ویژه نامه  ۸مارچ
صبح زود هنوز آفتاب نزده از خواب بیدار شدند و بر خالف روزهای قبل که با سگ مرگی از رختخواب می کندند قبراق و سرحال بلند
شدند  .آبی به صورت زدند ،موهایشان را شانه زدند و بهترین لباسی را که داشتند بر تن کردند.
همگی از روز قبل با هم قرار گذاشته بودند که در نقطه ای تجمع کنند و هر کسی با خودش آنچه را که مطالبه جمعی اشان بود به ابتکار
خود روی پالکاردی بنویسند و به همراه بیاورند .ما اعتصاب می کنیم .دستمزدهایمان باید افزایش یابد .ساعات کار ما می بایست کاهش
پیدا کند .شرایط کار ما ناهنجار است و کارفرما موظف است برای آن هزینه کند .از کارگاههای خیاطی و ریسندگی و پارچه بافی می
آمدند و با هم آکسیونی را سازمان داده بودند .شهر گوشش بطرف اعتصاب و تظاهرات تیز شد .کارفرما که منافعش را در خطر دید
پلیس را خبر کرد .ماموران پلیس سر رسیدند و با چماق به جان شرکت کننده گان در اعتراض افتادند .عده زیادی زخمی شدند........ .
آن روز  8مارس بود  ،هشت مارس سال  1857و آنجا شهر نیویورک  ....زنان کارگر پیکت اعتراضی سازمان داده بودند  ،برای آنکه
به شرایط کار برده گی  ،برای چندرغازی که با آن می بایست مایحتاج اولیه خود و خانواده هایشان را تامین کنند  ،اعتراض کنند!
آنها در آن لحظه نمی توانستند تصور کنند که :حرکت کوچک آنها چگونه زمان و مکان را از خود عبور می دهد وتاریخ بزرگی می
سازد .

سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان
کانون سوسیالیست های کارگری
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 7مارس  2014برگزار شد .جلسه با سرود انتر
ناسیونال شروع شد .مجریان برنامه ،ضمن
خوش آمد گویی به تمامی دوستان و حاضرین
شرکت کننده در اطاق روز جهانی زن را
تبریک گفتند .سپس برنامه با سخنرانی و
گفتگو ،بحث آزاد ،شعر و موزیک ادامه یافت.
در این گردهمائی زرقا فروغ از سازمان
سوسیالیستهای کارگری افغانستان ،مینا زرین
از فعالین جنبش زنان و سحر صبا از کانون
سوسیالیست های کارگری از سخنرانان جلسه
حاضر بودند .
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Www.workersocialist.org
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خشونت جنسیتی زنجیرهای
دست و پا گیر زنان!
زرقا فروغ
همواره از خشونت میشنویم و میخوانیم ،سر خط روزنامه ها
راخبر کشته شدن ،شکنجه شدن و مثله شدن زنی یا زنانی
میسازد.
تصور کنید:
عدم امنیت و مصونیت.
لت و کوب برای حفظ و ادامه کنترول.
چشم پوشی از تمام توانایی های زنان.
زن باید مواظب حرف زدن ،کردار و معاشرتش با دیگران
باشد  ،در غیر آن دستی گلویش را خواهد فشرد.
برای مالقات با والدین و خارج شدن از خانه باید اجازه
مرد را داشته باشد.
باید زن بردبار خامۆش کارکن با سلیقه ،دلربا با نزاکت و
سر به زیر باشد.
در بچه داری بی نظیر و در خانه داری موفق ترین باشد.
آشپز ممتاز و رخت شوی ماهرو خیاط الئق باشد.

خشونت در لغت خشن شدن و درشت شدن تعریف گردیده
است .
تعریف های مختلفی در بارۀ خشونت از نظر روانشناسی،
اجتماعی و فلسفی موجود است.
خشونت عبارت است از سؤ رفتارها جهت کنترول و سلطه
جویی بر شخص مقابل .بعضآ فرد با انگیزۀ دفاع از خود
به عنوان ابزارا ز آن استفاده می کند .و احساس امنیت را
پیش فرد قربانی تقلیل میدهد .
طبیعی است که اگر بگوییم که زنان و کودکان به عنوان
قربانیان اصلی در جامعه و مردان در بهترین حالت به
عنوان افراد خا طئ قید میشوند.
خشونت انواع مختلف ولی منشاء واحد دار د که من درین
جا به صورت خالصه ازاین ها نام میبرم.

 -١خشونت فیزیکی ،جسمی ،جنسی  :که اکثرآ در خااناواده
رخ می دهد .مانند زدن ،سؤ استفاادۀ جاناسای و … کاه ایان
مورد بیشتر از موارد دیگر وجود دارد.
 -٢خشونتی که توسط دولتها یا به صورت قااناون و یاا باه
صورت حمایت از فرد خاطئ صورت میگیرد.
 -٣خشونت اجتماعی  :مانند آزار و اذیت جنسی ،مازاحامات
هایی که در جاده ها و محیط کار و غیره جا ها رخ می دهاد
و یا در انزوا نگه داشتن و حبس کردن زنان.
 -٤خشونت فرهنگی  :آداب و رساوم فارهاناگای ناوعای از
خشونتی است که بر زنان اعمال می گردد .داماناۀ ایان ناوع
خشونت خیلی وسیع است.

در صورت بیکاری مرد بایدهزینۀ روزمره ومصارف خانه
را حتی به قیمت فروش تن خویش بپردازد.

 -٥خشونت روانی یا احساسی که به نام خشۆنت نا مرئینیاز
یاد میگردد :شامل سؤ استفادۀ لفظی مداوم،کنتارول و ایاجااد
محدودیت ها  ،تهدید  ،آزار و اذیات هاای روانای از طاریاق
اشاره و ایما.

هم از یکجا بودن با مرد باید ترس داشته باشد و هم از ترک
وفرار از او.

برای عده یی از زنان سؤ استفادۀ احساسی ناشی از تاوهایان
مداوم و عملکرد مستبدانۀ شوهران شان دردناکتر از حامالاۀ
فیزیکی است چرا که چنین رفتاری اعتماد باه نافاس را نازد
آنان از بین میبرد.

اگر به مخمصه یی روبه رو شود و نداند از کی کمک
بخواهد ،نباید فرار کند.

اینهاست دغدغه های زنده گی نیمی از جامعۀ بشری در
سرزمینهایی که سرمایه داری مذهب و سنت های پوسیده
دران حکومت میراند.

خشۆنت چیست؟

خشونت جنسی در تمام جهاان رخ مای دهاد ،تاحاقایاقاات در
آفریقای جنوبی و تانزانیا نشان میدهد که تقریبا ً یاک چاهاارم
زنان خشونت را از طرف شریک زنده گی شان یا فرد
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هند هر روز سوگوار یک خشونت جنسی است.
در ترکیه سقط جنین و سزارین توسط حکومت اسالمگرا
ممنوع اعالم میشود
جهان غرب که خودشان را مهد دموکراسی میدانند  ،عمآل
در رابطه با کار یکسان و دستمزد متفاوت علیه زنان
تبعیض به کار میبرند .

نزدیک خانوادۀ شان تجربه کردهاند ،و تا یک سوم از
دختران اولین تجربه جنسی شان را تحت اجبار گزارش
کردهاند .خشونت جنسی تاثیر عمیقی بر سالمتی جسم و
روان دارد .در عین حال که سبب جراحت های فیزیکی می
شود ،پیامدهای فوری و طوالنی مدت دارد .تاثیر آن بر
سالمتی روان به اندازۀ تاثیر خشونت فزیکی جدی است و
ممکن است به همان اندازه طوالنی باشد  .مرگ های پس از
خشونت جنسی ممکن است در اثر خودکشی ،آلودگی به ایدز
یا قتل باشد .
سکس همراه با زور ممکن است خشنودی جنسی شخصی را
مرتکب آن میشود به همراه داشته باشد ،هرچند هدف ناهاانای
آن اغلب بیان قدرت و تسلط بر فرد تاجااوز شادهاسات .اغالاب
افرادی که با شریک زنده گی شان سکس همراه با زور انجام
می دهند معتقدند که عمل آنها قانونی است به ایان خااطار کاه
آنها ازدواج کردهاند .تجاوز به زنان اغلب به عاناوان اسالاحاه
یی در جنگ استفاده می شود؛ شاکالای از حامالاه باه دشامان،
نمونه یی از فتح و پست کردن وذلیل ساختن زنان و مردان یا
جنگجویان اسیر زن و مرد.همچنین ممکان اسات بارای تاناباه
افراد استفاده شود.

عاملین خشونت:
در افغانستان از طالبان تا مالهای مساجد یا سران قبائل حکم
سنگسار میدهند .
قانون منع خشونت ،از طرف عده یی از نماینده گان مجلس ”
ضد فرهنگ مردم مسلمان افغانستان ” اعالم میگردد.

فیلیپین تایلند و سایرکشور های این منطقه میزبان مردانی
شکم گنده و پولدار اند که برای خرید سکس و هزاران
خشونت دیگر از اقصا نقاط جهان به آن کشورها سفر
.
مینمایند.
امروز تلفات زنان از خشونت به مراتب باال تراز تلفات
زنان در جنگ ها ،زایمان و سرطان است.
درین جهان زنان که نصف جامعۀ بشری را مایاساارناد و دو
سوم نیروی کار جهان را تشکیل میدهناد ،قارباانای خشاوناتای
هستندکه نظام اجتماعی موجود  ،مسؤول آن است.
تا به حال کلیاتی را در مورد خشونت ارائه نمودیم حاال
میخواهیم به دو واقعیت انکار نا پذیر در مورد خشونت
اشاره نماییم .
اول اینکه خشونت علیه زن یک فرهنگ جهان شمول است.
اما فرهنگ ریشۀ خشونت نیست .چون فرهنگ خود
محصول شرایط مادی زنده گی انسانهاست .
به عبارت دیگر خشونت علیه زنان یاک سار رفاتاار فاردی
نیست بلکه یک سررفتاراجتامااعای اسات کاه ذریاعاه ماردان
اعمال میگردد و بازتاب آن پایه هاای ماادی جااماعاه یاعانای
روابط تولیدی است که تفاوت های جنسیتی یکی از الیه های
آن می باشد .سرمایه داری بادون تاکایاه بار ایان تافااوت هاا
( تفاوت های جنسیتی ) نمی تواند به انباشت هنگفت سرمایه
دست یابد ،و نمی تواند مرتب بر طبقۀ کارگر غلاباه حااصال
نماید.
سوال به وجود می آید که نظام سرمایه داری چه سودی از
تحمیل نا برابری بر زنان و باز تولید آن به دست می آورد؟
و چه نیازی بدان دارد؟
پیش از پاسخ دهی به این پرسش فراموش نباید کرد که

قانون احوال شخصیه شیعه گان از طرف ریس جمهور امضا
میشود

زنان تولید کننده گان نیروی کار آیندۀ زمین اند.

