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در باره "جنبش مطالباتی" زنان؛
ليست "مطالبات زنان" از حاج آقا روحانی
سياوش دانشور

آذر ماجدی

ميليونھا نفر در مصر عليه
اسالميستھا بميدان آمدند!
مبارزه برای آزادی ،برابری و رفاه ادامه دارد!
روز يکشنبه  ٣٠ژوئن ميليونھا نفر در قاھره،
اسکندريه و بيش از صد شھر کوچک و بزرگ
ديگر مصر در اعتراض به دولت اسالمی محمد
ُمرسی به خيابان آمدند .طبق گزارشات رسانه ھای
بين المللی اين بزرگترين تظاھرات توده ای در
تاريخ بشريت است .ارتش مصر تعداد تظاھرات
کنندگان را حدود  ١۴ميليون تخمين زده است.
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پرستاران قربانی فقر ،استثمار
شديد و بی حرمتی
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نوشين قادری

نگاھی به شرايط کار طاقت فرسای
زنان در کردستان
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چيمن دارابی

زن ،در زندگى و مرگ:
از فردريک وست تا آنتونى کندى
منصور حکمت

تظاھرات روز يکشنبه به فراخوان جنبش "تمرد" که
خواھان استعفای دولت مرسی و برگزار انتخابات
جديد است انجام گرفت .بعالوه ،تاکنون اپوزيسيون
 ٢٢ميليون امضاء عليه دولت محمد مرسی جمع
آوری کرده است .تعداد وسيعی بدور کاخ رياست
جمھوری کمپ کرده اند .در اين جنبش اعتراضی
وسيع کليه نيروھای اپوزيسيون شرکت دارند .ارتش
يکشنبه شب به مرسی اولتيماتوم داد که اگر تا ۴٨
ساعت با نيروھای اپوزيسيون به ديالوگ ننشيند و
"به حرف مردم گوش ندھد" رسما مداخله خواھد
کرد .يک سال پيش در اين
صفحه ٢
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قتل ناموسی در نروژ
کشته شدن زن پناھجوی افغانی و گم شدن دختر دو ساله اش
نوشين قادری

ناموس پرستی در
کردستان عراق قربانی گرفت
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قتل ناموسی در
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آزادی زن معيار آزادی ھر جامعه است!
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ميليونھا نفر در مصر عليه
اسالميستھا بميدان آمدند ...
تاريخ ائتالف اسالمی بقدرت رسيد و محمد مرسی بر صندلی رياست
جمھوری نشست.
از ژانويه  ٢٠١١جنبش اعتراضی مردم مصر اوج گرفت و تجمعات
وسيع مردم بويژه در ميدان التحرير قاھره و کمپ کردن در اين
ميدان به سمبل خيزش توده ای در جھان بدل شد .جنبش اعتراضی
مردم با خشونت وحشيانه نيروھای انتظامی روبروشد و طی اين
اعتراضات تعداد زيادی از مردم بقتل رسيدند .پس از يک سال ،با
اوجگيری مبارزات توده ای و با مواجھه با جنبش اعتصابات
کارگری ،ارتش وارد ميدان شد ،حسنی مبارک را خلع کرد و دولت
را بدست گرفت .اعتراضات مردم در مقابله با دولت نظامی ادامه
يافت .تعداد بسياری در اين اعتراضات جان باختند ،مجروح شدند،
دستگير و شکنجه گرديدند .باالخره تحت فشار مبارزات مردم ،دولت
نظامی يک انتخابات برگزار کرد که در نتيجه آن اسالميست ھا
اکثريت آراء را بدست آوردند .اين انتخابات نيز نتوانست مبارزات
مردم را خاموش کند و جنبش اعتراضی اين بار عليه حکومت
اسالمی ادامه يافت .طی يک سال گذشته دولت مرسی که در تالش
برای ھر چه مستحکم تر کردن قدرت خود و جريان اسالمی اخوان
المسلمين است در يک کشمکش دائمی با جنبش اعتراضی مردم بوده
است .اين مبارزات بشکل روزافزونی اوج گرفته است .در نوامبر
 ٢٠١٢مردم اعتراضات وسيعی را عليه مرسی که طی يک فرمان
قصد داشت بسياری از قدرت ھای اجرايی و قضايی را در دست
خود متمرکز کند ،سازمان دادند .باالخره اين جنبش اوج يابنده پس از
يک سال موفق شد در روز يکشنبه ميليونھا نفر را عليه دولت
اسالمی ،استبداد و خفقان حکومت اسالمی ،اسالميزه کردن
روزافزون قوانين و مظاھر جامعه ،تعميق فقر و فالکت و بيکاری به
خيابانھا بکشد .اما اينبار نيز ارتش در اوضاع مداخله کرده است.
بخشی از اپوزيسيون که نيروھای بورژوايی طرفدار غرب ھستند از
اقدام ارتش استقبال کرده اند .اما برخی ديگر با نگرانی بسيار با اين
اقدام ارتش روبرو شده اند.
مردم چه می خواھند؟
مردم بطور خالصه خواھان آزادی ،برابری و رفاه ھستند .اين سه
خواست پايه ای از ابتدای اوجگيری مبارزات مردم به انحاء مختلف
بيان شده است :شعار آزادی بر پالکارتھا نقش بسته است و وسعت آن
چنان بوده که لغت عربی آزادی" ،الحريته" عمال برای بسياری به
يک لغت آشنا بدل شده است .مبارزه عليه فقر و فالکت ،بيکاری و
دستمزدھای ناچيز يک خواست پايه ای و اساسی ديگر مردم است.
مبارزه عليه تبعيض و ارتشاء حکومتی ،چاپيدن ھای خانواده حسنی
مبارک و کار بدستان مورد اعتراض گسترده مردم قرار داشت .با
آغاز اعتصابات کارگری عليه حسنی مبارک ،ارتش با چراغ سبز
دولت آمريکا بنفع حفظ بنيادھای حکومت پا درميانی کرد و مبارک
را از قدرت خلع کرد .ارتش مصر حقوق بگير دولت آمريکا و گوش

