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مطالبات معلمان و پاسخ حکومت اسالمی
در وصف معلم و مقام واالیش قصیده ها و روایات
آقای رحمانی از فعالین معلمان و خانم آشنا از زیادی نقل میشود .لیکن وقت پاسخگوئی به
فعالین کارگری
مطالبات برحقشان ،چنگ و دندان و زندان نمایان
میشود .وقت آن رسیده است که جامعه یکپارچه از
معلمان فرزندان خود مستقیما حمایت کند و
خواستار تحقق فوری مطالباتشان باشد.
در برنامه امروز مطالبات معلمان و بازتاب آن در
دیگر جننبشهای اجتماعی را با فعالین این عرصه
بگفتگو مینشینیم.
آقای رحمانی از فعالین معلمان و خانم آشنا از
فعالین کارگری را در برنامه رهائی زن از کانال
یک داریم .به هر دو میهمان عزیز خوش آمد
میگویم.
مینو همتی :آقای رحمانی بیوگرافی کوتاهی از
خودتون ارائه بدید؟
ستار رحمانی  :بله منن قنبنل از اننقن ب در اینران
معلم بودم در استان قزوین تدریس می کردم و بعد از انق ب حدود ینک سنال بنعند از اننقن ب کنه آن
دوران پاک سازی معلمان بود ,به خاطر آن فعالیتهایی که در زمنینننه منعنلنمنان و دمنکنراسنی کنه اینن
فعالیتها را در مدارس و آموزش و پرورش انجام می دادیم در هر صورت ما را پاک سازی کردنند .
اسمش یک توهین بزرگی بود .جزو آن دسته هایی که به اسم پاکسازی از امنزش و پنرورش بنودم و
عم حدود یک سال یا بیشتر فکر می کنم گفتند که اص سر کار نیایید ولی حقوقتان را پنرداخنت منی
کنیم و بعد از یک سال دستگیر شدم و بعد هم یک مدت خیلی کوتاهی من در زندان بنودم کنه تنعندادی
از معلمان امدند به فرمانداری آن شهر ,شهر تاکستان را کام گرفتند و خواهان آزادی من و چند ننفنر
از معلمان هم که زندان بودند شدند  .بخاطر همین ما را ازاد کردند ولی بعد ازاین که آزاد شدیم و بعند
از اخراج من و تعدادی ادیگری از همکارانم و آن تعداد از معلمانی که اعنتنصناب کنرده بنودنند بنرای
ازادی ما که اص برخی از آنها نه سیاسی بودند و نه فعالیت صنفی به ان شکل می کردند این ها را

سنکساردختر بنام رخشانه در افغانستان
ماریا یوسف زای
چه خرید و فروش نوزادان

دل آرام آزمون

دیكتاتورى حاكمان زور و زر در جمهورى اسالمى
آکو رضائی
ایران
موسیقی و ابتذال عمومی

از :شاهین نجفی

چه زود یکسال از آسمانی شدن و پر کشیدن ریحانه
سحر صامت
جباری از میان ما گذشت
« یکی از ما » روایتی از اعماق ,بازسازی یک
برداشتی از :بهروز سورن
تراژدی انسانی
فراخوان آکسیون به مناسبت  52نوامبر روز
جهانی خشونت علیه زنان در شهر شتوتگارت
آلمان
دوره نگاه ضد مرد گذشته است
سحر که حکم قاضي رود به سنگسارت
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با نشریه رهایی زن همکاری کنید
برای نشریه رهایی زن مطلب و مقاال

مطالب
مطالبات معلمان و پاسخ حکومت اسالمی
مصاحبه رهایی زن با ستار رحمانی فعال معععلعمعان
و فرخنده آشنا فعال کارگری
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معرفی و تحلیل فیلم ساخت :داگعنعهعام ( Made in
) Dagenham
نقد فیلم از :سونیا راد
سکس جوانان در آلمان ،نتایج یک پژوهش
صفحه خبری

باتوجه به اینکه نظراتی در سطح جامعه مطرح میشوند که نیازمند پاسخگوئی و حالجی در برخورد آزادانه عقاید دارد و بعضا این نظررا
مغایر با اهداف و سیاستهای رهائی زن نیز هستند ،اینگونه نظرا در ”ستون آزاد“ منتشر میشود و در همینجا از فعالین حقوق زنان و
بخصوص فعالین رهائی زن میخواهیم تا در پاسخگوئی به این نظرا کوشا باشند.

تماس با رهایی زن و اطالعات مربوط به روز،
ساعت و فرکانس پخش برنامه ماهواره ای در
ایران

مینو همتی
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نش
م
کار گر ،علم ،دا جو ربای راهیی از استثمار متحد شویم
را هم اخراجشان کردند از ان
زمان تا حاال اینها جزو معلمان
اخراجی هستند و بعد به هر
صورت به خاطر آن مسایل
سیاسی و مشک تی که در ایران
بود من مجبور شدم که ایران را
ترک کنم  .به انگلیس آمدم و بعد
از اتمام تحصیل در آموزش و
پرورش انگلیس استخدام شدم و
حدود جهار سال در دانشگاههای
وست میلیتر و متروپلیتن برای
رشته های لیسانس و فوق
لیسانس و همان رشته کامپیوتر
تدریس کردم و در عین حال
عضو اتحادیه استادان دانشگاه و
کالج ها بودم و بعد از آن فکر
می کنم حدود شانزده سال یا
بیشتر هست که در یکی از
کالجهای شمال لندن تدریس می
کنم و عضو اتحادیه یو سی یو
که همان اتحادیه اساتید
دانشگاهها و کالجها هستش در
کمیته شمال لندن من فعال هستم
و کار می کنم .در هر صورت
مشک تی که معلمان همینجا با
آن درگیر هستند تا اندازه توان
خودمان سعی می کنیم که در
همان محل کار به این مشک ت
بپردازیم و از این نظر تقریبا باید
بگویم که در همین انگلیس جزو
فعاالن صنفی معلمان هستم .
مینو همتی :آقای رحمانی لطف
کنید مختصرا تاریخچه مبارزات
معلمان را در حکومت اس می
برای بینندگان ما توضیح دهید.
ستار رحمانی :من فکر می کنم
که اگر یک مقدار به عقب تر
برگردیم مبارزات معلمان به بعد
از انق ب محدود نمی شود
مبارزات معلمان به سالهای قبل
از انق ب بر می گردد یعنی از
زمانی که رشد سرمایه داری در
ایران بوجود آمد بعد از سال
چهل و یک بخصوص بعد از
اص حات ارزی مبارزات
معمان سازمان یافته تر شد که
در سال  0431منجر به
اعتصاب عمومی در تهران شد
که مدارس عمومی در تهران
ک بسته شدند در اردیبهشت ماه
031معلمان موفق شدند که گامی
به جلو بگذارند برای رسیدن به
خواسته خودشان که در این

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 14

تجمع در  01اردیبهشت به
معلمان حمله شد و یکی از
معلمان به نام ابوالحسن خانعلی
یک دبیر تهرانی در اثر گلوله
سرکوب گران رژیم شاه کشته
شد و به همین دلیل این
روز ,روز معلم در ایران شناخته
شد و بعد از این در 01
اردیبهشت ماه سال  0431یک
مجمع عمومی تشکیل شده بود
در باشگاه مهرگان تهران که
ضمن تاکید به اعتصاب در این
مجمع عمومی تا به رسیدن به
حق خودشان و افزایش
حقوق ,بر کناری وزیر وقت و
محاکمه قاتلین دکتر خانعلی و
دلجویی از معلمان خواسته هایی
بود که آن موقع مطرح شد در
هر صورت منظورم این هست
که این اعتراضات مربوط به بعد
از انق ب نیست و قبل از انق ب
این اعتراضات بوده  .بعد از
انق ب هم این اعتراضات
وسعت بیشتری گرفت چون اکثر
معلمانی که در اعتراضات بر
علیه شاه شرکت کرده بودند .
این معلمان می خواستند که
تشک ت مستقل خودشان را
داشته باشند و بسیاری از این
معلمان با گرایش چپ و
دمکراتیک در این اعتراضات
شرکت داشتند .در بسیاری از
شهر ها باید بگویم تشکل مستقل
معلمان بعد از انق ب داشت
شکل می گرفت .اما در هر
صورت آن موقع بخاطر آن
شرایط سرکوب که ب فاصله
رژیم جمهوری اس می شروع
کرد معلمها توسط انجمن های
اس می و بسیج و جاسوسان
خودشان ب فاصله مورد حمله
قرار گرفتند و این تشکلها
نتوانست آن گونخه که باید پا
بگیرد  .همانطور که گفتم
پاکسازی ها شروع شد در
مرحله بعدی دانش آموزان
مخالف را از حق آموزش
محروم کردند و به دانشجویان
حمله کردند بعد در مرحله بعدی
دستگیری و زندان و شکنجه بود
بعد از این دوره یک دوره افتی
بود بعد از جنگ ایران و عراق
باید بگویم باید بگویم یک دوره
تقریبا خاموشی بود ام

اعتراضات معلمان بعد از آن از
دهه  11دوباره شروع شد بعد از
این دوره عقب نشینی و بعد از
جنگ ایران و عراق در دهه 11
شروع شد در سال  0411با یک
اعتراض محدود در اعتراض به
الیحه بودجه که منجر به سلسله
راهپیمایی هایی و تجمعاتی شد
که مدت  01روز بخش بزرگی
از معلمان را به خیابان کشید و
باید بگویم اوج تجمعات زمانی
بود که ده هزار معلم در برابر
مجلس اس می جمع شدند این
اعتراضات اگر اشتباه نکنم در
زوز ششم بهمن در میدان
پاستور تهران جایی که دفتر
ریاست جمهوریقرار داشت به
دنبال ضرب و شتم معلمان و
بدون دستاورد ملموسی به پایان
رسید در سال  0411کانون
صنفی معلمان که اگر اشتباه نکنم
فکر کنم قبل از این تشکیل شده
بود اینها اط عیه ایی دادند در
این اط عیه در سال 0411
معلمان را دعوت کردند به
اعتصاب عمومی در دیماه و
اسفند  11جمعی از معلمان از
رفتن به ک سها خودداری
کردند  ,در فاصله  01تا 11
اسفندماه تعداد بسیار کمی از
معلمان در مدارس حاضر شدند
اما به ک س درس نمی رفتند در
واقع باید بگویم آنهایی هم که می
رفتند در دفتر مدرسه تحصن می
کردند  01اسفند همان سال
صبح روز شنبه معلمان در
تهران و و بعضی از شهرستانها
در اداه آموزش و پرورش نسبت
به مشک ت صنفی خودشان
اعتراض کردند بین  11تا 14
را اگر بخواهیم بررسی کنیم در
تهران و چند شهر بزرگ ایران
شاهد ذنجیره ایی از تجمعات بی
سابقه معلمان بودیم ازسال  11تا
 11چهار تجمع شکل گرفت که
نقطه اوج اعتراضات تلقی می
شد بعد در این دوره ما شاهد
تحصن های  1روزه در
شهرستانها بودیم در سال 14
شکل اعتراضات معلمان عوض
شد و به صورت عریضه نویسی
های جمعی خطاب به مدیران
اجرایی در آمد و بعد دی ماه 18
را اگر نگاه بکنیم به مدت 4

روز در اسفندماه شاهد اعتصاب
معلمان بودیم حدود  01ـ 01
مورد تجمع پراکنده در این سال
نسبت به حقوق و دستمزد
پایینشان باید بگویم مقایسه با
سایر ادارات و ارگانهای دولتی
باز این اعتراضات وجود داشت
بهمن و اسفند  18را اگر دوباره
مرور کنیم  1تجمع برگذار شد
دوباره  08بهمن  18در مقابل
مجلس شورای اس می جمع
شدند و گفتند اگر به خواسته های
ما رسیدگی نشود ما به
اعتراضات خودمان ادامه
خواهیم داد در چند تجمع پایانی
بیش از سی هزار نفر فکر کنم
شرکت داشتند در این دوره سال
 14واقعا باید بگویم سال فاجعه
برای معلمان بود بخاطر اینکه
در این سال فرزاد کمانگر را
اعدام کردند  .معلم آگاهی که
برای تمام معلمان یک نمونه به
حساب می آمد فرزاد کمانگر
دستگیر شد و در  01اردیبهشت
 11فکر کنم به اتهامات واهی
اعدامش کردند که واقعا این را
باید به عنوان فاجعه آن سال به
حساب آورد مطالباتی که در این
دوره مطرح می شد .جالبه
تمرکز بیشتر روی معلمان بود
آن موقع حقوق معلمان فکر کنم
با توجه به نرخ تورم و اینها
دوهزار تومان در ماه بود که
بسیار پایین تر از خط فقر بود
یعنی اینها آن موقع اگر خط فقر
هفتصد هزار تومان بود اینها
حقوقشان حقوق علمان در ماه دو
هزار تومان بود و این یکی از
خواسته های اصلی معلمان در
آن دوره به حساب می آمد بعد
مشکل مسکن یکی از مشک تی
بود که در آن دوره مطرح
کردند .میگفتند مسکن برای
معلمان  .پرداخت پاداش پایان
خدمت بصورت نقدی و افزایش
سی و پنج درصدی باز آن موقع
مطرح بود از بین رفتن فاصله
حقوق و مزایای معلمان با سایر
کار کنان باز یکی از خواسته
ایی بود که این دوره مطرح شد
فضای آموزشی مناسب مطرح
کرده بودند یعنی ک سها مجهز
به وسایل کمک آموزشی بر
اساس استانداردهای جهانی
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جان فعالین کارگر و معلمان زاننی رد خطر است
باشد  .بر اساس آماری که در آن
سالها یعنی خرداد  14داده بودند
شست درصد ساختمانهایی که در
اختیار آموزش و پرورش بودند
می گفتند یا بکلی مخروبه بودند
و یا باید تخریب و نوسازی می
شدند یعنی ک این مدارس با
المللی
بین
استانداردهای
همخوانی نداشت تعداد دانش
آموزان در آن دوره به حدود
چهل نفر هم می رسید  .در
مدارس اص تغذیه رایگان
وجود نداشت این هم یکی از
خواسته هایی بود که مطرح شد
آقای رحمانی
مینو همتی:
مطالبات معلمان کدامند و چرا
رژیم اس می بجای پاسخگوئی
اقدام به دستگیری فعالین این
صنف روی آورده است؟
ستار رحمانی :ببینید حاال این را
فقط خ صه بکنم برگردیم بعد از
سال  14یک دوره ایی دوباره
دوره افت معلمان بود و از اسفند
 14شروع شد که سرکوبها رو
دیدیم یعنی آن دوره دهه 11
حدود  48نفر از افراد را گرفتند
که دوباره یک تعدادشان آزاد
شدند به غیر از رسول بداغی و
رسول بداغی همچنان زندان
هست  .از اسفند  14اعتراضات
شروع شد که همراه با سرکوب
بود یعنی دی ماه ,اسفند و بعد
فروردین اعتراضات انجام شد
بعد اردیبهشت بعد  40تیرو بعد
 01مهر ماه که این آخری بود
ببینید همه اینها با خواسته ها و
مطالباتی که مطرح کردند مشابه
همان خواسته ها و مطالباتی
هست که در دهه  11ممطرح
کردند بع وه یک سری خواسته
ها ی دیگر مثل تشکل مستقل
معلمان و مخالفت با خصوصی
سازی و همچنین دخالت در
متون درسی  .ببینید این دو تا
خواسته دولت شوخی و تعارف
با آن ندارد مساله تشکل مستقل
معلمان یک مساله ایی هست که
ک من فکر می کنم کل جامعه
را تحول می دهد اگرهمچین
خواستی معلمان بهش برسند
یعنی اگر قرار باشد که تشکل
مستقل از دولت وتمام ارگانهای
دولتی معلمان داشته باشند همین
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خواسته دولت مجبور هست به
بقیه طبقه کارگر ایران ,
نویسندگان ,هنرمندان و بقیه
اقشار جامعه این مطالبه را بدهد
در این صورت من فکر می کنم
دولت باید به این تمام تشک ت
دست ساخت خودش که تا کنون
کلی سرمایه گذاری کرده برای
کنترل همین جنبشها انها را کنار
بگذارد  .به همین دلیل بخشی از
این خواسته ها  ,خواسته هایی
هست که دولت میداند که اگر
فرض کنیم تشکل مستقل باشد به
دنبالش باید آزادی اعتصاب و
اعتراض باشد یعنی به خودی
خود تشکل مستقل کارگری
معلمین مفهومی نداره که ازادی
اعتراض و اعتصاب و تحصن و
اینها به همراه نداشته باشد بنابر
این یعنی یک جامعه ایی که
نهادهای مدنی در آنجا شناخته
شدند ,نهادینه شدند آنوقت ک
دولت کنترل خودش را از دست
خواهد داد .و من فکر می کنم
رژیم بخاطر تمام رانت های
اقتصادی  ,سیاسی و قضایی
دارد و عم نمی تواند اوال پاسخ
گوی خواسته های معلمان باشد و
دوم اینکه اگر اجازه بدهد این
تشکلها مستقل عمل کنند عم
دولت دچار مشک ت بسیار
زیادی خواهد شد برای اینکه
آزادی بیان یکی از آن چیزهایی
هست که بدنبال تشکل مستقل
خواهد آمد و تمام این رانتهای
اقتصادی ,سیاسی ,قضایی و بقیه
افشا خواهذ شد و درهای افکار
عمومی باز خواهد شد و بخاطر
همین شدیدا سرکوب می کند و
حتی خواسته های دیگر صنفی
که می تواند با آن بازی هم بکند
مثل خواسته حقوق باالی خط فقر
معلمان که واقعا سه برابر پایین
خط فقر هست حقوق معلمان می
تواند با آن حداقل چانه بزند و
کوتاه بیاید اما می گوید وقتی به
چنین خواسته هایی تن بدهد و در
مقابل اعتراضات و اعتصابات
معلمان کوتاه بیاید آن وقت خوب
اینها روحیه می گیرند و جلوتر
می روند و خواسته های بیشتری
را مطرح خواهند کرد در آن
صورت دولت با یک چالش
بسیار جدی مواجه خواهد شد و

این سرکوبها و این دستگیری ها
بخاطر ترسی هست که از این
جنبش دارد بخاطر ترس جنبشی
که هر روز من فکر می کنم راه
عقب گردی ندارد برای اینکه
 41سال هست که این مطالبات
همین طور انباشته شدند به هم و
معلمان دیگر نمی توانند و دیگر
راه عقب گردی ندارند و باید
بروند جلو و بگیرند  .سرکوب
اینها در کنار توطعه هایی که
میریزد در کنار تبلیغاطی که در
روز نامه ها و تلوزیون و
جاهای دیگه می کند ت ش می
کند که تشکلی از معلمان بوجود
بیاید که این تشکل قابل کنترل
باشد مثل تشک ت کارگری که
درست کردند  ,انجمنهای
صنفی ,مجمع عالی نمایندگان ,
شورای اس می کار اینها و
خانه کارگر  ,یک همچین تشکلی
برای معلمان درست بکند که
قابل کنترل باشد و شاید برخی از
خواسته ها را که معلمان قرار
هست بصورت مستقل تشکل
خودشان را مطرح کنند از زبان
همین تشکلهایی که خودش
درست کرده منتها بصورت
خیلی نرمتر و به گونه ایی که
بشود با آن کنار آمد هم مبارزات
معلمان را کنترل بکند و هم
اینکه آن خواسته های آنها را
همانطور که خودش دوست دارد
به اینها بر گرداند  .بخاطر همین
من فکر می کنم سرکوبها ادامه
خواهد داشت و جمهوری
اس می به نظر من زمانی در
مقابل معلمان عقبنشینی خواهد
کرد که توازن قوا ان وقت اجازه
ندهد که بیشتر دستگیر و
سرکوب بکند ولی هم اکنون در
ایران یک زندانی هست به
وسعت ایران برای نتنها معلمان
فعاالن
تمام
برای
صنفی ,سیاسی  .آنهایی که در
زندانند که در زندان هستند و
آنهایی که در زندان نیستند هم
هروز من شنیدم به معلمان زنگ
میزنند و تهدیدشان می منند
احضارشان می کنند و و این
تهدیدها و احضارها و دستگیری
ها نه نشانه قدرت بلکه نشانه
ضعف و ترس م محصلها ,وقتی
می گویند که متون درسی با

