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خشونت، نفرت، تحقیر و بی این واژه ھای مملو از 

گوشھ ای از شرایط اجتماعی زن را بیان  تنھا رحمی،
می توان این ھمھ خشونت، تحقیر و سرکوب . می کنند

این » شرایط کاری و سوانح کاری«را در زمره ی 
قشر کارکن و زحمتکشی دانست کھ دو سوم کار جھان 

صاحب ده درصد درآمد و یک  فقطرا انجام می دھند و 
   .درصد مالکیت ھستند

از اقشار کارکن جامعھ در طول بھ راستی، کدام یک 
تاریخ تا این حد در معرض خشونت و کنترل ھمھ جانبھ 
و گسترده ی صاحبان، اربابان و صاحب کاران خود 
بوده اند؟ برده، رعیت، کارگر؟ کدام یک، چنین مقیاسی 

و تحقیر فردی و اجتماعی را در » سوانح کاری«از 
ازه ی کدام یک، بھ اندطول عمر بر دوش کشیده اند؟ 

 در زنجیر ستم ھای فردی و اجتماعی بوده اند؟» زن«
در مورد کدام یک، این ھمھ جرم تراشی و تھدید در 
اوراق کتب دینی، قانون، حرف عوام و اشعار شعرا 
دیده اید؟ بھ ما بگوئید، ھر روز و ھر ثانیھ در مورد 
کدام قشر اجتماعی، در موعظھ ھای دینی، در شعر و 

  
  ٢٠١٣هشت مارس 

  

  جهانی زنانی روز 
  !که زنجیرها را پاره می کنند 

 

 های میدان در تجاوز ، تجاوز گروهی تجاوز،
آزاری،  همسر زندان، در تجاوز جنگ،

 سنگسار، اسید پاشی، قتل، به تهدید دخترکشی،
 ناقص سازی جنسی، امن، های خانه کتک،

 آزارهای واژن، پارگی ناموسی، قتل بکارت،
 و داد ناامن، های مکان ناامن، ساعات خیابانی،

خشونت دولتی  فحشاء، تن فروشی، زن، بدن ستد
 آزار جنسی اجتماعی، خشونت خشونت خانگی،،

 اینترنتی، تخریب کردن، بدنام کار، محل در
 شرم ناموس، حجاب اجباری، پرونوگرافی، برقع،

  ..............تبعیض، حیا، و
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ی اینترنتی و کتاب ھا، این ھمھ نفرت پراکنی آواز، در بازی ھا
می شود؟ در مورد کدام یک بی رحمانھ و تحقیرآمیز سخن 

جامعھ است؟ آیا بھ » عادی«گفتن، بخشی از فرھنگ مسلط و 
شوھرت را بزن اگر : احکام دینی برخورده اید کھ بگوید

اطاعت نمی کند، او را بکش اگر بی ناموسی کرد، حبسش کن 
می کند، فرزندانش را بگیر اگر طالق گرفت، اگر سرکشی 

  !رفت و آمدھایش را کنترل کن  تا جامعھ بھ فساد کشیده نشود

دوران آمار دادن و ادعانامھ صادر  !دیگر بس است! بس است
 :دیگر کافی نیست تکرار کنیم کھ. کردن بھ سر رسیده است

ھفتاد درصد زنان جھان قربانی تجاوز و خشونت جسمی اکثرا 
  دست نزدیکان خود ھستند،؛ بھ

بیش از جنگ، سانحھ اتومبیل، سرطان و ماالریا از  ،خشونت
  سال کشتھ می گیرد؛ ۴٠تا  ١۵زنان 

ھزار انسان خرید و فروش می شوند کھ اکثریت  ٨٠٠ساالنھ 
 آنان را زنان تشکیل می دھند؛

ھر سال سھ میلیون دختر آفریقائی در خطر م ثلھ شدن کلیتورس 
 شان ھستند؛

 ...یک چھارم زنان باردار مورد خشونت جنسی قرار می گیرند

 .... و

  !وقت شورش است! وقت عمل است

 :مقدم بر ھر چیز باید دشمنانمان را بشناسیم برای شورش،
بھ طور . در ھر لباسی کھ ھستند؛ بومی ھستند یا بین المللی

مثال در ایران دشمن عمده ی زنان رژیم جمھوری اسالمی 
ستقرار و استحکام تاج و تخت ارتجاعی دینی اش است کھ ا

وابستھ بھ لگدمال کردن کامل و ھمھ جانبھ ی انسانیت و حقوق 
اما قدرت ھای امپریالیستی نیز دشمن رھائی زنان . زنان است

و  »آزادی«آنان با پرچم دروغین . در جھان ھستند
رژه ی بی انتھای کشتار و شکنجھ و نابودی را  »دموکراسی«

اورمیانھ آغاز کرده اند و  در ھر جا کھ قدم گذاشتھ اند در خ
 .دیگر ایجاد کرده اند »جمھوری اسالمی«یک 

از آسیا و آفریقا تا اروپا،  .برای شورش نیاز بھ اتحاد داریم
زنان در چھار گوشھ ی .آمریکای التین و آمریکای شمالی 

جھان زیر ستم یک نظام واحد جھانی سرمایھ داری پدرساالری 
 .پس، یا ھمھ ی ما با ھم بھ سوی رھائی پرواز می کنیم. ھستند

رھائی زن نیز . ستم بر زن جھانی است. یا ھیچ کس نمی کند
 .جھانی است

افق  جامعھ ای کھ شایستھ ی . نیازمند افق روشن است شورش
 .انسان ھای آزاد باشد

تولید » ارزش اضافھ«نیازی بھ اثبات این کھ زن ھم  شورش
برای سوزاندن . شورش اتحادیھ الزم ندارد. می کند ندارد

  .جامعھ ای کھ ارزش حفاظت ندارد، اتحاد انقالبی الزم است

. شورش اجازه نمی خواھد. انقالب مجلس میھمانی نیست !آری
شورش . شورشی کھ ترس در دل ھا نیندازد شورش نیست

نیازمند مبارزینی . قالبی نیازمند سازمانی منظم و محکم استان
 .آگاه، نترس و بی باک است

از پستوھا و سایھ ھا  !خودت و جھان را تکان بده! برخیز
و با انرژی بی ھمتا و پایان ناپذیرت لرزه بر اندام  بیرون بیا

شکست ھا را بھ شورش . این جھان ستم گر و متعفن بینداز
نھ فقط خودت کھ تمام بشریت را از خواب . توفانی تبدیل کن

با شورش خودت نوری بر . دراز ستم و استثمار بیرون بیاور
ارد زیرا ھیچ قشر دیگری توان این کار را ند .این جھان بتابان

تنھا تو می توانی بازوانت را . ھمھ از تن تو تناول می کنند
سخاوتمندانھ بھ دور شانھ ھای تمام بشریت تحت ستم و استثمار 
حلقھ کنی و آن را از جایش بلند کنی تا جرات کند این جھان 
ستم و استثمار را خاکستر کند و برجایش جامعھ ای نوین 

 ه ی ھمگانی است و نھ کارگر،جامعھ ای کھ نھ زن برد. بسازد
جامعھ ای کھ . برده ی مزدی و نھ ھیچ کس فرودست دیگری

حتا فکر  تحقیر و لگدمال کردن کسی در آن فرصت حیات 
 .نخواھد یافت

طنین صدایت را از ھم کنون می شنوم کھ بر ! برخیز

 :جھان لرزه می افکند

  زنجیرھا را آن چنان پاره خواھیم کرد

 جرات دوباره بافتن آن ھا نباشدکھ دیگر کسی را 

 ■.نھ بر پای زن و نھ بر گ رده ی ھیچ کس دیگر
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 "2013ایران"و زنان
  عاطفھ کشمیری

دارند؛ بیش از هر زمان قرابت دیرینه اي  که با آناناصالح طلب، سازشکار و ارتجاعی امپریالیست ها و نیروهاي رنگارنگ 
 . در پیشگاه سرمایه داري ادا کنند " 2013ایران  "دیگري در تکاپو هستند تا نذرشان را با پختن آش 

ایران "اله داختن به مسچهار کنفرانس در اروپا و آمریکا برگزار شد که هدفشان پر) 1391آبان و آذر (در عرض دو ماه 
که با توجه به شرایط کنونی ایران؛ چه سیاست هایی باید اتخاذ شود که منافع است  بحث بر سر این. بود "2013

این کنفرانس ها از منظر زنان  ؟ اگر به هر کدام از!و با تکیه بر چه نیروهایی تضمین کند امپریالیست ها را در منطقه تأمین و
ارائه شد؛ هیچ ربطی به آزادي زنان و تحقق  "حل مسأله ایران"ح می بینیم راه حل هایی که براي نگاه کنیم؛ به وضو

که تنها هدف این کنفرانس ها دست یافتن هیئت حاکمه آمریکا و قدرت هاي اروپایی به  ؛ چرامطالبات پایه اشان ندارد
ایران که یکی از ستون هاي اصلی اش ستم بر زن ساختارهاي ستم و استثمار در تشدید براي است  راه حلی توافق بر سر

  .می باشد
که با عنوان  کنفرانس برژنسکی

 "تحقق دیپلماسی": "2013ایران "
در آمریکا برگزار شد؛ بهترین گزینه براي 

را خود جمهوري اسالمی  2013ایران 
و روش کار خود را اعمال تحریم ! دانست

هاي بیشتر بر ایران در جهت رسیدن به 
اتحاد استراتژیک با جمهوري اسالمی 

کارنامه سیاه جمهوري . تعیین کرد
اسالمی در رابطه با زنان براي همه روشن 

که بند بند وجودش با زن نظامی . است
آن بیش از  ستیزي آمیخته است و در

ماده مجازاتی و هزار ماده قوانین  700
مدنی در سایه احترام به آلت تناسلی مرد 
و مالکیت مرد بر زن، مکتوب شده است؛ 

ایران "چگونه خواهد توانست زنان را در 
حتی روشی که این . آزاد کند؟ "2013

فش جلو می کنفرانس براي تحقق اهدا
گذارد یعنی تحریم هاي بیشتر و در پی 
آن گرانی، تشدید تورم، افزایش بهاي 
سوخت، گسترش بیکاري و کمبود 
کاالهاي اساسی؛ اولین و بیشترین 

قربانیانش را ازمیان زنان به مثابه 
  . می گیرد فقرا فقیرترین

که چشم انداز  کنفرانس پاریس
را دنبال می  2013تغییر رژیم درایران 

کرد؛ سازمان مجاهدین خلق را بهترین 
امید براي ایران آزاد و دمکراتیک 

که تا ؟ سازمان مجاهدین خلق !!خواند
مغز استخوانش ارتجاعی و وابسته به 
امپریالیستها است و اهداف و افقش فراتر 
از رژیم زن ستیز و ارتجاعی جمهوري 

در صفوف این سازمان . المی نیستاس
متحجر و عقب مانده حجاب اجباري 

  . یکی از اصول اسالمی بودنش می باشد

هم بر این باور بود  کنفرانس پراگ
بهترین گزینه براي تغییر ، که اصالحات
اصالحاتی که در آن حرفی از ! رژیم است

جدایی دین و دولت و تغییر قانون 
قانون ! اساسی جمهوري اسالمی نیست

که مشروعیتش را از اسالم و  اي اساسی
لب قوانین ضد زن ق .شریعت می گیرد

مسئله دین و شریعت است و مسئله زنان 
بدون جدایی دین از دولت قابل بحث 

اصالحات اینان براي این  .نخواهد بود
است که بتوانند رژیم زن ستییز و قرون 
وسطائی جمهوري اسالمی را نجات 

  . دهند
نوامبر در لندن از  12که کنفرانسی 

سوي موسسه لگاتوم با عنوان 
 ،برگزار شد "پروژه آینده ایران"

کارش طراحی پروژه هاي ریز و درشت 
در این . با رنگ و لعابی روشنفکرانه است

ایرانی به  نیمحققپروژه ها متخصصین و 
کار گرفته می شوند جهت هموار کردن 

سلطه هر چه گسترده تر شدن راه براي 
و به حاشیه در ایران پریالیست ها ام

در جهت  راندن مبارزات به حق مردم
  .سرنگونی رژیم جمهوري اسالمی

آن چه که در اکثر این کنفرانس ها به 
تغییرات  "عنوان نمونه پیش گذاشته شد،

است که پس از دخالت گري  "مثبتی
هاي قدرتهاي غربی در منطقه خاورمیانه 
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فقط کافی است . بوجود آمده است
را در  "تغییرات مثبت"کارنامه این 

در رابطه با موقعیت ... افغانستان و عراق و
زنان ورق بزنیم و ببینیم که نه تنها زنان 
در این کشورها به هیچ یک از حقوق 
اولیه خود نرسیدند بلکه در موقعیت به 

در این . مراتب بدتري قرار گرفتند
ا دموکراسی شکل نگرفت؛ کشورها نه تنه

بلکه به گواهی سیل اخباري که روزانه 
روز نیروهاي بنیاد گرا نگاشته می شود؛ 

به روز امکان بیشتري یافته تا کرسی 
هاي قدرت را به دست آورند و جامعه را 
از طریق فرودستی زنان برده و تبعه خود 

  .  کنند

از زمان اشغال نظامی افغانستان  
قتل  حدین اش،توسط آمریکا و مت

زنان، فروش دختر بچه ها، ضرب و شتم 
زنان، تجاوز به زنان، قتل هاي ناموسی، 

بی رحمانه تر از هر .... حجاب اجباري و
و زمان دیگري زنان را نشانه گرفته است 

طبق گفته دکتر حسن بانو غضنفر؛ وزیر 
امور زنان افغانستان حمله به زنان بیش 

 "ر از هر زمان دیگري دراین کشو
باید این حقیقت  .جلوه می کند "طبیعی

را در نظر گرفت که اخبار و گزارشاتی که 
در رابطه با زنان در افغانستان به رسانه 
هاي بین المللی راه می یابند، قابل 
مقایسه با آن چه که بطور واقعی در این 

  .کشور می گذرد، نیست

دو مرد در  2012 در هفته آخر نوامبر 
اقع در شمال این کشور؛ والیت کوندوز و

یکی  .ساله اي را سر بریدند 14دختر 
از این مردان خواستگار دختر بوده که 
پس از گرفتن جواب منفی از سوي 
خانواده دختر تصمیم به قتل او می 

این در حالیست که چندي پیش از . گیرد
هرات گزارشی مبنی بر  این مورد؛ از

ساله اي توسط  25بریده شدن سر زن 
قتل زن  ش گزارش شده بود و نیزشوهر

ساله اي در ماه اکتبر از همین  30
  .والیت

ساله از والیت ننگرهار در  14کامله، 
دالر آمریکا به یک پیرمرد  3000قبال 

کامله به . ساله فروخته شد 78
من از مردم آزرده ": خبرنگاران گفت

بهتر . من از خدا آزرده ام. نیستم
فرید تا نبود که او اصأل مرا نمی آ

مجبور نباشم این همه درد و رنج را 
تحمل کنم؟ واقعأ چه چیزي جز مرگ 

  )1(."مرا به آرامش خواهد رساند؟

مرگ و میر زنان در دوران زایمان و یا 
عوارض پس از آن به قدري باال است که 
حتی مقامات دولتی افغانستان نیز به آن 

گفته وزارت صحت بنا بر . اذعان دارند
به طور متوسط هر دو " افغانستان،

ساعت، یک زن در این کشور به 
دلیل مشکالت هنگام زایمان و یا 
عوارض ناشی از بارداري جان خود را 

که علت عمده آن  .دهد از دست می
رسی به مراقبت هاي اولیه تعدم دس

  )2( ".پزشکی است

 قربانی چنان هم زنان عراقی
آدم  ،، قاچاق، ازدواج اجباريخشونت
. هستند.. ...حجاب اجباري و، ربایی

واقعیت این است که زنان عراقی در دهه 
حقوق بیشتري  از آزادي ها و 1980

 نورينسبت به زمان حال در دولت 
  )3(.برخوردار بودند الکیالم

که  سال داشت 15نگار رحیم فقط 
در گرمیان  2012جوالي  20در 

کردستان عراق توسط برادرش کشته 
دیگرش مورد تجاوز او از سوي برادر . شد

ماه که  6قرار گرفته بود و پس از گذشت 
در خانه ) حاصل تجاوز(همراه فرزندش 

هاي امن زنان بسر برده بود؛ توسط 
به  2012جون  12پلیس در تاریخ 

خانواده اش تحویل داده شد و در نهایت 

 "شرف"برادر دیگرش براي بازگرداندن 
  )4(.خانواده او را به قتل رساند

هزاران تن از زنان عراقی در حال 
زندان . حاضر در زندان ها به سر می برند

زیر نظر قوه قضائیه جمهوري هایی که 
عراق یا نظامیانی که توسط  اسالمی

ایاالت متحده و انگلستان آموزش دیده 
شکنجه و تجاوز به زنان . ، قرار دارنداند

هاي عراق به شکل  در زندان
که به لطف  سیستماتیک انجام می شود

آموزش نظامیان آمریکایی و بریتانیایی؛ 
براي شکنجه و آزار و اذیت زندانبان ها 

به شیوه زنان زندانی و سایر زندانیان 
  .تري دست یافته اند "مدرن"هاي 

که تا پیش از تجاوز  زنان عراقی
 2003آمریکا و متحدانش درسال 

درصد از مشاغل در بخش  72متصدي 
. انه ها رانده شده اندعمومی بودند؛ به خ

طبق گزارش سازمان ملل متحد در 
درصد از زنان  14تنها  2012مارس 

 .یا متقاضی کار هستند عراقی شاغل و
نرخ بی سوادي زنان در عراق در سالهاي 

نرخ . اخیر رشد بی سابقه اي داشته است
درصد در سال  13بی سوادي زنان از 

تا سال درصد  50به بیش از  1985
  )5.(سیده استر 2012

جنگ تجاوزگرانه آمریکا و 
چه چیزي را نصیت  متحدانش به عراق

زنان این مرز و بوم کرد؟ نینا غزالی می 
اما هیچ  .امروز روز دیگریست": گوید

اي به زنان داده نشده و  چیز ویژه
چنان از  زنان عراقی هم. نمی شود

جایگاه فرودست در جامعه مردساالر 
  ."برخوردارند

امپریالیست هاي مردساالر آنچه که 
اروپایی اش براي زنان  ینو متحدآمریکا 

عراق و افغانستان و در پی آن  با دخالت 
گري براي زنان مصر و تونس و لیبی به 
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دموکراسی نبوده  ارمغان آوردند؛ آزادي و
ساختار تحکیم بلکه هدف . و نیست
ه منافع اقتصادي است ک -سیاسی

در این ر چه بیشتر ها را هامپریالیسم 
ي که بتواند ساختار. کشورها تضمین کند

زنان و کل جامعه را تحت ستم و 
  .استثمار قرار دهد

در چنین شرایطی امپریالیستها براي 
حفظ منافعشان همیشه بر  تأمین و

ارتجاعی ترین نیروهاي این کشورها؛ 
بنیادگراهاي مذهبی؛ ناسیونالیسم ها و 

بسیاري از  رو د دهقوم گراها تکیه کر
یم از آنها می قموارد به حمایت مست

مرتجعان همان طبقاتی هستند . پردازد
که با تحمیق توده ها؛ آنها را تبدیل به 

جهت رسیدن به  ابزاري می کنند در
آمال و آرزوهاي خود که همانا رسیدن 
به قدرت در چارچوب سیستم سرمایه 

  . داري است

، در افغانستان دولت حامد کرزاي
عبدل  الکی،عراق دولت نوري الم در

و  در مصرمرسی جلیل در لیبی؛ 
دولت  در تونسمنصف مارزوقی 

ان هایی که یکی از مؤلفه هاي حیاتش
زن ستیزي حول سیاستهاي ضد زن 

که براي به انقیاد دولت هائی . است
کشیدن زنان و از طریق آن کل 
جامعه؛ از روا داشتن هیچ گونه 

یر آنان خشونتی علیه زنان و تحق
  . ندروي گردان نیست

چگونه می توان در حکومت هاي دین 
محور که مبارزه براي حقوق اولیه زنان 

) از جمله مبارزه با حجاب اجباري(
تعبیري جز دین ستیزي ندارد و به 

در این عرصه مبارزه ی را که خاطرش زنان
می کنند را به بند می کشند؛ شکنجه 

دهند؛ به می کنند و مورد تجاوز قرار می 

چطور می توان ! آزادي دست یافت؟
باور داشت در جوامعی که ارزشهاي 
اسالمی به طور عمده حول نقش زنان 
در جامعه و خانواده دور می زند و زنان 
و مردان در آن برابر نیستند و زنان 
ملک مردان به حساب می آیند؛ زنان 
بتوانند آزادانه براي سرنوشت خود 

دیوارهاي خانه  تصمیم بگیرند و فراي
   !قدم گذارند؟

با آموختن از تجربه  زنان ایران
هاي اخیر از دخالت گري هاي آمریکا 

عراق؛ مصر  و متحدانش در افغانستان و
به درك می توانند و تونس و لیبی 

درستی از اهداف امپریالیسم از این 
دخالت گري ها و روند پیاده کردن 

زنان ایران می . سیاست هایشان برسند
توانند ببینند که با دخالت گري هاي 
امپریالیستها در این کشورها و به 
قدرت رساندن نیروهاي بنیاد گرا، زنان 

  . به برده کامل بدل شدند

زنان ایران اسارت و بردگی اشان را 
تحت یک حکومت تئوکراتیک مذهبی 
که در نتیجه سازش با امپریالیستهاي 
آمریکائی و اروپائی به قدرت رسیدند را 
با پوست و گوشت خود لمس کرده اند 

تجربه سی و چهار سال مبارزه با آنان .
در جمهوري اسالمی را رژیم زن ستیز 

ان در ایران براي بنابراین زن .دارنددست 
حرکت در جهت رهایی اشان، می باید 
هر دو نیروي زن سیتز و مردساالر یعنی 
رژیم جمهوري اسالمی و امپریالیستها را 
. بعنوان دشمن زنان و مردم افشا کنند

این دو نیروي مردساالر دو روي یک 
سکه اند و اختالفات و تضادهایشان هیچ 

زنان . ربطی به منافع زنان و مردم ندارد
در ایران براي کسب مطالبات پایه اي و 
عبور کردن از آن براي رسیدن به رهایی 

تا زمانی که ساختار سیستم می دانند 

توسط جنبش هاي کهن در همه ابعادش 
شود؛ ولو اینکه مختلف مردمی سرنگون ن

گردانندگان دولت هاي محافظ این 
سیستم عوض شوند؛ هیچ زنی آزاد 

با عوض شدن " یبه قول. نخواهد شد
زندانبان؛ دیوارهاي زندان فرو 

  ■. " نخواهد ریخت

  :زیر نویس
1- 

http://iwpr.net/report-
news/violence-against-afghan-
women-more-extreme 
2-
http://newsforums.bbc.co.uk/ws/thre
ad.jspa?threadID=19053 

