ــه ن ــبت ب ــرق نس ــرعت ب ــا س ــوان ب ــان ج زن
ــرعت  ــد. س ــورش می کردن ــدند و ش ــد، آگاه ش ــرد می دان ــت م فرودس
تغییــر، شــگفت آور بــود. »خانــواده ســنتی« کــه زنــان بایــد خانــه داری 
و بچــه داری می کردنــد هــم درنتیجــه شــورش زنــان و هــم در اثــر ایــن 
واقعیــت کــه زنــان در شــمار روزافــزون وارد نیــروی کار می شــدند و بــه 

ــای  ــه نقش ه ــان علی ــد. زن ــته ش ــم شکس ــد در ه ــگاه ها می رفتن دانش
ســنتی، تبعیــض جنســی و افــکار و اعمــال ضــد زن شــورش می کردنــد. 
ــه  ــر در س ــر درگی ــا نف ــادی، میلیون ه ــاد می ــصت و هفت ــه ش در ده
ــی  ــش رهای ــام، جنب ــگ ویتن ــا جن ــت ب ــدند: ضدی ــزرگ ش ــش ب جنب
ســیاهان و جنبــش زنــان. زنــان فقــط بــرای برابــری و حقــوق زنــان در 
ــد، بخشــی از  ــارزه می کردن ــگ مب ــه جن ــا علی ــد. آن ه ــا نبودن خیابان ه
جنبــش رهایی بخــش ســیاهان و چیکانوهــا و دیگــر ملــل تحــت ســتم 
داخــل آمریــکا بودنــد، علیــه دخالت هــا و تجــاوزات امپریالیســم آمریــکا 
ــان  ــان می ــش زن ــد. در جنب ــارزه می کردن ــس مب ــه خشــونت پلی و علی
ــا  ــت و انقابی ه ــارزه در می گرف ــف مب ــت های مختل ــا و سیاس خط ه
ــد، جــدا  ــط سیســتم را اصــاح کنن ــه می خواســتند فق ــا ک از لیبرال ه
ــان  ــر زن ــتم ب ــای س ــورد ویژگی ه ــی در م ــای داغ ــدند؛ بحث ه می ش
ســیاه و ســفید بــود. بــر ســر این کــه آیــا مــردان »دشــمن« هســتند یــا 
ــر زن در نظــام پدرســاالری ســرمایه داری  ایــن کــه ریشــه های ســتم ب
ــترده  ــا گس ــود. ب ــی ب ــی و مرزکش ــره و خط کش ــث و مناظ ــت، بح اس
ــا  ــود ب ــه موج ــه جامع ــه مقایس ــروع ب ــده ای ش ــان، ع ــد زن ــدن دی ش
ــه جنبــش کمونیســتی پیوســتند. در  ــد و ب چیــن سوسیالیســتی کردن
ســال ۱9۶۸ یــک نشــریۀ زیرزمینــی )مخفــی( زنــان تشــکیل »جبهــه 
ــیدن  ــش کش ــه چال ــش ب ــرد. هدف ــام ک ــان« را اع ــش زن رهایی بخ
»کلیــۀ ســاختارهای اجتماعــی پوســیده ... مطالبــۀ حــق ســقط 
ــارداری ...  ــرل ب ــای کنت ــه روش ه ــن ب ــت یافت ــهولت دس ــن و س جنی
ــس و همــه ســنین ...«  ــر دو جن ــودکان توســط ه ــی ک ــرورش کمون پ
ــه  ــت ک ــان می گف ــه زن ــی ب ــریه زیرزمین ــن نش ــرمقاله های ای ــود. س ب
بــرای دفــاع از خــود ورزش هــای رزمــی ماننــد کاراتــه فرابگیرنــد، ازدواج 
نکننــد، بچــه دار نشــوند و به خاطــر خوشــایند مــردان ماتیــک نزننــد. در 
نیویــورک گروهــی از زنــان بــرای اعتــراض بــه کانــون خانوادۀ پدرســاالر، 
ــو ازدواج و  ــان لغ ــا خواه ــد. آن ه ــه کردن ــت ازدواج حمل ــر ثب ــه دفت ب
پــرورش کمونــی کــودکان شــدند. قانونــی شــدن حــق ســقط جنیــن، 
ــا هــزار نفــر در  ــرا ســاالنه پانصــد ت ــود. زی موضــوع مــرگ و زندگــی ب
ــط  ــد. فق ــت می دادن ــان را از دس ــی جانش ــای زیرزمین ــقط جنین ه س
ــتان  ــه بیمارس ــص ب ــای ناق ــقط جنین ه ــن س ــال ۱9۶9 مراجعی در س
ــن  ــقط جنی ــق س ــوع ح ــا موض ــود. ام ــیتی ۶۵۲۴ زن ب ــورک س نیوی
ــک زن  ــه ی ــورد این ک ــری در م ــق تصمیم گی ــود: ح ــن ب ــر از ای فرات
ــب  ــاله در قل ــن مس ــت و ای ــود اوس ــا خ ــه ب ــا ن ــد ی ــد می خواه فرزن
جنبــش رهایــی زنــان بــود. بــدون ایــن حــق، زنــان ماننــد بــرده بودنــد. 
ــت را  ــدون شــرم و خجال ــن، ســهل الوصول و ب ــن ام ــان ســقط جنی زن
ــم  ــای عظی ــا ۱9۷۰ تظاهرات ه ــال ۱9۶9 ت ــد. از س ــه می کردن مطالب
ــز  ــک چی ــی داد و خواستشــان ی ــای کشــور را شــکل م ــان خیابان ه زن
ــود: قانونــی شــدن ســقط جنیــن. در سراســر آمریــکا، هــزاران گــروه  ب
»آگاه شــدن« تشــکیل شــد. برخــی از آن هــا در ســطح ابتدایــِی ســهیم 
ــی  ــر آگاه ــماری دیگ ــی ش ــود ول ــر ب ــارب یکدیگ ــان در تج ــدن زن ش
انقابــی زنــان را در مــورد ســتم بــر زن و ضــرورت درگیــر شــدن زنــان 
ــکال  ــروه رادی ــال ۱9۶9 گ ــد. در س ــاال می بردن ــی ب ــارزۀ سیاس در مب
ــکیل  ــا« تش ــت رنج ه ــیع »حکای ــات وس ــرخ«9  جلس ــای س »جوراب ه
مــی داد. زنــان در مقابــل صدهــا نفــر تجربــه تلخشــان را از ســقط جنیــن 
ــروف  ــاب بســیار مع ــد. در همــان ســال، کت ــان می کردن ــی، بی زیرزمین
ــان در  ــت زن ــاب بهداش ــو کت ــرف »کلکتی ــان« از ط ــان، خودم »بدن م
ــرد:  ــر می گی ــیعی را در ب ــات وس ــه موضوع ــد ک ــر ش ــتون« منتش بوس
ــا  ــی ت ــی و حاملگ ــای مقاربت ــن، بیماری ه ــقط جنی ــوالیته، س از سکس