در ایران زنان با توسل به احکام اسالمی اعدام میشوند.

همانطوریکه مناسبات تولیدی سیستم سرمایه داری متفاوت
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از مناسبات برده داری و فئودالیسم است و چون زن درین
مناسبات جدید تامین نیروی کار برای سرمایه داری را
مینماید ،بدین ترتیب سرمایه داری ستم بر زن را سیستماتیک
تر و سازمان یافته تر از نظام های طبقاتی پیشین کرده است.
درین دوره موقعیت شغلی زنان همواره پنهان نگهداشته
میشود و هویت زن از موقعیت مادری همسری و موقعیت
خانواده گی اش داده میشود .
خشونت رایج امروز بر زنان با ظهور طبقاتی که
درچارچوب نظام سرمایه داری شکل گرفته است تداوم پیدا
کرده و سازمان یافته تر گردیده است و هدف آن منضبط
کردن کنترل بر بدن زن و تولید مثل که نیروی کار آینده
است میباشد.
نگاهی گذرا بر تاریخ رشد سیستم حاکم سرمایه داری ،درک
مسآله را آسانتر مینماید.
تمام قرن  ١١و  ١١را طبقات حاکماه مصاروف تاربایات و
کنترل تولی ِد ماثال زناان در چاارچاوب خااناوادۀ پادرسااالر و
مردساالر بود.
رشد سرمایه داری درین آوان فشار بازرگای بارای افازایاش
نیروی کار به وجود آورده بود.
در اواخر قرن  ،١١در کشور های اروپایی تمایل دیواناه وار
به ازدیاد جمعیت انسانی یا نیروی کار انسانی بارای انابااشات
سرمایه محسوس میشد .درین زمان قوانینی وضع شد کاه در
چوکات آن سیاست تولید مثل سرمایه داری شکل می گرفت .
رهبران مذهبی هم همگام با این مناسبات قدم بر میداشتند ،در
این دوران ،فرهنگی غالب شد که هر شکل از کاناتارل تاولایاد
مثل و هر گونه تمایالت جنسی غیر مولد را کار شیطان می

دانست و زنان را متهم به قربانی کاردن باچاه هاا در باارگااه
شیطان می کارد .از اواساط قارن  ١١تاماام حاکاومات هاای
اروپایی اشد مجازات را علیه جلوگایاری از باارداری ،ساقاط
جنین و طفل کشی ،به کار می بردند .شکل های جدید پایایادن
زنان حامله ابداع شاد .در ساال  ١٥٥١در فارانساه قااناونای
وضع شد که هر زن حامله را موظف به نام نویسی می کارد
و اگر بچه قبل از غسل تعمید می مرد ماجاازات ماادر مارگ
بود .شبکه ی جااساوسای ماخاصاوصای بارای یاافاتان ماادران
مجرد و محاروم کاردنشاان از هار ناوع حاماایات اجاتامااعای
تشااکاایاال شااد .حااتاای پااناااه دادن بااه چااناایاان مااادراناای جاارم
محسوب میشد.
در فرانسه و آلمان ،دولت قابله هاا را ماجاباورباه جااساوسای
میکرد  .تمام تولد ها گزارش میشد و سیستم صاحای طاوری
عیار شد ه بود که در شرایاط اضاطاراری ،حایاات طافال بار
حیات مادر ترجیع داده میاشاد .حاتای تاا اواخار قارن  ١١در
اروپا زنان به اتهام طفل ُکشی اعدام می شدند.
در قرون وسطی زنان به اشکال مختلفای از حامال هاای ناا
خواسته جلوگیری می کردند و کنترل زیادی بار پاروساه ی
تولید مثل خویش داشتند .اما با ظهور سرمایه داری رحام آن
ها تبدیل به قلمرو عمومی شد که توسط مرد و دولت کاناتارل
می شد.
در اواخر قرن  ١١سرماایاه داری از طاریاق وضاع قاوانایان
جدید برای اولین بار یک طبقه بندی اجتامااعای جادیاد باه ناام
زن خانه دار بوجود آورد .می دانیم که با تسلط یافتن سرمایاه
داری صنعتی در اروپا ،بخش بزرگی از پرولتاریای صنعتی
را زنان و کودکان تشکیل می دادند .شدت اساتاثاماار ماوجاب
مرگ و میر زودرس و گسترده در میان زناان کاارگار باود.
بسیاری از آنان نه می توانستند و نه اناگایازه ای داشاتاناد کاه
فرزند بزایند و بار اردوی کاار و زحامات بایافازایاناد .جاالاب
اینجاست که بورژوازی تشکیل خانواده را بارای کساانای کاه
مالکیت نداشتند ممنوع کرده بود .به کارفرمایان قدرت پلیسی
داده شد که اخالق کارگران خود را کنترل کنند و هار گاوناه
هاام خااوابااگاای خااارج از ازدواج و فاارزناادان حااراماازاده را
گزارش دهند .بعد از جنگِ فرانسه و پروس در ساال ١١١١
سقط جنین نیز غیر قانونی و مشماول اشاد ماجاازات شاد .بار
ماباانااای سااازمااانادهاای «خاااناواده»  ،ساارماایااه داری دسااتااماازد
کارگران را نیز بر مبنای تولید و بازتولید خانواده تعیین
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کرد .اما زن خانوادهی کاارگاری ناه حاقای بار ایان دساتامازد
خانگی داشت و نه بر فرزندان خود.

نقش دین در توسعه سرمایه داری
برای مشروعیت بخشیدن به این روابط ،دین همواره نقش
مهمی بازی کرده و می کند .در جریان انقالب های ضد
فئودالی در اروپا ضربات سختی به کلیسا و روابط
پدرساالری که از ستون های نظام فئودالی بودند وارد آمد.
اما بورژوازی ،بعد از رسیدن به قدرت ،برای تثبیت و
تکامل نظام اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک خود ،کلیسا و
نهاد خانواده ی پدرساالر را احیاء کرد و به خدمت
گرفت .سرمایه داری آنطوریکه کارل مارکس میگوید،
صرفآ نظام مادی نیست  ،بلکه ترجیحآ از ایده ها و ارزش ها
و آرمان های مذهبی ای سر چشمه میگرد که صرفآ نمیتوان
با مناسبات مالکیت  ،تولید ،فناوری یا نظام آموزشی اش آنرا
تطبیق داد.
سرمایه داری در بدو تولد از مناسبات فیودالی ،با کلیسا و
مذهب در افتاد ،از اصالت فرد در دفاع بر خواست ،اما به
زودی مجددآ مذهب و کلیسا را به آغووش کشید ،و همچنان
به تبیعت از واقعیت وجودیش ،پدرساالری را در کارکرد
نظام اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک خود ادغام کرد.
ماکس ویبر در مقاله یی زیرنام روح سرمایه داری و اخالق
پروتستانی  ،فرهنگ و به صورت ویژه دین را عاملی میداند
که بدون استثنا در شرق و غرب شیوه و راه های پیشرفت
فرهنگی را تعیین کرده است .در دورۀ رشد سرمایه داری ،
کار به مفهوم زنده گی  ،در محور قرار میگیرد .به وقت
آزاد ،به دیده تحقیر نگرسته میشود و حتی مانند
(علی) بیکاری را مادر فساد میدانند .
کالوینیسم یعنی دکترین ” جان کالوین” از بنیاد گزاران
پروتستانتیسم  ،از این نظر دفاع میکند که بشر طبیعتآ به
گونه یی خلق نشده است که بتواند خدا را با قلب و روحش
کامآل دوست بدارد ،بلکه آنان به گونه ای خلق شده اند که به
خواهشات نفسانی و خواست های خود شان گردن نهند .برای
جلوگیری ازین معصیت  ،بایست بشر همیشه مشغول به کار
باشد ،تا فرصت فکر کردن به خود و خواسته هایش را
نداشته باشد .اخالق “کار” پروستانتیسم ،کمک عظیمی به

انقالب صنعتی نمود .با انقالب صنعتی کار از محیط خانه
بیرون آمد .در صد سال اول دوران انقالب صنعتی ،با
وصف ایجاد تغییراتی چنین شگرف در تولید ؛ مرد ساالری
همچنان پا بر جا ماند .هر حرکتی بر علیه نگرش مرد
ساالرانه ،حمله به اساس نظام بود  .به همین دلیل  ،در
فرانسه  ،اولمپ دوگوژ را با گیوتین اعدام کردند  ،او زنی
بود که در مقابل بیانیهی حقوق مردان و شهروندان ،بیانیهی
حقوق زنان و شهروندان را صادر کرده و رژیم جدید را به
دلیل محروم کردن زنان از ورود به دولت به باد انتقاد
گرفته بود .از آنچه گفته آمدیم ،پیوند مرد ساالری ،حاکمیت
مرد و فرودستی زن  ،با اساس ساختار نظام های مبتنی بر
طبقات  ،در پیوند است .هر گونه تالش جدی برای رهایی
زن ،نا گذیر از کوره راه مبارزۀ طبقاتی میگذرد وآزادی
کامل زنان پیش شرط آزادی کامل جامعه است.
مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی مینوسند که باازتاولایاد
جامعه ی بشری جوانب مختلف دارد که باازتاولایاد نایاازهاای
مادی و بازتولید نسل از مهمترین آن هاست .و این بازتاولایاد
ها همواره در چارچوبۀ روابط اقتصادی -اجتماعی معیان و
فرهنگ شکل گرفته توسط آن روابط انجام می شود .مارکس
این حقیقت را روشن می کند که در مالکیت خصوصی بارده
داری  ،فئودالی و سرمایه داری  ،برده گی اعضای خااناواده
حداقل به شکل تلویحی وجود دارد زیرا رئیس خانواده از آن
ها بهره کشی می کند.
در تعریف روابط داخلی در خااناواده از واژه ی «باردگای
نهفته» استفاده کرده و می گویند« ،اولین شکل مالکیت ،هار
چند به صورت خام ،در بردگی خانواده نهفته است».