بفرمان آنست .مردم که متوجه شدند خيزش عظيمشان نه به
آزادی و رفاه ،بلکه بقدرت يابی ارتش انجاميده است،
مبارزات خود را ادامه دادند .جنبش مردم در اين دوره در
پروسه راديکاليزه شدن قرار داشت و قطب بندی سياسی -
اجتماعی در جامعه مشخصتر و عميقتر شده است .اين بار
بورژوازی داخلی و قدرتھای غربی برای مقابله با مبارزات
مردم و ممانعت از شکل گيری يک نيروی کارگری و
کمونيستی سازمانيافته که کليت نظام را نشانه می گيرد،
انتخابات را سازمان دادند .در ھمان زمانی که ارتش اعالم
کرده بود انتخابات را برگزار خواھد کرد ،اعتراضات وسيعی
عليه چگونگی و شيوه سازماندھی آن در جامعه جريان داشت.
انتخابات بقدرت يابی جريان اسالمی انجاميد .غرب ،بويژه
آمريکا کوشيد که مرسی را بعنوان يک نيروی معتدل جا زند.
وزير خارجه وقت آمريکا ،ھيالری کلينتون به مصر سفر
کرد؛ اردوغان که يک سمبل ديگر "اسالم معتدل" معرفی می
شد ،از مرسی برای شرکت در کنگره حزب توسعه و عدالت
دعوت کرد و در اين مراسم کوشيده شده که سيمای يک"
جنبش اسالمی متحد متفاوت" را برای منطقه تصوير کنند.
اين نقشه ھای کثيف دولت ھای غربی و بورژوازی منطقه
تاکنون نتوانسته به موفقيت دست يابد .دولت اردوغان اکنون
بيش از يکماه است که با يک خيزش عظيم توده ای در ترکيه
روبرو است .و عمال الگوی "حکومت اسالم معتدل" طرفدار
غرب و ادغام شده در سرمايه داری جھانی به ِگل نشست.
جنگ داخلی در سوريه به يک کابوس بزرگ برای مردم
سوريه و منطقه بدل شده است .ھزاران نفر در اين جنگ
داخلی ميان دو نيروی ارتجاع ،يکی حکومت بشار اسد با
پشتيابی رژيم اسالمی و حزب ﷲ و ديگری ارتش باصطالح
آزاد سوريه با حمايت کامل دولتھای غربی و ارتجاع منطقه،
دولت ترکيه ،و ليگ عرب بجان مردم افتاده اند و يک
سناريوی سياه تمام عيار را در سوريه پياده کرده اند .جنگ
قدرت ميان دو قطب تروريستی اسالمی و دولتی بسرکردگی
آمريکا وارد يک فاز خونين تر گشته است .حکومت اخوان
المسلمين در مصر قرار بود که يکی از بازيگران اصلی اين
جنگ قدرت بنفع تروريسم دولتی ،دولتھای غربی و اسرائيل
باشد ،اما مبارزات مردم به آن مجال نداد .اکنون دولت مرسی
نيز در يک قدمی سقوط قرار دارد.
بيش از دو سال است که منطقه خاورميانه
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ميليونھا نفر در مصر عليه
اسالميستھا بميدان آمدند ...
و شمال آفريقا وارد يک تالطم گسترده و عميق اجتماعی -
سياسی شده است .مردم برای خواستھای پايه ای خويش آزادی،
برابری و رفاه بپا خاسته اند .اما ارتجاع بورژوايی در منطقه و
در سطح بين المللی در مقابل دستيابی مردم به خواستھايشان
صف آرايی کرده اند .از طريق مانيپوالسيون سياسی و سرکوب
خشن نظامی می کوشند مردم را عقب نشانند و جنبش اعتراضی
آنھا را خاموش سازند .اما تاکنون نتوانسته اند به ھدف ارتجاعی
خود دست يابند .در ليبی و سوريه با سازمان دادن جنگ داخلی
اين جوامع را به ويرانی کشانده اند و ھزاران نفر به خاک افتاده
اند .ميليون ھا نفر بيخانمان و آواره شده اند .در مصر و تونس
مردم عليه آلترناتيوھايی که در مقابلشان گذاشته شده به مبارزه
ادامه داده اند .بويژه در مصر ما شاھد تعميق مبارزات مردم
ھستيم .آتش اين اعتراضات به ترکيه نيز رسيد و مبارزه مردم
عليه دولت اسالمی اردوغان در کمال حيرت دنيا ھمچنان پر
خروش ادامه دارد.

بايد در مصر در مقابل دولت اسالمی و ارتش ھر دو صف آرايی
کرد .مردم بايد در سازمانھای توده ای خويش متشکل و متحد شوند
و به ارتش اجازه ندھند که بار ديگر در قالب يک دولت در جامعه
حاکم شود .مساله اساسی اينجاست که خواستھای پايه ای مردم،
آزادی ،برابری و رفاه نميتواند در چھارچوب يک جامعه سرمايه
داری تحقق يابد .به يک نيروی کمونيستی کارگری متحد و متشکل
برای واژگونی اين نظام نياز است .نيروھای آزاديخواه و برابری
طلب ،جنبش آزادی زن ،کمونيستھا و جريانات چپ بايد در تحليل
نھايی صفوف خود را از اپوزيسيون ارتجاعی متمايز کنند .دنيا با
ھيجان و نگرانی رويدادھای مصر را دنبال می کند .ھمبستگی بين
المللی وسيعی ميان نيروھای آزاديخواه و برابری طلب بين المللی
با جنبش آزاديخواھانه مردم مصر شکل گرفته است.
اکنون بشريت متمدن و آزاديخواھی که جنبش ما از سال  ٢٠٠١بر
آن تاکيد داشت بشکلی دوفاکتو شکل گرفته است؛ از مصر و تونس
تا ترکيه و يونان ،از برزيل و شيلی تا آمريکا و اسپانيا مردم
زحمتکش و کارگران و آزاديخواھان عليه نظم موجود بميدان آمده
اند و تحرکات يکديگر را با دقت دنبال می کنند .ھيچ وقت دنيا اين
چنين آماده سرنگونی سرمايه داری و ايجاد يک جامعه آزاد و
برابر نبوده است*.

اگر چه طبقه کارگر و نيروھای کمونيست ھنوز قادر نشده اند
متحد و سازمانيافته در مقابل آلترناتيوھای ارتجاعی بورژوازی
قد برافرازند ،اما نفرت از اسالميست ھا کامال آشکار شده است.
مقابله توده ای با جنبش اسالمی يک نقطه روشن و پيشروی
جنبش ھای اعتراضی در منطقه است .اين مبارزات عمال
موجب تضعيف جنبش اسالمی و دريدن تمام ماسک فريبی است
که بورژوازی بين المللی و منطقه می کوشيد بر جنبش اسالمی
بکشد :اينکه جنبش اسالمی دارای پايگاه توده ای در منطقه
است .مبارزات مردم بويژه در مصر ،تونس ،ترکيه و ايران
کامال نشان داده است که اسالميست ھا يک وصله ناجور به
پيکره جوامع اسالمزده منطقه اند .بايد اسالميست ھا را عقب
نشاند و حاشيه ای کرد .اين يکی از دستاوردھای مھم اين خيزش
ھای توده ای است.
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در باره "جنبش مطالباتی" زنان؛
ليست "مطالبات زنان" از حاج آقا روحانی
سياوش دانشور
عنوان "جنبش مطالباتی" عبارتی فريبنده و
ماھيتا ارتجاعی است .اين اصطالح اساسا
بر اين تئوری سوار است که بخشھای
مختلف جامعه که تحت ستم و انقياد قرار
دارند ،برای رفع ستم و تبعيض موجود بايد
به روشھای معينی تکيه کنند و از روشھای
معين ديگری اجتناب کنند .اين چھارچوب
اثباتا ميگويد که تقابل با حکومت از پائين
"غير مدنی" است و جنبشھای "مدنی" )اسم
دو خردادی جنبشھای اعتراضی( بايد به
"روشھای مدنی" و از جمله بردن عرض
حال به حکومت بانی ستم و تبعيض و
نابرابری متکی شوند" .جنبش مطالباتی" و
يا "جنبش مطالبه محور" مفھومی دو
خردادی و پرو رژيمی است که جنبش ملی
اسالمی و ملی مذھبی ھا از جمله در
مضحکه انتخابات دوره قبل بيش از ھر
زمانی پرچم آنرا در خدمت پيروزی "اسالم
رحمانی و بازگشت به دوره خمينی"
برافراشتند .
کمونيستھای کارگری ،فعالين جنبش آزادی
زن و انقالبيون ھمواره تاکيد کرده اند که ما
و طبقه کارگر ،ما و زنان مخالف آپارتايد
جنسی ،ما و نسل ضد دين ،ما و مردم
سرنگونی طلب "مطالبه ای" از حکومت
اسالمی نداريم .ما حقوق مان را ميخواھيم و
آنرا با مبارزه و اعمال فشار از پائين و
بقدرت نيروی متحدمان متحقق ميکنيم .ما
فعالين جنبش برای آزادی جامعه ھستيم و
آزادی جامعه تنھا توسط کسانی ميتواند
متحقق شود که در آزادی ذينفعند .ھيچ کجا
آزادی و حق در تاريخ مکتوب بشر با بردن
عرض حال خدمت سرکوب کنندگان آزادی
و مناديان و مسببان بيحقوقی و استبداد و
تبعيض استيفا نشده است .حتی رفرميستھائی
که برای بھبود حقوق بخشھای مختلف مردم
در چھارچوب ھمين نظام موجود سرمايه
داری مبارزه ميکنند ،مادام که نتوانسته اند
جنبشی از پائين برای احقاق حقی در مقياس