ــان، پزشــکی و ســرمایه داری«.  »زن
زنــان علیــه نهادهــای مطبوعاتــی و مدیــا کــه مطالــب ضــد زن منتشــر 
می کردنــد و بــا زن مثــل کاال و ابــژۀ جنســی رفتــار می کردنــد، 
ــی در  ــجویان کالج ــد. دانش ــغال می کردن ــان را اش ــرات و دفاترش تظاه
ایالــت آیــوا دســت بــه اعتصــاب لخــت در مقابــل نماینــدۀ مجلــۀ پلــی 
ــا او  ــش را درآورد. ام ــد لباس های ــه بای ــتند ک ــد و از او خواس ــوی زدن ب

مجلۀ پلی بوی
          و رهایی زنان!؟   
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ــود کــه »فلســفه پلــی بــوی« را  فــرار کــرد. هــدف دانشــجویان ایــن ب
ــتۀ  ــر شایس ــاب دخت ــم انتخ ــان مراس ــال ۱9۶۸ زن ــد. در س ــا کنن افش
ــی  ــک راهپیمای ــد. در ســال ۱9۶9 ی ــل کردن ــت را مخت موسســه پاجن
»آزادی زنــان« بــا مطالبــۀ آزادی زنــان حــزب پلنــگان ســیاه کــه زندانی 
سیاســی بودنــد و در شــرایط بــارداری از مراقبت هــای پزشــکی محــروم 
ــورک(  ــن )نیوی ــان در منهت ــال ۱9۷۱ زن ــاد و در س ــه راه افت ــد ب بودن

ــد. تجمــع و علیــه تجــاوز، ســخنرانی و تظاهــرات کردن
برخــاف تبلیغــات بنیادگرایــان مســیحی، دهۀ شــصت میادی »ســقوط 
ــا مســاله  ــد ب ــاش می کردن ــر از مــردم ت ــود. میلیون هــا نف اخــاق« نب
ــش  ــرو و رهایی بخ ــک درک پیش ــه ی ــوند و ب ــه رو ش ــر زن روب ــتم ب س
از اخــاق سکســوال دســت پیــدا کننــد. زنــان در محــل کار و مــدارس 
شــروع بــه مقابلــۀ ســخت بــا تبعیض هــای جنســی کردنــد. در خانــواده 
ــور  ــه ام ــن دادن ب ــرکوبگرانه و ت ــط س ــه رواب ــن دادن ب ــه ت ــر ب حاض
ــا  ــکس ج ــورد س ــازه ای در م ــاِز و ت ــکار ب ــد. اف ــه نبودن ــایندۀ خان فرس
ــد حــرف ســکس  ــی مانن ــای ســتمگرانۀ دین ــا موعظه ه ــد. م ــاز کردن ب
ــار  ــردن را کن ــذت نب ــتن و ل ــکس نداش ــل از ازدواج س ــزدن و قب را ن
ــردم  ــاد. م ــان افت ــه جری ــی ب ــای جنس ــه کردن ه ــی تجرب ــم و کل زدی
ســعی می کردنــد راه هــای جدیــدی را در رابطــه بــا زندگــی مشــترک و 
پــرورش کــودکان تجربــه کننــد. مثــا، کمون هایــی مســتقر می کردنــد 
کــه کارهــای خانــه و پــرورش کــودکان را جمعــی انجــام دهنــد. دیگــر 
ــا  ــه قب ــاق« ک ــد. »ط ــوب نمی ش ــروع« محس ــی »نامش ــچ کودک هی
ــی  ــت رهای ــه عام ــل ب ــود، تبدی ــان ب ــرای زن ــت سرشکســتگی ب عام
ــن  ــد طرفی ــار عشــق و تعه ــوان معی ــه عن ــنتی ب ــد. ازدواج س ــان ش آن
ــه یکدیگــر، نقــد و رد شــد. به خاطــر دهــۀ شــصت اســت کــه مــردم  ب
ــورد  ــادی در م ــه ۱9۵۰ می ــر از ده ــکار مترقی ت ــوم، اف ــور عم ــه ط ب
نقــش زنــان در جامعــه دارنــد. همــۀ ایــن تغییــرات رهایی بخــش بــرای 
بنیادگرایــان دینــی و محافظــه کاران، کابــوس و »ســقوط اخاقــی« بــود. 
درحالی کــه هنــوز بایــد از درس هــای آن دهــه در جنبــش رهایــی زنــان 

ــر از آن رفــت.« آموخــت و فرات
ــه کردن هــای  ــه، شــور، تجرب لــی می گویــد دوران هــرج و مــرج خاقان
ــح در  ــا صب ــب ت ــود. »ش ــر ب ــفی پایان ناپذی ــث فلس ــوال و مباح سکس
ــکلی  ــه ش ــا چ ــت م ــر حاکمی ــی در زی ــۀ جهان ــه جامع ــورد این ک م
ــم کــرد.  ــری واقعــی ایجــاد خواهی ــرد براب ــان زن و م ــود؛ می خواهــد ب
دیگــر ســکس میــان زن و مــرد وابســته بــه نیازهــای اقتصــادی یــا بــر 
مبنــای افــکار زن ســتیزانه در مــورد زیبایــی و عشــق نخواهــد بــود. بلکــه 
بــر اســاس احتــرام متقابــل و برابــری خواهــد بــود. تاریــخ و اقتصــاد و 
ــر زن را  ــتم ب ــه های س ــم ریش ــاش می کردی ــم و ت ــفه می خواندی فلس
ــد میــان  ــا ســرمایه داری هرگــز می توان بفهمیــم. بحــث می شــد کــه آی
ــته  ــان وابس ــی زن ــه رهای ــا این ک ــود آورد ی ــری به وج ــرد براب زن و م
ــه  ــان بی طبق ــک جه ــرای ی ــارزه ب ــرنگونی سیســتم و مب ــه س اســت ب
ــان در  ــن زم ــه در همی ــن ک ــی در چی ــاب فرهنگ ــتی. انق و کمونیس
جریــان بــود تاثیــرات عمیقــی روی مــن گذاشــت: از جملــه روی نــگاه 
مــن در مــورد رهایــی زنــان. زیــرا جامعــه ای را می دیــدم کــه شــعارش 
»زنــان نیمــی از آســمان را بــر دوش دارنــد« بــود و مردمــش آگاهانــه 
بــرای رهــا شــدن از جامعــه طبقاتــی و تمامــِی نابرابری هــا و ســتم ها از 
جملــه ســتم بــر زنــان مبــارزه می کردنــد. در چیــن مائوئیســتی مبــارزه 
طبقاتــی تــداوم داشــت و کلیــۀ نهادهــای و افــکار فئودالــی را کــه زنــان 
ــی  ــش می کشــید. زنان ــگاه می داشــت، به چال ــتی ن ــت فرودس در موقعی
کــه بــه دیــدن چیــن انقابــی می رفتنــد بــرای اولیــن بــار بــدون تــرس 
ــد.  ــد کنن ــت و آم ــا رف ــی در خیابان ه ــتند به تنهای ــاوز می توانس از تج
ــد: در مــورد آشــپزخانه های  ــادی آوردن ــا خــود حکایت هــای زی ــان ب آن
کمونــی و پــرورش کلکتیــو کــودکان و می گفتنــد همــه این هــا باعــث 
ــان را در  ــادی و سیاسی ش ــل اقتص ــش کام ــد نق ــان بتوانن ــا زن ــده ت ش
ــورد  ــا را در م ــای م ــتی، افق ه ــن مائوئیس ــد. چی ــازی کنن ــه ب جامع
ــروع  ــا ش ــترش داد. م ــان، گس ــی زن ــه رهای ــن ب ــت یافت ــات دس الزام