زنده باد هشتم مارچ ،روز تجدید
پیمان برای رهایی انسان از ستمی که با ایجاد
طبقات به وجود آمده ،و با محو طبقات به بایگانی
تاریخ سپرده میشود.
زنده باد سوسیالیسم
مبارزۀ طبقاتی را هم نمیتوان بدون ایجاد تشکل
های رزمندۀ سوسیالیستی ،به جلو برد.
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نقش زنان در ایران علیه رژیم
ضد زن جمهوری اسالمی و
روش های اقتصاد
نئولیبرالیستی ...موانع و افق
ها و مواضع کدامند!!!
مینا زرین
ایدئولوژی سیستم سرمایه داری ،در ارتابااط باا پادیاده زن و
نقش زنان در اجتماع ،پایه و اساس اش بر مرد سااالری باناا
نهاده شده است و تنها بخااطار پایاشابارد اهاداف اقاتاصاادی و
کاااالیاای دیاادن آنااان ،امااروزه بااا راه و روش اقااتااصاااد
نولیبرالیستی به زنان اجازه دخالتگری در عرصه اجاتامااعای
و تولید کاالیی را می دهد.
در قرن بیست و یکم ما هر روز شاهد پیوستن زنان بسیااری
به بازار کار هستیم .جامعه ایی چاناد قاطابای ،کاار ارزان باا
بهره ایی هنگفت ،نداشتن بیمه و نداشتن شیرخوارگاه و ماهاد
کودک مناسب ،در جااماعاهی ماعااصار کاناونای زناان اولایان
قربانیان طارحهاای تاعادیال اقاتاصاادی ،خصاوصایساازی و
بحرانهای اقتصادی هستند .رشد پدیدههای ناهنجار اجتماعای
ناشی از آن مانند اعتیاد و بیکاری که ماوجاب افازایاش آماار
طالق شده و نبود حمایتهای دولتی و بیسامانی اقتصادی و
تعطیلی بنگاههای اقتصادی ،معضالتی را برای تاماام ماردم،
به خصوص زنان بهوجود آورده است .در عین حال که زنان
ارزانترین ،مطیعترین ،مطلوبترین و سود زاترین نایاروی
کار برای چرخش سرمایههاایشاان ماحاساوب مایشاوناد و باا
»خانهدار «خواندن ،کارشان آن را صارفاا یاک »فاعاالایات
درآمدزا «مینامند و فوق استثمار زنان را ماخافای مایکاناناد.
دستمزد پایین را توجیه و امکان سازمانیابی را میگیرند.
می توان در این قسمت اینگونه نتیجه گرفت:
تضاد بنیادی سامانه سرمایهداری هاماچاناان هاماان اسات کاه
پیش از این نیز بوده است :تضاد کار و سرمایه .آنچه به ایان
پدیده ابعاد تازه بخشیده ،رشد سترگ نیروی تاولایاد ،کااربارد
گسترده فن آوریهای نوین و خودکاری بیش از پایاش تاولایاد
در همه عرصههای اقتاصاادی ـاـاـا و نایاز رسااناهای ـاـاـا در
مقیاس جهانی است که انباشت افسانهوار سارماایاه در دسات
اندک کسان از یک سو و بی چیزی و بی حقوقی گسترده

زحمتکشان و بخشهایی از الیههای میانی را در کشاورهاای
گوناگون ،از سوی دیگر دامن زده است.

اما زنان در ایران !!!!!
نقش زنان حرکات اعتراضی زنان علیه رژیم سارماایاه داری
– اسالمی حاکم بر ایران را باید از جنبه هاای ماخاتالاف ناقاد،
بررسی و تدوین کرد .زنان در ایران بخاطر تلفیق ماذهاب باا
دولت تحت ستم مضاعف قرار می گیرند .دراین راستا زناان
در ایران ،از یک طرف در تقابل با سیستم سارماایاه داری و
ازطرف دیگر با قوانایان ماذهابای ( اساالمای ) مای باا یسات
مبارزه خود را به پیش ببرند.از این منظر،مبارزه زنان علایاه
رژیام جامااهاوری اسااالمای،نااقاش بسایااار ویاژه باه خاود ماای
گیرد .،زنان در مباارزه عالایاه رژیام جاماهاوری اساالمای در
صف اول پیکاار قارار دارناد و در تاداوم تاالش هاای خاود
برایرهایی و آزادی ،بعد از به قدرت رسایادن ایان رژیام زن
ستیز در تمامی حیطه های – سیاسی ،اجتماعی و – ...رژیام
را تا امروز به چالش کشیده اند .شرکت فعال و دخاالاتاگاراناه
زنان در مبارزات سیاسی قبل و بعد قایاام باهامان  7531در
سازمانها و احزاب چپ و مترقی ،از آنجمله شرکت فعال در
سرنگونی رژیم سرمایه داری  -سلطنتی ،تظاهرات  8مارس
سااال  ،7538ماابااارزات زنااان پاایااشاارو در کااردسااتااان تااا
دخالتگری مساتاقایام درحارکاات اعاتاراضای دوره اخایار –
حضور وسیع و خود جوش زنان در اعتراضات اجتماعی و
سیاسی ،به روشنی به نقش مهم زنان درمبارزه علیه رژیم را
به اثبات می رساند .

تاریخ خونبار  8مارس درجهان:
حال نگاهی به تاریخ خونبار 8مارس یعنای ماباارزه و تاالش
زنان در کارخانجات نساجای نایاویاورک و اداماه ،ماباارزات
زنان برای به رسمیت نشاانادن  8ماارس در کاناگاره زناان
دربین سالهای  7091تا  7079و اناتارنااسایاوناال دوم اولایان
تشکیالتی بود که از این تصمیم حماایات کارد .روز 8ماارس
 7077درخیانهای آلمان اتریش و دانمارک با مارش زنان باه
لارزه در آمااد و در فااوریاه و  8مااارس  7071زنااان در
پتروگراد تظاهرات عظیمی را بر علیه گرسنگی و جنگ و
نابرابری و تزاریسیم سازمان دادند .دهه ها بعد از آنجایی که
روز  8ماارس زیار سالاطاه فااشایاسایام هایاتالاری در تاماامای
کشورهای تحت سلطه فاشیسم غیر قاناونای اعاالم مای شاود.
اماا بااا ایاان وصااف سای هازار زن سااال 7051در اساپااانایااا
تظاهرات کردند و شعار و فریاد ،نان و صلح را سر دادند،

8
علنی در سطح جامعه و کاارخااناه و ماحال ساکاونات و کاار
میزند و زنان و مردان بسیاری را باه زنادان اعادام و حاباس
های طوالنی و طاقت فرسا ساوق مایادهاد .از ساویای دیاگار
ایران که جنگ جنگ تا کربال را سر میداده ،باعاد از ساقاوط
رژیم صدام و راه یابی تروریسیم اساالمای باه عاراق ،شااهاد
کشتاری دیگرمی باشیم .بله آنان زن ستیزی و انسان ستیزی
را صادر کرده و می بینیم :روزنامه اماراتی گلف نایاوز مای
نویسد:

ترور حدود  04زن به بهانه بد حجابی:
در همین حین مبارزات زنان در جنبش رهایی باخاش فارانساه
و آلمان جان تاازه ایای مای گایارد .روز زنای کاه در جاناباش
برابری طلبانه در انقالبهای اکتبر  ،7071چایان ،شایالای و...
روز جهانی زن برشمرده می شود.

