
 در دفـاع از انتخـابات آزاد
 انتخـابات فرمايشـي را تحـريم کنيـم

 

کند کـه از هميـن        ريزي ساختمان يک جامعه آزاد کمک مي  پايان عمر يک حکومت مستبد زماني به پي

 .امروز مردم براي اعاده حقوق خودمبارزه کرده وبتوانند اين حقوق را درجامعه رعايت وتثبيت کنند
 

راه پايان دادن به اين زورگوئي و مقابله با ناديده گرفتن حقوق مردم ايران، مبارزه و پافـشاري بـر      

حق آزادي انتخاب، خواست برگزاري انتخابات آزاد و تامين شرايط آن از جمله آزادي احـزاب، آزادي   

 .مطبوعات، آزادي بيان و لغو همه قوانين تبعيض آلود بر اساس جنسيت، مليت، نژاد و مذهب است

 2صفحه  کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران     

 ارگـان مـركـزي سـازمـان اتحـاد فـدائيـان خلـق ايـران
 ١۳٨۶   اسفنـد   

١٥۲ 

 

كنفرانس روزا لوكزامبورگ در 
 برلين

 

خواهد چيزي بشود و بـه جـايـي         اگر چپ مي

برسد، نياز به سياست متعلق به خود، فرهنـگ  

متعلق به خود و وسايل ارتباط جمعي متعـلـق   

 .به خود دارد

اين شعار مثل پرچم سرخي در تـمـام طـول          

  .کنفرانس در اهتزاز بود
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 19صفحه      ر شرافـتـبرگردان امي

 مارس روز جهاني زن 8ويژه 
 

 طرح سهميه بندي جنسيتي، قانوني كردن تبعيض است
 4صفحه       مرضيـه دانـش        

 

 نگاهي به جنبش زنان در سالي كه گذشت
 5صفحه ايران      خلق فدائيان اتحاد سازمان زنان کميسيون          

 

 زنــان در خــاور ميــانـه
 10صفحه ناهيـد جعفـرپور                     

 

 تزهاي پيشرو فرانسوي،
 تا چه حد براي جامعه امروزي مهم و معتبراند؟

 »سيمون دوبووار«مصاحبه آليس شوارتس با 

 16صفحه ترجمه مرضيه دانش                
 

 ها و برندگان بازنده
  بازتاب اجتماعي ليبراليزه کردن صنايع نساجي در بنگالدش

 20صفحه       ترجمه و تلخيص از اميـر شرافـت_ زابينه فرنشيد             

 

 مارس 8گرامي باد صدمين سالگرد 
 !روز همبستگي زنان جهان

عليرغم موج وسيع سرکوب و اعمال تبعيض عليه زنان براي فرستادن آنان به چهارديواري خانه،                  

 .هاي زنان براي احقاق حقوق برابر، ادامه يافته است مبارزات و تالش

هاي همرزمانمان در راه رسيدن به     مارس به زنان ايران و جهان، تالش ۸ما ضمن شادباش صدسالگي 

نهيم و دست همه آنها را در تالش براي رسيدن به               حقوق برابر و رفع تبعيض جنسيتي را ارج مي         

 .فشاريم هاي جنبش زنان و ايراني آزاد مي خواست

در  »آزادي«شعــار  3صفحه  ايران خلق فدائيان اتحاد سازمان زنان کميسيون     
 انقــالب

 

از آن زمان تا کنون جمهوري اسالمي درکش از          

. آزادي تغيير کرده و سير منفي پيموده است         

در ابتدا درک بازتري داشت و امروز همان درک،   

توان   اين سير نزولي را مي     . تر شده است    تنگ

هم در فکر سران اصلي حکومت مشاهده کرد و          

توان در کل حکومت جمهوري اسالمي به         هم مي 

 .روشني ديد

 راديو فرانسه _ مصاحبه فرنگيس حبيبي 

 24صفحه با محمـد اعظمـي     



 ١۵۲اتحـاد کـار     ۲صفحـه     ١۳٨۶اسفند    

 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران آزادي  ـ  دمـوكراسـي  ـ  عـدالت اجتمـاعي  ـ  سـوسيـاليسم

راي مردم همواره از طرف حاکمـان زيـر پـا       
گذاشته شده است و بعد از هـر دوره کوتـاه        
تحوالت سريع، ديکتاتوري و استبداد جديدي    
جاي قبلي را گرفته اسـت کـه در ايـن ميـان             
حکومت مـذهبي جمهـوري اسـالمي در نـوع          

ايـن حکومـت    .  خود بدترين آنها بـوده اسـت       
رغم آنکه از دل يک انقالب ضـد اسـتبدادي     به

سر برآورده است، خود به ايجاد و استحکام    
تـر از پيـش، دسـت        استبدادي به مراتب سياه

 .زده است
راه پايان دادن به استبداد و بي حقوقي مردم    
الزاما تغيير آن بـا اسـتبدادي ديگـر نيـست،             
پايان عمـر يـک حکومـت مـستبد زمـاني بـه             

ريـزي سـاختمان يـک جامعـه آزاد کمـک             پي
کند که از همين امروز مردم بـراي اعـاده         مي

حقوق خود مبارزه کرده و بتوانند اين حقوق    
از ايـنرو   .  را در جامعه رعايت و تثبيـت کننـد   

مبارزه براي آزادي انتخابات و مبارزه بـراي    
حق حاکميت مـردم بـر سرنوشـت خـود، از           
مجراي مبارزه با نقـض ايـن حقـوق توسـط           

 .گذرد جمهوري اسالمي مي
ترديدي نبايد داشت که بدون حـضور مـردم      

ها، حکومت جمهوري اسالمي  در پاي صندوق
هـر چنـد اپوزيـسيون      .  تواند برجا بمانـد     نمي

آزاديخواه، امروز قـادر نيـست بالفاصـله از          
اين فضا براي پايان دادن به اختناق  استفاده    
کند، اما بدون بايکوت اين انتخابات فرمايشي، 

شـود و     هاي رژيم اسالمي سست مـي    نه پايه
تواند در برابر حکومـت قـد       نه آلترناتيوي مي

راه پايان دادن به اين زورگوئـي و        .  برافرازد
مقابله با ناديده گـرفتن حقـوق مـردم ايـران،        
مبارزه و پافشاري بـر حـق آزادي انتخـاب،           
خواســت برگــزاري انتخابــات آزاد و تاميــن       
ــه آزادي احــزاب، آزادي          شــرايط آن از جمل
مطبوعات، آزادي بيـان و لغـو همـه قوانيـن             
تبعيض آلود بر اساس جنسيت، مليت، نژاد و    

 .مذهب است
ما گر چه به عنوان يک نيروي مخـالف نظـام      
جمهــوري اســالمي خواهــان برچيــده شــدن      
بساط اين نظام هستيم، اما نه تنها نـسبت بـه     

 3صفحه  توجه نيستيم، انتخابات درايران بي

ــساد و             ــاتالق ف ــان در ب ــت چن ــن حکوم اي
توانـد    خودکامگي فرو رفته است که حتي نمي 

ــذيرد کــه راي مــردم در محــدوده خــود           بپ
گـر  .  طرفداران نظام حاکم نيز اثرگـذار باشـد    

چه آزادي کامل انتخابـات بيـن حکومتگـران          
تواند به تغيـيري جـدي بيانجامـد،       کنوني نمي
تر شدن اين دايـره، نـشانگر هـراس          اما بسته

حکومت از دخالت مـردم، حـتي در محـدوده         
و بيانگر عمق فاصله  "  ها خودي"جابجا کردن 

 .گيري آنها از مردم است
رسميت شناختن حق    انتخابات مفهومي جز به

انتخاب آزادانه مردم، بدون دخالت صـاحبان     
قدرت، ندارد و آزادي انتخابات بـدون آزادي     

حق انتخاب با حق  .  معنا است انتخاب شدن بي
ورود آزادانه شهروندان بـه انتخابـات معنـا          

انتخاباتي که در آن تنها از مـردم  .  کند پيدا مي
هـاي راي     خواسته شـود کـه پـاي صـندوق         

حاضر شـوند تـا افـرادي را از ميـان دايـره             
بسته حاکمان برگزينند، انتخابات نيست، بلکه   
دعوت از مردم است بـراي مـشروعيت دادن      

هـائي کـه پيـشاپيش        به انتصابات و گـزينش    
دعوتي است تنهـا بـراي    .  صورت گرفته است

. تائيد حاکمان و مشروعيت دادن به اين نظام   
حقي مردم است در برابر مـشتي     پذيرفتن بي

متجاوز و تن سپردن به توهيني است که بـه        
 .دارند حق و حقوق افراد جامعه روا مي

. جمهوري اسالمي به راي مردم بـاور نـدارد      
کنـد    اين حکومت اگر چه انتخابات برگزار مي   

کوشد که نهادهاي حکومتي را مـستقيم       و مي
و غــير مــستقيم بــا راي مــردم مــشروعيت         

دانـد،    بخشد، اما آنچه که براي خود اصل مي   
نه اصل انتخابات، بلکه تقدسي است که بـراي  

آنـان  .  نظر خود بر فراز راي مردم، قائل است
بــا مــشروعيت الهــي بــراي خــود، اراده            

از هميـن رو،    .  گيرنـد   شهروندان را ناديده مي
در طول نزديک به سي سال گذشته، نـه تنهـا    
از اهميت راي و نظر مردم کاسته شده است،   
ــوچ و           ــشريفاتي پ ــا حــد ت ــات ت بلکــه انتخاب

حکومـت حـق    .  خالي تنزل پيدا کرده اسـت  تو
امروز در همه کشورهاي نـسبتا       .  مردم است

بـا  .  آزاد جهان، حکومتگران تابع راي مردمند   
رسند و بـا هميـن راي          راي آنها به قدرت مي

مردم ايران  .  شوند  هم از قدرت کنار نهاده مي 
از انقالب مشروطيت تاکنون وبعدازپشت سر   
گذاشتن دو انقالب، همچنان در تالش براي به 
کرسي نـشاندن اراده خـود و تـابع نمـودن             

اما، در طول بيـش   .  اند حاکمان به راي خويش
از صد سال گذشته، جز در مقاطعي کوتاه، با  

 .اند هاي مستبد درگير بوده حکومت

انتخابات در جمهوري اسـالمي هميـشه غيـر       
اما انتخابـات مجلـس     .  دموکراتيک بوده است  
نظـري و فـضاي ضـد         هشتم، به لحـاظ تنـگ   

اي اســت    دموکراتيــک حــاکم بــر آن، نمونــه     
در ايـن حکومـت تمـامي جريانـات          .  بـديل   بي

اپوزيسيون، از همان آغاز و بر اساس قوانين 
جمهوري اسالمي، از حق شرکت در انتخابات 

اين محروميـت تنهـا شـامل       .  اند  محروم بوده 
بـا گذشـت زمـان،      .  حال مخالفان نبوده است  

بخــشي از نيروهــاي درون و پــيرامون ايــن        
نظـام،  همچــون نهــضت آزادي و نيروهــاي         

مذهبي نيز با ابزار نظـارت استـصوابي        _ملي
شوراي نگهبان، از گردونه رقابـت انتخابـات        

بعد از انتخابات مجلس هفتم و   .  اند حذف شده
بخصوص در جريان تدارک انتخابات مجلـس  
هشتم، تيغ تصفيه بر گردن بخش ديگـري از        
نيروهـاي معتقـد بــه نظـام و در راس آنهــا،            

در جريـان  .  طلبان حکومتي نيز نشست اصالح
ايــن انتخابــات بــراي نخــستين بــار، تــصفيه       

هاي نظارت وزارت کـشور     نامزدها، از هيئت
آغاز شد و توسـط شـوراي نگهبـان تکميـل            

ابعاد تصفيه چنان وسعت گرفته است   .  گرديد
هاي شـناخته شـده ايـن        که بسياري از چهره

نظام نيز از ورود بـه صـحنه انتخابـات بـاز            
هـر چنـد کـه بـه تعـدادي از            .  اند  داشته شده 

ــور           ــردن تن ــرم ک ــراي گ ــصفيه شــدگان ب ت
انتخابات اجازه شرکت داده شده اسـت، بـاز        
هم ابعاد حذف طرفـداران نظـام، کـم سـابقه           

سياست حذف در ايـن حکومـت جديـد       .  است
نيست، اما آنچـه کـه جديـد اسـت فرمايـشي           
شدن کامل انتخابات با نتايجي از پيش تعييـن  

 .شده است
جمهوري اسالمي همواره تالش نموده اسـت     
ــاي چــپ و             ــودن نيروه ــروم نم ــا مح ــا ب ت
دموکرات و سکوالر جامعه، حق انتخاب را به  

هـر چنـد کـه در       .  درون حکومت محدود کند   
درون حکومت نيز، اين شوراي نگهبان اسـت    

کند که چه کساني حـق انتخـاب          که تعيين مي
شــدن دارنــد، امــا تــا قبــل از مجلــس هفتــم          

توانستند براي انتخاب شدن در   حکومتيان مي
در انتخابـات مجلـس     .  انتخابات شرکت کننـد   

هفتم اين امکان محـدود و در مجلـس هـشتم        
انتخابـات مجلـس    .  تقريبا مسدود شده اسـت    

هشتم، آئينه برخورد جمهـوري اسـالمي بـه          
در قاموس اين نظام،    .  حق انتخاب مردم است

نظر و راي مردم تا آنجا اهميت دارد کـه بـه         
هـاي راي     نفع صـاحبان قـدرت بـه صـندوق         

ارزش اسـت، خـود       آنچه که بـي .  ريخته شود
 . حق انتخاب آزادانه مردم است

 

 در دفـاع از انتخـابات آزاد
 انتخـابات فرمايشـي را تحـريم کنيـم



 ۳صفحـه    ١۳٨۶اسفند    ١۵۲اتحـاد کـار     

بلکه در هر کجا که مردم کشور مـا حـضور     
دارند و با اقدامات خود در تعيين سرنوشـت    
جامعه موثرند، خود را ذينفع دانسته، نـسبت    

از .  دهيـم  به واکنش مردم حساسيت نشان مي
اينرو بر اين باوريم که حضور در پـاي ايـن     

اي بـراي       ها که کوچکـترين روزنـه     صندوق
امکان تاثيرگذاري باقي نگذاشته است، تنها به 

ما دعوت بـه تحريـم     .  سود جناح حاکم است
انتخابات مجلس هشتم را، دعوت به شـرکت    

اش،    دانيم که حکومت نکردن در انتخاباتي مي
 .از راي مردم در هراس است

براي اين که بـه تحـريم انتخابـات پاسـخ              
بـه  "  نه"بايست سياست  مناسب داده شود، مي

انتخابات مجلس هشتم و دفـاع از انتخابـات       
برخــي از   .  آزاد را بــه ميــان مــردم بــرد          

کنندگان در انتخابات، به دليل ترديد و  شرکت
انـدازي، بـه پـاي صـندوق راي              چـشم  بي
اين ترديد، با قدرت و نـيرو درهـم       .  روند مي

امـروز عمـوم جريانـات        .  شـود    شکسته مي
سياسي آزاديخواه در داخل و خارج کـشور    
اين انتخابات را قبول نداشته و آن را نفـي        

افزون بـر ايـن، حـتي برخـي از               .  کنند مي
خواهنـد     نيروهاي پيرامون حکومت نيز نمـي   

هيزم تنوري باشند که آتش معرکه انتخابـات  
اگر چه ايـن  .  سازد ور مي جناح حاکم را شعله

توانند با هم فراخـوان مـشترک      مجموعه نمي
کند که همه آناني  دهند، اما مسئوليت حکم مي

که سخن مشترکي دارند، بايکوت انتخابات را 
ساير جريانات سياسي .  صدا پرطنين کنند يک

که از امکان حرکـت مـشترک برخوردارنـد،        
متحدا با اتخاذ سياسـت و اقـدام مـشترک،          
نگذارند جمهوري اسالمي بيش از ايـن راي      
مردم را در انظار جهانيان، خرج مـشروعيت    
بخشيدن به نظام استبدادي خود کنـد و در        
داخل کشور از آن براي ارعاب و فريبکـاري    

 .استفاده نمايد
کميته مرکزي سازمان اتحاد فـدائيان خلـق       
ايران بر اين باور است که شرکت مـردم در    
انتخابات مجلس هشتم فقط و فقط بـه سـود     
حاکمان مستبد و در خدمت بقا و دوام آنهـا    

از ايـنرو خلـوت نگهداشـتن          .  گـيرد  قرار مي
گـيري و خـالي گذاشـتن             هـاي راي    حوزه

هاي راي را به سـود آزادي و بـه            صندوق
سود حاکميت مـردم و بـه زيـان اسـتبداد             

ــد   مــي در ايــن راســتا، دســت همــه           .  دان
آزاديخواهان را براي دامن زدن بـه افـشاي       
ــه            انتخابــات فرمايــشي مجلــس هــشتم ب

فشارد و از هر ايده و پيشنهادي در  مي گرمي
دفاع از انتخابات آزاد و براي پرطنين کـردن    

بـه   "  نـه "به جمهوري اسـالمي و      "  نه"صداي 
. نمايـد    اش، اسـتقبال مـي     انتخابات فرمايشي

امــروز امکانــات بــراي رســاندن صــداي          
در .  آزاديخواهان به مردم ايران کـم نيـست      

صف مشترک فرياد آزاديخواهـان را عليـه         
 .انتخابات فرمايشي پرطنين کنيم
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 ۲٠٠٨فوريه  ١٨برابر  ١۳٨٦بهمن  ۲۹

مارس، روز جهاني همبستگي زنان،       ۸امسال  
صد سال از مبارزه براي         .  صدساله شد  

اي که در      مبارزه.  گذرد  برابري جنسيتي مي  
هر گوشه از کره خاکي، رنگ و بوي بومي            
خود را داشته و در عين حال هر روز                 

از داشتن  .  تر گشته است    تر و جهاني    همبسته
حق راي که زنان در سايه مبارزات خويش          
در کشورهاي مختلف در طول اين صد سال         

اند، تا برابري در شغل و         به آن دست  يافته     
دستمزد، حق طالق، حق حضانت فرزندان،         

مسائلي ...  هاي مختلف و     حق کار در رشته    
بوده که موضوع مبارزه و تالش جنبش زنان        

جنبشي که با   .  در سراسر دنيا بوده و هست      
توجه به سطح پيشرفت دمکراسي در هر            

هاي گوناگوني را مطرح و         کشور، خواست 
براي رسيدن به آنها تالش کرده است؛              
فعاليتي که امروز در بيشتر کشورهاي جهان       
تغيير قوانين به نفع برابرحقوقي زنان،              

بخش مبارزات    دستاورد آن بوده است والهام    
 .زنان در هرگوشه جهان است

در کشور ما نيز گرچه جنبش زنان از                
تاريخي طوالني برخوردار است، اما همچون       
مبارزه براي دمکراسي در ايران، دستخوش       

اين جنبش در   .  هائي بوده است    فراز و نشيب  
هاي کوتاه آزادي، شکفته شده و راه            دوره

هاي   مستقل خود را ادامه داده و در دوره           
بلندتر سرکوب و استبداد، دچار محدوديت         
گشته و گاها جثه ضعيف آن در مقابل                

هاي دولتي و فرمايشي، از اظهار           تشکيالت
 .وجود محروم شده است

مارس،  ۸اما امروزدرآستانه صدمين سالگرد 
توان گفت که مبارزات زنان در          جرات مي   به

ايران به مرحله جديدي پاي گذاشته و به يک          
جنبش اجتماعي مطرح و غيرقابل حذف در          

جنبشي که  .  سطح کشور ما فراروئيده است     
با مقاومت در برابر محدوديت هر چه بيشتر         

هاي روزمره در زندگي       عليه زنان و دخالت    
خصوصي و اجتماعي آنان، هر روز ابعاد           

اما به تناسب رشد اين      .  گيرد  تري مي   وسيع
جنبش، تهديد وسرکوب آن نيز، بخصوص         
پس از برسر کار آمدن دولت احمدي نژاد،           
هر روز سيستماتيک تر شده است و اخيرا از         

، فشار  ”امنيت اجتماعي “جمله با اجراي طرح      
براي هرچه محدودتر کردن حضور زنان در        
عرصه اجتماعي و دخالت در حيطه زندگي          

 .تر گشته است خصوصي آنان وسيع
در سالي که گذشت ما شاهد دستگيري و            
زندان تعداد زيادي از زنان روزنامه نگار،           
وبالگ نويس، وکيل، دانشجو و فعاالن زن، از    

... و  »کمپين يک ميليون امضا    «جمله فعالين   
هاي سنگين از زندان      بوده ايم که يا با وثيقه      

 اند و يا تعدادي از آنها هنوز در  آزاد شده

 

 مارس 8گرامي باد صدمين سالگرد 
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زندان بسر برده و منتظر پايان دوره                
 .محکوميت يا تشکيل دادگاه خود هستند

هاي   عالوه بر اين، ما شاهديم که اخيرا طرح         
جديدي براي اعمال تبعيض هرچه بيشتر عليه   

طرح .  زنان در حال بررسي و تصويب است       
بندي جنسيتي براي شرکت زنان در          سهميه

هاي   کنکوردانشگاه وتفکيک جنسيتي در کتاب    
هائي   درسي حتي در سطح ابتدائي، تنها نمونه      

حضور روزافزون زنان در      .  از آن هستند   
هاي   هاي سراسر ايران در رشته         دانشگاه

مختلف و ورود هرچه بيشتر آنان به بازار           
هاي اجتماعي، دولت      کار و عرصه فعاليت     

مردساالر را به فکر چاره جوئي انداخته است    
تا از همان سنين دبستان، تبعيض جنسيتي را        

 .در ذهن آنان شکل دهد
اما عليرغم موج وسيع سرکوب و اعمال             
تبعيض عليه زنان براي فرستادن آنان به            

هاي    چهارديواري خانه، مبارزات و تالش        
زنان براي احقاق حقوق برابر، ادامه يافته           

دستگيري، شالق و زندان، هيچ کدام نه       .  است
تنها نتوانسته عزم زنان را در رسيدن به             
حقوق خويش سست کند، بلکه آنها را در             

. تر نيز ساخته است     ادامه مبارزاتشان مصمم  
کم نيستند زناني که پس از آزادي از زندان،           

باري از تجارب جديدتر، به         دوباره با کوله   
هاي خود براي رهائي از وضعيت              تالش

صفوف زنان کشور ما    .  اند    موجود ادامه داده  
عليرغم همه اين فشارها، امروز بيش از             
گذشته متحد گشته و مبارزه براي برابري          
. اجتماعي، عمق و دامنه بيشتري گرفته است       

فعالين جنبش زنان در پي دستيابي به               
هاي جديدتر، با طرح سواالتي که بر            روش

باشد، در جستجوي     پايه تجربيات تاکنوني مي   
يافتن امکاناتي جديد براي پاسخگويي به            

 .باشند رشد مي نيازهاي اين جنبش روبه
رشد زنان کشور ما،       به  امروز، مبارزات رو   

موج عظيمي از پشتيباني را نه فقط در داخل          
المللي، در بين افکار      ايران، بلکه در عرصه بين    

اعطاي .  عمومي جهانيان برانگيخته است       
جايزه اوالف پالمه به پروين اردالن يکي از           

که از جمله     »کمپين يک ميليون امضا   «فعالين  
هاي   دستگير شدگان زن بود، يکي از نمونه         

قدرداني و پشتيباني از مبارزات فعالين زن          
 .المللي است در ايران توسط جامعه بين

مارس به    ۸ما ضمن شادباش صدسالگي        
هاي همرزمانمان    زنان ايران و جهان، تالش     

در راه رسيدن به حقوق برابر و رفع تبعيض          
نهيم و دست همه آنها را         جنسيتي را ارج مي   

هاي جنبش    در تالش براي رسيدن به خواست   
 .فشاريم زنان و ايراني آزاد مي
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ها از    طرح سهميه بندي جنسيتي در دانشگاه      
سوي حکومت اسالمي، در راستاي تبعيض        

اين .  هرچه بيشتر برعليه ما زنان است           
قدرت رسيدنش،    حکومت از اولين روزهاي به    

از آنجا که با مدرنيته در تضاد قرار دارد،             
زنان را که در صف مقدم مبارزه برعليه             
ارتجاع قرار دارند مورد تهاجم قرار داد، آنان        
را با شعار يا روسري و يا توسري، وادار به          
پذيرش حجاب اجباري نمود و در ابعادي           

سابقه، به تسويه آنان از ادارات،                  بي
بند   حتي قوانين نيم  .  دست زد ...  ها و   دانشگاه

مصوب دوره پهلوي را نيز تحمل        »خانواده«
نکرد و قوانين ارتجاعي شرع اسالم را               

 .جايگزين آن ساخت

جمهوري اسالمي درطي نزديک به سي سال        
گذشته، بجاي حل معضالت مردم و بويژه ما        

افزايش .  زنان، بر مشکالت ما افزوده است        
بيکاري زنان نسبت به مردان، نداشتن حق          

تر شدن فقر و       طالق و حضانت بچه، زنانه      
آوري هرچه بيشتر آنان به تن فروشي،          روي

فروش دختران و زنان جوان در کشورهاي         
 .، مويد اين امر است...حوزه خليج فارس و

اين حکومت همواره تالش کرده است که ما          
را در چارچوب تنگ خانه محصور ساخته و         
. از ورودمان به جامعه جلوگيري نمايد             

دليل نيست که درصد زنان شاغل در              بي
هاي عضو سازمان همکاري اقتصادي        کشور

نسبت به مردان در اين کشورها، دو به سه           
که در کشورهاي اسالمي، از        است، در حالي  

 ۱۰تا      ۸الجزاير گرفته تا مصر و ايران، بين         
. درصد زنان در بازار کار شرکت دارند            

خواهند ببينند و يا          حکومتگران حتي نمي    
توانند بفهمند که حضور بيشتر دختران و         نمي

زنان در مجامع دانشگاهي و مراکز توليدي          
اکثر کشورهاي جهان، نه تنها براي اين              

ساز و نگران کننده نيست،         کشورها مشکل 
هاي رشد بيشتر اين جوامع را           بلکه زمينه 

 .موجب گرديده است

سنن و شرع اسالمي را در آستانه قرن               
تنها .  يکم بر جامعه حاکم گردانند         و  بيست

خصيصه وويژگي عمل اينان، قانوني ساختن      
و گسترش اين سهميه بندي است که تا کنون         

شکلي محدودتر و غير ثبت شده، در بطن            به
فرهنگ وجامعه مردساالر و مذهبي ما جاري       

 .بوده است
جمهوري اسالمي از اولين روزهاي حياتش        
همواره از اوج يابي جنبش مترقي و حق              

. برده است   سر  طلبانه ما زنان در وحشت به      
اين حکومت قصد دارد با اين اقدام                   

ستيزانه خود، مانع حضور ما در سطح            زن
جامعه گرديده و از  پيوند ما با ديگر                   

هاي    هاي مترقي و بويژه جنبش             جنبش
آنان .  دانشجويان و کارگران جلوگيري نمايد     
ها را    حضور هرچه بيشتر ما در دانشگاه         

براي خود مشکل آفرين و نگران کننده               
آنان، اگرچه اين سياست            .  دانند    مي

