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سقط جنين
اختيار يا اجبار؟
اخيرا گزارش در مورد سقط جنين غيرقانونی در
ايران در برخی از سايت ھا منتشر شد .آماری از
تعداد سقط جنين در ايران وجود ندارد .زيرا بجز
شرايطی بسيار نادر که يک زن موفق بدريافت
مجوز برای انجام سقط جنين قانونی می شود،
سقط جنين بطور کلی بطور غيرقانونی انجام می
گيرد .کليه شواھد از ارقام باالی سقط جنين
گواھی می دھد .برخی با خريدن قرص ھا يا
آمپولھايی که موجب خونريزی شده و در نتيجه
زن حامله می تواند به بيمارستان رجوع و امر
سقط جنين را کامل کند ،روی می آورند .در
تھران ظاھرا خيابان ناصر خسرو محل تھيه اين
داروھا است .يکی از آنھا بنام "ميزوپرستول"
است که بدون نسخه ھر ده عدد قرص بمبلغ ٢٠٠
ھزار تومن در ناصر خسرو بفروش می رسد.
آمپول ھم بنام "پروستاگلندين" است که دو عدد آن
 ۴٠ھزار تومان قيمت دارد .ناگفته پيدا است که
اين استفاده از اين مواد بسيار خطرناک است و
می تواند به مرگ يا بيماری ھای مختلف يا
نازايی بعدی زن منجر شود .برخی سقط جنين ھا
با رجوع به ماماھايی است که اينکار را بطور
غيرقانونی و با دريافت مبالغ ھنگفت انجام می
دھند .طبق گزارش اين سايتھا سقط جنين بدون
بيھوشی  ٧٠٠ھزار تومان و با بيھوشی يک
ميليون و پانصد ھزار تومان است .اين گزارش
مختصر است .از عمق فاجعه سخن نمی گويد .اما
با کمی انديشه می توان به عمق يک فاجعه انسانی
عظيم در جامعه ايران پی برد .در اين شماره
آزادی زن مقاله "سقط جنين اختيار يا اجبار" که
در تاريخ مرداد  ١٣٨٩در نشريه "يک دنيای
بھتر" منتشر شده است را با
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سقط جنين
اختيار يا اجبار؟ ...
تغييراتی بچاپ می رسانيم.