 8مارس اسفند در ایران سال :3177
در رژیم نوپای اسالمی ،روز زن بعنوان یاک سانات غاربای
محسوب گاردیاد و رژیام عاناوان کارد :بازودی روز زن در
حکومت اسالمی اعاالم مای شاود .خامایانای و دولات مالای و
مذهبی بازرگان به پوشش زنان حمله ور مای گاردناد در ایان
راستا ،اما زنان در تظاهرات تااریاخای چاناد روزه  8ماارس
اسفند  31در تهران ،اهواز و تبریز  ...سازماندهی می کنناد و
فمنیست های امریکایی و فرانسوی که در آن زمان در ایاران
بودند و شاهد این حرکت تاریخی بودند را شگفت زده کرد.
بحث آزادی زن و تعرض به نظر و نگاه خمینی و اوبااشاان
دولتی و حزب اللهی ودولت ملی و مذهبی بازرگان به باحاث
روز و کشمکش دولت و زنان تبدیل می شاود و عالاماا بارای
احترام گذاشتن سنن شرقی وایراد نداشتن یک چارقد را برای
یک ریاضت بدنی فتوا میادهاناد و از طارف عالاماا یای چاون
طالقانی بیان می شود :یک چاارقاد ماگار اناداره ایای دارد و
مگر چه می شود این چارقد که وزنی ندارد سرشان کاناناد ...
با عنوان این فتواها جو را مسموم و ضد زن می سازنناد .در
اینحین زنان هم بیکار ننشسته و تظاهرات  8مارس  31را بار
ضد حجاب سازماندهی می کنند و شعار نه شرقای ناه غاربای
آزادی جهانی است سر می دهند و یا در طالاوع آزدی جاای
حق زن خالی است سر می دهند ...عقب نشینی دولت اسالمی
موفق آمیز است و تا سال  7531رژیم نمی تواند قااناون
مجازاتهای اسالمی را به تصویب برساند .اما زناان را
مجبور می سازنند با چادر و پوشش تعیین شده در محل کاار،
مدرسه ....،حاضر شوند .از سویی دیگر رژیم به سرکوبی

در پی ترور حدود  19زن به بهانه بدحجابی در استان بصره
عراق ،تندروهای مذهبی در اجرای عملیات ترور ایان زناان
نگون بخت از جانب جمهوری اسالمی حمایت شده اند.
اماراتی گلف نیوز گفت :تندروها زنان را مجبور می کنند که
شبیه زنان در ایاران روساری بار سار کاناناد و در صاورت
تخطی از آن ،زنان به قتل می رسند که نماوناه آن تارور 19
زن در بصره است.
ریاضت اقتصادی نولیبرالیسم و عذاب دادن تن و روان زناان
بطور دهشتناکی شکل قانون بخود می گیرد و ما شاهدیام کاه
سالهاست قانون تبعیض آمیاز واپساگارایااناه ای بسایااری در
مجلس تصویب می شود ،البته در حاد و شاکال خاود ،زناان
اعتراض هایی را سازمان می دهند .اماا قااناون ماجاازاتاهاای
اسالمی تصویب؛ گشت های ارشاد فعال می شوند.

نیروهای سرکوبگر اجرایی:
متاسفانه تکرار تجربهی ما زنان ایران باه وضاوح نشاان داد
که پایهی ایدئولوژیک ،نماد و شاخص یک حکومت اسالمای
موقعیت فرودست و بردگی و بیحقوقی کامال زناان اسات و
چگونه بنیادگرایان مذهبی همراه با همدستا ِن بایانالامالالایشاان
میوهچینان مبارزات عادالنه مردم هستناد .وقاتای سای و پاناج
سال پیش از دل مبارزات انقالبی مردم ایران عقبماندهتاریان
و زنستیزترین جایگزین ممکن بیرون آمد ،در واقع هدفشاان
این بود کاه تاا حاد اماکاان باه حااکامایات ساتامگاراناهی خاود
مشروعیت و تقدس بخشند و آن را در سیاساتام سارماایاهداری
جهانی ادغام کنند .شاید بتوان گفت اسالمی کردن نظاام پادر/
مردساالری مهمترین عمل در این راساتاا باود .باا اساتافاادهی
همه جانبه از اهرم های قدرت دولتی روابط ستم بار زن را
بر اساس شریعت از نو قالب بندی و بازسازی کردند .این ناه
فرهنگ ازلی و ابدی "زن مسلمان" است که احیا شاد ،بالاکاه
فرهنگ و روابط پدرساالری اسالمی بود که به پشتوانه
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سرکوب دولتی مستقر شد .جمهوری اسالمی با صاراحات
انقیاد زن را در قوانین کدبندی کرد و بارای آن دادگااه هاا و
نیروهای سرکوبگر اجرایی تخصیص داد.

جنجالی ترین لوایح تا سال :3131
یکی از جنجال ترین لاوایاحای کاه ساال گاذشاتاه در دولات و
مجلس ایران مطرح شد ،الیحه گذرنامه بود که بر اساس آن،
زنان مجرد زیر  ۰١ساال بارای صادور گاذرنااماه مالازم باه
کسب اجازه از ولی قهری یا حاکم شرع میشدند.
مناقشه بر سر سنگسارکه اجرای حکم سنگساار ،یاک ماورد
در شرع بیشتر ندارد و برای زنای محصنه و برای زن اجرا
میشود .او ادعا کرد حکم سنگسار یا اصال اجرا نشده یا اگر
هم اجرا شده محدود بوده است.
وی با اشاره به اینکه حاذف ساناگاساار از
قانون مجازات اسالمی در ماجالاس هشاتام
تصاویااب شااد ،مااجااازات از قاانااون جاادیااد
مجازات اسالمی حذف و ماجاازات چانایان
عملی بر عهده شرع گذاشته شد.
اجازه سفر زنان و تسلیم شدن مجلس گران
زنان ایرانی و مشوقهای مالی تازه بارای
فرزندآوری خانوادههای ایارانای ،تافاکایاک
جنسیتی ،تحریریه مطبوعات اصول گرا ها  /نااباراباری دیاه
زن و مرد /بحث باراباری دیاه زن و مارد در قااناون جادیاد
مجازات اسالمی سال گاذشاتاه یاک باار دیاگار در رسااناههاا
مطرح شد ١١ .دیماه ،مدیرکال تادویان لاوایاح قاوه قضاائایاه
ایران ،بر پایه الیحه جدید قانون مجازات اسالمی ،ادعاا کارد
که دیه زن با مرد «برابر» میشود .او از «براباری دیاه زن
بااا ماارد» بااهعاانااوان « نااوآوری در الیااحااه قااانااون مااجااازات
اسالمی» یاد کرد و گفت « :در قانون جدیاد مااباقای نارخ دیاه
زن از طریق صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه مارکازی
پرداخت میشود.
فعالین زن و جنبش زنان لغو کلیه قوانین تاباعایاض آمایاز و
ضد زن موجود از جمله :قوانین مرباوط باه ازدواج ،طاالق،
چند همسری ،حضانت ،ارث ،شاهاادت را ماطارح کارده اناد
اما:
پاشنه آشیل و نقطه ضعف جنباش زناان در کاجاا هاا آرمایاده
است....
 ....به رسمیت شناخته شدن حق زن بر بدن و ذهان خاویاش؛
شامل لغو حجاب اجباری و برقراری آزادی پوشش ،آزادی

انتخاب همسر و آزادی انتخاب گرایش جنسی ،رفع خشاونات
علیه زنان در کلیه عرصه هاای خصاوصای و اجاتامااعای و
جرم شناختن آزار جنسی دختران ،قتل و خشونت"ناموسی"،
جدایی دین از دولت ،و ماحااکاماه کالایاه دسات انادرکااران،
عامالن و آمران جنایات سه دهه گذشته ...
استقالل اقتصادی ،اعتماد به نفس فردی و اجتماعی زنان:
فعالین جنبش زنان ایرانی فراموش کرده اند که اگر توجه باه
استقالل اقتصادی زنان داشته باشند ،می توانند
در استراتژی مبارزاتی خود روی این نیروی عاظایام حسااب
کند  .زنی که وارد بازار کار می شود ،مناسبات اجتماعای را
تجربه می کند .کار و فعاالایات اقاتاصاادی،
چارچوب های تنگ خااناه را در هام مای
شکند ،دریچه های متعددی را می گشاایاد،
عالوه بر استقاالل اقاتاصاادی ،اعاتامااد باه
نفس فردی و اجتامااعای زناان را افازایاش
می دهد و وی را گامی و یا گام هاایای باه
باراباری نازدیاک تار مای کاناد .فامایانایاسام
ایرانی توجهی به استقالل اقاتاصاادی زناان
و اهمیت آن در پروسه رسیدن به باراباری
کامل زن و مرد ندارد .به علت همین غفلت ،قادر نایاسات باه
اقشار وسیع زنانی که به خاطر فقر و وابستگی باه "صادقاه"
های دولتی ،پتانسیل باالیی بارای یااری رساانادن و تاقاویات
جنبش اعتاراضای زناان دارناد ،پایاوناد باخاورد .در عاوض،
دستگاه حکومتی به انواع گوناگون و با طرح ها و شعارهای
کاذب ،سعی در جلب بخشی از این نیروی عظیم مای کاناد و
با پرداخت " صدقه" هایی که گاه سال ها با تااخایار پارداخات
می شود ،این گروه از زنان را کاه باه لاحااظ اقاتاصاادی باه
دولت وابسته اند ،موقتا یا خاموش ،یا خنثی و یا در ماواردی
حتی به هواداری از حاکمیت می کشاند.
به سالب کشاندن و فاصله طبقاتی که واقعیتی اناکاار نااپاذیار
است .ببینیم عالوه بار ساتام طاباقااتای بار زناان کاارگار و
زحمتکش و قشر کارمند ماب و حقوق باگایار ایان کاارکارد
خشونت و آزارهای جاناسای چاگاوناه زناان را در جااماعاه
نولیبرالیسم به برده جنسی تابادیال مای کاناد  .ایان تافااوت باه
وضوح دیده می شود ولی وقتی از طبقه کارگر صحبات مای
شود این کارکرد بطور آگاهانه یا مغرضانه به حااشایاه راناده
می شود.
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خشونت در محیط كار:
وقتی صحبت از زنان كارگر به میان مي آید ،بیشتر بحث
هایی چون تفاوت میزان كار و دستمزد زنان كارگر نسبت
به مردان به ذهن خطور مي كند و خشونتي كه گاه مانند
خشونت های خانوادگی در پشت درهاي بسته اتفاق مي افتد
بی آنکه ناظری شاهد آن باشد یا دادگاهی دادرسش ،از
نظرها پنهان مي ماند
در حال حاضر یكي از مشكالت جامعه ی جهانی ،خشونت
در محیط كار است .سازمان بین المللی كار طی تحقیقاتی
صاحبان برخي از مشاغل از جمله رانندگان تاكسی ،كادر
بیمارستانی ،معلمان ،مددكاران ،صندوق دا ران بانك ها یا
فروشگاه ها ،افرادی كه در كشورهایي غیر از كشور خود
كار مي كنند ،افرادي كه به تنهایي كار مي كنند و بخصوص
ساعت كارشان شب است را بیشتر در معرض خشونت
دانسته و تاكید كرده در این میان خشونت ،زنان را بیشتر
تهدید مي كند .همچنین یافته های این سازمان حاكی از این
واقعیت است كه خشونت روانی یكی از جدی ترین انواع
رایج خشونت در محیط كار است .براي آغاز مبحث
خشونت ،تعریفی از آن الزم است كه بتواند ابعاد گسترده این
رفتار ضد اجتماعي را در بربگیرد .اما چنین تعریف جامعي
به ندرت یافت می شود .به طور كلی خشونت مجموعه
رفتاری است كه یك فرد در مورد شخص یا اشخاصی
اعمال می كند و باعث آسیب جسمی ،جنسی ،روانی و
اقتصادی قربانی یا قربانیان می شود .آسیب ها ی شدید
جسمی ،معموال نماد خارجی دارند مثل سوختگی ،شكستگی
و پارگی ،اما رفتارهایي چون فریاد زدن صاحب كار،
شكستن یا پرتاب کردن شیء به نشانه ی عصبانیت و به
طور كلی آسیب های روانی ،آثار مخرب مخفی و درونی
دارند .البته ضرب و شتم و آزارهای جسمی و جنسی نیز

