رواج ازدواج های بیمار و محكوم به شكست در جمهوری اسلمی
از سلسله گفتارهای رادیویی"صدای سربداران) "(1368-1370
یكی از نـتایج سـلطه امـپریالیستی و حـاكمیت مـناسـبات ارتـجاعی ـ خـصوصـا ً در شـرایط بـال گـرفـتن بحـران و فـلكـت ـ
شـكننده شـدن و تـلشی خـانـواده هـا در سـطحی گسـترده تـر اسـت .این پـدیده روبـه رشـدی اسـت كـه در ایران تـحت سـلطه ،در
ایران اسلمی ،مشاهده می كنیم.
روال كـار آنسـت كـه والـدین ـ و مـشخصا ً پـدر یا بـرادر بـزرگـتر ـ فـرزنـدان دخـتر خـانـواده خـود را بـه این یا آن مـتقاضی ـ و
در اصـطلح مـعمول ،خـواسـتگار ـ می دهـند  .در مـوارد بسیار ،این عـرضـه حـالـت خـریدوفـروش بـخود می گیرد .بـله؛ دقیقا ً
همینطور اسـت .زن بـعنوان كـالئی دربـازار زنـاشـوئی عـرضـه می شـود و بـفروش می رسـد .این كـه نیات والـدین چیست
وبـقول مـعروف چـه آرزوهـائی یا دورنـمائی بـرای فـرزنـدشـان دارنـد ،تغییری در این واقعیت نمی دهـد .در این مـناسـبات،
دخـتر هیچ نیست مـگر كـالئی كـه یك كـار عـمده انـجام می دهـد :تـولید مـثل و ارضـاء نیازهـای جنسی مـرد .و هـمـچـنیـن
كاری دیگر ـ كاری بسیار مهم ـ هم دارد :یعنی بیگاری خانگی كه در اصطلح معمول ،به آن خانه داری می گویند.
خیلی از پـدر و مـادرهـا مـعتقدنـد كـه خیروصـلح فـرزنـدشـان را می خـواهـند و بـا فـرسـتادن وی بـه خـانـه شـوهـر ،هـم یك آینده
بی دغـدغـه و حـداقـل یك نـان بـخور و نمیر را بـرای او تـامین می كـنند و هـم وی را از آلـودگیهای اخـلقی در جـامـعه
مــصون می دارنــد  .خیلی هـا نیز رسـما فـرزنـد دخـترشـان را می فـروشـند تـا از بـار تـامین معیشت وی خـلص شـونـد و
خـرجـشان كـمتر شـود  .و الـبته كـماكـان مـناسـباتی نظیر زن بـه زن كـردن كـه در واقـع نـوعی مـبادلـه پـایا پـای كـالسـت نیز در
بـرخی مـناطـق وجـود دارد  .یعنی آن خـانـواده هـای مـعمول فقیری كـه تـوان خـرید زن را نـدارنـد ،بـا مـعاوضـه فـرزنـد دخـتر
خـود بـا فـرزنـد دخـتر خـانـواده ای هـم رده خـود بـرای مـردان خـانـه خـود ،نیازشـان را بـرطـرف می كـنند .مـاجـرا بـه همین
زشـتی و دردنـاكی اسـت كـه تـصویر كـردیم؛ و هیچ سـرخـاب و سفیدابی بـر چهـره مـنگ و غـمزده عـروس ،هیچ لـبخندی
برلبان والدین و هیچ نقل وشیرینی هم نمی تواند تلخی و غیر انسانی بودن این رابطه و یك عمر بدبختی وستم بعد از آن
را بپوشاند.
الـبته هـمه اینها را كـه گفتیم در یك جـامـعه طـبقاتی و مـردسـالر ـ مـانـند جـامـعه مـا ـ بـصورت یك عـادت و سـنت فـراگیر
درآمـده ،و كـم انـد كـسانی كـه این مـناسـبات را"غیرانـسانی "بـدانـند و آگـاهـانـه علیه اش مـبارزه كـنند .وقتی می گـوئیم عـادت
و سـنت فـراگیر؛ مـنظورمـان عـادت و سنتی اسـت كـه حتی افـراد مـبارز و پیشروی ضـد رژیم و عـناصـر زحـمتكش و
انقلبی نیز تحت تاثیرش قرار دارند.
