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 ي رژیم جمهوري اسالمی:برنامه

 تشدید فرودستی زنان، با تحریم یا بدون تحریم

 

اي بین رژیم جمهوري اسالمی هاي اخیر موضوع توافق هستهدر هفته
که از یکی از پر سر و صداترین خبرهایی بود  1+5ایران و کشورهاي 

ي هاي گوناگون در سراسر جهان انعکاس یافت. اگرچه نتیجهطریق رسانه
نتیجه برسد، بهچه » ايتوافق هسته«پایانی آن نامشخص است اما این 

ي سیاسی ایران و جهان است و پیشاپیش چه نه؛ رخداد مهمی در پهنه
هاي سیاسی بزرگ و مهمی در رویکرد سیاسی ایران به عناصر چرخش

یکا و آمریکا به ایران و خاورمیانه و ... را در خود دارد. بررسی این که آمر
پاي چنین توافقی رفتند از اهمیت زیادي بهچرا طرفین در این دوره 

ي نیروها و خصوصا نیروهاي انقالبی زنان برخوردار است. چرا براي همه
یشروي تواند به پآن میبهکه تحلیل نادرست از این توافق و امید بستن 

که هر نوع توهمی نسبت تر اینمبارزات زنان لطمه وارد آورده و مهم
ستیز تواند براي یک دوره به نفع رژیم زناین توافق و همکاري میبه

 جمهوري اسالمی تمام شود. 
ي مهمی در اي وزنهي هستههاي اخیر که موضوع برنامهسال در
و آمریکا محسوب  هاي علنی و پنهان سران دو دولت ایراننشست

رژیم توسط  ،اي علیه زنانستیزانه و گستردهیورش جدي، زنشود، می
ریزي و به اجرا گذارده شده است. اگرچه جمهوري اسالمی برنامه

انه و ضدزن جمهوري اسالمی از فرداي گرستمهاي سیاست
اي که تهاجم لجام گسیختهواضح است با اش آغاز گردید، اما گیريقدرت
در نظر دارد زنان جامعه را در موقعیت  ،گذشته آغاز کردهسال  دو سه

د. تصادفی نیست که درست در تري از فرودستی قرار دهمراتب عمیقبه
همین دوره که هر دو دولت ایران و آمریکا در پی خلق افکار عمومی 

طرح افزایش جمعیت تحت براي ایجاد تفاهم و همکاري بین خود بودند، 
از جامعه ظرفیت دو برابر شدن جمعیت کنونی را دارد، این عنوان که 

و توسط دولت حسن روحانی و کل مطرح نژاد  جانب دولت احمدي
افزایش جمعیت ، مورد تأیید و تأکید قرار گرفت. روشن است که هاجناح

ها کنترل بدن زن آن يصدر همه اما در ،کنداهداف مختلفی را دنبال می
ترِ زنان، اما فرودستی هر چه عمیق ست.او فرودست گاهجايو تضمین 

هاي شود؛ بلکه در کوران نشستفقط به افزایش جمعیت خالصه نمی
تدبیر و «روي کار آمدن دولت بهمتعدد سران رژیم ایران با آمریکا و 

هاي دیگري براي شدت بخشیدن به عمق فرودستی زنان در ، طرح»امید
صیانت «طرح  چونیی همهارحطقرار گرفت. » جدید«دستور کار دولت 

، »آمران به معروف و ناهیان از منکر«، »از حریم عفاف و حجاب
محدودیت اشتغال براي زنان، تسهیل بازنشستگی قبل از موعد، ایجاد 

 هاي مربوط بهطرح ،در مورد تحصیل دختران گوناگونهاي محدودیت
ارات و هاي مربوط به تفکیک جنسیتی در ادیا طرح »تکریم بانوان«

بندي جنسیتی، سهمیه ،ها و ممنوعیت کار شبانه براي زناندانشگاه
عبارت دیگر محدودیت تحصیل دختران در مراکز به(گزینی بومی

و حساب بانکی، مسافرت طالق،  ،)آموزشی خارج از محل سکونت
تأیید و تحکیم  چنینهمبه اجرا گذاشته شده است. ...  وگذرنامه 

هاي ورزشی و نداشتن حق در بسیاري از رشته شرکت زنانممنوعیت 
همگی خبر از تحکیم قوانین  ها براي تماشاي مسابقاتورود به ورزشگاه

تشدید فرودستی زنان انجام شده است. (البته  ينه با نقشهیاگراتبعیض
» تغییر«ي اثبات ها احتماال دستمایهاز این طرح رخیبرخورد ابزاري با ب

 سنندج و مریوان – 1393فند اس 11 –اعتصاب سراسري معلمان 



   ۵                                                                                                         ۳۵شماره ھشت مارس  
ها که بود، مثل ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه در وضعیت زنان خواهد

 لوزان، آزاد اعالم شد.)» توافقات«زمان با تقریبا هم
هاي سران و در همین چند ماه اخیر و در کوران نشست و برخاست

هاي امپریالیستی بود که موج سالطین دولت ایران و آمریکا و سایر قدرت
برده شد و با این کار یک بار  اي به دختران جوان پیشاسیدپاشی زنجیره

تا » طلبانها و اصالحپراگماتیست«از  ي ایرانحاکمه دیگر کل طبقه
شان اعمال حیات ننگین در هر زمان ازاعالم کردند » کارمحافظه«جناح 

ترین قوانین، سنن و اخالقیات اسالمی بر علیه زنان را براي عقب افتاده
ر دستور کار خود قرار داده و هرگز شان دتشدید هر چه بیشتر فرودستی

هاي حیاتی از آن غافل نخواهند شد. چرا که فرودستی زنان یکی از مؤلفه
 ستیز اسالمی است.براي بقاي رژیم زن

این هم اتفاقی نیست؛ در دورانی که نمایندگان ایران و آمریکا و 
 داري در لوزان براي رسیدن به توافق بین خودهاي سرمایهدیگر قدرت

حکومتی و غیرحکومتی در » اصالح طلب«کردند، زنان زنی میچانه
پنجاه و نهمین اجالس کمیسیون مقام زن در 

دمیدند که این سازمان ملل در بوق و کرنا می
توافق موضوع مهمی در رابطه با زنان و اشتغال 
آنان خواهد بود. این زنان تالش دارند اذهان 

ت پشت پرده عمومی و خصوصا زنان را از واقعیا
این توافقات منحرف کرده و یا بار دیگر منافع 

هایی کوچک و حقیر را قشري از زنان و خواسته
ي زنان پیش بگذارند و خواست کلیه عنوانبه

 این گونه براي بقاي رژیم وقت بخرند. 
ها هم، با همان زبان که آن واقعیت این است

ن جهان اگذارزنند که سیاستحرف می رمزي
یالیستی پدر/ مردساالر با هم گفتگو امپر
هاي رمزي و هکنند. زبانی که کدواژمی
ي آن صرفا حافظ منافع طبقات فوقانی گونهواژه

هاست که است. فقط با رمزگشایی این کدواژه
هاي پرتمطراق و توان معناي این گزارهمی

لب چه که زنان اصالح طکارانه را در زندگی واقعی مردم فهمید. آنفریب
» محققین«هاي فارسی زبان امپریالیستی و ي رسانهو لیبرال و کلیه

اقتصادي خود فروخته تالش دارند به خورد مردم بدهند، این است که با 
ها اقتصاد ایران رو به بهبود خواهد رفت و در برداشته شدن تحریم

کاري و فقر نجات ي آن خیل عظیمی از زنان و مردان از بینتیجه
ي در این دوره چه چیزيیافت. اما واقعیت چیست؟ و این که خواهند 

هاي آمریکایی را به تاریخی هم رژیم جمهوري اسالمی و هم امپریالیست
 پاي چنین توافق و همکاري آشکار کشانده است؟ 

این واقعیت بهاین سوال مهم ابتدا باید نگاهی بهگویی براي پاسخ
حصولی، سرکوب وحشیانه، ي تک مبیندازیم که اقتصاد ورشکسته

ي سابقهکشان، گسترش بیدستگیري و زندانی کردن کارگران و زحمت
فروشی، تشدید فرودستی زنان و افزایش شکاف کاري، فقر، اعتیاد، تنبی

تواند به انفجارات وجود آورده است که هر آن میبهطبقاتی ... شرایطی را 
یط براي خیل عظیم زنان، اي در جامعه منجر شود. تشدید این شراتوده

کش و کارگر دهشتناك و زجردهنده است و خصوصا زنان زحمت
شکل پیچیده، چندالیه و بهفرودستی اجتماعی و اقتصادي آنان را 

دلیل نیست که حسن روحانی در چندباره افزایش داده است. بی
برد گوید که در پیشسخنرانی اخیر خود خطاب به نیروهاي انتظامی می

موقعیت زنان در ». زنان و جوانان«توجه کنید: » دو طبقه«تان به فوظای
دید تردانند که بیجایی رسیده است که سران رژیم آشکارا میبهجامعه 

وار ین بر علیه موقعیت فرودست و بردهدیر و یا زود این نیروي خشمگ
شرایط براي قیام جوانان ناراضی و  چنینهمخود شورش خواهد کرد. 

هاي مبارزات و تواند شعلهاي میینده آماده است و هر جرقهبدون آ
 خودي را بگستراند. هاي خودبهشورش

خواهد ست که رژیم جمهوري اسالمی میدر پس چنین اوضاعی ا
طور علنی با دخیل بستن به درگاه امپریالیسم آمریکا بقاي خود بهبار این

شت انفجاري نارضایتی اي دیگر تضمین کند؛ هرچند انبارا براي دوره
باشد اما تنها فاکتور نیست. داخلی یکی از فاکتورهاي مهم این توافق می
ي ایران از این توافق و انتظار طبقه حاکمه

همکاري این است که با برداشته شدن 
آوري استخراج نفت ها، به روز رسانی فنتحریم

هاي دروازه» قانونیِ«و گاز و باز کردن آشکار و 
هاي امپریالیستی بتواند، ر روي سرمایهکشور ب

ي اي به اقتصاد ورشکسته و وابستهجان تازه
ي خود بدهد و از این طریق براي یک دوره

دیگر از بروز انفجارات اجتماعی نیز جلوگیري 
چه که براي رژیم کند. از طرف دیگر آن

جمهوري اسالمی از درجه اهمیت تعیین 
ست که با این این ا ،اي برخوردار استکننده

هاي مهمی را در برنامه گاهجايتوافق بتواند 
 آمریکا در منطقه براي خود دست و پا کند.

در رابطه با بهبود اقتصادي و تبلیغاتی که از 
هاي بورژوایی در ها و ایدئولوگجانب رسانه

شود اي پیش گذاشته میي توافق هستهنتیجه
هاي می با امپریالیستباید گفت که حتا اگر رابطه جمهوري اسال

برداشته شود؛ و  هاآمریکایی بهبود یابد و در نتیجه آن همه تحریم
ي اهداف رژیم در پس این توافق در رابطه با ایران بدون تضاد پیش کلیه

هایی به اقتصاد ایران وارد کرده و تواند شوكرود، در بهترین حالت، می
فریبانه و اما بسیار عوام بخشد. »رونق«چند صباحی بخشی از اقتصاد را 

هم در به دور از حقیقت است که اقتصادي چنین ورشکسته و وابسته آن
طور زیربنایی تغییر یابد. مگر بهداري بتواند شرایط بحران جهانی سرمایه

داري جمهوري اسالمی که از همان تضادهاي ساختاري سیستم سرمایه
نکرد که چقدر اقتصادش ها ثابت در رنج است، در تمام دوران تحریم

این بهوابسته به اقتصاد جهانی است و محتاج پیوستن هرچه بیشتر 
و فاسد جهانی است؟! حاال بعد از برداشته  روابط تاریخ مصرف گذشته

جمهوري اسالمی در شرایط سایر کشورهایی  ،هاشدن احتمالی تحریم
لند و این شریان سرطانی متصبهکه بدون واسطه  خواهد گرفتقرار 

براي نان و یا  طبیعتاً تفاوت چندانی مثال با مصر و تونس پیش از خیزش

چون گذشته اولین چه واضح است همآن ”
هاي قربانیان مستقیم و غیرمستقیم سیاست

هم در طلبانه و ملیتاریستی زنان خواهند بود. آنجنگ
خاورمیانه و  يهاي منطقهي جنگشرایطی که صحنه

نمایش چنان سبعیتی را در مورد زنان بهشمال آفریقا آن
ي بشر رخت بر ي تجربهگذارده که تقریبا از خاطره

بسته بود؛ کشتار بدوي غیرنظامیان، تجاوز، آوارگی، 
فروشی آشکار، داري و بردهعام مذهبی و قومی، بردهقتل

فروشی و خواهی جنسی، تنغارت، زورگیري، باج
وش زنان و دختران از سر فقر و استیصال و ... این فر

» صلح«ي تصویر دهشتناکی است که پشت واژه همه

 “ کند.در توافقات اخیر خودنمایی می
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ي امروزي و ... نخواهد داشت. باید پرسید مگر ایران در مقابل ترکیه

داري را در بحران اقتصادي جهانی که امروزه تمام عناصر اقتصاد سرمایه
روابط بهستن چالش کشیده مصونیت دارد؟! آیا پیوبهباالترین سطوح آن، 

میلیارد  6، 2016شدت بحرانی در سطح جهان که در سال بهاقتصادي 
درصد  90نفر از جمعیت کره زمین را تحت تاثیر قرار خواهد داد (

ي ایران را برهاند؟! یا تواند، اقتصاد به گِل نشستهجمعیت جهان) می
قات ي طبعکس قرار است با گذاردن بخشی از بار این دهشت بر گردهبه

تحتانی و فرودستان، خصوصا زنان در ایران، از خطر فروپاشی این 
  سیستم کاسته شود؟!

موضوع دیگري را که در این مورد باید در نظر داشت این است که 
صورت بهاقتصادي به کدامیک از اقشار و طبقات جامعه حتا  »رونق«این 

قتصادي ا »رونق«مقطعی یاري خواهد رساند؟ بدون شک این درجه از 
تواند بخشی از جامعه، خصوصا ترین حالت تنها میدر خوش بینانه

طور واقعی و عملی بهطبقات متوسط به باال را در بر گیرد. در نتیجه 
ها نفر زن و مرد کارگر و کاري و فقر و فالکت میلیونبیبهجوابی 
ها کش جامعه نخواهد داد که هیچ؛ بلکه رونق اقتصادي باالییزحمت

ون تشدید فالکت اقتصادي طبقات تحتانی خواهد بود؛ و در عمل مره
فروشی کاري دست به تنهزاران هزار زنی که به خاطر فقر و بیجوابی به 

زنند، نخواهد داد؛ جوابی به زنان کارتن خواب یا براي بقاي زندگی می
گسترش است، نخواهد  حال طور روز افزونی دربهها معتاد که تعداد آن

میلیون  10خانوار و جوابی به  تها زن سرپرسجوابی به میلیونداد؛ 
کنند، گاري میکودك کار که براي بقاي زندگی خود و خانواده بی

 نخواهد داد و ... 
براي وارونه نشان دادن این دهشت است که برخی از زنان در ایران و 

. که سی و صداي آمریکا و ..بیهایی هم چون بیخارج و هم چنین رسانه
ها قرار دارند، این نگرش را به میان در خدمت اهداف و منافع امپریالیست

برند که گویا آمریکا با همکاري با ایران قصد دارد به زنان و مردم می
مردم ایران براي برون رفت از این اوضاع خراب اقتصادي کمک کند! 

در  چون گذشتهاي بیش نیست. چرا که همشرمانهمسلما این دروغ بی
، اوباما نیز علنا اعالم کرد که در این معامله »ايتوافق هسته«همین 

همین بهتر است، منافع آمریکا ست. در عین حال اگر چه از هم مهمآن
این حقیقت پی خواهیم برد بهي اخیر ایران نگاه کنیم، تاریخ چند دهه

ي سازش و همکاري که به قدرت رسیدن رژیم جمهوري اسالمی نتیجه
سران مرتجع این رژیم با امپریالیسم آمریکا، در جهت تامین منافع هر دو 

ي آن سازش هم به بند کشیده شدن و خصوصا آمریکا بوده است. نتیجه
مردم ایران، تحت یک نظام دینی مبتنی بر ستم و استثمار بود. رژیمی 
که با حمایت آمریکا بر مسند قدرت نشست، اولین حمله خود را بر علیه 

نان با اجباري کردن حجاب آغاز کرد و از آن زمان تا کنون تالش کرده ز
است که این نیمی از جامعه را به شدیدترین شکل ممکن به انقیاد 
بکشد؛ تا جایی که انقیاد زنان پرچم سیاسیِ تمایز این نظام از سایر 

داري پدر/مردساالر بوده و هست؛ و تا پیش از ظهور هاي سرمایهنظام
تاز میدان بود. رژیمی که ن و داعش و دیگر اخالف اسالمی یکهطالبا

هاي تحت ستم را در دستور کار خود قرار داد. رژیمی که سرکوب ملیت
به قتل رساند و  60ها را در دهه هزاران هزار نفر از انقالبیون و کمونیست

داري، بسیار هاي سرمایههاي آمریکایی و دیگر قدرت... و امپریالیست
مندي خود را از عملکرد رژیم ایران مدانه در آن دوره با سکوت، رضایتعا

اعالم کردند؛ چرا که سرکوب و به بند کشیدن مردم، اعمال قوانین قرون 
نفع بهطور کلی پیشبرد یک نظام ستم و استثمار بهوسطایی به زنان و 

. داري و در راس آن آمریکا قرار داشته و داردهاي بزرگ سرمایهقدرت
ها همواره از یک طرف با بستن عهد اخوت با جمهوري امپریالیست

اسالمی و از طرف دیگر اشک تمساح ریختن براي نقض حقوق زنان و 
ها هم مثل طرف مقابل، اند که آنو ... در ایران ثابت کرده» حقوق بشر«

ي ابزاري از زنان و موقعیت آنان تمایل و پتانسیل باالیی براي استفاده
یابی به مقاصدشان دارند. بنابراین امروزه نیز باید با چشمی باز ي دستبرا
هاي بزرگ این توافق و همکاري توجه کرد و اهداف و نیازهاي قدرتبه

داري خصوصا امپریالیسم آمریکا را در پس ادعاهاي تو خالی آنان سرمایه
 افشا نمود.

ه توافق هاي آمریکایی در رسیدن بچه که براي امپریالیستآن 
اي با ایران از اهمیت درجه اول برخورد دار است نه منافع زنان و هسته

مردم ایران، بلکه فائق آمدن بر مشکالت و کسب هژمونی در جهان و 
ي خاورمیانه است. آمریکا در این همکاري و توافق به دنبال این منطقه

یق هم است که نفوذ و کنترل خود برایران را افزایش دهد و از این طر
ي نفوذ رقباي خود مثل روسیه و چین را محدودتر کند و هم دامنه

که بتواند در به کارگیري ایران در ایجاد نظم جدید در کل منطقه به این
مستقیما بیشترین وجهی منافع خود را برآورده سازد. در شرایط کنونی 

هاي ریزي اقتصادي در درجه اول اهمیت براي امپریالیستبرنامه
یکایی قرار ندارد. روشن است که نهادهاي اقتصادي امپریالیستی هم آمر

المللی پول و بانک جهانی، اقتصاد ایران را در چارچوب چون صندوق بین
دهند؛ و نتیجه آن هم براي کنند و شکل میاقتصاد جهانی تعیین می

زنان و خصوصا طبقات تحتانی مثل بسیاري از کشورهایی که در 
اند چیزي جز فقر و فالکت و دن سرمایه قرار گرفتهچارچوب جهانی ش

ست براي آمریکا، تعیین کننده است این چهحقوقی نخواهد بود. اما آنبی
ي ایران افزایش که بتواند نفوذ خود را از نظر سیاسی در هیأت حاکمه

از این  دهد و آن را در راستاي منافع خود تا حد امکان متحد کند و
همین دلیل است که در بهر منطقه را به پیش ببرد. طریق اهداف خود د

ستیز جمهوري اسالمی حال حاضر و با شرایط آمریکا در منطقه، رژیم زن
ي اي که با ادامهي مناسبی براي امپریالیسم آمریکاست. گزینهگزینه

تشدید فرودستی زنان، سرکوب و اختناق و با زور سر نیزه، اشاعه هر چه 
تواند ه، و به یک کالم تشدید ستم و استثمار میبیشتر دین و خراف

هاي آمریکایی است و به جامعه را کنترل کند و این مطلوب امپریالیست
این دالیل هم هست که بهنماید. شان را تامین میبهترین شکل منافع

در دستور کار آمریکا قرار ندارد؛ و » تغییر رژیم«کند که اوباما اعالم می
ي ایران از درجه اهمیت باالیی کلیت طبقه حاکمهاین پیام براي 
 برخوردار است. 

جاي تغییر رژیم در ایران، بهاز دیگر سو آمریکا در پی این است که 
هاي متحد جدید خود را وادار نماید که در جهت منافع آمریکا وارد جنگ

کشیِ مستقیم، بازیگران جدیدي جاي قشونبهعبارتی بهاي شود. منطقه
اي بنماید تا بتواند با آسودگی خیال هاي منطقهي جنگارد صحنهرا و
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چه واضح است ي متزلزل و متشنج را مدیریت نماید. آنخاورمیانه

هاي چون گذشته اولین قربانیان مستقیم و غیرمستقیم سیاستهم
هم در شرایطی که طلبانه و ملیتاریستی زنان خواهند بود. آنجنگ
چنان سبعیتی ي خاورمیانه و شمال آفریقا آنهاي منطقهي جنگصحنه

ي بشر ي تجربهنمایش گذارده که تقریبا از خاطرهبهرا در مورد زنان 
عام رخت بر بسته بود؛ کشتار بدوي غیرنظامیان، تجاوز، آوارگی، قتل

فروشی آشکار، غارت، زورگیري، داري و بردهمذهبی و قومی، برده
فروش زنان و دختران از سر فقر و فروشی و خواهی جنسی، تنباج

» صلح«ي تصویر دهشتناکی است که پشت واژه استیصال و ... این همه
 کند.در توافقات اخیر خودنمایی می

اي و هرگونه در نتیجه اهداف هر دو نظام پوسیده از این توافق هسته
همکاري با یکدیگر هیچ ربطی به منافع مردم و خصوصا منافع زنان در 

 ي خاورمیانه ندارد.و منطقه ایران
اي از زنان و مردان به زمانی که توافق اولیه لوزان اعالم شد، عده

ها آمدند و از امضاي این قرارداد ابراز خشنودي نمودند. بخشی از خیابان
ها خصوص جناح خاصی از رژیم بودند، اما آنبهها وابستگان به رژیم و آن

این بهدادند که نسبت ا مردمی تشکیل میها رتنها نبودند و بخشی از آن
که این توهم به خصوص اینبهتوافق و نتایج آن توهم خطرناکی دارند، 

به خیابان هم  حتاتري که صورت کم و بیش در میان اقشار وسیع
ها هرچند با احتیاط، اما امیدوارند که این نیامدند، وجود دارد؛ و آن

سیاسی جامعه  حتاموقعیت اقتصادي و  توافقات بتواند باعث تغییراتی در
اعتمادي نسبت به رژیم در میان بی حتاشود. این در شرایطی است که 

این قرارداد و یا بهمردم هم چنان باالست. ابراز خشنودي نسبت 
ي آن در جامعه نه تنها در خدمت منافع ي این چنینی و اشاعههرواقعه

راستاي منافع رژیم و استحکام ها و مردم نیست بلکه در نهایت در توده
اي موقتی خواهد بود. از این رو بسیار مهم است که آن هرچند براي دوره

کرد  را بررسی، تحلیل و افشا این قراردادماهیت و اهداف تر هر چه وسیع
 اي براي آگاه کردن و زدودن توهمات در میان مردم نمود.و آن را وسیله

یا بدون تحریم شدت خواهد  موقعیت فرودست زنان با تحریم و
ها، تشدید فرودستی زنان یافت! به یاد داشته باشیم که در دوران تحریم

نژاد و پس از آن حسن روحانی قرار گرفت و در دستور کار دولت احمدي
طور که قبال گفته شد یکی از اهداف رژیم کماکان ادامه دارد. همان

آمریکا که امروزه تحت نام توافق و همکاري علنی با  جمهوري اسالمی از
رود این است که (با تغییراتی هرچند کوچک پیش می» ايتوافق هسته«

در زندگی طبقات میانی و از طریق تبلیغات حول آن و تاثیرات این طبقه 
اي، خصوصا زنان و جوانان جلوگیري در جامعه) بتواند از انفجارات توده

جاري و شکننده در جامعه کند. چرا که آنان از موقعیتی به شدت انف
 برخوردارند.

سر بهدهند که ما در اوضاع بسیار سختی این واقعیات نشان می
بریم. سختی در این است که با وجود نارضایتی عمیقی که در بین می

 کشانزحمتخیل عظیم زنان و سایر اقشار و طبقات مردمی، خصوصا 
اي برون رفت از این اوضاع وجود دارد، اما بدیلی انقالبی در مقابل آنان بر

ي بنیادگرایان مذهبی، وجود نیامده و کماکان جهان زیر سیطرهبه

چه که هاي مردساالر قرار دارد. آنمرتجعین رنگارنگ و امپریالیست
امروزه بیش از هر دوره در مقابل همه زنان انقالبی قرار دارد این است که 

ي آگاهی در میان زنان اشاعه تر مبارزه وبتوانند با پیشبرد هر چه وسیع
به بسیج و متشکل کردن آنان بپردازند. باید نفرتی که از اعمال فرودستی 
بر زنان در قلب هر زنی بوجود آمده است را به نفرتی آگاهانه و هدفمند 
تبدیل کرد. باید چاشنیِ باروتِ انفجار بمب مبارزاتی زنان را با آگاه کردن 

اي باید آنان مهیا کرد. در انفجارات توده هیدسازمانو بسیج گسترده و 
به حد کافی نیروي آگاه و متشکل زنان وجود داشته باشد که بتواند 
مبارزه را همراه با سایر نیروهاي انقالبی در جهت تغییر بنیادین تمامی 
آن مناسبات زیربنایی و روبنایی که زنان و کل جامعه را در بند ستم و 

ت، هدایت کند. بدون داشتن نیروي آگاه و متشکل استثمار قرار داده اس
هم  زنان و سایر اقشار و طبقات مردمی با افق رهایی بشریت، هر چقدر

کشان جامعه که مبارزات خود به خودي توسط زنان، جوانان و یا زحمت
مناسباتی که تشدید فرودستی زنان،  وقوع بپیوندد، تغییري اساسی دربه

خشیدن به ستم و استثمارکل جامعه در سرکوب و اختناق و عمق ب
ها زن و دهد. همان طور که شرکت میلیونقرار دارد، نمی اشسرلوحه

مرد در مصر و تونس، نتوانست از درون مبارزات خود به خودي که نام 
اي و بهاري را در آن دوره به خود گرفت، تغییري ریشه »بهار عربی«

ود بیاورد؛ و نشان داد بدون یک وجبهها واقعی براي زنان و سایر توده
هایش قرار ي برنامهآلترناتیو انقالبی واقعی که رهایی زنان در سرلوحه

ي مشتاق و پرشور و از جان ها تودهبا حضور میلیون حتاداشته باشد، 
ها گرا و وابسته به امپریالیستهاي واپستوان از شر دولتگذشته هم نمی

ي باقی مانده از رژیم کهنه و پوسیده خالص شد و دوباره همان روابط
 تر بازسازي خواهد شد. شکلی عمیقبهسابق، 

مان باز کند ما از تاریخ اگر این تجربیات تلخ نتواند راهی در مقابل
ایم و محکوم به تکرار آن خواهیم بود. آموختن این هیچ نیاموخته

نان هاي تاریخی بیش و پیش از هرکس ضرورتی است در مقابل زدرس
کنند. که ستمی هزاران ساله و به وسعت جهان را تجربه کرده و می

ازي جنبش اندکوبد و تنها راه مقابله با این اوضاع راهضرورت بر درب می
انقالبی زنان، در جهت ساختن بدیلی انقالبی است که بتواند نفرت عمیق 
زنان و کل مردم ستمدیده را در جهت سرنگونی تمام و کمال رژیم 

ها هدایت کند. باید مهوري اسالمی و قطع دست کلیه امپریالیستج
باکانه در پی تغییري کاران، بیطلبان و محافظههاي منفعتفارق از زمزمه

باشیم که متضمن رهایی زنان و بشریت باشد. باید خودمان را براي 
مبارزاتی سخت آماده کنیم که محرك مبارزات کنونی ما براي تغییر 

بنیادین جامعه باشد. باید جنبشی انقالبی به راه بیندازیم که طوالنی و 
ها در منطقه خاورمیانه و بتواند الهام بخش مبارزات زنان و کل توده

 ✦جهان باشد.
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 اخگر فرزانه

 چرا فعالیت متشکل:
یک جنسیت، با  عنوانبه. ستم به زنان هر جا ستم هست مبارزه هم هست

وجود تفاوت در عمق و شدت آن در جوامع، اقشار و طبقات گوناگون، 
زنان با ستم نیز با  ياي عام است و ابعادي جهانی دارد؛ بنابراین مبارزهپدیده
ي متفاوت، در کل جهان جریان هاو با دورنما و خواسته ي مختلفهاشیوه

