
 

  130/// شماره 1392اسفند ارگان سازمان اتحاد فدائيان كمونيست . 

 10ادامه در صفحه 

��ا�ی باد 
	ت مارس روز 
 �ھا�ی زن

"ُ �وان باد �بارزات ز�ن ع��ه 
 -%م +*(ی و �)ا)ی ا&%ما#ی

 ز5ده باد 2و-یا0/.م
هشت مارس روز گراميداشت مبارزه مي�ل�ي�ون�ه�ا 
زن در جهان و تجديد عهدی دي�گ�ر در ح�ف�ظ و 
بقای دست�اورده�اي�ی اس�ت ک�ه زن�ان ج�ه�ان ب�ه 
آسانی به آن دست نيافته اند. اين دس�ت�اورده�ا از 
قِبِل مبارزات طوالنی و خستگی ناپ�ذي�ر ج�ن�ب�ش 
جهانی زنان و بقيمت فداکاريهای بسيارش ممکن گشته است، وکمونيستها  در ب�ه ث�م�ر رس�ان�دن 
اين دستاوردها و تداوم اين مبارزات در اين جنبش، نقش کليدی داشته و ه�م�واره از پ�ي�ش�گ�ام�ان 
اين جنبش بوده اند. اين هم يکی ديگر از سنتهای کمونيستها  اس�ت ک�ه در رادي�ک�ال�ي�زه ک�ردن، 
ارتقاء سطح مطالبات، طراحی و تعريف واقعی از برابری کامل زن�ان از ي�وغ م�ردس�االری و 

 ديگر مظاهر ضد انسانی سيستم سرمايه داری مهُر خود را بر آن دارد.

 مارس ، 8ويژه 
 روز جهاني زن 

مارس ، سمبل مبارزه و اتحاد  8
زناني كه كار دستهايشان را 

براي گرفتن سالح پرورده كرده 
 است ! 

تقديم به ط�اه�ره ق�ره ال�ع�ي�ن و ه�زاران زن 
م�ب�ارز دي�گ��ر اي�ران�ی ک��ه در راه آزادی و 
برابری و دفاع از حقوق زنان مب�ارزه ک�رده 

 و جان باختند . 
زمانی مارکس اي�ن م�ع�ل�م ک�ارگ�ران ج�ه�ان 

در اياالت متحده آمريکای شمالی ت�ا «  گفت :
زمانيکه برده داری قسمتی از اين جم�ه�وری 
را لکه دار می کرد هرگونه جنبش ک�ارگ�ری 
فلج گرديده بود ، رهائی نيروهای کار س�ف�ي�د 
پوست در جائيکه به ن�ي�روی ک�ار س�ي�اه داغ 
بردگی زده شده اس�ت ، ام�ک�ان پ�ذي�ر ن�م�ی 
باشد . اما در پی العا بردگی يکمرتبه زندگ�ی 
جديدی ظهور کرد ، اولين ثمره جنگ داخلی 
مبارزه و آژيتاسيون برای هشت ساعت ک�ار 

 .«.در روز بود 

 زن و آزادي 

 3ادامه در صفحه كميته كردستان ، 

  يدي شيشواني 
بريتان ، گلوله اي در 

مارس  8، به بهانه  پرواز
 آرشروز جهاني زن   

تاريخ تمامی جنبش ها ان�ق�الب�ی ه�م�واره ش�اه�د 
حضور زنان م�ب�ارز و ان�ق�الب�ی ب�وده ، روزا 
لوکزومبورگ ها، تانيا چريک ها، طاه�ره ق�ره 

م�ه�رن�وش م�رض�ي�ه اح�م�دی ه�ا ،    العين ها ،
چه بسيار مبارزين زن�ی ک�ه و ...   ابراهيمی ها 

با مقاومت های خود حماسه ها را آفريده و  گ�م 
نام مانده اند . در کردستان بري�ت�ان ن�ام آش�ن�ا و 
ي��ک��ی از اي��ن م��ب��ارزي��ن اس��ت ک��ه ب��ر ع��ل��ي��ه 
نابرابری های موجود در جامع�ه م�ب�ارزه و ت�ا 
آخرين لحظه مق�اوم�ت ک�رد چ�ن�ان�چ�ه از روی 
زندگی او فيلمی نيز با ه�م�ي�ن ن�ام ( ب�ري�ت�ان ) 

 ساخته شد . 

نقش و جايگاه زنان در  2ادامه در صفحه 
 ! جنبش خلق كرد

از مطالب منتشر شده در نشريه ” 
 “ريگاي گه ل

تاريخ جوامع طبقات�ی نش�ان�ده�ن�ده ن�ن�گ اب�دی 
کوچک شمردن و اهان�ت ب�ه زن�ان از ج�ان�ب 
طبقات حاکم بوده و هس�ت . در ت�م�ام�ی اي�ن 
جوام�ع زن�ان در زم�ي�ن�ه ج�اي�گ�اه اج�ت�م�اع�ی 
همواره در درج�ه دوم ق�رار داده ش�ده ان�د و 
همانند موجودی بی اختيار و ضعيف که ت�ن�ه�ا 
وظي�ف�ه آن ن�گ�ه�داری ف�رزن�دان اس�ت ب�ه آن 

 .نگريسته شده است 

اطالعيه سازمان اتحادفدائيان 
 در گراميداشت  كمونيست

 هشت مارس  

 4ادامه در صفحه 

 9ادامه در صفحه 

 لنين و آزادي زن ! 
 8ادامه در صفحه 



هشت مارس سمبل اين م�ب�ارزات و ح�اص�ل 
تالش  فعالين کمونيستی است که بدرستی در 
طبقاتی بودن منشاء اين س�ت�م ت�اک�ي�د ک�رده و 
رهايی سازی زنان را معطوف به ي�ک ام�ِر 
همزاِد انقالب اجتماعی دانسته اند، ک�ه ن�ظ�ام 
کارم�زدی را م�غ�ل�وب و س�وس�ي�ال�ي�س�م  را 

 جايگزين آن کرده باشد.
جنبش جهانی زنان هنوز وجود دارد چرا که 
س��رم��اي��ه داری ه��ن��وز در ح��ي��ات اس��ت. 
ساختاری که ساز و ک�ارش خ�ود م�ول�د اي�ن 
نابرابری بوده و از ملزوم�اِت ت�داوم چ�رخ�ۀ 
س��ودآوری اش اس��ت ک��ه اي��ن ن��اب��راب��ری 
اجتماعی موجود باشد. مذهب ونقش اب�زاری 
آن در ازل��ی نش��ان دادن و مش��روع��ي��ت 
بخشيدن به مناسبات ضد انسانی اين س�ي�س�ت�م 
از کارسازت�ري�ن اب�زاره�ای س�رم�اي�ه داری 

 بوده و هست.
در رژيم جمهوری اسالمی و به تبع آن ت�م�ام 
مناطقی که تحت مافيای مذهب�ی اس�الم ق�رار 
دارند، زنان از اولين قربانيان سرکوبگری و 
آدمکشی رسمی و سيستماتيک اي�ن رژي�م�ه�ا 
هس��ت��ن��د. در اي��ن ج��وام��ع اس��الم��زده، اي��ن 
آنتاگونيسم جن�س�ی ب�ه ب�االت�ري�ن ح�د م�م�ک�ن 
رسيده و بمراتب فاجعه بارت�ر ب�وده اس�ت و 
نهادهای مذهبی بسياری اخ�ت�راع و ت�اس�ي�س 
گشته اند که م�ن�ح�ص�را ب�ه ام�ر س�رک�وب و 
اعمال خشونت همه گس�ت�ر نس�ب�ت ب�ه زن�ان 

 گماشته شده اند.
جنبش زنان در اين جوامع ب�وي�ژه در اي�ران 
يکی از فعالترين و پي�گ�ي�رت�ري�ن ج�ن�ب�ش�ه�ای 
اج��ت��م��اع��ی در ام��ر م��ق��اب��ل��ه ب��ا س��رک��وب و 
ب��ي��ح��ق��وق��ی م��ح��ض اج��ت��م��اع��ی ب��وده اس��ت. 
رژيمهای مرتجع منطقه و نهاده�ای اس�الم�ی 
در قدرت، تالش کرده اند تا با زور سرن�ي�زه 
زنان را تمکين به قوان�ي�ن ن�اب�راب�ر س�رم�اي�ه 
داری و فرهنگ اسالمی کنند ولی به اعت�ب�ار 
مقاومت مي�ل�ي�ون�ه�ا زن از اي�ران گ�رف�ت�ه ت�ا 
مصر و ت�ون�س، ن�ت�وانس�ت�ه ان�د زن�ان را از 
صحنه مبارزه خارج و ي�ا ب�راح�ت�ی آن�ان را 
حتی موقتا به عقب برانند. که چرايی اش را 
بايد در رون�د م�ب�ارزه ج�ه�ان�ی زن�ان ب�رای 
دستيابی به برابری واقعی دانست ک�ه ام�ری 
بازگشت ناپذير است و در ج�ان اج�ت�م�اع�ی 
جامعه ريشه دوانده، و دقيقا به اين دليل است 
که ارتجاع اسالمی چنين سرسختانه ب�ه ن�ف�ی 
حقوق برابر و ان�ک�ار ه�وي�ت انس�ان�ی زن�ان 
پرداخته و آنان را "ام الفساد" تع�ري�ف ک�رده 

م�ذه�ب�ی اش را ب�ر  -و شالودۀ هويت سياسی
زن آزاری و مردساالری محض پ�ی ري�زی 

کرده است. جمهوری اسالمی ايران بي�ش از 
سه دهه است که مذبوحانه تالش ک�رده اس�ت 
که زن آزاری را به ي�ک نُ�رم اج�ت�م�اع�ی و 
يک فرهنگ عمومی در اي�ن ج�وام�ع ت�ب�دي�ل 
کند ولی با مبارزات و اعتراض�ات ع�م�وم�ی 
زنان در اشکال و انحاء مخت�ل�ف ح�ت�ی ق�ادر 
نبوده است آنرا در شکل يک ق�ان�ون رس�م�ِی 
کمابيش قابل تحمل بخورد زنان ب�ده�د. ي�ک�ی 
از معضالت دائمی رژي�م از اب�ت�دای ق�درت 
گيری اش تابحال همواره همين مسئله کنت�رل 
زنان و به تسليم کشاندنشان بوده که هنوز هم 
با نافرجامی روبرو گشته است. و ب�رع�ک�س 
شاهد بوده ايم ک�ه ب�ا ک�م�ت�ري�ن گش�ايش�ی در 

اجتماعی ايران، جنبش زن�ان  -فضای سياسی
هم  شکوفايی تازه ای در جه�ت ت�ع�رض ب�ه 

 زن ستيزی رژيم از خود نشان داده است.
از آنجا که اين شرايط اجتماعی ض�د بش�ری 
و تحميل شده بر زنان فقط مختص به جام�ع�ه 
زنان نبوده ب�ل�ک�ه اي�ن ت�ح�ق�ي�ر و ف�رودس�ت�ی 
قانونی و غير رسمی شامل جوانان، کودک�ان 
و ديگر آحاد جامعه نيز ميشود. و از آنجا ک�ه 
زنان اولين قربانيان ان�واع دي�گ�ر س�ت�م�ه�ای 
طبقاتی و مذهبی هست�ن�د، مس�ئ�ل�ه زن�ان ام�ر 
جنبشهای اجتماعی ديگر نيز هست، و جنبش 
زن��ان را ه��م ن��م��ی ش��ود ب��ط��ور ک��ل��ی از 

 مبارزات طبقاتی منفک کرد.
به بيانی ديگر، اگر زنجيره جهانی خش�ون�ت  

ب�ه زن�ان، م�ي��ل�ي�ون�ه�ا زن را در م�ب�ارزه و 
سرنوشتشان در کنار همديگر ق�رار م�ي�ده�د، 
بهمان اندازه هم موقعيت زنان و س�رک�وب و 
ت��ح��ق��ي��ر اج��ت��م��اع��ی ش��ان آن��ان را در ک��ن��ار 
جنبشهای انقالبی ديگر قرار ميده�د. و ت�ن�ه�ا 
در کنار پيوند ارگ�ان�ي�ک آن�ان ب�ا م�ب�ارزات 
جاری کارگران، دانشجويان، جوان�ان و ه�ر 
جمعيت آزاده و عدالت جويی دي�گ�ری اس�ت 
که مبارزات زنان را، هم ب�ه پ�ي�روزی ام�ي�د 
آفرين مي�ک�ن�د و ه�م م�ي�ت�وان�د ض�ام�ن ب�ق�ای 

 دستاوردهايشان باشد.
سازمان اتحاد فداييان کمون�ي�س�ت ه�ر انس�ان 
آزاده و ب��راب��ری ط��ل��ب��ی را ب��ه ح��م��اي��ت و 

 همياری جنبش زنان فرا ميخواند.
واز ش��م��ا دع��وت م��ي��ک��ن��د دره��رم��ک��ان و 
موقعيتی که هستيد، به استقبال هش�ت م�ارس 
برويد ودرسطحی گسترده تروبا ه�م�ب�س�ت�گ�ی 

 بيشتری عليه  رژيم اسالمی ايران 
وقوان�ي�ن زن س�ت�ي�زش ب�م�ي�دان آم�ده و  ب�ه 
ارتجاع ض�د زن  ح�اک�م ب�ر اي�ران، " ن�ه" 

 بگوئيد.
 گرامی باد هشت مارس روز جهانی زن

جن�س�ی ستم عليه زنان مبارزات باد توان پُر
 و نابرابری اجتماعی
 زنده باد سوسياليسم

سازمان اتحاد فداي�ي�ان ک�م�ون�ي�س�ت  هش�ت�م 
 1392اسفندماه 
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اطالعيه سازمان اتحادفدائيان 
در گراميداشت  كمونيست

 هشت مارس  

 خـــواهـــران خشمـــگين
 خشــــمگين خواهرانم!