سقط جنين اختيار يا اجبار؟
اخيراً اخبار و گزارشات متعددی در مورد اثرات فاجعه بار سقط
جنين غير قانونی در ايران و افزايش بسيار آمار سقط جنين بويژه
ميان زنان جوان منتشر شده است .يکی از اولين واکنش ھا به اين
گزارشات ممکن است تعجب و حيرت باشد ،بويژه برای کسانی که
از تحوالت اجتماعی و فرھنگی در جامعه چندان مطلع نيستند و
سطح جامعه را در نظر می گيرند و دنبال می کنند .بخش عمده
آمار سقط جنين مربوط به زنانی است که خارج از ازدواج حامله
شده اند .در کشوری که رابطه جنسی خارج از ازدواج با مجازات
سنگين و شکنجه و سنگسار روبرو می شود ،چگونه است که آمار
سقط جنين اين چنين افزايش يافته است؟ يک دليل اصلی افزايش و
گسترش بسيار چشمگير روابط جنسی ميان دختران و پسران
خارج از ازدواج است .اين پديده خود بيانگر تضاد آشتی ناپذير
نسل جوان و رژيم اسالمی است .بی اعتنايی به قوانين و سنن
ارتجاعی و عقب مانده اسالمی؛ مقاومت سرسختانه در مقابل اين
قوانين و سنن؛ اين بخشی از جنبش خالصی فرھنگی نسل جوان و
جنبش آزادی زن در ايران است.
اما اگر تالش سرسختانه برای مقابله با رژيم و مقاومت در مقابل
ايدئولوژی و سنن اين رژيم يک نقطه اميد و نکته مثبت در جامعه
ايران است ،افزايش آمار سقط جنين ،يک واقعيت تلخ و بيانگر
يک فاجعه اجتماعی است .فجايعی که سقط جنين غيرقانونی و بنا
به تعريف ناامن ،بر زندگی صدھا ھزار زن و خانواده ھای آنھا
تحميل می کند ،يک جنايت گسترده ديگری است که بايد در پرونده
اين رژيم جنايتکار ،زن ستيز و ارتجاعی ثبت شود .بايد با اين
فاجعه مقابله کرد.
البته آمار مربوط به سقط جنين در تمام دنيا شوک آور است .تعداد
زنانی که بعلت سقط جنين غيرقانونی و ناامن جان خود را از
دست می دھند يا معلول ميشوند بيانگر يک فاجعه انسانی است.
آمار مربوط به تعداد سقط جنين در سال بيانگر يک تراژدی
انسانی ديگر است .اين آمار بيانگر عقب ماندگی دنيای سرمايه
داری و حاکميت آراء و افکار مذھبی ،سنتی و زن ستيز است.
شايد ھيچ عدد ديگری اين چنين کثافت و رياکاری دنيای معاصر
را آشکار نمی کند .ابتدا نگاھی به اعداد بيجان بيانداريم:
ھر سال  ۴٢ميليون سقط جنين در سراسر جھان انجام می گيرد که
 ٣۵ميليون آن در کشورھای باصطالح “توسعه نيافته” است ،يعنی
کشورھايی که سقط جنين عموما در آنھا غير قانونی است .از ھر
 ١٠٠٠زن ميان  ١۵ – ۴۴سال در دنيای اصطالح “توسعه يافته”
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 ١٢نفر سقط جنين می کنند .اين آمار برای آفريقا که سقط جنين
در بخش وسيعی از آن غيرقانونی است  ٢٩نفر در  ١٠٠٠نفر
است .از ھر  ۵حاملگی يکی به سقط جنين منجر می شود .ھر
سال  ۵ميليون زن بعلت مشکالت مربوط به سقط جنين در
بيمارستان بستری می شوند ١٣ .درصد مرگ و مير مربوط به
زايمان و مادری بعلت سقط جنين است .ھر سال  ٧٠ھزار زن
بعلت سقط جنين ناامن )غيرقانونی( جان خود را از دست می
دھند و  ۵ميليون نفر معلول می شوند .در سال  ٢٠٠٣از ھر
صد ھزار زن  ۶۵٠نفر در آفريقا بعلت سقط جنين جان خود را
از دست دادند ،در حاليکه اين رقم  ١٠نفر از ھر صد ھزار نفر
در “کشورھای توسعه يافته” است .ھر سال  ٢٢٠ھزار کودک
مادران شان را بخاطر سقط جنين از دست می دھند.
اين مرگ و مير بعلت اپيدمی و بيماری نيست .اين مرگ و مير
در ظاھر امر نتيجه يک رابطه طبيعی بشری است .اين مرگ و
مير در ظاھر بعلت سکس است .اما اين فقط ظاھر مساله است.
در ھمين جھان تحت حاکميت سرمايه داری ،اختالف طبقاتی و
سودپرستی طبقات حاکم ،تفاوت ميان تعداد سقط جنين و ھمچنين
نتايج دردناک و تراژيک سقط جنين در نقاط مختلف بسيار
است .در اروپای غربی اين ارقام پايين ترين است .چرا؟ آيا باين
خاطر که در اروپای غربی زنان و مردان رابطه جنسی کمتری
برقرار می کنند؟ اين سوال قطعا با خنده بسياری روبرو می
شود .اروپای غربی مھد آزادترين مناسبات جنسی در دنيا است.
پس چگونه است که ابعاد تراژيک رابطه جنسی در اين منطقه
بمراتب کمتر است؟ در بخش وسيعی از اروپای غربی سقط
جنين قانونی است) .البته با در نظر گرفتن شرايطی( بعالوه،
برخورداری از يک رفاه نسبی نسبت به بخش اعظم دنيا،
اخالقيات آزادتر ،نقش حاشيه ای تر مذھب ،موقعيت آزادتر و
برابرتر زنان ،و وجود يک جنبش وسيع توده ای در دھه  ۶٠و
 ٧٠ميالدی که به انقالب جنسی معروف شده است ،عوامل
موثر در کاھش اين فاجعه انسانی است.
در کشورھای "در حال توسعه" ،وجود جوامع عموما تحت
ديکتاتوری و از نظر اقتصادی فقير تر ،اخالقيات عقب مانده،
سنتی و مذھبی ،نقش قوی و قدرتمند مذھب در جامعه ،موجد
بيحقوقی کامل زنان ،حاکميت فرھنگ زن ستيز و ممنوعيت
رابطه جنسی پيش از ازدواج است .البته اين شرايط در
کشورھای مختلف با درجات متفاوت عمل می کند .آموزش
جنسی در بسياری از اين کشورھا وجود خارجی ندارد .وسائل
جلوگيری از حاملگی در دسترس عموم نيست .بسياری بعلت
فقر امکان تھيه آنرا ندارند .اين شرايط برای دختران جوان و
زنانی که ازدواج نکرده اند بمراتب پيچيده تر است .لذا زنانی
که خارج از ازدواج حامله می شوند ،چاره ای بجز سقط در
مقابل خود نمی بينند .بسياری از خانواده ھای فقير و زحمتکش
امکان نگھداری از يک کودک ديگر را ندارند و به اين علت به
سقط جنين روی آور می شوند.
گذرا بايد اشاره کنيم که مشکالت منتج از عدم وجود آموزش
جنسی و وسائل جلوگيری ،بويژه کاندوم ،فقط حاملگی ناخواسته
نيست ،بيماری ھای مقاربتی ،بطور نمونه
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سقط جنين
اختيار يا اجبار؟ ...
ايدز ،يک فاجعه ديگر است که ھر روز قربانی ھای بسياری
بويژه در کشورھای “توسعه نيافته” می گيرد .ايدئولوژی عقب
مانده و حاکميت مذھب و ھمچنين فقر در اين کشورھا فاکتور
اصلی ارقام باالی قربانيان است .اما اين مساله ديگری است که
بايد مجزا به آن پرداخت.
در اين نوشته تالش می شود ،مقوله سقط جنين ،جايگاه آن در
جامعه کنونی و از زاويه آزادی زن ،نگرش فمينيسم به اين پديده،
طرق کاھش تعداد سقط جنين و فجايع ناشی از آن و ھمچنين
ضرورت قانونی بودن آن مورد بحث قرار گيرد.
سقط جنين يک امتياز يا يک اجبار
سقط جنين يکی از تناقضات و معضالت پيچيده اجتماعی است.
سقط جنين پديده ای است که شايد بھتر از ھر مقوله ديگر
تناقضات و وارونگی مناسبات حاکم بر جوامع معاصر را برمال
می کند .سقط جنين يک پاسخ دردناک برای خالصی از يک
واقعيت دردناک ديگر است .فشارھا و محدوديت ھای اقتصادی،
اجتماعی ،فرھنگی و اخالقی زن را به از بين بردن جنين اش
سوق می دھد .اين يکی از دردناک ترين مسائلی است که يک زن
بايد با آن دست و پنجه نرم کند .افسردگی ھای عميقی که بسياری
از زنان چه قبل و چه بعد از سقط جنين با آن مواجه می شوند
بيانگر ھمين فشار ناعادالنه ای است که جامعه کنونی روی زن
می گذارد.
اما بخش عمده جنبش فمينيستی به سقط جنين بعنوان يک حق
طبيعی و سلب نشدنی زنان می نگرد .برخورد اين گرايش،
برخوردی سطحی و سرسری به پديده سقط جنين است .يک
استدالل سطحی و نادرست در دفاع از سقط جنين چنين است:
“جنين بخشی از بدن زن است و زن بايد حق کنترل بر بدن خود
را داشته باشد ”.اين استدالل از نظر بيولوژيک ،حقوقی و فلسفی
نادرست است .بحث زيادی برای اثبات اينکه جنين بخشی از بدن
زن نيست الزم بنظر نمی رسد .اما متاسفانه برخورد سکتی و دگم
جنبش فمينيستی به اين مقوله امکان ھر گونه بحث سازنده را
منتفی کرده است .اگر کسی بيان کند که جنين بخشی از بدن زن
نيست ،بلکه از بدن زن برای مدت کمتر از يک سال برای رشد
استفاده می کند بالفاصله با ھياھو و فرياد ھای اعتراضی روبرو
و به محافظه کاری و مذھبی بودن متھم می شود.
جنين در نتيجه رابطه جنسی ميان يک زن و مرد ،مستقل از
خواست و اراده اين دو بوجود می آيد .بعضی اوقات ،عليرغم
استفاده از مواد جلوگيری ،اسپرم و تخمک پيوند می خورند و
جنين شکل می گيرد .در موارد بسياری عليرغم تالش ھای
فراوان و ايجاد بھترين و مناسب ترين شرايط برای حاملگی ،اين
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پيوند شکل نمی گيرد .چگونه موجودی که عمال عليرغم اراده زن
در نتيجه آميزش جنسی با يک انسان ديگر در بدن زن شکل می
گيرد ،بخشی از بدن او است؟ بعالوه ،اگر جنين را به حال خود
رھا کنيم و به زندگی نرمال خود ادامه دھيم ،روند رشد جنين طی
شده و سر موعد ،باز عليرغم ميل و اراده زن حامل آن ،متولد می
شود .جنين يک موجود مستقلی است که از بدن زن برای شکل
گيری و رشد خود بمدت حدود چھل ھفته استفاده می کند .اين
استدالل که جنين بخشی از زن است ،پس زن حق دارد با آن ھر
رفتاری ميخواھد انجام دھد ،استداللی کامال بی اساس و نادرست
است.
بعالوه ،حتی اگر اين ادعا را بپذيريم که جنين بخشی از بدن زن
است ،باز بخش دوم استدالل غيرقابل قبول است .آيا زن حق بريدن
اعضای بدن خود را داراست؟ در دنيای کنونی ،اگر فردی اقدام به
بريدن انگشت يا دست خود کند ،اگر قصد درآوردن چشم اش را
داشته باشد ،بخواھد گوش خود را ببرد يا شکم خود را پاره کند و
فرضا جگر خود را درآورد ،جامعه به او بعنوان فردی بدون
تعادل روحی نگاه می کند و در کشورھای کمی متمدن که حقوق
شھروندی تاحدودی در آن رعايت می شود ،اين فرد را به
بيمارستان روانی منتقل می کنند و به او اجازه چنين کاری داده
نمی شود .خودکشی يک مقوله ديگر است .جامعه به فرد اجازه
خودکشی نمی دھد .از اين کار بطرق مختلف ممانعت می کند ،می
کوشد که به فردی که قصد خودکشی دارد ،امداد برساند.
بنابراين روشن است که “بدن خودم است ،ھر کاری بخواھم با آن
می کنم” استداللی پوچ است .انسان در جامعه امروز حق ندارد
ھر کاری می خواھد با بدن خود انجام دھد .جامعه قوانين و
اخالقياتی را در اين مورد تثبيت کرده و برسميت می شناسد .پس
اين استدالل که از ھر طرفش بی پايه است ،چگونه به “محکم
ترين” استدالل فمينيسم بدل شده است؟ در تالش برای قانونی
کردن سقط جنين و تثبيت اين حق ،فمينيسم عاجز از دست بردن به
ريشه ھای مساله و به مصاف کشيدن مناسبات حاکم ،اين استدالل
سطحی را بدست گرفته و با ھياھو از ھر گونه بحث مستدل و
سازنده در مقابل آن سر باز می زند .برخورد اين گرايش به ھمان
دگماتيکی است که برخورد جريانات مذھبی و کليسای کاتوليک.
فمينيسم در تالش برای مطلوب جلوه دادن سقط جنين و توجيه آن
بعنوان يک پديده کامال طبيعی و بدون ھيچ جنبه منفی ،سقط جنين
را تا حد يک حق طبيعی زن ارتقاء می دھد .جنين را تا حد ناخن
انگشت بی موجوديت ،ناقابل و بی ارزش و سقط جنين راھمچون
گرفتن ناخن يا حداکثر عمل لوزه پيش پا افتاده جلوه می دھد.
ظاھرا ،فمينيسم دارد با اين تالش به زن خدمت می کند .قرار است
با پيش پا افتاده قلمداد کردن سقط جنين از يک سو و حق طبيعی
دانستن آن برای زن ،از سوی ديگر ،زنان را در موقعيت بھتر
قرار دھد و حقوق آنھا و کنترل بر بدن و سرنوشت شان را متحقق
کند .اينھا ظاھرا نيت و ھدف پشت اين تالش و جنب و جوش
است.
اما مساله اينجاست که چنين نگرش و تلقی از جنين و سقط جنين،
به زنان خدمتی نمی کند .با اين کار فمينيسم
صفحه ۴

اسالم ضد زن است!