ي قرون هات جمهوري اسالمی در ایران، رویکردسال حکوم 36دارد. طی 
عصیان زنان زیادي دامن  زِن رژیم، به اعتراض وضدی، مردساالرانه و وسطای

زده است و همه روزه به تعداد دختران و زنانی که به صف معترضان 
خود و با جسارت  يیک به شیوه شود. این زنان هرمیپیوندند، اضافه می

جنگند ولی مبارزات آنان به دلیل میستیز حاکم فراوان با سیستم زن
گی و نداشتن یک افق روشن، از عمق کافی برخوردار نبوده و هپراکند

 تواند به ایجاد یک تغییر اساسی و هدفمند منجر گردد.مین
آن مصمم بهکنیم و براي رسیدن میوقتی هدفی جدي را دنبال 

سیم تا بتوانیم در جهت رفع آن را بشنابههستیم، الزم است موانع رسیدن 
تر باشند به توان ر موانع سر راه صعب العبوراین موانع گام برداریم. هر قد

 کارها براي باالثرترین راهؤباالتري براي رسیدن به مقصود نیاز داریم. یکی از م
روان راه، توان فکري و فیزیکی خود بردن توان عبور از موانع این است که ره

ه و متشکل و متحد عمل کنند. داستان نصیحت پیر مردِ رو به سو نمودرا هم
داد چه قدر یک دسته میخاطر دارید که نشان بهمرگ به فرزندانش را حتما 

ي نازك و شکننده، درست کرده بود، هاچوب که با کنار هم قرار دادن ترکه
گرفت که تا وقتی فرزندانش نیروي خود را میمقاوم و محکم است و نتیجه 

کار برند، در برابر مشکالت قوي بوده و به بهدر کنار هم و در یک راستا 
 متشکل هم دقیقا همین است. کارِ  يراحتی شکست نخواهند خورد. فلسفه

طبقاتی همواره اقلیتی صاحب قدرت و ثروت  از بدو پیدایش جوامعِ
 کش جامعه را تحت ستم و استثمار قرار بدهد. چگونهتوانسته اکثریت زحمت
گر در گر و ستمت. رمز موفقیت این اقلیت استثمارچنین چیزي ممکن اس

چیست و چگونه این سیستم تداوم یافته است. در یک سو اقلیتی قرار دارد 
که قدرت خود را با اتکا بر تشکیالت منظم نظامی، امنیتی، فرهنگی و 

ه سازد و در سویی دیگر اکثریتی تحت سلطمیتثبیت کرده و افزون  سیاسی
ناآگاهی از آن استفاده  يواسطهبهعظیمی است که یا  يکه داراي توان نهفته

ن گی، حکم آهي پراکندواسطهبهکند و یا اگر به آگاهی دست یافته مین
ي شکننده و نازکی را دارند که کنار یکدیگر قرار نگرفته و آن دسته هاترکه

ه راحتی مغلوب دهند و بنابراین بمیچوب مقاوم و محکم را تشکیل ن
ي روشن این نوع مبارزه را هایکی از نمونه .شوندمیسیستم متشکل حاکم 

توان در مبارزات دختران و زنان ایرانی در مقابل حجاب اجباري به خوبی می
زنان در مقابل قانون حجاب اجباري بعد  يمشاهده کرد. اگر چه اولین مبارزه

توانست مدتی رژیم را به عقب از به قدرت رسیدن رژیم جمهوري اسالمی، 
نشینی وادارد، ولی عدم وجود یک تشکل قوي انقالبی، مانع از این شد که 

و مستمر و متشکل ادامه یابد و به رژیم امکان دومین  گیراین مبارزات پی
ریزي شده براي تحمیل حجاب اجباري را داد. مقاومت و یورش برنامه

، بار سنگینی سال گذشته 36در  نذیرش این قانوسرکشی زنان در مقابل پ
را به رژیم تحمیل کرده است. جمهوري اسالمی براي مقابله با این اعتراضات 

آورد؛ ولی این  اي را به اجرا درتازه يهزینهگزیر بوده هر روز طرح پرنا
اش نتوانسته به یک مبارزه هدفمند گیدلیل پراکندهبه هااعتراضات و نافرمانی

طور که گفته شد ا یابد و دستاورد مطلوبی به دست آورد. همانو رادیکال ارتق
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عدم وجود آگاهی انقالبی و عدم وجود تشکل منسجم و رادیکال نقطه ضعف 

 جنبش زنان در این مبارزه است.
به رهایی  کهاینطور کلی براي بهگیریم که اقشار تحت ستم میپس نتیجه 

نند و براي برهم زدن این توازن قوا دست یابند باید این توازن قوا را برهم بز
به دو فاکتور آگاهی و تشکل نیاز دارند. آگاهی از ابعاد ستم و ساز و کار آن، 

شدگان (یعنی شناخت مرز مشخص شناخت عامل ستم و مورد ستم واقع
از ستم.  کاِر نهایِی براي رهاییحل یا راهدوست و دشمن) و باالخره طرح راه

تري به صف مبارزه ي وسیعهایرتر شود تودههرچه این آگاهی فراگ
دهد. میجاست که نقش کار متشکل اهمیت خود را نشان پیوندند و اینمی

در توازن قدرت آزاد شود و  پتانسیل عظیم براي تغییرات رادیکال کهاینبراي 
اي در راستاي رسیدن به مقصود مشترك این عمل کند، تشکلی پایه

مبارزه، یک نیاز حیاتی است. تشکلی که حول  پیوسته به صف يِ هاتوده
 کند.میاین هدف خدمت بههدف مشترك اعضاي آن شکل گرفته و 

 

  زنان:اي تشکالت توده
جا که ستم جنسیتی یک ستم فراگیر و فراطبقاتی است و نیمی از از آن

دهد، نیروهایی که رهایی از این ستم را محور تشکل میجامعه را هدف قرار 
اي عظیم را دارند دهند، قاعدتا توان جذب یک نیروي تودهمیار خود قر

رو داشته  رئالیستی، صحیح و انقالبی را پیشِ يهیک برنام کهآنشرط به
بسیاري از این نیروها که منتسب  حتا، أسفانه اغلب نیروهاي مترقیباشند. مت

 يک وظیفهی عنوانبهاي زنان را تشکالت توده به چپ هستند، نه تنها ایجاد
ي زدهند، بلکه آن را عامل جداسامیمهم و فوري، در دستور کار خود قرار ن

کنند. این نیروها اگرچه میزنان و مردان و تضعیف صف مبارزه معرفی 
اي تشکل توده وجود ستم جنسیتی بر زنان معترفند ولی دلیلی براي وجودبه

با استقرار سوسیالیسم  ودبینند و معتقدند که رهایی زنان خود به خمیزنان ن
داشتن چنین دیدگاهی این است که این  ينتیجه *وجود خواهد آمد.به

حول یک خط انقالبی در جهت بهمتشکل کردن زنان  ينیروها، وظیفه
زنان را از دوش خود برداشته و عمال این عرصه از مبارزه را به نیروها و  رهایی

طور که گفته شد، کنند. همانمیگذار لیبرال و رفرمیست وا ـ جریانات بورژوا
پرشمارترین قشر تحت ستم، از پتانسیل بسیار باالیی براي  عنوانبهزنان 

برخوردارند و ـ  یعنی نظام حاکمـ  نابودي عامل اصلی فرودستی خود
ثرترین ؤمتشکل کردن زنان حول یک خط انقالبی، در جهت رهایی آنان، از م

 يواگذاري این عرصه از مبارزه و وظیفه ،بلخدمات به انقالب است. در مقا
اشتباهی  هاو رفرمیست هالیبرالـ  بورژوا اي زنان بهایجاد تشکالت توده

به صف  انقالب را ينابخشودنی است که بخش قابل توجهی از نیروهاي بالقوه
  کشاند.میمقابل انقالب 

زنان  جنبش زنان ایران همواره براي متشکل کردن جریانات لیبرالِ
اند. در تمامی دوران فعالیت خود، در هر برهه از زمان و هر برنامه داشته

گرایی و غیره، شکل تحول اجتماعی، صفوف خود را تحت عناوینی مثل هم
اند؛ ولی این نقد به نیروهاي ي خود را پیش گذاشتههااند و خواستهداده

که ضرورت این تشکالت آن دسته از این نیروها  حتاانقالبی و رادیکال زنان (
 کافی، يازهانداي زنان بهکنند) وارد است که به امر تشکل تودهمیرا رد ن

اند. البته شرایط نپرداخته و دستاورد قابل توجهی در این زمینه نداشته
شدت برخورد بهایی اختناق پلیسی که در مقابل ایجاد تشکالت انقالبی توده

ارنده است؛ ولی نیروهاي انقالبی زنان، با کند، یکی از عوامل مهم بازدمی
تر داشته و حل این له برخوردي جديأاین مسبهتوجه به اهمیت موضوع باید 

معضل را در دستور کار فوري خود بگذارند، براي برداشتن هر قدم، راه 
و قدم بعدي  د، از تجربیات یکدیگر درس بگیرند؛کارهاي مختلف را بیازماین

ي متفرِق اعتراضات و هاهم پیوستن جویباربهوانند با را بردارند تا بت
ي زنان ایران، رود عظیم و خروشانی را به جریان بیاندازند. رود هامقاومت

را در هم شکند و رسیدن به اهداف  هاخروشانی که بتواند موانع و محدودیت
 سرنوشت ساز و انقالبی را ممکن نماید.

و  هایالیسم با استفاده از شیوهنظام حاکم و غالب دنیا، یعنی امپر
اقتصادي،  گاهجايابزارهاي گوناگون، در هر گوشه از جهان به فراخور 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسیِ آن، درجات و اشکال مختلف فرودستی زنان را 
کند. وجود یک نیروي سرکوب شده و مطیع به میشکل داده و یا تقویت 

کار بزرگی که آمادگی کار  يذخیرهوسعت نیمی از جامعه، از یک سو ارتش 
ترین استانداردهاي ایمنی و سالمتی، را دارد مزد وپایینترین دستبا پایین

شاخصی  عنوانبههمیشه  کند و از سوي دیگرمیداران مهیا براي سرمایه
 يهمزد و شرایط رفاهی نیمبراي مقایسه و در نتیجه پایین نگه داشتن دست

رد. در عین حال امکان سرکوب زنان و استفاده از دیگر جامعه کارکرد دا
داري در محاسبات جیره و مواجب آنان، امتیازي است که سرمایهبیخدمات 

پردازد و آنان را راضی نگه میمزد، به مردان بخشی از دست عنوانبهخود 
پردازد. در میزنان  يردهدارد. البته این بخش را نه از جیب خود که از گُمی

کار بلکه در تمامی  حال فرودست نگه داشتن زنان نه تنها در بازارِعین 
ساالر، امري است که اوال به ي مردهاي اجتماعی، براي تمامی دولتهاعرصه

ي بالقوه انقالب خدمت کرده و دوما پنجاه درصد هاکنترل پنجاه درصد نیرو
در این جرم و دیگر جامعه را هم به نوعی با دادن امتیاز فرادستی، به شراکت 

کاهد. در جوامع سنتی میاز برش انقالبی آنان  دستی با خود، فراخوانده وهم
زنان، فرهنگ کل جامعه نقش  يپروا و گستاخانهبا تقبیح حضور فعال و بی

کند که به پاي زنان بسته شده و مانع هر میزنجیرهاي سنگینی را ایفا 
ي زنان عربستان هاخواستهشوند تا جایی که مثال سقف میجهش انقالبی 

به  یابیدستآن، باید به جنگیدن براي  اقشار يهم نه همهسعودي، آن
محدود شود و براي همین سطح از مبارزه هم  »رانندگی اتومبیل« يهاجاز

آن دسته از مردان که با این  حتاباید بهاي گزافی بپردازند. در این میان 
نیستند، اغلب نه تنها از مبارزات زنان ي سنتی براي زنان موافق هامحدودیت

راه «کنند بلکه زنان را هم از میحمایت ن هاجهت شکستن این تابو در
کنند و حاضر میبر حذر  »جلب توجه«و  »و جنجال انداختن این همه جار

 ي غالب جامعه صرف کنند. هانیستند نیروي خود را براي مقابله با سنت
توان آن را اولین حکومت میت جرأجمهوري اسالمی ایران که به 

منطقه نامید، ابعاد فرودستی زنان در ایران را شدت بخشید. به دنبال  داعشیِ
شکل بهي اخیر هاآن، مردساالري و سرکوب زنان در منطقه، در سال

و نیروهایی  هاوجود آمدن و رشد حکومتبهاي رشد کرده است. با سابقهبی
ي هاو بسیاري گروه ، الشباب، النصرهبوکوحرام طالبان، القاعده، داعش، مثل

ها رشدي سرطانی اسالمی و غیراسالمی مرتجع دیگر، که در این سال
خصوص در مناطق تحت کنترل این نیروها بهاند، فرودستی زنان داشته

است. با یک نگاه ساده  یافتهاي تشدید و تعمیق وقیحانه شکل وحشیانه وبه
ریافت که فرودستی زنان تا چه حد براي بقاي ارتجاع و توان دمیاین نکات به

امپریالیسم حیاتی است و نیروهاي مردساالر چطور هر روز براي حفظ اقتدار 
 کنند.میتر خود و فرودست نگاه داشتن زنان خود را متشکل
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توان در مورد میمزایاي حفظ این نابرابري جنسیتی و ستم بر زنان که 

براین پوشی است و بناي سیستم حاکم غیرقابل چشمنوشت، برا هاآن کتاب
نظامی و  ي منسجمهابراي شکل دادن، حفظ و گسترش آن از شبکه

بانوان در غرب تا به کنیزي  يبرد. از مجالت ویژهمیفرهنگی بسیاري بهره 
ي زیبایی جهان تا هاگرفتن زنان ایزدي در سوریه، از مسابقات و جوایز ملکه

 و صداي گشت ارشاد در ایران در ایران، از عملیات پر سر مسابقه حجاب برتر
گیري از بارداري، محدودیت در ي منع پیشهاتا قوانین مختلف در زمینه

ي آموزش، اشتغال و خالصه حضور و فعالیت اجتماعی زنان در ایران هازمینه
ي دولتی زنان، فمینیسم ها»جنبش«و کشورهاي اسالمی، از حمایت و رشد 

ي هاي زیر نظر حکومت، تا تکثیر ایدئولوژيهااوجیو انواع ان اسالمی
همه و همه نشان از اهمیت  بورژوایی براي انحراف مبارزات زنان، مفمینیس

دارد.  براي بقاي امپریالیسم و ارتجاع ستم و نابرابري جنسیتی حیاتی حفظ
اند، فتهعظیمی که هدف این فرودستی و ستم قرار گر يهتود عنوانبهزنان 

و رو  و گرفتن نقش اساسی در زیر هاتمامی این ترفند پتانسیل مقابله با
تواند میکردن سیستم و نظم موجود را دارند ولی این پتانسیل فقط زمانی 

گی نجات هآزاد شود که اوال به آگاهی انقالبی مسلح شود و دوما از پراکند
جدي و  يیک مبارزه یابد و متشکل گردد. رهایی زنان امري جدي است و

ي پیروزي انقالب است. مبارزات هالفهؤطلبد. امري که یکی از ممیگیر را پی
ناپذیري از انقالب است و هر چقدر مبارزات انقالبی و زنان بخش جدایی

بخش و متشکل زنان گسترش یابد بر تسریع روند انقالب در کل ییرها
 جامعه خدمت خواهد کرد. 

هایی زنان امري نیست که در جامعه طبقاتی قابل رفع نهایی ستم و ر
در تناقض است.  »طبقه«حصول باشد چرا که رفع ستم بر زن با موجودیت 

قادر نخواهد بود  حتاجنبش زنان بدون داشتن دورنماي یک انقالب طبقاتی 
یی که زنان هارفرم حتاثر براي حصول رفرم در شرایط خود بردارد. ؤگامی م

دست بهیالیستی به نسبت کشورهاي توسعه نیافته، در کشورهاي امپر
آن بهاند، اگر چه دستاوردي است که با مبارزات رادیکال و انقالبی خود آورده

انقالبات  يچنین در سایهرسیدند، ولی حصول این دستاوردها هم
ي هازنان و جوانان در دهه يشوروي و چین و گرایش گسترده سوسیالیستیِ

ي مهم هاممکن شده است؛ یکی از انگیزه الب، تسهیل وبه انق 70و  60
کشورهاي امپریالیستی، براي دادن بسیاري از این امتیازات به زنان و شهر 

این بهوندان، رقابت با سوسیالیسم و ممانعت از گسترش مبارزه و گرایش 
  گیري از یک انفجار اجتماعی، بوده است.انقالبات و پیش

ب سوسیالیستی در جهان، بورژوازي با استفاده از بعد از شکست دو انقال
س و ناامیدي از تغییرات زیربنایی در أخالء موجود با تمام قوا به گسترش ی

جهان دامن زد. این شرایط براي رشد سرطانی نیروهایی که با طرح انواع 
ریختند، میکردند و آب به آسیاب امپریالیسم می، انقالب را نفی هاتئوري

بعد از انقالب در ایران هم  يهااسب بود. در همین راستا از سالبسیار من
 يسزایی در انحراف جنبش زنان از یک مبارزهبهنیروهاي رفرمیست، نقش 

حکومت که  ياند. در مقابل خشونت افسار گسیختهانقالبی ایفا کرده
و ترین اعتراضات زنان و سایر اقشار را با زندان، شالق، شکنجه، تجاوز ساده

دهند و میدهند، شعار تظاهرات سکوت و عدم خشونت را سر میاعدام پاسخ 
رادیکال، قرار  يو هر مبارزه »خطر انقالب«ترین هدف خود را پرهیز از مهم
 کنند. براي تخفیف مجازاتِ میرژیم خلع سالح  دهند و زنان را در مقابلِ می

کمتر «ي هااهللاتاند، دست به دامان آییی که زنان مرتکب نشدههاجرم

گردند که میالي آیات قرآن به دنبال کلمات و تفاسیري شده و البه »خشن
کنند، بکاهند. میاي که زنان را براي سنگسار شدن در آن دفن از عمق چاله

گیرند، مورد میدر جایی که نیروهاي داعشی زنان ایزدي را به بردگی 
فروشند، این زنان میبرده  عنوانبهدهند و در بازار میتجاوزهاي مکرر قرار 

زنان کوبانی را در مقابل داعش مورد نقد قرار  يمسلحانه يرفرمیست مبارزه
 هادهند و نگرانند که مبادا جنبش زنان به خشونت آلوده شود. این نیرومی

ي هاواقع در سرکوب سرکشی نامند درمیکه خود را تشکالت زنان هم 
کنند و آنان را میکاري موجود، با حکومت همدختران جوان عاصی از وضع 

کنند میخوانند و تالش میبه اعتراضات مدنی در چارچوب قانون، فرا 
نشین نمایند. اصوال خشونت یا معترضان را از مبارزه سرخورده کرده و خانه

عدم خشونت، انتخاب ما نیست. خشونت امري است که از طرف دشمن به ما 
لذت  هااز کشتن انسان کهاینزنان کوبانی براي  شود. مسلمامیتحمیل 

ها تنها در اند بلکه آنخشونت اعمال نکرده دست به اسلحه نبرده و ،برندمی
نیروهاي داعش، واکنش  ي قرون وسطاییِ خشونت افسار گسیخته مقابلِ

ان کوبانی نیست یید خط سیاسی زنجا بحث بر سر تأاند. در ایننشان داده
یید عمل جسورانه و رادیکالِ آنان در مقابل متجاوزین سر تأ بلکه بحث بر

نه خشونت، به خودي خود امر بدي است و نه  کنونی ياست. در جامعه
محبت، به خودي خود امر خوبی است. این مهم است که تو خشونتت را 

دهی و محبتت را به پاي کدام بخش از جامعه میبروز  هانسبت به کدام نیرو
مان توانیم آن محبت و مماشاتی را که با دشمنانمیسلما ما نریزي. ممی

یید تحسین و تأ» آمیز نیستخشونت«عملی  کهاینصرف بهشود میانجام 
صرف بهداعشی را  زنان کوبانی علیه متجاوزینِ  يمسلحانه يکنیم و مبارزه

 بینیم کهمیمحکوم نماییم. بنابراین  تقبیح و »خشونت آمیز است« کهاین
تنها متشکل بودن کافی نیست. زنان براي رهایی خود نیازمند آگاهی انقالبی 
هستند. نیروي زنان در مبارزه اگر با آگاهی انقالبی همراه نباشد، خیلی راحت 

تواند منحرف شده به ابزاري در دست این نیروهاي رفرمیست و یا هر می
کار بهساالرانه نیروي غیرانقالبی دیگري، بدل شود و در جهت منافع مرد

گرفته شود. تنها یک نیروي متشکل و آگاه انقالبی زنان است که پتانسیل در 
 هم شکستن مردساالري و رسیدن به رهایی را دارد.

زنان در ایران و جهان نیاز به وحدتی آگاهانه دارند تا بتوانند با اتکا بر آن 
گیري صریح ا موضعاي انقالبی زنان، تنها ببه رهایی برسند. یک تشکل توده

ي مردساالر، نیروهاي بنیادگراي مذهبی و سایر هابر سر امپریالیسم، حکومت
شود. میگیري با اقشار انقالبی جامعه، تعریف چنین با سمتمرتجعین و هم

دیگر  اند وچنین تشکلی جاي تمام زنانی است که از وضع موجود خشمگین
کند خدمت کنند. مین شاخواهند به تثبیت سیستمی که سرکوبمین

چنین تشکلی جاي تمام زنانی است که مصمم هستند که با اتکا به نیروي 
خود نظم موجود را زیر و رو کنند. چنین تشکلی را باید تقویت کرد و 

گران متعهد و گسترش داد تا مروجین و مبلغین راه رهایی زنان و سازمان
توانند هسته میی در هر جا گیر بیشتر و بیشتري داشته باشد. چنین زنانپی

و محفل خود را تشکیل بدهند و در ارتباط تنکاتنگ با یکدیگر قرار گیرند تا 
  ✦شان را با هم سهیم شوند.يهابتوانند دانش و تجربه

 پی نوشت:
نبش رهایی زنان و معضالت سر ج«ي توان براي مثال در مقالهمیاین دید گاه را  *

 اهده کرد.(روناك آشناگر) مش »راه آن
http://www.ofros.com/maghale/ashenagar_jonbesh.pdf  
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 درمورد  نظرات گوناگون نگاهی انتقادي به

 زنان کوبانی يمبارزات مسلحانه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آناهیتا رحمانی

 و هاکاستی رغمعلیه داعش علی ن کوبانی برزنا يمبارزات مسلحانه
 خواهانآزادي و مبارزین از بسیاري توجه آن رهبري خط هايمحدودیت

چون برخورد زنان به مباحث مهمی هم کرد و جلب خود سويبه را جهان
 نیروي سیاسی بنا بر در این میان هر .جنگ دامن زد به مسائل کالن و

ي که براي زنان دارد به مبارزات او برنامه خط و دیدگاه سیاسی
 زنان کوبانی برخورد کرده است.  يمسلحانه
برخورد به مبارزات مردم و خصوصا زنان در کوبانی ما عمدتا در 

مبارزات زنان کوبانی و در مرکز  گرایشی کهشاهد سه گرایش هستیم. 
آن مسلح بودن زنان کوبانی را اساس والگوي مبارزات زنان براي رسیدن 

 آن از دفاع به شرط و قید بدون و گذاشت پیش آزادي و برابري به
رهبري آن براي  ياهداف و برنامه ،اساسا خط گرایشبراي این  .برخاست

چه که از اهمیت درجه یک براي این آنزنان کوبانی مطرح نیست و 
 مسلح بودن زنان کوبانی است. گرایش دیگر ،گرایش مطرح است

ن کوبانی را عین خشونت و افزایش خشونت زنا يمسلحانه يمبارزه
 وزنان داعش یکی دانسته  يرا با مبارزات مسلحانه آن ارزیابی کرده و

سوم که سازمان زنان هشت گرایش را محکوم و رد کرد.  آن لطور کبه
داند، در عین دفاع از مبارزات میگرایش این بهخود را متعلق  نیز مارس

ي این مبارزه که در مرکز آن خط هاکاستی زنان کوبانی، بهي مسلحانه
 .برخورد کرده استآن است رهبري ناسیونالیستی و غیرانقالبی حاکم بر 

 مصمم کهآن مسلح زنان آن صدر در و کوبانی مردم ثیرات مبارزاتأت
رفتند و این نیروي ارتجاعی را سوي متجاوزین داعش نشانه به را اسلحه

چه که از آناما  .استعادالنه  يک مبارزهنشینی وادار کردند، یبه عقب
که  استاین  ،این مبارزه حائز اهمیت استبهی در برخورد ي باالیدرجه

پیش برده شد که بهخط و رهبري ناسیونالیستی  بااین مبارزه و مقاومت 
 .کردستان و تشکیل کردستان بزرگ است پدريِ احیاي سرزمینِ دنبالبه

تواند روابط میانقالبی ننالیست و غیرشک هیچ نیروي ناسیوبدون 
. این پدرساالري که در تار و پود جامعه رسوخ کرده است را از بین ببرد

رد ي ملی کُهاجنبشدر  تاریخ پیش گذاشته است.درسی است که 
در جامعه و در بسیاري از مانده افکار فئودالی و عقب يغلبههمواره 

ست. موضوع مهمی نسیتی بوده ابراي رفع ستم جاحزاب و نیروها مانعی 
را جنسیتی  را که باید در نظر داشت این است که نباید رفع ستم

 و احزاب هامسلحانه در سازمان يمیزان شرکت زنان در مبارزهبه
 يچرا که صرف شرکت زنان در مبارزه. ردناسیونالیست محدود ک

ی و رایج چه به تفکرات سنتاگرـ  با رهبري خطی غیرانقالبی)مسلحانه (
ي جدیدي را براي مبارزه علیه هاتواند عرصهمیزند و میدر جامعه ضربه 

تواند آن روابط و مناسبات و ساختاري که میاما نـ  مردساالري ایجاد کند
در بسیاري از  گرایشی که زنان را فرودست کرده است را از بین ببرد.

مسلحانه در کوبانی  يبود، از مبارزه در ایرانچپ منتسب به ي هاسازمان
در  هاصرف مسلحانه بودن آن بدون چون و چرا دفاع کردند. آنبه

و  غیرانقالبی از خط راست و واقعیعلمی و جاي تحلیل بهواقعیت امر 
این  آلیزه کردنایده بهنمایی با بزرگ حاکم بر این مبارزات یناسیونالیست
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این جنگ  ري حاکم بررهب روِعمال دنبالمسلحانه پرداختند و ي مبارزه

ي که در ااین نیروها عاجز از این واقعیت هستند که بر اسلحه .ندشد
ایدئولوژیک ـ  دست زنان و مردم کوبانی قرار داشت یک خط سیاسی

ما ه موجود و اسناد و شواهد عینی بي هاواقعیتچه که حاکم بود. آن
 يبارزهکه رهبري و هدایت فکري این م ككپ کهاین است گویند می

مردم  يعادالنه يکه مبارزه کرده استتالش  ،مسلحانه را در دست دارد
 2و1مصالحه سازش با آمریکا و دولت ترکیه کند.الو زنان کوبانی را وجه

 مقابلدلیل نیست که هواداران این گروه در سراسر جهان مرتبا در بی
در منطقه با خواهند ي آمریکا تجمع کرده و از آمریکا میهاخانهسفارت
جهت نیست که د. بینروي داعش شوگري خود مانع از پیشدخالت
جهانی تقاضاي کمک از کشورهاي  ك مدام از مدیايكگویان پسخن

ها در م که حضور امپریالیستنیداکه می در حالی کنند.امپریالیستی می
 رساندن قدرت به و زورگویی و شانتجاوزکارانه هايجنگ و منطقه
 گراواپس نیروهاي آمدنِ وجودبه شرایط همه و همه منطقه عینمرتج

 هاچون داعش را فراهم کرده است و از دل این شرایط بود که داعشهم
 3بیرون آمدند.

ك که تالش دارد مبارزات ك، رهبر پاز طرف دیگر اوجالن
سازش با دولت ترکیه قرار  يمصالحهالمردم کوبانی را وجه يهطلبانحق
نظر گرفتن ملت  بدون در که دهدمی اطمینان این دولتبهدائما  ،دهد

احیاي امپراطوري عثمانی متحقق نخواهد شد و  ها،نآرد و کمک کُ
 يمبارزهند. بنابراین تفاده کردها در این جهت اسدولت ترکیه باید از کُ

ناسیونالیست و نیروهاي اي است براي مردم کوبانی وسیله يطلبانهحق
و شریک شدن در رسیدن به اهداف خود در منطقه  البیِانقغیر

ي موجود ارتجاعی. با نبود آلترناتیوهاي انقالبی که با خطی هاقدرت
روشن ضدامپریالیستی و ضدمرتجعین رنگارنگ بتواند مبارزات مردم را 
در جهت سرنگونی انقالبی این دو نیروي پوسیده در منطقه هدایت 

مرتجع مذهبی و ي بنیادگراگاه نیروهاي منطقه به جوالن د، ایننکن
 هايرويیشپ مسیر باید که چپ نیروهاي از بسیاري تبدیل گشته است.

