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سرمقاله

فراخوان عصیان به همه مبارزین خارج از کشور و به
زنانی که روز هشت مارس در اقصی نقاط جهان به
اعتراض علیه پدرساالری بر می خیزند

همانطور که میدانید شرایط اضطراریِ ویروس کرونا
به کرونای ستمگری و سرکوبگری جمهوریاسالمی
و تحریمهای بیرحمانۀ امپریالیسم آمریکا اضافهشده
و اکثریت مردم ایران را در شرایط بسیار شکنندهای
قرار دادهاست .در این میان وضعیت زندانیان سیاسی
وخیم است .زیرا عالوه بر شکنجههای جسمی و
روحی در خطر ابتال به بیماری کرونا قراردارند .بخشی
از این زندانیان ،زنانی هستند که به علت مقاومت
در مقابل پدرساالری فاشیستی حاکم در ایران و
حجاباجباری ،به خاطر حمایت از مبارزات کارگران
و شورش تهیدستان در زندان هستند .زنان فعال
محیط زیست و دیگر متخصصین تحتعنوان واهی
«جاسوسی برای کشورهای خارجی» در زنداناند.
زنانی که وکالت زندانیان سیاسی را بر عهده داشتهاند
در زندان اند .آن ها باید بدون درنگ آزاد شوند.
اما در این کشور و منطقه فقط با ویروس کرونای
جمهوریاسالمی مواجه نیستیم .امپریالیسم آمریکا
با لفاظیهای عوامفریبانۀ «ایستادن در کنار مردم
ایران» تحریمهای اقتصادی بیرحمانهای را تحمیل
کردهاست که در اساس آماج آن ،سالمت و تغذیۀ
تودههای مردم است و نه سرمایههای میلیاردیِ
عناصر این حکومت اعم از آخوند و سردار و ژنرال.
امپریالیسم آمریکا و کشورهای ناتو از جمله آلمان با
همان لفاظیهای عوامفریبانه در مورد «ایجاد صلح
در افغانستان» ،بازی بیرحمانۀ احیای قدرت طالبان
را پیش میبرد؛ در حالیکه  18سال پیش با دروغ
بزرگ «نجات زنان از دست طالبان» افغانستان را
اشغالکرد و جنگی به راه انداخت که ساالنه حداقل 5
هزار کشته از مردم غیرنظامی افغانستان داشتهاست.
روشن است که زنان افغانستان و ابتداییترین حقوق
انسانیشان بیش از هر کس در منگنۀ جنگ میان
امپریالیسم و بنیادگرایاناسالمی ضربهخورده و نابود
شدهاست.

ما همبستگی رفیقانهمان را با تمام زنان جهان در
رزم مشترکمان علیه هر شکل از پدرساالری و ضدیت
با دولتهای حاکم و نظام سرمایهداری که جز ستم
و استثمار چیز دیگری به ما نمیتواند بدهد ،اعالم
می کنیم و مطمئن هستیم که شما صدای زنان ایران
و افغانستان نیز هستید .فوریترین دغدغهها و آماج
مبارزات ما عبارتند از:
یکم :رژیم جمهوریاسالمی باید فورا همه زندانیان
سیاسی و عقیدتی از زن و مرد را آزاد کرده و
حجاباجباری و قوانین شریعت را ملغا اعالمکند.
دوم :رژیم ترامپ/پنس باید فورا تحریمهای اقتصادی
علیه ایران را معلق کند .ما از مبارزه زنان و مردانی که
تالش میکنند به خاطر بشریت مانع از تحکیم این
رژیم فاشیستی شده و آن را هرچه زودتر از قدرت
برانند ،حمایت می کنیم.
سوم :در رابطه با افغانستان ما خواهان ابطال فوری
به اصطالح «قرارداد صلح» میان آمریکا و طالبان
هستیم .همچنین خواهان الغای کلیۀ قوانین شریعت
میباشیم .ما میخواهیم که تمام مردم جهان بدانند
ارتش آمریکا ،رژیم فعلی افغانستان که با حمایت
آمریکا به قدرت رسیده و طالبان ،همگی علیه مردم
افغانستان مرتکب جنایتهای جنگی و اجتماعی
شدهاند و جنایتهایشان علیه زنان افغانستان به
راحتی در زمرۀ جنایت علیه بشریت قرار میگیرد.
ما از همه هنرمندان ،استادان ،دانشجویان ،فعالین
سیاسی و مترقی ایران و افغانستان که در تبعید
زندگی می کنند میخواهیم ،صدای خشم ما،
نگرانیها و خواستهای ما باشند و در مصاحبه با
رسانهها در مورد این مسائل حیاتی که بشریت این
منطقه به ویژه زنان را درگیر کردهاست ،در سطح
بین المللی اطالعرسانی کنند§.
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 ما از مبارزه مردم علیه شرایط سخت معیشتی ،عدمپرداخت حقوق کارگران ،دزدی ،فساد اقتصادی و بیکاری
حمایت می کنیم و خواهان برقراری شرایط مناسب کار برای همه
آحاد جامعه هستیم .به کار گرفتن کودکان و کودک آزاری ممنوع
است.

پس از آبان خونین  98و بیش از 1500کشته و  ۷۰۰۰بازداشتی ،پس
از جان های بی جان شکنجه شده در سدها و رودخانه ها و کوچه ها،
بعد از نیزار در خون غلطیده و پس از ساقط کردن هواپیما و قتل ۱۷۶
نفر در دی ماه ،بعد از روز های سپری شده در بیم و امید ۸ ،مارس ،روز
جهانی زن پیش روی ما است .زنان ،نیمی از آسمان را بر دوش دارند،
اما در زمینی به وسعت جهان در چنگال مردساالری و سرمایه داری
 دخالت جمهوری اسالمی در عراق ،سوریه ،لبنان و یمن ممنوعگرفتار شده اند .آگاهی ،خشم و فریاد آنان می تواند زنجیر های ستم
است .استفاده از مردم طبقات تحتانی و مهاجرین افغان ،تطمیع آن ها
و استثمار را بدرد و نوید بخش رهایی باشد .رهایی زنان ،مساله کل
و به خطرانداختن جان شان در این جنگ های نیابتی ممنوع است.
جامعه بشری است.
ما خواستار بیرون کشیدن نیروهای نظامی جمهوری اسالمی از این
روز جهانی زن روز همبستگی و مبارزه است .ما در این روز اعالم مناطق که جز کشتار ،آوارگی و درد و رنج برای مردم آن جا ندارد،
می کنیم که در کنار زنان در هرگوشه از این دنیا می ایستیم .از هستیم.
خاورمیانه تا آفریقا وآسیا ،از آمریکای التین تا اروپا و آمریکای شمالی.
ملل غیر فارس ،بلوچ ،کرد ،لر ،ترک و ترکمن
 ستم گری ملی علیه ِما متحد و همراه با آن ها با استثمار و اشکال مختلف ستم سنتی و
و مهاجرین افغانستانی ممنوع است.
مدرن بر زنان مبارزه می کنیم و خواهان برچیده شدن این ستم ها
هستیم.
 نابودی محیط زیست ،از بین بردن کوه و جنگل ،دریاچه و رودخانه،مرگ گونه های مختلف حیوانات و پرندگان که ناشی از روابط سود و
در ایران ،با نگاه به هشت مارس  ۱۳۵۷که زنان در آن فریاد زدند
سرمایه است ،ممنوع است .ما خواهان استفاده از هوای پاک ،احیای
«ما انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم» و در ادامه و اعتالی مبارزه
تاالب ها ،دریاچه ها و رودخانه ها و جنگل و طبیعت هستیم.
مردم علیه کلیت جمهوری اسالمی ،به خیابان ها می آییم و دست در
دست همه زنان و مردان صفی درست می کنیم به بلندای  ۴۱سال  -ما خواهان دادخواهی ،معرفی و محاکمه تمام مسئولین و عوامل
حاکمیت ارتجاع ضد زن و به وسعت مبارزات زنان در تمام این سال ها .کشتار ،شکنجه و جنایت های وارد شده بر مردم و فعالین سیاسی و
اجتماعی عرصه های مختلف در چهار دهه گذشته هستیم .کشتار
 ما از همه زنان و مردان آزادیخواه ،دانشجویان ،کارگران ،معلمان،مردم کردستان در بهار  58و تابستان  ،59کشتار مردم ترکمن صحرا،
روشنفکران ،هنرمندان و ورزشکاران مردمی ،وکال و همه انسان های
اعدام هزاران نفردر دهه شصت و تابستان  ،67قتل های زنجیره ای
مترقی می خواهیم که دوشادوش همدیگرممنوعیت حجاب اجباری
دهه  ،70به رگبار بستن کارگران اسالمشهر و خاتون آباد 18 ،تیر
به عنوان سیاسی -ایدئولوژیک ترین و بارزترین نماد زن ستیزی این
 ،78جنبش  ،88دی ماه  ،96آبان  ،98ماهشهر  98و دی ماه 98
دولت تئوکراتیک و هر شکلی از ستم بر زن را ،فریاد بزنند .لغو
هستیم .نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم .ما دادخواهی می کنیم.
حجاب اجباری به معنای فروریختن یکی از ستون های اصلی دولت
دینی است.
امروز ،روابط مردساالرانه و پدرساالرانه و هر معضل اجتماعی دیگر
مانند جنگ ،فقر و نابودی محیط زیست ،ریشه در عملکرد روابط
 ما خواستار جدایی دین از دولت ،آزادی عقیده و ادیان ،ممنوعیتتولیدی سرمایه داری دارند .ما خواهان جهانی بدون استثمار و
تفتیش عقاید و ممنوعیت سرکوب اقلیت های دینی هستیم.
بهره کشی ،بدون تبعیض و ستم و سرکوب ،بدون جنگ و نابودی
 شکنجه ،سرکوب ،دستگیری و تهدید فعالین عرصه های مختلف محیط زیست هستیم .جامعه ای که نه فقط هر زن بلکه هر انسانیسیاسی ،دانشجویی ،صنفی ،زنان ،معلمان ،کارگران ،محیط زیست ،فارغ از جنسیت ،هویت و ملیت ،باور و عقیده ،یک انسان کامل
بازنشستگان ،روشنفکران و مردم معترض به وضعیت موجود ،ممنوع محسوب شده و در آن ،امکانات همسان برای کل بشریت در مسیر
است .ما آزادی همه زندانیان سیاسی ،عقیدتی ،فعالین اجتماعی و یک زندگی انسانی و بالفعل کردن توانایی ها ،خالقیت ها و امیدهایش
فراهم است .جامعه ای که شکوفایی هر انسان ،شرط شکوفایی همگان
صنفی را فریاد می زنیم.
است.
 ما خواهان آزادی بیان در عرصه های مختلف سیاسی ،اجتماعی،فرهنگی و هنری و به رسمیت شناخته شدن وآزادی گرایش های ما برای رسیدن به این جامعه مبارزه می کنیم و از همه مردم ،زن و
مختلف جنسی هستیم .دستگیری روزنامه نگاران و فعالین عرصه های مرد ،پیر و جوان می خواهیم که قدم در این راه بگذارند و دوشادوش
مختلف و رسانه و جرم انگاری گرایشات ال.جی.بی.تی.کیو ممنوع یکدیگر این امکان را محقق کنند§ .
است.
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جامعه ما نیاز به رهایی از

حجاب اجباری و دین اجباری دارد

حجاب اجباری یکی از مسائل مهم سیاسی و ایدئولوژیک در
جمهوری اسالمی است و به موجودیت کلیت رژیم خدمت می کند.
از همان ابتدا که خمینی فرمان حجاب اجباری را صادر کرد ،زنان در
مقابل آن مقاومت کردند و این مقاومت با وجود دستگیری و شالق و تحقیر
زنان هم چنان تا به امروز ادامه داشته است .برای مقابله با حجاب اجباری
نفرت انگیزی که کل خشونت ضد زن در جامعه را در خود فشرده کرده است،
این مقاومت باید به حرکتی بزرگ تبدیل شود .همه جامعه باید با حجاب اجباری
مبارزه کنند .زیرا نماد قانونی ،دینی و ُعرفی برای «نیمه انسان» تلقی کردن
زنان جامعه است .در جامعه ای که چنین قانون و فرهنگی حاکم باشد ،تمام
جامعه ،چه زن و چه مرد برده خواهند بود .بی تردید باید حجابِ فرودستی
و بردگی را همراه با رژیمی که متولی آن است ،در خشم رهایی بخش خود
بسوزانیم.
حجاب اجباری شکلی از تروریسم اسالمی علیه زنان است .این رژیم ،از رهبر
آن گرفته تا بلندگوهای نماز جمعه و مساجد و نیروهای پاسدار و سرکوبش و
پادوهای آتش به اختیارش در جنگ کالمی و عملیاتی دائم علیه زنان هستند.
سخنرانی های رهبر و امامان جماعت و نوشته جات خرافی و زن ستیزانۀ این
رژیم ،عریان و بی تعارف ،زنان را منبع و سرچشمۀ به اصطالح «مفاسد اجتماعی»
معرفی میکنند .درحالی که رژیم حاکم و نظام سرمایه داری اسالمی مرکز تمام
مفاسد و معضالت اجتماعی است و باید هرچه زودتر سرنگون شود.
فرهنگ و گفتمان ضد زن که امروزه در ایران و سراسر جهان رایج است جزئی
از روابط «پدرساالر» و «مردساالر» حاکم است .در مقطعی از تاریخ جامعۀ
انسانی وقتی شکاف طبقاتی در میان انسان ها ظاهر شد ،جایگاه زنان هم
تغییر کرد و به موقعیت فرودست در جامعه فروغلطید و حتی بدن او مورد
حمله قرار گرفت .فلسفۀ پنهان کردن بدن زن در حجاب نیز مربوط به تقویت
این رابطۀ اجتماعی ستم گرانه است .این شکل از انقیاد ،اعتماد به نفس و
انسانیت زن را در هم می شکند .پیش از به وجود آمدن سلسله مراتب و
شکاف طبقاتی در سازمان اجتماعی بشر چنین چیزهایی وجود نداشت .روابط
مبنی بر مادر تباری در میان انسان ها حاکم بود .شواهد بسیاری از آن دوران
موجود است و دیرینه شناسان در ابزارها ،اجساد ،آثار نقاشی و مجسمه سازی
یافت شده ،نشان می دهند که طبق
این داده های واقعی ،رابطۀ میان
جنس مونث و مذکر رابطۀ باالدست
و فرودست نبوده است .درآن دوران
تیره های مختلف ازطریق زنان
مشخص می شدند *.اما با ظهور
مالکیت خصوصی بر ابزار تولید
که انسان ها را به استثمارگر و
استثمار شونده تقسیم کرد و به این
ترتیب شکاف طبقاتی را به وجود آورد،
ِ
فرودست مرد
زن هم به جایگاه
سرنگون شد و از آن زمان ،دین و
فرهنگ و ایدئولوژی ،این وضعیت را
توجیه پذیر و تحکیم کردند .حجاب
زنان دراسالم ،بخشی از همین
خوش خدمتی به حفظ روابط حاکم
در جامعه طبقاتی است .پیش از

ترانه صالحی

پیدایش سلسله مراتب طبقاتی ،انسان ها مونث و مذکر بودند ولی «زن»
و « مرد» با معنای اجتماعی امروز که توسط قانون و دین و زبان و هنر
لباس و ...تعریف می شود ،وجود خارجی نداشت .به طور مثال ،قبل از آغاز
جوامع طبقاتی ،لباس فقط به منظور محافظت در مقابل شرایط جوی و گاه
برای تزیین پوشیده می شد .در مناطق گرمسیر همه لخت بودند و کسی هم
به کسی تجاوز نمی کرد! پس باید سوال کرد ،این چه جامعه ای است که به
گفتۀ آخوندها نداشتن حجاب مردان را متجاوز می کند؟ باید سوال کرد ،چرا
این وضع مصادف شد با اختراع «خدا» از طرف انسان؟ چرا در ادیان ابراهیمی
(یهودیت ،مسیحیت و اسالم) از حجابِ زن یک اصل «عفت» و «اخالق»
ساخته شد و گفته شد که موی زن نباید دیده شود!
اسالم از هر فرصتی برای خوار و پست شمردن زنان استفاده می کند .حجاب
اجباری یادآوری روزمرۀ «مقام اجتماعی زن در اسالم» است .حضور لشگر
زنان چادر مشکی با قیافه های دپرس و ُعنق مرتبا یاد آوری می کند که در این
جامعه ،تروریسم سیاهی علیه زنان در جریان است.
اسالم به زنان یادآوری می کند که حداقل یک هفته در ماه «نجس» هستند.
این گوشه ای از ماهیت حقارت بار و زن ستیزانه احکام اسالمی و نشانۀ منسوخ
گرایان «اصالح طلب» برای تلطیف
و ارتجاعی بودن این ایدئولوژی است .اسالم
ِ
این حکم می گویند« ،اسالم به فکر زنان بود چون در آن هفته ضعیف می شوند
و الزم نیست نماز بخوانند و یا در ماه رمضان روزه بگیرند» .اما زنانی که خود
را انسان کامل می دانند این نوع «رحمت های الهی» را به زباله دانی می اندازند.
اسالم آن چنان منسوخ و ارتجاعی است که انسان را به خاطر فعل و انفعاالت
طبیعی بدنش «نجس» می خواند!
البته این گونه«نجس» اعالم کردن زنان در دوران پریود کارکرد اجتماعی
دارد و به «مقام اجتماعی زن در اسالم» یعنی ،مقام فرودست وی در نظام
پدرساالری که از ستون های دین است ،مرتبط است« .نجاست» زن در دین
یهود هم همین کارکرد را دارد .آن ها هم باید پس از پایان هفته عادت ماهانه با
آئین های مذهبی خود را «پاک» کنند .صرفا دوش گرفتن و صابون زدن قبول
نیست! در دین هندو ،زنان هنگا ِم پریود حق ورود به خانه را ندارند و باید در
انتهای حیاط یا گوشۀ بالکن خانه زندگی کنند! مسیحی های مؤمن معتقدند