جامعه را رھبری کنند ،موفق به تغيير
قوانين بنفع توده مردم محروم نشده اند .
"جنبش مطالباتی" برای نيروھای
متفرقه ملی اسالمی مفھومی در
چھارچوب تعامل با حکومت اسالمی،
و تالشی برای کشيدن مسير سياسی
جنبشھای حق طلبانه و آزاديخواھانه و
انقالبی ،بزير پرچم ارتجاع اسالمی و
قالب زدن اعتراض آنھا در
چھارچوبھای سياسی رژيم اسالمی
است" .جنبش مطالباتی" آلترناتيو
جريانات ملی اسالمی برای تقابل با
جنبش واقعی و اعتراضی و برابری
طلبانه ای است که حکومت اسالمی
نميخواھد" .جنبش مطالباتی" عبارتی
ظاھرا بی آزار است اما ماھيتا سياستی
ارتجاعی و مخرب است .پشت مفھوم
"جنبش مطالباتی" تبيين و خط مشی
سياسی دست راستی ای قرار دارد .خط
مشی سياسی ای که با عروج "مدينه
النبی" خاتمی اعالم ميکرد که "دوره
تغييرات انقالبی و راديکال بسر رسيده
است" و دوره اصالح طلبی اسالمی و
کاسه گدائی بدست گرفتن در پشت
حجره ھای دايناسور -آيت ﷲ ھای
اسالمی فرا رسيده است! اين نوع
تبليغات اسالم زده را از بی بی سی و
رسانه ھای غربی تا اپوزيسيون ملی
اسالمی و "تئوريسين" ھای اصالحات
اسالمی می شنيديد .
دولت "اعتدال"
با شکست اصالح طلبی حکومتی
"جنبش مطالباتی" و "مطالبه محور" ھم
جائی گم و گور شد .اما با از صندوق
درآوردن يک آخوند امنيتی و محافظه
کار نوکر خامنه ای ،بار ديگر سر و
کله "جنبش مطالباتی" پيدا شده است.
عده ای راه افتاده اند و از رسانه ھا از

"مطالبات زنان از دولت جديد" سخن
ميگويند .بخشی از فعالين ملی اسالمی،
کسانی که دم به دقيقه برای "طرح حقوق
زنان" دست بدامن آيت ﷲ ھای کپک زده
ميشدند ،مجددا از کومای سياسی درآمدند
و به "نگاه مثبت رئيس جمھوری منتخب
برای ايجاد اصالحات در حوزه زنان"
اميدوارند .در قياس با درک زنان در
ايران از آزادی ،البته اميد اين خانمھای
اسالمی مثل سياست شان محقر و
واپسگرا است .زنان فعال وابسته به
باندھای اسالمی "اصالحطلب و
اصولگرا" سياست "طرح مستقيم
مطالبات از رئيس جمھور جديد" را فعال
کرده اند و فی الحال دو عريضه نامه
خطاب به حاج آقا روحانی ضد زن
صادر فرموده اند .مطالباتشان ھم
اينھاست" :اجرای اصول معطل مانده
قانون اساسی درحوزه مسائل زنان ،تھيه
لوايح برای رفع ھرگونه تبعيض از زنان
در قوانين موجود ،استفاده از
توانمندیھای زنان در سطوح باالی
مديريتی ،ارتقای امنيت انسانی و حقوقی
زنان و توانمندسازی زنان در زمينه
اقتصاد و افزايش نرخ اشتغال آنان ".
در کنار اين خانمھای وابسته به باندھای
حکومتی ،بخشی ديگر ھستند که اساسا
افق شان ھمين است اما خودشان را از
"مطالبات حداقلی" طرح شده با "مطالبات
حداکثری" متمايز ميکنند .با اين حال فعال
گردن کج کرده اند و ميگويند ميتوان در
مطالبات حداقلی ھمراه بود .
اگر فرضا آخوندھا بجای دکان صيغه و
سازماندھی تن فروشی اسالمی و قمه
کشی و فرمان تجاوز و قتل" ،مدنيزه"
شوند و کمک کنند تا نھضت مطالباتی به
پيروزی برسد ،چه اتفاقی می افتد؟ اول،
اصول معطل مانده قانون اساسی ارتجاع
ضد زن جاری ميشود و نه اصول
آزاديخواھی نفی ھر
صفحه ۵

برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده!

آزادی زن

صفحه ۵

شماره ٩١

در باره "جنبش مطالباتی" زنان؛
ليست "مطالبات زنان" از حاج آقا روحانی ...
نوع تبعيض و ستم جنسی .دوم ،اليحه ای
شبيه کنوانسيون رفع تبعيض از زنان را
حاج آقا روحانی انگشت ميزند .سوم ،اين از
ھمه اساسی تر است و آن اينست که تعدادی
خانم در سطح باالی مديريتی ھمراه با
براداران مذکرشان دسته جمعی سکاندار
آپارتايد جنسی و اسالمی ضد زن ميشوند.
اما اينھا اگرچه به منافع عينی و مادی طيف
زنان اسالمی و حکومتی ربط دارد ،اما به
زنان در ايران مطلقا ربط ندارد .ھمين
خانمھای اسالم و آخوند زده را زنان
آزاديخواه ھيچ جا راه نميدھند تا چه رسد
"نمايندگی سياسی" شان را به آنھا تفويض
کنند .اين تناقض مھلک را بايد با جار و
جنجال ،به ضرب بوق و کرنای رسانه ھا،
با جلوه داده خود بعنوان "نماينده خودگمارده
زنان" پوشاند.
جنبش آزادی زن چه ميگويد؟
اين نمايش مضحک اسالمی -آخوندی -

