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 ھشت مارس، روز مبارزه برای آزادی،

 و عدالت اجتماعی را رفع تبعیض جنسیتی
  !گرامی داريم

  )اکثريت(گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران 
 

زنان کارگر کارخانجات نساجی نیویورک در اعتراض . گذارد  می ١٨٧۵ونیم از ھشت مارس سال  بیش از یک قرن
این . به شرایط نامناسب محیط کار، سطح نازل دستمزد و طوالنی بودن ساعت کار دست به تظاھرات زدند

اعتراض به درگیری قھرآمیز با پلیس و سرکوب وحشیانه تظاھرات انجامید، زنان اما به راه خود ادامه دادند تا این 
ھای  اینبار زنان عالوه بر خواسته. پنجاه سال بعد اعتراض مشابە دیگری دوباره در ھشت مارس شکل گرفتکه 

ایمنی محیط کار را نیز به آنان افزودند، چرا که در این روز یک صد وبیست و ھشت زن کارگر به دلیل عدم   قبلی
ن و گل سرخ به  رض این بار با شعار نازنان معت. ایمنی محیط کار جان خود را در آتش سوزی از دست دادند

سال بعد، ممنوع کردن کار   در). بھتر  ن سمبل رفاه اقتصادی واجتماعی، ًگل سرخ سمبل زندگی نا(خیابان آمدند 
ھای زنان اضافه شد و به مرور ھشت مارس به روز مخالفت زنان کارگر علیه  کودکان و نیز حق رای به خواسته

 .ری تبدیل شدکارفرمایان و سرمایه دا

به پیشنھاد کالرا زتکین، ھشت مارس به عنوان ) کپنھاگ( ١٩١٠المللی سوسیالیستھا در سال  در کنگره بین
در کشورھای مختلف،   ھا تالش زنان پس از سال. جھانی زن به تصویب کنگره رسید روز احقاق حقوق و روز

ھشت مارس را به نام ١٩٧٧را سال زن نام نھاد و دو سال پس از آن يونسكو در سال ١٩٧۵سال   سازمان ملل
  .روز جھانی زن به رسمیت شناخت

، زنانی که در به پیروزی رساندن انقالب نقش شگرفی ١٣۵٧مارس پس ازانقالب بھمن  ٨در اولین سالگرد 
زنان . کنند ز انقالب اعالم شده بود، اعتراضداشتند به خیابان آمدند تا بر علیه حجاب اجباری که دو ھفته پس ا

مخالفت خود را با ظلم و نابرابری اعالم کردند و فردای آن " نه غربی، جھانی است  شرقی  آزادی، نه"با شعار 
روز در دانشگاه تھران متینیگی برگزار کردند و روز بعد از آن به تظاھرات در روبروی ساختمان قوه قضاییه دست 

ات زنان تنھا برای مخالفت با حجاب اجباری نبود بلکه برای حقوق برابر در مقابل کار برابر، حق کار تظاھر. زدند
پلیس با شلیک تیر ھوائی، تظاھرات را پراکند، اما . برای زنان، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی تجمعات بود

  .»ترسیم ما نمی«پاسخ زنان این بود 

مارس به عنوان روز جھانی زن به  ٨خواھان اضافه کردن  زنان ایران) ١٣٨١( ٢٠٠٣مارس سال  ٨در تظاھرات 
  .تقویم جمھوری اسالمی شدند

ھای اجتماعی موجود به حرکت خود در راه آزادی و رفع  زنان ایران در طی سه دھه گذشته ھمراه با جنبش
  .روند ارتر به پیش میھا استو ھا و زندان تبعیض جنسیتی ادامه داده و علیرغم فشارھا، دستگیری

سه دھه گذشته،   یافتن زنان از حقوق حقه خود در طی  با باال رفتن میزان با سوادی و تحصیالت عالی و آگاھی
ھای مختلف اجتماعی گذاشتند، موقعیت خود را در خانواده و در جامعه تغییر دادند و  ھا پا به عرصه آن

  .ش کشیدندمردساالری و قوانین ّضد زن را به چال فرھنگ

. است  خواھی شاخصه اصلی امروز جنبش زنان ما، پویائی، مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی و دموکراسی
ھا اجتماعی، ھمراھی با جنبش دموکراتیک در مبارزه علیه استبداد  تالش آنان برای پیوند خوردن با ساير جنبش
  .برای آزادی وعدالت اجتماعی برجسته است

روز بزرگداشت دستاوردھای اجتماعی، ) ھشت مارس(ق ایران اکثریت روز جھانی زن سازمان فداییان خل
ھای  دارد و از جنبش زنان ايران و از جنبش را گرامی می سیاسی و اقتصادی زنان و به ويژه زنان کارگر

 فمینیستی و مستقل زنان در مبارزه برای آزادی، برابری، رفع تبعیض جنسیتی و عدالت اجتماعی حمایت
  .کند می

  

  )اکثريت(گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران 

  مارس  ٦
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  گفتگو با خانم فروغ طیاری
  فعال سیاسی قدیمی

  مارس ٨بمناسبت 
 

میخواستم از شما خواھش کنم  ،خانم طیاری عزیز ضمن تشکر از پذیرش انجام این مصاحبه -س 
  .جع بە خودتان بفرمائیدکه در ابتدا جھت اطالع خوانندگان کارآنالین مختصری را

ضمن تشکر از دعوت شما و درودھای گرم به خوانندگان نشریه وزین کار گفتارم را با این سخن انگلس که  -پ 
من فارغ التحصیل  .آغاز می کنم» در خانواده مرد نماینده بورژوازی و زن نماینده پرولتاریاست « گفته بود 

رداری ھستم که ھم اکنون این دانشکده در دانشگاه خواجه نصیر مھندسی نقشه برداری از دانشکده نقشه ب
ادغام شده است، زمانی که من در آن اغاز به تحصیل کردم در کالسمان بجز من یک دانشجوی دختر دیگر ھم 

بعد از اتمام . ھمکالس ما بود و سایر دانشجویان را که تعدادشان یادم نیست مردان جوان تشکیل می دادند
   .بجز یک مقطع خیلی کوتاه در شھرسازی شھرداری تھران کار می کردم زمان ترک اجباری کشورمتحصیل تا 

  از چه مقطعی حقوق زنان در ایران مورد توجه قرار گرفت؟ - س 

دست به فعالیت ھائی از قبیل تاسیس انجمن ھای بانوان و  ١٢٩٠در حقیقت زنان در مقطعی در سال  -پ 
د و علیرغم مخالفت دولت، محافل مذھبی و تھدید اوباش تالش ھایشان را تداوم تشکیل مدارس دخترانه زدن

و در تحصن سفارت انگلیس مشارکت فعاالنه داشتند و در جنبش تنباکو نقش   زنان در انقالب مشروطیت. دادند
دن زنان بھمین جھت دولتھای وقت معموال سعی در سرکوب تحرکات ترقی خواھانە و خانە نشین کر. آفرین بودند

فراموش نکردە ایم که خانم طاھره . داشتند و بر سر راە فعالیت ھای اجتماعی زنان موانع مختلف قرار میدادند
قمری بدستور ناصرالدین شاه بخاطر فعالیت ھای روشنگرانه اش خفه و در چاه افکنده شد،  ١٢۶٨قره العین در 

اولین مدرسه دخترانه را در اصفھان به  ١٢٩۵خانم صدیقه دولت آبادی که بانوی فعال و منتقدی بود در سال 
نزمان مجبور به بستن صورت علنی تاسیس کرد که بعد از سه ماه زیر فشار بسیار قشریون و جامعە مرد ساالر آ

چند سال بعد جمعیت قابل توجھی از زنان تظاھرات وسیعی در جلو مجلس سازمان دادند و خواستار   . آن شد
در تقبیح این فعالیت ھا مرتجعین نیز تظاھرات دیگری راه انداختند و در آن . برابری حقوق خود با مردان شدند

در واقع در دوره پھلوی ھا بود . را به آتش کشیدند» زن و فریب  «تصویری ضد زن که در روی آن نوشته شده بود 
که کم کم تالشھای زنان به بار نشست و در ادارات برای استخدام زنان به عنوان معلم و نیز بعضی سطوح 

بھنگام  ١٣۴١حق رای در انتخابات به بانوان نخستین بار در بھمن ماه . پائین اداری دریچه ای گشوده شد
  .داده شد) سفید شاه انقالب(

بە نظرتان مبارزات زنان ایرانی و دست آورد ھای مبارزاتی شان در ایران تا چە حد متاثر از  -س 
  مارس قرار داشتە؟ ٨جنبش جھانی زنان و بطور ویژە 

د مارس را آفریدن ٨اجازە بدھید مقدمتا بمناسبت روز جھانی زن، جھت یاد آوری و پاسداشت زنان مبارزی کە  -پ
  .سوال شما بپردازم  شمعەای از روند و تاریخ این روز را باز گو کنم و درادامە بە
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زنان گارگر نساجی نیویورک برای اولین بار برای اعتراض به کمی دستمزد، طوالنی  ١٨٧۵بیست وھشتم فوریه 
نه ترین وجھی بودن ساعات کار و شرایط غیرانسانی محیط کار دست به اعتصاب زدند، این اعتصاب به وحشیا

حزب سوسیالیست آمریکا به پشتیبانی ازاین حرکت . توسط پلیس بخاک و خون کشیده شده و سرکوب شد
در کنفرانس زنان کارگر   در کنگره جھانی سوسیالیست ھا،. اعتراضی این روز را روز جھانی زن اعالم کرد

سوسیال دموکرات آلمان طرح روز بین  انترناسیونال دوم در کپنھاگ خانم کالرااستکین رئیس دفتر زنان حزب
مارس، این روز را جشن گرفتند و یک میلیون شرکت کننده  ١٩در روز  ١٩١١المللی زنان را ارائه کرد، درسال 

یک ھفته بعد در شھر نیویورک در اثر بسته . خواستار حق کار، حق رای، حق آموزش و رفع تبعیض از زنان شدند
اغلب این . مرد جان خود را از دست دادند ٢٠زن و  ١٢۵وآتش سوزی درآن  بودن درھای خروجی یک گارگاه
این حادثه توجه بیشتر به محیط کار و شرایط زنان در محیط کار را طلب کرد و . قربانیان یھودی و ایتالیائی بودند

مارس  ٨د روز بعد از بحث ھای زیا ١٩١٣در سال . موضوع تمرکز توجه به روز بین المللی زنان را فراھم ساخت
  .به عنوان روز بین المللی زنان شناخته شد که تا به امروز نیز ادامه دارد

کدام احزاب و سازمانھا اولین بار مراسم ھشت مارس را در ایران برگزار کردند و مطالبات آنان  - س 
  چه بود؟

را جشن گرفتند، حزب  ھشتم مارس ١٩١۵برابر اسناد موجود کمونیست ھا اولین افرادی بودند که در  -پ
کمونیست و بعدأ حزب توده ایران ادامه دھنده برگزاری ھشتم مارس و آموزش محتوای آن که آشنا کردن زنان به 

سازمانھای دیگر اپوزیسیون مانند حزب ملت ایران، حزب ایران و در . حقوق اجتماعی شان بود را برعھده گرفتند
مطالبات ھمگی آنھا رفع تبعیض اززنان، پذیرش . تبلیغ می کردند کل جبھه ملی نیز آموزشھای ھشتم مارس را

حق آموزش تا عالیترین سطوح، احترام به بانوان در جامعه و در محیط کار و اجازه تشکل ھای صنفی و سیاسی 
  .آنھا و پذیرش استقالل آنھا در جامعه و در سفر و حضر بود

  ونه بود؟نفش زنان درجنبش ھای آزادی خواھی و چپ چگ -س

 ١٩١۵در ایران برای نخستین بار اعضای حزب کمونیست، سازمان پیک سعادت نسوان در رشت در سال  -پ
اولین بانوی ناشر مجله ( روز ھشت مارس را جشن گرفتند، ھمزمان مجله دانش توسط یکی از بانوان )  ١٢٩۴(

ان و نامه بانوان به فاصله کوتاھی تاسیس شد و سپس نشریات جھان زنان، شکوفه، زبان زنان، زنان ایر) 
نشان از حرکت سریع ) شمسی ( این فعالیت ھای مطبوعاتی در سالھای اول قرن چھاردھم . انتشاریافتند

بانوان در جھت پیشرفت اجتماعی علیرغم مخالفت ھای شدید محافل محافظه کار و مذھبی است که در یک 
در ھمان . بخاطر انتشار مجله اش شد) مادر خانم فرخ رو پارسا  (مورد ھم منجر به تبعید خانم فخرآفاق پارسا 

زمان چھارده نشریه زنان راجع به حقوق زنان، آموزش و حجاب در حال بحث بودند و خواسته ھای زنان را به 
در دوران پھلوی . بااین حال روز ھشتم مارس در ایران ھرگز بطور رسمی پذیرفته نشد. مجلس ارسال می کردند

ھشت مارس تنھا در محدوده سازمانھا . رسمی زن روز ھفدھم دیماه بعبارتی روز ادعایی کشف حجاب بودروز 
سازمانھای سیاسی اپوزیسیون دوران پھلوی و رادیوھای متمایل به . و احزاب و یا محافل خانگی برگزار می شد

با حاکمیت ایران ھم بودند، باز  آنھا، حتی رادیو بی بی سی، صدای امریکا و رادیو اسرائیل که این سه ھمسو
ھم راجع به ھشت مارس برنامه داشتند و رادیو مسکو که جھت دار ھم بود خیلی مشخص راجع به زنان و 
حقوق آن ھا در این روز برنامه ھای خاص این روز را داشت و این مجموعه زنان را در موقعیتی قرارداده بود که در 

بعد از انقالب علیرغم آموزشھای عمومی حاکمیت، . ن حرکت و فعالیت داشتندانقالب درعمل برابر و ھمراه مردا
  .سنت ھشت مارس خود را در شرکت فعال زنان در جنبش سبز ھم نشان داد

قبل از انقالب به جز زنانی که در احزاب و سازمانھای سیاسی فعال بودند، تاثیر جنبش   -س
  مستقل زنان در جامعه چه بود؟

به درجه تحصیالتی که داشتند در فعالیت ھای اجتماعی شرکت داشتند، محیط دانشگاه در  زنان بسته -پ
اولین سخنرانی   .ھمان حد که مردان را به فعالیت ھای اجتماعی جلب میکرد زنان را نیز به فعالیت می کشاند

زنده یاد پروانه  توسط ١٣٣٩آذر در سال  ١۶مرداد در دانشگاه تھران در مراسم سالگرد  ٢٨بعد ازکودتای 
اولین بازداشتی آتش زدن ماشین . فروھرھمسر داریوش فروھر که خودش عضو حزب ملت ایران بود ایراد شد

نیز در دانشگاه تھران زنده یاد خانم ھما دارابی بود و این خود نشان دھنده شرکت  ١٣۴٠دکتر اقبال درسال 
این در حالی بود که شمار دختران دانشجو . ان استموثر و ھمسان مردان، خانمھا در فعالیت ھای مستقل زن

در تظاھرات ) در دانشکده فنی درآنزمان تنھا دو دختر مشغول تحصیل بودند ( در آنزمان خیلی کمتر از پسران بود 
خانمھای خانه دار و تحصیل  ١٣۵٧در جریان انقالب سال . بانوان نیز کشته و زخمی دادند ١٣٣١سی تیرسال 

سازمانھای چپ به این علت که فعالیت . ش ھای خاصی به عھده گرفتند که شگفت انگیز بودنکرده نیز نق
سازمانی علنی نمیتوانستند داشته باشند، حضور بانوان در آنھا جز در محیط ھای دانشگاھی خیلی آسان نبود 

در محیط . باشند و اغلب بانوان تحت تاثیرھمسران یا فامیل مرد به صورت سمپات میتوانستند فعالیت داشته
من به عنوان جنبش . ھای تحصیلی تفاوت چشمگیری بین سطح و میزان فعالیت خانمھا با آقایان وجود نداشت

سازمان زنانی » اشرف « دربار نیز تحت ریاست خواھر شاه . مستقل زنان سازمان و یا حرکتی را بیاد نمی آورم
از . و در خدمت حاکمیت ھم عمل می کرد ه بوددرست کرده بود که عمدتأ در سطوح اداری عضوگیری شد
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به بعد ھمین اعضاء تحت تاثیر فضای باز معروف سیاسی کم کم تغییر جھت داند و به  ١٣۵۵زمستان سال 
  .جبھه مردمی نزدیک شدند و طبیعی است این چرخش در خانواده و اطرافیان ھم تاثیر چشمگیری داشت

  و تحوالت فکری و سیاسی آنان داشت؟انقالب چه تاثیری بر جنبش زنان  -س

انقالب ھمچنانکه کل جامعه را به حرکت در آورد در مورد زنان نیز به ھمین کیفیت عمل کرد، اگر رھبری  -پ
انقالب در دست جریانات اجتماعی مترقی قرار میگرفت قطعأ حرکت اجتماعی زنان نیز سمت و سوی انقالبی و 

قب مانده و مردساالر بر انقالب، زنان را از صحنه سیاست طرد و به خانه سلطه عناصرع. مترقی پیدا می کرد
در حالیکه شعار یا روسری یا . فرستاد و با چماق ساختن زھرا خانمھا ارتجاع لمپنی مذھبی را عمأل مسلط کرد

درک  با این حال بخش عمده ای از زنان رسالت انقالب را. توسری زنان را درانتخاب پوشش آزاد نمی گذاشت
کردند وھمراه با سازمان ھای مترقی و چپ مانع از این شدند که ارتجاع به ھدفھای خود کامال جامهء عمل 

بود ١٣٨٨ھجوم زنان به دانشگاھھا و شرکت آنان در حرکات توده ای که آخرین آن جنبش سبز سال . بپوشاند
در قتل . انسته سمت انقالبی را مھار کندنشان داد که نه انقالب فرھنگی حاکمیت و نه سرکوبھا و اعدامھا نتو

گاھی که حاکمیت برای نیروھای مترقی سازمان داده بود در خیلی از موارد این فقط زنان و سازمانھای مربوط 
  .به آنان بود که در مقابل یکه تازیھای آنھا قدعلم کردند و نقشه ھای مزورانه ارتجاع را تا حد مقدور کم اثر کردند

ن، نقش احزاب و سازمانھای موجود در مقطع کنونی، در جنبش زنان تا چه میزان بە نظرتا -س
  است؟

احزاب و سازمانھای پیشرو که ھمگی تحت سخترین محدودیتھا قرار گرفته اند از ظرفیت بالقوه زنان در  -پ
رده اند و سازماندھی اعتراضات عمومی و مردمی چه در محل کار و چه در صحن جامعه حداکثر استفاده را ک

  .یک مجموعه شکست ناپذیر در مقابل تھاجمات حاکمیت به وجود آورده اند

با توجه به مطالعات و تجربیات عملی شما در حوزه زنان، وضعیت امروز جنبش زنان را چگونه  -س
  ارزیابی می کنید؟

ھر حضور خود را زده اند، در درحال حاضر بانوان در تمام عرصه ھا م. من امید زیادی به زنان ایران بسته ام -پ
میزان ورود زنان به مقاطع مختلف تحصیلی ازمردان . دانشگاھھا حضور زنان بطور چشمگیری افزایش یافته است

حضور زن ھا در . سال فشار و تبعیضات مختلف، واکنشھای آگاھانه زنان را در پی داشته است ٣۴افزونتراست، 
  .فزایش استکمپین ھای مختلف بطور محسوسی رو به ا

  . تشکر می کنم  خانم طیاری بار دیگر از شما بخاطر انجام این مصاحبە -

    .سپاس بر شما و خوانندگان خوب نشریه کار و آرزوی بھترین ھا در راھی که در پیش دارید -
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 وجوی اندکی عدالت در جست

  پروین ھمتی: تنظیم و ترجمە
 

ھای پناھندگی کار  و دیگر پرسنلی که در کمپ  مددکاران اجتماعیدر جوامع اروپایی و از جمله در آلمان، 
جویان با توجه به عدم  گاھًا پناه. جویان با جامعه و سیستم اداری را دارند ی ارتباطی پناه کنند، حکم حلقه می

و بد و شوند  شان با سیستم اداری و زبان کشور میزبان، برای این مددکاران قدرتی فراقانونی قائل می آشنایی
تلقی، کار را برای این دسته از مددکاران مشکل و حتی   و این. نویسند خوب روند کارشان را به پای آنان می

کنند و اگر  جو، جایگاھی ویژه پیدا می معموًال مددکاران زن، به خصوص نزد زنان پناه. کند گاھی خطرناک ھم می
 .شوند شان ھم می سائل و مشکالتترین م درد خصوصی زبان باشند، امین و ھم تصادفًا ھم

جویانی که  ھای پناھندگی یار و ھمراه پناه سال به عنوان مددکار اجتماعی، در کمپ ٢۵از دوستی که حدود 
او به عنوان . مان بگوید اند، بوده، خواستیم که از تجربیات خودش برای رسیدن به خاک آلمان را داشته" شانس"

  .نوشترا انتخاب کرد و از آنان  - آسیا و آفریقا-ی مختلف  نمونه سرنوشت دو زن از دو قاره

ھا دریغ  وجوی عدالتی که در کشورشان از آن سرنوشت این دو زن که در میھن خود رنج بسیار برده و در جست
ای از سرنوشت صدھاھزار زن جوانی است که رنج مھاجرت را بر جان   اند، تنھا نمونه شده، به آلمان آمده

چرا که امروز زنان مھاجر زیادی، مشابه . انتخاب این دو نمونه تصادفی نیست. آیند خرند و به اروپا می می
  .کشند مشکالت این دو زن جوان را در سراسر جھان بر دوش می

در ایران دستگیر و زندانی شده و در حالی که  ۶٠ی  سالگی، در دھه١٧در یک مورد، با زنی روبرو ھستیم که در 
ھا  سال   جا ھم اما در این. رده استبرده، به آلمان فرار ک ھای ناشی از زندان و شکنجه رنج می از آسیب

ای سیستماتیک محروم  ھا از امکان معالجه و در حالی که تمام این سال" تحمل شده"سرگردانی کشیده و تنھا 
دیگر «: گوید اش افسرده و درھم شکسته به حال خود رھا شده و می ی چھل زندگی مانده، امروز در آغاز دھه
  !»برای من خیلی دیر است

زن جوانی که با پذیرفتن . شود پوست روا می گوید که در حق یک زن جوان رنگین ی دوم، از تحقیری می نمونه
اند،  ھای خوبی که به کمکش آمده جا در کنار انسان خطر جانی، رنج سفر به آلمان را بر خود ھموار کرده و در این