«تور انقالب در لس آنجلس*»
به مناسبت  8مارس،
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اگر زنان موقع پریود به ُگل دست بزنند ،موجب پژمردگی گیاه
می شوند!
علم ،عملکرد بیولوژیک عادت ماهانه را ثابت و تشریح کرده است
که بخشی از فرایند تخمک گذاری و سم زدایی از بدن زن است.
جهل انسان است ،فعل و انفعاالت
فقط در دین که مظهر تفکر دوره
ِ
بیولوژیک انسان ارزش گذاری می شود .یعنی ،یک سوخت و ساز
بیولوژیک تبدیل به سند و استداللی شده است دال بر ضعف زن!
زن باید خودش را بپوشاند چون باعث اغوای مرد می شود ،زن
«نجس» است چون پریود می شود! زن ها باید از خودشان ،از
بدنشان ،از موی شان ،از واژن شان متنفر باشند.
در جمهوری اسالمی ،فقر و سرکوب سیاسی ،دین ساالری و
مردساالری دست در دست هم جلو می روند .حکومت اسالمی در
واقع فاشیسم در لباس مذهب است.
کلید واژگون کردن این ها ،آگاهی توده هاست .آگاهی نسبت
به ماهیت مذهب و کارکرد آن در حفظ موقعیت بردگی زنان
بخش مهی از این کسب آگاهی است .مبارزه علیه تئوکراسی**
این رژیم جدا از مبارزه علیه زن ستیزی نیست .پدرساالری در
جمهوری اسالمی با دین ساالری عجین است .نمی توان با یکی
مبارزه کرد و با دیگری نه.
امروزه و تحت حاکمیت یک نظام دینی نمی توان به مردم گفت
عقاید مذهبی تان را برای خودتان نگاه دارید .جهان بینی اسالمی
این حکومت را باید به چالش گرفت و افشا کرد زیرا ستم و استثمار
وحشیانه توده ها را تقویت و زنان را برده می کند و به یک کالم
روابط استثمارگرانه و ستمگرانه میان انسان ها و جهل و نادانی از
واقعیت های هستی و زندگی و جامعه را تقویت می کند.
باید مقاومت علیه حکومت مذهبی را تبدیل به یک مبارزه توده ای
کرد .این فعالیت باید بخشی الینفک از جنبش زنان شود .زیرا،
هیچ جنبش زنانی در هیچ کشوری نمی تواند زنان را علیه ستمی
که به آن ها می شود برانگیزد بدون این که در مورد مکانیسم های
سرکوبشان حرف بزند .در ایران رژیمی حاکم است که با ابزار
مذهب ،ستم بر زنان را به شکل دولتی اعمال می کند و از طریق
آموزش ،تبلیغات و اجبار ،آن را تبدیل به یک فرهنگ و عادت
فراگیر اجتماعی کرده است .ایدئولوژی دینی بخش مهمی از
کارکرد سرکوبگرانۀ این رژیم است .بدون نقد دین و افشاگری در
مورد محتوای ارتجاعی آن هیچ جنبش اجتماعی از جمله جنبش
زنان نمی تواند تبدیل به یک جنبش رهائی بخش شود .نقد دین
صرفا با سکوالریسم ممکن نیست .زیرا سکوالریسم صرفا جدایی
دین از دولت است و به نقد دین گسترش پیدا نمیکند .ما فقط
سکوالر یا خواهان جدائی دین از دولت نیستیم .بلکه ضد خصلت
ارتجاعی ایدئولوژی اسالم که خدا محور است و نه انسان محور،
هستیم .ما ضد خصلت استثمارگرانه و ستم گرانه روابط
اجتماعی اسالمی هستیم .اسالم روابط استثمارگرانه را به رسمیت
می شناسد .حتا در شکل های برده داری .مبارزه با جهل مذهبی
و برای کسب دانش و آگاهی علمی ،چه آگاهی اجتماعی علمی و
چه در مورد هستی ،می تواند قشرهای گوناگون را برای مبارزه ای
آگاهانه علیه رژیم متحد کند .مبارزه آگاهانه علیه محرومیت و
ستم های اجتماعی بدون مبارزه علیه جهل دینی و سرکوب دینی
جلو نخواهد رفت.
*برای مطالعه بیشتر به کتاب «منشأ خانواده ،مالکیت خصوصی
و دولت» مراجعه کنید.
**حاکمیت دینی یا دین ساالری§ .

روز جهانی زن

این فراخوانی است برای همه کسانی که جهانی را نمیخواهند که در آن زنان
فرودست هستند ،کنترل می شوند ،مورد ضرب و شتم قرار می گیرند ،به قتل
میرسند و مثله می شوند.
برای هرکسی که میخواهد به همراهی با زنانی برخیزد که از شیلی تا مکزیک،
هند و ایتالیا به خیابانها آمده و خواهان پایان دادن به تجاوز و آزار جنسی،
زنستیزی و به قتلرسیدن به دلیل زنبودن هستند.
این فراخوانی است برای ایستادن در کنار مردم ال جی بی تی کیو در برزیل که
در مقابله با حملههای فیزیکی راهپیمایی می کنند .فراخوانی است برای شادی
زنانی که در ایران روسریهای خود را دور انداختند.
برای همه کسانی که آینده تاریک ترتیب داده شده توسط رژیم فاشیستی ترامپ/
پنس را نمیپذیرد ،برای هرکسی که نمیخواهد به عقب برگردد ،هر کسی که
واژگون کردن حق سقط جنین و پیشگیری از بارداری را نمیپذیرد .برای هر
کسی که زندگی نابرابر و پر عذاب را نمیپذیرد ،هر کسی که دینمداری مسیحی
که پنس و...پمپئو تالش می کنند احکام آن را وارد قانون کنند ،نمیپذیرد.
در سراسر دنیا ،مرتجعین و بنیادگرایان دینی به حقوق زنان حمله می کنند،
دولت ،دادگاهها و رسانهها در دست آن ها است و به هر گوشه از زندگی و روابط
خصوصی ما حمله می کنند تا تفکرات سنتی که در آن زنان تابع مردان و اقتدار
مردساالرانه هستند را بازگردانند .در سرتاسر جهان مردم آرزو می کنند که این
زنجیر شکسته شود.
و می تواند چنین شود!

این ستم وحشتناک عمیقاً به سیستم سرمایه داری -امپریالیستی گره خورده
است .سرمایه داری -امپریالیستی نمیتواند بدون ستم بر زنان و دیگر ستمهای
جنسیتی کار کند .همانطور که بدون جنگهای امپریالیستی ،غارت محیط
زیست ،ستم بر مردم سیاه و التین و آزار و اذیت مهاجران نمیتواند کار کند .اما
بشریت به این سیستم احتیاج ندارد! نه .ما باید از شر این سیستم خالص شویم،
تنها راه خالص شدن از شر آن یک انقالب واقعی است.
به قول بابآواکیان رهبر حزب کمونیست انقالبی آمریکا «چه می شود اگر دنیا
اینگونه نباشد؟  ...اگر زنان بتوانند در خیابان قدم بزنند و به هر مردی که
مستقیماً با آن روبرو می شوند نگاه کنند و از هیچ چیز نترسند؟ چه می شود اگر
زنان ،دیگر مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار نگیرند ،تحقیر نشوند و حق کنترل بر
بدن خودشان را داشتهباشند؟ چه می شود اگر کسانی که گرایش جنسی متفاوتی
دارند و یا روشی را که در زندگی دوست دارند انتخاب می کنند ،به جای این که
مورد تبعیض و آزار و اذیت قرار بگیرند ،برای تفاوتشان ارزش قائل بود؟ آیا این
بخشی از تنوع بشریت نیست؟ این فقط یک رویا نیست .این چیزی است که می
تواند وجود داشته باشد و این به عهده ما است که با مردم در سراسر جهان آن را
به واقعیت تبدیل کنیم».
در  8مارس ما اعالم می کنیم که به عقب باز نخواهیم گشت .همه زنجیرها
خشم به حق و امید ما برای رهایی بشریت بپیوندید!
رابشکنید! به
ِ
*«تورانقالب» شکلی از سازماندهی است که با هدف آگاه کردن مردم وفراخواندن
آن ها به مبارزه ،به ابتکار حزب کمونیست انقالبی آمریکا ،به مناسبتهای مختلف
و در شهرهای مختلف ترتیب داده می شود§ .
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آلترناتیوهای قالبی برای رهایی زنان
قسمت دوم :مجاهدین خلق

گل بس اعتمادی

چرا مجاهدین نمی توانند رهایی را برای زنان به ارمغان آورند؟ چرا با
همه دگ ر دیسی هایی که در سیاست و ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق
رخ داده است ،هنوز اسالم به عنوان ایدئولوژی محوری و اعتقاد پایه ای این
سازمان نقش ایفا می کند؟ پیش از ورود به بحث ضروری می دانم دو نکته را
یادآوری کنم .یکم :ما قصد نداریم کل پروسه تاریخی مبارزاتی را که سازمان
مجاهدین خلق ایران از دهه چهل تا کنون از سر گذرانده ،نقد کنیم .دوم :نقد
مشخص مقاله حاضر به خط سیاسی و ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق
کنونی در ارتباط با مذهب است .سازمانی که به واقع بعد از شکست انقالب
در ایران و جهان و در پروسه نزدیک شدن مجاهدین به نیروهای امپریالیستی
و مرتجع و در قالب انقالب ایدئولوژیک 1مسعود رجوی ،پایه های فکری خود را
مستحکم تر کرد.
2
به ادعای خودشان مجاهدین مدافع واقعی رهایی زنان هستند ،چون در اولین
تظاهرات زنان بعد از اعالم حجاب اجباری از سوی حکومت خمینی شرکت
فعال داشته اند! در این رابطه دو فاکت تاریخی موجود است .یکی موضع گیری
طالقانی 3که مجاهدین او را پدر معنوی خود می دانستند و دیگری بیانیه خود
سازمان است .طالقانی در مصاحبه روزنامه کیهان در مورد مسئله حجاب اجباری
می گوید":هو و جنجال راه نیندازید .در اسالم حقوق زنان رعایت شده است .برای
خود زنان بهتر است که حجاب داشته باشند .زنان روسری روی سرشان بیندازند
به جایی بر نمی خورد" 4و اما آن چه خود مجاهدین در آن تاریخ منتشر کردند
که با ادعاهای کنونی آنان بسیار فاصله دارد" .ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺠﺎب ،ﺟﻨﺠﺎل
ﺑﻲ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮ ﻧﻴاﻧﮕﻴﺰﻳﺪ" 21اسفند  .1357ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ،در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺠﺎب ،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اي ﺻـﺎدر ﻛـﺮد .در اﺑﺘﺪاي ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،در ﻣﻮرد اﻧﻘﻼب
و آزادي ﻛﻪ ﻛﺴـﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ،ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﮔـﺮدﻳـﺪه ﻛـﻪ اﮔـﺮ آزادي
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺨﺪوش و ﻗـﺎﺑـﻞﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ آزادي را ﭘﺎس
ﻧﺪارﻳﻢ و ﺑـﺮ آن ارج ﻧﻨﻬﻴﻢ ،آن را از ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺑﻮد .در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺠﺎب
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ،ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻬـﺎد اﻧﻘﻼﺑﻲ اﺳﻼم ،ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﭼﻴﺰي ﻧـﻴـﺴـﺖ
ﺟـﺰ ﻛﻮﺷﺸﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻋﺎﻳﺖ و ﺣـﻔـﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻛﻪ
ﺧﻮد ﺑﺪون ﺷﻚ از ﺿﺮورﻳﺎت رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻌﻨﻮي و ﻣـﺎدي اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ...
ﺣﺠﺎب ﺑﺮاي زﻧﺎن اﻳﻦ ﻣﻴـﻬـﻦ ،آن ﻫـﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﺎزه ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻈﻢ
ﻓـﺎﺳـﺪ و ﻣﻨﺤﻂ آرﻳﺎﻣﻬﺮي را ،ﻛﻪ در آن ﻫﻴـﭻ ﻣـﺮزي ﺑﻴﻦ آزادي و ﺑﻲ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎري
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل و ﻧﺎﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎر ﮔﺮان
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ را ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎره و ﺟﺪا از ﺟـﺮﻳـﺎن دراز ﻣـﺪت
ﺗﺪرﻳﺠﻲ ،از دوش ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻣﻴﻬﻦ ،ﭼﻪ زن و ﭼـﻪ ﻣﺮد ،ﻓﺮوﻧﻬﺎد 5.این بیانیه دو
نکته را روشن می کند .اول :از دید مجاهدین ،جامعه برای سالمت اخالقی خود

نیاز به پوشیده نگه داشتن زنان دارد و دوم :برای این که بتوانیم زنان را مجبور
به پوشش اجباری کنیم باید کمی دست نگه داریم .باید حساب شده عمل کنیم
تا افکار عمومی بر علیه ما قیام نکنند!
در این ویدیو تبلیغی 6ادعا می شود ،انقالب ایدئولوژیک جایگاه زنان مجاهد را به
ارتقای کیفی رسانده است .بعد از شکست عملیات فروغ جاویدان ،مسعود رجوی
با تضاد های بسیاری روبرو بود .مهم ترین این تضاد ها پاسخ گویی به نیروهای
متشکل مجاهدین بود که بعد از شکست ها ی پیاپی و پایین آمدن افق مبارزاتی
این سازمان آینده ای برای مبارزه خود متصور نبودند .در جواب به چنین
دغدغه هایی ،انقالب ایدئولوژیک در مجاهدین ،آخرین پیوند ها با دغدغه های
انقالبی و ضد امپریالیستی را بطور رسمی گسست و رهبر را برای مصون ماندن
از موج اعتراضات درونی به جایگاه الوهیت (امام) رساند .انقالب ایدئولوژیک
هم چنین مدعی شد ،توانسته جایگاه فرودست زن را در تشکیالت حل کند و
او را در کنار مردان به مقام رهبری ارتقا دهد .اما آن چسبی که مجوز ایستادن
مریم(زن) در کنار مسعود(مرد رهبر) را صادر کرد"صیغه" بود .ارتقای مقام زن
تنها دستاویزی بود تا تضادی بزرگتر حذف شود .مسئله ناتوانی مجاهدین خلق
در پاسخ گویی به ضرورت های انقالبی موجود در جامعه ایران.
جالب اینجااست که بعد از چهل سال تجربه حکومت ارتجاعی دینی ،مجاهدین
هنوز حق تبلیغ برای اسالم و حجاب را برای خود محفوظ می دانند .آنان
آزادی بیان خود را در این می دانند که حجاب را به عنوان عامل بازدارنده
برای امراض اجتماعی تبلیغ ،و زن را به عنوان عامل فسادی که باید پوشیده
نگه داشته شود ،معرفی نمایند .وقتی به همه این ها حقوق پرطمطراقی که به
مدد پارلمان گردی ها در اروپا و آمریکا رنگ و لعاب گرفته را نیز اضافه کنید،
 7خواهید دید تضاد از هر روزنی بیرون می زند!  8ایدئولوژی این نیروهاست که
جهت و افق و محتوای آنان را تعیین می کند .اسالم در کلیت خود ایدئولوژی
طبقات کهنه تاریخ است .اسالم ایدئولوژی باز مانده از عصر فئودالی و روابط
پدرساالرانه است که در عصر امپریالیستی کارکردهای ویژه و ارتجاعی خود
را یافته است و هرگز قادر نیست مبارزات رهایی بخش مردم از سرمایه داری
و امپریالیسم را رهبری کند .آن چه در ایدئولوژی مجاهدین برای زنان چونان
"رهایی" جلوه می دهد ،همان بالیی است که قرار است بر سر همه جامعه بیاید.
حذف نیمی از جامعه برای مراقبت از روابط استثمارگرانه و حذف همه جامعه
به نفع حاکمان استثمارگر.
با این همه مجاهدین با تفکیک قائل شدن بین اسالم خودشان و اسالم آخوند ها
سعی در نجات دینی دارند که در نص صریح آن ضدیت با زن ،تحقیر ،سرکوب
و نابرابری وجود دارد .طنز ماجرا اینجااست که همه می خواهند آن اسالم ناب
محمدی را اجرا کنند .اصالح طلب ها ،نیروهای ملی مذهبی ،بخشی از ملی ها،
مجاهدین خلق ،بخش عمده سلطنت طلب ها و ...همه اسالم واقعی را در برابر
اسالم بنیادگرایانه آخوندها قرار داده اند .اما دین و به ویژه اسالم در هر لباس
و قبایی در تضاد با مسئله رهایی همه جانبه زنان قرار دارد .این تشریفات و
اضافات نباید بار دیگر توهم ایجاد کنند .خمینی هم ید طوالیی در این جنس
شامورتی بازی ها داشت .اما در نهایت آمد تا ماشین دولتی ناکارآمد رژیم شاه را
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 -8زنان نیروی تغییر ،مریم رجوی

 -1روز  ۲۶مهر سال  ۶۸مسعود رجوی با تقدیم آرم سازمان مجاهدین ،مریم رجوی را به عنوان مسئول
اول سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی و تبعیت ایدئولوژیک و تشکیالتی از او را بعنوان وظیفه برای
مجاهدین مشخص کرد.
2- https//:www.youtube.com/
=watch?v=mLSAWHnjP8w&list=ULASK2L3KzjoY&index.75

 26سپتامبر  ،2019آخرین اظهار نظر تبلیغاتی مجاهدین خلق درباره رهایی زنان در ایران.
 -33آقای طالقانی در گفت و گو با راديو و تلويزيون ايران می گوید»:حجاب اسالمی ،حجاب شخصيت و وقار است
و هيچ اجباری هم در مورد آن در کار نيست .مسلما نظر امام هم به مصلحت زنان ما و هم خواهران و دختران
ماست و هم مطابق با موازين اصول دين مبين اسالم است ...حجاب ساختۀ من و فقيه و اين ها هم نيست،
نص صريح قرآن است .آيۀ حجاب برای شخصيت دادن به زنان است ...آيا اين مانع از آن است که کار اداری
داشته باشند؟ نه ...اصل مسئله اين است که هيچ اجباری هم در کار نيست و مسئلۀ چادر هم نيست».روزنامه  -6لینک در پاورقی شماره دو.
اطالعات 20 ،اسفند .57
 -۱ -7برابری در برابر قانون  -۲آزادی انتخاب پوشش  -۳مشارکت برابر در رهبری سیاسی  -۴برابری
 -4روزنامه کیهان شماره  10657تاریخ  20اسفند .57
اقتصادی  -۵برابری در خانواده  -۶منع خشونت  -۷منع بهره کشی جنسی  -۸لغو قوانین شریعت آخوندی
 -5موضع مجاهدین در تظاهرات هشت مارس  57به نقل از نشریه جهان نوین ویژه نامه هشت مارس  -۹تسهیالت اجتماع
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 -9مسیح علی نژاد فعال خود خوانده زنان که بر رخش خونین ترامپ سوار است.