3-
http://www.jihadwatch.org/2012/03/
womens-rights-in-iraq-this-is-not-
freedom-this-is-darkness.html 
4-
http://www.equalityiniraq.com/cam
paigns/154-justice-for-nigar-rahim 
5-http://english.al-
akhbar.com/node/4957 

  مانا آقاییشعری از 

 تاريکی در همه مردان

 آمدند من ی خانه به
 بزنند در که آن بی و

 شدند وارد
 کدام هر آنان

 ام قلب از تکه يک
 بودم کرده پنهان آن در را آفتاب که

 ربودند
 رفتند صدا بی و

 نيپاورچ و آهسته
 شب  مهين دزدان مانند

 کي هر
  .دست در چراغی با

http://iwpr.net/report
http://newsforums.bbc.co.uk/ws/thre
http://www.jihadwatch.org/2012/03/
http://www.equalityiniraq.com/cam
http://english.al
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  آندریا دورکین :یسندهنو
 مھسا روژان و دیبا دالرا: برگردان

  

 و همساالن دوستان، حضور با  نکهیا از مفتخرم اریبس من
 نیچن هم من .هستم جنبش نیا در و نجایا در خواهرانم
 چون دارم مبودن نجایا مورد در یضینق و ض د اریبس احساس

در یک محیط بتوان که  که فکر کردن در مورد این
سخت   صحبت کرد خیلیدربارة تن فروشی دانشگاهی 

 .است مشکل واقعا. است

تن زنان در   واقعیت زندگی تواند یمی بسختی دانشگاه اتیفرض
 که شده بنا پندار نیا بری دانشگاه  یزندگ. کند فروشی را تصور

 یمافراد  که نیا ای گر؛ید هايروز و گرید روز کی و هستیی فردا
 ؛پذیرفته شده و به آن بپیوندند سیتدر و مطالعه به محیط ندنتوا
م ه سال کی و دارد وجودمباحثات نظري گوناگون  که نیا ای

گی زند متیق به بدون آن که ی بده مخالف نظر آزادي که بتوانی
  . شود تمامات 

 هستند دانشجو نجایا که  یکسان که است و منطقی اصول نهایا
 با این،. کنند یم عمل آن اساس روز بر هر کنند یم سیتدر ای

 در ند،ه ابودتن فروشی  در کهیی آنها ایتن فروش  زنان  یزندگ
  .است تضاد

 ، یباش بودهدر تن فروشی  که اگري نداریی فردا ذهنت در تو
 از که  یکن تصور  یتوان ینم تو. است دور بسیار یزمان فردا راکهیز
 وی توان ینم تو. یا نه بود  یخواه زنده گرید قهیدق به قهیدق کی
 و  یهست احمق کی تو  یعنی نیا  یبکنتصور  که اگر. ی خواهینم

. مردن  یعنی دن،ید بیآس  یعنیتن فروشی  ي ایدن در بودن احمق
 کند، تقبل راحماقتی  نیچن تواند ینمی فروش تن زن چیه

 .آمد خواهدئی هم فردا که باشد  داشته باور واقعا کهی حماقت

 قیتطب یمتفاوتاصول و منطق  نیچن با را خود توانمینم من
منطق و اصول زنی که تنش را  که میبگو توانم یم تنها من. بدهم

از آن   من که هستند  یکسان آنان. استفروخته است، منطق من 
 تمامی ط در من کار که هستند  یکسان آنان. کنم یمطریق عمل 

 - رمیبپذ توانم ینم من. است شده بنا شان هیپا بر ها سال نیا
 رای مسینیفم ومنطق  اتیفرض -کنم باور توانم ینم که نیاي برا
ۀ این هم ما دیگو یم کهی مسینیفم: دیآ  یم رونیب دانشگاه از که

 دري روز  کی بعد، و گرفت، میخواه نظر در سال به سال را جوانب
 میخواه میتصم ،طی پروسه اي که هنوز هم معین نگشته نده،یآ

ي برا نیا. حقیقت يزیچ چه و استصحیح ي زیچ چه که رفت
 شما از  یلیخي برا نیا که فهمم یم من. ستین  یمنطق من
من از طرف بزرگترین شکاف فرهنگی در زندگی . است  یمنطق
من طی بیست سال سعی کرده ام که از این . حرف میزنم خودم

   .اند حرفهائی که بنظر من موفقیت محدود داشته. زاویه حرف بزنم

  تن فروشی
 !انمردبرتري  و

 عنوان تحت رای سخنران نیا نیدورک ایآندر(
 با "عرصه آکادمیک تا عمل از: تن فروشی"

 ،گانیشیم  حقوق و تیجنس مجله تیحما
  . نمود ارائه گانیشیحقوق م دانشکده در
 )1992 اکتبر، 31
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تن فروشی . میبرگردي ا هیپا موضوع به  خواهم یم من
  یجنس رابطهي برا زن کی بدن از استفادهتن فروشی   ست؟یچ

 بخواهد کهي کار هر است که پول می پردازد و او مرد کی توسط
 در ،دیبشو دور آنی واقع تیماه از کهي ا لحظه. کند یمبا آن زن 

. دیا رفته ها دهیاي ایدن سمت به ید وا شده دورتن فروشی  از واقع
 کننده سرگرم  یلیخ داشت، دیخواهخوشی  اوقاتو بهتر احساس
 دهیاشما در واقع ی ول هست کردن بحثي برا زهایچ  یلیخ است،
 دهیا کیتن فروشی . بحث می کنید و نه تن فروشی را را ها
  یتناسل تآل معموال ي است کهمقعدواژن و  ن،اده بلکه. ستین

 در آنها نفوذ می کنند که توسط ایاشی گاه دستها،ی گاه مردانه،
همین ...يگرید وي گرید وي گرید بعد وي  گرید بعد و مرد کی

  .  تن فروشی این گونه است .طور انجام می گیرد
 -دیکن فکر ناخودت بدن درباره که خواهم یم شما از من
 ساخته ذهنتان در فرهااپرنوگر کهیی ایدن از بدور دارد امکان اگر
 خواهم یم شما از. ین کار را بکنیدا ،زنان و واژن و مقعد لب ،اند
. دیکن فکر تیوضع نیا در نتانبداستفاده شدن  دربارهعمیقا  که

 وتن فروشی  از که  یکسان ؟لذت بردید است؟ی شهوان چقدر
 ازی حس خواهند یم که هستند  یکسان ،کنند یم دفاعی پورنوگراف

 رفتن به کهی زمان هر کنند، نیتلق شما به را طنتیش و جانیه
 بافت که خواهمیم شما از من. دیشیاندی م زن کی بدن دري زیچ
قرار گرفته اند را  سواستفاده مورد که را او بدن فیظري ها

که چه حسی دارد  حس کنید خواهم یم شما از. دیکن احساس
 ...و بارها و بارها بارها و بارها و بارها و بارها اتفاق نیازمانی که 

  .استی فروش تن هماندرست  نیا که چرا: تدفیب
ی که تن فروشی می زنان نظر نقطه  از -به همین دلیل است که

بین  شوند یم لیگران قاید که تمایزاتی -دمی کرده ان کنند و یا
در یک مکان ناهنجار،  ای فتدیب پالزا هتل در اتفاق نیا ایآاین که 

 ریغ دیدگاه هاي نهایا. در واقعیت اینها تمایزات مهمی نیستند
 دییبگو است ممکن شما. هستند اصول ومنطق با ،قیتطب قابل
 باره در ما که چرا ست،ین مهم ، نه. است مهم طیشرا که البته

 که نیا در، طیشرا. صحبت می کنیم ومقعد واژن دهان، از استفاده
و یا آن را بهتر نمی  وردآ ینم بوجودتغییري  ،ستیچتن فروشی 

  .کند
توهین آمیز و  اتاتن فروشی ذ که میئگو یم ما ازبسیاري 

 .میبگو روشن دیبگذار. یک آزار و سواستفادة جنسی است
 بدون کنم، یم صحبتتن فروشی  خودرد مو در شما با دارم من

 زور باکتک خوردن،  ،یاضاف خشونت شتر،یب خشونتآن که از 

بدون  خودي خود بهتن فروشی . دن زن صحبت کرده باشمش پرت
برخی از ما که  .استو توهین به وي  زن بدن از سواستفادهشک 

این گونه فکر می کنیم، ما را به کوته بینی نظري محکوم می 
 كتن فروشی را در شما و. است سادهی لیختن فروشی  اما .کنند
 دیکنی سع هرچه. دیکن فکر آن به ساده نکهیا مگر کردد ینخواه

 -دیشویم دور اتیواقع از شتریب ،دیکن فکر موردش در تر دهیچیپ
تن  درباره کردنو بحث  بود دیخواه شادتر بود، دیخواه تر امن

 چیهدیگر ،تن فروشی در. شودیمتر  کننده سرگرمان تیبرافروشی 
 کی بدن از که است ممکن ریغ نیا .ماند ینمی باق کاملی زن

قرار  استفاده موردتن فروشی  در انزن بدن که گونه اي به انسان
ی باق کاملی انسان وجود کیاز او  بعد از آن و شود ستفادها گرفته،
 نیا. آن آغاز به کینزد ای آن ۀانیم درچه  ،کار انیپا در چه ،دبمان
 را ل انسانیتکما آن دوباره ،از آن بعدی زن چیه و. است ممکن ریغ

 قرار سواستفاده موردتن فروشی  در کهی زنان.  وردآی نم بدست
 نیا در را شجاع زناناز ی لیخ شما. دارند نتخابا چند ،اند گرفته
 از که: رندیگیم یمهمی لیخ ماتیتصم ،یبرخ که دیا دهید جا

 دانندیم که را آنچه کنندیمی سع بکنند؛ استفاده دانندیم که آنچه
 ینم کاملدیگرانسان  آنها از کدام چیه اما. بگذارند انیم در شما با

 کهی زمان .ه می شودگرفتاز آنها  زهایچی لیخ که چرا ،شوند
بر علیه ی بی رحم کهی زمان ،هجوم قرار می گیرد مورد نتادرون

 با را درد نیا که میتالش درسیار ب ما. ندک  رخنه انتپوست درشما 
اما . ما دلیل می آوریم، مقایسه می کنیم. میبگذار انیم در گریکدی

تنها مقایسه اي که میتوانیم در مورد تن فروشی بکنیم این است 
   . است روهیگ تجاوز  هیشبي گرید زیچ هر از شیب که

  موضوع نیا از متفاوت کامال گروهی تجاوز دیئگو یم شما
است  رفتن راه حال در ابانیخ در که گناه یب زن کی .است
هر زنی به این شکل بی گناه و به . شودیمبه او حمله  رانهیغافلگ

در زندگی یک زن تن فروش، او در . ناگاه غافلگیر می شود
. و دوباره غافلگیر می شود دوباره و دوباره و دوباره واقع

 نیا .نیهم. است پولدادن  گروهی، تجاوز تنها تفاوتش با 
 شما نه؟ مگر دارد،یی جادو تیفیک کی پول اما. است آن فرق تنها
 و خواسته خودش دیآورد او سر بر که چه هر می دهید پول زن به

  .است داشته را استحقاقش
  مردان  که میفهم یم. میفهم یم را کردن مرد کاری معن ما حاال
  د ولی فقط به این دلیلندارن دوست که دهند یم انجام رایی کارها

 مردان کهی وقت. که پولی به دست آورند آن کار را انجام می دهند
 مییگو ینم ما دهند یم انجام کارخانه در با خود را گانهیب کار کی
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 تجربه کی به تجربه نیا که شود یم موجب پول آوردن بدست که
می ی خوش اوقاتبا آن کار  نکهیایا  شود، لیتبدی داشتن دوست

ت آرزوي کار دیگري را نداشته قیحق در و ،توانند داشته باشند
 یم و میکن یم نگاهبی گانگی و بی انتهائی کار آنان  به ما. باشند
  .باشد نیا از بهتر دیبامردها ی زندگ تیفیک مسلما که مییگو

 قرار زنانچرا که  است؛ی تیجنس پولکارکرد جادویی 
حق  باشند، داشته پولکه آنان ی وقت باشند، داشته پول ستین

 یم ها زن که ئیها انتخاب نآ ازی کی وانتخاب هم خواهند داشت 
 کنند انتخاب زنان اگر و. نباشند مردها با که است نیا بکنند توانند
 احساس کهی  جنس ارتباط از مرداندر نتیجه  ،نباشند مردان با که
 باشد الزمی حت اگر و. شد خواهند محروم است، حقشان کنندیم
و توهین  رانهیحق ظالمانه، صورت به مردم ازاي  طبقه کلبا  که
 تنهاو  شوند حرمت هتکی دگرب طیشرا کی در و شود رفتار آمیز
 کنندیم فکر که ،یجنس رابطه توانند یم ها مردچنین شرایطی  در

مساله به واقعیت  این که باید گفت باشند، داشته را است حقشان
. است مردساالريي معنا و تیماه نیا .تبدیل خواهد شد

  .استی اسیس نظام کی مردساالري
 که نیا فهمرا بررسی می کنیم،  پول بادلۀم  مسأله کهی زمان   
شگفت  دارد زن ازي شتریب ارزش پول مردم شتریب ذهن در
 تمام به نسبت ،يدالر 50 ،يدالر 30 ،يدالر 10 آن .استآور
 آن از تری واقع است،ی واقع پول. داردي شتریب ارزشزن ی زندگ
 را او تیاهم و بخرد را انسان کی یزندگ پول با تواند یم مرد.  زن

 از جامعه، ، ازیاجتماع وی مدن و وجدان های آگاهوانب جاز تمام 
 کرامت مفهوم گونه هر از ،يشهروند حق هر از قانون، تیحما
ي دالر 50 کی اب. محروم کندی انسان تیحاکم حق وی انسان
 کی به می خواهید اگر. بکند را کار نیا تواند یمي مرد هری لعنت
ی کاف فقر کنید، فکر شان بودن زني برا زنان هیتنبي برا راه

 فروش تن زنان. است دهنده آزار. است سخت فقر. بود خواهد
. است سختی لیخ بودن گرسنه. هستند زن که خورند یم تاسف
 احساسواقعا  تو. است دشواری زندگي برا خوب مکان کی نداشتن

 فقراما . استر بسیار ضعیف و ناتوان کننده فق. یکنیمه گی چاریب
 را براي گاییده شدن توسط زنان ازنمی تواند منبعی  ییتنها به

این منبع  جادیاي برا فقر. بیاورد فراهمهر آن که بخواهند را  مردان
. دنباش گرسنه انزن،هر قدر هم که  ستینی کاف فروش تن زنان از

 جهینت به دنیرسي برا جوامع مختلف،ي ها فرهنگ در ن،یبنابرا
زنان نه تنها : اند شدهی ده سازمانی متفاوت طرق به کسانی

 اصطالح بهکه داراي ارزش است  زن زیچ تنها بلکه ،فقیرند

ي کاال کی به ،شبدن با همراه که است، اوی جنسارزش  التیتما
ي زیچ تنها ،ارزش  اصطالحاین به  .است شده لیتبد فروش قابل
ی م کس هر کهکاالئی است  تنها او بدن ،اهمیت دارد که است
 ریفقزن  اگر: می توان چنین فرض نمود که نیبنابرا. بخرد تواند
 فرض نیا. خواهد فروخت ش راسکسبنابراین  پول، ازمندین و است
 از، توده اي فرضولی به هر صورت صرف . باشد غلط است ممکن
مساله تن فروشی به . ی گردندنم جادیا یتن فروشبراي  زنان

میان در :مثالي برا ما، جامعه در .عوامل بیشتري نیاز دارد
 هستندی زنان ،ی میکنندتن فروش حاضر حال در کهی زنان عتیجم
 انیقربان نیچن هم ند،یآی م ریفقي ها خانواده از رند،یفق که

زنانی که در  خصوص به هستند،ی کودک دری جنس سواستفاده
در (درون خانواده خود مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته اند 

فارسی زنانی که مورد تجاوز افراد مذکر خانواده قرار می گیرند از 
 خانمانی ب و؛  )مترجم -استفاده می شود "محارم باي زنا"کلمات 
  .اند شده
 نهیزم نیا در یمیتعل  طیمح کننده فراهم محارم باي زنا
 را کار نیا چطور که نیا آموزشي برا دختران کهیی جا. است
 استی هیبد ن،یبرا بنا. ، به آن جا فرستاده می شونددهند انجام
خودش  ،یبفرستي گریدي جاه هیچ ب را آنانی ستین مجبور تو که

 آموزش او. ندارد رفتني برا هم  يگریدي جا و آنجاستاز قبل در 
ی واقع مرز چیه نداشتن: است مهم و خاص آموزش نیا و دهید
 است، سکسي برا تنها او ارزش  که نیا دانستن خود؛ بدني برا

جنسی،  نیجاوزمت ،جاوزینمت که به گونه اي مردان درباره دانستن
 فرار او که چرا ست،ینی کاف هم نیای حت اما. دهندیم آموزش او به

 زنان، ازي اریبسي برا. شودیم خانمانی ب ابان،یخ در و کرد خواهد
که نوعی از تمامی این فقر و فالکت بر سرشان آمده  است الزم
  .باشد
 فکر اریبس زنانی خانمانی بی معن به ر،یاخ سال چند نیا در من
معنی لغوي و دقیقش به این صورت است  کنمی م فکر. ام کرده

 و محارم باي زناکه بی خانمانی پیش شرطی است که به همراه 
 به توانندی م که زنان از یتیجمع جادیابه  ،متحده االتیا در فقر
 گستردهي معنا کی نیا اما. را می دهد کشانیده شوند یفروش تن
 کیبه طور واقعی ی زن هر که فکر کنید ییجا به. دارد همي تر

هر  ازاي که در آن  جامعه کی دری کودک چیه. باشد داشته خانه
 رد،یبگ قراری جنس آزار مورد ،یسالگ 18 از قبل ي که تادختر سه
 ریاخ ارقام کهاي  جامعه کی دری هلأمت زن چیه. دمنیت ندارا

  ه یا می خورد کتکنشان داده که از هر دو زن متأهل یک زن 
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    .ندارد تیامن ،خورد
 اما ها را می سازیم خانهاین  ما م،یهستسازندة خانه  ما
 که کنم یم فکر من .میندار نآ به نسبتی حقوق و حق چیه
 که است يزیچتن فروشی  که نیا گفتن در میا کرده اشتباه ما

 یخانمانی ب که کنم یم فکر. دافت اتفاق زنان همهي برامی تواند 
ی مکانداشتن  از زنان که کنمی م فکر من. باشد واقعا این تشبیه

 زن خود به متعلق که مکانی هستند، محروم امنی زندگي برا
هم  بلکه باشد داشته خود بدنر ب تیحاکم تنها نه کهیی جا باشد،

 ،نیز داشته باشد خودی واقعی اجتماعی زندگ تمام به سلطهچنین 
تن در. دوستان انیم در ایباشد  خانوادهیک  دری زندگ نیا خواه

  . ماندی می باق خانمانی ب ،زن ،فروشی
 دارد وجودتن فروشی  طیشرا درباره خاص اریبس زیچ کی اما
 دیتاک خواهم یم. کنم صحبت شما با اش درباره دارم دوست که
 دنبال ما همهتن فروشی  دربارهگفتگوها و بحث ها  نیا در که کنم
 که میکن دایپی راه میدار نیا دری سع ما همه. میگرد یم زبان
که  راي زیچ میبفهم و همین طور مییم بگویدان یمکه  راي زیچ
     .میدانینم
 را زیچ همهما  می گوید که هست متوسط طبقه درکی در کی
درك دیگر در میان اکثر  کیرا می دانیم و دارد شناخت ارزشکه 

. نمی داندزیچ چیههیچ کسی، می گوید که هستزنان تن فروش 
 کهي زیچ نجایا در. ستین حیصح ها نیا کدام چیه قت،یحق در
 چه زن تن فروش بفهمیم شود تا تالش دارد این است که تیاهم
 یقتیحق نیا. برخوردار است ییباال ارزشاز نیا که چرا داند،یم

 پنهانی اسیس لیدل کی نا بهب نیا. است که پنهان گشته است
این که  دانستن به شدن کینزد آن یعنی به بردنی پ:  است شده
  .روي همه ما نشسته را باید  برچید بر کهر ساال مرد نظام هچگون
 یم تجربه رای خاص حقارتتن فروشان  که کنمی م فکر من
 ما شتریب. شوند یم گرفته نظر در فیکثزنان بصورت عام، . کنند

 اوضاع کهی زمان ،هبل ،یمکن یمطور استعاره اي تجربه  به را نیا
 زن کی کهی وقت فتد،یب وحشتناك اتفاقاتی وقت شود، بدی لیخ

 قرار شتم و ضرب مورد زن کی کهی زمان ،یردگ میقرار تجاوز مورد
 تحت کهی دهیم صیتشخپس از اینهاست که  ،هبل شود، گرفته

 تو کهبوده  باره نیا دردرك هایی  ات متوسطۀ طبق یزندگ نیا
دقیق  واقعیت تن فروش با کی اما. یهست فیکث بودن زن بخاطر

استعاره اي  چیهدیگر . کندیمی زندگ است فیکث زن کی که نیا
 دیبا کهی کثافت است، کثافت از شده دهیپوشی زن او. ستین کار در

 گذاشته جا را خود از تکه کی دهیخواب اوا ب کهي مرد هر گفت

، و او هم چنین زنی است که تحت سلطۀ مردساالري است
که مردم باور کنند که  عملکردي صرفا جنسی دارد تا این حد

  .سکس کثیف است و زنان تن فروش کثافت اند
 اوی فیکث. یستن ایستای فیکث نیا درتن فروش  زن کی هر چند

ها یکی پس از دیگري و مرد رایز است،ي مسر او. استي مسر
ي برا. شوندیم دیناپد سپس ومی روند  او دیگري و دیگري به روي

 عنوان به که است تن فروش زن دز،یا به مربوط مباحث در مثال،
 حالت در. است خاص مثال کی نیا. شودی م دهید عفونتشا من
 فاسد و غلط و بد زیچ هر مولد منبع عنوان بهتن فروش  زن ،یکل

 عنوان به او به .باشدیم زن باچه  و مرد، در رابطه با سکس، با
 بخاطر تنها نه شود،یمشدن است برخورد  هیتنبته سیشا کهی کس
 گیومهدر را نددا انجامکلمه  من(،''دهدیم انجام'' کهی عمل
) شودیم انجام آنها بر ،عمل نیا شترمواقعیب کهیی آنجازا گذارم،یم
  .طرچیزي که هستبخا لکهب

 مردان. است ناشناخته تن فروش زنیک  او در نهایت که البته
بیست و  با او که یزمان. هم حال می کنند که این گونه است

 ،خوشگله ز،یعز عروسک،( اسم ساختگی اش استچهارمین 
 به ها پورنوگراف دستاورد کهي گرید زیهرچ - قند عسل

 بی نامی او به مرد می گوید که )استروز ی ابیبازار ابزار عنوان
 ،مباش داشته کار سرو او با که ستین الزم ست،ینی واقع شخص او
خاطر به  مستین مجبور ندارد،  همی خانوادگ اسم کی اصال او