 در خـــود فرو نـــريزيد
 بغـــض تــــــان
 كه مــي سوزاند

 جـگر را
 كـه مي ســـوزد

 روحــتان
 خشمــگين خــواهــرانم!

 تــرحــمي نـــيست
 براي درمــاندگان

 نيست بهشتي
 براي ضعــــيفان

 پس نشـــكنيد
 بـــــه شكست نشكنيد
 خشمگينم خواهرانم!

 بشــــــوييد
 در رود خــــشم خـــــروشان

 بشــــوييد
 تحقير لحــــــظه هـا

 تحـــقير روزها
 تحقير ســاليان

 خشمگـــــين خواهـــــرانم!
 آتشــــــفشان شــــويد

 گل هـــاي خشم
 شكــــــــوفا كنيد

 گل هاي سرخ گـــدازان
-خونين  -  

 با يــــاد آنهمه خون ها
 كـــه ريختند

 اينان
 گل هــــاي وحشي
 با خارهــــاي خشم

 كه بشكـــــافد
 دست ستمــــگران

 خشمگين خــــواهرانم!
 از نيش درد
 نيزه بسازيد

 به پـــــرواز
 ســــوي شان

 از خشـــــم و از خـــــروش
 چشمه بسازيد

 چشمه جــــــوشان انقالب
 از رنج ساليان

 خشمگين خواهرانم!
 برده ايم ما

 برده
 برده بردگان

 حــــــــق اســــــت خــــشم ما
 پس بشـــــــكنيد

 بشكـــــــنيد
 اريب با   زنجيرهــــــايتان!



 پرتوان باد همبستگی بين المللی کارگران سراسر جهان  !

روزجهانی زن در حالی فرا ميرسد که نيم�ی 
از ج��م��ع��ي��ت اي��ن ک��ره خ��اک��ی ه��م��چ��ن��ان 
زنجيرهای بندگی و بردگی جامعه پر از ظلم 
و تبعيض طبقاتی را بدوش ميک�ش�ن�د . زن�ان 
اين خيل ع�ظ�ي�م رن�ج و ک�ار در ش�راي�ط�ی 
مبارزات تاريخی هم�رزم�ان خ�وي�ش را در 
اين روز تاريخی پاس م�ي�دارن�د ک�ه ت�اري�ک 
انديشان نظام ب�ن�ا ن�ه�اده ش�ده ب�ر س�ت�ون�ه�ای 
استثمار و بهره کشی هر روز سعی در مسخ 
و نابودی دس�ت�اورده�ای م�ب�ارزات ت�اري�خ�ی 
زنان دارند . در ش�راي�ط�ی زن�ان در ت�الش 
برای حفظ دستاوردهای عظيم خوي�ش ب�رای 
امحا ستم و بهره کشی از خويش هس�ت�ن�د ک�ه 
مرتجعين ح�اک�م در ن�ظ�ان گ�ن�دي�ده س�رم�اي�ه 
داری جهانی اگر نت�وانس�ت�ه اي�ن روز را از 
يادها بزدايد ليک در ت�الش اس�ت ت�ا از اي�ن 
روز روزی بسازد همچون والنتاي�ن ي�ا روز 
مادر و يا از اين دس�ت م�ن�اس�ب�ت�ه�اي�ی ب�رای 
ابراز احساسات غير طبقاتی و پيکارج�وي�ان�ه 

 8و برابری طلبانه ای ک�ه ف�ل�س�ف�ه وج�ودی 
مارس بوده و خ�واه�د م�ان�د . م�رت�ج�ع�ي�ن و 
برنامه ريزانشان آنچنان از روز جهان�ی زن 
نام ميبرند ک�ه گ�وي�ا زن�ان در ج�ام�ع�ه ه�ای 
متعفن ساخته و پرداخت�ه ان�ان ک�ه غ�رق در 
فساد و تباهی خصوصا برای زنان اس�ت ب�ه 
ح�ق�وق خ�وي�ش دس�ت ي�اف�ت�ه و اي�ن�ک ت�ن�ه��ا 
زخمهای خشونت مردان را ب�ر ت�ن خ�وي�ش 
احساس ميکند که انهم مس�ت�ل�زم ان اس�ت ت�ا 
مجري�ان ق�ان�ون ب�ر م�ردان خش�ون�ت ط�ل�ب 
افسار زده تا بر زن�ان س�ت�م و خش�ون�ت روا 
ن��دارن��د . ام��ا ک��ي��س��ت ک��ه ن��دان��د ف��ره��ن��گ 
ارتجاعی و خشونت موجود و هر انچه زنان 
از وجود انان در عذابند ريش�ه در رواب�ط و 
مناسبات ارتج�اع�ی و پ�وس�ي�ده ای دارد ک�ه 
همين حاکمان م�رت�ج�ع س�ع�ی در س�ي�ان�ت و 
پاسداری ان دارند . پس ادعای انان ادع�اي�ی 
بيشرمانه و ف�ري�ب�ک�ارن�ه ب�ي�ش ن�ي�س�ت . در 
جامعه ای که حلقه های اسارت و بردگی ب�ر 
گردن اعضای ان جامعه روز به روز بيشتر 
و بيشتر سنگينی ميکند زن آن ج�ام�ع�ه ن�ي�ز 
نميتواند موجودی ازاد باشد .در ج�ام�ع�ه ای 
که گردانندگان مدعی ان تمامی شيرازه ه�ای 
اخالقی جامعه را بسوی نابودی سوق ميدهند 
و ج�ام�ع�ه در ورط�ه س�ق�وط اخ�الق�ی ق�رار 
گرفته پ�س ادع�ای ان�ان در م�ورد دف�اع از 
حقوق زنان دروغ و ف�ري�ب�ی ب�ي�ش ن�ب�وده و 
نيست . در جامعه ای که سکس برای ام�رار 

معاش به وي�ت�ري�ن گ�ذاش�ت�ه م�ي�ش�ود و ي�ا ب�ا 
خواندن ايتی از کتاب کهنه عصر حجر ب�ن�ام 

م�ارس و  8صيغه شرع�ی م�ي�گ�ردد دي�گ�ر 
روز زن نيز بايستی به ع�ن�وان روز روزی 
همچون روز عش�اق و ي�ا م�ادر و ي�ا روز 
مب�ارزه ب�ا خش�ون�ت ع�ل�ي�ه زن�ان و ي�ا ..... 
معرفی گردد . بج�اس�ت ت�ا در گ�رام�ي�داش�ت 

مارس ( روز ج�ه�ان�ی زن )  8روز تاريخی 
و به پاس مبارزات قهرمانانه زنان کارگ�ر و 
کموني�س�ت رزم�ن�ده از م�ب�ارزات ب�رح�ق و 
برابری طلبان�ه زن�ان در س�راس�ر ج�ه�ان و 
بخصوص ميهن ارتجاع زده خويش ح�م�اي�ت 
نماييم . ي�اداور ش�وي�م ک�ه رم�ز پ�ي�روزی و 
احقاق حقوق زنان در مبارزه بی امان با ب�ی 
عدالتيهای م�وج�ود و ب�ران�داخ�ت�ن رواب�ط و 

اج�ت�م�اع�ی ح�اک�م و   –من�اس�ب�ات اق�ت�ص�ادی 
استقرار نظم نوينی است که پايه های ان ب�ر 
برابری و عدم تبعيض و بدور از استثمار بنا 

 نهاده شود .
 زنان مبارز:

مارس روز ج�ه�ان�ی  8ما ضمن گراميداشت 
زن ، که يک�ی از س�ن�ت ه�ا اص�ي�ل ج�ن�ب�ش 
کارگری و کمونيستی جهان محسوب مي�ش�ود 
، ياد و خاطره تمامی زنان و مردانی را ک�ه 
در راه رهائ�ی زن و در راه م�ح�و س�ت�م و 
استثمار جان باختنه اند گرامی داشته و ه�م�ه 
شما را به ات�ح�اد و م�ب�ارزه ب�رای ب�رق�رای 
جامعه ای عاری از ستم و استثمار و زور و 

 سرکوب فرا می خوانيم .
پُر توان باد مبارزات زنان عليه ستم 

 جنسی و نابرابری اجتماعی!
نابود باد امپرياليسم جهانی بسرکردگی 

 امپرياليسم امريکا !
 زنده باد سوسياليسم
 نابود باد ارتجاع

کميته کردستان سازمان اتحاد فدائيان 
 کمونيست
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مارس ، سمبل مبارزه  8
و اتحاد زنانی که کار 
دستهایشان را برای 
گرفتن سالح پرورده 

 کرده است !

هشم مارس روز تجلي مبارزه 
جهاني عليه تبعيض جنسيتي و 

نابرابري زنان است. هشت مارس 
جامعه بشري را فراميخواند تامهر 

ننگين ستم برزنان و تبعيض 
جنسيتي را از پيشاني خود پاك 

كنند . هشت مارس همچنين 
افشاگرآن مناسبات ارتجاعي 
وپوسيده زن ستيزي است كه 

مدافعين آن درقالب دولتها ، احزاب 
و دسته جات مذهبي و فاشيستي و 

نژادپرست ،موانع گوناگوني دربرابر 
مبارزه براي رهائي زن ايجاد 

ميكنند . ازتضييق حقوق سياسي ، 
اجتماعي و فرهنگي واشاعه 

خرافات مذهبي گرفته تا ابزار 
سركوب و كشار و زندان و شكنجه 

را به كار ميگيرندتا ازگسترش 
مبارزات رهائي بخش زنان 

 جلوگيري بكنند.
.هشتم مارس درعين حال ياد آور 
مبارزات درخشان زنان و مرداني 

است كه براي تحقق برابري زنان و 
نابودي تبعيضات جنسي و بدست 

آوردن دنيائي عاري ازستم واستثمار 
به پا خواستند و جان درراه 

 آرمانهاي انساني خويش گذاشتند.
هشت مارس درس آموزي از 

تجربيات بيش ازيك قرن مبارزه بي 
وفقه عليه تاريك انديشي و ستم 

ونابرابري وتبعيض عليه زنان ونيز 
تاكيد برتداوم مبارزه درزمان حال 
نيز هست. چراكه جامعه طبقاتي 

ونظام سرمايه داري برغم پيشرفت 
هاي علمي ، اما دربازتوليد و تداوم 

تبعض و ستم جنسي و نابرابري 
اجتماعي زنان كماكان نقش درجه 

 اول و اساسي بازي ميكند.
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تقديم به ط�اه�ره ق�ره ال�ع�ي�ن و ه�زاران زن 
م�ب�ارز دي�گ�ر اي��ران�ی ک�ه در راه آزادی و 
برابری و دفاع از حقوق زنان مب�ارزه ک�رده 

 و جان باختند . 
زمانی مارکس اي�ن م�ع�ل�م ک�ارگ�ران ج�ه�ان 

در اياالت متحده آمريکای شمالی ت�ا «  گفت :
زمانيکه برده داری قسمتی از اين جم�ه�وری 
را لکه دار می کرد هرگونه جنبش کارگ�ری 
فلج گرديده بود ، رهائی نيروهای کار س�ف�ي�د 
پوست در جائيکه به ن�ي�روی ک�ار س�ي�اه داغ 
بردگی زده شده اس�ت ، ام�ک�ان پ�ذي�ر ن�م�ی 
باشد . اما در پی العا بردگی يکمرتبه زندگ�ی 
جديدی ظهور کرد ، اولين ثمره جنگ داخلی 
مبارزه و آژيتاسيون برای هشت ساعت ک�ار 

 .«.در روز بود 
امروزه اين الگوی برخورد در م�ورد س�ت�م  

ديدگی زنان در کل جام�ع�ه بش�ری و ب�وي�ژه 
در جوامع عقب مانده بيشت�ر ص�ادق اس�ت . 
راس��ت��ی در ج��ام��ع��ه ای ک��ه ن��اب��راب��ري��ه��ای 
اجتماعی ، اقتصادی ، سياسی ، فره�ن�گ�ی و 
جنسی در مورد زنان ب�ر زم�ي�ن�ه اع�ت�ق�ادات 
مذهبی و سنت های ارتجاعی هزاران ساله ، 
توسط دولت قانونيت می يابد و رسميت پ�ي�دا 
می کند ، در جامعه ای که طبقه سرمايه دار 
 آن بشدت مذهبی ، زن س�ت�ي�ز و ارت�ج�اع�ی

ست حقيقتا هم ، بدون مبارزه ت�وام�ان ع�ل�ي�ه 
اين بردگی عهد عتيق که داغ ننگی است ب�ر 
پيشانی جامعه ايران ، مبارزه بخاط�ر آزادی 
، دمکراسی و سوسياليسم مح�ل�ی از اع�راب 

 نخواهد داشت .
سالها ستمديدگی و ب�ی ح�ق�وق�ی در ج�ام�ع�ه 
ب��غ��اي��ت م��ردس��االران��ه اي��ران و اع��م��ال 
س��ي��اس��ت��ه��ای ارت��ج��اع��ی ، ت��ث��ب��ي��ت ق��وان��ي��ن 
بربرمنشانه توسط جمهوری اسالمی در قبال 
زنان ، امروزه پ�ي�ک�ار ره�ائ�ی زن�ان را در 
سرلوحه مبارزه ب�رای آزادی و دم�ک�راس�ی 
قرار داده است ک�ه ب�دون س�ازم�ان�ده�ی اي�ن 
مبارزه ساير اشکال مبارزه برای دمک�راس�ی 
و مبارزه طب�ق�ه ک�ارگ�ر ب�رای س�وس�ي�ال�ي�زم 

 پيشرفتی نخواهد کرد . 
واقعيت اينست که ستم مضاعف بر زنان در 
جامعه ما ، با آداب و رسوم و فرهنگ ما ک�ه 
ريشه در ب�اوره�ای م�ذه�ب�ی دارد ، آغش�ت�ه 
است که تاثير آنرا در تمامی سطوح ج�ام�ع�ه 
از اف��راد ک��م س��واد و ب��ی س��واد گ��رف��ت��ه ت��ا 
روشنفکران ، ص�اح�ب م�ن�ص�ب�ان دول�ت�ی و 
نخبگان سياسی می ت�وان ب�وض�وح مش�اه�ده 
کرد . ادغام سياست و مذهب در ط�ی ق�رون 
متمادی و غلبه م�ع�ي�اره�ای م�ردس�االری در 
فرهنگ جامعه ما چنان مناسباتی را ب�وج�ود 
آورد که حتی تاث�ي�رات خ�ود را ب�ر ذه�ن�ي�ت 
 روشنفکران جامعه نيز بر جای می گذارد . 