آزادی زن

صفحه ۴

شماره ١٠۵

سقط جنين
اختيار يا اجبار؟ ...
سر زنان را کاله می گذارد :يک اجبار
ناگوار را بعنوان يک حق يا امتياز به آنھا
قالب می کند .فمينيسم با اين استدالل زن را
از خود و از انسانيت بيگانه می کند .زنان را
موجوداتی بی استدالل ،فاقد قدرت استدالل
فلسفی ،منطقی يا حقوقی پيچيده جلوه گر می
کند .فمينيسم با اين کار زنان را از انسانيت
تھی ميکند و از منطق و استدالل محروم می
سازد .کاله سر آنھا می گذارد .چرا که آنھا
را از دست بردن به ريشه مشکالت و
موقعيت نابرابر خويش محروم می کند.
بجای آنکه با ريشه مبارزه شود ،با چاقوی
جراحی بجان زن و جنين می افتد.
سقط جنين يک حق طبيعی يا امتياز برای
زن نيست .سقط جنين يک عمل پيش پا افتاده
و ناچيز نيست .سقط جنين ،چه از نظر
پزشکی و چه از نظر فلسفی و انسانی يک
عمل بزرگ ،مھم و پر تناقض است .عالوه
بر خطرات جانی و بھداشتی که برای زن
دارد ،از نظر روحی می تواند تاثيرات
بسيار عميقی بر زن بگذارد ،افسردگی ھای
عميق و طوالنی ناشی از سقط جنين يک
پديده کامال شناخته شده است .ممکن است
استدالل شود که علت افسردگی پس از سقط
جنين ،حاکميت افکار و ارزش ھای مذھبی و
محافظه کارانه است .اين فاکتور ميتواند در
افزايش افسردگی ناشی از سقط جنين موثر
باشد .اما تنھا فاکتور نيست .رابطه زن با
جنينی که درونش رشد می کند ،مقوله پيچيده
تری است.
بعالوه ،راه مقابله با افسردگی ناشی از سقط
جنين ارائه و اشاعه يک دروغ و فريب
نيست .سلب حيات از جنين و کاھش آن به
يک مقوله بيجان و بی ارزش پاسخ درد و
فشاری که بر زنان تحميل می شود ،نيست.
عواقب چنين نگرشی برای جامعه بسيار
مضر و خطرناک است .جامعه ای که به
جنين چنين برخورد می کند ،ارزش حيات و
انسان بطور کلی را کاھش می دھد .اين
برخورد در عين حال زنان را به موجوداتی

صغير بدل می کند که قابليت و توانايی
مواجھه با مسائل پيچيده ،پرتناقض را
ندارند و بايد فريب شان داد و واقعيت را
از آنھا پنھان کرد.
جنين يک موجود زنده است .اگر در يک
جامعه ای می زيستيم که رفاه و سعادت
شھروندان قوه محرکه آن بود و نه سود و
سود پرستی ،آنگاه ھيچ زنی مجبور به
سقط جنين نمی شد .تالش برای سلب
حيات از جنين ،بيانگر يک از خود
بيگانگی عميق جنبش فمينيستی است.
فمينيسم در عجز در مقابله با نھاد مذھب،
رياکاری ايدئولوژی حاکم ،جامعه طبقاتی
و پر از فقر و تبعيض سرمايه داری ،به
ساده ترين نوع مقابله استداللی روی آور
شده است :جنين را فاقد حيات قلمداد می
کند تا بتواند سقط آنرا عملی پيش پا افتاده
و موجه جلوه دھد.
اينجاست که با خواندن آمار فوق فقط
مرگ و بيماری ھای تحميل شده به زن
نيست که چھره زشت سقط جنين را
آشکار می کند ،خود رقم باالی ۴٢
ميليون سقط جنين در سال چھره زشت
فجايع انسانی تحت سرمايه داری را
برمال می کند .واقعا چرا بايد از ھر ۵
حاملگی يکی به سقط جنين منجر شود؟
اگر در جامعه ای زندگی کنيم که تمام
تالش خود را بکار می بندد تا از
حاملگی ھای ناخواسته جلوگيری کند،
آموزش جنسی وسيعا در مدارس ،از
طريق راديو و تلويزيون و غيره در
اختيار عموم قرار داده شود و ھمچنين
مواد جلوگيری مطمئن و بی خطر بطور
گسترده و رايگان در دسترس عموم
باشد؛ اگر فقر را از ميان ببريم ،اگر رفاه
شامل ھمگان باشد ،اگر دولت در مقابل
زندگی و رفاه و سالمت کودکان مسئول
باشد ،اگر صرفنظر از موقعيت پدر و
مادر ھر کودکی در رفاه زندگی کند و به
آموزش و پرورش و امتيازات و مواھب
جامعه بطور مساوی دسترسی داشته
باشد؛ اگر اخالقيات عقب مانده ،مذھبی و
زن ستيز را از جامعه بزدائيم؛ اگر
برقراری رابطه جنسی آزاد حق ھر
شھروندی باشد و ھيچ مرجعی ،چه
خانواده ،چه دولت حق دخالت در آنرا
نداشته باشد و لذا اگر کودکی خارج از

ازدواج بوجود آمد ،ھم او از کليه حقوق
برابر برخوردار باشد و ھم مادر و پدر با
ھيچ تھديدی نسبت به امنيت و حرمت
خويش مواجه نشوند؛ اگر بھداشت و
درمان رايگان در دسترس ھمگان قرار
داشته باشد ،آيا در صورت فراھم بودن
کليه اين شرايط زنی که حامله شده ،حتی
اگر حاملگی ناخواسته بوده باشد ،باز به
سقط جنين می انديشد؟ بنظر من خير.
فمينيسم از آنجا که يا به جامعه ای با
مشخصات فوق اعتقاد و عالقه ندارد و يا
از آنرو که مبارزه برای دستيابی به اين
حقوق و شرايط بنظر کاری مشکل می
رسد ،بجای تمرکز بر اين حقوق و اشاعه
حقانيت چنين جامعه ای ،بظاھر ساده
ترين کار را انتخاب کرده است :تقليل
عمل سقط جنين به عمل لوزه و بعنوان
يک حق و امتياز طبيعی زن .اين آن کاله
بزرگی است که فمينيسم بر سر زنان می
گذارد .در عمل در شيوه برخورد و
استدالل له و عليه سقط جنين ،کليسای
کاتوليک ،مذھب و نيروھای محافظه کار
و جنبش فمينيستی دو روی يک سکه
ھستند .با چنين گرايشی آيا اشتباه است
اگر نتيجه بگيريم که ھر چه ارقام سقط
جنين باالتر باشد اين گرايش فمينيستی
شادتر می شود و خود را در مبارزه اش
موفق تر می يابد؟
مدافعين دروغين حيات
به ھمان ميزان که استدالالت فمينيسم در
دفاع از سقط جنين پوچ و سطحی است و
يک از خود بيگانگی و فتيشيسم به بدن
خويش را بيان می کند ،دفاعيات مخالفين
سقط جنين در دنيای امروز ،مذھب و
کليسا ،نيروھای محافظه کار و دست
راستی رياکارانه است .نيروھای اخير در
مخالفت با قانونی بودن سقط جنين از
لزوم دفاع از حيات صحبت می کنند.
ظاھرا حيات را “مقدس” می نامند .بيان
يک آمار کافی است تا رياکاری آنھا را تا
مغز استخوان برمال کند .اين مدافعين
“تقدس حيات” کسانی که در آمريکا بر
خود نام “پرو اليف” )طرفدار حيات(
گذاشته اند ،در مقابل مرگ و مير نوزادان
و کودکان بعلت فقر ،گرسنگی ،بيماری
ھای کامال قابل پيشگيری و معالجه ،چشم
می بندند و آنرا
صفحه ۵

مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان!

آزادی زن

سقط جنين
اختيار يا اجبار؟ ...
خواست خدا می نامند.
در کنار آمار وحشتناک مربوط به سقط
جنين ،آمار مرگ و مير نوزادان از آن
فاجعه بار تر است :از ھر  ۵نوزاد در جھان
دو تا سه نوزاد جان خود را از دست می
دھند؛ يعنی نيمی از نوزادان می ميرند.
چرا؟ علت اصلی فقر و نداری ،گرسنگی و
محروميت مادران و پدران است .از اين
باصطالح طرفداران حيات بايد پرسيد،
شمايی که عليه سقط جنين قانونی جنگ
صليبی راه انداخته ايد ،چرا برای نجات اين
نوزادان و ممانعت از مرگ آنھا کاری نمی
کنيد؟ اين ارقام فقط مربوط به نوزادان است،
تعداد کودکان يا انسان ھايی که بعلت فقر و
محروميت ھر ثانيه جان می بازند ،آنچنان
وسيع است که ابعاد فاجعه بار آن انسان را
بر جا می خشکاند.
اين طرفداران دروغين حيات ،مساله و
امرشان نه حيات ،بلکه گسترش و حاکميت
مذھب ،ايدئولوژی عقب مانده و محافظه کار
برای حفظ موقعيت ممتاز و مناسبات تبعيض
بار جامعه کنونی است .مخالفت آنھا با سقط
جنين ھيچ ربطی به انسانيت و انسان دوستی
ندارد .در آمريکا و ايران بعنوان دو مثال
گويا ،مخالفين سقط جنين مدافعين سرسخت
اعدام ھستند .مدافعين سرسخت تبعيضات
گسترده طبقاتی ،وجود فقر و فالکت و تداوم
بردگی جنسی و مزدی اند .اين گرايش به
ارتجاعی ترين بخش جامعه متعلق است.
دفاع از سياست ھای ميليتاريستی و کشتار
در جنگ ھای متعدد .مدافعين دروغين "حق
حيات" راسيست و ضد زن اند.
اما متاسفانه دفاع سطحی فمينيسم از سقط
جنين به اين مرتجعين و جريانات دست
راستی امکان می دھد تا خود را پشت دفاع
دروغين از حيات پنھان کنند .از خود
بيگانگی فمينيستی موجب می شود که بخشی
از زنانی که نمی توانند به اين سطحی نگری
رضايت دھند ،عمال به دامن محافظه کاران
و کليسا بيافتند.