المللی
بین
استانداردهای
همخوانی ندارد و یا حتی حقوق
معلمان  ,وقتی معلم مجبور
هست که نصف روز را درس
بدهد و نصف روز را برود
راننده تاکسی بشود و یا کارهای
دیگری بکند عم این نمی تواند
در آموزش و پرورش موثر
باشه و بنواند تمرکز خودش را
بگذارد بر روی آخرین
دستاوردهای علمی و تحولی
بدهد به آموزش و پرورش و
فرزندانی را تربیت بکند که آینده
این جامعه که بدستشان هست را
تحول عظیمی بدهند و بخاطر
همین من می گویم این خواست
تنها معلمان نیست و خواست کل
جامعه هست  .به نظرم تحقق
پیدا کردن این خواستها در
جامعه تحولی ایجاد خواهد کرد.
مینو همتی :خانم آشنا ،نیمی از
جمعیت معلمان را زنان این
جامعه تشکیل میدهند ،با توجه به
قوانین تبعیض آمیز و شرایط
کاری در آموزش و پرورش،
مشارکت زنان در عرصه
مبارزه برای کسب مطالبات
فرهنگیان چگونه بوده است؟
فرخنده آشنا :خوب اجازه بدهید
من به یک مسعله اینجا خوب
اشاره بکنم و آن این هست که
چند سال پیش در یک سمیناری
در ترکیه در رابطه با مسأله
زنان و مشارکت زنان در
فعالیت اجتماعی بحث بود و
یکی از زنان ترکیه ایی در
ابتدای شروع صحبتش در مورد
وضعیت زنان در ترکیه گفت
مثتاق این ضرب المثل هست که
میگویند خیال کردم دو نفر
هستند اما و بعد معلوم شد که نه
یک مرد بود با زنش یعنی این
یک نگاه جامعه مرد ساالر به
زنان را نشان می دهد و نمی
توانیم زنان معلم را از آن نگاه
مرد ساالرانه در آن جامعه در
امان بدانیم .در واقع مرد ساالر
بودن جامعه به تنهایی موانع
زیادی را برای شرکت زنان در
امور اجتماعیشان ایجاد می کند
و از طرفی هم این قواننین
اس می و رویکرد مذهبی که
ادامه در صفحه ی 8
3

مم
کار کودک نوع!
سنکساردختر بنام رخشانه در
افغانستان
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محکمه صحرایی سنکسار
کردند.فرهنگ زن کشی و آیین
خشونت ورزی در خون و
پوست این مردم مریض رخنه
کرده است .این گونه افراد
توانایی خودنمایی و اثبات خود
را به شکل مصلحانه و
شرافتمندانه ندارند .خشونت
کردن و حذف ضعفا تنها گزینه
ای است که می توانند از طریق
آن خودشان را تظاهر بدارند .
پر پر شدن جان رخشانه یکی
از این بی پناهان و پابرهنگان
است که قربانی شده است .این
سایه ی سیاه باالی سر هرکدام
از ما و شما ایستاده است .و
ممکن است قربانی بعدی من
باشم و بعد از من نوبت تو
برسد .سکوت در برابر این
جنایات ذلت است ما باید
خاموش نباشیم نظاره این
وحشت مردان وحشی را نکنیم

که گرد یک زن جمع شوند با
دست های کثیف خود
طرف اون سنگ پرتاب کنند
مثل سر گذشت رخشانه که
وحشی ها ایستاده و به این دختر
جوان سنگ پرتاب کردند که
صدای ضجههای این دختر
جوان تا پای مرگ باربار شنیده
میشد صدای این دختر نامراد
قلب هر انسان با وجدان را پاره
زنده باد ازادی  -زنده باد
میکرد اما این وحشی زن ستیز
همبستگی زنان در سرتاسر
لذت می بردند گویا از بار گناه
جهان
های شان کاسته میشد ؟ جای
Attachments area
شرم وننگ است به مردان که
Preview attachment
مثل فرخنده ورخشانه خواهر ویا 10926394_15893947446
مادر ندارند ؟ ایا این بی ناموسی 25558_43747238169410
ناموس وغیریت ومردانگی می
87202_n.jpg
نامند ؟؟ نفرین وهزار نفرین به
دولتمندان بی شعور ما که هنوز
_4956290
هم با سخنان عوام فریبانه خود
_۱289290400652228
مردم را مهره استعمارواستثمار 02404528۱690۱48454
غرب وشرق میکنند .
npj.g_5

یکی دیگر از معض ت دردناک
چه خرید و فروش نوزادان
که امروز در کشور بخصوص در
دل آرام آزمون
قسمتهای مرکزی و جنوبی شهر
تهران افزایش یافته است خرید و
فروش نوزادان زنان معتاد و
کارتن خواب و نیز دختران فراری
از خانه است .این نوزادان توسط
باندهای مختلف از جمله متکدیان
خرید و فروش میشوند .بنابر
خبرگزاری فارس و به گفته رئیس
کمیته اجتماعی شورای شهر
تهران اکثر این نوزادان مبت به
ویروس HIVمثبت هستند و به
دلیل بیماریهای بسیار و عدم
نگهداری صحیح عمر زیادی ندارند .در سالهای گذشته نیز گزارش
های متعددی در رسانه های ایران درباره خرید و فروش کودکان
منتشر شده است از جمله اینکه کودکان کار در تهران بر اساس
جنسیت و تجربه ای که دارند بین  011هزار تومان تا  8میلیون
خرید و فروش میشوند که بیشتر برای گدایی استفاده میشوند .هر چند
مطابق قوانین اداره کل حقوقی قوه قضائیه ایران خرید و فروش
کودک حتی با عنوان فرزند خواندگی نیز اقدامی مجرمانه اع م شده
است .اما هیچگونه رسیدگی به این وضعیت از طرف پلیس یا
سازمانهای بهزیستی و هیچ نهاد دیگری انجام نمیشود .مطابق گفته
خانم دانشور (رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران (تماسهای
مکرر مددکاران بیمارستان ها یی که شاهد این معضل هستند با
سازمان بهزیستی  ،و درخواست رسیدگی آنها تاکنون بی جواب و بی

نتیجه مانده است .وی سازمان دختران و زنان بی خانمان و
بهزیستی را متهم کردند که در معتاد این روند افزایش خواهد
این خصوص همکاری نکرده یافت و از طرفی باز هم بدالیل
است .متاسفانه با وجود تعداد مشک ت اقتصادی و افزایش
بیشماری کمیته و نهاد که به متکدیان و افراد نادرست سو
ظاهر برای خدمت به مردم و استفاده از نوزادان و کودکان
رفع مشک ت و معض ت برای تکدی گری و یا کار و نیز
اجتماعی بوجود آمده است اما از دختران و زنان بیخانمان و
در عمل هیچ یک مسئولیتی در بیمار و معتاد ادامه خواهد داشت
قبال همین مردم و مشک ت که بسیار وحشتناک و ناراحت
جامعه احساس نمیکنند و نهایتا ً کننده است .این معض ت دیگر
یکدیگر را محکوم به عدم زیر پوست شهر نیستند بلکه
همکاری میکنند .آیا پلیس و مدتهاست این زخمها عریان شده
مسئوالن شورای شهر در این اند .و هر بیننده بیتوجهی را
خصوص هیچگونه وظایفی متوجه افزایش آمار متکدیان و
ندارد؟ به تازگی مطابق اخبار کودکان کار وفقری که در همه
آمار گشت های ارشاد چندین وجود این اقشار آسیب دیده و
برابر شده است که بتوانند آسیب پذیر رخنه کرده است
مراقبت بیشتری از حجاب را خواهد نمود .دردها و معض تی
اعمال کنند اما برای رسیدگی و که از دستاوردهای حکومت
نجات زنان و کودکان آسیب دیده فاسد جمهوری اس می است .و
و آسیب پذیر هیچگونه برنامه عدم رسیدگی و رفع مشک ت
ای وجود ندارد .متأسفانه با توجه جامعه حاکی از عدم کفایت و
به پایین آمدن سن اعتیاد در بی مسئولیتی و خیانت مسئوالن
دختران (تا  04سالگی) و عدم دزد این نظام خیانتکار و فاسد
میباشد.
رسیدگی مسئوالن جامعه به

ماریا یوسف زای
جنایت بزرگ دیگر به حق
زن افغان ! اینبار باز مردم
نادان زن ستیز بنیادگرا دختر
جوان  01ساله بنام رخشانه را
در والیت غور افغانستان به
جرم دوست داشتن ( زنا ) در

این سنگسار در منطقهی غلمین
در والیت غور افغانستان و در
 ۰1کیلومتری فیروزکوه ،مرکز
این والیت رخ داد .واقعا درد
مردم ما تمام شدنی نیست تا که
این دولت پوشالی مزدور باشد
نه زن افغان ونه مرد ان ارام
میباشد .در اخر میگویم .
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دیكتاتورى حاكمان زور و زر در جمهورى اسالمى ایران
آکو رضائی

گروهى تاریخ را مى خوانند و
چیزى فرا نمى گیرند ،گروهى
تاریخ را مى خوانند و همان
گونه كه خود مى پندارند باور
مى كنند .گروهى تاریخ را مى
خوانند و از ان چیزهاى مى
اموزند براى تكرار نا مردمى ها
و ریا كارى ،ادم كشى ،مردم
فریبى و قدرت طلبى هر چه
بیشتر،گروهى تاریخ مى خوانند
كه یاد بگیرند چگونه حقایق را
تحریف كنند و دروغ را بجاى
راست بنشانند ،و اما گروهى
هستند كه تاریخ را نمى خوانند،
بلكه مى بینند ،انان در بطن
رویدادهاى زمان خویش قرار
دارند و از چندو چون رفتارها و
كردارهاى زمان خویش اگاهند،
اگر اینان در نقل حقایق كوتاهى
و خیانت كنند ،شریك جرم ،
تاریخ سازان جنایت پیشه هستند.
از انجایى كه من مى خواهم از
این قاعده مستثنا باشم ،به سهم
خود مى خواهم دینم را تا
حدودى ادا كنم؛
على خامنه اى و پاسدارانش
براى ادامه حیات خود از هیچ
گذار
فرو
جنایتى
نیستند،همانگونه كه همه مى
دانیم كشور ایران در بهترین
شرایط جووى قرار دارد و منابع
و معادن از نفت گرفته تا گاز و
اورانیوم و سنگ و میوه و ماهى
و از همه لحاظ داراى ثروت
عظیمى مى باشد .ولى این ثروت
چقدر در داخل مردم ایران
عادالنه تقسیم شده است؟ و ایا
أساسا" ایرانى ها در این همه
ثروت عظیم هیچ سهمى دارند؟

متأسفانه خیر ،و مزید بر علت
اینكه روزبروز فقیر تر و آمار
كارتن خوابها و كودكان كار و
بى خانمان ها افزایش میابد ،حتى
قشر فرهنگى جامعه نیز به این
صف طویل جامعه زیر خط فقر
افزوده گشته ،كه هر روزه جدا
از تجمعات كارگران بى پناه كه
براى دریافت مطالبات معوقه
خود تجمعات سكوت بر پا مى
كنند ،معلمان و پرستاران نیز به
این تجمعات كشیده شده اند كه
همیشه انها را با خشونت متفرق
مى سازند .جدا ازاینكه به
روشنى مى دانیم كه على خامنه
اى و سپاه پاسداران همانند
زالوهاى گرسنه خون ملت و
ثروت طبیعى ایران را مى مكند،
اینها خود نشانه خوبى است
براى اینكه بدانیم انها لیاقت و
شایستگى كشور دارى را ندارند.
و خیلى واضح و به صورت
روزانه ما شاهد اخبار اخت س
هاى ملیاردى و دزدى در روز
روشن و گم شدن دكل هاى نفتى
و هزاران جنایت دیگر در خود
رسانه هاى حكومت ننگین
جمهورى اس مى ایران هستیم
كه توسط خود سران حكومت
انجام مى گیرد .بله همه اینها درد
است ،درد جامعه و ملت ایران.
ایران اولین صادر كننده خاویار
در دنیا است در صورتى كه
خیلى از ما حتى خاویار را از
نزدیك ندیده ایم ،صادر كننده
بهترین نوع پسته و خشك بار
هستیم ،ولى مردم دیگر ،توان
خرید اجیل ندارند.
در دوران نخست وزیرى محمود
أحمدى نژاد كه هنوز هم
مشخص نشده از كجا پیدایش
كردند ،تورم ها و دزد هاى شدن
كه كمر مردم را جورى شكست
كه فقر عظیمى بر زندگى ملت
سایه افكند كه تمامى ندارد
و مردم توان خرید نان روزانه
خود را از دست داده اند .اما
واقعا سهم ما از این دنیا چنین
نیست كه  ،روزبروز بر آمار
جرم و جنایت در كشورمان
افزوده شود ،و شاهد انحتاط و

ویرانى ایران و ایرانى باشیم .و با سرعت قابل م حظه اى به قعر
جدول استاندارد هاى كشور هاى دنیا میرویم ،از مصرف اب تا
سوزاندن و از بین بردن جنگل ها  ،بیابان زایى  ،زمین خوارى
 ،تصادفات جاده اى تا سرانه حداقل مطالعه ساالنه كه براى هر
ایرانى  3دقیقه است و غیره
ولى در مصرف نوشابه و لوازم ارایش بانوان محترم و عمل زیبایى
دماغ در جهان اول هستیم .همه اینها نشانه این نیست كه خامنه اى و
حكومت ننگینش مشغول تربیت و پرورده كردن نسلى هستند ،كه بى
بندوبارى و ال ابالى گرى را سر لوحه كار خود قرار داده اند؟ ما
ایرانى ها را چه شده است؟ به كجا خواهیم رفت؟ زمانى ایرانى
بودن افتخار بود ،اكنون اكثریت در داخل ایران نمى دانند با كدام
قافله روانند و فقط أفكار پان ایرانیسم در سر دارند ،و شعار نسل
اریایى و كوروش كبیر سر مى دهند .و در خارج از كشور هم چون
اكثریت تربیت شده همان حكومت اخوندى هستیم  ،حزب باد هستیم
و شعار...
و صد البته كه هر ملتى غیر از ما بود صد مرتبه بدتر مى شد .ما
چاره اى نداشتیم كه اینگونه باشیم  ،وقتى سران مملكت ما كسانى
مانند على خامنه اى ،اخوندك روحانى ،و اخوندك هاى دغل باز
وعده اى سردارو پاسدار كه بجز دزدى و چپاول ایران به چیز
دیگرى فكر نمى كنند ،و طمع و حرصشان تمامى ندارد ،ما باید چه
مى شدیم؟ انگار كه هیچ بویى از انسانیت نبرده اند ،به وضوح
ف كت مردم را مى بینند كه روزبروز قدرت خریدشان را از دست
مى دهند،فقیر تر و مستمند تر مى شوند ولى ان كفتار زادگان خم به
ابرو نمى اورند ،جوانان كار و درامدى ندارند ،حتى انهاى كه كار
دارند و یا كارمند خود دولت هستند خواستار حقوق معوقه شش ماه
پیش خود هستند ،و حقوق هایشان را پرداخت نمى كنند .آمار جرائم
افزایش میابد ،سن اعتیاد در دختر بچه ها نیز به  04سال رسیده
است ،ولى انها نگران روسرى و ساپورت خانمها هستند ،كه اس م
به خطر افتاده است .بله حكومت والیت وقیه امام زمان اینچنین است
كه مى بینیم .و بزرگ ترین درد هاى ما درد نادانى است چون مى
خواهند ندانیم ،كه هرچه بیشتر یوغ اسارت و بندگى را بر گردنمان
بیندازند ،ما ابتدا باید قبول كنیم كه نمى دانیم ،و بعد مى توانیم
دردمان را چاره كنیم .پس را اولمان همان اگاه سازى و روشن گرى
است ،بكوشیم كه ملتمان را بیدار كنیم ،كه از شر اخوند و اخوندیسم
و دین و اس م اجبارى رهایى یابیم .
به امید ازادى ایران
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دین ،افیون توده اهست!
چه زود یکسال از آسمانی شدن و پر کشیدن ریحانه جباری از میان
ما گذشت

سحر صامت
ریحانه جنان از حنال و احنوال
این دنینا بنراینت بنگنوینم .امنروز
حال بدتر از یک سال پیش که پر
کشیدی شده ،دننینا بنه شندت تنب
دارد ،تب از ویروس ننامنردی و
بنی انصننافنی روزگننار بنه عنلننت
حضور نامردان دیو صنفنتنی در

نش
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سینسنتنم قضناینی بنه ننام منجنری
قانون .حقوق زنان در کشورهای
جهان سوم هم که بدتر از گذشنتنه
زیر پای قوانین مردسناالراننه لنه
شده است .حنالنم بند اسنت شناهند
ظلم های زیادی در حنق زننان و
دخترانم ،در حدی که نمنی تنواننم
برایت توضیح بدهم.
ریحانه جنان دخنتنران زینادی از
سرزمین من " افنغنانسنتنان " بنه
سرنوشت تنو دچنار شندنند بندون
آنکه کسی صدایشان را بشنود ،با
بدترینن شنکنل منمنکنن در منحنل
رویننداد یننا در مننحننکننمننه هننای
صحرایی مجازات و کشته شدنند.
دختران بی گناهی که حتی ننمنی
دانند چگوننه از حنق خنود دفناع
کنند ،معصومانی بعند از تنجناوز
یا سرشان بریده می شود ،یا تنینر
باران می شنونند و ینا جسندشنان

« یکی از ما » روایتی از اعماق ,بازسازی یک تراژدی انسانی
برداشتی از بهروز سورن
EINER VON UNS - ONE OF US
فیلم «یکی از ما « روایت داستانی واقعی است که در گذشته ای
نزدیک اتفاق افتاده است .تابستان سال  1111درپی دزدی از یک
فروشگاه بزرگ مواد غذائی در محدوده شهر کرمس اتریش پسر
نوجوان  0۰ساله ای توسط پلیس کشته میشود .او از پشت سر و از
فاصله ای نزدیک هدف گلوله قرار می گیرد .این واقعه
تراژیک افکار عمومی مردم اتریش را بشدت متاثر و گزارشات
مربوط به آن در تیتر اول بسیاری از روزنامه ها و منابع خبری
جای می گیرد .کشته شدن یک نوجوان غیر مسلح توسط پلیس در
کشورهای غربی مکرر اتفاق افتاده است و شاید این مورد آخرین نیز
نباشد .بازسازی و نقد این واقعه موضوع فیلم نامه « یکی از ما «
است .کارگردانی فیلم با اشتفان ریشتر فیلمنامه نویس و کارگردان
آلمانی متولد در شهر درسدن آلمان است که به علل شغلی در اتریش
زندگی می کند .آرش ریاحی تهیه کننده این فیلم است .آرش ریاحی
کارگردان و تهیه کننده پرکار ایرانی مقیم اتریش است که با فیلم
های :
1999 ECLIPSA-NAM CE FACE - SOLL DIE WELT
DOCH UNTERGEHEN
2004 DIE SOUVENIRS DES HERRN X
2006 EXILE FAMILY MOVIE
2013NERVEN BRUCH ZUSAMMEN

چننننند روز بننعنند از ننناکننجننا آبنناد
شهرشان پیدا می شود و یا بنرای
زنده ماندن باید سکوت کنند .
پدران و برادرانشان هم سنکنوت
کردند چرا که به ننظنر خنودشنان
لکه ی ننننگ بنه دامنان ننامنوس
پرستیشان افتاده اسنت .حنتنی در
کشنننور منننن دادگننناهنننی بنننرای
دادخواهی دختران تشنکنینل ننمنی
شود تا بنخنواهننند حنرف بنزنننند،
تعداد زیادی از منجنرینان قناننون
خود نینز در چنننینن فسناد هناینی
غرق اند و دخنتنران قنربناننی را
بننرای نننجننات از ایننن مننخننمننصننه
باری دیگر به بستنر دعنوت منی
کنند .در جنهنان سنوم زن بنودن
جرم اسنت ،عنذر بندتنر از گننناه
است .آهای دختران جنهنان سنوم
بنخنصنوص افنغنانسنتنان و اینران
بدانید اگر می خواهید زنده بمانیند
باید سنکنوت کنننیند ،جنهنان سنوم
ینننعنننننننی اطننناعنننت از قنننواننننینننن
مردساالری .هیییییییییس دختران

فریاد نمی زنند ،دختران از حنق
خود دفاع نمنی کننننند .دخنتنر هنا
فقط به زور با مردان جهان سنوم
باید همبستر شوند .رینحناننه جنان
چننننند روز پننیننش بننه دخننتننران
دانشنننجنننوی شنننهنننر قننننننندوز در
خوابگاه هم حمله شند و بنر آننهنا
تجاوز اما هنینچ آثناری حنتنی از
جسد هایشان نیست .با شنیدن این
خبر همان روز به یاد تو افتادم .
یادم است روز پر کشیدنت من و
همکارم مژگان حاصلی از شدت
ناراحتی حتی تنوان حنرف زدن
نداشتنینم .بنرای سنرننوشنت تنک
تک تان که قربانی خواسته هنای
دیو های انسان ننمنا شنده ایند ،بنا
فریادی بی صدا و با چشمانی بی
اشک از اعنمناق دل گنریسنتنه و
می گریم.
تسلیت به بازماندگان رینحناننه ی
نازننینن بنخنصنوص بناننو شنعنلنه
پاکروان و همسر گرامیشان
Shole Pakravan

2008 EIN
AUGENBLICK
FREIHEIT

به فضایی محدود (سوپر
اکتفا کرده است.
مارکت)
میتوانست این سناریو به
زمینه های اجتماعی مسبب
این حادثه دست اندازی
بیشتری کند و ریشه ها را
بیشتر هدف قرار دهد و زاویه
نگاه تماشاچی را به عوامل و
دالیل وجودی این ناهنجاری
ها بیشتر باز کند اما تهیه
کننده و کارگردان » یکی از ما
« از همین مواد اولیه و این
ماجرا منفرد به بهترین نحو
سود جسته اند و با تعمیق
لحظه هایی از فیلم و با بازی
قوی هنرپیشه های جوان
فیلم که بگفته برخی از آنان
نخستین بار است که در یک
فیلم بازی می کنند تماشاگر
را بدنبال می کشند.