 او ست،ینی خاص شخص چیه براي من او ست،یک اوکه  بسپارم
 نیا که خواهمیم ازشما( به مثابه او. است زن ازی کل یتجسم کی
دیده  لزج، و سیخ واژن کی) است تیواقع نیا د،یبسپار ادی به را

در ي اریبس مردان است، فیکث زن این. شود یم رفتار شده و با او
 نیا. واژن مملو از لزج کننده هاي ،یمن عیما مملو از .اند بوده آن

ی م اتفاق عینا که استي زیچ است،ی واقع ،حسی عمیق است
می  يزیخونر ،می شود پاره مقعدي مقاربت از اغلب او مقعد. افتد
او بدین گونه  است،ی من عیماي برا هم چون مخزنی او دهان. کند

 به زنان همه. شودیم رفتار او با که است گونه نیا درك شده و
 تن فروش در زنی ول. شوند یمی تلق فیکثی قاعدگ خون خاطر
 چرا کند یمي زیخونر او. کندیمي زیخونر هم گریدو مکان  زمان
 .د گشته استکبوبدنش  و کند یمي زیخونر او ده،ید صدمه که

 نفرت ند،تک یم استفاده تن فروش زن کی از انمردی وقت
 اندازه به نفرتی که. دنکن یم ابراز زن آن بدن بر را محض خود

، تمام است بوده حال به تا ای و است نیزمي رو بر کهي زیچ هر
 آن قدرعمیق است که در آن، ریتحق نیا. وکمال و خالص است
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 آن و ،ه شد خالصهی جنس مدخل چند در انسان کی یزندگ تمام
 نیا در. دهدمی  انجامبا او  خواهدی م که راي کار هر مرد

ی م شما از. در میان گذاشته اند شماا ب را نیا گرید زنان کنفرانس
 آن: است قتیحق نیا. دیکن باور را ها آن و دیبفهم را نیا خواهم
یی جا هم زن آن. دهد انجام خواهدی م کهي هرکار تواند یم مرد
 هم سیپل کرد؛ تیشکا بتوان که ستینی سیپل چیه. برود که ندارد
 آن کهی لیوک آن.  کند یم را کار این که باشدي مرد است ممکن
 را خود دستمزدی نوع هر به هم رودیم اوپیش  تیشکاي برا زن
 فهمد یم شودیم دکتر کی کمک ازمندین او کهی وقت. خواهدی م
 چ چیزیه واقعدر  او د؟یفهم یم .ستیگریدمشتري  کی هم او که
 یم بودن چیه احساس در آن کهیی ها تجربه ما ازي اریبس. ستین
و بی  چیه از کمتر ای چیه را مای کسان می دانیم ای م،یداررا  میکن

 اوست،ی زندگۀ تجرب نیا تن فروش کي یبرا اما دانند،یمارزش 
     .ه و از صبح تا شبروز هر

اما آن مرد، آن برنده، آن قهرمان، از طریق استفاده از بدن زن، 
 مرد آن کهی لیدال ازی کی .با مردان دیگر ارتباط بر قرار می کند

 و اند بوده آنجا وا از قبلي گرید مردان که است نیا است آنجا
ي تئور کی نیا. بود خواهند آنجا او از بعد، همي گرید مردان

. که حقیقتت دارد دیبر یمی پ دیکنی زندگ آن با یوقت. ستین
زنان در تن فروشی و در تجاوزات گروهی  بدن از مردان
 آنچه تا کنند،برقرار  رابطه گرید کی با تا کنند یم استفاده

شتراك ا وجه و .کنند ابراز را است مشترك آنها نیب در که را
 او ن،یابنابر. این است که آن ها، آن زن تن فروش نیستند درشان 
 از مرداین  و شود یم خود ارضایی مرد وی مردانگي براي ا لهیوس

که مبین او کلماتی . دیبگو او به را نیا تا کندیم استفاده کلمات
و شهوانی است وهم چنین عملی که بر روي تن این  غرایز جنسی

 آن همه. تقسیم می کند گرید مردان بازن انجام داده است را 
 زن به تا کندی م استفاده او که هستندی کلمات فقط فیکث کلمات
کرده  تن فروشی کهی زن هر نظر نقطه از و. (هست چه او که دیبگو
 ینم ادیز احتمال به که ابرازبکند آن نقطه نظر را که بخواهد اگر
 از استفاده حق هنرپیشه بر سر مردان ی کهجدل و جنگ آن )کند

 نیترچندش آور ترین و رذل  ازدهند،یمانجام  فیکث کلمات
 و مقررات قانون، و قاعده چیه که چرا است، نیزمي روجوکهاي 

ي ها واژه آن تک تک ةاستفاد از را مردان که ندارد وجودی ادب
گزندگی و  کلمات آنو  دارد؛ باز بر علیه هر زن تن فروشی فیکث

این  واقع در نکهیاي برارا دارند  باشندداشته  است قرارنیشی را که 
 مسخره. او بسط یافتنی است. کنند یم فیتوص راکلمات آن زن 

 است، مقعد کی واژن، کی دهان، کی او. است نام بدون او است،
مثال او ا کهی وقت خواهد یم خاص او را به طور شخصی کس چه
 چه رد؟یبم او کهی وقت شود یم او تنگ دلی کس چه. ارندیبس
 اگر گرددیم او دنبال بهی کس چه کند؟یمي سوگوار اوي برای کس
ی کس چیه او ست؟یک او که، نستیا منظورم شود؟ گم او که
ي معنا به بلکهنباشد  کس چیهاین که مجازا  نه. ستین

   .ستین کس چیه کلمه،ی واقع
 هاي ناز مثال، عنوان به ،یکش نسل خیتار در حاضر، حال در
 را آنها ما گفتند،کرده ومی  اشاره شپش عنوان به انیهودی به

 کهی کسان ،کایآمر بومیان کشتار خیتار در. کرد میخواه نابود
یکی  .دیبکش را آنها هستند، شپش آنها گفتند بودند، گذار استیس

ي پاکساز درباره قبال ننیک مک نیکاتراز سخنرانان قبلی، 
 زنان. درست می گوید او. کشتن تن فروشان: تی حرف زدیجنس

 و .شوند عام قتلتا  ،در دسترس هستندی زنانتن فروش 
که  میکن ینم فکر ما و شوند یم کشته روز هر تن فروش زنان

   .اضطراري حل شوداصال با اتفاقی مواجهیم که باید به صورت 
 کی. اصال چرا باید این گونه فکر کنیم؟ آنها هیچ کس نیستند

کار  که کند یم احساس کشد یم تن فروش را کی که یزمان مرد
 او. استکشتن صحیح و به حقی  کی نیا. درستی را انجام داده

هم درستی  جامعه و است، شده خالص کثافت تکه کی شر از تنها
     .کندی م دییتاعمل او را 

غیر انسانی شدن را نیز زنان تن فروش  از خاص نوع کی 
 دهید کاال چشم به ،زنان ۀهمدرست است که  .تجربه می کنند

 زنان اما کرده اند؛ تجربهشدن و به شکل کاال با آنها رفتار کردن را 
 شود، یم رفتار ی از کاال با آنهاخاص نوع کی مثابه به تن فروش

این هر کاالي آشغال هم . قرار می گیرندیعنی آنها مورد هدف 
 مراقبت دیدار خانه در کهء ایاشبرخی  از است ممکن شما. نیست
مشخصا  د،یرویمبه هدف نشانه گیري ی وقت اما. نمایید خاصی

  نیا. براي این است که سوراخ هایش را مورد هدف قرار دهید
آن چه که اتفاق می . باید باشد فروش تن کی  که استي زیچ

تن فروش است، و  کی  به دنبال هکی زمان مرد، کهافتد این است 
زمانی که او را می یابد واستفاده اش می کند خشونت زیادي در 

  .این اعمال وجود دارد
یکی از تضادهاي دیگري که من در رابطه با اینجا بودن و 
صحبت کردنم احساس می کنم این است که نگران این مسأله 

هم باشد، به طور  که بگویم ، حتی اگر مختصرهستم که هر چیزي 
و . خود به خود ذهن همه را از مسالۀ اصلی و پایه اي منحرف کند
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مسالۀ پایه اي و اساسی هم این است که چه بر سر زنانی که تن 
ولی . فروشی می کنند آمده و تن فروشی دقیقا به چه معنا است

که در واقع می حرفم را بزنم چون  مجبورم این ریسک را کرده و
شما نمی توانید به تن فروشی فکر کنید، خواهم بگویم که 

مگر اینکه بتوانید به آن مردي فکر کنید که نیاز به 
این مرد چه کسی است؟ چه .زن تن فروش دارد» گاییدن«

  عملی انجام میدهد؟ چه می خواهد؟ نیازش چیست؟
ز من از شما میخواهم که در رو. او میتواند هر کسی باشد

دوشنبه، ساعتی از وقت تان را صرف این کنید که بروید و در این 
مدرسه اي که هستید دوري زده و به همۀ مردها یکی یکی نگاه 

. شما می خواهم که با چشمانتان لباس هاي او را در آورید از. کنید
از شما . میخواهم که آلت جنسی اش را هم سخت و محکم ببینید

و را بر روي بدن زنی گذاشته و در می خواهم که در ذهنتان ا
. همه را تصور کنید. کنارشان میزي را بینید که پول روي آن است

رئیس این مدرسۀ حقوق، پروفسورهایش، دانشجویان مردش، همه 
اگر حملۀ قلبی داشته . اگر به اورژانس میروید، این کار را بکنید. را

ن مردي که از اید، باز هم می خواهم که این تصور را با آن انتر
چون که این همان دنیایی . شما مراقبت می کند داشته باشید

این همان دنیایی . است که زن تن فروش در آن زندگی می کند
است که فارغ از این که چه اتفاقی برایت می افتد، هم چنان مرد 

و اگر تو چیزي . دیگري وجود دارد که تکه اي از تو را می خواهد
  .ستی این تکه را به او بدهیاز او بخواهی، بای

که از تن فروشان استفاده می کنند خودشان را به  مردانی
خیلی به خودشان افتخار . معناي واقعی بزرگ و شجاع می پندارند

رمانها می نویسند، شعرها می سرایند، قوانین می نویسند . میکنند
حس می کنند که بسیار ماجراجو و قهرمانند، چرا این گونه ... و
کرمی کنند؟ چون آنها شکارچیانی هستند که به بیرون رفته و ف

خودشان را به هر زنی . زنان را مثل شکار روي کولشان می اندازند
که به نظرشان سکسی و شهوت انگیز باشد می مالند و زنده اند که 

. لعنتی ها براستی زنده اند براي این حرفها. این حرفها را بزنند
ر واقعی تمام مدت این کار را می کنند، به طو. تاسف انگیز است

بدون این که به کاري که با آن زن کرده اند و آسیبی که به او 
رسانده اند هیچ اهمیتی بدهند، تمام زندگی شان این است که در 
موردش حرف بزنند، شعر بگویند، بنویسند، شوي تلویزیونی و فیلم 

ین مردان دوست دارم به شما بگویم که ا. در موردش بسازند
ترسواند، حیوان صفت اند، بی شعوراند، بگویم که اگر می توانند 
این کارها را بکنند تنها به این دلیل است که قدرت مردان به 

شکل یک طبقه پشت شان است، قدرتی که از طریق آن به زنان 
به  اگر میخواهید معنی ترسو را بدانید، نیاز. اعمال زور می کنند

قه دارید، آن وقت می توانید رویشان راه سرنگون کردن یک طب
جوامع به این شکل سازماندهی شده اند که در آن مردان . بروید

قدرتی را که می خواهند بتوانند داشته باشند و از زنان آن طور که 
 . می خواهند استفاده کنند

جوامع کنونی می تواند به اشکال دیگري سازماندهی شوند و باز 
مثال در آمریکا زنان . ن تن فروش بوجود آورندهم توده اي از زنا

فقیرند، بیشترشان قربانی روابط جنسی با نزدیکانشان اند، 
در بخشهایی از آسیا، کودکان در سن شش . بی خانمان اند

. ماهگی به عنوان برده فروخته شده اند چون زن بوده اند
ی یعنی اصال لزوم. این کاري است که در آن مناطق انجام می شود

ندارد که این سازماندهی در همه جا به یک روش انجام گیرد تا 
 .همان مفهوم را بدهد

مردساالري، یعنی جامعه اي که به هر وسیله ممکن، 
بخشی به نام تن فروشی ایجاد میکند که از طریق آن مردان 
 در جایگاه مافوق قرار گرفته و به معناي واقعی و به هر نحو

اما باز هم این مردان  .ف می گردداحساس بزرگی کنند، تعری
ما می . هستند که نقطۀ استاندارد ما براي انسان بودن هستند

 . گوییم که مردان انسان هستند
. ما می گوییم که از مردان میخواهیم با ما مثل انسان رفتار کنند

در اینجا اشاره می . در جامعه مرد ساالر فقط مردان انسان هستند
در مفهوم استعاره اي استفاده می  انسانز کلمۀ کنم به این که ما ا

ما . از این که مردان چگونه عمل می کنند حرفی نمی زنیم. کنیم
از یک ایده، یک رویا و یک تصویر که در ذهنمان است حرف 

ما می گوییم که نمی خواهیم مردان . میزنیم؛ اینکه انسان چیست
 ما را زیر پاي خود بگذارند، هم چنین می گوییم که مردان اصال

مفهوم انسان نیستند به خاطر  استاندارد خوبی براي تعریف
ما نمی توانیم بخواهیم که مانند آنها . کارهایی که با زنان می کنند

باشیم چون مانند مردان بودن یعنی از مردم به همان شیوه هائی 
که مردان استفاده می کنند، استفاده کنیم، محض اینکه هویت و 

این را می گویم که در برخی از ما، . هیماهمیت خودمان را نشان د
مردان شخصیت هایی اسطوره اي هستند زمانی که به عنوان یک 

ما در این مورد که مردان واقعا . انسان از آن ها حرف می زنیم
ما از اسطورة مردان به . چطور رفتار می کنند حرف نمی زنیم

ن ای. عنوان معنا دهنده و تعریف کنندة تمدن حرف می زنیم
  جنبش سیاسی شامل درك این مسأله است که در بر گیرندة رفتار
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  .و شخصیت مردان است
چیزي که تن فروشی در یک جامعۀ تحت سلطۀ مردان انجام 
می دهد این است که طبقۀ تحتانی در جامعه ایجاد می کند که 

. اینجا فرودست ترین بخش است. تحتانی تر از آن وجود ندارد
ن در این جایگاه فرودست و تحتانی زنان تن فروش همه شا

حتا مردانی که در . و تمام مردان هم برتر از زنان هستند. اند
فحشا هستند اگر چه ممکن است که به آن شکل برتر 
نباشند ولی هنوز جایگاه فرودست و تحتانی اي که زنان و 

هر مردي در این . دختران تن فروش دارند را دارا نیستند
یت که زنان به تن فروشی گرفته شده اند فایده جامعه از این واقع

نبایستی این را بگویم، ولی . می برند حتا اگر خود این کار را نکنند
) مردساالري(تن فروشی نتیجۀ سلطۀ مردانه :ناچارا باید گفت

این یک واقعیت سیاسی است که . است نه طبیعت زنانه
 وجود دارد، چون که یک گروه از مردم بر گروهی دیگر

من به این نکته تاکید بیشتر می کنم،  .اعمال قدرت می کند
چون می خواهم بگویم که مردساالري ظالمانه است و بایستی 

سلطۀ مردانه بایستی پایان یابد، نه اینکه فقط اصالح . نابود شود
شود یا یک کمی بهتر شود و یا حتا براي برخی زنان از اقشار 

دان در فقیر نگاه داشتن زنان، ما باید به نقش مر. خاص بهتر شود
بی خانمان گذاشتن شان ، درتداوم به تجاوز به دختران و در واقع 
درایجاد بخشی به نام تن فروش که در واقع زنانی اند که در کار 
فحشا مورد استفاده قرار می گیرند، با دقت بیشتري نگاه کنیم، آن 

  .را مطالعه کنیم و بفهمیم 
در رمانتیک سازي تن فروشی پی ما باید به نقش مردان 

به اینکه چگونه از لحاظ فرهنگی سعی در نا مرئی کردن  ببریم،
خسارات ناشی از این کار به زنان می نمایند، با استفاده از قدرت 
سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایجاد سکوت می 

 انسکوت در می. کنند، سکوت در میان زنانی که ضربه خورده اند
  .  زنانی که مورد استفاده قرار گرفته اند

ما نیازمند این هستیم که به نقش مردان در ایجاد تنفر از 
استفاده شان از  زن، ایجاد پیش داوري ها نسبت به زن، در

فرهنگ براي حمایت، اشاعه، دفاع و تقدیس پرخاشگري ها 
ما نیاز داریم که . و ستیزه جویی ها علیه زنان نگاه کنیم

ایجاد ایدة سیاسی از مساله آزادي که  ش مردان را درنق
  .فقط خودشان می توانند داشته باشند را ببینیم

دو هزار سال  آزادي چیست؟آیا این مسأله خنده دار نیست؟ 
از آن سخن راندن و در موردش مباحثه کردن در حالی که همین 

ها این تک صدایی که این. آزادي به نوعی از ما صرف نظر می کند
در حال اجرایش بوده اند و فقط به خودشان خدمت می کند 

ما بایستی به نقشی که مردان در خلق تن . شگفت آور است
این که اعمال قانون . فروشی دارند و در حمایت از آن، نگاه کنیم

چگونه این کار را می کند، روزنامه نگار و یا وکیل چگونه این کار 
هایی که در آن همۀ این مردان از تن ما باید تمام راه . را می کنند

فروشان استفاده می کنند و با این کار شأن انسانی زن را نابود می 
  . کنند را بشناسیم

یعنی قدرت را از مردان . عالج این مشکل سیاسی است
چون زیادي قدرت . اینها مسایل واقعی و جدي هستند. بگیریم
آنها حق ندارند که . دقلدرن. از آن استفادة درست نمی کنند. دارند

و این بدان معنی است که باید قدرت . این قدرت را داشته باشند
ما باید این قدرتی که  به وسیلۀ آن از ما استفاده . ازآنها گرفته شود

ما باید قدرتی را که با آن به ما ضربه . می کنند را از مردان بگیریم
. از آنها بگیریم پول شان را باید. بگیریم پسمی زنند را از مردان 

هر مردي که به حد کافی پول براي پست کردن . زیادي دارند
او به . زندگی زنان در کار تن فروشی دارد، زیادي پول دارد

این پولی که دارد نیازي ندارد ولی زنی هست که به آن نیاز 
ما باید سلطۀ اجتماعی اي که بر ما دارند را از آنها  .دارد

بداد متشکل از دروغگویان، ریا کاران و ما در یک است .بگیریم
  .سادیست ها داریم زندگی می کنیم

مردان باید  .کاري که باید بکنیم مبارزه با آنها استاکنون، 
از تن زنان کنده شوند، آیا می فهمید که چه می گویم؟ آنها باید 

چیزي که بسیار لجوجانه به تن فروشی تداوم . کنده و جدا شوند
و این سلطه است که باید پایان یابد . می بخشد سلطۀ مردانه است

  .تا زنان به تن فروشی کشانده نشوند
از پایه هاي سلطه و شما باید هر نهادي را که بخشی ! شما

. شک نکنید. فرمانروایی مرد بر زن است را ضعیف و نابود کنید
سؤال اینجاست که چگونه؟ نه این که حاال بکنیم یا نکنیم؟ پس 
چگونه؟ یک کاري بکنید، به جاي اینکه تمام عمرتان را صرف 
بحث و جدل بر سر ریشه کن کردن یا نکردن و یا این که آیا اصال 

ارش هستند و آیا اصال این کار عادالنه هست یا نیست، مردان سزاو
عادالنه؟ که آیا عادالنه هست یا نیست؟ عزیزان، ما امشب . نکنید

ما با این سوال ها قلب هاي خود را . باید سالح هایمان را برداریم
که آیا این منصفانه هست یا نیست؟ به قوانین آنها . می شکنیم

این زنان اند که باید قانون گذاري  !نگذارید! نه. احترم نگذارید
امیدوارم که من و کاترین مک کینن در این مورد نمونه اي  .کنند
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هیچ دلیلی ندارد که هیچ زنی، . البته سعی کرده ایم. بوده باشیم
هیچ زنی در دنیا در واقع  به مثابه خایه لیس سیستم قانونی 

حقوق درس  باید دلیل اصلی که یکی در دانشگاه. کنونی عمل کند
می خواند این باشد که راههاي چگونگی انجام این کار را یاد 

  .بگیرد
چیزي که من امیدوارم که شما بتوانید از میان بردارید این 

جنسیتی، هر اثري که باشد، به که هر اثري از سلسله مراتب : است
این معنی است که زنانی در جاهایی در حال کشانیده شدن به تن 

اگر به اطراف خود نگاه کنید و برتري مردانه را . فروشی هستند
ببینید ،می فهمید که در جایی هم که نمی توانید ببینید، زنی 
دارد به تن فروشی کشانیده می شود، چون هر سلسله مراتبی به 
رتبۀ زیرینی نیازمند است و تن فروشی تحتانی ترین سلطۀ مردانه 

در نتیجه زمانی که شما خود را با این سیستم انطباق می . است
دهید و با آن سازگاري می کنید ، زمانی که چشم تان را به روي 

بله، میدانم که زندگی شما در . این ها می بندید، شریک جرم اید 
اما اگر این کار را نکنید با آنها هم  معرض خطر قرار می گیرد،

دستید و هر دوي این کار در نابودي زندگی زن دیگري نقش 
  .دارند

من از شما می خواهم که خودتان را دشمن مرد ساالري 
نمایید چون به خاطر پایان بخشیدن به جرم تن فروشی، 
جرم علیه زنان، جرم حقوق بشري، تن فروشی باید نابود 

یگر به جز این هدف، فقط دروغ، بهانه، عذر هر چیز د: شود
 آزادي، برابري، عدالت،. و توجیه اند و تمام کلماتش دروغ

تا زمانی که زنان در تن فروشی اند این ها دروغ  .همه دروغ اند
می توان دروغ گفت و در این ساختار به شما می آموزند که . اند

چطور دروغ بگویید؛ یا اینکه می توانید زندگی تان را در اختیار 
واژگون کردن سیستمی که این بهره کشی ها را ایجاد و از آن 

خوب تعلیم دیده، می شما، یک فرد . محافظت میکند، قرار دهید
توانید کنار این متجاوزان یا کنار آزادي خواهان  و انقالبی ها و 

می توانید کنار خواهري که او هم این . مقاومت کنندگان بایستید
کار را می کند بایستید و اگر خیلی شجاع باشید می توانید سعی 
کنید که بین این دو تا بایستید به این نحو که آن مرد براي 

  راستش را بگویم، از معنی . یدن به این خواهر باید از شما بگذردرس
. این است آن انتخاب. کلمه انتخاب، بسیار سواستفاده می شود

  ■.من از شما می خواهم که انتخاب کنید
  

  
  