ویرانگری رواني از جمله افسردگی ،اضطراب و انزجار از
خود ناشی از توهین وتحقیر به همراه می آورند كه درمان
آنها زمان بر و نیازمند مشاوره های طوالنی مدت است.
یكي از اشكال رایج خشونت كه متوجه كارگران بویژه
زنان كارگر است خشونت كالمی و در نتیجه روانی برخی
كارگاه ها و شركت ها است .اگرچه خشونت كالمی امكان
دارد به صورت تحقیر یا توهین توسط صاحبكار نسبت به
هر دو جنس زن و مرد اعمال شود اما این توهین ها در
رابطه با زنان سمت و سوی دیگری گرفته و دالیل متفاوتی
را شامل می شود .عالوه بر این ،خشونت تنها از سوي
كارفرمایان اعمال نمي شود بلكه بخش عمده اي از آن
مربوط به همکاران مرد است .بنا بر سطوح مربوط به
همتایان مختلف كارگری و محیط های كار ،كارگران زن
غالبا مورد تحقیر واقع شده و در صورت بروز یک اشتباه،
از اولین نقطه اي كه تحقیر مي شوند زن بودنشان است.
تفكر مرد ساالری كه سعي بر ناتوان جلوه دادن زن دارد
سعي مي كند به شكل تحقیرهاي كالمي ،زن را وادار به
خانه نشیني كرده و با از بین بردن اعتماد به نفس وی نشان
دهد كه جامعه ی زنان ،یك جامعه ی مصرفي وابسته است.
چنین تفكري با بزرگنمایي اشتباهات زنان كارگر و استفاده
از الفاظ خاص ،تصور ناتوان و نیازمند بودن را در زنان
دروني كرده و به نوعي آنها را شرطي مي كند ،بدین نحو
كه حتي براي انجام كوچك ترین كار خود را نیازمند تائید
مردان كارگر یا كارفرما می دانند .گاه این زنان دچار
تردیدهاي فراوان نسبت به نحوه ی كارشان شده و تا آنچا
پیش مي روند كه دچار وسواس فكري مي شوند و هیچ گاه
از كار خود راضی نیستند ،حتا وقتی در مقایسه با همکاران
مرد کار بهتری ارائه می دهند.
شكل دیگر خشونت كالمی ،شوخي هاي جنسی كارگران
مرد است .چنین شوخی هایی عموما در جمع هاي چند نفره
ی مردان و نزدیك به جایگاه زنان به صورتی كه قابل
شنیدن باشد صورت مي گیرد .آنها با تعریف شوخی های
مبتذل جنسی ،دست به دست گرداندن تصاویر مبتذل و به
كار بردن الفاظ ركیك ،سعي بر ایجاد تنش و در نتیجه
برانگیختن واكنش زنان دارند .به قول كیت فیگز «نسبت به
جوك هاي جور واجور مي شود بي اعتنا بود و انتظارش را
داشت اما تكرار متلك ها و عناد ،تحقیر كننده و منزوی كننده
در این میان زنان كه در مقابل عیش ورزی مردان است»
همیشه مقصر قلمداد می شوند ،اگر برایشان مقدور باشد از
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بکدام افق و دورنما سیاسی باید متکی باشند؟ مبارزاتشان را
ا کدام جناباشاهاا اجاتامااعای باایاد گاره بازناناد؟ و عالایاه کادام
گرایشات سیاسی باایساتای ماباارزه کاناناد؟ افاق و دروناماای
سیاسی حرکات اعتراضی زنان – که در پروساه رشاد خاود
باید به یک جبتش واقعی و دخالاتاگار تابادیال گاردد – حاول
خواسته ها و مطالبات روشن می بایست شکل  ،سازماندهای
و به پیش برود و متکی باشد.بدون تردید حرکات اعتاراضای

محیط خارج می شوند و در غیر این صورت مجبور به
تحمل فشار رواني مضاعف هستند زیرا در صورت

زنان در پیوند با مبارزات اجتماعی دیگر است که می تاواناد
به ساراناجاام بارساد  ،از آناجامالاه باا ماباارزات کاارگاری ،
دانشجویان ماباارز و  .....گاره خاورده اسات .اگار زناان و
همکاری تنگاتنگ با دیگر جنبشها را پیش رو گرفته باودناد

اعتراض ،اولین پاسخ متوجه خود زن است كه چه رفتاری
نشان داده كه مردان به خود اجازه ی چنین اعمالي را داده
اند .تازه اگر زنی شهامت این را داشته باشد که شكایت کند،
برای اثبات گفته هایش به شاهد نیاز دارد .اما در وضعیتی
كه امنیت شغلی در حداقل است ،چه همكاران زن و چه مرد

كه نمونه آن را میتوان در مصر و الجزایر تجارباه كاردیام
و در قدم بعدی می توان باه تشاكایال و ساازماانادهای هاای
درونی و گاها علنی روی آورند و مجموعهای از هستههای
پراکنده و متکثر در عمل و اندیشه بوجود آید.
در این  53سال زنان در ایران ازشکستن تابوهای اجتماعای

حاضر به پذیرفتن چنین كاری نمي شوند و نمي خواهند با
شهادت دادن به نفع قربانی ،كار خود را از دست بدهند
خشونت های كالمی و جنسی بیشتر از همه متوجاه زناان و
دختران مجرد ،مطلقه ،بیوه یا بسیار فقیر كارگار اسات .ایان
قشر به دلیل نوع تعریف جامعه از جایگاهشان ،آسیب پاذیار

به هر نحو و کم رنگ کردن مفاهیم غلط ازدواج و تن نادادن
به سرکوبها ی فرهنگی توانستند عرصاه را بارای حضاور
هرچه پررنگ تر کردن زنان فراهم کند و هویت خواهی را
تا مرز برابری اجتماعی و سیاسی پیاش بابارد اماا هایاچ گااه
کافی نبوده و نکته مهام دیاگاری کاه در پاروساه کاار باا آن

هستند و در معرض پیشنهادهاای تاحاقایارآمایاز هاماكااران یاا
كارفرمایانشان قرار می گایارناد .هار چاناد کاه باا تاوجاه باه
فرهناگ جااماعاه ،اغالاب زناان قارباانای از گازارش کاردن
خشونت متحمل شده اجتناب می کنند ،با اینهمه یک نگااه باه

برخورد کردیم،پدیده ان جی ها می باشد .آلمان و کشورهاای
دیگر تحت نام کمک NGOها در جنبش زناان ،جاواناان و
تشکل های خود گردان بسیار فاعاال اناد و باناوعای سایااسات
زدایی و رادیکالیسم زدایی را انجاام مایادهاناد .الاباتاه ایان هاا

روزنامه ها و حوادث گزارش شده کافی است تا ردپاایاي از
انواع حاد مطرح شده ی چنین خشونت هایای را در ماحایاط
کار بازیافت .از طرفی اغلب زنها باه صاورت پااره وقات
استخدام موقت مي شوند و به هنگام تعدیل نیروی کار ،جازء
اولین كسانی هستند كه در معرض خطر اخراج قرار دارناد.
البته تفكر غالب بر سیستام سارماایاهداری ماردسااالر ،زناان
كارگر را قشر سرخورده و نایاازمانادی مایداناد كاه باه هار
قیمتی حاضر باه كاار اسات ،باه هامایان دلایال در صاورتای
نشانهی پیكان اخراج از روی او برداشته میشود كه به كاار
مضاعف و حقوق كم رضایت میدهد.

سالیان مدیدی است به علت دسترسی به منابع ارزان و مهاار
انقالب با کمک بانکها از جمله بااناک تاجاارت جاهاانای یاک
تکه می اندازند و صد تکه پس می گایارناد در ایان ناوع داد
وستد ها با ارزهای قدرتمند چون دالر و پوند و یورر به این
تشکل ها میدهند و متاسفانه جاناباش هاا را وابساتاه و ابازار
دست ان جی ها می گردد می کنند .انقالب و شورش تعطیال
و فقط  1تا مدرسه و کنفرانس و ستااد اداری و باورکاراسای
را بنام پروژه خود یاری تشکیل می شود .این آلتارنااتایاوهاای
فرموله شده برای جلوگیری از تعمیق مبارزه طبقااتای ماورد
استفاده قرار میگیرند.