2014 EVERYDAY
REBELLION - ( Riahi
) Brothers
در جمع کارگردانان سرشناس
بین المللی قرار گرفته است و تا
کنون جوایز پرشماری از
فستیوالهای بینالمللی ی بنام را
از آن خود کرده است .آرش
ریاحی بلحاظ عمومی بر روی
موضوع و مضمون فیلم هایش
تاکید خاصی دارد .او رئالیستی
منتقد است .منتقد مناسبات
موجود و نظم نئولیبراالی که در
فیلم هایش توجهی خاص به نسل
جوان دارد .این ویژگی و
مشخصه را در فیلم های بسیار
زیبای :برای یک لحظه ازادی
Ein
Augenblick
«
 : «t ُFreiheiهر روز
«EVERYDAY
شورش
 « REBELLIONو سایر
کارهای پیشین او نیز دیده ایم.
بزرگترین دستمایه فیلم «
یکی از ما »برای تبدیل شدن
به فیلمی بزرگ سوژه و
سناریویی است که عامدانه

فیلم «یکی از ما » تالش دارد
تا ناهنجاری های اجتماعی را
در مدت هشتاد دقیقه به
تصویر بکشد .سعی می کند
تا بیکاری ,تنگدستی و فقر را
در قلب اروپای متمدن و مرفه
نشان دهد و در این زمینه و در
زمانی که برای ارائه آن در
اختیار دارد به نمایش تصاویری
از ناتوانی خانواده در برآوردن
خواست کودک ,گرایش به
اعتیاد و مواد مخدر ,روزهای
6

زانن خاهن دار قربانیان استثمار نظام سرماهی داری
کسل کننده نوجوانان و جوانان
در شهرهای کوچکتر با محیط
های بسته و مصرفی و امکانات
محدود ,بیکاری ،بی آیندگی و
روی آوری به مشروبات الکلی
در سنین نوجوانی میپردازد.
سوپر مارکت میدان اصلی
نمایش است که آگاهانه انتخاب
شده است .الگویی است از
جامعه مصرفی و محل خرید و
بازدید تقریبا روزانه تمامی
اهالی و همچنین مکان م قات
نوجوانان و جوانانی همانند
قربانیان این تراژدی و دام
مرگی برای این نوجوان! که
بدون برنامه ریزی قبلی به محلی
وارد می شود که گرانترین قلم
کاالهای آن شاید بیست یا سی
یورو بود و در پایان جسد بی
جانش را در کف زمین می یابند.
نمایش فیلم واکنش های متعددی
داشته است و نقدهایی در همین
رابطه منتشر شده است .آنطور
که آرش ریاحی در مراسم
افتتاحیه نمایش فیلم ابراز کرد,
پس از وقوع حادثه و واکنش
خشن و بی رحمانه قلم زن
( کرونن زایتونگ ) یکی از
روزنامه های دست راستی و
پرتیراژ اتریش بود که نوشت:
( آنکه برای دزدی بالغ است
برای کشته شدن نیز بالغ است! )
فیلمنامه که بر اساس واقعه
ای حقیقی نوشته شده است ع وه
بر به پرسش کشیدن مناسبات
ناعادالنه سرمایه داری و
بیکاری مزمن ,در بازتاب و
نمایش خشم و تنفر و نارضایتی
جوانان نسبت به مناسبات موجود
موفق است .این فیلم با وضوح
تمام سیستم پلیسی و حفاظت از
این مناسبات که پلیس شهری
است را به چالش کشیده است.
پلیس هائی که علیرغم آموزش
برای حفاظت از سیستم موجود
با توسل به خشونت و س ح از
مناسبات در برابر شهروندان
دفاع می کنند حال آنکه در
تعاریف آمده است پلیس برای
حفاظت از مردم است .مردمی
که نوجوانان و کودکان نیز به
آنها تعلق دارند .در حقیقت امر
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به حق طبیعی یولیان چهارده
ساله بی اعتنائی شده است و
آنطور که کارگردان فیلم نظر
دارد این واقعه را بعنوان نقض
حقوق بشر در اتریش میبایستی
پیش چشم مسئولین نگاه داشت.
پلیس مزبور برای تبرئه خود
صحنه سازی می کند ،وانمود
میکنند که در موقعیتی
اضطراری و دفاع از خود بوده
اند و صحنه سازی و آنگونه
بازگویی می کنند آن دو نوجوان
با پیچ گوشتی و وسیله ای گلخانه
ای قصد حمله داشته اند.
کارشناسان دادگاه اما ماجرا را
همانطور دیدند که اتفاق افتاده
بود .ناگفته نماند که پلیس مزبور
بطور کامل مورد حمایت پلیس و
دستگاه قضائی اتریش قرار می
گیرد و به هشت ماه زندان
تعلیقی محکوم و چندی بعد
ضمن ابقاء در شغل خود در
منطقه ای دیگر به کار ادامه
میدهد.
اینکه بخشی از پلیس اتریش
به نمایش این فیلم معترض باشد
حتمی است .اینکه معتقد باشند که
نمایش این فیلم چهره حافظ
امنیت و محبوب! پلیس را خدشه
دار میکند ,قطعی است اما نکته
ظریف تر آنجاست که حتی در
نظام پلیسی کشورهائی همانند
اتریش نیز یکپارچگی نظری
موجود نیست .همین نکته میتواند
با نمایش عمومی این فیلم در
سطحی گسترده شکاف نظری
در سیستم حفاظت پلیسی از
مناسبات موجود در اتریش را
عریانتر نماید .اگر چنین شود
میتوان گفت که فیلم « یکی از ما
« به مقصود رسیده است.

htt.://wwwpgoldengirlspat/
htt.://wwwponeofus-moviepcom/

لینک یک مصاحبه با اشتفان ریشتر
htt.://wwwponeofus-moviepcom/w./w.-content/
u.loads/
EinerVonUns_Interview_KarinSchiefer_Ste.han
Richter_p.df
Sooren001@yahoo.de
فراخوان آکسیون به مناسبت
 52نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان
روز چهارشنبه  52نوامبر ساعت  03:74تا  01مکان:
Mahnmal/Altes schloß Stuttgart-Germany
!Die Frauen der Welt schweigen nicht mehr
Kommt zu Aktionen am Mitwoch den 25.11.2015 um
17:30 bis 19 Uhr
Treffpunkt: Mahmal/ Altes schloß Stuttgart

نخستین نمایش این فیلم در
فستیوال سن سباستیان اسپانیا
بوده ،این فیلم برای شرکت در
فستیوال ویناله در وین ،فستیوال
زوریخ در سوئیس و پنجاه
وششمین فستیوال فیلم تسالونیکی
در یونان نیز دعوت شده است.
نمایش عمومی این فیلم در
اتریش از تاریخ بیستم نوامبر
آغاز خواهد شد.
آدرس اینترنتی:
7

قت
اعدا م ل عمد و سازمان یافته ی دولتی ست
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مطالبات معلمان و پاسخ  …..ادامه صفحه 7
زنان را تشویق می کند به
فعالیت و وظایفی مثل مادری و
به همسری خودش مشغول باشد
و باز بماند از مسایل اجتماعی
یعنی زنان را یک طوری در آن
نقش سنتی شان همچنان حفظ
بکنند  .و این را هم می دانیم که
همیشه بین مشارکت کنندگان
اجتماعی و نظام سیاسی و
قواننین آن کشور یک رابطه
تنگا تنگی در واقع وجود دارد
بنابر این در جامعه ایی که می
خواهند زنان در حصار خانواده
و حصار خانگی نگه داشته
بشوند در هر عرصه ایی از
مبارزه مان ما زنانی که هستیم
در واقع باید این ت ش را بکنیم
که زنان بیشتری را بسیج بکنیم
و وارد آن مبارزه مان بکنیم این
مسعله در واقع برای خود زنان
معلم هم در مبارزاتی که این
روزها با شدت در پیش دارند
صدق می کند و من امیدوارم که
زنان بیشتری به مبارزه بیایند و
وارد شدن زنان در مبارزه
مسعله ای هست که ما باید از آن
استقبال کنیم و آن را ضرورت
مبارزه مان بدانیم .در واقع من
خودم هیچ اعتراض و مبارزه
ایی را در جامعه وقتی می گوید
به دنبال عدالت اجتماعی هست
اگر زنان به شکل گسترده ای در
این مبارزه دخیل نباشند من شک
دارم بر اینکه اینها مبارزات
عادالنه ای هست و عدالت را
می خواهند  .بنابر این ما چه در
محیط های کاریمان و چه در
تشکل هایی که در محیط های
زیستمان ایجاد می کنیم فکر می
کنم این مهم هستش که زنان
بتوانند مشارکت وسیع داشته
باشند  .نه فقط مشارکت در تجمع
ها بلکه مشارکت در تصمیم
گیریهای سیاسی مبارزاتیمان در
اتخاذ آن تاک تیکهایی که در
مبارزه داریم مهم این هستش که
زنان بتوتنند صاحب نظر باشند
و بتوانند تجربه بدست بیاورند و
به توانند این اعتماد به نفسی که
رژیم در رابطه با زنان سرکوب
کرده این مسعله را احیا بکنند در

مبارزاتشان و همینطور هم باید
در مقابل مردان کوته فکری که
با تفکرات ارتجاعی و عقب
مانده شان حاضر نیستند با زنان
هم طبقه ایشان اع م همبستگی
کنند تمام قد ایستاد و آنها را به
عقب راند .این هست که
تشکلهای طبقاتیمان در واقع
چیزی که االن بیشتر در جنبش
کارگریمان متاسفانه میشود حس
کرد این هست که آنها تنها
برادری و همبستگی مردانه در
مبارزه علیه سرمایه داری را
می بینند و اتحاد و رفاقت همه
مزد بگیران چه زن و چه مرد
اصل مسعله هست برای مبارزه
مشترکمان که من این را
متاسفانه در جنبش کارگریمان
کمتر می بینم و امیدوارم که در
اعتراضات معلمان این مسعله
یک مقداری تخفیف پیدا بکند و
زنها بتوتنند مشارکت وسیع تر و
گسترده تری را در مبارزه داسته
باشند چون میدانید که در تقسیم
کاری هم که حتی جامعه انجام
شده بخاطر آن مسایل جنسیتی
زنها بخش عمدهایی از کار
معلمی را در جامعه دارند انجام
می دهند بنابر این باید بتوانند
مشارکت وسیعتری را داشته
باشند و بپردازند به مطالبات
ویژهایی که معلمان به عنوان
زن دارند این را فقط خود زنان
میتوانند در عرصه مبارزه این
مطالبات را طرح بکنند
مینو همتی :آقای رحمانی شما
در کشور محل اقامتتان ،انگلیس
نیز معلم هستید .برایمان از
تفاوتها بگوید؟
ستار رحمانی :ببینید تفاوتها
نسبی هست یعنی بطور مطلق
نمی توان بررسی کرد  .من
نمیتوانم بگویم که معلمان در
اروپا در رفاه و آسایش و در
بهترین حالت زندگی می کنند .
باالخره اینجا هم در یک جامعه
سرمایه داری زندگی می
کنیم ,اینجا هم همان ریاضت
اقتصادی که در ایران پیاده می
شود اینجا هم پیاده می کنند .

همان نسخه ایی که صندوق بین
المللی پول برای ایران نوشته
برای اینها هم نوشته و اینها
مجموعا در انگلیس اگر در نظر
بگیریم اینجا هم حمله شده به
عمومی
خدمات
قسمتهای
بخصوص آموزش و پرورش و
آن دستاوردهایی که قب در یک
دولت رفاه معلمان در یک دوره
ای داشتند آن دستاوردها کم کم
بخاطر ضعفی که االن در
اتحادیه کارگری هست گرفته می
شود  .اما آن چیزی که در اینجا
وجود دارد و در ایران نیست این
هست که اتحادیه های مستقل
کارگری معلمی وجود دارد و
این اتحادیه ها اگر اعتراض و
اعتصاب بکنند دستگیر و زندانی
نمی شوند حق اعتراض و
اعتصاب را دارند و می توانند
اگر یک روزی فرض کنیم می
خواهند مبارزه کنند برای حقوق
و دستمزدشان که مساوی با خط
فقر جامعه باشد اینها مبارزه می
کنند  .اما به طور نسبی اگر
بگوییم حقوق معلمان قابل مقایسه
با حقوقی که معلمان در ایران
میگیرند نیست یعنی معلمان اینجا
زیر خط فقر زندگی نمی کنند
این یکی از تعهد هاست دوم
اینجا معلمان حق تشکل حق
پیوستن به تشکلهای مستقل
خودشان را دارند حق اعتراض
دارند حق بیان دارند میتوانند
بروند در خیابان ها و اعتراض
بکنند و کسی نمی تواند اینها را
دستگیر و سرکوب بکند و این
خودش باعث می شود که یک
نفس راحتتری نسبت به معلمان
در ایران می کشند  .توجه بکنید
شما یک معلمی فردا می خواهی
بروی سر ک س شب به شما
زنگ میزنند تهدید می کنند که
تو حق نداری در ک س ف ن
مسعله را مطرح بکنی ,تو حق
نداری ف ن روز در اعتراض
معلمین شرکت کنی ,تو حق
نداری ف ن کار را بکنی
دستگیرت می کنیم  .این را
مقایسه بکنید با یک جایی که
معلم براحتی می تواند برود در
ک سش درس بدهد و مسایلش را
مطرح بکند براحتی می تواند
اعتصاب بکند .خوب این

تفوتهای بسیار باالیی است  .امنا
در مجنمنوع مشنکن ت گنفنتنم بنه
نسبت کمتر اینجا هست منعنلنمنان
بننرای حننقننوق بنناالتننر بننرای بنناز
نشستگی بنهنتنر بنرای امنکناننات
بهتر مدارس ایننجنا هنم منعنلنمنان
اعتراض می کننند امنا آننچنه کنه
مننی گننویننم تننفنناوت هسننت کسننی
جننلننویشننان را نننمننی گننیننرد کننه
اعتراض نکنند .فرقی کنه هسنت
اینجا بخصوص انگلینس بنعند از
شنکننسننت مننعنندنننچننی هننا در دهننه
 0111اتننحنادیننه هننای کننارگننری
بننخننشننا بننه بننوروکننراسننی روی
آوردند به چانه زنی از باال تا بنه
بدنه و تنقنرینبنا ان اتنحنادینه هنای
فعال باید بگوییم کنم هسنت منثن
در اننگنلنسنی اتنحنادینه آر ام تنی
بهش می گویند اتنحندینه راه آهنن
کشتیرانی و قطارها این اتحادینه
یکی از رادینکنال تنرینن تنحنادینه
هاست و حقوقشان هم بناالتنر از
همه هست و بخاطر اینکه اتحدیه
بسیار رادیکنالنی دارنند سنر هنر
مسعله ایی دولت را به چالش می
کشد اما آن اتحادیه هایی که فعال
نیستند و به بوروکراسی غلطیدند
ایننن اتننحننادیننه هننا آنننچنننننان نننه
اعضایشان از آنها آن رضناینت
را دارند و نه اعضایشان آنچنننان
فعال هستند به صورت سراسری
اما در بخشهای محلی اتحادیه هنا
آنجایی کنه اعضنای آن اتنحنادینه
فعالیت دارنند واقنعنا کنمنک منی
کننننند و چنون منبنارزه تنننهنا در
سطح عمومی نیست در رابطه با
معلمان بگوییم در سنطنح منحنلنی
هم صورت می گیرد .اگر دولنت
بننودجننه امننوزش و پننرورش را
قطع نمی کند ,مندینران مسنعنول
هم سو استفاده می کنند بنابر اینن
در بننخنش اتننحنادیننه مننحننلنی یننک
پشتوانه بسیار عظیمی هسنت کنه
بتواند بنا اسنتنفناده از قنواننینن و
شناخت از مقررات بتواند آن
8

مسأهل زن  ،مسأهل طبقه ی کارگر
اجهافاتی که خود مدیر آن
مدرسه یا آموزش پرورش و یا
دانشگاه بر علیه معلمان می کند
این اتحادی در این زمینه چه از
نظر ایمنی مدارس چه بهداشت و
چه رفاه در اجهافاتی که احتماال
بشود .و اینجا مسعله ریسیسم
هستش مسعله تبعیض ممکن
وجود داشته باشد در این رابطه
ها بسیار فعالند و این خودش
بسیار دلگرمی زیادی میدهد به
معلمان که بدانند که تنها نیستند و
یک اتحادیه و تشکلی هست
پشتشان و میتواند از اینها در
مواقع اضطراری اگر مسعله
اخراج باشد یا هر مشکلی داشته
باشند در سطح محلی دفاع
بکنند  .اما در سطح سراسری
خوب اعتراضات باید بتواند از
اتحادیه
رهبران
طریق
سازماندهی بشود  .اگر آن
رهبران فعال نباشند عم
اتحادیه دستاورد چندان باالیی
نمی توتند داشته باشد  .خوب
وقتی این در اران وجود ندارد
عم معلمان در یک حالتی قرار
میگیرند که حق تشکل ندارند
حق اعتراض و جمع شدن ندارند
این مجموعه مجموعه ی ف کت
باری هست اگر اعتراض هم
بکنند میگیرند و زندانشان می
کنند عم یعنی حق زندگی
کردن را از آنها گرفتند این
تفاوت بین اینجا و ایران هست
بگوئید.
مینو همتی :آقای رحمانی اگر
شرایط زندگی و شغلی معلمان
مستقیما در کیفیت تحصیلی دانش
آموزان تاثیر گذاراست پس چرا
والدین مستقیما از مطالبات
برحق معلمان فرزندانش حمایت
نمیکنند؟
ستار رحمانی :سوال بسیار
جالبی هست اما این واقعا احتیاج
دارد به تحقیق و کار دایم  .ببینید
مبارزه صنفی یک مبارزه
طوالنی و نفس گیر هست به
نظر من و در ایران این سنت
مبارزاتی نتوانسته جا بیافتد  .هر
زمانی یک کوچکترین روزنه
ایی در آن وجود داشته تشک ت
آمدند شکل گرفتند و بعد یک
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دورهای سرکوب شده و ک
رابطه قطع شده  .دوباره یک
روزنه ایی باز شده تشکلها آمدند
شکل گرفتند عم فراگیر نشده و
نتوانسته خودش را به عنوان یم
نهاد ی شناخته شده در جامعه جا
بیاندازه و بتواند نظرات  /این
احتاج بخهکاو افکارش را برای
جامعه توضیح بدهد و این
توضیحات دست دولت و رسانه
هاست که در ایراو شبانه روز
چه تلویزیون ها و چه روزنامه
ها بر علیه معلمها می نویسند که
اینها راحتند و ساعتهای کارشان
بسیار پایین هست و این حقوقی
هم که میگیرند حقوق متوسط
معلمان یک میلیون و دویست
هزار تومان هستش که خط فقر
سی میلیون تومان هست در
ایران و اینها با تبلیغات بسیار مینو همتی :خانم آشنا بنظر شما
سویی که بر علیه معلمان می جداسازی جنیستی در مدارس تا
کنند عم جو جامعه را قصد چه حد و چگونه بر امر تشکل
دارند بر علیه معلمان بکنند  .پذیری معلمان زن تاثیر گذار
کاری که معلمان میتوانند بکنند است؟
من به نظرم نیست بله االن فرخنده آشنا :این بطور خص
دوازده میلیو دانش آموز هست در رابطه با تشکل پذیری معلمها
در ایران که اگر بپیوندند به به نظر من این نظر اال مبارزات
معلمان که واقعا برای دانش زنان معلم هست  .این یک
آمزان هم ت ش می کنند آموزش مسعله ایی هست  .ولی ک این
و تغذیه رایگان برای مدارس خیلی مشخص هست که معلمهای
ابتدایی وکمک مالی به خانواده مرد هم با همان محرومیت هایی
های فقیر این دوازده میلیون که مواجه هستند که معلمهای زن
من فکر می کنم نود و نه دست به گریبان هستند .ولی از
درصدشان از خانواده های طرفی میبینیم که سیاست های
کارگری هستند می تواند یک زن ستیزانه ایی که با توصل به
جنبش کل جامعه را تحول ترفندهایی ت ش کرده این رژیم
بدهد .اما این کار احتیاج دارد که مشارکت زنها را در
یعنی به این سادگی نیست که مبارزاتشان با موانعی روبرو
خانواده دانش آموزان متوجه بکند یعنی اینکه شما ببینید حتما
بشوند که معلمانشان اعتراض بخش عمدهایی از زنان در کار
کردند و بگویند خوب ما هم های نیمه وقت هستند و این
برویم بپیوندیم.این احتیاج به کار شامل معلمها هم هست و یا اینکه
دارد یعنی به این سادگی نیست اینها را سوق می دهند به سمت
که خانواده های دانشش آموزان کارهای غیر رسمی که در
متوجه بشوند که معلمها شان اجتماع به هر حال ارزش گذاری
اعتراض کردند و بگویند خوب نشود حظورشان دیده نشود  .شما
ما هم برویم بپیوندیم .اینها ببینید که کارگاههای کوچک را
احتیاج به کار دارد یعنی باید با از شمول قانون کاروقتی خارج
خانواده ها تماس داشته باشند .و می کنند در واقع این بخش از
این یک پروسه طوالنی هست تا طبقه کارگر حتی در آن
این خانواده ها متوجه بشوند که مبارزات و خواستهای قانونی هم
این مبارزه فقط برای معلمان دیگر نمی تواند مشرکت داشته
نیست برای خود آنها و برای باشد  .چیزهایی که این روزها
فرزندان آنها هم هست  .در آن نامه نگاریهایی هست که حقوق
صورت می پیوندند  .اما االن در
سطح بسیار پایینی هستند خانواده
هایی که از معلمان دفاع می
کنند .هستند محص نی که در
عکس هایی که معلمان در
اعتراضاتشان گرفتند هستند .
دانش آموزی که عکس میگیره
من عبدی هستم من بهشتی هستم
من بداغی هستم  .این نشان دهنده
شروع آن پروسه ایی هست که
خانواده این محص ن هم به
معلمان بپیوندند  .در آن صورت
دیگر هیچ کس جلودار معلمان
نخواهد بود و دولت نمی تواند
حتی یک ثانیه یک معلم را
بخاطر اعتراض و اعتصاب و
به خاطر مطالبه برای باال بردن
حقوقش زندانی بکند .

