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 يسياس زندان كشتار سالگرد پنجمين و بيست مناسبت به

 ،60 ي دهه باختگان جان احترام به
 سكوت هم را دقيقه يك همين ديگر

 !كنيم نمي
 

 انقالب اصول و ها آرمان و مواضع بر پورمحمدي كه كنم مي افتخار"
 ملت و نظام اين دشمنان خشم و غضب مورد چنين اين و است ايستاده

 حمديپورم سخنان ها ، اين1"...است گرفته قرار مان انقالب و اسالم و
 هزار هزاران اعدام حكم 67 تابستان و 60 ي دهه در كه است جالد

 پورمحمدي مصطفي دفاعيات ها اين. است كرده صادر را سياسي زنداني
 در افروخته صورتي و افراخته گردني با كه است مجلس علني صحن در

 .زند مي فرياد شان، ملي اصطالح به ي رسانه مقابل
 1367 خونين تابستانِ در سياسي زنداني هزاران كشتار از قرن ربع

 دولت در داد، گسترشِ وزارت "كليدداري" ديگر مردادي در و گذرد مي
 عدالت وزير بايد من": شود مي واگذار پورمحمدي به "اميد و تدبير"

 عدالت مبلغ بايد من! باشم عدالت خادم بايد من! بشوم
 مرگ ي نفره سه هيأت در اطالعات وزارت ي نماينده پورمحمدي1"!...باشم

 دادستان 60 ي دهه در...  ،1367 تابستان در) اشراقي و نيري كنار در(
 براي ويژه حكم با بندرعباس در انقالب دادستان كشور، غرب در نظامي
 مسئول خراسان، انقالب دادستان همچنين و اعتراضات سركوب و كشتار
 زندانيان گروه ليناو اعدام تيم مسئول مشهد، در سياسي زندانيان اعدام

 از پيش كه اي باكره دختران اعدام بر نظارت براي مشهد، در زن سياسي
 نظارت و نرسد بهشت به پايشان تا شدند مي واقع تجاوز مورد بايد اعدام

 معاون... 2بودند كرده زايمان تازه كه مادراني و باردار زنان اعدام بر
 ترور زمان در) نجانيرفس هاشمي اطالعات وزير( فالحيان مرزي برون

 در رجوي كاظم رم، در نقدي حسين وين، در قاسملو دكتر چون كساني
 برلين در دهكردي نوري و شرفكندي صادق بن، در فرخزاد فريدون ژنو،

 به. است اسالمي جمهوري به پورمحمدي خدمات ي سياهه از بخشي...  و
: ويدگ مي پيشنهاديش وزير از دفاع در روحاني حسن دليل همين

 كه مسئوليتي هر در بوده، موفقي ي چهره است، بوده ايشان هركجا"
 در ها پورمحمدي و شما اگر! روحاني آقاي گوييد مي درست 3".است بوده
 قدرت به تازه ي دارودسته بوديد، نكرده عمل موفق شصت ي دهه

 و انقالبي مرد و زن فوج فوج مقابل در توانست مي چگونه شما ي رسيده
 كشتارِ با شما كند؟ مقاومت داشتند، را جهان تغيير عزم هك شورشي
 خواه تحول و انقالبي نسلِ يك كردنِ تارومار و زنداني گسترده،

 سركوب را جامعه در تغيير خواست و گري انقالبي ي روحيه خواستيد مي
 كه داشتيد وحشت چراكه كشتيد را دربند انقالبيون ذبونانه شما. كنيد

 حكومت سرنگوني مقدمات تر بزرگ زندان در شان ياران اب پيوند در ها آن
 فكر تان هاي پالگي هم و شما روحاني آقاي. كنند پا بر را شما واپسگراي

 براي! سپرد؟ اعدام ي جوخه به يا كشيد دار به توان مي را حقيقت كرديد
 همين ديگر ،60 ي دهه باختگان جان احترام به ما كه است حقايق گفتن

