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 سالھ ، ٣۶ سالھ رسما قتل سوزان بالمیرز ٤١استفان گریفیث 
 سالھ بر عھده ٤٣ سالھ و سوزان راشورد ٣١شلی آرمیتاژ 

 بعنوان مریضی کھ از زجر دادن دیگران ١٩٩١گرفت، در سال 

لذت می برد شناختھ شده و روانپزشکان در باره اختالالت روانی 
وی ھشدار دادند اما قربانیان استفان ھمگی فاحشھ بوده کھ در 

.زندگی اخالقی خود دچار بحران بوده اند  

 .مردی کھ زنان بدکاره را می کشت و سپس می خورد

خبر فوق با ھمھ کراھت و زمختی ای کھ خوانده اید در نشریات 
می گویند او . محترم  و باشرف در انگلستان انتشار یافتھ است 

اما اینجا . لذت می برده استدیگران گفتھ بود از زجر دادن 
دیگرانی در کار نیست زنان اند کھ این قاتل زنجیره ای از کشتار 

زنانی  “ تصادفا”و باز ھم . و خوردن جسد آنھا لذت می برده است
این اسمی است کھ فرھنگ منحط  حاکم  بھ . “ فاحشھ ھا”از میان 

با . زنانی کھ از زور نیاز بھ تن فروشی رو  می آورند داده است
“ زنان  فاحشھ”این حساب حاال کھ معلوم شد قربانیان از میان 

ھستند، می شود با وجدانی آسوده و خیالی راحت بھ کار دیگری 

و ھزار بار خدا را شکر کرد کھ اوال زن نیستیم و . مشغول شد
ثانیا اگر زن ھم ھستیم ، قاتل خوشبختانھ  قربانیانش را از میان 

زندگی اخالقی خود دچار بحران ”زنانی انتخاب کرده است کھ در 
اما قاتل اینقدر آگاه ھست کھ قربانیانش را از میان زنان . “بوده اند

و این جرم نظام و . و آن ھم فرو دست ترینشان انتخاب کند
توجھ . فرھنگ حاکم است و  قاتل بخشی از ھمین عقل حاکم است

شما خوانندگان نشریھ  را بھ نوشتھ ای از منصور حکمت جلب 
.  می کنم کھ انگار دارد در مورد ھمین جنایت اخیر می گوید

 سردبیر

 :زن، در زندگى و مرگ
 از فردریک وست تا آنتونى کندى

 
 

در . رویداد ھولناکى در اوایل مارس انگلستان را بھت زده کرد
شھر سربزیر و تاریخى گالستر، کھ بھ کافھ ھاى دنج و کلیساى 

بزرگ قرن یازدھمى اش شھرت دارد، خانھ اى کشف شد کھ مدفن 
اجساد قربانیان قتل ھاى مرموزى در طول بیست و پنج سال گذشتھ 

 جسد از کف زیر زمین و حیاط خلوت ٩تا نیمھ مارس . بوده است
" و " خانھ مرگ" کرامول استریت، کھ ٢٥و حمام خانھ شماره 

بھ تخمین پلیس، . لقب گرفتھ است، کشف شده بود" تاالر وحشت
برمبناى قرائنى نظیر گمشدگان سالھاى اخیر در منطقھ، این عدد 

 . برسد٣٠میتواند بھ 
با ھر جسد یکبار دیگر نفس در سینھ آنھا کھ در این سالھا گمشده 

با ھر جسد، ازدحام خبرنگاران و . اى داشتھ اند حبس میشود
توریستھا و مردم کنجکاوى کھ در محل 

 ٤ادامھ در صفحھ  با دوربین و وسائل پیک نیک اطراق 

 منصور حکمت

 :در این شماره
 ٢صفحھ  -مصاحبھ سیامک بھاری با کیوان جاوید در کانال جدید  

mailto:keyvan.javid@gmail.com
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 :               آدرس سایت آثار منصور حکمت!              سازمان دفاع از حقوق زن بپیوندید - بھ علیھ تبعیض 
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این متن با کمی حک و اصالح برای اولین بار    
 . در نشریھ علیھ تبعیض چاپ می گردد

 
برنام ھ  (گفتگوی سیامک بھاری درکانال جدید  

 با کیوان جاوید)   دقیقھ٣٠
 

شعار آزادی زن معیار آزادی   :   سیامک بھاری 
 جامعھ، بھ چھ معنی است؟

 
م          :   کیوان جاوید  ا ـھ رد ـب بخاطراین کھ زن و ـم

د    د            .   جامعھ را تشکیل میدھـن ـن م ھســت ا ـھ ل  .   ـب ـک
ی را                  دـگ د و زـن کسانی کھ زندگی را می سـازـن
ی                       ھ ـم ـع ت جـاـم شـرـف ـی اعـث ـپ جلو می برند و ـب

روز در                    .   شوند ا اـم ھ ـت ی ـک اـی اوردـھ ھ دســت ـم ـھ
ا اسـت و                    ـھ الش انسـاـن جامعھ داشتیم بخـاطـر ـت
وقتی زن  از جامعھ بیرون گذاشتھ می شود در     