قانونیشان را کارگرها می
خواهند این بخش از زنها
مشارکتی ندارند در این بخش از
اعتراضاتی که در جریان
هستش  .و یا اینکه کارهایی که
مث زنها برای در آمد خانواده
در خانه ها انجام می دهند سری
دوزی ,بسته بندی هستش  .و
بخصوص چیزی که این اواخر
مطرح شد طرحی که رژیم
سرمایه داری ایران داد در
رابطه با زنان مسعله دور
کاری  ,یعنی زنانی که در
ادارات در رابطه با کامپیوتر
کار می کنند  .اینها می توانند
کارشان را به خانهاشان منتقل
بکنند  .یک جوری دارند زنان
را از جامعه از مبارزه از
مشارکت اجتماعی شان دور می
کنند و این آن خطری هست که
باید ما دایما رویش حساس باشیم
و اجازه ندهیم که ما را از
مشارکت اجتماعی در مبارزات
و طرح مطالباتمان اینطوری
سرکوب بکنند .در واقع شرکت
گسترده زنان در فعالیتهای
مبارزاتی حقوق بگیران را اینها
به نوعی با سیاستها و طرفندها
دارند مختل می کنند .همین
مدارس دخترانه ,پسرانه و
همین جداسازی زنان و مردان
معلم این هم یک سرکوب
جنسیتی هست و همینطور مانعی
هست برای اینکه زن و مرد
معلم روزانه نتوانند با همدیگر
ارتباط داشته باشند در محیط
کارشان و نتوانند هم نظری
بکنند برای پیشبرد مبارزاتشان .
و یا مث نپرداختن حقوق برابر
بین زن و مرد در رابطه با کار
یکسان این آن سیاستی هست که
می خواهد تفرقه افکنی بکند یک
بخشی از این مبارزه انگار
مربوط به زنان هست ومردها
دخیل نیستند در این مبارزه اینها
همه در واقع چوب حراج زدن
هست به ارزش کار نیروی زنان
و از طرفی به خانه بردنشان
هست به اییزوله کردن به این که
از جامعه اینها را دور بکند که
نتوانند مشارکت داشته باشند و
به نظرم می آید که این تاثیر
دارد بر روی تشکل پذیری زنان
ادامه در صفحه ی ۱1
9

دست مذهب ،از زندگی زانن کواته
دوره نگاه ضد مرد گذشته است
سارا ساالر

سارا ساالر معتقد است اگر زن
ومرد بتوانند در کنار هم با
امتیازات مساوی زندگی کنند آن
وقت زن این فرصت را پیدا می کند
که به زندگی به شکل دیگری نگاه
کند و بتواند جهان بینی و ذهنیتش
را بیان کند .در جامعه ای مثل
جامعه ی ما این قدر باید از
مشک ت و مسائل زنان گفته بشود
تا بتوان از آن گذشت .این یک
حرکت تدریجی است و نمی تواند
یک جهش باشد.
سارا ساالر از نویسندگانی است که
از انتشار همان اثر اول مورد توجه
مخاطبان داستان قرار گرفت و
کتاب هایش به زودی به چاپ های
بعدی رسیدند .شخصیت های اصلی
دو رمان او زنانی هستند که به
نحوی مشک ت زن شهرنشین
معاصر را بازتاب می دهند ،در
عین حال نگاه او به هیچ وجه ضد
مرد نیست و صرفا یک روایت
معمولی از نگاه یک نویسنده است.
به همین دلیل برای بحث بر سر
موضوع نگاه زنانه در ادبیات
داستانی به سراغ او رفتیم .در ادامه
گفتگوی ایسکانیوز با سارا ساالر
را می خوانید.
به نظر شما زبان زنانه در ادبیات
داستانی ما چه جایگاهی دارد؟
وقتی صحبت از زبان زنانه می
کنید دقیقا نمی دانم منظورتان
چیست .آیا منظور از زبان زنانه
انتخاب کلمات و لحن است؟ در این
صورت وقتی راوی داستان زن
است باید زبان زنانه باشد حاال می
خواهد نویسنده زن باشد یا مرد و
طبیعی است که در ادبیات داستانی
ما زن ها توانسته اند راوی های
زن بهتری خلق کنند همان طور که
مردها در مورد راوی مرد این کار
را انجام داده اند .اما اگر منظور از
زبان زنانه جهان بینی و ذهنیت
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راوی است آن وقت موضوع کام
فرق می کند .جهان بینی و ذهنیت
راوی می تواند ربطی به جنسیت
نداشته باشد ،یعنی همان دغدغه
هایی را که ممکن است یک راوی
زن داشته باشد یک راوی مرد هم
می تواند داشته باشد ،مث در مورد
مرگ ،مذهب ،ایمان و ...اما می
تواند جنسیتی هم باشد ،یعنی دغدغه
های زن و مرد با هم فرق داشته
باشد مث در مورد عشق ،خیانت
و...
این درست اما منظورم بیشتر نگاه
زنانه است...
اگر منظورتان از نگاه زنانه در
ادبیات داستانی ،داستان هایی است
که به مشک ت و مسائل زنان
پرداخته اند باید بگویم پررنگ بودن
این نگاه در ادبیات طبیعی است
چون ما سال ها است در یک جامعه
ی مرد ساالر زندگی می کنیم،
جامعه ایی که اجازه نداده زن ها
بتوانند در شرایط مساوی با مردها
زندگی کنند .خب مسلم است در این
وضع بیشتر فکر و توان زن صرف
به دست آوردن حق و حقوق انسانی
اش در مقابل مرد و این جامعه ی
مرد ساالر می شود .اگر زن ومرد
بتوانند در کنار هم با امتیازات
مساوی زندگی کنند آن وقت زن این
فرصت را پیدا می کند که به زندگی
به شکل دیگری نگاه کند و بتواند
جهان بینی و ذهنیتش را بیان کند.
این امر در کشورهای توسعه یافته
کمتر است ،نگاه نویسندگان زن در
آنجا کمتر زنانه است و گاهی ممکن
است از یک داستان بدون اسمم
نویسنده خواننده متوجه زن بودن
داستان نویس نشود.
اگر این حرف شما درست باشد باید
برگشت و به جامعه ایی که در آن
زندگی می کنند نگاه کنیم .همان
طور که خودتان می گویید
کشورهای توسعه یافته اند ،نه فقط
در علم و تکنولوزی بلکه در مورد
حقوق بشر هم .در این کشورها زن
ها مشک تی را که ما در کشور
خودمان داریم ندارنند پس معلوم
است که می توانند با ذهن راحت
تری کارشان را بکنند .البته من در
مورد داستان نویس های زن
خودمان یک حرکت رو به جلو را
می بینم  .در جامعه ایی مثل جامعه
ی ما این قدر باید از مشک ت و
مسائل زنان گفته بشود تا بتوان از
آن گذشت .این یک حرکت تدریجی
است و نمی تواند یک جهش باشد.
نمونه ای هم در داستان ایرانی
سراغ دارید؟

می توان به عنوام مثال رمان ذره
نوشته ی خانم بسکی را اسم برد.
اما یک یا دو نمونه مهم نیست.
همان طور که گفتم این یک جریان
است که باید مسیر خودش را طی
کند و به نقطه ی جدیدی برسد .به
نظر من ما در حال حاضر در آن
جریان هستیم و داریم مسیر خودمان
را طی می کنیم و طی هر مسیری
احتیاج به زمان دارد.
آیا هنوز در نگاه عرفی نگاه بسته
به زن وجود دارد؟
مگر می شود در جامعه ایی مثل
جامعه ی ما وجود نداشته باشد .اگر
در داستانی مردی ،چه مجرد چه
متاهل ،با زنی ارتباط برقرار کند
انگار عادی است اما عکس این
موضوع ...حرفش را هم نزنید.
می گویند نویسنده های مرد بهتر
می توانند روایت از زبان زن را
تعریف کنند ،آیا شما با این موضوع
موافق هستید؟
به نظر من این طور نیست .اگر
نگاه کنید می بینید بیشتر نویسنده
های مرد هم راوی شان مرد است.
این یعنی این که برای آن ها هم
سخت است یک راوی زن خلق
کنند .من خیلی از کتاب های
نویسنده های مرد را می خوانم که
کتاب های خوبی هستند اما جایی که
می خواهند از نگاه و زبان یک زن
حرف بزنند کار بکنند .فکر می کنم
تا وقتی وقتش نباشد و نویسنده به آن
نقطه نرسیده باشد هیچ اجباری
نیست که یک نویسنده ی مرد به
زور راوی زن خلق کند و یک
نویسنده ی زن به زور راوی مرد تا
مث نگویند مردانه می نویسد یا
زنانه.
به طور کلی خیلی ها معتقدند در
کار نویسندگان زن معموال یک نگاه
ضد مرد وجود دارد نظر شما
چیست؟
همان طور که گفتم در یک جامعه
ی مرد ساالر این نوع نگاه اجتناب
ناپذیر است .اما چون در این مورد
زیاد گفته شده است دارد تقریبا به ته
خودش می رسد .خود من در دو
رمانی که نوشته ام بیشتر روی
مسائل روانشناختی زن تکیه داشته
ام نه یک نگاه ضد مرد.
بین زنان نویسنده ممیزی چطور
است؟ آیا با نویسندگان مرد متفاوت
است؟
من تنها می توانم درمورد کتاب
های خودم بگویم .کتاب اولم
«احتماال گم شده ام «بعد از چاپ
چهارم ممنوع الچاپ شد و به کتاب

دومم «هست یا نیست «هم بعد از
چاپ چهارم اص حیه دادند.
اص حیه ای که کتاب را کام
نابود می کند .در واقع نخواسته اند
مستقیم بگویند کتاب ممنوع الچاپ
است .هرنویسنده ای چه زن چه
مرد مجوز بگیرد برای همه خوب
است بنابراین اص اشکالی ندارد
که به داستان هایی که راوی آن ها
مرد است کمتر گیر می دهند کاش
همین اتفاق برای راوی های زن هم
بیفتد.
در عین حال همین کتاب های شما
در کشورهای دیگر ترجمه و
منتشر شده اند...
«احتماال گم شده ام« به زبان
ایتالیایی و آلمانی در آمد .به زبان
انگلیسی هم ترجمه شده و به زودی
در می آید .کار دومم هم به احتمال
زیاد به همین زبان ها ترجمه می
شود.
از کار جدیدتان چه خبر؟
رمان سومم را با ناامیدی می
نویسم .برای همین کار کند پیش می
رود اما ب خره تمام می شود.
راوی این داستان یک پسر چهارده
ساله است که با مادرش زندگی می
کند .داستان در مورد بلوغ و
تنافضات پسرهای این سنی در خانه
و مدرسه و جامعه است .نوشتن این
کار از کارهای قبلی ام سخت
تراست .امیدوارم بتوانم از عهده
اش بربیایم چون وقتی شروع کردم
احساسم این بود که به این نقطه
رسیده ام و می توانم یک راوی
پسر چهارده ساله ی واقعی خلق
کنم و قرار نیست زور بزنم تا یک
راوی مصنوعی بسازم.
htt.://wwwpiscanewspir/ .
news/500009

هب سازمان راهیی زن
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سحر که حکم قاضي رود به سنگسارت -بهاره شرفی
نماز عاشقي را به خون دل
وضو کن«
هفت سنگ کودکی را یادت
هست،وقتی به پرتو دستهای
کودکانیمان تابش دادیم...
سنگ و سنگ...
سنگ روی سنگ بند نمی
شود...
سنگهای رنگارنگ در ساحل
های وصل ما در کیسه های
کودکانه گرد هم جمع شدند ...و
یادت هست که سخاوت موج ها
دستهای کوچک ما را خالی
نگذاشت...
آن روزها که گنجشک ها را
نگذاشتیم هیچ تیرکمانی نشانه
برود...
آن روزهایی که سنگ روی
سنگ بند نشد و ما سنگهایمان را
کنار هم جا دادیم و برایشان
طرح رفاقت ریختیم...
به یکباره چه شد ...چه کسی به

ناآگاه کلوخ بی رحمی را به میان
ما پرتاب کرد...
سنگ ها که همیشه با ما مهربان
بودند...
چه شد که هیچ تبصره ای ما را
به تعالی هیچ خدایی نکشاند ...و
ما سنگ هایمان را با خودمان وا
کندیم و هم وصال آتش شدیم
وقتی دانستیم آن خدایی که آزادی
را به اسارت بردگی در آورد
خدا نیست...
همان روزها که  01به تقدس
درآمد ...و علق  01آیه
داشت،...کسی یادتان نینداخت
دخترک هم  01سال دارد؟
شما فرعون به خدایی گرفته اید
وقتی نهالی را که به زمختی
تفکرات شما ننشسته است روان
می کنید در جوی هایی که پر از
خون آبه های آزادی است...
ما سیب خوردیم و آبستن عشق
شدیم ...و شما به تعبیر گناه

مصاحبه نیویورا تایم با نانسی فری ر
فمینیسمی که »پیشروی «به معنی تکیه بر دیگران است۱
گری گوتینگ ،ترجمه :رضا جاسکی
• فننمننینننننیننسننم مننن از چننپ نننو
سرچشمنه منیگنینرد و هنننوز بنا
فکر آن زمنان رننگنینن منیشنود.
برای من فمینیسم صرفا به معننی
ورود تننعننداد کننمننی از زنننان در
موقعیت قدرت و گرفنتنن امنتنیناز
در سننلننسننلننه مننراتننب اجننتننمنناعننی
نیست .آن بیشتر مربوط به غنلنبنه
بر این امنتنینازات اسنت .جنرینان
اصلی فمینیسم ،دیندی بنارینک و
بازار–محنور از بنرابنری دارد،
که غالبا ً با بیننش صنننفنی مسنلنط
نئولنینبنرالنی جنفنت و جنور شنده
است... .
گری گوتیننگ :شنمنا بنه تنازگنی
نوشتهاید « من همیشه به عنننوان
یک فمینیست تصور میکردم کنه
با مبارزه در راه رهناینی زننان،
دنیایی بهتر –برابرتنر– منننصنف
و ازاد را میسازم .اما به تازگنی
دچار این نگرانی شندهام کنه …
در حال حاضر نقد ما از تبعینض
جننسنی تنوجنینهنی بنرای اشنکنال

سنگ پشت سنگ ...سنگ پشت سنگسار و برای نامزدش
مجازات ش ق تعیین می کنند و
سنگ...
سنگ ها مفت بودند و زمین در نهایت این حکم در  18اکتبر
گیر  ...اماگنجشک ها پرواز می به اجرا در می آید .در فیلم
سنگسارش «رخشانه «هنگام
کردند...
چه شد که سنگها هم
به ما خیانت کردند؟
بهاره شرفی
پی نوشت:
دختر
«رخشانه«
نوزده ساله ای که به
دست گروه طالبان در
والیت غور افغانستان
به اتهام زنا سنگسار
شد« .رخشانه «که با
نامزدش از خانه
گریخته بود به دست
خانواده و اعضای
گروه طالبان می افتد.
او می خواسته با پسر
اما
کند
ازدواج
مورد ع قه اش
پرتاب سنگ از سوی عوامل
خانواده اش می خواستند او را به طالبان از آنها می خواهد این
ازدواج مرد دیگری در آورند  .کار را نکنند و می گوید که یک
گروه طالبان برای او حکم
مسلمان است..
توسط زننان اننجنام منیشنود .از
نظر من ،این تقسیم جنننسنینتنی ،و
سلسنلنهمنراتنبنی بنینن «تنولنیند «و
ننار
«بننازتنننولنننیننند« ،ینننک سننناخنننتن ِ
مشنننخنننصکنننننننننننده در جنننامنننعنننه
سرمایهداری است و منبع عنمنینق
عدم تقارن جنسیتی منیبناشند کنه
جامعه در ان به سنخنتنی گنرفنتنار
شننده اسننت .تننا زمننانننی کننه ایننن
ساختار دستنخورده باقی بمنانند،
«رهناینی زننان «وجننود ننخنواهنند
داشت.