 نیستم بیش ای فاحشه اش هرزه چشمان به

 گلیم از(  خانه چهارچوب از را پا که اي صیغه
 گذارد می فراتر) خود

 خواند می درس

 شناسد می هنر

 نویسد می شعر

 رود می تئاتر

 خورد می اي قهوه گاهی گاه اش دوستان با

 داند می سیاست

 کند می سیاستی بی

 نیست باکی دست به تازیانه مردهاي از

 اش خانه هر که سرزمینی در ام آموخته
 است خانه فاحشه

  بود زن باید دیگري جور

  
  

 )نیکی فیروزکوھی(
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  نقد فیلم
  

  مسئله زنان در مرکز سنت هاي عقب مانده
  مروری بر فیلم میراث اثر ھیام عباس

نسیم سعادت

هیام عباس کارگردان زن فلسطینی تبار در فیلم میراث که در دسامبر 
اکران شد، ما را به فلسطین می برد، فلسطینی تحت اشغال در  2001

واقع در شمال اسرائیل و نزدیک مرز لبنان، اما او محلی به نام الجلیل 
بار ما را با مسایل و مشکالت و تضادهاي اجتماعی این مردم از زاویه  این

از زاویه اي که کمتر مورد بحث و توجه قرار گرفته . دیگري آشنا می کند
بر خالف انتظار این بار این جنگ ارتجاعی نیست که مستقیما این . است

ه را هدف قرار داده است، اگر چه جنگ و اشغال همچنان بخش از جامع
وزنه سنگین خود را اعمال می کنند، بلکه موضوع سنت هاي عقب مانده 

  . و جایگاه آن در زندگی زنان در این فیلم برجسته می شود

نهایت  میراث، با تمام پیچ و خمهاي فیلم و با تمام افت و خیزهایش در
یک سئوال را در پیش می گذارد؟ سنتها و بخصوص سنتهایی که براي 
بسیاري نقش هویت را دارد، سنتهایی که در مرکزش حفظ ارزش هاي 

آیا کمکی براي برداشتن موانع است و یا سدي در . کهن نهفته است، چه نقشی را در زندگی یک گروه اجتماعی ایفاء می کند
  مقابل آن؟

نه جنگی که دو نیرو در مقابل هم صف آرایی کرده باشند، بلکه دوست و دشمن شدیدا در . ت میان این دو ایدهمیراث جنگی اس
جنگی که شدیدا و عمیقا کل یک خانواده سنتی اما مرفه را . هم تنیده شده، و نقاط خاکستري بخش مهمی را در برگرفته است

  .جنگ موکول می کند در بر می گیرد و وجود و عدم وجودش را به نتیجه این
آنچه به این فیلم ویژگی می بخشد 
حضور سنگین جنگ میان اسرائیل و 

غرش هواپیماهایی که . لبنان است
پیوسته بر فراز آسمان در پروازند و با 
خطوط سفیدشان آسمان باالي سر را 
تقسیم می کنند و صداي بمبارانها و یا 

و خمپاره به صدایی دائم در  انفجار توپ

توگویی . گوش ساکنین مبدل شده است
فریاد میکشد که به هیچ کاري و یا هیچ 
چیزي بدون در نظر گرفتن این واقعیت 

                                . نیندیشید
 ازدواج فیلم بر محور تدارك براي جشن

که پسر بزرگ ) خلیفه ناتور(دختر مجد 
اما هاجر . خانواده است، آغاز می شود

 دختر جوان و جوانترین) هفسیا هرزي(
دختر این خانواده فلسطینی در مرکز 

او که با موافقت خانواده . ماجرا قرار دارد
 براي تحصیل در رشته هنر به هایفا می
 .رود، قدم در مسیري ممنوعه می گذارد

صحنه اي آغاز می شود که هاجر فیلم با 
براي دیدار خانواده به روستا برمی گردد، 
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 Pyne) (Tom دوست پسرش مه تیو 
که او را با ماشین اش همراهی کرده 
است باید قبل از اینکه با هم دیده شوند 

شاید ”مه تیو می گوید . او را ترك کند
زمان آن رسیده باشد که رابطه اشان را 

جواب می دهد، هاجر ” .علنی کنند
  .سپس از هم جدا می شوند “.شاید”

لحظه اي بعد هاجر با دختر بزرگ 
که ) اوال طبري(خانواده به نام زینب 

ظاهرا اختالف سنی زیادي دارند اما با 
هاجر . هم نزدیکند، به گفتگو می پردازد

از رابطه اش با مه تیو که معلمش در 
زینب در مقابل . دانشگاه است می گوید

راهنمایی می کند که هنوز زود  او را
است که مسئله را با پدرشان ابومجد 

مطرح کند و پیشنهاد می ) مکرم خوري(
کند که فعال صبر کند در همان حال به 
شوخی می گوید که بهتر است اسمش را 
به جاي مه تیو بگذارد محمود و سئوال 
می کند حاال که او مسلمان نیست 

هم حداقل ختنه شده است؟ سپس با 
  .می خندند

اما وضعیت موقعی تغییر می کند که پدر 
هاجر مطرح می کند موقع ازدواج او فرا 
رسیده است و حتی برادر زاده خود را 

هاجر تالش می . برایش پیشنهاد می کند
کند از جواب طفره رود، اما پدر اصرار 
می کند، هاجر پس از لحظه اي نسبتا 

جبور طوالنی و مملو از تردید و دودلی، م
. می شود که از عشقش پرده بردارد

پدرش میپرسد از کدام خانواده؟ هنگامی 
که او می فهمد انگلیسی است در ابتدا 
چیزي نمی گوید اما به سختی خشمگین 
می شود، همه چیز در معرض تالطم قرار 

من تو را : آنگاه می گوید. می گیرد
فرستادم که تحصیل کنی و نه اینکه 

لیسی ها همه این بالها انگ.... عاشق شوي
  ...را بر سرما آوردند

وقتی پدر این مسئله را با پسر بزرگ 
مطرح می کند، او این ) مجد(خانواده 

موضوع را نتیجه آزادي بیش از حد به 
و اعالم می کند من این . هاجر می داند

سمیرا همسر . مسئله را حل خواهم کرد
مجد که نقشش توسط کارگردان فیلم 

بازي می شود، موضعی ) عباسهیام (
محافظه کارانه دارد، او به مجد می گوید 
قبل از این که دیر بشود و  زیانش را 

  .خانواده ببیند او را از آنجا بیرون بکش

اما در حالیکه پروسه تدارك براي جشن 
عروسی ادامه دارد مسایل و مشکالت 
دیگر خانواده نیز براي تماشاگر روشن 

  . می شود

پسر دوم خانواده ) رف بارهوماش(احمد 
که وکیل است تالش می کند که با 
کمک سیاستمداران اسراییلی در 

برخی او را . انتخابات محلی شرکت کند
. متهم به همکاري با اسرائیل می کنند

این مسئله نیز یکی دیگر از موضوعات 
مجد با او نیز . تنش زا در خانواده است

منع صحبت می کند و او را از همکاري 
احمد در مناسباتش با . می کند

سیاستمداران اسراییلی لیبرال است و 
خواهان سازش، در مقابل، رفتارش با 

او پیوسته . زنش خشونت بار و خیانت بار
زنش را زیر کتک و ضرب و شتم قرار می 
  دهد و در همان حال با یک زن اسرائیلی 

  . رابطه دارد

علی ( مروان اما پسر سوم ابومجد،
که دکتر است، عقیم نیز می ) انسلیم
اما مشکل او تنها عقیم بودن . باشد

نیست بلکه او با یک دختر مسیحی 
)  کالرا خوري( فلسطینی به نام سلما 

ازدواج کرده است که این مسئله او را تا 
  . حدي به حاشیه خانواده رانده است

  با باال گرفتن جنگی که در باالي سر در

عروسی نیز جریان است، تدارك جشن 
هر چند که مجد تالش . شتاب می گیرد

می کند که مراسم را به عقب بیندازد اما 
مطرح نیست، جنگ ” سمیرا می گوید 

هرگز نتوانسته است مانعی براي 
و بدین ترتیب  ”.زندگی کردن بشود

باالخره همگی در مراسم جشن جمع 
میشوند، گرچه جوانان خانواده لحظات 

انند اما لحظات شادي را از سر می گذر
هاجر پر از التهاب و نگرانی است، پدرش 
گر چه انتظار او را می کشید اما ارزش ها 
و سنت هایش اجازه نداد که دختر جوان 
و زیبایش را در آغوش گیرد، پدر می 
بایست سمبل این ارزش ها براي خانواده 

برخورد سرد او و کل خانواده بر . باشد
مجد برادر . دالتهاب و نگرانی هاجر افزو

بزرگ در کنار هاجر می نشیند اما نه 
براي دلگرمی به او بلکه براي اینکه 

من اجازه ”درگوشی به او بگوید 
نخواهم داد که خانواده امان  را بی 

قبل از آنکه کار به آنجا ” ” .آبرو کنی
این  .”بکشد تو را خواهم کشت

جمالت آب سردي بود بر سر هاجر که 
آرام  نشسته بود،  امارخسار نگران و غم 
. زده اش آشوب درونی وي را لو می داد

جمالتی که هاجر از برادرش شنید، 
همچون پتکی بر سر او بود پتکی که او 

دو راه برایش . را متوجه عمق مسئله کرد
یا بایستد زنجیرها را . باقی نمانده بود

و خود را رها کند، یا اینکه   بگلسد
تسلیم شود و بگذارد که زنجیرهاي سنت 
و پدر ساالري بر پاهایش محکم تر بسته 

  . شوند

در همین حال قلب پدر با مشکل روبرو 
می شود، و عنقریب که از کار بیفتد، او را 
به بیمارستان می رسانند اما موقعیت او 
. وخیم است و او به حالت کما می رود

انگشت اتهام به سوي هاجر دراز سپس 
مجد به محض سر رسیدن می . می شود
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هاجر احساس می  ”تو او را کشتی”گوید 
کند که به پشتیبانی برخی از افراد 

زینب که با او . خانواده احتیاج دارد
نزدیک بوده است و از طرف شوهرش نیز 
”  :تحت فشار است، تنها می تواند بگوید

نجاتت من دعا می کنم که خدا  
آخر ” هاجر با تندي می گوید  .”دهد

آیا ”و ” این مسئله چه ربطی به خدا دارد
بهتر نیست شما افکارتان را تغییر 

  ”دهید؟
هاجر به سلما پناه می برد شاید او بتواند 
احساس همدري کند، زیرا خود سلما نیز 
قربانی افکار عقب مانده بود است،  اما او 

مه (واده و او تو باید بین خان”: می گوید
  ” .یکی را انتخاب کنی) تیو

اینجاست که هاجر به نتیجه می رسد که 
سلطه افکار عقب مانده بس قدرتمند 
است و بسختی می تواند بر کمک کسی 

احمد پسر دوم . در خانواده حساب کند
ابومجد که متهم به همکاري با 
سیاستمداران اسرائیل است، هرگز به این 

ئله با یک صحبت اندازه طرد نشد، قا
براي رفع هر شبهه اي همه . پایان یافت

بزرگان خانواده در سخنرانی انتخاباتی او 
شرکت کردند تا او را پشتیبانی کنند، هر 
چند که عده اي غیر از خانواده به این 
سخنرانی حمله کردند و او را خائن 

. و مجلس را به هم زدند. خطاب کردند
براي زنان به نظر می رسد که گناه عشق 

بسیار فراتر از همکاري با متجاوزین 
سنگینی مسئله براي . اسرائیلی باشد

  .هاجر بازهم روشن تر می شود

اما در کنار همه این وقایع، رابطه بین 
هاجر و مه تیو نیز صاف و آرام به پیش 

هنگامی که هاجر در رستورانی . نمی رود
مشغول کار بود، مه تیو را که بر سر 

ه و منتظرش بود زیر نظر میزي نشست
داشت، و از رفتار و برخورد او که در حال 

خوش و بش با دختران بود و به او بی 
هاجر . توجه بود، راضی به نظر نمی رسید

با توجه به موقعیت حساسش توجه 
اما . بیشتري از مه تیو را انتظار می کشید

از طرف دیگر مه تیو هاجر را به خاطر 
اش برایش درست موقعیتی که خانواده 

در جایی . کرده بود زیر فشار می گذاشت
بسیار خوب به آنها بچسب، ”: می گوید

با پسر عمویت ازدواج کن و براي همیشه 
همراه خانواده ات بمان، فکر کردي من 

او   ”نمی فهمم دارد چی می گذرد
علیرغم تالشش درك درستی از موقعیت 
و . خاص و فشارهاي وارد بر هاجر نداشت

جر را به خاطر فرهنگ و سنت خانواده ها
  .و ملتش تحت فشار قرار می داد

در ادامه یکی از چنین مشاجراتی بین 
هاجر و مه تیو بود که تماشاگر با یک 
صحنه  فوق العاده زیباي فیلم روبرو می 

هاجر دیگر تحمل نمی کند و از . شود
ماشین مه تیو پیاده می شود، تاریکی 

ته، هاجر شب همه جا را فرا گرف
کفشهایش را از پا در می آورد و با تمام 
وجود می دود، از چه فرار می کند و یا 
اینکه به کدام سو می دود؟ از مه تیو؟ از 
تاریکی شب و یا تاریکی مناسباتی که او 

آنچه  مهم نیست   در آنجا گیر کرده بود،
مهم است می خواهد از درون این 

را رها تاریکی بسرعت عبور کند، او خود 
می بیند، و آنچنان رها که می خواهد 

به راستی . چون پرنده اي به پرواز درآید
چنین حسی را در تماشاگران الغا می 

  .کند که گویی او در حال پرواز است

شاید در همین لحظات است که تصمیم 
که نه براي مه . قطعی خود را می گیرد

تیو بلکه در درجه اول براي رهائی اش از 
او نیز چنین می . اسبات بجنگداین من
تهدیدات علیه خود و طرد شدن از . کند

خانواده و اطرافیان و حتی مقصر بودن 
در مرگ پدر را به جان می خرد، اما در 

  .مقابل این مناسبات می ایستد

مه تیو تحملش در مقابل این سختیها 
هنگامی که هاجر . همانند هاجر نیست

و پشت زنگ در را جواب می دهد، مه تی
براي اولین بار است که بعد از . در است

دعواي لفظی آنشب همدیگرا می بینند، 
مه تیو نیز تصمیم خود را گرفته است، 

خیلی سخته واسه من ”وقتی او می گوید 
هاجر در جمله اي قدرتمند اما آرام ”

در این اطراف هیچ چیز ”: جواب می دهد
  ...”آسان نیست

ند خود هیام عباس در اولین فیلم بل
موفق می شود که برخی از مهمترین 
تضادهاي اجتماعی و ارتباط و گره 
خوردگی این تضادها به هم را به خوبی 
شناسایی و به روشنی نشان دهد، و ذهن 
تماشگران را با معضالت و پیچیدگی هاي 

  .آنها آشنا کند

فیلم تالش دارد که نشان دهد آنچه در 
 مرکز مبارزه نظري براي مخالفت با
اشغالگران و رهایی از آن قرار گرفته 
است، چسبیدن به سنت هاي ارتجاعی و 
ضد زن است که بعنوان هویت اجتماعی 
این گروه از آن محافظت می شود، 
سنتهایی که در نهایت تنها می تواند آنها 

این سنت . را در مبارزه اشان تضعیف کند
 ها چگونه می توانند هویت اجتماعی یک

د هنگامی که بسیاري از گروه خاصی باش
جوامع در اقصی نقاط دنیا این سنت هاي 
ارتجاعی ضد زن را با شدتی کم و بیش و 

  .یا در اشکالی دیگر دارا می باشند

در این فیلم هیام عباس خواسته و یا 
ناخواسته نشان می دهد که مسئله 

سنت، حتی در خانواده اي  مرکزي حفظ
اعمال مسئله  که تا حدي مدرنیزه شده،

  هايزن در مرکز سنت. فشار بر زنان است
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  .عقب مانده قرار می گیرد

اما شاید بتوان گفت که یکی از پویا ترین و زیباترین  
جنبه هاي فیلم، عزمی است که هاجر جوان از خود 

هاجر دختري جوان و دوست داشتنی . نشان می دهد
است، ساکت و آرام، با رگه هایی از غم در وجودش که 
او را شخصیتی عادي نشان می دهد و حمالت سیل 

و را در لحظاتی مردد و آساي سنت و پشتیبانی ناچیز، ا
متزلزل می کند، اما در نهایت مصمم می شود که در 
مقابل این حمالت بایستد، اینبار نه براي عشق ممنوعه 

و اینجاست که در . بلکه براي آنچه که درست است
هاجر علیه سنگینی نظم . نهایت خود را رها می یابد
 و به راهی که برایش تصمیم. اجتماعی مبارزه می کند

  . گرفته شده است تن نمی دهد

برخی از منتقدین معتقدند که هاجر زندگی خود هیام 
عباس است و مشکالت و معضالتی که او با آنها روبرو 

این خانواده آینه ي ”اما او خود می گوید . بوده است
به ” .تمام نماي یک گروه اجتماعی و یا یک ملت است

ین گروه این معنی که بسیاري از دختران و زنان ا
اجتماعی با این معضالت روبرو بوده و هستند که بدون 

  . شک هیام عباس را هم در بر می گیرد

هیام عباس در نذره بدنیا آمد و در  روستاي فلسطینی 
جایی که میراث فیلم برداري (واقع در شمال الجلیل 

  . بزرگ شد) شده است

او ابتدا در هایفا در رشته فتوگرافی تحصیل کرد سپس 
  . هنر پیشه  تئاتر شد

به لندن نقل مکان کرد و آنگاه به پاریس  1987در 
  .رفت و کار جدید خود را سینما در آغاز کرد

در فیلمهاي بسیاري از جمله ساتین قرمز، درخت لیمو ، 
که صاحب . زنان چشمه وبهشت کنونی بازي کرده است

جوایزي در جشنواره هاي بین المللی به خاطر ایفاي 
  . ه استنقش شد

رقص ( و )  نان( هیام عباس دو فیلم کوتاه را به نام 
اما میراث اولین . نوشته و کارگردانی کرده است) يابد

  ■ .فیلم بلند ساخته اوست

  

       آشنائی با تشکالت زنان 
  از دیگر نقاط جهان

  
این مقاله در نهمین کنفرانس ساالنه ماتریالیسم تاریخی در لندن در 

  .ارائه گشت 2012نوامبر 

  

فمینیسم ماتریالیستی کارکرد 
تحت شرایط سرمایه داري 

  مردساالر معاصر
  ھھای ترکی سوسیالیست فمینیست گروه

  کوجا بیچاک  ھچو اسلین چاقاتای : نویسندگان

  مھسا روژان: ترجمھ

در این مقاله ما با تمرکز بر روي گروه سوسیالیست 
 بارة فرصتدر ترکیه به عنوان نمونه، به بحث در فمینیست 
. فمینیسم ماتریالیستی می پردازیماعمال هاي  ها و چالش

عمل بدین منظور، هدف ما روشن سازي نقاط ضعف و قدرت 
تحت شرایط کنونی سرمایه داري مردساالر در ترکیه کردمان 
در بارة درکمان از  یلیم بحثمان را با سخنیما. می باشد

از منظر ما، فمینیسم : سم ماتریالستی شروع کنیمفمینی
 از این روماتریالیستی بر ماتریالیسم تاریخی متکی است، 

و از بین مردان بر کار زنان اهمیت کلیدي سرنگونی تصاحب 
   .بردن ستم بر زنان را برجسته می کند

  



  ٢٠ صفحھ                                                                                                      ٢٨شماره ھشت مارس  

 
 

تاریخی از یشینۀ ما در ابتدا یک پ
کنونی فمینیستی در ترکیه جنبش 
پس از آن رویکرد . می دهیمئه را ارا

گروه سوسیالیست  انتقادي
رسیدن به فمینیسم  را در فمینیست

در  2000و اوایل دهۀ  90اواخر دهۀ 
این . ترکیه را مرور خواهیم کرد

باعث  2008رویکرد انتقادي در سال 
    ،ها شد که برخی از فمینیست

را ست گروه سوسیالیست فمینی
از این رو ما با . سازماندهی کنند

 بررسی ویژگی هاي کلیدي سیاست
بحث را ادامه می این گروه  هاي
ها و چالشهایی  سپس، فرصت. دهیم

را که ما در خط مشی فمینیستی مان 
روییم را مورد بحث قرار به  آن رو اب

داده و در نهایت به تصریح ویژگیهاي 
که ضروري فمینیسم ماتریالیستی 

در ترکیه  عملکردمان ما در هامروز
  . داشته ایم می پردازیم

  :پیشینھ
 70و  60کل دوران دهه در  در ترکیه،

احزاب میالدي، زنان از طریق 
سوسیالیستی، اتحادیه هاي کارگري و 

طور  دیگر سازمان هاي چپ و همین
به شدت ، بسیج جنبش طبقۀ کارگر

درگیر مبارزات طبقاتی در سطحی 
هرچند، بیشتر این زنان . بودندچشمگیر 
سرکوب زنان در درون آن اله به مس

سازمانها و سرکوب زنان در خانواده طبقۀ 
قوانین و . کارگري، جنبۀ سیاسی ندادند

، علت سرکوب و ستم بر ارزشهاي سنتی
ي باقی مانده از ژلوئوبه عنوان ایدزنان 

از  .جوامع ماقبل سرمایه داري تعریف شد
سوسیالیستی به عنوان  این رو، انقالب

تنها راه آزادي زنان مورد تأکید قرار 
یک مبارزة  80در نتیجه تا دهۀ . گرفت

  .فمینیستی مستقلی تکامل نیافت

، دولت 1980پس از کودتاي نظامی 
هاي کارگري و  تمام سازمان

سوسیالیستی را ممنوع کرد، تولد دوبارة  
فمینیسم به شکل یک مبارزة مستقل 

ز دیدگاه ما، خط مشی ا. ممکن گشت
سوسیالیستی در ترکیه از مهمترین موانع 
بروز خط مشی فمینیستی بود، اگرچه 
بسیاري از پیشگامان موج دوم فمینیسم 

خط مشی  1980قبل از دهۀ 
ما در اینجا به . سوسیالیستی داشتند

نمی پردازیم ولی خاطر اله دالیل این مس
در اله نشان می سازیم که این مس

ا اروپاي غربی موجب تأخیر مقایسه ب
بیست سالۀ موج دوم فمینیسم در ترکیه 

یکی از مهمترین پیامدهاي این . شد
تأخیر این بود که فمینیسم پتانسیل 
پیشرفت مارکسیستی را در زمانی که 

: از دست داده بودبود را شروع به تکامل 
یعنی مبارزة طبقاتی شکست خورده بود 

دورانی  و متدولوژي مارکسیستی در طول
که موج دوم فمینیسم تکامل یافت، 

این چنین . اعتبارش را از دست داد
فرصت را براي فمینیسم به  ،شرایطی

منظور استحکام بخشیدن به خود در 
آنطور که در ، زمینۀ ماتریالیستی

کشورهایی چون فرانسه، بریتانیا و آمریکا 
  . نمود، فراهم نکرد

 ، فمینیسم در ترکیه90از اواسط دهۀ 
به شدت تحت تأثیر مباحثاتی که هدفش 
سرکوب مردساالرانۀ زنان بود قرار داشته 