فمينيستی از موضع انتقاد اجتماعی
جنبش آزادی زن پشيزی ارزش ندارد.
کسی که تصورش اينست که زنان بعد
از  ٣۴سال سرکوب خشن اسالمی و
مقاومت جانانه و تعطيل ناپذير در
مقابل قوانين اسالمی ،با فراخوان اين
خانمھای مرتجع دست بدامن آخوندھا
ميشوند ،بايد در سالمت روانی و عقلی
اش شک کرد .کسی که فکر ميکند
ميتواند جنبش متعرض زنان را با اين
ديدگاھھای واپسگرا ،خانه نشين و چشم
انتظار تالشھای "مدنی" خانمھای مدير
در سطوح باالی حکومتی کند ،يا
جنبش آزادی زن در ايران را نشناخته
است و يا يک دشمن قسم خورده آزادی
زن در ايران است .کسی که فکر ميکند
زنان و نسل جديد با آخوند و اسالم
کنار می آيند و حال و آينده شان را در
سيمای يک آخوند مرتجع و مطيع
خامنه ای و نظام اسالمی جستجو
ميکنند ،يا مثل ھمين خانمھا پرووکاتور

رژيم اسالمی است و يا يک شارالتان
سياسی و موئتلف مرتجعين ضد زن
است .اين تالشھای ارتجاعی از نظر
زنان در ايران بيھوده و پوچ است و
ربطی به مناقع اکثريت عظيم زنان در
ايران ندارد .اين تالشھای دست راستی
اگر "فايده" ای داشته باشد ،تنھا اينست که
اين خانمھای "معطل" کسب مديريت
اسالمی به نان و نوائی برسند .اجرای
بندھای "معطل مانده" قانون اساسی اسم
رمز اينست که لطفا به "معطلی ما برای
کسب مديريت در سطح باالی حکومتی"
پايان دھيد!
ارتجاع ضد زن تاريخا جنسيت نداشته
است .ارتجاع ھمواره بخشی از مدافعينش
را از ميان قربانيانش گرفته است .در
اينمورد معين سردمداران "جنبش
مطالباتی" دنبال جذب نيرو در ميان زنان
بنفع نظام اسالمی اند.
آزادی زن و تحقق ھر درجه از حقوق
بديھی و پايمال شده زنان بدوا از طريق
نفی حکومتی درمی آيد که تقابل با زنان
را به بارومتر سياسی در آن جامعه تبديل
کرده است .آزادی زن و اسالم و آخوند
در مقابل ھم و در تضادی آشتی ناپذير
قرار دارند*.

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.

مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان!

آزادی زن

صفحه ۶

شماره ٩١

پرستاران
قربانی فقر ،استثمار شديد و بی حرمتی
نوشين قادری
حرفه پرستاری يکی از شاقترين ،کم درآمد
ترين و بيحقوقترين حرفه ھا تحت رژيم
اسالمی است .پرستاران درايران مانند کل
کارگران از ھيچ امنيت شغلی برخوردار
نيستند و حقوقشان زير خط فقر است.
پرستاری در جھان بعد از کار معدن دومين
رده را از لحاظ سختی کار داراست.
پرستاران ھميشه در ھراس از بيکاری و در
شرايط بسيار سخت معيشتی زندگی می کنند.
عليرغم اين ترس دائمی و فشار کار و
زندگی مشقت بار بايد روحيه کاری خود را
نيز به دليل حساسيت شغلی حفظ کنند .اين
شرايط سخت شامل ھم زن و ھم مرد پرستار
می شود .اما زنان پرستار با مسايل،
مشکالت و محدوديت ھای بيشتری دست
بگريبانند.
در جامعه ای که تحت يک رژيم زن ستيز
اسير است و زن در آن شھروند درجه دوم
ھم به حساب نمی آيد ،در جامعه ای که زنان
بخاطر جنسيتشان از حقوق بسياری
محرومند و در ازای کار مشابه دستمزد
بسيار کمتری دريافت می کنند ،در جامعه
ای که بخاطر قوانين اسالمی محدوديت ھای
اجتماعی و فردی بسياری بر زنان تحميل
می شود ،زنان پرستار وضعيت بسيار
اسفناک تری دارند.
نقش پرستاران در سيستم پزشکی بسيار مھم
و خطير است .تحت رژيم اسالمی از
پرستاران انتظارات کاری بسيار فراتری از
وظايف معمول پرستاری طلب می شود.
سازمان علوم پزشکی رژيم ھيچ نظارتی بر
شرايط کار پرستاران ندارد .طی سالھای
اخير بسياری از پرستاران توسط شرکتھای
خصوصی استخدام می شوند .ساالنه فقط
تعداد معدودی به صورت رسمی استخدام می
گردند .برای استخدام رسمی بايد از ھفت
خوان رستم عبور کرد و پارتی بازی نقش
مھمی در اين رابطه دارد .صاحبان
شرکتھايی که مراکز درمانی از طريق آنان
پرستارھا را بکار می گيرند ،فاقد ھر گونه

آگاھی ،تجربه و مدرک تحصيلی
مربوط به رشته ھای پزشکی و درمانی
ھستند .شرکتھای خصوصی خدمات
درمانی از طريق برنده شدن در
بيمارستانی،
بخشھای
مناقصات
اورژانس ھا و کلينيک ھا نيروی
انسانی بخش پزشکی و درمانی از جمله
پرستاران ،بعضا پزشکان ،کاردان و
کارشناس بيھوشی و کاردان فوريتھای
پزشکی و غيره را تامين می کنند.
اين وضعيت شرايط کار پرستاران را
بسيار سختتر می کند .می توان گفت که
فقدان نظارت وزارت علوم پزشکی بر
امنيت شغلی و سطح حقوق پرستاران
تاثيرات منفی دارد .آنان به صورت
"شرکتی" شروع به کار می کنند .اين
حتی از شرايط کار پيمانی و قراردادی
ناامن تر و فقيرانه تر است .پرستاران با
قراردادھای يک ساله ،شش ماھه و
حتی  ٨٩روزه استخدام می شوند و
مجبور به سپردن سفته ھای ١٠ ، ۵و
 ٢٠ميليون تومانی به شرکت مزبور
ھستند .ميزان سفته به نسبت بخشی که
در آن کار می کنند تعيين می شود .شرم
آور است ،اما پرستارانی که در
بخشھای اورژانس و با آمبوالنس کار
می کنند ،عالوه بر سفته برای شرکت،
بايد سفته ای به مبلغ ١٠تا  ٢٠ميليون
تومان نيز برای آمبوالنس ھايی که در
بخش اورژانس تحويلشان داده ميشود به
شرکت بسپارند .يکی از شرايط کار
پرستاران در اين قسمت داشتن
گواھينامه رانندگی است تا باين ترتيب
شرکت ھا ھزينه استخدام راننده را
بجيب بزنند.
اين پرستاران ھم وظيفه پرستاری و ھم
رانندگی را بعھده دارند .در صورت
تصادف و يا خرابی آمبوالنس پرداخت
ھزينه آمبوالنس بعھده پرستار -راننده
است .اين شرايط در قراردادھا قيد می
شود.