جدید ننابنرابنری و اسنتنثنمنارشنده
است« .ممکن است توضیح دهیند
که به چه فکر میکنید؟
نانسی فریزر :فنمنینننینسنم منن از
چننپ نننو سننرچشننمننه مننیگننیننرد و
هنوز با فنکنر آن زمنان رننگنینن
میشود .برای من فمینیسم صرفنا
به منعنننی ورود تنعنداد کنمنی از
زنان در موقعیت قدرت و گرفتنن
امتیاز در سلسله مراتب اجتماعی گری گنوتنینننگ :چنرا ننمنیتنوان
نیست .آن بیشتر مربوط به غنلنبنه پاسخ به دغدغههای فمینیستنی را
بر این امتیازات است .اینن ننیناز بننه مننثننابننه یننک گننام بننزرگ در
به چالش کشیدن سنرچشنمنههنا و تصننحننیننح مننعننایننب اجننتننمنناعننی و
داری منا
منابع ساختاری سلنطنه جنننسنینتنی اقتصادی جامعه سرمایه
ِ
در جامعه سنرمناینهداری–بناالتنر دینند و نننه یننک تننغننیننیننر اسنناسننی
جدایی ننهنادینننه شنده دو سیستم؟
از همه،
ِ
ت ظاهرا ً منتنمناینز دارد :از نانسی فریزر :قطعا ً منیتنوان آن
فعالی ِ
یننک طننرف ،کننار بننه اصننطن ح را به این شکل دید .اما سوال من
«تولیدی« ،که از نظر تاریخی بنا این است که آیا فمنینننینسنم امنروز
کار منردان و پناداش بنر اسناس واقعا ً چنینن رونندی را بنه پنینش
دستمزد پنینونند زده منیشنود؛ از میبرد .آنگونه که من منیبنینننم،
سنننوی دینننگنننر ،فنننعنننالنننینننتهنننای جریان اصلی فمینیسنم دوران منا
«مراقبتی« ،که از نظر تنارینخنی روشهایی را اتنخناذ کنرده اسنت
اغلب بدون منزد بنوده و عنمندتنا که نمیتواند حتی به عدالت برای

زننان دسننت یننابنند ،چننه رسنند بننه
برای هر کنس دینگنری .مشنکنل
اینجاست ،که این فمینیسم تمرکنز
خنننود را بنننر تشنننوینننق زننننان
تحصیلکرده طنبنقنه منتنوسنط بنه
«یک گام به پیش (« (lean inو
«شننکننسننتننن مننوانننع نننامننرئننی «(
(– crack the glass ceiling
یا به عبارتی دیگر ،باال رفتن از
نردبان ترقی شرکتهای بنزرگ
– گننذاشننتننه اسننت .پننس بننا ایننن
تعریف ،صاحنب امنتنینازان فنقنط
زنان متنعنلنق بنه طنبنقنه
میتوانند
ِ
مدیران حرفهای باشند .و بخاطنر
فقدان دگرگونی ساختاری در
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قت
اعدا م ل عمد و سازمان یافته ی دولتی ست
جامعنه سنرمناینهداری ،آن زننان
فقط میتوانند با تکیه بر دینگنران
–بننا خ ن ص شنندن از شن ِنر کننار
مراقبتی و خاننه خنود و سنپنردن
انهننا بننه کننارگننران مننوقننت بننا
دسننتننمننزد پننایننیننن ،کننه مننعننمننوالً
کارگران نژادهای دیگر /یا زنان
مننهنناجننر هسننتننننند ،صنناحننب ایننن
امتیازات شوند .از اینن رو ،اینن
فمینیسم برای همه زنان ننبنوده و
نمیتواند باشد!
اما اینن هنمنه منوضنوع ننینسنت.
جریان اصنلنی فنمنینننینسنم ،دیندی
بنننارینننک و بنننازار–منننحنننور از
برابری دارد ،که غالبا ً بنا بنینننش
صنفی مسلط نئولیبرالی جنفنت و
جور شنده اسنت .از اینن رو آن
گرایش به افتادن در خط به وینژه
داری یغماگر و برنده
فر ِم سرمایه
ِ
–صاحب–همه–چیز–اسنت  ،را
دارد که در آن سرمایهگذاران از
طنننننرینننننق بنننننیرحنننننمنننننی در
استانداردهای زندگی افنراد ینگنر
فربهتر میشوند .بندتنر از هنمنه،
این فمینیسنم ،بنهناننهای بنه دسنت
این یغماگران منیدهند .بنه طنور
فزایندهای ،این طرز تفکر لیبرال
فمینیستی ،گیراینی و هنالنهای از
آزادی فراهم میکند و بنر اسناس
آن نئولنینبنرالنینسنم ،بنازتنولنین ِد بنه
صنعنودی ثنروت خنود را
شندت
ِ
مشروع جلوه میدهد.
گری گوتینگ :آیا شما میتنواننیند
چند نمنوننه مشنخنص از جنرینان
اصلی فمینیسم را نام ببرید که از
ننننظنننر شنننمنننا بنننه اسنننتنننثنننمنننار
سرمایهداری کمک میکنند؟
نانسنی فنرینزر :قنطنعنا .در دهنه
 ،01۹1فننمننینننننیننسننتهننا انننتننقنناد
قدرتمندی از ایدهآلهای فرهنگنی
پننس از جننننننگ ،مشننهنننور بنننه
«دسننتننمننزد خننانننواده «را بسننط
دادند .آن ایدهآل به معننی آن بنود
که زنان بایستی خاننهداران تنمنام
وقت شنونند و شنوهنرانشنان ،از
طریق کسب درآمد کافی ،به تنهنا
نانآور خانواده (یا حداقل ناناور
اصلی) بدل گردند .بدیهی اسنت،
فننقننط اقننلننیننتننی از خننانننوادههننای
آمریکایی موفق گشتند بنه چنننینن
ایدهالی دست یابند .اما آن جرینان
عننننظننننیننننمننننی در فننننازی از
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منننننتننقننل کننرده ،اتننحننادیننههننای
کارگری را تضعیف ،و کنارهنای
با دسنتنمنزد پناینینن و منوقنتنی را
تکثیر منیکننند .النبنتنه ،اینن بندان
مننعنننننی اسننت کننه ،دسننتننمننزدهننای
واقعی در حنال کناهنش و تنعنداد
سنناعننتهننای کننار مننزدی بننرای
تنأمننینن خنناننواده بشنندت در حننال
افزایش هسنتننند ،و ننینز تن نشنی
ناامیدانه برای انتقال کار مراقبتی
به منظور یافتن وقت بیشتر برای
کار منزدی در جنرینان اسنت .و
چقدر طنزامیز خواهد بنود وقنتنی
کننه بننه ایننن امننر یننک جنن ی
فمینیستی داده شود! نقد فمیننسنتنی
از دستمزد خانوادگی  ،که زمانی
بر عنلنینه کناهنش کناپنینتنالنینسنتنی
ارزشگذاری بنر کنار منراقنبنتنی
بننود اکنننننون در خنندمننت تشنندینند
ارزشگذاری کاپنینتنالنینسنتنی کنار
مزدی است.

سرمایهداری بنوجنود اورد  ،کنه
بر تولید انبوه کارخاننهای و کنار
اتحادیهای نسبتا ً خنوب (بنه وینژه
برای مردان سفید) اسنتنوار بنود.
با این حال ،همه چنینز بنا فنوران
موج دوم فمینینسنم ،کنه دسنتنمنزد
خننناننننوادگنننی را بنننه عنننننننوان
جنسیتگرا ،پاینهای بنرای تسنلنط
مننردان و وابسننتننگننی زنننان رد
منیکنرد ،تننغنینیننر ننمننود .در ایننن
مرحله جنبش هنننوز در روحنینه
ضد سرمایهداری چپ ننو سنهنینم
هدف ان اننتنقناد منربنوط بنه
بود.
ِ
ارزشگننذاری کننار دسننتننمننزدی
نبود ،و به هیچ وجه قصند بندننام
کردن کار بدون مزد مراقبتنی را
نداشت .در مقابل ،فمیننینسنتهنای
ان دوره ،مردساالری جامعه ،که
«سننود را بننر مننردم«،و تننولننینند
اقتصادی را بر بازتولیند انسناننی
و اجتماعی ترجیح میداد ،را بنه
چالش میکشیدند .آنها بنه دننبنال
تبدیل ساختارهای عمیق سیستم و گنننری گنننوتنننینننننننگ :امنننا هنننمنننه
جننانننی نننو دمننینندن در ارزشهننا ت شهای فنمنینننینسنتنی بنر زننان
بننننودننننند–بننننخننننشننننا از طننننریننننق طبقه بناال منتنمنرکنز نشنده اسنت.
تننمننرکننززدایننی کننار مننزدی و راجنع بننه پننروژه ارائننه وامهننای
ارزشقنننننائنننننل شننننندن بنننننرای کوچک (اعتبارات خرد) به زنان
فعالیتهای غیرمنزدی ،بنه وینژه فقیر در کشورهای توسعنهننینافنتنه
مراقبتی از ننظنر اجنتنمناعنی برای کمک بنه تنوسنعنه کسنب و
کار
ِ
ضروری که توسنط زننان اننجنام کارهای کوچک چنه منیگنوئنیند؟
ننننانسنننی فنننرینننزر :منننن خنننینننلنننی
میشد.
خننوشننحننالننم کننه راجننع آن سننوال
گری گوتینگ :انتقاد از دسنتنمنزد کردید ،زیرا این ننمنوننه دینگنری
خننانننوادگننی چننه تننغننیننیننری کننرده از ایدههای فمینیستی میباشد کنه
مورد تحریف و دستکناری قنرار
است؟
نننانسننی فننرینننزر :امننروز نننقننند گرفته تا به اهداف نئولیبرالهنا و
فمینیستی از دستنمنزد خناننوادگنی سنننرمننناینننهداران خننندمنننت کننننننند.
حالت کنلنمن منتنفناوتنی بنه خنود اعتبارات خرد به عننوان روشنی
گرفته است .فحوای عمنده فنعنلنی برای « توانمننندسنازی« زننان در
ان اعننتننبننار بننخننشننینندن بننه اینندهآل مناطق روسنتناینی جنهنان جنننوب
خانوادگی جدید و مندرنتنر «دو سر و صدا ایجاد کرده است .امنا
ناناور خانواده «است که نیاز بنه آن همچنین قرار است کنه روش
اشننتننغننال زنننان و فشننرده کننردن جدیدی ،با مشارکت بیشتر ،و از
زمان کار مراقبتی پرداخت نشنده پایین به باال برای مبارزه با فنقنر
ِ
دارد .جننریننان اصننلننی فننمننینننننیننسننم بننناشننند ،و در عنننینننن حنننال از
بوروکنراتنینک
کنونی در حمایت از اینن ایندهآل ،پروژههای توسعه
ِ
خننود را در راسننتننای نننیننازهننا و روبان قرمز در منقنیناس بنزرگ
ارزشهنننننای سنننننرمننننناینننننهداری که توسط دولت در دورههای قبل
نئولیبرال معاصر قنرار منیدهند .هنندایننت مننیشنند ،اجننتننننناب کننننند.
ایننن سننرمننایننهداری ،در مننقننینناس بنابراینن اعنتنبنارات خنرد هنمنان
بنزرگنی زننان را بنرای ننینروی قدر که در مورد تجلیل از بنازار
کننار مننزدی بننه خنندمننت گننرفننتننه و فحاشی به دولنت اسنت ،هنمنان
اسننت ،در عننیننن آنننکننه تننولننینندات قنندر نننیننز در مننورد بننرابننری
جنهنان جنننوب جنسیتی است .درواقع ،آن در
کارخانهای را بنه
ِ

یک ملقمنه مشنکنوکنی ،ایندههنای
یادشده را در هنم کنرده و بنرای
اراستن ایندئنولنوژی بنازار آزاد،
منتنوسننل بنه فنمنیننننینسننم منیشننود.
اما همه چیز یک تردستی اسنت.
اعتبارات خرد دقیقا ً در زمانی به
مد تبدیل شد که منوسنسنات منالنی
بننینننالننمننلننلننی بننرای «تننعنندینننل
ساختاری «به جهان جنوب فشنار
میاوردند–با گذاشتن شرایط وام
که بنر اسناس آن از کشنورهنای
پسننااسننتننعننمنناری ،ازادسننازی و
خصننوصننیسننازی اقننتننصننادی،
کاهش هزینههنای اجنتنمناعنی ،و
رها نمودن سیاستهای ضد–فقر
و استخدامی در سنطنح کن ن را
درخواسنت منیننمنودنند .و هنینچ
راهی وجود ندارد که اعنتنبنارات
خننرد بننتننواننند جننایننگننزیننن ایننن
سیاستها شود .گنفنتنن هنر چنینز
دیگری ینک فنرینب بنیرحنمناننه
است.
بنننننابننرایننن دوبنناره بننا احضننار
استنعنارههنای فنمنینننینسنتنی بنرای
مشنننروعنننینننت بنننخنننشنننیننندن بنننه
سیاستهایی استفاده منیشنود کنه
عمیقا ً بنرای اکنثنرینت قنرینب بنه
اتفاق زنان ،و همچنین کودکان و
مردان مضر هستند.
گری گوتیننگ :آینا بنا گنره زدن
فنمننینننننیننسننم بننه انننتننقنناد پننایننهای از
سننرمننایننهداری ،آن را بننه یننک
جنننننبننش از دسننت رفننتننه تننبنندیننل
نمیکنیم؟
اکثر مردم آمریکا اعنتنقناد دارنند
که سرمایهداری در اینننجنا بناقنی
میماند؟
نانسی فریزر :خوب ،منن اننقندر
مننطننمننئننن نننیننسننتننم کننه تننغننیننیننر
سرمناینهداری ننئنولنینبنرالنی ینک
آرمان تبناه شنده اسنت .بنه ننظنر
من ،اینن سنینسنتنم اجنتنمناعنی در
بحرانهای بسنینار عنمنینق ،چننند
بعدی بسر منیبنرد–بنحنرانهناینی
که هنمزمنان اقنتنصنادی ،زیسنت
محینطنی ،اجنتنمناعنی و سنیناسنی
هسننتننننند–و آن بننه مننا چننیننزی را
اعننطننا مننیکننننند کننه مننا در دهننه
 0141داشننتننیننم .بنننننابننرایننن مننن
میتنواننم بنگنوینم کنه سنوال اینن
نیست که آینا اینن سنرمناینهداری
دگرگون خواهد شد ،بلکه
ادامه در صفحه ی ۱1
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سئله زن  ،مسأهل طبقه ی کارگر
حکومت اسالمی اصلی خشونت علیه زنان
مرضیه آدمی فعال حقوق بشر و زنان

طبق گزارش مجمع جهانی اقتصناد،
ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری
اس می به لحاظ شکاف جنسنینتنی و
اعمال بنی حنقنوقنی و خشنوننت بنر
زنننان در مننیننان  135کشننور مننورد
مطالعه این مجمع ،در سنال 2012
در رده  127ام قرار گرفته است.
اعمال بنی حنقنوقنی و خشنوننت بنر
زنان ریشه در مناسبات اقنتنصنادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسنی حناکنم
بر جامنعنه دارد .در جنامنعنه اینران
خشونت علیه زنان اساسا نناشنی از
حاکمیت یک رژینم سنرمناینه داری
مستبد منذهنبنی اسنت کنه قنواننینننش
مبتنی بر تعالیم دینی می باشد .رژیم
جمهوری اس می رسمنا زن سنتنینز
است و بنا اعنمنال قنواننینن اسن منی
بطور همیشگی و نهادینه شده حقوق
مدنی و انسانی زنان را پناینمنال منی
کند و با سلب تمام آزادی های فردی
و اجننتننمنناعننی از آنننان ،بننه اعننمننال
خشونت همه جانبه عنلنینه زننان در
جامعه و خانواده از طرف حکومنت
و مردان اجتماع مشروعیت بخشینده
است .رژیم جمهوری اس می بنرای
تنداوم حناکننمنینت خنود از فنرهننننگ
پوسیده مردساالری در جامعه تغذیه
می کند.
در قوانین رژیم اس می زنان جنزو
دارایی و ملک مردان محسوب منی
شوند .طبق ماده  1105قانون مدننی
حکومت اس منی در روابنط زن و
شوهر مرد رئنینس منطنلنق خناننواده
اسنت .شنورای نننگنهنبنان هنم منقننرر
کرده زن بدون اجنازه شنوهنر خنود
نمی تواند از خانه بیرون برود حتنی
اگر تشییع جنننازه پندرش بناشند .در
صنورت سنرپنینچننی زن از فنرمننان
شوهر که معموال با اعمال خشنوننت
علیه زنان همراه است ،در منراجنع
قضایی با استناد بنه هنمنینن قنواننینن
زنان را محکوم می کنند.

قننوانننیننن رژیننم جننمننهننوری اسن مننی
خشونت علینه زننان را در جنامنعنه
نهادینه و ترویج می کننننند و بنه آن
مشروعیت منی بنخنشند .روحناننینون
حاکم در ایران تصویب قوانین علینه
زنان را بمنزله عمل به احکام النهنی
قلمداد می کنند و اجرای این قواننینن
را بنرای مصنالنح جنامنعنه اسن منی
ضروری به حساب می آورند .چون
ادعا می کنند با اعمال خشونت علیه
آنها می تنوان جنلنوی فسناد و بنی
بندباری در جنامنعنه را گنرفنت .در
حالی که طبق گزارشات آماری بنی
بندباری و فسناد در بنینن جنمنعنینت
مردان که روحاننینون هنم در منینان
آنان هستند قابل مقایسه بنا جنمنعنینت
زنان نبوده و بمراتب بیشتر است.
بر اساس ماده 631قناننون منجنازات
اس می ،اگر مردی همنسنر خنودش
را با مرد دیگری در یک بستر ببیند

و او را بکشد ،مرتکب قتنل نشنده و
بر او هیچ گناهی نیست .در حالینکنه
همین حق را ینک زن نندارد .مناده
300قانون مجازات اس منی اعن م
می دارد :دیه قتل زن مسلمان خنواه
عمدی و خواه غیرعمدی نصف دینه
مرد مسلمان است .ینکنی از مسنائنل
مهم که به خشوننت عنلنینه زننان در
سطح جامعه منجر می شود قناننوننی
کردن حجناب اجنبناری بنرای زننان
مننی بنناشنند .طننبننق قننانننون مننجننازات
اس می زنانی که حجاب اس می را
در انظار عمومی رعایت نکننننند بنه
 ۹۰ضربه ش ق محکوم می شوند .
قانون اساسی ایران هم حقنوق زننان
را در چنهنار چنوب هنمنینن قنواننینن
ارتجاعی و زن سنتنینز بنه رسنمنینت
می شناسد .اینها فقط ننمنوننه هناینی

از قوانین زن ستیز رژیم جنمنهنوری
اس می به پیروی از تنعنالنینم دینننی
هستند که هنمنراه بنا فنرهنننگ منرد
ساالراننه حناکنم در جنامنعنه آسنینب
پذیری زنان را در بنرابنر خشنوننت
همه جانبه و سیسنتنمناتنینک افنزاینش
داده است .با این وصف می بینیم که
در کشوری هنمنچنون اینران تنحنت
حناکننمننیننت رژیننم اسن مننی کننه چننننند
همسری ،ازدواج منوقنت ،صنینغنه،
جداسازی های جننسنینتنی ،منحنروم
کننردن زنننان از حننق سننرپننرسننتننی
فننرزننندان شننان کننه سننخننت تننریننن
فشننارهننای روانننی را بننر مننادران
تحمیل منی کننند ،اینننهنا و بسنیناری
نموننه هنای دینگنر خشنوننت هناینی
هستند که بر اساس بندی از قانون و
ملهم از آینات و روایناتنی از آئنینن
اس م ،بر زنان اعمال می شوند.
آن دختر خردسالی که هنوز بنینشنتنر
از هر چیز به عنروسنک اش فنکنر
می کند و او را راهی خناننه شنوهنر
می کنند ،آن دختر رنجنوری کنه بنه

سختی تن کوفته و کبود شده خود را
از زیننر دسننت و پننای بننرادرش
رهننانننیننده ،آن زن جننوانننی کننه بننه
وساطت آخونندی در اطنراف حنرم
هننای" مننقنندس"قننم و مشننهنند تننن و
غرورش حراج منینشنود ،آن دخنتنر
جوانی که برای فراهنم کنردن منواد
مخدر بستگان معتادش به هنر دامنی
کشیده می شود ،اینها همه قنربناننینان
آن شکل از خشونتند که مقدراتشان