  !كنيم نمي سكوت هم ار دقيقه يك

 و مبارزه ي رابطه به نگاهي
  زندان، بيرون و زندان در مقاومت

 امروز و ديروز
 

 جانباختگان، ي خانواده كه هاست سال
 نيروهاي و انقالبي اپوزيسيون بدربردگان، جان
 جمهوري جنايات بازخواني در سعي رو پيش

 حقيقت از پرده تا دارند شصت ي دهه در اسالمي
 آخر به تا پايداري و جسارت از ها آن. ندبرگير

 از. ندادند سر و دادند سر كه گويند مي مبارزيني
 دفاع نسلي جويي حقيقت و خواهي آرمان طلبي، تحول

 قدرت بر تكيه پهلوي رژيم سرنگوني در كه كنند مي
 دل به مرگ از هراسي و بودند كرده تجربه را مردم

 نه و! كنيم مي  موشفرا نه" شعار نيز امروز. نداشتند
 حق به ي مبارزه بر تأكيدي كماكان "!بخشيم مي
. است اسالمي جمهوري جنايات افشاي و نسل آن
 يكي يكي پيشگان جنايت كه شرايطي در هم آن

 دستان و كنند مي تن به خواهي خون رداي
 گردن يا و كنند مي پنهان سر پشت را آلود خون

 و ستريگ عدالت پروي، عدالت ادعاي افراخته
 اصطالح به فعالين از بخشي و كنند مي گرايي اعتدال

. پاشند مي مردم چشم به خاك فعاالنه نيز "اپوزيسيون"
 جنايتي افشاي صرفا حقيقت، واشكافي از هدف اما

 روي پيش چگونگي موضوع بلكه نيست، گذشته به مربوط
 .است آينده خلق و

 نبيرو در مبارزه ي ادامه زندان درون در مبارزه
. ندارد خنثي جايگاه و نقش عنوان هيچ به و است زندان

 دارد طبقاتي و سياسي ماهيت زندان درون در مقاومت
 بيرون در طبقاتي ي مبارزه ي فشرده و امتداد كه

 به توان مي كه است رويكردي چنين با. است زندان
 تأثيرات و داليل و شصت ي دهه انقالبيون كشتار

 فعالين از جمعي اركشت عنوان به صرفا نه آن
 بين ي رابطه ي فشرده عنوان به بلكه سياسي
 اسالمي نوظهور ارتجاع تحكيم و انقالبي ي مبارزه

  .برد پي
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 :ديروز به گريزي
 سرنگوني از پيش سال چند تا روند يك با دنيا پهلوي رژيم

. بود مواجه گسترده انقالبي در كهنگي حتي انقالبيون
 فتندتا نمي بر هم را انقالب "انقالب در انقالب" كه طوري
 ميالدي 70 و 60 ي دهه در جهاني جنبش به اي تازه نيروي

 چينِ در فرهنگي انقالب. داد راديكال برآمد سوسياليستي،
 اروپا در دانشجويي جنبش راديكال جنبش آمريكا، و

 ي مبارزه آمريكا، در سياهان
  كنگ ويت پابرهنگان ميليوني

 دندان به تا ارتش مقابل در

 مبارزات آمريكا، مسلح

 نوينِ موج ويتنام، ضدجنگ

 و آمريكا و اروپا در زنان جنبش
 ي سويه كه ملي جنبش صدها

 از داشت بخش رهايي و انقالبي
 الجزاير از و كوبا تا فلسطين

 هاي قدرت...  عمان تا
 مبارزه به را گرا واپس
 پاخيزي به. طلبيد مي

 و فرودستان
 ،جنس هر از ديدگان ستم
... و قوم و رنگ نژاد،

 و ميليوني جمعيتي
 را تصور غيرقابل قدرتي

 كشانده مبارزه ي صحنه به
 تمام پوست زير انقالب نبض. بود

 را خود همه و زد مي دنيا تحوالت
 و ديدند مي انقالب موج از بخشي
 دشمن مقابل در را خود كس هيچ