حال در خاتمه سوال این است که جنبش رهایی زنان برای
مبارزه علیه این همه تبعیض ،نابرابری و آزار جنسی بر

اما جنبش زنان به لحاظ نظری و طبقاتی با موانع فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی با موارد باال مواجه است .اما چه
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بخواهیم و چه نخواهیم ،جنبش زنان ،رو باه آیاناده دارد ،در
حالی که قوانین مذهبی و خشونت و تبعیض بر زناان رو باه
گذشته دارد ،اینها در دو مسیر مختلف حرکت می کناناد .اگار
قرار باشد ،جنبش زنان با ریشه های نظام ساناتای در افاتاد و
تمام مبنانی و قوانین نظام جمهوری اساالمای را باه چاا لاش
بکشد ،بایستی متکی به خود،دست به زانو خودش بگذارد و
با نیروی درونی خودش به سمت جلو حرکت بکند و باتاواناد
زرادخااااناااهی تااانفاااروشااای ،تاااجاااارت انساااان ،کاااارهاااای
« غیررسمی»  ،خدماتی ،بیگاری و نگهاداری از فارزنادان و
تکیه بر استقالل و معشیت زنان راخاواساتاه و ماطاالاباات را
جدی و بدون مماشات بیان سازد تا بتواند نیروی عظیم زناان
را بسوی خود جذب سازد .
در پایان بحاثام دلام مای خاواهاد ،یاک جامالاه هام باه ماردان
سیاسی ،مبارز و مردان اجتماعی ومباارزات مادنای باگاویام
،اگراقتدار مردانه در طبقه کارگر امری واقعی و قابال لاماس
است ،اگر جنسیت در این طبقه فاراماوش شاده اسات و اگار
هاماایان اقاتاادار مااردساااالراناه بااخاش باازرگای از تااباعاایااض،
نابرابری و آزار جنسی و بخش بازرگای از مشاکال بارزناان
در جامعه و اجتماع و خانه می باشد ،باید مردان باخاشای از
راه حل باشند ،اگر مردها بخش بزرگی از مشاکال هساتاناد،
باید بخشی از راه حل هم باشند .یعنی دغدغه و تالشای بارای
محو ستم جنسی بر زنان را بطور جدی تار پایاگایاری کاناناد.
شاناااخاات مسااائاال اجاتااماااعای در خااالء صااورت ناماایگاایاارد.
نمیتوان در کاتااباخااناه یاا در حالاقاههاای ماحادود نشاسات و
مشکالت تودههای زنان را دریافت اما آن چه تامل باراناگایاز
است ،عدم شرکت مردان بسیاری درجلسات ومباانای جاناباش
زنان وعدم پوشش خبری موضوعا ت مربوط به زناان در
بسیاری ازسایت ها ورادیو مای بااشاد ،ناتایاجاه اتاخااذ چانایان
رویکردی بازگذاشتن دست اپوزیسایاون راسات اسات کاه باا
خیال راحت و بهدور ازشرم افکار عمومی رافریب دهاناد و
همین امر باعث سرخوردگی ودر تنگنا وانتخاب های تحمیال
شده قرار می گیرند بایستی نشان داد متحد واقعی آناان در
پراتیک و اندیشه چه کسانی همراه جاناباش زناان و رهاایای
زنان می باشد.

بهشت ثروتمند ،جهنم فقیر است
بهشت ثروتمند  ،جهنم فقیر است
نان و گل سرخ همه جا فقط براي چند برگزیده ایست
آقایانی ثروتمندی كه سرهای شان را باال مي گیرند
این زنان بي خانمان را نخواهند دید با كودكي در بغل
و اشكهایي كوچكي كه در چشمان كودك مي درخشند
پولدارها این ناله ها را نمي شنوند  ،مشغول عشق و مستی
اند
هر یکشنبه زود ناقوس های کلیسا نواخته میشود
و پنج وقت اذان میدهند
خدا را ستایش میکنند
سرود بخشش آسماني مي خوانند
و هر روز شروع میشود زندگی با تکبیر دروغین
ده نفر جان میكنند وآن یكي میاساید
در مکتب آموختم
سربازان به ندرت مي میرند
آموختم كه همه آزادند
این چیزیست كه معلم به من گفت
آموختم كه پلیس ها دوستان ماست
آموختم كه عدالت هرگز نمي میرد
آدم ها به خاطر جرم هایش مجازات میشوند
حتي اگر گاهي وقت ها اشتباه كرده باشند
آموختم که حكومت ها باید قوي باشند
رهبران عادل
وآنها را بارها و بارها انتخاب مي كنیم
بلی معلم گفت ولی من دیدم که
سربازان بخواست دولت ها هر روز میمیرند
آزادی خیالی بیش نیست
پلیس ها ندای آزادی را در گلوی من خفه میسازد
دیدم هر لحظه عدالت را رگ میبرند
آدم ها برای افکار شان مجازات میشوند نه جرم شان
حتی اگر برای حقوق انسانی شان هم باشد
تازه مجرمین رهبر اند
و بخاطر پول شان بر ها انتخاب میشود
بلی این است واقعیت جهان من
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سوسیالیسم و رهایی زنان
سحر صبا
موضوع بحث امروز وضعیت زنان در جامعه سرمایه داری
و چگونگی رهایی آنها است .اسارت و به بند کشیدن زنان
تنها مختص نظام سرمایه داری نبوده و با سرمایه داری
آغاز نشده است .در نظامهای طبقاتی گذشته زنان همچنان
در انقیاد و اسارت بوده اند .ولی بدون شک انقیاد زن و
استفاده از نیروی کار ارزانش یکی از اصلی ترین و بنیادی
ترین اصول نظام سرمایه داری برای انباشت ثروت و
افزایش ستم و نابرابری و بی حقوقی به تمام انسانها است.
جامعه بورژوایی باالترین شناخت را از قوانین کسب سود
دارد .استثمار زنان در مقایسه با مردان سودهی افزونی
برای سرمایه داران دارد .گرچه زن ستیزی مختص به نظام
سرمایه داری نیست اما بشدت در آن تنیده شده و شکل ویژه
ایی بخودش گرفته که آن را در قالب سرمایه داری مرد
ساالری می توانیم ببینیم .ستم بر زنان و ستم بر کارگران
ریشه های مشترکی دارند .تقسیم کار مالکیت خصوصی و
استثمار که در مورد کارگران که با ارزش اضافه برای
صاحبان سرمایه همراه است و در مورد زنان هم بشکل کار
ارزان و هم کار بدون مزد خانگی خودش را نشان میدهد.
فقدان کار ،بیمه بیکاری و تامین اجتماعی ،کارهای پاره
وقت و مقاطعه کاری و کم اهمیت ،کار یکنواخت و بدون
امکان ارتقای مهارت و ارتقای شغلی ،همه و همه دامنگیر
بخش اعظم زنان هر جامعه است .به اینها اضافه کنید
دختران کار و خیابانی که بدون حمایت و هیچ سر پناهی
کار می کنند و هم از حق کودکی محروم هستند و هم از
حقوق زنان .زنان و دختران جوانی که برای دست یابی به
آزادی اجتماعی با معضالت و مناسبات سختگیرانه جنسی
در جدال هستند .این زنان و دختران جوان با ساختار خانواده
مرد ساالر و متاثر از سنتهای ارتجاعی روبروند ،و در کنار
آن هم در خانواده بار سنگین کار خانگی را بدوش می کشند
جزء بی حقوق ترین افراد هستند .بویژه در خانواده های
مذهبی زنان از فشارهای مضاعف برخوردارند .گاها ذهنیت
افراد خانواده نسبت به این زنان و دختران جوان تا جائی
است که زن به عنوان انسان به حساب نمی آید ( بویژه در