شماره ١٠۵
راه حل پيشرو و انسانی
سقط جنين يک مقوله دردناک ،يک
فاجعه جامعه وارونه امروز و يک پديده
پر تناقض است .با در نظر گرفتن
مناسبات کنونی و شرايط حاکم بر
جامعه ،انسانی ترين راه برخورد به اين
پديده چيست؟ راه ،نفی اھميت آن نيست.
راه ،تحليل و توضيح آن ھمانگونه که
ھست ،ضمن تالش برای کاھش ھر چه
بيشتر حاملگی ھای ناخواسته ،رفع موانع
حفظ جنين ،و قانونی کردن سقط جنين
است .ممنوعيت سقط جنين ،اين عمل را
از ميان نمی برد ،فقط درد و فجايع ناشی
از آن را گسترش می دھد .ممنوعيت
سقط جنين مقابله با سقط جنين نيست،
مجازات قربانيان آنست.
در اکثر نقاط جھان سقط جنين غيرقانونی
است .تاريخا در کشورھای اروپايی ھم
غيرقانونی بوده است ،اما ارقام سقط
جنين ھمواره باال بوده است .لذا روشن
است که غيرقانونی کردن ،سقط جنين را
محو نمی کند .فقط زنان را با خطرات
جدی جانی ،بھداشتی و روحی مواجه می
سازد .تا زمانيکه مناسبات حاکم در
جامعه اين چنين عقب مانده ،وارونه و
تبعيض آميز است ،حاملگی ھای
ناخواسته شکل می گيرد و زنان خود را
ملزم به سقط جنين می بينند .اگر سقط
جنين قانونی در دسترس نباشد ،آنگاه به
روش ھای غيربھداشتی و ناسالم و ناامن
روی می آورده می شود.
يک راه حل مترقی و انسانی قانونی
کردن سقط جنين و ايجاد دسترسی
رايگان به آن در کلينيک ھای مجھز و
تحت نظر پزشک است .عالوه بر اين
يک سياست انسانی ايجاد و تامين روش
ھای مختلف جلوگيری از بارداری و
قرار دادن آن در اختيار تمام جامعه
است.
برنامه يک دنيای بھتر ،نوشته منصور
حکمت ،اين تدابير را انديشيده است:
“کمتر پديده اى چون سقط جنين ،يعنى
از ميان بردن عامدانه جنين انسانى به
دليل تنگناھاى فرھنگى و اقتصادى ،بى
ارزشى وجود آدمى و تناقض مناسبات
اجتماعى استثمارگر و طبقاتى حاکم با

صفحه ۵
موجوديت و سعادت بشر را به نمايش
ميگذارد .سقط جنين ،گواه از خود
بيگانگى و عجز انسان در برابر مصائب
و محروميت ھايى است که جامعه طبقاتى
موجود به او تحميل ميکند.
حزب کمونيست کارگرى -حکمتيست
مخالف عمل سقط جنين است و براى
برپايى جامعه اى مبارزه ميکند که ھيچ
تنگنا و عاملى انسان ھا را به انجام و يا
تائيد اين عمل سوق ندھد.
در عين حال مادام که شرايط نامناسب
اجتماعى بھرحال عده زيادى از زنان را
به انجام سقط جنين ولو به شکل زير
زمينى سوق ميدھد ،حزب به منظور
جلوگيرى از سوء استفاده سودجويان و
براى تضمين سالمت زنان خواھان تحقق
نکات زير است:
قانونى شدن سقط جنين تا  ١٢ھفتگى.
قانونى بودن سقط جنين پس از  ١٢ھفتگى
)تا اولين مقطعى که عمل سزارين و حفظ
نوزاد با توجه به آخرين امکانات پزشکى
مقدور ميشود( در صورت وجود خطر
براى سالمتى مادر .تشخيص در اين
موارد با مراجع پزشکى صالحيتدار
است.
در دسترس بودن وسيع و رايگان
تسھيالت و لوازم تست حاملگى و آموزش
مردم در استفاده از آنھا ،به منظور
تشخيص سريع حاملگى ھاى ناخواسته.
انجام سقط جنين و پرستارى پس از آن
بطور رايگان در کلينيک ھاى مجاز
توسط پزشکان متخصص.
حق تصميم گيرى در مورد انجام و يا عدم
انجام سقط جنين با خود زن است .دولت
موظف است قبل از رسيدن زن به تصميم
نھايى ،وى را از استدالالت و پيشنھادات
منصرف کننده مقامات علمى و مددکاران
اجتماعى و نيز از تعھدات مادى و معنوى
دولت در قبال وى و نوزادش ،مطلع کند.
به منظور کاھش موارد سقط جنين ،حزب
ھمچنين خواھان انجام
صفحه ۶

برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى!

آزادی زن

سقط جنين
اختيار يا اجبار؟ ...

شماره ١٠۵

صفحه ۶

در حاشيه اخبار،
شھال نوری

اقدامات فورى زير براى جلوگيرى از
حاملگى ھاى ناخواسته و از ميان بردن
فشارھاى اقتصادى و فرھنگى و اخالقى بر
زنان است:
آموزش وسيع جنسى مردم در مورد روش
ھاى جلوگيرى از باردارى و اھميت مساله و
در دسترس بودن مشاوران و مددکاران
اجتماعى براى راھنمايى مردم.
در دسترس بودن وسيع و رايگان وسائل
جلوگيرى.
اختصاص بودجه و امکانات کافى براى
کمک به زنانى که از سر فشار اقتصادى
خود را ناگزير به انجام سقط جنين ميبينند.
اعالم آمادگى دولت براى سرپرستى نوزادان
در صورت انصراف مادر از سقط جنين.
مقابله فرھنگى قاطع با تعصبات و فشارھاى
اخالقى که زنان را به سقط جنين واميدارد.
حمايت فعال دولت از زنان در برابر اينگونه
فشارھا ،تعصبات و تھديدات.
مبارزه با تلقيات خرافى ،مذھبى و
مردساالرانه و عقب مانده در جامعه که مانع
رشد شعور جنسى مردم و مشخصا سد راه
استفاده وسيع زنان و جوانان از وسائل
جلوگيرى از باردارى و حفظ ايمنى رابطه
جنسى است* ”.

آزادی زن
نشريه سازمان آزادی زن
www.azadizan.net
سردبير :آذر ماجدی
majedi.azar@gmail.com

قتل کودکان در اثر انفجار مين!
خبر زخمی شدن  ٧کودک ھشت تا ده ساله در آخرين لحظات روز شنبه  ١٩اکتبر
پخش شد و يکبار ديگر ھمه افکار عمومی را به سوی  ٨سال جنگ و عواقب آن کشيد.
مين ھای تعبيه شده در بسياری از مناطق جنگی بعد از گذشت  ٢۵سال ھر چند وقت
يکبار جان انسانھای رھگذر را می گيرد .انسانھايی که مشغول کشاورزی ،دامداری،
کول بری و در حادثه اخير کودکان در حالی بازی ھستند.
مين ھا قدرت تشخيص ندارند!
گفته ميشود جمع آوری مين ھای کار گذاشته شده در سراسر جھان بيش از ھزار سال
طول خواھد کشيد و  ٣٠٠ميليارد دالر ھزينه خواھد داشت.
در حال حاضر کشورھای مصر ،ايران و افغانستان دارای بيشرين اراضی آلوده به مين
در سراسر جھان ھستند .حدود  ۴٢٠٠٠کيلومتر مربع از اراضی ايران آلوده به مين
ھای زمان جنگ است.
مين ھا قدرت تشخيص ندارند .نظام جنايتکار اسالمی نه تنھا مين ھای بجا مانده از
زمان جنگ را خنثی نمی کند بلکه مين ھای جديدی توليد و در مرزھای کشور جھت
حفظ امنيت مناطق مرزی تعبيه می کند .بر ھمين اساس بخشھايی از مرزھای ايران -
افغانستان ،پاکستان و عراق مين گذاری شده است .زندگی مردم محروم مرزھای ايران
در کنار ديگر فجايع جنايات تاريخ  ٣۵ساله عمر رژيم اسالمی يک تراژدی غير قابل
توصيف است.