اله تصاحب بدون اینکه لزوما مس .است
هر . ر کار زن را به چالش بگیردبمرد 

نظر ما فمینیسم از اواسط دهۀ چند به 

 به بعد از یکسري کاستی ها و ضعف 90
  :ها رنج می برد

 انتقادحوزة اول از همه، مرد، از .1
مثال . جدا شد، ازمردساالري فمینیستی

خشونت " تنها درخشونت علیه زنان 
مرد را  ،این تحلیل. خالصه شد "خانگی

کرد و  ئیبه عنوان عامل ستم بر زن نامر
تضاد آنتاگونیستی بین دو جنس به 

ها را ناپدید  عنوان ریشۀ این خشونت
 .ساخت

ساختارسازي جنسیتی جامعه به   .2
که موجب  تاکید شده بودگونه اي بر آن 

: یک جابجایی در نظریۀ فمینیستی شد
مردساالري به عنوان یک سیستم 
اهمیتش را از دست داد؛ ستم بر زنان و 
سلطۀ مردانه در میان مفاهیم رابطۀ 

مرد بر تصاحب قدرت گنجانده شده و 
اه جدید گاین منظر ر خارج ازکار زن د
 .جاي گرفت

 تمایزاتی همچون طبقه، نژاد،  .3
اولویت هاي ملیت، مذهب، فرقه و 

در میان زنان مورد توجه قرار  جنسی
در نتیجه، مقوالت هویتی همراه با . گرفت

جایگزین مقولۀ  ،یک افق محدود سیاسی
به عنوان موضوع خط مشی » زن«

 .فمینیستی گشت

 اهایی که ب مقررات و سیاست  .4
هدف افزایش اشتغال زنان وجود داشت 

بین کار  ،د زنانموقعیت در بندرك از 
. پرداخت شده و پرداخت نشده غافل شد

، اما )مراقبتیاز جمله کار خانگی و کار (
هرگز به طور کامل به نقد کشیده  اینها

از سوي فقط در برخی موارد نشدند و 
 .ها مورد حمایت واقع شدند فمینیست

به یک روش  »فمینیسمپروژه « .5
. گستردة فعالیت فمینیستی تبدیل شد

سازمانهاي مشترك المنافع محلی و بین 
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در زمینۀ مالی المللی با سرمایه گذاري 
شروع به دادن حکم قطعی  ،فعالیت زنان

. در بارة محتواي افق فمینیستی کردند
بدون در نظر گرفتن تغذیه ه ألاین مس

جنبش فمینیستی را در  مالی ظرفیت
پتانسیل سازمانی و استقالل خصوص 

 .مالی ضعیف کرد

جنبش فمینیستی به  ،در نتیجه  .6
حول محور و موضوعات  ئیها گروه

مختلف و بدون پایه تشکیالتی مستحکم 
را به که بتواند مناسبات تحکیم یافته 
چند  یک ائتالف سیاسی مبدل سازد،

 .تکه شد

  :سوسیالیست فمینیست گروه
گروه سوسیالیست فمینیست توسط 
جمعی از زنان که چشم انداز شاخص 

اشتراك داشتند  بهفمینیسم کنونی را 
گروه، با قراردادن این . بنیان نهاده شد

 اشان، زنان در مرکز تحلیلموضوع 
تاثیرات تحت  اشکال معاصر مردساالري

هدف قرار را مورد  با سرمایه داريمتقابل 
رغم تاریخچۀ طوالنی تا به امروز، علی. داد

بسیاري از  ،توسعۀ سرمایه داري در ترکیه
در  هزنان به شکل کار پرداخت نشد

. خانوادگی کار می کنندبطور کشاورزي 
قابلیت تغییر  مربوط به در کنار قوانین

، شمار 80هه نیروي کار از د پذیري
زیادي از مردان کارایی هاي الزم براي 

نه از در خاهمسراشان را نگاه داشتن 
از این رو، شمار زیادي از . داده انددست 
دستمزد با و  در مشاغل قابل تغییرزنان 

هاي  پایین که اکثرشان در بخش
هر چند، . ، استخدام شدندصادراتی است

زنان به عنوان تنها و یا شاید مهمترین 
تهیه کنندگان کاالها و سرویس هاي 

در نتیجه، . و مراقبتی باقی ماندندخانگی 
توجه به تقسیم کار جنسیتی در حوزة با 

خانگی، و تقویت تفکیک جنسیتی در 

فشار مضاعف تحمیل شده بر ، نیروي کار
زمینۀ کار پرداخت شده و هر دو زنان در

  . پرداخت نشده در حال افزایش است
در گروه سوسیالیست فمینیست ، هامروز

عضو دارد  300سیسش، اچهارمین سال ت
شهر ترکیه سازمان دهی شده  5که در 

هاي فمینیستی، جادوگران  سیاست«. اند
از روزنامه هاي  »آشپزخانه، نقطۀ بنفش

معمول و مجالت آنالین منتشر شده 
این گروه بعنوان . این گروه استتوسط 

توسعۀ چارچوب ا ب زنانه،یک گروه کامال 
خط مشی اي که در زیر آمده علیه 

تحت اشکال متعارف و معاصر مرساالري 
با سرمایه داري، مبارزه تاثیرات متقابل 

  : می کند

مردساالري به عنوان یک سیستم،  .1
: مقولۀ مشخصی از کار را بوجود می آورد

براي ما، مقولۀ کار زنان نقش . کار زنان
به جزء جزء براي تشریح محوري و الزم 

  .مهیا می کندرا ستم بر زنان 

گر و  متعاقبا، مردان گروه ستم  .2
الزمه اش  سرکوب کننده اند و ستم،

روابط و اعمال اجتماعی اي است که بر 
از آن، مبناي تولید و تصاحب مازاد 

. طریق ستم بر زنان حاصل شده است
 این رفتارها و اعمال اجتماعی تفاوت

روابط  ازاي  ههاي فیزیکی را به مقول
اجتماعی تغییر شکل میدهند که به 

  .جنسیت معروف است

سیاسی در ارتباط با  هویت هاي .3
نگی هستند که توسط مرد از زنااشکالی 

ساالري، سرمایه داري و دیگر اشکال 
ستم و سرکوب ساخته و پرداخته شده 

بر تعریف  ماناز این رو، ما تمرکز.است
بین  اشکال مختلف روابط مردساالرانه

  .می باشد زنان مختلف

تقسیم کار جنسیتی و کار پرداخت  .4
نشدة زنان در خانه نقش محوري در 

موقعیت جدا شدة زنان در نیروي کار 
از این رو ما در خواست هایمان را . دارد

تنها به جهت بهبود خدمات اجتماعی 
چنین  محدود نمی کنیم، بلکه هم

ها و مقرراتی هستیم که  خواهان سیاست
مردان را تشویق و مجبور به تقسیم 

با مراقبتی مساوي کار خانه و کارهاي 
  .دکننزنان 

ضد سرمایه داري بودن از جوانب  .5
چرا که مهم خط مشی فمینیستی است، 

تاثیرات متقابل میان سرمایه داري و 
مردساالري اشکال گوناگونی که 
مردساالري در جوامع صنعتی کنونی به 

  .ایش می دهدخود می گیرد را افز

با  يهاي سرمایه دار سازمان .6
هاي  پشتوانه هاي مالی که به فعالیت

فمینیستی می دهند در برنامه هاي 
ها مداخله می  دستور کاري فمینیست

به منظور جلوگیري از این کار، ما  .کنند
هاي محلی یا بین المللی ان  از سازمان
پولی به شکل کمک مالی یا هر  ،جی او

منابع . دریافت نمی کنیم کمک بالعوض
است  حق عضویت ماهیانه ايمالی ما از 

یا و  که توسط اعضاء پرداخت می شود
که کمک مالی  برخی از فعالیتها طریقاز

و یا از سوي افرادي جمع آوري می کنیم 
 که به طور فردي از ما حمایت می کنند،

در آمد  ما هم چنین . تامین می شود
، بدست مانفصل نامۀ فروش ي از ناچیز

  .می آوریم

مستقل بودن از مردان ، دولت و  .7
سرمایه براي خط مشی فمینیستی 

این به این . حتمی و گریز نا پذیر است
معنی است که اوال استقالل خط مشی 

دیگر دینامیسم درونی فمینیستی از 
هاي اجتماعی مبتنی بر طبقه،  جنبش

حفظ شود و دوما خط ...نژاد، مذهب و
ی فمینیستی را از لیست برنامه هاي مش
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هاي بین المللی  یا سازمان کاري دولت و
از هر که  و آخر این. مستقل نگهدارد

سرمایه داري چه براي تعهدي نسبت به 
امتناع منافع کوتاه مدت و چه بلند مدت، 

  .می کند

  :فرصت ھا و چالش ھا
، ما با در نظر گرفتن نکات مطرح شده

هایی که در  فرصتها و  اکنون به چالش
مان به آن رسیده  یخط مشی فمینیست
می که فکر می کنیم  .ایم می پردازیم

در چهار زمینه گروه بندي توان آنها را 
کار زنان، خشونت علیه زنان، : ردک

هاي هویتی، و  فمینیسم و سیاست
  .سازماندهی گروهی

  :کار زنان
تحلیل ماتریالیستی ما به روشنی  

نشان میدهد که مقولۀ کار زنان اهمیت 
مسایلی موجود هم زمان محوري دارد، 

می است که ما در این فرصت پیش آمده 
 طریقاز .گذاریمبآنها را به بحث خواهیم 

این مقوله ما به مفاهیم کار خانگی و 
، که در دهیمجنبۀ سیاسی می مراقبتی، 

عنوان کارهایی طبیعی غیر این صورت به 
که زنان به طور غریزي انجام میدهند 

ۀ نامریی بودن الما مس. دیده میشوند
 را تأکید میمراقبتی کارهاي خانگی و 

کنیم، که براي ما پایه هاي ستم بر زنان 
را هم درخانواده و هم در کار پرداخت 
 شده مهیا می کنند، و در سیاست

ی را هایمان نیز کار پرداخت نشدة خانگ
  .برجسته می سازیم

این مسأله به ما این شانس را می دهد 
میان کار پرداخت ارتباطی که خطی 

ترسیم  پرداخت نشدة زنانکار شده و 
و نشان دهیم که چگونه کار کنیم 

هم پرداخت نشدة زنان در حوزة خانگی 
بی کاري و هم در صورت  منجر به

هاي بی اعتبار و  استخدام شدن به شغل
و از این رو . می شود ت و موقتیپاره وق

در  یکه هر راه حلپیشنهادمان این است 
بایستی مرد  ،زمینۀ نابرابري جنسی

ساالري را نشانه رود، خصوصا کنترل 
ه الاین مس. مردان روي کار خانگی زنان

اصطالح موضوع به به وا میدارد که  ما را
هاي جنسی درون سرمایه داري که  رفرم

ار نسبی اي می دهد به زنان قدرت اختی
نمی سازد، آنها را از کار خانگی رها اما 

ما خاطر  به این شکل. هوشیار باشیم
سازیم که سرمایه داري، مرد می نشان 

تاثیرات ساالري را از بین نمی برد بلکه 
میان سرمایه داري و مرد ساالري متقابل 

کار در بین موجب می شود زنان 
گیر پرداخت نشده کار پرداخت شده و 

رفرمهاي جنسی دردرون سرمایه . کنند
د و نه ننه کار خانگی را کم می ک، داري

  .نابرابري جنسیتی در نیروي کار را
در نتیجه، به طور مثال، ما علیه قانون 

مین اجتماعی و بیمۀ سالمت اجدید ت
به اجرا درآمد  2008سال که در  یعموم

نه با پیشنهاد آن هم اعتراض کردیم، 
خوش آیند زنان صالحات تغییرات و ا

لکه با رد تمامیت آن مبنی بر اینکه کار ب
زنان را مراقبتی پرداخت نشدة خانگی و 
چنین، ما  هم. به حساب نیاورده است

ما "نام تحت کمپینی را  2011 سالدر
براه  "حقمان را از مردان میخواهیم

که در آن از زنان خواستیم از انداختیم 
مراقبتی و خدماتی کار خانه و کارهاي 

دست بکشند تا زمانی که مردان، 
کارفرمایان و دولت شروع به تقسیم 

  .مساوي این مسؤلیت ها با زنان شوند
بزرگترین چالش ما در اینجا مقابله با 

تساوي جنسی به اصطالح  هايراه حل
کار خانگی زنان را جاودانه که  است

از طریق ترویج مادري و ارزیابی نموده و 
، ارزش کار خانگی زنان را اريخانه د

صرفا از بین  درك ننموده و هدفش را
منفی موقعیت محروم و  بردن اثرات

این . قرار داده است زنانجایگاه بدیهی 
محافل  راه حل ها معموال توسط

ی تحت لواي بهتر از هیچ بودن فمینیست
چالش ما این است که . دنحمایت میشو

 کار پرداخت نشدة زنان را از حالت
غریزي اش خارج کنیم و علیه کار
گسترده اي که نابرابري هاي باور

مرد ساالري سنتی قایاي جنسیتی را ب
هاي  با رفرممی تواند میداند که 

  .برود، مبارزه کنیمساختاري از بین 

   :خشونت علیھ زنان

چون مقولۀ کار زنان، ما خشونت  هم
سرمایه داري  مفهومعلیه زنان را نیز در 

. کنیم تحلیل میو جزیه مردساالر ت
علیرغم الگوي فرهنگی اي که می گوید 
خشونت علیه زنان بیان غیر متمدنانۀ 

در . فرهنگ سنتی مردساالري است
اینجا، ما مشخصۀ سیستماتیک خشونت 
مردان بر زنان را با نشان دادن رابطه اي 
که با تصاحب بر کار زنان دارد نشان می 

به سلطۀ یعنی موضوع پایان دادن . دهیم
مردانه فقط تغییر افکار مردان از راه 
تعلیم دادن و آگاه کردنشان نیست؛ بلکه 
موضوع بیشتر هدف گرفتن مردساالري 
به منظور برچیدن شرایط مادي اي است 
که در آن مردان، بدن زنان و نیروي کار 

  .آنان را در کنترل خودشان میگیرند

کمپین علیه زن کشی، که ما با 
مستقل و سازمان هاي  فمینیست هاي

مشابه ومشترك در این هدف برگزار 
کردیم، موجب آگاهی یافتن از مشخصۀ 
. سیستماتیک خشونت مردان بر زنان شد

ولی ما به عنوان فمینیست هنوز اشکال 
دیگر خشونت را در تجزیه و تحلیل 

انباشت مداوم . هایمان وارد نکرده ایم
سرمایه در ترکیه، مردان و زنان را از 
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لحاظ ترمیم پذیري اقتصادي نسبتا 
آسیب پذیر و از لحاظ روابط اجتماعی 

  .شان پرخاشگر کرده است

عالوه بر این، تعارضات کردها که به 
طورعمده توسط دولت ترکیه حل نشده 
باقی مانده است و جنگ مداوم در جنوب 
شرقی ترکیه، موجب نظامی شدن جامعۀ 
. ما به شکل غیر قابل برگشتی شده است

همراه با گفتار و پراتیک  قطبی و متضاد 
کنندة سیاستمداران ناسیونالیست 
محافظه کار، خشونت با تمام اشکالش نه 
تنها فرا گیر شده بلکه قانونی و تقویت 

  .هم شده است

چیزي که به عنوان چالش در مقابل ما 
قرار دارد، فرمول بندي دوباره از 
ناسیونالیسم و نظامیگري بعنوان نتیجۀ 

مل سرمایه داري مردساالر است؛ بدین ع
منظور که بتوانیم اشکال دیگر خشونت 
سرمایه داري مرد ساالررا در تحلیل 
هایمان ترکیب کرده و نشان دهیم که 
چگونه به بازتولید و جاودانه کردن 
خشونت مردان علیه زنان و استثمار کار 
زنان توسط مردان کمک می کنند، بجاي 

  .ه کنیماین که آنها را توجی

  : فمینیسم و سیاست ھای ھویتی

به دلیل اینکه چالش ها از زاویاي 
متعددي به مسالۀ هویت براي پیگیري 
سیاست هاي فمینیست ماتریالیستی بر 
می گردد، مسلما به یکی از بحث 
. برانگیزترین موضوعات تبدیل می شود

زنان به مثابه  موضوع مشترك "ما نظریۀ 
و در آن و به را گسترش دادیم  "سیاسی

دنبال آن هستیم که نقاط اشتراك میان 
. اشکال مختلف ستم بر زنان را دریابیم

این نظریه به مثابه آلترناتیوي در مقابل 
سیاست هاي هویتی است، زیرا که به 
طور همزمان اشکال گوناگون سرمایه 

داري مردساالر و تشابهات میان آنها را 
راه با ما هم"ما می گوییم . دنبال می کند

.  "اختالف امان در کنارهم ایستاده ایم
این براي ما فرصتی  را فراهم می کند 
که وراي این تحقیق و تجسس ها رویم 
تا شناخت و آگاهی بیشتري بیابیم، نه 
آن گونه که سیاست هاي هویتی به 
دنبال آن است بلکه هم چنین به عنوان 
زنان خواسته هاي عینی و واقعی مان را 

  .ریمجلو بگذا

هر چند براي ما فمینیست ها، اینکه 
صداهایمان را بلند کنیم و در عین حال 
خارج از الگوي مسلطی که نو محافظه 
کاران، اسالم گرایان و ناسیونالیسم به 
طور ماهرانه اي به درون برنامه هاي 
دستور کار سیاسی وارد میکنند، باقی 

ناسیونالیسم، ما را . بمانیم، مشکل است
و کرد تقسیم بندي کرده، اسالم به ترك 

گرایی به مسلمان و سکوالر، و نو محافظه 
کاران تالش و تجسس ما را براي آزادي 

  .جنسی قطع می کنند

سخن گفتن با این ایدؤلوژي هاي 
مردساالر به قیمت شکست در پیگیري 
سیاست هاي سیستماتیک ویژة مان  در 
. رابطه با موضوع کار زنان تمام می شود

این نتیجه رسیده ایم که تالش مان  ما به
براي برقراري اتحاد بین جنبش هاي 
گوناگون زنان هم، خیلی قانع کننده 

از آنجایی که زنان مذهبی . نبوده است
قبول ندارند که بدن زنان متعلق به 
خودشان است، ما با جنبش مذهبی زنان 
هیچ نقطۀ مشترکی نداریم تا بتوانیم 

زنان . ی کنیمکاري را با هم سازمانده
سکوالر هم بطور مشابه خارج از مقیاس 
سیاسی ما قرار دارند چون سیاست هاي 
ناسیونالیستی و نژاد پرستی علیه کردها 

 از سوي دیگر اتحاد ما . را دنبال می کنند

  . با جنبش زنان کرد در حال رشد است

به نظر ما ارتباط و بحث داشتن و 
 گفتمان با فمینیست هاي کرد و وسعت

بخشیدن به حوزة فمینیستی بخصوص 
. در مقابل دولت ترکیه بسیار مهم است

هرچند، این اتحاد هم با تعارضات و 
کشمکش هاي هر روزة کردها خود 
شکننده است و نمیتواند دوام بیاورد، در 
عین حال اولویت زنان کرد همیشه 

  .فمینیسم نیست

چالش دیگر از سوي سیاست هم 
واسط جنس گرایی است که از ا

. در ترکیه وسعت یافت 2000دهۀ
سیاست هم جنس گرایی مسایل جدیدي 
را که قبال در دستور کار برنامه هاي 
فمینیستی نبودند را مطرح کرده و 
. خدمات مفیدي را به فمینیسم نمودند

براي نمونه، آنها فمینیسم را به 
خاطراینکه بدن زنان را تنها در تعاریف 

جاوز و قتل منفی، همچون سوژة آزار، ت
شکل داده اند را مورد انتقاد قرار داده، و 
دارا بودن خصوصیات چند جانبه 
جنسیت زنانه را به عنوان چیزي که 
بایستی مورد تجلیل قرار گیرد را 

این مسائل ما را وا می دارند . برشمردند
که انتقاداتمان را از مردساالري گسترش 
دهیم به گونه اي که تجربیات زنان 

از سوي . گرا را نیز شامل گرددهمجنس 
دیگر، برخی از فعالین هم جنس گرائی، 

جنسیت، بدنبال  باینري با بازسازي
براندازي غیر همجنس گرایی هستند و 
فمینیست هایی را که به مقوالت مردان 
و زنان چسبیده اند را به ماهیت گرایی 

هرچند، ما . بیولوژیک متهم می کنند
ن مقوالت دلیل فکر می کنیم که انکار ای

ریشه اي غیر همجنس گرایی را پنهان 
میکنند، و رفتن به وراي باینري 
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جنسیت، فقط با کار و تالش فکري در 
زمینۀ روابط اجتماعی مردساالر که در 
آن مردان منافع مادي براي حفظ آن 

نیاز مبرم به پیشرفت . دارند، ممکن است
انتقاداتمان از غیر همجنس گرایی براي 

ردن افرادي که نه به عنوان زن و شامل ک
نه به عنوان مرد شناخته می شوند، بدون 
آن که از تحلیل هایمان از مردساالري 
جدا گردند، هم چون چالشی در پیش 

  . روي ما قرار دارد

  : سازماندھی گروھی
نکته آخر، مسالۀ سازماندهی گروهی 
است و آن بدین معنی است که ما به 

تمامی زنان؛ نماینده گی از جانب 
بلکه به عنوان . سازماندهی نمی کنیم

فمینیست، گرد هم می آئیم تا یک 
موضوع سیاسی جمعی را سازماندهی 

ما معتقدیم نمایندة خط مشی . نمائیم
فمینیستی تنها زنانی اند که خود را به 

و این  -عنوان فمینیست می شناسند
این اصل . شرط رشد جمع می باشد

مردان، دولت و  شامل استقالل مان از
ما فقط از این طریق . سرمایه هم میشود

می توانیم  خط مشی فمینیستی مان را 
پیگیري کنیم، بدون این که به هر مدعی 
غیر فمینیستی مجبور به جوابگویی 

این به ما آزادي میدهد تا بتوانیم . باشیم
راه هاي سازماندهی فمینیستی و ضد 

ک ما ی. سلسله مراتبی را بررسی کنیم
سازمان غیر همگانی داریم که از گروه 
هائی بر اساس موضوع و وظیفه خاص 
تشکیل یافته و شرکت شان تغییر می 

از این راه ما سعی در درگیرکردن . یابد
اعضاء با کارها و موضوعات متعدد در 
دوره هاي معین می کنیم و هم چنین 
در ارائه موضوعات جدید و اشکال جدید 

یمان انعطاف پذیر فعالیت در سیاست ها
  .می باشیم

 عالوه بر این ها، ما فضایی را ایجاد 

کرده ایم، هم به طور فیزیکی و هم در 
فصلنامه مان، که در آن فمینیست هاي 
خارج از سازمان ما هم می توانند در 
بحثهاي ما شرکت کنند و هم بحث هاي 