 رو انقالبي روند. يافت نمي تنها
 ترين سخت در حتي آينده به

 هر. بود اميدبخش شرايط
 به سنگين هرچند شكستي

 نهايي و قطعي شكست معناي
 نهايي، تكليف تعيين بلكه نبود

 سنگري جنبشي هر. بود جهاني
 در همه و بود انقالب براي

 سهيم آن موفقيت و شكست
  .بودند

 تحت نيز ايران در انقالبي جنبش
. داشت قرار جهاني جنبش تأثير
 جهاني هاي عرصه اين از يكي

 در انقالبي ي مبارزه ي عرصه
 زنداني نقش و زندان درون

 در مقاومت تحكيم در سياسي
 تا ويتنام از. بود دشمن مقابل

 زندانيان مبارزات...  و الجزاير
 اثرگذار و بخش الهام سياسي

 جهاني مقاومت ي زنجيره و بود
. كرد مي تقويت را آينده به رو
 يبرا كه جواناني نيز ايران در

 و فرصت زندان در آوردند، مي در زندان از سر ممنوعه كتاب يك خواندن
 انقالب دانشگاه از مدتي از بعد و يافتند مي تر عميق ي  مطالعه امكان
 هاي سازمان و احزاب هواداران يا اعضا عنوان به و شدند مي التحصيل فارغ

 و احزاب رهبري بخشا حتي. پيوستند مي مبارزه صف به انقالبي
 و كردند مي فرموله را خود انقالبي هاي تئوري ها زندان درون در ها سازمان

 دهان... و 4فرار ها، دادگاه ها، گاه شكنجه در شان مقاومت و مبارزه شرح يا
. كشاند مي مبارزه خطوط به را شيفته جانِ هزاران و گشت مي دهان به

 پشت به پشت و 5داشت، را شيشه پشت تفنگ داشتن آرزوي كه نسلي
 گفتن از 6دقايق واپسين تا و بسته دست حتي و گرفت مي الهام هم از

 از يكي را خود بند، در انقالبيِ هر كالم يك به. زد نمي باز سر حقيقت
 مبارزه و داشت نفر ها ميليون ي مبارزه بر تكيه كه يافت مي خلق مبارزين

 دشمن با مبارزه از بخشي را زندان درون در و ملي دشمن مقابل در
 و اهداف براي جمعي ي مبارزه .دانست مي زندان بيرون در و المللي بين

 و اعتبار كه بود اصلي بلكه ايدئولوژيك اصلي صرفاً نه جمعي منافع
 .داشت عملي و علمي مشروعيت

 

 :امروز به بازگشت
 موج افت و شكست ي دوره در اما رسيد؛ ايران به باالخره انقالب موج
 در داري سرمايه احياي و گذشته به بازگشت. هانج سطح در انقالبات

 تبديل و) 1976 سال در چين مشخصاً و( سوسياليستي سابقاً كشورهاي
 در انقالبي موج فروكشِ باعث ها ابرقدرت بين جنگ به طبقاتي ي مبارزه

 سنگرهاي يك به يك المللي بين انقالبي هاي جنبش. شد جهان تمام
 را شكست اين بورژوازي هاي ئولوگايد. دادند مي دست از را خود

 و انقالب عليه بر كارزاري آگاهانه و ناميدند انقالب "ورشكستگي"
 تحريف و حذف ي پروژه انداختند؛ راه به جهان سراسر در انقالبيون

 موجي و كرد؛ خارج تعرضي موقعيت از را انقالبيون خورد؛ كليد گذشته
  .دش گزينجاي موجود شرايط برابر در تسليم و شكست از

 براي شكست، و مبارزه قرن يك از بيش ماحصل اما ايران در
 فاز وارد اختناق و سلطه به بخشيدن پايان و سلطنتي حكومت سرنگوني

. داشتند حضور صحنه در مختلفي طبقاتي نيروهاي و بود شده انقالبي
 آخرين و زده جوانه خفقان بار زير از تازه انقالبي و جوان بخش