خود سوزی سحر کريمی در مريوان
امروز يک زن  ١٨ساله به نام سحر کريمی در شھرکی در اطراف مريوان دست به
خودکشی زد .او خود را آتش زد تا نشان دھد با ازدواج اجباری نمی تواند کنار بيايد.
خود را آتش زد تا ھمه بدانند که برخالف ميلش او را وادار به داشتن رابطه جنسی با
مردی کرده اند که دوستش نداشته است .خود را به آتش کشيد تا نشان دھد خانواده اش
با طالق او مخالف بوده اند .خود را سوزاند تا اجازه ندھد بدست خانواده خود کشته
شود .اين است زندگی ميليونھا دختر جوان در ايران!
ما صدای او را شنيديم و از اين طريق به گوش مردم برابری طلب ايران و جھان می
رسانيم .ما از اين طريق اعالم می کنيم که راه نجات واقعی از ستم سيستماتيک دولتی و
ستم مذھبی و مردساالرانه اسالمی خودکشی نيست .بايد مبارزه جمعی عليه کليت
ارتجاع سياه مذھبی و تمامی اشکال ستم بر زن را سازمان داد* .

ھيئت تحريريه :آذر ماجدی ،مريم کوشا ،سياوش دانشور

تبعيض بر اساس جنسيت يک منشا سود سرمايه است!

آزادی زن

شماره ١٠۵

ختنه يا مثله جنسی
جنايتی عليه دختران!
شيوا گنجی
ھنوز در قرن  ٢١دخترانی را ختنه می کنند.
اين يک جنايت آشکار است .در دھه ھای
اخير تالش ھايی در سطح بين المللی برای
الغای اين سنت عقب مانده انجام گرفته است،
اما ھنوز در برخی مناطق دور افتاده و سنتی
ايران و برخی کشورھای ديگر در آفريقا و
آسيا اين جنايت شايع است .ختنه دختران را
"مثله جنسی" می خوانند .اين جنايت تاثيرات
بسيار ناھنجار و ناگواری بر جسم و روان
دختران دارد.
ختنه دختران چيست؟ و به چه دليل اين
جنايت انجام می گيرد؟
ختنه در واقع قطع ناحيه ای از آلت تناسلی
زن به نام "کليتوريس" است که با بريدن آن
حس جنسی در آنھا از بين رفته و زن تا
پايان عمر از لذت جنسی محروم می شود.
ختنه زنان در سه شکل متفاوت صورت می
گيرد:
حالت اول منحصر به بريدن کليتوريس می
شود .نوع ديگر آن عالوه بر کليتوريس،
کلبان يا لبھای کوچک اندام جنسی (Labia
)Minorنيز بريده می شوند.
بدترين شکل ختنه زنان نوع سوم آن است.
در اين نوع کليتوريس و کلبان يا لبھای
کوچک ھردو بريده شده و با به ھم آوردن
ملبان يا لبھای بزرگ ) (Labia Majorآنھا
را ميدوزند .سپس بر روی آن سوراخھای
کوچکی در نزديکی مجرای ادرار و دھانهُ
رحم ايجاد ميکنند .اين روش که
دردآميزترين و خطرناکترين شکل ختنه به
حساب می آيد ،در آفريقا به شدت رواج دارد
و معروف به ختنه فرعونی است .در اين
حالت محل دوخته شده ھنگام وضع حمل باز
می شود و پس از زايمان آنرا مجدداً می
دوزند .با توجه به رقم باالی زاد و ولد در
آفريقا ،اين عمل فرعونی برای زنان در
حقيقت يک شکنجه است .ھمچنين شب
ازدواج ،که برای اين زنان اولين تماس

جنسی محسوب می شود ،خشونت آميز و
توام با رنج و شکنجه است.
از ھر ده دختری که قربانی ختنه
فرعونی شده اند ،يکی يا بالفاصله می
ميرد و يا بعدھا بر اثر عفونت ناشی از
آن جان خود را از دست می دھد.
ختنه زنان در ايران
گزارشھای مربوط به ختنه دختران در
ايران ،از جنوب و غرب کشور می
رسند .مثله کردن اندام جنسی دختران به
نام ختنه ،در استانھای خوزستان ،لرستان
و بيش از ھمه کردستان معمول است.
ھرمزگان و بنادر گنگ و جاسک از
جمله شھرھای جنوبی ايران ھستند که در
آنھا ختنه دختران يک رسم است .گفته
می شود اين رسم در مناطق جنوبی
ايران از طريق رفت و آمد دريايی به
ھند و سومالی وارد کشور شده است.
در غرب ايران ،ختنه زنان در
آذربايجان ،اورامانات ،بانه ،نوسود،
پاوه ،پيرانشھر و حتی اطراف اروميه
در موارد متعدد به چشم می خورد.
آمار يونيسف
و سازمان بھداشت جھانی:
طبق آمارھاى يونيسف و سازمان
بھداشت جھانى ساالنه حداقل  ٣ميليون
زن و دختر بچه در سنين نوزادی تا ١٥
سالگى در خاورميانه و کشورھاى
آفريقايى ختنه می شوند .سن متوسط
دختران ختنه شده بين  ٤تا  ١٢سال
است .سازمان بھداشت جھانى مثله کردن
تمام يا بخشى از اندام تناسلى بيرونى
زنان يا ھر نوع صدمه اى به ارگانھاى
تناسلى زنان را چه بداليل فرھنگى و چه
به داليل غير پزشکى و غير بھداشتى،
ختنه تعريف کرده است.

صفحه ٧
طبق برآورد سازمان ملل اين عمل بر
روی صد و سی ميليون زن و دختر انجام
شده است .دست كم ھر سال دو ميليون
دختر در معرض خطر قربانی شدن قرار
دارند .يعنی روزی شش ھزار دختر .اين
كار معموأل در شرايط كامأل ابتدايی به
وسيلهُ قابله يا زنی از روستا انجام می
شود .از ھيچ داروی بيھوشی استفاده نمی
شود .دختران را با ھر ابزاری كه در
دسترس باشد ،می برند :تيغ ريش تراشی،
چاقو ،شيشه شكسته ،سنگ نوك تيز و در
بعضی مناطق با دندان .مراحل عمل از
نظر خشونت ،بر حسب موقعيت
جغرافيايی و روال فرھنگی نوسان پيدا
می كند .كم ترين صدمه اين است كه لبهُ
كليتوريس بريده می شود تا تمام عمر مانع
لذت بردن دختر از عمل جنسی شوند.
نوع ديگر ختنهُ عميق است كه روی
ھشتاد درصد دختران در سومالی انجام
می شود و عوارض آنی ختنهُ عميق
شوك ،آسيب مجرای ادرار يا مدفوع،
زخم؛ و عوارض بلند مدت آن :بيماری
كزاز ،عفونت ھای مثانه ای ،عفونت
خونی ،ايدز ،يرقان ،عفونت مزمن يا
متناوب مجرای ادرار و لگن كه می تواند
به نازايی ،تشكيل كيست و دمل در ناحيهُ
مجرای زنانه منجر شود ،برآمدگی
دردناك در مسير اعصاب ،دشواری
فزاينده تخليهُ ادرار ،قطع قاعدگی ،جمع
شدن خون قاعدگی در شكم ،سرد مزاجی،
افسردگي و مر گ است.
ختنه زنان ازديدگاه دين
ختنه از ديدگاه اسالم برای زنان نه تنھا
برای کاھش شھوت نيست ،بلکه برای
بھتر شدن رابطه جنسی است که در نتيجه
آن ھم مرد و ھم خود زن لذت می برند.
روايات در اين مورد متفاوت است .در
جوامع تحت حاکميت اسالم ،ختنه زنان به
عنوان يک عمل دينی انجام نمی شود.
تنھا در زمان گذشته به جھت مصالحی
انجام می شده و اسالم نيز زياد بر آن تأييد
نکرده است.
در بعضی از مناطق ايران اين زنان را
موجوداتی شھوت ران می پندارند و می
گويند فقط با عمل ختنه می توان شھوت
را از آنھا دور ساخت .زنان ختنه نشده در
اين مناطق موجوداتی ناپاك و پليد متصور
می شوند* .

تقابل با اسالم سياسی يک جبھه مھم جنبش آزادی زن است!