جامعھ از تکاپو و   .   واقع جامعھ ناقص می شود 
وم اسـت در         .   تکاملش باز داشتھ می شـود       ـل ـع ـم

ر و                        راـب ی، ـب وق انسـاـن ھ زن حــق ھ ای ـک جامـع
م    پیشرفتھ نداشتھ باشد آن جامعھ، جامعھ ای ساـل

ھ آن         .   و درستی نیست   ی ـک ـت در واقع آن حکـوـم
رل خـود دارد، حـکـوـمت                    ـت ـن جامعھ را تحت ـک

د حـاال  در           . درستی نیست  ـن وـی کسانی کھ می ـگ
جامعھ یک مقدار نابرابری بین زن مرد ھسـت           
یا فقط مقدراری مرد ساالر است؛ یک مقدار بھ 

یا گفتھ می شود کھ باید این .   زنان ظلم می شود 
ھ              ـم نابرابری باشد چون این ذات بشر اسـت، ـھ
این ھا توجیھات ضد بشری است، نھ فقط ضـد         

البتھ در درجھ اول ضـد زن ھسـت چـون            .   زن
یک جنس را مورد حملھ و تھاجم قرار میدھد و 
حق زندگی کردن برابر را از آنھا می گیرد اما  
ک                  ا در ـی ھ آدم ـھ وقتی عمیق تر نگاه کنیم ھـم

د      ن آن         .   جامعھ نابر ابر زجر می شکـن ر اـی اـب ـن ـب
ز در آن آزاد              ـی جامعھ ای آزاد است کھ زنان ـن

 . باشند
 

ک    :   سیامک بھاری  چرا دفاع از حقوق زنان ـی
ژه                      وـی ت اسـت؟ ـب ـی اع از انسـاـن ی دـف رکن اصــل

 .تاکیدم روی ایران است
    

م    : کیوان جاوید  ـن . بگذارید با این مثال شروع ـک
م                ـی ـن ی ـک ار ـم . در یک جائی زلزلھ بشود چـھ ـک

یعنی رکن اصلی تالش مردم چھ می شود؟ ھمھ 
ر        ھ زـی آستین باال می زنند و می روند کسانی ـک

د        ا       .   آوار مانده اند را بیرون می شکــن ان ـی طـوـف
ر                    م بشـود و ـھ سیل ھم بیاید و آـتش سـوزی ـھ
م و                      ـھ ھ ـم د ـک ـت ـف ـی ھ ـب اتفاق دیگری کھ در جامـع
ھ     حیاتی و موضوع روز جامعھ باشد مردم، ھـم
ھ آن                     د ـک ی روـن د و ـم مردم آستین باال می زنـن

در .  معظل و مشکل ھمان روزشان را حل کنند 

اع           ا دـف ارزه ـم جامعھ ایران یک رکن اصلی مـب
کـھ زن در آن                ـن از حقوق زن است، بخاطـر اـی
جامعھ توسط حکومت حاکم، جمھوری اسالمی     

وان   .   انسان محسوب نمی شود  ـن بطور واقعی بـع
ـنگ      .  انسان محسوب نمی شود  رـھ زن در این ـف

ت        .   پوسیده اسالمی مکمل مرد است     شـرـف ـی ھ ـپ ـب
د     ـن رد                .   مرد کمک می ـک ھ ـم د ـک ـن ی ـک ک ـم ـم ـک

راحت زندگی کند و خالصھ زن باید کمک کند     
اشـد           رخـوردار ـب . کھ مرد از لذت ھای وافری ـب

این نابرابری .   زن ابزار کمکی برای مرد است  
ھم فقط در اظھار نظر ھای فالن آخوند مرتجع    

ا در    .   و عقب مانده نیست کھ مطرح می شـود       ـی
. کتاب رمان این نابرابری فقط ابراز نمی شـود        

ک                 د ـی گـوـی وانسـت ـب ی ـت در این صورت آدم ـم
ی               نویسنده مرتجع دارد حرف ھای ضـد زن ـم

ل  .   زند این حرف ھا بھ قانون در آن جامعھ تبدـی
ل  . شده است  ھمھ این حرف ھا کھ بھ قانون تبدـی

ی                ک و اجـرا ـم شده است دارد در ایران پراتـی
انــون                    .   شـود  د و در آن ـق ســی دارـن ا مــجــل نـــھ اـی

اوت                     ـف رد ـت ن زن و ـم ـی ھ ـب تصویب می شود ـک
و                     ردان و ـت رده ـم ان ـب وجود داشتھ باشـد و زـن

د،    .   سری خور مردان باشند   ـن این ھا قانون ھســت
ر      قوانینی کھ وقتی آدم بھ آنھا فکر می کند مو ـب

ل      . بدنش سیخ می شود  ـث م ـم بنابراین ما مجبورـی
ھمان آتش سوزی و طوفانی کھ می شود آستین    
ان از              جـات زـن باال بزنیم و با تمام توان برای ـن
ا             ـھ رای آـن ی ـب این منجالبی کھ جمھوری اسـالـم