کند و  و فرھنگ متفاوتش، تحقیر می با فرھنگ دیگری ھم روبرو شده که او را به خاطر رنگ پوستش، نژادش
و از سوی دیگر با سیستمی روبروست که حق استفاده از امکانات . داند ی خوشبخت شدنش نمی شایسته

  .کند ساله دریغ می ٢۵آموزشی و بازار کار را از یک جوان 

  سیما

ھای سبزش  ره و چشمحالت چھ. وزن  کیلو اضافه ٢٠ی چھل زندگی است، با قدی بلند و حداقل  در آغاز دھه
به جای آن، یا با . کند ھایت نگاه نمی ھرگز مستقیم به چشم. نشان از آن دارد که زمانی زنی زیبا بوده است

ھای ایران از  اعتماد به نفسش را خیلی پیش از این، در زندان. کند ی ژاکت و یا با انگشتانش بازی می دکمه
  .دست داده است

اش  ھای زندگی تمایلی به صحبت در مورد سال! به مدت سه سال زندانی شد سالش بود، ١٧زمانی که تنھا 
او با خواھر  .دارد اش را نزد خود نگه می کند، بدترین قسمت ای به آن دوران می در زندان ندارد و وقتی ھم اشاره

یر و به زندان پس از مدتی، مادرشان ھم دستگ. ھا را به دو سلول جداگانه فرستادند آن. ترش دستگیر شد بزرگ
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سیما در زندان فریادھای . شان اطالعات بدھد ھای بایست از دوستان دخترانش و نوع فعالیت او می. آورده شد
شدند،  شدند و مدتی بعد با پیکرھای زخمی و درھم کوفته برگردانده می ھا بیرون برده می زنانی را که از سلول

آیا مورد آزار جنسی . خود او ھم شکنجه شده. ا ھم شنیده استتر ر او فریادھای مادر و خواھر بزرگ. شنید می
شکسته و تحقیر   بار اقدام تقریبًا موفق به خودکشی، درھم سیما بعد از سه سال زندان و یک  !ھم قرار گرفته؟
چند سالی  .ی تحصیل در دانشگاه را نتوانست متحقق کند اش برای ادامه اما آرزوی ھمیشگی. شده آزاد شد

ی آزادشدگان دیگر،  چنان تحت نظر بودند و مانند ھمه ی خانواده ھم آزاد شدند، اما ھم ا بقیهگذشت ت
ھا تصمیم به فرار از کشور گرفتند و باالخره بعد از چند  آن. کردند بایست به طور مرتب خود را معرفی می می

  .فرار کنند و به آلمان بیایند ی زیادی، توانستند از ایران و تحمل ھزینه... سال، با فروش خانه و زمین و

تقاضای پناھندگی . کند سال است که در آلمان در نزدیکی مادر و خواھر و برادرش زندگی می ١۵سیما االن 
سیما در دادگاه پذیرش پناھندگی نتوانسته بود به طور . ی اعضای خانواده، به جز او، پذیرفته شده است ھمه

که گریه کند، از فرط یأس و ناامیدی، دست  به جای این. ش افتاده استروشن توضیح بدھد که چه اتفاقی برای
کاوی را ھم برای مشورت و رسیدگی به وضعیت  با این وجود، ھیچ روان. زده است ھای ھیستریک می به خنده

شد و  ی اقامت داده باالخره بعد از چند سال سرگردانی و زندگی در کمپ پناھندگی، به او اجازه .او، فرانخواندند
خواھد تنھا زندگی کند، اما در عین حال  دلش می. خوشبختانه خیلی سریع، توانست آپارتمانی را اجاره کند

  .ی تنگاتنگی با خانواده دارد رابطه

به جز . کند گوید که تمام بدنش درد می ماند، می گذارند؟ تمام روز در تخت می اما سیما وقت خود را چگونه می
داروھای . ھای مختلف است پزشک کاو و روان جعه به این پزشک و آن پزشک و از جمله روانآن، اغلب در حال مرا

ی  درمانی سیستماتیک برای التیام ضربه اما امکان یک روان. کند بسیاری، از جمله داروھای اعصاب مصرف می
  .رش قرار گرفته نشده استھای ناشی از آن، تا به حال در اختیا و آسیب) تراما(روحی شدید وارد بر او در زندان 

است، زبان   ھای مختلف زبان آلمانی را گذارنده کند و دوره سال است در آلمان زندگی می ١۵که  با وجود این
ھمه «: گوید می. کند گوید که تمرکز حواس ندارد و ھمه چیز را فراموش می می. اش بسیار ضعیف است آلمانی

  !»لی دیر استدیگر خی. چیز دیگر برای من دیر شده است

  مرسی

او . زند وقت لبخند نمی تقریبًا ھیچ. بسیار الغر و در خود فرو رفته است. ی بیست سالگی است مرسی در میانه
ھای نھایی سال آخر دبیرستان را تمام  زمانی که او امتحان. ی دیگری ھم مانند سیما در زندان بوده، اما در قاره

جرم . کشد کار به اعتراض و تظاھرات می. حانات نھایی باطل اعالم شودرسد که قرار است امت کند، خبر می می
ی  عده. کند پلیس با خشونت به تجمع معترضین حمله می. ھا بوده او نیز شرکت در یکی از ھمین تظاھرات

مرسی که زخمی . شوند ی زندان می شوند و بسیاری ھم دستگیر و روانه زیادی زخمی و حتی کشته می
شود با دادن رشوه، او را از زندان  پدرش که فرد بانفوذی است، موفق می. شود گیر و زندانی میشده بود، دست

اما تقاضای . شود به آلمان برسد ی خطرناک قادر می فرارش ھم سازماندھی شده و طی یک ادیسه. آزاد کند
کاو خوب فرستاده شد و  انبا این وجود، به کمک یک مددکار اجتماعی نزد یک رو. اش در آلمان رد شد پناھندگی

که بارھا توسط کادر زندان به او تجاوز شده  ی طوالنی تراپی، از زندان گفت و از این بعد از گذراندن یک دوره
حق اقامت ویژه به خاطر "بعد از آن بود که به کمک مددکاران اجتماعی و وکالی مجرب، تقاضای . است

  .را پر کرده و منتظر پاسخ شد" جنسیت

گوید که او به عنوان یک زن  می. کند ھا و زنان زندگی می ن تاریخ، در یک کمپ پناھندگی مخصوص خانوادهاز ای
پوست تنھا، نه فقط از سوی ھمسایگانش در کمپ، بلکه از طرف مسئول کمپی که خود نیز یک زن است،  رنگین

بندوبار  ان دیگر کمپ به او به چشم یک بیگیرند و اگر دوستی به دیدنش برود، مرد او را زیر نظر می. بیند آزار می
ھای  شویی و توالت دست. ای ندارد شکایت به مسئول کمپ ھم ھیچ فایده. شوند کنند و مزاحمش می نگاه می

ھنگام دوش گرفتن . جا وحشت دارد ھا از رفتن به آن اند و مرسی، به خصوص شب کمپ در زیرزمین قرار گرفته
  .کند ھم احساس ناامنی می

ی  اما او اجازه دارد تنھا یک بار در ھفته، در یک کالس دوساعته. خواھد آلمانی یاد بگیرد ی خیلی دلش میمرس
) اینتگراسیون(ھای مخصوص مھاجرین  جو، حق شرکت در کالس به عنوان پناه. کند آموزش زبان آلمانی شرکت 

  .را ندارد

یک سال پیش، در حین انجام . زاد زندگی کندبا این وجود، مرسی خوشحال است که اجازه دارد در کشوری آ
اما بعد از مدتی . ھردو از ھم خوششان آمد و با ھم دوست شدند. ، با جوانی آشنا شد"کار داوطلبانه"

احساس کرد که رفتار دوستش تغییر کرده و وقتی علتش را از او پرسید، متوجه شد که مسئول کمپ به 
بھتر است از دوستی با مرسی ) دوست پسرش(رتباط دارد و او دوستش گفته که مرسی با مردھای دیگر ا

ی مرسی و دوستش به حالت عادی  تفاھم برطرف شد و رابطه وگوھای طوالنی، سوء بعد از گفت. پرھیز کند
حتی از . اند و قرار است بعد از گذراندن مراحل اداری، با ھم ازدواج کنند ھا نامزد کرده در حال حاضر آن. بازگشت
ھا به دیدن نامزدش در ایالت دیگر برود  ھا به مرسی اجازه داده شده که آخر ھفته ی خارجی ادارهسوی 

  ).ی معین اداری را ترک کنند جویان آلمان حق ندارند، یک محدوده پناه(
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شان،  ھا به خاطر نقض حقوق سیاسی و یا شھروندی آن. اند این سرنوشت دو زن است که به آلمان پناه آورده
اما در . اند به خاک اروپا برسند ھستند که موفق شده" ھایی خوشبخت"شان را ترک کرده و جزو  ایکشورھ

  .شان نشده است سرزمین موعود ھم، عدالتی که آرزویش را دارند، ھمیشه نصیب

یک شود، اجبار به ماندن در  ھایی که گاھًا از سوی کادرھای ناکارآمد اداره می جویان در کمپ اسکان دادن پناه
درمانی، محدودیت دسترسی به آموزش و  ، کمبود امکانات پزشکی و روان)Residenzpflicht(ی اداری معین  حوزه

جو از این کمبودھا  ھایی از مشکالت سیاست پناھندگی در کشور ماست و به طور ویژه، زنان پناه بازار کار، نمونه
  .در رنج ھستند

   

zum internationalen  Frauentag 

Ein Beitrag zur Lage  der Flüchtlingsfrauen 

am Beispiel der Schicksale zweier Frauen 

  

Sima: 

Sie ist Anfang vierzig, groß und hat mindestens 20 Kilo Übergewicht. Ihre Gesichtszüge und ihre 
grünen Augen  verraten, dass sie als junge Frau schön war. Wenn sie dich anschaut, blickt sie nicht 
in deine Augen. Stattdessen spielt sie mit einem Knopf ihrer Jacke, mit ihren Fingern. Das 
Selbstbewusstsein hat sie schon längst in den Gefängnissen Irans verloren. 

Als sie gerade 17 war, wurde sie eingesperrt, für drei Jahren!  Nicht gerne spricht sie über diese Zeit. 
Wenn sie etwas darüber berichtet, behält sie das Schlimmste für sich.   

Sie ist mit ihrer älteren Schwester verhaftet worden. Sie wurden getrennt in zwei Zellen mit vielen 
anderen Frauen und Mädchen gesteckt. Später wurde auch die Mutter verhaftet. Sie sollte berichten, 
welche Freundinnen ihrer Töchter hatten, wie aktiv sie waren und mit welchen Aufgaben betraut. Sie 
hörte die Schreie der Frauen, die von den Zellen geholt wurden und mit geschundenen Körpern 
wieder zurückkamen. Sie hörte auch die Schreie der Mutter und der Schwester.  Sie selbst wurde 
auch gefoltert, ob sie sexuell missbraucht wurde? Nach drei Jahren Gefängnis und nach einem „fast“ 
gelungenen Selbstmordversuch, wurde sie gebrochen und gedemütigt entlassen. Ihre Pläne zu 
studieren konnte sie nicht mehr verwirklichen. 

Es dauerte einige Jahre bis der Rest der Familie auch draußen war. Weiterhin standen sie jedoch 
unter Beobachtung. Wie alle anderen Entlassenen mussten sie sich auch bei den zuständigen Stellen 
melden. Unter diesen Umständen und wegen der hohen Kosten (ein Haus, ein Grundstück usw. 
mussten verkauft werden) dauerte es noch ein paar Jahre, bis ihnen die Flucht gelang.  

Sie lebt jetzt seit über 15 Jahren in Deutschland in der Nähe der Mutter und den Geschwistern. Die 
anderen haben politisches Asyl bekommen. Sie nicht, da sie bei ihrer Anhörung, beim Gericht nicht 
plausibel darlegen konnte, was ihr passiert war. Statt zu weinen lachte sie hysterisch, aus 
Verzweiflung. Kein Psychologe wurde herangezogen. Inzwischen hat sie jedoch eine feste 
Aufenthaltserlaubnis. Zum Glück bekam sie dann schnell eine Wohnung. 

Sie will alleine wohnen, hält  aber enge Kontakte zur Familie. Was tut sie die ganze Zeit? Meistens 
liegt sie im Bett. Sie hat im ganzen Körper Schmerzen. Ansonsten besucht sie oft verschiedene Ärzte, 
auch Psychologen. Sie bekommt  eine Menge Medikamente, auch Psychopharmaka. Eine Therapie 
wegen ihres Traumas hat sie nicht bekommen. Sie hat diverse Deutschkurse besucht, ihre 
Deutschkenntnisse sind sehr gering. Sie sagt, sie kann sich nicht konzentrieren und vergisst wieder 
alles. Es ist alles zu spät für sie, sagt sie! 

 Mercy: 

Sie ist Mitte zwanzig, sehr dünn, verschlossen und lächelt fast nie. Sie war auch wie Sima in einem 
Gefängnis, im anderen Kontinent. Als sie ihr Abitur  machte, wurde bekannt, dass in diesem Jahr die 
Abi-Prüfung nicht anerkannt wurde. Es kam zu Protesten und Demonstrationen. Ihr Vergehen war, 
mit vielen anderen Abiturienten an einer der Demonstrationen teilgenommen zu haben. Die Polizei 
beendete gewaltsam die Demo. Es gab viele Verletzte, sogar Tote und Inhaftierte. Sie wurde verletzt 
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und in einer Zelle gesteckt. Da ihr Vater einflussreich war, gelang es ihm sie mit 
Bestechungsgeldern  frei zu bekommen. Ihre Flucht wurde organisiert und es gelang ihr nach einer 
lebensbedrohlichen Odyssee nach Deutschland zu kommen. Ihr Asylantrag wurde abgelehnt. Mit 
Hilfe einer Sozialarbeiterin bekam sie jedoch eine adäquate psychologische Therapie vermittelt. Erst 
nach einer langen Therapie gelang es ihr darüber zu erzählen, dass sie im Gefängnis mehrmals von 
den Diensthabenden vergewaltigt wurde. Es wurden Gutachten gestellt und ein Anwalt 
herangezogen, der aus geschlechtsspezifischen Gründen ein Bleiberecht beantragte. 

 Seit dieser Zeit wohnt sie in einer Asylbewerberunterkunft für Familie und Frauen. Sie erzählt, dass 
sie als eine allein stehende junge schwarze Frau nicht nur von vielen Mitbewohnern, sondern auch 
von der Heimleiterin schlecht behandelt wird. Sie wird beobachtet, wenn sie mal einen Freund zu 
Besuch hat. Dann wird sie von anderen  Männern  als Freiwild angesehen und belästigt. Die 
Beschwerde bei der Heimleiterin bringt auch nichts. Sie behandelt sie auch nicht respektvoll. Die 
Sanitätsanlagen befinden sich im Keller. Besonders nachts traut sie sich nicht auf die Toilette zu 
gehen. Beim Duschen fühlt sie sich auch nicht wohl. Sie möchte gerne Deutsch lernen und besucht 
einmal in der Woche einen zweistündigen Deutschkurs. Zu den Integrationskursen hat sie als 
Asylsuchende keinen Zugang. 

Sie ist jedoch froh in Freiheit leben zu können. Vor einem Jahr hat sie beim Verrichten ihrer 
gemeinnützigen Arbeit einen jungen Mann kennen gelernt. Sie haben sich verliebt. Sie merkte nach 
einiger Zeit, dass ihr Freund sich anders verhält als sonst. Sie wollte den Grund wissen und  erfuhr, 
dass die Heimleiterin ihm erzählt hatte, dass sie viele Männerbesuche habe und er solle sich vor ihr 
in Acht nehmen. 

Erst nach langen Gesprächen hat sich ihre Beziehung wieder normalisiert. Inzwischen sind sie verlobt 
und alle Formalitäten sind erledigt um zu heiraten. Sie bekommt sogar von der Ausländerbehörde die 
Erlaubnis erteilt, an den Wochenenden zu ihrem Verlobten zu fahren, der in einem andern 
Bundesland lebt. Es besteht nämlich eine Residenzpflicht für die Flüchtlinge. 

Es sind zwei Schicksale zweier Frauen, die in Deutschland Zuflucht gefunden haben. Sie haben 
wegen der Verletzung ihrer politischen und bürgerlichen Rechten ihre Heimatländer verlassen. Sie 
gehören zu den Glücklichen, die es geschafft haben, die Festung Europa zu durchbrechen.  Jedoch 
erfahren sie auch im gelobten Land nicht immer die Gerechtigkeit, die sie sich wünschen.   

Die Unterbringung in Heimen mit teilweise nichtausgebildetem Personal, Vollverpflegung, 
Residenzpflicht, mangelnde medizinische und psychologische Versorgung, eingeschränkter Zugang 
zur Bildung und zum Arbeitsmarkt,  sind einige der Schwachpunkte unserer Asylpolitik. Frauen leiden 
besonders darunter! 
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 نکات قابل تامل امروز و فردای ما زنان

  پروین بختیارنژاد
 

مصادف شد با پایان جنگ ھشت ساله، فروکش کردن نزاع ھای ایدئولوژیک از طریق قلع و قمع آنھا  ٧٠آغاز دھه 
توسط حاکمیت و بر قراری آرامش نسبی در جامعه و جدا شدن بخش ھایی از مریدان تفکر مطلق اندیشانه با 

 .ش گرایانه که به یک دھه ھمراھی خود با تفکر مطلق اندیشی، نگاه می کردندحالتی پرس

ھزاران قربانی و   ، دھه پرسش از ایده ھای مطلق اندیشانه، از خشونت ھای سیاسی که حاصل آن٧٠دھه 
در چنین موقعیتی آرام آرام نحله ھای فکری متعددی از روشنفکران چپ، . مجروح شدن وجدان جامعه بود

ال، نواندیشان مذھبی چپ و نواندیشان مذھبی لیبرال تشکیل شد و نیز در چنین وضعیتی، زنان که تحت لیبر
انواع خشونت ھای قانونی و غیر قانونی بودند، تالش کردند تا پدیده خشونت را به جامعه خشونت زده ایران 

و رو به گسترش حضور زنان جامعه ایران، ھمراه شد با پدیده ی جدید  ٧٠در عین حال، دھه . بشناسانند
درعرصه ھای علمی، فرھنگی و اجتماعی و این حضور پررنگ در دانشگاه ھا و محافل علمی روز به روز جدی تر 

وارد بازار ھای کار می شدند و جامعه با پدیده   فارغ التحصیالن زن یکی پس از دیگری . و فراگیر تر می شد
البته این زنان از طبقات و اقشار و گروھھای مختلف . خصص مواجه شدفراگیر و جدیدی از زنان تحصیل کرده و مت

بلکه استان ھای دور افتاده و حتی روستاھای    و نیز نه صرفا از طبقات مرفه و نه صرفا از استان ھای مرکزی
حافل ایران بودند که دستخوش چنین تغییر و تحولی شده بودند، چنانکه به ناگاه اعالم شد که تعداد زنان در م

در شرایطی اتفاق افتاد که جامعه ایران  این رخداد . علمی و دانشگاھی از مردان پیشی گرفته است
دستخوش تغییر و تحول در بسیاری از ارکان فکری و اندیشگی خود بود و زنان نیز در پی یک خانه تکانی جدی 

  .در باورھا و نیز نگاه به خود

مدنی، فعالیت ھای اجتماعی و نیز ورود آنان به عرصه ھای متعدد  حضور جدی زنان در عرصه فرھنگ، نھادھای
و متنوع اقتصادی که تا چندی پیش آن عرصه ھا کامال مردانه تلقی می شد، ھمه این موارد، در بستری از 

قرار  دانستن و توانستن محقق شد و ھمین امر زنان را به یک بازنگری در خود و مواجھه با یک پرسش جدی 
؟ من به عنوان یک زن کیستم؟ در کجای این دنیای پر از تغییر و تحول "من کیستم: "ین پرسش این استداد و ا

    ایستاده ام؟ 

زمانی که زنان از کیستی خود سوال کردند در واقع خود را به عنوان یک موضوع قابل شناسایی، مورد مطالعه و 
خود پاسخ دھند و در پی این پاسخ گویی، نگاه پر از  "من کیستم"بررسی قرار دادند و تالش کردند که به سوال 

انتقاد آنان به سمت ھویت از پیش تعیین شده، نقش ھای از پیش نوشته شده، ارزش ھا و ھنجارھای از پیش 
  .معین شده رفته است

ھویت، نقش ھا، ارزش ھا و ھنجارھایی که از او موجودی وابسته، دنباله رو، تحت سلطه و خشونت ساخته 
و حتی . ت، که حوزه توانایی ھایش به چارچوب تنگ خانه و تصمیمات جامعه مرد محور، محدود می شداس
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زنانی که سابقه ی سالھا حضور اجتماعی داشتند و در مشاغلی چون آموزش، بھداشت و درمان و کارھای 
ایط نابرابر با مردان قرار مشغول به کار بودند را نیز از این شرایط مستثنی نمی کرد و آنان نیز در شر  خدماتی 

از آنجا که تحصیل، اشتغال، دسترسی به   . تحت سلطه و خشونت بودند  داشتنند ھم درخانه و ھم جامعه
سفر اقشار   اینترنت و کسب اطالعات به صورت روزانه، استفاده از کانالھای ماھواره ای، زندگی شھرنشینی،

به آنھا این امکان را داد که در خود ) کشورھای ھمسایه حتی به (متوسط و نیز زنان به کشورھای خارجی 
بیندیشند و به نقش ھای تحمیلی با دیده تردید نگاه کنند در حالی که زنان توانایی اجرای نقش ھای جدید 

دگرگونی    ایفا می کردند را یافته بودند، در چنین شرایطی تعریف زنان از خود دستخوش  ورای آنچه که در قبل
تعریف مجدد و جایگزینی ھویت فردی به جای ھویت جمعی، به تعریف دوباره خود به عنوان یک فرد شد و با 

  .مستقل از ھر مجموعه ای اقدام نمودند

  ھویت جمعی

جوامع شرقی از جمله ایران از دیر باز جوامعی بودند با گرایش زندگی جمعی که کلیه نیازھای یکدیگر را از 
مردمانی که در کشورھای شرقی زندگی می کنند بسیاری از . نموده اند طریق تعامالت جمعی حل و فصل

وظایف دولت ھا را ھمواره به عھده گرفته اند و برای حل و فصل آن نیازھا، آستین ھا را باال زده اند و به کمک 
فاقات تلخ و ھمنوعان خود شتافته اند به ھنگام جنگ، به ھنگام فقر، به ھنگام بروز بالیای طبیعی، به ھنگام ات