اگر وسيله ای در بخش مفقود يا خراب
شود باز ھم پرستاران آن بخش موظف به
تعمير يا خريد آن ھستند .حتی اگر بيماری
به دليل نداشتن ھزينه بيمارستان فرار
کند ،اتقاقی که بوفور رخ می دھد ،باز
تامين ھزينه درمان بيمار گريخته بعھده
کارکنان بخش است .نه تنھا بايد ھزينه را
تقبل کنند ،بلکه مورد بازخواست و توبيخ
ھم قرار می گيرند .اين پرستاران بخت
برگشته نمی دانند که پرستارند يا نگھبان!
عالوه بر استثمار شديد پرستاران توسط
شرکتھای خصوصی درمانی ،بيمارستانھا
نيز پرستاران را مورد استثمار و سو
استفاده قرار می دھند .برای مثال بکار
گرفتن پرستاران ھر بخش در ساير
بخشھا بصورت ذخيره و يا تحميل
شيفتھای کاری طوالنی تر از ساعات
کاری که اداره کار رژيم تعيين کرده و
شرکت کارفرمای پرستار نيز اعالم نموده
که بيش از آن دستمزدی به پرستار
پرداخت نخواھد کرد .رسما از پرستاران
بيگاری می کشند .اين زور گويی ھا و
تحميل بيگاری بيشتر گريبان پرستاران
زن را ميگيرد .زنان پرستار که اکثريت
پرستاران را تشکيل می دھند مورد
استثمار و زورگويی زائدالوصفی قرار
دارند .اما ترس از بيکاری باعث می شود
که دم نزنند .حقوق و مزايای اين
پرستاران با وجود اينکه مثل پرستاران
مرد ليسانس ھستند و در ترازنامه اداره
کار رژيم در رده ١۴و  ١۵قرار دارند
 ٣٣٠ھزار تومان است .طبق قانون سقف
اضافه کاری  ۵٠ساعت است .و از حق
شيفت کاری و شب کاری عموما خبری
نيست و تنھا اضافه
صفحه ٧

اسالم ضد زن است!

آزادی زن

شماره ٩١

پرستاران
قربانی فقر ،استثمار شديد و بی حرمتی ...
کاری زير  ۵٠ساعت برای پرستاران
محسوب می شود .پرستاران از مزايای
ديگر مثل بن يا مرخصی و غيره محرومند.
زمانی می توانند از مرخصی استفاده کنند که
خود نيروی جايگزين معرفی کنند و مورد
تأييد قرار گيرد .پس از عبور از اين ھفت
خوان رستم می توانند به مرخصی بدون
حقوق بروند .پرستاران زن حتی از لحاظ
بيمه ،حق اوالد ،مسکن و غيره نيز مورد
تعرض قرار دارند .زيرا طبق قانون کار اگر
دو نفر کار کنند فقط به يکی از زوجين اين
مزايا تعلق می گيرد و از آنجا که طبق قانون
مرد سرپرست خانواده است ،زنان از اين
بخش از حقوق محروم می شوند.
شرکتھای خصوصی درمانی با پرستاران
باردار قرارداد نمی بندند .درصورتی که به
کار آنھا نياز باشد ،از آنھا تعھد محضری با
سفته و ضامن می گيرند که بعد ازمرخصی
زايمان مدعی بازگشت به کار نشوند و در
طول مرخصی دوران زايمان نيز ،با اين
استدالل که حقوق به نيروی جايگزين
پرداخت می شود ،از حقوق بی بھره اند .اگر
مزايايی شامل اين دسته از پرستاران شود،
شرکت مزبور آنرا به جيب می زند.
حقوقھا دير پرداخت ميشود .از حقوق دو سه
ماه يک بار ھم خبری نيست .اين شرکتھا
اکثرا حاضر به استخدام پرستار مرد نيستند.
عموما پرستار زن استخدام می کنند ،زيرا
پرستاران زن برای آنھا ارزانتر تمام می
شود و عالوه بر استثمار شديدتر زورگويی
ھای بيشتری نيز به زنان پرستار تحميل می
کنند.
وقتی پرستاران مشکالت مادی و شرکتی را
به بيمارستان اطالع می دھند ،بيمارستان و
شرکت کارفرما آنھا را مثل توپ پاسکاری
می کنند؛ بيمارستان آنھا را به شرکت و
شرکت ھم به بيمارستان پاس می دھد .اين
شرايط آنچنان پر مشقت و بی حاصل است

صفحه ٧

که پرستاران در آخر عطای پاسخگويی
را به لقايش می بخشند .از پرستاران
انتظار می رود که در ھر زمينه ای
مطلع باشند .در بيمارستان بدون ھيچ
کنترل کيفيت کار و ايمنی بيمار وظايفی
که خارج از توانايی و تجربه يک
پرستار است به او سپرده می شود.
عالوه بر تمام اين مشکالت و
محدوديتھا ،حراست که ھم ھر روز به
بھانه ای مزاحم پرستاران می شود:
»امروز در بخش صدای خنده ات می
آمد و لباست نامناسب بود؛ روپوشت
تنگ بود و حجابت نا مناسب" و قس
عليھذا .ھر روز به بھانه ای سر حجاب
و عفاف پرستار را به حراست خوانده و
توبيخ و کسر حقوق ميکنند و او را
مورد تحقير قرار می دھند .شيفت
عصر و شب تمام ميشود و با خستگی
مفرط شيفت را تحويل ميدھی تا به خانه
برگردی ،آنوقت اسير حراست می

شوی .پيجت ميکنند که خانم فالنی به
حراست مراجعه کند .اول مدتی طوالنی
پشت در اتاق نگھت می دارند .سپس آقای
حراستی با چشمان دريده نگاھت می کند
و ميگويد بيا داخل و وقتی وارد اتاق
ميشوی با ھمان چشمان دريده اول سين
جينت ميکند که مثال ديشب با آقای فالنی
توی استيشن حرف زدی چی گفتی و بعد
يک توبيخ نامه ،بعضا ھمراه با شماره
تلفن دستی اش تحويل پرستار ميدھد.
عليرغم اين شرايط مشقت بار ،حقوق
ناچيز ،ساعات کار طوالنی و تحقيری که
مدام بايد تحمل کنند ،پرستاران از بيماران
مراقبت می کنند و در حد توان به بيماران
می رسند .سازماندھی پرستاران در
شوراھای پرستاری ،تشکيل مجامع
عمومی برای بھبود شرايط کار و افزايش
دستمزد و دفاع از حرمت پرستاران بايد
در دستور کار فعالين اين حرفه قرار
گيرد .تک تک پرستاران مانند طبقه
کارگر ،مردم محروم و زحمتکش ،زنان
تحت ستم و انسانھای آزاديخواه و برابری
طلب در سرنگونی رژيم اسالمی و
استقرار يک نظامی که مبتنی بر تضمين
آزادی و برابری تمام شھروندان است
کامال ذينفعند* .

تلويزيون مدوسا
برنامه ای از آذر ماجدی

روزھای پنجشنبه از
ساعت  2تا  3بعدازظھر به وقت اروپای
مرکزی
کانال KMTV :مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :
به دوستانتان اطالع دھيد!

تبعيض بر اساس جنسيت يک منشا سود سرمايه است!