 رهبري سیاسی محدودیت و نمایند ترسیم هاتوده براي را انقالبی
مده مدام آوجود بهثیر فضاي أت تحت خود نمایند، افشاء را ناسیونالیستی

مبارزات مردم و زنان کوبانی  قرار دادن الگوو با  دادهافق خود را تقلیل 
 5و4.نمایندمیو امپریالیسم معرفی  را عین مبارزات انقالبی علیه ارتجاعآن

گرایش فکري مهم نیست که این براي طور که در باال نیز اشاره شد همان
 شود همینپا می مسلحانه با چه خط سیاسی و با چه هدفی بر يمبارزه

براي انقالبی بودن و  ،مسلحانه داشته باشدکه این مبارزات شکل 
این دیدگاه که تاریخ طوالنی در  !ستضدامپریالیست بودن آن کافی

جنبش چپ ایران و جهان دارد همواره به تئوري و مبارزه ایدئولوژیک 
اسلحه را  استفاده ازداده و  سیاسی انقالبی کم بها يبرد مبارزهبراي پیش

علمی و این خط غیر داند.بارزه کافی میبراي رادیکالیزه شدن یک م
مورد نقد قرار همواره هاي انقالبی مارکسیستی از سوي مارکسیستغیر

 بر را خود چشم نیروها این تمام که بینیممی بنابراین 6.گرفته است
توانند درك کنند نمی و بندندمی ستجاري منطقه در که عینی واقعیت

باید منافع طبقات مختلف و که در پس هر حرکت و جنگ و جنبشی 
هاي طبقات گوناگون را تشخیص داد و فریب اهداف و استراتژي

 و ديپ خود رهبران حتاها را نخورد. البته باید گفت که شعارهاي آن
در  مرتبا بلکه ندارند ضدامپریالیستی مبارزه ادعاي تنها نه ككپ

 مبارزه فقط شانفکنند که هدي متعدد خود به ما یادآوري میهااعالمیه
ها یاري آنبهاي بزرگ هقدرت باید مبارزه این در و است داعش علیه

قید و شرط از این مبارزه بییا دفاع آبا چنین خط و نگرشی  7رسانند.
ش زنان کوبانی در مورد خط و اسأو در ر هادامن زدن به توهمات توده

 و هاامپریالیست ابسیآ به آب این آیا نیست؟ رهبري این جریان يبرنامه
 مردم مدافع را خود مردم، فریب براي که ریزدمین هاآن مرتجع نوکران
حمایت ؟ ریزندها اشک تمساح مینآو براي  کنندمی معرفی کوبانی
کوبانی، بدون افشاي زنان و مردم  يو درست از مبارزات عادالنهواقعی 

توهمات مردم  و تالش براي زدودن ديو پ ككپ طلبرهبران فرصت
 ،هااین رهبري و جلو گذاردن خط روشن و صحیح مقابل آنبهنسبت 
 پذیر نیست.امکان

مقابل گرایشی که بدون قید و شرط از مبارزات کوبانی  يدر نقطه
و  هادیگري قرار دارد که منتسب به رفرمیست گرایشکند، دفاع می

ها اشد. آنبطلب درون جنبش زنان ایران میگرایش راست و اصالح
ها را تحت این عنوان آن يمسلحانه يمشارکت زنان در جنگ و مبارزه

ا ر، محکوم و رد کرده و آنشودکه باعث گسترش خشونت علیه زنان می
تمام  است که معتقداین جریان فکري  8.کنندعین خشونت معرفی می

نان هستند ر علیه زب د،نکه بر پا شده باش ايها، با هر هدف و برنامهجنگ
ها را ها شرکت در جنگد. آننوجه نباید در آن شرکت کنهیچ بهو زنان 

کنند. اینان بین را برپا میمردانه دانسته که فقط مردان آن يیک عرصه
کنند و کسانی که مردمی که از حقوق انسانی و زندگی خود دفاع می

ل نشده هر دو تفاوتی قائ ،را به اسارت و بردگی بکشانند مردمخواهند می
داراي یک ماهیت ارزیابی  ،گیرندطرف را چون اسلحه در دست می

 مبارزات با طلب بوده و فقطکنند که زنان ذاتا اصالحکید میأکنند و تمی
اینان  .بخشند بهبود را خود وضعیت توانندمی طلبانهاصالح و رفرمیستی

 دنبال انقالب وهبها نباید کشند که ملتمیمیان بهاین خط را چنین هم
 بلکه» بردره به هیچ دهی نمی« ساختن مدینه فاضله باشند زیرا این کار،

چون کشورهاي متمدن، با رجوع به سازمان ملل، همباید ها نیز آن«
 9».فصل کنند هاي خود را حل واختالفات و بحران

طلب که بیش از دو دهه خط رفرمیستی و چک زنان لیبرال و اصالح
دن با رژیم داعشی جمهوري اسالمی را مقابل زنان شورشی و و چانه ز

و آرزوهاي بزرگ خود را  هاها خواستهاند تا آنمعترض ایران قرار داده
ي خود در چارچوب قانون اساسی اسالمی هارها کنند و با تقلیل خواسته

هایی در چارچوب وضع موجود باشند، اکنون همین خط و دنبال رفرمبه
زنان کوبانی دهند. البد باید در مقابل زنان مسلح کوبانی قرار میبرنامه را 

متجاوزین داعشی خود بنشینند و بر سر  در هنگام حمالت داعش، با
مذاکره بپردازند و تالش کنند  به بحث و »جهاد نکاح« »مقبول«شرایط 

 يزیرا هرگونه مبارزه ،درد و رنج این شرایط را براي خود کمتر کنند
  !!!زند و این به ضرر زنان استبه خشونت و جنگ دامن میقهرآمیز 

 به خدمت زنان مسلح کوبانی،دفاع از که هرگونه له این مسأطرح 
و پیش گذاشتن راه و  8شد،باید از آن بر حذر و تمان جنگ است گف

وار در مقابل دشمنان زنان و مردم در واقعیت امر این است روش گاندي
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همین دلیل هم بهنان ابدیت بخشیده شود. که به موقعیت فرودستی ز

تان جاي مبارزات عادالنهبهشود که میهست که رهنمود به مردم داده 
تان دست یابید. به سازمان ملل رجوع کنید و از آن طریق به حقوق

به سازمان ملل، دقیقا هدف  مردم يطلبانهرجوع دادن مبارزات حق
 بعد از جنگ جهانی دوم بود تا هاي بزرگ از تأسیس این سازمان قدرت

هاي . این قدرتبکشاندبه سازش را  مردم يمبارزات حق طلبانهد بتوان
به بسیاري از کشورها تجاوز  ،یید سازمان مللأبا ت همواره »نمتمد«

چون تجاوز و اشغال افغانستان و عراق یی همهانمونه اند وکرده نظامی
یید سازمان ملل بوده است. بر أي بزرگ جهانی با تهاو.... توسط قدرت

یید سازمان ملل صورت یده نیست که این تجاوزات که با تأکسی پوش
مردم این کشورها و خصوصا زنان را در بند ستم و استثمار هر چه  گرفته

 يسازمان ملل یکی از نهادهاي بزرگ گردانندهبیشتر قرار داده است. 
چرخیدن آن تالش  ربهت براي مدام که ستداريسرمایه جهانی سیستم

ها و سازمان ملل استفاده از اسلحه را همواره در انحصار دولتکند. می
خود حاضرند دنیایی را منافع برد داند که براي پیشهاي بزرگ میقدرت

کشان از خود مقاومتی نشان تش بکشند، در مقابل هر زمان زحمتآبه 
فریاد وامصیبتا بلند  ،اندشان کبریتی برافروختهداده و براي احقاق حقوق

و  هارفرمیست. در این میان شودشود که دنیا دارد به آتش کشیده میمی
و ....  با سازمان مللحکومتی ایران نیز همراه طلبان حکومتی و غیراصالح

ط تسلیم طلبانه و مماشات جویانه خ خشونت، عدم شعار با تالش دارند
نوع  مردم را تخطئه کنند. يمبارزات حق طلبانهو خود را تئوریزه 

آن کوچک  يیک نمونهزنان کوبانی  يمسلحانه مبارزات ها بابرخورد آن
 است.
هاي متوالی زنان رفرمیست و لیبرال آگاهانه و با برنامه، سال 

هر روزه در خانه و طور سیستماتیک بهدولتی که  يیافتهخشونت سازمان
و در مقابل آن  د را نادیده گرفتهشومیاعمال بر زنان خیابان و محل کار 

هرگونه حرکت انقالبی و یا خواست انقالبی زنان براي سرنگونی این رژیم 
معتقدند که با اینان  اند.و آن را عین خشونت معرفی کرده را رد کرده

ي کالن که دولت براي کل اقشار و طبقات، هاریزيو برنامه هاسیاست
ریزي طرحستم و استثمارشان  براي تداوم نظامچه زن و چه مرد 

است که با مبارزات  »متمدنانه«بلکه شود کاري داشت مین ،کندمی
طور بهتغییراتی کوچک موجود براي وضع  در چارچوبمدنی 

کوچکترین  نددانست که همه میدر حالیپراگماتیستی تالش کنیم. این 
 انت فرزندحق حضو  حق طالق ازاي زنان اقدام براي تحقق مطالبات پایه

 شگرسرکوبگوناگون  نیروهاي و دولت باآنان را  ،تا اختیار پوشش زنان
اخیر، اسیدپاشی بر صورت دختران جوانی بود که  يکند. نمونهمیروبرو 

 حاضر نشدند در برابر حجاب اجباري این رژیم تن دهند. 
نه تنها توهم را نسبت به مرتجعین اسالمی طلب زنان اصالحالبته 

ي هااز ارتش هازنند. آننیز دامن می هاامپریالیست به نسبت بلکه
ارتش معقولی که براي دفاع از  عنوانبهمریکا آچون ارتش تجاوزگري هم

تا زمانی این ارتش بهکنند که پیوستن زنان آمریکا جنگد یاد میخود می
ز ارتشی که با تجاو 10.اشکالی ندارد ،داده نشود هاتصویر مقدس از آنکه 

عراق و... و به خاك و خون  افغانستان،ي نظامی و بمباران شهر و روستاها
نفر از مردم این کشورها تالش کرده است که نظم  هاکشیدن میلیون

گرانه خود براي منافع ستمجهان کل منطقه و این  درارتجاعی خود را 
 کند.تضمین 

و  افکار ثیرأتتحت هاجاست که همین رفرمیستطنز ماجرا آن
از جانب و خشونتی که  هاجنگ مسبب حاکم، طبقات يهاایدئولوژي

ست را در جهان جاريگرا ي ارتجاعی و واپسهاي بزرگ و رژیمهاقدرت
ها و فقر و فالکت و ستم و استثمار را لل نابسامانیاند و عفراموش کرده

مان دانند که هنوز از گفتمی یهاي قهرآمیز انقالبیونروش ينتیجهعمدتا 
 12و11!کنندپیروي می» یدآقدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون می«

کار  روي چه که در ایران با برآنبهفقط کافی است نگاهی گذرا 
راه انداخت به آمدن رژیم جمهوري اسالمی و جنگی که بر علیه مردم

ه به تطهیر نیم واقعیت چیست و چگونه این نظریتا ببیبیانیدازیم؛ 
پس از کسب درست جمهوري اسالمی  پردازد.ی میجمهوري اسالم
جنگش را با فرمان ارتجاعی حجاب اجباري بر علیه زنان قدرت سیاسی 

 ،این فرمانبهبه زنان معترض » !یا توسري !یا روسري«و با شعار آغاز کرد 
گذشته بسیاري از زنان توسط جمهوري  يهدر سه ده. حمله کرد

. قتل رسیدندبه  یا و شد تجاوزها آنبه یاشدند؛  سنگساریا  اعداماسالمی 
ادامه  هادر زندان شصتي عام زندانیان سیاسی در سالهاي دههقتل

زمانی که جمهوري جنگی است که این رژیم بر مردم ما تحمیل کرد. 
ارتش و نیروهاي سرکوبگرش را روانه کردستان براي قتل عام اسالمی 

به ردم این خطه حاضر نبودند این دلیل بود که مبهتنها  ردکمردم 
. در گردن بگذارندطلب حاکم برتري حکومت تازه به قدرت رسیده و

مردم کردستان نیز مسلحانه از این رژیم به کردستان لشگرکشی  مقابل
و براي احقاق حقوق خود جنگیدند. در همان دوره  خود دفاع کردند

شوراهاي  دلیل این کهبهرا  ترکمن صحرااست که جمهوري اسالمی 
خون  مصادره کرده بودند به خاك و هارا از فئودال هازمین ،دهقانی
براي تثبیت حکومت که بنابراین این جمهوري اسالمی بود . کشید

مردمی اعالم  اقشار و طبقات دیگر و زنان ارتجاعی و مردساالر خود به
ان و این جنگ را تا به امروز ادامه داده است. این رژیم از زم جنگ کرد

، زور و سرکوببرد سیستماتیک پیشبدون به قدرت رسیدن تا به امروز 
بیش از دو . بارش ادامه دهدبه زندگی نکبتقادر نبود زندان و اعدام، 

دولتی، زنان  يیافتهدهه است که در برابر این خشونت سازمان
جویانه و ي مماشاتهاروش طلب و لیبرال با پیش گذاشتناصالح
در  حتابا جمهوري اسالمی نه تنها کمترین دستاوردي  کارانهسازش

بلکه انرژي  اند،به دست نیاوردهقانونی براي حقوق زنان ي هاچارچوبه
صت براي جمهوري اسالمی خریده و وقت و فر ؛زنان را به هرز برده

  .است
طور واقعی و از صمیم قلب بهتواند میواقعیت این است که کسی ن

ي هاي عادالنه در مقابل جنگهار از جنگاگ ،مخالف جنگ باشد
راه گریزي  واقعی در جهان است و يناعادالنه دفاع نکند. این یک معادله

برخورد دیگري فقط خاك پاشیدن به چشم مردم و در  از آن نیست. هر
 متجاوزین است. خدمت

جنگی علیه زنان وجود نداشته طور واقعی دیگر بهخواهید اگر می
باید از جنگ  ؛خواهید اساسا هیچ جنگی در جهان نباشداگر می ؛باشد

گران مردساالر نه تنها دفاع کشان علیه متجاوزین و ستمزنان و زحمت
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جنگ پیروز شوند. روانه این آن کمک کنید تا در بهبلکه فعاالنه  ،کنید

 در رفرم خم و پیچ پر هايداالن یا ملل سازمان کردن این مبارزات به
در چارچوب قوانین اسالمی نه تنها به هرز بردن  میزآبعیضت قوانین

هاست، بلکه وقت خریدن براي انرژي زنان و زجرکش کردن آن
است تا هرچه بیشتر موقعیت خودشان را تحکیم  ستیزمتجاوزین زن

دو دهه تري علیه زنان سازمان دهند. بیش از حمالت گسترده کرده،
نفع زنان بهدر قوانین اسالمی تالش ناکام در عملی کردن کمترین رفرم 

ي رفرمیستی است که تنها هاحلدر ایران گواه ناکارآمدي و شکست راه
خود، هرگز  خاطر موقعیت ممتازبهخورد که درد زنان حکومتی میه ب

 خواهان تغییرات عمیق سیاسی، اجتماعی و ساختاري در ایران نیستند.
ست ه سرآغازيک دخو ايپایه مطالبات کسب براي زنان ایران در

کن کردن مناسبات نابرابر و ظالمانه، باید با همراهی دیگر براي ریشه
 و قهرآمیز مبارزات طور متشکل،بهستم  تحتِ  اقشار و طبقات و مللِ

  .دولتی سازمان دهند تخشون و قهر مقابل در را رادیکال
 در جهان ي مردمهاکه تاریخ مبارزات زنان و توده کید کنیمأباید ت

اي که در آن هیچ این واقعیت را عیان کرده، که براي رسیدن به جامعه
غیر بهدیگري  ستم و استثماري وجود نداشته باشد، باید جنگید. هیچ راه

تواند ما را به مقصد ضدانقالبی نمی انقالبی در مقابل قهرِ از استفاده از قهرِ 
اي است که با توده يمسلحانه ياین مبارزه ییبرساند. در تحلیل نها

 خطی انقالبی حاکم بر آن براي ساختن جهانی بدون ستم و استثمار
مذهبی،  گراي بنیادگرايتواند بشریت را از شر نیروهاي واپسمی

نجات دهد. هر راه دیگري به تجدید  هامرتجعیین رنگارنگ و امپریالیست
 ✦همین ساختار کمک خواهد کرد. دهیسازمان

 زیر نویس:
 دیتسایت با جمیل بایکي زنامهگفتگو رو -1
 2014سپتامبر  17روزنامه فاینشنال تایمز  -2
 آمریکا با طالبان يطهبرا يخنرانی هیالري کلینتون دربارهس -3

 www.youtube.com/wach?v=uBkYNWxuOJc 
ت اجرایی أاز هی »اندکوبانی سازندگان آینده خاورمیانه مدافعان قهرمان« -4

 سازمان کارگران انقالبی ایران (راه کارگر)
 »!پرستان شب مرگ ناقوس ،کوبانی در مسلحانه مقاومت« ،شرف دهقانیا -5
 »چریکی یمش و هالنینیست ـ مارکسیست«، سیامک زعیم -6
ها در جنگ هستند. آنترین قدرت خاورمیانه ها دینامیککُردامروزه « -7

خواهد اند. اگر آمریکا میشده دهیسازماندیگر اند و بهتر از هرکس ترینمصمم
ها را نادیده بگیرد. آمریکا یک تواند آننمی ،که در منطقه به سیاست بپردازد

پیمانی تنها با کمک کردهاست وجود آورد و این همبهپیمانی را علیه داعش هم
ها کُردبا  هاداشتن آمریکاییارتباط ون پیمانی بدیا این همشود. آکه موفق می

به اهدافش در  ككپ خواهد بدونآمریکا چگونه می ..ه برسد؟.تواند به نتیجمی
به وابستگی خود به گاز  خواهداروپا بدون ما چگونه می خاورمیانه برسد؟...
 یکدیتسایت با جمیل باي روزنامه يگفتگو .»روسیه پایان دهد؟..

 »تشدید آن؟ یا داعش زنان: مبارزه علیه خشونت کردن نظامی«، دواچی آزاده -8
 »مان جنگ!تقدیس زنان مسلح کوبانی: خدمت به گفت«، فهیمه تفسیري -9

 جاهمان -10
تاریک زنان در  يو آینده »اسلحه محوري«گفتمان  فهیمه تفسیري، -11

 خاورمیانه
 »آن؟ تشدید یا داعش خشونت علیه : مبارزهزنان کردن نظامی« ،دواچی آزاده -12

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 فرخنده
  نامانبیاد زنده یادان و گم

  بیادجاودنگان
  گانبیاد آزاده

 کشانزحمت ،گانهزارَبیاد هَ
 ي سرایانندَبه یاد لَ

 د عاشق زنانبه یا
 افغان به یاد تابو شکنانِ
 به یاد هندو زنان

  بر کنار حجاب اجبار شده
 بر کنار حجاب البد اجبار نشده

  برگونه گونی ادیان
 ئی پیغمبرانبر کنار کتاب همه

 نامت را خواهم نوشت
  زنان دست نخورده و ثابتِاحساس به 

  به حجله رفتن نه سالگان
 وحشت زده گان

 و مضطرب شان برلبان ساکت
  به پا برهنه گان به سر پوشیدگان

 نامت را خواهم نوشت
  به بلنداي دیوار هاي بلند

 هاي با همتوان رساي آوازبه 
 هاي محکمبه استواري پیمان

 هاي از دست دادهلحظه به یاد
 نامت را خواهم نوشت
  نامت را خواهم نوشت

  تو حادثه بودي
 هادر من و من

  بنشیند که قلم را نگذاریم

 !از پا

 شعري از:                                        

 مروارید

 

 

http://www.youtube.com/wach?v=uBkYNWxuOJc
http://www.youtube.com/wach?v=uBkYNWxuOJc
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 چرا

 مردان
 به زنان

 کنند؟می  تجاوز
 

 مهسا روژان

به یک اپیدمی مبدل گشته در آن کنیم که تجاوز میدر جهانی زندگی 
، از هر گروه ادر هر شکلش، زنان ر آنهولناك تجاوز و ترس از  ياست. سایه

در ایران، اوزگه  هاکند. ریحانهمیدنبال  ،طبقه و نژادي که باشند ،فرهنگ
در هند ... و هزاران هزار زن دیگر از پاکستان و ها در ترکیه، امانت هاجان

عراق و افغانستان و ... گرفته تا کشورهاي آمریکا و اروپا، هر دقیقه مورد 
به جرم دفاع از خود  اگیرند و حتمیار ضرب و شتم، آزار جنسی و تجاوز قر

دقیقه به یک زن تجاوز  20در حالی که در هند در هر  شوند.میکشته 
  گیرد. میدقیقه یک زن مورد تجاوز قرار  6شود، در آمریکا هر می

، قتل، ضرب و شتمجهان زنان هر روزه در معرض کنترل، این در 
 .هستند تجاوزو  تهدید پاشی، تحقیر، آزار جنسی، بردگی جنسی،اسید

گیرد، حق کنترل بدن میچنان وحشیانه از زنان قربانی تجارت سکس هم
دالر را نثار سوداگران ستم و  هازنان توسط مردان را تضمین و بیلیون

و یا  »مشروع و الهی«د و در عین حال این اعمال را یا نمایمیاستثمار 
توان مییچ جاي این جهان ندر ه نامد.می »بیان آزادي«و  »بخشرهایی«

 زن بود و احساس امنیت کرد.
اي در سطح جهان گسترش یافته است و یکی از سابقهشکل بیه تجاوز ب

به تنهایی شود. تجاوز میتی است که بر علیه زنان انجام ابزرگترین جنای
شرم بشریت بوده و هر فردي باید در جهت پایان بخشیدن به آن  يمایه

کنند و چرا آمار میست که چرا مردان به زنان تجاوز جااینل تالش کند. سوا
 تجاوز روز به روز در حال افزایش است؟ 

 هاشود تئوريمیاین که چه عواملی باعث تجاوز مردان به زنان  يبارهدر
 و هر یک بر آن است تا با تحلیل این پدیده راه و نظرات گوناگونی وجود دارد

د در این امر هرچند بایحلی ارائه دهد. 
تأمل کرد که کدام تحلیل واقعی است و کدام غیرواقعی. کدام راه حل 

طور واقعی عملی شود و هدفش تنها جلوگیري از تجاوز نیست بهتواند می
 بلکه از بین بردن آن است. برخی از نظرات از این قرارند:

 تجاوز دالیل بیولوژیک دارد. -1 
شناختی را دلیل تجاوز و زیست »طبیعی«نه تنها عوامل این نظریه 

این صورت بهد. دانمیبلکه به نوعی تجاوز را منحصر به مردانی خاص  ،دانسته
با نیروي که تجاوز عمدتا یک عمل جنسی و براي داشتن سکس است  که

از دید این محرك به داشتن سلطه و مالکیت در ارتباط نزدیک است. 
 برايواقع تاکتیک و ابزاري هستند  سلطه و تعرض (تجاوز) درپردازان نظریه

 حتانیستند. این دسته معتقدند که  و هدف ؛ي جنسیهارسیدن به خواسته
برند که قربانی را میکار بهمتجاوزین بیگانه نیز آن مقداري از زور و اجبار را 

 عنوانبهرا » خشم و قدرت«کمی هستند که  يانجام کار وادار کند و عدهبه
 1به رسمیت بشناسند.ی تجاوز ي اصلهاانگیزه

افراد یک استدالل در توجیه تجاوز بر مبناي بیولوژي، معتقد است که 
یاد که از جمله این اند را در خود تکامل دادهیی هادر طول تاریخ توانایی

چطور یارگیري کنند. در طول زمان تجاوز بخشی از این تکامل در  ،بگیرند
ند که امردانهم معموال  وده است گیري بوجفت يیادگیري در زمینه

نوعی در رقابت با هم هستند. یا بهو  گیري دارنداشتیاق بیشتري براي جفت
چون تمایالت تجاوز ممکن است محصول جانبی دیگر عادات هماین که 

مجبور  کهاینباشد بدون  جنسی مردان به داشتن شرکاي جنسی متعدد
 2نند.احساس مسئولیت ک هاآنبهباشند نسبت 

که براي  داران این استدالل بر این باورنداز طرف رتورن هیل و پالم
 کزي جنسی مردان تمرهاتحریک شدنچرایی باید بر تجاوز  يتحلیل پدیده

بر مبناي  هاآن يد که رفتار تجاوزگرانهاجوان یاد د به مردانِ کهایننه  ،ردک
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به دو دلیل تاکنون  هاانسان معتقدند هاآن. گرایش به کنترل و سلطه است

درك  قادر نیستند مردم کهاینکن کنند. یکم اند تجاوز را ریشهنتوانسته
زیرا  ،، انگیزه و ارزش استهاکنند که چرا بشر داراي امیال، خواهش

همین دلیل دانش مردم به. اند دالیل تکاملی آن را درك کنندنتوانسته
یی که هاتالش کهایند است. دوم دالیل مستقیم تجاوز بسیار محدو يبارهدر

انداز تکاملی نبوده و بر مبناي یک چشمبراي جلوگیري از تجاوز انجام شده 
دالیل ایدئولوژیک ارائه دهند در توجیه تجاوز اند که اي طراحی شدهگونهبه
  هم سو باشند.علمی از تکامل رفتار انسان دانشی با  کهاینتا 

اي هستند که تمرکزش بر آموزش برنامهتورن هیل و پالمر در رویاي 
ی آموزش ي جنسی خود را مهار کنند.هاتحریک شدنبتوانند  تامردان باشد 

بعضی مردان معتقدند  هاآن .باشد هابر مبناي دالیل تکاملی امیال آن که
را شکل  هامداوم در شرایطی که این رفتار قرار گرفتنِ يوسیلهبهممکن است 

دخیل  فراهم نمودن این شرایط درو زنان نیز  د تجاوز کننددهد یاد بگیرنمی
 .هستند

 گویند:میبراي نمونه 
قابل پذیرش است و تمایالت کید شود که تجاوز غیرأباید بر این ت«

گرایانه. زنان نیز باید با اي باشد براي رفتارهاي تجاوزها نباید بهانهمردجنسی 
مردان ممکن است چنان همین توضیحات آموزش داده شوند و این که 

اگر نباشند. زنان  حتا، برداشتی را از رفتار زنان نمایند که گویا زنان موافقند
باید بدانند که جذابیت ممکن است برایشان هزینه بر باشد و پوشیدن 

مردانی را جذب خواهد کرد.  هاي تحریک کننده، علیرغم میل آنهالباس
ن بهانه را بدهد که تجاوز کند اما زنان هرچند رفتار هیچ زنی نباید به مرد ای
در عمل زنان  »ي خطرناك قرار دهند.هاهم نباید خود را در معرض موقعیت

 کنند!میتجاوز را مهیا  يآمیز خود زمنیهاند چرا که با پوشش تحریکمحکوم
معتقد است که  3لی اِلیسدر استداللی دیگر در توجیه بیولوژیک تجاوز، 

تحریک و  ؛سکسداشتن به شدن  تحریک: کندمیتحریک را تجاوز  دو چیز
 این صورت که تمامی موجوداتی که تولیدمثلِ به. به کنترل و تصاحب شدن

طور غریزي این نیروي محرك به داشتن سکس را دارند که بهجنسی دارند 
شود. عامل محرك دوم نیز میان حیوانات و میتوسط سیستم مغزي کنترل 

 . و جفت..ثال در تصاحب آب، غذا .انسان مشترك است. م
در مغز ترشحات متفاوت میزان اختالف در گرایش به تجاوز را اِلیس 

دهد میتوضیح  مردان ي جنسیهاافزایش هورمون آندروژن و دیگر هورمون
عوامل محرك او نیز . داندمیباعث ایجاد تفاوت در میل جنسی  و آن را

 .داندمیثر ؤمین هورمون در مردان نیز در میزان ترشح ارا جنسی در محیط 
الیس که بر میل جنسی غریزي انسان اشاره دارد نه تنها فراموش 

قادر  هاکند که فرق بین انسان و حیوان در این زمینه این است که انسانمی
ثیرات محیط و جامعه در أمیل جنسی هستند، بلکه ت يبه کنترل آگاهانه

از سوي دیگر  گیرد.میز در کل نادیده نیرا ري آن گیچگونگی بروز و شکل
اند که چرا بشر داراي امیال، تورن هیل و پالمر نیز سوال خوبی را طرح کرده

ها، انگیزه و ارزش است؟ اما خود جوابی سطحی و غیرعلمی به آن خواهش
 .نداداده

اي تجاوز ربطی به طبیعت و بیولوژي افراد ندارد بلکه پروسهباید گفت 
در آن تمام مردان تمام زنان را در موقعیت ترس و تهدید  واقعکه در است 
کنترل ضروري و مستمر زنان توسط  يکنندهدهند. این تضمینمیقرار 

 اقتصادي ـ مردان چه تجاوز بکنند و چه نکنند، به لحاظ سیاسیمردان است. 