م            ـی ـن ارزه ـک ـب ر  .   درست کرده است تالش و ـم اـگ
ی زن در               اـئ کسی این کار را نکند و بگوید رـھ
د                     د آـم دسـت خـواـھ خـود ـب تکامل جامعھ خـود ـب

ی  ٣٠٠ومثال    سال  آیند زنان با مردان برابر ـم
شوند در بھترین حالت جرم را دیده و سـکـوت            

ف    .   کرده است  ـی آنھا کھ شریک جرم ھستند تکــل
 .  شان مشخص است

 
ان اشـاره     :   سیامک بھاری  شما بھ ستم کشی زـن

ی              .   کردید شما ریشھ این تم کشـی را در چـھ ـم
 بینید؟

 
ظـام                :   کیوان جاوید  م کشـی زن در ـن ریشھ ســت

کسی نمی تواند مدعی بشود امروز .  حاکم است 
ن                  ا اـی م ـب ـی ـن و در این عصری کھ زندگی می ـک
ھ                  ـم ا ـھ وژی و ـب وـل سطح از آگاھی و رشد تکــن

 پیشرفت ھائی کھ جامعھ بشری کرده است 
ھ        ، این یک قلم و این یک معضل بطور مثال ـب

ردد             ی ـگ ر ـم ی      .   پنج ھزار سال قبل ـب ـم کسـی ـن
تواند یا ما نباید اجازه بدھیم مدعی شود کھ ھمھ 
ورد                    ن ـم ی در اـی چیز جامعھ درسـت اسـت وـل
کـرده           یعنی برابری بین زن و مرد تکامل پیدا ـن

ھ دارد     .   است ـق اگر ستم کشی زن ھست یک طـب

رد         در .   از این ستم کشی و نابرابری سود می ـب
ل روز روشـن اسـت              ـث . جمھوری اسالمی کھ ـم

ھ            ـت ـف یک آیت اهللا مرتجع ھمین چند وقت پیش ـگ
است اعزام زنان ورزشکار بھ خارج از کشور   

ھ       .   مایع شرمساری ما است    البتھ معلوم اسـت ـک
مایع شرمساری این گلھ ھای آخوند و حزب اهللا 
ی اسـت چـون                   ان حـکـوـمت اسـالـم و گردانندـگ

ی     .   آزادی زن دکان اینھا را کساد می کند    ـغ ـل ـب ـم
ر          کھ در حساب بانکی شان واریز می شود کمـت

ھ     .   خواھد شد  نابرابری ھست چون ھمانطـور ـک
ھ             ـت ـف ـھ گفتم در این نابرابری سود اقتصادی ھم ـن

ری را اخـراج           .   است ارـگ د ـک ھر بار کھ بخواـھ
ی        .  کنند ول ـم ل ـق از اسالم و خدا و دین شان نـق

رای    آورند کھ جای زن در خانھ است؛ کھ زن ـب
د و                   ـن ار ـک سـت  ـک ـی حفظ نھاد خانواده احتیاج ـن

ار           .   خوب است در خانھ باشد     روی  ـک ـی ان ـن زـن
ی روی                   ـت ـم ـی ر ـق د ـھ ـن واـن ارزان ھستند کھ می ـت

م       .   آنھا بگذارند  ـی خـواـھ اگر ریشھ نابرابری را ـب
رد            د ـک ن را مشـاـھ . خیلی ساده ببینم می شود اـی

یک شغل کثیف برای پر کردن جیب ھای تعداد 
م   .   معینی است  ـی ـن ن    .   بھ تن فروشی نگاه ـک در اـی

ھ                ای حـاشــی ھ کشـورـھ حکومت ترازیت زنان ـب
رای                       ن سـود ـب دوخــت م اـن ع عـظــی ـب ـن خلیج یک ـم

کـی          .  وابستگان حکومت است  ت وـی دا سـاـی جدـی
ی " لیکس فاش کرده است      ھ از    "   سیاستمداراـن ـک

د         ـن ـن کشورھای حاشیھ خلیج بھ ایران سفر می ـک
ی      .     از زنان سیقھ ای بھرمند می شوند  د ـم ـی تاـک

د در                 اـی رد را ـب کنم منشع نابرابری بین زن وـم
ری   .   نظام و سیستم حاکم دید  راـب و برای ایجاد ـب

ر اسـاس                 ھ ـب کامل باید نظام تولیدی حاکم را ـک
 . سود شکل گرفتھ است تغییر داد

 
ھ  :   سیامک بھاری  در ھمین حکومت اسالمی ـک

ی           ان ـم شما اشاره کردید و جنایاتی کھ علیھ زـن
ھ خـودشـان را                      .  شود د ـک ـن م ھســت ی ـھ اـت اـن جـرـی

وق     اصالح طلب می گویند و خود را مدافع حــق
نــد        اـم ی ـن انــات چـھ در داخــل             .   زن ـم ن جـرـی اـی