آزادی زن

صفحه ٨

شماره ٩١

نگاھی به شرايط کار طاقت فرسای
زنان در کردستان
چيمن دارابی
کارگران زن در کردستان از ابتدايی ترين
حقوق قانونی محرومند .اکثر زنان در
کردستان ،مانند اکثريت عظيم زنان در
دنيا ،دارای دو شغل ھستند؛ يکی کار در
خانه و ديگری کار در بيرون خانه در قبال
دريافت دستمزد .قبل از اينکه به کار زنان
در بيرون خانه بپردازم کمی به کار آنھا
در خانه اشارە ميکنم .کار زنان زحمتکش
در خانه بسيار شاق است و تمامی ندارد:
بچه داری ،شستن ،پختن ،تميز کردن،
دادن خدمات به ھمسر و قس عليھذا .از
صبح زود تا شب دير وقت مشغولند و يک
لحظه استراحت ندارند .اما کار خانگی
زنان در جامعه ھيچ ارج و غربی ندارد.
بعضا افراد خانوادە به زنان بعنوان سربار
نگاە ميکنند.
کار زنان در بيرون خانه نيز از ارزش
کمتری نسبت به کار مردان برخوردار
است؛ دستمزد آنھا پايين تر است و از
ھمان خرده حقوقی که مردان کارگر از آن
برخوردارند ،زنان کارگر محرومند .زنان
کارگر و زحمتکش يا در کارگاە ھا کار

می کنند ،يا بعنوان مستخدم خانگی
مشغول کارند و يا بعنوان دستفروش دورە
گرد .آنھا اغلب بيش از دە ،دوازدە و
بعضا پانزدە ساعت کار می کنند و از
حقوق اجتماعی کار و بيمه درمانی يا
بيکاری محرومند .اين زنان زحمتکش
مجبورند در تمال طول بارداری و با
داشتن بچه شيرخوار ھم به کار ادامه
دھند .بعلت فقر و نداری و برای تامين
يک زندگی بخور و نمير برای خود و
خانواده شان بايد به اين شرايط شاق تن
دھند .برخی از اين زنان در محيط کار
مورد اذيت و آزار جنسی واقع می شوند.
کارگران در کارگاه ھای کوچک شامل
قانون کار ضد کارگری ھم نيستند .وضع
اينقدر خراب است که مسئولين دولت ھم
صدايشان درآمده است .يکی از مسولين
کانون شورای کار استان کردستان در
رابطه با کار زنان کارگر گفته است:
"بيشتر کارگران زن که در کارگاه ھای
اين استان مشغول کاراند از ابتدايی ترين
حقوق قانونی خود محرومند؛ وی افزود
در شرايط امروز که اصل بر سکوت

مطلق کارگر در برابر پايمال شدن
حقوقش استوار است ،وضعيت کارگران
زن به مراتب از کارگران مرد بدتر
است .در حالی که به موجب قانون کار،
زنان از انجام مشاغل طاقت فرسا و
خطرناک معاف ھستند ،در استان
کردستان به دليل اوضاع نامناسب
اقتصادی ،کارگران زن چه در "کارگاه
ھا ی زنانه" و چه در "محيط ھای
مردانه" مجبور به انجام ھر کاری
ھستند .وی ادامه داد در واحدھای
توليدی اين استان شرايط کار برای
کارگران زن به حدی طاقت فرسا است
که حتی ممکن است اين کارگران از
حقوق مادرانهی خود در ايام بار داری،
زايمان و شيردھی محروم شوند .اين
کارگران در بھترين حالت با منت
کارفرما درآمد ناچيزی دريافت ميکنند.
***

”زن در زندگی و مرگ“
دنيا ميری ،قربانی ديگر قتل ناموسی
دنيا ميری فقط  ٢٠سال داشت و در شھر کرمانشاه دانشجو بود .دنيا در روز سه شنبه چھارم تير ماه
بعد از شکنجه فراوان توسط خانواده اش به قتل رسيد.
گزارش پزشکی قانونی اظھار داشته است که دنيا بدليل اصابت جسم سنگين بر سرش و خونريزی
مغزی جان سپرده است .در اين گزارش به آثار شکنجه ،کبودی بدن و شکستگی جمجمه اشاره شده
است.
دنيا قربانی جھالت و تعصباتی شد که اسالم و رژيم اسالمی ھر روز به آن دامن ميزند و فوج فوج
جنايت می آفريند .دولت و قانون و سنت و عرف در کنار اين جھالت و عليه قربانيان است .اين
جھالت ضد زن ،مستقل از اينکه مجری آن دولت است يا بخش خصوصی ،ريشه در يک گنداب
اسالمی و ضد زن و مردساالرانه دارد که بايد جامعه را از وجود آن مصون داشت.
آزادی زن

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

آزادی زن

صفحه ٩

شماره ٩١

قتل ناموسی در کردستان
چيمن دارابی
ناموس و غيرت مسبب جنايات بسيار طی
تاريخ بوده اند .اين دو واژه در توضيح
خشونت و قتل ھای بسيار به ثبت رسيده
اند .زنان فراوانی بدليل حاکميت سنن عقب
مانده ارتجاعی و اسالم در خون درغلطيده
اند و کسی به فريادشان نرسيده است.
ھنوز يک سال نشدە که چھار زن در
منطقه مريوان بدست فرد يا افرادی از
خانوادە به فجيعترين وضع بقتل رسيده اند.
زنی  ٣۴ساله ،دارای سه فرزند ،بنام
ثويبه قادری اھل روستای شای ير توابع
کوماسی شھر مريوان قربانی قتل ناموسی

شد .طبق گفته مردم روستا ثويبه دو
ازدواج اجباری و ناموفق بدون عشق و
عالقه داشته است .روز دوشنبه سوم
تيرماه ثويبه با مرد مورد عالقهاش فرار
ميکند .بعد از چندی سرگردانی يک شب
بردارانش رد ثويبه را گرفته و يکی از
آنھا با ضربات چاقو او را از پا در می
آورد و پس از بازگشت به روستا
باغرور و افتخار قتل ثويبه را به مردم
روستا اطالع می دھد.
چھار بردار و ھمسر ثويبه دستگير شده
اند ،اما مردم روستا می گويند که اين

مردان با ھيچ مجازاتی روبرو نخواھند
شد زيرا قانون از چنين قتلھايی حمايت
می کند.
قتلھای ناموسی فقط در کردستان رح
نمی دھند .در مناطق ديگر ايران يا ھر
گوشه ای از جھان که سنتھای عقب ماندە
ارتجاعی زن ستيز در آن حاکم است،
بويژه در محيط ھای اسالمزده چنين
وقايع ھولناکی پديده رايجی است .رژيم
اسالمی از روزی که بقدرت رسيد،
قوانينی بشدت زن ستيز را بر کشور
حاکم کرد و سنن عقب مانده و ارتجاعی
را در جامعه رواج داد .زنان و دختران
در ميان اولين قربانيان اين نظام زن
ستيز اسالمی ھستند .عالوه بر رژيم
اسالمی ،در کردستان ناسيوناليسم کرد
در دامن زدن به اين سنن و ارزشھای
عقب مانده زن ستيز نقشی تعيين کننده
دارد.

ناموس پرستی اسالمی
در کردستان عراق قربانی گرفت
نوشين قادری
زھره ،يک زن معلم بسيار محبوب در ميان شاگردان و ھمکاران ،در شھر چمچمال کردستان عراق
بدست شوھرش بقتل رسيد .زھره در ساعت يک بامداد در توالت منزلش به شکل فجيعی با سالح
گرم کشته شد .گزارش شده است که زھره برای جلوگيری از اصابت گلوله به سر و صورتش،
دستان خود را سپر قرار داده است که بر اثر اصابت گلوله چند انگشت او قطع شده است* .

تلويزيون آزادی زن
ھر يکشنبه ساعت  17.30بوقت تھران از شبکه ھات برد
مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :
کانالKMTV :
به دوستانتان اطالع دھيد!

حکومت ضد زن سرنگون ،سرنگون!