 . هربرندمیمردساالر از این وضعیت نفع  ياجتماعی با بودن در یک جامعه ـ

تواند یک میظاهري و موقعیت اجتماعی  يرغم سن، قیافهزنی نیز علی
  4قربانی باشد.

گرانه، سلطه يس آن زن و مرد جنبهأو در ر هاروابط بین انسان کهاین
تکامالت و تحوالت طبیعی و الزامی و  هیچ ربطی به ،گرانه و نابرابر داردستم

از همان  اشته و ندارد بلکهذاتی جامعه و خصلت نوع بشر (زن و مرد) ند
گیري این روابط دالیل کامال مادي داشت. دلیل شکل ،ابتداي تاریخ بشري

این تغییر تولیدي صورت گرفت. نیروهاي  آن نیز تغییراتی بود که در خصلتِ 
پیشرفت کرد، یعنی  تولیديدلخواه مردم نبود و زمانی بود که نیروهاي به

این خود به نتایج و عواقبی انجامید که آن کشاورزي و دامپروري رشد یافت. 
شرایط بهتر  داشتندلیل بهبرخی  کهاینینی نکرده بودند. مثال برا پیش

جغرافیایی و یا بدنی، توانستند تولید بیشتري داشته باشند و در وضعیت 
بهتري قرار بگیرند و برخی کمتر داشته باشند و یا اصال نداشته باشند. این 

که باعث شد برخی به تغییرات در روابط تولیدي انجامید  بود کهفرایند 
ت اجتماعی شوند و از این رو و بتوانند مالک ابزارتولید و در نتیجه مالک ثرو

این تقسیم طبقاتی بود  يم با آن مردم به طبقات تقسیم شدند. در نتیجهتوأ
بق با در عین حال تغییراتی منط که زنان نیز به زیر سلطه مردان در آمدند.

و نیازها و احساسات  هاآن در سیاست، ایدئولوژي، فرهنگ و البته در خواسته
 و حفظ را تضمین دهیسازمانمردم صورت گرفت تا این نوع شکل نوین 

  5کند.

  مردساالر است يتجاوز محصول یک جامعه -2
 يي جامعههاکند که تجاوز تنها یکی از نشانهمیاین نظریه بحث 

، نه تنها یک عمل جنسی نیست بلکه اعمال خشونت بر زن مردساالر است
ي سیاسی که خود هااین اعمال خشونت توسط عوامل و انگیزه .باشدمی

 ـ د و قدرت سیاسینشومیاند حمایت و تقویت گر و سرکوب کنندهسلطه
 .داندمیمردساالري را علت آن مردانه یعنی  ياجتماعی و فرهنگ با سلطه

کند که میبحث » سیاست جنسی«خود معروف اب کیت میلت در کت
میان دو جنس سیاسی است. او سیاست را مناسباتی مبتنی بر  يرابطه

ها گروهی از اشخاص به دست آن يداند که به وسیلهمیسلطه و قدرت 
کند هر زنی که از میآیند. او خاطر نشان میگروهی دیگر تحت کنترل در 
مردان براي تربیت او به زور  ،خودداري نمایدپذیرش ایدئولوژي مردساالري 

هاي مردساالري نظر میلت ترس و تهدید در تمامی جنبهبه. شوندمتوسل می
 بارزي از این سیاست اعمال قدرت است. يحضور دارد. تجاوز نمونه

تجاوز شکلی از ابراز خشونت است و مکانیسمی «دورکین یا از نظر آندر
یی سلطه و قدرت خود را بر دیگران ایجاد، هاوهاست که با آن افراد یا گر

یک ابزار سرکوب و بیان قدرت  عنوانبهکنند. تجاوز همواره میتقویت و بیان 
ي طبقه، کاست، نژاد و ... استفاده شده منظور اعمال اتوریتهبهیا  هادر جنگ

د، منظور تهدیبهدرت استفاده از قاست. بنابراین تجاوز یعنی استفاده و سوء
و کنترل افرادي که در موقعیت پایین قرار دارند. قدرت  فرودست کردن

کنند که میساختارهاي سیاسی و باورهاي اجتماعی هم فرهنگی را ایجاد 
تعاریف متفاوتی از زنانگی و  زنان در آن قدرت و موقعیت پایینی دارند، و هم

 او سپسجا صحیح است. بحث دورکین تا این» دهند.مردانگی ارائه می
را مرد بر زن  يسلطهو است سیستمی با قدرت مردانه که سیستم موجود 

درست است که این نیز  داند.میدهد را علت تجاوز میجلوه کامال طبیعی 
مرد بر زن را طبیعی جلوه  يکه سلطه مردانه يزنان در سیستمی با سلطه

سر هبمی ما در سیستله این است که أشوند. اما مسمیسرکوب  ،دهدمی
نیز در کنار و ...  نژادي، ملی از جمله ستم هااستثمار، انواع ستمکه بریم می
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  عکس ازJoe Kaczmarek 
 ها بگویید تجاوز نکنند!به من نگویید چگونه لباس بپوشم! به آن

. از شروط کارکرد آن هستند و مردساالري جنسیتی ستم
ي این گرانهدلیل طبقاتی بودن و ماهیت ستمبهاین 

بیولوژي  يچه در زمینه هاتفاوت يسیستم است که کلیه
تضادي  ، به منشأهاآن نوع بشر و چه تقسیم کار بین

 شوند.میخصمانه مبدل 
یک تفاوت کلیدي در «گوید: می 6رمیل سوزان براون

تحریکات  يمیزان انگیزه به داشتن سکس، نبود دوره
این ترتیب بهجنسی در نوع بشر از جنس زن است که 

را هر روز و هر لحظه براي آمیزش آماده نشان  هاآن
ید از زمان تحریک شدن دهد. زنان عالمتی قابل دمی

دهند و برعکس داراي یک سیستم میخود نشان ن
ي روانی، تمایالت و لذت هستند. هاپیچیده از عالمت

گیري بیولوژیک، مرد بدون وجود یک سیستم جفت
این  کهاینجنسی با زن شود بدون  يتواند وارد رابطهمی

ي بیولوژیک باشد و در نتیجه هارابطه وابسته به دوره
توانند تجاوز کنند. مردان سپس با گذشت زمان یم

این کار ادامه بهتوانند تجاوز کنند و میمتوجه شدند 
این را نیز یاد گرفتند که با تحت سلطه گرفتن و  کهایندر عین  ،دادند

و  ترسندمی، خورندمیشدت ضربه بهسرکوب زنان از طریق سکس، زنان 
 »آیند.میتحت کنترل در 

اقع در تالش است تا بگوید تجاوز مرد بر زن در راستاي تفاوتی میلر در و
نحوي که این تفاوت تبدیل به بهاست که بین بیولوژي زن و مرد وجود دارد 

ند. در اقدرت نابرابر شده است که زنان در آن همواره فرودست يیک رابطه
درت اي که مردان قارزش قلمداد شدن زنان از سوي جامعهعین حال نیز بی

نحوي که مردان نه تنها براي ارضاي امیال بهنهادینه شده است  ،را دارند
شان نیز تمایل به اعمال قدرت و سلطه بر زنان دارند بلکه از آن جنسی

جا اینبهرسد مینظر این ترتیب بهبهاند. عنوان ابزار سرکوب استفاده کردهبه
تجاوز، در ذات قدرت  طور مشخصرسیم که دلیل ستم مرد بر زن و بهمی

 ي»نتیجه«مردساالري  در حالی است کهاین  ست.هامردانه و بیولوژي آن
 »بیولوژیک«یا  »یذات« طلبیبرتري ي»نتیجه«ساختار قدرت مرد بر زن و یا 

ا نه تنه قدرت موجود است اما این رابطه يزن و مرد رابطه . بینمردان نیست
کشمکش و یا  بر سر له نیزأمس وده بلکهقدرت و سلطه نب يیک رابطه» ذاتا«

زمانی به قول براون میلر این رابطه به یک  .رقابت براي قدرت نبوده است
که شرایط مادي جامعه و  شد کشمکش بر سر قدرت از سوي مردان مبدل

 .ي تولیدي و اجتماعی تغییر کردهادهیسازماندر نتیجه 
قدرت ذاتی روشی  این کشمکش بر سر«گوید: میاو در جایی دیگر 

کنند. به زنان میاست که در آن دو جنس با هم رابطه اجتماعی برقرار 
شود. میمنفعل و مطیع بودن و به مردان فعال و مسلط بودن آموخته 

شود و در مردان میاحساساتی بودن، مهربانی و دلسوزي در زنان تشویق 
شوند مید اجتماع گیرد. در نتیجه مردان به روشی وارمیمورد سرزنش قرار 

ي مردانه را پرورش دهند. هاانگاره ارزش قلمداد کنند و خودتا زنان را بی
دهند و حتا یاد میپس از این مردان دشمنی به زنان را در خود رشد 

گیرند که از طریق سلطه به برانگیختگی جنسی برسند. این ساختار می
ت جایی که خشونت قدرت براي حفظ یک ساختار سلسله مراتبی موجود اس

و این در نهایت براي حفظ پدرساالري، حفظ  ؛وجود دارد و ضروري است
 »است. قدرت و در نتیجه حفظ مالکیت خصوصی ضروري

کلیت خود  در اعمال قدرت مردان جا این است کهاستدالل میلر در این
مبتنی بر مالکیت خصوصی ضروري  براي حفظ یک ساختار سلسله مراتبیِ 

که این ساختار قدرت مرد بر زن براي حفظ  درست است گفت باید .است
یک جانبه  پدرساالري و در نتیجه حفظ مالکیت خصوصی ضروري است اما

حفظ مالکیت خصوصی تنها محدود به  کرد.توان به موضوع نگاه مینیز ن
حفظ پدرساالري نیست و حفظ نظام سلسله مراتبی هم تنها براي حفظ 

  نیست.ن قدرت مرد بر ز يسلطه
به جوانب بسیار  کید ویژه دارندنظریاتی که بر مردساالري تأدر مجموع 

صحیحی از رابطه بین ساختار سیاسی قدرت و مردساالرانه بودن آن بر امر 
د که این نکنمیو یادآوري  پرداختهطور مشخص تجاوز فرودستی زنان و به

نهاد سیاسی  سلطه و تجاوز در راستاي تضمین اعمال قدرت و سلطه یک
مبتنی بر تمایز جنسیتی است، و این دولت و سیستم مردساالر است که 

دهد و خود میستیزانه را نیز در همین راستا در جامعه اشاعه فرهنگی زن
یی هم چون هاطور مثال پدیدهنقش مستقیم در فرودستی زنان دارد. به

تم انجام و فروشی و پورنوگرافی همه از سوي این سیسقاچاق زنان، تن
ثیر مستقیم در تجاوز بر زنان و فرودستی آنان دارد. این أشود و تمیحمایت 

مرد بر  يمردساالري و سلطه پردازان اما در عین حال بر این باورند کهنظریه
باشد. می ،مردان است يیک سیستم در خود که مبتنی بر قدرت و سلطه زن

و درست است که یز است ستدرست است که این سیستم مردساالر و زن
گیري تضاد بین زن و ي شکلهاتفاوت بیولوژیک بین مرد و زن خود نطفه

نام اي بهاین تضاد و ظهور پدیده يگرانهمرد را نهفته دارد، اما تبارز ستم
دالیل مادي داشته و در ظهور مالکیت خصوصی و مردساالري و ستم بر زن، 

 طبقه ریشه دارد. 
ي هارغم گامپردازان علیشود که این نظریهمیاین به هر حال نتیجه 

طور کل ستم و خشونت) بر زن (و به اي که در شناخت و تحلیل تجاوزارزنده
یا اند، در نهایت و جوانب مهم نقش مردساالري بر زندگی زنان برداشته

دلیل بهو یا  دهندمیاي را در جهت از بین بردن آن ارائه نحلی ریشهراه
 حل صحیح و علمی برسند.توانند به راهمیحلیل یک جانبه، نهایتا نهمین ت
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ي جلوگیري از تجاوز هابرنامهپردازان این است که از نظریهبرخی حل راه

دفاع از خود را  هاآنبهو  دادباید بر روي زنان و دختران جوان تمرکز را 
به  زنان باید بدانند که چطور نقش قدرت و سلطهطور همین. آموخت
در عین حال کید دارند که أت هاآنکند. میمردان به تجاوز خدمت  يانگیزه

شدت مجازات به رامتجاوزین  و قوانین نیز باید بدون تبعیض جنسی باشد
وانین در آن جاري اي که قکنند. این یعنی قوانین را دیدن و بستر مادي

 ه انگاشتن.کند را نادیدمیآن خدمت بهگیرد و می است، از آن منشأ
نیازمند بازسازي را از بین بردن نهایی تجاوز  ،از سوي دیگر نیز برخی

ي اجتماعی که شامل تجدیدنظر در روابط دو جنس هاعظیمی در ارزش
انتظارات  يوسیلهبهي جنسی دیگر هانقشاین شکل که بهدانند. می تاس

 7ي جنسی و قدرت تعریف نشوند.هااي مبتنی بر انگیزهکلیشه

 گوید: میکیت میلت 
آن تعداد هستیم که تاریخ بشر را از راه دگرگون کردن بهما زنان «

اي عوض کنیم. و اصول پایه هاآگاهی مردم و در نتیجه دگرگونی در ارزش
نیاز به  هاداریم. براي بازسازي ارزش هاکار ما نیاز به بازسازي ارزشبراي این

نیز بایستی به سرکوب تمام  هااینداریم. براي همه  »ازسازي شخصیتیب«
و بفهمیم که انقالب در  ؛ه خشونت، سلطه و قدرت پایان دهیممردم، ب

اولیه براي هر تغییري است بلکه یک اصل  يسیاست جنسی نه تنها پایه
ابتدایی در هر تغییري در جهت داشتن زندگی بهتر است. انجام یک انقالب 

به تغییر در میزان آگاهی است که با اجتماعی و فرهنگی در جهان، وابسته 
ي یک تعریف نوین نوین بین زن و مرد برقرار شود، و ارائه يآن یک رابطه

 » قید و شرط آن باشد.براي بشریت و شخصیت بشر جزء بی
انقالب «، »ارتقاي آگاهی«کند و آن کیت میلت بر امر مهمی اشاره می

اما . این کامال صحیح استو  است »انقالب در سیاست جنسی«و  »اجتماعی
انقالب «بدون یک تنهایی و به انقالب این دوتحقق له این است که أمس

منظور تحول عمیق در زیربناي (و به »سیاسی و قدرت در روبنا ايریشه
له زنان جداي أ. زیرا که مسي تولیدي) ممکن نیستهاجامعه و روابط و شیوه

 که توسط روبناي سیاسیِ  ،عهاز دیگر مسائل و تضادهاي درون این جام
نیست و بدون تالش در جهت از شود، میگر اعمال طبقات استثمارگر و ستم

نیز » انقالب جنسی«ي اجتماعی، هاو تضاد ، استثمارهابین بردن دیگر ستم
 توان بدون داشتن یک انقالب عمیق و رادیکالمینچنین همناممکن است. 

ي ستم، هابین بردن محافظین و ریشه ازدر ساختار سیاسی جامعه و بدون 
معینی » آگاهیارتقاي «و براي کسب و شرایط مناسب مادي الزم  يزمینه

ي هاسیاست) و نه اصالحکن کردن (و ریشهکه جهت از بین بردن 
، اجتماعی، فرهنگعمیق در روابط ي هادگرگونیایجاد جنسی،  يگرانهستم

را فراهم کرد و انقالبی در سیاست و اخالقیات و ... ضروري است  هاارزش
 جنسی و به قولی انقالب اجتماعی پدید آورد. 

 تجاوز محصول یک جامعه طبقاتی مردساالر است -3
با ساختار  طبقاتی يي جنگی است که از سوي یک جامعهتجاوز فشرده

، انشود. هدف نیز فرودستی زنمیگرانه و مردساالرانه علیه زنان اعمال ستم
کر و بدن و امیال جنسی، سرکوب شدید و ترس و رعب و وحشت کنترل ف

سطله بودن زنان، قدرت  است تا بدین وسیله تحتِ  آنانافکندن در وجود 
فرودست زنان در تقسیم کار نابرابر  گاهجاينابرابر مرد بر زن و نهادینه کردن 

 گرانه تضمین شود. تجاوز به زنان یا در جهت تنبیه زنانی است کهو ستم
کنند و دیگر حاضر میآگاهانه یا ناآگاهانه در برابر مردساالري شورش 

یا بیان صرف ابزار جنسی فرودست خود قرار گیرند،  گاهجاينیستند در 
یا ابزاري براي سرکوب یک گروه، طبقه و یا یک ملت است  و ؛زن است بودنِ 

اقع شان. در تجاوز به یک زن در وتحت سلطه بودن گاهجايجهت تحکیم 
 گیرند. میتمام زنان مورد تجاوز قرار 

به جهانی که در آن هستیم نگاه کنیم. سهم زنان جز خشونت افسار 
گسیخته و سیستماتیک، تهدید و تجاوز، چیز دیگري نیست. در تقسیم 

بینیم زنان به معناي واقعی کلمه ابزار میکاري که در جوامع طبقاتی موجود 
ل هستند. فروش زنان و دختران جوان در تمام مثو ابزار براي تولید ،جنسی

م زن نیز حِ نقاط جهان را ببینیم که در اشکال گوناگون در حال انجام است. رَ
شود. زنان هنوز براي داشتن حق میدر کنار بدن و سکس او به اجاره گرفته 

جنگند. این فرودستی مرتبا به اشکال مختلف از زبان میجنین  سقط
در اینترنت، در رادیو، تلویزیون،  ات، مذهب، مدرنیته و ...، تبلیغهارسانه

شود و به خورد میتولید ر فیلم و موسیقی ... تولید و بازروزنامه و مجله، د
است. حق تملک بر  »گاهشرم« سراپاشود. از دید مذهب زن میجامعه داده 

سمبل داري که خود را سرمایه ياو کامال قانونی و الهی است. در مدرنیته
است او را به  »آزاد«است که هرکس لکی داند، زن مِ میآزادي و دمکراسی 

است ارباب خود را انتخاب کند و خود را  »آزاد«تصاحب درآورد و زن نیز 
راقب باشد در اختیار مردساالري قرار دهد. زن در هر حالت باید م »آزادانه«

 تر نکند. پایش را از گلیمش دراز
ر هند مورد تجاوز قرار گرفت، متجاوزین فقط د »امانت«زمانی که 

ه به او بفهمانند دلیل سرکوب او و ابراز تحت سلطه بودن او و این کبه
 .دانستند »حقش«و  هاو کجاست به وي تجاوز کرد »واقعی«و نقش  گاهجاي
بودن  »واقعی« ي جامعه در رابطه با زنِ ها»رمنُ«از او  هاقول خود آنبهزیرا 

یی که در آن نیمی از بشریت باید در موقعیت هاه بود. نرمسرپیچی کرد
که زنان در زندان تحت فرودست و تحت سلطه باشند. زمانی

قرار  ـ یعنی تجاوز ـي جسمی، روحی و روانی ترین نوع شکنجهسیستماتیک
قربانی بودن، در کنترل بودن، هیچ و فرودست هدف  گیرند نیز قرار استمی

ی را در گاهجايفهمانده شود در واقع چه نقش و  هاآنبهبودن واقع شوند و 
شان تحت نام زنان از سوي شوهران شماري که برجامعه دارند. تجاوزات بی

نقش ابزار جنسی  يشود نیز تنها در راستاي همین ایدهمیانجام  »سکس«
او در ارضاي نیازهاي جنسی مرد در  يبودن زن، فرودست بودن او و وظیفه

 .باشدمیایطی هر شر
مند این به پورنوگرافی نگاه کنیم که تمرین سیستماتیک و هدف

قدرت نابرابر بین زن و مرد است. نمونه و انعکاسی است  يفرودستی و رابطه
دیده و ارباب گر و ستماي مردساالر که به ستمترین شکل جامعهاز دهشتناك

ترین و وحشیانهو برده تقسیم شده است. تحقیر و تسخیر بدن زن به 
کند زنان پست و حقیر و میترین شکل ممکن است که به جامعه القا عریان

برند. میخواهند و در نهایت از آن لذت میاند و خود نیز این را الیق شکنجه
تصاویري خیالی نیستند. این تصاویر کامال واقعی بوده و بر تن و بدن  هااین

خیال «شان قرار است براي بینندگانشود که میي واقعی انجام هاانسان
واقعی است نیز  ،کنندمیکه تلقین  »خیاالتی«ثیرات این أاشد. تب »پردازانه

آورد. میهمراه که نفرت از نیمی از بشریت و تحقیر او را بهطوري به
ترین شکل تبلیغ و به رسمیت شناساندن تجاوز است. پورنوگرافی قبیح

با زن و تمام اعضاي بدن او هر کاري را کرد. به  توانمیگوید میپورنوگرافی 
توان تجاوز کرد و به اشکال گوناگون میاي هر بخش از بدن او و با هر وسیله

 زور متوسل شد. 
طور سیستماتیک در جوامعی که در آن هستیم بهزن افکار ضداین 

شک خصلت مردساالر دارد و حفظ شود. این جوامع بیمیتبلیغ و تمرین 
 مردساالري از اهداف اصلی آن است. اما وجه تمایز این يو سلطه قدرت
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در این داند میقبلی که مردساالري را ریشه ستم بر زن  ينظریه با نظریه

بیند. نظمی میموجود نطبقاتی اي جدا از نظم است که مردساالري را پدیده
گر و مارست، به ارباب و برده، به استثکه جامعه را به طبقات برتر و فرود

 دهیسازماندیده تقسیم کرده است. هر نوع گر و ستماستثمارشده و به ستم
ي طبیعی بین افراد و تفاوت در کاري هاآیا تفاوت کهایندر روابط اجتماعی، 

گیرد یا نه، میگرانه به خود ستم يدهند (تقسیم کار) جنبهمیکه انجام 
کشی از دیگران ل بهرهبَستند که از قِاین نیازمند هبهآیا فرد یا افرادي  کهاین

این است که بهمین کنند یا نه، وابسته أمنافع خود را تو ستم بر آنان 
خود  دستاي در سرنوشت تولیدات و ثروت جامعه را چه کسانی و چه طبقه

در همین راستا هم بود که برند. میکار دارند و در راستاي چه منافعی به
نابرابر در تولید و تملک ثروت  گاهجايگرانه و مست کارِ  تقسیمِ  يلهأمس

تولیدمثل براي به تنها  نقش زن در این تقسیم کارجامعه نیز ضروري شد. 
مرد جهت تداوم مالکیت خصوصی او، و به ابزار جنسی براي خشنودي مرد و 

این نوع  ،در واقع به یکی از بردگان مرد افول کرد و موقعیتی فرودست یافت
و گرانه ت زنان ضروري بود که حفظ شود تا نظم نوین ستمنقش فرودس
تولید و به  »نیاز«رو از این در کلیت خود بتواند سرپا بایستد.استثمارگر 

اي که در بازتولید فرهنگ و ایدئولوژي خاص و مناسبات اجتماعی ویژه
و تا بتواند بر این نابرابري صحه گذاشته  وجود آمدبهباشد نیز مطابقت با آن 

تجاوز یکی از نوع بشر بداند.  »ذاتیِ«و  »طبیعی«، یا »الهی« آن را
ترین شکل تضمین این فرودستی و یادآوري نقش فرودست زن در متمرکز

آن نیازمند بهو مردساالر اي است که این نظام طبقاتی گرانهتقسیم کار ستم
 است.

ابزار  یک يمثابههمواره بهدر طول تاریخ طبقات مردساالر بدن زن 
جنسی، و در خدمت تولید نسل آینده بوده، کار و محصول کارش تحت 

جوامع امروزي نیز  مرد، در خدمت و وابسته به او بوده است. يتملک و سلطه
در هر  ،اصطالح پیشرفته و مدرنبهمانده و مذهبی و چه چه با روبنایی عقب

ان دارند فرقی فرودست زن گاهجاي يحال در نقش و کارکردي که در زمینه
گیرد. زیرا هم با سنن و میندارند و تجاوز به زن در تمام نقاط جهان صورت 

در هم آمیخته است  گرستم تاریخ طبقات هاي کهنه برگرفته از قرنهاارزش
و در هر دوره تملک بدن زن توسط مرد، و هم شرط استثمار و ستم است. 

وع فرهنگ و باور نسبت به زن جداي از این ناز این تاریخ، تحت هر شرایطی 
 نیست. 

شناختی چیزي تکامل و یا زیست يخالف نظریهبنابراین تجاوز به زن بر
خ به میل گیري و یا تفاوت در پاسدر راستاي تکامل در رقابت براي جفت

ي مردان هامثل، و یا ناشی از طبیعت هورمونجنسی و یا میل به تولید
  طبیعی در کار نیست.نیست. هیچ چیز ذاتی و هیچ نیاز 

شان به امیال جنسی خود را و رفتارشان و دیدگاه هامردم خواهش
طور بهرا در هوا و یا  هاو نژاد ها، ملیتهانسبت به زن و یا دیگر جنسیت

کنند. در هر عصر و میخود ایجاد ن »ذات و سرشت«بخشی از  عنوانبهمجرد 
و  دهیسازمانرا  هاگونه رفتاراي روابط اجتماعی موجود است که اینجامعه
را  هاي مردم در مورد آنهاو دیدگاه هاکند. نیازها و خواستهمیگذاري ارزش
به لحاظ تاریخی طور اجتماعی شکل گرفته و ی که بهیهاعنوان مقولهبهباید 

ي تولید، روابط مرتبط هستند با تولید، شیوه هایابند بفهمیم. اینمیتکامل 
از سوي دیگر مردساالري نیز سیستمی جدا . وبناي منطبق بر آنتولیدي و ر

از نظم طبقاتی موجود نبوده بلکه در آن تنیده و یکی از شروط بقاي آن 
 است.

 

 چه باید کرد؟
حلی که هدفش صحیح نیازمند تحلیلی صحیح است. راه حلِراه يارائه

از سویی ما  حلِ هرا تنها جلوگیري از تجاوز نیست بلکه از بین بردن آن است.
 »اندازغلط«و یا حرکات  »آمیزتحریک«ي هاسرزنش زنان در پوشیدن لباس

 و یا بیرون نرفتن از خانه و ... ؛ور دیگري تعبیر کنندطرا بتوانند که مردان آن
قانون نیز نیست که بتوان با اصالحاتی  قانونی و یا ضعفِ له بیأنیست. مس

 .آن از تجاوز جلوگیري کردرد و با اتکا بهبه اصطالح آن را پیشرفته کچند 
ایجاد توانند میکه در جامعه ی نیز با وجود تغییراتترین قوانین پیشرفته

 ياي مداوم در عرصهخود و بدون داشتن مبارزه خوديِبه، نه تنها کنند
جهت انقالبی در دورنمایی بدون داشتن  سیاسی و فرهنگی ... بلکه ـ اجتماعی

... و از بین بردن شرایط گونه تجاوز و ستم و سلطه و استثمار هر از بین بردن
تجاوز را  يلهأهرگز نخواهند توانست مس، هاتولید آنوامل تولید و بازو ع

دن تجاوز باید مردساالري موضوع این است که براي از بین بر د.کن کننریشه
نمود. این نا و فرهنگی نوین ب هااي نوین با ارزشکن کرد و جامعهرا ریشه

توان گام اولیه را میرا دریافت در غیر این صورت نضرورتی است که باید آن
فرهنگ و  يدر عرصهاین انقالب جهت از بین بردن تجاوز برداشت. اما 

اي در مجبور است در راستاي یک انقالب ریشهایدئولوژي و روابط اجتماعی، 
است. نظامی گر وز و خشونتخود متجا این نظامروبناي سیاسی جامعه باشد. 