بی جهت نيست که بسياری از روش�ن�ف�ک�ران 
جامعه ما که هنوز دارای فرهنگی مردس�الر 

آزادی  »هستند عمق و مفهوم واقع�ی ش�ع�ار 
زن بهترين معيار آزادی ي�ک ج�ام�ع�ه اس�ت 

بنقل از انگلس ) را درک نکرده اند ، و  ) «
اين عقب ماندگ�ی ي�ک�ی از ض�ع�ف�ه�ای م�ه�م 
روشنفکران جامعه ما در برخورد به مس�ال�ه 
دمکراسی و آزادی نيز هست . شکی ن�ي�س�ت 
که چگونگی موقعيت کنونی زنان می يابد ب�ا 
ارزي�اب�ی از م�ج��م�وع�ه ش�راي��ط ت�اري�خ�ی ، 
اقتصادی ، اجتماعی ، سي�اس�ی و ف�ره�ن�گ�ی 
مورد بررسی قرار گيرد . امروزه زنان اگر 
چه در ج�وام�ع ط�ب�ق�ات�ی ب�ط�ور ک�ل�ی و در 
جامعه ايران ب�ط�ور مش�خ�ص از ي�ک�ط�رف 
بمثابه عضوی از نيروه�ای م�ول�ده ه�م�چ�ون 
مرد تحت استثمار طبقه حاکم ق�رار دارن�د ، 
اما از سوی ديگر ب�ع�ن�وان زن از بس�ي�اری 
حقوق و امت�ي�ازات�ی ک�ه م�ردان در ع�رص�ه 
اج��ت��م��اع و خ��ان��واده از آن ب��رخ��وردارن��د ، 

 محروم هستند . 
از آن گذشته بدليل عقب ماندگی اقتص�ادی و 
س��ط��ح پ��اي��ي��ن آگ��اه��ی و ف��ره��ن��گ م��ردم ، 
مردسالری خود در کنار ساير مصائب نظام 
حاکم بازتوليد و با استثم�ار ط�ب�ق�ات�ی در ه�م 
مياميزد و زن را در موقعيتی قرار ميدهد که 
زير فشار اس�ت�ث�ف�ار و س�ت�م چ�ن�دگ�ان�ه ق�رار 
گيرد . بهمين دليل ه�م هس�ت ک�ه وابس�ت�گ�ی 
های طبقاتی ، فرهنگی و ايدئولوژيک زن�ان 
، در رابطه با شعار و خواست آزادی زن�ان 
عکس العملهای متفاوتی را هم در کل جامعه 
و هم در ميان خود زن�ان ب�ر م�ی ان�گ�ي�زد . 
بويژه در ايران اسالمی که خواستار ت�ح�م�ي�ل 
الگوها و م�دل�ه�ای ارت�ج�اع�ی ب�ن�ي�ادگ�راي�ان�ه 
اسالمی هست نه تنها برخورد م�ردان ب�ل�ک�ه 
حتی خود زنان از اقشار مخت�ل�ف اج�ت�م�اع�ی 
نيز نسبت به م�وض�وع آزادی زن م�ت�ف�اوت 
است .   در ععين ح�ال م�ذه�ب و ب�اوره�ای 
مذهبی نيز نقشه ويژه ای در نحوه ستم کش�ی 
زنان و نيز درک از آزادی زن در جامعه ما 
بازی می کنند . با وجود اين ، نبايد فرام�وش 
کرد که پايمال ش�دن ح�ق�وق زن�ان و اع�م�ال 
تبعيض جنسی در جامعه سرمايه داری ت�ن�ه�ا 
مربوط به نفوذ و پايداری ب�اوره�ای م�ذه�ب�ی 
نيست بلکه ريشه در مالک�ي�ت خص�وص�ی و 
مناسبات حاکی بر اين سيس�ت�م ه�م دارد ک�م�ا 
اينکه امروزه عليرغم تغييراتی که در نتي�ج�ه 
مبارزه زنان و دستاوردهای جنبش کارگ�ری 
در کشورهای سرمايه داری پي�ش�رف�ت�ه ب�ن�ف�ع 
زنان بوجود آمده و زنان به برخی از ح�ق�وق 

خود دست ي�اف�ت�ه ان�د و اگ�ر چ�ه ب�رخ�ی از  
مظاهر زن ستي�زی آن�گ�ون�ه ک�ه در ج�وام�ع 
عقب مانده مرسوم است ديگر وجود ن�دارد . 
اما هنوز در اين کشورها هم شاه�د ت�ب�ع�ي�ض 
در انتخاب شغل ، ميزان حقوق ، رف�ت�ار در 
محيط کار و خانواده هستيم و زن بمثابه ک�اال 

بنحو بسيار گسترده تری وسيله س�ودان�دوزی 
سرمايه داران قرار ميگي�رد . اگ�ر خ�ري�د و 
فروش دختران کم سن و سال و زن�ان ج�وان 
و وادار کردن آنها به بردگی جنسی را که به 
نحو گسترده در اين جوامع رواج پ�ي�دا ک�رده 
است به آن اضافه کنيم عمق فاجعه ن�م�اي�ن�ت�ر 

 ميشود . 
اينها همه نشانه اين اس�ت ک�ه م�ب�ارزه ع�ل�ي�ه 
تبعيض جنسی و آزادی و ب�راب�ری زن�ان از 
مبارزه طبقاتی جدا نيست و ه�ر گ�اه ک�ه در 
نتيجه مبارزات زنان و م�ردان آزادي�خ�واه و 
سوسياليست موردی از ان�ب�وه ت�ب�ع�ي�ض�ات و 
ستم های روا شده بر زنان را بر ميچ�ي�ن�ن�د ، 
نظام سرمايه داری بنا ب�ه خص�ل�ت خ�ود ب�ه 
 بازتوليد مجدد آن به نحو ديگری ميپردازد . 

يعنی اگر باپي�داي�ش م�ال�ک�ي�ت خص�وص�ی و 
تقس�ي�م ج�ام�ع�ه ب�ه ط�ب�ق�ات م�وق�ع�ي�ت وي�ژه 
اقتصادی و ب�ه ت�ب�ع آن ق�ان�ون�ی ب�رای م�رد 
بعنوان رئيس خانواده تامين شد ، وظيف�ه زن 
در تقسيم ک�ار اج�ت�م�اع�ی ب�ه خ�ان�ه داری و 
مواظبت از کودکان و تامين رف�اه و آس�اي�ش 
مرد محدود گرديد و بدين ترت�ي�ب وابس�ت�گ�ی 
اق��ت��ص��ادی دم اف��زون ن��اش��ی از م��ن��اس��ب��ات 
مالکيت خصوصی زن را به برده ای ت�ب�دي�ل 
کرد که ناگزير از تابعيت از فرامين مرد ش�د 
و از وقتی که تکامل مالکيت خصوی زن را 
بمثابه نيروی کار وارد بازار کار و ع�رص�ه 
توليد نمود ميشود گفت که از آن پس زن ه�م 
در خانواده و ه�م خ�ارج از خ�ان�واده م�ورد 
بهرکشی و ستم دوگان�ه ق�رار گ�رف�ت و اي�ن 
وضع در نظام مبتنی بر طبقات ک�ن�ون�ی ن�ي�ز 
کماکان ادامه دارد و بطريق اولی زن ک�ه ب�ا 
آغاز مالکيت خصوصی به بردگی و ارسات 
مرد در آمد ( تمام قوانين مذهبی ، اجت�م�اع�ی 
و سياسی و سنت های ارت�ج�اع�ی ب�رده س�از 
در طول قرون و اعصار در تالش قان�ون�ي�ت 
و مشروعيت بخشيدن به آن بوده و هست�ن�د ) 
آزادی و برابری کامل او و ق�رار گ�رف�ت�ن�ش 
بمثابه رفيق زندگی در کنار مرد ، ه�م�ان�ا ب�ا 
لغو مالکيت خصوصی تحقق خواهد ي�اف�ت . 
اين مقاله ميک�وش�د مس�ال�ه را از اي�ن ج�ن�ب�ه 

 بشکافد . 
اما ابتدا ببينيم در اين رابطه مذهب چه نقش�ی 

 در ستم ديدگی زن بازی ميکند . 
 نقش مذهب :

برخی ها رابطه مذهب و تداوم س�ت�م دي�دگ�ی 
مضاعف زنان را بيشتر در اسالم و ق�وان�ي�ن 
آن جستجو کرده و عمده ميکنند و عمال نق�ش 
و عملکرد م�ذاه�ب دي�گ�ر را ب�ه ف�رام�وش�ی 

 ميسپارند . 
در مورد بني�ادگ�رائ�ی اس�الم�ی و س�ت�م�ه�ا و 
تبعيضاتی که اين مذهب نس�ب�ت ب�ه زن روا 
ميدارد البته ه�رچ�ه ک�ه ه�رچ�ه ب�گ�وئ�ی ک�م 
است . حقوق پايمال ش�ده زن�ان و وض�ع�ي�ت 
آنان در حکومت اسالم�ی اح�ت�ي�اج ب�ه ب�ح�ث 

 زنــده بــاد ســوسيــالــيسم  ! 4صفحه 

 زن و آزادي 
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 مستحکم باد پيوند جنبش طبقه کارگر با جنبشهای مترقی سراسر جهان  !

ندارد ، اما اديان ديگر از جمله مس�ي�ح�ي�ت و 
يهوديت نيز در پايمال کردن حقوق زن�ان در 
تاريخ دارای پيشينه ای بسيار ارت�ج�اع�ی ت�ر 
هستند که بهتر از قواني�ن م�ت�ح�ج�ر اس�الم و 

جمهوری اسالمی نيست . 
داستان خلقت حوا از دنده اضافی آدم ، و ي�ا 
فريب خوردن آدم از حوا ، اينکه ح�وا ب�رای 
بر طرف کردن نيازهای جنسی آدم خلق شده 
است ، از آموزه های مسيحيت است و هن�وز 
هم در مسيحي�ت ارت�دوک�س زن م�ن�ش�ا گ�ن�اه 
محسوب ميشود . کشيشهای ارتدوک�س ب�رای 
پاک م�ان�دن از زن دوری جس�ت�ه و ه�رگ�ز 
ازدواج نمی کنند . همانط�ور ک�ه گ�وي�ا خ�ود 
حضرت مسيح از زنی مقدس و باکره ي�ع�ن�ی 

 متولد شده است .  «مقدس  »مريم 
در آئين مسيحيت ارتدوکس زن موظف است 
فقط بخاطر توليد مثل با م�رد ن�زدي�ک�ی ک�ن�د 
بجز آن نزديکی ب�ا م�رد از گ�ن�اه�ان ک�ب�ي�ره 
محسوب می شود . آئين هايی نظير سنگس�ار 
کردن زنان فی الواقع از يه�ودي�ت ب�ه اس�الم 
رس��ي��ده اس��ت . م��ن��ت��ه��ای م��رات��ب اگ��ر دي��ن 
مسيحيت در مواجه با ت�ح�والت اق�ت�ص�ادی ، 
مجبور ب�ه پ�ذي�رش رف�رم�ه�ائ�ی ش�د ک�ه ب�ه 

معروف است و  «پروتستانيسم  »اصالحات 
رهبران مذهبی تالش کردند تا با دور ريختن 
برخی آئ�ي�ن ه�ای ب�غ�اي�ت ارت�ج�اع�ی ک�ه ب�ا 
تحوالت اجتماعی در تناقض بود خ�ود را ب�ا 
مقتضيات زمان منطبق نمايند ، اما اسالم ب�ر 
خالف مسيحيت شايد بيشت�ر ب�دل�ي�ل س�اخ�ت�ار 
جوامعی که در آن مرسوم است ، در م�ق�اب�ل 
اينگونه تحوالت سرختی نشان داده بويژه در 
زمينه زن خواستار بازگش�ت ب�دوران ق�رون 
وسطی و شرايط زمانی کاتوليسيم و يهودي�ت 
ارتدوکس هستند ، افکار متحجر و جزم های 
کهنه ای که اساسا با حقوق و دس�ت�اورده�ای 
بشری در تناقض ق�رار دارن�د . گ�ذاش�ت�ه از 
نقش مذهب ، ويژگی کشوره�ائ�ي�ک�ه م�ذاه�ب 
مختلف در آنها رواج دارند نيز در پ�اي�داری 
و پابرجائی سنت های ارتجاعی و از ج�م�ل�ه 
زن ستيزی ، نقش بازی می کنند . ل�ذا ع�ل�ل 
پايداری اين پديده را نه تنها در ويژگی ادي�ان 
بلکه در ويژگی کشورهای خ�اوورم�ي�ان�ه ک�ه 
دي��ن اس��الم در آن��ه��ا رواج دارد ن��ي��ز ب��اي��د 
جستجو کرد . سرمايه داری در اين کشوره�ا 
ب��ع��ل��ت خص��وص��ي��ت م��خ��ت��ص خ��ود بس��ي��ار 
ناموزون و ناهنجار رشد کرده است . ش�ي�وه 
توليد ما قبل سرمايه داری م�دت�ه�ا ه�م�چ�ن�ان 
بخش مه�م�ی از س�اخ�ت�اره�ای اق�ت�ص�ادی و 
اجتماعی اين جوامع را تشکيل می داده است 
و زمينه های مادی بقای قوان�ي�ن م�ت�ح�ج�ر و 
دوام ارزشها و سنن کهن�ه م�ذه�ب�ی ف�ئ�ودال�ی 
بويژه در م�ورد ح�ق�وق زن�ان را ب�ازت�ول�ي�د 

ميکند . در اين قبيل کشورها م�ذه�ب ب�م�ث�اب�ه 
ايدئولوژی طبقات حاکم در طول تاريخ نق�ش 
اساسی ايفا کرده است . در مورد روابط زن 
و مرد نيز نقش مذهب و ق�وان�ي�ن آن ک�ه ب�ه 
ري��زت��ري��ن مس��ائ��ل خص��وص��ی اف��راد ن��ي��ز 
پرداخته است ، بسيار بارز و ت�ع�ي�ي�ن ک�ن�ن�ده 
است . در اين رابط�ه ادي�ان ع�م�وم�ا و دي�ن 
اسالم خص�وص�ا زن را ج�زئ�ی از ق�ل�م�رو 
مردان محسوب داشته و خواستار آن است ت�ا 
مردان زنان خود را بمثابه ماي�م�ل�ک خ�وي�ش 
پنداشته و بر آن اساس با آنها رف�ت�ار ک�ن�ن�د . 
زنان را مثل ابزار توليد ، زمين و احشام ب�ه 
مايملک خود در آورند و بر آنان استيال يابن�د 
و در دفاع از اين مايم�ل�ک اس�ت ک�ه ب�ط�ور 
مثال ميبينيم حجاب تقريبا در همه اديان م�ه�م 
مرسوم بوده و جايگاه ويژه ای داشته است و 

اس��الم م��ک��ت��ب م��اس��ت ،  »ام��روزه ش��ع��ار 
محصول همين ط�رز  «حجاب سنگرماست . 