آزادی زن

صفحه ٨

شماره ١٠۵

انقالب اکتبر و رھايی زن
بسيج سياسی  -اجتماعی زنان
ژنوتدل

 -بخش دوم

آذر ماجدی
مقدمه
انقالب اکتبر يکی از مھمترين لحظات تاريخ
جنبش برابری طلبی زنان است .برای اولين
بار در تاريخ بشريت يک جنبش توده ای
وسيع يک انقالب عظيم ،تعھد خود را به
برابری زن و مرد اعالم کرد .نظام و دولتی
که با پيروزی اين انقالب تولد يافت ،از
ھمان لحظه نخست به امر رھايی زنان ھمت
گماشت .کليه قوانينی که نسبت به زنان
تبعيضی قائل می شد ،لغو گرديد .برابری
زن و مرد در کليه عرصه ھای اجتماعی،
سياسی و اقتصادی بصورت قانون تصويب
شد؛ سازمانی برای پيشبرد اين امر مھم
ايجاد گرديد که وظيفه آگاه کردن جامعه
نسبت به برابری زن و مرد ،بسيج زنان
برای گسترش ھر چه بيشتر اين حقوق تازه
بدست آمده و امحاء تمامی سنن عقب مانده و
دست و پاگير زنان را بعھده داشت .تعھد
دولت و نظام جديد صرفا به تصويب قوانين
ختم نمی شد ،پياده کردن اين امر در عمل
يکی از وظايف مھم آنرا تشکيل می داد.
دستاوردھای اين تجربه آنچنان عميق و
گسترده است که عليرغم شکست آن در نيمه
راه ،نه تنھا مھر خود را بر جنبش بين المللی
زن ھم دوره خود کوبيد ،بلکه جنبشی که چند
دھه بعد در غرب شکل گرفت نيز بسيار از
آن متاثر شد .اما اين جنبش در نيمه راه
شکست خورد نه به اين خاطر که پيشتازان
انقالب اکتبر از جوابگويی به مساله زن
عاجز بودند ،نه به اين خاطر که سوسياليسم
با برابری زنان خوانايی ندارد ،نه به اين
خاطر که رھبران انقالب و ايدئولوژی ای
که بر انقالب ناظر بود مطالبات و خواست
زنان را تابع جنبش عمومی سوسياليستی
کردند ،بلکه به اين خاطر که خود جنبش
عمومی و برنامه و اھداف ناظر بر انقالب
شکست خوردند؛ به يک عبارت ،حکومت
کارگری در روسيه شکست خورد .از اين
تجربه و از تالشھای خستگی ناپذير فعالين
آن بسيار می توان آموخت .بھمين خاطر در

سالگرد انقالب اکتبر ،در چند شماره
نشريه يک دنيای بھتر به بررسی و
تحليل برخی جوانب آن خواھيم پرداخت.
***
پروسه و چگونگی تشکيل ژنوتدل
قوانين جديد و اعالم تعھد به رھايی زنان
از جانب دولت ،تنھا اولين قدم در جھت
رھايی زنان محسوب می شد .الزم بود تا
زنان به موقعيت نوين خود آگاه شوند و
برای تثبيت اين موقعيت جديد و رسيدن
به رھايی کامل سازمان يابند .ھمچنين
الزم بود تا زنان فعاالنه در ساختمان
جامعه نوين شرکت جويند.
در سال  ١٩١٧آلکساندرا کولونتای،
کروپسکايا و اينسا آرماند از تبعيد به
روسيه بازگشتند و با کمک تعداد ديگری
از فعالين زن بلشويک ،بطور نمونه
نيکوالئووا ،اسلوتسکايا ،رزا کووناتور،
استال ،کوده لی و اوليانووا ،خواھر لنين،
کار حزبی در ميان زنان را سازمان
دادند .بيشتر اين فعالين پيش از انقالب
 ١٩١٧ھم در عرصه فعاليت برای
رھايی زنان و يا کار و فعاليت حزبی
ميان زنان کارگر پيشتاز و فعال بودند.
در اين ميان بويژه کولونتای ،کروپسکايا
و اينسا آرماند در عرصه روشن کردن
جوانب گوناگون مساله زن و يا ارائه
تصاوير زنده از رنج و درد و بيحقوقی
زنان زحمتکش روسيه نقش مھمی ايفاء
کرده اند .از جمله فعاليت ھای آنھا و
تعداد ديگری از زنان بلشويک ،بطور
مثال نيکوالئووا و اليانووا ،انتشار نشريه
"رابوتنيتسا" يعنی زن کارگر برای مدت
کوتاھی در سال  ١٩١۴بود.
در زمان انقالب ،نشريه رابوتنيتسا به
کوشش اين فعالين احياء شد .ھيات
تحريريه آن ،اوليانووا ،نيکوالئووا،
سامويلووا ،کولونتای ،وليچکينا ،استال و

کوده لی که تحت نظارت کميته مرکزی
حزب بلشويک فعاليت می کردند ،به
مرکز سازماندھی کار حزبی ميان زنان
بدل شد .اين نشريه به سازمان دادن
جلسات در کارخانه ھا و محالت اقدام می
کرد .در اين جلسات ،مسائلی که برای
زنان پرولتر از اھميت برخوردار بود يا
مورد توجه شان بود به بحث گذاشته می
شد .در اين ميان مسائلی از قبيل روز کار
ھشت ساعته ،جمھوری دموکراتيک،
مصادره اراضی مالکين و مسائل ويژه
زنان ،مثل حمايت از کار زنان و
کودکان ،برابری حقوق زن و مرد و قس
عليھذا را می توان برشمرد .نشريه
رابوتنيتسا مسائل زنان کارگر و ھمسران
سربازان را بازگو می کرد و می کوشيد
توجه اتحاديه ھای کارگری و شوراھا را
باين مسائل جلب کند .بطور خالصه اين
نشريه نماينده و سخنگوی زنان کارگر و
زحمتکش بود .رابوتنيتسا کمپين وسيعی
را برای سازماندھی زنان کارگر و
ھمسران سربازان در مسکو ،پطروگراد
و مراکز صنعت نساجی روسيه مرکزی
در دستور خود گذاشت .سازماندھی
اعتراضات اين زنان نيز وجھی از کار
رابوتنيتسا محسوب می شد؛ بطور نمونه
کولونتای اعتصابی از زنان کارگر
لباسشويی ھا و اعتراضی از جانب
ھمسران سربازان در پطروگراد سازمان
داد .ھر دوی اين مبارزات ھم مطالبات
سياسی و ھم مطالبات اقتصادی زنان را
مطرح می کرد .در ماه ژوئن ،١٩١٧
رابوتنيتسا يک کمپين اعتراض توده ای
زنان عليه جنگ و گرانی را به پيش برد.
اولين قدم در جھت ايجاد دستگاھی برای
پيشبرد کار سازمانيافته ميان زنان و برای
تضمين منافع ويژه زنان يک کنفرانس
دوازده روزه از زنان کارگر منطقه
پطروگراد در تاريخ  ۶نوامبر ١٩١٧
بود .در اين کنفرانس
صفحه ٩

حقوق زن نه شرقی است نه غربی ،جھانی است!

آزادی زن

صفحه ٩
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بسيج سياسی  -اجتماعی زنان
ژنوتدل
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 ۵٠٠نماينده شرکت داشتند که  ٨٠ھزار زن
کارگر کارخانه ھا ،کارگاه ھا ،اتحاديه ھای
کارگری ،اتحاديه ھای جوانان سوسياليست و
تشکيالت ھای حزبی را نمايندگی می کردند.
نيکوالئووا که خود يک کارگر و کادر قديمی
بلشويک بود و از آژيتاتورھای ضد جنبش
بورژوا -فمينيستی سالھای ١٩٠٨ -١٩١۵
محسوب می شد ،رياست اين کنفرانس را به
عھده داشت .يکی از اھداف اين کنفرانس
جلب حمايت زنان از کانديداھای بلشويک در
انتخابات مجلس موسسان بود .نيکوالئووا در
سخنرانی افتتاحيه خود از نمايندگان خواست
که از کانديدھای فمينيست حمايت نکنند .او
گفت "ما ،زنان کارگر آگاه ،می دانيم که ھيچ
منافع ويژه زنانه نداريم ،می دانيم که ھيچ
سازمان جداگانه زنان نبايد وجود داشته
باشد ،ما تا آن زمان قدرتمنديم که بصبورت
يک خانواده ھمبسته پرولتری ،با تمام
کارگران در مبارزه برای سوسياليسم متشکل
شده باشيم".
)رابوتنيتسا ٨ ،دسامبر  ،١٩١٧نقل شده در
ھايدن ،کارول اوبانک" ،ژنوتدل و حزب
بلشويک" ،تاريخ روسيه(١٩٧۶ ،

اما کولونتای موضوع را از زاويه ديگری
مطرح کرد .او بر منافع و مسائل ويژه زنان
تاکيد کرد و پيشنھاد نمود که آنھا نمايندگان
خود را داشته باشند تا مطالبات شان را طرح
کنند؛ مطالباتی از قبيل حمايت از مادری،
افزايش دستمزد ،موسسات عمومی برای
نگھداری از اطفال و مبارزه عليه فحشاء.
البته او روشن کرد که منظورش حمايت از
کانديداھای فمينيست نيست .بسياری از
قطعنامه ھای مصوب اين کنفرانس ،بطور
مثال قطعنامه مربوط به حمايت مادری ،بعدا
توسط دولت شوراھا بصورت پيش نويس
فرمان ھايی که برای بھبود وضع زنان
صادر کرد ،مورد استفاده قرار گرفت .اين
کنفرانس ھمچنين طرحی برای تشکيل گروه
ھای زنان در کميته ھای حزبی تھيه کرد که
ماديت نيافت.