شیرین، افراد در کنار ھم ھستند و این با ھم بودن بخشی از فرھنگ آنھا شده، زیستی اینچنینی پیشینه ای 
در کشورھای شرقی به ندرت می شنوید که زن و . طوالنی در روان تاریخی مردمان شرقی از جمله ایرانیان دارد
ھنوز . ایه ھا خبر مرگ او را به پلیس گزارش کنندمرد کھنسال در خانه خود بمیرد و بعد از ھفته ھا، ھمس

پدرھا و مادرھا خود را مسئول . سپردن زنان و مردان سالمند به خانه ھای سالمندان یک عمل ضد ارزش است
خود می دانند، گذراندان اوقات فراغت، تحصیل فرزندان، تربیت آنھا   صرف وقت برای بزرگ کردن وتربیت کودک 

وظایفی است که خانواده ھا با دل و جان برای کودکان خود انجام میدھند و چنین وظیفه  ھمه و ھمه از جمله
اما این موارد اگر از جمله نکات مثبت زندگی جمع گرایانه باشد، نکات منفی آن از . ای را از دولت ھا انتظار ندارند

د جز، جز ھنجارھایی که در بخش ھای وسیعی از ایران، مردان بای. دست دادن بخشی از حقوق فردی است
در . مای جمعی تعیین می کند را رعایت کنند در غیر این صورت مردانی ھستند ضعیف و بدون حیثیت اجتماعی

برخی از مناطق ایران که ساختار اجتماعی آنھا قومی و طایفگی است، کودکان و جوانان حق نه گفتن به 
صورت تخطی آنچنان مورد تحقیر و سرزنش قرار می گیرند  ھیچیک از ھنجارھای جامعه پدرساالر را ندارند و در

  .که دیگر زندگی در آن جامعه برایشان ذلت بار می شود

از آنجایی که در . باید از بسیاری از خواسته ھای معقول خود بگذرند.....زنان به نام خانواده، به نام مادر بودن، و 
حوزه ھای شخصی افراد وجود دارد، خصوصَا در مناطقی زندگی جمعی امکان مداخله از طرف افراد مختلف به 

که مای جمعی در افراطی ترین شکل آن مشاھده می شود مانند استان ھای غربی و شرقی، استان ھای 
انگار که افراد در آکواریوم زندگی می کنند، نظارت اجتماعی در .جنوبی و بخش ھایی از شمال شرق ایران

نظارتی که . لحظه لحظه زندگی افراد، خصوصَا زنان زیر نظارت ھمگان قرار دارند  حداکثر ترین شکل وجود دارد و
نوع زیست انسان ھا را تعیین می کند ، نظارتی که تعیین می کند یک فرد از چه حقوقی برخوردار است و از چه 

د، نوع پوشش، حقوقی بر خوردار نیست ، حق دارد با چه کسی ازدواج کند و حق ندارد با چه کسی ازدواج کن
این . را آن مای جمعی تعیین می کند و برای خاطیان اشد مجازات را پیش بینی می نماید ... نوع معاشرت و

نظارت حد اکثری شرایط بسیاری از اجبارھا را مھیا می کند، شرایط قتلھای ناموسی، شرایط خود سوزی زنان، 
در نتیجه زنان به محض دستیابی به حد . از خانه خودکشی جوانان و حتی کودکان و نیز فرار زنان جوان را

متوسطی از آگاھی، تمایل جدی به ھویت فردی پیدا می کنند زیرا پس گرفتن حقوق فردی خود را در گرو این 
  ١. ایده می دانند

    جایگزینی ھویت فردی 

زنان به . جدید خود کردند" من کیستم"در واقع زنان در این مرحله شروع به چانی زنی با جامعه مردساالر بر سر 
زیرا آنھا خود را . مقابله جدی با تصوری که جامعه از آنان داشت، پرداختند و این چانه زنی ھمچنان ادامه دارد

در واقع ھویتی که آنھا . نقش ھایی که جامعه به آنھا تحمیل می کند، می داند تواناتر و داناتر از آن تعریف ھا و 
نکته حائز اھمیت . یتی نیست که جامعه طی سالیان دراز وی را با آن شناخته استاز خود ارائه می دھند ھو

مای جمعی و ھویت جمعی بیرون   ھمواره از دل یک   که ھویت سنتی زنان  دیگر در این بازشناسی این است
 ھستند که تخطی از قوانین نوشته شده توسط مای جمعی، ھزینه" مای جمعی"زنان در محاصره . آمده است

ھای سنگینی برای یک زن دارد ولی علیرغم آن، زنان جوان در این مناطق، عطش بیشتری برای رسیدن به 
در حال حاضر استان ھای متعددی مانند خوزستان، لرستان، چھارمحال . (ھویت فردی از خود نشان می دھند 

بایجان شرقی و غربی، ھمدان، بختیاری، کھگیلویه و بویراحمد، بخش ھایی از استان فارس، استان بوشھر، آذر
کردستان، کرمانشاه ، ایالم سیستان و بلوچستان، بخش ترکمن نشین استان گلستان در فضای فرھنگی و  

   .)اجتماعی طایفگی بسرمی برند

شاید به جد بتوان گفت که رسیدن به ھویت فردی، در بستری از آگاھی و تأمل بر خویشتن و باز اندیشی بر 
رسیدن به شرایط برابر، و از زیر سلطه مردان بیرون آمدن یکی از آرمان ھای  . امری است جدی خود، برای زنان
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از دیگر سو ھویت فردی زنان با موانع جدی در جامعه و . بسیار جدی قشر قابل توجھی از زنان در ایران است
ھمراه است و نیز این زنان    خانواده مواجه است، این خواسته از طرفی با اصرار، پشتکار و سماجت جدی

، تمایل جامعه ایرانی به ٧٠البته از دھه . با خشونت آشکار و پنھان مردان نیز است خواسته زنان در مواجھه 
فردگرایی تبدیل به یک خواسته جدی شده که در این خواسته رگه ھایی پر رنگ از فردگرایی سودگرایانه نیز 

د تالش می کنند تا منافع شخصی خود را به حداکثر ممکن در این شکل از فردگرایی افرا. دیده می شود
اما فردگرایی که از طرف اقشار آگاه زنان مطرح می شود به طور نسبی با تفکر و اندیشه مدرن و نیز . برسانند

در این فردگرایی، فرد ھمچون موجوی یگانه تلقی می . دانش روانشناسی و علم حقوق ارتباط مستقیم دارد
یق کشف و جستجو، می خواھد ماھیت حقیقی خود را بیابد و در پی شکوفایی خود باشد و شود که از طر

دارای ... اولین نتیجه این کشف و جستجو، طرح این حقیقت است که انسان ھا فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت و
ا نیز خواھان گوھر مشترکی ھستند که این گوھر مشترک باید انسان ھا را درشرایط برابر قرار دھد و زنان ر

  .می کند   موقعیت برابر با مردان

مطرح شده است؛    در خصوص ھویت جمعی و ھویت فردی نظرات مختلفی ازجانب بزرگان علم جامعه شناسی
آنان ھریک به تفصیل در خصوص .... و ٦، آنتونی گیدنز٥، ریچارد جینکینز٤، گافمن ٣، ھورتن کولی ٢ھربرت مید 

بخشی از جامعه شناسان ھویت را برساخته ای اجتماعی دانسته اند و . ه اندھویت فردی و جمعی بحث کرد
" آنتونی گیدنز"  .برخی نیز آن را جریان سیال و در حال تعاملی که مرتبا در حال تغییر و تحول و باز تعریف است

یت را امری نیز ھویت فردی را نتیجه تدوام کنش ھای اجتماعی فرد که به او تفویض شده نمی داند بلکه ھو
ھویت را امری ثابت نمی داند بلکه آن را . مداوم و روزمره م یداند که مرتبا در حال تغییر و تحول و باز تعریف است

وی شکل گیری فردیت خوداندیش، خود نگر و نیز شکل گیری ھویت فردی و . متحول و دینامیک تلقی می کند
را از جوامع پیشامدرن و سنتی    می داند که جوامع مدرنمحقق ساختن خویشتن را از جمله پیامدھای مدرنیته 

    ".جدا می کند

البته تا آنجایی که معلومات من اجازه می دھد، جامعه شناسانی که ھویت را صرفا برگرفته از جامعه پیرامون 
افراد، خالی از ھویت   در جوامع سنتی . فرد توصیف کرده اند، آرای آنھا بیشتر با جوامع سنتی ھمخوانی دارد

ولی . ای که در آن زندگی می کنند، گرفته اند دارند از جامعه" من کیستم"فردی ھستند و ھر آنچه را به عنوان 
به محض آنکه جامعه از طریق تغییرات ساختاری ازشکل سنتی عبور میکند و درحوزه فرھنگی دچار تغییر و 
تحول می شود، در واقع از ھویت جمعی نیز فاصله می گیرد و به ھویت فردی می اندیشد و منافع و مصالح 

خصوصا در مورد زنان، زنان تا زمانی که در شرایط منھای آگاھی قرار . ی بیندخود را در گرو شکوفایی خود م
دارند ھویت خود را از جامعه می گیرند، به نقش ھای از پیش نوشته شده رضایت می دھند، ھنجارھای دنیای 

معرض قدیم را مو به مو رعایت می کنند حتی یکی از نگھبانان جدی آن می شوند ولی به محض قرار گرفتن در
  .اندیشه مدرن، به ھویت فردی روی می آورند و منافع خود را در شکل گیری ھویت فردی می بینند

  خشونت

مھم ترین دغدغه زنان طرح مساله خشونت علیه  ٧٠ھمان طور که در آغاز این نوشتار گفته شد از شروع دھه 
که وجوه قانونی و غیرقانونی خشونت زنان تالش کردند . زنان و شناساندن ابعاد مختلف آن به شھروندان بود

نسبت به زنان و کوکان را به جامعه معرفی کنند و به آحاد جامعه بگویند که رفتارھای خشونت آمیزی که نسبت 
زنان زمانی که در . به زنان اعمال می شود، قربانیان آن به دلیل جنسیت شان مورد آن رفتارھا قرار می گیرند

آن خشونت  یان دو فرد قرار می گیرند رفتار مرد با زن خشونت آمیز می شود که نام چارچوب یک ارتباط نزدیک م
خشونت مانند زمینی سخت است که ھر قدر زنان به آگاھی بیشتری در مورد آن دست پیدا می . خانگی است

ص آن حرف کنند، الیه ای از آن را می شناسند و به الیه پنھانی تر و سخت ترآن پی می برند، ھر قدر در خصو
تا چندی پیش ھر وقت بحث از . دیگری از آن آشنا می شوند   می زنند، می نویسند، مطالعه می کنند، با ابعاد

خشونت به پیش می آمد بالفاصله ذھن ھا به سمت زنانی می رفت که مورد خشونت جسمی قرار می 
مه می دانند که زنان از ھر طبقه و در حالی که امروز ھ. گرفتند و اشکال دیگرخشونت ازنظرھا پنھان می ماند

تمام اشکال خشونت اعم از . با ھر سطح از تحصیالت مبری از خشونت خانگی و اجتماعی در ایران نیستند
   .روانی، اقتصادی، عاطفی، جسمی و جنسی از قدرت طلبی و سلطه گری فرد آزار رسان ناشی می شود

زنان که ھمواره در ایران توسط دولت ھا امری خصوصی  ھمین طور زنان توانستند ثابت کنند، خشونت علیه
اعالم شده، نه تنھا امری خصوصی نیست بلکه یک مسئله اجتماعی است و دولت ھا موظفند که حمایت 
قانونی از زنان در معرض خشونت بنمایند و موظف به ایجاد نھادھای حمایتی برای زنان خشونت دیده است و 

ایجاد چنین نھادھایی محقق نشده ولی اذھان مردم با چنین مطالباتی آشنا و اگر تصویب چنین قوانینی و 
البته علیرغم این تالش ھا خشونت علیه زنان ھمچنان وجود دارد، تحقیق ملی بررسی پدیده . ھمدل شده اند

و مرکز استان، توسط مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمھوری  ٢٨، در ٨٢خشونت خانگی بر زنان که در سال 
درصد از زنان از اول  ٧/٥٢انجام شد نشان داد که  معاونت اجتماعی وزارت کشور با ھمکاری وزارت علوم که در 

درصد زنان ایرانی از اول  ٨/٣٧. زندگی مشترک تازمان تحقیق تحت خشونت ھای روانی و کالمی قرار گرفته اند
د زنان تحت خشونت ھای ممانعت از رشد درص ٧/٢٧. زندگی مشترک خود خشونت فیزیکی را تجربه کرده اند

اجتماعی، فکری و آموزشی بوده اند که شامل ایجاد محدودیت در ارتباط با فامیل و دوستان، ادامه تحصیل و 
، ھمین طور در این تحقیق امده است، زنانی که تحت خشونت ھای روانی قرار دارند دچار  ٧.اشتغال است
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ماد بنفس، افسردگی ،اضطراب، احساس عدم امنیت، تقلیل جاه طلبی در اختالالت ادراکی، از بین رفتن اعت
محیط کار یا گریز از مشارکت در امور اجتماعی بازسازی رفتارھای خشونت آمیز در کودکان، عدم کارایی آنان در 

و رمال، از  محیط کار، پناه بردن به داروھای روان گردان، مصرف الکل و مواد مخدر، خودکشی، پناه بردن به فالگیر
  .دست دادن استعدادھای بالقوه زن، ناتوانی جنسی، ازدست رفتن اعتبار اجتماعی و خانوادگی شده اند

  تئوری ھای مرتبط با خشونت علیه زنان

در خصوص خشونت علیه زنان تئوری ھای متعددی در خصوص توصیف و چرایی خشونت علیه زنان وجود دارد که 
جمع گرایی، نگرش ھای مالکانه نسبت به زنان، وجود فرھنگ پدرساالرانه،  جامعه ایرانی با ساختاری از

یادگیری و ھمانند سازی کودکان از بزرگساالن نسبت به خشونت علیه زنان، عمیقا ھم خوانی دارد که برخی 
  .ازاین تئوری ھا می تواند در توصیف آنچه بر زنان ایرانی می گذرد، قابل تامل وبررسی باشد

بر اساس نظریه مبتنی بر داد وستد، ھدف از اعمال خشونت به دست آوردن امتیازات از ]: ١[وستد نظریه داد
  .طرف مقابل است و این پرخاشگری تا آنجا که امید رسیدن به ھدف وجود دارد، ادامه می یابد

است که منابع این نظریه به ما می گوید که تصمیم گیری در خانواده بیشتر با زوجی ]: ٢[نظریه منابع قدرت 
را در خانواده در اختیار دارد و چون در غالب موارد این ) درآمد، مالکیت، پرستیژ، روابط اجتماعی(مادی و معنوی 

  .منابع در اختیار مردان است لذا قدرت نیز در دست آنھاست و زنان ھمواره به تبعیت از آنھا وادار می شوند

توسط فمنیست ھا عنوان شده بر اساس آن جامعه در گذشته و این نطریه که بیشتر ]: ٣[نظریه پدرساالری
حال زیر سلطه مردان قرار داشته و دارد و زنان ھمواره در موقعیت فرمانبرداری زیسته اند و جز مایملک مرد به 

این نحوه تفکر منشا قوانین و آداب و رسومی بوده است که به پایگاه متفاوت زن و مرد . شمار امده اند
بنا براین خشونت وسیله ای است که مردان برای نظارت بر پایداری این قوانین و مقررات بکار . داده مشروعیت
    .می گیرند

. این نظریه خشونت را بر اساس یادگیری اجتماعی و ھمانند سازی می داند]: ٤[نظریه آموزش اجتماعی
لی به احتمال زیاد به نوبه خود عامل یعنی افرادی که خود قربانی خشونت ھای خانوادگی بوده اند در بزرگسا

   ٩.خشونت می شوند

ھمانطور که نظریات فوق ھم آمده است، فرھنگ پدرساالری که حق مالکیت زنان را به مردان می دھد و زنان را 
دورنگه داشتن زنان از منابع قدرت سیاسی و اقتصادی، ازآنان موجوداتی . مایملک حتمی مردان جلوه میدھد

ازد که این وابستگی زمینه ھای تحت خشونت بودن و تحمل خشونت را فراھم می سازد و وابسته می س
کودکان با طی کردن پروسه جامعه پذیری خود در چنین فضایی اعمال خشونت نسبت به زنان را می آموزند وبه 

  .ھنگام بزرگسالی آموزش می دھند و اینچنین زمینه ھای خشونت علیه زنان مھیا می شود

     زنان در دنیای مدرن وضعیت 

چنانکه در برخی از نظرات و دیدگاه ھای جامعه شناسان آمده گرایش به ھویت فردی یکی از نشانه ھای ورود 
در جوامع مدرن، یک فرد علیرغم . گوھرھای ناب مدرنیته است" فردیت، عقالنیت و آزادی."به دنیای مدرن است

دولت، قانون، . که باید از کلیه حقوق انسانی برخوردار باشدجنسیت، طبقه، سن، رنگ، و نژاد، موجودی است 
فرھنگ، نھادھای مدنی جملگی باید در خدمت فرد باشند، از او حمایت کنند و شرایط زندگی بھتر را برای او 

در نتیجه برای من بسیار حائز اھمیت است بدانم زنانی که در جوامع مدرن زندگی می کنند و با . مھیا سازند
فردی خود شناخته می شوند، تا چه میزان در خانه و در اجتماع در شرایط برابر بامردان قرار دارند آنھا تا ھویت 

  چه حد توانسته اند از سلطه و خشونت مردان رھایی یابند؟

ولی در نھایت تعجب آمارھای متعدد، اظھار نظرات نھادھای حقوق بشری، گزارشات گروه ھای فمنیستی از 
به عنوان . کایت از نابرابری قابل تامل دراین جوامع و نیز خشونت ھای اجتماعی و خانگی دارداین جوامع، ح

زنان در فرانسه،  . ١٠از خشونت ھای گزارش شده در فرانسه در محیط خانواده اتفاق افتاده است،%  ٨٠: مثال
خانه بر عھده زنان  کارھای% ٨٠. درآمد کمتری نسبت با مردان دارند % ٢٧در مشاغل مشابه با مردان 

روزنامه فرانسوی  . ١١فرانسوی است و ھمین شرایط ، امکانات آنھا را در موفقیت کاری محدود می کند، 
البته برخی گروه . زن در فرانسه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند ٤٨٠٠٠، اعالم نمود که ٢٠٠٠لوموند، در سال 

   .زن اعالم کرده اند ٧٤٠٠٠را  ٢٠١١رار گرفته شده در سال ھای فمنیستی فرانسوی آمار زنان مورد تجاوز ق
گروه ھای فمنیستی در فرانسه نسبت به نادیده گرفتن این جنایات از طرف دولت اعتراض دارند و آن را یک 

زن در روز  ٢زن در سال نزدیک به  ٦٠٠کشور اتحادیه اروپا بیش از  ١٥در مجموع . ١٢جنایت اجتماعی می نامند،
زن توسط مردان به قتل  ٣روز  ٤در آلمان ھر   . ١٣خشونت ھای خانوادگی جان خود را از دست می دھند، در اثر

   .١٤زن،  ١روز  ٤زن در ھمین شرایط کشته می شود و در اسپانیا ھر  ١در انگلیس ھر دو روز . رسیده اند
گی خود مورد خشونت قرار درصد زنان پرتقالی صریحا اعالم کرده اند که از سوی شریک زند ٨/٥٢ھمچنین 

  ١٥.دارند

تاکنون، کارزاری سراسری  ٢٠١٢زن در ایتالیا توسط شوھران و شرکای زندگی آنھا از آغاز سال  ٥٤در پی قتل 
علیه کشتار زنان به راه انداخته شده است که این کارزار با جمع آوری امضا از شھروندان آغاز به کار کرد و مورد 
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در آمریکا نیز ھر ده . ١٦نام و سیاستمداران و روزنامه نگاران ایتالیایی قرار گرفت، حمایت روشنفکران صاحب 
زن یک  ٥در سوئیس بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعی، از ھر . ثانیه یک زن مورد ضرب و شتم قرار می گیرد

رند و در ھفته زن مورد خشونت قرار می گی ٢٣در کاندا در ھر ساعت . زن از شریک جنسی خود کتک می خورد
تعداد قابل . مشابه چنین اخباری از بلژیک، سوئد و نیز آمریکا شنیده می شود. ١٧زن به قتل می رسند، ٢

درصد زنان امریکایی به ھنگام  ٣٠تا  ٢٠توجھی از زنان در آمریکا ھرساله مورد تجاوز قرار می گیرند، حدود 
زنان آمریکایی با تبعیض استخدامی، . وی بدن خود دارندمراجعه به اورژانس بیمارستان ھا، آثار ضرب و شتم ر

  .تبعیض در دستمزد کار، رفتار نامناسب در محیط کار و در دوران بارداری قرار دارند

    ھدف این نوشتار

خواسته زنان ایرانی بر رسیدن به ھویت فردی و تحقق فردیت، خواسته ای است بسیار جدی و به طور یقین 
گامی بزرگ در مسیر خواسته برابری خواھانه، ضد تبعیض، ضدسلطه و ضد خشونت رسیدن به این ھدف، 

نکته قابل تأمل و حائز اھمیت این است زنانی که در کشورھای توسعه یافته زندگی می کنند و ھویت . است
ه آنھا نه برگرفته از ھویت جمعی بلکه با ھویت فردی متولد می شوند و با این ھویت رشد می کنند و پروس

این زنان گرفتار . جامعه پذیری آنھا طی می شود، برای این زنان نقش ھای از پیش تعیین شده، وجود ندارد
ھنجارھا و ارزش ھای دگم و بسته گذشته نیستند، فرھنگ این جوامع زنان را جزء مایملک مردان نمی داند و به 

ز ھمچنان تحت خشونت ھستند، اگرچه این زنان نی  ھر زن به عنوان یک واحد انسانی نگاه می کند، اما 
این زنان در خصوص . خشونت اعمال شده بر آنھا از نوع قتل ناموسی یا خودسوزی زنان در ایران نیست

تصمیمات مھم زندگی خود، خود تصمیم می گیرند، برای اولیه ترین حقوق خود مجبور به خوسوزی نیستند یا 
   .ان نیز تحت خشونت جسمی، جنسی و روانی قرار دارندمحکوم به قتل ناموسی نمی شوند ولی؛ این زن

مھم ترین پرسش این نوشتار این است که خروج از ھویت جمعی اگر چه نیاز مبرم زنان در ایران است و می 
تواند مقدمه ای مھم برای رھایی زنان از قیومیت و مالکیت مردان باشد اما علیرغم دستیابی به ھویت فردی 

رفع سلطه و رفع خشونت از زنان به چه موارد دیگری باید اندیشید؟ جوامعی که از حد برای رفع تبعیض، 
متوسطی از آزادی و دموکراسی، آموزش ھای رسمی و غیر رسمی مبنی بر ارج نھادن بر کرامت انسانی 