توسط قوانین اس می ،سنت ،دولت،
پندر ،بنرادر و شنوهنر و فنرهننننگ
مردساالر تعیین می شوند.
خشونت علیه زن مرزی نمی شناسد
و بننننه عنننننننننوان یننننک پنننندیننننده
زشنتناجنتننمناعنی ،کنل جننهنان را در
نوردیده و تنارینخنی هنزاران سنالنه
دارد ،اما در ایران حناکنمنینت ننظنام
سرمایه داری درآمیخته با حاکمیت
سیاسی
مذهب ابعاد ستمگری بنر زننان را
به همه زوایای زندگی اجتنمناعنی و
خصوصی زننان کشناننده اسنت .بنه
همین اعتبار خشوننت عنلنینه زن بنا
هننمننه زشننتننی هننایننش یننک پنندیننده
اجتمناعنی اسنت و منثنل هنر پندینده
اجتماعی دیگر باید بستر باز تنولنیند
آن را شناخت و بنر حسنب وینژگنی
هایش به اشکالی سازمانیافنتنه و در
ابعادی اجتماعی برای مبارزه علنینه
آن نیروی زنان و مردان کنارگنر و
زحمتکش و انسانهای آزاده را بسیج
کرد .هیچکس نبایند بنه خنود اجنازه
دهد خشنوننت عنلنینه زن را امنری
شننخننصننی ،خننانننوادگننی ،قننومننی،
فرهنگی ،مذهبی ،بداند و از پنینگنرد
و مجازات در امان بمانند .هنر کنس
که به هر شکلی علینه زن خشنوننت
اعمال کند ،بی هیچ چون و چنراینی
باید مجازات شود.
تنننننننهنننا بنننا ننننینننروی منننبنننارزه ای
سازمانیافته و منتنحنداننه بنا شنرکنت
وسیع تنرینن تنوده زننان کنارگنر و
زحمتکش و ستمدیده و منرداننی کنه
بقای این ستمگری را فشناری آزار
دهنده و توهینی آشکار به انسناننینت
خنود مننی دانننننند ،مننی تننوان از هننم
اکنننننون بننه درجننات قننابننل تننوجننهننی
محیطی امن تر در خاننه و روابنط
و مناسبناتنی انسناننی در جنامنعنه و
فضایی امن تر در محیط هنای کنار
فننراهننم کننرد .امننا بننی گننمننان بننا
خ نصنی از شنر ننظنام سنرمناینه 
داری و بنننرقنننراری ینننک ننننظنننام
سوسینالنینسنتنی اسنت كنه منی تنوان
برای همیشه این ننننگ را از دامنن
بشننریننت زدود .سننرنننگننونننی رژیننم
جمهوری اسن منی گنامنی منهنم در
روند خ صی از شر نظام سنرمناینه
داری و رهائی زنان است.
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دست مذهب و کنترل از زندگی خصوصی مردم کواته
فمینیسمی که »پیشروی «به معنی  ....ادامه صفحه۱5
چگونه ،و توسط چه کسنی و بنا
چه منافعی.
من مایلم که فنمنننینسنتهنا هنم از
نظر فکری و هنم عنمنلنی ،بنرای
شکل دادن جهت تغییر ،به دینگنر
جنبشهای اجنتنمناعنی منتنرقنی و
رهاییبخش بپیوندند.
گری گوتینگ :آیا این به منعنننای
محدود کردن ت ش برای بنهنبنود
شننننرایننننط زنننننان در نننننظننننام
سرمایهداری کنننوننی بنه خناطنر
امید به یک انق ب نیست؟
نانسی فریزر :به هیچ وجه! اگنر
بننخننواهننم از اصننط ن ح مننتننفننکننر
اکوسوسیالیستی فرانسوی ،انندره
گننورز اسننتننفنناده کنننننم ،مننن یننک
استراتژی از نوع «اص ح غنینر
رفرمیستی «را توصنینه منیکنننم.
ایننن بننه مننعنننننی تصننور و اتننخنناذ
اص حاتی است که نتایج واقنعنی
و جاری ارائه میدهند ،در عنینن
آننننکنننه مسنننینننر منننبنننارزه بنننرای
منبننارزات رادیننکنال بنه مننننظننور
ساختاری عنمنینقتنر و
دگرگونی
ِ
ِ
بیشتر در آینده را بناز منیکننننند.
فمینیستها میتوانند این روش با
روحیه ندانمکیشی (اگنننوسنتنینک،
الادری یا فلسفهای که بننا بنر آن
فکر انسانی قادر به درک وجنود
خدا نیست .م ) را بنپنذینرنند .منا
الزم نداریم اکنون تصمیم بگیریم
که نتیجه نهایی باید ینک جنامنعنه
پساسرمایهداری شود.
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مننیگننویننم ،بننیننائننینند اص ن حننات
غیررفرمیستی را دنبنال کنننینم و
ببینیم آنها به کجا ختم منیشنونند.
گری گوتینگ :امنروزه بسنیناری
از زنان به ویژه نگران تعصبنات
ننناخننودآگنناه در رابننطننه بننا زنننان
هستند–تنعنصنبناتنی کنه حنتنی در
میان کسانی کنه از حنقنوق زننان
دفنناع مننیکنننننننند ،از جننمننلننه خننود
زنننان ،وجننود دارننند– شننمننا ایننن
موضوع را چقدر منهنم ارزینابنی
میکنید؟
نانسنی فنرینزر :در جنامنعنه منا،
تعصب ناخودآگاهانه علیه زنان–
و درواقع علیه هر چیزی کنه کند
«فمینیستی «دارد– فراگیر اسنت.
و حق با شماسنت :آن بنر تنفنکنر
خود زنان ،از جمله فمینیستهای
تام و تمام نیز تأثیر میگذارد .من
میتوانم نمنوننههنای فنراواننی را
نقل کنم ،امنا ینکنی از منثنالهنای
مورد ع قه من یک معمنا اسنت.
این در رابطه با یک جراح بخش
اورژانننس اسننت کننه قننرار اسننت
پسری را جراحی کند که در یک
تصادف رانندگی بشدت منجنروح
گشته و پدرش ننینز در ان فنورا ً
کشته شده است .جراح نگاهی بنه
صنننورت پسنننر منننیانننندازد و
میگوید « :من نمیتوانم جراحنی
کنم؛ این پسرم است« .معنمنا اینن
است که این امر چگونه میتوانند
ممکن باشد؟

ننظنر منن ،هنمننانطنور کنه قنبن ً شما از اینکه بنرای اکنثنر منردم،
گفتم ،این است کنه ننمنیتنوان بنر بشمول زنان و فمینیستها ،چقدر
سلطه مردان بنه جنز از طنرینق طول میکشد تا کشنف کننننند کنه
نتنصنادی عنمنینقنا ً جراح یک زن است ،شنگنفنتزده
لنغنو اولنوینت اقن
ِ
جاافتاده سرمایداری بر بازتنولنیند خننواهننینند شنند–بسننینناری احننتننمنناالً
اجتماعی ،غلبه کنرد .و منن هنم خواهننند گنفنت کنه آن ینک منرد
چنین فکر میکنم که درواقع اینن همجننسنگنرا منیبناشند .و النبنتنه،
دگرگونی رادیکنال ینک بنرننامنه نمونههای مهمتری وجنود دارنند،
ِ
واقنننعبنننیننننننناننننهتنننری نسنننبنننت بنننه مانند طرقی که تعصنب جنننسنی،
«لیناین «میباشد .اما اگر ثنابنت قضنناوت در مننورد ص ن حننیننت
شننود کننه مننن اشننتننبنناه مننیکنننننم ،متقاضنینان کنار را تنحنت تنأثنینر
مننننننننننننیدهنننننننننننند.
ناراضی نخواهم بنود؛ اگنر ننوع قننننننننننننرار
جدیدی از سنرمناینهداری بنتنوانند
زنان (و منظور منن هنمنه زننان گری گوتینگ :امنا آینا اینن فنقنط
است) را آزاد کننند ،بندون آننکنه یک تعصب فنردی ،خنوداگناه ینا
سر کس دیگری را ک ه بگنذارد ،ناخوداگاه ،میباشد؟
من موافق آن هستم .بنابراین منن نننانسننی فننریننزر :بننه هننیننچ وجننه.

هنننننجننارهننایننی کننه رتننبننه کننیننفننیننت
«مردانه «را باالتر از «زنناننه «
قننرار مننیدهننننند ،بننه شنندت در
شیوهها و نهادهای اجتماعی منا ،
از جمله قانون ،حرفنه پنزشنکنی،
فرهنگ صنفی و معیارهای حنق
رفنناه اجننتننمنناعننی مسننتننحننکننم شننده
است .بنابراینن جنای هنینچنگنوننه
تعجبی نیسنت کنه در سنر منردم
نیز وجود داشته باشد .امنا حنرف
من این است که آنها فقط در سر
مردم وجنود نندارنند .بنرعنکنس،
ارزشهای فرهنگی ،که زنان را
در درجه دوم قرار میدهد عمیقنا ً
در ساختارهای اجتماعی که فعنل
و انفنعنال اجنتنمناعنی در زنندگنی
روزمره را تنظیم میکند ،تنعنبنینه
شنندهاننند .از ایننن رو فننمننینننننیننسننم
نمیتواند خود را محدود به تغییر
آگاهی نمنایند .منا بنایند هنمنچنننینن
ارزشهای جنسی را از نهادهنای
اجتنمناعنی خنود حنذف ننمنوده و
آنها را با ارزشهایی جاینگنزینن
نمائیم کنه مشنارکنت بنرابنر بنینن
مرد و زن ،و در واقع ،در منینان
همه را رواج میدهد.
گری گوتینگ :آیا میتوانیند چننند
نننمننونننه از ارزشهننایننی کننه در
عادات و نهادهای اجنتنمناعنی منا
مستحکم شدهاند ،را نام ببرید؟
نانسی فریزر :البته .این یک
نمونه است :تعدادی از دادگاهها
حکم دادهاند که ضعف
کارفرمایان در ارائه مرخصی
زایمان موجب تبعیض جنسی
نمیشود ،زیرا آن زنان را از
مزایایی را که به مردان اعطا
میشوند ،محروم نمیکند .این
احکام ،با پیشفرض قرار دادن
یک کارگر مرد به عنوان
استاندارد ،به طور قانونی زنان
را به عنوان «متفاوت« مجازات
میکنند .همچنین بعدا ،مقررات
رفاِه فعلی ،مادران دارای بچه
کوچک را به «کار «وادار
میکنند .از طریق این فرض
تلویحی که پرورش بچه ،کار
محسوب نمیشود ،این قوانین
عم دریافتکنندگان کمک را به
عنوان تلکهکارانی که چیزی را
در ازای هیچ میستانند ،تلقی
میکنند .در نهایت ،هنجارهای
حقوقی که تعیین میکنند چه

چیزی را میتوان دفاع از خود
شمرد ،نوعی سازگاری مردانه
با جامعه را فرض میکند که در
آن فرد یاد میگیرد که بیدرنگ
حمله متقابل کند .بنابراین ،زنان
مضروبی که در انتظار گشایشی
برای از کار انداختن ضارب
خود صبر میکنند ،دچار مشکل
دفاع از خود میشوند .در تمام
این موارد ،و موارد بسیار بسیار
بیشتری نیز وجود دارند ،نهادها
و عادات اجتماعی ما بر اساس
هنجارهای مردانه و جنسیتی
عمل میکنند ،و زنان را از
مشارکت کامل در زندگی
اجتماعی ،تحت شرایط برابر با
مردان باز میدارند.
گری گوتنینننگ :ینکنی دینگنر از
دغنندغننههننای عننمننده فننمننینننننیننسننتننی
مربوط به آنچه که بسیاری آن را
«فنننرهنننننننگ تنننجننناوزر «درک
میکنند ،و به ویژه در محیطهای
دانشگاهی وجود دارد ،منیبناشند.
نظر شما در این مورد چیست؟
نننانسننی فننریننزر :خننوب ،امننروز
قطعا ً اینن مسنألنه بنحنثاننگنینزی
مننحننسننوب مننیشننود و مننن بنناینند
اعننتننراف کنننننم خننودم احسنناسننات
متننناقضنی راجنع اینن منوضنوع
دارم .بخشی از آن به خناطنر آن
است که منن هنمنینشنه وقنتنی کنه
موضوعی چنان غنالنب منیشنود
که بقیه برنامه کار فمینینسنتنی را
تحتالشعاع قرار میدهد ،نگران
میشوم–درست مانند مسأله سقط
جنین که همیشه در ایاالت متحنده
چنننننیننن بننوده اسننت .امننا در ایننن
رابنننطنننه ینننک ننننوع احسننناس
اشناپنداری و پینشدیندگنی دارم–
این درست منانننند پنخنش دوبناره
اسننتنندالل قننبنننلننی بنننیننن رشننتنننه
«حمایتی «فمینیسم ،که پنینرامنون
خشونت بر عنلنینه زننان تنمنرکنز
نموده و در پی راهحل از طنرینق
قواننینن جنزاینی اسنت ،و بنخنش
دیگری ،خط ازادیخواه ان ،کنه
در پننی اعننتننبننار دادن بننه قنندرت
زنننان و آزادی جنننننسننی اسننت،
میباشد.
من شخصا ً همیشه خنواهنان ینک
رویکرد سوم هستنم کنه ننه فنقنط
اسننتننق ن ل جنننننسننی زنننان بننلننکننه
همچنین ازادیهای مدنی برای
14
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همه را تضمین میکند .و من این رویکرد را نه فقط در رابطه با تجاوز جنسی ،بلکه در ارتباط با مسائل دیگر ،اشکال بیشتر غیر شخصی
و یا سیستمیک که خودمختاری زنان در امور جنسی و دیگر حوزهها را محدود میکند ،نیز ترجیح میدهم .برای ننمنوننه ،منن منیخنواهنم
بینشهای دهه « 01۹1جنبش زنان مضروب «را احیا کنم ،که بر اهمیت نه فقط ضمانتهای اجرایی ،بلکه بر «گزیننه خنروج «در قنالنب
مسکن مناسب و معقول و مشاغلی که درآمدشان برای یک زن انقدر باشد که بتواند خود و بچههایش را تأمین نماید ،تأکید مینمودند.
گری گوتینگ :چگونه این دیدگاه کلی را میخواهید بر مسأله تجاوز در کالج به کار گیرید؟
میدان باز و فراخی برای شکار کردن متجاوزان ترسیم میکننند.
نانسی فریزر :من نگران گزارشاتی هستم که کالج و دانشگاه را به عنوان
ِ
من درک میکنم که گروههای کوچکی وجود دارند که واقعا ً شایسته عنوان «فرهنگ تجاوز «هستند ،اما من معتقدم که آنها خینلنی منحندود
هستند و مایل نیستم که این اصط ح آنقدر بیربط استفاده شود که معنا و نیروی خود را از دست بدهد .موارد متداولتر بهرهکشی جنننسنی
(و این عبارت مناسبتر از «تجاوز «میباشد) اغلب توسط ابهام در ارتباطات ،احساسات امیخته ،دشواری در تعیینن کشنش جنننسنی و ینا
احساس حق بیان آن مشخص میشوند–همه شرایطی که در مقاب ِل خودمختاری جنسی و روابط زنان ،به وینژه (امنا
عدم وجود ان ،و تقلیل
ِ
نه تنها!) در محیطهای دگرسکسگرا عمل میکنند .بسیار مهم است که درک عمیق و دگرگونی از این پویایی ترویج شود .امنا منن تصنور
میکنم که کمپین بیشتر مبالغهامیز کنونی بر علیه «فرهنگ تجاوز« بیمعنیتر از آن باشد که از عهده آن براید.
برگرفته از نیویورا تایم  ۱2 ،اکتبر 54۱2
0شریل سندبرگ در کتاب خود اصط ح جدید ، ««lean inکه عنوان کتاب نیز میباشد ،را سکه زده است .این اصط ح ربط زینادی بنه
تکیهدادن ،کژ شدن ،کوتاه امدن و امثالهم ندارد .در اکثر ترجمههای اروپایی ،از خود کلمه «لیناین« استفاده شده ،در زبان ژاپنننی« ،ینک
قدم به جلو بردار« ،و در فارسی این اصط ح « ،زنان به پیش «ترجمه گشته است .عدهای آن را به معنننی جسنارت در دفناع از خنود و
غیره تفسیر کردهاند .در اینجا نیویورک تایمز با کلمات  ««lean inو « «lean onبازی کرده است .الزم به تذکر است که متنرجنم نناچناراً
از کلمه «پیشروی «در عنوان استفاده کرده که بسیار ناقص است ولی امید آنکه با این توضیحات این کاستی برطرف شود.
htt.://wwwpakhbar-roozpcom/articlepjs.?essayId=70056
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ما میدانیم که زنانی که در این
اجتماع به این شکل دارند
سرکوب می شوند و بی حقوق
هستند  .خوب هیچ زنی نیست که
نخواهد در مبارزه برای حق و
حقوق خودش مشارکت بکند .
ولی موانعی را ایجاد می کنند و
شرایطی را بوجود می آورند که
بسیار دشوار هست برای زنان
برای اینکه بتوانند آن موانع را
کنار بزنند و سخت هستش که با
سنتهای دست و پا گیر و عقب
مانده مبارزه بکنند و بتوانند آن
موانع را کنار بزنند  .با اینکه
می دانیم واقعا تمایل شدید هستش
برای اینکه زنان بیرون بیایند و
بتوانند مطالباتشان را طرح
بکنند و مبارزه شان را بتوانند
پیش ببرند ولی بهر حال هر
روز میبینیم که نیمی از نیروی
مزد بگیران یعنی زنان در
حصر خانگیشان مانده اند و
فکری نشده برای اینکه این
موانع را بر طرف بکنند .و
وقتی هم تازه بخشی اززنانی که
توانستند از این حصر خانگی
بیرون بیایند من شخصا این

تجربه را دارم که وقتی وارد
فعالیت اجتماعی می شوم و وقتی
به عضویت یه تشکل در می
ایمدر این تشکلها من چی میبینم
محیطی مردانه تشکلهایی که
زیر سلطه مردانه و مرد
ساالرانه قرار دارند و باید افکار
و عقاید و روش این تشکلها و
اتحادیه هارو دوباره به چالش
بکشم و بتوانم کمک بکنم که با
مبارزه طبقاتیمان آشنا بشویم بهر
حال همه اینها موانعی هست که
دشوار میکند یک مقدار شرکت
گسترده زنان را در فعالیتشان و
به امر تشکل پذیریشان لطمه
میزند  .اینها موانعی هست که ما
باید بتوانیم رویش خم بشویم و
کار بکنیم و فعالین کارگری نقش
دارند یعنی پیش روان جامعه
ایی که این جامعه را میخواهند
کمک بکنند به سمت عدالت و
برابری برود خیلی نقش دارند
در این که چقدر کمک می کنند
برای اینکه این موانع از بین
برود و زنان بتوانند راحت تر
در عرصه مبارزاتیشان قرار
بگیرند بهر حال این مسعله اص