کردیــم بــه دیــدن ارتبــاط درونــی میــان پدیده هــای مختلــف: این کــه 
ــت در  ــط مالکی ــا رواب ــت ب ــط اس ــه مرتب ــواده چگون ــط درون خان رواب
جامعــه. شــیوۀ نگــرِش  اجتماعــی نســبت بــه مســائل در مــا رشــد کــرد. 
مثــا، پــرورش کــودکان دغدغــۀ همــه اســت و آن هــا صرفــا مایملــک 
پــدر و مادرشــان نیســتند. مــا دیدیــم کــه مهم تریــن مســاله ایــن اســت 
کــه زنــان بــه انقــاب خدمــت کننــد، بــه تغییــر کلیــۀ روابــط اجتماعــی 
ــه، ...  ــم ک ــو را می خواندی ــکار، به خاطــر بشــریت. شــعر مائ ســنتی و اف

»او تشــنۀ بهــار اســت امــا نــه بــرای خــودش بــه تنهایــی ...”«
ــه  ــت ک ــصت آن اس ــه ش ــای ده ــن بخش ه ــی از هیجان انگیزتری یک
ــم  ــاس می  کردی ــا احس ــم ام ــتانی بودی ــه دبیرس ــود آن ک ــا وج ــا ب م
»تغییــر جهــان« مســئولیتی اســت بــر دوش مــا. بســیاری از مــا شــورش 
ــان را بخشــی  ــواده ســنتی و نقش هــای جنســیتی ســنتی زن علیــه خان
ــادی  ــاختار اقتص ــت س ــه کلی ــر علی ــارزه بزرگ ت ــک مب ــم از ی می دیدی
ــاور رســیدیم کــه ایــن کلیــت بایــد  ــه ایــن ب و اجتماعــی سیســتم و ب

نابــود شــود.
ــه دهــۀ شــصت  ــی ب ــد، »اکنــون کــه به عنــوان یــک انقاب ــی می گوی ل
نــگاه می کنــم می بینــم آدم هــا مواقــع زیــادی تــاش می کردنــد 
ــد و  ــاح کنن ــت، اص ــتمگر اس ــاالر و س ــا پدرس ــه ذات ــتمی را ک سیس
ــی  ــد برخ ــه می کردن ــا تجرب ــه آدم ه ــق آزاد« ک ــل »عش ــی مث چیزهای
ــان،  ــد. هم زم ــر زن ش ــتم ب ــدی از س ــکل جدی ــه ش ــل ب ــات تبدی اوق
مبــارزه زیــادی در درون جنبــش انقابــی علیــه مردســاالری در جریــان 
بــود.  مبــارزه بــود بــر ســر ایــن کــه بایــد بــه جنبــش زنــان به عنــوان 
بخشــی از انقابــی کــه هدفــش ملغــی کــردن کلیــۀ شــکل های 

ــم.« ــگاه کنی ســتمگری اســت ن
بــاب آواکیــان در مقالــه ای در مــورد اخــاق انقابــی در مــورد بــه وجــود 
ــن  ــد، ای ــد و می گوی ــت می کن ــتی صحب ــن کمونیس ــاق نوی آوردن اخ
اخــاق بــه طــور فشــرده در ۴ کلیــت متمرکــز اســت. یعنــی، نابــودی 
ــزات  ــن تمای ــه ای ــدی ک ــط تولی ــۀ رواب ــی و کلی ــزات طبقات ــۀ تمای کلی
ــن  ــر ای ــق ب ــه منطب ــی ک ــط اجتماع ــۀ رواب ــی آورد و کلی را به وجــود م
ــن  ــه از ای ــکاری ک ــۀ اف ــردن کلی ــی ک ــت و انقاب ــدی اس ــط تولی رواب
ــده از  ــه ای تعیین کنن ــد و جنب ــمه می گیرن ــی سرچش ــط اجتماع رواب
ــری  ــکل های نابراب ــۀ ش ــردن هم ــن ب ــتی از بی ــول کمونیس ــن اص ای
میــان زن و مــرد و میــان خلق هــا و ملــل گوناگــون اســت. نقطــه نظــر 
ــور  ــر زن به ط ــتم ب ــه س ــد ک ــن می کن ــتی روش ــوژی کمونیس و متدول
ــۀ  ــت و کلی ــده اس ــه ش ــی بافت ــۀ طبقات ــود جامع ــر در وج جدایی ناپذی
شــکل های ســتم و اســتثمار در طــول هــزاران ســال جامعــۀ طبقاتــی، 
ــردن ســتم و  ــد و ریشــه کن ک ــا خــود حمــل کرده ان ــر زن را ب ســتم ب
اســتثمار و تمایــزات طبقاتــی به طــور جدایی ناپذیــر وابســته اســت بــه 
رهایــی زنــان. بــه عبــارت دیگــر، رهایــی زنــان بخــش تعیین کننــده ای 
از چهــار کلیــت اســت و ارزیابــی از کلیــۀ جنبه هــای روابــط سکســوال 
ــن  ــه ای ــان ب ــه ربطش ــود ک ــام ش ــار انج ــن معی ــا ای ــد ب ــواده بای و خان