کنند، ولي    گرايانه را درعمل پياده مي       تبعيض
هاي    با وجود تائيد صريح مرکز پژوهش          

 .مجلس، از اعالم آن شرم دارند
هاي مجلس شوراي اسالمي        مرکز پژوهش 

خود حضور تعداد بيشتر زنان         در گزارش 
ساز خوانده    ها را مشکل     در سطح دانشگاه   

در مورد مشکالت ناشي از      اين مرکز   .  است
ها و مراکز     حضور بيشتر زنان در دانشگاه     

آموزش عالي تاکيد کرده است که سازمان          
رشته و در     ۲٦در    ۱۳۸۵سنجش، در سال     

 ۴۰تا    ۳۰رشته، سقف      ۳۹در    ۱۳۸٦سال  
درصدي براي ورود دختران به دانشگاه           

: آمده است اين مرکز   درگزارش.  گذاشته است 
عالي و    نسبت دختران براي ورود به آموزش “

کنندگان در کنکور سراسري و               شرکت
تاکنون   ۱۳٦۲شدگان دختر از سال         پذيرفته

طوري که تعداد     گيري يافته به    افزايش چشم 
درصد به    ۴۲کنندگان زن در کنکور از        شرکت

 ۳۲شدگان نيز از      درصد و ميزان پذيرفته     ٦۵
درصد ارتقا يافته است که اين         ٦۵درصد به   
 .”است هايي شده ساز بروز نگراني امر زمينه

 مرضيـه دانـش

 طرح سهميه بندي جنسيتي،
 قانوني كردن تبعيض است

بندي شکاف      در تازه ترين گزارش رده         
، به راحتي به نقش مذهب       جنسيتي در جهان  

در تبعيض و پايمال شدن حقوق زنان اشاره         
براساس اين گزارش، دختران       .  شده است  

دانشجو در کشورهاي مسلمان، درصد            
کمتري را نسبت به پسران دانشجو به خود          

کشورهاي طوري که      اند به   اختصاص داده 
در انتهاي اين جدول جاي        همچنان  مسلمان

بندي، هرسال از سوي بنياد         اين رده .  نددار
يس انجام   ئاقتصاد جهاني مستقر در سو         

در گزارش امسال اين بنياد، بار         .  شود  مي
هاي    ديگر کشورهاي اروپاي شمالي رده        
اند، اما    باالي جدول را به خود اختصاص داده      

هاي آخر اين رده      کشورهاي مسلمان در رتبه   
 بر اساس اين گزارش،    .  اند  بندي قرار گرفته  

از بين    )عمدتآ غير مسلمان  (کشور      ۸۳در  
کشور، تعداد زنان دانشجو بيشتر از           ۱۴۱

راحتي نشان      آمار فوق به    .  مردان است  
دهد که در کشورهائي که مذهب  در آنها            مي

در حاکميت قرار دارد و يا داراي نفوذ قابل           

 5صفحه  توجهي است، 

هاي شهري و      مردانه کردن اتوبوس   _  زنانه
ها، ممانعت از ورود زنان به               بيمارستان
ها براي تماشاي مسابقات ورزشي،       ورزشگاه

 »حمايت از خانواده  «تصويب اليحه زن ستيز   
ها، همه    بندي جنسيتي دانشگاه    و اينک سهميه  

پستوي خانه فرستادن     و همه در راستاي به     
مانده و    ما زنان و حاکم گرداندن سنن عقب        

اما ريشه  .  احکام شرع در سطح جامعه است      
بندي در جامعه مردساالر، اساسآ       اين سهميه 

نه به جمهوري اسالمي، که به فرهنگ وسنني        
گره خورده است که دين و قدرت آبشخور           

با پيدايش ارزش اضافي در        .  اند  آن بوده 
عرصه توليد، زورمداران حاکم براي               
تصاحب اين ثروت باد آورده، از مذهب براي        
به حاشيه راندن رقباي خود و از جمله زنان          

اند که آنان را به        بهره گرفته و تالش نموده     
نيروي پشت جبهه چرخه توليد و بردگان            

 .مزد خود بدل سازند بي
نگرش مذهب درطي چند هزار سال گذشته به        

عنوان شهروند درجه دو، در احکام         به  »زن«
غير انساني آن تبلور يافته است تا آنجا که از          

عنوان بخشي از مايملک مردان که           زنان به 
زنان از  .  صاحب اختيار تام آن بودند ياد شد      

حق آزاد زيستن، انتخاب آزاد همسر و نقش         
داشتن درتعيين سرنوشت خودوحتي انتخاب     

رو است که     از همين .  پوشش محروم گرديدند  
 امروزحکومتگران مذهبي تالش دارند تا همان 
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. گردد   راحتي لگدمال مي       حقوق زنان به    

دليل نيست که در چنين کشورهائي،               بي
ها   درصد حضور دختران و زنان در دانشگاه      

و مراکز توليدي، نسبت به مردان بسيار             
از آنجا که در شريعت اسالم،       .  تر است   پائين

زنان نيمي از مردان به حساب آمده و جنس          
گردند و از آنجا که نظام          دوم محسوب مي   

مردساالر و مذهب به عنوان دو رکن اساسي        
کننده و مکمل يکديگرند،      فرهنگ و سنن، تغذيه   

بديهي است که حضور هرچه افزونتر زنان و        
ها،   دختران در جامعه و بويژه در دانشگاه         

تواند محاسبات مرتجعين حاکم را برهم          مي
ريخته و برايشان مشکل آفرين و نگران             

از همين روي است که اين بار         .  کننده باشد 
بندي در    نيز آنان با اجراي سياست سهميه       

کنند تا از حضور هرچه       ها، تالش مي    دانشگاه
بيشتر ما زنان و دختران در جامعه                  

 .جلوگيري کنند
حکومتگران مذهبي بعد از گذشت نزديک به         

خواهند   سه دهه از حاکميتشان، هنوز نمي         
بپذيرند که با پيشرفت شگرف جامعه بشري        

هاي فکري ارتجاع      در اغلب زمينه ها، بنيان      
مذهبي وسنن عقب افتاده و دست وپا گير،           

آتش تند  .  ديگر جائي براي بقاء نخواهد داشت     
و زودگذر تفکرات مذهبي و واپسگرائي که با        

ور   بر سر کار آمدن جمهوري اسالمي شعله       
گرديده و جامعه ما و منطقه را در برگرفته            
است، با سيل خروشاني که از پيوند                 

هاي مترقي کشورمان آغاز گرديده،          جنبش
جمهوري اسالمي  .  خاموشي خواهد نشست    به

از حضور ما زنان و دختران در جامعه و             
هاي مترقي و     بيش از هرچيز از پيوند جنبش      

مستقل دانشجويان، زنان، کارگران و              
روشنفکران در بيم و هراس است و از همين          

گروه  از   _  روي است که به دستگيري گروه      
فعالين دانشجوئي، زنان، کارگران و                

براي از سر راه     .  زند  روشنفکران دست مي   
ترين مانع استقرار دمکراسي،      برداشتن عمده 

عدالت اجتماعي و رفع هرگونه تبعيض و مرد        
 . ساالري حاکم در کشورمان، متحد شويم

 
و از کتاب     »ميدان زنان «آمار، برگرفته شده از سايت اينترنت       

 .از نوشين احمدي خراساني" زنان زير سايه پدرخوانده"

. شوند  داوطلبان بصورت رقابتي پذيرش مي      
 ۳٠درصد دختران با دختران و         ۳٠اين يعني   

 .درصد پسران با پسران رقابت مي کنند
امنيتي   -با بر سر کار آمدن دولت نظامي           

احمدي نژاد، فقر، گراني، بيکاري هرچه بيشتر       
زنان، اعتياد، خودفروشي وحتي حراج             
دختران و زنان جوان در کشورهاي حوزه          

. خود گرفت   اي به   خليج فارس ابعاد بيسابقه    
تر از    تر و لجام گسيخته   اين بار استبداد عريان

يافته را بر     پيش هجومي گسترده و سازمان     
هاي اجتماعي و بويژه          عليه فعالين جنبش    

هاي   نهادها و تشکل  .  جنبش زنان سازمان داد   
زنان و دانشجويان و سنديکاهاي کارگري          

بيش از يکصد نفر      مورد يورش قرار گرفته و    
ها نفر از فعالين       از فعالين جنبش زنان و ده       

هاي دانشجوئي، کارگري و فعالين            جنبش
. ها شدند     سياسي دستگير و روانه زندان        

صدور و اجراي احکام قرون وسطائي              
سنگسار که براي مدتي به حالت تعليق               

بر ميزان  .  ازسرگرفته شد "  درآمده بود، مجددا  
اي افزوده گشت تا       شکل بيسابقه   ها به   اعدام

گزارش خبرگزاري فرانسه، در      آنجا که بنا بر   
نفر اعدام    ۲۹۷کم    در ايران دست    ۲٠٠۷سال  
در حالي که طبق گزارش سازمان عفو       .  شدند

نفر   ١۷۷در ايران     ۲٠٠٦بين الملل، در سال      
 اين   بر اساس گزارش      .اعدام شده بودند    

 ۷٠نسبت جمعيت        به   کشور ما  سازمان،   
ميليوني خود، بيشترين مجازات اعدام را در         

 .درآورده استاجرا  به سراسر جهان
با وجود افزايش فشار و تشديد سرکوب             
جنبش زنان، اين جنبش در قالب کمپين يک           

سنگسار،    ميليون امضاء، کمپين قانون بي        
کانون مدافعان زنان، منشور زنان و از جمله         
مبارزه و راهکارهاي متنوع و متفاوت زنان          

ستيز رژيم    در امتناع و تن ندادن به قوانين زن       
از جمله حجاب اجباري، در طي سال گذشته          
براي رفع هرگونه تبعيض و اعاده حقوق خود        

 .برمبارزاتش افزوده است
يابي    جمهوري اسالمي از وحشت اوج            

اعتراضات زنان و پيوندش با مبارزات ديگر         
کند با      هاي مترقي، اينک تالش مي           جنبش

بندي   بکارگيري ترفندي ديگر به نام سهميه        
ها، مانع حضور فعال زنان در جامعه         دانشگاه

" حکومت مذهبي جمهوري اسالمي، علنا    .  گردد
افزايش چشمگير زنان را در سطح                   

کننده   ساز و نگران    هاي کشور مشکل    دانشگاه

 6صفحه  . خوانده است

جنبش زنان از هشتم ماه مارس سال گذشته         
تا کنون، سال پر تالش و پر تالطم ديگري را           

اين جنبش که از اولين      .  از سر گذرانده است   
هاي به حاکميت رسيدن حکومت       روزها و ماه  

اسالمي يکي از معدود سنگرهاي مقاومت           
برعليه واپسگرايان حاکم بود، با وجود مورد        

رحمانه و تحمل        سرکوب قرار گرفتن بي      
تبعيضات و فشارهاي روزافزون، هيچگاه در       
برابر اين همه سرکوب، تبعيض و پايمال             

اش سر تعظيم     شدن ابتدائي ترين حقوق حقه     
فرود نياورده و بيش از پيش در برابر                
حکومت مذهبي و جامعه مردساالر و سنن          
عقب مانده و دست و پا گير، قد برافراشته و           
به مبارزه خود ادامه داده است، تا آنجا که با           

توان از آن بعنوان سنگر مقدم            افتخار مي 
مبارزه و مقاومت برعليه جمهوري اسالمي         

اين جنبش نه تنها در ايران، بلکه در         .  نام برد 
سطح کشورهاي خاورميانه نيز از                  

شمار   هاي اجتماعي به    ترين جنبش   رشديافته
وري   اينک زنان مبارزکشورما با بهره   . رود مي

و برابري      طلبي  شکنانه، حق   از مبارزات سنت  
حق پيش کسوتاني چون طاهره            طلبي به  

العين، فروغ فرخزاد، شيرين عبادي،              قره
مهرانگيز کار، سيمين بهبهاني و هزاران آزاده       
زن ديگر در طي يک قرن گذشته، به نيروئي           

 .غير قابل حذف و انکار بدل گشته است
جمهوري اسالمي از آنجا که ماهيتآ با مقوله         

دار و    حقوق بشر و ُمدرنيته در تضادي ريشه      
عنوان   حل نشدني قرار داشته و زن را به            

شهروندي درجه دو و نيمي از مردان                
آورد، طبيعي است که از همان          حساب مي   به

حق آنان به     ابتداء در مقابل خواسته هاي به       
ستيز برخاسته، از طريق سرکوب وحشيانه،       

هاي گسترده آنان از ادارات دولتي              اخراج
هاي مختلف، وادار ساختن آنان به           بهانه  به

استفاده از حجاب اجباري اسالمي و يا با             
تصويب قوانين تبعيض آميزي همچون اليحه       

ها   مردانه کردن _، زنانه »حمايت از خانواده  «
ها   بندي جنسيتي دانشگاه    هم سهميه "  و اخيرا 

که در مطلب ديگري در همين شماره نشريه          
به آن پرداخته شده است، بيهوده انگاشته که         

 .آنان را به تمکين و تسليم وادار سازد
در اين رابطه آقاي عبدالرسول پورعباس           

در گفتگو با خبرنگار    رئيس سازمان سنجش    
درصد   ۳٠ حداقل ورود هر جنس را       مهر،  

 ۳٠حداقل ورود شامل      :  عنوان کرد و گفت     
 شود و بقيه درصد پسر مي ۳٠درصد دختر و

 
 نگاهي به جنبش زنان در سالي كه گذشت

 
 کميسيون زنان سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران



 ١۵۲اتحـاد کـار     ٦صفحـه     ١۳٨۶اسفند    

 مروري به مهمترين اخبار سال گذشته

همانگونه که در باال اشاره گرديد، جمـهـوري   
اسالمي در طي سـال گـذشـتـه بـر شـدت             

هـا     سرکوب مخالفين و يا سنگسار و اعـدام   
در اينجا تـوجـه شـمـا را بـه            .  افزوده است

 :نمائيم اي از  اين موارد جلب مي برگزيده

سنگسار، اعدام هاي انجام يافته و يا صدور        

 احکام اعدام

راحله زماني که به دار آويخته شد، به جرم           
قتل همسرش با مجازات مرگ روبرو شده          

يک روزنامه نروژي نوشته است که بر        .  بود
ها   اساس ادعاي خانم زماني، همسرش سال      

دولت نروژ پيش از       .به او تجاوز کرده بود     
اين نسبت به اعدام راحله زماني اعتراض            

 .کرده بود

 صدور حکم سنگسار

بيش از ده نفر درانتظار اجراي حکم سنگسار        
هستند، اگرچه آمار دقيقي در مورد تعداد           
محکومين به سنگسار نيست، ولي تاکنون          
اسامي حداقل ده نفر از محکومين به اين حکم  
قرون وسطائي انتشار يافته که در بين               

اسامي .  شود  محکومين، چند مرد نيز ديده مي     
 :تعدادي از اين افراد به قرار زير است

ساله ۲۵ساله و آذر کبيري ۲۷زهره کبيري _  
دادگـاه   ٨٠به اتهام رابطه نامشروع در شعبه 

ديـوانـعـالـي      ۲۷کيفري کرج و با تائيد شعبه 
ايـن دو    .  کشور محکوم به سنگسار شـدنـد    
باشند و    خواهر هر کدام داراي يک کودک مي

آباد در حاشيـه شـهـريـار        ساکن محله خادم
  ٨۵اسفند  ۲٦آنها به همين اتهام در . باشند مي

نيز به اتهام معاونت در قتل عمد و جنايت بر           
سال زندان محکوم شده       ١٦ميت به تحمل     

 .است
در يک  ساله اهل شيراز،      ۲٨."  پريسا، الف "_  

خانه توسط شوهرش در اختيار مردان ديگر        
پريسا در تنها جلسه      .  گرفته است   قرار مي 

خرداد   ١١دادرسي تشکيل شده در تاريخ         
اقرارهاي قبلي خود درباره زنا را به           ١۳٨۳

شدت انکار کرده است، اما با وجود اين              
انکار، پس از اقرار که طبق قانون مستوجب          
سقوط است و نيز به حد نصاب چهار بار             
نرسيدن اقرارها در نزد قاضي که لزوم اثبات        

دادگاه کيفري استان فارس      ۵زنا است، شعبه    
ساله و    ۲او را که مادر يک پسر شيرخوار          

ساله است، به اتهام زناي            ١۲يک دختر     
اين .  کرده است   سنگسارمحصنه محکوم به     

  ۳۲توسط شعبه       ٨۴آبان    ۲۴حکم در تاريخ    
 .ديوانعالي کشور تاييد شده است

ساله در انتظار      ۴۴زني است    ."  کبري ن "_  
به اتهام معاونت در      .  اجراي حکم سنگسار   

سال او را وادار به          ١۲قتل همسرش که      
سال زنداني بوده، دو        ٨فروشي کرده،      تن

سال است که محکوميتش پايان يافته و              
اکنون در زندان تبريز در انتظار اجراي حکم         

. او ديپلمه است و اهل سنندج      .  است  سنگسار
روزي که در پي اصرار جنون آميز همسرش        

سال   ۲۲فروشي را آغاز کند،        وادار شد تن  
شوهرش فوق ديپلم برق       .  بيشتر نداشت  

داشته و سه ماه بعد از ازدواجشان به تبريز          
شش ماه بيشتر در تبريز           .  رفته بودند  

هنوز يک سال از         «:  گويد   مي.  نماندند
 .  »ازدواجمان نگذشته بود که معتاد شد

گويد   مي"  ملک"معروف به   "  شمامه قرباني "_  
براي نجات دادن شوهر و برادرش از اعدام،         
چهار بار به زناي محصنه اقرار کرده و              
موفق شده با اقرارش بر راي دادگاه تاثير            
بگذارد و مجازات اعدامشان را به شش سال         

کند که    اما اکنون تاکيد مي   .  حبس کاهش دهد  
مرتکب زنا نشده و ارتباطش با مراد همان           
يک بار بوده که بر خالف ميلش، به او تجاوز          

. ملک، اهل نقده، دو فرزند دارد        .  شده است 
اش اکنون کالس چهارم           ساله   ١٠پسر   

اش از تحصيل     ساله  ۹دبستان است و دختر     
مادر اين دو کودک از       .  محروم شده است   

در زندان اروميه است و به        ١۳٨۴پاييز سال   
 .محکوم شده است سنگسار

، در مشهد به دنيا     ١۳۴۷سال  اشرف متولد   _  
اکنون چهار فرزند   .  آمده و ساکن تهران است    

در نخستين روز از ارديبهشت ماه           .  دارد
به اتهام رابطه نامشروع با مردي به            ١۳٨١

نام محمود و همچنين معاونت در قتل                
  سال  ١۵    شوهرش با همين مرد، دستگير و به      

 7صفحه   .شد  محكوم  و سنگسار  حبس

ضربه شالق محکوم شده        ۹۹هر کدام به      
بودند و حکم صادره در مورد آنها به مرحله         

جبار صولتي وکيل مدافع اين دو      .  اجرا درآمد 
خواهر با دريافت گواهي از سوي معاون اول        
دادستان، بطور موقت مانع از اجراي حکم           

زهره وآذر کبيري در    .  شود  سنگسار آنان مي  
(برند  زندان رجايي شهر بسر مي      _ اعتماد  . 

 )٨٦بهمن  ١۵
هـاي     دختري است از طـايـفـه   "  ايران، الف" _  

بختياري که در ازدواج اجـبـاري بـه عـقـد            
هاي واپسـيـن    پسرعمويش درآمده و در سال

اي خـواهـر و          زندگي مشترکشان، رابـطـه    
ماه به خانه  به شوهرش ماه.  اند برادري داشته

سـالـه      ۹آمده و ايران با تنها پسرش که  نمي
آشنـايـي بـا      .  گذرانده است بوده، روزگار مي

پسر همسايه او را به عشقي پنهاني کشانـده،  
نگـاري و     اي که به گفته او، تنها به نامه رابطه

ايران و پسـر      .  گپي تلفني محدود بوده است
همسايه در حياط خانه گرم گفتگو بودند کـه    

شود و بـه     شوهرش از ديوار وارد حياط مي
آنقدر کتـکـم زد کـه دو          « :  کند زن حمله مي

دندان جلويم کامال شکست و بيهوش و خون 
آلود روي زمين افتادم که در اين زمان پسـر  

. » همسايه شوهرم را با چاقو به قتل رسـانـد  
از    ١۳٨۴فـرورديـن        ١٨حکم او در تاريخ   

سوي دادگاه بدوي شهري بسيار کوچک در   
پـنـج سـال حـبـس          :  خوزستان صادر شـد   

تعزيري به دليل معاونت در قتل و اجراي حد 
اين حکم در ديوانعالـي کشـور     .  شرعي رجم

عينا مورد تـايـيـد       ٨۵فروردين  ١۹در تاريخ 
قرار گرفت و تنها فرصت او، شکايت به هيات 

 .تشخيص ديوان عالي کشور است
ضمن انکار نقش خود در       ساله  38خيريه  _  

قتل، به رابطه نامشروع، چهار بار اقرار کرده        
شعبه سوم دادگاه عمومي بهبهان در        .  است

خيريه را به اجراي              ١۳٨١ارديبهشت    
بابت زناي محصنه صادر کرده       )  سنگسار(

حاضرم اعدام شوم،   «:  گويد  خيريه مي .  است
کنند و      ات مي     خفه.  ولي سنگسارم نکنند    

ميري؛ ولي خيلي سخت است که هي با             مي
 »!سنگ بزنند توي سر آدم

صغري مواليي به اتهام همدستي با مردي        _  
در قتل شوهر خود و زناي محصنه در تاريخ         

 ۷١از سوي قضات شعبه          ١۳٨۴مهر    ۲۲
سال حبس    ١۵دادگاه کيفري استان تهران به      

عليرضا، .  و سنگسار محکوم شده است         
دوست شوهر صغري هم  به مرگ محکوم           

 .شده است
دادگاه کيفري استان تهران          ۷١شعبه   _  

را که بيست و ششم ارديبهشت           "  فاطمه"
محاکمه شده بود، به اتهام مباشرت در         ١۳٨۴

قتل عمد و رابطه نامشروع به قصاص و              
 شوهر اين زن " اصغر. "محکوم کرد سنگسار

 5صفحه 
جنبش زنان تنها با اتکاء به تجربيات و                

هاي   اش در طي دهه      دستاوردهاي مبارزاتي 
گذشته و با حفظ استقالل و پيوندش با ديگر          

هاي مترقي از جمله جنبش دانشجوئي         جنبش
تواند حکومت را وادار به            و کارگري مي    

هاي بر حق      نشيني و پذيرش خواسته       عقب
خويش کند، همچنانکه در طول چند سال            

يابي    گذشته آنها جهت جلوگيري از اوج           
مبارزات زنان مجبور به تغييراتي هرچند           

 .ستيز شده است جزئي در قوانين زن



 ٧صفحـه    ١۳٨۶اسفند    ١۵۲اتحـاد کـار     

ديوانعالي کشور در شهرستان قم تأييد شد         
اکنون حکم صادره     هم.  و قطعيت يافته است    
اجراي احکام      ٨٦_  ١١۵طبق کالسه اجرايي    

تهران در    ۲۷کيفري دادسراي جنايي ناحيه      
 .شرف اجرا قرار دارد

 

 دستگيري، شکنجه و يا مرگ مشکوک

 ضرب وشتم و دستگيري حداقل پانزده نفر

در   اسفند  ۵بعد از ظهر روز          ۷ساعت  _  
مقابل پاساژ گلديس در صادقيه، در حاليکه         
ماموران انتظامي قصد داشتند دختري را به        
دليل نامناسب بودن حجاب دستگير کنند، وي       

 .را مورد ضرب و شتم قرار دادند
در پي ضرب و شتم اين دختر توسط باتوم،          
سر و صورت وي به شدت زخمي و خون            
آلود شد که اين صحنه موجب اعتراض مردم        
حاضر در محل و درگيري آنها با ماموران           

 .شد
مرگ مشکوک زهرا بني يعقوب پزشک          _  

جوان در بازداشتگاه نيروي انتظامي همدان         
 به گفته نزديکان، وي توسط .  ٨٦مهرماه۲١در

رئيس ستاد امر به معروف مورد تجاوز قرار 
بر اساس .  گرفته و سپس به قتل رسيده است

گفته خانم شيرين عبـادي وکـيـل خـانـواده          
مقتول، اجازه نبش قبر زهرا بـنـي يـعـقـوب        
گرفته شده وقراراست چگونگي مرگ نامبرده 

 .روشن شود
شهين محمدي به اتهام همکاري با يکي از         _  

احزاب اپوزسيون در دادگاه انقالب سنندج به       
موکريان (  سال حبس تعليقي محکوم شد        ۲

 )٨٦بهمن  ٦_ نيوز
بهاره هدايت عضو شوراي مرکزي دفتر        _  

شدگان تجمع    تحکيم وحدت و از بازداشت       
تير سال جاري، جهت بازجويي به شعبه          18

اول بازپرسي دادسراي امنيت تهران احضار       
 ).٨٦بهمن  ١٠_ادوارنيوز(شد 
ناهيد افراسيابي، سحر يزداني، حمداهللا         _  

نامجوواسماعيل جليلوند دانشجويان دانشگاه    
شيراز و مديران مسئول نشريات دانشجويي       

 »عصيان«و    »متن«،    »قاصدک«،  »رهگذر«
به اتهامات گوناگون در کميته انضباطي            
دانشگاه شيراز مورد بازجويي قرار گرفتند        

 ).٨٦بهمن  ١۲_ ايسنا(
الناز جمشيدي دانشجوي ارتباطات           _  

دانشگاه آزاد تهران و ميالد عمراني                 
روز   ۵٠دانشجويي دانشگاه رجايي پس از        

ميليون   ١٠٠بازداشت هرکدام با قرار وثيقه        
_ آواي دانشگاه (توماني از زندان آزاد شدند       

 ).٨٦بهمن  ۳
بيگي دانشجوي دانشگاه        نسيم سلطان     _  

روز بازداشت با     ۵۵عالمه طباطبايي پس از      
ميليون توماني از زندان شد        ۵٠قرار وثيقه   

 8صفحه   ). ٨٦بهمن  ٦_ آواي دانشگاه (

 6صفحه 
 ۳۵حکم سنگسار حاجيه اسماعيلوند، زن        _  

اي که به اتهام زناي محصنه و معاونت           ساله
سال حبس    ۵در قتل همسرش محکوم به         

شده بود، پس از نقض از        سنگسارتعزيري و   
سوي رييس قوه قضاييه، براي رسيدگي           
مجدد به شعبه يک دادگاه عمومي جلفا               

 .فرستاده شده است
يک زن و يک مرد       ١۳٨۵در ارديبهشت ماه    _  

در مشهد     .و عباس ح  .  به نام هاي محبوبه م    
پيش از سنگسار با اين        .  اند  سنگسار شده 

محکومان همچون مردگان رفتار شد؛              
شويخانه بر اساس         بدنهايشان در مرده     

موازين اسالمي غسل داده شد و سپس در            
محبوبه تا شانه، و عباس تا      .  کفن پيچانده شد  

خبر سنگسار آنان   .  کمر، در خاک دفن شدند    
در رسانه هاي داخلي با عنوان اعدام منتشر         

  .شد

_ ١١).  تبرئه و آزاد شد   _  رجايي شهر، کرج    
زندان (آذر کبيري   _  ١۲).  زندان اوين (ليال قمي 

زهره کبيري  _  ١۳.    ٨٦بهمن  )  اوين، تهران 
سعيده _  ١۴.    ٨٦بهمن  )  زندان اوين، تهران  (

ساله اهل زاهدان، سنگسار و شليک         ١۴دختر
. ٨٦بهمن    ۲٠هار گلوله توسط پدرش،        ـچ
 .نمکرمه ابراهيمي اهل قزوي_ ١۵
 

 مرد رد چندوصدور حکم  سنگسار در م

جعفر كياني در حوالي تاكستان سنگسار       _  ١
خبر سنگسار جعفر     ).  ١۳٨٦تير      ١٨(شد   

از توابع   "  آقچه كند  "كياني در روستاي        
تاكستان قزوين را اگرچه هنوز هيچ منبع            
رسمي قضايي تاييد نكرده است، اما اخبار          

حكايت از      غير رسمي زندان و دادگستري،      
. اجراي حكم اين محكوم به سنگسار دارد          

وكيل مكرمه ابراهيمي، همجرم فرد سنگسار       
شده، سنگسار اين افراد را منافي تعهدات            

المللي ايران و اعدام آنها را، اجراي حكم            بين
بدون  محاكمه  و  مصداق عيني  قتل نفس              

مكرمه به همراه همجرمش در         "  :مي داند  
كردند و بعد به          اسالم شهر زندگي مي      

آنها داراي دو فرزند هستند      .  تاكستان رفتند 
دانيم كه    خبريم اما مي    ها هم بي    كه از سن بچه   

 .برند  هردو با مادرشان در زندان بسر مي         
قاضي صادر كننده حكم، احكام مكرمه             

علم "ابراهيمي و جعفر كياني را بر اساس             
طبق اطالعاتي كه   .  صادر كرده است  "  قاضي

مكرمه پرونده طالق با همسرش           ما داريم، 
داشته و احتماال رابطه عاطفي بينشان وجود        
نداشته كه اين خود موجب رفع شرايط              

مي   سنگساراحصان و قانوني نبودن حكم          
 ".شود

(نجف الف _  ۲ _ زندان عادل آباد، شيراز     . 
 .)دتبرئه و آزاد ش

. ساله اهل ساري    ۴۹عبداله فريور مقدم     _  ۳
خانواده عبداهللا   .    ٨٦صدور حکم، بهمن       

فريورمقدم، مردي که به اتهام رابطه جنسي         
خارج از چارچوب ازدواج، به سنگسار              

گويند که اين حکم در             محکوم شده مي    
 .ديوانعالي کشور نيز تاييد شده است

به .  دستگير گرديده است    ٨۳وي در آذرماه     
گفته خواهر آقاي فريور، دايره اجراي احکام        
شهرستان ساري، هفته گذشته به آنها اعالم        

منتظر رسيدن حکم کتبي سنگسار      «کرد که   

محض دريافت برگه، اين حکم         هستند و به   
 .»اجرا خواهد شد

ساله متهم    ۴۹عبداهللا فريور، معلم موسيقي       
است که با وجود داشتن زن و دو فرزند،              

توصيف   »نامشروع«چنانکه قضات آن را       
کنند، با دختري ارتباط جنسي داشته              مي

گويند وي دختر را        اش مي   خانواده  .است
  ۲۷حکم صادره در شعبه  .صيغه کرده است

بجز کساني که سنگسار        در حال حاضر،   

اند براي اين افراد حکم سنگسار           گرديده

 .صادر شده است

 بي ترديد تعداد محکومين فراتر از اين است
(پريسا الف _  ١  -زندان عادل آباد، شيراز     . 