کشورهای جهان سوم) .زن ناموس مردان خانواده است ،تن
و بدن زن در مالکیت مرد است .زن اختیار آنچنانی ندارد و
این نظام مرد ساالر است که برای او تصمیم می گیرد.
انعکاسی از این نگاه بشدت تبعیض آمیز و تحقیر آمیز را
می توانیم در قضایا تجاوزات گروهی و موضع حاکمیت
راجع به آن ببینیم که بجای محکوم کردن عامالن به سرزنش
قربانیان می پردازد .و یا تدوین طرح عفاف و حجاب برای
دختر بچه های سنین پائین در مدارس نشانه ایی از نگاه
کثیف جنسیتی به کودکان است .این سرکوبهای سیستماتیک
شامل پایه های اقتصادی -اجتماعی نظیر تقسیم کار و
مالکیت و استثمار و عوامل ایدئولوژی مثل ایدئولوژی
مذهب می باشد که توسط نظام حقوقی و ساختارهای سیاسی
تقویت میشوند .و در نتیجه مسئله زن هم اقتصادی و سیاسی،
هم حقوقی و هم فرهنگی است .مسئله ای که در قالب تبعیض
جنسیتی بر نصفی از جمعیت هر جامعه و بشکل یک پدیده
جهانی بروز کرده است .ما سوسیالیستها مسئله زن را حول
شکاف سنت و مدرنیزه تبیین نمیکنیم .بر این عقیده ایم که
اندیشه های سنتی و مدرن ،مناسبات سنتی و مدرن ،در
مسئله زن دخیل هستند .ما مسئله زنان را نه اقتصادی و
فرهنگی ،و نه حقوقی و نه جنسیتی آنطوریکه فمنیستها سعی
می کنند آن را نمود دهند نمی بینیم .بلکه بر اساس
ماتریالیست تاریخی در مفهوم علمی آن یعنی بر اساس تعیین
چند جانبه عوامل و روابط ساختاری آنها و عامل اقتصادی
تبیین می کنیم .از این جهت ما سوسیالیستها ستم جنسی و
طبقاتی زنان را دو مقوله ایی می دانیم که کامال بهم ربط
دارند .و بر این اعتقادیم که ستم بر زنان منشاء طبقاتی دارد.
ما معتقدیم که ستم و تبعیض علیه زنان ریشه در ذات نظام
طبقاتی دارد و می دانیم که سرمایه داری تنها نظامی نبوده
که ستم بر زنان را روا داشته است ،در نظامهای قبل از
سرمایه داری با پیدایش مالکیت خصوصی و دولت زنان هم
تحت ستم بوده اند .هر چند سرمایه داری در بعضی
کشورهای توسعه یافته به یُمن مبارزات جنبشهای اجتماعی
مجبور شده ،به یکسری قوانین حقوقی و حمایتی از زنان تن
دهد ،اما این قوانین برای رهایی زنان کافی نیستند .بدون بر
چیدن سرمایه داری و بر پایی جامعه ایی که در آن اکثریت
جامعه بر زندگی خود کنترل داشته باشند و از خطر تهدید
فقر ،ناتوانی و سرکوبرها شده باشند و جامعه بر پایه مالکیت
اجتماعی بنیان نهاده شده باشد ،محو کامل ستم علیه زنان
امکانپذیر نیست .این نگاه تفکیک کننده که حل مسئله زن را
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از مجراهاییمجراهایی پی می گیرد که قائم به رفع ستم
طبقاتی علیه زنان نیست ،اثر نادرستی بر استراتژی جنبش
زنان دارد و این ذهنیت را بوجود می آورد که برابری
حقوقی مسئله پدیده ستم بر زن را حل کند .بسیاری از مردم
به فمینیسم به عنوان یک آلترناتیو در مقابل انقالب
سوسیالیستی فکر می کنند باید گفت از قرن نوزدهم به بعد
فمینیستی وجود داشته است ،که قطعا با انقالب سوسیالیستی
سازگاری ندارد .در واقع مانعی است برای مبارزه طبقاتی و
شرکت زنان در جنبشهای سوسیالیستی .این نوع فمینیسم
معتقد است که مردان ( ازجمله مردان طبقه کارگر) دشمن
زنان هستند .این فمینیستها بجای آنکه بکوشند بینش مردان
طبقه کارگر را تغییر دهند و در عمل آنها را وادار به
حمایت از زنان نمایند ،به سادگی امکان وجود جنبش
مشترکی از زنان و مردان در مبارزه طبقاتی را نفی می
کنند .مسئله فمینیستها تنها در شیوه های رفرمیستی و سازش
کارانه این و آن نیست بلکه در نوع نگاه به پدیده زن و
مبارزه برعلیه ستمی است که بر زن روا است ،در عین
حال این بینش جدایی طلبی که زنان به طور مجزا در امر
رهایی خود می توانند به تنهایی و بر علیه مردان مبارزه
کنند ،تدبیری نادرست و از سر استیصال و راهی برای
جدایی بیشتر زنان از مردان از یکدیگر است .زنان برای
مقابله با نظامی که همه ما را سرکوب می کند ،و برای
اینکه مردان را وادارند که ضرورت تغییر جهان را دریابند،
سازمان دادن مبارزه ای مشترک با مردان را می طلبد.
در جامعه امروز ،زنان در رابطه با شغل ،دستمزد ،تحصیل
و رفاه ،مورد تبعیض قرار می گیرند .بیشتر زنان از نظر
مالی به مردان وابسته هستند و بدون هیچ کمک و یاری بار
مراقبت از کودکان و سالمندان و بیماران را بدوش می
کشند .در جامعه ما زنان برابر نیستند ،آزادی ندارند ،و از
احترام به معنای واقعی برخوردار نمی باشند زنان باید قادر

شوند ،که با این وضعیت مقابله کنند و در یک جبهه
مشترک با مردان به مبارزه برخیزند.این تفکر که علت ستم
جنسی زنان این است که زنان با مردان برابر نیستند و اگر
این برابری حاصل شود کافی است ،باید گفت ،برابری با
مردان کافی نیست ،زیرا مردان خود نیز برابر نیستند .تا
زمانی که ما در یک جامعه طبقاتی زندگی می کنیم ،برخی
از زنان بدون هیچ بیم و واهمه ای قادر خواهند بود از
وضعیت بهبود یافته ی خود برای استثمار و سرکوب
دیگران و بویژه زنان استفاده کنند .البته در مقام مقایسه با
مردان ،ما هنوز حتی در سطح جهانی تعداد کمتری زن
سیاستمدار ،کارفرما و مدیر داریم .اما آیا تعداد بیشتری از
این زنان ،آن چیزی است که نیاز داریم؟ آیا زنان در نقش
صاحبان سرمایه و یا جزء هیئت مدیره کمپانی با یک زن
کارگر می توانند از یک حقوق برابر برخوردار باشند؟
قطعا نه ،زن کارگر بوسیله زن سرمایه دار همان اندازه
استثمار میشود که بوسیله مرد سرمایه دار .اینجا مسئله
جنسیت نیست که زن کارگر را به بردگی و انقیاد می کشاند
بلکه مسئله کامال طبقاتی است که شما به عنوان یک زن به
چه طبقه ای تعلق داری .به عنوان مثال(مارگارت تاچر)
یکی از طراحان و اجراکننده طرح نئولیبرالیسم و از نماینده
گان واقعی بورژوازی بود که باالترین خدمت را به
بورژوازی جهانی نمود و بیشترین ضربه را به طبقه
کارگری جهانی وارد ساخت .بهمین دلیل زنان بخشی از
طبقات مختلف جامعه بشری هستند ،اگرچه در همه حال
همه زنان از ستم جنسیتی برخوردارند ،اما هم زنان ثروتمند
و صاحب قدرت وجود دارند که استثمار می کنند و به
طبقات دارا متعلق دارند و هم زنان کارگری ،که استثمار
میشوند و جامعه را بر دوش خود حمل می نمایند و ثروت
می آفریند .اکثریت عظیمی از زنان طبقه کارگر ،امروزه
خود کارگر هستند؛ اما در رابطه با کار تفاوت هایی بین
کار زنان و مردان کارگر وجود دارد ،که بر تجارب،
هشیاری و بر مبارزات آنها تاثیر می گذارد .از جمله:
کارگران نیمه وقت ،مقاطعه کار ،مشاغل کم مهارت و
کارگاههای تولیدی زیر  10نفر ،بیشتر به زنان اختصاص
دارند و دستمزدی کمتری از مردان می گیرند و از بیمه،
مزایای کاری و امنیت شغلی برخوردار نیستند .حتی در
بسیاری از مراکز تولیدی که مردان و زنان کارگر کار
مشابه هم انجام میدهند ،در این مراکز هم دستمزد کارگران
زن از کارگران مرد بمراتب کمتر است .برای خاتمه دادن .
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به این وضعیت که شایسته بشری نیست مبارزه همه جانبه
ای را می طلبد .
برای مارکسیستها ،مبارزه طبقاتی تنها راه تغییر جهان،
خالصی از طبقات حاکم کنونی ،و ایجاد جامعه ای است که
توسط کارگران و برای مردم کارگر بر پا و اداره میشود.
جامعه ای که در آن انسان حاکم بر سرنوشت خود است و با
فقر فالکت و سرکوب روبرو نیست ،و با اتکاء بر توانائی
های خود در سازندگی جامعه مشارکت می نماید .زنان باید
بخشی از این مبارزه باشند .رهایی زنان برای تحقق اهداف
این مبارزه حیاتی است .زنان نمی توانند در انتظار بمانند ،تا
پس از انقالب سوسیالیستی به گونه ای آزاد شوند .افزون بر
این ،مبارزه برای سوسیالیسم نمی
تواند به تاخیر بیافتد ،تا باور کهنه
همگی کارگران در مورد جایگاه
زنان تغییریابد .باورها در حین
مبارزه شروع به تغییر می کنند .جدا
نمودن مبارزه علیه ستم بر زنان
بدون در نظر گرفتن محو استثمار
زنان و برقراری کامل سوسیالیسم خطایی است که به اندازه
جدایی مبارزه با استثمار زنان به سرنگونی جمهوری
اسالمی نادرست است .این وعده گرایی سوسیالیستی و
سرنگونی طلبی انتزاعی جریانات چپ غیر کارگری هر دو
آفتی هستند که جنبش زنان و جنبشهای اجتماعی را بکلی بی
محتوا می کنند .مبارزه با ستم و استثمار زنان جزء پایه ایی
برنامه و مبارزه کمونیستها در چهارچوب مبارزه برای
سوسیالیسم است .بدون رهایی زنان سوسیالیسم ممکن نیست
و بدون سوسیالیسم رهایی زنان .
سوسیالیستها از جنبش زنان بمثابه یک جنبش اجتماعی-
سیاسی حمایت می کنند و با پیگیری استراتژیکی در آن و
در اتحاد با سایر جنبشها خواهان تغییر بنیادی در مناسبات
اجتماعی -سیاسی – اقتصادی و فرهنگی به پیشروی آن
یاری می رسانند .کمونیستها جنبش زنان را یک جنبش
اجتماعی  -سیاسی میبینند و جنبش زنان را جنبشی
انترناسیونالیستی ارزیابی می کنند و ضمن پافشاری بر
ضرورت استراتژی جنبش زنان که فقط با اتحاد این جنبش
با سایر جنبشهای اجتماعی با در محور بودن جنبش کارگری
امکانپذیر است بر استقالل جنبش زنان تاکید می ورزند.
تحقق استراتژی و رهایی واقعی زنان امکان پذیر نیست ،جز
از طریق کمونیسم .کمونیستها باید بر ارتباط گسست