رهایــی چیســت. 
ــا  ــکان داد. ام ــکا را ت ــصت، آمری ــه ش ــد: »ده ــدی می کن ــی جمع بن ل
طبقــۀ حاکمــۀ قدیمــی بــه حاکمیتــش ادامــه داد و سیســتم کهنــه بــر 
جــای مانــد. بــا تغییراتــی کــه در اوضــاع آمریــکا و در صحنــه بین المللی 
ــه  ــارزه ده ــۀ مب ــه در نتیج ــی ک ــای مترق ــیاری از پدیده ه رخ داد، بس
شــصت به دســت آمــده بــود از دســت رفــت. برخــی از آن هــا را سیســتم 
ادغــام کــرد، برخــی را فاســد کــرد و برخــی دیگــر را بی رحمانــه نابــود 
کــرد. امــا تمــام فرهنــگ دهــه شــصت دفــن نشــده اســت و کمــاکان 

خــاری اســت در چشــم مدافعــان سیســتم ســرمایه داری.«
ــان  ــن از زن ــوی در ســال ۲۰۰۴ عکــس لخــت هشــت ت ــی ب ــه پل مجل
ــد،  ــان المپیــک« منتشــر کــرد. بی تردی ــوان »زن ورزشــکار را تحــت عن
ــی  ــکاران موفق ــر ورزش ــتید و اگ ــر زن هس ــه اگ ــود ک ــن ب ــش ای پیام
هســتید بــا مدال هــای نقــره و طــا، امــا اگــر بــرای مــردان موجــودی 
سکســی نباشــید، کامــل نیســتید! ایــن یــک نــوع پیــام اســت کــه بــه 
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ــراع  ــاب اخت ــا حج ــود؟ آی ــاز می ش ــی آغ ــه زمان ــاب از چ ــخ حج تاری
ــا حاکمیــت اســامی اســت؟ ــن اســام ی دی

ــی  ــروت در دســت اقلیت ــی و انباشــت ث ــا شــکل گیری نظــام طبقات ب
ــر زن، حجــاب و اندرونــی  ــه دنبــال آن مالکیــت مــرد ب از جامعــه و ب
ــا. در  ــتر آن ه ــاندن بیش ــی کش ــه بردگ ــرای ب ــد ب ــزاری ش ــان، اب زن
ــان  ــرده  داری، در جه ــر ب ــی ازعص ــان در اندرون ــتن زن ــزوا نگه داش ان
ــه  ــی خان ــران باســتان در اندرون ــان و ای ــان در یون ــود. زن ــا ب حکم فرم
ــا هم جنســان  ــرت ب ــازه معاش ــا اج ــدند و تنه ــته می ش ــه داش ــا نگ ه
خــود را داشــتند. جهــان از ابتــدا چنیــن ســاختاری نداشــت بلکــه بــا 
ــرد  ــک م ــه بخشــی از مایمل ــری مالکیــت خصوصــی، زن ب شــکل گی
ــردان  ــده م ــن نســل آین ــرای تأمی ــه ب ــی ک ــود. مالکیت ــل می ش تبدی
ــر  ــه ه ــه ک ــت و همانگون ــرورت داش ــا ض ــی آن  ه ــداوم فرمانروای و ت
مالکــی بــرای حفــظ اموالــش آن را پنهــان کــرده و از دیــد و دســترس 

ــد. ــیر ش ــاالری اس ــس مردس ــز در قف ــاند، زن نی ــایرین می پوش س
ــده  ــناخته ش ــی ش ــی، قانون ــان ابراهیم ــان ادی ــاب در می ــون حج قان
اســت ولــی امــروزه حجــاب را تنهــا در میــان کشــورهای اســامی بــه 
شــکل قانونــی یــا عرفــی شــاهد هســتیم. در دیــن اســام، مــردان در 
ــرای حفــظ زن کــه  ــد ب ــا حتــی فرزن ــرادر و ی مقــام  پــدر، همســر، ب
چیــزی نیســت جــز مایملــک مــرد، او را از دیــد و دســترس دیگــران 
دور نگــه  مــی دارنــد. زن را در زندانــی بــه نــام حجــاب حبــس  مــی 
کننــد و حضــور او در خــارج از چاردیــواری خانــه تنهــا بــا اجــازه مــرد 
و بــا حجــاب کامــل امکان پذیــر اســت. بنابرایــن مالــک زن بــه عنــوان 
ــک خــود را  ــر تمل ــل حجــاب، مه ــا تحمی ــی دســت نخــورده، ب کاالی
ــاب  ــه حج ــارزه علی ــه از مب ــک جنب ــس ی ــد. پ ــک می کن روی او ح
ــان اســت. اگرچــه مــی  ــه زن ــگاه کاالیــی ب ــا ن ــه محتــوای مبــارزه ب ب
بینیــم کــه مدعیــان مذهبــی بــا شــعار »حجــاب محدودیــت نیســت 
بلکــه مصونیــت اســت« ســعی دارنــد کــه خــود را مقابــل تفکــر مــدرن 
برهنگــی نشــان دهنــد امــا خــود نیــز بــا زنــدان حجــاب، بــدن زن را 

ــد. ــی دســت نخــورده شــبیه می کنن ــه کاالی ب
حجــاِب زنــان ســابقه  ای بــه قدمــت فرودســتی آن هــا دارد و در 
ــکل  ــی ش ــادی و اجتماع ــت اقتص ــاس باف ــر اس ــون ب ــع گوناگ جوام
ــاط  ــی نق ــان در اقص ــه زن ــاهدیم ک ــروز ش ــت. ام ــته اس ــی داش خاص
جهــان در فرودســتی بــه ســر می برنــد، رونــد فرودســت نگــه داشــتن 

زنــان داده می شــود. پیــام دیگــر ازســوی بنیادگرایــان دینــی اســت کــه 
بــه زنــان پیــام می دهنــد حتــا اگــر دانشــمندان برجســته ای باشــید امــا 
اگــر بــه شــوهر تمکیــن نکنیــد، بچــه نزاییــد و نمــاد اخــاق ســنتی در 
ــان  ــت دین گرای ــر حاکمی ــتید. زی ــل نیس ــان کام ــید، انس ــه نباش جامع
ــدت  ــان به ش ــب زن ــکا، اغل ــه در آمری ــران و چ ــه در ای ــت چ فاشیس
نســبت بــه بــدن خــود و ســوخت و ســاز آن بیگانه انــد. فقــط می داننــد 
کــه بدنشــان »خواهــان« دارد، بدنشــان بایــد بچــه بزایــد و بدنشــان ابزار 
ــور  ــه به ط ــی را ک ــذت جنس ــه ل ــل ب ــت. تمای ــردان اس ــی م لذت جوی
ــکار و  ــت ان ــان اس ــی از بیولوژی ش ــت و بخش ــان اس ــی در بدنش طبیع
ســرکوب می کننــد. حتــا نمی داننــد کلیتوریــس چیســت و چــرا لمــس 
ــی از  ــه بخش ــا هم ــد. این ه ــان می ده ــذت بهش ــاس ل ــردن آن احس ک
علــم  بــدن و فعــل و انفعــاالت آن اســت کــه به طــور سیســتماتیک و بــا 
تصمیم هــای دولتــی، زنــان و مــردان از آمــوزش آن محــروم می ماننــد.  
ــوژی  ــت از ایدئول ــردم، حفاظ ــتن م ــگاه داش ــادان ن ــن ن ــدف از ای ه
پورنوگرافــی یــا دینــی و مهم تــر از آن، حفاظــت از موقعیــت فرودســتی 