). زندان تبريز . (کبري ن _  ۲).  تبرئه وآزاد شد  

ايران _  ۴).  زندان سپيدار، اهواز  . (خيريه و _  ۳
) شمامه(ملک  _  ۵).  زندان سپيدار، اهواز  . (الف

حاجيه اسماعيلوند  _  ٦).  زندان اروميه (قرباني
صغري _  ۷).  تبرئه و آزاد شد    _  زندان جلفا (

حکم وي در دادگاه     ).  زندان ورامين (مواليي  
کيفري استان اصفهان مورد بررسي قرار          
گرفت، از اتهام زناي محصنه تبرئه و به دليل         

ضربه   ٨٠رابطه نامشروع مادون زنان به         
زندان (اشرف کلهري   _  ٨.  شالق محکوم شد  

هاي   يکي از زندان   (فاطمه  _  ۹).  اوين، تهران 
 زندان (زهرا رضايي _ ١٠). استان تهران



 ١۵۲اتحـاد کـار     ٨صفحـه     ١۳٨۶اسفند    

همچنين به پاکستان، ترکيه، قطر، کويت،            
امارات، فرانسه، آلمان وانگليس براي استثمار 

منابع .  شوند   تجاري جنسي قاچاق مي        
زن ايراني    ۵۴گويد که هر روز       مطبوعاتي مي 

سالگي بعنوان      ۲۵تا      ١٦در سنين بين       
استثمار جنسي تجاري در پاکستان فروخته       

 ! »شوند مي

 اخبار فعالين جنبش زنان

تن از فعاالن حقوق زنان          ١٠٠بيش از    

 اند دستگير شده
برنامه نظارت مراتب نگراني شديد خود را       _  

آميز   هاي خشونت   نسبت به ادامه سرکوب     
دولتمردان جمهوري اسالمي در قبال مدافعان  
حقوق بشر، بويژه فعاالن حقوق زنان در            

دارد و    ، اعالم مي  "کمپين يک ميليون امضاء    "
تن از    ١٠٠کند که بيش از       مجدداً يادآوري مي  

فعاالن حقوق زنان دستگير شده، مورد             
بازجويي قرارگرفته يا طي دو سال گذشته          

اند و اينکه، دولت با تعيين وثيقه          محکوم شده 
براي آزادي زندانيان، تاکنون بيش از يک            

 .ميليون يورو دريافت کرده است
يکسال و شش ماه از آغاز کمپين يک ميليون         

طي اين مدت قرار بازداشت      .  گذرد  امضا مي 
از يک روز تا    (نفر از فعاالن کمپين       ۴۳براي  

 ١٨جمعا  (و ابالغ حکم حبس تعليقي       )  ماه  5
، براي زنان و مردان فعال در کمپين             )ماه

اين فشارها گاه حين       .  صادر شده است    
آوري امضا، گاه در پي تشکيل                  جمع

هاي   هاي آموزشي، گاه در پي نشست        کارگاه
کوچک و بزرگ اعضاي کمپين در تهران و           

ها و گاه به دليل فعاليت در                  شهرستان
، ...هاي خبري در رسانه کمپين و              حوزه

 .مواردي ازاين دست رخدادها است
 شهريور  ۲۲در    کارگاه آموزش حقوق زن   _  

آباد، با حمله پليس و ضرب و شتم و           در خرم 
بازداشت شرکت کنندگان و اعضاي کمپين         

شرکت   ۲۵و    يک ميليون امضا متوقف شد      
رضا .  کننده در اين کارگاه بازداشت شدند        
 از  پور  دولتشاه، بهمن آزادي و خسرو نسيم      

آباد مورد ضرب و      خرم  اين کمپين در  فعاالن  
 .گرديدند بازداشت وشتم پليس  قرار گرفته 

دالرام علي، فعال اجتماعي امور زنان و          _  
دانشجويي و از اعضاي کمپين يک ميليون          
امضا، به دليل شرکت در تجمع مسالمت آميز        

در ميدان هفت تير تهران       ٨۵خرداد سال     ۲۲
که در اعتراض به نقض حقوق زنان در               
قوانين برگزار شده بود، به دو سال و ده ماه          
حبس و ده ضربه شالق، بدون هيچگونه            

 .تعليق، محکوم شد
آزاده فرقاني، دانشجوي دانشگاه تهران و       _  

ازجمله فعاالن حقوق زن و عضو كمپين يك          
ميليون امضاء، پس از محکوميت به دو سال         
 حبس تعليقي ازسوي دادگاه انقالب، باپرونده 

دانا شهسواري،  (جديدي مواجه شده است       
 ).٨٦فروردين  ۲٨ _روزآنالين

سيه اميني، فاطمه گوارايي و سوسن            _  
طهماسب از فعالين جنبش زنان و از                 

به اتهام    ٨۵اسفند    ١۳شدگان تجمع     بازداشت
زدن امنيت      قصد برهم     اجتماع و تباني به      

کشور، اخالل درنظم عمومي و تمرد درمقابل       
دادگاه انقالب تهران        ١۳پليس، در شعبه       

 ).٨٦بهمن  ١_ ايسنا(محاکمه و تبرئه شدند 
يعقوب روزنامه نگار، فعال جنبش       ژيال بني _  

خرداد   ۲۲زنان و از بازداشت شدگان تجمع        
به اتهام اقدام عليه امنيت ملي        ٨۵اسفند    ١۳و  

از طريق تبليغ برضد نظام، تباني براي               
برگزاري تجمع غيرقانوني و تمرد از فرمان         

دادگاه انقالب تهران        ١۳پليس، در شعبه       
 ).٨٦بهمن  ۳_ کانون زنان ايراني(محاکمه شد

روناک صفارزاده و هانا عبدي از فعالين         _  
جنبش زنان به بند عمومي زندان سنندج             
منتقل شدند و پرونده آنها هنوز به دادگاه            

 ١٨روناک صفارزاده در     .  ارجاع نشده است  
آبان توسط مامورين     ١۴مهر و هانا عبدي در    

آنها تاکنون موفق به    .  امنيتي بازداشت شدند  
اند   مالقات با محمد شريف وکيل خود نشده        

 ).٨٦بهمن  ۵_ ايسنا(
سارا ايمانيان و سميه فريد از فعاالن             _  

 ١۳شدگان تجمع     جنبش زنان و از بازداشت     
قصد   به اتهام اجتماع و تباني به          ٨۵اسفند  

برهم زدن امنيت کشور، اخالل در نظم              
عمومي و تمرد در مقابل دستور پليس در            

دادگاه انقالب تهران محاکمه شدند        ١۳شعبه  
 ).٨٦بهمن  ۹_ ايسنا(

مريم ميرزا و سارا لقمانيان از فعاالن            _  
 ١۳جنبش زنان و از بازداشت شدگان تجمع         

قصد   به اتهام اجتماع و تباني به          ٨۵اسفند  
برهم زدن امنيت کشور، اخالل در نظم              
عمومي و تمرد در مقابل دستور پليس در            

دادگاه انقالب تهران محاکمه و            ١۳شعبه   
 ).٨٦بهمن ١٠_کانون زنان ايراني(تبرئه شدند

ساله و نسيم        ۲٦راحله عسگري زاده       _  
ساله از اعضاي کمپين يک            ۲۷خسروي   

ميليون امضاء در حال جمع آوري امضاء در        
پارک دانشجو به اتهام اقدام عليه امنيت ملي          
. بازداشت و به زندان اوين تهران منتقل شدند     

قاضي دادگاه براي هر يک از اين دو نفر مبلغ          
تغيير (ميليون تومان وثيقه مقرر کرد            ۲٠

 ).٨٦بهمن  ۲٦_ براي برابراي
ناهيد کشاورز فعال جنبش زنان و از             _  

اعضاي کمپين يک ميليون امضاء به اتهام           
اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ عليه              
نظام، بدون برخورداري از حق وکيل در            
دادياري ويژه امنيت دادگاه انقالب مورد            

 ۲۴_کانون زنان ايراني    (بازجويي قرارگرفت   

 9صفحه  ). ٨٦بهمن 
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هاي درسي    تفکيک جنسيت، اين بار در کتاب     

 مدارس
محبوبه حسين زاده؛ پس از تاکيد چندين و           
چندباره سرپرست آموزش و پرورش در          

هاي مختلف بر اتمام        سمينارها و نشست   

تدوين برنامه درسي ملي، وي در آخرين            
اظهار نظر خود در اين باره خواستار تفکيک         

هايي جداگانه براي      جنسيتي و تدوين کتاب    
دختران وپسران شده است؛ البته علي احمدي       

کند که هدف هيچ کدام از اين تغيير           تاکيد مي 
و تحوالت ايجاد ممنوعيت و محدوديت براي        

بهمن   ٨دو شنبه _اعتماد(دختران نخواهد بود    
علي احمدي در همايش برنامه درسي      ).  ١۳٨٦

ملي گفته است؛ درتدوين برنامه درسي عالوه       
هاي قومي،    هاي جنسيتي، ويژگي     بر ويژگي 

نژادي وجغرافيايي نيزبايد لحاظ شود وچون      
نيازهاي روحي، رواني و جسمي دختران و         
پسران در شرايط سني مشابه با هم متفاوت         
است، بنابراين ضرورت دارد تا برنامه             
درسي ملي و به تبع آن کتاب هاي درسي به           

 .اين نيازها پاسخ گويد

 و قاچاق زنان تجاوز 
ساله   ١٨سه مامور نيروي انتظامي دختر       _  
را به جرم بدحجابي و فراري بودن                اي

اين .  مورد تجاوز قرار دادند       و  دستگير كرده 
سه مامور يك ماه پيش در ورامين دختر             

خاطر بدحجابي دستگير كردند و       فراري را به  
اي، او را      بد از كشاندن اين دختر به خانه         

اين سه كه از ماموران     .  مورد آزار قرار دادند   
ورامين هستند در بازجويي هاي       ١۷كالنتري  

 .اوليه به تجاوز به دختر اعتراف كردند
به گزارش خبرنگار آفتاب، در گزارش           _  

 )حقوق بشر  (ساالنه وزارت امور خارجه         
آمريکا پيرامون قاچاق انسان، ادعا شده            

) ترانزيت(ايران يک منبع، محل تردد       «:  است
و کشور مقصد براي زنان قاچاق شده با             
اهداف تجارت جنسي و نوکري غيرداوطلبانه      

اين گزارش، ايران را در        .  »است)  اجباري(
آخرين رده از لحاظ مبارزه با         (رده سوم    

: قرار داده و مدعي شده است      )  قاچاق انسان 
زنان ايراني در داخل ايران با هدف فحشاي        «

اجباري و ازدواج اجباري جهت پرداخت            
براساس .  گردند  قروض و ديون، قاچاق مي      

 منابع غيردولتي، زنان و دختران ايراني 



 ٩صفحـه    ١۳٨۶اسفند    ١۵۲اتحـاد کـار     

 ۵فعاالن جنبش زنان در اعتراض به محاکمه         
تن از همياران خود، تجمعي مسالمت آميز در        
. برابر دادگاه انقالب اسالمي برگزار کردند        

در پي حمله ماموران نيروي انتظامي به اين          
نفر از فعاالن و روزنامه نگاران           ۳۴تجمع،  

حاضر در محل دستگير شدند که تعدادي از         
 .ها روز را در زندان سپري کردند آنها ده

نامه توقيف    ليال مدني مدير مسئول هفته      _  
به علت درج گزارشي با عنوان        »کرفتو«شده  

روزجهاني کارگر در سنندج با شکايت              
بازپرسي دادگاه    ۳نيروي انتظامي در شعبه      

 .سنندج مورد بازجويي قرار گرفت
زاده و شادي صدر،          محبوبه عباسقلي  _  

مارس بازداشت    ۴که در      زندانيان عقيدتي 
ميليون   ۲٠٠وثيقه    پرداخت  با  شده بودند 

در )  هزار دالر   ۲١۵مبلغي بالغ بر     (توماني  
مارس از زندان اوين در تهران           ١۹تاريخ  

زاده و شادي      محبوبه عباسقلي   .آزاد شدند 
 ۴زني بودند كه در تاريخ        ۳۳صدر دو نفر از     

مارس طي يك اعتراض مسالمت آميز در            
سي و يك نفر از        .  تهران بازداشت شدند   

بازداشت شدگان بدون هيچ اتهامي بين تاريخ 
 .مارس آزاد شدند ۹تا  ٦

نيروهاي امنيتي از برگزاري جلسه کانون       _  
مدافعان زنان در مسجد نبي سقز جلوگيري         

 .بعمل آوردند
 اهداء جوائز و ابراز قدرداني

سيمين بهبهاني نويسنده، مبارز و مدافع         _  
آزادي بيان، برنده جايزه آزادي بيان سال          

خانم    .کانون نويسندگان نروژ شد         ۲٠٠٦
بهبهاني جايزه خود را که مبلغ صدهزار             

 ۲٠٠٦کرون نروژ بود، در هفدهم ماه مارس         
 .دريافت نمود

بنياد    ۲٠٠۷پروين اردالن جايزه سال         _  
اين .  اوالف پالمه را از آن خود ساخت             

نگار و تالشگر حقوق زنان، چند روز           روزنامه
يکمين سالگرد تولدش، به دليل        و  پس از چهل  

شائبه در راستاي دستيابي       هاي بي   کوشش
زنان به حقوقشان و ارتقاي سطح جنبش            
 .زنان ايران، اين جايزه معتبر را دريافت کرد

ساله که با فيلم      ١۹حنا مخملباف فيلمساز    _  
در بخش    "  بودا از شرم فرو ريخت            "
جشنواره برلين حضور يافته بود،     "  جنريشن"

برنده جايزه خرس کريستال به عنوان              
بهترين فيلم از بخش جنريشن جشنواره            

جايزه خرس برلين هشتمين        .  برلين شد  
جايزه براي فيلم بودا و يازدهمين جايزه بين         

ترين آنها، براي حنا مخملباف         المللي و مهم   
 ). ٨٦بهمن  ۲٨ _گويا نيوز(است 

 

 :منابع
خبرنامه   صداي زن،   ميدان زنان،   تغيير براي برابري،   

راديو   فعالين حقوق بشر در اروپا و آمريکا،         اميرکبير،
  .فردا، عصر نو، کانون مدافعان زنان

ساله عضو مرکز        ٦۲احترام شادفر     _  
فرهنگي زنان و از مادران عضو کمپين يک           
ميليون امضاء به اتهام اقدام عليه امنيت ملي         

ماه   ٦دادگاه انقالب تهران به         ١۳در شعبه    
تغيير براي   (حبس تعليقي محکوم شد            

مشابه اين حکم     ).  ٨٦بهمن      ۳٠_  برابري
 ۲٨مرداد از سوي شعبه        ۲۱پيشتر نيز در     

دادگاه انقالب براي نسيم سرابندي و فاطمه         
آنها نيز هنگام جمع    .  دهدشتي اعالم شده بود   

دستگير   ١۳٨۵آوري امضا در مترو در ديماه       
ابتدا .  ساعت در بازداشت بودند     ۲۴و به مدت    

شان بسته شده است اما       آمد پرونده   بنظر مي 
آنها مجددا در پي تغيير روند بازپرسي،             

  .احضار و تفهيم اتهام شدند
جلسه رسيدگي به اتهامات سارا ايمانيان و       _  

 ١۴سميه فريد، دو تن از فعاالن حقوق زنان،          
دادگاه انقالب برگزار        ١۳بهمن در شعبه       

سارا ايمانيان وسميه فريد در تجمع      .  شود  مي
جمعي از فعاالن زن مقابل دادگاه انقالب در          

اسفند سال گذشته بازداشت شده بودند         ١۳
كه در حال حاضر با صدور قرار كفالت آزاد          
هستند تا اتهامات آنها مبني بر تباني به قصد         
برهم زدن امنيت كشور،اخالل درنظم عمومي      
و تمرد در مقابل دستور پليس رسيدگي شود        

 ).٨٦بهمن  ۹_ كانون زنان ايراني(
مرضيه مرتاضي لنگرودي از فعاالن           _  

جنبش زنان از سوي دادگاه انقالب به شش          
 .ضربه شالق محکوم شد ١٠ماه زندان و 

لغو امتياز نشريات و يا تعطيل ساختن           

 هاي اينترنتي سايت

که در    »مدرسه فمينيستي «سايت اينترنت   _  
پنجم بهمن به عرصه رسانه هاي الکترونيکي       
پا گذاشته بود، تنها يک ماه پس از تولدش،            

مدرسه «سايت  _فيلتر کردن وب   .  فيلتر شد 
 که توسط جمع کوچکي از فعاالن  »فمينيستي

کمپين يک ميليون امضا راه اندازي شده و           
هاي زنان، در راه اهداف       در کنار ديگر سايت   

دارد،   جنبش برابري طلبانه زنان گام برمي        
(پس از يک ماه و در آستانه روز جهاني زن           

تر شدن فضاهاي      ، حاکي از بسته    )مارس  ٨
هاي فرهنگي جنبش زنان      حداقلي براي فعاليت  

  ).٨٦اسفند  ۹_ مدرسه فمينيستي(است 
به دستور    ماه  بهمن  ٨در تاريخ     مجله زنان _  

با   .هيات نظارت بر مطبوعات لغو امتياز شد       
برسرکار آمدن دولت احمدي نژاد، عمآل اکثر        

هاي اينترنتي و         نشريات، ارگانها، سايت     
هاي زنانه تعطيل و يا مسدود                  وبالگ
اند که آخرين آنان لغو امتياز اين              گرديده

پيش از آنکه هيچ حکمي به مدير     . نشريه است
خبرگزاري مسئول اين ماهنامه ابالغ شود،         

ماهنامه  :فارس از قول يک منبع آگاه نوشت        
مسئولي شهال شركت، در           زنان به مدير   

جلسه امروز هيئت نظارت بر مطبوعات به          
اي كه موجب  گونه دليل درج مطالب و اخبار به 

شد، همچنين به     سلب امنيت رواني جامعه مي    
مخاطره انداختن سالمت روحي،           دليل به  

 فكري ورواني مخاطب و القاي اينكه درجامعه

نمايي وضعيت      امنيت وجود ندارد و سياه       
 .زنان در جمهوري اسالمي، لغو مجوز شد

گزارشگران بدون مرز احضار و تفهيم          _  
نگار فمينيست و مسدود کردن     _اتهام دو وب  

در تاريخ  .  کند  سايت اينترنتي، را محکوم مي ۵
بهمن ماه جلوه جواهري و ناهيد کشاورز         ۲۵
، »تغيير براي برابري  «و  »زنستان«نگاران  وب

هاي مدافع حقوق زنان، از سوي دادگاه         سايت
" اقدام عليه امنيت ملي    "انقالب احضار و به       

نگار آزاد شدند اما       اين دو وب   .  متهم شدند 
خطر محاکمه و دستگيري آنها را تهديد              

 .کند مي
نگار و عضو تحريره          جلوه جواهري وب    

وي در  .  هاي تغيير براي برابري است       سايت
آذر ماه نيز از سوي دادسراي            ١٠تاريخ  

چون "  اتهاماتي"ويژه امنيت تهران، با            
تشويش اذهان عمومي، تبليغ عليه نظام، نشر       "

اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در               
زنداني   »تغيير براي برابري   «و    »زنستان«

ديماه با    ١۲نگار در روز       اين وب .  شده بود 
 .ميليون وثيقه اززندان اوين آزادشد ۵سپردن

نگار وعضو تحريره سايت      ناهيد کشاروز وب  
نيز تا کنون دوبار        »تغيير براي برابري   «

 ١۳آخرين بار در روز       .  دستگير شده است   
ماه به هنگام پوشش خبري تالش          فروردين

يک ميليون امضاء براي تغيير     «فعاالن کمپين   
در پارک الله تهران،        »آميز قوانين تبعيض 

 .توسط ماموران امنيتي دستگير شده بود
نگار فمينيست از جمله       همچنين اين دو وب    

دستگير شدگان تجمع مسالمت آميز زنان در       
 ها تن از  در اين روز ده. اسفند بودند ١۳روز 
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جلوه جواهري فعال جنبش زنان به اتهام         _  
اقدام عليه امنيت ملي در شعبه بازپرسي             
ويژه امنيت دادسراي انقالب تهران مورد           

دادگاه انقالب از      .  بازجويي قرار گرفت     
پذيرفتن وکالتنامه خانم نسرين ستوده به          

وي در  .  عنوان وکيل نامبرده خودداري کرد     
دي با قرار وثيقه      ١۲آذر بازداشت و در       ١٠

 ).٨٦بهمن  ۲٦_ ايسنا(از زندان آزاد شد 



 ١۵۲اتحـاد کـار     ١۰صفحـه     ١۳٨۶اسفند    

نظم نوين جهاني و تاثيرات آن بر زندگي زنان          
سو و    بعنوان اعضاي جامعه جهاني از يک         

داري     سرمايهتاثيرات مخرب سيستم            
پدرساالرانه و قوانين متحجرانه رژيم هاي          
بنيادگرا بر زندگي زنان و همچنين بدنبال آن،         

آميز   بار و تبعيض    برگشت به مناسبات خشونت 
سنتي نسبت به زنان در اجتماع و خانواده و           

ها و بازپس        پرتاب زنان به عمق تاريکي        
ها   ستاندن هر آنچه که زنان در نتيجه قرن           

اند از سوي ديگر، در        مبارزه بدان دست يافته    
کشورهاي خاورميانه شرايطي را ايجاد نموده       

شکلي   است که فضاي تنفس براي زنان به           
آور شده است که نسل جوان بخصوص          خفقان

سر رسيده است و چنانچه در         تاب تحملش به  
بسياري از کشورهاي خاورميانه شاهد آن           
  هستيم، يک جنبش فمينيستي آگاه و متحوالنه       

ها   عدالتي  و رو به رشد، براي مبارزه با اين بي         
 .پا خاسته است نسبت به زنان به

زنان در خاور   عمومي  وضعيت  با زباني ديگر،     
 يعرب  يكشورهادر برخي از    ميانه، بخصوص   

آنچنان اسفناک است که حتي در         و افغانستان، 
از حق شركت در    زنان  كشورها  اين    از    برخي

ي برخوردار نيستند و      انتخابات و دادن را     
به آموزش    ي آنان و دسترس   يآموزش  يتوضع

از در مجموع،  . داردقرار  يدر سطح بسيار پائين
سوم   ، دو خاورميانه سواد ميليون جمعيت بي ٦۵

 .دهند يآن را زنان تشكيل م
زنان در خاورميانه، بويژه در مناطق جنگي،          
قربانيان مستقيم فقر ناشي از تحريمات،             

هاي گوناگون اجتماعي، خانوادگي و         خشونت
شان، يعني    تجاوزات جنسي بوده، حقوق اوليه    

ها   هائي هم که در نتيجه سال           همان حداقل 
اند، بطور سيستماتيک و       مبارزه بدست آورده  

 .آگاهانه از آنان بازپس گرفته شده است
با مطالعه چند منطقه جنگي لبنان، فلسطين،          
عراق و افغانستان و همچنين کشوري چون           
عربستان سعودي که قوانينش نسبت به زنان،       
مشابه بسياري ديگر از کشورهاي شيخ نشين        
است و صد درصد تبعيت از قوانين شريعت           

توان تبعيضات چندگانه نسبت به          دارد، مي 
موازات آن،    خوبي مشاهده نمود و به      زنان را به  