 و درك هيچ و گرفته دست در را جهاني انقالبات برآمد هاي پتانسيل
 طبقاتي هاي پايگاه تخريب و انقالبي موج گرد عقب از روشني انداز چشم

 هاي دولت ي پشتوانه به اما گرا واپس نيروهاي. نداشت خود جهاني
 آماده سهمگين يورش يك براي را خود قوا تمام با امپرياليستي،

 مذهبي باورهاي از سؤاستفاده با و كرده تن رب انقالب رداي كردند؛ مي
 گرايان واپس. شد حاكم ضدانقالب و كشانند؛ بيراهه به را انقالب مردم

 شان جايگاه تثبيت براي و نشستند پيشين گرايان واپس جاي به اسالمي
 يورش شان خواهانه تحول هاي ايده و انقالبي نسل انقالبي، مبارزات به

 اعدام هاي خوجه و دار طنابِ به را انقالبي انجوان فوج فوج و بردند
 كه اميد اين به كردند؛ ايزوله شان انديشي تاريك هاي داالن در يا و سپرده

 مردم و انقالبي نيروهاي بين را فاصله ترين بزرگ زمان، ترين كوتاه در
 كشور، درون مختلف هاي جبهه در انقالب سركوب و شكست. كنند ايجاد
 تشديد هم زندان از بيرون شكست فضاي و گذاشت يرتأث هم مردم روي
 مقاومت يا و كردستان مانند مناطقي در مبارزه ي ادامه هنوز چه اگر. شد

 در مقاومت سنگر حفظ نيروي ترين عمده سياسي زندانيان هاي خانواده
  .دبودن زندان بيرون

 هر نسل يك عناصر ترين مقاوم و انقالبيون ترين زبده اما زندان در
 و جهاني ي پشتوانه بدون اما كردند مي مبارزه جان پاي تا چند

 و بود شده سالح خلع انقالب. برانگيزانند موجي نبودند، قادر شان داخلي
. كرد مي سالخي و گفت مي سخن انقالب جاي به واقعي انقالب ضد
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 زندان ترتيب بدين اسالمي جمهوري كه داد مي اجازه شرايط اين مجموع
 سركوب: كند تسخير را مقاومت سنگرهاي سلول به سلول و زندان به

 سطح در انقالب شكست بر مبني شكنجه زير گيري اعتراف و ايدئولوژيك
 .اسالم حقانيت و جهان

 و ،57 سال از پيش ي  تجربه از كه رسيده قدرت به تازه حاكمين
 ار متقابل تأثير هاي راه شدت به بودند؛ آگاه خوب مبارزه بر زندان تأثير

 زندانيان گذشته برخالف كه بود اين شان تالش تمام. كردند مي مسدود
 هم خودشان ذهني تصوير در حتي و زندان درون بلكه جامعه از تنها نه

 بايد بودند بخشي الهام و پايداري مظهر ديروز كه زندانياني. شوند ايزوله
 را نزندانيا نبايد ديگر مردم. شدند مي جامعه براي عبرتي درس امروز

 گرفته گروگان به حاكميت دست در كه ديدند مي خود جنبش از بخشي
. بشكنند را درها تا آوردند مي هجوم ها زندان به نبايد ديگر اند؛ شده

 انتظارشان در چشمي هيچ كه شدند مي محسوب متروديني بايد زندانيان
 حتي. شوند تأديب و دهند پس را "شان اشتباهات" تاوان بايد و نيست

 و نداشت "مشروعيت" مردم بين در دفن براي نيز هايشان ازهجن
  .دريختن مي اشك شان مرگ بر نبايد نيز هايشان خانواده

 سركوب با اسالمي جمهوري تا بود مساعدي بستر شرايطي چنين
 انقالبيِ هاي آرمان و سياسي اهداف بردن سؤال زير ها، سازمان و احزاب

 مابين رواني جنگ ايجاد و احزاب رد متشكل ي مبارزه تحقير و ها آن
 كارزار همه از تر مهم و ها آن فعالين و كادرها و احزاب رهبري