تفکر است ، که به شکل دگم و ع�ق�ب م�ان�ده 
در برابر تحوالت مقاومت ميکن�د . پ�اي�داری 
اين سنتهای ارتجاعی و ت�ب�دي�ل ش�دنش�ان ب�ه 
آداب و رسوم در نزد خانواده ها شرايطی را 
پيش مياورد که آنها احساس ميکنن�د ک�ه اگ�ر 
زن از خانه بيرون رود از کنت�رل او خ�ارج 
شده است . از اين�رو ع�ل�ي�رغ�م اي�ن�ک�ه ح�ت�ی 
امروز که نظام س�رم�اي�ه داری و ن�ي�ازه�ای 
فزاينده خود زندگی زنان را در خانواده های 
سنتی نيز به کار در خارج خ�ان�واده م�ج�ب�ور 
نموده است . ام�ا ه�ن�وز ه�م م�ی ب�ي�ن�ي�م اي�ن 
احساس وجود دارد که خروج زن از خانه و 
وارد ش��دن��ش ب��ه ب��ازار ک��ار در اف��ک��ار 
بينادگرايان بمث�اب�ه از ه�م پ�اش�ی پ�اي�ه ه�ای 
ارزش و تعرض به مالکيت خصوصی آن�ه�ا 
تلقی ميگردد . از اينرو زمانيکه بنيادگ�راي�ان 
سيستمهای ارزشی و اعتقادات خود را مورد 
هجوم می يابند و احساس می کنند که قل�م�رو 
زير نفوذشان از کنترل خ�ارج م�ی ش�ود از 
محل قدرت خود به دفاع  بر می خي�زد . ل�ذا 

سلطه ج�وي�ان�ه  »برای نجات جامعه از اميال 
کمونيسم و يا فره�ن�گ م�ت�رق�ی ت�ر دي�گ�ر  «

جوامع ، ابتدا زنان بايد زي�ر ک�ن�ت�رل درآي�ن�د 
، ال�ج�زاي�ر ،  1357نمونه ايران بعد از قيام 

ترکيه و افغانستان و نمونه های دي�گ�ر . ام�ا 
چرا بخش وسيعی از نه تنها زنان سنتی بلکه 
تحصيکرده و روشنفکر و حتی زنان مت�م�ول 
و بورژوا نيز که خود قرب�ان�ي�ان ف�ردای اي�ن 
سيستم فکری هستند باي�ن�گ�ون�ه ج�ن�ب�ش ه�ای 
ارتجاعی پيوسته و از اي�ن اي�ن�گ�ون�ه اف�ک�ار 

ارتجاعی و زن ستيز حمايت ميکنند ؟ 
 زنان و نهضت های اسالمی : 

با وجود اينکه سلطه امپرياليسم و اس�ت�ع�م�ار 
در ابتدا مانع بزرگی در مقابل تحوالت عينی 
انقالبی ، دمکراتيک و رشد آگ�اه�ی در اي�ن 
جوامع محسوب می شد ، مع�ه�ذا در ج�ري�ان 
تحوالت درونی سرمايه و رشد ان�ح�ص�ارات 

، صدور سرمايه و صنعت ، ب�ت�دري�ج ان�ج�ام 
يک سلس�ل�ه رف�رم�ه�ای ب�ورژوائ�ی و ن�ي�م�ه 
بورژوائی را ضروری ساخت . اين رفرف�ه�ا 
که با رواج سريع فرهن�گ و ش�ي�وه زن�دگ�ی 
جديد توام ب�ود ، در م�وق�ع�ي�ت و م�ن�اس�ب�ات 
اجتماعی زنان نيز تحوالت چندی را موج�ب 
شد ، فرهنگ سنتی و مذهبی فئودالی نه تن�ه�ا 
در مي�ان اقش�ار م�ت�وس�ط ش�ه�ری ب�ل�ک�ه در 
روستاها نيز انسجام قبلی خ�ود را از دس�ت 
دادند ، و ارزشها و نرمهای فرهن�گ غ�رب�ی 
که بويژه در ميان نسل جوان اين اقشار نف�وذ 
فزاينده ي�اف�ت�ه ب�ود ، ب�ت�دري�ج ب�ه دوگ�ان�گ�ی 
فرهنگی و هويت و ارزشهای اجتماع�ی اي�ن 
اقش��ار م��ن��ج��ر ش��ده و آن��ه��ا را ب��ا تض��اد و 
تناقضات عديده ای مواجه ساخت . ش�ک�س�ت�ه 
شدن تدريجی مناسبات نظام نيمه ف�ئ�ودال�ی ، 
گس��ت��رش ص��ن��اي��ع ، ک��ارن��ج��ات ، رش��د 
بوروکراسی و خدمات ، نه تنها ني�روی ک�ار 
روستاها و قصبات را به سوی شهرها روانه 
می کرد بلکه در رابطه با ني�ازه�ای م�ت�ق�اب�ل 
ب��ازار ک��ار و ن��ي��از خ��ان��واده ب��رای ت��ام��ي��ن 
م�ع�ي�ش��ت خ�ود ، ب�ت�دري�ج ت�ح�ص�ي��ل و ک��ار 
کارگران زن را ن�ي�ز ب�ه ي�ک رون�د اج�ب�ار 
اقتصادی تبديل ک�رد ، ام�ا اي�ن ه�ن�وز ن�م�ی 
توانست به معنی رهائی نس�ب�ی زن از س�ت�م 
دوگ�ان��ه و ت��ع�ص��ب��ات م��ذه��ب�ی و ن�اب��راب��ری 
حقوقی و جنسی محسوب شود . زنان ش�اغ�ل 
نه تنها زي�ر فش�ار ک�ار روزم�ره ع�م�دت�ا ب�ا 
دستمزد کم قرار گرفتند بلکه در ع�ي�ن ح�ال 
کار خانه داری ، بچه داری ، رس�ي�دگ�ی ب�ه 
شوهر و مهمانان و غ�ي�ره و غ�ي�ره ن�ي�ز ب�ر 
دوش آنها سنگينی کرد . گذشته از آن ب�دل�ي�ل 
ت��داوم رس��وم و ق��واع��د م��ردس��االری در 
فرهنگ جامعه و ت�ل�ق�ي�ات�ی ک�ه م�رد از زن 
بمثابه کاال جهت ب�رط�رف ک�ردن ن�ي�ازه�ای 
مرد وجود داشت . در محيط کار ن�ي�ز م�ورد 
سواستفاده ها و فشارها و اهانت های جن�س�ی 
روسا و همکاران مرد خ�ود ن�ي�ز ق�رار م�ی 
گرفتند . آداب و رس�وم و ق�واع�د س�ن�ت�ی در 

،  «کش��ف ح��ج��اب  »اج��ت��م��اع و خ��ان��واده 
فرهنگی مآبی و فرهنگ غربی در ادارت ، 
محل کار و محيط بيرون تشويق می شد و ب�ا 
توجه به سطح آگاهی و محدوديتهای زن در 
چنين جوامعی ، فشار طاقت فرسای استثم�ار 

 5صفحه 

با كمك ها مالي خود 
سازمان اتحاد فدائيان 
كمونيست را ياري 

 رسانيد .

 زن و آزادي ...
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 رهائی زنان و تحقق خواسته های بر حق آنان بدون نابودی طبقات ميسر نخواهد شد !

و ستم دوگانه با بی هويتی و درهم ريخ�ت�گ�ی 
فرهنگی توام می گشت ، درس�ت در چ�ن�ي�ن 
شرايطی که زن از هر سو زير فشار جسمی 
و روح��ی ق��رار دارد ت��زه��ا و ب��دي��ل ه��ای 
اس��الم��ی ، ام��ث��ال ش��ري��ع��ت��ی ، آل اح��م��د ، 
مجاهدين ، مطهری و نظاير اينها در ايران ، 
المهدی در الجزاير ، پاکس�ت�ان ، کش�وره�ای 
آسيای ميانه ، ترکيه و مصر در ميان بخش�ی 
از زنان تحصيلکرده نيز مطلوبيت و جذابيت 
ياف�ت و در ش�راي�ط�ی ک�ه از ج�ن�ب�ش ق�وی 
کارگری خبری نيست و نيروهای انقالبی ي�ا 
سرکوب می شوند و يا ب�دل�ي�ل ع�دم ش�ن�اخ�ت 
ن�م��ی ت��وان��ن��د راه ح��ل و ب��رن��ام��ه ای ب��رای 
معضالت جامعه از جمله زنان ارائه ده�ن�د . 
ايدئولوژيکهای مذهبی ع�ن�اص�ر الزم ب�رای 
شک�ل گ�ي�ری ي�ک ه�وي�ت م�ذه�ب�ی و ب�دي�ل 
اسالمی زنان را ف�راه�م م�ی آورن�د . ب�دي�ن 
ترتيب می توان پ�ی ب�رد ک�ه چ�را ع�ل�ي�رغ�م 
مدلی که نهضت های اسالم�ی از زن ارائ�ه 
می دهند ، گرايش به بنياد گرائی اس�الم�ی ، 
و يا اسالم منهای برخی ظواهر بنيادگرائی ، 
نه تنها در ايران بل�ک�ه در اک�ث�ر کش�وره�ای 
خاورميانه ، و آفريقا نظير پاکستان ، ت�رک�ي�ه 
، افغانستان ، اردن ، لبنان ، مصر ، مراکش 
و الجزاير و غيره نه فقط از جانب وابستگان 
به خانواده های سنتی بلکه از طرف ب�خ�ش�ی 
از زنان تحصيلکرده و روشنفکر هم در يک 
دوره پذيرفته می شود ، ه�ر چ�ن�د ک�ه خ�ود 
اولين قربانيان بني�ادگ�رائ�ی اس�الم�ی در اي�ن 
جوامع هستند . بدين ترتيب ادغام سي�اس�ت و 
مذهب اين بار بصورت م�ق�اوم�ت در ب�راب�ر 
بی هويتی و ب�ن�وع�ی اب�زاری ب�رای ه�وي�ت 
يابی زنان و تداوم مبارزه ظاهر می گ�ردد و 
بمثابه ايدئ�ول�وژی اقش�ار ت�ح�ص�ي�ل�ک�رده در 
سنت صدها ساله بی حقوقی زنان ادغ�ام م�ی 
گردد . يعنی يک ن�وع ب�ازگش�ت ب�ه م�ذه�ب 
صورت می گيرد ، بازگشت به موضع سنت 
پدران و مادران ... نگاهی به رفتار و س�ن�ت 
های بخشی از زنان طب�ق�ه م�ت�وس�ط و ح�ت�ی 
مرفه اي�ران�ی ، ک�ه س�ال�ه�اس�ت در اروپ�ا و 
آمريکا زندگی ميکنند و بعد از ليفت و ل�ي�س 
های شبانه در کلوپهای مدرن رقص و ق�م�ار 
و عياشی ، اما پ�ه�ن ک�ردن س�ف�ره حض�رت 
عباس يادشان نميرود و ده ه�ا ن�م�ون�ه دي�گ�ر 
بيانگر تنها گوشه ای از واقعييت فوق است . 
در اينجا نيازی به شرح حض�ور و ف�ع�ال�ي�ت 
زنان در حرکتهای اسالمی در خاورمي�ان�ه و 
آسيا و آفريقا نميبينم ن�گ�اه�ی ب�ه ج�ن�ب�ش�ه�ای 
ارتجاعی اسالمی چند دهه گذشته بويژه ب�ع�د 
از شکست سوسياليسم در ات�ح�اد ش�وروی و 
غائب بودن يک جنبش سوسياليستی قوی اين 
واقعييت را آشکار ميسازد . ب�راب�ری زن و 