رشد جنبش فمينيستي و موانع وجود آن در           
 .اين مناطق را لمس کرد

در بررسي ذيل، وضعيت زنان ايران مورد            
مطالعه قرار نگرفته است زيرا که پرداختن به          
وضعيت زنان در ايران و نشان دادن جنبش           

سابقه زنان در ايران، خود مستلزم         عظيم و بي  
اي است که در يک چنين              بررسي جداگانه  

 .پذير نخواهد بود اي امکان چارچوب کلي
 

 وضعيت زنان در لبنان
وضعيت حقوقي زنان درلبنان همانقدرپيچيده     
 وناروشن است که ساختار تقسيم شده ميان 

ايجاد گرديده است تا مادران بتوانند در             
ازطريق .  کالس هاي آموزشي شرکت نمايند     

برگزاري سمينارهائي با موضوعاتي چون        
بهداشت وسالمتي، به مادران آموخته             

شود که چگونه فرزندان سالمي را تربيت          مي
 .نمايند

زنان پناهنده فلسطيني در لبنان، نه تنها بايد          
آميز وفقري که     تحت شرايط رنجبار وتبعيض   

ها در اين کشور       در کل براي همه فلسطيني     
وجود دارد زندگي کنند، بلکه آنها همچنين           
اولين قربانيان مناسبات متشنج مقرهاي           

يک روانشناس لبناني   .  باشند  آوارگان هم مي  
: دهد  که از اين مقرها ديدن نموده گزارش مي       

هاي   دراين مقرها، ازسوي همسران، خشونت    "
".  جسمي بيشماري به زنان وارد آمده است        

ها طبيعتا    اين خشونت : "گويد  وي همچنين مي  
ها در    اجتماعي فلسطيني   -با شرايط سياسي  

رابطه است زيرا که مثال در مقري که يک              
هزار نفر جا    ١٨کيلومتر مربع است، در حدود      

کنند اين    مسلما زنان تالش مي    .  اند  داده شده 
 .ها را در سکوت خود پنهان سازند خشونت

در واقع به زنان فلسطيني در لبنان فشاري           
غالبا آنها مسئول    .  گردد  مضاعف وارد مي   

ادامه بقاي فرزندان خود بوده و به اين لحاظ         
بايست چندين کار را با هم انجام دهند          هم مي 

و از آنجا که همسران و برادران بسياري از          
باشند، وظيفه تامين هزينه      اين زنان بيکار مي   

زندگي، در کنار رسيدگي به فرزندان و              
مشاغلي چون  .  عهده آنان است     خانواده، به 

خدمتکاري و کار درانبارها، بيشترين زنان         
 .دهد آواره را پوشش مي

در لبنان، خشونت خانگي يکي از ابزارهاي          
فشار همسران بر زنان است تا بدان وسيله          
از آزادي رفت و آمد آنان جلوگيري شود و           
آنها را در چهار ديواري خانه زنداني نمايد و         

به .  رابطه آنان با دوستان و اقوام را قطع کند        
هاي زنان، زنان     عقيده کارشناسان و سازمان   

در لبنان روزانه تحت کنترل و خشونت              
مستمرمردان قرار دارند و هيچ قانوني وجود       

ها را ممنوع يا مانع         ندارد که اين خشونت     
 .شود و يا خشونت کنندگان را مجازات کند

سازمان   ١۲٠درحال حاضر در لبنان بيش از       
غير دولتي زنان براي بهبود وضعيت زنان          

هاي زنان    طبق آمار سازمان  .  کنند  حرکت مي 
لبناني، در حال حاضر خشونت به زنان در           
خانواده، بزرگترين مشکل در زندگي روزمره      
اجتماعي لبنان است و با وجود اينکه در              
قوانين اين کشور براي نقص عضو تا سه            
سال حبس مقرر شده است، اما نقص                

هاي خانگي، اگر هم      هاي در اثر خشونت عضو
زني جرئت کند و آنرا به دادگاه بکشاند، غالبا         

هاي مذهبي و ديگر نهادهاي        از سوي دادگاه  
دولتي، از طريق آشتي دادن زوجين مسکوت       
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 زنان در خاور ميانه     

. مذاهب اين کشور پيچيده و ناروشن است         
کمک به  "از سازمان پروتستان    "  آنته شروپ "

تفاوت اجتماعي و حقوقي که     : "گويد  مي"  زنان
طرفداران مذاهب مختلف در باره زنان قائل         

شوند باعث شده است که در لبنان حتي            مي
مثال يک زن    .  زنان با زنان مساوي نباشند      

تواند طالق    مسلمان تحت شرايط مشخص مي    
ازدواج .  وجه  هيچ  بگيرد اما يک زن کاتوليک به     

دو نفر از دو مذهب متفاوت در لبنان غير              
به لحاظ قانوني زنان براي       .  باشد  ممکن مي 

تصميمات کليدي احتياج به قيم دارند که در          
. باشند  اين مورد قيم هم رهبران مذهبي مي         

توان در ترکيب مجلس لبنان       اين مسئله را مي   
نماينده، تنها سه نفر آنها زن            ١۲٨که از    

 .باشند، بخوبي مشاهده نمود مي

اما موقعيت شغلي زنان در لبنان، از بسياري         
 ۹١.  از کشورهاي عربي همطراز بهتر است       

توانند بخوانند و     درصد زنان جوان لبناني مي    
بنويسند و نيمي از دانشجويان لبنان دختر          

از آنجا که در بسياري از مناطق         .  باشند  مي
رسد،   درصد مي   ۵٠لبنان درصد بيکاري به      

به اين لحاظ بسياري از زنان لبناني همزمان         
مجبورند چندين کار را در کنار خانه داري و         

 .نگهداري از فرزندان انجام دهند
در لبنان همچنين در حدود چهارصد هزار           
آواره فلسطيني زندگي مي کنند که بيش از           
نيمي از اين تعداد، در بد ترين شرايط زندگي،         

برند و همواره     سر مي   در مقرهاي آوارگان به   
کنند که زماني به          با اين اميد زندگي مي        

در اين ميان وضعيت زنان     . فلسطين برگردند 
آورتر است زيرا که هيچ       آواره از همه تاسف   

شانسي براي آنها وجود ندارد که آموزش          
اي مشغول    ببينند و يا به کار و يا حرفه            

کند،   سازماني که به اين زنان کمک مي      . گردند
نام دارد که در سال        " نجده"سازمان زنان    

عنوان سازماني از زنان براي زنان،         به  ١۹۷٨
در حال حاضر اين سازمان       . تاسيس گرديد 

مقر آوارگان    ١٠نفر همکار دارد که در          ۷٠
هائي براي آموزش و            فلسطيني، برنامه  

اي،  اقدامات براي ايجاد درآمد        تعليمات حرفه 
براي زنان آواره، تربيت کودکان و برعليه           

در . هاي خانگي، در دست اجرا دارند       خشونت
هايشان زير    نفراز زنان وخانواده    ۳۵٠٠حدود

ساالنه . برند  سر مي   ها به   پوشش اين برنامه  
هاي   در حدود يکهزار زن و دختر، از آموزش       

هاي متفاوت،    چندماهه اين سازمان در حرفه     
افزون بر اين، از سوي اين       . کنند  استفاده مي 

 کودک  ۵٠٠مهدکودک به گنجايش  ۷سازمان 
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ها   نقش بسيار مهمي را در مقاومت فلسطيني       
هاي اجتماعي و همياري      و همچنين در بخش   

ها،    از جمله اين سازمان      .  نمايند   بازي مي  
جنبش نوين زنان است که در روز جهاني زن  

در يک نشست در رامال بنيان        ١۹۷٨در سال   
دختر دانشجو    ۵٠گرديد و گروهي متشکل از      

نام کميته کارگري اين     و زنان شاغل جوان، به
همچنين .  سازمان شروع به فعاليت نمودند       

هاي زنان که غالبا       تعداد زيادي از سازمان    
وابسته به يکي از احزاب چپ سياسي و              

به   ١۹۷۹بخشا مستقل مي باشند و از سال          
اند، در شهرها و          گذاري شده     بعد بنيان  

هدف اين  .  پردازند  روستاها به فعاليت مي     
هاي زنان، در کنار مبارزه با اشغال          سازمان

اسرائيل، مطرح نمودن نقش زنان در جامعه         
اينچنين است که در مسير       .  فلسطيني است 

هاي متمادي، در فلسطين جنبش                سال
فمنيستي قدرتمندي بوجود آمده است که با         
توجه به فشاري که بر زنان و مردان                 

شود، وظيفه خود را تنها به  فلسطيني وارد مي
 .نمايد آزادي زنان خالصه نمي

 ۴در تاريخ     "  ايل مانيفستو  "روزنامه چپ     
اي با نايال آيش           مصاحبه   ۲٠٠٦نوامبر   

فمينيست فلسطيني و رئيس مرکز زنان در          
هاي    ها همسرش در زندان         غزه که مدت    

نايال در اين   .  اسرائيل بسر برده، نموده است    
مصاحبه بيان کرده است که زنان در غزه در         

حمالت اسرائيل به   .  کنند  زير آتش زندگي مي   
نوار غزه باعث شده است تا جنبش زنان و            

هاي فمنيستي که تحت اختالفات فتح         سازمان
و حماس از هم انشعاب نموده بودند، مجددا         

هاي  ماسازمان: گويد وي مي.باهم اتحاد نمايند
زنان موفق شديم تحت شرايط کنوني               
فلسطين جبهه واحدي را تشکيل دهيم و تا            
زماني که اين اشغال ادامه دارد و تا زماني            
که اسرائيل نخواهد دولت مستقل فلسطيني را       
به رسميت بشمارد، ما براي بهبود وضعيت         
زنان در غزه و ساير مناطق اشغالي به               
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سرانجام اختالف نظر حوا و همسرش به            
اما .   شوند  رسد که از هم جدا مي         حدي مي 

نقش جديد حوا چه از سوي همسرش و چه           
از سوي جامعه فلسطيني مورد قبول قرار           

"گويد  وي در اين باره مي     .  نمي گيرد  مردم : 
ديگر تحملش را   .  کنند  در باره من صحبت مي    

 ".ام را نجات دهم بايد زندگي. ندارم
 Gaza"رئيس نهاد        "  سراج    ال    اجاد"

Community Health Programme" در
"نويسد   شهر غزه مي     زنان در فلسطين     : 

هاي اجتماعي و خانگي           قرباني خشونت  
بسياري از آنها از سوي             .  باشند    مي

همسرانشان مورد آزار و اذيت و تجاوز            
گيرند ولي قانون پشتيبان اين       جنسي قرار مي  
نقطه اوج اين تراژدي غمناک      .  همسران است 

هاي مذهبي و همچنين      در اين است که دادگاه    
ها زماني که زنان بخواهند از اين                 شيخ

همسران جدا شوند، به آنها ناسزا گفته و             
. کنند  آنان را بعنوان کافر و فاحشه ترسيم مي     

کند که زنان را در مقابل        سازمان ما تالش مي   
. هاي جسمي و روحي محافظت نمايد       خشونت

سال گذشته مورد توجه قرار       ۵۵اين امر در    
نگرفته است زيرا که ما تنها در مقابل دشمن          

ايم و مشکل زنان را         خارجي مبارزه کرده   
 ".ايم فرعي دانسته

 سازمانهاي زنان درمناطق اشغالي فلسطين

زماني که دولت حماس بر روي کار آمد،             
هاي زنان سکوالر در فلسطين از            سازمان

هاي    خود سئوال نمودند که آيا برنامه            
سياسي فمينيستي در ساختارهاي رسمي         

هاي    وارد خواهند شد و يا اينکه فعاليت            
بايست بصورت غير رسمي        فمينيستي مي 

اجرا گردند؟ چه تغييراتي در نهادها داده            
تواند و يا     خواهد شد؟ آيا رهبري جديد مي       

هاي اجتماعي        خواهد که برنامه           مي
اش را به پيش برد؟ از اين             کارانه  محافظه

اين بحث توسط     ۲٠٠٦روي، در آواخر سال     
ها   ها ميان اين سازمان       يک سري کنفرانس   

ها در باره فضاي      آغاز گشت تا در اين بحث      
هاي زنان، تحت رهبريت          عملکرد سازمان  

. جديد، گفتگو و تبادل نظر صورت گيرد            
ها خانم      سخنرانان اصلي دراين کنفرانس      

فيلمبردار و رئيس سازمان       "  سوهير فرج  "
»Women, Media and Development« 

سياستمدار و رئيس    "  امل خرايشه "و خانم    
 Palestinian Working Women«سازمان 

Society for Development« بودند. 
در حال حاضر در کنار احزاب متعدد                
سياسي جنبش فلسطين، همچنين يک سري         

هاي زنان هم در مناطق اشغالي          از سازمان 
هاي چپ    بخصوص سازمان .  باشند  فعال مي 

هاي زنان    اند تا سازمان    همواره تالش نموده  
ها را در نوار غزه و           و جوانان و اتحاديه     

 هاي زنان  سازمان. کرانه غربي ايجاد نمايند
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 وضعيت زنان در فلسطين اشغالي

وضعيت زنان در مناطق اشغالي فلسطين،          

بخصوص در نوار غزه و کرانه غربي، به             

لحاظ موقعيت مشخص جنگي، تاکنون             

بطوري جامع و علمي مورد بررسي قرار            

خبرنگاراني هم که در اين منطقه . نگرفته است
برند مشخصا بر روي وضعيت            بسر مي  

باشند و خود را      جنگي و سياست متمرکز مي    

. سازند  آنچنان به وضعيت زنان مشغول نمي      

هاي متفاوت زنان        اما گزارشات سازمان    

بيانگر اين مسئله هستند که در اين منطقه،            

همچون ساير مناطق خاورميانه، از زنان           

شود که تنها خود را بر نقش             خواسته مي 

که   همسر و مادر متمرکز سازند، در حالي          

محيطي در اين      وضعيت سياسي و زيست     

کشته شدن فرزندان ذکور و همسران      (منطقه  

در جنگ و نابودي محيط زيست در اين              
سازد براي ادامه     زنان را مجبور مي    )  منطقه

آور خانواده و        بقاي فرزندان، وظيفه نان      

از .  تميزي محيط زيست را نيز داشته باشند        

سوي ديگر، با وجود نقش زنان بعنوان تنها          

سرپرست خانوار، اين نقش زنان اما از سوي        

جامعه سنتي و پدر ساالر مورد قبول قرار           

نگرفته و همواره از سوي قانونگذار، جامعه         

و خانواده به آنان بعنوان فرد درجه دو              

 .شود اجتماع نگريسته مي

طبق گزارش سازمان حقوق بشر، زنان در          

مناطق اشغالي فلسطين همواره قرباني             

جانبه قرار داشته و فقر          هاي همه   خشونت
رشد در اين منطقه، وضعيت آنان را             روبه

سازد و هيچ مرجع      روز به روز وخيم تر مي     

قانوني وجود ندارد که براي جلوگيري از اين        

 .بار زنان حرکت نمايد وضعيت اسف

نام دارد که در مقر      "  حوا"يکي از اين زنان      

کند و زماني که شوهرش       زندگي مي "  شاطي"

افتد، وي    شود و به زندان مي         دستگير مي 

بعنوان سرپرست خانواده و براي زندگي           

پردازد و    بهتر براي فرزندانش به فعاليت مي      

هاي غير دولتي زنان          با يکي از سازمان      

سال   ۹اما بعد از    .  نمايد  شروع به حرکت مي   

گردد،    که همسرش از زندان آزاد مي              
خواهد قبول کند که زندگي حوا چنين             نمي

: نويسد  حوا در اين باره مي    .  تغيير کرده باشد  

من انتظار کشيدم تا او بعد از آنهمه سال از           "

من زندگي زيبايي را فراهم     .  زندان آزاد شود  

هايم و همچنين     کرده بودم، براي خودم، بچه    

. توانست همراهي کند    ولي او نمي  . ...  براي او 

او مثل ديگر مردان فلسطيني است که                

. توانند با يک زن محکم و قوي کنار بيايند      نمي

نگاه او به    .  خواست آينده را ببيند       او نمي 

خواست که به کمپ      او از من مي   .  گذشته بود 

  ".پناهندگان برگردم و مثل گذشته زندگي کنم
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 زنان کرد عراقي_  زنان در عراق 

جنگ و اشغال عراق زنان را در اين کشور            
ها زن را به       ها به عقب رانده و ميليون        نسل

شهروند درجه دو تبديل کرده است و آنان را     
محکوم ساخته تا تحت بدترين شرايط،             

 .هاي خود بشوند زنداني چهار ديواري خانه
طبق گزارش ماه آوريل هيئت ويژه اعزامي          

زن در      ۴٠سازمان ملل متحد به عراق،           
فاصله سه ماه  در سليمانيه به جرم رفتار            

شان به قتل        غيراخالقي از سوي خانواده      
اند و چند نفر از آنها زنده زنده در               رسيده

درگزارشي ديگر از    .  اند  آتش سوزانده شده   
خبرگزاري عراقي آونا آمده است که در سال        

شده بستري در      آمار زنان سوخته     ۲٠٠۵
بيمارستان آزادي و دادگاه جنائي دوهوک،         

نفر از آنان جان        ۴٦زن بوده است که       ۲٨۹
اين   ۲٠٠٦در سال   .  اند  خود را از دست داده     

نفر آنان جان خود      ٦٦نفر بوده که      ۳٦٦آمار  
طبق اين گزارش، در      .  اند  را از دست داده     

زن   ۵۷٦به بعد، از ميان       ۲٠٠۳اربيل، از سال    
نفر جان خود را از دست              ۳۵٦سوخته،   

همچنين طبق گزارش سازمان ملل،      .  اند  داده
در اربيل تعداد     ۲٠٠٦تا سال     ۲٠٠۳از سال   

زناني که به آنان تجاوز جنسي شده، چهار          
 .برابر گشته است

سال گذشته در شمال عراق سازمان         ۱۰در  
اند که بر      هاي زنان زيادي تاسيس گرديده      

هاي خانگي و فاميلي فعاالنه          عليه خشونت 
همچنين در   .  نمايند   مبارزه نموده و مي       

هاي زنان جديدي      دوسال اخير هم سازمان    
اند که    گذاري شده   در مناطق ديگر عراق بنيان    

هدفشان مبارزه با تبعيض و خشونت بر عليه        
مهمترين فعاليت   .  باشد   زنان در عراق مي      

هاي زنان کرد عراق، مبارزه با               سازمان
هاي ناموسي    هاي خانگي و جنايت       جنايت
آنها تاکنون صدها مورد از اين             .  است

ها نسبت به زنان را براي افکار عمومي  جنايت
 .اند عراق و جهان علني نموده

 :خواست سازمان هاي زنان سکوالر کرد

تصويب قانوني بشردوستانه مبني بر      _     ۱
تساوي حقوقي ميان زن و مرد و رفع                

آميز بر عليه زنان و         هرگونه قانون تبعيض   
 .هاي زنان تامين آزادي

. جدائي ميان دولت، آموزش و دين         _     ۲
ممنوعيت خشونت بر عليه زنان و قتل هاي          

 .ناموسي و مجازات قاتلين زنان
لغو حجاب اجباري و حجاب کودکان و        _     ۳

 .تامين آزادي درپوشش
برابري اجتماعي، اقتصادي و سياسي      _     ۴

 .زنان و مردان در تمامي سطوح
منع جدائي اجتماعي در مدارس و ديگر        _     ۵

 مراکز آموزشي

نابود نموده که اين مسئله تاثير مستقيم خود        
را در مرحله نخست بر روي زندگي زنان            

در واقع زنان عراقي از زمان        .  گذاشته است 
 .اند اشغال به عمق ظلمات پرتاب شده

نويسنده اين بررسي   ”  سعود ال عزوي  “خانم  
محيطي   و تحقيق و پروفسورتکنولوژي زيست    

دانشگاه بغداد و کارشناس تاثيرات اورانيوم       
زنان عراقي  : "گويد  غني شده، در اين باره مي     

ها براي احقاق حقوقشان مبارزه                 قرن
حقوق   ٦۰هاي دهه      تازه در سال   .  اند  نموده
اي زنان در قانون اساسي عراق وارد             پايه

مدارس و    ۸۰و      ۷۰گرديد و در سال هاي       
ها براي زنان تاسيس گرديد و آنها           دانشگاه

توانستند در سياست و اشتغال، از حقوقي          
از زمان شروع تحريم       .  برخوردار گردند  

 ۲۰۰۳تا    ۱۹۹۰هاي    سازمان ملل در سال     
 .است وضعييت زنان روز به روز بدتر شده

زن در    ۱۵۰در اين تحقيق، خانم عزوي از          
باره خانواده و تحصيل و وضعيت                  

اين .  شان سئوال کرده است           اقتصادي
در (پرسي در منطقه قدسيه دمشق               همه

هزار عراقي پناهنده      ۲۰۰سوريه در حدود     
و چند منطقه ديگر در شهر بغداد          )  اند  شده

  ۷۰زن در قدسيه و          ۸۰.  انجام گرفته است  
 .اند زن در بغداد مورد سئوال قرار گرفته

نويسد که از ميان        محقق بررسي فوق مي     
نفراز زنان    ۳۰۰اي که براي      پرسشنامه  ۳۰۰

زن به آن پاسخ دادند       ۱۵۰فرستاده شد، تنها    
زيرا که زنان عراقي ترس دارند در مال عام           

 . نظر خويش را بيان نمايند
درصد کساني که در اين همه پرسي              ۴۷

کرده و غالبا از        اند، تحصيل   شرکت نموده 
درصد   ۸۵اند و     مدرک دکترا برخوردار بوده   

پرسي، بيکار      کنندگان در همه       کل شرکت  
شان،   درصد اين زنان با خانواده      ۳٦.  اند  بوده

دالر درآمد، زير خط فقر قرار         ۱۰۰با ماهي   
درصد فرزندان زنان در اين        ۵۰اند و     داشته
پرسي، مدارس خود را بکلي رها                 همه

درصد اين زنان، حداقل يکي از        ۸۷.  اند  نموده
شان را در اثر خشونت در            افراد خانواده 

درصد زنان، يک     ٦٦اند و     عراق از دست داده   
شان    يا چند نفر مفقوداالثر در خانواده            
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اولين مرکز مستقل زنان کردستان عراق           
بود که در سليمانيه، در سال              »خانزاد«

در سليمانيه، امروز      .  ايجاد گشت     ۱۹۹٦
هاي بسياري براي زنان مستقل از            پروژه

احزاب در دست اجرا است که به شکل دو             
_ خانه زنان، يک مرکز مشاوره رواني             

اجتماعي براي زناني که در معرض خشونت        
خانه زنان، مرکز آموزش        قرار دارند، قهوه   

زنان، مرکز ورزشي زنان و همچنين مرکز          
جمع آوري اسناد و مدارک در باره خشونت         

همچنين در دسامبر   .  کنند عمل مي... به زنان و
 - ASUDA«در سليمانيه، شبکه       ۲۰۰۰سال  

Combating Violence against Female« 
براي مبارزه با خشونت بر زنان، مشاوره و         
معالجه زناني که مورد خشونت قرار گرفته         
. اند و تعقيب و مجازات مجرمين، ايجاد گشت       

جنبش زنان کردستان در اروپا از سوي             
»International Kurdish Women' s Studies 

Network«    و)KWAHK - Kurdish Women 
against Honour Killings (London  پشتيباني

 .مي گردند

 وضعيت زنان در ساير مناطق عراق

آمارهاي داخلي و خارجي همگي نشان دهنده       
اين واقعيت هستند که موقعيت زنان عراق از         

تر و    زمان اشغال عراق چندين برابر سخت       
اخيرا خشونت بر    .  بارتر گشته است     مشقت

شدت رشد نموده     عليه زنان در اين کشور به     
است و اين مسئله باعث گسترش ترس و             

طبق .  وحشت فراوان بين زنان گشته است        
 »تريبونال بروکسل   «بررسي سازمان        

در   ۲۰۰۳وضعيت زنان عراقي بعد از سال         
مقايسه با وضعيت آنان نسبت به قبل از آن،          

. تر گشته است     اي وخيم   بطور قابل مالحظه   
همچنين در اين بررسي، مسئول اين وخيم تر        
شدن وضعيت زنان، اشغال عراق توسط           

زنان بر  .  ارتش آمريکا خوانده شده است       
خالف پيمان ژنو دستگير و شکنجه شده و           
تحت فشار مجبور به نوشتن اقرارنامه             

تعداد تجاوزات جنسي و شکنجه و      .  گردند  مي
آسيب هاي جسمي و رواني به زنان عضو           

. رشد است   شدت روبه   هاي زنان، به    سازمان
زنان در اين کشور بدون همراهي مردان            

 ۷۰.  توانند از خانه خارج گردند       خانواده نمي 
، ۲۰۰۳درصد زنان شاغل قبل از سال               

 .باشند اکنون بيکار مي هم
طبق همين بررسي، همچنين قانون اساسي         
عراق حقوق بنياني زنان عراق را از آنان             

علماي مذهبي در اين کشور هر       .  ربوده است 
کدام حقوق زنان را به خواست خود تفسير          

نمايند و مدافعين حقوق زنان اجازه ندارند         مي
بر خالف شريعت اسالم که از سوي اين علما         

شود، حرکت    به صور گوناگون تفسير مي       
در پايان اين بررسي آمده است که          .  نمايند

 اشغال عراق روابط اجتماعي جامعه عراق را 



 ١۳صفحـه    ١۳٨۶اسفند    ١۵۲اتحـاد کـار     

ديگري خود را آتش زده است زيرا که                
برادرش به وي اجازه ازدواج نداده است و           
سومي خود را به آتش کشيده زيرا که                

گرفته   باد کتک مي    همسرش روزانه وي را به    
مدارک بسياري از سازمانهاي حقوق       .  است

باشند که    بشر، بيان کننده اين واقعيت تلخ مي      
خودسوزي مشکلي است که در کليه مناطق         

در شش ماه    .  افغانستان رو به رشد است      
زن طبق آمار رسمي خودسوزي       ۳٦گذشته،  
مورد   ۷۴در شهر قندهار ساالنه       .  اند  نموده

خودسوزي زنان شناخته شده اما در شش         
مورد خودسوزي در اين شهر       ۷۷ماه گذشته   

از سوي ديگر هم        .  وجود داشته است     
ها خودسوزي زنان        بسياري از خانواده    

خانواده را گزارش نداده و آنرا مخفي نگاه           
همچنين خود سازمان بهداشت و       .  دارند  مي

سالمتي افغانستان بسياري از موارد              
 .کنند خودسوزي زنان را علني نمي

کارولينه هامز از صندوق توسعه براي زنان        
: گويد   مي   »يوني فم  «الملل      جامعه بين  

هاي خانگي و         خودکشي پيامد خشونت     "
اجتماعي است که واقعيت زندگي روزمره          

خانم هامز همچنين   ".  زنان افغاني شده است    
"گويد  مي زنان افغانستان در زمان طالبان       : 

اجازه رفتن به مدرسه و کار کردن را                 
و سقوط    ۲۰۰۱اما بعد از سال        .  نداشتند

هائي در رابطه با حقوق آنان        طالبان، پيشرفت 
طبق تخمينات، از هر سه زن افغاني       .  پديد آمد 