 براي جمعي ي مبارزه بتواند، زيادي حد تا انقالب ضد بر ايدئولوژيك
 به كند؛ جمعي منافع براي فردي ي مبارزه به تبديل را جمعي منافع

 خود انقالبي ي ها آرمان و افاهد از فردي دفاع به مجبور زندانيان عبارتي
 و گرايانه آرمان جسورانه، شجاعانه، خونين، بود اي مبارزه البته كه شدند

 .انقالبي نسل يك غرورِ ي مايه و جان پاي تا
 انقالبي هاي افق تخريب با كه بود اين آن، از فراتر اما بان زندان هدف

 اين فردي نافعم براي فردي ي مبارزه به دادن مشروعيت با و طبقاتي و
 آن شكل ترين عريان. شكند هم در نيز را انقالبي باور و همبستگي ميزان،
 از انزجار اعالم و گري توابي به دادن مشروعيت و سازي تواب هاي پروژه

 كه تفكري به دادن مشروعيت. بود اسالم حقانيت اعالم سرحد تا گذشته
 7.يابد مي ارجحيت جمعي سرنوشت بر) فردي منافع( فرد نجات

 اين معاصر جهان در اسالمي جمهوري هاي زندان تمايزات از يكي
 هاي ديدگاه و روان وسطايي، قرون جسميِ هاي شكنجه بر عالوه كه است

 اين هدف. گرفت مي قرار هجوم مورد ايدئولوژيك شكل به زنداني فكري
 اين از حاكميت بلكه بود انقالبي نسل يك حذف و تخريب تنها نه پروژه

 را جامعه كل تا بود داده قرار هدف را جامعه اعصاب، ترين حساس يقطر
  .دكن فلج

 و تر گسترده ابعاد مراتب به زنان مورد در تخريب و شكنجه نوع اين
 هاي ستون ترين مهم از يكي كه حكومتي. گرفت مي خود به تري پيچيده

 أتجر كه زناني به برخورد در بايد است، زنان فرودست وضعيت آن بقاي
 كه داد مي نشان بگذارند، بيرون كهن مناسبات درون از را پا بودند كرده

 تر پايين موقعيتي به تا شكند، مي پر و بال را پرواز بلند عقابان اين چگونه
 جسمي جنسي، ي شكنجه يك عنوان به تجاوز مثالً. شوند راضي قبل از
 و بوده مرسوم مردساالر طبقاتي ساختارهاي تمام در مخرب روانيِ و

 و مذهبي ي جنبه آن، بر عالوه اسالمي جمهوري هاي زندان در اما هست؛
 موجوديت اسالم در. داشت نيز را خدا فرمان مقابل در زن ي اراده تسليم

 زمين روي بر خدا نمايندگان و خدا امر تسليم بايد كه است واژني زن،
 اسلحه روزدي تا كه زناني ي تخطئه و تخريب شكستن،. باشد مردان يعني

 اي ساده كار گذاشتند، مي مايه جان از شان آزادي براي و داشتند دست به
 و رام ديگر زنان تمام طرف از را زنان اين بايد هم دليل همين به نبود؛

 از نهند؛ گردن او نمايندگان و خدا امر به تا كرد مي مجازات و مطيع

 خواندن، نماز به راجبا تا الئيك و كمونيست زنان سر بر چادر پوشاندن
 تأديب اين پيام بايد اما... و جنسي هاي شكنجه و آزارها تجاوز،

 عنوان به بايد سياسي زنداني زن و رسيد مي نيز جامعه به ايدئولوژيك
 پوشيدن. شد مي تحقير و كنترل...  مردان ملك و ناموس مادر، همسر،
 براي حضوري هاي مالقات دادن محارم، با ديدار در حتي چادر اجباري
 نياز مقابل در زن عنوان به او شرعي وظايف بر تأكيد و زنداني تحقير
 بد، مادرِ عنوان به او تخريب طريق از رواني ي شكنجه شوهر، جنسي