جوامع باید به  برخوردارند طبعَا قوانین حمایتی و نھادھای حمایتی از زنان وجود دارد، علیرغم این موارد، در این
    چه آموزش ھا و چه تغییرات فرھنگی در جھت رفع خشونت از زنان اندیشید؟ 

    :پانوشت ھا

[1] The exchange theory 

[2] The resource theory  

[3] The patriarchal theory 

[4] The social learning theory 

 :کتاب شناسی

  .١٣٩٢د ، ناشر انتشارات آرش استکھلم کتاب فاجعه خاموش ، پروین بختیار نژا – ١ -

ھربرت مید، دو نظریه در باره ھویت اجتماعی ھربرت مید، ترجمه مجنون آموسی، سایت انسان شناسی  - ٢  -
  .و فرھنگ

www.anthropoloy.ir 

 .سایت نظریه ھای جامعه شناسی، دکترعلی میرزا محمدی – ٣ -

Sociologi caltherries.blagfa.cam 

 .١٣٨١ریچارد جنکینز و ھویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی ، نشر شیرازه،  – ٥و  ٤ -

  .ایرانی، عالیه شکر بیگینشریه جامعه شناسی ایران، مقاله فردیت و کاھش سرمایه اجتماعی خانواده  – ٦ -

- 7 – www.fairfamily.net 

- 8 – viano , violence among intimates: major issus&appraches in intimat violonce:interdicplinary 
perspectives  ashingtond.c )taylor &francis 1992 

Martin.violence &the family johnwily & sonschichester 1979 

آمار ) بھنام (نشریه نیمه دیگر، شماره پنجم، مقاله تأملی در نظریه ھای خشونت و خانواده، ویدا ناصحی  – ٨ -
ارائه شده در برنامه تلویزیون فرانسه تحت عنوان سندرم زن کتک خورده، و نیز گزارشات از نتایج گردھمایی 

 .ر سوئیس برگزار شده استتحت عنوان خشونت موقوف که د
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  .خشونت در فرانسه، گزارش از کانال تلویزیونی یورونیوز، به نقل از روزنامه فرانسوی لوموند – ٩ -

  .لوموند دیپلماتیک – ١٠ -

Ir.monddiplo.com 

 .لوموند دیپلماتیک – ١١ -

Ir.monddiplo.com 

 .مقاله تأملی در نطریه ھای خشونت و خانواده، )بھنام(نشریه نیمه دیگر، شماره پنجم، ویدا ناصحی  – ١٢ -

  .ھمان – ١٣ -

  .لوموند دیپلماتیک – ١٤  -

Ir.mondediplo.com 

 ھمان –١٥ -

  .٢٠١٢می  ١خبر گزاری شھرزادنیوز، کارزار سراسری علیه کشتار زنان در ایتالیا،  –١٦ -

  .در نظریه ھای خشونت در خانواده مقاله تأملی) بھنام(نشریه نیمه دیگر، شماره پنجم، ویدا ناصحی  –١٧ -

    



16 
 

  

  

  

  

  

  
  

  زنان چھارسال بعد از خیزش
  در کشورھای شمال آفریقا و شرق میانه

  ناھید جعفر پور
 

 مارس روز جھانی زن ٨بمناسبت 

مجموعه ای از تظاھرات ھا  در کشورھای عربی آغاز گشت و) بھار عربی(حدودا چھار سال پیش خیزش ھائی 
زنان بخصوص در این مبارزات سیاسی . و شورش ھا، کشورھای شمال آفریقا و شرق میانه را زیر رو نمود

 بعنوان گرداننده تظاھرات، فعال تظاھرات، شرکت کننده در تظاھرات و مخالف :نقشی مھم بازی نمودند
   .تتظاھرات و ھمچنین قربانی تظاھرا

در یکی از شھرھای تونس یکی  ٢٠١٠دسامبر سال  ١٧: از خیزش در این کشورھا در تونس بوددرواقع نقطه آغ 
از کارمندان زن شھرداری که وظیفه اش مجازات فروشندگان غیرقانونی تره بار بود با جوانی بنام محمد بو عزیزی 

عدالتی رژیم فاصد  محمد که بی. که بدون مجوز سبزی جات بفروش می رساند درگیر گشت و به وی سیلی زد
و ستم گر بن علی را ھر روز با گوشت و پوست خود لمس می کرد از این واقعه آنچنان خشمگین گشت که 
دست به خود سوزی زد و این خود سوزی بدنبال خود شورش در تونس و در نھایت شورش در کشورھای شمال 

جان  ٢٠١١ژانویه  ٤دمات ناشی از سوختگی در محمد بو عزیز در نتیجه ص. آفریقا و شرق میانه را بھمراه آورد
از سوی دیگر زن مامور . سپرد و ھیچگاه نفھمید که خودسوزیش باعث خیزش در مقابل بن علی گشت

شھرداری ھم ھرگز بر این آگاه نشد که خشونت او قطره ای بود که کاسه صبر مردم را لبریز نموده و باعث 
سال حبس محکوم گشت و  ٥به جرم خشونت بر علیه شھروندان به  وی در ھمان زمان بن علی. طوفان گردید

  ١. مک مراجع حقوقی مجددا آزاد گشتدر ابتدا بعد از رفتن بن علی به ک

در تمامی این کشورھا زنان قبل و در حین تظاھرات ھا دستگیر گشتند و مورد آزار و اذیت و ارعاب قرار گرفتند و 
با این حال زنان فعال ھمچنان به خیابان ھا گسیل شدند و به تظاھرات . یدندبه آنھا تجاوز گشت و بقتل رس

 .در تونس، مصر، یمن، لیبی، سوریه و بحرین وووو زنان در قیام نقشی مھم ایفا نمودند: پرداختند
به ھمین دلیل ھم از زمان سرنگونی رژیم . بویژه در تونس شرکت زنان در تظاھرات ھای خیابانی گسترده بود

  .ن علی ھمواره برای مشارکتشان در روند انتقال سیاسی و نقش آینده شان در جامعه مبارزه می کنندب
ارتش بشدت بر علیه تظاھرات صلح  ٢٠١٠در دسامبر : ھمچنین نقش زنان در اعتراضات مصر ھم چشم گیر بود

ر زن در قاھره تجمع نمودند تا بر چند روز بعد ده ھا ھزا. نفر کشته شدند ١٧آمیز زنان وارد عمل شد و در نتیجه 
زیرا که آسما محفوظ زن وبالگ نویس  .زنان اسکندریه ھم به آنھا پیوستند. علیه این خشونت ھا اعتراض نمایند
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 ٢٥در یک درخواست آنالینی از تمامی زنان و مردان مصر خواسته بود که در این تظاھرات  ٢٠١١در آغاز سال 
  .دشرکت نمایندر میدان تحریر  ٢٠١١ژانویه 

در زندان ابو سلبم در  ١٩٩٦مادران و خواھران و بیوه گان مردانی که در سال  ٢٠١١فوریه  ١٥در لیبی در 
در این زندان مخوف بیشماری زندانی  ٩٦در سال . طرابلس بقتل رسیده بودند، برای اعتراض تجمع نمودند

تجمع کنندگان در . نفر زندانی بقتل رسیدند ١٦٠٠نفر از  ١٢٠٠سیاسی قتل عام گردیدند و طبق آمار در حدود 
در واقع در لیبی ھم زنان نقش مھمی در ) ٢. (مقابل دادگاه خواھان بررسی و تحقیق در باره این قتل عام شدند

ده ھا ھزار زن در شھر طرابلس  ٢٠١١در اول سپتامبر . گسترش اعتراضات بر علیه رژیم قزافی بعھده داشتند
  )٣( .پایان رژیم قزافی را جشن بگیرندتجمع نمودند تا 

در سوریه زنان نقش محوری در اعتراضات به عھده داشتند و ھمزمان بشدت تحت جنگ داخلی خونین صدمه 
وکیل حقوق بشر رازان زیتونه که از زمان آغاز شورش زندگی مخفی می کرده ھمواره در باره کار خودش : دیدند

" دی سایت" یادداشت ھای وی ھر ھفته در روزنامه ھفتگی . ستو اوضاع محل یادداشت ھائی نوشته ا
ھمچنین رازان . وی اوائل دسامبر به ھمراه ھمسر و دو زن فعال دیگر در سوریه ربوده شد. علنی می شد

قزاوی زن وبالگ نویس و عضو مرکز صلح و آزادی بیان که از سوی رژیم قزافی تعطیل گشت، بخاطر تصویر 
وی به مناطق آزاد شده رفته تا با کودکانی که دچار . ورش در سوریه بسیار معروف استھوشمندانه اش از ش

تجربیات وی بعدا بطور تصویری در یوتوپ علنی . آسیب ھای روانی شده بودند روبرو شود و روی آنھا بررسی کند
   .گشت

ز شورش ھا در سوریه در وی از ھمان آغا. مشھور گشت" کشتار را متوقف کنید" ریما دالی ھم توسط کارزار 
وی در یک پوستر خواھان پایان دادن به کشتار گشته و به ھمین دلیل ھم . برابر مجلس سوریه قرار گرفت

   .چندین روز در زندان بسر برده است

 .دالی و زنان فعال بیشمار دیگری پیچیده در لباس عروس در بازار دمشق به اعتراض می پردازند ٢٠١٢در نوامبر 
بس . ما دیگر خسته شده ایم"ر این آکسیون فریاد می زدند و خطاب به ھمه طرفین درگیری می گفتند آنھا د
در اینجا ھم دالی دستگیر گشت و بعد از ماه ھا که در حبس بسر برد ". ما نیاز به راه حلی دیگر داریم. است

  .مجددا از طریق تبادل زندانی ھا آزاد گشت

ھای گروه ھای سلفی اما ھنوز ھم تظاھرات ھائی در شرق سوریه برگزار  در حال حاضر ھم با وجود خشونت
برای مثال در تنھا استانی که سلفی ھا قدرت را در دست گرفتند، بمدت دوماه زن معلمی بنام . می گردد

مرکز سازمان وابسته به القاعده به تظاھرات پرداخته است اما بعدا   سعود نوفال ھر روز بتنھائی در مقابل
   .جبور گشت بخاطر تھدیدھای شدید سلفی ھا از اعتراض خود دست بکشدم

این مثال ھا مشخص می کنند که زنان در بھار عربی برای رفع تبعیض جنسیتی و حقوق زنان به خیابان ھا  
گسیل نشدند بلکه آنھا ھمواره خود را بخشی از یک برنامه بزرگتر در جھت عدالت اجتماعی و دمکراسی و 

   .ر دیده اند و در آن راه بپا خاستندحقوق بش

در واقع تمامی قیام ھا و انقالبات در غالب کشور ھا منشاء اجتماعی داشته اند و از جمله ی خواسته ھای 
حقوق اجتماعی ھمواره بیشتر و بیشتر حقوق سیاسی برجسته بوده است به ویژه زمانی که ارتش و پلیس 

از دیگر مطالبات اجتماعی فقر شایع در این کشور . کنندگان حرکت نموده اندبه طور خشونت بار بر علیه اعتراض 
در این کشورھا با وجود نرخ رشد . برجسته ترین مطالبه بوده است "بھار عربی"ھاست و این مسئله در 

 متوسط و گاھا رشد باالی اقتصادی در سال ھای اخیر اما ھیچگاه این رونق اقتصادی منجر به توزیع عادالنه
نگشته است و اوضاع ناعادالنه اقتصادی فقری وحشتناک را در میان اکثریت شھروندان این کشورھا گسترانده 

این نابرابری اقتصادی را می توان در گزارش سازمان برنامه توسعه سازمان  .است، که بسیار نگران کننده است
نابرابری (....) رھا موفق نشده اند غالب کشو  :"مشاھده نمود که آمده است ٢٠٠٩تا سال  ٢٠٠٢ملل سال 

نابرابری اجتماعی بدنبال خود باعث سطح ) ٤. (اجتماعی را از بین ببرند و توسعه ای انسانی را فراھم سازند
در گزارش نابرابری . در اینجا نابرابری جنسیتی بشدت باالست. پائین آموزش و درصد باالی بیسوادی شده است

از سوی سازمان توسعه انسانی سازمان ملل علنی گشته  ٢٠١٣ر سال که د ٢٠١٢جنسیتی برای سال 
کشورھائی مانند مصر و سوریه و عراق و عربستان سعودی از وضعیت بسیار بدی نسبت به سایر :" است

  .تونس و لیبی ھمواره وضعیتی به مراتب بھتر از این کشورھا داشته اند. کشورھای جھان برخوردارند
ھمچنین در برابر فساد روزانه، خشونت و استبداد حاکم بر " بھار عربی"ردم در کشورھای نا رضایتی گسترده م

در این بخش ھم این کشورھا وضعیت بسیار بد تری از سایر کشورھای دیگر جھان . این کشورھا بوده است
خابات جعلی و تمامی کشورھای نامبرده از سیستم ھای استبدادی برخوردار بوده و تقلب و انت. داشته و دارند

آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات و آزادی بیان واژه . از مشخصات آنھاست.... پارتی بازی و رشوه خواری و
ھائی بیگانه برای سیستم ھای این کشورھا بوده و ھست و طرفداران این خواسته ھای مدنی به زندانھا 

  .سپرده شده و می شوند
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کشورھا، جنبش ھای زنان ھیچگاه در باره چگونگی مبارزه سیاسی شان اما با وجود بی عدالتی حاکم در این 
از ھمه مھم تر تفاوت میان نسل قدیم و نسل جدید، میان فعالین سکوالر و فعالین ) ٦. (با ھم ھمنظر نبوده اند 

   .مذھبی کامال مشھود بوده است

دختران جوانی که . اجتماعی بودنددر تمامی اعتراضات بیشترین شرکت کنندگان زنان جوان از اقشار مختلف 
فعالین زن قدیمی ھم که اکثرا زنان . پرسش ھای نو و جدیدی را در مقابل فعالین زن نسل گذشته می گشودند

تحصیلکرده و سکوالر بودند از اینکه جوانھا نا روشنی و ابھام در برنامه مبارزاتی شان وجود دارد، گالیه می 
بسیاری از فعاالن زن نسل گذشته از طریق کنفرانس ھای بین المللی زنان " بیبھار عر"دقیقا قبل از . کردند

وابسته به سازمان ملل و شبکه ھای بین المللی ضد تبعیض سازمان ملل در سطوح محلی و منطقه ای و بین 
بی توسط برنامه ھا و نوشته ھای آنان در بسیاری از کشورھای سکوالر عر. المللی با ھم در ارتباط قرار داشتند

از این روی برخی از زنان بعنوان . سازمان ھای زنان درون دولت و سازمان ھای غیر دولتی زنان پشتیبانی گردید
در رژیم ھای سکوالر اما خودکامه مانند رژیم مصر توانستند فضای کوچکی برای کمی " فمنیست ھای دولتی"

ره وجود داشت که این زنان ابزار دست دولت ھا اما ھمزمان این خطر ھم ھموا. حقوق بیشترزنان بدست آورند
 .بشوند

درست دوسال بعد از خیزش میدان تحریر مصر که ھمانطور که گفته شد زنان در آن نقش محوری بازی نمودند، 
قانون اساسی که توسط اسالمیست ھا طرح ریزی شده بود، وضعیت زنان مصر را بشدت از گذشته وخیم تر 

در قانون اساسی جدید سخنی از . کم کم به زمستانی برای زنان تبدیل گشت" ربیبھار ع"درحقیقت . نمود
افزون بر این در این قوانین دولت بعنوان دید بان . ممنوعیت تبعیضات جنسیتی، مذھبی یا قومی زده نشد

صوصی اخالقی معرفی شد که اجازه دارد استاندارد ھای زندگی خانوادگی را تعیین نماید و در تمامی حریم خ
برندگان   ترين منفعت ھمانطور که اشاره شد، به رغم امیدھا مبنی بر اينكه زنان از اصلی  .خانواده ھا دخالت کند

بی ثباتی، بی " بھار عربی"ھای پس از   باشند، در عوض بزرگترين بازنده شدند، زیرا كه شورش" بھار عربی"از 
 .را در منطقه به دنبال آوردھای تندرو  خانمانی و در غالب مناطق افزايش گروه

مخصوصا زمانی . در واقع با ظھور احزاب راست افراطی مذھبی، زنان منطقه با یک چالش جدی روبه رو شدند
برای مثال در لیبی که . که بنیادگرایان به شیوه ای دموکراتیک انتخاب شوند و حق قانون گذاری به آنھا داده شود

انتقالی ملی که مبارزه علیه استبداد قذافی و خواست مردم برای رسیدن درآن دولت موقت موسوم به کمیته 
به دموکراسی را نمایندگی می کرد، روزی که به قدرت رسید تمامی قوانین موجود قبلی را به حال تعلیق درآورد 

 .تا آنھا را با احکام شریعت جایگزین کند

رست ساده ای از جنایات رخ داده توسط بنیادگرایان نگاه به فھ. بدبختانه زنان دیر به این مسئله آگاه شدند
تونسی در فاصله سقوط بن علی تا انتخابات نشان می دھد که آنان به دنبال ترویج و افزایش خشونت ھا 

حمالت خشونت آمیز به تظاھرات مسالمت آمیز زنان، تجاوزھای جنسی در طی این تظاھرات، تھدید : بودند
ن در کنار ساحل ھا و تھدید آنھا با اسلحه، تھدید زنانی که پوشش کامل و مناسب نیروھای سکوالر، تھدید زنا

اسالمی نداشتند و منع قانونی جلسات انتخاباتی احزاب چپ، تالش در سوزاندن یک سالن تئاتر و یک ایستگاه 
ه علیه سکوالرھا تلویزیونی که به گفته آنان برنامه غیر اسالمی پخش می کرد، انجام اقدامات قانونی در دادگا

برای آنچه توھین به اسالم می خواندند وھجوم نیروھای مسلح بنیادگرا به منازل شخصی و جستجو برای الکل 
  و غیره وووووو

ساله مصری و در واقع معروف ترین فمنیست مصر که نامش در  ٨٢در آن ھنگام نوال سعداوی خانم سفید موی 
آنچه که ما اکنون تجربه می کنیم در واقع از بین :" ر این باره نوشتباالی لیست مرگ اسالمی ھا قرار داشت د

اول این انتخابات . آنھا ما را پاره پاره خواھند نمود. من ھیچگاه چنین انتظاری را نداشتم. بردن یک انقالب است
   ."پارلمانی زود رس و بعد ھم قانون اساسی زود رس

چه . ما نیاز به قوانین سکوالر داریم" نان نامیده و می گویدوی سپس مراجع مذھبی را بعنوان خطری برای ز
مذاھب ساختاری پدرساالرانه دارند و سیستم پدرساالری زنان را برای . مسیحی و چه اسالم فرق نمی کند

  ."منافع مردان کنترل می نماید

کامال نشان داده  اسالمی ھا اکنون چھره حقیقی خود را" وی در یکی از سخنرانی ھایش اشاره می کند که 
 ."من باور دارم که انقالبی دوم خواھد آمد .انسانھا کم کم شروع می کنند از آنھا متنفر بشوند. اند

شدن قذافی، مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، قانون   روز پس از کشته  در لیبی سه
پس از آزادی طرابلس گفت که شریعت  خود،  او در نخستین سخنرانی. ممنوعیت چندھمسری را لغو کرد

حیات الرئیس، نویسنده و یکی از کنشگران  . اسالمی، بنیان و اساس قانون اساسی در لیبی جدید خواھد بود
 .تر است  رحم مذھبی از ھر گونه دیکتاتوری سیاسی دیگر بی  دیکتاتوری :گوید حقوق زنان تونس، می

عنوان مثال در سال گذشته وزارت امور اجتماعی از  به. وبرو ھستندھای فراوانی ر زنان لیبی اکنون با چالش
پیش از این بیشماری مفتی از دولت . صدور سند ازدواج برای زنانی که با یک خارجی ازدواج کرده بودند سرباز زد

   .ھا ممنوع کند  خواسته بودند تا ازدواج زنان لیبیایی را با خارجی

شورھای آفریقا و مغرب بیشترین نرخ اشتغال و سواد را دارا می باشند و زنان تونسی که در میان تمامی ک
ھمانطور که اشاره شد ھمواره در تمامی تظاھرات ھا در کنار مردان قرار داشتند و چندین نفر از آنان کشته و 
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یضات بیشماری زخمی گشته بودند، در تالش بودند که برای خواست برابر حقوقی در تمامی قوانین و رفع تبع
در این بین عده ای از زنان سکوالر طوماری . جنسیتی در قوانین جدید تجمعات مختلفی را سازماندھی کنند

تھیه نموده و در آن عالوه بر خواست برابری حقوقی خواھان جدائی دین از سیاست و برابری در تمامی قوانین 
تمامی سازمانھای  ٢٠١١س در اوائل سال سپ. کشور گشتند بیشماری از زنان ھم این طومار را امضا نمودند

زنان تونسی و کمیسیون حقوق بشر تظاھراتی بمناسبت روز زن برگزار نمودند که در این تظاھرات ھمواره 
اسالمگرایان به این تظاھرات حمله نموده و . خواھان جدائی دین از سیاست و برابری حقوقی در قوانین گشتند

   .تالش نمودند تظاھرات را برھم زنند" گردیدزنان به آشپزخانه بر" با شعار 

ھای زنان تونس و منتقدان اسالمگرایان حاکم در این کشور در تظاھراتی با صدور بیانیه  تشکل ٢٠١٣در سال   
ھای زنان، برخی احزاب سیاسی و نیز اعضای  تشکل. ای خواستار مشارکت گسترده زنان در این کشور شدند 

ھای دولت اسالمگرای این کشور برگزار  ن این تظاھرات بودند که در اعتراض به سیاستسندیکاھا از جمله حامیا
در . زنان تونسی در اعتراض به برخی اقدامات دولت در مورد حقوق زنان اعتراض کرده بودند  قبال ھم .می شد

ھره ھای چپ و این زمان سلفی ھا اقدام به یک سری ترور ھای سیاسی نموده بودند که در نتیجه برخی از چ
ھای تونس، خواستار  بعد از این ترورھا زنان معترض با برگزاری تظاھرات در خیابان .سکوالر بقتل رسیده بودند

یکی از برگزار کنندگان این تظاھرات در کنفرانسی خبری . تضمین حقوق زنان شده و ترور ھا را محکوم کردند
. به آن چیزی است که در تونس در حال رخ دادن استاعالم نمود که این یک تظاھرات سیاسی در اعتراض 