يکي حداقل يکبار مورد ضرب و شتم قرار           
گرفته و به آميزش جنسي مجبور شده و يا           

مجرمين .  مورد تجاوز و آزار قرارگرفته است
معموال از دايره خانواده و اقوام بوده و              

قانون .  شناسند  قربانيان خود را بخوبي مي      
هم هيچگونه مجازاتي براي اين مجرمين            

 14صفحه  ". درنظر نگرفته است
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در واقع سرنگوني رژيم صدام حسين براي         

داد و بسياري از        زنان نويد آزادي را مي       
زنان عراق به سياست وارد شده و به                

هاي زنان براي احقاق حقوق خود           سازمان
اما اين اميد چندي بعد به اميدي           .  پيوستند

واهي تبديل گرديد و چيزي نگذشت که زنان         
. بي حجاب ترس از زندگي خود پيدا نمودند         

هاي زنان عراقي در              اعضاي سازمان   
اي با کانال يک تلويزيون آلمان نظر          مصاحبه

خود را در باره اين مسئله که چرا زنان بي             
حجاب بعد از سرنگوني رژيم صدام محجبه        

زينب اسدي از    :  گشتند، چنين بيان نمودند     
در "سازمان آزادي براي زنان عراق گفت           

جواني من حجاب اجباري نبود اما امروز            
امري است اجباري و اين شبه نظاميان شيعه        

کنند و آنان     هستند که فشار بر زنان وارد مي      
مثال مدتها    .سازند  را مجبور به حجاب مي      

خواندند   افراد المهدي مرا به دفترشان فرا مي       
نمودند و در غير      و مجبور به حجاب کامل مي     

آن صورت بايد محل زندگيم را عوض               
باسما احمد عضو ديگر اين          ".  نمودم   مي

همواره زنان بسياري بقتل    "گويد    سازمان مي 
. اند  رسند زيرا که حجاب را رعايت نکرده         مي

شناسم که روسري     دانشجوي دختري را مي   
. او را در ابتدا تهديد نمودند      .  کرد  بر سر مي  

سپس او ربوده شد و مدتها از او خبري نبود          
و زماني که آزاد شد، تمام بدنش آثار شکنجه 
داشت و روي بدنش نوشته شده بود اين             

از آن زمان اين زن       .  نتيجه نافرماني است   
حتي پدرش  .  ديگر از خانه بيرون نيامده است     

در .  به اين خاطر از کار بيکار گشته است           
عراق زنان مستقل مورد تهديد و شکنجه            

ها و    شبه نظاميان اتوبوس     .گيرند  قرار مي 
ها را بازرسي نموده و حجاب زنان را          ماشين

تا کنون بسياري از زنان با       .  کنترل مي کنند  
 ".اند تير اين ماموران کشته شده

در پاسخ به اين سئوال که چرا جامعه عراق           
به يکباره به اشکالي فرو رفت که براي آن             
جامعه ناشناخته است، از سوي نحال ال             
نداوي از سازمان براي رفاه زنان چنين             

"پاسخ داده شد    زني از آشنايان را همين        : 
اخيرا تهديد نمودند که اگر رانندگي کند              

زينب از سازمان   ".  کنند  دستان وي را قطع مي    
"آزادي براي زنان عراقي گفت         من براي   : 

مورد زناني    ۵۰۰تا    ۴۰۰سازمانمان درحدود   
ام که مجبور به صيغه          را شناسائي کرده   

بسياري از شبه نظاميان شيعه، به        .  اند  شده
تقليد از ايران، زنان را مجبور به صيغه               

آنها با صيغه کردن اين زنان           .  اند   نموده
اي امن با کارت شناسائي در مقابل              خانه

اي   يک چنين مسئله  .  کنند  ارتش آمريکا پيدا مي   
 براي خود من پيش آمد و فردي از ارتش 

روي ناچاري، بيان کننده اين واقعيت است که 
تا چه اندازه وضعيت زنان در افغانستان،           

يکي .  حتي بعد از سقوط طالبان، وخيم است       
از زنان خودسوزي کرده است زيرا                
پدرشوهرش تالش نموده است به وي تجاوز       

 .نمايد

المهدي مرا تهديد کرد که اگر صيغه او نشوم 
ام را از دست خواهـم داد و مـن هـم             خانه

فرزندم را برداشتم و خودم خانـه را تـرک       
 ".نمودم

هاي   در پاسخ به اين پرسش که آيا سازمان         
زنان در عراق در مخاطره قرار دارند، زينب          

"پاسخ داد   بارها افراد ناشناس به دفتر         : 
سازمان ما تيراندازي نمودند اما خوشبختانه      

اکثرا .  نگهبانان ما جلوي اين حمالت را گرفتند      
خود .  شوند  ها تهديد مي    اعضاي ما در خيابان   

من روزي سوار تاکسي شدم و مردي               
ناشناس با من سوار شد و به من گفت که              

داند من چه کسي هستم و مرا تهديد نمود           مي
که دست از فعاليتم بردارم و در غير آن               

يکي .  صورت برايم گران تمام خواهد شد         
ديگر از فعاالن زنان از سوي دانشگاه آماري        

دهد که تنها     را تهيه نموده است که نشان مي       
زن در عراق به قتل       ۵روزانه      ۲۰۰٦در سال   
 ".رسيده اند

 ۹هاي زنـان عـراقـي،         طبق گزارش سازمان
درصد زنان عراقي هزينه زندگي خود را از     

آنها با اين امـيـد     .  نمايند فروشي تامين مي تن
کنند که شايد از طريق فروش تـن     زندگي مي

خود بتوانند زندگي فرزندان خود را نـجـات     
اين زنان در نتيجه اين جنگ نـه تـنـهـا       .  دهند

همسران خود را، بلکه توجه و احترام به نفس 
يکي از اين زنـان در      .  اند را هم از دست داده

مصاحبه با سازمان زنان عراقي گفته اسـت    
که ديگر هيچ چيزي که ارزش زنده ماندن را   

 .داشته باشد برايش باقي نمانده است
حقيقتا وضعيت زنان در عراق روز به روز           

گردد و اگر زنان همچنان در ترس           بدتر مي 
زندگي نمايند، هيچ آينده روشني نخواهند          

هاي مذهبي در عراق ازقدرت         گروه.  داشت
کنند   براي رسيدن به اهداف خود استفاده مي       

و تقريبا قدرت آنها بسيار بيشتر از دولت            
پشت   در اين صورت حتي الک     .  کنوني است 

هم زودتر به هدفش خواهد رسيد تا زنان            
هاي زنان فراواني     با اين حال سازمان   .  عراق

اند که صداي     در عراق تا بحال تالش نموده      
زده و زير اشغال        زنان رنج ديده و جنگ       

عراق را به گوش افکار عمومي جهان                
ها سازمان    از جمله اين سازمان     .  برسانند

براي حقوق زنان در عراق است که تظاهرات         
متعددي بر عليه تجاوز به زنان، ربوده شدن         

هاي ناموسي، سازماندهي         زنان و قتل     
اي را بيرون     اين سازمان روزنامه  .  اند  نموده

مي دهد که در آن در باره چگونگي امنيت             
زنان در مقابل خشونت و قتل، به زنان               

 .دهد آموزش مي

 زنان افغانستان

همواره زنان بيشماري در افغانستان              
 اين عمل وحشتناک از . نمايند خودسوزي مي
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دوره طالبان گذشته است و بسياري از              
دختران در افغانستان دوباره به مدرسه            

خوانند و    ها درس مي     روند، در دانشگاه     مي
اما هنوز همچون گذشته        .  كنند   كار مي  

تحصيل زنان بيش از هر جا محدود به               
چون كابل، پايتخت            گيشهرهاي بزر   

پرسش اين است كه اين        .  است  افغانستان
و چه    آموزند  رس چگونه مي  ادختران در مد  

خوانند و      ، در دانشگاه چه مي        آموزند  مي
 .كنند چگونه كار مي

طالبان رفته است و    سال است كه      هفتحدود  
تصويب   ي جديدي در افغانستان قانون اساس   

اين   بهها دالر پول        ميليون  و  گشته است 
مردم اما اکثريت      شده است، سرريزكشور  

سال تنها جنگ،      ۲۵بيش از    که  افغانستان  
درشرايطي اند،    خشونت ونفرت راتجربه كرده   

برند و با واژه       سر مي   اسفناک و در فقر به     
سنت در    اضافه اينکه   به.  اند  بشر بيگانه حقوق  

كه    يقدرتمند است، سنت       يارافغانستان بس  
 يبرا.  برند  يبيش از همه زنان از آن رنج م         

مثال هنوز هم همچون گذشته در موارد             
اند   اين قربانيان خشونت  ي،خانگهاي  خشونت  

زندان زنان    براي مثال   .شوند  يكه مجازات م  
ي به  حقوق  ياست از ب    يا  در شهر قندوز نمونه   

زندان اين   در     .قرباني درافغانستان     زنان
ماهه   ٦در سنين بين      تعدادي زن با کودکان   

آنان   يمحيط زندگ .  برند  يسر م   ساله به   ۱۰تا  
ي با يک توالت و      دو اتاق با حياط كوچك     را  

زندانيان زن تنها   .  دهد  حوض آب تشکيل مي    
حياط بزرگ    يکساعت در هفته که مردان از       

توانند در حياط      مي  كنند  نميزندان استفاده    
 :يکي اززندانيان زن مي گويد    .  زندان بسربرند 

تواند پنج نفر را بكشد  كسي كه پول دارد، مي”
خود را از زندان آزاد      دهد    يكه م   يو با پول  

آدم پول ندارد، ممكن است          ياما وقت .  کند
ند، بدون  سپري ک تمام عمرش را در زندان        
از وكيل تا پليس،    .  اينكه بداند چه كرده است     

، ياگر پول نداشته باش    .  خواهند  يم  همه پول 
 .”بپوسي اينقدر اينجا بماني تابايد 
است   در كابل   يچرخ  پل  ديگر، زندان   زندان

در آنجا بدتر از ديگر            وضعيت زنان     که
خبرنگاران اجازه تهيه گزارش      .ها است   زندان

، يناديه حنيف .  در باره اين زندان را ندارند        
كه   ياز زنان که    س مركز آموزش زنان،    ئير

 برند   سر مي     بهافغانستان      يها   در زندان  
 يچرخ  در زندان پل  : "گويد  مي  كند،  يحمايت م 

 ٦۰زن با         ۸۰هم مثل زندان قندوز حدود        
در اينجا هم جرم زنان        .  اند  ک زنداني كود

بطور معمول يا فرار ازخانه و يا رابطه               
با   همه زنان .  است  بيرون از ازدواج     يجنس
نه .  قرار دارند هايشان در يك سلول          بچه
 به  ينه كسو  كند ياز آنان حمايت م يكس

آينده  يبه رو يا يا دريچهو دهد  يآنان اميد م
 ".گشايد يآنان م ايرا بر

هـاي مـتـعـدد زنـان در               از ميان سازمـان 
افغانستان و خارج از افغانستان، جـمـعـيـت       

يـکـي از        » راوا« انقالبي زنان افغـانسـتـان      
هاي سابقه دار زنان افغاني است کـه   سازمان

مشي خود را مبارزه براي حقوق زنان و    خط
ايـن  .  اسـت    دموکراسي سکوالر اعالم کرده   

در کابل، توسط يـک     ۱۹۷۷سازمان در سال 
کـه  ( ”  مينا کشور کمال“ فعال دانشجويي بنام 

. تأسيس گشـت   )  بيشتر به مينا مشهور است
هـاي     بخـاطـر فـعـالـيـت         ۱۹۸۷وي در سال 

طرفداران .  اش، در پاکستان ترور شد سياسي
وي معتقدند که وي توسط افـراد گـلـبـديـن          

 .است ب ترور شده.گ.حکمتيار و کا
اين سازمان در آغاز، هم با رژيم کمونيستـي  

مـخـالـف بـود و          » مجاهدين« وقت و هم با 
بعدها باطالبان نيز مخالفت کرد و آنـهـا را         

از .  خـوانـد     » خنجر ديگري بر گرده مـردم   « 
با هر نوع بنيادگرايي مذهبي  » راوا« جا که  آن

مخالف است، هـمـواره در افـغـانسـتـان و             
. اسـت    هاي زيادي برانگيخـتـه   پاکستان، بحث

 .زن نام دارد »پيام«نشريه اين سازمان 
مارينا کمال يکي از فعاالن اين سـازمـان در     

: گـويـد     اي باسکي مي اي با روزنامه مصاحبه
سازمان ما سازماني فمينيستي است کـه از    " 

از سوي زنان روشنفکر در کابـل   ۱۹۷۷سال 
بنيان گذاشته شده است و براي حقوق بشـر    

ما در حدود .  کند و عدالت اجتماعي مبارزه مي
هاي مـوجـود در      عضو از تمامي مليت ۲۰۰۰

افغانستان داريم  کـه اکـثـرا در خـارج از             
کـنـنـد و عـمـدتـا از                افغانستان فعاليت مي

با  » راوا« .  نمايند پناهندگان افغاني حمايت مي
وجود اينکه همکاران مرد دارد، اما سازمانـي  

از فعاليت هـاي بـزرگ مـا        .  براي زنان است
با وجود ايـنـکـه مـا         .  آموزش به زنان است

سازماني فمنيستي هستيم و اين ايـده را از        
شناسيم، اما ابزار مـبـارزه مـا بـر          غرب مي

بستر تجربيات زنان در افغانستان و رنـجـي   
. نماينـد  است که زنان در افغانستان تحمل مي

ها سال است که زنان ما تـحـت فشـار و         ده
هاي چندگانه در تمامي سطوح اجتماعـي   ستم

تـفـاوت مـهـمـي مـيـان مـا و                 .  قرار دارند
هاي غربي وجود دارد زيرا در حالي  فمينيست

هاي غربي براي حق طالق و مزد  که فمينيست
مساوي و کار مساوي با مردان و حضور در 

کنند، ما در افـغـانسـتـان        پارلمان مبارزه مي
براي حق بيرون آمدن از خـانـه و آزادي           
حرکت در اجتماع و بيـرون آمـدن از زيـر          
پوشش اسالمي و خشونـت هـاي خـانـگـي          

 ".مبارزه مي کنيم
 وضعيت زنان در عربستان سعودي

 با وجود اينکه عربستان سعودي از سال 

قطعنامه سازمان ملل مبني بر رفع            ۲۰۰۰
هرگونه تبعيض از زنان را امضا نموده است،        
اما زنان در اين کشور همچنان مورد                
تبعيضات چند جانبه حقوقي و اجتماعي و           

 .گيرند خانوادگي قرار مي
در واقع قانون شريعت بطور کامل بر فراز           

فرما است و بدون      زندگي زنان سعودي حکم   
اجازه ولي و قيم که همان افراد ذکور                 

باشند، حق هيچگونه حرکتي را         خانواده مي 
حتي براي خارج شدن از منزل             .  ندارند

بايست افراد ذکور خانواده آنها را                مي
براي مثال در شهر رياض       .  همراهي نمايند 

مرد مورد تجاوز      ۷دختري که از سوي        
گيرد، از سوي قاضي دادگاه        جنسي قرار مي  

ضربه شالق محکوم     ۲۰۰ماه زندان و      ٦به  
زيرا که وي به هنگامي که مردان         .  مي شود 

اند، کسي    برده  وي را براي تجاوز با خود مي       
کرده که نه همسر و نه          وي را همراهي مي    
 .برادرش بوده است

حق انتخاب شغل، حق تحصيل، حق رانندگي،       
از ...  گيري، حق انتخاب همسر و       حق تصميم 

جمله حقوقي هستند که از اين زنان سلب             
در واقع هر آنچه که در قوانين       .  گرديده است 

شريعت در باره ازدواج و طالق و حضانت           
فرزندان براي زنان قيد گرديده است، در            
عربستان سعودي بطور کامل براي زنان           

در ابتدا از     .  گردد   بطور قانوني اجرا مي      
به زنان سعودي اجازه       ۲۰۰۱دسامبر سال   

داده شده است که کارت شناسائي در               
اما اخذ گواهينامه رانندگي      .  خواست نمايند 

زنان در  .  باشد  همچنان براي زنان ممنوع مي    
از حق راي        ۲۰۰۵اين کشور از سال          

شش   ۲۰۰٦اند و در سال        برخوردار گرديده 
. زن توانستند به مجلس شورا راه يابند             

خشونت خانگي از ديگر تبعيضات برعليه           
زنان سعودي است که بدون مجازات، در            
زندگي روزمره اين کشور دائما درحال تکرار       

باشد و تحت آن زنان بسياري در رنج             مي
 .برند سر مي فراوان به

قوانين عربستان سعودي آزادي رفت و آمد        
زنان را به شکل هاي مختلف محدود ساخته         

الملل تنها از      نگراني سازمان عفو بين    .  است
اين جهت نيست که ماموران پليس سعودي         

هاي همه جانبه      قدرت خاصي در دستگيري    

 15صفحه  زنان و شکنجه آنان دارند،  
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بلکه همچنين نگران از گزارشات زناني است        
که توسط کارفرمايان خود مورد تجاوز و          

. اند  آزار قرار گرفته و از کار اخراج گرديده         
پليس مذهبي سعودي اين وظيفه را دارد که          
در مقابل کساني که مسائل مذهبي را رعايت         

ازاينرو، .  کنند با اشد خشونت رفتارنمايد      نمي
دست آنها در دستگيري و آزار زنان قانونا          

بطور مثال آنها اجازه دارند      .  کامال باز است  
زنان را درمالعام کتک بزنند ودستگير نمايند       
زيرا که قوزک پاي آنان از پوشش اسالمي           
بيرون بوده است و يا صورتشان در حجاب         

 .قرار نداشته است
هاي    در عربستان سعودي ايجاد سازمان        

. هاي بسياري روبرو است     زنان با محدوديت  
هيچ اتحاديه مستقلي در اين کشور وجود           

ها بايد خود را به ثبت         تمامي سازمان .  ندارد
دولت برسانند و هر زمان که دولت خواست،        
بدون دليل قانوني و بدون حق دفاع قانوني           

از اين رو هيچ سازمان        .  گردند  ممنوع مي 
زناني که بتواند بطوري باز و علني زير پا             
گذاشتن حقوق زنان را به گوش افکار عمومي 

 .برساند وجود ندارد
از آنجا که زنان ازحق تماس با مرداني که  از 

شان نيستند محرومند و هر          افراد خانواده 
حرکتي را بايد با اجازه مردان خانواده انجام        
دهند، به اين جهت هرگونه حرکت و فعاليت          

زنان .  باشد  علني براي آنان غيرممکن مي       
اند تا کنون در      عربستان بدين جهت نتوانسته   

المللي در باره برابري جنسيتي       هاي بين   بحث
ها به نفع     فعاالنه شرکت نمايند و از اين بحث       

در واقع زنان عربستان     .  خود استفاده کنند   
سعودي در بسياري از مجامع زنان در جهان      

درعربستان تعداد کثيري   .  شوند  نمايندگي نمي 
عنوان   زن از کشورهاي آسياي شرقي به         

اند و    خدمتکار خانگي به کار گماشته شده        
اکثر اين خدمتکاران از اين حق محرومند که          
به سازماني براي زنان و يا هرگونه سازمان        

کميسر مسئول سازمان     .  ديگري بپيوندند  
حقوق بشر دراين کشور اعتقاد داردکه ايجاد       

هاي دفاع ازحقوق بشر وعضويت در        سازمان
 .آن، حق مسلم کارگران مهاجر خانگي است

از سوي ديگر در عربستان تعداد زنان در            
ها بطور فاحشي رشد          مدارس و دانشگاه    

 ۵۵هاي اخير     طبق آمار، در سال   .  نموده است 
درصد کساني که تحصيالت دانشگاهي را          

ولي .  گذرانند دانشجويان دختر مي باشند      مي
درصد باالي دانشجويان دختر و يا درصد          
باالي دختران تحصيل کرده، ربطي به              
پذيرش زنان در بازار کار عربستان سعودي       
ندارد و آمار نشان داده است که از سال              

به بعد، درصد زنان در بازار کار              ۱۹۸۰
 . همواره کمتر گشته است

درهرگوشه اين كره خاكي ما، تصـويـري از     
 .زنان، رسم شده است
 .نامند زناني كه براي ما بي

كننـد    و آن زناني كه نوعي ديگراحساس مي
عنوان زنان با فرهنگ عاميانـه تصـويـر       به
 شوند، مي

 كشند، زناني كه بارسنگيني را بر دوش مي
بارسنگيني كه در اين جهان، تاريخ مصرفش 

 .بسر رسيده است
براي كساني كه بي توجه از كنار اين مسئله 

 :عبور مي كنند
اند، با دستاني متورم  آنها زنان چروك خورده

ي قاچ قاچ كه هر دانه   خورده و انگشتان ترك
شني به عمق زخمهايش همچون نفرين بـر  

 .رود عليه آدم و هوا، فرو مي
هرنوازش مهربان و لطيف با اين دستان كه 

دهـنـد، بـر روي           شهادت از كار روزانه مـي 
هاي بسـيـار بـجـاي        پوست فرزندان خراش

 .ميگذارد
زناني كه زمان بر آنان اجبار را تـحـمـيـل         
نموده اسـت، بـدون ايـنـكـه زيـبـائـي                 

 شان را به آنان برگرداند، گذشته
زيبائي كه درست به مانند شاسي پيانـوئـي   
كه روي آن هيچگاه نواخته نشده است، رد   

متولدي بجـاي   پايش را بر روي هر نوزاد تازه
 .گذارد مي

زناني كه هر بـار كـه آتـش را در اجـاق               
دمند، چروكي جديد دور چشـمـانشـان         مي

 .زند حلقه مي
دم، سراپا سكوت، گاوها  و در سرماي سپيده

كنند و نـان       دوشند، آتش را برپا مي را مي
 .كنند گرم را قطعه قطعه مي

و در قهر با زمان، منتظر طـلـوع آفـتـاب         
 .مانند مي

 .برگردان ناهيد جعفرپور

 زنان در يك جهان
Rosa Elena Maldonado  

درصد دارائي خصوصي اين کشور و           ۴۰
شرکت تجاري به زنان تعلق       ۱۵۰۰۰همچنين  

زن عضو وزارت     ۵۰۰۰با وجود اينکه    .  دارد
باشند، اما هيچ زني اجازه       صنايع وتجارت مي  

وارد شدن به اين وزارت خانه را حتي براي           
بايست   انجام کارمعمولي شرکتي نداشته ومي    

حتما از سوي خود نماينده مردي را براي            
انجام اين کارها، حضور در جلسات و امضا         

 .معرفي نمايد... و
ها و    گيريم که ما فمينيست     در خاتمه نتيجه مي   

فعاالن جنبش زنان در خاورميانه، از                
هاي متفاوت، با احساسات و زبان و             مليت

ها و تجربيات متفاوت اما با آگاهي            فرهنگ
مشابه و اميد مشابه، اين آرزوي بزرگ را           

کنيم که قادر باشيم صدايمان را           دنبال مي 
برعليه اين تبعيضات چندگانه و متحجرانه و        

خشونت (هرگونه خشونتي برعليه زنان           
جنگي، خشونت خانگي، اجتماعي، سياسي و       

، تا آخرين و دورترين گوشه جهان   )اقتصادي
دانيم که پيروزي ما        برسانيم و در اين راه مي     

مابايد باهم تبادل تجربه  کنيم      .  درپيوندماست
هاي   و به بحث و گفتگو براي پيدا کردن بديل         

 . متفاوت درراه رهائي زنان بنشينيم
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 ١۵۲اتحـاد کـار     ١۶صفحـه     ١۳٨۶اسفند    

 »سيمون دوبووار«با ) محقق و فمينيست برجسته آلماني(مصاحبه آليس شوارتس 

 پل سارتر و رابطه جنسي و سن او -اش با ژان در باره رابطه آزاد جنسي
 

تا   ١۹۷۲  هاي سالآليس شوارتس، فمينيست و خبرنگار معروف آلماني کسي بود که در طي                 
قابل ذکر است که    .  عمل آورد   هاي طوالني و بسياري را با سيمون دوبووار به            مصاحبه  ١۹٨۲

 .اين مصاحبه، پيش از اين، در يکي از کتب آليس شوارتس به چاپ رسيده است

 ۲٠٠۷دسامبر  ۲۴ -ترجمه مرضيه دانش از نشريه اطريشي پروفيل 
 تزهاي پيشرو فرانسوي، 

 تا چه حد براي جامعه امروزي مهم و معتبراند؟
 

 به بهانه يکصدمين سالگرد تولد سيمون دوبووار

ها نسبت به     انتشار يافت، واکنش    ١۹۴۹سال  
 آن چگونه بود؟

 .خيلي مغرضانه. خيلي شديدوضدمن:سيمون

 از طرف کدام جناح؟: آليس

ها، شايد ما هم       از طرف همه جناح    :  سيمون

ما قبل  .  کمي نا وارد و نسبتآ کم تجربه بوديم        
ازانتشار کتاب، فصلي را که مربوط به روابط         

عصر «جنسي است را در نشريه فرانسوي          
اين مسئله منجر به    .  به چاپ رسانديم    »مدرن

در واقع از کاهي کوهي ساخته      .  يک تهاجم شد  
اي به    يک نفر نامه  :  گويم  طور نمونه مي    به.  شد

شخصي نوشته بود که اين شخص با همان            
کرد، يعني در واقع اين        روزنامه همکاري مي  
اش چنين    کرد، او در نامه     شخص با ما کار مي    

اوه، وقتي که من اين مقاله را          “:  نوشته بود 
رئيس   »واژن«خواندم، خيلي چيزها راجع به       

يا دوستي به من نوشت که       .  ”شما، ياد گرفتم  
من .  ام  من مردان فرانسوي را مسخره کرده       

ام  که در هنگام        هائي را ديده    اساتيد دانشگاه 
هاي دانشگاه، کتاب مرا به       سخنراني در سالن  

هوا پرتاپ کرده و تحمل ديدن اين کتاب را             
رفتم و    نداشتند و يا اگر به رستوراني مي          

ام را      هاي هميشگي     برحسب عادت لباس    
: گفتند  پوشيدم، مردم مرا نگاه کرده و مي          مي

کرديم که او      اين همان زن است، ما فکر مي         
در آن زمان مرا به عنوان         .  دوتايشان باشد 

بله اين جوري است،     .  شناختند  باز مي   همجنس
وقتي زني شهامت به خرج داده و چنين               

تواند   کند، از نظر مردم نمي      مسائلي را بيان مي   
ها نيز    کمونيست.  نظر رسد   فردي معمولي به  

آنها مرا بورژوا خطاب     .  دخل مرا درآوردند   
کردند و معتقد بودند که کارگران زن                مي

کارگراني هستند که تزهاي من برايشان             
نامفهوم و غير ملموس است و به دردشان            

اما با وجود اين و در هر صورت،         .  خورد  نمي
 .من طرفداراني از چپ و راست داشتم

هميشه ارائه طرحي نو بسيار مشکل        :  آليس

 .است، بويژه اگر ارائه دهنده هم زن باشد

به نظر من زنان نبايد خودشان را در        : سيمون

حتي . دام ازدواج و بچه درست کردن بيندازند      
دار شدن    اگر خودشان زماني تمايل به بچه        