من برادر نیستم آقای

7

شماره شصت و نه

به شکلی خشونت آمیز کارآمدتر کند و منافع طبقات کهنه و پوسیده
جهانی را در جهت بهره کشی و ستم بر مردم تامین نماید .انقیاد
قرون وسطایی زن ،حلقه استراتژیک این خوش خدمتی بود .مهم نیست
چه تعداد از طبقات و اقشار جامعه رهایی خود و همه را در تمسک
جستن به دین و اسالم تصویر کنند .این ایدئولوژی همواره نشان داده در
همدستی با طبقات استثمارگر و روابط ستمگرانه کوتاهی نمی کند و
مهم ترین متحد استراتژیک این طبقات برای به زانو درآوردن تقالهای
رهایی بخش جامعه است.
مجاهدین ،حامی و حافظ دولت و نظم و نظام جامعه سرمایه داری
و مالکیت خصوصی و بازار آن هستند .آنان در برنامه سیاسی خود
جمهوری دموکراتیک اسالمی را پیشنهاد داده اند .هرچند روزگار اقتضا
می کند که بر واژه کلیدی "اسالمی" کمتر اتکا کنند و سعی دارند خود
را چنان نیرویی سکوالر جلوه دهند و حتی جدایی دین از دولت را به
عنوان یکی از ویژگی های حکومت آینده قلمداد می کنند .با این همه،
مجاهدین ،جهان بینی ارتجاعی و مذهبی دارند و این افق کوتاه دست
آنان را در مبارزه همه جانبه با تمامی اشکال استثمار و ستم می بندد.
در ارتباط با زنان نیز ستم بر زن حلقه کلیدی تقویت عناصر حیاتی
جامعه کهنه است .در این جهان بینی ،حجاب نشانه است .نشانه ای
برای تطهیر و تقویت جایگاه رئیس تشکیالت! پدر خانواده و در نهایت
دولت طبقاتی و طبقه حاکم!
مجاهدین با همه فیگور رهایی بخش شان هرگز نتوانستند این تضاد
پدرساالری و فیگورهای مدرن سکوالرشان را حل کنند .در روابط
درونی ،سخت گیر و مرتجع و در روابط بین الملل به اقتضای ضرورت ها،
روشنفکر و سکوالر و آزادی خواه می شوند .مجاهدین نیز درست مانند
جمهوری اسالمی ،فردای رسیدن به قدرت باید بتوانند با تضاد های
واقعی در جامعه روبرو شوند .آن ها راه حلی برای درد و رنج مردم
ندارند .اینجا است که ایدئولوژی عقب مانده مجاهدین در برابر زنان به
اهرمی برای ساکت کردن بخشی از جامعه تبدیل خواهد شد .تجربه ای
که چهل سال در سیستم جمهوری اسالمی عمل کرده است به همین
دلیل است که آنان حق "تبلیغ" این ایده ارتجاعی را برای خود محفوظ
میدانند.
باید گفت حل شدن تضاد نیروهای مرتجع اسالمی و امپریالیستی با زنان
نه از مسیر مسیح 9می گذرد و نه مریم! نه خدایان و نه خدای زادگان،
هیچ کدام رهایی واقعی را به همراه نخواهند داشت .ستم بر زن به عنوان
معضلی جهانی و تاریخی برآمده از شیوه معینی از زیست اجتماعی
انسان ها و شکل معینی از تقسیم کار اجتماعی در بین آنان است .این
تقسیم کار که بر اساس بهره کشی انسان از انسان تنظیم و هدایت می شود،
در طول تاریخ زمینه ساز جنس دوم شدن زنان است .با پیچیده تر شدن
روابط سرمایه دارانه در عصر حاضر ،یعنی جهانی که دوره امپریالیستی
پیشرفته ای را از سر می گذراند ،انقیاد زنان نیز اشکال مختلف به خود
گرفته است .باچنین تحلیلی تنها زمانی می توان از رهایی سخن گفت که
رابطه علمی درستی بین افق برآمده از تحلیل عمیق و جامع تاریخی-
جهانی "رهایی همگان" و موضوع مشخص "ستم بر زن" برقرار کرد.
رهایی زنان پیوند ناگسستنی با رهایی جامعه و تاریخ از روابط طبقاتی
و بهره کشی انسان از انسان دارد .این راه حل طبقاتی واقعی ،بر علم
کمونیسم استوار است که توان در هم شکستن تمامی روابط عقب مانده و
ارتجاعی در زیر بنای تولیدی و روبنای سیاسی و اجتماعی جامعه را دارد
و می تواند روابط نوین ایجاد کرده ،جامعه را بنیادا متحول نماید .ناتوانی
در درک صحیح این موضوع ما را به انحراف خواهد کشاند و نیروهای
سیاسی و آلترناتیو های قالبی را تقویت خواهد کرد§ .

نظامی و مبارزه فکری

ریحانه رهنمایی

در فضای بعد از حوادث آبان ماه  98و کشتاری که حاکمیت علیه مردم عادی به
راه انداخت ،در رسانه های اجتماعی نظیر فیس بوک ،توییتر و اینستاگرام و حتی
در دنیای واقعی ،بحث مبارزه مسلحانه داغ شده است .در بسیاری از فضاهای
مجازی ،مردم درباره این موضوع حرف می زنند .مثال ،از خود و دیگران می پرسند
که از کجا می شود سالح تهیه کرد و حتی بعضا وارد بحث های مهم تر می شوند.
مثال این که ،چطور می شود مبارزه نظامی علیه جمهوری اسالمی را به پیش برد و
در این مبارزه پیروز شد .افرادی که سابقه یا دانش بیشتری در امور نظامی دارند،
این جا و آن جا پیش قدم می شوند و برای آن ها که در این زمینه سابقه ای ندارند،
توضیحاتی ارایه می دهند .سایرین نیز پیشنهادها ،ایده ها و مشاهداتی که بعضا
بسیار الهام بخش و روشنگر هستند را به اشتراک می گذارند .من هم چون از قبل
در مبحث مبارزه نظامی برای کسب قدرت سیاسی مطالعاتی داشتم ،در بعضی
از مباحث مشارکت می کنم و چون زن هستم بعضا با برخوردهای مردساالرانه
هم مواجه می شوم .اینجا یکی از مشاهداتم را باز گو می کنم .مشاهداتی که تاکید
دوباره ای است بر این که مبارزه برای ساختن دنیایی بهتر ،فقط نیازمند سالح
نیست(گرچه بسیار ضروری است) بلکه مبارزه فکری باید همیشه پا به پای سایر
اشکال مبارزات پیش برود.
ِ
خشونت در
در یکی از مباحث توییتری که من نیز درگیر شدم ،دو مساله
ِ
خشونت سازمان یافته (مثال
سطح فردی (مثال خشونت یک قاتل زنجیره ای) و
خشونت نیروهای انتظامی و بسیج علیه مردم) با هم به غلط خلط شده اند.
آموزش خشونت و نحوه بازتولید آن با استفاده از
در این رشته توییت درباره
ِ
شگردهای روان شناختی تاکید شده بود .گرچه تئوریهای روان شناسی ،مباحث
مربوط به آموزش و نقش محیط در تولید افرادی که در سطح فردی به خشونت
دست می زنند ،عناصری از حقیقت دارند و تا حدودی می توانند جنبه هایی از
ِ
خشونت فردی را توضیح بدهند ،ولی به هیچ وجه نباید از
مساله شکل گیری
این تئوری هایِ روانشناسی در مباحث اجتماعی استفاده کرد و سعی کرد که
پدیده های اجتماعی را با تئوری های روانشناسی توضیح داد .خشونت و اعمال
زور که توسط دولت و ارتش ها بر مردم وارد می شود ،یک پدیده اجتماعی است
و بخشی از عملکرد دولت طبقاتی حاکم است و نمی توان آن را این طور توضیح
آموزش دیده اند .نمی توان
داد که افراد پلیس خشونت می کنند چون این طور
ِ
آموزش خشونت به سربازها یا نیروهای ضد شورش
سرکوب شورش  98را با
ِ
ِ
خشونت دولت (ارتش ،پلیس ،نیروهای ضد شورش و سایر نیروهای
توضیح داد.
نظامی وابسته به دولت) تنها در چهارچوب تضا ِد بین منافع توده های
مسلح و شبه
ِ
مردم و قشری که حاکم است و می خواهد دیکتاتوری خود را اعمال کند ،قابل
توضیح است .گرچه هر رفتار انسانی ابعاد فردی هم دارد ولی این مساله یک
امر اجتماعی است که ابعاد اجتماعی آن جنبه تعیین کننده دارد .به همین
دلیل نمی توان وقتی بحث مبارزه نظامی برای کسب قدرت سیاسی می شود،
ادعا کنیم که شهروندان عادی که در معرض آموزش خشونت ورزی نبوده اند ،در
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مسلح دولتی که به صورت سیستماتیک برای
مبارزه میدانی با نیروهای
ِ
خشونت ورزی آموزش دیده اند ،ناگزیر بازنده خواهند بود .نه! یک ایراد
عمل
 8بزرگ در این روش شناسی وجود دارد .مبارزه توده های مردم ،یک
ِ
اجتماعی و سیاسی است که گرچه مثل هر عمل انسانی دیگر ،جنبه های
عمل عمدتا اجتماعی محسوب
فردی نیز در آن دخیل است ولی هم چنان یک
ِ
می شود و باید با قواعد دنیای اجتماعی و نه دنیای روان شناسی فردی آن را
توضیح داد.
از سوی دیگر بین دالیل و انگیزه های خشونت ورزیِ هر گروه ،تفاوت وجود دارد .مبارزه
نظامی ،زمانی که توسط توده های مردم و برای نیل به هدف نابودی ستون هایِ ستم جامعه و
ساختن دنیایی نو رخ می دهد ،خشونت عادالنه علیه ستم گران خود است .اما یک رفتار فردی
نیست و اصول اخالقی خشونت عادالنه ،زمین تا آسمان با اصول حاکم بر نیروهای نظامی
این رژیم یا رژیم های دیگر یا جنگ ساالران اسالم گرا فرق می کند .این خشونت عادالنه ،یک
رفتار جمعی برای رسیدن به یک هدف اجتماعی است و فقط با قواعد دنیای اجتماعی می تواند
توضیح داده شود .این مبارزه عرصه ناگزیر برخورد تضادهای گروه هایی از جامعه است که
به شیوه دیگری نمی توانند این تضاد را حل کنند .در این مبارزه بی شک افراد متفاوت به
شیوه متفاوتی عمل می کنند ،مثال ممکن است فردی از خود گذشتگی بیشتری نشان دهد
یا فرد دیگری دست به انتقام شخصی بزند ،ولی در مجموع اهدافِ استراتژیک و رهبری
یک مبارزه است که تعیین کننده چگونگی اعمال قهر است .از این رو نمی توان نتیجه گرفت
که چون مردم برای خشونت ورزی آموزش ندیده اند در مبارزه نظامی با ارتش های دولتی،
مثال در جنگ با نیروهای ضد شورش ایران شکست خواهند خورد .بی شک توده ها قبل از به
دست گرفتن سالح ،باید آموزش نظامی ببینند ،ولی نه تنها نیازی به آموزش خشونت ورزی
نیست ،بلکه برعکس موتور محرکه ارتش رهایی بخش خلق ،آموزش ایدئولوژیک مردم درباره
ساختن جامعه ای که مجازات
اهداف و جامعه ای است که می خواهند بسازند .ارتشی که برای
ِ
اعدام ندارد ،نابرابری جنسیتی و طبقاتی در آن ریشه کن شده و ...مبارزه می کند ،خشونت
کور نمی کند و خشونت برای انتقام را بر نمی تابد .نحوه مبارزه این گروه از مردم با قواعد
جنگ خلق و مبارزه توده ای تعیین و توضیح داده می شود و نه قواعد روان شناسانه خشونت.
دست بر قضا ،تاریخ در تجربه جنگ درازمدتِ انقالب چین نشان داده است که اگرتوده های
تهیدست ،رهبری و استراتژی درست داشته باشند و به علم مبارزه نظامی مسلح باشند،
می توانند ارتش های امپریالیستی قدرتمند نظیر ارتش ژاپن را شکست بدهند.
و اما نکته دوم:
ما در جامعه ای زندگی می کنیم که هر روزه ستم و تحقیر زنان را بازتولید می کند .جامعه ای
که از زنان می خواهد به نقش های سنتی مشغول بوده و حتی اگر وارد کار و دنیای اقتصادی
می شوند ،از مباحث نظری دوری بجویند .در چنین جامعه ای از زنان انتظار نمی رود که
بتوانند درباره مبارزه نظامی اظهار نظر کنند ،دانشی در این زمینه داشته باشند ،تحلیل مردی
را رد کنند و از تاریخ مبارزات نظامی دیگر مثال بزنند .این کارها زنانه نیست و چنین زنانی
وجود ندارند .اگر کسی به ویژه در فضای مجازی با هویت زنانه چنین بحث هایی می کند،
احتماال مردی است که عکس پروفایل زنانه انتخاب کرده و اسم و رسم زنانه برای خود درست
کرده است .ولی زهی خیال باطل! زنان نه تنها می توانند که باید وارد مباحث نظامی شده
و در مبارزه ای که مردم در این کشور در پیش رو دارند ،نقش رهبری را بازی کنند .مساله
مبارزه ،مربوط به یک گروه خاص نیست .مبارزه برای دنیای بهتر سهم و وظیفه تک تک افراد
آگاه از هر جنس و سن و طبقه است.
و این جمله آخرخطاب به مخاطب توییتری است که مرا "آقای برادر" خطاب کرد .آقای
برادر ،من برادر نیستم ،من یک زنم .درباره مباحث نظامی مطالعه داشته و آثار نظامی مائو
تسه دون را به صورت گروهی مطالعه کرده ام .بر خالف آنچه شما فکر می کنید ،مداخله
در امور نظامی ،امری مردانه نیست .زنان بسیاری در ارتش های رهایی بخش جنگیده اند و
زنان بیشتری باید در مبارزات آینده در شکل مبارز ،رهبر و پیشرو میدان ظاهر شوند .وقت
آن است که هنگامی که تفنگ بر می داریم تا با دشمن طبقاتی مبارزه کنیم ،با آثا ِر مخربِ
دشمن بیرونی
جامعه پدرساالری درون ذهن مان هم مبارزه کنیم و در عین این که به جنگ
ِ
می رویم ،ذهن مان را هم از کلیشه های جنسیت زده پاک کنیم .برای ساختن یک دنیای بهتر
از مبارزه فکری با خود و دیگران غافل نشویم§ .

نقدی بر مقاله ستم علیه
زنان و تکلیف ما

ترانه صالحی
آزاده صمیمی

دردوشماره قبل نشریه عصیان ،نقدمان به مطلبی با
عنوان "ستم علیه زنان و تکلیف ما" به امضای لیال که
در کانال تلگرامی "دانشگاه ما" منتشر شده بود را طرح
کردیم .در این شماره ،نقد و بررسی این مطلب را به
پایان می بریم.
برخی مسائل تئوریک دیگر :خانواده زیربنا است یا

روبنا

پدرساالری که در همه جوامع طبقاتی فاکتور مهمی در
حفظ ثبات اجتماعی جامعه بوده ،هم نقش اجتماعی،
فرهنگی و ایدئولوژیک داشته است و دارد و هم نقش
اقتصادی .وقتی صحبت از پدرساالری می کنیم منظور،
هم نقش خانواده است و هم حق و امتیازاتی که جامعه
طبقاتی به مرد می دهد و زن را فرودست مرد کرده
و علیه او تبعیض قانونی و اقتصادی روا می دارد.
خانواده همواره محور پدرساالری و مرکز سازمانده و
ِ
فعالیت زن (تصاحب محصول کارش)
تصاحب کنندۀ
و تولید کننده ایدئولوژی ستم بر زن است .همه این ها
بخشی از کنترل اجتماعی است .نه فقط کنترل اجتماعی
زن بلکه کنترل اجتماعی کل جمعیت جامعه.
کار خانگی

حال بپردازیم به مساله کار زن در خانه که
فمینیست های زیادی از جمله فدریچی در مورد آن
تحقیق و نظر دهی کرده اند .این کار به عنوان «کار
پرداخت نشده» طرح می شود .یعنی کاری که زن در
رابطه با تولید مثل نسل های جدید و تامین معیشت
خانوار انجام می دهد .در دهه هفتاد و هشتاد میالدی
مناظره بزرگی در مورد این که آیا این کار مولد است یا
غیر مولد و ارزش اضافه تولید می کند یا نه درگیر بود.
بله ،کار خانگی به این معنا که «ارزش اضافه» تولید
نمی کند ،کار غیر مولد است .این کار ،ارزش مصرف
تولید می کند و در عین حال که مستقیما ارزش اضافه
تولید نمی کند اما شرایطی را آماده می کند که سرمایه
از طریق آن ،ارزش اضافه تولید کرده و انباشت می کند.
کار زن خانه دار ،کار اجتماعا الزم غیر مولد است و عامل
مهمی در فراهم کردن شرایط برای کار مولد که ارزش
اضافه تولید می کند .بنابراین برای انباشت سرمایه
بسیار مهم است.
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در مورد این که کارخانگی «کار پرداخت نشده» است ،باید گفت هم آری
و هم خیر .در نظام مزدی که در طول عمر سرمایه داری تکوین یافته است،
مزد کارگر به عنوان مزدی که نه تنها برای احیاء نیروی کار وی الزم
است بلکه برای تولید نسل آینده از کارگر الزم است ،محاسبه شده است.
این شکل ایده آل نظام مزدی است که در کشورهای سرمایه داری
پیشرفته و آن هم در دوره های رونق سرمایه داری محقق می شود .اما در
اکثر نقاط جهان ،کار زن در خانواده ،کاری که در رابطه با نگه داری از
کارگر و تولید مثل و نگه داری از نسل جدید انجام میدهد ،در واقع
یک «بیگاری» است .مشابه آن چه که در اوایل توسعه سرمایه داری
در اروپا نیز وجود داشت .مارکس این وضعیت را به طور موجز در فصل
هشتم از جلد اول سرمایه به خوبی نشان میدهد .کار زن در خانواده
یک «بیگاری» است که سرمایه دار در انباشت بی وقفه با کمک گرفتن از
ساختار پدرساالری سازمان می دهد .سرمایه همواره گرایش به دزدیدن
زمان کار زنده دیگری را دارد .یعنی زمان کا ِر بدون پرداخت برابر در برابر
نیروی کار .هرچند که «سرقت» هستۀ سخت روابط استثمارگرانه نیست
و هستۀ سخت آن پرداخت مزد در برابر نیروی کار است .اما سرمایه دار از
«زور» برای «ارزان تر خریدن» نیروی کار یا سرقت زمان کار زنده دیگری
استفاده می کند .پس ،هستۀ سخت استثمار سرمایه داری مبادله برابر
ارزش نیروی کار دیگری با مزدی است که برای بقای کارگر ضروری است،
اما این هسته سخت هاله ای از کشسانی یا االستیسیته را در کارکرد خود
دارد و به سرمایه دار اجازه میدهد که سودآوری خود را از این طریق یعنی
باال بردن نرخ استثمار افزایش دهد .کار کودک ،کار زن و کار برده سیاه
در اوان توسعه سرمایه داری ،آن طور که مارکس در فصل هشتم نشان
می دهد چنین خصلتی داشت که قوۀ محرکۀ آن همان قوۀ محرکه اساسی
سرمایه داری بود که همواره گرایش به تصاحب هرچه بیشتر «کار اضافه»
و هرچه محدودتر کردن «کار الزم» دارد و رقابت میان سرمایه داران
فقط منجر به افزایش بهره وری کار از طریق فن آوری پیشرفته تر در تولید
نمی شود ،بلکه به یافتن انواع و اقسام طرق تصاحب کار دیگری و فعالیت
زنده دیگری به نابرابرترین شکل (یا فوق استثمار) می انجامد.
در این جا می توان نگاهی به استفادۀ سرمایه داری از ساختار پدرساالری
کرد .برای دولت بورژوازی ،ساختار پدرساالری نه تنها کارکرد روبنایی و
فرهنگی کنترل اجتماعی و سیاسی و ایدئولوژیک دارد بلکه به سرمایه داری
کمک می کند که بتواند بیش از آن چه برای نیروی کار پرداخت کرده است،
«کار اضافه» تصاحب کند .به این معنا کار زن در خانواده یک «بیگاری»
است که سرمایه دار در انباشت سودآور سرمایه به واسطۀ خانوادۀ پدر ساالر
سازمان میدهد( .برای این بحث رجوع کنید به فصل هفتم و هشتم و نهم
از جلد اول سرمایه .حسن مرتضوی نشر الهیتا).
این مساله با «برابری» هم حل نخواهد شد هرچند که مبارزه برای
«برابری» باید باشد و عادالنه است .به قول مارکس «میان حقوق برابر،
زور فرمان می راند( ».مارکس .سرمایه جلد اول ،فصل هشتم .ص .257
مرتضوی .نشر الهیتا) قانون «مبادلۀ برابرها» در رابطۀ میان کارگر و
سرمایه دار ،به شکل مبادلۀ مزد برابر در مقابل نیروی کار برابر نمی ماند
زیرا قانون ارزش در تولید سرمایه داری گرایش به تخطی از این دارد« .میان
حقوق برابر ،زور فرمان می راند» به این معنا که قوۀ رانشی سرمایه داری
اجتماعی قدرت سیاسی حاکم
به سمت طرفی است که محتوا و خصلت
ِ
و نظام اقتصادی حاکم در کنار آن است .در نظام سوسیالیستی نوین
آینده نیز رابطه «برابری» بر مبنای «به هر کس به اندازه کارش» قانونا
حاکم خواهد بود .اما همین «به هر کس به اندازه کارش» نابرابری تولید