مرد و ادغام مذهب و سياست : از زم�ان�ه�ای 
قديم تا کنون ، سواستفاده از باورهای مذهبی 
م���ردم ي���ک���ی از اب���زاره���ای پ���رق���درت 
ح��ک��وم��ت��گ��ران م��ح��س��وب م��ی ش��ده اس��ت . 
امروزه در جوامع س�رم�اي�ه داری ن�ي�ز دي�ن 
بمثابه بخشی از دستگاه ايدئ�ول�وژي�ک دول�ت 
برای تحکيم پايه های نظام طب�ق�ات�ی ، ب�ک�ار 
گرفته می شود ، ت�وس�ل جس�ت�ن ب�ه ج�ه�ال�ت 
توده ای و باورهای مذهبی و خرافی مردم ، 
ساختن و پ�رداخ�ت�ن اس�ط�وره ه�ای م�ذه�ب�ی 
ابزاری اس�ت ک�ه دول�ت�ه�ای دي�ک�ت�ات�وری و 
غيردمکراتيک بوسيله آن افکار عم�وم�ی را 
ف�ري�ب داده و س��رک�وب م�خ�ال��ف�ي�ن خ�ود را 
مشروعيت می بخشند . همانطور ک�ه گ�ف�ت�ي�م 
هر چند که اصلحات پروتستانی در مسيحيت 
در قرن شانزدهم زمينه های جدائ�ی دي�ن از 
دولت در نظام بورژوازی را فراه�م ک�رده ، 
اما هنوز هم دخال�ت غ�ي�ر مس�ت�ق�ي�م دي�ن در 
سياست در اين کشورها به حيات خ�ود ادام�ه 
می دهد . در پيش�رف�ت�ه ت�ري�ن اي�ن کش�وره�ا 
نظير سوئد که در آن بخش زي�ادی از م�ردم 
به دين و خدا باور ندارند نيز نميتوان م�دع�ی 
شد که بطور مثال دين از آموزش و پرورش 
جداست ، در اين کشورها کليسا در تع�ل�ي�م و 
تربيت کودکان از همان دوران کودکستان ب�ا 
توسل جستن به م�راس�م و اع�ي�اد م�ذه�ب�ی و 
کشاندن کودکان هر از گاهی به کليساها و ي�ا 
اجرای مراسم م�ذه�ب�ی در م�دارس ، ع�م�ال 
افکار کودکان را از همان دوران طفوليت به 
باورهای مذهبی آغشته ک�رده و دخ�ال�ت در 
امور آموزش و پرورش کودکان را ب�ط�ري�ق 
ديگری پی ميگيرند . اما بدليل ويژگی تح�ق�ق 
سرمايه داری در اي�ران ک�ه اص�الح�ات در 
دين حتی به اندازه ترکيه دوران آتاترک ن�ي�ز 
صورت نگرفت . ب�ورژوازی اي�ران خ�ي�ل�ی 
زود به سازش با روح�ان�ي�ت و م�الک�ي�ن ت�ن 
داد . مذه�ب چ�ه در اپ�وزيس�ي�ون و چ�ه در 
دستگاه دولت به حيات موثر خود ادامه داد . 
در دوران رژيم پهلوی هم برخی مخالفتها ب�ا 
سران روحانيت ، عمدتا به مخالفت با ق�درت 
رهبران مذهبی محدود می شد تا ايجاد زمينه 

خدا ، ش�اه ،  »های رفرم در مذهب ، شعار 
ب��ي��ان��گ��ر ت��الش رژي��م ش��اه در  «م��ي��ه��ن 

بکارگيری مذهب جهت تحکيم ق�درت درب�ار 
م�ح�س�وب م�ی ش��د . اش�اع��ه دي�ن ، اش�اع��ه 
خرافات ، زنده کردن سن�ت�ه�ای ارت�ج�اع�ی ، 
ب��رت��ری ن��ژادی و م��ذه��ب��ی ، ه��راس از 
آزاديهای مدن�ی و ان�زج�ار از س�وس�ي�ال�ي�س�م 
جايگاه خاصی در س�ي�اس�ت ط�ب�ق�ات دارا و 
قدرتهای حاکم بر ايران بازی ک�رده اس�ت ، 
از دير باز ناسيوناليسم عظمت طلب اي�ران�ی 
و مذهب از جمله وس�اي�ل�ی ب�ودن�د ک�ه ب�رای 
سرکوب دمکراسی و قلع و ق�م�ع تش�ک�ي�الت 
دمکراتيک و کارگيری بکار گرف�ت�ه ش�دن�د . 
رضا شاه که خود در م�ي�ان ط�ب�ق�ه م�ت�وس�ط 

در اي�ران  «پاي�ه گ�ذار م�درن�ي�س�م  »بعنوان 
معروف شده و در عي�ن پ�ي�اده ک�ردن کش�ف 
حجاب اجباری ، خود روزه�ای ع�اش�ورا و 
تاسوعا در صف اول سي�ن�ه زن�ان دس�ت�ج�ات 
بزرگ مذهبی به سينه زنی و ع�زاداری م�ی 
پرداخت و محمدرض�اش�اه پس�ر وی ب�ع�د از 
س��رک��وب ج��ن��ب��ش دم��وک��رات��ي��ک و ان��ق��الب��ی 
آذربايجان و کردستان اشاعه ده�ن�ده رس�م�ی 
عقب مانده ترين اوهام مذهبی در م�ي�ان اي�ن 
خلقها بود . عالوه بر آن بايد دانسته شود ک�ه 
بورژوازی ايران در کليت اش بسيار مذهب�ی 
و ارتجاعی نه تنها بوسيله اين طبقه م�دام در 
جهت تحميق افکار عمومی و سواس�ت�ف�اده از 
ب��اوره��ای م��ذه��ب��ی در غ��ارت و چ��پ��اول و 
استثمار توده ه�ای م�ردم زح�م�ت�ک�ش ب�ک�ار 
گرفته می شده است ، بلکه اساسا اين باورها 
آن��ه��م بش��ک��ل ارت��ج��اع��ی آن ، آن��چ��ن��ان در 
باورهای اين طبقه نهادی شده است ک�ه خ�ود 
به ست�ون ف�ق�رات ت�ح�ک�ي�م و ب�ازس�ازی اي�ن 
باورهای مذهبی ارتجاعی  در اي�ران ت�ب�دي�ل 
شده است ، روش برخورد اين طبقه با زن�ان 
که نمونه های عينی فراوانی م�ی ت�وان ذک�ر 
کرد ، تنها گوشه ای از ماهيت ارتجاعی اي�ن 
طبقه را نشان ميدهد . کشيدن ديوارهای  بلند 
به دور خانه ه�ای م�ج�ل�ل ، ب�رای ح�ف�اظ�ت 
زن�ان خ��ود از دي�د ه�م��س�اي��گ�ان ، س��رم�اي��ه 
گذاری در ساختن مس�اج�د و م�دارس ک�ام�ال 
مذهبی ، چ�ن�د ه�م�س�ری و ج�اری س�اخ�ت�ن 
قوانين صيغه وغيره تنها در ح�وزه اس�ت�ف�اده 
اين طبقه معنی پيدا ميکند ، از اينروس�ت ک�ه 
انتظار رفرم واقعی در مذهب بوسي�ل�ه اي�ن�ان 
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در جامعه سرمايه داري ، زنان عالوه بر تحمل نابرابري و تبعيض جنسي و كار طاقت 
فرساي خانگي ، با تشديد استثمار ، تبعيض در محل كار ، تفاوت در ميزان حقوق در 

برابر كار مشابه با مردان ، مواجه اند و زنان ناچارند عالوه بر مبارزات با تمام تبعات 
مردساالري در خانه و اجتماع ، با عوامل استثمار خود نيز پيگيرانه مبارزه بكنند . 
بدين ترتيب مبارزه رهائي بخش زنان از قيد و بندهاي مردسالري و قوانين عهد 
عتيق با مبارزه براي آزادي و عدالت اجتماعي و سوسياليسم گره ميخورد و زنان 

براي برانداختن يوغ بردگي جنسي ناچارند به مبارزه بر عليه نابرابري هاي 
اقتصادي و سياسي در جامعه نيز برخيزند و براي رسيدن به جامعه اي عاري از ستم 

  و استثمار و زور و سركوب مبارزه كنند .
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تصوری پوچ و باطل م�ح�س�وب م�ي�گ�ردد و 
اين طبقه اصلی ترين عامل مادی و م�ع�ن�وی 
برپايی حکومت مذهبی ارتجاعی در ايران و 
عامل پايداری آن تاکنون محسوب ميگ�ردد . 
بعد از روی کار آمدن جمهوری اسالم�ی در 

اي�ن رژي�م ن�ي�ز ب�وي�ژه ب�وس�ي�ل�ه  1357قيام 
استفاده از اعتقادات مذهبی مردم و با اش�اع�ه 
خرافات و تح�ري�ک م�ردم ، ب�ي�ش از ب�ي�ش 

، منافق ، «محارب  »مفاهيم ارتجاعی نظير 
کافر ، بی حجابی ، بد حجاب و غيره را در 
محيط س�ي�اس�ت ب�ک�ارگ�رف�ت�ه و ب�دي�ن�وس�ي�ل�ه 
توانست آزاديهای سياسی بدست آم�ده ت�وس�ط 
مبارزات مردم را باز پس گرفته و س�رک�وب 
هر نوع حرکت دم�ک�رات�ي�ک آزادي�خ�واه�ان�ه 
بخصوص درباره زنان را با توسل به قوانين 
و روابط عهدعتيق سرکوب نمايد . اما آن�چ�ه 
که رژي�م اس�الم�ی را از س�اي�ر رژي�م ه�ای 
ديکتاتوری و توتاليتر م�ت�م�اي�ز م�ی س�ازد ، 
ه��م��ان��ا س��ت��م مض��اع��ف و تش��دي��د اس��ت��ث��م��ار 
زايدالوصف زنان است . رژي�م اس�الم�ی ب�ا 
تثبيت حقوق مردساالری و ادغام کامل آن ب�ا 
سياست و استثمار طبقاتی ش�ک�ل خ�اص�ی از 
مالکيت بر زن را تجويز م�ی ن�م�اي�د . ب�دي�ن 
ترتيب پايه های اج�ت�م�اع�ی دي�ک�ت�ات�وری را 
گسترش داده و آن�را در ن�ه�اد خ�ان�واده ن�ي�ز 
بازتوليد می کند . در رژيم اس�الم�ی ق�وان�ي�ن 
مالکيت خصوصی ب�ط�ور ک�ل�ی ب�ر راب�ط�ه 
اجتماعی زن و مرد ح�اک�م ب�وده و م�رد در 
ن�ه��اد خ��ان��واده ( و اک��ن��ون ب��ا ط��رح ع�ل��ن��ی 
ازدواج موقت ) حتی در رابطه با بي�رون از 
خانواده دارای مالکيت حقوقی بر زن است ، 
مالکيت مطلق مرد ، تمکين مطلق از ط�رف 
زن ، چنين است قوانين ارتجاعی مذهبی ک�ه 
توسط رژيم جمهوری اس�الم�ی ب�ر م�ق�درات 
زن ح��اک��م ش��ده اس��ت و بص��ورت ق��ان��ون 
رسميت داده شده است . بطور مث�ال ح�ج�اب 
سندی است که از ي�ک ط�رف ن�ق�ض آزادی 
زن و زندانی ب�ودن وی در حص�ار ت�ع�ي�ي�ن 
شده توسط مرد را ثابت می کن�د و از س�وی 
دي�گ��ر ش��ک�ل م�ال��ک�ي��ت م��رد ب��ر زن را ب��ه 
عريانترين شکل به نمايش م�ی گ�ذارد . ب�ی 
جهت نيست که مبارزه با حجاب م�ب�ارزه ای 
می شود بر عليه قدرت حاکم که خ�ود ن�ط�ف�ه 
ه��ای م��ب��ارزه ع��ل��ي��ه اس��ت��ث��م��ار و م��اک��ل��ي��ت 
خصوصی را نيز حم�ل م�ی ک�ن�د . م�ب�ل�غ�ان 
رژي��م ن��ي��ز ب��وس��ي��ل��ه م��ردان و ت��ح��ک��ي��م 
مردساالری در ميان خانواده و اجتماع ب�ه�ره 

 می جويند . 
 استثمار زنان : 

همانطور که گفتيم نابرابری زن و م�رد ک�ه 
از ميراث های شرايط پيش�ي�ن م�ی ب�اش�د در 
عين حال معلول سرکوب اقتصادی زنان نيز 

در ب�ي�ن ج�م�اع�ت ه�ای خ�ان�گ�ی  »هست . 
اش�ت�راک��ی ک�ه��ن�ه ، ک�ه زوج��ه�ای م��ت�ع�دد و 
فرزندان آنها را در ب�ر م�ی گ�رف�ت ، اداره 
امور خانه به زن واگذار شده بود ، ه�م�چ�ون 
تهيه غذا که ب�ه م�رد واگ�ذار ش�ده ب�ود ي�ک 
صفت ضروری اجتماعی و عموم�ی بش�م�ار 
می رفت . با پيدايش خ�ان�واده پ�درس�االری ، 
وضع تغيير ک�رد اداره ام�ور خ�ان�ه خ�دم�ت 
اجتماع�ی خ�ود را از دس�ت داد و ب�ه ي�ک 
خدمت خصوصی مبدل شد ، و زن نخس�ت�ي�ن 
خادم خانه ش�د از اي�ن�رو ، از رون�د ت�ول�ي�د 
اجتماعی بيرون رانده شد و تنها صن�ع�ت پ�ر 
دامنه راه شرکت در توليد اجتماعی را ب�رای 
او و تنها برای زن کارگر باز ک�رده اس�ت . 