دارند، بايد در اين مورد خوب فکر کنند و              
خواهند اين بچه را      ببينند تحت چه شرايطي مي    

مادر بودن   . در آينده تربيت و بزرگ کنند          
مردان و   . امروزه يک بردگي واقعي است         

عهده   جامعه، زنان را براي تربيت بچه و به           
کنند و تنها        داشتن مسئوليت آن، موظف مي     

اي باشد، بايد        هرکجا که بچه    . مي گذارند  
هرکجا که کمبود مهد کودک     . مادري هم باشد  

کار شوند    به  وجود دارد، مادران بايد دست      
اند   ، بنابراين، زماني که زنان خواهان بچه       ...و

ميتوانند بدون ازدواج صاحب بچه شوند، زيرا       

 17صفحه   .که ازدواج بزرگترين تله است

شما بعد از گذشت ساليان درازي           :  آليس

شما .  اعالم کرديد که فمينيست هستيد           
عنوان يک تئوريسين، کسي که تاثير زيادي          به

روي فمينيسم جديد داشتيد، تا شروع اولين          
جنبش زنان، آنتي فمينيست بوديد، يعني اينکه        

زنان )  اتونوم(شما مخالف جنبش مستقل         
بوده و به انقالب سوسياليستي اعتقاد داشتيد،       

توانست به طور خود به خود          انقالبي که مي  
. منجر به حل معضالت و مشکالت زنان گردد       

سالي بسيار دوست داشتني بود،        ١۹۷۵سال  
 کنيد؟ شما در اين مورد چه فکر مي

ايم   ها بارها اعالم کرده      ما فمينيست   :سيمون

 در آن زمان . کنيم که در اين مورد چه فکر مي

پنداشتند و با ما به شکلي           ما را ديوانه مي     
بعدها سال   .  شد   تحقيرآميز برخورد مي     

ها آمد، بعد سال اسب ها، سال سگ           اقيانوس
يعني ما زن ها را به عنوان شيء و         .  ها و غيره  

ديدند که در اين دنياي مردانه فاقد            کاال مي 
اگرچه ما نيمي از جامعه بشري را       .  ارزش بود 
براي من عجيب و غير قابل       .  شديم  شامل مي 

قبول بود که يک سال را به عنوان سال زن             
 .همه سالها، سال انسانها هستند. اعالم نمايند

جنس دوم و يا بهتر بگويم، انجيل             : آليس

ها، قبآل يک کتاب روشنفکري و يک           فمينيست
در اين مورد   . آمد  کتاب تئوريک به حساب مي    

 خواهم سئوال کنم، زماني که اين کتاب در  مي

وي در اين کتاب به      .  است  »جنس دوم «اي معروف     سيمون دوبووار نويسنده کتاب نهصد صفحه      

او در نهم ژانويه    .   تجزيه و تحليلي تاريخي در مورد تحت ستم قرار گرفتن جنس زن پرداخته است              

تا .  زني انقالبي که نظراتش همچنان معتبر و مورد پذيرش است          .  دو هزار و هشت، صد ساله گشت      

وي .  ، يعني تا قبل از اين که بر عليه او جنجال برپا شود، سمبل اکثر روشنفکران چپ بود                  ١۹۴۹سال  

که موضوعش به رابطه آزاد عشقي در حيطه            »او آمد و مي ماند     «رمان معروفي به نام        ١۹۴۳در  

ژان .  اين کتاب سر و صدا و جنجال فراواني را برپا ساخت           .  گشت را نوشت    مي  هنرمندان پاريسي بر  

پل سارتر نويسنده و فيلسوف معروف، کسي بود که مدت پنجاه و يک سال را در کنار دوبووار                       

 .انقالبي گذراند

او . بيند دوبووار، بزرگترين خطر بردگي زن را در مادر بودن، تحت شرايط فرموله شده در جامعه مي

رابطه «اي را با سارتر تحت عنوان          ، رابطه ١۹۲۹خودش بيش از پنجاه و يک سال، يعني از سال             

اين دو نفر باهم به توافق رسيده بودند که محل زندگيشان از هم جدا، داراي . رشد و توسعه داد »آزاد

 !رابطه جنسي آزاد و با هم همفکري داشته باشند

دار و مادر، متاسفانه تغيير اندکي کرده         تا به امروز، نقش و مسئوليت زن در خانه به عنوان زن خانه            

انسان نه تنها   «:  نويسد که   درستي مي   سيمون دوبووار در کتاب جنس دوم خود، کامآل به           .  است

وي در اين کتاب نشان مي دهد که تفاوت         .  »شود  گردد، بلکه از او زن ساخته مي  بعنوان زن متولد نمي

او زن را اگرچه    !  گردد و نه به نوع کروموزوم ها         بين زن و مرد، بيشتر به فرهنگ و تمدن بر مي            

 .بيند شناسد، ولي او را کامآل مستقل مي جنسي انساني مي

او در سنين   .  پدر سيمون دوبووار، يک وکيل کم درآمد پاريسي و مادرش کتابدار کتابخانه بود                 

شود بدون قيد و بندهاي اجتماعي        انديشيد که آيا مي     اش، براي خوشبخت شدن به اين مي        نوجواني

مثل همسر و يا مادر شدن و زير يک سقف مشترک به عنوان شريک زندگي، زندگي کردن، شکلي ديگر 

را جايگزين اين نوع و فرم از زندگي ساخت؟ وي به خوبي واقف بود که اين نوع نظرات و روش                        

 .زندگي، به ميزان زيادي به ويژگي و پذيرش واقعيت نيازمند است

سقوط مالي خانواده باعث گرديد که دوبووار از خانواده جدا شده و راه تحصيل و ادبيات را در                      

پدرش به  . هاي شکوفائي افکار و عقايدش را ممکن و مهيا ساخت            چيزي که بعدها زمينه   . پيش گيرد 

خواست که دخترش راه کار و زندگي را در            کرد و مي    عنوان يک کاتوليک متعصب هميشه تالش مي      

  .پيش گيرد، چيزي که دوبووار هيچگاه به آن تن نداد

 »پنـداشتنـد مـا را ديـوانه مي«



 

 ١۷صفحـه    ١۳٨۶اسفند    ١۵۲اتحـاد کـار     

طور طبيعي با شرطي       اين مسئله به  :  سيمون

شدن ربط داشته و يا برداشتي متفاوت از            
طور ساده، امري     اين به .  مسئله جنسيتي است  

امروزه .  است که جنس مرد داراي آن است         
اي دارند، چيزي که       مردان چيزهاي مسخره   

براي خود سارتر هم خسته کننده و                  
در واقع مردان واقعيت زندگي . آور بود کسالت
مندند   فهمند، سر زنده نيستند ولي عالقه       را نمي 

 .که امور مربوط به زندگي را تئوريزه کنند

آيا مسائلي وجود دارند که در              :  آليس

خاطراتتان به آنها اشاره نکرده باشيد ولي           
بخواهيد راجع به آنها بنويسيد و يا  مايل              

 باشيد در مورد آنها صحبت کنيد؟

من مايل بودم که ارزيابي واقعي از         :  سيمون

دوست .  دادم   ام را ارائه مي         روابط جنسي  
طور واقعي و با      داشتم از ديدگاه فمينيستي به    

کمال ميل به زنان بگويم که چگونه روابط             
اين يک مسئله    .  ام  ام را تجربه کرده       جنسي

شمار   شخصي نبوده بلکه امري سياسي به        
من پيش از اين در اين مورد چيزي           .  آيد  مي

خاطر اينکه شناخت درستي از         ام، به   ننوشته
اهميت، نقش و صداقت شخص در اين مورد          

هاي جوان    بعد ها اين را از فمينيست      .  نداشتم
من حتي امروز هم در اين مورد          .  ياد گرفتم 

چيزي نخواهم نوشت، چرا که نه تنها من، بلکه         
ها که در ارتباط نزديکي با من هستند،             خيلي

خود با اين گونه اعترافات آشنائي دارند و با           
 .اند آن مواجه

شما خودتان واقعآ در اين مورد            :  آليس

کنيد؟ شما اين تابو را در پيري         چگونه فکر مي  
 ايد؟ شکسته

در اين مورد اگرچه من از نظر             :  سيمون

ام ولي از نظر فکري رشد           جسمي پير شده   
زماني که امکان برقراري رابطه         .  ام   کرده

جنسي برايم نبود، من هرگز تقاضاي رابطه          
کردم، من هميشه نيازي داشتم که        جنسي نمي 

واقعي بود و با فرد مشخصي قابل اجراء بود،         
تنها زماني که دوازده ساله بودم تمايل               

آن زمان  .  شناختم  ام را در خالء مي        جنسي
کشيدم   برايم بسيار سخت بود، بايد انتظار مي      

تا پانزده ساله شوم، تا اجازه ازدواج يافته، تا         
از طريق زندگي زناشوئي از رابطه جنسي           

بعدها، مسئله جنسي   .  شناختي را بدست آورم   
براي من فقط در رابطه با عشق و محبت               

 18صفحه   .معني و مفهوم پيدا کرد

 16صفحه 
شما براي خودتان اين مسئله را حل          :  آليس

طور   ايد؟ شما بچه نداريد و با سارتر به          کرده
ايد، شما کار خانگي و يا        مشترک زندگي نکرده  

دار را براي يک مرد بازي            نقش زن خانه   
خاطر اين گونه طرز تفکر و         شما به .  ايد  نکرده

. ايد  زندگي،  همواره مورد حمله قرار گرفته         
حتي از طرف زنان هم مورد انتقاد قرار               

ايد که شما  عليه و مخالف مادر شدن             گرفته
 هستيد؟

. نه، من مخالفتي با اين مسئله ندارم         :سيمون

اي هستم که از زنان         من مخالف ايدئولوژي   
من  مخالف     .  خواهد که مادر شوند          مي

خاطر مادر    شرايطي هستم که در آن، زن به        
به همين  .  شود  شدنش در دامي گرفتار مي       

کنم که مادر     دليل به زنان جوان پيشنهاد مي      
دار شدنشان وارد      چون آنها با بچه    .  نشوند

 -شوند به نام رابطه، مادر      اي مي   روابط ودايره 
بچه، يعني ارزششان را در مادر شدن و              

کساني هستند که   .  دار شدن مي بينند     خانواده
اي ندارند،    شان و اينکه رابطه      خاطر تنهائي   به

شوند و اين ظالمانه است، حتي           دار مي   بچه
انسان با اين عملش از انساني      .  براي خود بچه  

سازد،   اي براي رفع نياز خود مي        ديگر وسيله 
خواهد فضايي خالي را پر         او با اين کار مي      

کند، اگرچه هنگامي که بچه به سن بلوغ               
پس .  رود  گذارد و مي    رسد، او را تنها مي       مي

گيريم که فرزند هيچگونه تضميني         نتيجه مي 
براي خارج ساختن اين افراد از تنهائي نخواهد 

 .بود

زن بودن داراي چه معنا و مفهومي            :آليس

 است؟

شود که    وقتي که به ما توصيه مي       :  سيمون

عنوان زن، خود را بزک کرده و زيبا          هميشه به 
نگه داريد، يعني چيزهائي که آزار دهنده              

خواهند که مواظب خودمان      هستند و از ما مي    
اين درست است که ما نبايد مثآل از           .  باشيم

دوران حاملگي و يا پريود شدن خودمان             
خجالت کشيده و يا شرم داشته باشيم و از            
طرفي هم نبايد بيش از حد به ظاهر خودمان           
برسيم که اينگونه تصور شود که بدن زنانه          

اين .  گشايد  اي به روي جهان مي    ما دريچه تازه
يعني از ظاهر   .  کامآل خنده آور و احمقانه است     

 .خودمان براي تقابل با مردان استفاده کردن

خدا «در مقاله شما، تحت عنوان            :  آليس

در مورد مسائل جنسي، اين       »حافظي با سنت  
شود که پرونده سکس براي       گونه استنباط مي  

برداشت .  سارتر اصآل معنا و مفهومي نداشت     
من اين است که اصآل رابطه شما بر اساس            

 .مسائل جنسي بوجود نيامده بود

 -شايد بشود گفت که ما روشنفکر        :  سيمون

براي اينکه يک   .  هايي بيش از حد آگاه بوديم      
 . توانست مهمتر از فرد ديگري شود نفر مي

مندي   خيلي روشن بگويم که، سارتر عالقه        
او با   .  خاصي به پرونده سکسي نداشت        

برخالف سارتر، من   .  کرد  ماليمت نوازش مي  
فردي پر حرارت و مشتاق بودم، بخصوص         

هاي اول تا سوم ارتباطم با            در طي سال   
داشتن رابطه جنسي براي من خيلي        .  سارتر

يعني من مسئله جنسي را از طريق        .  مهم بود 
بعدها رابطه ما در اين      .  سارتر کشف کردم  

مورد سرد شد، چرا که براي سارتر                 
سال   ۲٠تا    ١۵اگرچه ما   .  مفهوم شده بود    بي

در واقع  .  بعد هم باهم رابطه جنسي داشتيم       
در روابط ما، رابطه جنسي نقش زيادي بازي        

 .کرد نمي

آيا رابطه عشقي براي شما هميشه با        :  آليس

 احساس همراه بود؟

کنم بله،  اگر از من            من فکر مي   :  سيمون

شد، من از هيچ مردي تقاضا            تقاضا نمي 
در واقع هميشه تقاضاي ديگران از      .  کردم  نمي

من، براي من افتخاري بود که مرا جذب و به           
 .داشت تمايل وامي

براي شما مهم نبود که رابطه                :آليس 

تان با چه کسي باشد و يا در يک شب            جنسي
کوتاه اين مسئله برايتان اتفاق بيفتد و يا يک          

 تمايل هيجاني سريع باشد؟

اوه نه، هرگز نه، اين کامآل براي من         :  سيمون

شايد اين متعصبانه   .  بيگانه و نا شناخته است    
ولي اين مسئله   .  و ناشي از تربيت من باشد      

هرگز، هرگز براي من اتفاق نيفتاده که بدون         
يعني اگر  . تمايل من رابطه جنسي درکار باشد

هاي طوالني و     تمايل من در کار نبود، مدت       
. اي نداشتم   زيادي در اين مورد با کسي رابطه   

ام که به اين       من هيچگاه به اين فکر نکرده        
 .خاطر دنبال مردي باشم که او را پيدا کنم

خواهيد با اين وجود بگوئيد        شما مي :  آليس

بازي را تجربه و       که به طور واقعي همجنس     
ايد ولي آن را به شکل تئوريک            لمس نکرده 

پذيريد، آيا براي شما واقعآ اين طور         کامآل مي 
 است؟

ها نبايد خودشان را بر       بله دقيقآ، زن    :سيمون

طور   به.  اساس خواست مردان شرطي کنند      
کنم هر زن، قدري هم،            کلي من فکر مي      

باز است، زيرا که زنان بيشر مورد           همجنس
 .گيرند توجه و تقاضا قرار مي

 چطور مگه؟ :آليس

تر و      براي اينکه زنان، قشنگ       :  سيمون

زنان .  تر است   تر و مطبوع     پوستشان لطيف 
به همين خاطر اگر به      .  ترند  رويهمرفته جذاب 

تر،   ها نگاه کنيد، زنان عمدتآ مطبوع         خانواده
تر و      تر، لذت بخش        تر، جذاب     سرزنده
 .ترند خودآگاه

تواند بگويد که اين تا حدي          آدم مي :  آليس

جنسيتي  و ضد مردانه است، در اين مورد            
 گوئيد؟ چه مي



 ١۵۲اتحـاد کـار     ١۸صفحـه     ١۳٨۶اسفند    

از چند جنبه مهم      بررسي کمپين   :امين  شادي

هاي آن و      استراتژي کمپين، تاکتيک   .  است
تا جايي که به استراتژي و        .  سبک کار آنها   

به عنوان    گردد، من   هاي کمپين برمي    تاکتيک
فعال جنبش زنان در تبعيد نمي توانم خود را         

نظر   بيانيه به   اين.  در آن محدوده تعريف کنم    
 هاي زنان را در چهارچوب شرع  من خواسته

اين امري نيست   .  کند  و سيستم حاکم طلب مي    
خاطر شرايط سرکوب در ايران        که صرفا به  

پذير باشد، بلکه منتج از نگاه اين                توجيه
دوستان به روند تغيير و ابعاد تغييراتي است        

بسياري از امضا   .  که آنها خواهان آن هستند    
کنندگان اوليه و اصلي بيانيه کمپين ار امضا         

اين .  سازگارا هستند "  طرح رفراندوم "کنندگان  
نوعي نگاه است که با جمع آوري امضا قصد         
دارد يا فکر ميکند ميتواند تغييري جدي ايجاد        

...  کند بحث بر سر اين است که ما زنان            . 
هايمان   تبعيدي با زبان مستقل خودمان حرف     

ولي نقد و يا رد اين بيانيه و يا              .  را بزنيم 
هاي ديگر به اين معني نيست که ما از             بيانيه

آزادي فعاليت و حق تشکل اين دوستان دفاع        
اين امري است که جنبش زنان در        .  کنيم  نمي

خارج از کشور هميشه انجام داده و انجام           
...  خواهد داد  خواسته هايي که در بيانيه        . 

کمپين آمده براي اولين بار نيست که مطرح          
هاي   عالوه بر زنان فعال که در سال      .  ميشوند

در اعتراض به قوانين مصوبه مثل         ٦٠تا    ۵۷
پرداختند، کليه نکات مطروحه در     ...  قصاص و 

اين بيانيه در اولين شماره هاي نشريه زنان         
مفصال از طرف محسن سعيد زاده و مهر            
انگيز کار به بحث گذاشته شده است و تغيير          
دراين قوانين درچهار چوب شرع را خواستار 

پس کمپين در سطح مطالبات خود از       .  اند  شده
. ... پيشي نگرفته است  "  هاي اسالمي   فمينيست"

رابطه اين کمپين با زنان جبهه مشارکت که          
اند و    زنان دولت خاتمي بوده   /  تماما از دولت  

تالششان براي جلب فقها و غيره نيز نشان از 
نگاه رو به باالي اينان دارد، امري که با شکل          

 .فعاليت آنان در تناقض است
ژانويه جلسه با يادي از         ١۹روز شنبه    _  

نقاش و هنرمندي که در         "فاطمي  شيوا بني "
از ميان ما رفت آغاز به کار         ۲٠٠۷اکتبر سال   

و   "سرور صاحبي "  سخنرانان اين روز  .  کرد

نقد و  «بودند که در باره          "اقدس شعباني "

بررسي جنبش زنان ايراني در داخل و خارج         
صحبت    »و تأثير متقابل آنان بر يکديگر          

 19صفحه  . کردند

 17صفحه 
مواقعي که من، آمادگي برقراري يک رابطه          
عشقي را داشتم  و مي توانستم اين گونه              

اي را برقرار کنم، تمايل به داشتن               رابطه
رابطه جنسي پيدا مي کردم، در غير اين              
صورت تمايلي براي برقرار ساختن چنين          

 .آمد اي در من بوجود نمي رابطه

شما در پيري، اغلب اوقات از پير              :آليس

کنيد، شما از      شدن تن و بدن صحبت مي         
 خودتان متنفريد؟

دانيد، من هيچگاه نارسيست          مي:  سيمون

) کسي که خودش را بيش از حد دوست دارد        (
ام   ام، من چيز خاصي در تن خود نديده          نبوده

که در سنين پيري از خاصيت آن کاسته شده   
 .باشد

براساس معيارهاي مردانه، شما         :  آليس

ايد، براي شما مهم و       هميشه يک زن زيبا بوده    
پر اهميت است که پوستتان چروک برداشته        

 است؟

من هيچگاه روي زيبائيم تکيه              :سيمون

ام و اين امر هميشه براي من فاقد               نکرده
زماني که من سي تا چهل       .  اهميت بوده است  

افتاد که خودم را در        ام، اتفاق مي    ساله بوده 
آئينه نظاره کرده و متناسب به نظر                  

اما هيچگاه مانند بسياري از       .  ام  رسيده  مي
شناسم، اين مسئله برايم اهميتي       زناني که مي  

ام و وجود      نداشته، به زيبائيم تکيه نکرده       
هاي پوستم هم هرگز برايم آزار               چروک

مهمترين مسئله براي من،      .  اند  دهنده نبوده 
انديشه و تفکرم بوده است و بقيه مسائل در          
درجه دوم و تحت الشعاع اين مسئله قرار            

 .اند داشته

شما در پيري، تضاد بين عوامل را که        :  آليس

دهند،   افراد مسن را در شرايط ويژه قرار مي        
اي که آنان در آن         تنها در شرايط اجتماعي    

برند نديده و بيشتر آن را در                 بسر مي  
ساختار بيولوژيک بدن و احساس افراد            

تواند   شما معتقديد که انسان مي       .  بينيد  مي
 .جسمي پير ولي احساسي جوان داشته باشد

. ناميد  سارتر پيري را غير واقعي مي       :سيمون

غير واقعي بودن، امري است که براي ديگران        
در صورتي که براي ديگري        .  وجود دارد 

وقتي که   .  تواند اين طوري نباشد           مي
شوم و يا      خوابم، زماني که بيدار مي         مي

هرگز به  .  کنم  کنم و يا مطالعه مي       حرکت مي 
احساس من  .  ام  کنم که پير شده     اين فکر نمي  

قطعآ، در  .  ام ربطي ندارد     به وضعيت پيري   
ام فکر      سالگي   ۵۴و يا        ۵۳  -  ۵۲سنين   

کردم که درحال پير شدن هستم، اما              مي
امروز مطمئنآ اين احساس به قسمتي از             

اما من تصوري از     .  وجودم بدل گشته است    
بدترين چيز در پيري اين است      .  ام ندارم   پيري

  .که آدم احساس جوانان را داشته باشد

کمپين يک ميليون امضاء         :ناهيد نصرت  

طلب که ميکوشد در زير       جنبشي است برابري  
رژيم توتاليترحاکم بر ايران حرکتي اجتماعي      
براي بهبود وضعيت زنان در ايران ايجاد کند        

مهمترين .  و راه بسوي آزادي بگشايد           
مشخصه مثبت اين جنبش اين است که در            
شرايطي که نوعي فاشيسم مذهبي حاکم            

آورد   المللي روي مي    بيناست، به ميثاق هاي     
به حکومت مذهبي      »نه«خود    خودي  و به 
که با ارزشگذاري     کوشد  ميکمپين  .  گويد  مي

هاي جهاني حقوق بشر بجاي قوانين        به ميثاق 
اسالمي، در ميان توده زنان، با يکي از                

. هاي رژيم، مبارزه کند      ترين ارزش   اساسي
ولي کمپين زماني خواهد توانست نيرويي          
واقعي را در راستاي اهدافش سازمان دهد          

وفادار بماند و آنرا مخدوش       »نه«که به اين    
يک جنبش هر چند خوب است که به            .  نکند

هاي عقب خود توجه کند، اما           خواست اليه 
. پيش برده نميشود    هاي آنان به    هرگز با قدم  

توده گرايي جنبش زنان در ايران، اگر با              
ها نباشد، ميتواند آن را از            حفظ پرنسيب 

دوستان .  هاي اوليه خود دور کند         خواست
کمپين خوب است هميشه بخاطرداشته باشند      
که ميخواهند حق زن براي تعيين سرنوشت         

 »فتواهاي زميني و آسماني   «خويش را بجاي    
 .بگذارند

 خالصه گزارشي از اکرم موسوي 

 »همبستگي با مبارزات زنان ايران المللي بينشبکه «سايت  وب
 هاي زنان در برلين سمينار تشكل  

 »تارها را با هم مي تنيم«با عنوان 
هاي زنان ايراني در       ي تشکل   سمينار ساالنه 

ژانويه سال    ۲٠تا    ١٨آلمان، در روزهاي      
در شهر برلين با حضور تقريباً                ۲٠٠٨

صدوبيست نفر از زنان ايراني شرکت کننده        
کجا "موضوع سمينار     .  آغاز به کار کرد      

خواهيم، جنبش زنان       ايم، چه مي      ايستاده
اولين بحث  .  بود"  اندازها  ها، چشم   افق:  ايراني

کمپين يک ميليون    «سمينار، بررسي و نقد       
بود که با شرکت مهناز متين، عفت            »امضا

سخنران .  ماهباز و شادي امين برگزار شد        
ديگري که قرار بود در اين ميزگرد حضور           
داشته باشد ناهيد نصرت بود که نتوانسته          

اي از    خالصه شده .  بود در جلسه شرکت کند    
 :متن نظرات او چنين است



 ١۹صفحـه    ١۳٨۶اسفند    ١۵۲اتحـاد کـار     

هر که بخواهد در مورد امکان بديل مطبوعات 
چپ بيانديشد، حتما ميتواند از سـخـنـرانـي         

ارزشـي را       ويليام گريگسبي موارد عملي بـا 
وي مديريت راديو الپريمريسما را .  بهره گيرد

يک راديوي انقالبي و هـنـوز       .  به عهده دارد
 ۱۹۷۹آنـجـا کـه در          .  پيشگام در نيکاراگوا

هـاي سـانـديـنـيـسـت بسـاط              سوسياليست
ديکتاتوري خانواده سوموزا را برچيدند ولي 

در انتخاباتي حمايت شده از سـوي     ۱۹۹۰در
بواسطه فقر وسيـع  .  آمريکا، شکست خوردند

 ۳۵و عمومي از يک سو و بيسوادي بيش از   
درصد جمعيت از سوي ديگر، راديو در ايـن    
کشور به بهترين وجه به مثابـه يـک ارگـان        
ارتباط جمعي در اختيار نيروهـاي انـقـالبـي       

گريگسبي معتقد اسـت    .  شود کار گرفته مي به
بايد در فـرم و         جمعي مي که وسايل ارتباط

تکنيک، بهترين امکان را براي ارتباط با مردم 
در مقـابـل راديـوي انـقـالبـي           .  فراهم نمايند

جـمـعـي       نيکاراگوا، نيروي بـزرگ ارتـبـاط       
امروزه اما اين .  کشورهاي صنعتي قرار دارد

هـاي     نيروي بزرگ در اخـتـيـار کـنـسـرن          
المللي است و آنـهـا جـاي نـيـروهـاي                بين

ناسيوناليستي در اين و يا آن کشـور را بـا       
جهاني کردن مبارزه با عدالت و سوسياليسم 

 20صفحه  . اند کرده پر

  18صفحه 
فرهنگ خشونت،  «در مورد     سعيده سعادت 

 «زبان خشونت، خشونت در فرهنگ و زبان        
"سخن گفت   خشونت ابزاري است براي       : 

ها به اطاعت از خود،           وادار کردن انسان    
خشونت ابزاري  .  هاي خود   آل  ها يا ايده    ايده

است براي محدود کردن ديگران در شکل           
در اين بحث او    ".  شان  دادن به عالئق و زندگي    

هاي   نام  پرداز قرن هفدهم به       از دو نظريه   
برد که    نام  »توماس هابس «و    »جان الک «

هاي   بشر يا ميثاق    هاي حقوق   نظراتشان پايه 
اين دو   .  المللي را بوجود آوردند          بين