می کند و برای مقابله با آن« ،زور» به شکل «تبعیض
مثبت» فرمان خواهد راند .هرچند قانون «به هر کس
به اندازه کارش» حاکم خواهد بود اما آگاهانه به سمت 9
«به هر کس به اندازه نیازش» سوق داده خواهد شد .به
طور مثال در تجربۀ چین سوسیالیستی ،زنان در کارخانه و
کمون های روستایی در هفتۀ عادت ماهانه یک دگمه قرمز بر
کت خود می زدند که برای همه روشن باشد نمی توانند به همان
شدت هر روز کار کنند ،اما حقوق کامل و برابر خود را دریافت میکردند.
به طور کلی در جامعه سوسیالیستی از طرق مختلف مانند خارج کردن
بسیاری از اقالم مورد نیاز از حالت «کاال» به خدمات عمومی آگاهانه «از
هر کس به اندازه کارش» به سمت «از هر کس به اندازه توانش و به
هر کس به اندازه نیازش» سوق داده خواهد شد .در جامعه سوسیالیستی
آینده در کارخانه ها و کمون ها ،جلسات بحث و جدل بر سر سیاست های
دولت و اوضاع جهان و چگونگی مدیریت تولید ،بخشی از «روز کار»
محسوب خواهد شد .مرتبا گرایش به آن خواهد بود که زمان کار کارگران
نه فقط به «اندازه کارش» بلکه صرف نیازهای ذهنی از قبیل پرداختن به
علم و سیاست و درگیر شدن در مدیریت تولید بخشی از کار رسمی باشد.
این گرایش آگاهانه باید تا زمانی ادامۀابد که در سطح جهان چهار کلیت*
حاصل شود ،این «زور» در جهت از بین بردن تمام آثار برجای مانده از
استثمار و ستم جامعه گذشته اعمال خواهد شد.
درک های اکونومیستی در مورد پرولتاریا در میان کسانی که خود را
کمونیست می دانند ،لطمات زیادی به شناخت از واقعیت ها زده و مانند
چشم بند ضخیمی نگذاشته تغییرات و جا به جایی های عظیمی که در
مقیاس جهانی در انباشت سرمایه رخ داده است ،ببینند .به ویژه آن که
این جا به جایی و تغییرات شامل ورود زنان به نیروی کار در شمار کیفیتا
بزرگتر از قبل بوده است .اما فقط مساله تعداد و شمار نیست بلکه در
شکل های کار هم تغییرات بزرگی رخ داده و بی ثبات کاری و کار منعطف
گسترده شده است و نه تنها اسکان بی ثبات و حاشیه ای گسترش یافته
بلکه خو ِد کار هم حاشیه نشین وبی ثبات شده است .یکی از شاخص های
گرایش اکونومیستی در جنبش کارگری (که لنین آن را گرایش بورژوایی
در جنبش کارگری خوانده است) این است که کار را به «مهم و غیر مهم»
تقسیم می کنند و کار خانگی را کم اهمیت تر تلقی می کنند .این گرایش،
کمتر تمایل دارد که در میان طبقه کارگر و توده های ستمدیده به اقشار
تحتانی این طبقه و توده ها نگاه کند و پتانسیل انقالبی آن ها را ببیند.
تحقیر کردن مبارزه با حجاب اجباری و تحقیر کار خانگی زنان در واقع
عدم تمایل به بسیج قشرهای انفجاری تر ستمدیدگان و استثمار شوندگان
است .شیوه های کارگریستی و اتحادیه ای در زمینه بسیج این قشرها کامال
سترون و بی قدرت هستند .در واقع امید به چک و چانه زدن در چارچوب
سیستم موجود در میان این قشرها بسیار ضعیف است و این ضعف را
جریان های کارگریست اکونومیست به عنوان عقب ماندگی این نیروی کار
سرگردان و بی ثبات کار قلمداد می کنند و شمار عظیمی و چه بسا اکثریت
این قشر زنان هستند.
جواب این اکونومیسم را نباید با یک نوع اکونومیسم دیگر داد .مثال نباید به
سیاست «اینترسکشنالیتی» افتاد که چون ستم اجتماعی بر زن کارگر به
عنوان زن ،با استثمار او به عنوان کارگر «تقاطع» می کند ،او را تبدیل به
یک سوژۀ بسیار انقالبی می کند .به یک کالم ،نمی توان جواب اکونومیسم
سنتی را با اکونومیسم غیر سنتی داد .ستم بر زنان را باید در ابعاد
متفاوتش دید و درک کرد .این ستم در تمام نسوج جامعه رسوخ می کند
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و با الیه های مختلف ستم و استثمار تداخل می کند.
اگر مساله را این طور نبینیم و صورت بندی نکنیم
( 10یعنی آن طور که واقعا هست) دچار یک نوع اکونومیسم
جدید می شویم .افزون بر این که دچار معرفت شناسی
ابزارگرایانه و متدولوژی ماتریالیسم مکانیکی می شویم.
در مقاله «ستم علیه زنان و تکلیف ما» با تکیه بر تحلیل
مارکس از سرمایه ،صورت بندی جالب توجهی از رابطۀ میان ورود
زنان به بازار کار و «جمعیت اضافه صنعتی» می کند .این مبحث درازی
است اما مایلیم توجه نویسنده را به یکی از جا به جایی ها و تغییرات
بزرگ که با گلوبالیزاسیون سرمایه داری رخ داده است ،جلب کنیم .اثرات
گلوبالیزاسیون سرمایه داری تمام این مقوله ها را دچار تغییرات بزرگ
کرده است که در باال به آن اشاره شد .این در مورد اضافه جمعیت صنعتی
هم صادق است .امروزه با جمعیت «زیادی» مواجه هستیم .جمعیتی که
به طور استراتژیک برای سرمایه «زیادی» است و خارج شدن قطعی آن
از مدار تولید بر انباشت سودآور سرمایه تاثیر نمی گذارد .این جمعیت
«زیادی» شامل قشرهای تحصیل کرده نیز هست .در عصر گلوبالیزاسیون
کشورهایی مانند عراق و سوریه می توانند از مدار انباشت سودآور سرمایه
خارج شوند اما حتا بازارهای بورس تکان نخورند .این «جمعیت زیادی»
روندی است که با رباتیزه شدن هرچه بیشتر فرآیندهای تولید صنعت و
مانوفاکتور افزایش خواهد یافت و تاثیر مهمی بر گسترش پورنوگرافی و
تجارت سکس گذاشته و حتا موجب رشد و گسترش برده داری شده است.
«جمعیت زیادی» در شکل گسترش صنعت سکس که مصداق برده داری
معاصر است بازتاب می یابد .حتا زنان تحصیل کرده در بازارکار با این
مواجه می شوند که بیشترین متقاضی آنان ،صنعت سکس است و نه
کارخانه و مهندسی و شرکت های تجاری و غیره.
نکات قابل انتقاد

در تئوری های گذشته مارکسیسم نکات غلطی هست که مانند هر علم
دیگر به مرور زمان آشکار شده و باید برطرف کرد .مثال انگلس نتیجه
می گیرد که زنان با ورود به صنعت رها خواهند شد و با رشد صنعت
سرمایه داری اهمیت خانواده کم می شود و نقش خانواده در تولید و
بازتولید نیروی کار کم یا بی اهمیت می شود .بعدها این اظهار نظر پایه ای
شد برای خط های غلط مختلف در جنبش کمونیستی .فمینیست هایی
که خود را مارکسیست می دانند به برخی از این مشکالت در تئوری های
اولیه مارکسیسم پی بردند .خیلی زودتر از کمونیست ها .آن ها به درستی
انگلس را به خاطر ایده آلیزه کردن خانواده پرولتری نیز نقد می کنند.
جنبش کمونیستی تقریبا همیشه بر این یافته های علمی فمینیست ها
چشم بسته است .در حالی که آن ها خدمات مهمی به شکل گیری تفکر
همه جانبه تر در مورد کارکرد پدرساالری در نظام سرمایه داری کرده اند.
فمینیست های مارکسیست اغلب اوقات نتوانسته اند خدمات خود را به یک
بدنه فکری علمی منسجم تبدیل کنند .اما خدماتی مهم کردند که ما باید
از آن ها یاد بگیریم ،در عین حال که اشتباهاتشان را نقد می کنیم.
جنس و جنسیت و طبقات

در مقاله بحثی در مورد جنس و جنسیت شده است .برای روشن کردن
درک خودمان ذکر چند نکته را الزم می دانیم« :جنس» یک مشخصه
بیولوژیک است .مونث و مذکر .اما جنسیت یک سازۀ اجتماعی است.
انسان ها مونث و مذکر به دنیا می آیند اما از طریق نهادهای جامعه

طبقاتی تبدیل به زن و مرد می شوند  .این تقسیم کار جنسیتی زنان
و مردان همه طبقات را در بر می گیرد .اما این تقسیم کار جنسیتی با
تقسیم طبقاتی تداخل می کند .این تقسیم کار جنسیتی جزئی الینفک
از جامعه طبقاتی است اما مساوی با تقسیم طبقاتی نیست .خود این
مقوله اجتماعی که رابطه فرودست و باال دست مرد و زن وجود دارد
به تقسیم جامعه به طبقات مربوط است ،اما همان چیز نیست .بنابراین
رابطۀ ستم بر زنان جزئی الینفک از تقسیم جامعه به طبقات است اما
قوای محرکۀ خودش را در جامعه دارد و قابل تقلیل یک به یک به
عملکرد زیربنا نیست اما در نهایت ریشه در آن زیربنا دارد .اما مساوی
با روابط طبقاتی نیست .برای همه ،روابط طبقاتی واسطه گری می کند.
این رابطه اجتماعی ستم گرانه در میان همه طبقات عمل می کند-
درمیان پرولتاریا میان زن و مرد و در میان قشرهای بورژوا میان زن و
مرد-گرایش مضری هست که گویی برای کمونیست ها فقط ستمی که
قشرهای پرولتری و زحمتکش تجربه می کنند مهم است و باقی مهم
نیست .این نیز یکی دیگر از شاخص های جریان های اکونومیست است.
به قول لنین (در «چه باید کرد») طبقه کارگر باید به تمام شکل های
ستم و اجحاف و استثمار که در جامعه علیه هر قشری روا داشته
می شود واکنش نشان دهد .اصال رهایی طبقه کارگر در گرو محو کردن
تمام اشکال ستم و استثمار و رهایی کل بشریت از نظام طبقاتی است.
ستم بر زن و رهایی زن یک موضوع بنیادی برای انقالب کمونیستی و
استقرار جامعه سوسیالیستی در ایران و هر کشور دیگر است .تشخیص
این ضرورت و جواب به آن عنصر تعیین کننده ای در ساختن جنبشی
برای انقالب کمونیستی است .بدون تشخیص این ضرورت و جواب
صحیح به آن حفره ای بزرگ در تئوری کمونیستی به وجود می آید
که آن را لنگ می کند و بدون داشتن سیاستی که این ضرورت را
تغییر دهد از هیچ جنبش کمونیستی انقالبی نمی توان سخنی به
میان آورد.
ستم بر زن نهاد مهمی از ساختمان جامعه طبقاتی است و حتا در دوره
گذار سوسیالیستی (دورانی که از سرمایه داری گسست شده ولی هنوز
به کمونیسم که فقط در جهان می تواند مستقر شود ،نرسیده است)
یکی از دینامیک های بسیار مهم محو  4کلیت * است.
ستم بر زنان گسلی اجتماعی است که پتانسیال می تواند جامعه را از

هم بگسلد .یعنی می تواند در ثبات یا بی ثباتی جامعه نقش مهمی

بازی کند .این تاثیر را در سطوح اقتصادی ،ایدئولوژیک و اجتماعی
دارد و در رابطه دیالکتیکی با آن ،جابه جایی ها و دگرگونی های بزرگی
که در زیربنای جامعه و انباشت جهانی سرمایه و تغییرات اجتماعی

بزرگ که در چارچوب سرمایه داری رخ داده است .تناقض اینجااست:
پدیده ای که پتانسیل از هم گسیختن را دارد و خیلی بیشتر از دهه
 60و  ،70اما خط و نفوذ کمونیست ها در آن خیلی ضعیف است .چالش

جنبش انقالبی زنان همین جااست و آزادی اش را نیز با تشخیص این
چالش و تغییر آن به دست خواهد آورد.

*چهار کلیت اشاره به مبحثی دارد که مارکس پایه اش را در اثر مبارزات
طبقاتی در فرانسه ( )1848-1850گذاشت .او گفت :دیکتاتوری
پرولتاریا مشخصا گذاری است به محو کلیه تمایزات طبقاتی ،محو
کلیه روابط تولیدی که مبنای آن تمایزات طبقاتی است ،محو کلیه
روابط اجتماعی که منطبق بر آن روابط تولیدی است و انقالبی کردن
کلیه ایده هایی که منطبق بر آن روابط اجتماعی است§ .
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نساء)

مردان ،از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است و از آن جهت که از مال خود نفقه می دهند ،بر زنان تسلط دارند .پس زنان شایسته،
فرمانبردارند و در غیبت شوی عفیفند و فرمان خدای را نگاه می دارند .آن زنان را که از نافرمانی شان بیم دارید ،اندرز دهید و از خوابگاهشان دوری کنید

و بزنیدشان .اگر فرمانبرداری کردند ،از آن پس دیگر راه بیداد پیش مگیرید و خدا بلندپایه و بزرگ است.

عصیان :همه ادیان برآمده از جامعه طبقاتی ،زن را به انقیاد کشیده اند .جان مایه دین ،سرکوب همه جانبه ای است که بر فکر ،احساس ،بدن ،رفتار و قدرت

تصمیم گیری زنان اعمال می کند .اگر می خواهید با خرافه و دین بجنگید ،باید علیه کلیت روابط اجتماعی و اقتصادی طبقاتی که زاینده و بازتولید کننده
این عقب ماندگی است ،مبارزه کنید .دیو پوسیدۀ مذهب با خون تازه استثمار سرمایه داری جان دوباره گرفته است .جهان ما و قرن ما ،عصر مبارزه با هر
شکل از ارتجاع و عقب ماندگی است .مالکان باور کرده اند زن مایملکشان است .باید با روابطی که مالکیت را مقدس می شمارد و حق تملیک بدن و کار
زن را در اختیار روابط مردساالر طبقاتی قرار می دهد ،جنگید.

در ادیان مختلف آمدهاست که:
فلسفه تحریم رابطه مردان با مردان و زنان با زنان
ایناست که این امر بر خالف طبیعتی است که
خداوند برای زن و مرد قرارداده و به خاطر ایناست
که اگر مردان و زنان همجنسگرا شوند ،نسل بشر قطع
میگردد ،و تدبیر زندگی اجتماعی به فساد میگراید ،و
دنیا به ویرانی می کشد.

عصیان :در حدود اسالمی ،حد همجنسگرایی اعدام
شمرده شدهاست .حتی برای کسانی که مراحل پایینتر
همجنسگرایی را انجام میدهند ،مجازاتهای شدیدی
مانند سی تا نودونه تازیانه ذکر شده است.
رابطهجنسی دو همجنس در تمامی ادیان مورد نکوهش
نگاه پدرساالرانه قرارگرفتهاست .معاشقه دو مرد و دو
زن لحظه فروپاشیدن بنیانهای ایدئولوژیک نظامی
است که آمده تا پایههای روابط طبقاتی بر مبنای
مالکیت بر ابزار تولید و مالکیت بر بدن و تولیدمثل
را تنظیم کند .نظارت بر احساس ،عواطف ،نگاهها و
تختخواب ها! قرار است ما را تربیتکند تا «نورم»های
پذیرفته شده جامعه طبقاتی مذهبی را درونیکنیم .از
خطوط قرمز عبور نکنیم .پلیس یکدیگر باشیم .دولت،
نظم و اخالقارتجاعی آن در تمام جهان طبقاتی ،جنگ
تمامعیاری علیه روابط همجنسگرایانه در طول تاریخ
اعالمکردهاند .اگر شما هم با هر توجیحی معاشقه
همجنسها را غیرطبیعی میدانید ،اگر شما هم خدا
را شکر می کنید که چنین احساساتی ندارید و درگیر
چنین سرنوشت شومی نشدهاید ،اگر شما هم دلتان به
حال این بازماندگان از«نورم» های طبیعت میسوزد،
ارتجاع در ذهنهایتان ،مغزهایتان و نگاه و عمل تان
ریشه دواندهاست§ .

§

ضوابط رابطه جنسی مالک با کنیز
 .1مالک ،کنیزش را به ازدواج شخص دیگر در نیاوردهباشد.
 .2مالک ،کنیز را به دیگری ندادهباشد.
 .3اگر کنیز با شخص دیگری ازدواج کردهباشد یا او را به دیگری بخشیدهباشند ،پس از
سپریشدن مدت زمان عده طالق با شوهرش یا تمام شدن زمان بخشش ،مجددا کنیز بر
مالکش حالل می شود.
 .4کنیز در حال گذراندن ایام عده (عده طالق از شوهر قبلیاش) یا (درآن جا که محلل*
واقع شده) ،نباشد.
 .5قبال پدر مالک کنیز با کنیز ،نزدیکی نکردهباشد.
 .6کنیز ،بین چند صاحب مشترک نباشد.
 .7قبال فرزند مالک و صاحب کنیز با او نزدیکی نکردهباشد.
 .8کنیز با موالیش قرارداد نبستهباشد که پول خود را بدهد تا آزاد شود (در اصطالح مکاتب
نباشد).
 .9کنیز ،کامال تحت تصرف مالک باشد.