زنــان اســت. زنــان دهــۀ شــصت در کشــورهای غربــی علیــه  هــر دوی 
این هــا شــورش کردنــد امــا نتوانســتند سیســتم آفریننده شــان را بــرای 
همیشــه دفــن کننــد. ضرورتــی کــه بایــد در مرکــز هــر جنبــش زنــان 

ــرار دارد.  ــد، ق ــش« باش ــت »رهایی بخ ــتۀ صف ــد شایس ــه می خواه ک
پلــی بــوی، ســکس و سکســوالیتۀ زن را بــا فرهنــگ پورنوگرافــی از زن 
مــی دزدد و دین گرایــان بــا اعمــال مالکیــت و کنتــرل اربــاب بــر بــرده، 
ــا  ــر دوی این ه ــد. ه ــروم می کن ــوالیته اش مح ــکس و سکس زن را از س
را سیســتم ســرمایه داری تولیــد می کنــد. در مقابــل ایــن هــا کــه هــر 
دو منســوخ و پوســیده اند، ســکس و سکســوالیته را بایــد ماتریالیســتی/
ــتی و  ــه باالدس ــودن رابط ــیده ب ــوخ و پوس ــا منس ــرد ت ــگاه ک ــی ن علم

فرودســتی در روابــط جنســی را درک کــرد. §
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حجاب، این ابزار اسارت زنان را ملغی می کنیم
 روشنک

مینو

زنــان بــه اندرونــی خانــه  هــای عصــر زمیــن داری یــا بــرده  داری حتــم 
ــری  ــکل   گی ــرمایه   داری و ش ــام س ــری نظ ــکل  گی ــا ش ــود. ب نمی ش
ــروش  ــز ف ــزی ج ــه چی ــرادی ک ــاس کار اف ــر اس ــدی ب ــط تولی رواب
نیــروی کار خــود نداشــتند، حضــور وســیع زنــان در جامعــه الزم شــد. 
ــرون  ــدور و مق ــا مق ــه  ه ــتوی خان ــان در پس ــتن زن ــه داش ــر نگ دیگ
ــه  و حضــور در  ــی خان ــان از اندرون ــه نبــود. خــارج شــدن زن ــه صرف ب
ــود  ــا ب ــرد. اینج ــم ک ــا را فراه ــی آن ه ــد اجتماع ــه رش ــه، زمین جامع
ــکل  ــان، دو ش ــط حاکم ــدرت توس ــای ق ــه  ه ــم پای ــرای تحکی ــه ب ک
)دو منســوخ( پدیــدار شــدند. در کشــورهای پیشــرفته صنعتــی جاذبــه  
ــا و  ــرای فرودســتی بیشــتر آن ه ــد ب ــزاری ش ــان اب ــای جنســی زن ه
ــل در  ــی و در مقاب ــت پورنوگراف ــرمایه بواســطه صنع ــن ســود س تأمی
ــران  ــر نظــر حکومت هــای دینــی مثــل ای ــه و زی کشــورهای خاورمیان
،افغانســتان، عــراق، عربســتان ســعودی و...، حجــاب بــه ابــزاری مهــم 

ــل شــد. ــان تبدی ــرای در هــم کوبیــدن زن ب
پیامدهای حجاب اجباری از بعد اجتماعی

ــان را  ــاری، زن ــاب اجب ــون حج ــتفاده از قان ــا اس ــران ب ــه ای در جامع
ــات  ــد. در ادبی ــر می کنن ــری، روحــی و جســمی تحقی ــاظ فک ــه لح ب
ادیــان مختلــف، زن عامــل انحطــاط و تخریــب جامعــه و فاقــد شــعور 
ــران  ــات در ای ــن تبلیغ ــود. ای ــی می ش ــری معرف ــای فک و توانمندی ه
ــات و تریبون هــای مختلــف دولتــی از  ــا اســتفاده از همــه امکان نیــز ب
مدرســه و کتــاب گرفتــه تــا رادیــو، تلویزیــون، ســینما، مســاجد و.....

ترویــج می شــود. یکــی از نتایــج مســتقیم ایــن اقدامــات ایــن اســت 
کــه زنــان،، از بــدن خــود شــرمنده هســتند و از طــرف دیگــر زنــان بــا 
پذیرفتــن حجــاب، روحیــه شــورش و طغیــان خــود را ســرکوب کــرده، 
ــغ  ــار تبلی ــوارد در کن ــن م ــد. ای ــن می کنن ــردن را تمری ــت ک اطاع
ــدف  ــا ه ــرت« ب ــب و غی ــا عبارت«تعص ــردان ب ــان م ــونت در می خش
تحکیــم مالکیــت مــرد بــر زن، خشــونت هایی مثــل قتل هــای ناموســی 
و اسیدپاشــی را رواج داده و نیمــی از جامعــه را علیــه نیمــی دیگــر قرار 
مــی  دهــد. ایــن فرهنگــی اســت  کــه حکومت هــای اســامی بــا تمــام 
قــوا رواج می دهنــد و آنــرا بــا مصوبــه  هــای قانونــی حمایــت و تثبیــت 
ــال های  ــاد در س ــت های ارش ــا گش ــن حمایت ه ــه ای ــد. نمون می کنن
ــن  ــن ای ــال های آغازی ــامی در س ــاب اس ــای انق ــه  ه ــر و کمیت اخی

حکومــت اســت.
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تهــران،  دانشــگاه  فنــی  دانشــکده  مــاه  ۱۳9۶ در  آذر  روز ۲۶ 
ــد.  ــزار ش ــی برگ ــای عموم ــان در فض ــت زن ــاره امنی ــی درب همایش
ــن  ــل داشــت از روانشناســان و فعالی ــه ســه پن ــش ک ــن همای در ای
حقــوق زنــان دعــوت بــه عمــل آمــده بــود. تعــداد حاضریــن جلســه 
ــزو  ــاد دانشــگاهی ج ــم جه ــود و برخــاف تصــور ه ــه ب ــل توج قاب
اعضــای برگزارکننــده مراســم بــود و هــم دانشــجویان مذهبــی از هــر 