ھمچنین یکی از فعاالن حقوق . ھای حکومت برای کاھش حقوق زنان یعنی ترورھای سیاسی، تروریسم و تالش
تظاھرات ما برعلیه تروریسم و نیز در اعتراض به تالش جبھه :" زن شرکت کننده در تظاھرات اظھار داشت

در واقع از زمان روی کار آمدن دولت جدید در این کشور، دولت و . حقوق زنان است برای از بین بردن“ النھضة”
مجلس اقداماتی انجام دادند از جمله در قانون اساسی این کشور که زنان سکوالر و فعالین زنان را سخت نگران 

   ."کرده است

شن شد که سه کشور از پنج کشور عربی انجام گرفت، رو ٢٢در " بنیاد توماس رویترز"در تحقیقی که توسط 
ترین رده فھرست حقوق زنان قرار  مصر، سوریه و یمن در پایین –را پشت سر گذاشتند " بھار عرب"کشوری که 

 .دارند
از یک سوی نیروھای وفادار به بشار اسد زنان را مورد تجاوز و : گویند ھای حقوق بشر می در سوریه گروه

شان  گرایان تندرو در مناطق تحت اشغال خود، آنان را از ھمه حقوق   اسالم اند، و از سوی دیگر شکنجه قرار داده
  .اند محروم کرده

تری در عرصه سیاسی كشورشان نسبت به ديگر كشورھای حوزه خلیج فارس   در بحرين زنان که نقش فعال
 .شده استگرايی مانعی بزرگ در تحقق حقوق زنان در اين كشور   دارند اما به گفته كارشناسان فرقه

تاكنون در خیزش علیه  2011در يمن كه پنجمین كشور بد در اين جايگاه است زنان دوشادوش مردان از سال 
ھای اجباری در اين كشور وجود   حاكمان اين كشور مشاركت دارند اما متاسفانه ھنوز ازدواج كودكان و ازدواج

 .گیرند ر و اذيت در خیابان قرار می درصد از زنان در معرض آزا ٩٨.٩دارد و طبق آمار در دسترس 

المللی، یمن ھمواره از نظر تبعیض جنسیتی و از لحاظ دسترسی زنان به  ھای نھادھای بین  گزارش  در ھمه
. ھای انتھایی را به خود اختصاص داده است  ھای اقتصادی و شغلی ھمواره رتبه آموزش، بھداشت، موقعیت 
دختران . برند  ی شدید رنج می  ونه سال از سوء تغذیه پانزده تا چھل   میانسنین   یک چھارم زنان این کشور در

قانونی که بر مبنای آن سن ازدواج . خردسال به اجبار در عوض اندکی پول به عقد مردان مسن در می آیند
دن اند یکی پیش از رسی از ھر دو دختری که در این کشور متولد شده .مشخص شده باشد در یمن وجود ندارد

سوادند و کمتر از بیست درصدشان   بیش از ھشتاد درصد زنان یمنی بی. کند  سالگی ازدواج می  به ھیجده
، اروپای شرقی و  ی آکسفام در خاورمیانه  یکی از مسئولین موسسه. امکان کار در خارج از منزل را دارند

ان معترض یمنی بر آن فائق آمدند به برای آنکه اھمیت چالشی را که زن" :گوید کشورھای مشترک المنافع، می
در کشوری که ھر حرکتی از سوی . درستی درک کنید در ابتدا الزم است تا معنای زن بودن در یمن را دریابید

برای اولین بار فرصتی به دست ایشان داد " بھار عربی"ماند،   ھا عقیم می  ی قوانین و محدودیت  زنان به وسیله
ماندگی یمن است، را حقیقتا به کانون  این کشور، که یکی از عوامل اصلی عقب تا به تبعیض جنسیتی در 

  ".توجھات بیاورند

ی نیروھای   باالخره ائتالف گسترده" بھار عربی " بله ھمانطور که در این چھارسال شاھد بودیم در کشورھای
ردآمده بودند درھم شکسته ای در تونس و قاھره گ ی توده  سکوالر و مذھبی که ھمزمان در تجمعات گسترده

ی دالرھای نفتی عربستان و قطر و فتواھای مذھبی و   تر بنیادگرا به پشتوانه  ھای بزرگ  رھبران سازمان .شد
ھای نظامی   ی تلویزیونی الجزیره و پشتیبانی استراتژیک ایاالت متحده، ھمکاری و تقسیم قدرت با جناح  شبکه

ھای شکنجه در   کار القاعده که از سلول ھای کھنه  لیبی، حتی با تروریست در . ھای پیشین را پذیرفتند  رژیم
اسالمی رھایی الجزایر،   المسلمین مصر، جبھه از سوی دیگر اخوان. خلیج گوانتانامو فارغ شدند ھمکاری شد

اقتصادی و  آشفتگی    مراکش، و نیز انواِع و اقصام دیگری از اسالمگرایی، ھمگی در نتیجه  حزب عدالت و توسعه
ی   المسلمین و النھضه مسلما تفاوت ھائی میان اخوان. سیاسی منطقه توانستند رشد کرده و قدرت بگیرند

مصر با القاعده و طالبان در افغانستان، انصار الشریعه در تونس، لشکر اسالم در شمال پاکستان یا گروه انصار 
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داده است که ھمگی این سازمانھای اسالمگرا اگر فرصت  اما با این وجود تجربه نشان. دین در مالی وجود دارد
بندند و تالش   پیدا کنند، فضاھای عمومی را بر کوشندگان سکوالر و بخصوص کوشندگان حقوق زنان می

. شریعت تحت کنترل قرار دھند و تمامی حقوق زنان را پایمال سازند  خواھند کرد تا فعالیت زنان را در محدوده
آوردی سیاسی داشته اند، این دستاوردھا بخصوص برای زنان فاجعه بار   که اسالمگرایان دست بنابراین، ھر جا

   .بوده است

زمانی  ":وی می نویسد. حقیقت دیگر را می توان در مقاله طارق علی بنام امپریالیسم، بھار عربی و بحران دید
این خالء استفاده کرده و آن را پر می که شما باعث ایجاد یک خالء سیاسی می شوید، گروھھای اسالمگرا از 

نیروھای پیشرو و مترقی یا وجود نداشتند و یا مضمحل . چپگرایان نتوانستند از این فرصت استفاده نمایند. کنند
در نتیجه . شده بودند و یا آنکه در قضیه جنگ عراق و افغانستان از ایاالت متحده پشتیبانی کرده بودند

البته در تونس تعدادی از چپگرایان به پارلمان راه  .دی اپوزیسیون محسوب می شدنداسالمگرایان تنھا جناح ج
 ."یافتند که بایستی دید در آینده چه خواھند کرد و توان انجام چه اقداماتی را خواھند داشت

  چالش بزرگ زنان در منطقه در حال حاضر

ر مبارزه با سیاست ھای اسالمگرایان، ھمواره در حال حاضر یکی از بزرگترین چالش ھای زنان در منطقه عالوه ب
این خشونت ھا در . مبارزه بر علیه خشونت ھای جنسی بر علیه زنان و دختران و برخا پسران جوان می باشد

خشونت ھای . این کشورھا مسئله ای جدید نیست اما تحت شرایط تحوالت ابعادی جدید به خود گرفته است
یاسی مشکلی جھانی است و مسئله ای تنھا مخصوص کشورھای عربی جنسی بعنوان سالح در تحوالت س

با این وجود در این کشورھا زنان و کودکان در حال حاضر بخصوص از بی امنیتی و خشونت ھای خانگی . نیست
متاسفانه ھیچ آمار . تجاوز بزنان و دختران مسئله ای یومیه است. و نظامی و اجتماعی و قانونی رنج می برند

   .زیرا که غالب اینگونه خشونت ھا اصوال گزارش نمی شوند. در دست نیستدرستی 

میلیون انسان به کشورھای ھمسایه متواری شده اند که نیمی از  ٢،٣از زمان جنگ داخلی در سوریه در حدود 
ن نفر در میلیو ٤،٢٥در خود سوریه در حدود . آمار تجاوز جنسی به این پناھندگان باالست. آنھا زنان و کودکانند

تجاوز جنسی به زنان و  ٤٠٠٠سازمان حقوق بشر گزارش از ) ٧. (حال فرار از این منطقه به منطقه دیگرند
. سال را به عقد مردان بالغ و مسن می رسانند ١٢در مقر ھای پناھندگی مرتبا دختران زیرا . دختران داده است

می نویسد که تجاوزات جنسی در جنگ  ٢٠١٣ھمچنین کمیسیون بررسی سازمان ملل در گزارش خود در اوت 
افزون بر این فروپاشی اقتصادی و عدم وجود مراقبت ھای بھداشتی زنان . سوریه نقش بزرگی را بازی می کند

برخی اززنان ودختران قربانی خشونت ھای جنسی در ) ٨. (این منطقه را تحت فشار بسیار قرار داده است
اند که در بسیاری از موارد این تجاوزھای گروھی و فردی در خیابان ھا و  سوریه در مصاحبه با رسانه ھا گفته

افراد مسلح به خانه ھا و تجاوز به زنان    اماکن عمومی در شھرھای درگیر جنگ و حتی در برخی موارد با ھجوم
ردن یا ترکیه زنان پناھنده سوری در اردوگاه ھای ا .و دختران در مقابل چشم اعضای خانواده آنھا صورت می گیرد

شدیدا تحت آزار ھای جنسی قرار دارند و این مسئله تا جائی پیش رفته است که دیدبان حقوق بشر ابراز 
   .نگرانی نموده است

طبق گزارش سازمان حقوق بشر . ھمچنین در لیبی زنان بھنگام مجادالت نظامی قربانی حمالت گشتند
زنان لیبی ). ٩.( جنسی در این زمان به تونس متواری گشتند از ترس تجاوز ٢٠١١بسیاری از زنان لیبی در سال 

نه تنھا از جانب مجادالت مسلحانه مورد تھدید قرار گرفته اند بلکه از سوی خانواده ھای خویش ھم در معرض 
زیرا که تجاوز و خشونت جنسی در غالب کشورھای بھار عربی تابوئی اجتماعی . مخاطرات گوناگون قرار دارند

دقیقا . ر غالب موارد این زنان از سوی مردان خانواده با نام دفاع از شرف خانواده حتی بقتل رسیده انداست و د
به لحاظ ھمین تابوھای اجتماعی ھیچ کسی از زنانی که دچار خشونت جنسی و تجاوز گشته اند، پشتیبانی 

  )١٠. (نمی کند

لیکه ھمه سکوت اختیار کرده بودند خواھان دفاع در طرابلس زنان گرد ھم جمع شده و در حا ٢٠١١اواسط فوریه 
البته از آن زمان تا کنون قانون گذاران کاری نکرده اند . از قربانیان خشونت ھای جنسی و مجازات مجرمین شدند

حتی وعده پشتیبانی مالی ھم از سوی پارلمان ماه ھاست که بفراموشی سپرده شده و ھیچ اقدامی در 
  )١١( .جھتش انجام نگرفته است

در حین تظاھرات ھا و قبل از . در مصر ھمچنین خشونت و تجاوز جنسی به زنان مشکلی بسیار بزرگ است
. سرنگونی رژیم مبارک بسیاری از زنان شرکت کننده در تظاھرات ھا در معرض آزار ھای جنسی قرار داشتند

این آزمایش ھا از سوی . ھندزنانی که دستگیر می شدند مجبور می شدند برھنه شوند و آزمایش بکارت د
در حین تظاھرات ھا بر علیه  ٢٠١٣دیدبان حقوق بشر گزارش می دھد که در سال . مردان انجام می گرفت

ناگفته ) ١٢. (زن در میدان تخریر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند ٩٠تنھا در چھار روز  ٢٠١٣مرسی در پایان ژوئن 
مردان مصری نھادی را بر علیه خشونت ھای جنسی تشکیل دادند که  جمعی از زنان و  2010نماند که در سال 

. در محل به فعالیت ھای آموزشی زنان پرداخته و به پشتیبانی از زنان در برابر خشونت ھای جنسی پرداختند
)١٣( 

شورای ملی حقوق بشر مصر اعالم کرده بود که مصر پس از افغانستان دومین کشور جھان است که با 
ھای شورای  به گزارش شبکه العالم، دفتر رسیدگی به شکایت. موارد آزار جنسی زنان مواجه استبیشترین 
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: ھا غافلگیر کننده و باورنکردنی بود، اعالم کرد ملی حقوق بشر مصر در گزارشی که برای بسیاری از مصری
ین دفتر با درخواست برای ا. جامعه مصر با بحران شدیدی در زمینه آزار جنسی زنان به طور روزمره مواجه است

ھا به اتباع خود درباره احتمال  ھا علیه زنان تأکید کرد، بسیاری از کشور اتخاذ تدابیر ویژه جھت توقف این جنایت
درگزارش شورای ملی حقوق بشر مصر آمده است که حدود . اند مواجه شدن با آزار جنسی در مصر ھشدار داده

ھا و میادین عمومی قرار  درصد از زنان در مصر درمعرض تعرض و آزار جنسی به اشکال مختلف در خیابان ۶۴
 .اند، و درنتیجه مصر پس از افغانستان، دومین رتبه در جھان در زمینه آزارجنسی زنان را دارا است گرفته

دھندگان قبول دارند که زنان در درصد از پاسخ  ٩۵دھد که  یک ھمه پرسی شورای عالی زنان بحرین، نشان می
در این ھمه پرسی مشخص شده است که . ھای کاری در معرض خشونت قرار دارند بحرین در خانه و در محیط 

بر اساس این بررسی تحصیالت و اشتغال زنان، احتمال اینکه زنان قربانی . شوھر، آزاردھنده اصلی زنان است
اسخ دھندگان معقدند که مشکالت جنسی و فقدان رابطه درصد پ ٨٠. دھد خشونت شوند را کاھش نمی

خشونت علیه  .ھای متاھل، دلیل اصلی خشونت فیزیکی و روانی علیه زنان ھستند  جنسی صحیح بین زوج
. ھای اجتماعی وجود دارد؛ اما با این حال در بین افراد تھی دست شیوع بیشتری دارد  زنان در بین ھمه طبقه
  .انواده کمتر باشد، احتمال بروز خشونت نیژ بیشتر استھرچقدر میزان درآمد خ

البته دفاع زنان از خود و مبارزه علیه خشونت ھای جنسی و تبعیضات جنسیتی به زنان می تواند در دراز مدت 
موفقیت آمیز باشد، اگر زنان و بخصوص زنان سکوالر بتوانند به موقعیت ھای اجتماعی و سیاسی قدرت دست 

در اولین انتخابات برای تشکیل دولت موقت زنان بیشماری بعنوان رای دھنده  ٢٠١١ر تونس در اکتبر مثال د. یابند
گرچه آنھا غالبا در رده ھای پائینی . و کاندیدا شرکت نمودند و برای اولین بار زنان در لیست انتخابات قرار گرفتند

. لی ھای نمایندگان را بخود اختصاص دھنددرصد صند ٢٧لیست ھا قرار داشتند اما در ھر حال موفق شدند تا 
البته در اینجا ھم متاسفانه نقش زنان سکوالر کم است و بخش بزرگی از این زنان به حزب اسالمی النھضه 

  )١٤. (تعلق داشتند

ساختار ھای پدرساالرانه و قبیله ای و ارزش ھای . نتایج مشابه اگر چه نه به میزان تونس را زنان لیبی داشتند
فظه کارانه که در زمان قزافی تا حد زیادی مانع شرکت فعال زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی می شد محا

زمانی که در سال . بعد از سرنگونی رژیم قزافی زنان تالش نمودند تا در نھاد ھای سیاسی جدید راه پیدا کنند
فھرست ھای انتخاباتی حرکت  کنگره ملی انتخاب شد گروه ھائی از زنان به شدت برای سھمیه بندی ٢٠١٢

نتیجه این شد که آنزمان احزاب موظف گشتند، لیست ھای انتخاباتی خویش را با کاندیدا ھای مرد و زن  .نمودند
صندلی از  ٣٣درصد کاندیدا ھا و در پایان  ٤٥یعنی . زن در لیست انتخابات قرار داشتند ٦٠٠در آخر . اشغال کنند

  )١٥. (تشکیل دادند صندلی کنگره ملی را زنان ٢٠٠

زنان با وجود اینکه بطوری فعال در اعتراضات شرکت داشتند و در رفتن مبارک . در مصر مسئله کامال برعکس بود
حتی یک زن ھم . سھم بسزائی بازی نمودند اما از روند انتقال سیاسی بعد از مبارک کنار گذاشته شدند

حتی برای فھرست ھای انتخاباتی سھمیه ای برای زنان در  .نتوانست در شورای اصالح قانون اساسی راه یابد
در مصر انتخابات برای پارلمان جدید برگزار گشت، احزاب اسالمی  2011زمانی که اواخر سال . نظر گرفته نشد

درصد آراء  ٤٦قدرتمند ترین نیرو یعنی اخوان المسلمین به ھمراه متحدین خود . درصد آراء را بدست آوردند ٧٠،٤
مقام دوم را حزب رادیکال اسالمی النور بھمراه احزاب کوچک از جبھه سلفی ھا بدست آورند . احب شدندرا ص

. سھم زنان در این تغییر قدرت حتی کمتر از قبل گردید) ١٥. (درصد صندلی ھا را اشغال نمودند ٢٥که در نتیجه 
در حالیکه در زمان مبارک سھم زنان در  .درصد از کل نمایندگان به مجلس راه یافتند ٩زن یعنی تنھا  ٣٥تنھا 

بعد از سقوط وی کمیته . مرسی پارلمان را مجددا ملغا نمود ٢٠١٣با این حال در ماه ژوئن . درصد بود ١٢مجلس 
اعضای این کمیته را . مسئولیت تھیه پیش نویس قانون اساسی جدید را بعھده گرفت" ٥٠کمیته " ای بنام 

در ماه ژانویه مردم مصر پیش نویس قانون . و چند زن تشکیل می دادند نمایندگان دولتی و شخصیت ھا
این قانون اساسی با وجود اینکه برابری زنان و ) ١٧. (اساسی را با اکثریت بزرگی از آراء به تصویب رساندند

نمی  مردان را در تمامی زمینه ھا تضمین نموده است اما سھمیه بندی زنان برای نمایندگی مجلس در آن یافت
  )١٨. (شود

اما در . درسوریه با وجود اینکه بدلیل جنگ داخلی فرایندھای سیاسی تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده اند
زنان ھمچنین در ائتالف اپوزیسیون . پشت پرده نیروھای مختلف مشغول ایجاد نھاد ھای سیاسی جدید ھستند

ھیر عطاسی و بسما کودمنی از جمله این زنان می سو .و ھمچنین شورای ملی سوریه نمایندگی می شوند
بسما ھم تا ماه . بعنوان اولین زن یک کرسی در لیگای عربی بدست آورد 2013آتاسی در ماه مارس . باشند

وی سپس اعالم نمود که این سازمان اعتبار خود را از دست داده است . اوت سخنگوی شورای ملی سوریه بود
   .البته ھمواره این زنان در روند سیاسی زیر نفوذ مردان قرار دارند .و از آن کناره گیری نمود

موقعیت اجتماعی زنان نسبت " بھار عربی" در تمامی کشورھای :" در پایان یک مسئله کامال مسلم است که
ھمه جا نیروھای اسالمگرا که حقوق زنان را . به گذشته نه تنھا تغییری نکرده است بلکه بد تر ھم شده است

البته در این . جلوگیری می کنند، در حال افزایش و پیشروی اند  حدود و یا از دست یابی زنان به این حقوقم
اما حقیقت این . فاصله جنبش ھای قدرتمند زنان برخا موفق گشته اند مانع حمالت نیروھای کونزرواتیو بشوند

ترین و جدی ترین چالش ھای زنان در این از اصلی   "بھار عربی"است که امروز با وجود گذشتن چھار سال از 
کشورھا ایستادگی در برابر وضع قوانین نابرابر و مقاومت در به حاشیه رانده شدنشان از گفتمان ھای سیاسی 
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در نتیجه، مدام زنان را از متن مبارزات   که  و اجتماعی غالب و حضور پرقدرت بنیادگرایان اسالمی است
    .پس می زنند   و ساختارھای اجتماعی  سیاسی
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  تن از مدافعان حقوق زنان ٣٥٠از  بیانیه بیش
  به مناسبت روز جھانی زن

  تر شدن زنان ھشت مارس نود ودو؛ ھشدار نسبت به روند فرودست

 

تن از مدافعان حقوق  ٣٥٠، بیش از ١٣٩٢اسفند  ١٧به مناسبت روز جھانی زن، مصادف با : غییر برای برابریت
در این بیانیه به روند . تر شدن زنان در جامعه ایران ھشدار دادند فرودست زنان با انتشار بیانیه ای نسبت به روند

سازی نظام  خصوصی«فقیرتر شدن زنان در جامعه اشاره شده و در این ارتباط نسبت به عواقب سیاست 
در . ھشدار داده شده است» افزایش جمعیت و تعالی خانواده«و ھمچنین تصویب طرح » سالمت و بھداشت

بر زنان مورد توجه قرار گرفته و سرانجام جریان به » ھای زیست محیطی آلودگی«نیه، تبعات منفی ادامه بیا
متن کامل این . حاشیه راندن زنان از عرصه زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته است

 :بیانیه در ادامه آمده است

  ر شدن زنانت ھشت مارس نود ودو؛ ھشدار نسبت به روند فرودست

این مبارزه نه منحصر به کشور و . گذرد بیش از صد سال از مبارزات جھانی زنان برای رسیدن به برابری می
ھشت مارس ھر سال تلنگری است . ی خاصی محدود شده است ی خاصی بوده و نه به نژاد و طبقه منطقه

در آن عامل تبعیض است، نگاھی دوباره به  ی زنان با مناسباِت دنیایی که جنسیت برای نگاھی دوباره به مبارزه
ای طوالنی و  راھی که پشت سر گذاشتیم، دلگرمی برای پیمودن راھی است که پیش رو داریم، مبارزه

  .گیر که تنھا با ھمبستگی در عین حفظ ھویت مستقل ممکن خواھد شد نفس

. ن برای رسیدن به برابری بوده استی زنا ایران نیز از قریب به صد سال پیش تاکنون شاھد مبارزات شجاعانه
ھای زنان، این مبارزه ھنوز با امید رسیدن به برابری و رھا  شده بر حرکت ھای تحمیل رغم دشواری امروز نیز علی

ھایی ھمراه بوده و در مقاطعی با خشونت سرکوب  ھایی که با کامیابی شدن از ستم تاریخی ادامه دارد؛ تالش
  .شده است

رغم ایجاد موانع بسیار برای ورود  برای نمونه، علی. حمل اتفاقات خوب و بدی برای زنان بودسالی که گذشت م
ھای دانشگاھی  ویژه رشته ھای خاص و به ھا از رشته برای دور کردن آن  ھا و تالش دانشجویان دختر به دانشگاه