عصیان :جامعه چه حقی برای بهرهکشی انسان از انسان دارد؟ چرا باید فردی غالم یا کنیز
باشد؟ خود کنیز چه نظری در مورد داشتن یا نداشتن رابطه جنسی با مالکش دارد؟ زن،
نعمتی خاموش و پرلذت است که خدای تبارک و تعالی در همه ادیان پیشکش امیال مردانه
می کند .بهرهکشی جنسی از زن ،امتیاز ویژه ایاست که در جامعۀ طبقاتی مردساالر به همه
مردان تقدیم می شود .هرچند عموما مردان طبقات باال هستند که امکان بیشتری برای در
اختیار گرفتن این نعمات الهی دارند .بهرهکشی جنسی از بردگان ،پاداش الهی به مومنان
محسوب می شود .اشتباه نکنید .تا زمانی که نظم جامعۀ طبقاتی برقراراست ،پدرساالری و
مردساالری تار و پود روابط استثمارگرانه را استحکام میبخشد .بردهداری و بهرهکشی انسان
از انسان پایاننیافته ،تنها از شکلی به شکل دیگر تغییر چهره دادهاست .با ظهور بنیادگرایی
دینی در سراسر جهان و در همه ادیان ،اشکال پوسیده پدرساالری و مردساالری نیز جان
دوباره گرفته اند .اگر میخواهیم علیه تمامی اشکال ستم بر زنان بجنگیم باید تمامیت جامعه
استثمارگر و ستمگر سرمایهداری را مورد هدف قراردهیم.
*محلل در اسالم ،مردی است که با زن سهطالقه ازدواج می کند و اورا طالق میدهد تا آن
زن بتواند دوباره با همسر پیشین خود ازدواج کند§ .
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علی ،امام اول
 12شیعیان ،پس از فراغت از
جنگ جمل ،در نکوهش زنان
گفت:
ای مردم ،بدانید که زنان را ایمان
ناقص است و بهرهمندیشان
ناقص است و عقلهایشان ناقص است .اما
ناقصبودن ایمانشان از آن رو است که در ایام
حیض از خواندن نماز و گرفتن روزه معذورند
و ناقصبودن عقلهایشان ،بدان دلیلاست که
شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و
نقصان بهرهمندیشان در ایناست که میراث
زنان نصف میراث مردان است .از زنان بد
بپرهیزید و از زنان خوب حذرکنید و کار نیک
را به خاطر اطاعت از آنان انجام ندهید ،تا به
کارهای زشت طمع نکنند.
خطبه هشتاد نهج البالغه.
عصیان :زن در آینه اسالم ناب .شاید خندهدار
باشد ،اما صاحبان و مبلغین این ایدههای
ضدزن هنوز بر مسند قدرتند و جهان به کام
مرتجعانهشان میچرخد§ .

طبقات حاکمه مستبد و مرتجع دنیا مجبورند مذهب را ترویجکنند
و درک علمی از مسائل جهان و جامعه را سرکوبکنند ،زیرا وقتی انسانها درک
علمی از مسائل پیدا می کنند ،ذهنشان کنجکاو و پرسشگر می شود .رژیمهای مستبد
و مرتجع ،دشمن ذهن کنجکاو و پرسشگرند .آن ها تبعیت و بندگی میخواهند .علم
و آگاهی علمی ،ذهن انسانها را تیز و فعال می کند .برعکس ،دین آنان را خنگ و
خرفت می کند .به همین جهت طبقات حاکمه از تمام امکانات خود استفاده می کنند
تا هر چه بیشتر مذهب و هر چه کمتر علم در میان مردم رسوخ یابد§ .
دین یکی از مهم ترین زنجیرهاست که ذهن تودههای مردم را به اسارت
گرفتهاست .دین به عنوان یک زنجیراجتماعی ،در زمینه شکلدادن به روابط
ستمگرانه در میان تودههای مردم به شدت نقش بازی می کند .در قلب این روند،
تقویت روابط پدرساالرانه قراردارد§ .

درهرانقالب و هر تحولاجتماعی و جنبشاجتماعی مهم ،همیشه نیروهای طبقاتی

ارتجاعی و بورژوایی کوشش می کنند رهبری آن تحول اجتماعی را در دستگرفته

و افق و برنامه مطلوب خود را به عنوان «راهحل واقعی جامعه» تحمیل کنند .چهل

و یک سال پیش یک جریان اسالمگرای ارتجاعی تحت رهبری خمینی موفق به این

کار شد .خمینی با استفاده از گرایشهای خودبهخودی مردم به سمت دین و مذهب

و با عوامفریبیهای سیاسی و وعدههای دروغین ،رهبری تودههای مردم را که خواهان
تغییر وضع بودند ،در دست گرفت .خمینی و دار و دستههای حلقهزده بر گرد او در

سال  57دین و دولت را با هم یکی کرده و فقه و شریعتاسالمی را وارد قانوناساسی
حکومت تئوکراتیک حکومتی است
که یک مذهب را به عنوان ایدئولوژی
رسمی دولت انتخاب می کند .این حکومت،
سیاست ،فرهنگ ،اقتصاد و  ...را بر پایه قوانین
و آموزههای مذهبی تعیین می کند.
جمهوریاسالمی یک «نظام» است .یعنی
مجموعهای از روبنای سیاسی و ایدئولوژیک
تئوکراتیک (رژیم دینمدار) و زیربنای
سرمایهداری است .این نظام دارای تضادها
و قوای محرکهای است که اجبارا سرکوب
سیاسی و امنیتی ،فقر و شکاف طبقاتی،
تبعیض و نابرابری اجتماعی (ستم بر زنان و
ستم ملی) ،نابودی محیط زیست و جنگهای
ویرانگر را به بار میآورد§ .

نظامشان کرده و یک دولت دینی تمامعیار را پایهگذاری کردند.

در حالیکه اکثریت مردم در فقر و گرسنگی به سر میبرند ،ساالنه صدها میلیارد تومان
برای موسسات مذهبی و دینی و رواج خرافه وتفکرات ضد علمی ،هزینه می شود.

حاکمیت این دولت دینمدار سرمایهدار بر جامعه و سرنوشت مردم باید واژگون شود.

چرخهای سرمایهداری امپریالیستی
همچنان میچرخد و تناقض و اعوجاج
و بحران میآفریند .جهل و تعصب یکی
از تولیدات این ماشین است .چوب الی
چرخ آن نیست ،روغنموتور ماشین
سرمایهداری است .بدون جهل و تعصب و
خرافه نمیتوان بیعدالتیها و بدبختیها
را توجیهکرد و سر مردم را با وعدههای
واهی شیره مالید§ .

هر زمان ،در هر
کجای دنیا ،باورهای مذهبی از
حریمخصوصی افراد به درون حریم
عمومی جامعه کشیده شدهاند ،هرزمان و
در هر کجای دنیا ،دین و باورهای مذهبی
به ارزشهای اجتماعی جهانشمول تبدیل
شدهاند ،به جز تباهی و عقبماندگی فکری
و فرهنگی و پسرفت سیاسی و اقتصادی و
اجتماعی چیزی به بار نیاوردهاند§ .

خرافه و دین از سر و روی جامعه باال میرود .در سراسر کشور اراجیف دینی را تبلیغ می کنند و ذهن و روح مردم را شکنجه
داده و به اسارت می کشند .کنجکاوی و جستجوگری برای کشف حقیقت را سرکوب ،تفکر علمی و راه برون رفت از وضعیت را ممنوعکرده و
پیروانش را به بند می کشند و یا از میان میبرند§ .

 -1نهج البالغه ،خطبه.80
 -2نهج البالغه .خطبه.31

 -3جبهه در قدرت اسالم متشرع خامنه ای هرگز به چنین ایده پردازانی کم بها نداده است .آن ها از سویی
به این عناصر میدان می دهند تا بازار دین کساد نماند و از سوی دیگر محدودشان می کنند تا از خطوط
قرمز حاکمیت تخطی نشود .خامنه ای در نقدی تفاسیر آقا میری را به اسالم لیبرال تشبیه و آن را مردود
اعالم کرده است.

 -4مجله همشهری جوان در سال  ۱۳۹۵او را به عنوان «روحانی سال» انتخاب کرد .این مجله در
مصاحبه ای با او نوشته است :سید حسن آقامیری یکی از روحانیونی است که راه شهرت را جور دیگری
طی کرد ،از مسیر تلویزیون و تریبون های مهم و مراسم شناخته شده به شهرت نرسید ،از راه جوانان و
فضای مجازی سری بین سرها پیدا کرد و بین قشر خاصی از جوانان محبوب شد .صفحه اینستاگرام او ٢٫۵
میلیون و کانال تلگرامی او  ۲۰۰هزار نفر پیگیری کننده دارد .از همین روی و با توجه به فعالیت گسترده
او در فضای مجازی مخالفین وی به او لقب آخوند تلگرامی داده اند.

 -5با مراجعه به صفحه تلگرامی و سایت بیدارباش می توانید به سخنرانی آقامیری در باب ناقص العقل بودن
زنان دسترسی داشته باشید.

اسفند 1398

زن ،ایمانش ناقص است ،زیرا در ایام عادت ماهیانه از نماز و روزه محروم است،
عقلش کم است ،زیرا شهادت دو زن معادل یک مرد است ،و حظ مالی او نیز
1
نصف سهمیه مرد است.
تا میتوانی کاری کن که زن تو با مردان بیگانه معاشرت نداشته باشد .هیچ
چیز بهتر از خانه زن را حفظ نمی کند .همانطور که بیرون رفتن آنان از خانه
و معاشرت با مردان بیگانه در خارج خانه برایشان مضر و خطرناک است ،وارد
کردن مرد بیگانه بر او در داخل خانه و اجازه معاشرت در داخل خانه نیز مضر و
2
خطرناک است .اگر بتوانی ،کاری کن که جز تو مرد دیگری را نشناسد.
چهل و یک سال پیش که جمهوری اسالمی با عقب راندن جبهه انقالب بر
مسند قدرت سیاسی چنگ انداخت ،تهاجم ایدئولوژیک خود به جامعه را با
حمله به آزادی پوشش زنان و کنترل کار و بدن آنان آغاز کرد .هشت مارس
 1357زنان به خیابان آمدند تا از خود در برابر ایدئولوژی پدرساالر و مرد ساالر
اسالم سیاسی دفاع کنند .ایدئولوگ های مرتجعی نظیر عبدالکریم سروش در آن
دوران وظیفه تئوریزه کردن ایده های قرون وسطائی مذهبی را به عهده داشتند.
آنان در دانشگاه و جامعه علیه مترقی ترین نیروهای انقالبی می جنگیدند و برای
توده ها ،جهان نابرابر و مردساالر را چون بهشت موعود جلوه می دادند.
در این مقاله کوشش شده ،ایده های ضد زن سروش در کنار نظرات یک آخوند
تازه نفس که با خلع لباس شدن اش 3طرفدارانی به هم زده است ،تشریح شود.
در ابتدای متن بخش هایی از سخنان علی ،امام اول شیعیان به روایت سید
رضی در نهج البالغه آورده شد .هم سروش و هم آقا میری 4بحث های مهمی در
باره این احادیث مناقشه برانگیز ارائه کرده اند.
در باب عبارات نهج البالغه ،سروش کار خود را راحت کرده و این خطبه ها را
ِ
ضعف دلیل ،قابل پذیرش نمی داند .به عقیده او معلوم نیست چرا
به سبب
امام این سخنان را بر زبان آورده است؟ البد امام یا شوخی کرده یا در آن
لحظه عصبانی بوده است! به همین راحتی با شامورتی بازی که ویژگی همه
آخوندهاست موضوع را فیصله می دهد.
اما آقا میری مجبور است به مقتضای زمانه جسارت بیشتری داشته باشد و بدون
ِ
تکلف سروش حرف بزند .او می گوید« :در اینجا نیز حرف امام
روتوش های پر
اول شیعیان این است که زنان نه بر مبنای عقل ،بل بر مبنای عشقی که خداوند
به سبب وظیفه مادری در دل آن ها نهاده از مرد جدا می شوند .این شکل از
تفاوت میان مرد و زن برتری یکی بر دیگری را ممکن نمی کند ».هم چنین او
معتقد است «آنچه در قرآن و احادیث آمده برای دفاع از حقوق زنانی بوده است
که در جامعه عربستان آن دوران از هیج حقی برخوردار نبوده اند .به طور مثال
شهادت یک زن در اسالم پذیرفته شده نیست چرا که در دوره پیامبر ،مردان،
زنان را مجبور به شهادت می کردند و از همین رو اسالم در دفاع از زنان و برای
5
سخت تر کردن کار برای مردان ،شهادت دو زن را طلب کرده است».
آقا میری نیز چون سروش احکام فقهی قرآن را تاریخی ارزیابی می کند .دین به
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اسالم و رفوگرانش!

تعبیر آقامیری بیان استعاری معارف و حقیقت است .باید این ظرف
استعاری را به کناری نهاد و به جان مایه دین دست یافت .فیلسوفان
و عارفان برای تفهیم مردمان ساده ای که توان فهم مسائل سنگین
را نداشته اند ،حرف های درست خودشان را در قالب استعاره ریخته و
در اختیار مردمان قرار داده اند .اما مردم بجای دریافت حقایق پنهانی درون
استعارات ،به دام قالب استعاره گرفتار شده اند .دین این قالب استعاری است.
قالبی که حقیقت عرفان و عقالنیت فلسفه در آن جاری شده است .بنابر این
همه احکام دین ،احکامی استعاری است .در جامعه کنونی ،ما باید به اصل
رحمانی این احکام بازگردیم .آقا میری در لفافه ،قرآن را نیز حاصل اندیشه
فیلسوفان و عارفان می داند 6.محدودیت هایی که دین اعمال می کند در زمینه
حق ارث و یا مجازات کافران و مشرکان و ...باید مورد تجدید نظر قرار گیرد .هر
اندازه آقا میری در پوشاندن ظاهر خشن دین دست و دل بازی می کند اما در
مورد حجاب و جایگاه زن در جامعه دست و بالش بسته است .برای او نیز چون
سروش ،پاسداری از عفت جامعه و اخالق عمومی به حجاب و محدودیت زن ،به
هر شکل اش (چه در قالب چادر ،چه در قالب سایر محدودیت های اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی) وابسته است.
سروش ستم بر زن را مسئله ای حاشیه ای و غیر عمده تلقی می کند .هم چنین
او معتقد است ،مسائل فقهی را باید از مسائل اجتماعی -اخالقی جدا کرد .فقه
باید در خدمت اخالق اجتماعی روز جامعه باشد .نباید اخالق را فراموش کنیم.
«االن در جامعه ما ،هم در میان ایرانیان خارج نشین و هم ایرانیان داخل با
این مواجه می شویم که آزادی زنان یک سویه است .یعنی چنان می گویند
و می نویسند که گویی حجاب داشتن یک رفتار قرون وسطایی و نوعی
عقب افتادگی است .این برخورد ،با زنانی که حجاب و پوشش دینی را انتخاب
می کنند ،ناثواب است .من به آزادی زنان در امر پوشش معتقدم .به منزله یک
امر اخالقی ،آن ها که خارج از حوزه دیانت هستند ،می توانند انتخاب خودشان
را صورت بدهند .اما از این جهت که گمان ببرند یا این اندیشه را پیدا کنند
که در مقام تحقیر کسانی باشند که انتخاب دیگری دارند ،آن را هم باید مورد
7
توجه و انتقاد قرار داد».
سروش ،حجاب اجباری را مردود ،اما حجاب را برای حفظ عفت جامعه مثبت
می داند .چرا که زن به عنوان عورت 8باید حفظ شود .او تالش می کند این
بحث و مبارزه را که از سوی زنان در طول این چهل و یک سال به پیش برده
شده است ،بی اهمیت و ثانوی ارزیابی کند .البته فراموش نمی کند با کوبیدن
کمونیسم به عنوان تنها ایده مترقی که پایه های جهان بینی سرمایه داری
مردساالر و روابط پدرساالرانه را در هم کوبیده است ،مخالفت کند .از دیدگاه
سروش« ،بدترین دیکتاتوری ها در جوامع کمونیستی بوده است .با این که
در این جوامع نه حجاب اجباری و نه اعتقاد دینی وجود داشته است ،با این
همه ،این کشورها دیکتاتوری های بدی بوده اند .پس باید بدانید که مسئله
دیکتاتوری به موضوع حجاب اجباری و محدود شدن زنان مربوط نیست .این ها
همه ظواهر است .این ظواهر را به راحتی می شود ترمیم کرد ،اما ترمیم این
ظواهر دموکراسی نمی آورد .تنها پیگیری مفهوم «حق» است که دموکراسی
و عدالت دموکراتیک می آورد .چرا درست است که در مدارس ،دموکراسی و
حقوق بشر و علم به کودکان آموخته شود ،اما نباید به آنان مذهب و دین را
 -6کانال یوتوب آقا میری ،سخنرانی استعاره

 -7در کنفرانسی که توسط بنیاد سهروردی و کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو در ژوئن  2014برگزار شد و در
سایت “خود نویس”  20ژوئن بازتاب یافت.