ي گوناگون، جز بر هاشیوهبهافکار ضدزن  ياشاعه يجز بر پایه است که
فرودست کردن نیمی از  يتقدس حق مالکیت خصوصی، جز بر پایه يپایه

ایجاد  يجامعه و امتیاز دادن به نیم دیگر براي کنترل کل جامعه، جز بر پایه
 يلی، نژادي و روابط قدرت، جز بر پایهو حفظ تمایزات طبقاتی، جنسیتی، م

همین بهتواند موجودیت و کارکرد دیگري داشته باشد و میستم و استثمار، ن
، در روابط، فرهنگ و ایدئولوژي و را در تار و پود جامعه هاایندلیل 
براي از بین بردن تجاوز ما  حلراه از این روتنیده است. ي آن هاارزش

ناپذیر است که مردساالري بخشی جداییداري سرمایه نظام طبقاتیسرنگونی 
کن از کارکرد آن است. این نظام هرگز اصالح نخواهد شد، هرگز قادر به ریشه

 خواهد برد. نوع بشر را در کل به قهقرا و  کردن تجاوز نخواهد بود؛
دادن مبارزه در جهت انقالبی ما سازمان  در نتیجه تنها راه مقابلِ

متشکل شدن و توانند با میعنوان نیمی از بشریت زنان بهاي است. ریشه
نقشی عظیم داشته در این انقالب  دیگر اقشار مردم رشد آگاهی خود و

ترین انقالب در تاریخ بشریت است، مبارزه براي باشند. انقالبی که رادیکال
کننده از آن است، هدفش رهایی کل اساسی و تعیینشرط رهایی زنان یک 

ستم و استثمار و گام برداشتن  هر نوعت، جهشی است به وراي بشریت اس
شرایط مادي و ایدئولولوژیک  يدر مسیري است که به دگرگون کردن کلیه

را  ايجامعهو  نجامداکند بیمیستم و استثمار را تولید و تقویت  اینکه 
انقالبی رادیکال صورت که در افکار و اذهان و روابط مردم  وجود آوردبه
 يي کهنههاافکار سنتی بلکه از تمام ایده ينه تنها از کلیهکه  نحويبه فتهگر

 ✦8.شده باشدمنطبق بر مالکیت نیز گسست 
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 جاوز           وت

 
 

 

 

 

 پ. نسیم 

جنسی دختران  در چند ماه گذشته موارد هولناك تجاوز و آزار
نوجوان در ابعادي وسیع و گسترده شهرهاي مختلف خردسال و 

 بریتانیا را به لرزه درآورد.
 

آشنا اي پسربچه مدرسهاي سالگی با عده 12اِما یکی از قربانیان از 
کنند. این دوستی میدوستی برقرار  يبا او رابطه هاشود که آنمی
ت و در انجامد سپس او را به مرکز شهر رادرهام دعومیبه طول  هاماه
را دوست خود  هاکنند. او آنمیآشنا  تراو را با افراد مسن جاآن
تالش نکرده بودند او را برنجانند،  هاآورد، تا این زمان آنمیحساب به

احساس ناراحتی و یا عدم امنیت کند. تا  هایا باعث شوند که او با آن
انه به صورت وحشی بار یک شب سالگی براي اولین 13این که در 

بار توسط مردانی یکاي گیرد، از آن به بعد هفتهمیمورد تجاوز قرار 
شد. او را تهدید کردند که میتر از او بودند به او تجاوز که بسیار مسن

ادامه ندهد به مادرش صدمه و تجاوز خواهند کرد.  هااگر به دیدن آن
مورد را پس از مدتی از او خواستند که با مردان دیگر بخوابد. او یک 

آورد که یک روز که در یک اتاق بود مردان متفاوتی یکی میبه یاد 
کردند و او مجبور بود میشدند و به او تجاوز میبعد از دیگري وارد 

 خواستند تن دهد.می هاآن چه که آن به
 

از  کردمیسرپرست زندگی دختران بی يسارا دختري که در خانه
 خودش ياین باندها افتاد. به گفتهسالگی در دام یکی دیگر از  11

تا  40سال ادامه یافت که  6یا  5جنسی از او  ياستفادهتجاوز و سوء
 گرفت.میمرد را در بر  50

 

اي ساله همراه با دوستانش بیرون از مغازه 14یک روز که جسیکاي 
شروع  هایی پیاده شد و با آنه بودند، مردي از ماشین مدل باالایستاد

را به یک دور زدن با ماشین دعوت کرد.  کرد. او جسیکاصحبت  به
... خواستم که با او باشم میگوید، من از او خوشم آمد و میجسیکا 
جنسی از جسیکا پس از مدتی آغاز شد. تجاوز  ياستفادهاما سوء

 ادامه یافت. هاهمراه با خشونت توسط مردان مختلف براي سال

 

 

 آزار جنسی در انگلستان 
 

سارا و جسیکا تنها دختران خردسالی نبودند که در دام باندهایی افتادند  ،اِما
د تجاوز، اذیت و آزار جنسی قرار دادند. را مور هاي متوالی آنهاکه سال

طبق گزارش مستقلی که توسط پرفسور الکسیز جِی در تابستان گذشته 
 دختر جوان 1400حداقل  2013تا  1997هاي بین سال ،منتشر شد

ساله در شهر نه چندان بزرگ رادرهام واقع در جنوب  14تا  11
زن شدند. در ضدیورکشایر در شمال انگلستان اسیر این باندهاي تبهکار 

این دوران این دختران خردسال توسط متجاوزین متعدد مورد تجاوز 
دیگر شمال انگلستان فرستاده ي هرهاگرفتند، به شمیوحشیانه قرار 

شدند و مورد ضرب و شتم و تهدید قرار میشدند، زندانی می
 گرفتند. می

اذیت و آزار جنسی از دختران نوجوان در رادرهام  يچند که دامنههر
همین  یابد،میجا خاتمه نطور هولناکی گسترده است اما ابعاد قضیه بدینهب

ستفاده در دیگر شهرهاي شمالی انگلستان امتد تجاوز و سوء شیوه و
چنین در برخی شهرهاي مرکزي و جنوبی انگلستان صورت خاص اما همهب

 جریان داشته است.
 2012در ماه مه  هاآن در راك دیل نزدیک منچستر است که یکی از باند ينمونه

 ياستفادهدختر جوان مورد تجاوز و سوء 47مورد محاکمه قرار گرفت. حداقل 
 جنسی این باند قرار گرفته بودند.

در داربی شهري نه چندان کوچک در شرق میدلند، باندهاي تجاوز جنسی در 
بارترین ساله را در یکی از خشونت 18تا  12ي اخیر بیش از صد دختر بین هاسال

افشاء شده است و احتماال ها تنها بخشی از آن دادند. امامیاشکال مورد تجاوز قرار 
 .انددیگري وجود دارند که هنوز فاش نشدهموارد 

 دختر 400تا  300بین  منتشر شد، 2015طبق گزارشی که دو ماه پیش، مارس 
در دام باندهاي  2012تا  2004ي هادر آکسفورد بین سال ساله 15تا  11نوجوان 

 شد و با الکل و یامیداده  هدیهها . به آناندجنسی افتاده ياستفادهتجاوز و سوء
را تحت نظر ها چنین آنو همکردند؛ میرا وابسته به خود ها و کوکائین آن کِرَك
کردند. این دختران از طریق واژن، میشان را تهدید يهاو خانواده دادند؛میقرار 

گرفتند. طبق این میاورال و آنال برخی اوقات توسط چندین مرد مورد تجاوز قرار 
یافت. برخی دختران از میت تا چندین روز ادامه گزارش تجاوز جنسی برخی اوقا

در شهرهاي ها شدند و به مسافرخانهمیفروشی به دام انداخته ابتدا به هدف تن
شدند. این دختران مورد میدیگر مثل برادفورد، لیدز، لندن، اسلو و برنموث برده 

 گرفتند.میو شکنجه قرار  خشونت جنسی افراطی
جنسی از دختران نوجوان در آکسفورد  ياستفادهه سوءبراساس گزارش مربوط ب

گران خود را استفادهکرده بودند و سوء فروشی مجبورساله را به تن 12یک دختر 
دانستند. مثال در یک مورد رئیس باند حرف اول اسم خود را میمالک این دختران 

حک کرده بود و از مردانی که با او سکس داشتند بین  بر بدن یک دختر جوان
 گرفت.میپوند پول  600تا  400
جامعه  ياین تجاوزات جنسی به دختران از قشرهاي پایین و شکننده ينمونه

وب غرب انگلستان هم افشاء شد که به تیز در بریستول در جنسزنتوسط باندهاي 
 ه انجامید.در نوامبر گذشتها محکوم شدن گروهی از آن
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ترین وجهی ي آن در تلفورد بود که مردان به فجیعهاچنین نمونههم

 دادند.میقرار  و تجاوز جنسی دختران نوجوان را مورد خشونت، شکنجه
شایر بوده، که همانند دیگر آن در پیترزبورو در استان کمبریج ينمونه

و آزار جنسی قرار  تر مورد اذیتموارد دیگر دختران نوجوان توسط افراد مسن
 گرفتند. می

تیزانه در آن کشف شد، سزناین جنایات  يآخرین شهري که زنجیره
ي استان یورکشایر است. گزارش شده هایکی دیگر از شهر شفیلد بود که

ي جنسی در این شهر هااستفادهدختر قربانی اذیت و آزار و سوء 200بیش از 
 .اندبوده 2013تا  2007ي هابین سال

تیزانه است که علیه دخترانی که هنوز سزناز جنایات اي این تنها گوشه
شده میشان در جامعه بنهند، اعمال گامی فراي اولین قدم اندفرصت نکرده

چه که در یکی دو سال گذشته کشف و افشاء شده است، است. با توجه به آن
متعدد  خروار است و شکی نیست که موارد يدهد که مشت نمونهمینشان 

دیگري وجود دارند که یا هنوز افشاء نشده است، و یا بنا بر برخی از مصالح و 
 هاکشف و افشاي آن ينیروهاي دولتی اصرار چندانی بر ادامه ،هامحدودیت

 ندارد.

 چه کسی مسئول است؟
که چرا این دختران صداي بدون شک سواالت بسیاري مطرح است، این

 هاکه سوختند و ساختند؟ چرا کسی بداد آن خود را بلند نکردند، چه شد
له مطلع نشد؟ پلیس به کنار أنرسید؟ چرا پلیس قدرتمند انگلستان از این مس

کارکنان خدمات اجتماعی که قرار است از این دختران خردسال محافظت 
کشند کجا میکنند و تحت عنوان این محافظت مرتبا در زندگی مردم سرك 

با خانواده و یا با مسئولین مدرسه  را ر جنسی و تجاوزبودند؟ چرا دختران آزا
مطرح نکردند؟ و باالخره نمایندگان مجلس که قرار است نمایندگان و صداي 

 این مردم باشند، کجا بودند؟
تیز تا جایی که توانستند از سزن کارِ ست که باندهاي تبهواقعیت این

که در آن زندگی اي هتجربگی دختران از زندگی و جامعناپختگی سنی و بی
تا  استفاده کردند. اماکنند و با توجه به شکنندگی آنان به حداکثر سوءمی

رغم کم سنی و شود، علیمیجایی که به خود دختران مربوط 
شان تالش خود را کردند تا صداي خود را به مردم برسانند، تا تجربگیبی

 بتوانند خود را از این موقعیت نجات دهند. 
جنسی را به پلیس گزارش داده است،  ياستفادهگوید که او سوءمیاِما 
کرد! را گم  هامنظور سند به پلیس داد، اما پلیس آنبهیش را هااو لباس

توان به کسی اتهام بست مین »حرف خالی«سپس پلیس به او گفت که با 
 را به دادگاه کشاند؟ هاکه بتوان آنچه رسد به این

جنسی را  ياستفادهکه او تصمیم گرفت که این سوء گوید وقتیمیسارا 
گویی کرد و حرف او را باور نکرد، به پلیس بگوید، پلیس او را متهم به دروغ

خواهد که با میکند و خودش میخودي مزاحمت ایجاد به او گفتند که او بی
  شد.مینزدیک  هابایست به آنمیاین افراد بیرون برود در حالی که از اول ن

بودم و یک دختر اي من در خانه«که در یک مورد  گویدمیاو در ادامه 
داد که چه کارهایی را باید انجام دهم، که ناگهان پلیس میدیگر به من یاد 

که چون چیزي دیده بودند و یا این هاکه همسایهدلیل اینوارد شد، (شاید به
 مشدن او را بهکرد، گزارش گمیسرپرست زندگی دختران بی يدر خانه

لخت و آن دختر دیگر را در حالی که کامال  پلیس داده بودند) افراد خانه من

آید که چشم پلیس به چشم من افتاد می.. یادم بودیم به کنار تخت انداختند.
 »نیست و رفت. جااینکسی  بعدش گفت که

بار او را سوار ماشین کرده و گوید که یک افسر پلیس یکمیچنین او هم
دختران  ياش که خانهپیش این مردان برده و سپس به محل زندگی

 گرداند. میسرپرست بوده است، بربی
شود به ایستگاه پلیس میپدر جسیکا وقتی از موقعیت دخترش مطلع 

گوید که چهار بار در این میدهد. او میاطالع  هارود و موضوع را به آنمی
اگر «خورد پلیس هر بار این بوده که رمورد به ایستگاه پلیس رفته است و ب
 يهاهم حتما بدکاره هاگردد آنمیاین دختر دور و بر این مردان 

خواهی که ما چکار می، بگذار کارشان را بکنند، little slapper اندکوچولویی
... باالخره یک نفر در ایستگاه پلیس رادرهام به من گفت که اگر پی  کنیم

 »دستگیر خواهند کرد. شکایت من به جایی نرسید...مرا  هاکارم نروم، آن
 ...راکدیل، بریستول  آکسفورد، درهام،برخورد پلیس در را ياما این شیوه

به زنان که مورد آزار و اذیت جنسی  هابرخورد آن ياستثنا نیست. این شیوه
 ، تاریخی طوالنی دارد. اندقرار گرفته

تجاوز را  حتار جنسی و یا خواهد آزامیهنگامی که یک دختر جوان 
 يسواالت آزار دهنده رو نشود باید پیههاعتنایی روباگر با بی حتاگزارش دهد 

یا آزار جنسی نیست  پلیس را به خود بمالد. سواالتی که در ارتباط با تجاوز و
شب چه پوشیده  دهد. آنمیبلکه سواالتی است که شکنجه و تجاوز را ادامه 

ی؟ آیا به او دست زدي، کجا را دست زدي، آیا به او بودي، به او چه گفت
چه گفتید و  ،چه چیزي نوشیده بودي ،نزدیک شدي، چقدر نزدیک شدي

کردن زنان و  ربط که بیشتر هدفش توجیه تجاوز و متهمسیلی از سواالت بی
 است.  »هرزگی«یا دختران جوان به 

لکرد مشابهی مین رفاه و امنیت اجتماعی عمؤسسات مربوط به تأسایر م
 این آزار وبهشان را کامال بر گزارشات و شکایت مربوط داشتند و چشم

دادند. مثال در میآن نبهبسته و یا اهمیت چندانی  جنسی يهااذیت
مین ؤسسات تأگوید که او به کارکنان ممیآکسفورد مادر یکی از دختران 

ست این باندهاي کرده که دخترش را از دمیو امنیت اجتماعی التماس  رفاه
جانی که تهدید کرده بودند که صورت دخترش را چاقو خواهند زد و گلویش 

 هاتفاوتی آنبرند، نجات دهند، اما تنها با بیمیاش را مقابل اعضاي خانواده
کردند که دست هیچ کس میشود. سرکردگان باندها نوعی عمل میرو هروب
 ي سال ادامه یافت.اهنخواهد رسید. واقعیتی که سال هاآنبه

که در مورد شهر رادرهام متمرکز شده است بر  گزارش آلکسیز جی
امنیت اجتماعی که  مین رفاه وي نهادهاي تأتفاوتی پلیس و بقیهواقعیت بی

 تأکیدقرار است از این دختران کم سن و خردسال حمایت و مواظبت کند 
یاسی و افسران رهبران س »درماندگی کامل جمعی«ین گزارش از دارد. ا

ي این گزارش گفتهبهکند. میسال ابتداي این وقایع صحبت  12پلیس در 
زیر نظر  مین رفاه و امنیت اجتماعی که همگیمدیران، سطوح باالي تأ

اهمیت گرفتند بلکه بیمیرا نه تنها جدي ن مسألهکردند میشهرداري عمل 
را  »ي جنسی از کودکانهااستفادهسوء« يمسألهو پلیس  ؛انددادهمیجلوه 

کرده است. بسیاري از قربانیان را مورد میي خود محسوب نهاجزو اولویت
را  هااستفادهرا باور نکرده و این سوء هاو حرف آن دادهمیاحترامی قرار بی

 .اندیک جنایت به حساب نیاورده
 کشور را در يکه پلیس هر ذرهاینبهکه با توجه  جاستسوال واقعی این

 ،میل و ارتباطات جمعید و با کنترل تلفن و ايدار هابین دوربینزیر ذره
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سساتی که مؤبهچنین با توجه شهروندان را در کنترل دارد و هم زندگی کلِ

کشند، مگر امکان دارد که جنایاتی با این میپیوسته در زندگی افراد سرك 
نیتی آن دور چشم مسئولین و نیروهاي ام فجعیی و با این گستردگی از

 بماند؟
کند که حائز اهمیت است. در میاشاره اي نکتهبهگزارش الکسیز جی 

ي جنسی دختران هااذیت و آزار سه گزارش دیگر در مورد گزارش آمده که
بیرون آمده است  2006و  2003، 2002نوجوان در شهر رادرهام در سالهاي 

د آزار جنسیِ دختران را در مور» برگردي بروبیشواهد « گفته جِیبهکه 
سرپوش گذارده  هاآن دهد. که بر اولینِ میپلیس و شهرداري ارائه به نوجوان

مالی کردن شود و حرفی از آن در میان نیست که نشان از ماستمی
چنین شوند. هممیپوشی آن وجود دارد و دو تاي دیگر کامال چشم يعامدانه

 ندگان قبلی را تهدید کرده کهکناشاره شده است که پلیس یکی از تحقیق
باندها خواهند داد. در نتیجه او از ترس جان، گزارش را رها بهمشخصاتش را 

 گیرد. میکند و دیگر دنبال آن را نمی
سیستمی است  مسألهست که موضوع تنها اطالعات نیست، اینواقعیت 

زن  رپودش از ستم بو که نه تنها براي زنان ارزشی قایل نیست، بلکه تار 
ي جنسی هولناك از استفادهسوءساخته شده است. در کنار افشاء شدن 
چنین هم ي مختلف، کل کشورهادختران جوان توسط این باندها در شهر

است. مثال جیمی درگیر افتضاحات جنسی در باالترین سطوح آن بوده 
سی بیي رادیویی و تلویزیونی بیهاکنندگان مشهور برنامهسویل یکی از اجرا
سِر) از طرف ملکه نائل شده بود و (مقام به 80و  70ي هابریتانیا که در دهه

در موقعیتی قرار داشت که با باالترین مقامات مملکتی رفت و آمد داشت، 
جنسی از دختران  ياستفادهبعد از مرگش روشن شد که در صدها مورد سوء

ي معروف هاچنین شخصیتهم و خردساالن مستقیما نقش داشته است.
زن شرکت ضددیگري که تعدادشان کم نیست در چنین افتضاحات جنسی 

 هنوز فاش نشده است. ها، نام برخی افشاء اما نام بسیاري از آناندداشته
چنین باید این موضوع مهم را اضافه کرد که باالترین افراد سیاسی از هم

در  ت تاچرمارگر يجمله نمایندگان پارلمان و برخی از اعضاي کابینه
گی تازهبه. اندي جنسی از دختران و پسران جوان نقش داشتههاستفادهاسوء

روشن شده است که مارگرت تاچر گزارشی که در مورد درگیر بودن افراد 
اش در اذیت و آزارهاي جنسی بوده است را از بین برده است که در کابینه

 شود این گزارش مفقود شده است. میحال حاضر گفته 
تیزي گره خورده باشد سزنو پود یک جامعه با  راستی هنگامی که تارهب
جامعه است،  يپایین و شکننده اقشارِ  زنانِ  خصوص نوك تیز حمله علیهو به

و  زن هستندضدهنگامی که گردانندگان اصلی این جامعه تا مغز استخوان 
توان از میظاري گاه چه انت، آناندمشغول هاجنسی از بچه ياستفادهسوءبه

داد دختران جوانی که گرفتار بهسسات آن داشت که دستگاه پلیس و مؤ
  ، برسد.اندمردساالر شده يرحم جامعههاي چرکین و بیچنگال

که هزاران دختر هم بعد از آنآن ،بعد از افشاء شدن جنایت رادرهام
ینک د، اجنسی قرار گرفتن استفادهسوءیی فجیع مورد هانوجوان با شیوه

نوعی دیگر سرهم بندي بهرا  مسألهتا  اندپو افتادهتکابهگردانندگان این جامعه 
کنند که قضیه آزار میتالش  هانوعی دیگر اغفال کنند. آنبهبار مردم را اینو 

 ينمایش اصرار و انکار بین کمیته يو اذیت جنسی در رادرهام را با مضحکه
دولت در رادرهام سرهم بهسسات وابسته ر مؤن و مسئولین پلیس و دیگپارلما

 بیاورند.

رادرهام را با استعفاي چند مسئول از  مسألهخواهد میپارلمان  يکمیته
مربوطه در شهرداري و یا شهردار  يسسهؤمدیر چند م جمله رئیس پلیس،

و چنین وانمود  اهمیت بکشند؛این دعواي بیبهملت را  يحل کند و بقیه
عدالت برقرار شده  مسألهامی که این مسئولین استعفا دهند کنند که هنگ

است. درحالی که برخی از اعضاي شهرداري استعفا داده و برخی پس از یک 
را  مسألهتحقیقی اخراج شدند و کارها به یک تیم دیگر سپرده شد  يپروسه

هم  در مورد شهرهاي دیگر تا این حد مسألهحل شده فرض کردند. این 
و پلیس و نهادهاي خدمات اجتماعی تحت نظر شهرداري  پیش نرفت؛

 همگی مبرا شدند. 
موضوع این است که تنها با استعفا و یا اخراج چند مسئول در سطوح 

در سطوح باال مشکلی حل نخواهد شد. مسئول واقعی  حتاپایین و یا 
پود آن قرار گرفته است. و  سیستمی است که شونیسم مردساالرانه در تار

نظامی و  ي سیاسی،هادر دستگاه تیزي را در جامعهسزنی که سیستم
خصوص زنان از هخدماتی آن نهادینه کرده است. در چنین سیستمی زنان و ب

شان نباید يهااقشار فقیر و شکننده ارزش دفاع و محافظت ندارند، به حرف
رد ند. این را برخوازعم آنان مشکل واقعی خود زنانهاعتماد کرد، چرا که ب

پلیس در رادرهام، آکسفورد، بریستول... نشان داد. سیستمی که یک ستون 
تیزي استوار باشد، اذیت و آزار سزنستم زنان و  اصلی آن بر تبعیض و

جنسی زنان را به اشکال فجیع پیوسته تولید و بازتولید خواهد کرد، رادرهام 
 ند. اي بارز آنهاو بقیه شهرها نمونه

ي هااستفادهحول و حوش این سوءاده مهم دیگري عالفوق ياما نکته
کند که موضوع راسیسم و نژادپرستی است. بسیاري از مینمایی جنسی خود

که دلیلی که باعث شده است  اندمسئولین شهرداري رادرهام مطرح کرده
بهاي الزم را ندهند، جلوگیري از رشد راسیسم و موضوع  مسألهاین به

چرا که اکثریت  نژادهاي مختلف در این شهر است.مناسبات بین افراد از 
دهند که میدادند و میاعضاي این باندها را مردانی تشکیل  قریب به اتفاق

یی هستند که از پاکستان، کشمیر و یا دیگر هانسل دوم و یا سوم خانواده
و قربانیان را اکثرا دختران از قشر سفید  اندکشورهاي مسلمان مهاجرت کرده

دادند. هر چند این یک واقعیت است. اما این واقعیت میشکیل پوست ت
تفاوتی باشد بلکه عذر بدتر از گناه است که براي بی يتواند بهانهمین

راه افتادن جو راسیسم باید از دختران خردسال طبقات فقیر هجلوگیري از ب
عملی در گوید مسکوت گذاردن و بیمیمایع بگذارند. در ثانی چه کسی 

باشد. میگیري از رشد راسیسم تیزانه باعث جلوسزنابل این جنایات مق
کند، خود نیز مولد میتیزي را تولید و باز تولید سزن همان سیستمی که

 استفاده خواهد کرد تا راسیسم را باز مسألهراسیسم است و بدون شک از این 
ي هایتگونه که بعد از افشاي این آزار و اذبیشتر گسترش دهد. همان هم

تفاوتی ي دولتی و بیهاو در نتیجه خشم مردم از دستگاه جنسی
ه گرایان بو بلندگوهاي راست آن، عناصر دست راستیبهشان نسبت مشکوك

 حتا نژاد و نژادپرستی سوق دادند. يمسألهصدا درآمد و ماجرا را حول 
در رادرهام به تظاهرات  هاي دست راستی افراطی و فاشیستهانیروي

 رداختند. پ
تفاوتی و واقعیت این است که موضوع گسترده اذیت و آزار جنسی و بی

چنان موضوع مهمی بود که پتانسیل کاري برخی مسئولین، آناحتماال هم
این سیستم را تا مغز استخوان افشا کند. گردانندگان  آن را داشت که

یی دیگر سیستم تالش خود را کردند که اذهان را از این جنایت به ماجرا
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را از حالت دفاعی بیرون آورند و از زیر  سوق دهند و نه تنها این سیستم

ضرب رفتن نجات دهند بلکه با متوسل شدن به موضوع راسیسم به یکی از 
ي دیگر سوق هاشان و انداختن گناه به گردن ملیتموضوعات مورد عالقه

که از یک ا اینحاکمه و نمایندگان آن این فرصت را یافتند ت يدهند. طبقه
  ستم به ستمی دیگري مانور دهند.