آزادی زن

صفحه ١٠

شماره ٩١

قتل ناموسی در نروژ
کشته شدن زن پناھجوی افغانی و گم شدن دختر دو ساله اش
نوشين قادری
روز چھارشنبه  ١٢ژوئن يک زن پناھجو
افغانستانی در نروژ بقتل رسيد و دختر دو
ساله اش ربوده شد .گزارش اين قتل در
سايت پناھندگان منتشر شده است .جسد اين
زن که برای ديدن دوستانش رفته بود در
خانه ای در شھرک "ليونار" »گيرو« پيدا
شد .اين زن در کمپ پناھندگان "لونگدال"
زندگی می کرد و برای ديدن دوستانش به
شھر گيرو رفته بود .اين زن در تاريخ ٣٠
مارس امسال ھمراه با دختر دو ساله اش
از نروژ تقاضای پناھندگی کرده بود .اين
مادر و دختر يکبار ھمراه ھمسر زن از
افغانستان به صورت قاچاقی به اروپا آمده
بودند اما در مسير راه به داليلی از ھم جدا
شده بودند .پس از آن ،اين زن ھمراه با

دخترش به نروژ آمده و تقاضای پناھندگی
کرده بود.
بر اساس اطالعات پليس نروژ ،ھمسر
مقتول ساعت  ٨و  ٣٨دقيقه روز
چھارشنبه در شھر "گيرو" سوار قطار
اسلو شده است .پليس ھمچنان گفته است
که اين مرد ساعت  ٩و نيم به اسلو رسيده
و پس از يک ساعت توقف در آنجا ،با
اتوبوس به سوی گوتنبرگ سوئد رفته
است.
تاکنون از سرنوشت دختر دوساله خبری
در دست نيست .اما طبق اطالعاتی که
پليس به رسانه ھا داده اين دختر خرد سال

سومين قتل ناموسی در نروژ
نوشين قادری

ھمراه مردی که احتمال ميرود پدر او
باشد در کپنھاگ ديده شده است .پليس
نروژ شوھر اين زن را مظنون اصلی اين
قتل ميداند .از آنجائيکه که شوھر اين زن
مقيم نروژ نيست ،پليس ھيچ اطالعاتی
در مورد او ندارد و جستجو برای يافتن
او با ھمکاری پليس کشورھای ديگر در
جريان است.
ھفته گذشته جسد يک زن پناھجو که اھل
کردستان ايران بود در شھر فردريک
استات پيدا شد .تقاضای پناھندگی اين
پناھجو از طرف اداره مھاجرت نروژ رد
شده بود و به شکل غير قانونی در اين
کشور زندگی ميکرد .تاکنون کسی در
رابطه با قتل اين پناھجو دستگير نشده
است.
درھفت سال گذشته بيش از  ١٠٠پناھجو
از کشورھای مختلف در نروژ به قتل
رسيده اند که دھھا تن از آنھا مھاجرين
افغانستانی اند و فقط تعداد معدودی از
کسانی که در اين قتلھا دست داشته اند
تاکنون دستگير شده اند*.

ھالله خضری
مادر دو فرزند

باز ھم توحش و سنت ھای ارتجاعی و عقب مانده شنيع
مردساالری قربانی گرفت و اين بار در نروژ .اين
دومين قتل ناموسی است که در ھفته ھای گذشته بعد از
قتل زن پناھجوی افغانستانی در نروژ اتفاق افتاده است.
طبق گزارشات منتشر شده ،روز سوم تير زنی به نام
ھالله خضری توسط ھمسرش به قتل رسيد .ھالله مادر
دو فرزند ،يک دختر و يک پسر ،بود و از ده سال قبل
به ھمراه ھمسرش در نروژ زندگی می کرد .گفته می
شود که ھالله از ھمسر خود درخواست طالق کرده بود
و باحتمال قوی به ھمين دليل به قتل رسيده است .ھالله
يکی ديگر از ھزاران قربانی زن ستيزی و سنن عقب
مانده عشيرتی و اسالمی است .سننی که ھر روزه در
کشورھای اسالمزده جنايت می آفرينند ،اما در بيرون
مرزھای اين کشورھا ،در جوامعی که به يمن مبارزات
وسيع اجتماعی طی بيش از يک قرن زن ستيزی به
مصاف طلبيده شده و بروزات شنيع آن تلطيف شده است
نيز کماکان قتل و جنايت می آفريند* .

حجاب پرچم آپارتايد اسالمی است!

آزادی زن

شماره ٩١

صفحه ١١

زن ،در زندگى و مرگ:
از فردريک وست تا آنتونى کندى
منصور حکمت
رويداد ھولناکى در اوايل مارس انگلستان
را بھت زده کرد .در شھر سربزير و
تاريخى گالستر ،که به کافه ھاى دنج و
کليساى بزرگ قرن يازدھمى اش شھرت
دارد ،خانه اى کشف شد که مدفن اجساد
قربانيان قتل ھاى مرموزى در طول بيست
و پنج سال گذشته بوده است .تا نيمه مارس
 ٩جسد از کف زير زمين و حياط خلوت و
حمام خانه شماره  ٢٥کرامول استريت ،که
"خانه مرگ" و " تاالر وحشت" لقب
گرفته است ،کشف شده بود .به تخمين
پليس ،برمبناى قرائنى نظير گمشدگان
سالھاى اخير در منطقه ،اين عدد ميتواند به
 ٣٠برسد.
با ھر جسد يکبار ديگر نفس در سينه آنھا
که در اين سالھا گمشده اى داشته اند حبس
ميشود .با ھر جسد ،ازدحام خبرنگاران و
توريستھا و مردم کنجکاوى که در محل با
دوربين و وسائل پيک نيک اطراق کرده
اند ،انبوه تر ميشود .ھمسايه ھا پنجره
کرايه ميدھند .ھرکس به فراخور شغل و
تخصصش چيزى ميگويد .شھردار گالستر
"مرگ يک شھر" را افسوس ميخورد.
خبرنگار "علمى" مفتون تکنولوژى
رادارى مين ياب ارتش در جنگ فالکلند
است که اينک ابزار اصلى پليس در
حفارى ھا و کشفياتش است .در حاليکه
متخصصين عالئم شناسى پليس در تالش
کشف ھويت قربانيان از روى ژن آنھا و
بازسازى چھره آنان ھستند ،روانشناسان
در تقالى درک مخيله و ذھن قاتلند .کدام
جانور ،کدام موجود بيمار و در ھم پيچيده
اى ميتواند مرتکب چنين جنايتى شود؟
اينکه عامل اين جنايات بايد "مريض" بوده
باشد تقريبا يک فرض عمومى است .آخر،
بقول پزشک قانونى در محاکمه پرونده
مشابھى در آمريکا ،کسى که قادر به
ارتکاب اين " قتل ھاى غير عادى" است
چطور ميتواند آدم سالمى باشد.

فردريک وست ،بناى  ٥٢ساله مالک و
ساکن خانه مرگ به اتھام ارتکاب اين
جنايات دستگير شد .روانکاوان متعدد
بيشک به دھليزھاى ضمير او خيره
خواھند شد و از حدسيات خود کتابھا
خواھند نوشت .اما يک نکته ،که بعنوان
يک جمله ساده در گزارشات پليس و
خبرنگاران ذکر ميشود و ميگذرد ،به
واقعياتى فراتر از قاتل و دنياى درونى او
اشاره ميکند :تمام قربانيان اين جنايت زن
بوده اند.
...و اين ما را به آنتونى کندى ميرساند.