 -8رسول خدا از اصحاب خود پرسید :زن چیست؟ گفتند :عورت .گفت :زن کی به خدا نزدیک تر است؟
ندانستند .فاطمه این را شنید و گفت :زن آن گاه به خدا نزدیک تر است که در قعر خانه باشد( .بحار األنوار,
ج  ,43ص  ،)92رسول خدا گفت :زنان عورتند ،آن ها را در خانه حبس کنید( .بحار األنوار ,ج  ,100ص ،250

آموزش داد؟»
دفاع سروش از حجاب و آموزش دینی ،دفاع از جهان بینی مذهبی در خدمت دولت جامعه طبقاتی
 14است .دفاعی که در انقالب  57به دولت اسالمی منتج شد .او اتفاقا به نکته ای کلیدی اشاره
می کند و خوب واقف است چرا کمونیست ها در جبهه مخالف او قرار می گیرند .او می خواهد با
یک تیر دو نشان بزند .اول مسئله حجاب و انقیاد زن در جامعه اسالمی را به عنوان موضوعی غیر ضروری
و حاشیه ای قلمداد می کند .موضوعی که اساسا به ماهیت این جامعه مربوط نیست و نمی تواند مصداق
غیر دموکراتیک بودن یک جامعه باشد و نیز می کوشد با مخالفت با کمونیست ها ،مفهوم حق را به
مسئله ای الهی (فراتر از دسترس عقل بشر) تبدیل کند .اما تیرش به خطا می رود .اوال سروش چه حقی دارد
که موضوع فرودستی زنان را به عنوان موضوعی ثانوی در نظر آورد؟ سروش چنین حقی را به چه واسطه ای کسب
کرده است؟ در ثانی باید بدانیم کمونیست ها معتقدند در جامعه طبقاتی ،حق محدود به منافع طبقه حاکم هر
عصر است .طبقه ای که باید حق استثمار و بهره کشی از کار و بدن انسان ها را در اختیار و کنترل خود داشته باشد.
حافظان این نظم برای دیگران فکر های زیادی می سازند .ارتش فکری این حاکمان در قالب سروش ها و آقا میری ها
در طول تاریخ همیشه سعی کرده است ،چه با صورت خشن دین چه با روتوش احکام ستمگرانه آن در خدمت
بهره کشی از انسان عمل کند .وظیفه هر دو ایدئولوگ ،بازگرداندن جامعه رمیده از مذهب به شاهراه اطاعت از
فرامین الهی است .جالب این است که هر دو ،یکی در آغاز استحکام جمهوری اسالمی و دیگری در پایان آن پیوند
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تئوریک و معرفتی و ارادتی عمیقی با خمینی دارند.
حق در جامعه طبقاتی ،حق مشروط به منافع مالکان است .مالکان بر ابزار تولیدمعاش و تولید مثل .زن در چنین
جامعه ای ابزاری برای بازتولید روابط استثمارگرانه و ستمگرانه است .کنترل او کلید کنترل جامعه است .البته
این کنترل می تواند صورت ها و رنگ های مختلفی به خود بگیرد .اما دو شکل اساسی دارد .کنترل عفت عمومی
برای حفظ حق مالکیت مرد بر فرزندان و تضمین مشروعیت آنان و کنترل رحم زن برای تداوم چرخه های تولید.
کمونیسم به درستی واقعیت این حق الهی طبقه حاکم را افشا می کند .زن را از پیوند های پوسیده اجتماعی و
اقتصادی می رهاند و جامعه نوینی را نوید می دهد .کمونیسم با هسته مالکیت خصوصی ،خانواده و دولت می رزمد.
دین مالکیت خصوصی را مقدس و مالکیت زن را حق ویژه مردان و نعمتی از سوی پروردگار می داند .پاسداری از
این حقوق کار ویژه روحانیون است .جالب است که آقا میری نیز در یکی از مجموعه سخنرانی هایش در تبیین فقر
طبیعی و فقر غیر طبیعی به دفاع از ایده فقر طبیعی می پردازد 11.در این سخنرانی می بینیم او چطور مردم به
تنگ آمده از بی عدالتی و فقر را آرام می کند و می کوشد فقر را طبیعی و امری الهی جلوه دهد .با این توجیه که
این ها همه آزمون های الهی برای پرورش فضایل انسانی است!
تالش اینان ،بی وقفه در دفاع از روابط مالکانه و ضد زنی است که نگران تحرکات مترقی جامعه است .این ها زمانی
به تکاپو می افتند که جامعه ،جنبش هایی مبنی بر گسست از روابط کهن از خود نشان می دهد .آنان موظفند
رادیکال ها را سر جایشان بنشانند ،توده ها را مشغول قصه هایشان کنند و در نهایت افسار کنترل آنان را در دستان
روابط طبقاتی و تحت حاکمیت دولت محکم تر کنند.
تا زمانی که جامعه طبقاتی وجود دارد ،تا زمانی که روابط تولیدی در یک جامعه بر مبنای استثمار کار دیگری
تنظیم می شود ،تا زمانی که طبقه ای فرادست باشد و حق کنترل و تصاحب کار دیگران را در ید خود داشته باشد،
دین نیز سخت جانی خواهد کرد .دین با به انقیاد کشیدن زنان و به واسطه آن به زنجیر کشیدن کل جامعه ،از این
نابرابری ارتزاق می کند .آن را کنترل می کند و تقدیس می نماید .دین در سرتاسر تاریخ از خون استثمار شده گان و
ستم دیدگان نوشیده و برپای مانده تا زهر خرافه و ارتجاع را به کامشان شیرین کند .تا واقعیت خشن روابط طبقاتی
در برابر دیدگانشان نرم شود و مبارزه نهایی به روز قیامت و عدل الهی موکول شود.
نباید اجازه دهیم خطای کم بها دادن به مبارزه زنان در  8مارس سال 1357تکرار شود .ما اکنون تجربه سرکوب
چهل و یک ساله دولت دینی را با خود داریم .ما تجربه سرکوب دولت سرمایه دار مرتجعی را داریم که در همه
این سال ها ،نوشش از آن ثروتمندان و مالکان و داغ و درفشش از آن فرودستان و زنان بوده است .مبارزه زنان در
خاورمیانه با هدف قرار دادن دو سویه مرتجع متخاصم جهان امروز یعنی بنیادگرایی دینی و سرمایه داری امپریالیستی
می تواند راهگشای مبارزات کیفیتا متفاوتی باشد .این مبارزه پتانسیل متحد کردن همه طبقات تحت استثمار و
ستم را در خود نهفته دارد و پیروزی نهایی اش در گرو درهم شکستن زنجیرهای هر شکلی از استثمار و ستم
است§ .
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پوشش داده می شوند گواه نزدیکی این تفکر به گرایشات عرفانی خمینی است .خمینی نیز در حوزه به دلیل گرایش به عرفان و فلسفه مورد نقد آخوند های
مرتجع دیگر بود که صادقانه احکام ضد انسانی دین را بدون روتوش تبلیغ می کردند .خمینی زیرکی این را داشت که بداند برای پایدارتر کردن نگاه مذهبی،
برای این که این مذهب هنوز بتواند حضور داشته باشد و کارکرد خود را انجام دهد باید قدرت سیاسی را در دست بگیرد و نیاز است که ظاهر ساده و در
ذوق زننده آن را با مغالطات فلسفی و عرفانی روتوش کرد .هم چنین باید ذکر کنیم که دو تن از کسانی که در هنگام خلع لباس شدن این آخوند از او دفاع
کردند و بیانش را حق دانستند ،احمد خمینی نوه خمینی و معصومه ابتکار بودند .سروش نیز در افشاگری متاخر خود خمینی را «یک نمونه بی نظیر در
مقام حکومت داری» دانست که به «فضیلت اخالقی شجاعت» متصف بود و «مردمی ترین رهبر» کل تاریخ ایران بود.
 -11کانال یوتوب آقا میری ،سخنرانی فقر طبیعی و فقر غیر طبیعی.

حرف های

خامنه ای در مورد
«مستضعفین»!!!
سیما شایقی

پس از خیزش آبان و سیلی محکمی
که مردم بر صورت سید علی خامنه ای
نواختند ،او در جمع پیروان کوردل
و عقب مانده خود «مستضعفین» را
بازتعریف کرد تا سرکوب و کشتار
جوانان خیزش آبان را توجیه پذیر کند.
«مستضعفین چه کسانی هستند؟
مستضعفین را بد معنا می کنند؛
مستضعفین را به افراد فرودست یا
حاال اخیرا ً  -یعنی این چند سال
اخیر باب شده  -اقشار آسیب پذیر
[معنا می کنند] ،یعنی آسیب پذیران؛
نه ،قرآن ،مستضعف را این نمی داند
 ...مستضعف یعنی آن کسی که
بالق ّوه صاحب وراثت عالَم است ،بالق ّوه
خلیفه اهلل در زمین است ،بالق ّوه امام
و پیشوای عالَم بشریّت است ».این،
یعنی خودش و انصارش!
فعال ماهیت اجتماعی این شکل از
نخبه پرستی را کنار می گذاریم و به
این بسنده می کنیم که این تفکر
اجتماعی مربوط به عصر برده داری
است که توسط فالسفۀ آن عصر که
مردم را به «طال ،نقره ،برنز و مس»
تقسیم می کردند ،تبیین شده است.
(برتولت برشت این موضوع را به شکل
نمایشنامه در «گالیله» آورده است.
رجوع کنید به فصل اول از کتاب
«علم انقالب» نوشته لنی ولف).
حال ،ببینیم خامنه ای در مورد
واژه سازی برای ضد انقالب اسالمی چه
می گوید؟
خامنه ای بر مرزبندی با نظرات
مارکسیستی هم تاکید کرد« :ما به
جای استعماالت و اصطالحاتی که
بین چپ روها و مارکسیست ها و این ها
معروف بود ،اصطالح «استکبار»،
اصطالح «استضعاف» ،اصطالح
«مردمی بودن» را مطرح کردیم و
آوردیم ».همین حرف هایی را که
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اخیرا خامنه ای در مورد کلید واژه های اسالمی شان گفته است ،چند سال
پیش در جلسات مختلف دانشجویان بسیجی هم بیان کرده بود .اما این
بار مستقیما علیه جوانان شورش گر خیزش آبان بیان کرد تا به پایه های
خودش هشدار دهد که مبادا با این ها همدلی کنند.
خامنه ای در سخنان متعددش می گوید ،این کلید واژه ها را هم،
ضد مارکسیست ها و هم ضد «غرب» ساختند .او درست می گوید که
هم ضد مارکسیسم هستند و هم ضد «غرب» .اما ضدیت خامنه ای و
اسالم گرایان با «غرب» به خاطر دوگانه «غرب و شرق» نیست .بلکه
به خاطر جنبۀ مترقی انقالب فکری است که  200سال پیش اول با
نام «روشنگری» در اروپا شایع شد .هرچند روشنگری در تداومش یک
جنبه استعماری یافت و این جنبه در تفکر غرب غالب شد ،اما تفکر
علمی روشنگری در مقابل تفکر خرافی -دینی کماکان معتبر است .هستۀ
کماکان معتبر و مترقی تفکر روشنگری این است که نه خدا بلکه انسان
در مرکز جامعه و تحوالت آن است .بر خالف روشنگری ،مارکسیسم عالوه
بر آن که شیوه تفکر علمی است و علم تجزیه و تحلیل از جامعه بشری و
قوای محرکۀ تکامل آن است ،علم انقالب علیه سرمایه داری و یک جنبش
انقالبی جهانی برای ریشه کن کردن جامعه طبقاتی و استقرار کمونیسم
هم هست .علم مارکسیسم در مورد منطق تاریخ جامعه بشری می گوید،
فرق انسان با حیوانات پستاندار دیگر این است که انسان فقط در اجتماع
می تواند بقا بیابد و بر خالف انواع حیوانات دیگر از قوه فکر کردن و نقشه
ریختن و انتقال تجربه برخوردار است .جامعه چطور به وجود آمد؟ انسان ها
برای بقاء خود وارد روابط تولیدی و اجتماعی شدند و بعد فکرهایی تولید
کردند که آن نوع روابط را توجیه پذیر کنند .در این مسیر و در جواب
به چالش های بقاء و زیر فشار این چالش ها ،تقسیم طبقاتی شکل گرفت.
به این ترتیب ،یک عده استثمارگرشدند و عده ای دیگر استثمار شونده.
یعنی یک عده حاصل فعالیت تولیدی دیگران را کنترل کردند و آن ها
تصمیم گیرنده شدند که در جامعه به هر کس و برای هر جنبه از نیازهای
جامعه چه مقدار از ثروت جمعی (ثروتی که الزاما با تقسیم کار اجتماعی
و نتیجتا «جمعی» آفریده می شود) را اختصاص بدهند .این گونه بود که
جامعه طبقاتی به وجود آمد و همراه با آن ستم جنسیتی هم ظاهر شد.
یعنی زن ها موظف شدند خادم و تابع مرد خانه بشوند و کارشان زائیدن و
بزرگ کردن و تامین بقای خانواده باشد .از آن زمان عصر تاریکی بشر شروع
شد ،اما این عصر امروز می تواند و باید با انقالب کمونیستی تمام شود و
روابط اجتماعی مبتنی بر تعاون و همکاری داوطلبانه و آزادانه و برابر برای
تولید و بازتولید بقای جامعه بشری شود.
اختراعی خمینی و خامنه ای
های
باید رک و صریح گفت که کلیدواژه
ِ
و لشگر اسالم گرایان قدیم اندیش و نواندیش دینی نقشی زهرآگین
در آگاهی مردم بازی کرده اند .این ها ابزار مهمی در بیرون کردن
نفوذ اندیشه های مترقی و مارکسیستی از جامعه ،از جمله در میان
روشنفکران بوده اند .در کل ،پروژۀ اسالم گرایان این بود که به جای تحلیل
مارکسیستی از منطق تاریخ جامعه بشری و به جای تفکر روشنگری که
از غرب برخاسته است ،تفکر دینی و آن هم مذهب شیعه را به خورد مردم
بدهند و با این تفکر ،مردم را تابع و تسلیم پروژۀ ساختن جامعه اسالمی
و امپراتوری اسالمی خودشان کنند .خزعبالت تفکر دینی در واقع به
شالوده ریزی یک جنبش ارتجاعی و فاشیستی که بنیادگرایی اسالمی نام
گرفت ،خدمت کرد.
دفن مارکسیسم و دفن اندیشه های مترقی روشنگری برای ایجاد
رژیم دین مدار و پروژه اسالم گرایی و بسط آن مهم بود .این مرتجعین
می خواستند جامعه را با تفکر «الهوتی»* پرورش دهند تا مردم در
مقابل اجحافات و جنایات و حق خوری هایی که در حق شان می شود،
تسلیم باشند .این ها در جواب به استیصال توده های فقیر و محروم،

تفکر دینی را به آنان دادند تا حس شورش گری شان را
تبدیل به تبعیت و تسلیم کنند .به سیاست و تجزیه
و تحلیل اجتماعی که اجبارا به فکر هر انسانی خطور 15
می کند ،لباس اسالمی پوشاندند و کاری کردند که مردم
احمقانه ترین «احکام الهی» را اجرا کنند .فقط اذان هر روز
را بشنوید :بلند شوید نماز بخوانید! آهای بلند شوید بروید
نماز بخوانید! شهادت بدهید که محمد رسول خداست! چرا
نباید علیه این تحکم توخالی و خرفت کننده شورش کرد؟! این
عقب ماندگی ها را باید به رخ مردم کشید.
مارکسیسم علمی است که به مردم نشان می دهد چرا جامعه و جهانی که
ما در آن زندگی می کنیم برای اکثریت جهنم است و چرا تصمیم گیری
در مورد سرنوشت جامعه مطلقا خارج از دست مردم است و این که راه
حل چیست و چه باید کرد؟ چرا عده ای قلیل ،ثروت های عظیم این کشور
را کنترل می کنند در حالی که اکثریت دست و پا می زنند تا سرشان
از آب بیرون بماند و هر کاری می کنند نمی توانند از گرداب حیات
فالکت بار خود را بیرون بکشند؟ چرا در مورد همه این مسائل این قدر
دروغ گفته می شود؟
مردم در سراسر دنیا احساس می کنند در این حد از ستم و استثمار و
فقر و جنگ که تجربه می کنند باید «رازی» باشد و می خواهند از آن
رمز گشایی کنند .ولی نمی دانند که مارکس این رمز را گشود و گفت این
«رمز کوچک کثیف» ،استثمار سرمایه داری است .مارکسیسم با روشنی
و دقت علمی ثابت کرد آن ها که تصمیم گیرنده هستند و ثروت های عظیم
را کنترل می کنند طبقه ای هستند به نام سرمایه دار و آن ها که هیچ چیز
برای از دست دادن ندارند جز زنجیرهای ستم و استثمارشان ،طبقه ای
هستند به نام پرولتاریا .نه «مستضعف» بلکه پرولتاریا .نه «مستکبر»
بلکه سرمایه دار .نه «شیطان» بلکه امپریالیسم که آن هم هیچ نیست جز
ابرسرمایه داری حاکم بر جهان.
خمینی و لشگر اسالمی اش امپریالیسم را «شیطان» و آمریکا را «شیطان
بزرگ» خوانده اند .اما قدرت سرمایه داری امپریالیستی از «شیطان»
نمی آید .چون نه خدایی هست و نه شیطانی .قدرت امپریالیست ها را
کنترل انحصاری شان بر نظام بهره کشی سرمایه داری در مقیاس جهانی
تامین می کند .آن ها بخشی از ثروتی را که از استثمار جهانی به دست
می آورند ،هزینه مهندسی افکار مردم ،سرکوب نظامی و امنیتی مردم
و جنگ با یکدیگر می کنند تا در قدرت بمانند .کمابیش همان روابط
قدرت سیاسی و اقتصادی که در ایران میان جمهوری اسالمی و مردم
برقرار است ،در سطح جهانی میان این قدرت های امپریالیستی و مردم
جهان برقرار است .هیچ «شیطان» و «فرشته ای» هم در این میان
دخیل نیست .بلکه طبقه سرمایه داری است که در مقیاس جهانی اسم آن
امپریالیسم است و در مقیاس این کشور و آن کشور دولت های ارتجاعی
و وابسته به امپریالیسم.
طبقه سرمایه دار ،تجسم نظام سرمایه داری است .نظام سرمایه داری سه
قانون بازی دارد :یکم ،سود ،حاصل استثمار نیروی کار انسان است.
بنابراین باید استثمار را به حداکثر برسانند تا سود حاصله به حداکثر
برسد .دوم ،اگر یک سرمایه دار سریع تر از سرمایه داران دیگر بزرگ نشود
حتما از میدان رقابت بیرون رانده می شود .بنابراین ،شعار سرمایه داری
برای سرمایه داران این است :انبساط بیاب یا بمیر .آن ها هم برای این که
«نمیرند» باید استثمار نیروی کار کارگران و غارت دار و ندار مردم را به
حداکثر برسانند .سوم ،کسب سود همه چیز است .تامین کار ،شکم سیر،
نان ،سالمت و آموزش و بهداشت ،جنگ یا صلح ،حفظ محیط زیست ...
و در کل همه چیز از جمله شرف و وجدان تابع تولید حداکثر سود است.
سود در فرماندهی است§ .
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سرگذ شت ندیمه

سرگذشت ندیمه سریالی برگرفته از کتابی به همین نام و
نوشته مارگارت اتوود است .مارگارت اتوود نویسنده ،منتقد
ادبی ،فمنیست و فعال سیاسی متولد  1939در کاناداست .با
این که پیش از این سریال 9 ،اقتباس دیگر از این رمان انجام شده
اما بسیاری از منتقدین این سریال را بهترین می دانند .سریال تا حد زیادی
به رمان وفادار بوده و تفاوت های اندکی نسبت به کتاب دارد .اتوود این
رمان را در  1985میالدی ( 1364شمسی) تحت تاثیر وقایع تاریخی،
اخبار و سیاست هایی که طی دهه ها شاهد آن بوده ،نوشته است .از جمله
عروج راست مسیحی در آمریکا در اواخر دهه  70وآغاز دهه  80میالدی و
استقرار جمهوری اسالمی در ایران در سال  1979میالدی ( 1357شمسی).
او سال ها اخبار مختلف مربوط به مردساالری و سیاست های ضدزن در
سراسر جهان را از روزنامه ها بریده و در جعبه هایی نگه داری کرده بود.
بخشی از اتفاقاتی که در داستان ندیمه آورده ،وقایعی است که در خبرهای
دنیای واقعی آمده است.
سرگذشت ندیمه ،جامعه ای را نشان می دهد که در آن فرقه "پسران
یعقوب" که یک فرقه سیاسی-مذهبی پروتستان و محافظه کار است ،با ترور
رئیس جمهورآمریکا و بمب گذاری در مجلس ،قدرت را به دست می گیرد.
نام کشور را به جمهوری گیلیاد تغییر می دهند ،قانون اساسی جدیدی بر
اساس انجیل تصویب می کنند و قوانین شریعت را در تمام جوانب زندگی