کنندگان استفادهسوءپوست، نژاد، ملیت  جا موضوع رنگِ اینموضوع در 
ماهیت آن است. موضوع این است که همه قربانیان  مسألهنیست، بلکه 

دختران نوجوان و خردسالی بودند که از همان ابتداي قدم نهادن به درون 
سبعانه و  يشیوهبههم تیزي سیستم پدرساالر آنسزنجامعه با واقعیت 

اکثرا از طبقات  هارو شدند. آنهباري روبخشونت
خصوص در یکی از هفقیر جامعه هستند و ب

کنند. میفقیرترین مناطق انگلستان زندگی 
ي یورکشایر، و شرق میدلند مثل هااستان اقتصاد

سنگ و بر استخراج معادن ذغال ناتینگهام شایر
عت فوالدسازي و دیگر صنایع استوار بود. در صن

میالدي در زمان مارگرت تاچر با  80 يدهه
ي مهم اقتصادي منطبق به هاتغییرات و رفرم

ي هاکه از جمله زمینه نئولیبرالیسم
گلوبالیزاسیون اقتصادي بود، منجر به بستن 
معادن و بسیاري از صنایع این منطقه شد و این 

فقیر ترین نواحی کشور منطقه را به یکی از 
تبدیل کرد. اقتصاد در هم ریخته آن به رشد بیکاري و فقر در این منطقه پا 
داد. این قربانیان نوجوان کسانی نیستند جز دختران این طبقات و اقشاري 

 که قربانی این شیفت اقتصادي در انگلستان و در سطح جهان، شدند. 
شان و با یا مذهب ، نژاد وشانرحمی که مستقل از رنگ پوستمردان بی

شان فراهم کرده است این مردساالر براي ياستفاده از امتیازاتی که جامعه
تجربه و در عین حال شکننده را فریب داده و مورد دختران نوجوان و بی

یش را در مقابل داد و هاترین اذیت و آزارها قرار دادند، پلیسی که گوشفجیع
مین رفاه و ي دیگري مثل شهرداري و مؤسسات تأ، نهادهاگرفت هافریاد آن

ي مربوط هاگزارش و هاامنیت اجتماعی چشم خودشان را در مقابل اخطار
لب از لب  نمایندگان پارلمان در مقابل این همه جنایت بستند و یا هاآنبه

با هم عمال متحد شدند و اتحاد نامقدسی را علیه این  تکان ندادند، همگی
  شکیل دادند تا این جنایات ادامه یابند.دختران جوان ت

رنگ پوست و نژاد خاصی باعث این جنایات نشده  له این است کهأمس
است بلکه این جنایات توسط شونیسم مردساالرانه و با استفاده از امتیازاتی 

در  مردساالر براي مردان فراهم کرده است. است که یک سیستم پدر/
، جیمی سویل و آن اندن سفید پوست بودهبسیاري موارد متجاوزین به زنا
 مارگرت تاچر همگی سفید پوست بودند. ياعضاي پارلمان یا اعضاي کابینه

گرفتند تا میمردان مسن، پسران جوان را به خدمت اي مثال در دوره
باشند، پیدا  »دختران خوشگل و جوان مسلمان که ترجیحا باکره«شان براي

 کنند.
. بسیاري از اندتران سفید قربانی این فاجعه نبودهاز طرف دیگر تنها دخ

ي جنسی هااستفادهي مسلمان و یا هندو و سیک، سوءهادختران از خانواده
دهند. میدالیل فرهنگی و یا دالیل دیگر گزارش نبهرا یا از ترس خانواده و 

یا شکل دیگري از  این شکل وبهبدون شک این مردان، زنان جامعه خود را 

و با استفاده از مذهب، فرهنگ و یا سنت،  اندبهره نگذاردهشان بیاتجنای
 کنند! میاین زنان ادا کرده و بهسهم مردساالرانه خود را نیز 

خواست با یک نفر که از میکه مراکشی براي این يساله 14یک دختر «
. اش دروغ گفتطریق اینترنت آشنا شده بود براي شام بیرون برود به خانواده

اش به خانواده تواندمیدیگر ن اما بعد از آن که این دروغ را گفت فکر کرد که
 )2015 سپتامبر 2گاردین » (در آن شب به او تجاوز شده است. بگوید که

تیز نیز به دام انداختن سزناگر قصد این باندهاي  حتااز طرف دیگر 
سرپرستان بی يهادختران نوجوان سفیدپوست، که در بسیاري موارد در خانه

تیزي سزنهم از شدت جنایت که در نهایت  کردند، باشد، بازمیزندگی 
منظور بهنشانه گرفتن زنان  کند.میاست کم ن

طور روزافزونی هو تخاصمات ب هادر جنگ انتقام
در این چند دهه رشد کرده است. مثال در جنگ 

ي جهادي در هاداخلی در افغانستان بین گروه
دي، تجاوز به زنان گروه متخاصم میال 90 يدهه

در  مسألهیک شیوه از قبل تعیین شده بود. این 
جنگ صربستان نیز ادامه یافت و در بسیاري از 

اخیر نیز ادامه  يسوز دو دههي خانمانهاجنگ
دهد که زنان قربانیان میداشته است و نشان 

و قربانیان واقعی سیستم جهانی  هاواقعی جنگ
 الیستی هستند.مردساالر امپری

جاست که داد و فریاد و اینمهم  ينکته
 هاتقاضاي کمک از طرف این دختران نوجوان نادیده گرفته شد، چرا که آن

ي هاو محله هافقیر بودند، در خانه يهانث بودند، از خانوادهاز جنس مؤ
سرپرستان بودند. از دید ي بیهاکردند و یا در خانهمینشین زندگی فقیر

و از طرف  را ندارند؛ند که ارزش دفاع افراموش شدگان هام حاکم اینسیست
شان تباه شود. رنج و ستم این دلیل محکوم شدند تا زندگیبه همان سیستم

این قربانیان با این مشخصات پایان نیافته است. بسیاري خود را از ادامه یک 
صیل، عاجز از تح يزندگی عادي عاجز خواهند یافت. عدم توانایی در ادامه
خواري، مواد مخدر، یافتن کار مناسب، درگیري با افسردگی، مشروب

دردآور همراه با  ي زناشوییهاي جدي روانی، اسارت در رابطههابیماري
مسائلی  هااین ست.صورت غیرعادالنه در انتظار بسیاري از آنانهخشونت ب

هم براي  اد اما بازاست که زندگی بسیاري از این قربانیان را فرم خواهد د
ست که با یک و یا اینچه برایش مهم است سیستم مهم نخواهد بود بلکه آن

مالی کند و کل جا قضیه را ماستجا و یا آنایندو استعفا و یا یک مانور در 
هم بر  سیستمش را از حالت دفاعی بیرون آورد و از زیر ضرب برهاند و باز

ادامه خواهد یافت و  اشکال مختلفبهجنسی  يهااستفادهمردم بتازد. اما سوء
ست که این اینرا خواهد گرفت. تنها راه و چاره در ي قربانیان بیشتر و بیشتر

سیستم برانداخته شود. نه استعفا، نه اخراج و نه تغییرات در هیچ سطحی 
قادر نخواهد بود که این ستم نهادینه شده را از بین ببرد، چراکه این سیستم 

تیزي بنا نهاده شده است و باید با چنین سیستمی همه جانبه سزنبر 
 ✦گونه به فرودستی زنان پایان داد.جنگید و آن را به زیر کشید و این

 
 

 

پوست، نژاد، ملیت  جا موضوع رنگِاینموضوع در  ”
ماهیت آن است.  مسألهکنندگان نیست، بلکه استفادهسوء

موضوع این است که همه قربانیان دختران نوجوان و 
خردسالی بودند که از همان ابتداي قدم نهادن به درون 

هم تیزي سیستم پدرساالر آنسزنجامعه با واقعیت 
اکثرا  هارو شدند. آنهباري روبسبعانه و خشونت يشیوهبه

خصوص در یکی از هاز طبقات فقیر جامعه هستند و ب

 “ . کنندمیفقیرترین مناطق انگلستان زندگی 
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  رگردان : سمیراب
 

دانند، اما واقعیت بسیار هاي زنان پاکستان را با ظلم و ستم مذهبی در این کشور مرتبط میها معموال بدبختیغربی
تر از آن است. ذهنیت خاصی عمیقا در جوامع به شدت مردساالر، مانند پاکستان، ریشه دوانده است. زنان پیچیده

 قوق خود، به رسمیت شناخته شدن و احترام داشتن مبارزه کنند.ترین حسواد باید روزانه براي ابتداییفقیر و بی
کند، زندگی کنند، در صورتی شان تعریف میاي از مردان زندگیها را زیرمجموعهها باید در این فرهنگ که آنآن

و ریحانه  این مصاحبه را با عایشه 2012آوریل  9هاي خود هستند. زارا جمال در آور خانوادهکه این زنان اغلب نان
 انجام داده است.

 

 ︫﹊︧︐﹟ ︨﹊﹢ت
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساله 18عایشه،  
هر دختر فقیر آرزوي باسوادي، 
فرصت یادگیري و رفتن به 
 مدرسه را در دوران کودکی دارد؛ 

ي رفتن به مدرسه را نداشتم و با ن دیگر اجازهشانس نیستیم. روزي که برادرم متولد شد، براي من روزي تلخ و شیرین بود؛ مقدر خوشاما بسیاري از ما این
 داري کنم.هاي خانه، پدرم به من گفت که باید در خانه بمانم و خانهتوجه به افزایش مسئولیت

جاست. در آن دانستم که مرد جوانی آني عمویم رفتم تا کمی نان بیاورم. نمیدر شب تولد او، در حالی که تمام خانواده جشن گرفته بودند، من به خانه
بتوانم واکنشی نشان دهم، متوجه شدم  کهاینام را لمس کرد؛ و قبل از کردم، سینهاستفاده کرد؛ کارهایی کرد که درك نمیي خالی، او از من سوءخانه

کردم و سردرد ضعف و سرگیجه می توانستم به درستی راه بروم؛ احساسکند. در راه برگشت به خانه، نمیاي در دهانم است و او به من تجاوز میپارچه
 داشتم.

کس اند و هیچافتد. دختران جوان مورد تجاوز قرار گرفته، به قتل رسیده؛ و به خاك سپرده شدهدر روستاها این اتفاق زیاد می 
» نامناسب« شان نیست. زنی که مورد تجاوز واقع شده پاکدامن نیست، و براي ازدواجها پس از ناپدید شدنقادر به ردیابی آن

 است.
 کهاینچه اتفاق افتاده بود مطلع شوند، به او اجازه دادند برود. او با دیگران از آن کهاینها، قبل از او تنها تقاضاي بخشش کرد و آن

 چه که او انجام داد را فراموش کرده باشند، اما من هرگززندگی مرا تباه کرد، به هیچ وجه مجازات نشد. مردم ممکن است آن
کنم کنم؛ من فکر میفراموش نکردم. در حال حاضر، او ازدواج کرده و زندگی خوبی دارد؛ و من فقط سرنوشت خود را سرزنش می

 که بدشانس بودم که این اتفاق برایم افتاد.
 

 ساله 37ریحانه، 
کند و استفاده میکنند، ندارد. شوهرم از من سوءندگی من هیچ تفاوتی با دیگر زنانی که در فقر پاکستان زندگی میز

ین ها آخرکنم که فرزندانم درس بخوانند و باسواد شوند، چرا که آنام را میآور اصلی خانه من هستم. تمام تالشنان
توانستم همه چیز داشته باشم اگر یک حادثه در امید من هستند. تنها تفاوت داستان من این است که شاید می

 ام رخ داده نداده بود.زندگی
مان داشتند. نفري 14ي اي بزرگ شدم که در آن پدر و مادرم به سختی درآمد کافی براي حمایت از خانوادهمن در خانه

کرد. ما زندگی در مضیقه را یاد گرفته کار، کار میخدمت عنوانبههاي مردم اخت و مادرم در خانهسي دارو میپدر جعبه
 بودیم.

ساله که بودم، با نصیر نامزد شدم. با او بودن بهترین زمان زندگی من بود. او مردي مهربان بود و درآمد خوبی داشت.  14
کنم کردم او را دوست دارم. فکر میکردیم، اما احساس مینمی ما واقعا هرگز زمان زیادي را با هم صرف کهاینبا 

 کند.کس عشق اول خود را فراموش نمیهیچ
ي ما آمدند؛ پدر و بعد از نیمه شب مخفیانه به خانه 3مان، چند مرد جوان حدود ساعت اما یک شب وحشتناك قبل از ازدواج

و خواهرم در اتاق کناري خوابیده بودیم. چون من بزرگترین دختر بودم، ها را ضرب و شتم کردند. من و دمادرم را بستند و آن
شان خواهند به من تجاوز کنند. به همین دلیل برايدانستم که میها مرا از تخت بیرون کشیدند و پاهایم را گره زدند. میآن

ها گفتم که اگر ادامه را برداشتم و به آنتوضیح دادم که اگر چیزي اتفاق بیفتد، من همه چیزم را از دست خواهم داد. چاقویی 
شد، شد. چه نباید میها تصمیم گرفتند مرا رها کنند. نجات پیدا کرده بودم، گرچه آنکشم. در نهایت، آندهند، خودم را می

 ا نداشتم.، زدند و من دیگر ارزش همسري او ر»استفاده شده«اش اخبار را شنیدند، به من برچسب هنگامی که نصیر و خانواده
توانستند به سرقت بردند. هنگامی که با مقاومت پدر و اي ریختند و هرچه میهمین شب گذشته، شش پسر مخفیانه به خانه 

ي ما بسیار رایج است. یک دختر جوان به برند. این اتفاق در محلهرو شدند، تهدید کردند که دخترشان را با خود میمادر روبه
 ل شرایط غیر قابل کنترل بکارت خود از دست داده و بدنام شود.تواند به دلیسادگی می
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 »:بعد از سکوت«کاتلین، 
یک سال پیش، قبل از خواب طبق عادت در را قفل کردم. اما متاسفانه، آن شب شبیه هیچ شب دیگري نبود.  ام.عصبانی

شبی که هرگز فراموشش نخواهم کرد. با صدایی بیدار شدم؛ یکی از همکارانم، برهنه، به آرامی به تخت من آمده بود و 
 به من تجاوز کرد.

همه چیزِ زندگی را در نظرم متفاوت و زشت کرده بود، از دست دادن کارم؛ و اي که به سرم آمده بود و فراتر از فاجعه
مان بود. با ي برخورد با سیستم قضایی نابسامانهاي مردم نسبت به من مورد تجاوز قرار گرفته، تجربهانزجار از واکنش

 رو هستند. زمانی کهقضایی روبه ي مشکالت پیِش رو، تازه متوجه شدم زنان با چه مشکالتی در برابر جامعه و روندهمه
بسیار خوب! این کاري است که باید انجام شود. هر عملی، «خواستم واقعه را گزارش کنم با خودم فکر کردم ... می

خوشبختانه مداركِ بسیاري داشتم، چون خیلی » العملی دارد؛ او جرمی مرتکب شده و قاعدتا مجازات خواهد شد.عکس
ها در دیدگاه فرهنگ ي همه اینتوان اتهام تجاوز و تعرض جنسی را اثبات کرد. ریشهه سختی میزود فهمیده بودم که ب

یافته بر شود. ادیان نیز به صورت سازمانمان خالصه میما نسبت به زنان و ننگ صحبت در مورد روابط جنسی در جامعه
 نند.داکار میگذارند و هر دو جنس را به نوعی گناهاین نگرش تأثیر می

 عنوانبهیک انسان؛ و نه فقط  عنوانبهها، هر دو عمیقا به من صدمه زد. من برخورد دادگاه و جامعه با من یکسان بود و تجربه مواجهه با آن
 متوجه شدم بیشتر مردم موارد تجاوز و تعرض را گزارش کهاینزار از زار. بیام و بییک قربانی جرم و جنایت وحشتناك، به شدت خسته

اي که برایم پیش آمده بود، جور ي برخوردم با واقعهدادم نحوهها به این معنا نیست که ترجیح میکنند؛ و فهمیدم که چرا. گفتن ایننمی
 بود.بود؛ به هیچ وجه. فقط دوست داشتم جهان، دنیایی زیباتر میدیگري می

وسط دادستان بود. کوچکترین اطالعاتی که متجاوز از شما بداند، از اعتبار ساختن من تکل روند قضایی تا به پایان، در واقع فقط بی
رود. به ویژه در مقابله با تجاوز به عنفِ آشنایان و یا تجاوز تان، یک مانع بسیار بزرگ در برابرتان به شمار میهاي اطرافتان و یا آدمزندگی

 زناشویی.
 

 »:تجربه کردن مرگ بود«
 روزنامه گاردین

 2013فوریه  14
شان، که مورد حمله ساله بود که به همراه مادرش مجبور به ترك روستاي محل زندگی 13ماري 

ها دستگیر شدند. ماري به محلی در میان هوتو قرار گرفته بود، شدند؛ اما آن شبه نظامیان روانداییِ 
 ها برده شد، جایی که به مدت هشت ماه مکررا مورد تجاوز قرار گرفت.بوته

این گفتند: و می ؛آمدند. پنج نفر بودندمثل مردن بود، یکی پس از دیگري می«وید: گماري می
 !»همسر ماست

ماري یکی از هزاران زنی است که خشونت جنسی را در کنگو تجربه کرده است. سازمان ملل این 
 ست بر بدنامی این کشوربرآورد کرده است که شاهدي ا 1998از  200,000ها را بیشتر از خشونت

 ». پایتخت تجاوز دنیا«عنوان به
روند بیشتر کنند و یا به روستاهاي مجاور میزنانی که در جستجوي چوب یا غذا کمپ را ترك می

  شوند.درون کمپ هم مورد تعرض واقع می حتاگیرند. زنان در معرض حمله قرار می
این را ماري  ،»خشونت همه جا هست«

 گوید.درمان میشناس و روانجیکوب روان
ها ریشه در این خشونت«افزاید: او می

 هاست، قانونِترینقوي قدرت دارد، قانونِ 
 »آنان که سالح دارند.

 

 دختر نوجوان هندي مورد تجاوز گروهی قرار گرفت و از درختی به دار آویخته شد
  2014می  29

 نیتا بهاال :نوشته
شنبه هنگامی که براي رفتن به دالیت عصر سه »پایین يطبقه«ي ساله از جامعه 15و  14دو دختر عموي 
 بودان بیرون رفتند، گم شدند. يشان در اوتار پرادش در منطقهتوالت در روستاي

نزدیکی  شان را که از یک درخت مانگو آویخته شده بود، در باغی درجانصبح روز بعد، روستاییان بدن بی
 روستا یافتند.

و سپس توسط پنج تن از  ؛شان مورد تجاوز گروهی واقع شده بودندگویند دخترانقربانیان می يخانواده
چرا که زمانی که  ،کندمردان روستا به دار آویخته شدند. آنان معتقدند پلیس محلی از متجاوزان حمایت می

 هیچ کاري انجام ندادند. اند،ها اطالع داده شد که دختران گم شدهبه آن
خشمگین اجساد به دار آویخته شده را یافتند و  روستاییانِ کهآنگویند، پلیس تنها پس از این خانواده می

اي براي بررسی این اعتراض مسدود کردند، پرونده يراه بردند و آن را به نشانهترین بزرگآنان را به نزدیک
 فاجعه با عنوان تجاوز و قتل گشود.

ر هند بسیار هاي جنسی علیه زنان و دختران جوان دفعاالن حقوق بشر، تعارضات و خشونت يبه گفته
زنانی که از طبقات پایین جامعه هستند، بیشترین  نشین و یاو زنان فقیر، حاشیه گسترده و متداول است؛

 شوند.ها محسوب میقربانیان این خشونت
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 !افتدمی اتفاق زنانعلیه ی پورنوگراف

 

 آندره دورکین

 برگردان: شیوا کوشیار

گفتار، برابري و «در کنفرانسی با عنوانِ که دورکین  هآندررانی اي از سخنگزیده
در » افکنانهرتي پورنوگرافی و تبلیغات نفاندازِ قانونی فمینیست دربارهآسیب: چشم
 .شدي حقوقِ دانشگاهِ شیکاگو ایراد کدهدر دانش 1993شش مارس 

که در جنبش زنان، جنبشی مردمی با را به مدت بیست سال افرادي 
اند تا شناسید، تالش کردهمیشناسید و یا نمیظر و مقاومتی عظیم، نوسعتِ

افتد! افی اتفاق مییک موضوع بسیار ساده را با شما در میان بگذارند: پورنوگر
خواهید بگذارید: گفتار بنامید، عمل بنامید، رفتار وکال! اسمش را هر چه می

 ينامهنویس آیینبنامید. کاترین مک کینون و من زمانی که پیش
براي شهر مینیاپولیس تهیه  1983ضدپورنوگرافی حقوق شهروندي را در سال 

جاست که پورنوگرافی اتفاق این . نکتهنامیدیم کردیم، پورنوگرافی را یک عمل
افتد. زندگِی زنان دو بعدي و افتد. در زندگی واقعی براي زنان اتفاق میمی

اند. ي نمایش پهن کردهي کاغذ یا صفحهبار شده است. ما را روي صفحهمرگ
آورند تا به مردها ها به رنگ بنفش در میکنندههاي واژن ما را براي مصرفلبه

را به کجا باید معطوف کرد. مقعد ما را برجسته نشان می جهنشان دهند تو
اخل شدن مان براي ددهان و حلق از دهند تا او بداند به کجا باید فشار بیاورد.

 شود.استفاده می عمیق
 را فرد کهی واقع ابزار ک. یکنمیم فیتوص رایی زداانساني پروسه کی من

 کینزد حتا و میکنینم صحبت نتخشو از هنوز ما. کندمی مبدل ئیش کی به
 .میستین هم آن

افتد. براي افرادي که واقعی اتفاق می زندگیست. در زدایی واقعیانسان
افتد، براي زنان. ما میافتد. براي ما اتفاق میاند اتفاق میخوار و ذلیل شده

استفاده  ي بزرگئ) شده است. هنگامی که از یک واژهیش(زن ابژه  گوییم که
 شیئکنیم، انتظار داریم مردم فکر کنند دقیق و باهوش هستیم. اما به یک می

و ابزار پورنوگرافی شدن نوعی مشخص  ؛ستیا وسیله تبدیل شدن اتفاقی واقعی
اید. قرمز یا بنفش از ابزار است. یک هدف است. شما به یک هدف تبدیل شده

 نشانه بگیرد. جاآناز  دهد که مرد قرار است شما رامیبودن هم نقاطی را نشان 
ی است یشیئخواهد. او تنها ست که این ابزار (ابژه) خودش میاین چیزي

 :گویدیک ماشین نمی !به من صدمه بزن :که قادر است حرف بزند و بگوید
گوید هر خواهد. او میغیرانسان، این را می شیئاما او، این  !درب و داغانم کن

آید. آن دسته از ما که این میتر خوشم بیش تر به من آسیب برسانی،چه بیش
ایم وقتی به او نگاه شناسیم و آن دسته از ما که زمانی در جاي او بودهزن را می

ش، به واژن و مقعد و دهان و گلویش اآن چیز بنفش شدهبهکنیم، وقتی می
 آید که او یک انسان است.میسختی یادمان بهکنیم، مینگاه 

طوري که مردان خواهانِ واست و تمایل زنان را هماندر پورنوگرافی خ
بینیم. این خواسته از طریِق سناریوهاي واقعی و در میي آن هستند تجربه
قرار داده شده و مورد استفاده  هاشود که بدِن زنان در آنمییی بیان هاروش
ول خواهد که به او دخبینیم ابژه خودش میمثال می عنوانبهگیرد. میقرار 

 دخولی در پورنوگرافی یک اصل است. زن چیزي را بر ـ خودرو کنند. از همین
کند. در نوعی از پورنوگرافی زنان باردار بنا میدارد و در خودش فرو می
توان این تصویر را کنند. این انسان نیست. نمیمیدالیلی شلنگ در خود فرو به

و از آزادي و کرامت انسانی  ؛دید و گفت او یک انسان است. حق و حقوق دارد
ست که و این همان چیزي ؛توان گفتمیبرخوردار است و کسی است. نه ن

 آورد.پورنوگرافی بر سر زنان می
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کنیم. میپرستی) در سکس صحبت شیئي فتیشیسم (ما درباره

طور مثال مردي که در زمان ، بهاندطور معنا کردهشناسان همواره آن را اینروان
تواند کند. کفش میمیخودش را خالی  ،دن در درون یا روي یک کفشارضا ش

در جایی دور از مرد بر روي میزي قرار داشته باشد. مرد از نظر جنسی تحریک 
کند و شاید خود را به کفش بمالد. او با یک کفش شده است، خودارضایی می

جام سکس دارد. این همان چیزي است که در پورنوگرافی بر بدن زنان ان
و معشوق یا مشتري  ؛شودشود: زن تبدیل به یک فتیش (شیئ) جنسی میمی

گرافی مرد بر ورنوکند. در پمیپس از ارضا شدن بر روي او خودش را خالی 
قرار در پورنوگرافی همین است که اسپرم بر  کند.میروي زن خود را خالی 
خود را مالک آن  ریزد کهمینه درون او. بر روي نقاطی  روي زن ریخته شود و

دهد که چطور صاحب آن است. خالی شدن بر روي بدن داند و نشان میمی
اي براي گفتِن این است که زن با کثافات مرد آلوده شده است. این زن شیوه

گوید. می هاگویم بلکه خود پورنوگرافمیکه زن کثیف است. این را من ن
 ودگی نام برده است.عنوان آلمارکوس دو ساد همیشه از این عمل به

ي جاذبهارا دارکنند و آنهاي زنان استفاده میها از تمام قابلیتگرافورنوپ
کار و این؛ اشد براي انسان زدایینکنها راهی پیدا میکنند. آني جنسی می

زن سیاه  شود. براي نمونه در پورنوگرافی پوستِ میهاي واقعی انجام به روش
زن هم البته حقیر و نیازمند تنبیه در نظر  خودِو  عنوان یک عضو سکسیبه

ي فریبنده و یک فتیش و یک ابژه جااینپوست در  گرفته شده است. خودِ 
شود. چه از میمسحور کننده است. جایی است که خشونت روي آن انجام 

ي زشتی که به پوست زده هاحرف(هاي کالمی بردِن توهین کاربهطریق 
چون ضربه زدن، شالق زدن، بریدن، تف  حمالت جنسیچه از طریقِ شود)، می

 شدن روي آن.پیچ کردن، گاز گرفتن، خودارضایی کردن و خالیکردن، طناب
کردن و غیرانسانی کردن آن بدِن زنان، جنسی در پورنوگرافی فتیشیسمِ 

موضوعی واقعی و خاص است و هرگز انتزاعی و مفهومی نیست. درست 
شان ي مباحثِی که بر سر پورنوگرافی است برايهمین علت است که همهبه

دانیم غریب است. آن دسته از ما که می ) عجیب وها(براي پورنوگرافر
مان مهم است، از زندگِی واقعیِ و این براي ؛زندپورنوگرافی به زنان صدمه می

شود حرف زنان و توهین و یورشی که به زناِن واقعی در زندگی واقعی می
ست که انجام هانوگرافی هستند و پورنوگرافی روي آنورنانی که در پزنیم. زمی
خصوص بهآورند، ي کسانی که در توجیه پورنوگرافی استدالل میشود. همهمی

که پورنوگرافی یک نوع ایده، آزادي بیان، اصرار دارند بر این با مبنا قرار دادنِ 
 !نده قرار داردفکر و یک فانتزي است که در درون مغز و ذهن مصرف کن

هاست. ولی ي بیان ایدهاَند که پورنوگرافی دربارهدر واقع همیشه به ما گفته
اي ندارد، دهاِن زنان در پورنوگرافی بیاناي ندارد، یک واژن ایدهیک مقعد ایده

زن قرار دارد و به و زمانی که آلت جنسی مرد در دهان  ؛اي نیستگر هیچ ایده
این گلو عضوي انسانی براي  ـ مثل فیلم دهان عمیق ـ آورداو فشار می تِه گلوي
دید حرف  قابلِ  بدون خشونتِ  ها نیست. من االن دارم از پورنوگرافیِ بیاِن ایده

زنم که میزدایی از فردي حرف انسان يرحمانه بودن پروسهبیزنم. من از می
 حقی بیش از این دارد.

پوست با ي پوسِت زِن سیاهدرباره چیز معنایی دارد. من نوگرافی هروردر پ
شما سخن گفتم. پوسِت زِن سفیدپوست نیز معنایی در پورنوگرافی دارد. در 
یک جامعه با برتري سفید، پوستِ زن سفید قرار است برتري را نشان دهد. این 

این  بهدهد که پورنوگرافی از زنان سفیدپوست پر شده است؟ چه معنایی می
سلسله مراتبی است  بنديِسی از زنی که در اوجِ ردهمعنی است که وقتی ک

 ،دهدخواهی، این زن که ظاهرا آزادي و انتخاب دارد جواب میبپرسد چه می
 !به من صدمه بزن !گوید از من استفاده کنخواهم استفاده شوم. او میمن می

گوید این خواهم. جامعه به ما میست که من میاین آن چیزي !استثمارم کن

زن بودن. اما در  زن استاندارد است. استاندارد در زیبایی و زنانگی و حسِ یک
حقیقت او استاندارد زیر بار رفتن است، استاندارد تسلیم شدن و استانداردِ 

آن تجسمِ بهست و از سرکوب و ستماي این است که نمونه اشسرکوب. نشانه
دهد که بتواند زنده ام میگونه بگوییم که او کاري را انجبخشد. اینخارجی می

از پیش  هاگیري انطباق او با این کار تابع مردان بوده و توسط آنبماند و شکل
خواهند روي پوست سفیدش ارضا شوند. او تعیین شده است. مردانی که می

ست که قیمت او ارزد؟ این چیزي ابراي فروش است. پوست سفید او چقدر می
 برد. را کمی باالتر می

کند، میزنیم که زنان را به ابزار تبدیل میپورنوگرافی حرف  يی دربارهوقت
کنم که می تأکید جااینزنیم. در میشدن توهین و تحقیر حرف ما از جنسی

 و این چیزي ؛کنیمرحمی هم صحبت میبیشدن ي جنسیعالوه بر آن درباره
دارد که رحمی و ظلمی وجود بیخواهم به شما بگویم: است که من می

 طور آشکار وجود ندارد.بهخشونت در آن 
هاي انسانی ندارید. میگوید ارزشی در ترماین ظلمی است که به شما می

گوید شما براي پاك کردنِ آلتِ مرد وجود دارید، براي این هستید که مرد آلت
. من میایدکار ساخته شدهاَش را با شما پاك کند. شما این هستید و براي این

یک فرد، ستم بر اوست و حتما نباید خشونت باشد تا آن را  زداییویم انسانگ
اي افتد اگر در زمینهظلم و ستم بنامیم. چیزهایی که متناوبا بر زنان اتفاق می

یاد خشونت  عنوانبهافتاد از آن که جنسی نشده است براي مردان اتفاق می
شوند، با مالی می، دستخورندشوند، شالق میشد. زنان هل داده میمی

شان را سد گیرند، در اداره یا خیابان سر راهمیعناوین رکیک مورد خطاب قرار 
روند و میپیش  به سادگیکنند این است که میزنان تنها کاري که  و ؛کنندمی

حدي افزایش دهند که بهمردان خشونت را  کهمگر این گذرند.از موانع در می
قتل با : خشونت واقعی قلمداد کند. مثل عنوانبهر آن را تر مردساالجهان بزرگ

اي که و قتل زنجیره ، تجاوز گروهییي سادیستتبر، تجاوِز توسط یک غریبه
مالی شدن و مردان با اعمالی چون دست نیست. اگر هافروشالبته شامل تن

قرار می شان، مورد تعرضهل داده شدن و یا با مانع ایجاد شدن بر سر راه
چنین بهرسد نگاه مردم مینظر بهآوردند. میحساب بهرا یک حمله گرفتند، آن 

شود این است که این رفتارها بد است، اما خب رفتارهایی که با زنان می
ست. الزم نیست یک وريطبد است اما خب وجود دارد و این مشکلی ندارد. 