هدف ما در . خودشان را مطرح سازند
، ایجاد یک زمان برنامه ریزي این طرح

زمینۀ مستحکم براي فعالیت کل جنبش 
فمینیستی و ارتقاء آن به همه جانبه 

ما . بودن مبارزات فمینیستی بود
معتقدیم که در چهار سال گذشته تا 

این، در . حدودي به این هدف رسیدیم
عوض، دائما افکارما را با افکار جدید و 
مردم جدید تغذیه می کند و کار گروهی 

  .و پویا نگه میدارد ما را زنده
از آنجایی که ما یک سازمان نسبتا 

عضو در پنج  300بزرگ فمینیستی، با 
شهر ترکیه هستیم، هنوز، فهم و درك 
ایده آل براي رشد گروهی، گاهی سخت 

ما عقیده داریم که عالقه، همدردي . است
و پیوندهاي قوي فردي در میان زنان در 
ایجاد یک ذهنیت گروهی سیاسی، 

ی است ولی این ها به راحتی قابل حیات
دستیابی نیستند وقتی تعداد ما این 
مقدار و فاصله زیادي هم بین ما وجود 

اینترنت نمی تواند به هیچ وجه . دارد
  .جانشین ارتباط متقابل گردد

چالش دیگر، نابرابري هاي بین ما 
برخی اعضا وقت بیشتري براي . است

ي فعالیت می گذارند، برخی دانش بیشتر
در زمینۀ تئوري فمینیستی دارند، برخی 
تجربۀ بیشتري در سیاست هاي 
فمینیستی دارند، برخی بسیار پر حرارت 

این در جهت مخالف هدف ما .... اند و
براي ایجاد خط مشی فمینیستی است 
که باید به بیشترین وجه ممکن جمعی و 
چند جانبه، و مشارکتی باشد و گاهی 

ابرابري ها اوقات نیزشاهد آنیم که ن
تبدیل به سلسله مراتب در سازمان 

  .دهیمان می شود

  :نتیجھ
در جمعبندي ما می خواهیم به عنوان 
اولیه مقاله برگردیم و به شرایط الزمی 
هم، جهت تقویت فمینیسم در برخورد به 
مقوله سرمایه داري مردساالر معاصر 

  : این نکات از این قرارند. اشاره کنیم

که  "زنان"احیاء مقولۀ  -
شامل تجربه گوناگون و آگاه بودن 
 زنان تحت سرمایه داري مردساالر؛

آوردن کار زنان به عنوان  -
مقولۀ تحلیلی در بحث نابرابري 
جنسی، خصوصا کار پرداخت نشدة 

 زنان؛

نشان دادن تداخالت  -
مردساالري با سرمایه داري از راه 

اما بدون  -تصاحب مردان بر کار زنان
 کونومیستی؛تقلیل گرایی ا

طرح خواسته ها یی که از  -
محدوده هاي سرمایه داري مرد 
ساالر فراتر رفته و هدفش تغییر 
شکل رادیکال در روابط جنسی 

 است؛

حفظ خط مشی فمینیستی  -
به صورت مستقل از مقامات و فشار 

 .مردان ، دولت و سرمایه

با قرار دادن جایگاه ترکیه در بافت 
موضوعی ( سرمایه داري مردساالرجهانی،

، به )که ما در این مقاله به آن نپرداختیم
ما کمک خواهد کرد تا استراتژي تغییر 
شکل روابط سرمایه داري مردساالر را ، با 
فهم اشکال متفاوتی که این ها در 
مفاهیم و زمینه هاي گوناگون به خود 

  .می گیرند را ارتقاء دهیم

  ■متشکریم
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لیال پرنیان - 2012متن زیرسخنرانی ارائه شده در اولین نشست زنان چپ و کمونیست در هامبورگ آوریل 

مبناي سخنرانی ام نقد درکها و گرایشات موجود در جنبش  
من آگاهانه بر تمایزات میان . چپ  بر سر مساله زنان است

بویژه آنچه که در ایران جنبش نوین (جنبش کمونیستی 
با جنبش چپ بطور عموم چشم ) کمونیستی نام گذاري شده

بندم تا بهتر بتوانم نقطه نظراتی که تحت عنوان چپ می 
براي سهولت فقط . مطرح می شود را مورد بحث قرار دهم

  .واژه چپ را تکرار می کنم
، اشاره دارد به "مساله زن"همچنین تکرار واژه مصطلح 

نقد روابط نابرابري که میان زن و مرد در جامعه موجود است 
  .ننه مساله اي صرفا مربوط به زنا

لحن تند انتقادي من به معناي نفی دستاوردهاي تاریخی 
جنبش چپ و نقش پیشرویی که کمونیستها در امر رهایی زنان 

. ما با مصافی عظیم و امري خطیر روبروئیم. ایفا کردند نیست
جنبش کمونیستی در موقعیت بحرانی قرار دارد، تکامل مسایل 

ي است که خطی در رابطه با موضوع زنان یکی از مسایل حاد
اگر . جنبش کمونیستی براي تکامل کلی خود با آن روبرو است

جنبش کمونیستی به درك عمیقتر، صحیحتر و همه جانبه تري از 
رابطه میان رهایی زنان و انقالب اجتماعی دست نیابد، قادر به 

  . پیشروي نیست

نشان داد، زنان  88عالوه بر این، همانگونه که خیزش توده اي 
ماعی تعیین کننده اي در رابطه با تحوالت سیاسی نیروي اجت

 جنبش کمونیستی و جنبش زنان؛

 !گسستها و چشم اندازها 

با درود به شما رفقا و دوستان حاضر در این نشست و 
از طریق پالتاك در این به دوستان و رفقائی که 

  .نشست سهم گرفته اند

با درود به همه زنانی که در سراسر جهان علیه ستم 
  .بر زن مبارزه کرده و می کنند

با درود به همه زنان و مردان کمونیست، به ویژه زنان 
کمونیستی که در عرصه تئوري و عمل به برداشتن 

  .گامهاي مهم در راه رهایی زنان خدمت کردند

قدردانی از رفقاي حزب کمونیست ایران  و با
که تالش ) مائوئیست –لنینیست  –مارکسیست (

کردند با جمعبندي از نقاط قوت و ضعف جنبش 
کمونیستی در سطح ملی و بین المللی در برخورد به 
موضوع ستم بر زن، جهت گیري استراتژیکی نوینی 

نظراتم در . در عرصه تئوري و پراتیک جلو بگذارند
خنرانی بر پایه افکار و ایده هاي این حزب این س
  .است

*****
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بدون ارائه خط مشی صحیح و روشن در این زمینه، . کشورند
  . جنبش کمونیستی قادر به ایفاي نقش پیشرو نیست

  وضعیت كنونی جنبش چپ در رابطھ با ستم بر زن 

اگر بخواهم در مجموع در مورد وضعیت چپ و سیاستهایش در 
بهتر است . کنم، باید بگویم اوضاع خوب نیست قبال امر زنان اشاره

شاید فکر کنید دارم غلو می کنم یا دارم . بگویم اوضاع بد است
ممکنست بر سر ارزیابی از . نیمه خالی لیوان را نشانه می گیرم

مسئله . اینکه چند درصد لیوان، خالی یا پر است به توافق نرسیم
طی است که صرفا بر سر کمیت نیست بلکه بر سر کیفیت خ

  . امروزه اغلب سازمانها و جریانهاي چپ نسبت به مساله زنان دارند

  : واقعیتها از این قرارند
 مساله زنان جایگاه مهمی در خط و برنامه اغلب احزاب و

مقاالت و نوشته ها در اسناد و مصوبات . سازمانهاي چپ ندارد
اغلب تزیینی و ) همانند حضور چند زن در رهبري(سازمانی 

هیچ یک از این مصوبات بطور جدي به اصول و . تعارفی هستند
. سیاستهاي مشخص در زمینه فعالیت در بین زنان بدل نمی شود

چه در سطح رهبران و چه در سطح  .جنبش چپ مردانه است
اعضا و کادرها، بسیاري از زنان انقالبی که زمانی بخشی از بدنه 

یا زنانی . گفتندجنبش چپ بوده اند صفوف این جنبش را ترك 
که امروزه بالقوه جایگاهشان در این جنبش است، روزنه اي براي 
طرح مسایل خود در این جنبش نمی بینند و در نتیجه بدان نمی 

  . پیوندند

براي مثال بیش ازسی سال است که ما شاهد انواع و اقسام 
انشعابات درون چپ بر سر مسایل ریز و درشت مختلف هستیم اما 

می توان گفت که در هیچ یک از این مشاجرات موضوع به جرئت 
متاسفانه شاهد کمتر . زن طرح نشد و به مرز تمایزي بدل نگشت

مبارزه آشکاري توسط زنان در این احزاب علیه برخوردهاي 
اغلب زنان چپ در قبال برخوردهاي . مردساالرانه بودیم

اه می مردساالرانه احزاب و رهبران شان یا سکوت کرده و یا کوت
براي نمونه زمانی که حزبی تحت نام کمونیسم، در برخورد . آیند

به مساله سقط جنین بطرز عریانی افکار مردساالرانه را به نمایش 
گذاشت، و همانند آیات مذهبی فتوا داد که جنین را باید از زمان 
بستن نطفه، یک انسان تلقی کرد و سقط جنین قتل نفس به 

  )1. (ین حزب به مخالفت برنخاستحساب می آید، زنی از ا

و احزابی که آقاي چگینی  ماجراي قتل صبیه و علی چگینی
با آنها همکاري می کرد نیز یادمان نرفته است که چگونه احزاب 

  ) 2. (درگیر ماجرا، مساله را زیر سبیلی رد کردند

نازل بودن سطح تئوریک جنبش چپ  نسبت به موضوع زنان 
ایطی که طی چند دهه اخیر در زمینه آن هم در شر. روشن است

بویژه (هاي گوناگون ستم بر زن در سطح جنبش فمنیستی،
شاهد تولید تئوریهاي زیادي هستیم ) فمنیستهاي مبارز و رادیکال

حتی براي آنها . که جنبش چپ نسبت به آنها بی تفاوت است
  . ارزشی قایل نیست تا چه رسد به جذب نقادانه این تئوري ها

اسفبارتر از همه اینکه اغلب چپی ها وقتی به جنبش زنان می  
رسند، عموما یا مبلغ گرایشات لیبرالی درون این جنبش می شوند 
و یا به این گرایشات راست امتیاز می دهند و قادر نیستند خط 

عمال رهبري . تمایز روشن و قاطعی با این گرایشات ترسیم کنند
لیه مردساالري هستند به گرایشات توده زنانی که مشتاق مبارزه ع

  . بورژوایی سپرده می شود

  عملی چپ در برخورد بھ موضوع زنان-گرایشات نظری

حتی . را قبول دارند "مساله زن"دیگر همه وجود ! خدا را شکر
. گرایشات مردساالرانه درون چپ نیز تا حدي آن را قبول کرده اند

و عملکرد چپ جستجو  البته علتش را نباید در نقد آگاهانه از خط
. علتش را باید در مبارزه و مقاومت سی و اند ساله زنان دید. کرد

زنان جامعه ما با مبارزات خود در عرصه هاي مختلف توانستند امر 
حتی مرتجعین و امپریالیستها  -امروز همه . خود را تحمیل کنند

. بر سر وجود این مساله حاد اجتماعی متفق القول هستند –
مساله زن را قبول کردند  "وجود"این بهتر است به کسانی که بنابر

  . گفت واقعا شاخ غول را نشکسته اند

ما در جنبش چپ عمدتا با سه گرایش مشخص روبرو 
گرایش بورژوا دمکراتیک  و  –گرایش سنتی . هستیم

می گویم گرایش، تا این تقسیم بندي بگونه  .گرایش کمونیستی
سنتی و گرایش بورژوا دمکراتیک گرایش . اي مطلق طرح نشود

براحتی می توانند به هم تبدیل شوند و گرایش کمونیستی نیز بی 
تاثیر از گرایشات غلط نباشد و تنها با مرزبندي با دو گرایش فوق 

به همین ) 3. (می تواند خود را انقالبی تر و کمونیستی تر کند
گرایش  دلیل تالش می کنم گرایش کمونیستی را عمدتا در نقد دو

افزون بر این می توان گفت که هر یک از . دیگر توضیح دهم
سازمانی در  –گرایشات فوق در وجود گروهبندي هاي سیاسی 

بحث من بر سر محتواي . جنبش ایران تبارزات گوناگون دارند
ایدئولوژیک سیاسی است که هر حزب و سازمانی را در یکی از 

  . گرایشات فوق قرار می دهد

گرایشی آشکارا مردساالرانه با . نتی آغاز می کنماز گرایش س
این  گرایش عکس العملی به جنبش زنان بر . خصوصیاتی فئودالی
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گویی جنبش زنان منافع آنان را به خطر انداخته . خورد می کند
. نقد اینان به فمنیسم بسیار راست و مردساالرانه است. است

ه نظام مانند منظورم از فمنیستها، در اینجا زنان گردانند(
فمنیستهاي اسالمی نیست که براي تحکیم رژیم جمهوري اسالمی 

این دسته از چپ ها نسبت ) بر روي مساله زن انگشت می گذارند
به فمنیستها ابراز خشم می کنند چون فمنیستها مساله زنان را 

هیچ ارزشی براي . تبدیل به یک موضوع نقد و مبارزه کرده اند
. ل نیستند و از آنان قدردانی نمی کنندفعالیت فمنیستها قای

قدردانی به خاطر اینکه زشتی هاي موجود در روابط میان انسانها 
  . را بر مال می کنند

افزون بر این، آنان به فمنیستها ایراد می گیرند چرا آنان در 
مورد نظر اینان را در نظر  "حد و حدود"طرح ابعاد ستم بر زن 

فمنیستها بورژوا هستند زیرا مردان را مثال می گویند . نمی گیرند
اما از . اینان از نقد به مردان وحشت دارند. آماج قرار می دهند

اینکه مردان از امتیازي که نظام طبقاتی به آنان داده، واستفاده می 
کافیست به نقد و افشاگریهاي شان از . کنند، وحشت نمی کنند

ابطه ستمگرانه و هیچ نقد و موشکافی از ر. مساله زن نگاه شود
نابرابر میان مرد و زن که در اردوي خلق یا کارگران موجود است، 

اما مدام به کسانی که این حقیقت را دیده و بر . مشاهده نمی شود
  . آن تاکید می کنند، ایراد می گیرند

از تشکل هایی . گرایش سنتی  به اشکال مختلفی بروز می یابد
شان جایی ندارد و کماکان  که  مساله زن در برنامه سازمانی

بعنوان مثال کسانی . مجیزگوي ارزشهاي مردانه هستند، می گذرم
) 4. (اش را جستجو می کنند "صفا و مردانگی"که هنوز در تختی 

بیشتر به شکل رایج و اصلی بروز این گرایش سنتی یعنی شکل 
یعنی کسانی که تحت لواي جنبش . ایستی آن می پردازم - کارگر

این گرایش . براي جنبش زنان تعیین تکلیف می کنندکارگري، 
و  "مردانه"آنجایی که می خواهد مساله زنان را طرح کند بسیار 

آنان مساله زنان را به مساله . این کار را انجام می دهد "پدرانه"
زنان زحمتکش محدود می کنند و می گویند طرفدار حقوق زنان 

فکر . حمتکش می دانندآنان خود را قیم زنان ز. زحمتکش هستند
 "مردان زحمتکش"می کنند زنان زحمتکش به صرف اینکه اینان 

آنان با این روش مبلغ . هستند این قیمومیت را قبول خواهند کرد
در . طرز تفکر عشیرتی مردساالرانه در میان زحمتکشان هستند

بسیاري از موارد دفاع شان از مبارزات زنان زحمتکش محدود به 
می شود که براي حقوق همسران کارگرشان تالش  زنان کارگري

یعنی معموال تنها نوعی که می توانند مبارزات زنان . می کنند
البته صحبت از این می . زحمتکش را تصور کنند این نوع است

کنند که باید از مبارزات زنان کارگر براي دستمزد و حقوق برابر 
قایل می  "حدودحد و "حمایت کرد اما باز هم براي زنان کارگر 

شوند و حد و حدودش این است که این مبارزه را باید در چارچوب 
جنبش کارگري مردانه و تشکلها و مجمع عمومی هاي مردانه که 
. اصال فضایی براي حرف زدن زنان نیست طرح کنند و پیش برند

یا مثال مطالباتی براي زنان زحمتکش فرموله می کنند که نه تنها 
و زن و نظام سرمایه داري را زیر سئوال نمی برد  روابط میان مرد

بطور مثال . بلکه افکار و روابط مردساالرانه را تقویت می کنند
کدام ) 5. (مطالباتی چون پرداخت دستمزد براي کار خانگی زنان

مرد کارگري از اینکه خدمتکاري داشته باشد که حقوقش را دولت 
عیت و امتیاري که سرمایه بپردازد، ناراحت خواهد شد و از این موق

این تفکر کجا و تفکر .  داري به او خواهد داد دست خواهد کشید
تاریخا موجود در جنبش کمونیستی کجا؟ که مبلغ اجتماعی 

  . کردن کار خانگی از طریق از بین بردن روابط سرمایه دارانه بود

تقلیل دادن یا تبدیل کردن مساله زن به مساله زنان زحمتکش، 
ستم بر زن از سنگ بناهاي تاریخی نظام . کسیستی استضد مار

ما با نظامی روبرو هستیم که فرودست . مالکیت خصوصی است
نسبت به مرد را امري  )از هر طبقه اي که باشد(بودن زن 

آیا این نظام را می . طبیعی می داند و بخشی از نظامش است
اش  خواهیم سرنگون کنیم و نظامی ایجاد کنیم که بر سرلوحه

یا خیر؟ ! منجمله امتیار مرد بر زن! نوشته باشد مرگ بر امتیاز
هیچ جوري از زیر آن نمی شود در رفت اما . مساله این است

. چپهاي آغشته به گرایش سنتی سعی می کنند از زیر آن در بروند
کمونیستها . و با اینکار، زنان را به دشمنی با کمونیسم می کشانند

بله به زنان بورژوا هم ستم . وا هم هستندمخالف ستم بر زن بورژ
می شود علیرغم اینکه این زنان در استثمار کارگران شریک 

علت اینکه کمونیستها نمی گویند ستم به زنان بورژوا . هستند
عیبی ندارد این است که ما کمونیست هستیم و اصولی داریم که 

ود ولی طبق آن اصول نمی توانیم بگوییم ستم  به زن بورژوا می ش
مبارزه ما علیه زنان بورژوا حتا بر . چون بورژوا است چشمش کور

سر چگونگی پیشبرد نبرد بر سر مساله زنان ذره اي از این حقیقت 
این . نمی کاهد که ما بگوئیم که خوب است که به آنها ستم شود

یک موضع اصولی براي کسانی است که مخالف هر گونه ستم و 
  . استثمار هستند

کسانی که می گویند می خواهند فقط علیه ستم بر زن بواقع 
که البته آن را هم نمی کنند چون شکاف  -زحمتکش مبارزه کنند

می  -واقعی میان زن و مرد زحمتکش را برسمیت نمی شناسند
خواهند ترفندي بزنند که تحت لواي آن جنبش زنان را به عنوان 
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و حداکثر یک جنبش قائم بر یک تضاد خاص  برسمیت نشناسند 
پستویی در جنبش کارگري براي پرداختن به این مساله درست 

قوه . جنبش زنان یک جنبش مجزا از جنبش کارگري است. کنند
این تضاد خاص به تضاد طبقاتی . محرکه آن یک تضاد خاص است

.  ربط دارد ولی یک تضاد خاص است و مبارزه خاص می طلبد
زن می کند می گوید  براي همین انگلس وقتی صحبت از ستم بر

  . تخاصم میان زن و مرد به قدمت تخاصم میان طبقات است

بروشنی باید گفت که جنبش زنان را نمی توان کارگري کرد 
ولی می توان کمونیستی کرد چون نظریه کمونیستی وراي کارگر 

کمونیسم با نفی همه طبقات منجمله طبقه کارگر به ثمر . است
م بر طبقه کارگر به این است که علت تاکید کمونیس. می رسد

  . رهایی این طبقه با رهایی کل بشریت گره خورده است

خالصه کنم گرایش سنتی با حواله دادن جنبش زنان به جنبش 
کارگري، از زیر بار مسئولیت مبارزه علیه ستم بر زن شانه خالی 
می کند و نگاه زنان زحمتکش را محدود به خود می کند تا 

در صحنه سیاسی نیز نسبت به مهمترین . هدایت کل جنبش
درگیرند یا مخالف مطالبات زنان یا موضوعات حادي که زنان با آن 

در کم بهایی به  57براي مثال در دوران انقالب . اند و یا بی تفاوت
ودر  "حجاب مساله زن زحمتکش نیست"مساله حجاب می گفتند 
حجاب جایگاه محوري ندارد، مهم خواسته "دوره اخیر می گویند

  ) 6( ".هاي اقتصادي زنان است

ري در مقابل گرایش سنتی که آشکارا به مردساال 
فئودالی آغشته است، ما با گرایش بورژوا دمکراتیک نیز 
 .روبروئیم که به مردساالري از نوع بورژوایی آغشته است

بسیاري از چپی ها زمانی که می خواهند از افکار سنتی رایج 
نسبت به مساله زنان گسست کنند، به چارچوبه بورژوادمکراتیک 

حق برابر طرح می  یعنی مساله زن را در چارچوب. رو می آورند
. افق شان از برابري حقوقی میان زن و مرد فراتر نمی رود. کنند

تفاوت است میان رهایی از . آنان افق شان برابري است نه رهایی
به قول مارکس حتی در جامعه . ستم با برابري حقوقی با ستمگر

حق برابر، در واقع هنوز حق بورژوایی است و در "سوسیالیستی 
 ".مانند همه ي حقوق دیگر حق به نابرابري استمضمون خود 

اگر چه گرایش بورژوا دمکراتیک به نسبت مردساالري فئودالی ) 7(
بویژه در جامعه ما پیشرفته تر به نظر می رسد اما این گرایش را 

تعجب نکنید . نیز باید نوع دیگري از گردن نهادن به سنت دانست
قط گرایش فئودالی چون که در نزد کمونیستها گرایش سنتی ف

از نقطه نظر کمونیستی مالکیت خصوصی و ایده هاي . نیست
مربوط به مالکیت خصوصی چه از نوع فئودالی یا سرمایه داري  هر 

به قول مارکس در مانیفست کمونیست، انقالب . دو سنتی اند
  کمونیستی یعنی رادیکالترین گسست از مناسبات سنتی مالکیت و 

  .  ایده هاي سنتی منطبق بر این مالکیت رادیکالترین گسست از

البته این گرایش بورژوا دمکراتیک در میان چپی هاي ایران 
عمدتا به صورت سوسیال دمکراسی اروپایی بروز می یابد و قبله 

از نقطه . آمالش، موقعیت زن در کشورهائی هم چون سوئد است
نظر تئوریک نیز اینان عمدتا به آثار مارکسیستی دوران 