حکومت و چھ آنھا کھ در حاشیھ حکومت قرار     
در مورد آزادی زن چـھ    .   دارند چھ می خواھند  
 را دنبال می کنند؟

 
ایــن :   ک  ی  وان ج  اوی  د     

جریانات و اشـخـاصـی     

  آزادی زن معیار آزادی جامعھ

  ٣ادامھ در صفحھ  

http://hekmat.public


مطلب خود را حداکثر تا .  با نشریھ علیھ تبعیض ھمکاری کنید
 . غروب جمعھ ایمیل کنید
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 سایت نشریھ علیھ تبعیض
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زی را در               کھ شما اشاره کردید بھ نظر من چــی
وع     .   رابطھ با آزادی زن دنبال نمی کنند     ا ـن اینـھ

د                     ـن ـن ی ـک وم ـم ـل ـع د ـم ر  .   اسارت زن را دارـن اـگ
جریانات حاشیھ حکومت یا بخشی از حکـوـمت      

ی   " یا   ک            "   اصالح طلبان حکومـت ھ ـی ا ـک ـھ ا آـن ـی
اده                    ـی د ـپ ـن ی خـواـھ روایتی دیگر از اسالم را ـم

درن     .   کنند ت ـم یا بھ اصطالح می خواھند رواـی
وع      .   تری از اسالم بدھند    م ـن ـی ما بھ این می گوـئ

م      . دیگری از اسارت زن  این روایت خـوش خــی
از اسالمی مثال می گوید، بلھ اسالم سنگسار را 
د                 اـی د عـادل ـب مطرح کرده است اما چھار شـاـھ
د              اـی ـب باشد و در موارد بسیار زیادی سنگـسـار ـن

ا      .   صورت بگیرد  بھ این جماعت می گوئیم شــم
ار          ا چـھ ـک بھ رابطھ شخصی زن و مرد و آدمـھ
د               ار شـاـھ ال چــھ ـب دارید کھ حاال می خواھید دـن

این ھا نسخھ اسارت انسان است .   عادل بگردید 
خـاطـر فشـار                  م ـب و این نسخھ ھای ارتجاعـی ـھ
ی              ـنگ اسـالـم رـھ عظیم جامعھ بر حکومت و ـف

د چـون        .   است این راه حال ھا را پیش کشیده اـن
رای            ا آشـکـار ـب یک مبارزه وقفھ ناپذیر و عمیـق
ان                    ای زـن پاره کردن بند اسـارت از دسـت و ـپ
ا       وجود دارد، ملی مذھبی ھا و دوم خـردادی ـھ
ھ          ذـی ـغ ی ـت و آنھائی کھ از وجود حکومت اسـالـم
ان را در            رل زـن می کنند دارند نسخھ برای کنـت
بستھ بندی جدیدی می پیچند کھ شاید بخـشـی از       

ن  .   زنان فکرکنند این نسخھ آزادی شان اسـت     ـم
فکر نمی کنم در ایران زنی پیدا بشود کھ نوعی 

د حـاال در           .  دیگر از اسارت را قبول کند  ـی ـن ـی ـب ـب
ک  .   جمھوری اسالمی روایت ھا معلوم اسـت      ـی

روایت کھ با قمھ کشی و بگیر و ببند حـکـوـمت        
ن            .   می کند  ی اـی ـت روایت دیگر از حـکـوـمت وـق

نخواستن زنان و جامعھ را می بیند و میداند کھ     
ی شـود        . اوضاع دارد تماما از کنترش خارج ـم

ـیش                 گـری ـپ ک راه دـی می آید و می گوید من ـی
می گویند زنان حق دارند .   پای زنان می گذارم   

ر اجـازه اش را از                             ھ اـگ ـت ـب ا اـل د اـم ـن کــن ار ـب ـک
د خـوب اسـت            رـن گــی ان اجـازه     .   شوھرشان ـب زـن

ا                د اـم وشــن ـپ دارند آنطور کھ می خواھند لباس ـب
البتھ باید فرھنگ جامعھ و خانواده  را در نظـر   

ن          .   بگیرند بنابراین حتی یک سـر سـوزن در اـی
دارد و             نوع حرف ھا آزادی برای زن وجـود ـن
ی                        ھ ـم ھ ای اسـت ـک داـن ردرـن ک ـم ـل ک ـک این ـی

 .خواھند بھ جامعھ بزنند
 

ھ     .   از راه حل ھا گفتید:   سیامک بھاری  از جـمـل
ی  "   اصالح طلب" از راه حال ھای   ـت ا  . حکوـم اـم

رای              ران ـب ری اـی ارـگ برنامھ حزب کمونیست ـک
 رھائی زنان چی ھست؟

 
ھ                :   کیوان جاوی د   ـع ی جـاـم اـئ ھ حـزب رـھ اـم رـن ـب

حـت        .   است ھ ـت ـت الزم بھ گفتن نیست کھ زنان الـب
ار                     ت بســی ـی ـع وـق ی ـم وری اسـالـم ـھ حاکمت جــم