تأثیر ارگاسم با  جا ـاین درکه ما  رسدمینظرم بهي جنایی از آن بسازیم. قضیه
ـ با  که نفرت چه چیزي هست و چه چیزي نیستمان از اینبر درك

 رو هستیم.آمیز روبهاستانداردهاي دوگانه و تبعیض
کنند. یک استدالل میسکس براي صدمه زدن به ما استفاده می مردان از

رد کنند. آنخُ تواند این باشد که مردان مجبورند به ما صدمه وارد کنند و ما را
هم  ه باشند باید موانع بدن ما را درکه بتوانند با ما سکس داشتاینها براي 

و کمی  کنندشکنند، حمله کنند، هجوم بیاورند، کمی هل دهند، کمی پرت 
تواند این باشد دیگر می و یک استداللِ ؛شونت کالمی و فیزیکی داشته باشندخ

انگیز با زنان داشته باشند، ما زنان باید که مردان یک سکسِ شهوتکه براي این
تر کنترل شدن، معنِی بیش هاي انسانی باشیم و این بهپست و فاقِد ارزش

 تر واقعی بودن است.تر داشتن و کمخودکفا و مستقل بودن، آزادي کم ترکم
 يافکنانهافکنانه، گفتماِن نفرتکه چگونه گفتماِن نفرتاینمن از دیدن 

شکِل عریانبهنهد روز به روز که رو به وخامت میاینعیِن  که در نژادپرستی
تر که چگونه معناي آن جنسیاینکنم. از میشود حیرت تري جنسی می

 کنم.میاین دشمنی به سکس نیاز است حیرت  يشود گویی که براي ادامهمی
گیرِي هیتلر در جمهوري ستیزي و در زمان اوِج قدرتدر تاریخِ یهودي

یهود در خواهد یافت که ضد يافکنانهگفتمانِ نفرت يایمار، هرکس با مشاهدهو
مان نه تداد و با آن مقایسه نکرد. این گفتشخیص  را از پورنوگرافیتوان آنمین
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آمده بود. آن ارگاسم  شد، که علنا به نمایش درتنها فعاالنه منتشر و توزیع می

موجودِ پست اَم و آنگوید من واقعیمیکند؟ آن ارگاسم (اوج تمایالت) چه می
ي چیز، واقعی نیست و اگر نابودِي آن چیز به من لذت بدهد پس غریزهتر، آن

مبدل  طبیعیِ زندگی این است. در نتیجه سلسله مراتبِ نژادپرستانه به یک ایده
لحاظ بیولوژیک بهشود که برچسب جنسی دارد. یعنی گویی یک حس می

جود دارد که بر آمده از شدتِ پاسخِ جنسی (ارضا شدن) است ناپذیري واجتناب
شود. یک نیاز شدید بیولوژیک، میکه پس از اهانت و تحقیر دیگران ایجاد 

پذیري و تنشی وجود دارد که با تحقیر و خوارشماري هیجان، خشم، تحریک
 کند.میکالمی و عملی دیگرانی که فرودست هستند خود را ارضا 

که چطور ایم. اینجهل و نادانی عمدي و مغرضانه حیرت زده ما از این همه
بیولوژیکی معتقدند. یک  ي عجیب و غریب و دروغین برتريِ هامردم به فلسفه

شوند، به جنسی می ،هاي نژادپرستانهپاسخ این است که وقتی ایدئولوژي
که به مردم شوند، طوريمیپذیر مبدل سناریوهاي واقعی مسلط و سلطه

دهند. این احساساِت جنسی، در خودشان کاري س لذت جنسی میاحسا
نظر برسد و بهبه لحاظ بیولوژیک واقعی و درست  هاکنند که این ایدئولوژيمی

جا این احساسات ناپذیر بپذیرند. در اینامري اجتناب عنوانبهها را مردم آن
نظر میبهسپس  و ؛دهدها را تغییر نمیآیند و هیچ بحثی آننظر طبیعی میبه

ریشه در طبیعت انسان دارند. مردم با دفاع از این ها رسد که این ایدئولوژي
گویند احساسات میها کنند. آنایدئولوژي از احساسات جنسی خود دفاع می

رسم و یا فکر میمن طبیعی است پس اگر من با صدمه زدن به تو به اوج لذت 
پس تو نیز شریِک طبیعی من در این  کند،زده میآن من را هیجان بهکردن 

احساسات و اتفاقات هستی و نقِش طبیعی تو این است که هر کاري انجام 
بینی توان جنسی و خود بزرگ عنوانبهکه  ـدهی تا برانگیختگی جنسی من 

را شدت بخشد. تو هیچ چیز نیستی ولی از آِن من  ـ کنممیآن را تجربه 
بودن من  . مصرف تو حق من است زیرادهدمیهستی. این به من شخصیت 

که هر و این ؛شکوهقدرت دارم. قدرت اجتماعی و سیاسی و اقتداري بایعنی من 
 توانم انجام دهم.میکاري بخواهم با تو و همراه تو 

لحاظ  بهي احساِس برتري از راه یک عمل نژادپرستانه که این پدیده
فش است. چرا که هد سادیستیاي جنسی جسمیت یافته، همواره پدیده

افکنانه است زدن است. سادیسم عامل پویایی هر بیانی که نفرتهمیشه صدمه
در استفاده از القاِب نژادي علیه یک شخص، میل به  مثال عنوانبهباشد. می

هانی به انقیاد گرفتن، صدمه زدن، ترساندن و توهین وجود دارد. این بعد پن
طور بهافکنانه زمانی که این بیان نفرت و تحقیرِ دیگران است. پست شمردن
شود، مثال در واقعیِت سیستماتیِک صنعِت پورنوگرافی، کار میکامل جنسی 

جنسی و حسی مترادف با برتري براي  یک دسته از مردم این است که لذتِ 
ت أشود ما جرمیطور ایجاد کنند. وقتی این ـ در این مورد مردان ـبقیه مردم 

 امیده شدن این کار را تحمل نکنیم. نداریم آزادي ن
شان به امري عادي تبدیل مشکل زنان این است که آسیب دیدن برايِ 

شده است. این موضوع هر روز و همه جا، در هر زمانی، در هر کوچه و خیابانی، 
بینند. ما وقتی فقط مورد میافتد و زنان صدمه میدر شلوغی یا خلوت اتفاق 
آوریم. حساب میبهشانس گیریم خودمان را خوشتوهین و تحقیر قرار می

افتد. کسانی که در ازدواج مان اتفاق میاز تجاوز براي ترچیزي کمکه هر وقتی
نوعی بههم  اندست براي شکنجه) کتک خورده(که در واقع حسن تعبیري ا

تر از آن حد که فکر کنند. ما وقتی که چیزي کمشانسی میاحساس خوش
شویم و به خودمان مید باشد اتفاق بیفتد همیشه خوشحال کردیم بمی
همین چیزي که کمتر بد است راضی نباشیم پس یک بهگوییم اگر می

 پایان دهیم. هااین نوع فکر کردنبهشود. دیگر وقتش است که میمان چیزي

کند، ها فکر میزندگِی عادي زنان و زندگی بچهي وقتی کسی درباره
توان این را نگفت که آن فرد دارد به میسختی بهي دختر، هاخصوص بچهبه

نگرد، البته اگر چشمان او باز باشد. ما باید بپذیریم ما در حال نگاه میخشونت 
کردن به زندگی عادي زنان هستیم و این صدمات استثنایی نیستند. بلکه 

 . موضوعاتی هستند که فرهنگ ما آن رااندصورت سیستماتیک و واقعیبه
دلیل ایستادگی در برابر آن مجازات بهکند و ما را پذیرفته است و از آن دفاع می

ها هاي جنسی، اینمیحرکند. صدمه دیدن، تقلیل یافتن و تحقیر شدن، بیمی
صورتِ تصادفی و یا از بههمه و همه از پیش تعیین شده و عمدي هستند و 

یی که با آن ما هاادي کردن روشافتند. پورنوگرافی، در عروي اشتباه اتفاق نمی
و  که این تحقیرو این گیریممیفرودست و تحقیر شده و مورد تهاجم قرار 

 کند.مینظر آید، نقش بزرگی ایفا بهامري طبیعی و گریزناپذیر  توهین
که: طور خاص فکر کنید. اول اینبهاین موضوعات بهخواهم از شما می

کنند. براي هر چیزي که میشان استفاده زبانجاي بهپورنوگرافرها از بدن ما 
ها چنین حقی را ندارند و نباید گویند ناگزیرند از بدن ما استفاده کنند. آنمی

طوري که گویا بهطور قانونی بهکه: حمایت از پورنوگرافی داشته باشند. دوم این
ما این معنی است که یک راه جدیدي وجود دارد که در آن بهیک بیان است، 

یک بیان  عنوانبهزنان قانونا کاال و جزو اموال هستیم. اگر قانون از پورنوگرافی 
آن  بهیی است که براي حرف زدن هاحمایت کند پس بدن ما متعلق به جاکش

ها آدمند و از حِق انسانیِ آزادي بیان و کرامتِ حمایتِ قانونِ نیاز دارند. آن
، هارمز آن کاالهایی متحرك، حروفاساسی برخوردارند و ما، اموال شخصی، 

ها براي رابطه برقرار کردن هایی هستیم که آندار، و تکهیی معناهاعالمت
شناخته می» حرف زدن یک جاکش« عنوانبهکنند. ما فقط می دهیسازمان

هاي دار مالکانِ سرمایهکسی است که همیشه بوده: طرف دارشویم. قانون طرف
این سرمایه و ملک یک فرد است نیز ملک نامیده  کهسودآور. حتا زمانی

شود، زیرا قانون و پول، و قانون و قدرت با هم تبانی دارند. قانون اساسی مال می
فراهم آوردن  خصوص وقتی در جهتِ بهکه براي ما کار کند. ما نیست مگر این

 انسانی کارسمت کرامتبهگاهی در برابر استثمارگران و در جهت حرکت پناه
کند که توسط قانون طرد که: پورنوگرافی از کسانی استفاده میو سوم این ؛کند
اند. از کند که جزو اموالِ شخصی بوده. از زنان سفیدپوستی استفاده میاندشده

اي ننگ خورده و از مرداِن داغِ  ؛اندتباري که برده بودهزناِن آمریکایِی آفریقایی
و اکنون اغلب  اندباري که زمانی برده بودهتچون مرداِن آمریکایی آفریقایی

توسط پورنوگرافرهاي معاصر در نقشِ تجاوزگراِن جنسِی حیوان صفت ظاهر 
طور نیست. شوند. پورنوگرافی از پیرمردان سفید تشکیل نشده است. اینمی

کار را کنند و از کسانی که اینمیکار را با ما رود. اینمین هاکس سراغ آنهیچ
ها برند و ما باید آنها از پورنوگرافی سود میکنند. آنمیکنند حمایت میبا ما 

 را متوقف کنیم.
و چگونه  ندکرداین فکر کنید که چگونه زمانی ازدواج زنان را کنترل میبه

آمدند. این چیزها تغییر نکرد مگر تا می شکل دارایی مرد دربهزنان طبق قانون 
این که تا  بهکه کلیسا بر زنان داشت فکر کنید. اوایل قرن بیستم. به کنترلی 

یی انجام شده و به تمام دردسرهایی که براي این مردان، هاحال چه مقاومتبه
یک  عنوانبهو به پورنوگرافی  ؛بودید، فکر کنید هاآنبهکه قدر مسلم متعلق 

همهي دموکراتیک از تروریسم علیه و یک استفاده نهادِ جدیِد کنترل اجتماعی
گوید میآید میي زنان و یک روش، فکر کنید که علنا به هر زنی که به خیابان 

عالمت شهروند درجه دو بودن)، پایین را نگاه کن، زن هرزه. (رویت را برگردان 
کنی تصویري از خودت خواهی دید که آویزان چون وقتی تو به باال نگاه می

ست که خواهید و این چیزهایی ؛اندبینی که پاهایت باز شدهمیو ؛ ايشده
  ✦دید.

  



   ۲۹                                                                                                         ۳۵شماره ھشت مارس  

 !خاکستري ينقدي بر فیلم پنجاه سایه 
  دیبا دالرا 

توسط  2012خاکستري عنوان رمانی است که در سال  يپنجاه سایه
 آن فیلم نیز بعد چندي و شده نوشته بریتانیاییي ال. جیمز نویسنده.اي

 جنسی هاي رمانتیکِ ترین رمانهپرخوانند لیست در کتاب این. شودمی ساخته
 از خیلی در ولنتاین روز مناسبتبه امسال نیز آن فیلم .است قرار گرفته
 .نمایش گذاشته شدبهآمریکا  و انگلیس مثل دنیا کشورهاي

نام  بهنام آنا استیل با پسري  بهآشنایی دختري  يداستان فیلم درباره
که این بهکریستین گري است. کریستین صاحب یک شرکت است و با توجه 

است ساله  21از طرفی آنا  .طور باور نکردنی پولدار استهب سال دارد 27فقط 
طبقه متوسط  يمتعلق به یک خانوادهو التحصل شده تازگی از کالج فارغهکه ب

آنا که براي اولین . کار مشغول استبهاست که براي امرار معاش در یک مغازه 
ین دارد و شود احساسات زیادي براي کریستبار است وارد رابطه با پسري می

اما . خواهد هم از نظر جسمی و هم ذهنی خودش را به او نزدیک کندمی
به  ايگوید که عالقهبه آنا میاست کننده کریستین که بسیار متعصب، کنترل

وقت اجازه  که او هیچاین .بازي در حین سکس نداردابراز احساسات و عشق
 ،اش با زنیدر رابطه ایدب که است دهد زنی او را لمس کند و تنها خودش نمی

فرمان بدهد. کریستین یک کپی از  ،جنسی يخصوص در حین رابطهبه
خواهد که آن را امضا دهد و از او میقراردادي را که خود تنظیم کرده به آنا می

در این قرارداد تمام کارهایی که ند. شان ادامه دهبتوانند به دوستی هاکند تا آن
 ،از قبیل بستن دست و پاي او انجام دهد،آنا  اکس باو دوست دارد در حین س

 طوربا طناب بستن و غیره با جزییات کامل ذکر شده است. همین ،شالق زدن
هاي قرارداد آنا تنبیه خواهد قید شده که در صورت تخطی از بندداد در قرار

با خود  يگیرد که به رابطهشد. در ابتدا آنا با خواندن این قرارداد تصمیم می
مدام با او  ايطور بیمارگونهبهاما کریستین در این مدت . کریستین پایان بخشد

مانع از آن شود کند گیرد و تالش میقرار میسر راه او  ،کندارتباط برقرار می
گوید. خود براي آنا می يکریستین از گذشته .کند پاك خود ذهن از را او آنا که
ر گرفته و قرا جنسی ياستفادهءسو مورد زن یک که او در نوجوانی توسطاین
در نهایت آنا که گذارد. پیش میرا دلیلی براي این طرز برخوردش با آنا این

با  دهدتن میخود با او  يبه رابطه ،گیردثیر داستان کریستین قرار میأتحت ت
ایجاد کند. اما در این دوستی کریستین هر  يدر او تغییربتواند قصد که این 

 را خوابیدن تا شغل و بیرون رفتن او ،از خوردن ،در رابطه با زندگی آنا راچیزي 
چون قصر کریستین یک اتاق وجود دارد به نام  در خانه هم. کندکنترل می

. در واقع این اتاق شوداطاق انجام می فیلم در اینبخش زیادي از اتاق قرمز که 
پا و مهار کردن و به برده بستن دست و  ،مجهز به تمام وسایل براي زنجیر زدن

گرفتن شریک جنسی در حین سکس است و هیچ فرقی با اتاق شکنجه ندارد. 
 يرابطه«با آنا آوري شکل بسیار تهوع بهدر این اتاق کریستین چندین بار 

چندین بار از پس  ،که آنا کند. در نهایت یک روز در حالیبرقرار می »جنسی
کنان قصد ترك او را اتاق قرمز, ناگهان گریه ق خوردن از کریستین در همانشال

 یابد.می پایان فیلم ،افتددارد و کریستین هم در تالش براي برگرداندن او راه می
خشونت و تجاوز به زن را در  بسیار حساب شدهدر حقیقت این فیلم 

بیماروار تجاوز به زن را  فانتزيِ . دهدشهوانی به مخاطب نشان می زرورق عشقِ 
طور به همین. کندسالم تعبیر می يرابطهیک هاي جنسی در فانتزي وانعنبه

 پردازدمی عشق از کننده راهو گم ايشدت کلیشههتبلیغ و تشویق مفهومی ب
فرادست در این دنیاي  ـ فرودست چنین در خدمت روابطهم و از گرفته بر که

انه مردساالرنابرابر و 
دنیایی که معیار . است
عشق مرد  گیرياندازه
 زن گیري عشقش روي او و معیار اندازهاتسلط و کنترل ،شدت تعصب ،به زن

صبوري و تسلیم شدنش نسبت به چنین رفتارهاي  تحمل، شدت مرد به
اعتنایی بیحرمتی و بی ،تجاوز به آزادي فردي آنا. شودتلقی می ايمردساالرانه
 با رابطه يادامه به جواب در قرارداد خواندن از بعد که زمانی آنا به تصمیم

عشق زیاد  يمثابهبه ايطرز وارونههگوید در این فیلم بمی »نه«ین کریست
در حقیقت چنین برخوردي در . آنا به تصویر کشیده شده استه کریستین ب

چه  »منظورش بله است نهگوید وقتی زنی می«خدمت این باور غلط است که 
 ،خصوص در روابط صمیمیبه ،به زن بسا که چنین باوري به موضوع تجاوز

 هتر از آنا است ببهکریستین که با توجه به سنش بسیار با تجر. زنددامن می
تجربه و تا حدودي ایزوله است که بیخوبی متوجه شده است که آنا دختري 

کند تا تمام استفاده میءپس از این شرایط سو .حاال کامال به او دل باخته است
را بر او تحمیل کند. در  که انعکاسی از این جامعه است خود ينهامیال بیمارگو

حقیقت تنها چیزي که براي کریستین اهمیت دارد به تصرف در آوردن هر 
ماشین، هواپیما، خانه یا زن!  ،هر چه که باشد ،خواهدچه هست که او میآن

مالکیت است که کریستین را ارضا  تنها و تنها یک حس و آن هم حسِ 
بار دیگر قدرت خود در این  حد و مرز آنا یکبیبار او با مالک شدن این. ندکمی

گی هدر حقیقت در این فیلم به برد گذارد.نمایش میبهمردساالر را  يجامعه
نداشتن امنیت عاطفی و جسمانی و آزادي فردي  ،گرفتن و نگاه کاالیی به زن

شود که زن باید مورد می پیش گذاشته یشود. در این فیلم این نگرشتبلیغ می
سوءاستفاده، کنترل و شکنجه واقع شود و باید تحمل کند. این فیلمی است 

در این فیلم خواهد به جامعه القا کند که زن برده است. پورنوگرافی که می
چون مطیع بودن و مفعول بودن را صفاتی زنانه و زیر شود صفاتی همتالش می

قصد این  دهد!راي رضایت مرد طبیعی جلوه برا بار هر زور و شکنجه رفتن 
فیلم این است که بتواند به موضوع تثبیت فرودستی زن در این دنیاي 

 مردساالر خدمت کند. 
ورژن دوم این فیلم که در واقع جلد دوم رمان است با شدت بیشتري به 

  .پردازدزن میفرودست گاه جاينهادینه کردن هر چه بیشتر 
این رمان یک زن است اما  يادآوري کرد که نویسندهباید این نکته را ی
ها تواند در ذهن انسانستیزانه صرف نظر از جنسیت میافکار مردساالرانه و زن

هم آن مناسبات سیاسی و اجتماعی است که دائما بر سر دلیل آن رسوخ کند،
 .کندمرد بر زن تبلیغ می يموضوع سلطه

و این  دهندرابطه با هم ادامه میبهو آنا کریستین فیلم، داستان  يادامهدر 
شود ولی او شخصیت تغییرات ناچیزي در رفتار کریستین ایجاد می که

چنان حفظ کرده است. در نهایت کننده و متعصب خود را همکنترل ،جوسلطه
پایان داستان  يشوند. نحوهکنند و صاحب فرزند میبا هم ازدواج می هاآن
قرار دارد که آن مرد او را کنترل  اياگر زنی در چنین رابطه آور آن است کهامپی

او  حتاکه چه بکند و چه نکند و در صورت تخطی  دهدبه او فرمان می ،کندمی
موظف است که براي اثبات عشق خود به مرد در آن ، کندتنبیه می را تهدید و

تواند در چرا که این راهی است که می .کند و تحمل بماند باراسارترابطه 
. یعنی تشکیل خانواده با آن شخص برساند »مطلوب«نهایت او را به سرانجامی 

در واقع شکل گرفتن و حفظ کردن خانواده به هر قیمت از جانب زن در این 
  ✦شود.فیلم تقدیس می
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 اي از:زیدهگ

اي براي رهایی و بیانیه
 *آزادي زنان و کل بشریت

 
 ن. پیمان

نیست بلکه به تقسیم جامعه به  »طبیعی«ستم بر زنان امري 
مدرن  يربط دارد و در درون جامعه استثمارگر و استثمارشونده

 شود.داري امروزي بافته شده و توسط آن اعمال میسرمایه
کنیم، آسان که در آن زندگی کرده و رشد می ايبا توجه به جامعه

کنیم، فرضیاتی که نوعی که ما زندگی می گونه فکر کنیماست که این
بریم، امري می کارهزمره بو روابطی که ما در زندگی رو ؛بریممی کارهکه ما ب

شود، توسط خدایی و یا طور که اغلب به ما گفته میهمان حتاو یا  »طبیعی«
از هر چیز  طبیعه براي ما تعیین شده است. احتماال این امر بیشالنیرویی ماوراء

 کند. بین مرد و زن صدق می يچنین رابطهو هم دیگر در مورد خانواده؛
تغییر و هیچ نظمی طبیعی، خدادادي و یا بیولوژیک اما هیچ چیز غیرقابل 

یکی از آن مواردي است که  »طبیعت بشر«نیست. تاریخ خانواده، همانند خود 
 پیوسته در حال تغییر بوده است. 

کردند. این فرزندان را از طریق مادر تعیین می يبشري تیره يجوامع اولیه
ن و مرد تا حد زیادي بر اساس ست که در آن جوامع تقسیم کار بین زدر حالی

ها براي مدت زمان طوالنی انجام نقش زن در زائیدن و لزوم نگهداري از بچه
انه نبود. تنها با تکامل توانایی گرستمبین زن و مرد  يشد. در حالی که رابطهمی

خصوصی بود الزم بود، و ظهور مالکیت  چه که براي بقاآن جامعه به تولید مازاد
شونده و استثمارکننده تقسیم کرد و دولتی براي تحمیل ا به استثمارکه مردم ر

م با چنین تکاملی، تقسیم کار د. توأیک طبقه بر طبقه دیگر شکل دا يسلطه
اش انه از طرف جنس مذکر و سلطهگرستم ياولیه بین مرد و زن به یک رابطه

 نث تحول یافت. بر جنس مؤ
رمانتیک بین مرد و زن و یا  ايرابطه يثابهمبهخانواده و ازدواج در ابتدا نه 

یک واحد اقتصادي و  يمثابهبهمکانی براي تغذیه و یا مواظبت از فرزندان، بلکه 
هم ببافد، ظهور کرد و بهثروت و قدرت در درون جامعه را  ياجتماعی که رابطه

 يانباشت شده که از آن طریق ثروت و قدرتِ اي رشته يمثابهبهدر عین حال 
لغت  يریشه به ارث برسد. شانبعديي هاچیزي، به نسلبیبرخی و یا فقر و 

سازد. این لغت از چیزهاي بسیاري را در مورد کارکرد اولیه آن فاش می »فامیل«
کار برده هریشه دارد که در روم قدیم ب (familia)فامیلیا  التین گرفته شده و در

آن مرد است اشاره دارد، در آن خانواده نه که رئیس  ايشد، و آن به خانوادهمی
هاي مرد چنین زنان و فرزندان جزو داراییکاران بلکه همها و خدمتتنها برده

ها را تعیین آمدند، که قدرت آن را داشت تا زندگی و یا مرگ آنحساب میبه
 کند. 

م با آن تقسیم وصی بر تولید اجتماعی ثروت، و توأاز زمانی که مالکیت خص
تقسیمی که بر مبناي نقش افراد در تولید  ـظهورکرده است  مردم به طبقات

رفته از زنان انتظار می ـ توزیع آن ثروت متفاوت است ،ثروت و در ارتباط با آن
طور هکه از بکارت خود قبل از ازدواج محافظت کنند و بعد مادر بشوند که ب

کنند و در مجراي  اي شوهرارض شان را تابعهايغیرقابل انکاري امید و آرزو
 »بدکاره«رفتند بزرگ کردن فرزندان بریزند. زنانی که از این امر طفره می

شدند و مورد تحقیر و آبرو و محاکمه میبی آمدند و در برخی مواقعحساب میبه
 گرفتند.خشونت قرار می

حساب به براي استفاده و ارضاي جنسی ايوسیله يمثابهبهها تنها زن 
هاي هاي زمانی متفاوت و در افسانههاي گوناگون، در دورهاند. در فرهنگدهآم

هاي آسمانی پیوسته دو شخصیت متضاد از هاي کتابدر شخصیت ـ مذهبی
و  »زنی که بدکاره و جلف«و معصوم است و یا  »عفتپاك و با«زن، زنی که 

این  است.ساخته شده  »مردم فرهنگِ«دهندگان شکل قابل تحقیر است، توسط
 هاي پاپ امروزي مثل بریتنی اسپرزتا ستاره مورد مریم باکره و جزبل در مسأله

مثل گرفته جنین و کنترل تولیدبه سقطمذهب  يکند. امروز از حملهصدق می
وشی، این دو مدل متضاد از زن، فري جهانی بردگی جنسی و تنتا شبکه

کرده است و محیط  ین را داغانانسان در روي کره زمها چنان زندگی بیلیونهم
 دارد را مسموم کرده است.  زن تعلق به مرد و یاو فضایی را که 

بدین ترتیب، براي هزاران سال است که نسل بعد از نسل زنان و دختران 
؛ و روح و شان تلف و خفه شده استیعنی نیمی از بشریت پتانسیل و زندگی

تنها براي زاییدن و فایده ها آنشان صدمه و ضربه دیده است. موقعیت زندگی
 رساندن به مردان تقلیل یافته است. 

آجر) از ساختمان (خانواده است که مهمترین خشت  واقعی ياین ریشه
این دلیل است که واقعیت زندگی  بهدهد. طبقاتی را تشکیل می يجامعه

توانند خانوادگی براي بسیاري از زنان به زندانی تبدیل شده است که تنها می
بودند، در آن  شاحمایتی را که در ابتدا به دنبال کاریکاتوري از عشق، مهربانی و

مبناي عشق با هم پیوند  وقتی که مردم بر حتاهمین دلیل است که  بهبیابند. 
تأثیر خانواده اند، اما تحتو واقعا خواستار برابري و احترام متقابل خورند؛می
ي انهگرستماستثماري و  يگرانه در جامعهي سلطهبخشی از رابطه يمثابهبه

در بیشتر موارد مسیري را مجبورند در پیش گیرند که قول داده بودند  امروز،
 هرگز در آن قدم نخواهند گذارد. 

چنین فرزندان، ه خانواده براي بسیاري زنان و همهمین دلیل است کبه 
رحمی و ت. این بیوحشتناکی از لگدمال شدن و تحقیرشدن اس يصحنه

محدودیت خانواده خیانت به یک نهاد رمانتیک، مملو از عشق و به یادماندنی 
امروز بازي  يخانواده و نقشی که در جامعه نشااست. این است ریشه و م
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و یا مدرن داشته باشد، اما  ماندهشکلی عقب خواهدکند. حال این نقش میمی

 کند. ها را معوج مینسانبهترین نیات ا حتاآن یکی است و  منشا
که  ـکنندگان و استثمارشوندگان نخستین تقسیم جامعه به استثمار

با ظهور  ـ وجود آمدهصورت اسیر کردن برخی و برده کردن برخی دیگر بهب
 يمثابهگرفتن زنان به( انه بین مرد و زن گره خورده است.گرستممناسبات 

 بردگی جنسیـ کشی ماشین جوجه يثابهمبهها غنیمت جنگی و نگاه داشتن آن

 نمود.)  داري ایفانقش مهمی در ظهور مناسبات بردهـ 
 هاي مقدس مذاهب اصلی جهان مثلچنین روندي در متون کتاب

چنین در قرآن مسلمانان یادآوري مسیحیان و هم ـهاي مقدس یهودیان کتاب
است. از زمان جامعه  شود و در حقیقت تشویق شدهشده و از آن به نیکی یاد می

داري قدیم، که اقتصاد بر اساس کشاورزي و دامداري بود، داشتن فرزندان برده
منبعی براي نیروي  يمثابهبهزیاد براي مردان صاحب زمین و ملک و امالك 

و یا جنگ علیه  ؛جنگی در حمالت و نبردها علیه قبایل و روستاهاي متخاصم
خصوص زنان هنقش اساسی خانواده و ب م بود.هاي متخاصم بسیار مهامپراطوري

همسر و یا مادر) در خانواده، این بود که براي مرد و یا همان رئیس  يمثابهبه(
خود بتوانند نقش  ينوبه بهخانواده فرزندانی تولید کند و بزرگ کند تا 

خود را مطابق با تقسیم کار در جامعه از جمله تقسیم کار بین مرد و  »مناسب«
که بتوانند روابط مالکیت موجود را حفظ کنند و کارکرد آن ایفاء کنند، تا این زن

ها یا توسط قانون و یا حداقل از طریق رسوم و سنت این يرا تضمین کنند. همه
 ايپایه »سلول«یک  يمثابهبهشد. بنابراین خانواده می متداول در جامعه اعمال

ش در اکرده است، که نقشآن عمل میبهتر و در خدمت بزرگ ياز یک جامعه
رابطه با نه تنها تولید جمعیت جامعه بلکه بازتولید مناسبات اجتماعی غالب (از 

چنین مالک چیزي نبودن)، مناسبات نابرابر و استثماري، جمله مالک بودن و هم
 حیاتی بوده است. 