ــتند. ــور داش ــه حض ــس در جلس دو جن
ــه شــد  ــه در شــهر تهــران ارائ ــا ۳۸۰ نمون در پنــل اول پژوهشــی ب
ــه  ــد ک ــرده بودن ــام ک ــران اع ــر از پس ــا ۱۸نف ــر آن تنه ــا ب ــه بن ک
ــار  ــل رفت ــراد دالی ــن اف ــد. ای ــان مزاحمــت ایجــاد نکرده ان ــرای زن ب
خــود را نمــود رفتارهــای مردانــه از طریــق ایجــاد مزاحمــت عنــوان 
می کردنــد. دکتــر شــها اعــزازی، مدیرگــروه مطالعــات زنــان 
ــار در  ــود آم ــن نشســت از کمب ــران در ای انجمــن جامعه شناســی ای
زمینــه میــزان آزارهــای خیابانــی بــرای زنــان انتقــاد کــرد و گفــت: 
ــد  ــا 9۸ درص ــه ۷۵ ت ــد ک ــان می دهن ــا نش ــی از پژوهش ه » برخ
ــه  ــته گفت ــد. ...در گذش ــرار گرفته ان ــی ق ــورد آزار خیابان ــان م از زن
ــا  ــتفاده از لباس ه ــی، اس ــل خودنمای ــه دلی ــان ب ــی زن ــد برخ می ش
ــورد آزار  ــب م ــن نامناس ــور در اماک ــا حض ــاص ی ــای خ و آرایش ه
قــرار می گیرنــد، ایــن درحالــی اســت کــه پژوهش هــا نشــان 
می دهــد کــه شــکل ظاهــری و نــه پوشــش و نــه حتــی نگاه کــردن 
ــن  ــری روی ای ــچ تاثی ــاص هی ــای خ ــان در مکان ه ــور زن ــا حض ی
آثارهــا نــدارد. آزار خیابانــی باعــث ایجــاد محدودیــت بــرای زنــان در 
ــه می شــود چــه  ــان گفت ــه زن ــی ب ــی می شــود، یعن عرصــه اجتماع
ــی  ــه زندگ ــوند، چگون ــارج ش ــه خ ــد از خان ــا می توانن ــی و کج زمان
ــلطه  ــت س ــان را تح ــی آن ــات زندگ ــب امکان ــن ترتی ــد و بدی کنن
ــاری و  ــت گفت ــه دو مزاحم ــناس ب ــن جامعه ش ــد.« ای ــرار می دهن ق

ــاری اشــاره کــرد. رفت
ــس  ــادی رئی ــیوا دولت آب ــت، ش ــن نشس ــری از ای ــش دیگ در بخ
او  کــرد.  صحبــت  ایــران  روانشناســی  انجمــن  هیأت مدیــره 
ــاری را از  ــت گفت ــی و مزاحم ــت نمای ــین، آل ــا ماش ــدن ب تعقیب ش

رایج تریــن نمودهــای آزار خیابانــی عنــوان کــرد.
پایــه  وکیــل  قوشــه،  شــیما  حضــور  بــا  همایــش  دوم  پنــل 
ــرد. او در  ــدا ک ــه پی ــان ادام ــوق زن ــال حق ــتری و فع ــک دادگس ی

حجاب اجباری یا اختیاری؟
تاریــخ معاصــر ایــران عرصــه تحــوالت بنیادیــن در مــورد حجــاب زنــان 
بــوده اســت. از قــرۀ العیــن، ســمبل مبــارزه بــا حجــاب در دوره قاجــار و 
کشــف حجــاب رضــا خانــی تــا امــروز و مبــارزه حاکمیــت بــا بدحجابــی 
ــاری  ــان حجــاب اجب ــد از فرم ــران از اســفند ۱۳۷۵ و بع ــان ای ــان. زن زن
خمینــی، علیــه ایــن قانــون بــه پــا خاســتند و تــا امــروز علیرغم ســرکوب 
بــه شــکل هــای گوناگــون از مبــارزه بــا حجــاب اجبــاری دســت نکشــیده 
  انــد. بــا ایــن حــال، درک ایــن ضــرورت الزم اســت کــه مبــارزه بــا حجاب 
اجبــاری نبایــد مــا را بــه ســمت حمایــت از روی دیگر ســکه زن ســتیزی، 
ــی  ــا کاالی ــا پورنوگرافــی در جهــان ب منحــرف کنــد. صنعــت ســکس ی
ســاختن بــدن زن  بــه شــکل دیگــری بــه تحقیــر زنــان دامــن مــی  زنــد. 
بایــد دو روی ســکه زن ســتیز را در هــم شــکنیم. بــرای در هــم شکســتن 

ــه  ــعار علی ــا ش ــاری ی ــاب اجب ــو حج ــعار لغ ــا ش ــوخ، تنه ــن دو منس ای
صنعــت ســکس راه بــه جایــی نــدارد. ریشــه هــای شــکل گیــری ایــن 
دو منســوخ، نظــام ســرمایه داری و نــگاه کاالیــی نســبت بــه زنــان اســت. 
بــرای درهــم شکســتن آن بایــد نظــام ســرمایه داری را آمــاج قــرار دهیــم. 
نظــام ســرمایه داری اســت کــه بــدن زن را بــه کاالیــی بــرای امــرار معاش 
او بــدل ســاخته اســت و تــا وقتــی کــه ایــن مناســبات برقــرار باشــد زنــان 
در فرودســتی نــگاه داشــته خواهنــد شــد. مردســاالری بــرای حفــظ نظام 
ســرمایه داری، فرودســتی زنــان را بازتولیــد مــی کنــد. حکومــت اســامی 
هــم از روزهــای آغازیــن انقــاب ۵۷ در اولیــن اقــدام ایــن موضــوع را بــه 
میــان کشــید و تــا بــه امــروز از آن بــه عنــوان ســتون نظامــش بهــره برده 
اســت. بــرای در هــم شکســتن ایــن مناســبات حجــاب را آمــاج خــود قرار 