کــافــی اســت ســرمــان را            .   فــرودســتــی دارنــد     
م            ـی ـن گـاه ـک ان را     .   برگردانیم و بھ جامعھ ـن سـرـم

حـل              برگردانیم و از کودکستان تا دانشـگـاه و ـم
د       .   کار و خیابان را نگاه کنیم    ل مشـاـھ اـب کامال ـق

ون            اـن ی دارد و ـق است کھ زن موقعیت فرودسـت
ل       ـی دارد این فرودستی را بھ جامعھ و زنان تحـم

ن         .   می کند  ـی واـن ر ـق ـی ـی پس اولین قدم برای ما تـغ
یــعــنــی وقــتــی جــمــھــوری اســالمــی را              .   اســت

ر و                راـب ھ آزاد و ـب ـع سرنگون کردیم و آن جـاـم
ن           دم اـی ن ـق ـی سوسیالیستی را برقرار کردیم، اوـل
است تمام قوانینی کھ خواستھ ھا و مطالباتی کھ 

ر                 ـت ـھ ای ـب ـی ک دـن ھ حـزب       ( در برنامھ ـی اـم رـن ـب
ران       ری اـی ارـگ ری و        )     کمونیست ـک راـب رای ـب ـب

ورا          حقوق مساوی  بین زن و مرد آمده اسـت ـف
د حـق      .   اجرا خواھد شد   ـن برای اینکھ زنان بتواـن

طالق و سفر و حق انتخاب شغل، ھر شغلی کھ 
ن                 د، اـی اشــن ھ ـب در جامعھ موجود است را داشــت
ی                    ل ـم دـی ـب حقوق بھ قانون اسـاسـی آن کشـور ـت

کسانی کھ این قانون برابر بین زن و مرد .   شود
ھ و                  ـع ر جـاـم راـب را زیر پا بگذارند مسلما در ـب

 . قانون قرار گرفتھ اند
 

د                     ی را خـواـھ اـھ ات رـف کـاـن ن اـم رـی دولت بیشــت
رد                     ن زن و ـم ـی ھ ـب گذاشت  این دره عظیمی ـک

ن   .   بوجود آمده است پر بشود     رـی دولت باید بیشـت
ان                     رای زـن ار ـب ی را در سـر ـک اـھ امکانات رـف

ران        .   ایجاد کند  خ اـی ارـی ھمین صد سال گذشتھ ـت
ان از                     ھ زـن م ـک ـی ـن ـی ی ـب م ـم را بخواھیم نگاه کنـی

د       در حـکـوـمت      .   نابرابری عظیمی رنج برده اـن
ر                ف ـب ـی ـث اسالمی کھ باید بگوئیم یک تبعیض ـک
ده                 چــی ـی م ـپ حسب جنسیت زندگی زنان را در ـھ

دولت سوسیالیستی فورا و با تمام توان و .  است
د       . سرعت این نابرابری را از ریشھ می خشکاـن

ھ حـزب                        اـم رـن ی در ـب ھ روشــن ات ـب ـب طـاـل این ـم
کمونیست کارگری آمده است و من پیشنھادم بھ     

ھ        ( بینندگان این برنامھ      ان نشـرـی دـگ ـن ن  )   خـواـن اـی
است کھ حتما برنامھ یک دنیای بھتر را مطالعھ 

 .کنند و در جمع ھای خود بخوانند
 

ی           :   سیامک بھاری  ن اصــل ک رـک آزادی زن ـی
ا  .   مبارزه مردم علیھ جمھوری اسالمی اسـت    اـم

ول              ا اسـت و مشــغ این حکومت ھم اکنون سـرـپ
ن              .   جنایت کردنش ھسـت     ن حـاال و در اـی ـی ـم ـھ

ـبش            ن جــن ـی چــن موقعیت کنونی چھ باید کرد؟ ھـم
ک         ـم ر ـک ھای دیگر چطور می توانند بھ این اـم

 کنند؟
 

ادی از                :   کیوان ج اوی د     خـش زـی ن حـاال ـب ـی ـم ـھ
از روزی کــھ       .   مــبــارزه در جــریــان ھســت            

ردم                     ی ـم دـگ ھ زـن ی خـود را ـب جمھوری اسـالـم
ی و            تحمیل کرد، مبارزه علیھ جمھوری اسـالـم

د      ١٧در .   قوانین اش شکل گرفت  ـن  ١٣۵٧ اســف

ی زن     ( اولین شعار در این روز   اـن  ٨  -روز جــھ
ب      :   این بود)   مارس ھ عــق ما انقالب نکردیم تا ـب
ی  .  برگردیم این شعار علیھ تحمیل حجاب اسالـم

ود و       .     بھ زنان بود   ی ـب میدانیم این فرمان خمیـن
زنان اولین بخش جامعھ بودند کھ جلوی خمینی     

ی حـزب اهللا        .   و جمھوری اسالمی ایستادند    ـت وـق
ار                ان شــع می گفت یا روسری یا تو سـری، زـن