ترناسیونال دو پناه می برند که بسیار آغشته به توهمات بورژوا ان
دمکراتیک بود و از حق راي زنان براي کسب آراي بیشتر در 

تفکر بورژوا دمکراتیک، مساله زنان را ) 8. (پارلمان فراتر نمی رفت
اغلب کسانی که به . به برابري حقوقی زن با مرد تقلیل می دهد

می کنند که در چارچوبه سرمایه داري این گرایش آغشته اند فکر 
مطالبات حقوقی زنان امکان پذیر است و حل مساله زن ربطی به 

حتی برخی ها که رك تر . سرنگونی نظام سرمایه داري ندارد
صحبت می کنند، تمایزي بین مطالبات حقوقی خود با فمنیسم 

هاي با افق برابري نمی توان از پس نابرابری. نوع لیبرالی نمی بینند
واقعی برآمد و آزادي و رهایی واقعی زن و کل بشریت را به ارمغان 

  .آورد

مسلما کمونیستها باید از هر گونه مطالبات دمکراتیک 
زیرا این . زنان دفاع کنند و براي تحقق آنها مبارزه کنند

مهمتر از آن کمونیستها براي . مطالبات، مترقی و عادالنه اند
سطح آگاهی سوسیالیستی باید آنان رساندن سطح مساله زنان به 

را براي کسب این حقوق دمکراتیک بسیج کنند و جنبش توده اي 
اما باید همواره هشیار باشند که گرایشات بورژوا . براه اندازند

دمکراتیک درون جنبش چپ این مطالبات را بعنوان مطالبات 
سوسیالیستی و کمونیستی جا نزنند چون افق سوسیالیسم را به 

بورژوا دمکراتیک تقلیل می دهند و در نتیجه چیز رهایی  سطح
در عین حال کمونیستها . بخشی از سوسیالیسم باقی نمی ماند

مدام باید تاکید کنند که در سوسیالیسم هر چند موقعیت زنان 
کیفیتا فرق خواهد کرد ولی زنان با رهایی کامل و قطعی روبرو 

یک جامعه طبقاتی  در جامعه سوسیالیستی که کماکان. نیستند
است هنوز شکاف میان زن و مرد موجود است و این تنش، خود از 

از این منظر . قواي محرکه مبارزه براي رسیدن به کمونیسم است
است که  کمونیستها باید به طرح و تحقق مطالبات دمکر اتیک 

  ) 9.(زنان نگاه کنند

در سطح سیاسی تحقق مطالبات  گرایش بورژوا دمکراتیک
راتیک جاري زنان، را اوج رهایی قلمداد می کند و از دمکراسی دمک

طرفداران این . بورژوایی در کشورهاي امپریالیستی فراتر نمی رود
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گرایش در ارتباط با دعواي میان دو قطب پوسیده و ارتجاعی در 
جهان امروز یعنی دعواي میان  بنیادگرایی مذهبی و نظام 

الیستی سمتگیري می کنند و با امپریالیستی عموما با قطب امپری
انگشت نهادن بر روي اشکال قرون وسطایی ستم بر زن، بر اشکال 
مدرن ستم بر زن در کشورهاي امپریالیستی چشم فرو می بندند، 
و عمال راه را باز می کنند تا مساله زنان به نیروي ذخیره قدرتهاي 

ند که آنان قادر به درك این موضوع نیست. امپریالیستی بدل شود
در جهان امروز هر گونه سمت گیري با یکی از این دو قطب 

قرار . ارتجاعی مردساالر در نهایت به معناي تقویت دیگري است
دادن زنان بر سر این دو راهی بیهوده عمال به معناي جاودانه 

  ) 10.(ساختن مردساالري است

  *دو مفھوم تئوریك غلط و چند ایده نادرست

ام بردم از پایه نظري مشترك و واحدي دو گرایش غلطی که ن 
برخوردار هستند که ریشه در پاره اي از درکهاي غلط بجا مانده از 

جنبش کمونیستی نیاز به بازبینی . قبل در جنبش کمونیستی دارد
و تعریف عمیقتر، صحیحتر و کاملتر از رابطه میان ستم و استثمار 

ک در این اغتشاش و سردرگمی تئوری. و طبقه و جنسیت دارد
اغلب تعاریفی که ارائه می شود حتی ربطی . زمینه بیداد می کند

برخورد تقلیل گرایانه . به درك پایه اي که مارکس جلو نهاد ندارد
به این دو مساله سبب می شود که  حل مساله زنان به حل مسایل 

به این شکل که اگر مساله استثمار طبقه . دیگر حواله داده شود
تولید حل شود بقیه مسایل خودبخود حل خواهند کارگر و شیوه 

در صورتی که بدون مبارزه همه جانبه علیه کلیه روابط . شد
. ستمگرانه امکان تغییر شیوه تولید و از میان بردن استثمار نیست

هیچ رابطه استثماري در تاریخ بشر موجود نبوده و نیست که از 
. ش نرفته باشددل شبکه اي از روابط اجتماعی ستمگرانه به پی

مارکس تاکید کرد که ما در جامعه طبقاتی با چهار کلیت مرتبط 
روابط که مبتنی بر تمایزات طبقاتی . با یکدیگر روبرو هستیم
که منطبق  روابط اجتماعی ستمگرانهاست،  تولیدي استثمارگرایانه

افکار و ایده هاي سنتی بر این روابط تولیدي استثمار گرانه اند و 
ن روابط اجتماعی نشئت می گیرند و در خدمت آن که از ای
  .  هستند

ستم بر زنان یا فرودستی زن یکی از آن روابط اجتماعی 
ستمگرانه اي است که به استحکام شالوده هاي جامعه 

این ستمگري اجتماعی  .طبقاتی استثماري خدمت می کند
رابطه اجتماعی که . قدمتی به اندازه ظهور جامعه طبقاتی دارد

ان زن و مرد برقرار است در قلب جامعه طبقاتی قرار دارد و می
  .الزمه تمامی اشکال استثمار منجمله استثمار سرمایه دارانه است

در نظام سرمایه داري ستم بر زن معلول رابطه استثمار گرانه "
سرمایه دار نیست بلکه حاصل موقعیت کار زن در شبکه  –کارگر و

خرید و فروش نیروي . ه داري استروابط اقتصادي اجتماعی سرمای
کار میان سرمایه دار و کارگر در چارچوب روابط تولیدي کلی تري 
که جایگاه فرودست و نابرابر زن یکی از مولفه هاي مهم آن است 

ستم بر زن یکی از شرایط این خرید و فروش . انجام می گیرد
ی زیرا کاالیی به نام نیروي کار کارگر در یک فرایند کل. است

اجتماعی تولید می شود که زنان از زاییدن تا ارائه خدمات خانگی 
  ) 11( ".نقش تعیین کننده اي در آن دارند

در زمینه رابطه میان جنسیت و طبقه نیز پرسش این است که 
آیا طبقه کارگر بدون شکافی که بین زن و مرد موجود است، 

تقسیم بعنوان یک طبقه شکل می گرفت؟ آیا سرمایه داري بدون 
یا در شکلی (کار ستمگرانه اي که میان زن و مرد موجود بود و 

می توانست شکل گیرد؟ تاریخا طبقه بدون ) نوین بکار گرفته شد
شکاف میان زن و مرد شکل نمی گرفت به این معنا ستم بر زنان 
بیان شکاف اجتماعی عمیقی است که می توان آنرا همسنگ 

زن ریشه هاي طبقاتی داشته بدون شک ستم بر . استثمار دانست
ولی . و بر طرف کردن آن نیز منوط به راه حل طبقاتی معین است

نه مطابق فرمولهاي ذهنی که ستم بر زن را محدود به زنان 
ریشه هاي طبقاتی فرودستی زن نسبت به . زحمتکش می کنند

مرد آن است که با ظهور مالکیت خصوصی بر ابزار تولید زن نیز به 
. دست نسبت به مرد سقوط کرد و مرد، مالک زن شدجایگاه فرو

مبارزه علیه فرودستی زنان بطور کل در واقع در نهایت مبارزه علیه 
و بدون محو مالکیت خصوصی نمی توان . مالکیت خصوصی است

میان ایندو جنبه از . شرایط فرودستی زنان را کامال از میان برد
  . مساله، رابطه اي دیالکتیکی موجود است

غلب نیروهاي چپ مساله زنان را اساسا یک مساله بورژوایی، ا
دمکراتیک و رفرمیستی می دانند و فکر می کنند با اضافه کردن 
چند بند در دفاع از حقوق زنان کارگر، مانند مهد کودك و حق 
دوران بارداري و غیره به مساله زنان می توانند خصلت 

ین مساله ندارند که آنان توجهی نسبت به ا. سوسیالیستی ببخشند
مبارزات دیگر بخشهاي جامعه نه تنها متاثر از تضاد اساسی عصر 

 -تضاد میان مالکیت خصوصی و تولید اجتماعی  –سرمایه داري 
هستند بلکه هر یک بدرجات مختلف نظم حاکم را زیر سئوال می 
برند و به عنوان بخشی از کلیت جامعه، از این کلیت، عاصی و 

درون مورد خاص ستم بر زن نیز می تواند و باید ز ا. ناراضی اند
قرار دادن مساله زن که در  .محکومیت این کلیت به ظهور رسد

اساس با نظام مالکیت خصوصی گره خورده، به عنوان مساله اي 
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غلط  خوانشبورژوایی، رفرمیستی و صرفا دمکراتیک نه تنها بیان 
جه ي جنبش از واقعیت مادي است بلکه توجیه ي براي بی تو

در جهان امروز نمی . کمونیستی نسبت به این مساله حیاتی است
توان از انقالب سوسیالیستی سخن گفت و از مساله زنان سخن 

انگشت نهادن یا ننهادن بر این مساله به معناي این است . نگفت
هر انقالبی که ! که بطور واقعی خواهان انقالب هستیم یا خیر

اجتماعی حاکم را زیر و  -ادي بخواهد کلیه روابط اقتص
  . روکند به ناگزیر با مساله زن روبرو خواهد شد

این ایده هاي نادرست صرفا مختص چپ ایران نیست، بلکه 
انعکاسی از درکهاي عمومی است که در جنبش بین المللی 

همراه با نقاط  –از این نقطه ضعفها. کمونیستی نیز رایج بوده است
ونیستی بین المللی در ارتباط با قوت عمده اي که جنبش کم

جنبش کمونیستی در دوره . مساله زنان داشته باید جمعبندي شود
اي بسر می برد که نیاز دارد هم درك عمیقتر و همه جانبه تر 
تئوریکی از مساله زن ارائه دهد و هم از ایده هاي غلط گسست 

 این کار باید در پرتو جمعبندي علمی انتقادي از پراتیک. کند
نیاز به سنتز . انقالبات سوسیالیستی در قرن بیستم صورت پذیرد

. ساله مرحله اول انقالبات پرولتري است 160نوینی از کل تجربه 
جالب توجه است که گرایش سنتی و گرایش بورژوادمکراتیکی که 
مورد اشاره قرار دادم هردو قادر به درك ضرورت ارائه سنتز نوین 

ژوا دمکراتیک، کل دستاوردهاي جنبش عموما گرایش بور. نیستند
بطور مشخص (کمونیستی در زمینه زنان را نفی و منحل می کند 

بر تجارب انقالبی در دو کشور سوسیالیستی چین و شوروي و 
خدمات تاریخی که این دو انقالب به امر رهایی زنان کردند، خط 

و گرایش سنتی به شکل جزم گرایانه اي به این ) بطالن می کشد
یکی تحت عنوان دفاع از گذشته به . ذشته برخورد می کندگ

ضعفها تکیه می کند و دیگري کمبودها را با رجوع به ایده آلهاي 
برابري خواهانه متفکران بورژوازي قرن هجده می خواهد برطرف 

هر دو گرایش هر یک به شکلی خواهان رجوع به ) 12. (کند
آنچه که در هر . دازندگذشته هستند و قادر نیستند طرحی نو در ان

دو مشترك است عدم دفاع درست از میراث انقالبی و دستاوردهاي 
  . تاریخی جنبش کمونیستی در زمینه زنان است

این که ما بعد از صد و پنجاه سال از زمانی که مارکس بر جمله 
میزان آزادي و پیشرفت یک جامعه با میزان "فوریه تاکید کرد که 

شاهد تقلیل  "آن جامعه مشخص می شودآزادي و پیشرفت زنان 
برابري حقوق زن و مرد معیار آزادي هر جامعه  "این شعار به 

  !عقب گردي به آمالهاي بورژوایی نیست؟هستیم؛ "است

اینکه بعد از صد سال از زمانی که در جریان انقالب اکتبر روسیه 
اگر رهایی زنان بدون کمونیسم قابل تصور "کشف شد 

 "کمونیسم نیز بدون رهایی زنان قابل تصور نیستنباشد، 
که رهایی زنان در "شاهد تکرار این آیه هاي مذهبی گونه هستیم 

و هیچ ارتباطی میان رهایی طبقه  "گروه رهایی طبقه کارگر است
با رهایی زن دیده نمی شود، آیا عقب گردي به ایده هاي کهن 

  نیست؟

در جریان انقالب فرهنگی اینکه ما بعد از چند دهه از زمانی که 
چین روشن شد که یکی از جلوه هاي بارز حق بورژوایی در جامعه 
سوسیالیستی نابرابري میان زن و مرد است، و دامن زدن به مبارزه 
علیه این نابرابري خود محرکی براي انقالبی تر کردن جامعه و 

آیا این عقبگرد نیست که امروزه شاهد آنیم که هنوز . جهان است
به عنوان یک حق (سانی هراس دارند امتیازات مردانه را ک

  مورد نقد و خطاب قرار دهند؟ )  بورژوایی

  ضرورت گسست رادیكال برای جھش ھای بیشتر

بدون کشیدن خط تمایز روشن با دو گرایشی که نام بردم 
گرایش کمونیستی قادر به ایفاي نقش در ارتباط با مساله زن 

. گرایشات خفقان آور فوق گسست کنند کمونیستها باید از. نیست
بدون مبارزه . مبارزه علیه ستم بر زن بخش مهمی از انقالب است

اگر جنبش کمونیستی خط . علیه این ستم انقالبی در کار نیست
خود را در زمینه برخورد به مساله زنان تکامل ندهد نه تنها خود را 

کند بلکه دچار  از پتانسیل انقالبی زنان در جهان امروز محروم می
  . عقبگرد کلی نیز می شود

 -براي اینکه مانع از چنین روندي شویم باید چند اقدام نظري 
در درجه اول باید ایده هاي نوینی که  .عملی همزمان صورت گیرد

امروزه توسط بخشهایی از جنبش کمونیستی در سطح ایران و 
مینه هاي از نظر تئوریک در ز. جهان متولد شده را در دست گیریم

بر پایه . گوناگون عمق بیشتري بدانها بخشیم و فراگیرشان کنیم
این درك پیشرفته مساله زنان را به مرز تمایزي براي تشخیص  

  . کمونیسم انقالبی و راستین از کمونیسم دروغین بدل کنیم

تالش کنیم این کیفیت نوین، مادیت یابد و به نیروي اجتماعی 
براي اینکار با تکیه به پتانسیل موجود . معین در جامعه بدل شود

در زنان ایران، یک جنبش انقالبی توده اي و سازمان یافته زنان 
بوجود آوریم که از اشکال مختلف تشکل و فرمهاي مختلف مبارزه 

براي ایجاد اتحاد در . براي پیشبرد امر رهایی زنان سود می جوید
ق روشن متحد میان توده ها، باید پیشروترین ها، بدور یک اف

از این زاویه مهم است که زنان کمونیست به تدوین و  .شوند
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افق . تدقیق برنامه جنبش کمونیستی در زمینه زنان بپردازند
گسترده کمونیستی را در زمینه رهایی زنان تعریف کنند و 

  .مطالبات دمکراتیک زنان را بر بستر آن جاي دهند

زنان وگسترش موجودیت هسته مستحکم کمونیستی در جنبش 
دائمی صفوف  آن، شرط ضروري براي پیشروي و شکوفایی جنبش 

انعطاف (اما این هسته مستحکم بدون االستیسیته بسیار. زنان است
قادر به شکل دادن اتحاد با گرایشات انقالبی و ) کشسانی –پذیري 

) 13. (متنوع دیگري که در جنبش زنان موجود است نخواهد بود
و ) بویژه فمنیستهاي مبارز و رادیکال(یستها بدون اتحاد با فمن

یادگیري از تجارب و دستاوردهاي آنان، نمی توان جبهه انقالبی 
قطعا میان زنان کمونیست با زنان . گسترده اي سازمان داد

اما این جدل و مبارزه . فمنیست، مبارزه و جدل دائمی خواهد بود
انقالبی منجمله  نه تنها به نفع جنبش زنان بلکه به نفع کل جنبش

چرا که جذب نقادانه تئوریهاي آنان . جنبش کمونیستی است
ایجاد جنبشی قدرتمند . نظریه کمونیستی را غنی تر می کنند

براي کسب قدرت سیاسی و بنیانگذاري دولت انقالبی و قدرتمند 
کردن توده ها براي ریشه کن کردن ستم و استثمار نقطه عزیمت 

فمنیستها عموما از چنین نقطه عزیمتی  بسیاري از. کمونیستهاست
حرکت نمی کنند وعموما به بدیل کمونیستی براي حل مساله 

زنان کمونیست به فمنیستها غیر کمونیست باید . زنان باور ندارند
بطور علمی ثابت کنند که چرا تنها بدیل دنیاي کنونی که ستم بر 

 تاکید و. زن جزو الینفک آن است، جامعه کمونیستی است
راهنماي ما باید همان جمله مشهوري باشد که آنیسا آرماند در 

اگر رهایی زنان ":بحبوحه پیشرویهاي انقالب اکتبر فرموله کرد
بدون کمونیسم قابل تصور نباشد، کمونیسم نیز بدون رهایی زنان 

  ."قابل تصور نیست

اینکه . خانه تکانی بزرگی الزمست. زمانه پر آشوبی در راهست
خویش، همچون نگینی  آتی، مبارزه زنان براي رهایی در تالطمات

بدرخشد و آینده را نوید دهد، به کار و تالش ما زنان کمونیست 
  . بستگی دارد

الزم به تذکر است که به دلیل محدودیت وقت، بخش  -* 
در نشست زنان  "دو مفهوم تئوریک و چند ایده نادرست"

  . چپ و کمونیست ارائه نشد

  یادداشتھا و منابع 

در این زمینه رجوع شود به موضع گیري رهبري حزب کمونیست  - 1
انترناسیونال، و هچنین نقد این مقاله  25کارگري ایران در نشریه شماره 

کمونیسم و مساله زنان، "در کتاب ) م ل م(توسط حزب کمونیست ایران 
   1389خرداد  – "جهت گیریهاي نوین

بحثهاي مربوط به ماجراي قتل صبیه توسط آقاي چگینی در   - 2
  . منعکس است 1383، بهمن  1فصلنامه هشت مارس شماره 

بررسی سیر تحول خط مشی "براي نمونه رجوع کنید به مقاله  – 3
مریم جزایري،  – "زنان  هاي ایران درمورد جنبش ي کمونیست اتحادیه

، 59، شماره )م ل م(ن نشریه حقیقت ارگان حزب کمونیست ایرا
   1391فروردین 

، دي ماه  51براي نمونه رجوع شود به نشریه پیام فدایی شماره  -  4
براي نقد بیشتر  "بیاد تختی، سمبل صفا و مردانگی"مقاله  1390

معماي ستم جنسیتی و "دیدگاههاي این جریان می توانید به مقاله 
و همچنین  1389د ، اسفن53امید بهرنگ، حقیقت شماره  – "طبقاتی
امید بهرنگ در مجموعه مقاالتی  – "درحاشیه پیام اشرف دهقانی"مقاله 
، 1389بهار  "جنبش کمونیستی و مساله زن، تجربه ها و نقدها"به نام 

  . رجوع کنید

به کار خانگی باید دستمزد تعلق "براي نمونه رجوع شود به مقاله  – 5
  مندرج در سایت آزادي بیان  – 1387اسفند  –منیژه گازرانی  – "گیرد

براي نمونه رجوع شود به مصاحبه با صالح مازوجی در مورد جنبش  – 6
  سایت کومه له –زنان 

حق بورژوایی به حق برابر اعضاي جامعه سوسیالیستی مربوط می  – 7
در حالیکه این حق . گردد که به هر کس به اندازه کارش داده می شود

داري پیشرفت بزرگی است چرا که بطور  برابر نسبت به جامعه سرمایه
نسبی اما در اساس خود استثمار را نابود می کند اما جنبه اي  از 
مناسبات کاالیی را در خود حفظ می کند زیرا که این خود هنوز تبلوري 

یعنی محاسبه ارزش کاال توسط زمان کار اجتماعا (از قانون ارزش کار 
نجا که افراد مختلف  قابلیتها و بعالوه از آ. است) الزم براي تولید

نیازمندي هاي مختلف نیز دارند این برابري رسمی پوششی براي 
بنابراین همانطور که مارکس گفته حق در این مورد . نابرابري می شود

  . هنوز حقی بورژوایی است و نطفه هاي مناسبات کاالیی را در خود دارد

برابر کاال هایی ) بظاهر(ان تا زمانی که مناسبات انسانها بر مبناي صاحب
تعیین شود که در بازار باید مورد معامله قرار گیرند، تفاوتهاي سنی، 
. جنسی، نژادي، ملی می تواند به رابطه اي ستمگرانه و  نابرابر بدل شود

براي بحث عمیقتر در مورد حق بورژوایی رجوع شود به کتاب اقتصاد 
این کتاب در  -ز ریموند لوتابا مقدمه و موخره اي ا –سیاسی شانگهاي 

 . سایت سربداران قابل دسترس است

نقش و جایگاه مطالبه حق راي زنان در دوران انترناسیونال دوم، از  – 8
پیچیدگی ها و تناقضات زیادي برخوردار بوده که هم در میان نیروهاي 
جنبش کارگري و کمونیستی و هم مدافعان جنبش زنان بازتاب هاي 

  . ه که به بررسی جداگانه اي نیازمند استگوناگون داشت

در جهان امروز تحقق مطالبات دمکراتیک و ضد فئودالی به امر  – 9
اگر چه این مطالبات در . رهبري پرولتاریا بر انقالب گره خورده است
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هایی که در  هاي من طی سال آن چه در پیش رو دارید منتخبی است از نوشته
جنبش زنان فعالیت کرده ام، از زمانی که به همراه دوستانم براي لزوم تشکل 

رزمیدیم و سازمان زنان هشت مارس را بنا نهادیم، در کنار سایر  مستقل زنان
زنان انقالبی صداي مان را علیه حکومت اسالمی حاکم بر ایران بلند کردیم ولی 

هاي اصالح  در مقابل جنایات امپریالیستها نیز ساکت ننشستیم، با بیراهه
و براي روشن طلبانه اي که در برابر زنان و جامعه گشوده شد مبارزه کردیم 