 رساندن و اعدام از پيش باكره دختران به تجاوز...  و عاطفه بي و فكر بي
 باعث تنها نه ها دهخانوا به شيريني و مهريه همراه به شرمانه بي پيامِ اين

 و روحي موقعيت تخريب باعث بلكه بود زنان ايدئولوژيك و رواني تخريب
 زنداني زنِ" ي پديده با برخورد در سياسي زندانيان هاي خانواده رواني

 جايگاه زن آن سنتي تفكر در هنوز كه اي جامعه در و شد مي "سياسي
 حتي تأثير اين دشو مي محسوب خانواده ناموس و ندارد مستقل انساني
 سنتي و مذهبي احساسات و رفت مي اقوام و ها خانواده از فراتر بسيار

 .انگيخت مي بر نيز را جامعه از بخشي
 شكست از مانده باقي نسل از بزرگي بخش اما شرايطي چنين در
 يافت، نمي مبارزه احياي براي اي روزنه جهان و ايران سطح در انقالب
 و توان آور شوك و كننده گيج شرايط اين و مستقيم سركوب چون

 ي تجربه از بودند قادر نه ها آن. بود  نگذاشته بندي جمع براي فرصتي
 داليل آن از تر مهم نه و باشند داشته روشني بندي جمع ايران در شكست
 ضرورت و اهميت ي متوجه شايد حتي. جهان سطح در شكست

 پيش شرايط برخالف متأسفانه. نبودند نيز جهاني شكست از بندي جمع
 بندي جمع و انقالبي هاي انديشه تعميق براي محلي ها زندان كه 57 از

 و گذاشت نمي پيش در را افقي زندان بار اين بود، بعدي خيز براي
 اصول بر توان تمام با و فردي شكل به كه بود اين زندانيان تالش حداكثر
 .كنند دفاع آن از و بمانند وفادار گذشته

 انقالبي نسل يك كشتار از مانده باقي خشم اينكه بر وهعال امروز
 برانگيختن براي اما است، يابي حقيقت براي ناپذيري پايان ي محركه نيروي
 شكست علل از عميقي و علمي بندي جمع بايد انقالبي موج يك ي دوباره
 مسؤليت مانده، جا به نسل اگرچه. باشيم داشته جهان و ايران در انقالب
 رشادت استقامت، شرح و پيشه جنايت و گرا واپس رژيم يك ذالتر افشاي

 اما گرفته عهده به را باخته جان هزاران باختن جان داليل و جسارت و
 به. بياوريم ميدان به جديدي ضربت نيروي طريق اين از توان مي و بايد

 انداختن راه به با فقط را كشتار و سركوب اين از ناشي رخوت عبارتي
 دادخواهي براي ما عزم و خشم كه زدود توان مي ديگر نقالبيا موج يك
 .باشد موجي چنين ي محركه نيروي تواند مي

 ي بسته درهاي پشت در سياسي، زندانيان كشتار از قرن ربع
 در اعدام و شكنجه و كشتار نه اما گذرد، مي اسالمي جمهوري هاي زندان
 و تغيير خواست و مبارزه و مقاومت نه و يافته؛ پايان زندان بيرون و درون

   !شود نمي اعدام و زنداني كس هيچ آن در كه جهاني ساخت
 

 :پانويس
 ي كابينه صالحيت بررسي دادگستري، پيشنهادي وزير پورمحمدي دفاعيات -1

 1392 مراداماه 23 چهارشنبه روحاني، پيشنهادي
www.youtube.com/watch?v=1RkjSWxcpgk  

 وكيل زندان در سياسي زندانيان كشتار از گزارشي مقدس، سكوت ساعت در -2
 و جويان دانش شوراي" ارگان راديكال ي نشريه از ،67 سال در مشهد آباد

 3 ي شماره "ايران چپ جوانان
 ،تريدادگس پيشنهادي وزير پورمحمدي، از روحاني حسن دفاعيات فيلم -3