مختص به ایران نیست شما در همین کشورهای پیشرفته هم میبینید
که یک جورایی یک سری وظایف هنوز زنانه تعریف شده .
کارهای خانه یک جوری زنانه تعریف شده  .به نظر من این خیلی
همکاری رفیقانه و صادقانه ایی را می خواهد که آدمهایی که فکر
می کنند جامعه باید تعغییر بکند باید در درجه اول در خانه باید
بتوانند این همکاری و عدالت را برقرار بکنند امیدوارم هیچ وقت
اینطوری پیش نیاید که وقتی یکی از زنان می خواهد در یک جلسه
یا تشکلی شرکت بکند مسایل بچه ها مانع این قضیه بشود  .امیدوارم
تقسیم بکنند این کارها را بین زن و مرد چراکه اگر که ما نتوانیم
دست به دست هم بدهیم اگر که ما نتوانیم موانع را با همدیگر کنار
بزنیم در واقع نمی توانیم مبارزه را به جلو ببریم و با همه این
اوضاع و احوال از انجایی که من فکر می کنم که زنان معلم یک
شخصیتهای فرهنگی هستند اهل مطالعه هستند  .دسترسیشان به این
شبکه های اجتماعی باید برایشان راحت تر باشد اینجا دیگر ما کمتر
این شرایط ویژه سرکوب زنان را ببینیم  .امیدواریم که اینها بتوانند
این موانع ایی که در شرایطی میتوان حل کرد اینها بنوانند این موانع
را کنار بزنند  .وبتوانند اکتیو تر و فعال تر در مبارزه و سیاست
گذاریها بخصوص در این که به هر حال مبارزه را چطوری می
خواهند پیش ببرند استراتژیک و تاکتیک هاشون چی هست و اینها
باید فعاالنه شرکت بکنند و اینجاست که ما میتوانیم هم نقش زنان را
ببینیم که چقدر تاثیر دارد در مبارزه مان و هم اینکه به هر حال
تجربه ایی که ما باید بدست بیاوریم یعنی نمیشود در خانه نشست و
و فکر کرد که می شود یک کارهایی کرد .باید رفت در مبارزه و
آنجا تجربه کرد و آنجا شکستها رو دید و جمع بندی کرد پیشرفتیها
را دید اعتماد به نفسمان باال برود و به آن نیروی خودمان باور
بیاوریم و این آنجایی هست که هر مبارزی به آن نیاز دارد و مبارزه
بدون زنان و مردان هم طبقه ایی و یاری و همکاری همدیگر نمی
تواند پیش برود.
مینو همتی :آقای رحمانی ،طبق آمار رسمی بیش از  01در صد
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دست مذهب و کنترل از زندگی خصوصی مردم کواته
را
کشور
بازنشستگان
فرهنگیان بازنشسته تشکیل
میدهند .با توجه به نرخ تورم
سرسام آور چه کسی از حقوق
این بازنشستگان دفاع میکند؟
ستار رحمانی :بعد از  40تیرماه
 0413اگر بخاطر داشته باشید
یعنی بعد از آن اعترضات
موفقی که اسفند ماه و بعد
فروردین و اردیبهشت به نظر
من یک روند رو به جلو داشت
اعتراضات معلمان و همزمان
می دیدیم که تعداد شرکت
کنندگان بیشتر می شد حتی
درصد زنان اگر در اعتصاب
اولی در ماه اسفند کمتر بود در
در  0۹اردیبهشت این درصد
بسیار باالیی را داشت و این
داشت رشد بسیار سریعی را می
کرد اما دولت یک پروژه ایی
بود که بعد از این درگیری هایی
که  40تیرماه معلمان در
اعتراض به دستگیری اسماعیل
عبدی و باغانی و هاشمی و
بداغی داشتند جلوی مجلس و
دستگیری هایی که در ان روز
اتفاق افتاد  .از روی نا ع جی
همه را همان روز آزاد کردند .
به نظرم دولت شکست خورد و
نتوانستند اینها را نگه دارند در
زندان و در آن نبرد باید بگوییم
دولت یک شکستی را خورد که
این مخواست دیگه ادامه پیدا
نکند و بتواند این جنبش را
جلویش را بگیرد  .درست
موقعی بود که تعطی ت مدارس
شروع می شد و پروژه دولت
این بود حاال که دوره تعطی ت
مدارس هست وزمانی هست که
معلمان در ضعیف ترین حلقه
قرار دارند جمع شدنشان مشکل
هست و اخبار رسانیشان مشکل
هست و پروژه این بود که تا
آغاز شروع مدارس در مهر ماه
بتواند آنچنان ضربه ایی بزند که
معلمان نتوانند دوباره جمع بشوند
و ضرباتشان را زدند دستگیرها
را کردند تهدید ها و احضارها
بسیار بود در دوره تابستان در
همه شهرستان ها و تقریبا من
باید بگویم که تا حدود ی
توانستند بخشی از بدنه این
جنبش را از روی ترس منفعل
بکنند و دیدیم که در شروع
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مدارس اعتراضات حالت منفعل
گرفت یعنی اول ماه مهر معلمها
با لباس سیاه رفتند در مدارس در
اعتراض به دستگیری ها و خب
این اعتراض نمی توانست
آنچنان موثر باشد در مقابل ان
دستگیری ها و بجای روز
جهانی معلم که  8اکتبر یا 04
مهر ماه می شد اینها به خاطر
تهدیدهایی که دولت کرده بود آن
روز را اعتراض نکردند و
بجای آن گذاشتند روز 01
مهرماه و اگر  01مهر ماه را
مقایسه بکنیم با روزهای قبلی
تعداد شرکت کنندگان بسیار کمتر
بود و این نشانده این هست که تا
حدودی دولت در پروژه اش
موفق شده بود یعنی توانسته بود
با ترس و تهدید و احضار حتی
روز قبلش ده نفر را در پارک
تهرانبازداشت کردند و آزادشان
کردند اما تهدیدشان کردند و
تعهد گرفتند که در تظاهرات
شرکت نکنند و این مجموعه
باعث شده که فکر کنم یک دوره
ایی معلمان نیاز دارند که
بازسازی بکنند دوباره بیایند و
کار صنفی را شروع بکنند و این
روحیه را برگردانند که بتوانند
به اعتراضاتشان در چند ماه آینده
ادامه بدهند .اگر همین االن را
در نظر بگیریم من فکر کنم
شرایط روحی و اتحاد و
همبستگی معلمان با فروردین
قابل مقایسه نیست خیلی کمتر
شده اما ت ش فعالین معلمان آنچه
که من دارم دنبال می کنم بسیار
باال رفته و سعی می کنند این
روحیه را برگردانند  .چون هیچ
کدام از خواسته هاشان تحقق پیدا
نکرده و تعداد بسیار زیادی
احضار شدند و اینها باید بتوانند
در آینده ایی نزدیک به نظر من
این اتفاق خواهد افتاد و معلمان
نشان خواهند داد که رژیم نمی
تواند با زندانی کردن با تهدید با
احضار و دستگیری جلوی
خواسته ها و مطالبات و
اعتراضاتشان را بگیرد و این
مبارزه ادامه خواهد داشت اما
کار بسیار سختی است  .کاری
هست که طوالنی هستش وتا چه
حد موفق بشوند من فکر می کنم
یمی از فاکترهای دیگه که

معلمان ع وه بر اینکه خانواده در ایران و آنوقت من فکر می
دوازده کنم بتوانند توازن قوا را بهم
این دانش آموزان
میلیونی را بتوانند به کمک بزنند .
بگیرند  .باید بتوانند این فعالین
صنفی با فعالین صنفی دیگر مینو همتی :ستاررحمانی ،با
متحد بشوند  .با کارگران متحد تشکر می کنم که این فرصت را
بشوند چون بسیاری از خواسته به من دادید تا بتوانم با بینندگان
های معلمان مشابه خواسته هایی شما گفتگویی داشته باشم
هست که طبقه کارگر در معادن فرخنده آشنا  ،من هم از شما
در کار خانه ها در بسیاری از سپاسگذارم به خاطر این برنامه
جاها مطرح می کنند .حقوق زیر های خوبتون و توجهتون به
خط فقر هم برای معلمان و هم مسیل و معض ت کارگری .
برای کار گران سه برابرزیر با سپاس از اینکه نظراتتان را با
خط فقر هست  .تشکل مستقل بینندگان ما سهیم شدید.
تنها برای معلمان نیست .برای
نتنها معلمان و کار گران برای با تشکر از میثم باریک رو
هنرمندان  ,نویسنده ها و برای پیاده کردن مصاحبه
مجموعه کار کنانی که در ایران
هستند اینها احتیاج به همچین
شاعر :دریا منوچهری
نهادی دارند که بتوانند از طریق
آن نهاد خواسته ها و مطالباتشان
از کتاب” :گیسوهای بریده ی
را مطرح کنند و به همین دلیل
زنی در خواب“
من میگویم این مبارزه ادامه
خواهد داشت و آن روزی این
جنبش می تواند موفق تر عمل رها
بکند و توازن قوا را کام به نفع
نم
ست
گ
خ
س
خودش بکند که همه آن طبقه ستاره ای م رد آ مان ی وا م
کارگر ایران به نظرم معلمان هم
االن جزو طبقه کارگر محسوب ات شب را طلب كنم
می شوند در هر صورت این
نم
دستمالی سفید ی خواستم
مجموعه می تواند متحدانه بر
كن
گ
ن
س
سر آن خواسته های اساسی اش هك ُرخ ر ش م
مبارزه بکند و به آن خواسنه اش
نم
برسد .نقطه کلیدی که ادامه می بوهس ی خواستم
تواند بدهد مبارزه معلمان و کل
طبقه کارگر ایران را آن گرفتن هك هب وحشت جیغ بانگ گل دسته ای راهیش كنم
حق تشکل مسقل کارگری است راه كردم مردی را
از آن به بعد اینها راحت می
ی
ن
م
م
ك
س
ا
ج
توانند مبارزه شان را برای هك ها ش ر رد ف د ت اه ش حک ی زد
گرفتن دستمزدها برای همسان
سازی حقوق ها برای دخالت در راه كردم رددی را
,
درسی
متون
تدوین
هك هویتم را چنگ می زد
بازنشستگی ,بهداشت و بقیه
خواسته هایی که مطرح کردند تا
کنون و همچنین بر علیه
خصوصی سازی که دولت خیلی راه كردم خودم را
جدی دنبالش هست برای اینکه
رد خودم دوباره
چاره ایی جز این ندارد  .نتنها
خصوصی سازی در معادن و
ن
م
چ
م
را هك رگ را چاهل رد خیابا ی دیدم
کارخانه ها هست  ,مدارس را
سخ
دارند خصوصی می کنند و این هك با زبان گوش اهاهیم ن می گفت
مجموعه ایی که معلمان می
و آهسته و بی واهمه
توانند شریک بشوند با بقیه طبقه
کارگر ایران و بقیه فعالین صنفی
پش
ی
قه
ب
خ
ت پلک اهی وه ا م وابیده ود
16
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معرفی و تحلیل فیلم ساخت :داگنهام ( Made
) in Dagenham
سونیا راد
کارگردان  :نایجل کول
نویسنده  :ویلیام آیوری
محصول  54۱4کشور انگلستان براساس
رویداد واقعی

شرایطی غیر قابل تحمل و طاقت
شاید نام این فیلم را حتی نشنیده
فرسا ،ازجمله گرمای هوا به دلیل
باشید؛ شاید از اعتصاب زنان
نداشتن تهویه مطبوع در بخش
کارخانه شرکت فورد در شهر
دوزندگی ،که زنان را مجبور به
شاید
داگنهام اط ع نداشته باشید؛
درآوردن لباس در حین کار می
تاریخ این اعتصاب به اندازه 1
نماید .شروع اعتراض کارگران
مارس در بین مبارزان و فعالین زن این کارخانه از طرح شکایت
حقوق زنان شناخته شده نباشد .به از ساعات اضافه کاری شکل
همین دلیل دیدن این فیلم واجب
می گیرد و برای این منظور پس
است! خصوصا اگر بیننده آن
از رای گیری تصمیم به
زنان و فعالین حقوق زنان باشند .اعتصاب یک
"ساخت داگنهام" شرح حالی از روزه در روز
ماوقع است .بازپرداخت
 11می
رویدادی مهم در تاریخ شرکت
 0101گرفته
خودرو سازی فورد در شعبه
می شود.
داگنهام انگلستان .جایی که زنان
نیمه
در
کارگر این شرکت ،صدای
ابتدایی فیلم که
اعتراضشان را جهت داشتن
بر
حقوق برابر به سراسر انگلستان آغازی
شکل گیری
می کشانند .هرچند ایرادات
اعتراضات
فاحشی نیز مثل هر فیلم دیگری
شرفیسازنده فیلم زنان کارگر
کارگردان و
گریبان بهاره
است ،شاهد
را می گیرد ،اما می توان گفت
مهاجرت
زندگی این
نقطه کمابیش
ساخت داگنهام،
قشر در دهه پر حادثه شصت
روشنی در کارنامه هنری "
می دی هستیم .دورانی که
کول" است ،کارگردانی که در
تبعیض جنسیتی و مباررزات
انگلستان مشغول ساخت فیلم
علیه آن به اوج خود می رسد.
هایی مثل ""A lot like love
زنان در هر ک س جامعه  ،از
است و فیلم رادیکالی در لیست
قشر مرفه گرفته تا کارگران مزد
اش ندارد.
بگیر ،با تبعیض ها و ستم های
در سال  ،0101کارخانه فورد
جنسیتی مواجه هستند و هر روز
و
اقدام به استخدام  55هزار مرد
با آن دست و پنجه نرم می کنند.
 01۹زن می نماید .تمامی زنان جایی که حتی معلم مدرسه به
در بخش دوزندگی روکش
خود اجازه می دهد به مادر
سخت
صندلی ،در شرایط بسیار
شاگرد خود توهین کرده و به
و بد شروع به کار می کنند.

دلیل زن بودن یا عضو طبقه
کارگر بودن آنها را نادان خطاب
و از نقش راهنما برای فرزندان
رد ص حیت کند! "کول" با
ریزبینی خاصی این وضعیت را
به تصویر کشیده و بیننده را
درگیر احساسات پرشور زنان در
این دوره می کند .هرچند در
شخصیت سازی ناموفق عمل
کرده و شخصیت کاراکترهای فیلم

از واقعیت دور است .به عنوان
مثال اگر به تاریخ واقعی این
رویداد بنگریم و نگاهی به
خاطرات شخصیت های واقعی آن
بیاندازیم ،با زنانی مواجه می
شویم که دارای روحیه ای محکم
و اعتماد به نفس باال و به دور از
آالینده های تبلیغاتی جنسیتی
اعتراض خود را پیش برده اند.
برخ ف چیزی که در فیلم شاهد
آن هستیم و زنان کارگر را غرق
در زندگی زنانه ،مد ،دلربایی و
سرخورده تصویر می کند .این

اغراق را حتی در رفتارشان
مقابل مردان اطراف مثل
کارگران مرد و حتی روسای
اتحادیه می بینیم ،لحظاتی که
از فریبندگی خود برای به دست
آوردن رای مثبت استفاده می
کنند! این نوع به تصویر
کشیدن واکنش های زنانه در
طبقه کارگر ،نگاهی مرتجع به
تاریخ بازسازی مبارزات زنان
جهت احقاق حقوق از دست
رفته شان است که از ارزش
های فیلم می کاهد.
در قبال این نقص فاحش اما،
دیدگاه کلی فیلم که حامی حقوق
برابر زن و مرد است قابل
تحسین است .نکته با ارزش
این جاست که "ساخت داگنهام"
از سکت بودن موضوع زن
فراتر رفته و به مسئله طبقه
کارگر ،ضرورت تشکل یابی
کارگران برای احقاق حقوقشان
و لزوم حمایت آنها توسط باقی
اقشار جامعه می پردازد .نقش
اتحادیه های کارگری و فساد
در بین روسای اتحادیه ها به
درستی در فیلم به تصویر
کشیده شده و واقعیتی را یادآور
می شود که تا کنون نیز فعالین
کارگری هنوز با آن دست و
پنجه نرم می کنند" .کول" به
زیبایی تفاوت تشکل های
خودجوش کارگری را با
اتحادیه های کارگری وابسته به
بورژوازی ترسیم کرده و سعی
17

مم
خشونت علیه زانن نوع
در آگنناه سننازی بننیننننننننده بننر ایننن انسانهای فوق العاده ای بنودم کنه
واقعیت دارد .این خود نمودی از تاریخ رو می سازند! ...پس عقب
بی پروا بودن فیلم در بنینان آزاد نشینی نکن! "
وضعیت طبقه کنارگنر و تنداخنل
منننننبنننننارزات کنننننارگنننننری بنننننا طعنه جسورانه "لنینسنا" بنه ننقنش
راهننکننارهننای مننحننافننظننه کننارانننه همسر بودن در کنمنرننگ کنردن
ارزش هنننای اجنننتنننمننناعنننی زن،
اتحادیه هاست.
سکانس هوشمندانه و ارزشنمننندی
از دیگنر ننکنات منثنبنت فنینلنم بنه است که بنر لنزوم جندی گنرفنتنن
چالش کشیدن تبیعض جنسیتی در ادامه مبارزات فعالین حنقنوق زن
هر جایگاه و طبقه ای در اجتمناع صننحننه مننی گننذارد .مشننکننلننی کننه
است .سرکوب و تحقیر زننان بنه هننمننچنننننان دامنننننگننیننر زنننان در
عنوان جنننس دوم و فنرودسنت ،کشورهای مختلنف هسنت و بنایند
موضوعی است که همیشه منورد برای ریشه کن کردن آن جننگنیند.
کنننناری کننننه
ریننننننتننننننا و
رفقایش برای
بننه سننرانننجننام
رسننننننناننننننننندن
مطالبات خود
انجام دادند.

توجه فعالین حقوق زننان بنوده و
هست .ساخت داگنهام بازتابنی از
طبعات نادیده گرفتن حقوق زننان
تنحنت هنر عننننوان و جنایننگناهننی
است ،این هندف بنه روشنننی در
سکانسی تاثیر براننگنینز  ،وقنتنی
از شرفی
بهاره
مندینران شنرکنت
همسر یکنی
"رینتنا" ،رهنبنر
فورد بنه منننزل
مهاجرت
کارگران زن معترض ،منراجنعنه
و او را تشویق به ادامنه منبنارزه
می کند ،مشهود است.
"مننینندونننی مننن کننی هسننتننم؟ مننن
درواقعیت چه کسنی هسنتنم؟ منن
لینسنا بنرننت  40سنالنه  ،دارای
منندرک درجننه اول تنناریننخ از
مشهورترین دانشگاه جهان هستنم
و همسرم با منن منثنل احنمنق هنا
رفتار می کنه! وقنتنی درس منی
خننوننندم خننیننلننی خننوشننحننال بننودم،
چننون عنناشننق مننطننالننعننه درمننورد

نننکننتننه دیننگننر
در اینننننننننن
سکانس تذکنر
لیسا بنه رینتنا
در ارزش
نننقننش اش بننه
عنوان زنی تاریخ سناز اسنت .او
ریتنا را انسناننی تناثنینر گنذار در
تاریخ مبارزات زنان منی دانند و
تشویق به ادامه می کننند .منبنارزه
بننرای زنننانننی مننثننل خننودش و
کارگران کارخانه فورد .برای او
و دیگنر زننان فنرقنی منینان سنتنم
خانگی یا اسنتنثنمنار در کنارخناننه
نیست .تبعیض جنسیتنی از ریشنه
باید برداشته شود .چه در جناینگناه
همسر مدیر کارخانه ،کنه کنارگنر
خننانننگننی اوسننت ،یننا در نننقننش
کارگرانی که به دلنینل جنننس دوم
قرار گرفتن ،حتی نصنف حنقنوق
مردان غیر ماهر را هنم درینافنت
نمی کنند و این درحالی اسنت کنه
شغل آنها در درجه حرفه ای و بنا
مهارت باال قرار می گیرد.
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فیلم شامل چالش های فراواننی در تاریخی و مبارزاتی بحث
دو خط مبارزاتی کارگر و حنقنوق اساسی تبعیض جنسیتی است.
زنان است.
از نقطه نظر نقد ،اغراق در به
نایجل کول همچنان که به اهمیت تصویر کشیدن تمای ت زنانه و
نقش زنان کارگر در چرخ اقتصاد حتی نوع آرایش و لباس
سرمایه داری و تشکل یابی کارگر پوشیدن زنان کارگر داگنهام،
برای احقاق مطالبات خود می نقطه ضعف بارز فیلم است.
پردازد ،همه جوانب را در نوع زنانی با رنگ و لعاب خاص
تبعیض جنسیتی زن ارزیابی می طبقه خرده بورژوا که اینک
کند .یکی از نقاط سیاه کارنامه در نقش کارگر ظاهر می
کاری شرکت فورد استفاده از شوند .اهمیت به برند و مد،
زنان کارگر خود جهت تبلیغات نوع آرایش متفاوت در هر
مدل های جدید خودروهایش روز کاری ،استفاده از
است! نگاهی کام کاالیی به زن .فریبندگی و کرشمه های زنانه
شرکت بعد از اعتصاب بزرگ که کمتر در طبقه کارگر شاهد
زنان رو به تعطیلی رفته و با آن هستیم ،به طور مداوم در
بحران مالی مواجه می شود .طول فیلم در صورت بیننده
بنابراین برای پر کردن حفره های ف ش می زند! وقتی اسم زنان
مالی دست به راهکارهای تبلیغاتی کارگر بخصوص زنانی می آید
زده و با وقاحت تمام از فریبندگی که با استحکام تا تحقق
زنانه کارگرانش جلو دوربین مطالباتشان دست به اعتصاب و
عکاسی جهت فروش بیشتر سخنرانی در شهرهای مختلف
استفاده می کند .نقطه سیاهی که به انگلستان زدند ،انتظار این
واقع در کارنامه کاری شرکت آرایش و پیرایش و نوع پوشش
فورد وجود دارد و هیچگاه و حتی سخن گفتن را از آنها
فراموش نخواهد شد! اما سرانجام نداری! این نوع ثبت متفاوت
با سرباز زدن زنی که در ابتدا از واقعیت موجود نوعی هرزه
جذب این نمایش رنگی شده بود ،نگاری و دست کاری در تاریخ
با شکست مواجه می شود! واقعی است و بی ارزش جلوه
"ساخت داگنهام" این وقاحت را دادن زحمات این زنان مقاوم
جسورانه به تصویر می کشد و است .ژست های هیستریک
دوربین
مقابل
اعتبار این شرکت سرشناس جنسی
خودروسازی را زیر سوال می خبرنگاران ،آرایش های
برد .اقدامی جسورانه از طرف سنگین خاص مدلهای تبلیغاتی
فیلمساز که قابل
است.
تامل
موضوعی که
روز به روز بر
اهمیت مبارزات
زنان می افزاید
و سال به سال
بحرانی تر می
شود ،کاالیی
بودن جنس زن
است که در همه
دوران های
18
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و نوع پوشش تا سرحد تنبنلنینغنات
برند خاصی از تنولنیند کننننندگنان
پننوشنناک ،سننخننیننف تننریننن شننکننل
مننمننکننن از بننه تصننویننر کشننینندن
تاریخ یک مبارزه اسنت! اینن تنا
جنایننی پننیننش منی رود کننه حننتننی
لنننیننندری کنننه بنننرای آخنننرینننن
مننذاکننراتننش بننا بننورژوازی بننه
وزارت خناننه منی رود ،ننگنران
برند لباسی است کنه قنرار اسنت
به تنن کننند! گنوینی تنننهنا سن ح
تاثیرگذارش لباس تننش اسنت ننه
ک ن م مننحننکننم و اسننتننوارش ،نننه
ت شی که طی سه هفته مداوم در
نگه داشتن اعتصابش کنرده .اینن
ضد واقع نگاری تنا حندی ننزول
پیدا می کند که حتنی وزینر زننی
که قرار است حامی زنان کارگنر
باشد ،قبل از اع م ننظنر ننهناینی
مشغول صحنبنت کنردن بنا لنیندر
کارگران درمورد بنرنند لنبناسنش
است! ! این یکی از مرتجع ترین
سکانس هایی بود که می شند در
فننیننلننم دینند .سننکننانسننی کننه خننیننلننی
راحت تمام زحماتنی کنه قنبنل از
آن بننرای ارزش گننذاشننتننن بننه
اعتصابات زننان کنارگنر کشنینده
بود به باد می دهد و تاثینرگنذاری

بهاره شرفی
مهاجرت

زنننان را در رنننگ و لننعنناب و
لباسشان خ نصنه منی کننند! اینن
برخورد حاکی از ضد و ننقنینض
بننودن اهننداف سنناخننت ایننن فننیننلننم
است .فیلمی که گاهی به میخ منی
کوبد گناهنی بنه ننعنل! در جناینی
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مبارزات کارگری و زنان کارگنر
را سنتناینش منی کننند و درجناینی
دیگر خودش ننگناهنی کناالینی بنه
جنس زن دارد.