متأسفانه شمار . ی داشتندھا در مقطع کارشناس درآمدزا، امسال نیز، آنھا سھم زیادی در قبولی دانشگاه
حتی ورود دختران به دانشگاه با اما و . کننده بسیار ناچیز بوده است خبرھای خوب در مقایسه با اخبار نگران

  .آمیز ھمراه بوده است ھای تبعیض بندی ھا و سھمیه اگرھای فراوان، با ممنوعیت

کند  ای ھستیم که تالش می دهھر روز شاھد ارا. شود تر می شرایط زندگی برای زنان ھر روز سخت
نیمی از جمعیت فعال جامعه که در ساختن زندگی انسانی نقشی بسیار پویا و فعال دارند را به حاشیه براند و 

تر  این شرایط، زندگی را برای زنان ھر روز سخت و سخت. از مزایای زندگی انسانی و برابر با مردان محروم کند
ھای پیشین سرشار از خبرھای ریز و درشتی بود که ھر کدام به  ری از سالنیز مانند بسیا ٩٢سال . کند می
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بار تحقق این اراده، در خطر قرار  داد، از دید ما یکی از نتایج فاجعه شکلی زندگی زنان را تحت تأثیر خود قرار می
تواند  ن دو میچه بسا که ترکیب ای. ی فقر و فرودستی است ھا در چرخه گرفتن سالمت زنان و فرو افتادن آن

توان  از جمله مسائلی که در این زمینه می. موقعیت زنان را بیشتر از گذشته به سوی فرودستی سوق دھد
  :شاھد آورد موارد زیر است

سرانه بھداشت کشور پایین است و حتی این سرانه پایین نیز . سازی نظام سالمت و بھداشت خصوصی
مانند،  ھایی که از امتیاز ھمین خدمات اولیه ناکافی برکنار می گروهاز نخستین . شود در جای مناسب ھزینه نمی

میلیون تن تخمین زده شده است و  ٢» زنان سرپرست خانوار«شان زیر عنوان  زنانی ھستند که شمار رسمی
مبلغ » دار متاھل با اولویت سرپرست خانوار برای بیمه زنان خانه«این در حالی است که در الیحه اخیر بودجه 

چه کسی پاسخگوی . ھزار نفر کافی خواھد بود ١٤میلیارد ریال پیش بینی شده که تنھا برای بیمه کردن  ١٥٠
ھای درمانی، سالمتی خود را از کف  زنانی خواھد بود که اینجا و آنجا به دلیل ناتوانی از پرداختن ھزینه

سازی نظام سالمت، سالمت زنان  صیھای مردمی، خصو ما بیش از پیش نگرانیم که در فقدان نظارت. دھند می
  .را به خطر اندازد

طرح جامع افزایش جمعیت و تعالی . »طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده«الوقوع  تصویب قریب
شود که ھمان مقدار اندک خدمات رایگان  خانواده در حالی به زودی برای تصویب در صحن علنی مطرح می

ھای متنوع بر زنان برای  فشار. یب این طرح از زنان گرفته خواھد شدپیشگیری از بارداری نیز پس از تصو
شغلی، تعریف و ترویج   تبعیض در دستیابی به موقعیت. فرزندآوری بیشتر تنھا ھدف نوشته شدن این طرح است

زن به عنوان محملی برای فرزندان بیشتر و جمعیت بیشتر، از جھات بسیاری سالمت و توان اقتصادی زنان را 
ھای دائم از بارداری، توقف توزیع وسایل پیشگیری، از جمله  با غیرقانونی شدن جلوگیری. دف گرفته استھ

ھای محدود اشتغال برای زنان، چه  ھای ضدبارداری و فرصت کاندوم در مراکز بھداشت، باالرفتن قیمت قرص
مقاربتی از جمله ایدز و ھپاتیت  ھای ھای غیرقانونی، انتشار بیماری جنین ی سقط کسی پاسخگوی آمار فزاینده

ھای دولتی، دیگر از پوشش خدمات  به ویژه در میان زنان و به دنیا آمدن کودکانی که با توجه به سیاست
  خواھد بود؟ - ای ندارند سالمت و بھداشت و آموزش رایگان بھره

ت بحرانی بسیاری از ی وضعی امسال نیز مانند چند سال گذشته عالوه بر ادامه. محیطی ھای زیست آلودگی
آلودگی . ھا، شاھد آلودگی ھوا در شھرھای بزرگ و ھجوم ریزگردھا در برخی شھرھای کشور بودیم بوم زیست

چه . ھوا یکی از عوامل موثر بر سالمت زنان به ویژه زنان باردار، افراد سالمند، بیماران قلبی و کودکان است
ھای  گروه«ھایی از قبیل  کند؟ آیا واقعًا آگھی حمل می کسی مسئول حفظ سالمت مادر و جنینی است که او

ھای  کافی است؟ آیا سفارش»حساس از فعالیت شدید بدنی و رفت و آمد غیر ضروری در معابر پرھیز کنند
کافی است که مدام » اگر نان ندارند، بیسکویت بخورند«گونه خطاب به مردم فرانسه که » ماری آنتوانت«

  ؟»ھای لبنی بیشتر برای کاستن از ضررھای آلودگی ضروری است فراوردهخوردن شیر و «بشنویم 

ی آمار منتشر شده از  برپایه. به حاشیه راندن زنان از عرصه زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
این سھم اندک از . درصد است ١٣، سھم زنان از بازار اشتغال در ایران تنھا ٩١سوی مرکز آمار ایران در سال 

و » طرح جامع افزایش جمعیت و تعالی خانواده«ھایی ھمچون  سب درآمد در کنار تصویب طرحمنابع ک
ھا را به مرور فقیرتر و  ھای درآمدزا محدود کرده، آن ھای آموزشی که دسترسی زنان را به رشته سیاست
ی ادواری و پایین و تنھا بازار کاری که در انتظار زنان است، بازار غیررسمی با دستمزدھای. کند تر می وابسته

ھای  ھا را نه تنھا در معرض خشونت این موضوع زنان را از نظر اقتصادی به کل وابسته کرده و آن. ثبات است بی
دستی  دھد، چرا که تبعیض جنسیتی در ھم ھا را از سالمت نیز کاھش می دھد، بلکه سھم آن بیشتر قرار می

تر در انتھای صف دسترسی به خدمات بھداشت و سالمت  بضاعت ھای کم با تبعیض طبقاتی، زنان را در خانواده
  .نشاند می

ھای  گذاری دارند، نسبت پایینی از کرسی سازی و سیاست زنان سھم مشارکت بسیار پایینی در مراجع تصمیم
نمایندگان تفکر برابری جنسیتی . مجلس به زنان اختصاص دارد و ھیچ وزیر زنی در کابینه دولت حضور ندارد

ھا و نھادھای مستقل  سازی دارند، تشکل ھای تصمیم تر از حضور فیزیکی زنان در پست وری حتی کمرنگحض
اند، ھیچ تالشی برای رسیدن به برابری و در دست  زنان ھمواره با اتھامات امنیتی روبرو بوده و سرکوب شده

ی جدیدی از آستین  طرح و الیحهشود و ھر روز  گرفتن کنترل و اختیار زندگی از سوی مراجع دولتی تحمل نمی
  .راند آید که زندگی زنان را به عقب می ھا بیرون می آن

معتقدیم که باید نسبت به ھر آنچه سالمت و  –گروھی از افراد و نھادھای مستقل فعال در حوزه زنان  –ما 
دھیم و در ھر اندازد، حساسیت نشان  ترین ما را به خطر می دست وضعیت اقتصادی زنان را به ویژه تنگ

برای » برابری جنسیتی«کوشش برای رسیدن به . موقعیتی ھستیم توجه دیگران را به این موضوع جلب کنیم
به . و به دور از تبعیضی داشته باشند، حیاتی است  ای که زنان و مردان در آن زندگی شایسته رسیدن به جامعه

به رسمیت شناختن حق . گذرد جنسیتی نمیباور ما بالندگی اجتماعی و فرھنگی جز از مسیر برابری 
یابی مستقل زنان، به رسمیت  ھا، فراھم شدن فضایی آزاد و امن برای تشکل سازی مشارکت زنان در تصمیم

شناختن حق زنان بر بدن خویش، تالش برای باال بردن سھم زنان از بازار اشتغال رسمی، اصالح تبعیضات 
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ھایی  دھد، حداقل گام ی و زندگی اجتماعی در موقعیت فرودست قرار میقانونی که زنان را در دعاوی خانوادگ
  .است که باید برای رسیدن به برابری جنسیتی مورد توجه قرار گیرد

داریم و  ما ھشت مارس را که روزی برای پاس داشتن مبارزات زنان جھان در راه احقاق حق خود بوده گرامی می
مان در منطقه و جھان، آرمان مبارزه خود را رسیدن به جھانی  انضمن اعالم ھمبستگی با مبارزات خواھر

ھای  آمیز مبتنی بر جنسیت، نژاد، قوم، ملیت و طبقه از تمامی عرصه دانیم که در آن تمامی مناسبات تبعیض می
  .عمومی و خصوصی برچیده شود و دنیایی انسانی و برابر بسازیم

  .ابری و آزادی مبارک باشدی زنان و مردان خواھان بر ھشت مارس بر ھمه

  ١٣٩٢ھفدھم اسفند 

  اسامی به ترتیب حروف الفبا

آبتین بکتاش، اتنا مرکزی، احترام شادفر، اختر اوھانی، آذر غفاری، آذر یغمایی، آرزو پوراسماعیلی، ارژنگ 
ھا، آزاده مولوی نجاریان، آرش ساالر، آرش نصیری اقبالی، آرمین مداح، آزاده بھکیش، آزاده خرازى، آزاده فرامرزی

مقدم، اسماعیل زرگریان، آسیه امینى، آسیه علی نژاد، اشکبوس طالبی، اعظم خاتم، اعظم شاھرخی، افرا 
شکرلو، افروز مغزی، اکرم احقاقی، اکرم خیرخواه، آلما بھمن پور، آلیس کاراپتیان، آمنه زماني، آمنه شیرافکن، 

رشیدی، امیر زرگری، امیر صحتی، امیر کلھر، امیر نیک پی،  آمنه ناصرحجتی، امید زمانی، امید منتظری، امیر
امیر یعقوبعلی، امین پارسا، انسیه لقمانی، اولدوز طوفانی، اویس اخوان، آیدا ابروفراخ، آیدا سعادت، آیدا نجفی، 

  ایراندخت فامیلی، الناز محمدی، الناز ناطقی، الھام قیطانچی، الھه امانی، الھام آقاخانی؛

ی، بشیر احسانی، بنفشه جمالی، بنفشه رنجی، بھار خسور، بھار فامیلی، بھارا بھروان، بھاره باقر قلیائ
آ واعظی، پروین ذبییحی، پروانه زندی، پروانه قاسمیان،  محمدیان، بھروز ستوده، بھنام امینی، بیتا یاری، پانته

د، پریسا روشن فکر، پریسا کاکائی، پریسا پروانه ناطقی، پروين ملك، پرویز مختاری، پروین اردالن، پریسا پویان را
نخعی، پویا جھاندار، پیام حیدرقزوینی، تايماز منقبتى، ترانه بنی یعقوب، تکتم معصومیان، تورج پاشایی، ثمره 
شاه صفی، جادی میرمیرانی، جعفر مرتضوی، جلوه جواھری، جمشید کوثری، جیران مقدم، جیران مھربان، 

حمید رضا واشقانی فراھانی، حمیده نظامی، حنانه پتکی، خدیجه مقدم، خوب حامد پناھنده، حسین علوی، 
  چھر کشاورزی، خیزران اسماعیل زاده؛

دالرام علی، دامین نھتینی، رامین عسکری زاده، رزیتا رجایی، رضا اسکندری، رضا سیاووشی، رضوان مقدم، 
ن محمدی، رویا کاشفی، رویا محمدی رعنا بنی ھاشمی، رقیه رضائی، رھا بحرینی، رھا عسکری زاده، روژی

واال، ریحانه ذاکری، زارا امجدیان، زھرا آزادفالح، زھرا خندان، زھرا رفعت نژاد، زھرا مجد، زھرا مینویی، زھرا 
  نسیم فر، زھره ارزنی، زھره اسدپور، زویا امین، زینب غنی، ژاله شادیتاب، ژیال کرم زاده مکوندی؛

سردشتی، سارا صحرانورد فرد، سارا کریمی، سارا محمدی اردھالی، ساقی ساچلی امیر فاطمی، سارا 
لقایی، ساناز توسلی، ساينا مقصودي لويه، سایه نسیما، سپھر ساقی، سپیده پورمحمدی، سپیده 
پورمحمدی، سپیده جدیری، ستاره سجادی، ستاره ھاشمی، سحر دیناورد، سحر سجادی، سعادت پیرانى، 

لی، سعیده عزت باغانی، سمانه خادمی، سمانه عابدینی، سمیرا افخمی، سمیرا سعید امین، سعید موغان
الیاسی، سمیه رشیدی، سھراب مھدوی، سھیال ستاری، سوده احمدی، سوزان کریمی، سیما حسین زاده، 
سیما شاه عباسی، سیمین بھادری زاده، سیمین زارع، سیمین کاظمی، سیمین مرعشی، سینا حقانی، 

الدین شیخی، شھرزاد كیھان، شھال  عله ایرانی، شقایق اکرم، شکیبا فائزی پور، شھابشاھپر بامداد، ش
  جعفریان، شھال عبقری، شھال ھویدا، شھین غالمی، شھین غالمی، شیرین شریفی؛

صفورا الیاسی، طاھره ابراھیمیان، طاھره رحیمی، طلعت تقی نیا، عارل مقرس، عالیه مطلب زاده، عسل 
علی اشرفی، علی شب بویی، علی کالئی، علی ماھباز، علی منفرد، علی نیکویی،  اخوان، عفت ماھباز،

عماد برقعی، غزال شولى زاده، غزال عسکری زاده، فائزه اثناعشری، فائزه کثیر، فاطمه خانی، فاطمه رضایی، 
یني، فخری فاطمه مسجدی، فایزه امیر فاطمی، فتانه بادكوبه، فتانه بادكوبه، فتانه صادقی، فتانه عبدالحس

شادفر، فراز قضات، فرانک فرید، فرزانه پارسايي، فرزانه جاللی فر، فرزانه راجي، فرزانه طاھري، فرزیا ثابتی، 
فرشته ذاکر، فرشته طوسي، فرشته عمیق ممیز، فرنگیس بیات، فرنوش پورصفوی، فرھاد میثمی، فروغ 

یبا مخبر، فرید اشکان، فریدا آفاری، فریده غائب، جواھري، فروغ سمیع نیا، فروغ عزیزی، فریبا داودی مھاجر، فر
ای، فھیمه بھرامی، فواد شمس، فیروزه رمضان زاده، فیروزه مھاجر، کاوه رضائی شیراز، کاوه  فھمیه بادکوبه

کرمانشاھی، کاوه مظاھری، کاوه مظفری، کوروش صحتی، كیانا حسیني، گندم احتشام، گیتی جوادی، الدن 
  ال روستایی صفت، لیال سیف اللھی، لیلی بھبھانی؛جعفری، لیال پزشک، لی

مانی ھوشور، ماھان محمدی، محبوبه حسین زاده، محبوبه عباسقلی زاده، محبوبه کرمی، محسن ھویدایی، 
محمد حسن شفیعی، محمد حسن یوسف پور، محمد شوراب، محمود کشاورز، مرجان نمازی، مرضیه بیھقی، 

ه، مریم اشرافی، مریم اھری، مریم بھرمن، مریم پرواز، مریم حاجیلویی مرمر مشفقی، مريم امى، مريم جعفري
مبتکر، مریم حقانی، مریم رحمانی، مریم روستایی صفت، مریم زندی، مریم طھماسبی، مریم کاویانی، مریم 
 میرزانژاد، مریم یاسمین، مریم یاوری، مژگان جعفریان، مسعود ابراھیم نیا، مسعود شب افروز، معزز ھدايتي
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نوجو، معصومه زمانی، معصومه علیزاده، معصومه مرادی نور، ملوک عزیززاده، منصوره بھکیش، منصوره 
شجاعی، منیره كاظمى، منیژه مرعشی، مھدی پناھنده، مھدیه زھدی، مھدیه فراھانی، مھران براتی، مھران 

ند، مھین جعفری، بوالحسنی، مھرنوش اعتمادی، مھری جعفری، مھسا شکرلو، مھشید یوشی، مھناز پراک
مھین رضوی، مھین شکراهللا پور، میترا آذرم، میترا غفاریان، مینا کشاورز، مینا محبوبی، مینو بقایی، مریم 

  دانشمندمنش؛

نسرین ستوده، نادر حاجی محسن، نادر فروزی، نازلي محجوب، نازلی امیر فاطمی، نازلی یزدیزاده، ناھید 
ناھید کشاورز، ناھید میرحاج، ناھید ناظمی، نرگس طیبات، نسترن توسلی، ناھید جعفری، ناھید حسینی، 

موسوی، نسترن نسیم فر، نسیم ریاحی، نسیم فروردین، نعیمه دوستدار، نفیسه آزاد، نقی رشیدی، نگار 
دوست، نوشین کشاورزنیا، نويد محبي، نیره  انسان، نگار رستم زاده، نگار رشیدی، نگین باقری، نگین وطن

، نیکزاد زنگنه، نیما رشیدی، ھایده مغیثی، ھلنا رحمت خواه، ھما بدیھیان، )مادر بھکیش(ه جاللی توحیدی، نیر
  .نویی، یداله بلدی وحیده مولوي، وحید شجاعی، یاسر عزیزی، یاسمین قلعه
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  ھشت مارس خیابان ھدایت به روایت تصویر
 

آمدند تا در ادامه ی نود سال برگزاری  در تھران، خیابان ھدایت، زنان برابری خواه گردھم: مدرسه فمینیستی
. مراسم روز جھانی زن در ایران، یک بار دیگر صدای خود را علیه نابرابری و تبعیض بر زنان، به گوش ھمه برسانند

در روز پنجشنبه پانزدھم اسفند » مؤسسه اسالمی زنان«و » کانون شھروندی زنان«این مراسم که توسط 
بخش سخنرانی و بخش تجلیل از خانواده ھای زندانیان سیاسی و : در دو بخشترتبب داده شده بود،  ١٣٩٢

بدین ترتیب، مراسم پاسداشت روز جھانی زن، به مراسم تجلیل از مقاومت این خانواده . عقیدتی به اجرا درآمد
یه شده، به تصاویری از این مراسم را که به ھمت بھار مفخم تھ. ھا پیوند خورد و روز خاطره انگیزی را رقم زد

 :ھمراه بخش ھایی از سخنرانی ھایی که در این مراسم ایراد شد در زیر می بینید

این مراسم که توسط . ایران، یک بار دیگر صدای خود را علیه نابرابری و تبعیض بر زنان، به گوش ھمه برسانند
ترتبب داده شده  ١٣٩٢در روز پنجشنبه پانزدھم اسفند » مؤسسه اسالمی زنان«و » کانون شھروندی زنان«

. بخش سخنرانی و بخش تجلیل از خانواده ھای زندانیان سیاسی و عقیدتی به اجرا درآمد: بود، در دو بخش
بدین ترتیب، مراسم پاسداشت روز جھانی زن، به مراسم تجلیل از مقاومت این خانواده ھا پیوند خورد و روز 

را که به ھمت بھار مفخم تھیه شده، به ھمراه بخش ھایی از تصاویری از این مراسم . خاطره انگیزی را رقم زد
 :سخنرانی ھایی که در این مراسم ایراد شد در زیر می بینید

مراسم ھشتم مارس، روز جھانی زن در بعدازظھر روز پانزدھم اسفند یکھزار و سیصد  :روز جھانی زن مبارک
ته جمعی حاضران، آغاز شد و بدین ترتیب و نود و دو خورشیدی، با پخش سرود جنبش زنان و ھمراھی دس

  .در سالن، طنین افکند» به سر رسید زمان بندگی/ ای زن، ای حضور زندگی «نوای 

رفع موانع بر سر شکل گیری و فعالیت نھادھا و تشکل ھای مدنی یکی از : »نرگس محمدی«
  .خواسته ھای عاجل امروز ما زنان است

سخنرانی خود را با تبریک روز » کانون شھروندی زنان«ان و از اعضای فعال حقوق بشر و زن» نرگس محمدی« -
جھانی زن به ھمه زنان ایران آغاز کرد و پس از برشمردن فعالیت ھای کانون شھروندی در چند ماھه اخیر در 

گردھمایی در اعتراض «و نیز ] ٢[و برگزاری نشست حول آن] ١[»اصالحیه بر منشور حقوق شھروندی«رابطه با 
متاسفانه به رغم خواسته ھای «: به عنوان یکی از حقوق اولیه شھروندان ایرانی، افزود که] ٣[»ه آلودگی ھواب

به حق زنان، ما ھمچنان با گسترش تبعیض ھا علیه زنان مواجه ھستیم، از جمله طرح جمعیت و تعالی خانواده 
شکل ھای مدنی زنان در دستیابی به وی سپس با تاکید بر نقش نھادھا و ت» که امروز در مجلس مطرح است

امروز عاجل ترین خواسته زنان، رفع موانع در برابر شکل گیری و فعالیت تشکل ھا «: حقوق برابر برای زنان گفت
و نھادھای مدنی زنان است، چرا که تا وقتی جامعه مدنی زنان قوی نشود طبعَا نمی توانند امیدی به دستیابی 

  »ندحقوق برابر خود داشته باش
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متاسفانه تاکنون ھیچ تغییری در وزارت ارشاد روی نداده و ما ھمچنان درگیر : »شھال الھیجی«
  ممیزی شدید علیه کتاب ھای زنان ھستیم

، ناشر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان و از پژوھشگران پیشکسوت حوزه مطالعات زنان »شھال الھیجی« -
را به اتمام رسانده است در مراسم روز » اخت ھویت زن ایرانیشن«که به تازگی جلد دوم کتاب پژوھشی 

جھانی زن، موانعی را که بر سر راه انتشار کتاب ھای مربوط به زنان است برشمرد و با نام بردن از برخی از 
کتاب ھای مربوط به حوزه زنان که مجوز انتشار نگرفته اند، گفت که متاسفانه بسیاری از مواردی که با نام 

امیدواریم «: وی در انتھای سخنانش خاطر نشام کرد که. سور اعمال می شود، مغایر قانون اساسی استسان
آقای روحانی قدر رأی ھایی را که زنان به ایشان داده اند بداند و امیدوارم در آخر ھشت سال، آقای روحانی 