اما اين امر چنان صورت گ�رف�ت ک�ه زن  «
هنگاميکه وظايف خود را در خانه انجام م�ی 
دهد از توليد عمومی جدا و برکنار می م�ان�د 
و ه�ي�چ چ�ي�زی ن�م�ی ت�وان�د ب�دس�ت آورد و 
هنگاميکه می خواه�د در ص�ن�ع�ت ع�م�وم�ی 
شرکت کند و خرج زندگی خ�ود را مس�ت�ق�ال 
بدست آورد در وضعيتی ن�ي�س�ت ک�ه ب�ت�وان�د 
وظايف خانگی خود را انج�ام ده�د ... آن�چ�ه 
که در مورد کار زنان در ک�ارخ�ان�ه ص�ادق 
است در کلي�ه رش�ت�ه ه�ای دي�گ�ر از ج�م�ل�ه 
پزشکی و حقوق نيز صادق است : خ�ان�واده 
جديد بر بردگی خانگی بی نقاب ي�ا ب�ا ن�ق�اب 
زن مبتنی است . جامعه م�ج�م�وع�ه ت�رک�ي�ب�ی 
است که ملکولهای تشکيل دهنده آن عب�ارت�ن�د 
از خانواده ه�ای م�ن�ف�رد . ام�روزه م�رد در 
اکثر موارد بويژه در ميان ط�ب�ق�ات ث�روم�ن�د 
بايد نان آور خ�ان�ه ب�اش�د و اي�ن ام�ر ب�ه او 
موضعی مسلط می بخشد ک�ه ن�ي�از ب�ه ه�ي�چ 
اعتبار قانونی خاصی ن�ي�س�ت ، در خ�ان�واده 
مرد بورژوا و زن پرولتارياست ، در دن�ي�ای 
ص�ن�ع�ت پ��س از آن�ک��ه ه�رگ�ون��ه ام�ت�ي��ازات 
قانونی ويژه طبقه سرمايه دار کن�ار گ�ذاش�ت�ه 
شد و برابری ح�ق�وق�ی ک�ام�ل ه�ر دو ط�ب�ق�ه 
مستقر می شود . خصل�ت وي�ژه س�رک�وب و 
ستم اقتصادی بر دوش پرول�ت�اري�ا س�ن�گ�ي�ن�ی 
ميکند و با تمام حدت و شدت خود برجسته و 
ن��م��اي��ان م��ي��ش��ود ، ج��م��ه��وری دم��ک��رات��ي��ک 
آنتاگونيسم ميان دو طبقه را ب�ر ن�م�ی ان�دازد 
برعکس زمينه ای را فراهم می ک�ن�د ت�ا اي�ن 
آنتاگونيسم رشد يابد و حق خود را در ج�ن�گ 
طبقاتی پيدا کند ، نظير همين خص�ل�ت وي�ژه 
تس��ل��ط م��رد ب��ر زن در خ��ان��واده ج��دي��د و 
ضررت استوار ب�راب�ری واق�ع�ی اج�ت�م�اع�ی 
ميان اين دو است ، متنا آنگاه کامال به منصه 
ظهور می رسد که هنوز ه�ر دو ط�رف در 
برابر قانون به تمامی ي�ک�س�ان ب�اش�ن�د آن�گ�اه 
آشکار می شود که نخستين شرط آزادی زن 
و مرد و ورد دوباره تمامی زنان به ص�ن�ع�ت 
عمومی و اجتماع�ی مس�ت�ل�زم اي�ن اس�ت ک�ه 

 )«خانواده دي�گ�ر واح�د اق�ت�ص�ادی ن�ب�اش�د 
 انگلس ).

 کارخانگی چيست ؟  
کار خانگی در حقيقت بخشی از م�ازاد ک�ار 
است که در جريان توليد سرمايه داری بک�ار 
گرفته می شود ، م�ق�دار ک�ار زن در خ�ان�ه 
بمراتب زيادتر از ارزش مصرفی اس�ت ک�ه 
از دستمزد شوهر به او ميرسد . کارخ�ان�گ�ی 
با کاهش مدت زم�ان ک�ار الزم و ب�ا ارزش 
ني�روی ک�ار دس�ت�م�زدی در س�رم�اي�ه داری 
کالسيک از جمله عب�ارت از اي�ن اس�ت ک�ه 
کار دستمزدی ، کار آزادی است ک�ه ک�ارگ�ر 
از طريق ارائه آن در بازار ک�ار، ک�ار خ�ود 
را در مقابل مبلغ م�ع�ي�ن�ی ب�ه ک�ارف�رم�ا م�ی 
فروشد . بقيه روز را برای خود آزاد است و 
تعهدی به کارفرما ندارد و در عين حال آزاد 
است تا ک�ار خ�ود را ب�ه ک�ارف�رم�ای دي�گ�ر 
بفروشد ، اما کار خانگ�ی ک�ار آزاد ن�ي�س�ت. 
برای زن خانه دار ساعت کار معين�ی وج�ود 
ندارد . برای وی ميان کارخانگی ت�ف�ري�ح ي�ا 
اسراحت ، ت�ف�اوت زي�ادی وج�ود ن�دار . ن�ه 
روابط او با شوهر رابطه کارفرما و ک�ارگ�ر 
است و ن�ه م�ی ت�وان�د ک�ارف�رم�ای خ�ود را 
عوض کند و نه قوانين خاصی به اين رواب�ط 
ح��ک��م��روائ��ی م��ي��ک��ن��د . در س��رم��اي��ه داری 
پيشرفته حداقل ب�رای زن ، ق�ب�ل از ازدوج 
امکان اشتغال هرچند ب�ا دس�ت�م�زد ک�م�ت�ر از 
مرد ، اما وجود دارد . به�م�ي�ن خ�اط�ر زن�ان 
ش��اغ��ل ق��ب��ل از ط��ري��ق در آم��د پ��در ت��ن��ه��ا 
سرپرست و نانده خان�ه ب�ح�س�اب ن�م�ی آي�د . 
بنابراين نوع خاصی از روابط و مناسبات و 
فرهنگ شکل گرفت�ه ک�ه آزادی و اس�ت�ق�الل 
زن را نسبت به جوامع عق�ب م�ان�ده ح�دودی 
تامين کرده است . سيستم اخذ ماليات و شي�وه 
برخورد دولت طوری اس�ت ک�ه زن را در 
جريان درآمد شوهر ق�رار م�ي�ده�د ، ام�ک�ان 
اينکه شوهر م�ق�داری از دس�ت�م�زد خ�ود را 
پنهان کند وج�ود ن�دارد و ي�ا بس�ي�ار مش�ک�ل 
است از نظر واگذاری فرزندان ، حق نفقه و 
غيره و قوانين طالق ح�ق�وق خ�اص�ی را ب�ه 
زن تفويض کرده و سيستم رفاه اجتماعی اين 
مکان را به زن تفويض کرده ت�ا اج�ت�م�اع از 
زنان بدون شوهر و بدون شغل حمايت نم�اي�د 
و نيز زن با اوالد ح�رام�زاده خ�ود ( چ�ه از 
شوهر قانونی و غ�ي�ره ) ه�م م�ی ت�وان�د در 
جامعه زندگی کند و از طريق کم�ک ه�زي�ن�ه 

 حق تعيين سرنوشت حق مسلم خلقهاست ! 7صفحه 

) ارگان شورای مرکزی 13راه سرخ ( شماره 
داخل کشور سازمان منتشر شد . آخرين 
را انتشارات سازمان اتحاد فدائيان کمونيست 
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مخارج فرزندان خود را ت�ام�ي�ن ن�م�اي�د . در 
سرمايه داری تقسيم ج�ن�س�ی ک�ار ب�ر اس�اس 
کار خانگی و کار دس�ت�م�زدی از ت�ق�س�ي�م�ات 
اوليه سازمان اجتماعی کار بوده است ، معذا 
ام��روزه ک��االئ��ی ش��دن خ��دم��ات خص��وص��ی 
بخش بزرگی از ک�ار خ�ان�گ�ی را ب�ه ب�ازار 
مصرف منتقل نموده است . از ج�م�ل�ه ب�چ�ه 
داری ، مهدک�ودک ، ع�روس�ی ، زاي�م�ان ، 
نگهداری از سالمندان و غ�ي�ره و غ�ي�ره در 
ب��ازار مص��رف ان��ج��ام م��ی گ��ي��رد . م��ق��دار 
ديگری از کار خانگی بوسيله تهي�ه غ�ذاه�ای 
آماده وس�اي�ل ب�چ�ه داری ، ظ�روف ي�ک�ب�ار 
مصرف ، بعهده توليد کاالئی گذاش�ت�ه ش�ده . 
بدين ترتيب از ميزان کارخانگی کاست�ه ش�ده 
است . در ايران ، اما تقس�ي�م ج�ن�س�ی ک�ار و 
فشار پيش از حد کار خانگی در ف�ره�ن�گ و 
آداب و رسوم جامعه نيز ب�اف�ت�ه ش�ده اس�ت . 
بيکاری ، نيم�ه ک�اری و فص�ل�ی ب�ودن ک�ار 
مرد ، ت�اث�ي�ری ب�ر روی ت�ق�س�ي�م ک�ار ن�م�ی 
گ��ذارد . ش��رک��ت زن اي��ران��ی در م��ح��دوده 

 «خرجی  »اقتصاد خانواده عمدتا از گرفتن 
روزم��ره ف��رات��ر ن��م��ی رود ، در س��ي��اس��ت 
گذاری اقتصادی و طرح بوجه ن�ق�ش م�ه�م�ی 
ندارد . زن بايد با صرفه ج�وي�ی ب�ي�ش�ت�ر ب�ه 
بازتوليد نيروی کار برای سرمايه بپ�ردازد . 
شدت کار و استثمار زن ايرانی در خ�ان�ه ب�ا 
شدت کار زن در سرمايه داری پيشرفته قابل 
قياس نيست . در ايران ک�ه زن�ان ع�الوه ب�ر 
بچه داری و انجام کار خانه ، ن�گ�ه�داری از 
سالمندان و در خيلی از مناطق رس�ي�دگ�ی ب�ه 
احشام را نيز برعهده دارن�د ت�ول�ي�د س�رم�اي�ه 
داری بخشی بسيار کوچکی از ک�ار خ�ان�گ�ی 
را آنهم برای خانواده هائی که از س�ط�ح در 
آمد باالتری برخوردارند فراهم آورده است . 
تقربيا بار تمامی کار خانگی ب�ر دوش زن�ان 
قرار دارد ، زن ايرانی مجبور به انجام ک�ار 
خانگی برای خرجی گرفتن از ش�وه�ر اس�ت 
( باز هم استثنا واقعي�ت بس�ي�ار ک�وچ�ک�ی را 
مطرح ميکنند ) ، در ص�ورت ک�م ک�اری و 
اخراج و طالق ق�وان�ي�ن اج�ت�م�اع�ی ن�ه ت�ن�ه�ا 
هيچگونه حمايتی از وی ب�ع�م�ل ن�م�ی آورن�د 
بلکه در عرصه اجتم�اع�ی ب�ا خ�ط�ر کش�ي�ده 
شدن اجباری به فحشا ( افزايش ف�اج�ع�ه ب�ار 
فحش�ا در اي�ران ع�ل�ي�رغ�م ق�وان�ي�ن�ی ن�ظ�ي�ر 
سنگسار و غ�ي�ره م�ب�ت�ن�ی ب�ر اي�ن واق�ع�ي�ت 
است ) تحقير و توه�ي�ن ت�وس�ط اق�وام م�وج�ه 
است . برای زن ايرانی بع�د از ط�الق ه�ي�چ 
قانون و سازمان اجتماعی وجود ندارد که از 
وی پشتيبانی کند قوانين طالق همه گونه حق 
تعرض به حقوق انسانی زن و اخ�راج او از 
خانه را به شوهر می دهد . زن در بس�ي�اری 
موارد تنها به خاطر خالصی از س�رگ�ردان�ی 
و تامين معيشت خود تن به ازدواج م�ی ده�د 
جبر اقتصادی و نا امنی او را م�ج�ب�ور م�ی 
سازد تا بدنبال پيدا کردن شوه�ر ب�اش�د . ه�م 

اکنون قوان�ي�ن ارت�ج�اع�ی ص�ي�غ�ه ، ازدواج 
م��وق��ت ب��ه اي��ن س��ت��م غ��ي��رانس��ان��ی دام��ن��ه 
وحشتناکی بخشيده است . ب�اي�ن ت�رت�ي�ب ک�ار 
خانگی نيز در شيوه تولي�د س�رم�اي�ه داری و 
فوق بهره کشی که از زن صورت می گ�ي�رد 
و مبارزه برای آزادی و برابری را ب�ي�ش از 
پيش با مبارزه طبقاتی بر عليه سرمايه داری 

 توام می سازد . ( يدی )

در تاريخ سراسر م�ب�ارزه و ت�الش ان�ق�الب�ی 
بلشويکها و ل�ن�ي�ن ، ح�ق�وق دم�وک�رات�ي�ک و 
مبارزه برای تحقق آن مسئله بسيار پراهميت 
و ضروری محسوب مي�ش�د . در اي�ن م�ي�ان 
مبارزه برای تامين برابری ح�ق�وق و آزادی 
زنان از هرگونه ستم و تبعيضی ب�رای ل�ن�ي�ن 

 از جايگاه ويژه ای برخوردار بود . 
نظريات لنين درباره ستم دوگانه ب�ر زن�ان و 
تحليل همه جانبه زمينه های عينی و ذهنی و 
فرهنگی اين ستم از ت�م�ام س�وس�ي�ال�ي�س�ت�ه�ای 
زمان خود فراتر می رفت . ل�ن�ي�ن ب�رخ�الف 
خيلی از سوسيال�ي�س�ت�ه�ای آن م�وق�ع ک�ه ب�ی 
حقوقی زن�ان در ج�ام�ع�ه را ب�ع�ن�وان دل�ي�ل 
اساسی ستم ب�ر زن�ان ارزي�اب�ی م�ي�ک�ردن�د ، 
تاکيد خود را عالوه بر جنبه های حقوق�ی ب�ه 
داليل مادی و طبقاتی ستم بر زن�ان ن�ي�ز م�ی 
گذاش�ت و ع�الوه ب�ر آن م�وق�ع�ي�ت زن در 
چهارچوب خ�ان�واده ، م�ح�روم�ي�ت آن�ان در 
شرکت برابر در توليد اجتماعی ، وابس�ت�گ�ی 
آنان به مردان ، نقش سنت های ارتج�اع�ی و 
پيوند پايداری و تداوم آن با منافع طبقه مسلط 
، نقش مذهب ، از جمله مواردی است که در 
تحليل های لنين پيرامون مسئله زنان جاي�گ�اه 
مهمی را اشغال نموده و ش�راي�ط الزم ب�رای 
رهائی کامل زن را توضيح ميدهد . لني�ن ب�ر 