مــی دهیــم. §

ــی  ــی اثبــات جــرم در مــورد آزار خیابان گفته هــای خــود خــأ قانون
را اصلی تریــن مشــکل حقوقــی ایــن مســأله دانســت. بــه  گفتــه ایــن 
وکیــل دادگســتری، در حــال حاضــر بحــث خشــونت علیــه زنــان در 
فضــای ســایبری هــم مطــرح اســت، امــا بــا وجــود قانــون قدیمــی، 
نمی تــوان دربــاره آن اقــدام کــرد؛ ایــن در حالــی اســت کــه جرایــم 
ــون  ــد: »قان ــر می کن ــکان تغیی ــان و م ــه زم ــه ب ــا توج ــر روز ب ه
ــه بخــش آزار  ــا ب ــه داشــت ام مجــازات اســامی  ســال 9۲ اصاحی
وارد نشــدند و بــه همیــن دلیــل مــا هنــوز قانــون  ســال ۷۵ را داریم« 
او بــا بیــان ایــن مــوارد گفــت: »دربــاره چرایــی آزار دالیــل مختلفــی 
ــیوه  ــاره ش ــان درب ــردن زن ــا متهم ک ــی از آنه ــود و یک مطــرح می ش
ــن  ــت. در ای ــار آنهاس ــا رفت ــدن ی ــیدن، خندی ــن، لباس پوش راه رفت
ــان  ــن زن ــف و آزاری رخ داده ای ــه تخل ــی ک ــت در جای ــان درس می
ــم آســیب، مقصــر هــم قلمــداد می شــوند.« ــی رغ ــه عل هســتند ک
در ایــن همایــش یکــی از ســخنرانان کــه یکــی از ســرهنگان نیــروی 
ــر  ــی ب ــار آزار جنس ــودن آم ــت از باالترب ــا صحب ــود ب ــی ب انتظام
ــدم  ــش خــط بطــان کشــید و ع ــن همای ــوای ای ــر محت پســران، ب
امنیــت زنــان را بــه معضــات اجتماعــی از جملــه باالبــودن طــاق 

ــل داد.   ــه تقلی در جامع
عــدم امنیــت زنــان در جامعــه، مســئله ای محــدود بــه ایران نیســت. 
ــه  ــن اســت ک ــابه ای ــران و کشــورهای مش ــه ای ــاوت جامع ــا تف تنه
ــه جــای اثبــات جــرم جنایتــکار،  ــان از ابتــدا متهــم هســتند و ب زن
ــی از  ــب، یک ــاله مذه ــران، مس ــد. در ای ــه کنن ــود را تبرئ ــد خ بای
ــی  ــد.  آزار خیابان ــر میدان ــان را مقص ــه زن ــت ک ــی اس ــل مهم عوام
یکــی از اشــکال ســتم بــر زن اســت و جامعــه مردســاالر بــا اســتفاده 
ــان تــداوم مــی بخشــد بلکــه  ــر زن ــه تنهــا ســلطه خــود را ب از آن ن
لــزوم نگهبانــی از نیمــی از جامعــه را توســط نیمــه دیگــر تــداوم مــی 
بخشــد. ایــن اقدامــات برتــری زنــان بــه مــردان را تضمیــن می کنــد.
ــان ، همایش هــا و تعدیــل  ــزار ســرکوب زن ــا ایــن اب ــرای مبــارزه ب ب
ــکل از  ــن ش ــرای ای ــد ب ــدارد. بای ــی ن ــه جای ــد زن راه ب ــن ض قوانی
ــل آزار  ــه در مقاب ــم ک ــدان بیاوری ــه می ــان، نســلی را ب ــر زن ســتم ب
خیابانــی ســکوت نکــرده و مبــارزه بــا ایــن آزار را بــه اهرمــی بــرای 
ــکل  ــی متش ــه آزار خیابان ــد علی ــد. بای ــدل کن ــاالری ب ــاء مردس الغ

ــم. § ــرار دهی ــان را هــدف ق ــی آزار زن ــن اصل شــویم و عاملی

             امنیـــــت زنان
عصیان                                                                 در جامعه مردســـــاالر؟!!!
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»این زن منم«
ــم«. در  ــن زن من ــام »ای ــه ن ــت ب ــه ای هس ــتاگرام صفح در اینس
معرفــی صفحــه ، خــود را این گونــه معرفــی کرده انــد: » زنانــی کــه 
ــود  ــای خ ــی ه ــا، توانای ــختی ه ــام س ــا تم ــی و ب ــیر زندگ در مس
ــی  ــود م ــق خ ــرزندگی را ح ــاط و س ــی، نش ــد، زیبای ــاور دارن را ب
داننــد، زنانــی کــه بــا حفــظ تمــام ویژگــی هــا، اصالــت و لطافــت و 
طــراوت زنانــه ی وجــود خــود را آن طــور کــه دوســت دارنــد حفــظ 
ــا  ــم« ب ــن زن من ــد: »ای ــی کنن ــام م ــار اع ــا افتخ ــد و ب ــی کنن م
تمــام آنچــه هســتم...«. زنانــی کــه بــه هــر دلیلــی خــود را موفــق 
ــده اند  ــود ش ــرایط خ ــر در ش ــاد تغیی ــه ایج ــق ب ــد و موف می دانن
ــی  ــه معرف ــن صفح ــود را در ای ــد و خ ــود می گوین ــات خ از تجربی
ــا  ــان در جامعــه ای ب می کننــد. می دانیــم تــاش کــردن و رشــد زن
ــا تمــام ســتم و اســتثمار موجــود کار ســخت و  ــر و ب شــرایط نابراب
طاقت فرســایی اســت و نبایــد مبــارزه زنــان را در ایــن مســیر نادیــده 
گرفــت؛ امــا نبایــد از ایــن مغفــول بمانیــم کــه بــرای تغییــر دنیــای 
ــای  ــه موفقیت ه ــد ب ــوان و نبای ــود نمی ن ــرایط موج ــی و ش کنون
ــای  ــد. در دنی ــدف برگزی ــوان ه ــرد و آن را به عن ــا ک ــردی اکتف ف
ــرایط و  ــه ش ــه ب ــه بی توج ــم ک ــادی داری ــق زی ــان موف ــی، زن کنون
موقعیتشــان مــورد آزارهــا و تجاوزهــای گوناگــون قــرار می گیرنــد. 
ــرای ایجــاد  ــه تــاش ب ــد ب ــان بای ــردی زن ــودن ف ــق ب فعــال و موف
ــردن ســتم و اســتثمار سیســتماتیک  ــن ب ــر اجتماعــی و از بی تغیی
ــای  ــاد موفقیت ه ــرای ایج ــه ب ــا زمین ــورد ت ــد بخ ــنتی پیون و س
بزرگ تــر و گســتره تر آمــاده شــود و تــا آن زمــان نیــاز بــه مبــارزه 

ــم. ــد داری واحــد و هدفمن
آمار باالی طاق در قم

بنابــه گفتــه خلیــل مــرادی، مدیــر عامــل ثبــت احــوال قــم، آمــار 
طــاق در ســال 9۵ در ایــن اســتان ۷۱/۲ بــوده اســت. درحالی کــه 
ــر  ــت.  مدی ــن دوره ۱۳/۲ اس ــاق در ای ــور ط ــرخ کش ــن ن میانگی
کل اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری ایــن اســتا 
ــده  ــای ثبت ش ــد طاق ه ــه ۵۰ درص ــت ک ــرده اس ــام ک ــم اع ه
ــرای  ــاره ای ب ــر چ ــت و اگ ــن ده ۶۰ و ۷۰ اس ــه متولدی ــوز ب مرب
اندیشــیده نشــود، ایــن وضعیــت بــرای متولدیــن دهــه ۸۰ بــه یــک 
ســونامی اجتماعــی بــدل خواهــد شــد. عواملــی ماننــد فقــر، اعتیــاد، 
ــا روابــط زناشــویی به عنــوا دالیــل  ناســازگاری در امــور فرهنگــی ی