تالش ھای بعدی اين فعالين به تشکيل
اولين کنگره سراسری زنان کارگر و
دھقان در نوامبر  ١٩١٨منجر شد .اين
کنگره باالخره موفق شد که يک سازمان
دائمی برای سازماندھی و بسيج زنان و
دفاع از حقوق آنان تشکيل دھد .ايده
تشکيل يک کنگره سراسری توسط يک
زن کارگر نساج سالمند به کولونتای داده
شد .لنين از تشکيل چنين کنگره ای
استقبال کرد ،ولی ھشدار داد که چنين
فعاليت ھايی نبايد به تشکيل يک جنبش
فمينيستی در ميان زنان پرولتر منجر
شود .کميسيونی متشکل از کولونتای،
اينسا آرماند ،سوردولف و نيکوالئووا
مسئوليت سازماندھی اين کنگره را عھده
دار شدند .آژيتاتورھا به استان ھا اعزام
شدند و انتخابات محلی برای نمايندگان
برگزار شد.
اھداف کنگره باين شکل فرموله شده بود:
جلب حمايت زنان از قدرت شورايی،
مبارزه با بردگی خانگی زنان ،عليه
اخالقيات دوگانه حاکم در برخورد به
رفتارھای زنان و مردان ،استقرار
تسھيالت زيستی کلکتيو و ھمگانی،
اجتماعی کردن امر آموزش و نگھداری
از کودکان ،حمايت از مادری و کار
زنان ،مبارزه با فحشاء و باالخره متحول
کردن زنان بگونه ای که "جامعه
کمونيستی عضوی نوين بيابد ".کامال
واضح است که چنين برنامه ای را نمی
توان تنھا با يک کنگره بانجام رساند.
طرح و اعالم اين اھداف از جانب
سازماندھندگان کنگره بيشتر بيانگر تعھد
آنھا به آغاز و پيشبرد مبارزه ای
سازمانيافته ،سيستماتيک و دائمی در اين
عرصه بود.
عليرغم آنکه سازماندھندگان کنگره خود
را برای پذيرش  ٣٠٠نماينده آماده کرده
بودند ،حدود  ١٢٠٠نماينده از اقصی
نقاط کشور در آن شرکت کردند؛ از اين

تعداد حدود  ١٠٪يعنی  ١٢٠نفر دھقان
بودند .نمايندگان در لباس ھای محلی و يا
با اورکت ھای ارتشی و چکمه ھای
سربازی در جلسه حاضر شدند .وقتی در
نظر بگيريم که کارھای تدارکاتی کنگره
بسيار سريع و در مدت کوتاھی انجام
گرفت و ھمچنين خطرات مسافرت در
جاده ھای مناطق جنگی را ھم بياد
بياوريم ،آنگاه متوجه می شويم که استقبال
زنان زحکتکش و محروم روسيه از اين
اقدام بلشويک ھا چقدر گرم و گسترده
بوده است.
سوردولف به نمايندگان خوش آمد گفت.
نيکوالئووا رياست کنگره را بعھده داشت.
کولونتای سخنرانی ای ايراد کرد که بعدا
بصورت جزوه ای با نام "خانواده و دولت
کمونيستی" انتشار يافت .آرماند عليه خانه
داری فردی صحبت کرد و از تسھيالت
زيستی ھمگانی و اجتماعی شدن آموزش
و پرورش کودکان دفاع کرد .ورود لنين
به سالن کنگره فريادھای شادی و کف
زدن ھای ممتد را برانگيخت .کف زدن
ھا و فريادھای خوش آمد گويی نمايندگان
عليرغم اينکه لنين بارھا ساعت خود را
به نشانه کمبود وقت به آنھا نشان داد ،سر
خاموشی نداشت .لنين سخنرانی کوتاھی
ايراد کرد که طی آن بطور خالصه به
اقدامات تا آن زمان دولت شوراھا برای
تغيير اوضاع زنان اشاره شد .لنين از
دولت خواست که "ھر نوع محدوديت بر
حقوق زنان" را ملغی کند و از زنان
خواست که فعاالنه در پروسه انقالبی
تحول جامعه شرکت کنند .لنين گفت:
"تجربه تمام جنبش ھای آزاديبخش نشان
داده است که موفقيت يک انقالب به ميزان
شرکت زنان در آن بستگی
دارد) ".ريچارد استايتز" ،ژنوتدل:
بلشويسم و زنان روسيه،١٩١٧ -١٩٢٠ ،
تاريخ روسيه(.
به شھادت برخی مورخين تاريخ شوروی،
سخنرانی لنين ،اگرچه کوتاه و ساده بود،
ولی در تاريخ جنبش بين المللی زنان بی
سابقه بوده است .زيرا ھيچگاه يک رئيس
دولت اين چنين تعھد خود و دولتش را به
برابری زن و مرد و رھايی زنان اعالم
نکرده بود .بيشتر نمايندگان زنان ساده و
زحمتکشی بودند که از آگاھی سياسی و
ايدئولوژيک چندانی
صفحه ١٠

نشريه آزادی زن را توزيع کنيد!

آزادی زن
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ژنوتدل

 -بخش دوم ...

برخوردار نبودند و عمدتا در آنجا جمع شده
بودند تا از غم و رنج مشترکشان با ھم سخن
بگويند .اما آنھا با شور و ھيجان سرود
انترناسيونال را خواندند .برای اغلب آنھا اين
اولين تجربه سياسی شان بود .برای بسياری
اين اولين سفر به دنيای خارج از روستايشان
محسوب می شد .ده سال از اولين کنگره
عمومی زنان در روسيه می گذشت .اما اين
بار بجای خانم ھای پالتو پوست پوش،
کارگران ،زنان زحمتکش روستايی و کميسر
ھای جدی و انقالبی نشسته بودند .اين بيانگر
عمق و گستردگی انقالب کارگری و حمايت
بيدريغ توده مردم از آن بود ،انقالبی که به
رھايی تمامی بشريت از درد و رنج و
محروميت ھای جامعه نکبت بار طبقاتی
کمر بسته بود) .جزئيات کنگره نقل شده از:
ھايدن ،منبع باال ،س  ،١۵۶-١۵۵استايتز،
جنبش رھايی زنان در روسيه :فمينيسم،
نيھيليسم و بلشويسم ،١٩٣٠-١٨۶٠ ،نقل
قول از لنين ،مجموعه آثار جلد  ،٢٨صص
(١٨-١٨٠
کنگره تصميم گرفت که يک سازمان دائمی
برای پيشبرد اھدافش تشکيل دھد .ابتدا
"کميسيون ھای تبليغ و ترويج ميان زنان"
ايجاد شد .در کنگره  ٨حزب در مارس
 ،١٩١٩کولونتای راجع به سبک کار ويژه
فعاليت سياسی اين کميسيون ھا صحبت کرد.
او خاطر نشان کرد که بخاطر عقب افتادگی
سياسی زنان ،حزب موفقيت چندانی در
سازماندھی زنان بر مبنای مسائل عمومی
سياسی نداشته است .کولونتای اضافه کرد که
ستمکشی زنان مانع واقعی در مقابل شرکت
فعال زنان در زندگی سياسی است .مسئوليت
ھای خانوادگی برای زنان ھيچ وقت و
انرژی باقی نمی گذارد و مانع از اين می
شود که آنھا در تالش ھای گسترده تر
اجتماعی و سياسی درگير شوند .کولونتای
پيشنھاد کرد که سبک کار ديگری برای جلب
زنان اتخاذ شود؛ باين صورت که زنان به
پروژه ھای اجتماعا مفيد جلب گردند ،مانند
ايجاد مھدھای کودک ،سالن ھای غذاخوری