در ک�اپ�ي�ت�ال�ي�س�م ن�ي�م�ه  »اين اعتقاد ب�ود ک�ه 
موئنث بشربت تحت ستم دوگانه است ، زنان 
کارگر و دهقانان بوسيله سرمايه استثمار می 
ش��ون��د ، ام��ا ب��االت��ر از آن ، ح��ت��ی در 
دموکراتيک ت�ري�ن ج�م�ه�وری ب�ورژوائ�ی ، 
زنان اوال بدليل اينکه قانون ، مساوات زن و 
مرد را مجاز نم�ي�ش�ارد ، از ب�رخ�ی ح�ق�وق 
محروم ميشوند ، ث�ان�ي�ا ، و اي�ن م�ه�م�ت�ري�ن 
مسئله است . آنها همچنان در اس�ارت خ�ان�ه 
باقی ميمانند ، بردگی آنها در خانه ه�م�چ�ن�ان 

   «ادامه دارد ... 
اما همانطور که لنين به ريش�ه ه�ای دوگ�ان�ه 
ستم بر زنان در جامعه طبقاتی تاکيد م�ي�ک�رد 
به مبارزه در ج�ه�ات م�خ�ت�ل�ف ب�رای آزادی 
زنان نيز تاکيد داشت و از اين منظر م�ب�ارزه 
برای برابری حقوقی زنان را تن�ه�ا اول�ي�ن و 
آسانترين وج�ه اي�ن م�ب�ارزه م�ي�دانس�ت . او 

حتی وق�ت�ی ک�ه زن�ان از ح�ق�وق  »ميگفت : 
کامل برخوردار باشند هنوز لگ�دم�ال ش�ده و 

منکوب باقی ميمانند ، زيرا که کارهای خانه 
ب�دي�ن ت�رت�ي�ب ب�ه  «.هنوز بر دوش آنهاست 

نکته مهمی اشاره ميکند و آن اين که ش�راي�ط 
م��ادی ب��رای از ب��ي��ن ب��ردن س��ت��م ت��اري��خ��ی 
برزنان ، از جمله امور مشق�ت ب�ار خ�ان�ه و 
خانه داری پروسه ای بس دشوارتر و فرات�ر 
است در اين ب�اره او ب�ر ض�رورت ش�رک�ت 
زنان در کارهای توليدی و امور اجتماعی و 
سياسی ديگر تاکيد ميکرد او همچني�ن ب�ر آن 
بود که بايد کارهای خانه را به يک رشته از 
خدمات اجتماعی در م�ق�ي�اس ب�زرگ ت�ب�دي�ل 
کرد نظير ايجاد آشپزخانه ها و رخ�ت ش�وی 
خانه ه�ای ع�م�وم�ی ، رس�ت�وران�ه�ا و ن�ه�ار 
خوريهای جمعی ، مهدکودک و کودکس�ت�ان�ه�ا 
و ... افزون براين�ه�ا ل�ن�ي�ن ب�ه ن�ق�س حس�اس 
مبارزه ايدئولوژيک و فرهنگی با سنت ها و 
روحيات عقب مانده و زن ستيز و مردس�االر 
در جامعه اهمي�ت زي�ادی ق�ائ�ل ب�ود . ل�ن�ي�ن 
وجود اين سنت ه�ا و ف�ره�ن�گ و روش�ه�ای 
مردساالرانه را در حزب نيز دنبال ميکرد و 
حزب بلشويک را بخاطر اينکه فع�ال�ي�ت اش 
در م�ي�ان زن�ان ک�اف�ی ن�ب�ود ه�م�واره م�ورد 
سرزنش و انتقاد ق�رار م�ي�داد و خ�ط�اب ب�ه 

شما نميتواني�د ب�دون  »اعضا حزب ميگفت : 
کشاندن زنان به س�ي�اس�ت ، ت�وده ه�ا را ب�ه 

او دلي�ل ع�م�ده اي�ن ب�ی  «سياست بکشانيد .. 
مس���ئ���ول���ي���ت���ی و ک���م���ب���ود را از ن���اح���ي���ه 
سوسياليستهائی ميدانست که انجام ه�ر گ�ون�ه 
کار ويژه در ميان زنان را به بازي�چ�ه دس�ت 
جريانهای بورژوا ف�م�ي�ن�ي�س�ت�ی ش�دن ت�ع�ب�ي�ر 
ميکردند . و از اين که ممکن است دام�ن�ش�ان 

آلوده ش�ود !  «گناه کبيره ای  »به يک چنين 
به فعاليت های ويژه ميان زنان روی خ�وش 
نشان نميدادند . لنين اين تفکر و بين�ش ع�ق�ب 
مانده را مورد انتقاد و ت�ق�ب�ي�ح ق�رار م�ي�داد . 
لنين ميگفت که واق�ع�ي�ت ه�ای مس�ئ�ل�ه زن�ان 

م�ا  »مبين درست بودن اين واقعيت است که 
بايد بمنظور ف�ع�ال�ي�ت در م�ي�ان زن�ان گ�روه 
خودمان ، روش�ه�ای وي�ژه ت�ه�ي�ج و اش�ک�ال 
خ��اص س��ازم��ان��ده��ی خ��ودم��ان را داش��ت��ه 

او درب��اره ی ض��رورت ک��ار  «ب��اش��ي��م ... 
 »فرهنگی در ميان مردان حزب ميگ�ف�ت : 

فعال�ي�ت م�ا در م�ي�ان ت�وده ه�ای زن�ان ، و 
فعاليت سياسی م�ا ب�ط�ور ک�ل�ی م�ق�دار ق�اب�ل 
توجهی فعاليت فرهنگی را در م�ي�ان م�ردان 
طلب ميکند ، ما بايد هم در ح�زب و ه�م در 
ميان توده ه�ا ن�ق�ط�ه ن�ظ�رات پ�وس�ي�ده ب�رده 

ب�ک�وش�ي�م ت�ا ب�ا  «وارانه را ريشه کن ک�ن�ي�م 
درس گيری از تربي�ات ج�ن�ب�ش ک�ارگ�ری و 
کمونيستی در ج�ه�ان م�ب�ارزه ب�رای ره�ائ�ی 
زنان از ستم دوگ�ان�ه و ت�ب�ع�ي�ض ج�ن�س�ی و 
خالصی از ق�وان�ي�ن م�ذه�ب�ی و س�ن�ت ه�ای 
متحجر و عق�ب م�ان�ده در ج�ام�ع�ه گس�ت�رش 

 دهيم . 
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 مستحکم باد پيوند جنبش طبقه کارگر با جنبشهای مترقی سراسر جهان  !

تاريخ جوامع ط�ب�ق�ات�ی ب�ه ه�م�ان ش�ي�وه ک�ه 
نش��ان��ده��ن��ده ت��غ��ي��ي��ر ش��ي��وه ه��ای اس��ت��ث��م��ار 
انسانهاست به همان شيوه نشاندهنده تغيي�رات 
درکوچک شمردن و اهانت و که�ن�ه پ�رس�ت�ی 
است . در مورد زنان اگر در جوامع فئودالی 
زن به عنوان ب�رده ه�م�ي�ش�گ�ی م�رد بش�م�ار 
ميرفت ، در جوامع سرم�اي�ه داری غ�ي�ر از 
پرورش نيروی کار ارزن ب�رای ب�ازار ک�ار 
سرمايه ، خود نيز بعنوان نيروی کار ذخي�ره 
به حساب می آيد . اگر ويژگ�ي�ه�ای زن�ان در 
جوامع قبل از سرماي�ه داری ، اس�ي�ر ب�ودن 
زنان تنها در چهارچوب کار م�ن�زل و ق�ب�ول 
مسئول�ي�ت ت�ول�ي�د نس�ل بش�ر ب�ود ، ب�ا رش�د 
تکنيک و رشد ت�ک�ام�ل رواب�ط و م�ن�اس�ب�ات 
توليدی در جوامع بورژوازی زنان غ�ي�ر از 
بردگی کمی بيش در همان چهارچوب ق�ب�ل�ی 
در زمينه هايی ديگر کوچک شم�رده ش�ده و 
مورد اهانت گرفته ان�د. ک�ار در ب�دت�ري�ن و 
نامساعدترين شرايط و با حداقل دست�م�زد در 
کارگاه و کارخانجات تنها سهم زنان از رش�د 
و تکام�ل رواب�ط و م�ن�اس�ب�ات اج�ت�م�اع�ی و 

 پيشرفتهای جامعه بورژوازيست .
در دوران حاکميت رژيم جمه�وری اس�الم�ی 
، ام��روزه ن��ه ت��ن��ه��ا از آزادی تش��ک��ل و 
اجتماعات و کار و غيره صح�ب�ت�ی ب�ه م�ي�ان 
نمی آيد و هرگونه امکان سازماندهی ع�ل�ن�ی 
و آزاد از زن�ان ب�ل�ک�ه ح�ت�ی اب�ت�دائ�ی ت�ري�ن 
حقوق زنان همچون انتخاب آزادانه همس�ر ، 
آزادی در حق طالق و جدايی و غيره نيز ب�ه 
انان بطور کلی سلب گرديده اس�ت . پ�اي�م�ال 
کردن علنی و آشکار حقوق زنان خود را در 
ط�رح ق��وان�ي��ن ارت�ج��اع��ی ه��م��چ�ون ح��ج��اب 
اجباری ، سنگسار زنان ، صيغه ک�ه چ�ي�زی 
جز تن ف�روش�ی ق�ان�ون�ی و ش�رع�ی ن�ي�س�ت 
نمايان می سازد که در حکومت اسالمی تنها 
اب�زار ت��ول�ي��د م��ث�ل و ارض�ا ام��ي��ال ج��ن��س��ی 
محسوب ميگردد نه اينکه انسانی که ميت�وان�د 
و بايد دوشا دوش مردان در توليد اج�ت�م�اع�ی 
مش��ارک��ت ن��م��اي��د و از ح��ق��وق و ج��اي��گ��اه 

 اجتماعی برابر با آنان برخوردار گردد .
در ايران امروز ضبط حقوق دمکرايت�ک از 
تمامی جامعه و در صدر آن زنان ، اهانت و 
کوچک شمردن آنان مح�روم ک�ردن آن�ه�ا از 
ابتدائی ترين حقوق خويش است و اين مسئل�ه 
در ميان مليتهای تحت ستم با در نظر گرفت�ن 
شرايط اجتماعی ـ اق�ت�ص�ادی ح�اک�م ب�ر اي�ن 
مناطق بيشتر دي�ده م�ی ش�ود . ب�ی ح�ق�وق�ی 
زنان در ميان مليتهای تحت ستم با ت�وج�ه ب�ه 
سط�ح پ�ائ�ي�ن رش�د و ت�ک�ام�ل اج�ت�م�اع�ی و 

اقتصادی و وجود بقايای روابط و م�ن�اس�ب�ات 
جان سخت نظامهای کهن و پ�وس�ي�ده زي�ادت�ر 
است . در کردستان نيز زنان زحمتکش خلق 
کرد عليرغم تحمل ستم م�ل�ی و ک�ار ط�اق�ت 
فرسای روزان�ه ه�م�واره از ج�ان�ب آداب و 
رسوم ارتجاعی مردساالرانه ت�ح�ت فش�ار و 

 آزار قرار می گيرند .
زندگی زنان زحمتک�ش ک�ردس�ت�ان ان�ع�ک�اس 
کينه و نف�رت ع�م�ي�ق س�ال�ه�ا درد و رن�ج و 
م��ح��روم��ي��ت��ی اس��ت ک��ه در ک��وران م��ب��ارزه 
انقالبی خلق کرد مسير درست خويش را باز 
خواهد يافت و در آن مسير ب�ه پ�ي�ش خ�واه�د 
رفت . فقر دل�خ�راش و م�ح�روم�ي�ت از ه�ر 
گونه حقوق اجتماعی زندگی سخت و دش�وار 
زنان زحمتکش کردستان را با مبارزه ع�ل�ي�ه 
ستم وحشيانه ای که بر آنان روا داش�ت�ه م�ی 
شود ادغام نموده است . زنانی که از س�ن�ي�ن 
کودکی در کارگاههای قاليبافی و ريس�ن�دگ�ی 
در م��ن��ازل و م��زارع و در روس��ت��اه��ای 
دورافتاده ومحروم کردست�ان ب�دون اب�زار و 
وسايل ابتدائی زندگی بيرحمانه استثمار ش�ده 
و تمام توان و انرژی آنه�ا را تص�اح�ب م�ی 
کنند . زنان که از ط�ل�وع ص�ب�ح ت�ا ش�ام�گ�اه 
قامتشان زير کار طاقت ف�رس�ا خ�رد ش�ده و 
زنجير آداب و رسوم کهن و ارتجاعی ق�رون 
وس��ط��اي��ی ب��ردس��ت و پ��ای آن��ه��ا م��ح��ک��م و 
محکمتر می گردد . همچ�ن�ون ت�م�ام�ی زن�ان 
زحمتکش سراسر ايران ب�ن�اچ�ار س�خ�ت�ي�ه�ای 
بسيار را بردوش خويش ت�ح�م�ل ک�رده و در 
همان حال نيز تسلط روابط و مناسبات ک�ه�ن 
اقتصادی ـ اجتماع�ی ب�وي�ژه در روس�ت�اه�ای 
کردستان همانند بقيه نقاط اي�ران ه�م�واره ب�ا 
مشارکت مستقيم زنان در مبارزه عليه ن�ظ�ام 
پوسيده سرم�اي�ه داری ادغ�ام گش�ت�ه اس�ت . 
زنان مبارز ک�رد ب�ا ش�ج�اع�ت ق�ه�ر م�ان�ان�ه 
خويش نقش برجسته ای در مب�ارزه ان�ق�الب�ی 
کارگران و زحمتکشان کردستان اي�ف�ا ن�م�وده 
اند . آنها در ط�ول م�ب�ارزه پ�ر از ح�م�اس�ه 
خ��وي��ش در ب��راب��ر ج��وخ��ه ه��ا ی اع��دام ، 
خاطرات غرورانگيزی از خ�وي�ش ب�رج�ای 
گذاشتند که نشاندهن�ده م�ق�اوت و ش�ه�ام�ت و 
ايمان راسخ آنها را به آزادی و نقش آنه�ا در 