تـحت جـمهوری اسـلمی این مـناسـبات ،بـه قـوه قـانـون و احـكام پـوسیده مـذهـبی و شـرع اسـلمی ،تـقدیس و تـشویق هـم می
شـونـد  .سـردمـداران حـكومتی ،رسـانـه هـای گـروهی و مبلغین مـذهـبی روزوشـب افـكار مبتنی بـر این مـناسـبات سـتمگرانـه و
اسـتثماری را در ذهـن مـردم زنـده نـگه می دارنـد  .نـهاد آمـوزش وپـرورش ،نسـلهای جـدید را بـرمـبنای چنین افـكاری تـربیت
می كنند؛ و دستگاه ایدئولوژیك ادبی و هنری موجود نیز یاری دهنده چنین سنن وعاداتی است.
تـرس از بی آیندگی و سـقوط بیشتر ،و حتی مـجازات مـرگ ،و همچنین شـماری قـوانین خـاص مـدنی ،راه را بـر حـركـت
اعـتراضی و نـارضـایتی قـربـانیان این مـناسـبات كـه زنـان سـتمدیده جـامـعه هسـتند ،می بـندد .كـافیست بـه اطـراف خـود نـظری
بیـفـكـنیـم  .خیل كـودكـان و نـوجـوانـانی را می بینیم كـه در سـن 12ـ 13سـالگی یا كمی بیشتر بـدون ذره ای خـواسـت و
آگـاهی ،بـه خـانـه شـوهـر فـرسـتاده شـده انـد تـا سـتمی دائمی واسـتثماری پـنهان را تحـمل كـنند .و آنـهائی كـه تـاب تحـمل نیاورده

و سـر بـه شـورش بـرداشـته انـد ،بـا كـتك و شـكنجه جسمی و روحی و تهـدیدات نـه فـقط از جـانـب شـوهـر بـلكه از سـوی كـل
جـامـعه مـردسـالر روبـرویند  .كـافی اسـت نـگاهی بـه نـصایح و پیشنهادات بـاصـطلح مـشاوران خـانـوادگی نشـریات جـمهوری
اسـلمی بیانـدازید ،تـا مـوارد مـتعدد این مـقاومـت و شـورش خـودبـخودی علیه مـناسـبات نـاعـادلنـه مـوجـود و الـبته سیاسـت
ارتـجاعی و سـركـوبـگرانـه صـاحـبنظران و مـشاوران اسـلمی درقـبال آنـرا ببینید .كـافیست صـفحه حـوادث روزنـامـه هـا را
ورق بـزنید تـا از پـس صـدهـا مـورد اعـلم شـده جـنایت و فـساد ،چهـره كـریه مـناسـبات سـتمگرانـه و نـتایج نـاگـزیر اجـتماعی
آنرا مشاهده كنید.
مـوج خـودكشی زنـان جـوان ،عـكس الـعمل نـومیدانـه بـه این شـرایط غیرقـابـل تحـمل اسـت و تـنها عـوامـفریبان مـرتـجع می
تـوانـند آن را بـه روحیات و خـصوصیات بـاصـطلح ویژه وفـردی نسـبت دهـند .تـلش بـرای قـتل شـوهـرانی كـه انـواع و اقـسام
سـتم بـر همسـرشـان اعـمال می دارنـد ،و راه جـدائی و طـلق داوطـلبانـه را هـم بـرآنـان بسـته انـد ،اسـاسـا ً از همین جـا نشـئت می
گیـرد  .مـوارد مـختلف فـرار از خـانـه والـدین یا شـوهـر دلیلی جـزء مـوجـودیت و شـدت سـتمگری نـدارد .و دسـتگاه ارتـجاعی
جـمهوری اسـلمی نیز بـانی و حـافـظ این سـتمگری اسـت  .همین رژیم اسـت كـه بـا اشـاعـه فـرهـنگ فـئودالی و مـردسـالرانـه،
و چــارچــوبــهای بــاصــطلح دســت نــخوردنی از اخــلق و مــعنویات الهی ،چــاقــوی ســتمگران خــانگی را تیز می كــند .