پرداز يا فيلسوف معتقد بودند که              نظريه
وجدان و اخالق بايد خصوصي بشود و             
. قانون يا دولت به جرائم انساني پاسخ دهند        

گفت و    »گاندي«و    »مارتين لوترکينگ «او از   
. تأکيد بر حقوق بشر   _  ١:  حل ارائه داد    سه راه 

_ ۳.  عدم سکوت در مقابل خشونت         _  ۲
 .بندي نيازها و عالئق ما در گفتگو شکل

ماوراي فرهنگ و هويت     «موضوع بعدي    _  
 سخنراني در اين مورد توسط       .  »ملي بود 

جواني از نسل دوم که در          شبنم مهرانگيز 

. کند صورت گرفت    آلمان زندگي وتحصيل مي   
سخنراني به زبان آلماني بود که توسط             

. شد  شادي امين به فارسي برگردانده مي         
شبنم چند خاطره از خود و خواهرش تعريف        

ي او به حمالت  اشاره .کرد که بسيار زيبا بود
ها و    ترک    ها و به آتش کشيدن خانه       راسيست

براي او،احساسات  "  آنجا"و"اينجا"مطرح شدن   
 .بسياري از شرکت کنندگان را برانگيخت

عصر روز شنبه دو گروه کاري تشکيل          _  
_ ۲گروه کاري در مورد خشونت،        _  ١شد  

گروه کاري در مورد کمپين و جنبش زنان           
 .داخل و خارج

 سهيال ميرزايي   برنامه هنري باشعرخواني  _  

ها و     نشيب«شروع شد و برنامه نمايشي        

با بازي      زاهدي  ميترا، کاري از       »فرازها

 .اجرا شد شريفه بني هاشمي

موضوع کمپين يک ميليون امضاء فضاي سه       
سمينار را پر از بحث و گفتگو کرده               روزه
در انتها پيشنهادات و انتقادات              .  بود

کنندگان در سمينار مطرح شد و براي         شرکت
سمينار بعدي که در شهر کلن برگزار خواهد         

بررسي جنبش زنان داخل     "شد، موضوعات   
 . انتخاب شدند" خشونت"و " و خارج

 Sozialismus.de_ ر شرافـت ـبرگردان امي
 

 شركت بيش از دو هزار نفر العاده فوقبازتاب 
 در كنفرانس روزا لوكزامبورگ در برلين

اياالت متحده انجام چنين کاري بسيار مشکل 
است چرا که دراين کشوراصوال سنـت ايـن     

بـه     ۱۹۸۲ابوجمال از سال .  مهم وجود ندارد
قتل يک پليس، در زنـدان بـه       !  جرم مشکوک

هاي وکيل او بـراي     برد و تمام تالش سر مي
از سرگيري يک محاکمه عادالنه، تاکنون بـي    
ثمر مانده و وي در انتظار اجراي حکم اعـدام  

هاي آينده قرار  درهفته.  خود باقي مانده است
است يک دادگاه ايالتي در مورد از سرگيـري  

 .يک دادخواهي عادالنه تصميم بگيرد

المللـي روزا     رکوردي جديد در گردهمآيي بين
تا کـنـون   .  لوکزامبورگ در برلين بنا نهاده شد

هرگز اين مقدار مطالب سياسي و فرهنگي در   
يک جا ارائه نشده بود، تاکنون هـرگـز مـثـل       
. امسال اينهمه شرکت کننده تجمع نکرده بودند

بيش از دو هزار نفر به دعوت يک روزنامه و   
تعداد کثيري سازمانهاي حمايت کـنـنـده، در      

مراسـم در    .  گردهمآيي امسال شرکت داشتند
ابتدا .  سالن بزرگ اورانيا در برلين برگزار شد

جينا پيچ خواننده و هنرپـيـشـه آلـمـانـي بـا            
هايي از برتولد برشت، همه را بـه   خواندن متن
از جمله بعنوان پيام به جمعـيـت   .  هيجان آورد

ها از جوانـان   جوان جهان، سرود جبهه خرابه
اين سرود گويي به نوعي .  آزاد آلمان اجرا شد

 .شد محسوب مي نيز شعار ضمني کنفرانس

بحث پيرامون سياست، فرهنک و وسـايـل     

 ارتباط جمعي

نويسنده جوان هندي خانم ماندا کـرانـتـاسـن     
ايي در مورد ادبيات امروز هندوستـان   فشرده

ازآن جمله در مورد .  و مشکالت آن بيان نمود
هاي جامعه هند در مبارزه  مشکالتي که کاست
وي .  آورند صحبـت کـرد     طبقاتي به همراه مي

ايـي از       که بعنوان مترجم کار ميکند، فشـرده 
مشکالتي که جامعه ادبي هند درگير آنها است 
را برشمرد و از جمله، از قدرت پدرساالرانه و 

کاران چاپ و تـوزيـع        اندر نيروي غالب دست
با اين وجود، وي نسبت به آينـده  .  هند نام برد

  .ادبيات انقالبي ابراز خوشبيني کرد
نگاران کوبا، توبال پايـز،   مدير انجمن روزنامه

بر نياز به وسايل ارتباط جمعي انقالبي تاکيـد  
هـاي     وي گفت در کشور او فرسـتـنـده   .  نمود

آنـهـا بـه      .  دولتي اين مهم را به عهـده دارنـد    
موضع طبقاتي خود آگاه هستند و منافع عموم 

پايز به مـوفـقـيـت     .  گيرند جامعه را در نظر مي
هاي آموزشي اشاره نمـود   هاي کوبا در زمينه

و اظهار کرد که کوبا تنها کشـور آمـريـکـاي       
التين است که به اهداف حداقل سازمان مـلـل   
در زمينه فرهنگي براي سال دوهـزار دسـت       

 .يافته است
موميا ابوجمال ناشر آمريکايي در سخنـرانـي   

هـا     خود که به وسيله نوار ارائه شد، از چـپ   
خواست که يک روزنامه واقعي کارگري بنيان 

هـاي ايـن        بگذارند که به احتياجات و نگرانـي 
 وي اظهار داشت که در  . طبقه پاسخ دهد

خواهد چيزي بشود و به جايي برسد، نياز به سياست متعلق به خود، فرهنگ متعلق به  اگر چپ مي

 .خود و وسايل ارتباط جمعي متعلق به خود دارد

  .اين شعار مثل پرچم سرخي در تمام طول کنفرانس در اهتزاز بود



 ١۵۲اتحـاد کـار     ۲۰صفحـه     ١۳٨۶اسفند    

به سود بهره وري هر بيشتر سرمايه از              
کشورهاي جنوب شرقي آسيا، هم از بازارها       

تنها   و هم از نيروي کارآنها، ادامه دارد و نه          
تاثيري روي دستمزدها و بهترشدن شرايط        
کار نگذاشته، بلکه برعکس، ليبراليزه شدن          
اقتصاد جهاني به سود پايين آوردن هزينه          

تر شدن    توليد، مستقيمآ باعث هرچه وخيم      
ها و انتقال آنها به       شرايط کار، بستن کارخانه   

کشورهاي داراي نيروي کار ارزانتر شده          
هاي بنگالدش و کامبوج، از            نمونه.  است

بارزترين اشکال بهره برداري سرمايه             
سيستم کار      »جهاني کردن  «جهاني از      

در هر دو اين کشورها سرمايه با           .  هستند
استفاده از معامالت سياسي و سوءاستفاده        

رو قرار    در  از استراتژي پيشرفت ملي، به رو      
دادن اين کشورها با رقبايشان، يعني چين و         
هندوستان دست زده و از اين راه به اهداف           

کامبوج و بنگالدش براي    .  يابد  خود دست مي  
توانايي رقابت با چين و هند مجبورند  به              

هاي سرمايه جهاني تن دهند تا اقآل           سياست
بتوانند سرپا بمانند و تنها به بقاي خود ادامه         

 .دهند
بر خالف اغلب کشورهاي آفريقايي و               
آمريکاي جنوبي، اين دو کشور بواسطه            
افزايش صادرات پارچه، جزو برندگان موقت      

روند و به همين      ليبراليزه کردن به شمار مي     
اند از لحاظ سياسي و اقتصادي        دليل توانسته 

فضاي بازتري براي بهبود شرايط کار              
شرايط کار در بنگالدش        .  بدست آورند  

کامبوج نيز موفق شده از     .  تر شده است    وخيم
شرايط کاري بهتري براي            ۱۹۹۹سال   

اينکه اين موفقيت   .  کارگرانش بوجود بياورد  
در چه حد ادامه خواهد يافت، در ادامه بحث           

 .به آن پرداخته خواهد شد
 

انتقال بزرگ، نگاه کوتاهي به نقشه              

 جغرافيايي صنايع نساجي

صنايع نساجي و پوشاک را ميتوان بعنوان          
کشورهاي .  نام نهاد   »جهاني سازي «پيشرو  

کالسيک صنعتي در شمال اروپا و آمريکا،          
در واقع بعد از جنگ جهاني دوم شروع به             

اي نمودند که اجزاي اصلي اين         طراحي نقشه 
ميالدي، استفاده از     ۵٠طرح از اوايل سالهاي     

اين .  نيروي کار کشورهاي جهان سوم بود       
هاي اقتصاد با هدف           مهم در واقع پايه       

هاي اول براي     صادرات هر چه بيشتر و قدم      

 21صفحه  . رود بشمار مي »جهاني سازي«

   ترجمه و تلخيص از اميـر شرافـت_ زابينه فرنشيد 

 ها و برندگان بازنده
  بازتاب اجتماعي ليبراليزه کردن صنايع نساجي در بنگالدش
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بايد براي بهسازي انتقال سالم اطالعـات پـا     

ه مـواد    ئـ پيش نهاد و همانطور که بـراي ارا   
غذايي بدون مواد مسـمـوم کـنـنـده تـالش           
ميشود، بايد براي انتشار سالم اخبار بـدون    

اينکه مجراهاي .  جعل و تزوير نيز تالش شود
زيادي بوجود آمـده اسـت کـه از طـريـق              

هاي خصوصي در ايـنـتـرنـت بـراي           انجمن
انتشار اخبار سالم تالش ميشود، مـيـتـوانـد       

هاي مشخص براي تغيير سيستـم   آغازگر راه
 .غالب کنوني باشد

برنامه ها با طنزهاي سياسي راينر کرونـرت  
و ديتريش کيتنر و هميـنـطـور بـا مـوزيـک           
دانبرت نوباکون خـوانـنـده سـابـق گـروه             

مارتين کسلر با ارايـه  .  چومباوامبا ادامه يافت
بخشي از فيلم جديدش در مورد جـنـبـش و      

 ۸تظاهرات اعتراضي به گردهمايـي سـران       
کشور صنعتي در تـابسـتـان گـذشـتـه در             

دام آلمان، به طرح وبحث ايجاد وسايل  هاليگن
 .ارتباط جمعي خودي پرداخت

آلکا پاپاريکا دبيرکل حزب کمونيست يـونـان   
به مناسبت نودمين سالـگـرد ايـجـاد حـزب          
کمونيست يونان، به نقل تجربيات حزبـش از    
زمان فروپاشي اردوگـاه سـوسـيـالـيـسـم            

وي با نگاهي به گذشته حـزب، بـه       .  پرداخت
تجزيه و تحليل اشتباهات و بحث در مـورد      

. ها و استراتژي براي آينده پـرداخـت     تاکتيک
وي شديدا به نقد طرح و بحث مـوسـوم بـه        

سازي به سبک انقالب کبـيـر    بازگشت به آگاه
داري    فرانسه پرداخت که معتقد بود سرمايـه 

در خاتمه از درون فاسد شـده و از مـيـان          
وي اظهار داشت که مبـارزه بـا     .  خواهد رفت

داري امروز بايد بر اسـاس آنـالـيـز        سرمايه
 .دقيق سياسي امروز  ادامه يابد

آلکا پاپاريکا به عـنـوان حسـن خـتـام، بـا             
برجسته کردن نکات مهم مـطـرح شـده در          

توپـهـاي آرورا بـار        :  کنفرانس اظهار داشت
 )۱(!ديگر شليک خواهند کرد

 

اشاره به شروع انقالب سرخ شوروي به وسيله ملـوانـان      -  ۱
 .انقالبي آرورا

هاي شديدي در      نا آرامي   ۲۰۰٦در ماه مه     
. صنايع نساجي بنگالدش بوقوع پيوست          

هزاران کارگر کار خود را بازنهادند، سنگر         
ساختند، با پليس محلي درگير شدند و               

آخر، دو کارخانه نساجي را به آتش            دست
کارگران به اين وسيله نارضايتي        .  کشيدند

شرمانه کار آشکار      خود را از شرايط بي       
ساخته، صداي فرياد اعتراض خود را به            

اعتراض آنها به   .  گوش افکار عمومي رساندند   
هفت روز کار در هفته و اضافه کاري تا               

تقاضاي آنها پايه   .  پاسي از شب گذشته بود     
و اضافه شدن   )  بجاي کار روزمزدي  (حقوقي  

بدون تغيير،    ۱۹۹۴دستمزدها بود که از سال      
) دالر آمريکا   ۱۷معادل  (تاکا    ۹۳۰به ميزان   

نتيجه چند هفته ناآرامي،      .  باقي مانده بود   
صدها زخمي، حداقل يک کشته، خسارت           
ديدن بيش از سيصد کارخانه و خسارت            

. ميليون دالر آمريکا بود       ۷٠مالي بالغ بر      
پايان اعتصاب وقتي بود که مقامات دولتي          

هاي کارگران را با دخالت در         تامين خواسته 
مذاکرات براي تضمين باال بردن حداقل             

ميزگردي با شرکت   .  دستمزد، به عهده گرفتند   
نمايندگان کارفرمايان، نمايندکان سنديکاهاي    
کارگري و ناظران دولتي  تشکيل شد تا براي         

اي و بهبود بخشيدن به        ماده  ۱۰يک برنامه   
يک .  شرايط کار، به بحث و مذاکره بپردازند        

کميسيون ملي براي پايه نهادن يک حداقل           
حقوق در صنايع نساجي بوجود آمد که             

، تعيين پايه    ۲۰۰٦نتيجه کار آن در اکتبر          
براي )  دالر  ۲۵معادل  (تاکا    ۱٦٦۲حقوقي  

از آنجايي که حداقل دستمزد       .  کارگران بود 
) دالر  ۴۳(تاکا    ۳۰۰۰درخواستي سنديکاها    

ها ادامه يافت ولي       بود، اعتصاب و ناآرامي    
 .بازتاب سياسي آن انعکاسي نيافت

شرايطي که کارگران نساجي بنگالدش عليه        
آن به اعتراض پرداختند، نمونه کاملي از            

. در اين بخش از توليد است       »جهاني سازي «
البته اينجا و آنجا موارد کوچکي از بهبود            

براي مثال در     .  شرايط کار ديده ميشود      
 »جهاني سازي «توسعه  (مناطق ساحلي چين    

) در مناطق داخلي چين همچنان ادامه دارد          
ولي اميدواري  .  جهتگيري بسوي بهبود است    

عمومي کشورهاي جهان سوم  به بهتر شدن        
نامه جهاني    شرايط با پايان يافتن مدت مقاوله     

و باال    ۲۰۰۴دسامبر    ۳۱صنايع نساجي در     
رفتن سهم آنها از بازار توليد پارچه جهاني،         

 ،همچنان  »جهاني سازي«برآورده نشده و 



 ۲۱صفحـه    ١۳٨۶اسفند    ١۵۲اتحـاد کـار     
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در جهت اين سياست، کشورهاي صنعتي از        

هاي   طريق حمايت سياسي و اجراي سياست      
خاص اقتصادي در ممالک تحت الحمايه            
خود، با تصويب قوانين، موارد متعددي از          

ها و حقوق     تعديل واردات کاال و ايجاد ماليات     
 .گمرکي، دست به کار شدند

با اين قوانين کشورهاي اروپايي و آمريکا           
را تحت کنترل      »جنوب«صنايع کشورهاي    

درآوردند و به اين وسيله صنايع خود را از           
در ضمن آنها با       .  فروپاشي نجات دادند    

صادر کردن صنايع توليدي خود به جهان          
سوم، هر روز بيشتر از پيش اين کشورها را         

در .  تحت قيوميت اقتصادي خود درآوردند      
کشور توليد    ١٦٠مجموع توليد   ۲٠٠۵سال  

ميليارد   ۴۷۹کننده پوشاک و پارچه، به رقم         
 ۴۵۳اين رقم يک سال پيشتر،      .  رسيد  دالر مي 

 .ميليارد دالر بود
تقريبا نيمي از مجموع تجارت جهاني پارچه         
. در کشورهاي آسيايي تمرکز يافته است          

سهم اين کشورها  از کل تجارت جهاني در           
اين افزايش،  .  درصد بود   ۲٨تنها    ١۹۷٠سال  

 ١۹۹۷در سال   .  بدون چين امکان پذير نبود     
سهم چين از اقتصاد جهاني پارچه و پوشاک        

درصد شد و به اين ترتيب، بازار مشترک          ۲۵
صادرات چين در    .  اروپا را پشت سر نهاد      

در .   درصد داشت   ۲١رشدي مطابق با      ۲٠٠۵
درصد بالغ      ۲۵اين رشد به          ۲٠٠٦سال   
اين رشد سريع، در واقع پس از الغاي        .  گرديد

 ۲٠٠۴قراردادهاي بين المللي در پايان سال         
 .صورت پذيرفت

رشد سريع سهم چين به يکباره صورت             
سهم چين در بازار آمريکا بين       .  نگرفته است 

درصد و    ۷٠بالغ بر     ۲٠٠۵ژانويه تا آوريل     
درصد بوده است، چرا که            ۴۵در اروپا     

تر   درصد پايين   ۵٠تا    ١٠هاي چين بين      قيمت
به همين دليل    .  از ساير صادرکنندگان است    

در اروپا واردات پارچه و پوشاک از تايلند           
درصد   ۴۴در همين مدت، کاهشي مطابق          

 ١۷درصد ، پاکستان      ١۵ويتنام  .  داشته است 
 ۵٠درصد و کره جنوبي       ۲۳درصد، اندونزي   

درصد کمتر پوشاک و پارچه به اروپا صادر        
اين مطلب که بنگالدش و کامبوج         .  اند  کرده

جزو برندگان تحول در بازار توليد و صدور         
تواند موقتي    پارچه و پوشاک قرار دارند، مي      

باشدد و به اين معني نيست که کارگران اين          
 .کشورها را بتوان جزو برندگان دانست

 

 صادرت وابسته

بنگالدش نمونه بارزي از اين دست صادر          
بنگالدش   ۱۹۸۰در  .  کنندگان وابسته است   

داراي هيچگونه صنايع نساجي نبود، چه           
 .رسد به صادرات اين نوع کاالها

ايي به دنبال    جستجوي دالالن آمريکايي وکره   
کشوري که صادر کننده بدون محدوديت           
باشد، سرآغاز رشد صنايع پوشاک و پارچه       

 ۱۹۸۰بنگالدش در سال     .  در اين کشور بود    
. ميليون دالر آمريکا داشت     ۲صادراتي حدود   

ميليون دالر رسيد     ۴۱٦به    ۱۹۸۸اين رقم در    
. از مرز يک ميليارد دالر گذشت        ۱۹۹۳و در   

صادرات پوشاک بنگالدش     ۹۰در پايان دهه    
اين رشد  .  ميليارد دالر آمريکا بالغ شد       ۴به  

سريع را بنگالدش مديون قرار داشتن در            
صادرات .  ليست کشورهاي کم درآمد است      

هاي   اين کشورها به اروپا از پرداخت ماليات       
توليدات پارچه و      .  گمرکي معاف هستند     

پوشاک در بنگالدش در هشت منطقه آزاد           
کارخانه و      ۵۰۰۰صنعتي و در بيش از           

کارگاه صورت ميگيرد که تحت قوانين             
از جمله مواد   .  خاصي ساخته و اداره ميشوند    

قانوني فوق، محدود بودن کار سنديکاهاي         
ارقام باالي  .  کارگري در مناطق يادشده است    

صادرات، مديون ايجاد فضاهاي مستعد براي      
باال بردن هرچه بيشتر توليد و چنانچه گفته          

ها و مواردي      شد، پايين آوردن همه هزينه      
است که در کار توليد اخالل به عمل آورند            

فعاليت سنديکاهاي کارگري و قوانين حمايت      (
از کارگران طبيعتآ از اين دست بشمار               

 !).آيند مي
رشد بسيار باالي صادرات پارچه و پوشاک        
بنگالدش در مجموع درآمد ملي اين کشور          

اين تاثير را بوسيله اين      .  تاثير بسزايي دارد  
درصد    ۷٦:  ارقام بهتر ميتوان دريافت        

صادرات بنگالدش را پوشاک و پارچه              
بيش از دو ميليون نفر در اين       .  دهد  تشکيل مي 

 ۸۰کارند که       بخش از صنعت مشغول به       
شاغلين کارخانجات  .  درصد آنها زن هستند    

درصد کل کارگران کشور هستند       ۴۰نساجي  
ميليون نفر اعضاي خانواده هاي اين          ۱۰و  

افراد و ديگر کساني را در برميگيرد که بطور         
غير مستقيم از صنايع نساجي تغذيه                

تمرکز صادرات به اروپا و آمريکا       .  شوند  مي
درصد رسيد، ميزان     ۹۵به    ۲٠٠۴که در سال    

وابستگي صنايع نساجي بنگالدش را به            
هاي اقتصادي    هرگونه تصميم در سياست     

. دهد  کشورهاي واردکننده بخوبي نشان مي      
براي مثال بنگالدش به شدت از محدوديت          
صدور کاالهاي چيني به اروپا و آمريکاي           

برد و    ، بهره مي  ۲٠٠۵شمالي، مصوب اواسط    
از همين زمان يک اوج اقتصادي دوم در              

 .بنگالدش بوجود آمده است
صنايع پوشاک کامبوج در قياس با بنگالدش        

 ۹۰در آوايل دهه     .  تقريبآ يکشبه بوجود آمد    
دولت کامبوج با همکاري بانک جهاني و             

المللي پول، يک برنامه تطبيق          صندوق بين 
 . ساختار اقتصادي را آغاز نمود

ريزي   با اين برنامه کامبوج از سيستم برنامه       
از پيش، به سياست اقتصادي بازار آزاد گذر        

درکنار عضويت سازمان تجارت جهاني     .  کرد
، قبول عضويت    ۱۹۹۴درخواست عضويت    (

، ساختمان صنايع پارچه و پوشاک با        )۲۰۰۳
، جزو اهداف   ۹۰هدف صادرات تا نيمه دهه       

مهم سياست اقتصادي جديد کامبوج قرار          
کامبوج ازطريق صدور  ۱۹۹۵درسال . داشتند

ميليون دالر      ۲٦پوشاک درآمدي حدود        
ميزان درآمد    ۲۰۰۴در سال    .  آمريکا داشت 

 ٦/۱کامبوج از صادرات پارچه و پوشاک به         
ميليارد دالر    ۲/۲به    ۲۰۰٦ميليارد و در سال     

بالغ شد و تعداد کارکنان مستقيم صنايع            
نفر   ۲٦۵۸۱۱به رقم     ۲۰۰٦نساجي در سال     

صادرات پوشاک وپارچه     ۲۰۰۴درسال.رسيد
به آمريکا و کشورهاي بازار مشترک اروپا         

 ٦۵اينک  .  درصد کل صادرات کامبوج بود      ۸۵
درصدکل کارکنان صنايع کامبوج را کارگران      

 .دهند نساجي و توليد پوشاک تشکيل مي
تر   عامل اصلي رشد اقتصادي در کنار راحت       

شدن صادرات به آمريکا و بازار اروپا، يک          
بين آمريکا  )  ۲۰۰۱تا    ۱۹۹۷(ساله    ۳قرارداد  

به مدت سه     ۲۰۰۱و کامبوج بود که در سال       
اين قرارداد براي اولين    .  سال ديگر تمديد شد   

بار تضمين باال رفتن مقدار صادرات به             
آمريکا را به بهبود شرايط کار در کامبوج            

از سازمان جهاني کارگران        .  منوط نمود  
خواسته شد که وظيفه نظارت بر اين قرارداد         

اين سازمان پس از مباحث و      .  را بعهده گيرد  
،  يعني   ۲۰۰۱گفتگوهاي بسيار، سرانجام در      

مقارن با اولين تمديد سه ساله قرارداد، کار          
برنامه «اين پروژه را       .  خود را آغازکرد    

بر اساس اين   .  نام نهادند   »کارخانجات بهتر 
نامه و تاييد سازمان جهاني کار،               توافق

درصد به صادرات   ۱۴کامبوج ميتواند ساالنه 
 .خود به آمريکا اضافه نمايد

توليد با  «و طرح     »برنامه کارخانجات بهتر  «
براي کامبوج    »حفظ استانداردهاي اجتماعي   

در رابطه تنگاتنگ با روابط اين کشور با              
صاحبان سهام کارخانجات و دالالن               

هاي نامدار در زمينه پوشاک هم قرار          شرکت
تناقض ديگري که دراين روابط به           .  دارد

خورد اين است که کامبوج هم              چشم مي  
تصميم به ايجاد مناطق آزاد توليد به سبک           
بنگالدش دارد و بعيد نيست که شرايط حاکم        
بر کارگران بنگالدشي بزودي در کامبوج هم        

 .متداول گردند

 مسابقه روبه پايين و زنانه شدن پرولتاريا

درهمان آغاز ساخت صنايع نساجي وگس از       
آن در هنگام بستن قراردادهاي فروش             
توليدات پارچه و پوشاک، اغلب کشورها پيه        

آمدهاي آنرا    ايجاد مناطق آزاد صنعتي و پي      
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گذاران بايد که     يعني اينکه براي جلب سرمايه    

به آنهاامتيازات مالياتي، تضمين دستمزدهاي     
مناطق .  ها را بدهند    پايين و قول حداقل هزينه    

جهاني «آزاد توليد اينک جزيي از ساختمان         
در کشورهاي آسيايي     .  شده اند     »ساختن
خارج از شمول   )  خانگي(هاي کوچک     کارگاه

قوانين دولتي هستند و اين خود نشان               
اثر   ، در دوران بي   »جهاني سازي «دهد که     مي

شدن زمان و مکان بوسيله انقالب ديجيتالي،        
هميشه راهي براي پيش بردن مقاصد خود          

ها بيش از همه و هر چيز،           اين راه .  يابد  مي
در کنار   .  گذارند   تاثير مي     زنانروي   

هاي   ابرشهرها و مناطق صنعتي آزاد، محيط      
زندگي زنان نيز به کارگاه و محل توليد              

اگرمناطق صنعتي آزاد در      .  شود  تبديل مي 
به تعدادي حدود انگشتان          ۷۰اوايل دهه     

دستها با چند هزار کارگر وجود داشتند، بر          
تعدادشان به بيش      ۲۰۰٦اساس آمار سال     

منطقه وتعداد کارگرانشان بالغ بر          ۳۰۰۰از
از اين رقم درصد    .  ميليون نفر شده است     ٦۳