جنايت از سر "جنون" ،ھميشه
ممکن است وجود داشته باشد .اما آن
نوع جنونى که قربانيانش ،از خيابان
و خانه تا مدرسه و کارخانه ،عمدتا
زنان ھستند ،ديگر جنون نيست ،بلکه
بيان جنون آميز گوشه اى از عقل
حاکم بر جامعه است.
در صفحه  ٤روزنامه تايمز لندن ،روز ٩
مارس ،و از قضا درست پشت گزارشى
در مورد خراشھاى ماجراى کرامول
استريت بر سيماى دوست داشتنى شھر
گالستر ،مطلبى در مورد تحوالت مھم
اخير در کليساى انگلستان و نمونه اى از
اصطکاکھاى درونى آن چاپ شده است.
قھرمان ماجرا حضرت اقدس آنتونى
کندى سر کشيش التون و توابع است.
کليساى انگلستان )که حدود  ٥٠٠سال قبل
از کليساى رم جدا شد( باالخره در روز
 ١٢مارس ،دو دھه پس از تصويب اصل
پذيرش زنان به مقام کشيشى در سينود
مرکزى اش ٣٢ ،زن را در کليساى اعظم
بريستول به اين کسوت در آورد .اين را
البته افکار عمومى در انگلستان ،و قبل از
ھمه خود زنان مربوطه ،گام مھمى در
احقاق حقوق زنان ميدانند .يکيشان با

شوق ميگويد "تنھا وقتى در خدمت
کليسا برابر باشيم ميتوان گفت که در
پيشگاه خداوند برابريم" .آنچه مسلم است
اينست که در ظرف چند ماه آينده حدود
ھزار و دويست کشيش زن ھم در
انگلستان خواھيم داشت که کنار
ھمقطاران مذکرشان بر منابر ،آموزش
کھنه و مردساالرانه مذھب درباره زن و
جايگاه ويژه او در پيشگاه خداوند را ،که
ترجمه الھى جايگاه ويژه او زير لگد
جامعه مردساالر است ،به خورد مردم
بدھند.
با ھمه ربطى که اين موضوع به بحث
ما دارد ،بايد بھرحال اينجا از آن
بگذريم ،چون منظور معرفى جناب
کندى است.
ايشان نظير بسيارى از کشيشان نر در
کليساى انگلستان ،که بعضا حتى از سر
انزجار به آغوش کليساى رم برگشتند،
از اين تحول خشمگين است .ميگويد:
"کشيشان زن بايد بر دار سوزانده شوند،
زيرا به قدرتى دست ميبرند که ھيچ
حقى بر آن ندارند .در قرون وسطى نام
اين سحر و جادو بود .تنھا راه مقابله با
ساحره ھا اينست که بر دار سوزانده
شوند"
"انجيل در اين مورد کامال روشن
است .مردان و زنان از نظر بيولوژيکى
تفاوت دارند .ما ھرگز نميتوانيم مانند ھم
باشيم .نميتوانم تصور کنم که يک زن
چگونه ميتواند تجسم مسيح باشد،
جراحى عالج کار نيست".

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

صفحه ١٢

آزادی زن

شماره ٩١

صفحه ١٢

زن ،در زندگى و مرگ:
از فردريک وست تا آنتونى کندى ...
فردريک وست ،يا جانى خانه مرگ ھر که ھست ،دوزخى است ،پليس ميبرد و پنھانش ميکند .تا سالھا نامش و اعمالش پشت مردم را در
خلوتشان ميلرزاند .اما آنتونى کندى بھشتى است ،ميتواند بى ھيچ جرح و تعديلى مسيح را نمايندگى کند ،کودکان کودکستانى ما در خيابان
به او لبخند ميزنند و سالم ميکنند ،کسى در خانه او دنبال جسدى و در مغزش در جستجوى معماى مخوفى نيست .اما اين ھمان آدم و
ھمان واقعه است.
خشم و نفرين آنتونى کندى کليد حل معماى جنايات گالستر را بدست ميدھد .ھر دو مورد بايد بعنوان نمونه ھاى جنايتکارانه خشونت
عليه زنان و تبليغ و تطھير خشونت عليه زنان فھميده شوند .اين خشونت از مغز معلول وست و از دين معيوب کندى سرچشمه نميگيرد.
ھر دو آنقدر عقل داشته اند که قربانيان خود را در ميان اقشار بيحقوق تر جامعه جستجو کنند .منشاء اين خشونت ،دنيايى است که زن را
در ھزار و يک راه و رسم و قانون و سنت زمخت و ظريف ،قابل ستم و کم ارزش تعريف کرده است .و آگاھانه و عامدانه ،و در اغلب
موارد به خشونت آميزترين شيوه ھا ،راه رھايى زن و خروج او از موقعيت قربانى را سد ميکند.
اين قرون وسطى نيست .اين عصر سرمايه دارى است .ھرچه با بازار و سود تناقض داشته باشد ،دير يا زود کنار زده ميشود .بسيارى
از جان سخت ترين افکار و تعصبات و راه و رسمھاى کھنه در برابر نيازھاى پيش پا افتاده و روزمره تجارت و توليد ور افتاده اند .و
الجرم ،اگر زن آزارى و زن ستيزى و تبعيض و خشونت عليه زن ھنوز يک واقعيت پابرجاى زندگى مردم اين عصر است ،اگر
عليرغم جنبشھاى قوى و اجتماعى براى رھايى زن ،ھنوز ستم جنسى در چھار گوشه جھان حکم ميراند ،بايد حکمتش را ھمينجا ،در
ھمين عصر و در مصالح ھمين نظام جستجو کرد.
جنايت از سر "جنون" ،ھميشه ممکن است وجود داشته باشد .اما آن نوع جنونى که قربانيانش ،از خيابان و خانه تا مدرسه و کارخانه،
عمدتا زنان ھستند ،ديگر جنون نيست ،بلکه بيان جنون آميز گوشه اى از عقل حاکم بر جامعه است.
اولين بار در فروردين  ،١٣٧٣آوريل  ،١٩٩٤در شماره  ١٣انترناسيونال منتشر شد.
مجموعه آثار منصور حکمت جلد ھشتم صفحات  ١٧٩تا ١٨٢

حقوق زن و اسالم سياسی
به زبان انگليسی برای دومين بار به چاپ رسيد!
برای دريافت کتاب يا کتابھای مورد نياز معادل  150کرون سوئد 15 ،يورو يا  20دالر آمريکا
"برای ھر کتاب" به حساب زير واريز نموده و مراتب را با پست الکترونيکی به ما اطالع دھيد .ما
کتاب يا کتابھای درخواستی را در ھر جای دنيا که باشيد برايتان پست خواھيم کرد.
اگر پول از سوئد ارسال شود:
نام بانک در سوئدPlusGiro :
شماره حساب در سوئد442066-7 :
اگر پول از کشورھای ديگر ارسال شود:
نام يا  BICبانکNDEASESS :
شماره حساب به فرم SE55 9500 0099 6018 0442 0667 :IBAN
آدرس الکترونيکیwlshahla.n@gmail.com :

زنده باد آزادی زن!