مـعضلت و مـصائـب خـاص شـرایط بحـرانی چـند سـالـه اخیر خـصوصـا ً مـصائـب نـاشی از جـنگ ارتـجاعی ایران و عـراق،
بـر ابـعاد این تـصویر تـكانـدهـنده و زشـت افـزوده اسـت  .گسـترش فـحشاء رسمی و غیر رسمی و اسـلمی طی پـنج ـ شـش
سـالـه گـذشـته بی سـابـقه بـوده اسـت؛ این مسـئله بـدلیل مختلفی چـون فـقر اقـتصادی ،و سـودجـوئی هـای مـقامـات و مـزدوران
نـهادهـای مـختلف وابسـته بـه رژیم از آوارگـان جنگی و بـازمـانـدگـان قـربـانیان جـنگ تـا بـدان حـد رشـد كـرده كـه بـه یك
مـوضـوع آشـكار و بـرجسـته اجـتماعی بـدل شـده اسـت .پیونـدهـا و عـلئـق و عـواطـف خـانـوادگی در جـامـعه مـا كـه یك جـامـعه
عـقب مـانـده بـا مـناسـبات قـدرتـمند مـا قـبل سـرمـایه داری اسـت ،زیر فـشار این بیماریهای اجـتماعی درحـال تـلشی اسـت و
آنـچه جـایگزینش می شـود نیز چیزی جـز اشـكال پـر هـرج ومـرج و افـراطی هـمان مـناسـبات ارتـجاعی و سـتمگرانـه میان زن
ومـرد نیست  .در چنین شـرایطی چـقدر مسخـره ،و چـقدر نـفرت انگیز اسـت حـرفـهای سـران رژیم اسـلمی دربـاب اخـلقیات
و امثالهم.
آیا جـامـعه راه خـروجی از این مـناسـبات پـوسیده و تحـمل نـاپـذیر دارد؟ آیا این بیماریهای جـذام گـونـه كـه پیكر جـامـعه را
خـورده و كـثافـت و زشـتیش غیرقـابـل انـكار اسـت را می تـوان درمـان كـرد؟ آیا مـقاومـت و شـورش جـمعی وفـردی سـتمدیدگـان
ـ خـصوصـا ً دخـتران و زنـان ـ در مـقابـل این شـرایط و بـانیان و عـامـلنـش می تـوانـد سـرانـجامی بیابـد؟ بـدون شـك .بـاید ریشه
و نـقطه تـمركـز این بـلیای اجـتماعی را شـناخـت و آنـرا آمـاج عـمده تـعرضـات و مـبارزات قـرار داد .اینها هـــمه نتیجه
عـملكرد یك نـظام اسـتثماری اسـت  .نـظامی كـه از انـسانـها بـرده می سـازد و مـنفعت شخصی بـه هـر قیمت وازقـبل لـگدمـال
كـردن سـایرین را بـه ایده مسـلط تـبدیل میكند  .نـظامی كـه سـتمگری بخشی از جـامـعه بـر بـخش دیگر ،ملتی بـرمـلل دیگر ،و
جنسی بـر جـنس دیگر را تـوجیه كـرده و ابـدی وانـمود می سـازد  .بـاید این نـظام را از بیخ وبـن بـركـند وبـرای این كـار بـاید
در صـفوف جـنگ انـقلبی تـوده هـای تـحتانی جـامـعه ،جـنگ انـقلبی كـارگـران ودهـقانـان تـحت رهـبری انـقلبی تـرین و
پیگیرتـرین نیروی طـبقاتی در جـامـعه یعنی پـرولـتاریا و حـزبـش مـتشكل شـد .صـفوف ارتـش سـرخ سـتمدیدگـان كـه تـحت
درفـش عـلم و ایدئـولـوژی طـبقه كـارگـر یعنی مـاركسیسم ـ لنینیسم ـ مـائـوئیسم بـاید ایجاد شـود ،بـاید بـا زنـان پیشرو و طـالـب
رهـائی پـر شـود كـه دیگر خیال تحـمل كـردن اینهمه سـتم واسـتثمار را نـدارنـد و نـافـرمـانی و عـدم تمكین ـ نـه فـقط از
سـتمگران حقیر خـانگی ـ بـلكه از كـل این سیستم ودسـتگاه دولتی نـماینده اش را اراده كـرده انـد .مـائـوئیستهای انـقلبی در

ایران و جـهان این حـركـت آگـاهـانـه زنـان سـتمدیده را جـزء مـهم و لینفكی از تـدارك انـقلب و پیشروی بـسوی یك جـامـعه
سراپا نوین می دانند ،و از این روست كه این شعار را راهنمای خویش قرار داده اند كه:
"زنجیرها را بشكنیم !خشم زنان را بمثابه نیروئی قدرتمند برای انقلب رها سازیم"!