شهرزاد.ش

افراد وارد می کنند .نحوه ازدواج و طالق ،آموزش ،نحوه پوشش ،آداب
جنسی ،تعریف جنسیت ،مجازات و  ...به وسیله مذهب تعریف و کنترل
می شود .فقط ازدواج هایی که بر اساس قوانین دینی جمهوری گیلیاد تایید
می شوند ،قابل قبول هستند و بقیه لغو می شوند .پایه آموزش ها مذهب
است و دختران از سنین کم برای پذیرش نقش مادری که تنها هدف
زندگی آن ها در جمهوری گیلیاد است ،تربیت می شوند .چون زنان حق
خواندن و نوشتن ندارند پس نیازی نیست که سواد بیاموزند .پسران یاد
می گیرند به مردانی تبدیل شوند که نقش رهبری در خانه و جامعه را
دارند .پوشش زنان بر اساس موقعیت اجتماعی آن ها تعیین می شود .زنانی
که جمهوری گیلیاد آن ها را در جامعه قبلی گناهکار تشخیص می دهد ،به
ندیمه تبدیل می شوند تا برای خانواده های رده باالیی که بچه دار نمی شوند،
نقش َرحِ م را بازی کنند .مرد خانواده به آن ها تجاوز می کند تا باردار شوند
و بعد از زایمان ندیمه را به خانه ای دیگر می فرستند تا باز هم فرزند بیاورد.
این ندیمه ها قرار است جبران ناباروری ای را بکنند که به دلیل آلودگی ها
و بحران های محیط زیست به وجود آمده اند .در جمهوری گیلیاد ،زنان بر
اساس جایگاه شان ،لباس های یک دست می پوشند .ندیمه ها شنل های قرمز
و کاله های سفید که دید آن ها را محدود می کندوهمسران فرماندهان و
مقامات بلند پایه ،لباس های آبی می پوشند .این زنان که در جامعه قبلی
عموما زنانی مستقل و شاغل بودند ،برای روی کار آمدن جمهوری گیلیاد
با مردان خود همکاری کرده اند .مارتاها زنان ناباروری هستند که
خدمتکاران خانه های مقامات هستند و امور آشپزی و خانه داری
را به عهده دارند و لباس های خاکستری می پوشند .عمه ها ،زنانی
هستند که نقش تربیت! ندیمه ها را به عهده دارند و لباس قهوه ای
به تن می کنند .در جمهوری گیلیاد همجنسگرایی ممنوع و جرم
است و منجر به ناقص سازی جنسی (ختنه) زنان می شود .روابط زن
و مرد بدون ازدواج نیز ممنوع است .اما چند همسری برای مردان ،به
صورت داشتن ندیمه در کنار همسر ،قانونی است و حتی سکس خارج
از ازدواج با تن فروشان در منطقه خاص برای آن ها بی مانع است.
سنگسار و قطع اعضای بدن و اعدام در مالعام از انواع مجازات ها در
این جمهوری است.
شاید تمامی این ها برای بسیاری از مردم دنیا خیالی به نظر برسد ،اما
مخاطب ایرانی همزاد پنداری زیادی با این داستان دارد ،چون تقریبا
تمامی موارد این سریال جزو زندگی روزمره مردم در جمهوری اسالمی
است .بخش زیادی از اتفاقات و بالهایی که سر زنان می آورند ،یادآور
شکنجه هایی است که در زندان های جمهوری اسالمی و باالخص در
دهه شصت برای زنان زندانی اتفاق افتاده است ،مانند تجاوز به زنان.
بنیادگرایی اسالمی که برای اولین بار در دنیای مدرن در ایران به
شکل جمهوری اسالمی به قدرت رسید ،همان جمهوری گیلیاد است
با مبنایی اسالمی .وجه مشترک اصلی که میان بنیادگرایی اسالمی و
مسیحی (جمهوری اسالمی و جمهوری گیلیاد) وجود دارد و زیرساخت
تمامی روابط دیگر قرار می گیرد ،بازگشت به مذهب واقعی است.
مذهبی که کتاب آسمانی مرجع آن است و مانند تمامی مذاهب دیگر
سرکوب زنان در آن نقش پررنگ و جدایی ناپذیر دارد .همان طور که
جمهوری گیلیاد روی کار آمد تا به بحران های ایاالت متحده آمریکا

مروری بر مفاهیم

در این نوشته سعی شده تعریفی نسبتا کوتاه از برخی مفاهیمی که در مقاالت مختلف به کار
می رود و شاید نیاز به تشریح داشته باشند ،ارائه داده شود:
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در زمینه محیط زیست و ناباروری خاتمه
دهد؛ جمهوری اسالمی به قدرت رسید تا به
هراس جهان غرب در گسترش تفکر چپ و
کمونیسم در خاورمیانه به ویژه ایران ،خاتمه
دهد .اما هر دو این جواب ها به فجایعی
منجر شد که جمهوری گیلیاد در سریال و
جمهوری اسالمی در واقعیت بر سر مردم آورد.
سریال ندیمه به خوبی نشان می دهد که
مذهب بدون سرکوب زن نمی تواند مردان
را بسیج کند .زنان با شهروند درجه دوم شدن
عالوه بر این که تابع حاکمیت هستند ،مطیع
مردان خانواده می شوند .این مرد است که
تصمیم می گیرد و نقش تعیین کننده در امور
خانه و جامعه دارد .زن فقط ظرفی است که
افتخار حمل و پرورش جنینی را به عهده دارد
که مرد در زهدان او به امانت گذاشته است.
متاسفانه بخشی از زنان با این سرکوب
همراه می شوند که عموما دو علت دارد .یا
تحت تاثیر آموزه های مذهبی باور می کنند
که ریشه ستم هایی که درزندگی به عنوان
زن می بینند به خاطر دور شدن از وظایفی
است که طبیعت به خواست خدا بر عهده
آنان گذاشته و شکل گیری حکومت مذهبی
می تواند مشکالت مختلف را حل کند.
مشکالتی نظیر آزارهای جنسی ،شهروند
درجه دوم بودن ،بحران اقتصادی و  . ...یا
سرکوب شدن زنان توسط مردساالری آن ها
را به این نتیجه می رساند که برای آن که
سرکوب نشوند ،خودشان به دسته سرکوب
کننده ها بپیوندند .شخصیت سرینا ،زن
فرمانده از دسته اول و شخصیت عمه لیدیا
در گروه دوم است.
اما همان طور که در واقعیت و زندگی
روزمره تحت حاکمیت جمهوری اسالمی
می بینیم ،زنان پتانسیل زیادی برای مبارزه
و رهایی دارند .چون نه تنها سنگ زیرین
آسیاب در مناسبات ستم هستند بلکه
تحت تاثیر آگاهی و مبارزات زنان در نقاط
مختلف جهان قرار می گیرند و می دانند که
باید علیه مردساالری مذهبی و غیرمذهبی
متحد شوند“ .جون” شخصیت اصلی داستان
ندیمه نیز تحت تاثیر زندگی و عقاید مادرش
به عنوان یک فمینیست بوده و بعضا
مبارزات زنان دیگر را در جمهوری گیلیاد
می بیند و الهام می گیرد و در ادامه الهام
می بخشد .چنان که در نهایت می گوید،
اگر می خواستند ما متحد نشویم نباید
لباس های یک شکل بر تن ما می کردند§ .

پاتریارکی

یا پدرساالری که همزمان با شکل گیری جوامع طبقاتی به وجود آمد و مبتنی بر روابط قدرتی است که
فرودستی زنان را دربر دارد .شکل و شیوه بروز روابط پدرساالرانه و فرودستی زنان در سیستم های مبتنی
بر طبقات مختلف مثل برده داری و فئودالیسم و اکنون در سرمایه داری جهانی ،دچار تغییراتی شده است
اما از بین نرفته و نمی تواند از بین برود؛ پدرساالری یکی از ستون های اصلی این جوامع بوده و هست .در
جامعه طبقاتی مثل سرمایه داری جهانی ،روبنا (قدرت سیاسی ،فرهنگ ،ایده ها ،روابط اجتماعی ،هنر و)...
در نهایت ،در خدمت و براساس زیربنای اقتصادی به حفظ و بازتولید شیوه تولید سرمایه داری می انجامند.
روابط پدرساالری و ارزش های فرهنگی و اخالقی حاکم در ميان مردم جامعه نيز بازتاب روابط اجتماعی
و ارزش های فرهنگی و اخالقی طبقات حاکم هستند که توسط ساختارهای دولتی حفاظت و بازتوليد
مي شوند.
پورنوگرافی

در سرمایه داری ،زنان به طور سیستماتیک مورد تحقیر و سرکوب قرار می گیرند .فشرده این وضعیت
در پورنوگرافی دیده می شود که با واسطه قرار دادن روابط جنسی زن ،دیدگاه و پیام مبتنی بر تحقیر
او را اشاعه می دهد .پورنوگرافی یک صنعت بسیار سودآور هم هست که بسیاری از ستون های اصلی
سرمایه داری درگیر آن هستند و سودهای میلیارد دالری در آن وجود دارد .پخش تصاویر پورن از زن و
قابل دسترس بودن شان برای مصرف شدن در جامعه امروز بیش از هر چیز نشان دهنده مهم ترین ویژگی
عصر سرمایه داری است ،یعنی عمومیت بخشیدن به روابط کاالیی.
در چند دهه اخیر تولید و مصرف پورنوگرافی هم از نظر کمی و هم از نظر ارائه شکل های افراطی تحقیر
زنان ،افزایشی فوق العاده داشته است .تغییرات شکل گرفته و تضادهای موجود در کارکرد سرمایه داری
جهانی و نیاز سیستم به ورود هر چه بیشتر زنان در عرصه های اجتماعی و بازار کار ازیک سو باعث شده
حضور زنان در عرصه هایی که «مردانه» اطالق می شدند پررنگ تر شود و ازسوی دیگر این حضور با
شکل هایی از ستم بر زن در جوامع روبه رو شده است که پدرساالری و سلطه مرد را تقویت می کند.
این ستم ها ،مولفه های حیاتی سرمایه داری و نظام های مبتنی بر طبقات و استثمار و ستم هستند و
سرمایه داری نمی تواند آن ها را از بین ببرد .در چنین شرایطی ،پورنوگرافی تبدیل شده است به عرصه
انتقام گیری شدید و خشن سیستم از زنان و وسیله ای برای تقویت روابط سنتی که زنان را به انقیاد
مردان درآورده است.
رفرمیسم

رفرمیسم یا اصالح طلبی یک نظریه سازش کارانه در چهارچوب جوامع طبقاتی است .دیدگاهی است که
درون نظام ها تنها راه ممکن برای تغییراست .مبارزه برای اصالحات ،يعنی تالش در
معتقد است کا ِر از
ِ
راستای اقداماتی که بدون انهدام قدرت طبقه حاکم و ایجاد تغییرات بنیادین در روبنا و زیربنا ،وضعيت
موجود را بهبود بخشد .رفرمیسم در مقابل انقالب قرار می گیرد .دیدگاه انقالبی معتقد است که برای از
بین بردن سیستم مبتنی بر طبقات و نتایج و عوارض آن باید با در هم شکستن دستگاه قدرت دولتی و
ایجاد تغییرات کیفیتا متفاوت در روبنا و زیربنا ،شکل دیگری از دولت و اجتماع را ایجاد کرد .مثال در
مورد مساله زنان معتقدند که این مساله با تالش برای تصویب قوانین برابر در مجالس کشورها و حمایت
از حضور کمی زنان در عرصه های مختلف در چهارچوب همین سیستم قابل حل است.

فمینیسم موقعیتی
شماره شصت و نه
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یک جریان راست و سازش کار فمینیستی که مساله زنان
 18را به چیزی در سطح ایدئولوژیک و اختالف در روش تقلیل
می دهد و نه تنها نقش قدرت سیاسی و رابطه قدرت بین
زن و مرد را انکار می کند بلکه نزدیکی خود را با ساختار قدرت
یا بخشی از آن حفظ می کند و خواستار سهم خود در ساختار
موجود است .این دیدگاه معتقد است «مساله زنان ذاتا غیر سیاسی
است» اما در عمل برای حفظ سیستم سیاسی موجود تالش می کند .یک
نمونه آن فمینیسم اسالمی است .این جریان ،نقش دین و نظریات آن را در
موقعیت زنان ،انکار می کند و خوانش مردساالرانه از دین را عامل مشکل ساز
می داند و معتقد است با تغییر این روش می توان شرایط و موقعیت زنان را
تغییر داد و برای رسیدن به این هدف به بخش های مختلف قدرت سیاسی
نزدیک می شود .فمينيست های اسالمی دارای نظرات «ذاتگر ا �essential
 »istدر مورد نقش های طبيعی و طبيعت مرد و زن هستند .بر اين پايه
معتقدند که تقسيم کار ستمگرانه در خانواده پدرساالر «امری طبيعی» است
و نه اجتماعی.
در بينش فمينيسم اسالمی ،جنسيت و روابط ميان دو جنس ،به طور قطع
متصل است به آن چه «نقش های طبيعی مردان و زنان مي دانند» .آنان،
ميان زن و مرد را به تمايزات بيولوژيک ميان دو جنس
تمايزات اجتماعی
ِ
کيش مادری و همسری را توجيه مي کنند.
منتسب مي کنند و در پی آن،
ِ
تعين اجتماعی هستند.
حال آن که مقوله های «زن و مرد» مقوله هایی با
ِ
پروسه های اجتماعی ،تمايز و تفاوت «زن و مرد» را به وجود آورده است.
حال آن که نرينگی و مادگی منشا بيولوژيک دارد .برایشان روابط اجتماعی و
طبقاتی حاکم ،جاودانه هستند.
اینترسکشنالیتی

اینترسکشنالتی می گوید ستم ها و تبعیض های مختلف اجتماعی با هم تقاطع
دارند و تقاطع این ستم ها با هم یک سطح یا نوع ستم کیفیتا متفاوت تولید
می کند که قابل تقلیل به تک تک آن ستم ها نیست .خاستگاه اینترسکشنالیتی
به فمینیسم سیاه دهه هفتاد میالدی برمی گردد ،وقتی که زنان سیاه عنوان
کردند به طور همزمان مورد تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتی قرار می گیرند
و این شکل خاصی از ستم است که آن ها را از زنان سفید و مردان سیاه
متفاوت می کند.
اما مشکل اینترسکشنالیتی از آن جا شروع می شود که برای درک و توصیف
واقعیت ستم های اجتماعی ،نه به صورت عینی یا ابژکتیو بلکه از نقطه نظر یک
جایگاه خاص یا استندپوینت وارد عمل می شود .مثال برای درک ستم هایی
که به دلیل جنسیت و نژاد اعمال می شود ،مجموعه ای از روایت های زنان
سیاه پوست را جمع آوری می کند و این را معادل شناخت واقعی از ستم های
جنیستی و نژادی قرار می دهد .این کار چند اشکال دارد:
 -1روایت یک فرد یا یک گروه الزاما روایت گر تمام ابعاد مساله نیست.
 -2تجربه مستقیم به طور خودبه خودی به شناخت منجر نمی شود .برای این که
تجربه مستقیم از ستم ،به شناخت و درک درست از آن تبدیل شود نیاز به
مطالعه علمی و آگاهی است .علم الزاما توسط کسی که دردی را تحمل می کند
یا ستمی را تجربه می کند کشف نمی شود.
 -3محدود کردن ستم ها به تجربه های افراد یا گروه ها باعث می شود که افراد،
هویت هایی با تعریف مشخص از خود ارائه دهند.
 -4اینترسکشنالیتی در عمل به ،اشتراک گذاشتن تجربیات محدود می شود.
ازآن جا که در شناختن ستم ها ،ریشه ها را نادیده می گیرد در ارائه راه حل نیز

ناتوان است.
پراگماتیسم

پراگماتیسم نظریه ای است که می گوید:
حقیقت ،چیزی است که از دیدگاه انسان ،خوب باشد .به سخن دیگر،
پراگماتیسم یعنی این که درباره هر نظریه یا آموزه ای باید بر پایه نتایجی
که از آن به دست می آید ،داوری کرد .به نظر پراگماتیست ها ،اگر عقیده ای
به نتیجه خوب و کارآمد برای انسان بیانجامد ،باید آن را حقیقی قلمداد
کرد .حقیقت چیزی نیست که مستقل و مجرد از انسان وجود داشته باشد.
درحالی که حقیقت امری است جدا از انسان ،بر همین مبنا ،صدق و درستی
هر نظریه ،تطابق آن با واقعیت و نادرستی آن عدم تطابق با واقعیت است.
اما پراگماتیسم قائل به این شد که حقیقت امر جدایی از انسان نیست؛ بلکه
تنها دلیل برای این که یک نظر درست و حقیقی است و یک نظر ،باطل و
خطا ،این است که اولی در عمل به درد انسان بخورد و برای او کارآمد و موثر
باشد و دیگری چنین نباشد .به این ترتیب ،معنای صدق قضیه در پراگماتیسم
تغییر یافت .صدق هر گزاره ،فقط توسط نتایج عملی آن سنجیده می شود نه
در مقایسه با واقعیت خارجی .یک فکر یا عقیده تا وقتی که فقط عقیده است،
به خودی خود نه صحیح است و نه غلط؛ بلکه فقط در جریان آزمایش و کاربرد
عملی آن است که برحسب نتایجی که از آن نظر گرفته می شود ،صادق یا
کاذب می شود .در نظر مکتب پراگماتیسم ،افکار و عقاید همچون ابزارهایی
هستند برای حل مسائل و مشکالت بشر؛ تازمانی که اثر مفیدی دارند ،صحیح
و حقیقی اند و پس از آن غلط و خطا می شوند .به این ترتیب ،عقیده ای ممکن
است مدتی به کار آید و موثر شود و از این رو فعال حقیقی است؛ اما بعدا
ممکن است نتایج رضایت بخش نداشته باشد و آن موقع ،به نظریه ای باطل و
خطا تبدیل می شود .پراگماتیسم نظریه ای سازش کارانه است که معتقد است
«چيزی مطلوب است که ممکن است» و هدف وسيله را توجيه می کند
حقیقت هر چیز به وسیلهٔ نتیجه نهائی آن اثبات می شود.
جنس

یک مقوله بیولوژیک است .هر انسانی وقتی به دنیا می آید یا مذکر است یا
مونث.
جنسیت

جنسیت یک سازۀ اجتماعی است .انسان ها مونث و مذکر به دنیا می آیند اما
از طریق نهادهای جامعه طبقاتی تبدیل به زن و مرد می شوند .تفاوت های
جنسیتی که در شخصیت افراد نمود پیدا می کند را محیط و شرایط اجتماعی
تعیین می کند و نه ژن ها.
سال صفر

در اسفند ( 1357مارس )1979خمينی فرمان حجاب اجباری را صادر کرد.
جواب وی شورش پنج روزه توسط زنان در تهران و ديگر شهرهای مهم کشور
بود .خمينی مجبور شد فرمان خود را پس بگيرد تا آن که در فرصتی مناسب
با کينه جویی شديد به زنان حمله کند« .سال صفر» نام مستندی در مورد
شورش  5روزه زنان ايران عليه فرمان حجاب اجباری خمينی در اسفند
 1357است که توسط يک گروه فمينيست فرانسوی که آن زمان به ايران
سفر کرده بودند تهيه شد.