ناپذیر بین شرایط انسانی – اجتماعی زنان و مالکیت
خصوصی بر ابزار تولید پای بفشارند ،تنها از این طریق
است که مرز واقعی و قوی بین جنبش بورژوایی زنان و بر
علیه آن کشیده میشود.
سنت مارکسیستی ضرورت استقالل را در برپائی تشکلهای
مستقل زنان و لزوم پرداختن جدی به کار توده ای را در
آموزش و سازماندهی زنان کارگر و فرودست می داند،
همینطور تقویت شبکه های محلی زنان و تبدیل و اتصال آن
به یک شبکه سراسری مبارزاتی کارگران در سطح وسیعتر
بویژه در محالت کارگری را مبنای سازماندهی زنان تلقی
نموده و از رفرمهای انقالبی که
مبارزات زنان را قدمها به جلو سوق
میدهد حمایت می نماید .ما فعالین
سوسیالیست مسائل زنان را به مثابه
بخشی از مسائل اجتماعی -طبقاتی
بررسی می کنیم و آن را جدا از مبارزه
طبقاتی نمی دانیم .جنبش سوسیالیستی
زنان باید به خودی خود یک جنبش توده
ای و بخشی از جنبشهای توده ای باشد ،و نه فقط مختص به
زنان کارگر؛ جنبش همه استثمار و سرکوب شوندگان ،همه
قربانیان سرمایه داری .
از دیگر وظائف سوسیالیستهای جنبش زنان برقراری و
تقویت پیوندهایی بین جنبش زنان در منطقه و جنبش جهانی
زنان می باشد ،همچنین دخالت موثر مارکسیستها در مباحث
نظری جنبش زنان احیای سنتهای رادیکال مبارزاتی زنان و
حمایت و تقویت آنها تشکیل و تقویت محافل سوسیالیست
زنان و نزدیک کردن نگرش وعمل آنها به همدیگر به
منظور یک جبهه سوسیالیستی زنان ،چارچوب عمل و
استراتژی ما سوسیالیستها را در قبال جنبش زنان تشکیل
میدهد .البته از نظر تاریخی انقالب کارگری اکتبر در سال
 1917این امر سازماندهی زنان را متحقق نمود .زنان
کارگر رل مهمی را در انقالب  1917بازی کردند؛ در
حالیکه فمینیستهای اشراف و طبقه متوسط در واقع علیه
انقالب بودند ،بخصوص علیه انقالب کارگری اکتبر.
طولی نکشید که حکومت شورایی تازه متولد شده در اکتبر
 1917قدمهایی را در راه رهایی قانونی زنان برداشت.
طالق ،سقط جنین ،و تسلط کلیسای ارتودوکس بر ازدواج
شکسته شد؛ و دولت در مقابل رفاه مادران و فرزندان
مسئولیت پذیرفت .اما بلشویکها می دانستند ،که رهایی
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قانونی فقط اولین قدم برای آزادی واقعی زنان است .بدون
تغییر در شرایط اجتماعی – اقتصادی زنان نمی توانستند به
آزادی ای که حتی قانون به آنها قول می داد ،دست یابند .این
سنت سوسیالیسم انقالبی است ،که آزادی زن را با قدرت
کارگری همراه می کند .و تضمین کننده تغییرات بنیادی
است ،اما تغییرات کامل نمی شوند ،تا زمانیکه جهانی که در
آن زندگی می کنیم ،تغییر کند؛ تا زمانیکه جامعه برای
نیازهای بشریت سازمان دهی شود و نه برای سود .و این
تغییر ،تنها از طریق یک انقالب سوسیالیستی میسر است.
و در برهه ایی از تاریخ هستیم که هیچ مبارزه سیاسی
اجتماعی در هیچ نقطه ایی از جهان بدون سازماندهی شدن
نیمی از جمعیت مبارزان و معترضان در آن عرصه که
رادیکالترین و پی گیرترین بخش آن یعنی زنان ،به پیروزی
نخواهد رسید .کمونیستها باید بر اساس مسئولیت سنگینی که
بر دوش دارند و بر اساس وظیفه تاریخی اشان بیشتر از هر
زمان دیگری در جنبش رهایی زنان دخالتگر باشند و
رسالتشان را در قبال این جنبش به انجام برسانند.
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زنان تونس یک گام به جلو!
تنظیم کننده :مینا اخگر
بخشی از برنامه به مناسبت  8مارس در اتاق پالتاکی در 7
مارس 2014

اواخر ژانویه تونس ،کشوری که در سال 2011جرقه جنبش
های اعتراضی دنیای عرب را زد  ،شب هنگام غرق در
شادی بود .عده زیادی از نماینده گان در مجلس از خوشحالی
گریه کردند  ،یا همدیگر را در آغوش گرفتند و یا رقصیدند.
آخر وقت روز یکشنبه قانون اساسی با اکثریتی از نماینده
گان به تصویب رسید .اصالحاتی که دو سال کار داشت و
 217نفر روی آن کار کرده بودند ،در کشاکش گرایشات
مدرن و لیبرالی و آته ئیست با جریا ن اسالمی ،که حزب آن
اهدا  40درصد صندلی های پارلمان را اشغال کرده بود،
بنفع برگشت به وضعیت قبلی حذف شد .اپوزیسیون که دو
نفر از سازمانده گان خود را با ترور از دست داده بود تا حد
تهدید جدی برای رد کردن کل قانون اساسی پیش رفتند.
بحران سیاسی با در دست داشتن ردی از ترور اپوزیسیون
توسط گرایش اسالمی شدت گرفت و حزب ان اهدا مجبور به
استعفاء شد و دولتی موقت سر کار آمد .بموازات بحران
سیاسی و تغییرات در روبنای سیاسی تغییراتی در قانون
اساسی بوجود آمد .هفت ژانویه امسال گزارشی از تونس
پخش می شود ودر جراید وروزنامه ها ی جهان بیشترین
خبرها را به خود اختصاص می دهد :شورای قانون اساسی
تونس با اکثریت آرا برابری حقوقی مردان وزنان را
بتصویب می رساند  .متن مصوبه چنین است :تمام مردان
وزنان شهروند تونس در قانون دارای حقوق ووظایف
یکسانی هستند بدون هیچ برتری  .بدینوسیله در کشورهای
عربی تونس ازلحاظ قانونی دارای نقش مهمی در این رابط
می شود .فعال حقوق زنان در تونس احلم بلحایی ازاین
تصمیم استقبال می کند  .با وجود اینکه از پنجاه سال پیش
تونس با دیگر کشورهای عربی در رابطه با مسئله حقوق
زنان تفاوت های داشته ولی کماکان در تونس نیزمرد ها
برتری داشته اند و از جمله می توان به حق ارث برای
مردان اشاره کرد .با وجود این طرفداران حقوق انسانی
معترضند که با وجود تصویب قانون اساسی در رابطه با
حقوق زنان کماکان ،تبعیض های جنسی و نژادی و مذهبی و
سیاسی حاکم است.
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هزاران نفر از مردم در شهرهای تونس دست به تظاهرات
زدند و برعلیه اعمال محدودیت در رابطه با حقوق زنان
اعتراض کردند .زن انسانی است مثل انسانهای دیگر یکی
از شعارهای اصلی بود .حقوق زنان می بایست در قانون
اساسی درج شود .و یکی دیگر از شعارها این است که
زنان اجازه نخواهند داد که آلت دست حزب اسالمی ان اهدا
قرار گیرند  .قنون چی گم شو زنان قوی اند .تاریخا روز
سیزده آگوست جایگاه مهمی برای زنان در تونس دارد 13 .
آگوست  1956زنان قانونا حقوقی منجمله حق جدایی را
بدست آوردند که در کشورهای عربی نظیر نداشت .علت
اعتراضات و تظاهرات در تونس اصالحیه ای بود که در
قانون اساسی در رابطه با حقوق زنان آمده بود  .پیشنهادی
بود از طرف کمیسیون قانون اساسی که در پاراگراف 28
آمده بود زنان و مردان همدیگر را کامل می کنند .واین
پیشنهاد به تصویب حزب اسالمی ان اهدا رسیده بود.
تظاهرات اعتراضی پاراگراف اصالحی را به چالش
کشانیدند و اعالم کردند که در این مصوبه زنان فقط با
مردان تعریف شده اند .آنها اعالم کردند که قانون سال
 1956که در آن قید شده بود زنان و مردان از لحاظ قانونی
دارای حقوق اجتماعی یکسانی هستند و هر شهروند زن و
مرد از حقوق و آزادیهای بدون تبعیض برخوردارند ،باید
.
بماند.
مسئول انجمن زنان دموکرات  ،احلم بلهاج در یک نوشته ای
اعالم کرد که اصالح جدید در قانون اساسی وحشتناک است
 ،چرا که زنان شهروند درجه دوم نیستند و می بایست
تصحیح شود  .فعال حقوق زنان ،لینا بن محینی در سایت
اینترنتی می نویسد  :در زمان دیکتاتوری بن علی ما برای
تثبیت حقوق زنان در زمینه های مختلف مبارزه کردیم از
جمله برای حق ارث درباره زنان وامروزه تازه دوباره برای
ابتدایی ترین حقوق زنان می بایست مبارزه کنیم .این یک
عقب گرد خواهد بود طوری که روزنامه فرانسوی فیگارو
درج کرده است.
ازاکتبر  2011که حزب اسالمی ان اهدا قدرت را بدست
گرفت مبارزه علیه آن بویژه از سوی زنان گسترش پیدا
کرد .در زیدی بوزید جایئکه آتش اعتراضات توده ای علیه
بن علی شعله ور شده بود  ،مردم روز  3شنبه به خیابانها
ریختند وهمچون سال  2011خواهان سرنگونی رژیم شدند .

آنها خواهان دستگیر شده گان تظاهرات های روزهای
گذشته شدند  .تظاهر کننده گان به افزایش هزینه های آب و
برق وفقر و بیکاری و نیزانجماددستمزد ها با توجه به تورم
اعتراض کردند  .مردم معترض مسئولیت چنین وضعیتی را
رژیم حاکم دانستند .
ادامه بحران سیاسی در کشورهای عربی و نیز تونس و
عدم راه حل از طرف دولت های موجود ،تحت فشار قرار
گرفتن جریانات اسالمی و خصوصا اخوان المسلمین
وبرکناری مرسی در مصر ،زمینه های فعالیت های زنان
درجریان اعتراضات از جمله عواملی بودند که اعتراضات
توده ای در تونس را با شرکت وسیع زنان در آن دوباره
شعله ور کرد وطی آن نه تنها اصالحیه های ارتجاعی از
قانون اساسی حذف شد بلکه دولت اسالمی حاکم نیز
ازقدرت رانده شد .بی شک این پیشرفتی حقوقی برای زنان
است و پایداری آن تنها در به چالش کشانیدن پایه های مادی
سرمایه داری در تونس و در قالب جنبش اجتماعی کارگران
و زنان کارگرمی تواند پا بر جا بماند.