 ١٩چون به نظرم این، اھانت به ! نیممانند آقای خاتمی نیایند بگویند که ما تدارکچی بودیم و نگذاشتند کار ک
   ».میلیون رأیی که در عین ناامیدی و نه با عشق، به ایشان داده شده، است

ما با قوانین تبعیض آمیزی علیه زنان روبرو ھستیم که برای زنان ایرانی بسیار : »گیتی پورفاضل«
  . غیرانسانی و بازدارنده است

زنان ایرانی ھمواره و حتا پیش از : تری در مراسم روز جھانی زن گفت، وکیل باسابقه دادگس»گیتی پورفاضل« -
مشروطه ھم تالش کرده اند تا حقوق انسانی خودشان را به دست بیاورند ولی متاسفانه با موانع بسیاری 

متاسفانه ما با قوانینی تبعیض آمیزی علیه زنان روبرو ھستیم که برای زنان ایرانی بسیار . روبرو بوده اند
قوانین بسیاری در طول این سالھا به تصویب رسیده که : این ولیل دادگستری سپس افزود. یرانسانی استغ

مغایر قانون اساسی بوده است ولی متاسفانه شورای نگھبان به برخی از این مصوبات خالف قانون اساسی 
دکی مسائل و حقوق زنان در ایرادی نگرفته است ولی در اکثریت مواقع در مقابل برخی از مصوبات مجلس که ان

نظر گرفته شده، به سرعت ایراد گرفته اند که چرا در این مصوبه، خالف شرع اتفاق افتاده و از این رو جلوی 
این قوانینی که در رابطه با زنان وجود دارد، قوانینی : وی سپس گفت. تصویب نھایی آن گرفته شده است

بر قوانین مدنی، از این رو این قوانین باید با توجه به استانداردھا و مبتنی بر روابط قبیله ای است و نه مبتنی 
  حقوق بشر جھانی، تغییر کند

آن است که افراد یا مشخصا زنان اگر » حقوق شھروندی«یکی از ویژگی ھای : »شھال اعزازی«
شته می خواھند شھروند باشند باید بتوانند فعاالنه در جھت بھبود شرایط مملکت شان مشارکت دا

  .باشند

، جامعه شناس و رییس گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی، در این مراسم به »شھال اعزازی« -
که در چندین ماه گذشته در میان فعاالن جنبش زنان مطرح بوده و انتقاداتی که در » منشور حقوق شھروندی«

منشور حقوق شھروندی را بدون در «: و گفت رابطه با نادیده گرفتن حقوق زنان در این منشور وجود دارد پرداخت
نظر گرفتن ساختار قدرتی که در جامعه وجود دارد و سبب می شود گروه ھایی از جمله زنان را به حاشیه براند، 

با توجه به این   وی پس از برشمردن ویژگی ھای شھروندی و طرح نقدھایی. »نمی توان مورد بررسی قرار داد
من در انتھای بحث ام «: ق شھروندی که دولت جدید اخیرَا به نگارش درآورده، گفتویژگی ھا بر منشور حقو

: می خواھم دو ویژگی شھروندی را مطرح کنم که به نظر من خیلی مھم و حیاتی ھستند که این دو عبارتند از
مھم  این دو ویژگی بسیار. اولی اخالق مشارکت است و دومی این که شھروندی، موقعیتی منفعالنه نیست

: شھال اعزازی در ادامه گفت» ھستند، ھر چند که اینھا ھم تحت تأثیر ساختار نظام و قدرت قرار می گیرند
شھروند یک کنشگر دارای عاملیت است و یکی از مسئولیت ھای شھروندان این است که در سازمان ھا و «

فی و تشکل ھای غیردولتی خودشان نھادھای مختلف مدنی از انجمن اولیا و مربیان گرفته تا سازمان ھای صن
در واقع یک فرد اگر می خواھد شھروند باشد باید بتواند فعاالنه در جھت بھبود و پیشرفت . را سازمان بدھند

وضعیت مملکت اش مشارکت داشته باشد و در این امور فعاالنه از طریق تشکل ھا و نھادھای مختلف دخالت 
  .نجا افتاده استمانند ھمین اتفاقی که امروز ای. کند

من عمیقا معتقدم که جنبش برابری خواھی زنان را امروز نمی توانند سرکوب : »زھره تنکابنی«
  .کنند چون این جنبش در بطن جامعه و در میان مردم وجود دارد

، عضو مادران صلح و کنشگر باسابقه حوزه برابری و عدالت اجتماعی در این مراسم سخنان »زھره تنکابنی«  -
د را با تبریک روز جھانی زن و چگونگی شکل گیری این روز آغاز کرد و سپس با ذکر تاریخ مبارزات عدالت خو

ھر . ، مبارزات مسلحانه در ایران شکل گرفت و زنان ھم در آن سھیم بودند٥٠در دھه «: خواھانه در ایران گفت
نیم که در تفکر زنان و مردانی که این مبارزات را چند این مبارزات به خاطر برابری حقوق زن و مرد نبود اما باید بدا

شکل دادند، نابرابری جایگاھی نداشت، از سوی دیگر مبارزات این زنان در احزاب سیاسی، خود به خود به 
من این مبارزات را . جامعه ایران عمال نشان داد که زنان می توانند در ھمه عرصه ھای جامعه، برابر باشند

می خواھم تاکید کنم که این ھمدوشی زنان با مردان در این مبارزات، خودش به خانواده  تقدیس نمی کنم ولی
ھا نشان داد که زنان متعلق به عرصه خصوصی نیستند و می توانند بیایند بیرون و در عرصه عمومی ھمدوش 

ی حق و حقوق این درست است که در زمان شاه، زنان بیش از امروز دارا«: وی سپس گفت» .مردان تالش کنند
» .بودند، ولی پس از انقالب، مسئله حقوق برابر توانست به تدریج در میان اقشار گوناگون و سنتی تر نفوذ کند

من عمیقا معتقدم که جنبش برابری خواھی زنان را امروز نمی توانند سرکوب کنند چون این «: وی در ادامه گفت
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ھمان جایی که زنان ھر روز به خاطر حجاب شان مورد ھتک جنبش در بطن جامعه و در میان مردم وجود دارد، 
در واقع ھمانطور که . حرمت قرار می گیرند ولی فردای آن روز دوباره با ھمان پوشش به خیابان باز می گردند

خواسته ھای جنبش سبز خاموش شدنی نیست، خواسته ھای جنبش برابری خواھانه زنان نیز قابل سرکوب 
  ».ھایی ممکن است زیر خاکستر بماندنیست، فقط در دوره 

اگر امروز از من بپرسند که بزرگترین آرزویت چیست، من می گویم آرزو دارم در : »بابک احمدی«
  .کشوری بمیرم که در آن زنان اش حقوق قانونی برابر با مردان داشته باشند

ران، سخنان خود را در مراسم روز ، نویسنده، مترجم و از مدافعان و حامیان جنبش زنان در ای»بابک احمدی« -
آن احساس مسئولیت اجتماعی که مرا واداشت در این جمع و به مناسبت این «: جھانی زن، این طور آغاز کرد
است که بگویم در میان ما مردان ایرانی که می توانیم زنان مان را در خانه کتک    روز بخواھم صحبت کنم آن

ز خروج شان از کشور جلوگیری کنیم و می توانیم حقوق ابتدایی شان را از آنھا بزنیم و حتا آنھا را بکشیم و یا ا
بگیریم و ھزار بالی دیگر سر شان بیاوریم، گروه کوچکی از مردان ھم وجود دارند که با جنبش زنان احساس 

کوچک به ھرحال این گروه کوچک وجود دارد با این احساس ھمدردی و امید که این گروه . ھمدردی می کنند
ھمانطور که کمپین یک میلیون امضاء و نفوذش در میان مردان توانست این گروه کوچک از . می تواند بزرگ شود

مردان را بزرگتر کند و یکسری از پسران دانشجو که پیش از آن دید درستی نسبت به مسائل زنان نداشتند در 
در «: این پژوھشگر سپس گفت» .غییر کردجریان عملی در کمپین، به سرعت فمینیست شدند و دیدگاه شان ت

این ھشت سال و به ویژه پس از کودتایی که در چھار سال پیش اتفاق افتاد، سبب شد که بسیاری از حقوق 
اندکی ھم که داشتیم از ما گرفته شود و مثل ھمیشه زنان بیش از مردان حقوق شان را در این چھار سال از 

منتھا . امعه مدنی که به تدریج داشتند شکل می گرفتند از بین رفتنددست دادند و نھادھا و تشکل ھای ج
تاریخ ما ھمین بوده است یعنی از بین رفتن نھادھا و تالش دوبارۀ . امروز ما می توانیم دوباره آنھا را احیاء کنیم

     .ستمدیدگان برای ساختن نھادھای دیگر

دانشگاه را زنان تشکیل می دھند اما  به رغم آن که شصت درصد از ورودی ھای: »حوریه فخیمی«
شاغالن را تشکیل می دھند و نرخ بیکاری در میان زنان با تحصیالت   زنان تنھا دوازده و نیم درصد 

  .این آمارھا واقعا نگران کننده است. درصد است ٣٥عالی، 

زنان سخن گفت و از اعضای موسسه اسالمی زنان ایران در این مراسم درباره مطالبات ، »حوریه فخیمی« -
به رغم اعتراض ھا، تالش ھا و کوشش «: وی گفت. گزارشی کوتاه از وضعیت موجود زنان در ایران ارائه کرد

ھایی که در رابطه با زنان صورت گرفته اما متأسفانه امروز وضعیت خانواده نسبت به گذشته متزلزل تر و دچار 
موجود باید مدیریت کالن سیاسی را وادارد که  آسیب ھای بسیاری شده است که ھمین وضعیت نابسامان

: وی در ادامه گفت» .نسبت به گذشته، رویکردھایشان را در برابر مسائل اجتماعی و مسائل زنان تغییر دھد
به رغم آن که بیش از شصت درصد از پذیرفته شدگان در دانشگاه ھا را زنان تشکیل می دھند ولی تنھا ھجده «

وارد تحصیالت عالیه باالتر می شوند و این درحالی است که در عرصه اقتصادی، فقط دوازده و نیم درصد از آن ھا 
وی سپس دیگر آمارھای موجود در رابطه با زنان را مطرح کرد و در » .و نیم درصد زنان شاغل اند و کار می کنند

ز تغییرات الزم برای رفع و کاھش نھایت به برخی از مطالبات زنان از جمله رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و نی
  .تأکید کرد... خشونت علیه زنان، تقویت نھادھای مدنی زنان و

ھمه مادرھا معلم ھستند، برای ھمین ما زنان باید از خودمان شروع کنیم و : »فرزانه ناظران پور«
و توسط به آگاھی برسیم و از خانه ھای خودمان شروع کنیم تا دیکتاتورھا را در خانه ھای خود 

  .خودمان پرورش ندھیم

، نماینده کانون صنفی معلمان نیز در مراسم روز جھانی زن به ایراد سخنرانی پرداخت و »فرزانه ناظران پور« -
مشکالت معلمان را ھمه می دانند اما متأسفانه بسیاری فکر می کنند که صرفَا این حقوق مادی «: گفت

. رحالی که عمدتَا حقوق معنوی معلمان است که ضایع می شودمعلمان است که زیر پا گذاشته می شود، د
زنان معلم ھم که مشکالت مضاعفی دارند از جمله ساده ترین حق شان که پوشیدن لباسی است که دوست 

درحالی که . یعنی این ابتدایی ترین حق است که از آن محروم اند. دارند در محیط مدرسه انتخاب و به تن کنند
ھا الزم است چرا که معلمان خودشان می دانند چه بپوشند و چطور محیطی برای بچه ھا فراھم این برای بچه 

زنان معلم مشکالت دیگری ھم دارند از . کنند که آنان شادتر باشند و بتوانند فراگیری بیشتری داشته باشند
از دیگر . به گریبانند جمله مشکالت حقوقی و مالی و یا مشکالتی که زنان معلم سرپرست خانوار، با آن دست

مشکالت زنان معلم آن است که زنان متخصص ما در آموزش و پرورش، نسبت به معلمان مرد متخصص، در رتبه 
از ھمه این مشکالت شاید «: وی سپس گفت» .پایین تری قرار دارند و نسبت به آنان تبعیض روا می شود

به یاد دارم که ما در دوره ای اعتصابات . وا می شوددردناک تر آن است که از سوی خود ما زنان به خودمان ر
اما در . معلمان را داشتیم، در آن روزھا ما در برابر اداره آموزش و پرورش می ایستادیم، یا به کالس نمی رفتیم

در آن روزھا که ما سر کالس . آن روزھا، متاسفانه ما با عدم ھمبستگی از سوی خود معلمان مواجه می شدیم
زن معلمی که با آنھا ساعت ھا صحبت می کردیم تا با اعتصاب ھمراه شوند و سر  ١٠٠یم از میان نمی رفت

فکر می کنید چند نفر از این خانم ھای معلم حاضر به ھمراھی می شدند؟ به تعداد انگشت    کالس نروند،
به شوھران تان گرم آن زمان معلمان مرد مرا بازخواست می کردند که چون شما زنان معلم پشت تان  . شمار
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چرا که ھمان زمان زنان معلم . در صورتی که واقعا چنین نبود. است برای ھمین با ما ھمراھی نمی کنید
بنابراین بحث شوھران در میان نبود بلکه این خود . سرپرست خانوار بودند که آنھا ھم با ما ھمقدم نمی شدند

به نظر من مشکل اصلی ما معلمان زن این است . کنندزنان بودند که مشکل داشته و دارند و ھمراھی نمی 
ما زنان . که ما خودمان ھم آگاه نیستیم و نمی دانیم ھمراھی و ھمبستگی برای حقوق صنفی مان مھم است

چرا اعتماد به نفس مان کم است؟ چون . می ترسیم ولی چرا می ترسیم؟ چون اعتماد به نفس مان کم است
  ».نفس اش کم است در خانه و در مدرسه، پرورش داده است ما را آن زنی که اعتماد به

روز ھشتم مارس در ایران مفھوم خاصی دارد، یعنی روز تالش ھای زنان است : »کیمیا انصاری«
  برای آگاھی از نابرابری ھا و رفع قوانین تبعیض آمیز موجود علیه زنان

ه با ھشت مارس مطلبی تھیه کرده بود که در این کیمیا انصاری از اعضای موسسه اسالمی زنان ایران در رابط -
زنان در بسیاری از کشورھای جھان ھر ساله روز ھشت مارس را با شکوه ھرچه «: وی گفت. مراسم ارائه کرد

جنبش جھانی زنان جھان با پشت سر گذاشتن سده پرتالطمی که دو جنگ جھانی را . تمامتر جشن می گیرند
موثر و سازنده برای تحوالت در سطح جھان تبدیل شده است که از دستاوردھای  بر تارک خود دارد، به نیرویی

آن می توان به حضور گسترده زنان در حرکت ھای برابری خواھانه، عدالت خواھانه و صلح طلبانه، و نیز حفظ 
ای از  وی در ادامه تاریخچه» .محیط زیست و مبارزه برای لغو ھرگونه تبعیض و خشونت را می توان نام برد

   .چگونگی تثبیت ھشتم مارس به عنوان روزی برای زن ارائه کرد

ما در زندان که بودیم این دستاورد و میراث جنبش زنان یعنی گردھم آمدن فارغ : »نسرین ستوده«
از تفاوت ھای ایدئولوژیک، مذھبی و سیاسی را به خوبی پاسداری کردیم و از طیف ھای مختلف 

  .آمیزی را در کنار ھم تجربه کنیمتوانستیم زندگی مسالمت 

، حقوق دان، وکیل و از فعاالن نام آشنای جنبش زنان، نیز در این مراسم حضور یافته بود و در »نسرین ستوده« -
وی ضمن تشکر از کلیه کسانی که در چند سال اخیر که در . میان تشویق حاضران سخنان کوتاھی ایراد کرد

به رنجی که خانواده شھدای جنبش سبز در این «: را تنھا نگذاشته بودند، گفتزندان بسر می برد، خانواده اش 
چند سال کشیدند و به رغم درد بزرگی که تحمل کردند اما امروز ھم در کنار ما ھستند و پیوندشان را با ما 

راه دور به زندانیان سیاسی که امروز در کنار ما نیستند و جایشان خالی است از . نگسستند تعظیم می کنم
به خانواده ھای . سالم عرض می کنم و چون خودم زندان بودم و می دانم که این سالم ھا به آنھا خواھد رسید

ما نمی توانیم از بی . زندانیان سیاسی که برخی از آنھا خوشبختانه در این جمع ھستند سالم عرض می کنم
ه شصت بر عده ای روا شده است، حرف عدالتی سخن بگوییم بدون آن که از بی عدالتی ھایی که در دھ

: وی در ادامه گفت» .بنابراین می خواھم به آنھا که برخی شان در بین ما ھستند سالم عرض کنم. بزنیم
زمانی که بحث حقوق زنان در ایران باال گرفت و وقتی ھشت مارس در ایران شأن فزاینده ای گرفت و «

گستردگی بیشتر، تداوم یافت زنان از ھر طیف فکری که بودند در  پاسداشت این روز در ایران پس از انقالب با
کنار ھم قرار گرفتند و موضع گیری ایدئولوژیک، مذھبی و سیاسی را در کار خود راه ندادند، آنھا ھمگی فارغ از 

به این یک تجر. ایدئولوژی و مذھب شان، یک خواسته یعنی برابری حقوقی و انسانی برای زنان را فریاد کردند
کامال زنانه در تاریخ مبارزات زنان بود و می خواھم اینجا به شما این نوید را بدھم که ما در زندان از این میراث 

یعنی در زندان ھمه ما از زنان مسلمان و مسیحی و بھایی و زنانی از طیف چپ . زنان به خوبی پاسداری کردیم
. زندگی بسیار مسالمت آمیزی را تجربه کردیم و الئیک، ھمه و ھمه یک خواسته داشتیم و زیر یک سقف

پارسال در چنین روزی، ما در داخل زندان، مراسم روز جھانی زن را با حدود سی نفر از زنانی که زندان بودیم 
البته طبق گفته . برگزار کردیم و به زنان فارغ از طیف سیاسی، مذھبی و فکری شان، جوایزی را اھدا کردیم

زن زندانی وجود دارد و این باعث خوشحالی بسیار است و امیدوارم که  ١٤االن در زندان  ھمسر بھاره ھدایت،
به ھرحال این را خواستم اینجا بگویم که دستاوردی که . آمار مردان زندانی ھم به ھمین نسبت کم شده باشد

مطمئنم که . ردیمطی دو دھه برایش تالش شده است یعنی برگزاری ھشتم مارس را ما در زندان ھم پیگیری ک
  ».از پرتوی ھمه این تالش ھای زنانه و برابری خواھانه، روزی زنان ایران به برابری و عدالت دست خواھند یافت

با اجتھاد می توان قوانین را به نفع زنان تغییر داد و به برابری که قرآن ھم به آن : »اعظم طالقانی«
  .اعتقاد دارد، دست یافت

ما در اسالم باید «: رآن پژوه و بنیانگذار موسسه اسالمی زنان ایران، در این مراسم گفت، ق»اعظم طالقانی« -
اصول را در نظر بگیریم و با توجه به شرایط و موقعیت امروز، اجتھاد کنیم و در رابطه با حقوق زنان تغییرات ایجاد 

از . عده ای با آن مخالفت می کننداین اجتھاد در طول تاریخ اسالم ھم وجود داشته است ولی متأسفانه . کنیم
این رو می خواھم از آن کسانی که با مسئله اجتھاد برای تغییر به نفع زنان مخالفت می کنند بپرسم چطور 
است که شما آقایان در مسائلی که فکر می کنید به نفع خودتان و مسائل مربوط به خودتان است اجتھاد می 

در رابطه با حقوق زنان قائل به اجتھاد و تغییر با توجه به زمانه، نیستید؟  کنید و به راحتی تغییر می دھید ولی
در واقع می خواھم بگویم که بحث من زیر پاگذاشتن اصول نیست بلکه مسئله آن است که قوانین باید با توجه 

گذاشتن اصول،  بنابراین بدون زیر پا. به نیاز جامعه تغییر کند و این مسئله اجتھاد در مذھب ما ذکر شده است
مگر برای گرفتن بیمه . مثال ھمین بحث دیه. می توان قوانین را با توجه به شرایط امروز زنان ایران تغییر داد

ماشین برای شخص ثالث، از زن و مرد متفاوت بیمه دریافت می شود که بخواھیم دیه زن و مرد را متفاوت و 
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مسائل من نگرانم که چرا این جریانی که مخالفت می کند با تبعیض آمیز در نظر بگیریم؟ حال با توجه به این 
اجتھاد به نفع زنان، بر جریان روشنفکری دینی که به تحول اعتقاد دارد و خواھان تغییر به نفع زنان از طریق 
اجتھاد است، غالب است؟ به ھرحال ما که تالش خودمان را در این زمینه کردیم ولی امیدوارم نسل جوان بتواند 

ا زبان دین، برای احقاق حقوق زنان تالش کند تا بتوانیم به برابری برای زنان که قرآن ھم به آن اعتقاد دارد ب
می گویم به زبان دین، چون به نظرم با ھر کسی باید با زبان خودش صحبت کرد چون ھر کسی زبان . برسیم

  » .خودش را درک می کند و این طبیعی است

  به مناسبت روز جھانی زن» زندانیان سیاسی و عقیدتیتجلیل از خانواده ھای «

ما در کانون شھروندی زنان، قرار گذاشتیم « : سپس نرگس محمدی که مدیریت جلسه را برعھده داشت گفت
سیمین : که حسن ختام مراسم ھشت مارس را با تجلیل از سه تن از زنان برجسته کشورمان یعنی خانم ھا

اما از یک سو خانم سیمین بھبھانی و خانم . منصوره اتحادیه، به پایان برسانیمبھبھانی، اعظم طالقانی و 
منصوره اتحادیه متأسفانه به علت کسالت و بیماری نمی تواستند در جمع ما حاضر شوند و از دیگر سو 

یشان ھنگامی که ما این تصمیم مان را در مورد تجلیل از خانم اعظم طالقانی با ایشان در میان گذاشتیم، ا
بسیار فروتنانه از آن امتناع کردند و گفتند که به جای تقدیر از من، باید از خانواده ھای زندانیان سیاسی تقدیر 

چرا که تا زمانی که زندانیان سیاسی از ھر قشر و طیف فکری و مذھبی در زندان ھستند و خانواده ھای . شود
  ».ر از زنانی ھمچون من نیستآنان پرچم آزادگی را بر دوش می کشند لزومی به تقدی