، اساسی اولیه گزین اقتصادداري جايسرمایهالی که صنعتی شدن و حدر
 يمثابهبهگاه خود را یعنی کشاورزي و دامداري شده است، خانواده جاي

کلیدي جامعه حفظ کرده و نقش اساسی در حفظ و بازتولید مناسبات  »سلول«
داري است را کماکان ایفا سرمایه يجامعه يانه که مشخصهگرستماستثماري و 

 کند. می
ریات زندگی، وسایل و داري شکلی از جامعه است که در آن ضروسرمایه

شوند. همه چیز خرید و فروش کاال، تولید و مبادله می يمثابهبهخدمات در کل 
خود (نیروي کار) به یک کاال تبدیل  شود. در این جامعه توان کارکردنمی
دار سرمایهشود: این توان کارکردن هر جا که کاري بتواند پیدا کند، به یک می

سود خود از آن استفاده ه مزد، بدار در قبال یک دستهسرمایشود، تا فروخته می
 کند.

داران در مقابل ضرورت براي گسترش یا مرگ در یک رقابت سرمایه
ها راه فراري از آن شوند که براي آنمی داران دیگر درگیرسرمایهبار، با مرگ

چ کار گرفتن نیروي کارِ آنانی که هیبهدار در فرآیند سرمایهوجود ندارد. 
 از خود ندارند، دائما در جستجوي افزایش سرمایه خود است.  ايسرمایه
دار و سرمایههاي مختلفی از مردمی که به داري به بخشسرمایهحالی که در

شان براي حفظ و رسانند و یا آنانی که نقشاش منفعت مییا سیستم سیاسی
مین أا متقابال تها رداري ضروري است محتاج است، آنسرمایهجامعه  يادامه
هایی را که گیرند، در حالی که آنها حقوق بسیار خوبی میکند، برخی از آنمی

صورت هتر و بشدت و حدت هر چه تمامبهترین موقعیت قرار دارند را در تحتانی
کنند تا سرمایه خود را افزایش دهند. اما از طرف دیگر استثمار می ايرحمانهبی

که در رقابت با قیاسی که الزم است انجام ندهند، خطر ایناگر این کار را در م

شان تحلیل رود و یا از بین بروند، وجود دارد. داران موقعیتسرمایهدیگر 
کنند تا آن حدي ت میشوند، مزدي را دریافگونه استثمار میکارگرانی که این

ر شرایطی نگاه که آنان را دعبارت دیگر اینبهشان کفاف کند، زندگی که براي بقا
کار کردن خود ادامه دهند، استثمار شوند و نسل جدیدي را بهدارند تا بتوانند می

 تولید کنند. ،براي استثمار شدن
هایی داري است. در زمانسرمایهاصلی و منطق  ياین نیروي محرکه 

داران بخشی از نیروي کارشان را سرمایهمقتضی بر شرایط انباشت سرمایه، 
مانند با شدت بیشتري کنند درحالی که بخش دیگري را که باقی مییکار مبی

دهند و شان را کامال در یک رشته خاتمه میکنند. یا این که فعالیتاستثمار می
شان را در رشته دیگري از اقتصاد و یا منطقه جغرافیایی دیگري و یا سرمایه

ترند و شکننده بخش دیگري از جهان، جایی که مردم آن در مقابل استثمار
 دهند.بهتر است، انتقال می »گذاري سودآورسرمایه«انداز چشم

ابعاد جهانی صورت  زمان دیگر در بیش از هر ايمسألهامروز چنین 
داري سرمایهاستثمار  يچیز که در نتیجهبیر و یگیرد، که در آن قربانیان فقمی

، آفریقا، آسیا و در آمریکاي التین ،است، عموما در کشورهاي جهان سوم
 يها میلیون تودهدر کشوري مثل آمریکا، ده حتاکنند. اما خاورمیانه زندگی می

در  گیرند.شدت استثمار شده و یا مورد ستم قرار می هفقیر وجود دارند که ب
مزد و حقوق کارگران و کارمندان بر اساس داري، دستسرمایه ايمناسبات پایه

د: از طریق خانواده است که ضروریات و احتیاجات شونهاد خانواده عرضه می
 شود؛شود و نسل نوین بزرگ میه میکه امکان دارد) برآورد ايتا درجه(زندگی 
بار دیگر نه تنها بازتولید جمعیت بلکه بازتولید مناسبات رایج و نابرابر و و یک

داري، سرمایهرود. در چارچوب یک کل پیش می يمثابهبهاستثماري در جامعه 
مزد و یا حقوقی براي و دست هنگامی که زنان داراي شغلی هستند؛ حتا

توانند از تقسیم کار بزرگتري که در جامعه موجود هم نمی خودشان دارند باز
انه بین مرد و زن که در آن زنان گرستمطور نمونه تقسیم کار هاست فرار کنند، ب

کار خدمت يمثابهبهو (ها هستند کماکان مسئول اصلی بزرگ کردن بچه
شان چنان بر اساس مفید بودناعضاي کوچک و بزرگ خانواده هستند) و هم

 ارضاي جنسی يیک مادر و یا همسر و یا یک ابژه يمثابهبهبراي مردان، 
شوند. این مناسبات میراث هزاران سال جامعه پاتریارکی گذاري میارزش

چنین هاي قدرتمند بلکه همنتمردان) است که نه تنها توسط س ي(سلطه
مناسبات زناشویی  حتا که در آن هر چیز( داري،سرمایهثیرات توسط کارکرد و تأ

ها آن يکه در کلیه کاال يجنسی بر اساس مناسبات مالکیت و مبادله يو رابطه
رحمانه و بی اند. از توصیفچنان سلطه دارد) تحکیم شدهجنس مذکر هم

ه مسایلی مانند توافقات ازدواج بپردازیم. چند نمونه ازدواج و ب زمخت آن بگذریم؛
هاي غیررسمی) را در جامعه سراغ داریم، که در آن مردان در مقابل (و یا ازدواج

را  هاداري و بزرگ کردن بچهخانه مخارج زندگی از زن طلب سکس، يتهیه
و  جااینهایی را کمک ممکن است گاهی اوقات هم چند کههر(نداشته باشند؟ 

عبارت دیگر تسلیم بهها انجام بدهند.) جا در کار خانگی و یا مواظبت از بچهآن
چنین انجام دیگر خدمات براي او جنسی با مرد و هم يزن در مقابل رابطه شدن

 گیرد.زبان ساده بقاء، انجام میبهدر مقابل امنیت مالی و یا 
شده است و روابط و سنن که بر اساس استثمار بنا  ايچرا در هر جامعه

فروشی امري گاه تنست آنمردان بخشی کلیدي از آن يپاتریارکی و سلطه
فروشی و بقیه اشکالی که مربوط به رایج است؟ چرا پورنوگرافی، در کنار تن

صورتی گسترده وجود هتا این حد در کشوري مثل آمریکا ب ،فرودستی زنان است
موجود است که زنی که با افراد مختلفی  »گانهبرخورد دو«دارد؟ چرا تا این حد 

شود، در حالی که نگریسته می ه اوب »بدکاره« يمثابهبهجنسی دارد  يرابطه



   ۳۲                                                                                                         ۳۵شماره ھشت مارس  
رساند و می »به اثبات«بودن خود را بیشتر  »مرد«کند مردي که این کار را می

ن مالکیت بین مرد و ز ايپایه يرابطه يگیرد؟ این نتیجهمورد تحسین قرار می
طور عموم در هزناشویی است که در آن مردان ب يخصوص در رابطههو ب

شان را کنترل کنند، اما در همان هاي جنسی زنانند تا فعالیتاجستجوي آن
ه کننده نیست بکه رابطه با همسرشان دیگر ارضا زمان اگر اعتقاد داشته باشند

تا از نظر  ـ را دارندکنند که این حق و احساس می ـگردند دنبال موقعیتی می
ارضا کنند. اغلب براي چنین کاري دیگر تالش  جنسی خود را از طریق دیگري

عاشقانه و دوست داشتن متقابل را با همسرشان  ينخواهند کرد تا دوباره رابطه
این  ها این حق را دارند، وکه آن کنندبرقرار کنند، بلکه در عوض احساس می

خود به زن دیگري مراجعه کنند، از جمله خریدن  اقدرت را دارند که براي ارض
هایی که مردان محدودیتیا این فروشان، و یا از طریق پورنوگرافی؛سکس از تن

زنند، شود، مثل تعهد به تک همسري، دور میها اعمال میرا که در حرف بر آن
اد ازدواج و یا به عقب انداختن آن و خریدن وقت بیشتر براي ایج مثل دوري از

خودي و یا از طریق پورنوگرافی و یا خریدن هجنسی اتفاقی و خودب يرابطه
 فروشان.سکس از تن

فروشی و پورنوگرافی مورد استفاده و چرا زنانی هستند که از طریق تن
ماهیت بنیادي، و کارکرد غیرقابل اجتناب  ياستفاده قرار گیرند؟ این نتیجهسوء

انباشت بیشتر،  يداري براي ادامهسرمایهحرکت  يسیستمی است که بر پایه
مناسبات  يکلیهبهو با توجه  ـ کندچیز را استثمار میبیهاي مردم توده
خصوص ساختار و نفوذ  هاند، باین سیستم گره خوردهبهکه  ايانهگرستم

بسیاري از زنانی که فقیر،  مردان بر زنان، يایدئولوژیک پاتریارکی و سلطه
توانند فریب بخورند یا تحت فشار یا با دزیده اند میلی از توانشکننده و خا

 مواد مخدر و یا از طرق دیگريبهضرب و شتم، یا با تزریق و یا اعتیاد  شدن، یا با
جا که فرهنگ رایج در کشورهاي و از آن در دام فروش بدن خود بیفتند؛

را تبلیغ  داري این است که بدن زنان کاالست و در هر لحظه آنسرمایه
کنند که بدن کنند، نه تنها مردان بلکه هم چنین خود زنان را هم تشویق میمی

  کاال بنگرند. يمثابهبهزن را 
دختران جوان در تجارت جهانی سکس  حتاها زن، و در دنیاي امروز میلیون

 گیرند؛استفاده قرار میگرفتار شده و مورد سوء »صنعت سکس«اصطالح ه و یا ب
 ايشود. این پدیدهین طریق سودهاي بیلیون دالري نصیب سرمایه میو از ا

 جهانی شده است.
ها مسایل دیگري براي زنان موجود است، چیزي که در در کنار همه این

شان و یا آمریکا خیلی رایج است، زنانی که قربانی خشونت خانگی شوهران
بگریزند، ها دست آن از کنند کهاما وقتی تالش می شوند،شان میدوست پسران

ممکن است به قتل برسند، و  حتاگیرند و یا مورد تعقیب قرار میها از طرف آن
شوند. این نیز بیان شکلی کشته میها همراه آن شان نیزبرخی اوقات فرزندان

شان در مالکیت مرد افراطی از مناسبات و سننی است که در آن زنان و فرزندان
را  »زنم و بچه ام«نتوانم  »من«گوید اگر که می تفکري استو مولود  قرار دارند؛

 در مالکیت خود داشته باشد در نتیجه کس دیگري هم نباید داشته باشد. این
است که در برخی از  ايانهگرستمطرز تفکر بازتابی از همان مناسبات 

دهد. یعنی هنگامی که صورت قتل ناموسی بروز میههاي دیگر خود را بفرهنگ
 ،»تجاوز باشد ياگر در نتیجه حتادهد، بکارت خود را از دست می«یک دختر 

ارزش این دختر از نقطه نظر  رسد. چرا کهتوسط مردان عضو خانواده به قتل می
خصوص پدرش در ارتباط با ازدواج روي آن هچه را که خانواده و بمالکیت و آن

 رود. حساب کرده بود، از بین می

مردان است و یا این  »تقصیر«همه ها معنی نیست که ایناین نکات بدین 
کند دهد و افشا میرا بازتاب می چهبلکه آن .»مردان دشمن هستند«که 

از زمانی که مالکیت (مناسبات میان افراد بشر است، که در فرآیند هزاران سال، 
ننده خصوصی زمین و دیگر ابزارتولید و تقسیم جامعه به استثمارگر و استثمارک

 ي ادامه دارد...گرستم يظهور یافت،) تکامل یافته است و کماکان بر پایه
 انه است...گرستمترین تجسم این مناسبات داري آخرین و تکامل یافتهسرمایه

کردن و کامال از بین بردن چنین مناسباتی در  کنریشهداري، سرمایهسرنگونی 
چنین اطع بشریت، مردان و همهمه جاي این جهان، در خدمت منافع اکثریت ق

کننده از مبارزه براي زنان خواهد بود.... و رهایی زنان بخشی حیاتی و نیز تعیین
 باشد و باید باشد.انه میگرستماز بین بردن نهایی همه این مناسبات 

یک سیستم جهانی  يمثابهبهخصوص با تکاملش هداري بسرمایه
انه ماقبل گرستمدیگر از روابط استثماري و داري امپریالیستی، بسیاري سرمایه
این  داري را در فرایند کلی انباشت ثروت و سرمایه ادغام کرده است.سرمایه

باشد. در بسیاري از کشورهاي جهان سوم می زنان خصوص شامل ستم برهب
شدت مورد انتقاد مدافعین ه گیرد که بستمی که در اشکالی صورت می

است اما در عین حال همان  »دمکراتیک«و  »روشنگر«، »مدرن«داري سرمایه
خود را ها آن ستم بر با اتکا »دمکراتیک«و  »روشنگر«، »مدرن«داري سرمایه

ي به حیات خود گرستمو اشکال ها تواند بدون آن شیوهدهد و نمیرشد می
دنیایی را که  ي»عقب مانده«هاي کند تا بخشادامه دهد. بنابراین تالش می

حت سلطه و استثمار خود دارد و همراه با آن اشکال خاص استثمار و ستم از ت
داري بافته شده سرمایهجمله ستم بر زن را که عمیقا در ساختار خود کشورهاي 

 است، را حفظ کند.
هاي در حال گسترش هاي مردم، در حلبی آبادنهایت فقر و فرودستی توده 

براي سیستم دراکوالیی است که و در روستاهاي جهان سوم، خون زندگی 
  شود.داري امپریالیستی نامیده میسرمایه

هایی که تا آن حد محتاج و به آسانی قابل استثمارند، به چشم این توده
را این گونه مورد استفاده قرار ها و آن »ندابار مصرفیک«استثمارگران افرادي 

که در جایی  آورند و هنگامیکنند تا زمانی که سودرا مصرف میها دهند. آنمی
ها کند، آنگاه آنممکن میها دیگر، منابع استثمار، سودآوري بیشتري را براي آن

ها استثمار و ستم بر زنان بخش ضروري شوند. در همه آنبه دور افکنده می
تا جایی که  »نیروي کار ارزان«منبع  يمثابهبه ـبراي سرمایه امپریالیستی است 

مثل و بزرگ کردن نسل شود و هم چنین به منظور تولیدمیمربوط به خودشان 
و  »دمکراتیک«. این مبنایی است که چرا نیروي »نیروي کار ارزان«جدیدي از 

ي بر زنان گرستمامپریالیستی نه تنها در صدد از بین بردن  يسرمایه »روشنگر«
در اشکال  کند این ستم را ادامه دهد نه تنهانیست بلکه بالعکس تالش می

  بلکه در اشکال قرون وسطایی آن. »مدرن«
و یا در واقعیت سیستم  ـ »مدرن«داري سرمایهطور خالصه: جامعه هب

که  ايستم بر زنان را از جوامع گذشته ـ امپریالیستی يجهانی سرمایه
ها ظهور کرده است، به ارث برده است، و در حالی که داري از درون آنسرمایه

کال این ستم را تغییر داده است، اما این ستم را از بین نبرده و برخی از اش
داري این ستم را در سرمایهتواند از بین ببرد. در واقع اشکال ماقبل نمی

هاي مختلف جهان، خصوصا در جهان سوم را در کل سیستم استثماري و بخش
ط تولیدي، کار را از طریق روابو این ؛اش ادغام کرده استجهانی يانهگرستم

داري امپریالیستی انجام سرمایهانباشت و کارکرد عمومی خود سیستم 
 ✦دهد.می

 * حزب کمونیست انقالبی آمریکا



 

 

 

 ستیز را باید آتش زد!این نظام زن
 

ماندگی بار دیگر دستان ظلم و جهالت و عقب از مردان متعصب به قتل رسید.اي دسته نام فرخنده در مرکز شهر کابل توسطبهاي ساله 27ماه مارس زن  19شنبه  5روز 
جان او بیآتش زدن قرآن تا آن حد مورد ضرب و شتم این مردان قرار گرفت تا به قتل رسید و سپس پیکر  »جرم«به زندگی زنی این چنین وحشیانه پایان داد. فرخنده به 

 توسط آنان به آتش کشیده شد.
گر چنین تکه می شد، پلیس کابل که در صحنه حضور داشت نه تنها مانع این جنایت نشد، بلکه خود نظارهچوب و سنگ تکهدر زمانی که بدن این زن جوان زیر لگد و 

بخشی  گیري این قتل صادر شود! دراز جانب دفتر ریاست جمهوري براي پیاي بود. انعکاس این جنایت فراموش نشدنی باعث شد که اطالعیهاي خشونت افسار گسیخته
 »هیچ عنوان قابل قبول نیست.بهه براي دولت افغانستان و مردم افغانستان ألالمی غیر قابل قبول است و این مستوهین به قرآن کریم و مقدسات اس«العیه آمده است از اط

است علنی بر این جنایت وحشیانه و  ییديأگر تاز جانب دولت افغانستان در حالی که چنین جنایت فجیعی صورت گرفته است، بیان اعالم این چنین موضعی آشکار
عاملین این قتل انجام نخواهد گرفت، چرا که  ییگیري براي شناساطور واقعی هیچ پیبهدولت افغانستان بیان این است که  يگیري در اطالعیهستیزانه. اعالم این موضعزن

 ستیزانه قابل قبول خواهد بود.زنتوهین به مقدسات اسالمی براي این دولت قابل قبول نخواهد بود اما جنایت 
ی و شرکا و به قدرت رساندن دولت اسالمی در این کشور و به تصویب رساندن قوانین ریز و یآمریکا ي مردساالرهااز دوران اشغال نظامی افغانستان توسط امپریالیست

خرافات و  يگی زنان را توسعه بخشیده است. اشاعههه بلکه ابعاد خشونت و برددرشت علیه زنان که بر شریعت اسالمی استوار است نه تنها موقعیت زنان بهبود نیافت
گیرد، تا بدین وسیله از طالبان در این مورد سبقت گرفته شود. روزي تري به خود میمی در جامعه هر روز ابعاد گستردهرستی از جانب دولت و مرتجعین اسالپدین

چند که قتل فرخنده یکی از دیگري علیه زنان به گوش نرسد. هرکشی و یا جنایت ناموسی و زن تجاوز، سنگسار، قتلِ يارهدر باي نیست که در افغانستان مورد تازه
 ي وحشیانه تحت دولت اسالمی افغانستان نخواهد بود.هاتیزيسزنگونه هاست اما این آخرین مورد اینترین آنوحشیانه

یک باور شخصی به رسمیت شناخته نشود و توسط  عنوانبهقطعی دین از دولت هستند. تا زمانی که دین  ییکشور خواهان جداکثریت مردم این زنان افغانستان همانند ا
باشند، تا  گونه جنایات فجیع علیه زنان داشت. تا زمانی که دین و دولت در هم ادغام شدهگونه تغییري در مورد اینتوان انتظار هیچمیگونه تبلیغ و ترویج شود، ندولت این

هیچ زنی در ماندگی و تحجر و تعصب دینی تبلیغ شود، تا زمانی که دست مردان براي خشونت و قتل زنان تحت نام دفاع از دین و ناموس و.... باز باشد، زمانی که عقب
 تواند آزاد و رها باشد.میافغانستان ن

یافته به آتش کشیده شود و بر خاکستر آن ان است که باید با مبارزات زنان و مردان آگاه و سازمانتیز افغانستسزندهد که این نظام میقتل فرخنده بار دیگر نشان 
 ساخته شود که در آن هیچ زنی و هیچ انسانی مورد خشونت و قتل قرار نگیرد.اي جامعه

 افغانستان)-سازمان زنان هشت مارس (ایران

 2015مارس  21

 
 
 
 



 

 شی شد!خبر کوتاه بود! فریناز هم خودک
 

ي ندا تسکین نیافته، هنوز چشمان مریم و سهیال بینایی خود را بازنیافته، هنوز فریادهايِ خشِم شعله در فراق ي سوختهخبر کوتاه بود! فریناز هم خودکشی شد! هنوز سوزش چهره
کار بود، در اثر اقدام به بهمشغول  دار هتلي مهابادي که در کسوت مهمانساله26روانی رسد فریناز خسهاي پیکر فرخنده خاموش نشده و ... که خبر میریحانه پایان نیافته، هنوز شعله

شود، قربانی تبانی صاحب هتل و متجاوز در ازاي دریافت تالش او که گفته می حتاي چهارم هتل به پایین پرتاب کرده است. تجاوز از طرف یکی از مأموران اطالعاتی خود را از طبقه
 کند.ها از دوستان و همکارانش یاري طلبیده نیز ثمري نداشته و در نهایت عمدا یا سهوا خود را به پایین پرتاب میاز هتل بوده است و در آخرین تماسارتقاي امتی

هایش زندگی و رویاهایش را بسازد، اما در اسارت ناییفریناز دختري که مثل بسیاري از زنان، با جسارت خود را از بند روابط سنتی خانه و خانواده بیرون کشیده بود تا با اتکا به توا
پیوندد؛ زنانی که ضدزن جمهوري اسالمی می شود. فریناز نیز به خیل قربانیان مستقیم و غیرمستقیم روابطداري حکومت اسالمی خودکشی میي سرمایهروابط پدر/ مردساالرنه

جاي بهخاطر تن ندادن به بردگی و تسلیم و تجاوز. اگر فریناز هم بهاسالمی و چه » ناموس«و » اخالق«، »قانون«رعایت  پیشاپیش در محضر قانون و عرف محکومند؛ چه به جرم عدم
 دزنضکشت، آیا دستگاه قضایِی از بن و ریشه کرد، میاش احساس برتري مطلق میخودش مانند ریحانه متجاوزي را که پشت درهاي بسته و جایگاه شغلی و سیاسی و جنسیتی

و » آبروییبی«داد، زیر بار حقارتِ اش را از دست می»ناموس«و » بکارت«شد و کرد؟! اگر تسلیم میجسورانه، مجازاتی جز این نصیبش می» گستاخی«جمهوري اسالمی، در برابر این 
تیصال چندین و چند بار در محضر قانون، شرع و عرف محکوم به مرگ شد تا در میان ي اسشد؟! فریناز اما در آن لحظهتدریجا محکوم به مرگ (روانی، اجتماعی و ...) نمی» شرافتیبی«

ي خشم و نارضایتی بسیاري از مردم و جوانان شهر را بر خواهد انگیخت. کسانی دانست که این تصمیم جرقهکند. هرچند او احتماال در آن لحظه نمی» اختیار«آن همه اجبار، مرگ را 
درستی بهاي داشت، تا اند که فقط نیاز به چنین جرقهي رژیم و تحمل ستم و تحقیر جنسیتی و ملی و طبقاتی تبدیل به انبار باروتی شدهتعرضات هر روزه که در مقابل جنایات و

اومت و مبارزه مردم تا جایی پیش رفته که باعث ایجاد شان بسوزانند. مقرا در آتش خشم» تارا«هاي شهر را تبدیل به میدان جنگ تمام عیار کنند و نماد این جنایت یعنی هتل خیابان
اباد و بوکان فرا خواند. اگرچه خواست یک فضاي امنیتی در مهاباد و دیگر شهرهاي کردنشین شده و رژیم را وادار کرده که نیروهاي ضدشورش خود را از نقده و ارومیه و ... به مه

جمهوري » دستگاه قضایی«درستی توهمی به به عاملین آن بود، اما مردم و خصوصا جوانان هم در محتوا و هم فرم نشان دادند که مقدماتی این معترضین افشاي این جنایت و شناسایی
که مردساالري یی رژیمی را شناسایی و مجازات کنند؟! مگر دستگاه قضا» مجرم«گذاران و مجریان سرکوبگر این قوانین ضدزن اسالمی خواست تا توان از قانوناسالمی ندارند. مگر می

هایی که متضمن حفظ و تحکیم این جنایت را قضاوت کند؟! ارگان بر اساس قوانین شرعی و ضدزن تواند، میحاکمیت آن است و تبعیض و نابرابري جنسیتی یکی از ارکان اساسی
  د.اني مردم خشمگین قرار گرفتهدرستی مورد حملهبهانه هستند، گرستمتمامیت این روابط 

اسالمی شده است. این جنایت  ضدزندارانه و دستگاه امنیتی جمهوري آغوشِی شوِم حرص و طمع سرمایهآور خانواده، قربانی همدرستی تشخیص دادند که فریناز این یگانه نانبهمردم 
مرگ و زندگی و بدن زنان روز به روز گسترش خواهد یافت و  حتاتصادي، دهد کماکان ستم بر زن و معامله بر سر موقعیت اجتماعی، سیاسی، اقنوك کوه یخی است که نشان می

تر محیط شرمی هرچه تمامها بازخواهد گرداند و یا با بیها و آشپزخانهدرون خانهبهجمهوري اسالمی با تشدید هرچه بیشتر روابط پدر/مردساالرانه هر روز بیشتر از قبل یا زنان را 
تر خواهد کرد؛ و کامال واضح است که کارگزاران سیاسی، نظامی و مذهبی این رژیم براي خودشان جایگاه ویژه قائلند و تر و امنیتیو ... را براي زنان ناامن کار، تحصیل، تردد و تفریح

 دانند.ي خود میمندي جنسی از این موقعیت زنان را هم یکی از امتیازات ویژهبهره
دیزه (کردستان عراق) و ... براي فرخنده، سهیال، فریناز، سدا* و آوین و... به یک رنگ است؛ و زنان هر روزه ، مهاباد، یالواري (ترکیه)* و قلعهدر این میان اما آسمان کابل، اصفهان

یی مذهبی با تمام قدرت و توان، تالش در حفظ و داري امپریالیستی و بنیادگراگراي پدر/مردساالر یعنی سرمایهکنند و دوقطب واپسهاي مختلف تجربه میمردساالري را در فرم و لباس
اند یا هر بار مبارزه بر علیه این ستم ي عمیق و تاریخی دارد که هر بار زنان در سرتاسر جهان به صحنه آمدهي آن دارند. مردساالري چنان ریشهماندهتقویت این نظام کهنه و روابط عقب

در صف مردم نیز آن را به کناري رانده است و صحبت و مبارزه بر سر مطالبات زنان را تبعی و جانبی قلمداد کرده است.  حتاگرایانه پستاریخی از عمق به سطح آمده است، گرایشات وا
هانه و انقالبی، مبارزات مردم زمان هم خشم و نارضایتی و هم ناسیونالیسم و غیرت مردان کُرد را به صحنه آورده است. مسلما بدون دخالتگري آگاهمان طور که قتل فریناز نیز هم

حاشیه براند. بهتواند موضوع مرکزي و مهم ستم بر زن را مهاباد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود؛ بروز گرایشات مردساالرانه و ناسیونالیستی در صف مردم، هر آن می
عقیم بماند که مبارزات دیگر زنان عقیم مانده است. اما » ناموس پرستی«و » غیرت«ن تحت تاثیر ناسیونالیسم کُردي و تواند به همان میزاي زنان کُرد بر علیه ستم جنسیتی هم میمبارزه

ه صف اول این تی هرچه بیشتر بتواند این مبارزه را متمایز کند، فقط و فقط این خواهد بود که زنان، مصمم و تمام قد، با مطالبات و مبارزات خودشان بر علیه ستم جنسیچه میآن
مبارزات رادیکال و انقالبی زنان را در دست بگیرد؛ و وجه تمایز خود را نه در مرزبندي با مبارزات سایر مردم بلکه در پیوند هرچه  مردم مهاباد بتواند پرچممبارزات بپیوندند و جنبش 

اي هر چه تواند جرقهاي با فراخواندن و جلب پشتیبانی مردم و خصوصا زنان از سایر نقاط ایران میمبارزهي رژیم جمهوري اسالمی اثبات نماید. چنین تر با آنان بر علیهتر و وسیععمیق
جمهوري اسالمی باشد که مطمئنا زنان در صف اول این نبرد خشمگین و  ضدزنتر براي به راه انداختن یک جنبش رادیکال و انقالبی در سراسر ایران برعلیه دولت مرکزي قدرتمند

هاي ما عطر زندگی را با خود چه رنگ کهنه و ارتجاعی دارد را به چالش خواهند طلبید تا دنیاي دیگري خلق کنند! دنیایی که دیگر ریحانهستوار، ارتجاع جمهوري اسالمی و هر آنا
 ي آرزوهاي بلندشان بایستند! مان بر قلهبیاورند و نوروزمان به راستی فرخنده باشد و فرینازهاي

 ي متشکل، گسترده و انقالبی براي رهایی زنان و بشریت!اسوي مبارزهبهپیش 
 2015مه 9 - افغانستان)-سازمان زنان هشت مارس (ایران
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