و سـری       .   میدادند ھ ـت ن عـکـس      .   نھ روسری ـن اـی
ی                        ـم ود اسـارت خـود را ـن ھ ای ـب ـع العمل جـاـم

رد                ذـی ـپ ی خـواسـت ـب ـم ن       .   پذیرفت و ـن ر اـی اـب ـن ـب
 سال پیش وجـود داشـت و       ٣١مبارزه از ھمان  

ی       .   ھر روز وجود دارد  ـت بھ حرف ھای حـکـوـم
ا       .  ھا نگاه کنیم  ـب رـی ـق ای          ٧٠ـت  درصـد حـرف ـھ

ار                ـت ان و رـف سران حکومت درباره حـجـاب زـن
ان اسـت        دا حـزب اهللا        .   زنان و فرھنگ زـن جـدـی

ل         اـب بیانیھ ای صادر کرده است کھ دولت در مـق
د        د       .   بدحجابی دست بھ کاری نمی زـن ـن وـی ی ـگ ـم

ارزه      ١٣٨٤ز سال ١ ـب ر ـم  مصوبھ دولت دال ـب
 ٢۶می گویند . با حجاب روی زمین مانده است 

ن                      ھ اـی ـی وان عــل ام ـت ـم ا ـت نھاد دولتی قرار بود ـب
د                  وجـود آوردـن ھ ـب ـع وضعیتی کھ زنان در جـاـم
ھ دسـت روی                   د ـک فعالیت کنند و سـرخـورده اـن

ده                      ـن اـی ـم ر ـن ـب ی رـھ ـق دست گذاشتھ اند و محمد ـت
ی        :   "   مجلس ارتجاع اسالمی می گوید    ا ـم ھ ـم ـب

د             ـی کــن کـی ـن . گویند علیھ بدحجابی برخورد فیزـی
رل                     ـت ـن ی را ـک دحـجـاـب مگر می شود با حـرف ـب

ھ وجـود دارد         "     کرد؟ . اینھا مبارزاتی ھسـت ـک
ر                  ق ـت ـی ارزات را عــم ـب برای اینکھ بشود این ـم
کـھ بشـود از          کرد و سازمانش داد،  و برای ایـن
ن                  ی اـی گـوـن رای سـرـن ان ـب مبارزات موجود زـن
حکومت استفاده کرد باید تشکل ھای متفاوت و   

زنان در ھستھ ھا و جمع .   متنوعی بوجود آورد 
از محل . ھا و محافل متفاوت باید متشکل بشوند

د               اـی دارس ـب زندگی تا محل کار و دانشگـاه و ـم
ان           بتوانند علیھ نابرابری مبارزه متشکـل سـازـم

د   .   بدھند یکی از بزرگترین اقدامات کھ می تواـن
د،               دـھ ت ـب شـرـف ـی فورا و سریعا مبارزه مان را ـپ

شـکـل شـدن اسـت          خـش            .   مـت در حـال حـاضـر ـب
ن         خـواســت زیادی از مبارزات زنان مقاومت و ـن

ھ             .   است ـت اـف ان ـی و این مبارزه متشکـل و سـازـم
نیست و یک ضعف اساسی جنبش برای آزادی        

ای         .   و رھائی زن ھمین است     ـبش ـھ شما بھ جــن
بطر مثال جنبش دانشجویان . دیگر اشاره کردید

م و                  رـھگ حـاـک و جوانان برای خالـصـی از ـف
اینھا با ھم . اسالمی، جنبش زنان و مردان است

ن                 .   ھستند م اـی ا ـھ دختران و پسـران دانشـجـو ـب
ا و            . مبارزات را پیش می برند  ھ ـھ ارخـاـن ھ ـک ـب

م          ـی ـن گـاه ـک ری        .   جنبش کارگری ـن ارـگ ـبش ـک جــن
ھ    .   جنبش  زن و مرد ندارد     ـق این جنبش یک طــب

رای آزادی و رفــع ســتــم طــبــقــاتــی و عــلــیــھ                   ـب
نــابــرابــری اقــتــصــادی و      

ن       .   سیاسی است  ر اـی اـب ـن   ٤ادامھ در صفحھ ـب
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 ۴    صفحھ                                                                                                                                 ٩علیھ تبعیض شماره    

رھائی زن بھ نظر 
من در ھمھ جنبش     

ده شـده اسـت           ـی ـن . ھای انقالبی و اصلی جامعھ ـت
ت          .   بخشی از مبارزه شان است     ا حسـاســی ا ـب اـم

 .  بیشتری باید علیھ تبعیض جنسیتی مبارزه کرد
 

ض         ـی ـع ـب بطور ویژه زنان باید تالش کنند علیھ ـت
ک ظـرف     .   بر زندگی خودشان متشکل بشوند     ـی

مناسب برای این تشکل یابی فعالیت از نزدیک      
وق زن      -علیھ تبعیض "با   سازمان دفاع از حـق

 ".  است
 

نظرتان در مورد مبارزه زنان : سیامک بھاری
ھ  . بر سر حجاب اسالمی چیست  سال گذشتھ گفـت