بــاال بــودن ایــن آمــار اعــام شــده اســت. 
قــم بــا وجــود حوزه هــای علمیــه و اماکــن زیارتــی، مذهبی تریــن 
ــت مرتجــع جمهــوری اســامی  ــات دول ــران اســت. مقام شــهر ای
ــن شــهر و ســاکنان آن  ــا ای ــد ت ــادی انجــام داده ان هزینه هــای زی
ــد. و  ــامی بپرورانن ــی شیعی/اس ــبک زندگ ــه س ــوان نمون را به عن
طــاق در ایــن ســبک زندگــی، طــاق یــک امــر نکوهیــده اســت. 
ــانه های  ــی از نش ــاص، یک ــهر خ ــن ش ــار در ای ــن آم ــود ای ــاال ب ب
ــی از  ــن، یک ــت. دی ــی اس ــبک زندگ ــرح و س ــن ط ــت ای شکس
عوامــل اصلــی موقعیــت فرودســت زنــان تحــت حاکمیــت مرتجــع 
دینــی جمهــوری اســامی اســت و برانــدازی آن، راه را بــرای 

ــاز خواهــد کــرد. ــان ب تغییــر جایــگاه زن

تبلیغ چادرهای ملی رنگی
ــوز در  ــردا نی ــایت ف ــی س ــبک زندگ ــرویس س ــش، س ــدی پی چن
ــوآوری  ــی، ن ــی رنگ ــادر مل ــده چ ــن تولیدکنن ــا اولی ــو ب گفت وگ
ــه اســتفاده  ــان ب ــی رنگــی و تشــویق زن ــد چــادر مل آن هــا در تولی
ــی،  ــرمه ای، یاس ــای س ــا رنگ ه ــی ب ــرد. چادرهای ــر ک از آن را تقدی
ارغوانــی و چــاپ شــعر روی آن. از نخســتین روزهــای روی کار آمدن 
ــاری  ــاب اجب ــامی، حج ــوری اس ــد زن جمه ــی ض ــت دین حکوم
یکــی از حربه هــای مهــم بــرای اعمــال فشــار بــر زنــان بــوده اســت 
ــد  ــرای م ــاش ب ــه دارد. چادرهــای رنگــی و ت ــز ادام و کمــاکان نی
ــن سیاســت ســرکوب و فشــار  ــه ای ــان، ادام ــن زن ــردن آن در بی ک
ــواره کار  ــاری هم ــاب اجب ــل حج ــان در مقاب ــت زن ــت. مقاوم اس
ــت.  ــرده اس ــخت ک ــت هایش س ــبرد سیاس ــرای پیش ــت را ب حکوم

سحر قریشی در استادیوم فوتبال، منقلب می شود! 
ــی  ــتادیوم های ورزش ــه اس ــق ورود ب ــران، ح ــاکان در ای ــان کم زن
ــف  ــار مختل ــان اقش ــف از می ــق و مخال ــای مواف ــد. نظره را ندارن
جامعــه بــه گــوش می رســد. این بــار ســحر قریشــی بازیگــر ســینما 
ــان  ــا ورود زن ــود ب ــت خ ــد زن، مخالف ــخیف و ض ــی س ــا جمات ب
ــروم  ــدارم ب ــت ن ــت:» دوس ــرد. او گف ــام ک ــگاه ها را اع ــه ورزش ب
اســتادیوم. ازاین کــه کنــار تعــداد زیــادی آقــا قــرار بگیــرم منقلــب 
ــم  ــًا موافق ــم. کام ــت می ده ــم را از دس ــاس امنیت ــوم، احس می ش
ــن  ــد.« چنی ــتادیوم برون ــه اس ــا ب ــد خانم ه ــازه نمی دهن ــه اج ک
نظــرات مرتجعــی آن هــم از طــرف یــک زن، ادامــه همــان سیاســت 
و رویکــرد ضــد زن نظــام جمهــوری اســامی اســت کــه همــواره و 
از هــر ابــزاری اســتفاده می کنــد تــا زنــان را در موقعیــت فرودســت 
ــان از حقــوق اولیــه ای ماننــد حضــور  نگــه دارد. محــروم کــردن زن
ــور  ــت به ط ــوی حاکمی ــش ازس ــاب پوش ــا انتخ ــگاه ها ی در ورزش
ــد و  ــدود کن ــان را مح ــت زن ــد حرک ــاش می کن ــتماتیک ت سیس

ــگاه دارد  ــنتی ن ــای س ــان را در نقش ه آن
حضــور زنــان در مکان هــای عمومــی ورزشــی، حــق آنــان به عنــوان 
نیمــی از جامعــه اســت و اعتــراض بــه ایــن ممنوعیــت، بایــد شــکلی 

منســجم بــه خــود بگیــرد
تراشیدن موی دختر دانش آموز ارومیه ای

اواخــر آذر مــاه امســال، خبــری منتشــر شــد مبنی بــر این که مســئوالن 
یــک مدرســه دخترانــه در ارومیــه مــوی ســر یکــی از دانش آمــوزان را 
به خاطــر بدحجابــی تراشــیدند. ۳۸ ســال پــس از اجــرای قانــون حجــاب 
اجبــاری ازســوی جمهــوری اســامی، کمــاکان شــاهد ایــن هســتیم که 
از روش هــای ضــد انســانی بــرای مقابلــه بــا مقاومــت زنــان در پذیــرش 
حجــاب، اســتفاده می شــود. تحــت حمایــت حکومــت دینــی از حجــاب 
ــال  ــرای اعم ــادی ب ــتفاده های زی ــان، اس ــتی زن ــاد فرودس ــوان نم به عن
فشــار بــر زنــان شــده اســت. چنیــن جنایاتی علیــه دختــران برگرفتــه از  
ایدئولــوژی پوســیده مذهبــی  و قانــون جمهــوری اســامی اســت. مبارزه 
متحــد بــا حجــاب اجبــاری و نشــانه گرفتــن قــدرت دولتــی ایجادکننده 
و بازتولیدکننــده آن بایــد نقطــه اشــتراک تمــام افرادی باشــد کــه آرزوی 

جامعــه بهتــری در ســر می پروراننــد. §

 آوا
آرمان اخبار زنان