این مجموعه، پنجره اي به تاریخ . کردن راه رهایی با هم به جدل پرداختیم
دهسال اخیر مبارزة جنبش زنان نیز هست، با این امید که براي زنان جوانی که 
به صحن مبارزه با نظام مردساالر حاکم قدم می گذارند، پیشینه اي از منظر 

 .انقالبی ارائه کند

  . جھت تھیھ این کتاب با ایمیل زیر با ما تماس بگیرید

 zan_dem_iran@hotmail.com 

  در یوتوب مصاحبھ ھای آذر درخشان سخنرانی ھا و

http://www.youtube.com/user/Azarderakhshan/feed  
 

محتوي و مضمون از ماهیت بورژوایی برخوردارند اما 
را  رهبري پرولتري بدانها ویژگی هایی می بخشد که آنها
این . از انقالبات بورژوادمکراتیک نوع کهن متمایز می کند

تمایز در اهداف، سیاستها و روشها  منعکس می شود و راه 
  . را براي گذر به سوسیالیسم مهیا می سازد

براي بحث بیشتر در این زمینه رجوع شود به  – 10
سخنرانی آذر درخشان در بنیاد پژوهشهاي زنان ایرانی 

ها و  ها، چالش ویژگی نسل: جنبش زنان"تحت عنوان 
و همچنین  "زنان سال صفر"مندرج در کتاب  "ها افق

زنان و آلترناتیوهاي "مقاله شهرزاد مجاب بنام 
ت هشت مارس قابل این مقاالت در سای "امپریالیستی
  . دسترس اند

نوسازي جنبش ( به نقل از تزهاي پیشنهادي  – 11
ارائه شده توسط ) کمونیستی در ارتباط با مساله زنان

مندرج در کتاب  –) م ل م(حزب کمونیست ایران 
خرداد  – "کمونیسم و مساله زنان، جهت گیریهاي نوین"

1389   

براي بحث بیشتر در مورد گرایشهاي اصلی موجود  – 12
ش کمونیستی بین المللی رجوع در برخورد به بحران جنب

پژمردگی یا : کمونیسم بر سر دوراهی"شود به بیانیه 
نشریه  – "خطاب به همه کمونیستهاي ایران –شکوفایی 
کمونیسم  آغاز یک "و بیانیه  1389تیرماه  49حقیقت 

مرحله نوین، مانیفستی از حزب کمونیست انقالبی 
 "ی بخشسیاست رهای"«و مقاله  2008سپتامبر  "آمریکا

به قلم » آلن بدیو، کمونیسمی در قفس دنیاي بورژوایی
مرز "آ، از مجله . جی. ك -نایی دونیا  -ریموند لوتا 

  .نشریه تئوریک حزب کمونیست انقالبی آمریکا "تمایز

، مدلی است "هسته مستحکم با االستیسیته بسیار" – 13
که باب آواکیان رهبر حزب کمونیست انقالبی آمریکا بر 

جمعبندي از تجارب مثبت و منفی ساختمان  متن
سوسیالیسم در قرن بیستم در مورد نحوه اداره جامعه 

در مدلی که باب آواکیان . سوسیالیستی جلو گذاشته است
ارائه می دهد، هسته مستحکم به معناي رهبري نهادینه 
شده ي حزب کمونیست در جامعه سوسیالیستی و بخش 

نسبت به ضرورت گسترده تري از جامعه است که 
دیکتاتوري پرولتاریا، اینکه قدرت را بدست طبقات 
بورژوازي سرنگون شده یا نوظهور نخواهد داد و بروي 

اما . هدف رفتن به سوي کمونیسم در جهان روشن است
در این چارچوب، این هسته  مستحکم باید حداکثر 

را بوجود آورد تا  افراد بتوانند افق ) کشسانی(االستیسیته 
ي خود را دنبال کنند و در جهت هاي متفاوت و متنوع ها

  ■ .خرج دهندب خالقیت

  

آشنایی با ویژه گی 
های زندگی رفیق آذر 

  درخشان
  نشریه هشت مارس 

  ٢۶شماره 

  »زنان سال صفر«کتاب 
  مجموعه ای از 

  مقاالت و سخنرانی های
 رفیق آذر درخشان

 

mailto:zan_dem_iran@hotmail.com
http://www.youtube.com/user/Azarderakhshan/feed
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  نوامبر روز جھانی مبارزه علیھ خشونت بر زنان ٢۵بھ مناسبت 

  !رھا نباشند، ھیچ کس آزاد و رھا نیست اگر زنان آزاد و
  

زنان در سراسر جهان بطور قانونی . علیه زنان سپري شد جهان مردساالر یک سال دیگر خشونت افسار گسیخته به وسعت کل
 زنان بسان زندانیانی هستند که  هر. برده گی، واقعیت زندگی زنان است. نوشته و نانوشته ملک مردان هستند؛ کاال هستند

  است روزه شکنجه می شوند، همان مناسبات زندانی و زندانبان در اجتماع و خانه بر زنان حاکم 
تا زمانی که بدن زنان توسط مردان اجاره می شود، تا زمانی که مردان می توانند زنان را بخرند و بفروشند، تا زمانی که 

 در زن هزار هزاران که زمانی تا، و پول دست مردان تجاوز گر را می شویدپورنوگرافی بدن زن را مورد استثمار قرار می دهد، 
تا زمانی که زنان بخاطر فرار از ازدواج اجباري و یا تجاوز و یا اجبار گیرند،  می قرار تجاوز مورد ایشانه خانه و خیابانها زندانها،

به قتل می رسند، تا زمانی که ساالنه  "ناموس"به تن فروشی زندانی می شوند، تا زمانی که بیش از بیست هزار زن بخاطر حفظ 
جنسی در تجارت سکس خرید و فروش می شوند، تا زمانی که هزاران زن  دویست هزار دختر زیر چهارده سال به عنوان برده

تا زمانی که بخاطر فرار از خشونت خود را می سوزانند، تا زمانی که زنان بخاطر سوء ظن مردان خانواده زنده بگور می شوند، 
انی که زنان بخاطر عشق ورزیدن ،تا زمهزاران هزار زن بخاطر غیر قانونی بودن حق سقط جنین جان خود را از دست می دهند

  .سنگسار می شوند، تا زمانی که به سه میلیارد زن بطور روزانه خشونت اعمال می شود، هیچ کس آزاد و رها نیست
را نشان در سطح جهان مردساالر سرمایه داري نظام طبقاتی این ها همه کافی است تا مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادي 

این ها همه کافی است تا یکی از ستون هاي . درا، هم در اجتماع و هم در خانه  مورد خشونت قرار می ده دهد که چگونه زنان
این ها همه کافی است تا رابطه تنگاتنگ بین . روابط قدرت در جامعه مردساالر که رابطه قدرت بین زن و مرد است را نشان دهد

 این ها همه کافی است که عریان کند .ردساالر حاکم بر جهان را بر مال کندمردان در عقاید و ارزش هاي مردساالرانه با نظام م
این ها همه کافی است تا نشان . خشونت علیه زنان راهی است براي تضمین و نگهداري رابطه ستمگري مردان و فرودستی زنان

  . زنان، کل جهان را کنترل می کننددهد که جهان مردساالر و مناسبات سرمایه داري با امتیاز دادن به مردان براي کنترل 
زنان از . اما هر قدر زنجیر خشونت جهانی تر شده است، مبارزه و مقاومت زنان نیز ابعاد جهانی بیشتري به خود گرفته است

  . مبارزات یکدیگر الهام می گیرند و هر گونه پیشروي زنان در هر نقطه اي از جهان را از آن خود می دانند
دانیم که رابطه گسست ناپذیري بین  ایم، خوب می در قدرت را تجربه کرده که رژیم بنیادگراي اسالمی زن ستیزما زنان ایران 

از همان ابتداي قدرت گیري رژیم ضد زن . هاي گسترده خانگی و اجتماعی و خشونت دولتی علیه زنان برقرار است خشونت
در طی بیش از سی . در ایران بودطبقات ارتجاعی و تحکیم قدرت جمهوري اسالمی زنان و بدنشان مرکز کشمکش براي استقرار 

اسالمی را زن ستیز جمهوري و سه سال خشونت دولتی علیه زنان و گسترش آن در جامعه یکی از ستون هاي اصلی نظام 
  . اعمال قوانین اسالمی بر علیه زنان در ایران به خاطر حفظ مالکیت مردان بر زنان است. تشکیل داده است

به هر نوع خشونت دولتی و خانگی ایستاده ایم و این  دنما زنان ایران، در پیوند با دیگر زنان در سراسر جهان، براي پایان بخشی
را دریافته ایم که مبارزه علیه هر یک از اشکال خشونت بدون مبارزه و سرنگون کردن کل نظام مردساالر سرمایه داري در 

، بدون نقطه پایان بخشیدن به مالکیت مردان بر زنان، ه زنان را تولید و باز تولید می کندسطح جهان که خشونت وحشیانه علی
  .را در جهان آزاد و رها کندو هیچ کسی تواند هیچ زنی نمی 

  )افغانستان -ایران(سازمان زنان ھشت مارس
  ٢٠١٢نوامبر  ١۵
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  !مردساالري زیر بناي تجاوز و خشونت علیه زنان است
 

. مرد در اتوبوس قرار گرفته بود، جان خود را از دست داد 6ساله اي که در دهلی نو مورد تجاوز گروهی  23دختر دانشجوي امروز 
در این اتوبوس به آنها . دسامبر دختر جوانی همراه با دوست پسرش سوار اتوبوسی در یکی از مناطق باالي شهر می شود 16روز 

پیکر نیمه جان این دختر در حالی که . مرد قرار می گیرد 6وان مورد تجاوز مکرر از جانب با میله آهنی حمله می شود و دختر ج
بدن تکه تکه شده وي به بیمارستان حمل می شود و فورا سه عمل جراحی . اتوبوس در حال حرکت بود به بیرون پرتاب می شود

انهاي بدن وي از کار افتاده بود به بیمارستانی در سنگاپور براي زنده نگاه داشتن اش انجام می گیرد، ولی از آنجا که برخی از ارگ
در آنجا تیم پزشکی مجبور می شود بخاطر ضربات میله آهنی بر بدن این دختر بخش اعظم رودهایش را . منتقل می شود

ده ماندن بسیار این دختر جوان در بیمارستان دچار سکته قلبی می شود وبا این که بنا بر گزارش پزشکان، وي براي زن.ببرند
  .مبارزه کرد، اما تمام تالش ها بی فایده بود

به زبان اردو یعنی گنج، نامی که مردم به این  "امانت"تجاوز به 
دختر جوان داده بودند، تنها تجاوزي نیست که در هندوستان 

 تانهندوس" گاردین روزنامه گزارش بر بنا. اتفاق افتاده است
در دو هفته اخیر زمانی . "است براي زنان جهان در مکان بدترین

که هزاران نفر از مردم در شهر هاي مختلف هندوستان به خیابانها 
ریخته اند که بر علیه تجاوز اعتراض کنند، ده ها تجاوز دیگر انجام 

  .شده است

ساله اي در شمال غربی پنجاب مورد تجاوز گروهی قرار  17دختر 
وي به پلیس مراجعه می کند و گزارش این تجاوز را می . گیردمی 
. اما از جانب پلیس مورد اذیت و آزار و توهین قرار می گیرد. دهد

  .این دختر جوان پس از مدت کوتاهی خود کشی می کند

ساله اي به نام موندال در یکی از شهر هاي هندوستان  16دختر 
وقتی به پلیس مراجعه . دمورد تجاوز دو مرد همسایه قرار می گیر

می کند وي را مجبور می کنند تا از یکی از مردان شکایت کند، 
هنوز . چرا که مرد دیگر با رئیس پلیس رابطه بسیار نزدیکی دارد

  .آن دو مرد بطور آزاد زندگی می کنند

ساعت یک گزارش  18بنا بر گزارش پلیس در هندوستان هر 
ی است که بسیاري از زنانی که این در حال. تجاوز دریافت می کنند

مورد تجاوز قرار گرفته اند هرگز به پلیس مراجعه نمی کنند، چرا 
زمانی که به ندرت زنان  "که بنا بر گزارش فعالین سازمانهاي زنان،

به پلیس گزارش تجاوز را می دهند، پلیس با بی اعتنائی به این 
ود عامل گزارشات برخورد می کند و به آنها گفته می شود که خ

وقتی  )2012دسامبر  29سی ان ان ( ".اصلی این تجاوزات هستند
 راه مطبوعات به خبر این و می دهد را تجاوز خبر پلیس زنی به
 قرار تجاوز مورد بار سه زن این که است این مثل می کند، پیدا

  .می کند مبدل تکه ها میلیون به را زنان تجاوز. است گرفته

مرگ، در زمان صلح و جنگ، در سرتا سر زنان از زمان تولد تا 
همه زنان در کوچه و . جهان از تجاوز و آزار جنسی رنج می برند

خانه اشان از آزار جنسی و  "امن "خیابان، در محل کار و مکان
علیه زنان در سراسر ی تجاوز و آزار جنس. تجاوز در امان نیستند

است که ی نو عقب مانده، به این مع "پیشرفته"جهان با قوانین 
علیه زنان ی تجاوز و آزار جنس. زنان هستندی مردان صاحبان اصل

است که نظام مردساالر حاکم در جهان به همه ی به این معن
ی قدرت کنترل همه زنان را می و سیاسی مردان از زاویه اجتماع

راهی  است، مردان استفاده مورد جنسی که آزار و تجاوز. دهند
فرودستی  و ستمگري مردان ري رابطهنگهدا و براي تضمین است
تجاوز و آزار جنسی علیه زنان راهی است براي تضمین  .زنان

 جنسی، آزار و تجاوز .مناسبات تولیدي و اجتماعی مردساالرانه
  .است زنان علیه جنایت

در اثر اعتراضات گسترده هزاران نفر از مردم در شهرهاي مختلف 
اند که قوانین جدیدي در هندوستان مقامات دولتی اعالم کرده 
وجود چند بند قانون در . مورد تجاوزگران تصویب خواهند کرد

جامعه اي که فرودستی زنان تقدیس می شود نمی تواند هیچ زنی 
  .را از تجاوز و آزار جنسی نجات دهد

ما زنان ایران، در پیوند با زنان در هندوستان و با دیگر زنان جهان 
ي مردساالر که تجاوز و خشونت عریان در مقابل نظام سرمایه دار

براي برچیدن . علیه زنان را تولید و باز تولید می کند ایستاده ایم
تجاوز و آزار جنسی و همه اشکال خشونت علیه زنان با هم مبارزه 
متحدانه اي را پیش می بریم تا جهانی سازیم که در آن هیچ زنی 

  .نگیردمورد تجاوز و آزار جنسی، ستم واستثمار قرار 

                     )افغانستان -ایران(سازمان زنان هشت مارس 
 ■2012دسامبر  29



  ٣۵ صفحھ                                                                                                      ٢٨شماره ھشت مارس  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گزارشی از مراسم خا کسپاری

  !ھامبورگ در تھرانی فروھش منیژه رفیق
  مسعودی زمان

  .باشد تر شکننده ابتذال از دستانش چھ اگر ام نھراسیده مرگ از ھرگز"

کن، گور مزد کھ است سرزمینی در مردن از ھمھ – باری -من ھراس  

.باشد تر افزون آدمی آزادی از  

 مانده راه نیمھ در اکنون افکند، بر را تاریخ نابھنگامان کھ بود آن بر کھ او. کرد وداع باید منیژه با الجرم کھ ای لحظھ کنونا
 سیامک منیژه، فرزند مویدزاده کاوه جانب از کھ است ای اطالعیھ از بخشی." ایم داده دست از را خود ھمراه کھ ما و بود

  .بود شده پخش عزیز منیژه خاکسپاری مراسم بھ دعوت برای او یاران از جمعی و ھمسرسابق مویدزاده

 بھ ھامبورگ شھر الزدورف قبرستان در اش خانواده و دوستان رفقا، یاران، از جمعی میان در فوریھ یازدھم در منیژه رفیق
  .شد سپرده خاک

  ھامبورگ از کثیری جمع و رستوک و فرانکفورت ھانوور، کلن، برلین، مونیخ، شھرھای از منیژه یاران مراسم این در
  .داشتند شرکت

 آخرین با رنگارنگ گلھایی حلقھ آنرا اطراف و شده تزیین بود او عالقۀ مورد گلھای کھ سفید، ھای شیپوری با منیژه تابوت
  .بود پوشانیده ھا دوستی و ھا محبت ابراز ھا، سالم

  .کرد اندوھگین را حاضرین سالن در منیژه رفیق عالقۀ مورد موسیقی صدای انگیز غم طنین

  .نواختند را انترناسیونال سرود با ھمراه قطعاتی منیژه، آلمانی رفقای ارکستر

 درد ھمھ وجودت کھ بسرایم، سان چھ ترا: گفت مراسم این در سخنانش از بخشی در: مویدزاده سیامک منیژه، سابق ھمسر
  "..جاری ھمیشھ کاوه و بابک و زمستانی گنجشکھای برای ھایت اشک و صبور صبور، بلند، اما ھمتت بود؛

  .داد قرار تاثیر تحت بسیار را ھمھ و خواند آلمانی بھ را میرزا ایرج "مادر قلب"شعر منیژه فرزند کاوه

 بابت این از او و بود روبرو آن با آلمان درجامعۀ منیژه کھ برشمرد را مشکالتی جملھ از آلبرشت ترزه منیژه آلمانی دوست
  ".میکشم خجالت آلمانی بعنوان  شرایط این از من: "گفت و کرده انتقاد

 عمیق دوستی بھ تبدیل زود خیلی ،ھمکار دو از ما رابطۀ: گفت سخنانش از بخشی در منیژه قدیمی رفیق و دوست طبائی زھرا
 منجر محکومیت و ساواک توسط دستگیری بھ ١٣٥٥ سال در کھ گردید سیاسی مخفی گروه یک در مشترک فعالیت وسپس
 خود فعالیت بھ رنجبران حزب در عضویت با سپس و شرکت فعاالنھ انقالب در آزادیخواه ایرانیان ھمۀ مانند بھ منیژه. شد
 میتوانست کھ طریق ھر از ھا اندیشھ این رساندن ثمر بھ برای ھمیشھ و داشت اعتقاد آخر تا خود باور این بھ منیژه. داد ادامھ

  .میکرد فعالیت

 سپردند، خاک بھ منیژه  با را خاک مشتی و اشکھا گلھا، آمدند، گرد منیژه مزار در بدرود برای مراسم این در حاضرین
  ".شد خواھند سبز میدانم میدانم، میکارم را دستھایم" فروغ گفتۀ بھ کھ آنگونھ

 گرد" ھامبورگ ایرانیان ھمآھنگی شورای" محل در خاطر تسلی و ھمدردی برای کنندگان شرکت قبرستان از بازگشت در
 ٢٠١٣ فوریھ ١۶ .رسید پایان بھ مراسم غذا صرف و شراب نوشیدن با و آمدند
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8 MARCH  2013 

INTERNATIONAL DAY OF WOMEN Un-chained! 
Rape, gang rape, battle field rape, rape in prison, rape by intimates ,Wife beating, daughter killing, 

living in fear, acid, lapidating, safe houses, genital mutilation, virginity, honor killing, torn vagina, 

street harassment, unsafe hours, unsafe places, sex trade, prostitution, domestic violence, social 

violence, sexual harassment at work place, defamation, internet character assassination, 

pornography, Hejab, Bruka, honor, shame, discrimination, … 

These words loaded with violence, hate, denigration and sheer cruelty reflects a part of social 

conditions of women. One can count these series of  violence, despise and cruelty as part of  “work 

 conditions and work accidents” of this working and toiling strata of society. who carry out two 

thirds of  worlds work, receives 10 percent of  its resources and has only one percent of ownership. 

One must ask: which one of the working social strata in history of humanity has been so ruthlessly 

violated, so systematically and in an all around way controlled by their masters, their lords and 

their bosses? Which one: the slaves, the peasants, the workers? Which one of those toiling social 

classes has been burdened by such a scale of “work accident”, personal and social denigration and 

hatred as women do? Which one has been under similar individual and social oppression as 

women are?  Which of them have been criminalized and dished out punishments as women are in 

religious books, laws and vulgar talk of public and poetry of poets? Tell us: against which strata in 

society there is such a volume of hate mongering in religious preaching, in songs, in internet 

games and books? Against whom there is similar mainstream and “normal” culture of ruthless and 

denigrating lingo? Have you heard such a religious ruling as: beat your husband if he does not 

obey?  Kill him if he muddies the honor of family, imprison him if he rebels, take away his 

children if he asks for divorce, and control his social behavior as he can corrupt the society and … 

Enough is enough! The time of issuing statistics and complaints is over. It is not enough to repeat 

that: 

70% of women in the world are victims of rape and violence -- mostly by their intimates 

Violence takes more lives of women between 15 and 40 years old than war, road accidents, 

cancer, malaria all together 

Every year 800,000 people are traded—mostly women, 

Every year 3000,000 girls in Africa are at risk of genital mutilation. And … 

It is time to act! It is time to rebel! 
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For rebelling we have to know our enemies: in any cloak they are and whether they are native or 

world class enemies. For example in Iran the main enemy of women’s liberation is the Islamic 

Republic state that established and consolidated a reactionary theocracy through trampling upon 

women’s humanity and rights in an all around way. But Imperialist powers are also our enemies. 

They have launched an unending campaign of mass murder, torture and destruction in the Middle 

East under deceptive masks of “freedom” and “democracy”. Everywhere they have set foot they 

have created another “Islamic Republic”! 

We need to unite worldwide: from Asia and Africa to Europe, Latin America, and North America. 

Our rebellion must be a worldwide rebellion because we are all under oppression of a single 

capitalist patriarchal system. Either we will all reach emancipation or nobody does. Women’s 

liberation is world liberation. 

For rebelling we need a clear vision of a society that is worth living in by free human beings.  

For rebelling we do not need to prove that women create “surplus value” nor do we need trade 

unions. For burning down the ugly society we are living in we need a revolutionary unity. 

Revolution is not a dinner party. Our rebellion should strike fear in the hearts of the oppressors. 

Otherwise it is not a real rebellion. Revolutionary rebellion needs a disciplined and firm 

organization. It takes fighters who are conscious and fearless. 

So let us stand up! Let we shake up the world! Let us get out of shadows and closets and gather 

our unlimited energy and creativity thundering against this oppressive and rotten world that we are 

living in. Let us turn defeats into stormy rebellions awakening the whole humanity from the long 

night of oppression and exploitation. Let us throw a light on the world. Only we can do this 

because all else feed on our bodies and work. Let us put our generous arms around the shoulders 

of oppressed and exploited humanity and help it to get up and dare to burn down this world of 

oppression and exploitation and build a new one in its place: a new society that women are not 

slaves for all, there are no wage slaves and nobody will rise on someone else’s fall. In that society 

even the thought of denigrating and trampling upon someone else will not have a chance to live. 

So let us rise and make a shocking proclamation to the world: 

I will break my chains 

In such a frightening way 

That no one would ever dare 

To weave them again 

Around a woman’s ankle or nobody’s neck 
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