آژیتاتور معتصبین بینان منی شنود روی آورد کننه قنندمننی اسننت
اولیه ،اما نادیده گنرفنتنن فناحنش
نمود پیدا می کند :
نننقننش اعننتننصننابننات کننارگننری،
"ولی مگه در جایی هم نگنفنت کنه مبارزات به شینوه تشنکنل هنای
پیشرفت با موقیعت اجتماعی جنس کارگری و اعنتنراضنات منتنحند
زن اندازه گیری میشه؟"
کارگران ،گوینای اینده سنیناسنی
کثیفی است که در پنس زمنینننه
فیلم ذهن مخناطنب را بنمنبناران
فکری می کند.

هرچند "آیوری" و "کنول" سنعنی
خود را در پایبند بودن بنه واقنعنه
اصننلننی نننمننوده
اننننند ،امننننا بننننا
توضیحنات بناال
در هننر حننال بننیننرون کشننینندن
در می یابیم کنه
حرکت بزرگی منثنل اعنتنصناب
کننام ن نننامننوفننق
کارگران زن شنرکنت فنورد از
عمل کنرده انند.
میان بنرگ هنای خناک گنرفنتنه
این مسئله تنننهنا
تنناریننخ مننبننارزات کننارگننری و
در مننننوضننننوع
زنننان ،قنندمننی کننمننابننیننش مننثننبننت
زنننان خ ن ننصننه
اسننت .امننا آلننوده کننردن آن بننه
نننمننی شننود .بننه
هجو ،حرکنتنی آمناتنور و غنینر
تمسخر گنرفنتنن
حرفه ای است کنه فنقنط هنم از
تننننننننننننئننننننننننننوری
کارگردانان غنینر چنپ اننتنظنار
مننننارکسننننیننننسننننم
بنرای
ش
تن
ننظنری
دوگانگی
این
مننی رود .کننار سننخننتننی اسننت
تننوسننط روسننای اتننحننادیننه هننای
کننارگننری بننا دیننالننوگ هننای ضنند گنیننج کنردن بننینننننننده ای اسننت کننه تنناریننخننی را بننازسننازی کننردن
کمونیسم و مارکسیسنم ،سنعنی در مطالنعنات زینادی در اینن حنینطنه بدون مداخله نظر شخصی .امنا
بی ربط جلوه دادن این تئوری بنه ندارد .خوراندن نظرینات منرتنجنع در کننل بننرای یننادآوری تنناریننخ
طبقه کارگر دارد .اتحادیه ای کنه به ذهن عمنوم جنهنت حنذف ننقنش مبارزات زننان ،روشنن کنردن
به ظاهر نقاب کمونیسم بنه چنهنره پراهمیت مارکسنینسنم در دفناع از شعله ای در تاریک خناننه ذهنن
زده و عننمن بننا نننگننرانننی بننرای حقوق زنان همراستا بنا منبنارزات و انگیزه گرفتن جهت ادامه اینن
منافع مدیران ،مخنالنف اینده هنای کارگری اسنت .درسنت اسنت کنه مننبننارزات ،تننمنناشننای ایننن فننیننلننم
آن عمنل منی فساد بنینن اعضنای اتنحنادینه هنای سودمند خواهند بنود .دیندن اینن
کند .اتنحنادینه کارگری غیر قابل انکار است ،اما فیلم و تشخیص تننناقضنات بنینن
ای کنننه بننننا متهم کردن شخصیت بزرگی منثنل واقعیت و تخیل کارگردان ،نیاز
وقاحنت تنمنام مننارکننس بننه تننننناقننض در تننئننوری به پیش زمینه فکری ،اط عات
حننننتننننی نننننام هایش ،غیر قابل بخشش و چنینزی کافی درمنورد مسنائنل زننان و
مارکس را به فننراتننر از هننرزه نننگنناری اسننت .مارکسیسم دارد .در غنینر اینن
تننننبننننعننننیننننض نننگنناهننی اسننت کننام ن آلننوده بننه صورت ذهن مخناطنب عنام بنه
جننسنینتنی در سکتاریسم و فاشیسنم سنیناسنی .در راحتی بازینچنه اینده هنای ضند
تنننننننننئنننننننننوری نهایت پینروزی کنارگنران زن بنه مارکسیسم و اصنول منبنارزات
جننهننانننی اش دسننت وزیننر پشننت مننیننز نشننیننن زنان خواهد بود.
بننورژوازی تننحننقننق مننی یننابنند ،نننه
آلننننوده مننننی
خودآگاهی طبقنه کنارگنر و تن ش
کند :
های شبانه روزی معترضان!
کارگران متحد شوید
"حننننننننننننننننزب
شننکننی نننیننسننت مننادامننی کننه نننظننام
کمونیسنت و منارکنس منی گنویند
سنرمناینه داری حناکنم بنر جنوامنع
مردها تاریخشون رو می نویسنن،
اسننت ،بننرای تننحننقننق مننطننالننبننات جان دیگررهبران و فعالین کارگری
این مر ِد آلبرت! "
کارگران چه زن و چنه منرد ،بنه
تناقضی که از آن صنحنبنت کنردم ناچار باید به تغییر قوانینن ننوشنتنه
رد خطر است
در دیننالننوگ بننعنندی کننه تننوسننط شده بورژوازی توسط مجریانش
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سکس جوانان در آلمان ،نتایج یک پژوهش

نتایج آخرین پژوهش در مورد وضعیت سکس در بین نوجوانان و جوان در آلمان منتشر شد.

صفحه علم
ی

این پژوهش حاوی نتایج بسیار جالبی در عرصه دستآوردهای آموزش و روشنگری در مدارس و پیشداوریها در منورد جنواننان
است.
نتایج آخرین پژوهش در مورد وضعیت سکس در بین نوجوانان و جوان در آلمان منتشر شد .برای این پژوهش میدانی  5۹51ننفنر منورد پنرسنش قنرار
گرفتند 4511 .نفر نوجوان بین  0۰تا  0۹سال به همراه والدینشان و  1151نفر جوان بنینن  01تنا  15سنال .از منینان سنئنوال شنونندگنان  0۹51ننفنر
نوجوانان و جوانانی مهاجرتبار بودهاند.
در سالهای اخیر آموزش مسائل جنسی وزن ویژهای در درس زیستشناسی در مدارس آلمان یافته است .اط عات عمومی در مورد اندامهای جنننسنی و
کارکرد آنان ،بلوغ و تغییرات اندامهای جنسی در طول سالهای زندگی ،روابط جنسی زن و مرد ،حاملگی و زاینمنان ،بنینمناریهنای جنننسنی و راههنای
جلوگیری از آنها ،خشونت و سوءاستفاده جنسی از جمله مسائلی هستند که در این دروس مورد توجه قرار میگیرند.
نتایج آموزش و روشنگری در مدارس را میتوان در پژوهش اخیر دید .از سال  1115به این سو تجربه زودهنگام جنسی در بین نوجوانان متنوقنف شنده
و در سال  1105تجربه سکس در بین زیر  0۰سالهها یک "استثنا" به حساب میآید .این درحالی است که اندکی بیش از ننینمنی از  0۹سنالنههنا تنجنربنه
جنسی داشتهاند .در این میان دختران نسبت به پسران فعالتر بودهاند.
یکی دیگر از نتایج آموزش و روشنگری درباره سکس در مدارس را میتوان در عرصه پیشگیری از ابت بنه بنینمناریهنای منقناربنتنی و بنارداریهنای
ناخواسته و زودهنگام دید .در حالی که  11درصد پسران و  11درصد دختران در سال  0111در اولین تجربه جنسیشان از وسایل پینشنگنینری اسنتنفناده
نمیکردند ،حاال  1درصد دختران و  0درصد پسران در اولین سکس خود پیشگیری نکردهاند.
آمار استفاده از وسایل پیشگیری بیماریهای مقاربتی و بارداریهای ناخواسته و زودهنگام به هنگام سکس در میان دختران و پسران مهاجرتبار اهنمنینت
این آموزش را بیشتر به نمایش میگذارد 01 .درصد دختران مهاجرتبار در سال  1115پیشگیری نمیکردند ،اما حاال اینن منینزان بنه  1درصند رسنینده
است 4۰ .درصد پسران مهاجرتبار در سال  1115به فکر پیشگیری نبودند و حاال این میزان به  01درصد رسیده است
تعداد پسرانی که در اولین سکس خود از کاندوم استفاده کردهاند از  11درصد به  1۰درصد افزایش یافته است .میزان استفاده از کانندوم در بنینن پسنران
مهاجرتبار نیز از  11درصد به  11درصد در بنینن دو فناصنلنه زمناننی
پژوهشهای صورت گرفته ،افزایش یافته است.
به گفته هایدرون تایس ،مدیر مرکز فدرال آگاهسازی در امور س متنی و
درمان ،کاهش آمارهای ابت به ویروس ایدز نشاندهنده "وجدان بنیندار"
"جوانان امروزی در عرصه روابط جنسی است.
تقریبا نیمی از دختنران جنوان آلنمناننی از قنرص ضندبنارداری اسنتنفناده
میکنند .این میزان در میان دختران مهاجرتبار  40درصد است.

همانطور که در این نمودار دیده میشود ،داشنتنن شنرینک مننناسنب
برای جوانان و نوجوانان در سکس باالترین اولنوینت را دارد .در
این نمودار همچنین نقش فرهنگهای گونناگنوننی کنه ننوجنواننان و
جوانان مهاجرتبار تحت تاثیر آن هستند ،بخوبی دیده میشود .برای
مثال  11درصد مهاجرتباران سکنس قنبنل از ازدواج را صنحنینح
نمیدانند ،این درحالی است که  ۰درصد جنواننان آلنمناننی بنر اینن
باور هستند.
در این پژوهش همچنین مشخص شده است که برای نوجوانان و جوانان داشتن یک شریک پایدار جنسی بنرای مننناسنبناتنی تنوام بنا عشنق و
احساسات ،از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و آنها تمایلی به داشتن سکس با افرادی که نمیشناسند ندارند.
 0۰درصد دختران آلمانی و  ۰0درصد دختران مهاجرتبار نخستین سئواالت جنسی خود را از مادرشنان منیپنرسننند .اینن نشنان از اهنمنینت
مادران بهعنوان شخص مورد اعتماد در بین نوجوانان دارد .در سالهای بعد نقش دوستان در زمینه تبادل تجربیات افزایش مییابد و بنه 50
درصد در بین دختران آلمانی و  54درصد در بین دختران مهاجرتبار میرسد.
دختران برخ ف پسران ،بخشی از اط عات خود را از مجلههای مربوط به جوانان بدست میآورند.
پسران آلمانی و مهاجرتبار به ترتیب  40و  10درصد از پدران خود اولین سئواالت جنسیرا میپرسند .در سالهای بنعند ننقنش دوسنتنان در
زمینه تبادل تجربیات بین پسران آلمانی  4۰درصد و پسران مهاجرتبار  ۰1درصد است.
پژوهش همچنین نشان داد که نوجوانان و جوانان در پی شناختن هویت جنننسنی و آینا اینننکنه گنراینشهنای هنمنجنننسگنراینی دارنند ینا خنینر،
تجربهآزمایی هم میکنند.
پژوهش اخیر همچنین نشان میدهد که پورنوگرافی در رفتار جنسی نوجوانان و جوانان تاثیری ندارد و آنها به خوبی میدانند که اینن "ینک
نمایش" است و با واقعیتها همخوانی ندارد.
در صحبتهایی که پژوهشگران با والدین و نوجوانان انجام دادهاند مشخص شده که در عصر اینترنت ،نوجوانان گرچه تجربه کمتری دارنند
اما اط عات بیشتری از والدین خود در زمینه سکس و تکنیکهای آن دارند و از طریق اینترنت به این اط عات دست یافتهاند.
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بحران خرید و فروش نوزادان در ایران– رادیوفردا -شنبه  24آبان ۱290

این تنها یک خبر نیست .ماجرای فروش نوزادان در اطراف بیمارستانهای شهرهای ایران .نوزادان چند روزهای که
به جای آنکه از بیمارستان راهی خانهای شوند که انتظار ورودشان را میکشد ،در ازای مبالغی ناچیز فروخته
میشوند تا سرنوشت بازی تلخ جدیدی برایشان رقم بزند.
این کودکان غالبا ً از مادرانی متولد میشوند که حتی برای ترخیص از بینمنارسنتنان پنولنی در
جیب ندارند .کارتنخوابند ،ازدواج نکردهاند ،شناسنامه ندارند ،معتادند و درد خماریشنان را
از پول فروش طفل چندروزهشان فراهم میکنند.
یجه مقدم ،فعال حقوق زنان ساکن آلمان ،تبعیض طبقاتی و جنسیتی را عامل بروز پدیدههایی
از این دست میداند و معتقد است عدالت اجتماعی راه حل معض ت اجتماعی در کشور
است:
«باید از ریشه این مسئله درست بشود .ضمن اینکه باید مادرانی که در این حالت هستند و
دچار مشک ت چندجانبهای هستند به این مادران باید رسیدگی شود .انجیاوهایی که در این
ضمینه کار میکنند باید تقویت شوند ،ایجاد شوند و اجازه بدهند به زنان که سازمانهای
مستقل خودشان را برای حمایت از زنان آسیبدیده داشته باشند«.
در حالی که کودکان متولدشده از مادران معتاد ،به انواع بیماریهای جدی دچارند جای خالی وزارت بهداشت و درمان در کمک به این
زنان به چشم میخورد .آن طور که ژاله گوهری ،پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین ،میگوید باید هم مادر و هم کودک پیش و پس از
تولد تحت نظارتهای پزشکی قرار گیرند:
«مسئله شیوع بیماریهاییاست که واقعا ً برای یک جامعه خانمانبرانداز است؛ جامعهای که آن همه معتاد دارد .مث ً اچآیوی و ایدز ،مث ً
انواع هپاتیت بی و سی ،اینها چیزهای کوچکی نیست که بتوان به آسانی از کنارشان گذشت .باید یک پروژه و برنامه باشد که این زنها
تحت آزمایش قرار گیرند ،اگر ویروس کشف شد بعد توجهات الزم موقع تولد بچه انجام شود«.
فاطمه دانشور در بخش پایانی از سخنان پنجشنبهشب خود بهزیستی را به دلیل سختگیری در واگذاری کودکان و نوزادان به خناننوادههنای
متقاضی مورد انتقاد قرار داد و از فروش روزانه یک کودک در شهر تهران خبر داد.
***
تحقیقاتی در هفت دانشگاه :کودکان خانوادههای بیمذهب نوعدوستتر هستند-رادیوفردا -شنبه  24آبان

۴۹۳۱

تحقیقاتی تازه در هفت دانشگاه جهان نشان میدهد کودکانی که در خانوادههای مذهبی بزرگ میشوند «نامهربانتر «از کودکانیاند کنه در
خانوادههای بدون مذهب رشد میکنند .آنها همچنین «ع قه بیشتری به تنیبه و مجازات بقیه «دارند.
به گزارش گاردین ،این نتیجه تحقیق تازهای در خصوص اخ ق و مذهب است که توسط هفت دانشگاه معتبر در سراسر جهان بر کودکانی
که در خانوادههای مسیحی ،مسلمان و بدون مذهب متولد و رشد میکنند ،انجام شده است.
محققان دریافتهاند که مذهب اثر منفی بر «نوعدوستی «کودکان دارد.
نویسنده نتایج این تحقیق که در مجله Current Biologyمنتشر شده است منیگنویند:
«به طور کلی نتایج تحقیق ما خ ف باور عمومی ،که کودکان خانوادههای مذهبی در
مقایسه با دیگران نوعدوستتر و مهربان تر هستند ،را نشان میدهد« .
این تحقیق بر  0111کودک در سنین پنج تنا دوازده سنال ،در کشنورهنای آمنرینکنا،
کانادا ،چین ،اردن ،ترکیه و آفریقای جنوبی انجام شده است.
 1۰درصد این کودکان در خانوادههای مسیحی ۰4 ،درصد در خانواده های مسلمان،
و نزدیک به  11درصد در خانوادههای بدون مذهب بزرگ متولد و رشد میکنند.
در این تحقیق کودکانی از خانوادههای یهودی ،بودایی و هندو هم بودند کنه بنه عنلنت
تعداد کمشان در نتایج تحقیق در نظر گرفته نشدند.
در بخشی از این تحقیق ،به کودکان برچسبهای کارتونی داده و سپس به آننهنا گنفنتنه
شد که به اندازه همه بچهها برچسب وجود ندارد .محققان میخواستند ببیند آیا این کودکان برچسبهای خود را با بقیه قسمت میکنند یا نه.
محققان همینطور فیلمی از کودکانی که در حال هول دادن و دعوا کردن با هم هستند را به این کودکان نشان دادند تا عنکنسالنعنمنل آننهنا را
ثبت کنند.
نتایج این بود« :کودکانی که در خانوادههای مسیحی یا مسلمان بزرگ شدهبودند ،کمتر از بقیه حاضر به تقسیم اموالشان با بقیه هسنتننند .هنر
چه سن این بچهها بیشتر میبود (یعنی مدت بیشتری در خانواده های مذهبی زندگی کرده بودند) میزان نوعدوستی آنها کمتر میشد« .
این تحقیق همچنین نشان داد که کودکان خانوادههای مذهبی ع قه بیشتری به تنبیه بقیه کودکان دارند و دیگران را بیشتر قضاوت میکننننند.
کودکان مسلمان ،بیشتر از کودکان مسیحی و هر دوی آنان بیش از کودکان بیمذهب ،به خودشان اجازه قضاوت در خصوص رفتار بقیه و
تنبیه آنان را میدادند.
این در حالیاست که والدین کودکان مذهبی ،بچههایشان را «همدلتر و حساستر به بقیه افراد «به حساب میآورند.
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هب سازمان راهیی زن ویپبندید

تـزیـو رـون راهیـی زن از ”کــاانل یــک“ روی مــاهـواره ”اهت ربد” رههـفـتـه

ت
ماس با ساز
ی
ما
ن
ر
اه
ی
زن

پخ
روزاهی جمعه  03:21هب وقت تهران و باز ش  ،شنبه اه  03:21و دوشنبه 00:11هب
وقت تهران می توانید دننیبه تزیو رون راهیی زن باشید.
فرکانس ماهواره:

Chanel One– Hatberd
Frq 11179
Syb 27500
Pol H
FIC 3/4

مخ
ربای هم کاری با سازمان راهیی زن میتوانید با نمایندگان آن رد کشوراهی تلف
سوئد-استکهلم :پری زارع

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

تلفن تماس 0046762308064 :

تلفن تماس424-270-0700 :

رعنا کریم زاده

ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122
جلسات کانون رهایی زن هر دوماه یکبار برگزار میشود و از طریق فالیر و ایمیل به
اطالع همگان خواهد رسید.

تلفن تماس 4406371546405 :
آدرس ABF, Halndenterminalen 3 :
ساعات مالقات ،شنبه ها یک تا پنج بعد از ظهر
دیگر نقاط سوئد  :ساالر کرداری
تلفن تماس0046700194503 :
گوتنبرگ  :آفاق وکیلی
تلفن تماس4406365604044 :
ایمیلrahai_zan@yahoo.com :
آلمان :شراره رضائی
تلفن تماس 440102504041440 :
ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :

انگلستان :دیانا نامی
تلفن تماس 44007862733511 :
ایمیل:
دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی
ایمیلMinoHemati@GMail.com :
نروژ :شادی و روپاک مطیعی
تلفن تماس440314030453 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :
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