 1392 مرداد 23 شنبه چهار
www.youtube.com/watch?v=1RkjSWxcpgk  

 ...  9 ي در صفحه ها ي پانويس ادامه

http://www.youtube.com/watch?v=1RkjSWxcpgk
http://www.youtube.com/watch?v=1RkjSWxcpgk
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روي سخن با شما زنان و مردمي است كه پاي صندوق هاي 
 !رفتيد جمهوري اسالميي ا ر

 
 ليال پرنيان

ي ماشين سركوب  اخير حسن روحاني راننده "انتخابات"در 
ي  هاي با سابقه و امتحان پس داده وي از مهره. جمهوري اسالمي شد

ي نيروهاي  همه. امنيتي و مورد اعتماد رژيم جمهوري اسالمي است
هاي  هاي جمهوري اسالمي گرفته تا دولت طبقاتي از باالترين مقام

گارنگ و ارتجاعي جمهوري اسالمي تا امپرياليستي، از اپوزيسيون رن
 اخير، "انتخابات"نيروهاي مترقي و انقالبي تالش دارند به نقش و جايگاه 

 .خصوصاً شركت مردم در آن و پيامدهايش بپردازند
عنوان بخشي از جنبش انقالبي زنان مسلم  چه كه براي ما به آن

ي اسالمي زنان در انتخابات جمهور اين است كه مردم و خصوصاً ،است
ايران در برابر تضادهاي حاد  ي حاكمه ي   طبقه. ميدان نبودند پيروزِ

صل بود و به همين دليل تالش كرد در اين أداخلي و خارجي مست
هاي حاكميت در  تمام جناح. انتخابات به يك اجماع سياسي دست زند

هاي  شان وارد يك سري سازش حساس به خاطر حفظ  نظام ي اين دوره
يا علني شدند كه موضوع انتخابات و شركت مردم در اين ضمني و 

 ممكن برايتنها روش عنوان  توانند به جا كه مي انتخابات را تا آن
ها نهادينه كنند، تا بتوانند   در ذهن و عمل توده ،دخالتگري در جامعه

شرايطي را براي تجديد قواي خود فراهم كنند و از اين طريق چند سالي 
ست  چه مسلم است اين اتحاد موقتي ولي آن. رژيم بيفزايندبر عمر اين را 

تنها اميدي كه در . م خواهد خوردهناپذير ب طور اجنتاب هو دير يا زود ب
 ،ها تر با امپرياليست عريان ي رابطه ،اند اين دوره روي آن حساب باز كرده

 تا به خيال خود بتوانند با ادغام هرچه ؛امپرياليسم آمريكا است خصوصاً
 ي به اقتصاد ورشكسته جاني ،داري جهاني صاد ايران در سرمايهتبيشتر اق
سخنراني ها  اثر بودن تحريم اگر تا ديروز در مورد بي. دمندايران ب

 ي خواهند با رابطه مي. زنند دم ميمخرب بودن آن  از، امروز كردند مي
 ابعادي گستردگها خاتمه دهند و يا حداقل از  آشكارتر با آمريكا به تحريم

اي خارجي آماده ه گذاري خواهند شرايط را براي سرمايه مي. بكاهند آن
 مدرنيزههاي جديد،  آوري كنند و از طريق آن صنايع نفت و گاز را با فن

به يك كالم . مين كنندأشان را ت ترين منبع درآمد ارزي كنند تا اصلي
هاي  هاي ايران را هرچه بيشتر به روي سرمايه خواهند دروازه مي

امپرياليستي باز كنند تا بتوانند با كشيدن آخرين رمق مردم زحمتكش 
داري وابسته و انگلي ايران را به  به اربابان خود خدمت كنند و سرمايه

 .حركت در آورند
به  بار به شكل عريان و روشن تقلب نشد و بيشتر كه چرا اين اين

دليل بود كه توانسته شان را پيش بردند به اين  ها انتخابات غربي ي شيوه
هاي غربي  امپرياليست زبانِ هاي فارسي بودند به درجاتي همراه با رسانه

عمومي را براي  افكارِ.... وله و صداي آمريكا و دويچه ،سي  بي  ون بيچ هم
تا بدين وسيله . عنوان تنها راه، شكل دهند شركت در اين انتخابات به