عمومی و خانه ھای مادران .به اين
ترتيب آنھا ضمن شرکت در فعاليت ھای
اجتماعی به فعاليت ھايی مبادرت می
ورزند که در عين حال شرايط شان را
نيز بھبود می بخشد .او گفت" :ما بايد
مبارزه ای را عليه شرايطی که زنان را
به انقياد در می آورد ،به پيش بريم .ما
بايد زن خانه دار و مادران را رھا
سازيم .و اين بھترين شيوه برخورد به
زنان است .اين "آژيتاسيون ھم در حرف
و ھم در عمل است) ".نقل شده در
استايتز ،جنبش رھايی زنان… .صص
(.٣١-٣٣٠
اين اصل که از آن پس آژيتاسيون با عمل
شناخته شد ،يک خصلت ويژه جنبش
زنان بلشويک در دوره اوليه فعاليتش را
می سازد .تئوريسين ھای اين جنبش
استدالل می کردند که تنھا از طريق
بھبود شرايط زندگی روزمره زنان،
حزب خواھد توانست حمايت زنان را
تضمين کند .طرح بھبود شرايط زندگی
روزمره زنان عمدتا اقداماتی برای
اجتماعی کردن کار خانگی و آموزش و
پرورش کودکان را شامل می شد .اين
مساله در حکم اصل محوری برنامه
بلشويک ھا برای رھايی زنان بود .لنين
بويژه بر نقش محوری اجتماعی کردن
وظايف خانواده فردی و منفرد در رھايی
زنان تاکيد بسيار داشت .او بطور مثال
در اين باره گفته است:

"عليرغم کليه قوانين رھايی بخش زنان،
زنان ھمچنان بردگان خانگی اند ،زيرا
کارھای ريز و درشت خانگی آنھا را
ُخرد ميکند؛ گريبانشان را رھا نميکند؛
تحميق و تحقيرشان ميکند؛ زنان را به
آشپزخانه و گھواره زنجير ميکند و
نيروی شان را در بيگاری غيرمولد،
حقير ،اعصاب خرد کن و خرفت کننده به
ھدر ميبرد .رھايی واقعی زنان ،کمونيسم
واقعی فقط زمانی و در حالتی آغاز می
شود که يک مبارزه ھمه جانبه توسط
دولت پرولتری عليه اين خانه داری ُخرد
شروع شود) ".نقل شده در ھايدن ،ص
(.١۵۶
تحقق اين ھدف به وظيفه مھم و اساسی
جنبش بدل شد .عليرغم حمايت و تائيد
کامل لنين ،کميسيون ھای مزبور خيلی
زود دريافتند که اميد چندانی به کمک
سازمان ھای محلی حزب نمی توانند
داشته باشند .تائيد کنگره ھشتم حزب ھم
تغيير چندانی در اوضاع نداد .از آنجا که
اين کميسيون ھای تبليغ و ترويج ميان
زنان ،بعلت مقاومت ھای سازمان ھای
محلی عمال قادر نبودند فعاليت خود را
بدرستی به پيش ببرند ،کميته مرکزی
حزب در سپتامبر  ،١٩١٩جايگاه آنھا را
تا حد بخش ھای حزبی ارتقاء داد که
مجموعه اين بخش ھا به ژنوتدل معروف
شد .اينسا آرماند بعنوان اولين دبير آن
تعيين شد .سازمان ھای محلی ژنوتدل در
ھر سطحی به کميته ھای حزبی متصل
بودند .اعضای اين سازمان ھا را زنان
داوطلب حزبی تشکيل می دادند که وظيفه
شان آگاه و متشکل کردن زنان در
کارخانه ھا ،محالت و روستاھا ،آشنا
کردن آنھا با حزب و جلب آنھا به فعاليت
ھای سياسی و اجتماعی بود* .
ادامه دارد ...

جمع ھای آزادی زن را تشکيل دھيد!

آزادی زن
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قتل يک دختر دانشجو در ھمدان
چند روز پيش ھمراه با خبر اعتراض دانشجويان ھمدان ،خبر کشته شدن يک دختر جوان در
خوابگاه دانشگاه نيز انتشار يافت .دانشجويان در مقابل دانشگاه پزشکی تجمع کرده و خواھان پاسخ
روسای دانشگاه به علت مرگ سحر چوبينی دختر  ١٩ساله دانشجوی رشته پرستاری بودند .ابتدا
مسئولين دانشگاه علت مرگ را خودکشی اعالم کردند .اما سپس آشکار شد که سحر بقتل رسيده
است .يکی از ھمکالسی ھای سحر گفته که دستان سحر شکسته و ضربه به جمجمه اش خورده
است .اعالم شده که سحر ساعت  ٥صبح به قتل رسيده و ساعت  ١١جسدش را پيدا کرده اند.
ظاھرا سحر در خوابگاه تنھا بوده و اکثر آشنايان او به مسافرت رفته بودند .از شواھد بر می آيد
که سحر را با وارد آوردن ضربه کشته و بعد حلق آويز کرده اند تا قتل را مخفی کنند .طبق
آخرين اخبار اعتراض دانشجويان کماکان ادامه دارد.
سازمان آزادی زن صميمانه به خانواده و دوستان سحر تسليت می گويد .بايد کوشيد تا مسبب قتل
اين دختر جوان را يافت* .

زن و سرمايه داری
نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع سرمايه دارى نيست.
اما سرمايه دارى اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل
بخشيده و به يک رکن مناسبات اقتصادى و اجتماعى معاصر
بدل کرده است .ريشه نابرابرى و بى حقوقى امروز زن ،نه در
افکار کھنه و ميراث فکرى و فرھنگى نظام ھا و جوامع
منقرض شده و پيامبران و مذاھب عصر جاھليت ،بلکه در
جامعه سرمايه دارى صنعتى و مدرن امروز نھفته است .نظامى
که به تقسيم جنسى انسان ھا در قلمرو توليد به عنوان يک
عامل مھم اقتصادى و سياسى در تضمين سودآورى سرمايه
مينگرد .ايجاد انعطاف پذيرى نيروى کار در اشتغال و اخراج،
ايجاد شکاف و رقابت و کشمکش درونى در اردوى مردم
کارگر ،تضمين وجود بخش ھاى محروم تر در خود طبقه کارگر
که پائين نگاھداشتن سطح زندگى کل طبقه را مقدور ميسازد و
باالخره مخدوش کردن خودآگاھى انسانى و طبقاتى بشريت
کارگر و دوام بخشيدن به آراء و افکار و تعصبات کھنه و
پوسيده و فلج کننده ،برکات ستمکشى زن براى سرمايه دارى
مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمايه در دنياى امروز
است.
اعم از اينکه سرمايه دارى ذاتا و بطور کلى با برابرى زن
خوانايى داشته باشد يا خير ،سرمايه دارى انتھاى قرن بيستم
بطور مشخص خود را بر اين نابرابرى بنا کرده است و به
سادگى و بدون مقاومت سرسختانه و قھرآميز از آن عقب نمى
نشيند.

نه به حجاب ،نه به آپارتايد جنسی!

صفحه ١١

آزادی زن

شماره ١٠۵

صفحه ١٢

سازمان آزادی زن برگزار می کند:

جلسه سخنرانی بمناسبت روز جھانی منع خشونت عليه زنان
سازمان آزادی زن در روز شنبه  ٢٣نوامبر يک جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ با آذر ماجدی ،رئيس سازمان آزادی زن ،در شھر
گوتنبرگ ،سوئد برگزار می کند .در اين سخنرانی درباره ريشه و منشاء خشونت عليه زنان و راه مبارزه با آن صحبت می شود.
آيا مردان مسبب خشونت عليه زنان ھستند؟ آيا از طريق آموزش و فعاليت فرھنگی می توان با خشونت مبارزه کرد؟ نقش زنان در
اين خشونت چيست؟ اين سواالت در سخنرانی مورد بحث قرار می گيرد.
سازمان آزادی زن از کليه عالقمندان دعوت می کند که در اين جلسه شرکت کنند و با ابراز نظر و بحث جلسه را پربار سازند.

تاريخ :شنبه  ٢٣نوامبر ،ساعت  ۵تا  ٧بعد از ظھر
محل :ويکتوريا ھوست ،ساختمان اجتماعات ھاگابيو
Viktoriahuset, Hagabio samlignissal
Linnegatan 21
Göteborg

تلويزيون آزادی زن
ھر يکشنبه ساعت  ١٨ ٫٣٠بوقت تھران از شبکه ھات برد
مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :

کانالKMTV :

تلويزيون مدوسا
روزھای جمعه ھا از ساعت  2تا  3بعدازظھر به وقت اروپای مرکزی
مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :

کانالKMTV :

به سازمان آزادی زن بپيونديد!