اين .  بسيار بااليي را زنان تشکيل ميدهند         
موضوع که هر روز کشورهاي جديد و              

هايي از اين کشورها تبديل به مناطق            بخش
آزاد اقتصادي ميشوند، باعث رقابت در            

گيري بيشتر در بازار جهاني ميشود          سبقت
که خود خرابتر شدن شرايط کار را به همراه         

اگر چه در اين زمينه مطالعات و          .  آورد  مي
آماري در دست نيست ولي تاسيس اينگونه         
مناطق، پايين آمدن دستمزدها، از دست رفتن       
حقوق واقعي، باالرفتن ميزان اضافه کاري و        
ازدياد کار غير رسمي و کوتاه مدت را خواه          

مبارزه جهاني براي   .  و ناخواه به همراه دارد    
بدست آوردن سهم بيشتري از بازار، بيش از        

اين يک  .  همه به خرج زنان صورت ميگيرد       
واقعيت است که زنان با از دست دادن                
دستمزد و تبديل مدت فراغت خود به زمان          
کار، ناخودآگاه به نفع ايجاد اين مراکز عمل          

بسياري از اين مراکز با تضمين عدم        .  ميکنند
حضور سنديکاها و محدود کردن کار آنها          

، به پايين آوردن استاندارد      )نمونه بنگالدش (
نمونه هاي زير گواه اين       .  کار کمک ميکنند   

 :مدعا هستند
ساعت کار در هفته          ۷۲در بنگالدش     _  

صورت قانوني يافته و گزارشات دريافتي          
ساعت در روز و      ۱٦حاکي از کار اجباري تا      

روز کار در هفته براي حقوقي معادل          ۷تا    ٦
دالر آمريکا و افزايش برخوردهاي              ۴۰

 .باشد دشمنانه با کار سنديکاها مي
ساعت کار    ۱۲در پاکستان     ۲۰۰٦از ژوئن   _  

توانند   روزانه قانوني شده است و زنان مي         
قبآل زنان  (در دو شيفت به کار گمارده شوند        

اجازه داشتند تنها بين طلوع و غروب آفتاب          
در عين حال اجازه داده     ).  به کار گرفته شوند   

کاري در سال،     شده که حداکثر ساعات اضافه    
 .ساعت افزايش يابد ٦۲۳ساعت به  ۱۵۰از 
 شاهد اعتصاب   ۲۰۰٦ويتنام در ژانويه _  

پس از يک سري مذاکرات        .  رسد  است نمي 
 ۵۰طوالني، باالخره دولت به حداقل حقوق           

دالر در ماه رضايت داد ولي در اوايل                 
قانون ملي کار را براي اولين         ۲۰۰۷تابستان  

بار تغيير داد و به ميل صاحبان صنايع،               
 ۷۰دستمزد ساعت کار شبانه را به ميزان             

به اين اميد که  بتواند براي       .  درصد کاهش داد  
 .هزار نفرمحل کار جديد ايجاد نمايد ۲۰۰

هاي ذکر شده در          تقريبآ در تمام نمونه      
درصد کارگران را        ۸۰کشورهاي مختلف،     

اين زنان بطور    .  دهند  زنان جوان تشکيل مي    
سال سن دارند و اغلب       ۲۵تا    ۱۵متوسط بين   

هاي روستائي نزديک به مناطق آزاد         از محيط 
صنايع نساجي به اين زنان امکان         .  آيند  مي
تنها درآمد شخصي، بلکه يک نوع استقالل           نه
از يکسو وارد شدن زنان به بازار کار       . دهد مي

دهد و از     ترکيب مردانه نيروي کار را تکان مي      
سوي ديگر تقريبآ در تمام کشورهاي ياد            

سيرکن و ساعات     هاي فقط شکم    شده، حقوق 
به همين دليل   .  کار نامناسب رايج شده است     

  زنانه کردن پرولتاريا  تنها ميتوان اين پديده را      
 .نام نهادزنانه کردن فقر عليرغم کار و يا 

 برندگان خاموش
در ليبراليزه کردن معامالت پوشاک، تعداد          

هاي بين المللي دست به پايين        زيادي ازکنسرن 
آوردن تعداد ارسال کنندگان کاال و همينطور        

. اند  متمرکز کردن آنها در مناطق خاص نموده      
. ”آديداس“و”تکس  ايندي“هاي  براي مثال شرکت  

 ۲۰۰۵تکس در سال       شرکت اسپانيائي ايندي   
اعالم کرد که قصد دارد تعداد توليد کنندگان          

در .  شرکت تقليل دهد    ۹۰۰به    ۲۷۰۰خود را از    
آمده است است که      ۲۰۰٦گزارش مالي ساالنه    
شرکت توليد کننده      ۱۲٦۰اين شرکت داراي     

در همين گزارش آمده است که شرکت        .  است
قصد دارد در کشورهاي مراکش، ترکيه، هند،        

هاي آزاد    بنگالدش و چين، در راستاي منطقه      
همينطور .  تجاري سرمايه گذاري نمايد         

اهداف خود    ۲۰۰۳آديداس در گزارش ساالنه     
را تمرکز روي ليبراليزه شدن توليد در               

هاي   بين سال .  کشورهاي صادر کننده قرارداد   
هاي   آديداس تعداد شرکت    ۲۰۰۳تا اخر     ۲۰۰۰

درصد،     ۴۰ارسال کننده کفش را تا                
 ۷هاي ارسال کننده پوشاک را تا                شرکت

هاي توليد کننده ساير وسايل       درصد و شرکت  
هاي   آزادي.  درصد کاهش داد    ۲۱ورزشي راتا   
هاي بين المللي که به آنها اجازه          جديد کنسرن 

دهد اميال اقتصادي خود را صرفنظر از            مي
هرگونه قيد و بندي پيش ببرند، آنان را به              
برندگان واقعي فعل و انفعاالت ليبراليزه کردن       

براي .  هاي کار تبديل نموده است            محيط
کشورهاي صادر کننده اما، سه نوع وابستگي       

اول وابستگي سياسي     :  بوجود آمده است    
براي اجازه وارد شدن کاالهايشان به                
کشورهاي اروپا و آمريکا، دوم وابستگي به         

هاي بزرگ و سوم        استراتژي خريد کنسرن   
وابستگي به سرمايه گذاران خارجي براي           
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هزار نفر کارگران بخش نساجي        ۴۰بيش از   
بود که در اعتراض به پايين بودن دستمزدها،        

باال بردن حقوق به      .  دست از کار کشيدند     
دالرآمريکا باعث رضايت      ۳۳سطح ماهانه    

 ۳۰بيش از      ۲۰۰۷کارگران نشد و در سال        
 .هزار نفر آنها دوباره دست به اعتصاب زدند

در فيليپين که سالها است سياست کم کردن        _  
از (کارگران در صنايع نساجي دنبال ميشود         

هزار نفر    ۲۸۵به    ۱۹۹۱هزار نفر در سال       ۹۰۰
و تعداد کارگران غير رسمي      )  ۲۰۰۵در سال   

هزار نفر    ۷۰۰حدود  (يابد    هر ساله افزايش مي   
اضافه کاري اجباري و کار      ).  ۲۰۰۵در سال   

. بدون دستمزد مرتبآ افزايش يافته است            
روزهاي تعطيل برداشته شده، قراردادهاي         

ها از    سه تا پنج ماهه بسته ميشود و کارخانه        
حتي يک   .  امشب به فردا تعطيل ميگردند         

به بازرگانان    ۲۰۰۴کميسيون دولتي در فوريه     
پيشنهاد کرد که حداقل دستمزد در صنايع           

بافي بطورکلي برداشته شود      نساجي و پارچه  
و بدين وسيله از سکته اين صنايع به واسطه          
ليبراليزه شدن سياست توليد و کار، جلوگيري       

 .بعمل آيد
منطقه   ۸۲هندوستان قصد دارد عالوه بر        _  

منطقه ديگر    ۲۵۰آزاد صنعتي موجود، تعداد      
اين مناطق شامل قانون     .  را راه اندازي نمايد    

کار هند ميباشند ولي سنديکاهاي کارگري          
هنوز موفق به جا باز کردن در اين مناطق              

نماينده سنديکاهاي هند در اين مورد      .  اند    نشده
بخصوص آنجا که زنان به کار          :  گويد  مي

زنان .  اشتغال دارند بهره کشي بيداد ميکند        
ها اصآل    بخشآ در دفاتر حسابداري شرکت      

آنها تمام سال آنجا هستند       .  شوند  وارد نمي 
ها به    کاري  اغلب اضافه .  ولي شغل ثابت ندارند   

بيشتر .  شوند  کاري پرداخت نمي    عنوان اضافه 
مواد قانون کار در اين مناطق تنها روي کاغذ          

 .موجوديت دارند
بافي   سنديکاي جهاني صنايع نساجي و پارچه     

و چرم در مورد شرايط بسيار بد و نابهنجار          
کارگران هندي و عدم رعايت قوانين کار در           
کشور رو به رشد و صنايع بسيار موفق              
پارچه بافي و نساجي اين کشور، گزارشات          

 .دريافت شده از بنگلور را تائيد ميکند
هاي    در سريالنکا کميته ملي راهنمايي         _  

پيشنهاد کرده که کار زنان کارگر از       !  کارگري
 ۸۰ساعت اضافه کاري در سال به                ۱۰۰

 .افزايش يابد! ساعت اضافه کاري در ماه
کامبوج گل سرسبد کشورهاي باصطالح        _  

داراي استانداردهاي اجتماعي، يک فرسايش       
. خزنده دستاوردهاي اجتماعي راتجربه ميکند     

سنديکاي مستقل خواهان      ۱۸در اين کشور     
 ۸۲دالر به      ۴۵باالبردن حداقل دستمزد از       

اگر چه  .  دالرآمريکا در صنايع نساجي هستند    
حداقل دستمزد در اين بخش نسبتآ از ساير           

دالر در بخش خدمات      ۲۸(ها باالتراست     بخش
دالر متوسط درآمد يک خانواده       ۴۰عمومي و   
ولي بازهم به سطح متوسط يک          )  کشاورز

 دالر آمريکا  ۸۰زندگي آبرومندانه که حدود 



 ۲۳صفحـه    ١۳٨۶اسفند    ١۵۲اتحـاد کـار     

از آن زمان تا کنون جمهوري اسالمي درکش 
از آزادي تغيير کرده و سير منفـي پـيـمـوده       

در ابتدا درک بازتري داشت و امـروز      .  است
اين سير نزولي .  تر شده است همان درک، تنگ

توان هم در فکر سران اصلي حـکـومـت     را مي
توان در کل حـکـومـت       مشاهده کرد و هم مي

خميني پيش :  جمهوري اسالمي به روشني ديد
هـا     از انقالب در پاريس از آزادي مارکسيست

به محض ورود به ايـران، در      .  گفت سخن مي
اولين سخنراني خود اين آزادي را مشـروط      

ــرد ــه آزادي              .  ک ــرا ب ــهــشــت زه او در ب
ها به شرط اينکه توطئه نـکـنـنـد        مارکسيست
هـا   دوسال بعد زمينه حمله به چپ.  تاکيد نمود

را با ايراد اتهامات ناروا به آنها، فراهم نمود و 
عام آنها را  دستور قتل ۱۳٦۷باالخره در سال 

شان به حبس قـطـعـي       در حالي که محکوميت
 .ها صادر نمود شده بود، در زندان

درک حکومت هم از آزادي با گذشـت زمـان،     
در ائتالف اوليه خمينـي و    .  تر شده است بسته

بازرگان، در رابطه با انتخابات مجلسي که هم 
هـا،     اکنون در حـال بـرگـزاري اسـت، چـپ           

مجاهدين، نيروهاي ملي، نـهـضـت آزادي، و        
توانستند شرکت کـنـنـد و       حکومتيان همه مي

امروز نه تنها اين مـجـمـوعـه       .  شرکت کردند
اند، بلکه عرصه به خود حکومتيـان   حذف شده

هم براي شرکت در انتخابات مجلس تنگ شده 
اي است کـه نـيـروهـاي          وضع به گونه.  است

خودي، يعني کساني که جمهوري اسالمـي را    
پذيرنـد،   قبول دارند و قانون اساسي آن را مي

عشري هستند و به اصل  مسلمان و شيعه اثني
واليت مطلقه فقيه باور دارند، رد صـالحـيـت      

از ايـن بـدتـر، اگـر           .  شوند شده و حذف مي
احمدي نژاد سکانـدار شـود، افـرادي چـون           
الريجاني و محسن رضائي و قالـيـبـاف هـم       

 .شان رد خواهد شد صالحيت
برخالف حکومت که عقب رفته است، جامـعـه   
. به جلو آمده و مسيري روبه رشدداشته است

به همين خاطر، برخي از حقوق و نيازها براي 
. مثـل هـوا    .  مثل نان.  مردم مثل آب شده است
ها  تواند به اين خواسته حکومت به سادگي نمي

امروز وضـع بـه     .  توجه باشد و اين حقوق بي
اي است که در جامعه هم سرکوب هست  گونه

. و هم صداي اعتراض به سرکـوب بـاالسـت     
شما نگاه کنيد که در اين چند ساله دانشـگـاه     

. ترين مناطق ايجاد شـده اسـت     در دور افتاده
بيش از   .  دانشجو نيست هيچ روستائي هم، بي

نيمي از دانشجويان و تحصيـل کـردگـان را        
توان به  با اين وضع نمي.  دهند زنان تشکيل مي

حقوق زنان اين اندازه تبعيـض روا شـود و         
تواند جلوي اطالعـات   نمي.  جامعه ساکت بماند

که نياز دانش و دانشگاه است، گرفتـه شـود،     
جـهـت      بـي .  اما صدائي به اعتراض برنخـيـزد  

کنند و بالفاصلـه   نيست که اينترنت را فيلتر مي
گـيـر      هاي مدرن و پيـچـيـده هـمـه        فيلترشکن

براي ماهواره جريمه سنگين تعيـيـن   .  شود مي
کنند و هرازگاه يکبار به منازل مردم حملـه   مي
کنند و پا پـس     کنند اما مردم ايستادگي مي مي
 . کشند نمي

 22صفحه 
عکس العمل اجتماعي   _  کار درخور انسان     

 در مقابل ليبراليزه کردن
هاي اخير سنديکاهاي ملي و بين            در سال 

هاي غير دولتي، از طريق         المللي و سازمان   
هاي   مطالعات، سمينارها و شرکت در حرکت      

هاي ذينفع، نتايج ليبراليزه کردن              انجمن
هاي کاري را به بحث آزاد عمومي              محيط

المللي    در فيليپين انجمن بين       .  اند   کشانده
بحثي را      ۲۰۰۲سنديکاهاي آزاد در سال         

 ۱۳.  پيرامون نتايج ليبراليزه کردن باز نمود       
 ۸هاي نساجي يک بيانيه            سنديکاي رشته  

هاي فعال    ها و شرکت    ائي خطاب به دولت     ماده
در اين بيانيه کار درخور         .  منتشر نمودند  

انسان، حداقل دستمزد و استانداردهاي            
در .  سازمان بين المللي کار پيشنهاد شده بود      

بنگالدش و کامبوج تعدادي از سنديکاهاي          
هاي کارگري گرد     المللي و سازمان    آزاد بين 

هم آمدند تا پيشنهادات خود را در زمينه             
بهبود شرايط کار و کمک به نجات صنايع            
نساجي اين کشورها به گوش صاحبان             

از .  هاي مطبوع آنها برسانند      صنايع و دولت  
جمله پيشنهادات، ادغام سازمان جهاني کار و 
سازمان تجارت جهاني بود که به اين وسيله         
تجارت و کار را در زير يک سقف گرد هم             

 ۳۰ترکيبي از بيش از        ۲۰۰٦در سال   .  آورند
سنديکاي مختلف در آلمان خواستار وضع         
قوانيني شدند که بر اساس آنها شرکتهاي           
ذينفع را در صورت تخطي و ايجاد                   

هاي محيط زيستي يا اجتماعي در              صدمه
کشورهاي محل سرمايه گذاري خود، با            

. هاي اقتصادي مجازات نمايد             محاصره
هاي    همينطور خواستار شدند که کنسرن        

بزرگ بين المللي جوابگوي مسايل اجتماعي        
و محيط زيستي باشند که در اين کشورها           

 .آورند بوجود مي
ها و پيشنهادات      بسياري از اين گردهمآيي     

منظور حفظ صنايع کشورهايشان و         آنها به 
دادن توانايي به محصوالت صادراتي به            
جهت رقابت و پايين آوردن ميزان                  

شان در برخورد با           پذيري صنايع     زخم
المللي و جلوگيري از            هاي بين     کنسرن

اما از اين    .  وابستگي همه جانبه آنها است       
ها هيچکدام در مورد از ميان بردن         گردهمآيي

فقر به کمک يک برنامه براي رشد و توانايي          
. پردازند  منظور استفاده بردن نمي      رقابت به 

. استراتژي تکامل قابل برنامه ريزي است          
داري در    هاي کشورهاي اصلي سرمايه     تجربه

اروپا و آمريکاي شمالي اما به آنها فرصت           
دهد که به اهداف بعدي خود در زمينه              مي

با تداوم محدوديت . توانايي رقابت دست يابند
واردات از چين از سوي آمريکا و کشورهاي        
بازار مشترک اروپا، يک قدم در جهت                

هاي سنديکاها برداشته شده ولي اين        خواسته
تنها يک فرصت کوتاه براي نفس تازه کردن         
کارکران کشورهاي ضعيف و ناتوان از            

 . رقابت است و بس

 24صفحه 
يکي از مشکالت اين بود که آزادي براي مـن    

يعني نگاه . طبقاتي داشت_مفهومي ايدئولوژيک
من به آزادي از منشور مصالح مردم و طبقـه  

هر کجا هـم کـه آزادي از         .  گذشت کارگر مي
نظر من با مصالح مردم و طبقه کارگر، يعـنـي   
اکثريت مردم جامعه، اصطکاک پيدا مـيـکـرد،      

بـه  .  بايسـت مـحـدود شـود         دامنه آزادي مي
تر، من و همفکرانم براي آزادي    عبارت روشن

 .شديم قيد و شرط قائل مي
ايراد ديگري که در فکر من وجود داشت و در 

انجاميد اين بـود     عمل به محدوديت آزادي مي
که در باور من آزادي فردي و حقـوق فـردي     

زا  جامعه و جمع ارزش.  اهميت چنداني نداشت
نيست در رابطه با نتايج اين فـکـر بـه         بد. بود

ما آزادي پوشش را قبول .  اي اشاره کنم نمونه
هـاي فـردي        آن را جـزو آزادي       .  داشتـيـم  

اما بعداز انقالب کـه جـمـهـوري       .  دانستيم مي
اسالمي با سياست حجاب اجباري بـه آزادي    
پوشش يورش آورد، بخـشـي از مـردم در          
شهرها، بويژه در تـهـران، بـه مـقـاومـت و             

سازمـان مـا، سـازمـان         .  اعتراض برخاستند
زمان از قدرت بسيج  فدائيان خلق ايران، که آن
رغـم هـمـدلـي بـا             خوبي برخوردار بود، بـه 

اعتراض کنندگان، نيرويش را براي اعـتـراض   
کرديم اهميت ندارد کـه   ما فکر مي.  بسيج نکرد

پشت آزادي پوشش بايستيم چون ممکن است 
خـطـر    دفاع از اين حق فردي، منافع جمع را به

غافل از آنکه، دفاع از جمع بدون دفـاع    .  اندازد
هاي فردي، از جمله و در آن زمـان       از آزادي

 .توانست ره به جائي ببرد آزادي پوشش، نمي
امروز اما درکم از آزادي دستخوش تغييراتي 

. هـا بـرابـرنـد         کنم انسـان  فکر مي.  شده است
هـا و       آزادي هم حقي است براي همه انسـان 

هيچکس مجاز نيست به دليـل  .  کليه شهروندان
... مذهب، طبقه، ايدئولوژي، نژاد، جنس، زبان و

. مند و يا از حقي محروم شود از امتيازي بهره
اي و      محدود کردن آزادي به هر دليل و بهانه

اي،  اي و يا فکر و انديشه براي هر قشر و طبقه
کنم آزادي فردي  فکر مي.  انجامد به استبداد مي

و يا بـه    .  هاي اجتماعي است سنگ پايه آزادي
بيان ديگر، جامعه در صورتي آزاد اسـت کـه     

 .افراد آن آزاد باشند
براي اجراي آزادي در جامعه و رعايت حقوق 
افراد، تبديل آزادي به قانون از ضـروريـات       

ها، در اعالميه  اکنون اين حقوق و آزادي.  است
جهاني حقوق بشر و ضمائم آن گنجانده شده 

به نظر من اگر در جـامـعـه مـا ايـن              .  است
هاي مورد  ها مراعات شود، ما به آزادي آزادي

 .کنيم نظرمان دست پيدا مي
امروز کدام آزادي و کـدام    _  فرنگيس حبيبي

 استبداد در جامعه ايران جاريست؟
جمهوري اسالمـي از هـمـان        _  محمد اعظمي

روزهاي نخست، از منشـور ايـدئـولـوژي و         
کرد و رعايت آن را      اسالم به آزادي نگاه مي

آن مصالح را .  کرد  منوط به مصالح اسالم مي
 . کرد هم خودش تعيين و تفسير مي
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مـانـنـد بـه حـرکـت              هاي مردم در هيجاني بـي  معموال در هر دوره انقالبي که توده_  فرنگيس حبيبي

رفته از فرط تکرار،  اما رفته.  آيند، شعارهائي از اعماق برميخيزند و برفراز اين حرکت قرار ميگيرند درمي
سـال  29.  انگيـزنـد   کم در نزد حاکمان، پرسش و مکثي را برنمي به عباراتي تبديل ميشوند که ديگر دست

چنيـن سـرنـوشـتـي         اي بود که بعدها به گانه پيش، در آستانه انقالب ايران، آزادي يکي از شعارهاي سه
اي با پنج تن از کساني کـه يـا در          ي امشب، در گفتگوهاي جداگانه» ها ها و زمانه زمينه« در .  دچار شد

انـد،     انقالب شرکت کردند، يا به آن دل بستند، يا با آن مخالف کردند و يا امروز با آن فاصلـه گـرفـتـه      
اند، چه مفـاهـيـم مـتـفـاوت و يـا               هائي را داشتنه خواستيم بدانيم در آن زمان مردم آرزوي چه آزادي

متناقضي از آزادي در ذهنشان حضور داشته است و امروز کدام آزادي در کجاي جامعه حـاضـر يـا        
هـا سـرکـوب         ها به سراب تبديل و کـدام  اند، کدام خالصه، آرزوها به چه ميزان تحقق يافته.  غايب است

 .اند شده
محمد اعظمي از اتحاد فدائيان که در آستانه انقالب از زندان آزاد شد، معنائي را که آنـروز و سـپـس          

 :کند امروز براي آزادي قائل است، چنين بيان مي

هـا     زنـدان .  سانسور بر مطبوعات چيره بـود .  کرد در زمان شاه فشار و خفقان بيداد مي_  محمد اعظمي

در آن زمان من نيز يکي از افرادي بـودم کـه       .  شد کار گرفته مي داير بود و شکنجه در ابعاد گسترده به
براي من و امثال من بسيار طبيعي بـود کـه در آرزوي         .  طعم زندان و شکنجه و تبعيد را چشيده بودم

کرد و آزادي را      برچيدن بساط اختناق و زندان و همه آن چيزهائي باشيم که زندگي را به ما سخت مي
هـا     عالقه داشتم همه مـحـدويـت   .  در آن مقطع، درکم از آزادي بسيار کلي و آرماني بود.  گرفت از ما مي

خواهد شرکت کند، در هر حزبي که عالقه دارد    هر کس آزاد باشد در هر اجتماعي که مي.  برداشته شود
خواهد، آزادانـه و     اي که مي اي که مايل است بنويسد و خالصه به هر شيوه در هر روزنامه.  عضو شود

اما آن زمان درک مـن از آزادي        .  بدون اينکه براي ديگران مزاحمت ايجاد نمايد، زندگي خود را بسازد

 23صفحه   .رغم ميل و خواست انسانيم محدود ميکرد مشکالتي داشت، مشکالتي که دامنه آزادي را به

 مصاحبه فرنگيس حبيبي با محمد اعظمي
 

 در انقــالب »آزادي«شعــار 

 :وقتي گفتم
 دارم دوستت مي

ام بر  دانستم كه شورش كرده مي
 ام قبيله
ام شيپور رسوايي  صدا درآورده و به
 !را

خواستم تخت ستم را واژگون  مي
 كنم

 ها برويند تا جنگل
 تر شوند درياها آبي
 وآزاد گردند

 !تمام كودكان جهان
 خواستم اتمام عصر بربريت را مي

 !مرگ واپسين حاكم را
 خواستم با دوست داشتن تو، مي

 در تمام حرمسراها را بشكنم
 و سينه زنان را

  !از بين دندان مردان نجات دهم

 

 ناجيه حنيفي

 ...بــراي تمــامي زنــان جهــان  
 :وقتي گفتم

  دارم دوستت مي
دانستم كه الفباي تازه را  مي

 كنم، اختراع مي
 به شهري كه در آن

 !داند هيچ كس خواندن نمي
 خوانم، شعر مي

 در سالني متروك
 ريزم و شرابم را در جام كساني مي
 !كه ياراي نوشيدنشان نيست

 
 :وقتي گفتم

 دارم دوستت مي
 مي دانستم كه هماره،

 هاي زهرآلود بربرها را با نيزه
 هاي كشيده كمان

 !در تعقيب خود خواهم يافت
 عكسم را بر ديوار خواهند چسپاند

ها  واثر انگشتانم را در پاسگاه
 !خواهند گرفت

ي روز   » هـا    ها و زمـانـه     زمينه« المللي فرانسه، در برنامه   فرنگيس حبيبي مسئول بخش فارسي راديو بين

مناسبت سالگرد انقالب بهمن با پنج تن از فعاالن سياسي و  به ۲۰۰۸فوريه  ۴برابر با  ۱۳۸٦بهمن  ۱۵يکشنبه 

مهرانگيز کار، مسعود دهنمکي، عباس عبدي، داريوش همـايـون و مـحـمـد          ( هاي فکري مختلف  مدني از افق

 »اتحاد کار« .  هائي در رابطه با شعار آزادي در انقالب، انجام داده است به صورت جداگانه، مصاحبه)  اعظمي
 .کند به مناسبت سالگرد انقالب متن مصاحبه محمد اعظمي را منتشر مي

 صداي زن 

 ديدن کنيداز سايت صدای زن 

www.zanan.info 

 رسد اي بزرگ به كسي مي جايزه
 ام را بياورد كه سر بريده

 و چون پرتقالي لبناني
 !بر سر در شهر بياويزد

ها  وقتي نامت را بر دفتر گل
 نوشتم مي
دانستم كه مردم را در مقابل  مي

 !خود خواهم ديد
 ...ها و ولگردها را درويش

شان نشاني از  آنان كه در ارثيه
 عشق نيست،
 !بر ضد منند

خواهم واپسين حاكم را نابود  مي
 كنم

 !دولت عشق تو را برپا دارم
 دانم كه در اين انقالب، مي

تنها گنجشكان در كنار من خواهند 
 .بود

 