از ھمین روست که امروز تصمیم گرفتیم که میزبان خانواده ھای زندانیان «: نرگس محمدی سپس افزود
زنانی که خاموشی . چرا که به راستی این زنان سمبل مقاومت مدنی در جامعه ایران اند. سیاسی باشیم

. ا ھرچه بلندتر و رساتر از مردان به گوش ھمگان رساندندھمسران و فرزندان شان را فریاد کردند و این فریاد ر
و عدالت جویی را در جامعه به    زنانی که نه فقط صدای مظلومیت ھمسران شان بودند بلکه صدای حق طلبی

این زنان از پیکره جنبش زنان اند . این زنان آرام ننشستند و سکون و سکوت پیشه نکردند. گوش ھمه رساندند
این عضو کانون » . کنار ما برای برابری و رفع تبعیض علیه زنان، پرچم دار صلح و حقوق برابرندکه امروز در 

قبل از آن که یک به یک خانواده ھای زندانیان سیاسی را دعوت کنم که به « : شھروندی زنان در ادامه افزود
یم جا دارد یاد کنیم از ندا آقا سلطان و ھاله اینجا بیایند تا بتوانیم احترام و تقدیر خودمان را نسبت به آنان ابراز کن

و . سحابی که متأسفانه مادران ھر دوی این عزیزان، به دلیل کسالت نتوانستند در جمع ما حاضر شوند
ھمچنین یاد می کنیم از بانوی سبز در حصر، زھرا رھنورد که با ایستادگی خود بر سر آرمان حق خواھی درس 

یاد می کنیم از دختران جوانی ھمچون بھاره ھدایت و مریم شفیع پور که . ت آموختبزرگی نه به زنان که به مل
یاد می کنیم از مادران کشته شدگان جنبش سبز از جمله مادر ستار . جوانی شان را در کف زندان می گذرانند

ینالی که ، مادر مصطفی کریم بیگی و نیز مادر سعید ز)پروین فھیمی(،سھراب اعرابی ) گوھر عشقی(بھشتی 
یاد می کنیم از زنان مقاوم در زندان ھا، ھمچون حکیمه شکری از اعضای . ھنوز چشم به راه فرزندش است

مادران پارک الله و در نھایت یاد می کنیم از زنان کنشگر تبعیدی که ھر کدام به جای جای این جھان پرتاب شده 
  .»اند ولی دل در گرو جنبش زنان دارند

کانون شھروندی زنان، موسسه اسالمی زنان (، ھدایایی از سوی سه سازمان مردم نھاد در ادامه مراسم* 
  .به خانواده ھای زندانیان سیاسی تقدیم شد) ایران و کانون مدافعان حقوق بشر

گوھر عشقی، مادر ستار بھشتی، در این مراسم با باال گرفتن عکس پسرش، با بغض و رنج  
 .فراوان با حاضران سخن گفت

  



32 
 

  
  
  

  
  

  ش زنان ایران در سه دھه گذشتهجنب

  توران ھمتی
 

این نوشته قصد دارد مروری کوتاه بر حیات سه دھه اخیر . جنبش زنان در کشور ما بیش از یک قرن قدمت دارد
 .این جنبش داشته باشد

اند سعی بر آن داشتند و موانع بیشماری که با آن روبرو بوده زنان ایران در سه دھه اخیر علیرغم محدودیت ھا 
کنشگران این جنبش با وجود قوانین ضد زن با . ھای مختلف حضوری فعال و موثر داشته باشندکه در عرصه 

. ھای فرھنگی، اجتماعی و سیاسی بردارندھای بزرگی در عرصه درایت و تجربه مبارزاتی خود توانسته اند گام
در این سه دھه به شکلی آشکار و مصممانه مبارزه علیه تبعیض جنسیتی و تامین برابر حقوی زن و مرد را آنھا 

  .سر لوحه مبارزات مدنی خود قرار دادند

در این سه دھه جنبش زنان ایران رشد کرده و با وجود تنوع فکری در درون جنبش، توانسته است با کسب 
تغییر و اصالح قوانین فراھم آورد و به عنوان جنبشی مدنی و برابری  تجربیات مختلف بستر مناسبی را برای

جنبش زنان در دو دھه اخیر بر فعالیت مسالمت آمیز و قانونی . خواھانه موقعیت اجتماعی خود را تثبیت کند
 با این وجود حکومت. ھای اجتماعی نیز تاثیر گذاشته است تاکید داشته است و در این زمینه بر دیگر جنبش

نیروھای حکومتی بارھا به تجمعات زنان حمله کرده و فعالین جنبش . تابداسالمی فعالیت جنبش زنان را بر نمی
  .و محرومیت از حقوق اجتماعی مواجه ساخته اند زنان را مورد آزار و اذیت، دستگیری، زندان

بات حقوقی و اجتماعی خود را با آمیز، فعالین زنان طرح مطالبا وجود تمام فشارھای حکومتی و قوانین تبعیض 
اند با ایجاد نھادھای مستقل  آنان به عالوه توانسته. ابتکارات گوناگون به شکلی موثر در جامعه مطرح کرده اند

ای در یک حرکت ائتالفی موفق شدند زنان بر بستر حرکت شبکه . ای خود را سامان دھندبتدریج حرکت شبکه 
آمیز این تجمع در مقطع انتخابات و با خواست تغییر قوانین تبعیض . برگزار کنند ١٣٨٤خرداد ٢٢تجمع بزرگی را در 

  . علیه زنان در قانون اساسی، برگزار شد

برای تغییر قوانین » کمپین یک میلیون امضا«تشکیل » کنشگران زنان« ١٣٨٥یک سال بعد در شھریور ماه سال 
ھای زنان کشور ما در یکی از بزرگترین حرکت» یک میلیون امضاءکمپین «تشکیل . آمیز را اعالم نمودندتبعیض 

، و »ائتالف جنبش زنان علیه الیحه خانواده«ھایی از جمله این فعاالن، حرکت. این سه دھه بوده است
را نیز، در زمان انتخابات ریاست جمھوری با خواست تغییر » ھمگرایی فعاالن جنبش زنان برای طرح مطالبات«

کمپین ضد . آمیز در قانون اساسی و پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، برپا کردندعیض قوانین تب
  .سنگسار نیز یکی دیگر از حرکت ھای مشترک و موثر فعاالن جنبش زنان در این دوره بود

ھای یه توان گفت که جنبش زنان یکی از پادر یک نگاه به سه دھه تالش ھمه جانبه و پیگیر فعالین زنان می
ھای ھر حرکت اجتماعی، با وجود تمام مشکالت و سختی. خواھی کشورمان است اصلی جنبش دمکراسی

جنبش زنان در این سه دھه توانسته است ساز و کارھای مناسب و مدرنی را در پیشبرد اھداف دمکراتیک خود 
فعالین این جنبش با . ری کندرسانی استفاده مناسب و حداکث بکار گیرد و از تقسیم کار چرخشی و اطالع

گیری شرکت کنند و از داشتن رھبری  ای و افقی توانستند در یک مجموعه مشترک تصمیمسازماندھی شبکه 
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واحد پرھیز کرده و شرایطی را فراھم کنند که کنشگران بتوانند به اطالعات مورد نیازشان دسترسی داشته 
  .باشند

ھای نوشتاری و مجازی، برگزاری سمینارھا و و انتشار رسانه  جنبش زنان در سه دھه گذشته با تاسیس
ھایی برای زنان و رفتن میان مردم بویژه برای گفتگو و دیالوگ در مورد حقوق زنان و معرفی کمپین یک کارگاه

ت ھا و مطالباآوری امضاء توانستند تا حدود زیادی افکار عمومی را نسبت به حرکتمیلیون امضاء از طریق جمع 
فعالین جنبش زنان با پیگیری مطالبات خود و با ابتکارات مناسب توانستند توجه احزاب . این جنبش جلب کند

بطوری که در . سیاسی در داخل و احزاب اپوزیسیون در خارج از کشور را نسبت به فعالیت ھای خود جلب کنند
ھای حزبی طرح و به اجرا  نان در مسئولیتبندی زنان و تالش برای ارتقاء نقش زبرخی از احزاب مسئله سھمیه 

  .در آمد

آقای روحانی در شعارھای انتخاباتی خود با آگاھی از نقش و نفوذ موثر نیروی ھای جنبش زنان در جامعه قول 
با وجود به . فعالین جنبش زنان به این امید بودند که فضا برای فعالیت مدنی زنان باز شود. به انجام تغییر داد

تابو «شناخته شدن روز جھانی زن از سوی دولت یازدھم و استقبال آن از جانب کنشگران زن به مثابه رسمیت 
، اما فشارھای امنیتی کماکان تداوم یافته و بسیاری از فعاالن این جنبش ھمچنان در »شکنی دولت یازدھم

  .برندھا بسر میزندان

تجربه از توانمندی باالیی برای طرح مطالبات عادالنه و  امروزه فعالین جنبش زنان با بیش از سه دھه مبارزه و
برابری طلبانه خود برخوردار شده اند و می توانند در موقعیت ھا و فرصت ھای مناسب بوجود آمده با بکارگیری 
ابتکارات تازه و مدرن، و متناسب با ظرفیت جامعه و جنبش، تالش ھا و فعالیت ھای خود را با گام ھای 

  .به پیش ببرنداستوارتری 

  

 »بحثی پیرامون مسئله کار زنان و رھایی آنان« –یک سند تاریخی 

 سخنرانی کالرا زتکین در دومین کنگره انترناسیونال 

مارس، روز جھانی زن با نام کالرا زتکین از رھبران جنبش کارگری و کمونیستی و یکی از مبارزان  ٨ -خبار روز
مارس، روز خیزش و مبارزه  ٨به ابتکار کالرا زتکین بود که . یوند تاریخی داردپیشگام و نامداربرابر حقوقی زنان پ

در دومین کنفرانس بین  ١٩١٠ زتکین در سال. شجاعانه زنان کارگر بافنده در شھر نیویورک نام روز زن گرفت
در برابر تبعیضات مارس به عنوان روز زن و دفاع ازحقوق زنان  ٨المللی زنان در کپنھاک پیشنھاد کرد که ھرساله 

مارس مرزھای جغرافیایی را پشت سرگذاشت و  ٨با پذیرش پیشنھاد زتکین، سال به سال ..انتخاب شود
   .از طرف سازمان ملل به عنوان روز جھانی زن رسمیت یافت  ١٩٧۵ درسال

برای زنان؛ حق  کننده کار عمده ترین مطالبات در زمان زتکین و زنان مبارز ھمراه وی لزوم تدوین قوانین حمایت
رای و شرکت در انتخابات؛ برابری مزد با مردان در مقابل کار مساوی؛ ھشت ساعت کار در روز؛ حمایت از مادر و 

از آن زمان تا به حال زنان جھان برای به . کودک؛ مرخصی زایمان؛ حق داشتن تعطیالت و تعیین حداقل مزد بود
آنان با مبارزه و .ارزه پرفراز و نشیبی را پشت سرگذاشته انددست آوردن ابتدائی ترین حقوق انسانی خود مب

دستاوردھای خود چھره جھان را سال به سال تغییر داده اند، اما علیرغم پیروزھایی که زنان کسب کرده اند، 
خواست برابری زنان با مردان و زندگی عاری از تبعیض جنسیتی ، برابری مزد با مردان در مقابل کار مساوی که 

ک سده پیش از طرف جنبش زنان طرح شده، ھمچنان مطالبه فعاالن حقوق زنان است و طرح و تبلیغ این ی
   .خواست ھا با سرکوب و زندان پاسخ داده می شود

کالرا زتکین بر حق اشتغال و استقالل اقتصادی زنان تاکید ویژه ای داشت و بر این نظر بود که زنان از طریق 
نظرزتکین در باره اھمیت . نند برابر حقوق با مردان در سرنوشت سیاسی مداخله کننداستقالل اقتصادی می توا

آنچه می خوانید سخنرانی زتکین در . اشتغال و استقالل اقتصادی در آزادی زنان ھمچنان تازگی خود را دارد
بیداری " ١۴ ه شماره، این سخنرانی را از نشری"زنان ما" سایت. دومین کنگره انترناسیونال در ھمین ارتباط است

   .برگرفته است" ما

   ١٨٨٩ سخنرانی کالرا زتکین در دومین کنگره انترناسیونال ژوئیه

شگفت انگیز نیست که مرتجعین درکی ارتجاعی در مورد کار زنان داشته باشند، ولی برخورد با نقطه نظر 
. خواھان حذف کار زنان است اشتباه آمیز در میان سوسیالیست ھا بسیار تعجب آور است؛ نقطه نظری که

مسئله رھایی زن در تحلیل آخر یعنی مسئله کار زنان، مسئله ای اقتصادی است و برای درک این مسائل از 
سوسیالیست ھا باید بدانند که در مرحله کنونی رشد اقتصادی، . سوسیالیست ھا انتظار بیشتری باید داشت

ر طبیعی به تقلیل ساعت کاری که ھر فرد به جامعه مدیون است، کار زنان باید به طو. کار زنان یک ضرورت است
آن چه باعث کاھش حقوق کارگران می شود، نه رقابت زنان بلکه . بیانجامد و یا ثروت جامعه را افزایش بخشد

سوسیالیست ھا باید بھتر از دیگران بدانند که بردگی اجتماعی یا آزادی، متکی . استثمار سرمایه داران است
کسانی که برای آزادی نوع بشر مبارزه می کنند اجازه ندارند نیمی از . ستقالل یا وابستگی اقتصادی استبه ا

ھمان طور که کارگر در زیر . بشریت را از طریق وابستگی اقتصادی به بردگی سیاسی و اجتماعی محکوم کنند
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الل اقتصادی خود را به دست نیاورده یوغ سرمایه دار است، زن نیز در زیر یوغ مردان است و تا موقعی که استق
اگر می خواھیم زنان . شرط الزم برای رسیدن به استقالل اقتصادی کار است. باشد ھمچنان اسیر خواھد ماند

موجوداتی آزاد و برخوردار از حقوق برابر با مردان باشند نباید کار زنان را حذف و آن را به چند مورد استثنایی 
   .محدود سازیم

شیوه ھای تولید قدیمی و ابزار . ن به معنای تغییر کامل و انقالبی نقش وی در زندگی اقتصادی استرھایی ز
با در نظر گرفتن سطح . ابتدایی تولید، زن را اسیر خانواده و حوزه فعالیتش را در چارچوب خانه محدود می کرد

. ل در خارج از محیط خانواده تولید شودرشد تولید و بازرگانی آن زمان مشکل و شاید غیر ممکن بود که این وسای
ماشین نقطه اختتامی بر فعالیت .. تا موقعی که این روابط تولیدی وجود داشت زن در زمینه اقتصادی مولد بود

صنایع بزرگ کاالھا را با قیمت مناسب تر، سریع تر و به تعداد بیشتر فراھم می . اقتصادی زن در خانواده گذاشت
زن مجبور است . وسایل ناکافی و تولید در مقیاس کوچک از عھده رقابت با آن بر نمی آیدصنعت فردی با . کند

   .ماده خام را گران تر از جنس تمام شده صنایع بزرگ تھیه کند

صنعت بزرگ، تولید خانگی کاالھای مورد نیاز افراد خانواده را بی . ی گذشته تقریبا دیگر وجود ندارد»کدبانو«امروز
تولید ماشینی که نیازی به نیروی . درعین حال پایه فعالیت زن را در جامعه به وجود آورده است مورد ساخته و

ھم زمان با این تحوالت، تکامل صنعت . بازو ندارد سبب جلب زنان به بخش ھای وسیعی از کار گردیده است
ارتش فقیران به وجود . شوند جدید قسمتی از نیروی کار را غیر ضرور می سازد و ھزاران کارگر از کار بیکار می

   .آمده است و حقوق ھا ھمچنان پایین می آید

در گذشته دستمزد کارگر مرد به اضافه فعالیت تولیدی زن در خانه، برای تامین حداقل زندگی خانواده کم و بیش 
گری که از این به بعد کار. ولی در حال حاضر به سختی کفاف زندگی یک کارگر مجرد را می دھد. کافی بود

    .تشکیل خانواده می دھد باید روی مزد زن خود نیز حساب کند

زن با کار خود در صنعت، دیگر در . این وضعیت باعث آزادی زن از وابستگی اقتصادی در قبال مرد شده است
خانواده به عنوان جزیی اضافی از موقعیت اقتصادی شوھر نیست و به عنوان نیروی اقتصادی مستقل از مرد، 

حال اگر زن در زمینه اجتماعی دیگر به شوھر وابسته نیست دلیلی وجود ندارد . خت که به خود متکی باشدآمو
اما نباید فراموش کرد که این استقالل به نفع خود زن نیست و این سرمایه . که در زمینه اجتماعی وابسته باشد

ر انحصار خود دارد و از آن به نفع خود سرمایه دار وسایل تولید را د. داران ھستند که از آن سود می برند
   .زن از وابستگی مرد رھا شده و زیر نفوذ سرمایه دار رفته است. استفاده می کند

علی رغم ھمه این ھا، در . از برده شوھر به برده سرمایه دار تبدیل شده و فقط ارباب خود را تغییر داده است
. دیگر موجودی پایین و تابع شوھر نیست، بلکه ھمتای اوستدر زمینه اقتصادی او . این تعویض سود برده است

در این وضعیت سرمایه دار به استثمار زن به تنھایی قناعت نمی کند بلکه از او استفاده می کند تا ھرچه بیشتر 
    .زحمتکشان مرد را استثمار نماید

حساب می شد که بتواند حوایج خانواده را کار زنان از آغاز ارزان تر از کار مردان بود، دستمزد مرد در ابتدا طوری 
دستمزد زن در اوایل فقط برای رفع نیازھای یک فرد کافی بود، زیرا می گفتند که زن بعد از کار در . جوابگو باشد

زن قابلیت کمتری دارد و در نتیجه به نیروی کار او مزد کم « می گفتند . کارخانه، به کار در خانه ادامه می دھد
    !»به عالوه زن در مجموع احتیاجاتش کمتر از مرد است. ی گیردتری تعلق م

سرمایه دار . امتیاز زن به چشم سرمایه دار این است که نه تنھا قیمت کمتری دارد بلکه از مردان مطیع تر است
با سوء استفاده از این دو عامل، دستمزد کم تری به زن زحمتکش پرداخت و به علت رقابت، از این طریق 

    .زد مردان را کاھش داددستم

سرمایه به ھمین ترتیب از کار کودکان استفاده کرد تا مزد زنان را پایین آورد و از کار ماشین برای پایین آوردن 
اگر کار زنان به نتایجی مخالف جھت طبیعی اش انجامید تنھا مقصر سیستم سرمایه . ارزش کار انسان سود برد

ل طوالنی شدن روز کار است، درحالی که کار زنان باید باعث کوتاه این سیستم است که مسئو. داری است
کار زن باید مترادف با افزایش ثروت جامعه، بھبود زیست اعضای آن باشد، حال آنکه . شدن ساعات کار شود

نتایج منفی کار زن که امروز به شکل دردناکی . باعث افزایش سود سرمایه داران و فقر توده ھا گردیده است
    .اس می شود، فقط با از بین رفتن سیستم تولید سرمایه داری از بین خواھد رفتاحس

سرمایه داری برای آنکه در رقابت نابود نشود مجبور است اختالف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش کاال را 
ی دھد و مزد را او ساعات کار را افزایش م. به ھمین دلیل به دنبال تولید ارزان و فروش گران است. بیشتر کند

در این . این سیاست به طور مشخص علیه منافع زحمتکشان، چه مرد و چه زن عمل می کند. پایین می آورد 
صورت تقابل حقیقی بین منافع زحمتکشان زن و مرد وجود ندارد ولی تقابل انکارناپذیر میان منافع سرمایه و کار 

   .موجود است

شرایط اقتصادی کنونی طوری است که نه سرمایه . ار زنان منافات داردالزامات اقتصادی با خواست ممنوعیت ک
اگر با طرح مسئله رقابت کار زن، خواھان ممنوعیت یا . داران و نه مردان می توانند از کار زنان چشم بپوشند

 زیرا. تحدید آن شویم، منطقی است که خواھان از بین بردن ماشین و بازگشت حق حرفه قرون وسطائی باشیم
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دیدیم که بعد از اعتصاب طوالنی که پایان موفقیت آمیزی برای کارگران داشت، چگونه سرمایه داران با استفاده 
   .از ماشین ھای پیشرفته آن دستاوردھا را از بین بردند

باید زنان . از دالیل اقتصادی که بگذریم، قبل از ھر چیز دالیل اصولی برای مخالفت با ممنوعیت کار زنان وجود دارد
زیرا می دانند که برابری اجتماعی و . در مقابل این نوع تالش ھا از خود مقاومت چشمگیر و منطقی نشان دھند

به ھمین دلیل است که ما زن . سیاسی شان با مردان فقط بر پایه استقالل شان در زمینه اقتصادی خواھد بود
ما خواستار جدایی مطالبات خود از سایر . یمھا به پا می خیزیم و علیه محدودیت کاری زنان مبارزه می کن

    .ما خواھان حقوق کامل سیاسی و اجتماعی زنان ھستیم. کارگران نیستیم

اگر آزادی اجتماعی به . حق رای بدون برخورداری از آزادی اقتصادی چیزی بیش از یک چک بی محل نیست
آزادی زن . له اجتماعی وجود نداشتحقوق سیاسی وابسته بود در کشورھای با سیستم انتخابات آزاد مسئ

فقط در چنین . ھمانند آزادی نوع بشر روزی به واقعیت خواھد پیوست که آزادی کار از یوغ سرمایه تحقق یابد
  .جامعه ای است که زن ھا ھمانند دیگر زحمتکشان از تمامی حقوق خود به معنی واقعی برخوردار می شوند
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  در چھره ات رنج را خوانده ام

  از زندە یاد رفیق منصورمشرفشعری 
 

رفیق . درزندان اوین سرودە وآنرا بە ھمە زنان تقدیم نمودە اند٦٥این شعررا زندە یاد رفیق منصورمشرف درسال 
 .یادش گرامی باد. از زندان رھایی یافت وسال گذشتە دراثرعارضە قلبی درگذشت ٦٨مشرف درسال 

 

 زان قرنھا ستم که تبار ترا

 ا خوانده امدر چھره ات رنج ر

    بر سینه ات زخم را دیده ام

  زان قرنھا ستم که تبار ترا

  به زیر یوغ کشیده است و می کشد

  برخویشتن با تمام وجود

  ....لرزیده ام

  با این ھمه تو سرفراز ای زن

  زیباترین پدیده ی ھستی

   با قامتی زخمی

   اما سترگ

  ایستاده ای

  ھان ای شکوه شکفتن

    با جان ودل

  می کنمترا تقدیس 

           

  پس از ابالغ حکم ٦٥اسفند 

  منصور مشرف

 