خون بس

در جوامع طبقاتی که روابط حاکم ،روابط قدرت طبقاتی و سلطه است ،افراد
و گروه های مختلف برمبنای موقعیتی که در این جوامع دارند مورد ستم های
خاص قرار می گیرند .مثال زنان به دلیل زن بودن در سیستم و ساختاری
سرمایه داری مورد ستم هایی قرار می گیرند و در موقعیت فرودست و انقیاد
هستند.
ستم سنتی و ستم مدرن

جامعه سرمایه داری جهانی ،ستم بر زن را از جوامع طبقاتی گذشته به ارث
برده است .جامعه سرمایه داری مدرن ،اشکال سنتی ستم بر زن جوامع
پیشاسرمایه داری را که در بخش های مختلف جهان به ویژه جهان سوم حاکم
است در درون نظام جهانی خود ادغام کرده است و همه آن ها را از طریق
روابط بنیادین نظام سرمایه داری یعنی فرایند مداوم انباشت و کل کارکرد
خود این نظام سرمایه داری جهانی دوام می بخشد .با این که سرمایه داری
برخی از اشکال سنتی ستم را تغییر داده است اما آن ها را از بین نبرده و
نمی تواند ببرد.
برای همین در جهان کنونی هم شاهد خشونت هایی مثل سنگسار ،حجاب
اجباری ،قوانین شریعت ،ناقص سازی جنسی زن و ...هستیم هم پورنوگرافی.
گرچه ممکن است این اشکال ستم در ظاهر با هم فرق داشته باشند اما هر دو
درواقع نماد شنیع تحقیر و انقیاد زنان هستند.هر دو نوع ،مظهر جهان امروز
هستند جهانی که سرمایه داری جهانی بر آن حاکم است و صفت مشخصه اش
وجود اشکال وحشتناک سنتی و مدرن ستم بر زن است.
.
گسل

زخم باز می شوند و عمق
گسل ها درواقع تضادهایی هستند که تبدیل به
ِ
جنایتکاری سیستم را نشان می دهند .نقاط شکننده ای هستند که با راه
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پدیده ای بسیار غیر انسانی که در برخی نواحی و مناطق قبیله ای و عشیره ای
رخ می دهد .ماجرا از کشته شدن فردی از یک طایفه توسط فردی از طایفه ای
دیگر شروع می شود .خونریزی به قصد انتقام گیری بین طرفین تا جایی ادامه
پیدا می کند که بزرگان و ریش سفیدان پادرمیانی می کنند و زنی از خانواده
قاتل را به فردی از خانواده مقتول می دهند تا غائله خاتمه یابد .این عروس!
به عنوان برده و کلفت بین طرفین معامله می شود و وجه المصالحه قرار
می گیرد .این زن دیگر نه عضو طایفه خود است و معموال حق دیدن خانواده
را ندارد و نه در طایفه جدید پذیرفته می شود .مدام مورد آزار و اذیت قرا
می گیرد و کتک می خورد و مورد تجاوز قرار می گیرد چون او یک برده است.
در برخی قبایل یک زن به بردگی گرفته می شود و در برخی قبایل تا چهار
زن هم معامله می شوند.

انداختن مبارزات مردم می توان آن ها را عمیق تر کرد و کل
ماهیت سیستم را به چالش گرفت و امکان و مطلوب بودن
سرنگونی انقالبی آن را جلوی چشم مردم طرح کرد .نقاط 19
تمرکز حاد تضادهای مهم اجتماعی اند که جامعه می تواند
با انفجاری از آن نقاط به لرزه درآمده و بقیه گسل ها را فعال
کند .به طور مثال در ایران ،گسل فقر ،ستم بر زن ،ستم ملی و
ادغام دین و دولت از مهم ترین گسل ها هستند .همۀ این تضادها
گسل های مهمی هستند که فعال شدن هر یک از آن ها ،دیگر شکاف های
طبقاتی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه را فعال خواهد کرد.
دو منسوخ

بنیادگرایی اسالمی و امپریالیسم دو قطب منسوخ جهان کنونی هستند .بین
این دو منسوخ ،طبقات حاکم امپریالیستی (به خصوص آمریکا) بیشترین
لطمه را به بشریت زده و بزرگ ترین خطر برای بشریت است .درواقع سلطه
امپریالیستی در خاورمیانه و نقاط دیگر جهان شکاف ها و جا به جایی های
بزرگ به همراه می آورد و فساد و ستمگری هایی تولید می کند که مشخصه
حکومت های بومی وابسته به امپریالیسم است ،آب به آسیاب بنیادگرای
اسالمی می ریزد و آن را تبدیل به پاسخی ارتجاعی در برابر امپریالیسم
می کند .به این ترتیب این دو منسوخ تاریخی ،یکدیگر را تقویت می کنند و
در همان حال که با هم مخالفت می کنند هر کس با یکی از آن ها سمتگیری
کند درنهایت دیگری را تقویت کرده است.
چهارکلیت

پایۀ این بحث کتاب مبارزات طبقاتی در فرانسه  ۱۸۴۸ - ۱۸۵۰مارکس

است .بعدها طی انقالب فرهنگی چین ،کمونیست های چینی آن را به شکل
چهار کلیت فرموله کردند.

مارکس روشن می کند که برای تغییر واقعی دنیا ،برای خالص شدن از شر

هر نوع ستم ،هر نوع استثمار ،باید به یک دنیای کمونیستی رسید که برخالف
دنیای کنونی در آن دیگر طبقات مسلط و استثمارگر وجود نداشته باشند و

هیچ تمایز طبقاتی بین مردم موجود نباشد .هدف نهایی انقالب کمونیستی:
 -1محو کلیۀ تمایزات طبقاتی میان مردم.

 - 2محو کلیۀ روابط تولیدی و مشخصاً روابط اقتصادی که پایۀ آن
تمایزات طبقاتی است.

 - 3محو کلیۀ روابط اجتماعی (مث ً
ال بین زن و مرد ،میان مردم ،بین

ملیت های مختلف ،یا بین روشنفکران با کسانی که کار یدی می کنند) که
همراه و در انطباق با روابط تولیدی شکل گرفته اند.

 -4باالخره دگرگون کردن کلیۀ ایده هایی که برخاسته از این روابط
اجتماعی اند.

§
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شکنجه و زندان بخشی از ماشین سرکوب دولتی است

انتشار نامه های نیلوفر بیانی و شرح شکنجه ها و اعتراف گیری اجباری با تهدید به مرگ ،تحقیر و آزار جنسی ،تکان دهنده بود .در چهاردهه گذشته
دستگاه اطالعات ،امنیت و قضای جمهوری اسالمی برای ازبین بردن وخفه کردن مخالفین خود و فعالین حوزه های مختلف به هر جنایتی دست
زده است .زندان فضایی است که در کنترل کامل دولت است .یعنی دولت انحصار مطلق خشونت را دارد .در این فضا ،مردان اسالم زده ضدزن
دستشان کامال باز است تا نه تنها روح و جسم زن را آزار دهند ،شکنجه کنند ،جنسیت زن را به انقیاد افکار ضد زن اسالمی خود در آورند ،بلکه زمینه ای
برای استفاده از جنسیت به عنوان نوعی شکنجه را فراهم کنند .زنان زندانی ،باالخص فعالین سیاسی و صنفی به دلیل این که پایشان را از چهارچوب تعیین شده
و تعریف شده توسط حکومت به عنوان الگوی «زن مسلمان» که زنی فرمانبردار و مطیع است فراتر گذاشته اند ،تحت شکنجه های شدید از جمله شنیع ترین
اشکال آزارهای جنسی و شکنجه های روانی موسوم به شکنجه سفید قرار گرفته اند .افشاگری های نیلوفر بیانی در شرح این جنایت ها ،نشان از شجاعت و استقامت
او و شکست دستگاه سرکوب و شکنجه در شکستن او دارد.
به امید آزادی او و تمام زندانیان سیاسی .عصیان

نیلوفر بیانی ،یکی از هشت فعال محیط زیست در ایران است که دو سال
پیش ،در بهمن و اسفند  ،١٣٩٦توسط سازمان اطالعات سپاه دستگیر شده و
از سوی دادستان تهران به «جاسوسی» متهم گردیدند .دادگاه تجدید نظر
انقالب اسالمی روز سه شنبه  ٢٩بهمن ،حکم دادگاه بدوی علیۀ نیلوفر بیانی
را که در  ٨آبان صادر شده بود ،مورد تائید قرار داد و وی را به  ١٠سال زندان
محکوم کرد.
این کارشناس محیط زیست ،در شرح حال خود ،که در اواسط بهمن ماه جاری
تنظیم شده ،آورده که ماموران در جریان بازجویی ،وی را تحت فشار به «تقلید
صدای حیوانات وحشی» وادار ساخته و به «تزریق آمپول فلج کننده و آمپول
هوا» تهدید کرده اند .او تاکید کرده که بازجویان ،با نشان دادن عکس جسد
کاووس سیدامامی هشدار داده اند« :عاقبت خودت و تمام همکاران و اعضای
خانواده ات نیز همین است مگر آن که هر آنچه ما می خواهیم بنویسی».
او نوشته که بازجویان اطالعات سپاه ،برای گرفتن اعترافات ساختگی ،او را طی
«دستکم  ۱۲۰۰ساعت بازجویی» در معرض «شدیدترین شکنجه های روحی
و روانی ،تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی» قرار داده اند.
خانم بیانی همچنین در نامه ای به خامنه ای در  ۲۲بهمن  ،۱۳۹۷به توضیح
رفتار بازجویان سپاه پرداخته و در بخشی از آن نوشته که وی «به همراه ۷
مرد مسلح به ویالیی خصوصی در لواسان منتقل شده تا با وجود
امتناع ،مجبور به نظاره رفتار غیراخالقی و غیراسالمی آن ها در
استخر خصوصی بشود ».این نامه ،بخشی از مجموعه مکاتبات
بی حاصل متهم بامسئوالن مختلف در مورد وضعیت خود است که
برای نخستین بار منتشر می شود.
او در نامه ای جداگانه به «حسینی» رئیس بند -۲الف بازداشتگاه
سپاه در اوین به تاریخ  ۲۶دی  ،۱۳۹۷بخشی دیگر از رفتارهای
ماموران را چنین توصیف کرده است« :تکرار مکرر کثیف ترین
توهین های جنسی که در بازجویی های طوالنی با حضور تیم
بزرگی از بازجو ها با جزئیات چندش آور تخیلی مطرح می کردند،
و درخواست (مجبور کردن) از من که تصورات جنسی آن ها را
تکمیل کنم ».در همین نامه ،هم چنین با اشاره به بی اثر ماندن
تظلم هایِ صورت گرفته ،به مقامات گوناگون تاکید شده« :در کمال
ناباوری هر بار پس از افشاگری و درخواست کمک از مسئولین
مربوطه با مضاعف شدن فشارها روبه رو شده و تهدیدها و شکنجه ها
فزونی یافت و مکررا به من یادآور می شدند« ...کاری نکن که لج
سیستم را درآوری»
زندانی ،در متن «آخرین دفاع» خود در شهریور  ۱۳۹۸نیز ،از
هراس دائمی از امکان عملی شدن تهدیدهای جنسی سربازجوی
پرونده خبر داده« :ویدیوها گواهند که بازجوی اصلی با اسم

مستعار حمید رضایی ،که هنوز نام او رعشه بر تن من می آورد ،چه رفتاری
با من داشته است .به دلیل رفتارهای بی شرمانه اش هربار که بازجویی ها به
درازا می کشید و تا بعد از تاریکی ادامه داشت وحشت از تعرض جدی وجودم
را می لرزاند ».نویسنده ادامه داده« :ترس من در مورد این که ،اگر هرآن چه
می خواست ننویسم دست به تعرض و خشونت جنسی بزند را تشدید می کرد.
حضور توجیه  نشده و غیرمنتظره او در مکان هایی مثل راهرو تاریک و حیاط
بازداشتگاه و رفتار چندش آورش باعث می شد در هیچ جا احساس امنیت نکنم
و اضطراب غیرقابل تحمل من به این دلیل هیچ وقت قطع نمی شد».
نیلوفر بیانی ،در نامه جداگانه ای به تاریخ  ۴بهمن  ۱۳۹۷به رئیس وقت قوه
قضاییه ،صادق آملی الریجانی ،آورده ،ماموران اطالعات سپاه به صراحت به او
می گفته اند« :بر دهان قاضی ای خواهند کوبید که حکمی غیر از حکم از پیش
نوشته شده سپاه را در دادگاه قوه قضاییه قرائت کند ».به گفته یک مقام مطلع،
نیلوفر بیانی در مالقاتی در اواسط شهریور  ۱۳۹۷با دادستان وقت تهران،
عباس جعفری دولت آبادی نیز به او گفته بود که اعترافاتش زیر فشار شکنجه
و تهدید بوده و کال دروغ است ،ولی آقای دولت آبادی تاکید کرده اجازه پس
گرفتن اعترافاتش را ندارد§ .
* نامه های نیلوفر بیانی ،برای اولین بارتوسط بی بی سی فارسی منتشر شده است

اسفند 1398

در خوابگاه های دانشجویی

شماره شصت و نه

کیمیا محمودی

گزارشی از وضعیت دختران

21

این گزارش مبتنی بر تجارب زیسته در خوابگاه های دانشجویی شهر تهران است.

در این گزارش کوتاه قصد داریم نشان بدهیم که دختران چگونه در خوابگاه های
دانشجویی تحت کنترل سیستم و نهادهای ذیربط آن ،از جمله نهاد خانواده،
وزارت علوم و نهادهای امنیتی درون دانشگاه هستند .به عبارتی دیگر ،وقتی
دختران از خانواده جدا شده و به دانشگاه می روند ،سازوکاری اجرا می شود که
هم چنان تحت کنترل خانواده باقی بمانند .اما این فقط یک سویه کنترل بر
زنان است .دولت و وزارت علوم نیز نقش فعالی در این زمینه ایفا کرده و صرفا
یک نهاد میانجی برای کنترل خانواده بر زنان نیستند ،بلکه خود مستقیما این
کار را انجام می دهند .به عنوان مثال:
اداره خوابگاه ها در مرحله اول و حراست در مرحله دوم ،برای هر بار تاخیر ورود
از ساعت قانونی اعالم شده ،با خانواده های آن ها تماس می گیرند و بعضا سعی
می کنند از ادبیاتی تحریک آمیز و غلوشده استفاده کنند.
یا در موردی دیگر ،دخترانی که در طول سال های تحصیل به دالیل مختلف
به مشاوره ( روانشناسی) خوابگاه مراجعه می کنند ،چنانچه مشکالت دیگری
برایشان ایجاد شود ،به راحتی از پرونده مشاوره آن ها سوءاستفاده شده و به
خانواده هایشان اطالع داده می شود .در موارد بسیار ،این پرونده در اختیار
حراست و دانشگاه هم قرار داده می شود .برای تکمیل چنین سوءاستفادهای
تمام موارد تخلف زنان از قوانین ،به این پرونده ضمیمه می شود.
وضعیت خوابگاه های شهرستان و خوابگاه های خودگردان در سطح شهر در دو
مورد باال ،به مراتب بدتر است و به میزان شدیدتری اعمال می شود.
در مواردی که دولت و وزارت علوم بدون استفاده از اهرم فشار خانواده مستقیما
به کنترل زنان می پردازند ،می توان به بسته شدن درب های ساختمان خوابگاه
پس از ساعتی مشخص اشاره کرد .دانشجو های دختر پس از آن ساعت دیگر
نمی توانند از محوطه خوابگاه استفاده کنند .پیامد این مساله عالوه بر کنترل
فزاینده ،زمانی آشکار می شود که به فرض زلزله ای رخ بدهد یا فردی بیمار
شود .در چنین شرایطی زنان نمی توانند از ساختمان های خود خارج شوند
و باید پروسه ای عریض و طویل طی بشود تا مجوز خروج از ساختمان را
بگیرند.
در همه مواردی که گفته شد ،هدف ،کنترل
زندگی زنان است .درحالی که جامعه به
تحصیل ،اشتغال و تخصص زنان نیاز دارد ،اما
قید و بندهای سنتی کنترل بر زنان تقویت
می شود .در واقع این ها درون چارچوب
سیستم سرمایه داری الزم و ملزوم یکدیگرند.
ورود زنان به عرصه تحصیالت عالی و اشتغال
به معنای رهایی آن ها نیست ،بلکه کنترل
در سطح وسیع تر و با اعمال روش های
وحشیانه تر انجام می شود.
مساله دیگر حجاب اجباری است که در
سطح جامعه یکی از مهم ترین قوانین
دولتی ضد زن و کنترل بدن آن ها است .در
خوابگاه های دانشجویی با این که همه دختر
هستند اما حق ندارند در محوطه خوابگاه ها
بدون حجاب ظاهر شوند .در صورت تخلف،

با آن ها برخورد انضباطی و امنیتی شده و برایشان پرونده سازی می کنند.
محیط خوابگاه ها مانند خانواده هرگز محیطی طبیعی نیست که بیرون از
مناسبات سلطه و قدرت باشد .مناسبات قدرت به شدیدترین شکل اعمال
می شود .هدف از کنترل زنان به واسطه حجاب ،تثبیت و تشدید سلطه
سیستم بر آنان است.
فعاالن دانشجویی ،هنگام رویارویی با مناسبات سلطه و استثمار ،بعضا تحلیل
اشتباهی از مناسبات قدرت ارائه می کنند که در شعار "استقالل خوابگاه
و دانشگاه" متجلی می شود .چنین تحلیل هایی هنگام ریشه یابی علل این
سلطه و ستم ،روی نقاط غلطی دست می گذارند و به جای تاکید بر کلیت
نظام سرمایه داری و ساختار پدرساالرانه درون آن به مثابه منشا اصلی ستم
و استثمار ،نئولیبرالیسم را منشا مشکالت و معضالت می دانند .به لحاظ
تاریخی شعار “استقالل دانشگاه” اولین بار توسط جنبش های ضدنئولیبرال
مطرح شد .این تحلیل غلط است ،چرا که نهاد دانشگاه و به تبع آن
خوابگاه های دانشجویی هیچ گاه خارج از مدار روابط سلطه ستم و استثمار
در کل جامعه نبوده اند ،بلکه صرفا بخشی از آن هستند .بنابراین نمی توان از
استقالل بخشی از این سسیستم در برابر کل آن سخن به میان آورد ،بدون
آن که کل سیستم ،که شامل روبنا و زیربنای آن است ،را هدف گرفت.
یکی دیگر از عملکردهای سیستماتیک جهت کنترل زنان در خوابگاه ها،
فعالیت های ایدئولوژیک ترویجی و تبلیغی ضدزن و مردساالرانه ،از جمله
برگزاری همایش های مختلف ،انتشار تصاویر و پوسترهایی از سوی اداره امور
خوابگاه ها و سایر برنامه های مرکز مشاوره خوابگاه هاست که همگی حول
محور تحکیم خانواده و نقش و وظایف زنان در این نهاد است.
مطالبی که نوشتیم ،عمدتا حول محور جنسیت و وضعیت زنان در محیط
خوابگاه های دانشجویی است .اما ستم های دیگری نیز در این محیط حاکم
است .مانند وضعیت دانشجویان مهاجر مشخصا افغانستانی ،یا مشکالت ناشی
از خصوصی سازی های گسترده که وضعیت زندگی در خوابگاه را بسیار دشوار
کرده است§ .
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