زار               می شود بیش از یک میلیون و دویسـت ـھ
بازداشت . یا بی حجاب" بدحجاب"نفر از زنان 

د            ھ اـن ـت رـف ن       .   شده، جریمھ یا تذکر ـگ گـاه اـی جـاـی
 مبارزه چیست؟

 
خـشـا       : کیوان جاوید  ی ـب مبارزه با حجاب اسالـم

جــامــعــھ ایــران    .   مــبــارزه بــرای زنــدگــی اســت        
ری اسـت            ھ شــھ ـع . پیشرفتھ و مدرن و یک جـاـم

ن                 جـاعـی اـی ن ارـت ـی واـن نمی شود با یک سری ـق
ک  .  جامعھ را بھ اسارت کشید و در قفس کرد  ـی

ھ                  ـع ک جـاـم ھ ـی ـی مشت آدم مرتجع اسالمی، عــل
پیشرفتھ و مدرن، جامعھ ای کھ می خواھد آزاد 
وا        ـت و برابر باشد دارند فتوا می دھند و با این ـف

د                ـن ـن ی ـک گـسـار ـم . ھا دارند آدم می کشند و ســن

زنان دارند بھ دنیا نگاه می کنند و این وضعیت  
د      ھ  .   را نمی خواھد و می خواھد تغییرش بدھـن ـب

ا و     ٧٠این دلیل است کھ   واـھ  درصد لوایح و فـت
ان                    ھ زـن ـی ای حـکـوـمت عــل ـھ خط و نشان کشیدـن

ر                  .   است د ظـاـھ ی خـواـھ ی ـم وری اسـالـم ـھ جـم
جامعھ را اسالمی نگھ دارد و برای اینکھ نشان  
بدھد جامعھ اسالمی است، زنان باید با حـجـاب      

ای                .   باشند ر شـدن حسـاب ـھ ر ـت این ھم یعنی ـپ
ی             ای حـکـوـمت اسـالـم ـی ا      .   بانکی ماـف ارزه ـب ـب ـم

ھ          ی اسـت ـک حجاب شیشھ عمر جمھوری اسالـم
 .باید بھ زمین زد

 
 با تشکر از شما: سیامک بھاری

 خیلی  ممنون: کیوان جاوید

کرده اند، انبوه تر 
ھمسایھ ھا . میشود

ھرکس بھ فراخور شغل و . پنجره کرایھ میدھند
شھردار گالستر . تخصصش چیزى میگوید

. را افسوس میخورد" مرگ یک شھر"
مفتون تکنولوژى رادارى " علمى"خبرنگار 

مین یاب ارتش در جنگ فالکلند است کھ اینک 
ابزار اصلى پلیس در حفارى ھا و کشفیاتش 

در حالیکھ متخصصین عالئم شناسى . است
پلیس در تالش کشف ھویت قربانیان از روى 

ژن آنھا و بازسازى چھره آنان ھستند، 
روانشناسان در تقالى درک مخیلھ و ذھن 

کدام جانور، کدام موجود بیمار و در ھم . قاتلند
پیچیده اى میتواند مرتکب چنین جنایتى شود؟ 

بوده " مریض"اینکھ عامل این جنایات باید 
آخر، . باشد تقریبا یک فرض عمومى است

بقول پزشک قانونى در محاکمھ پرونده مشابھى 
قتل " در آمریکا، کسى کھ قادر بھ ارتکاب این 

است چطور میتواند آدم " ھاى غیر عادى
 .سالمى باشد

 
 سالھ مالک و ساکن ٥٢فردریک وست، بناى 

خانھ مرگ بھ اتھام ارتکاب این جنایات 
روانکاوان متعدد بیشک بھ . دستگیر شد

دھلیزھاى ضمیر او خیره خواھند شد و از 
اما یک . حدسیات خود کتابھا خواھند نوشت

نکتھ، کھ بعنوان یک جملھ ساده در گزارشات 
پلیس و خبرنگاران ذکر میشود و میگذرد، بھ 

واقعیاتى فراتر از قاتل و دنیاى درونى او 
تمام قربانیان این جنایت زن بوده : اشاره میکند

 .اند
 

 ...و این ما را بھ آنتونى کندى میرساند 
 

 ٩ روزنامھ تایمز لندن، روز ٤در صفحھ 
مارس، و از قضا درست پشت گزارشى در 

مورد خراشھاى ماجراى کرامول استریت بر 
سیماى دوست داشتنى شھر گالستر، مطلبى در 
مورد تحوالت مھم اخیر در کلیساى انگلستان و 
نمونھ اى از اصطکاکھاى درونى آن چاپ شده 

قھرمان ماجرا حضرت اقدس آنتونى . است
کلیساى . کندى سر کشیش التون و توابع است

 سال قبل از کلیساى ٥٠٠کھ حدود (انگلستان 

 مارس، دو ١٢باالخره در روز ) رم جدا شد
دھھ پس از تصویب اصل پذیرش زنان بھ مقام 

 زن را در ٣٢کشیشى در سینود مرکزى اش، 
. کلیساى اعظم بریستول بھ این کسوت در آورد
این را البتھ افکار عمومى در انگلستان، و قبل 