 جريان مبارزه طبقاتی است .
رژيم جمهوری اسالمی در ط�ول ح�اک�م�ي�ت 
سياه و افسارگس�ي�خ�ت�ه خ�وي�ش در س�رک�وب 
خونين خلق کرد و ديگر مبارزين راه آزادی 
و برابری ، زنان زح�م�ت�ک�ش ک�ردس�ت�ان را 
بيش از پيش مورد تهاج�م وحش�ي�ان�ه خ�وي�ش 
قرار داده و همواره با مقاومت دليرانه زن�ان 
و مردان زحمتکش کردستان روبه روگش�ت�ه 

س�ال  35است . زن�ان ک�ردس�ت�ان در ط�ول 
حاکميت سياه ج�م�ه�وری اس�الم�ی و ت�ه�اج�م 
جنايتکارانه آن به کردستان ب�ا م�ق�اوم�ت ب�ی 
نظير خويش در برابر سياسته�ای ارت�ج�اع�ی 
رژيم ، و ب�ا م�ب�ارزه خ�وي�ش ب�رح�ق ب�ودن 

جنبش خلق ک�رد و آرم�ان ان�ق�الب�ی آن�را ب�ه 
 35نمايش گذاشتند . اکن�ون پ�س از گ�ذش�ت 

سال از حکومت وحشيگری و بربر م�ن�ش�ان�ه 
ق��رون وس��ط��اي��ی ج��م��ه��وری اس��الم��ی ، 
سياستهای ارتجاعی و ضد زن اين حک�وم�ت 
بر ت�م�ام�ی زن�ان ت�ح�ت س�ت�م آش�ک�ار گش�ت�ه 
اس��ت .اک��ن��ون ک��ه ه��ن��وز ه��م س��ازم��ان��ه��ای 
بورژوايی هرکدام به نوعی در صدد ميباشند 
ابتدائی ترين حقوق زنان را نقض و پ�اي�م�ال 
نمايند ، وظيفه تمامی کم�ون�ي�س�ت�ه�ا اس�ت ک�ه 
زنان کارگر و زحمتکش را به منافع طبقات�ی 
خويش آگاه سازند و با متش�ک�ل ن�م�ودن آن�ه�ا 
حرکات اعتراضی را سازماندهی نمايند و ب�ا 
جهت دادن به مبارزه آنها عليه نظام سرم�اي�ه 
داری بمنظور پيشبرد اهداف جنبش ان�ق�الب�ی 
مسيرديگری از م�ب�ارزه ط�ق�ب�ات�ی ب�رای ب�ه 
تحقق رساندن حقوق زنان بگشانيد و از اي�ن 
طريق زنان زحمتکش را به م�ي�دان ن�ب�رد و 
م��ب��ارزه ع��ل��ي��ه رژي��م ج��م��ه��وری اس��الم��ی 
رهنمون گردند . ص�ده�ا زن ک�م�ون�ي�س�ت و 
مبارز تحت وحش�ي�ان�ه ت�ري�ن ش�ک�ن�ج�ه ه�ای 
غيرانسانی در جري�ان م�ب�ارزه ط�ب�ق�ات�ی در 
جامعه و در صفوف مقدم مبارزه ب�ا اي�م�ان�ی 
راسخ به آرمانهای طبقه ک�ارگ�ر ب�ه م�ب�ارزه 
خوي�ش ادام�ه دادن�د ت�ا ج�ام�ع�ه ای را پ�اي�ه 
ريزی نمايند که در آن ظلم ، استثمار ، ف�ق�ر 

 و بردگی در آن جايی نداشته باشد .
ه��زاران زن ان��ق��الب��ی ج��ان خ��وي��ش را ف��دا 
نمودند و دهها هزار م�ب�ارز اس�ي�ر گش�ت�ن�د . 
اينها ه�م�ه نش�ان�ده�ن�ده اراده پ�والدي�ن زن�ان 
جامعه انقالبی م�ا ب�رای از م�ي�ان ب�رداش�ت�ن 
تمامی نمودهای ح�اک�م�ي�ت ط�ب�ق�ات�ی اس�ت . 
بايستی به کارگزاران بورژوازی يادآور ش�د 
که رهايی جامعه بدون رهايی زنان م�ع�ن�ا و 
مفهوم نخواهد ي�اف�ت . آزادی زن ف�رات�ر و 
بس���ي���ار وس���ي���ع���ت���ر از کس���ب ازادي���ه���ای 
دم��ک��رات��ي��ک��ی م��ي��ب��اش��د ک��ه در ف��ره��ن��گ 
مارکس�ي�س�ت�ه�ای وي�ت�ري�ن�ی ب�رای ان ت�ب�ل�ي�غ 

 ميشود .

 9صفحه 

نقش و جايگاه زنان در 
 ! جنبش خلق كرد

 منتشر شده در نشریه ریگای گه ل

جمهوري فدراتيو شورايي ايران ، 
تساوي حقوق كليه شهروندان را صرف 

نظر از نژاد ، مليت ، مذهب ، عقيده ، 
جنسيت ، زبان و غيره در تمامي زمينه 

ها برسميت ميشناسد و با هر گونه 
امتياز ، برتري وستم به اقليت هاي 

ملي ، فرهنگي و ... مبارزه مي كند و 
مبارزه با مردساالري ، زن ستيزي و 
باورهاي ارتجاعي مذهبي و سنتي 
بويژه در مورد تعرض به حقوق و 

 برابري زنان را وظيفه خود مي داند .
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فيلم بريتان به ک�ارگ�ردان�ی خ�ل�ي�ل اويس�ا در 
بر اساس زن�دگ�ی و م�ق�اوم�ت "  2006سال 

گلناز کارتاش "  يکی از گري�اله�ای زن ک�ه 
با اسم مستعار بريتان در صفوف  گرياله�ای 
حزب کارگران کردست�ان م�ب�ارزه م�ی ک�رد 

 تهيه شده .
فيلم گزارشی است از عشق به مبارزه ب�رای 
رهائی ، گزارشی از زن�دگ�ی و روح�ي�ه ی 
م�ق��اوم��ت ، گ��زارش��ی اس��ت از ف�دا ن��م��ودن 
خويش در راه آزادی و نق�ش�ی ک�ه زن�ان در 
مبارزه بر عليه ناب�راب�ری ه�ا م�وج�و د م�ی 
توانند ايفا کنند که در قالب فيلم به نماي�ش در 

 امده است . 
 در شهر درسيم بدني�ا آم�د 1971بريتان سال 

تحصيالت ابتدايی خود را در شهر العزيز به 
در رش�ته  ١٩٨٩پاي�ان رس�ان�د و در س�ال 

در اقتصاد به تحص�ي�الت خ�ود ادام�ه داد و 
همان سال بدلي�ل م�ب�ارزات�ش ب�ه زن�دان م�ی 
افتد . پس از آزادی ب�ه ص�ف�وف گ�ري�اله�ای 
حزب کارگران کردست�ان م�ی پ�ي�ون�دد . در 

زم�ان��ی که ب�ري��ت�ان مس�ئ��ول�ي��ت   1992س�ال 
فرماندهی تيمی از گ�ري�اله�ا را در م�ن�ط�قه 
خواکورک بر عهدە داشت  ارت�ش ت�رک�يه ب�ا 

ه��م��ک��اری ن��ي��روه��ای پ��ي��ش��م��رگ ک��ردس��ت��ان  
عراق ( اتحاديه مي�ه�ن�ی ک�ردس�ت�ان و ح�زب 
دم��ک��رات ک��ردس��ت��ان ع��راق ) دس��ت به 
لشکرکشی بر عليه مواضع پ.ک.ک ميزنن�د 
و کوهستان قنديل را آماج شديدترين ح�م�الت 
خود قرار ميدهند ، بريتان و تيمش در منطقه 
خواکورک مورد هجوم پي�ش�م�رگ�ان ات�ح�اديه 
ميهنی کردستان و ارتش س�رک�وب�گ�ر ت�رک�يه 
ق��رار م��ي��گ��ي��رن��د و اي��ن��ج��اس��ت ک��ه ب��ري��ت��ان 
بزرگترين مقاومت تاريخی را در برابر آن�ه�ا 
از خود نشان ميدهد و از مرگ زن�دگ�ی م�ی 
سازد و ثابت می کند که مر گ هيچگاه پايان 
کار يک چريک نبوده و نيس�ت ، ب�ري�ت�ان و 
همراهانش يا شهيد شدە ي�ا به ش�دت زخ�م�ی 

اک�ت�ب�ر س�ال  ٢٥ميشوند .سرانجام در روز 
بريتان به تنهايی تا آخ�ري�ن گ�ل�وله ب�ا ١٩٩٢

مهاجمان ميجنگد آنگ�اه اس�ل�حه ب�دون گ�ل�وله 
خود را بر روی صخرەها ميکوبد و آنرا در 
هم ميشکند تا به دست نيروهای مهاجم ني�ف�ت�د 
و خود را نيز از باالی يک ص�خ�رە ب�ل�ن�د به 
پايين پرتاب ميکند تا جسد بی ج�ان�ش ه�م ب�ه 

دست ارتش ت�رک�ي�ه و م�زدوران�ش ن�ي�ف�ت�د . 
تعدادی از پ�ي�ش�م�رگ�ان ک�رد ک�ه ش�اه�د اي�ن 
صحن�ه ب�ودن�د اس�ل�ح�ه ه�ای خ�ود را ب�رای 
هميشه زمين گذاشتند و ش�رمس�ار از اي�ن�ک�ه 
خود را آلت دست ارتش سرکوبگر ک�ردن�د . 
اما اين لکه سياه و ننگيست که در تاريخ اي�ن 
جري�ان�ات ب�اق�ی خ�واه�د م�ان�د و خ�ل�ق ک�رد 
هيچگاه فراموش نخواهد کرد که ب�خ�ش�ی از 
نيروهای کرد که خود را مدافع حق و حق�وق 
ک��رده��ا م��ی دانس��ت��ن��د ب��رای ب��ق��ای خ��ود ب��ه 
سرکوب و تضعيف ج�ن�ب�ش در ب�خ�ش ه�ای 
ديگر کردستان پرداختند و چن�ان�چ�ه ش�اه�دي�م 
اين روند امروزه ب�ه ش�ي�وه ی دي�گ�ر ادام�ه 
دارد و همچنان مش�غ�ول ب�ه خ�وش خ�دم�ت�ی 
برای اربابانشان هستن�د .اگ�ر در گ�ذش�ت�ه ب�ا 
اسلحه سعی در تضعيف جنبش خلق کرد در 
بخش های ايران و ترکيه داشتن�د ام�روزه ب�ا 
مصاحب�ه ه�ا در روزن�ام�ه و ت�ل�وي�زي�ون و 
سايت های رنگارنگی که در اخ�ت�ي�ار دارن�د 
همان رسالت گذشته را عالوه بر جنبش خلق 
کرد در ايران و ترکيه در برابر ج�ن�ب�ش رو 
به رشدی که در کردستان سوريه در جري�ان 

 است انجام ميدهند .
آری بريتان از بلندای صخره ها خ�ود را ب�ه 
پايي�ن ان�داخ�ت ام�ا اي�ن س�ق�وط ن�ب�ود ب�ل�ک�ه 
ص��ع��وديس��ت ب��ه ق��ل��ب ع��اش��ق��ان آزادی ، 
پروازيست بدون فرود به اب�دي�ت ، چ�را ک�ه 
همچنان اي�ن ن�ام و ي�اد و روح�ي�ه م�ق�اوم�ت 
بريتان ها است که در آسمان کردستان ل�رزه 
بر اندام مزدوران و دشمنان جنبش انقالبی و 

 بر حق خلق کرد می اندازد .
امروزه در کردستان ک�م�ت�ر کس�ی اس�ت ک�ه 
اسم و حماسه بريتان را نشنيده باشد و هنگ�ام 
تولد نوزاد دختر اولين اسمی که به ذه�ن�ش�ان 
می رسد بريتان اس�ت ، اي�ن�چ�ن�ي�ن اس�ت ک�ه 
ب��ري��ت��ان ه��ا ق��ق��ن��وس وار دي��گ��ر ب��اره از 
خاکسترشان زاده می شوند مبارزه ميکن�ن�د ، 
مقاومت ميکنند و حماسه ميسازند و اينگ�ون�ه 

 راه آزادی و برابری را هموار می کنند .
 ترجمه ترانه ی پايانی فيلم بريتان

( ترجمه تحت لفظی ، و خ�ال�ی از اش�ک�ال  
 نيست )

 هرگز از ياد نخواهی رفت ، بيرتان من
 آواز و سرود روی لب های ، بريتان من 

 ُگل دشت و کوهستانی ، بريتان من 
چشمانت راه آزادی را نشان ميداد ، ب�ري�ت�ان 

 من
 بريتان من ...

زندگی را با مبارزه زيبا کردی ،بريتان من
همچو پرندگان با پرواز بر دش�م�ن�ان ت�اخ�ت�ی 

 ،بريتان من
دشمنان در مقابلت  توان  ايست�ادن ن�داش�ت�ن�د، 

 بريتان من 

کهنه پرستی و ارتجاع را م�ح�ک�وم ک�ردی ، 
 بريتان من 

 ُگل دشت و کوهستانی ، بريتان من 
چشمانت راه آزادی را نشان ميداد ، ب�ري�ت�ان 

 من
 بريتان من ...

 هنگام نبرد پيشتاز بود ، بريتان من 
 در آگاهی هم پيشتاز بود ، بريتان من 

 همچو شفق روشن بود ، بريتان من
س�رخ  یخودش بود و غصه هايش ، چشمه 

 بود ، بريتان من
 ُگل دشت و کوهستانی ، بريتان من 

چشمانت راه آزادی را نشان ميداد ، ب�ري�ت�ان 
 من

 بريتان من ...       ( آرش )

، به  بريتان ، گلوله اي در پرواز
 مارس روز جهاني زن 8بهانه 
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