از ھمھ خود زنان مربوطھ، گام مھمى در 
یکیشان با شوق . احقاق حقوق زنان میدانند

تنھا وقتى در خدمت کلیسا برابر باشیم "میگوید 
". میتوان گفت کھ در پیشگاه خداوند برابریم

آنچھ مسلم است اینست کھ در ظرف چند ماه 
آینده حدود ھزار و دویست کشیش زن ھم در 

انگلستان خواھیم داشت کھ کنار ھمقطاران 
مذکرشان بر منابر، آموزش کھنھ و 

مردساالرانھ مذھب درباره زن و جایگاه ویژه 
او در پیشگاه خداوند را، کھ ترجمھ الھى 

جایگاه ویژه او زیر لگد جامعھ مردساالر 
 .است، بھ خورد مردم بدھند

 
با ھمھ ربطى کھ این موضوع بھ بحث ما دارد، 
باید بھرحال اینجا از آن بگذریم، چون منظور 

 .معرفى جناب کندى است
 

ایشان نظیر بسیارى از کشیشان نر در کلیساى 
انگلستان، کھ بعضا حتى از سر انزجار بھ 
آغوش کلیساى رم برگشتند، از این تحول 

 :میگوید. خشمگین است
 
کشیشان زن باید بر دار سوزانده شوند، زیرا "

بھ قدرتى دست میبرند کھ ھیچ حقى بر آن 
در قرون وسطى نام این سحر و جادو . ندارند

تنھا راه مقابلھ با ساحره ھا اینست کھ بر . بود
 ."دار سوزانده شوند

 
. انجیل در این مورد کامال روشن است" 

مردان و زنان از نظر بیولوژیکى تفاوت 
. ما ھرگز نمیتوانیم مانند ھم باشیم. دارند

نمیتوانم تصور کنم کھ یک زن چگونھ میتواند 
 ."تجسم مسیح باشد، جراحى عالج کار نیست

 
فردریک وست، یا جانى خانھ مرگ ھر کھ 
ھست، دوزخى است، پلیس میبرد و پنھانش 

تا سالھا نامش و اعمالش پشت مردم را . میکند
اما آنتونى کندى بھشتى . در خلوتشان میلرزاند

است، میتواند بى ھیچ جرح و تعدیلى مسیح را 
نمایندگى کند، کودکان کودکستانى ما در خیابان 

بھ او لبخند میزنند و سالم میکنند، کسى در 
خانھ او دنبال جسدى و در مغزش در جستجوى 

اما این ھمان آدم و ھمان . معماى مخوفى نیست
 .واقعھ است

 
خشم و نفرین آنتونى کندى کلید حل معماى 

ھر دو مورد . جنایات گالستر را بدست میدھد
باید بعنوان نمونھ ھاى جنایتکارانھ خشونت 

علیھ زنان و تبلیغ و تطھیر خشونت علیھ زنان 
این خشونت از مغز معلول وست . فھمیده شوند

ھر . و از دین معیوب کندى سرچشمھ نمیگیرد
دو آنقدر عقل داشتھ اند کھ قربانیان خود را در 

. میان اقشار بیحقوق تر جامعھ جستجو کنند
منشاء این خشونت، دنیایى است کھ زن را در 

ھزار و یک راه و رسم و قانون و سنت زمخت 
و ظریف، قابل ستم و کم ارزش تعریف کرده 

و آگاھانھ و عامدانھ، و در اغلب موارد .است 
بھ خشونت آمیزترین شیوه ھا، راه رھایى زن 
 .و خروج او از موقعیت قربانى را سد میکند

 
این عصر سرمایھ . این قرون وسطى نیست

ھرچھ با بازار و سود تناقض . دارى است
. داشتھ باشد، دیر یا زود کنار زده میشود

بسیارى از جان سخت ترین افکار و تعصبات 
و راه و رسمھاى کھنھ در برابر نیازھاى پیش 

پا افتاده و روزمره تجارت و تولید ور افتاده 
و الجرم، اگر زن آزارى و زن ستیزى و . اند

تبعیض و خشونت علیھ زن ھنوز یک واقعیت 
پابرجاى زندگى مردم این عصر است، اگر 

علیرغم جنبشھاى قوى و اجتماعى براى رھایى 
زن، ھنوز ستم جنسى در چھار گوشھ جھان 

حکم میراند، باید حکمتش را ھمینجا، در ھمین 
 .عصر و در مصالح ھمین نظام جستجو کرد

 
، ھمیشھ ممکن است "جنون"جنایت از سر 

اما آن نوع جنونى کھ . وجود داشتھ باشد
قربانیانش، از خیابان و خانھ تا مدرسھ و 
کارخانھ، عمدتا زنان ھستند، دیگر جنون 

نیست، بلکھ بیان جنون آمیز گوشھ اى از عقل 
 .حاکم بر جامعھ است

 

 زن در زندگی و مرگ

 مصاحبھ با کیوان جاوید