كه ن زنند داممردم اين تفكر را در بين بتوانند 
. ديامكان هر نوع تغييري را در چارچوب همين رژيم حاكم جستجو كن

نه تنها امروزه طبقات ارتجاعي است كه  ي بيني و فلسفه اين همان جهان
در  هر انتخاباتي ي ، بلكه نتيجهاستدر ايران و بر انتخابات ايران حاكم 
در . باشد اصطالح دمكراتيك غرب مي سراسر جهان از جمله كشورهاي به

شان هم و غم ي از يك طرف همهي حاكمه  اخير در ايران طبقه انتخابات 
به ند كه بتوانند مشروعيت اين نظام را كه درا روي اين گذاشته بو

 ،در اثر مبارزات مردم ضربه خورده بود 88انتخابات  درجات زيادي در
و از طرف  ؛در كنناي شكاف بين مردم با دولت را پ و تا اندازه بازگردانند

كه بتوانند از منفجر  تر بود اين شان مهم كه از همه برايموضوعي  ديگر
كه  چرا. ها جلوگيري كنند شدن جامعه و سرريز شدن مردم به خيابان

چيزان جامعه  هاي مردم كه بي يا زود اكثريت توده دانند دير آنان نيز مي
تجاعي حاكم را دهند دست به مبارزه خواهند زد و نظم ار را تشكيل مي

جوانان  در اين مبارزات است كه مردم و خصوصاً. بر هم خواهند زد
برند كه راه ديگري بايد رفت، راهي كه به  پيشرو به اين واقعيت پي مي

اين آن موضوع اصلي است كه . بيانجامد استثمار ونابودي سيستم ستم 
جلوگيري  ها را به وحشت انداخته و براي جمهوري اسالمي و امپرياليست

بيني طبقات حاكمه در  تر فلسفه و جهان ي هر چه وسيع اشاعهاز آن به 
بين مردم از طرق گوناگون از جمله انتخابات اخير در ايران، مبادرت 

 .ورزيدند
هاي ارتجاعي در  چه كه براي تمامي اين دارو دسته بر اين اساس آن

ي دادن و أر اين بود كه در بين مردم ،اول اهميت قرار داشت ي درجه
ي همين  بر پايه. را نهادينه كنند "شهروندي حقِ"استفاده از اين 

اي به مردم پيام داد كه اگر با جمهوري اسالمي  كه خامنهاستدالل بود 
حاكمه و  ي براي طبقه !ي بدهيدأيد به كشورتان ريبيا ،مخالف هستيد

 ،...ا وسي و صداي آمريك بي چون بي ها هم بنگاه تبلغاتي امپرياليست
حكومتي و  طلبِ اپوزيسيون ارتجاعي جمهوري اسالمي، زنان اصالح

ي أهاي ر صندوق كشيدن مردم به پايِ ايدئولوژيك كاركرد ،غيرحكومتي
چراكه به اين وسيله مردم را در . اي برخوردار بود العاده از اهميت فوق
قرار حاكمه كه در مركز آن ستم و استثمار  ي  بيني طبقه چارچوب جهان

له مهم بود كه مردم هواي أبراي اينان اين مس. كند دارد همدست مي
چه كه موجود  تغيير و تحول در كل جامعه را در سر نپرورانند و به آن

 .گردن گذارند ،است
جمهوري اسالمي نيز تاكنون  اما در صفوف اپوزيسيون ضد

برخي  . ه استهاي مختلفي از شركت مردم در اين انتخابات شد ارزيابي
درون اين اپوزيسيون اعالم كردند كه سهم گرفتن  از نيروهاي راست

اي  باشكوه به خامنه يِ "نه"ييد رژيم نبود، بلكه أمردم در اين انتخابات ت
شركت مردم در اين  ،سفانه و در عملأبايد به اين نيروها گفت كه مت. بود

هم كل  اي و انتخابات مشروعيت بخشيدن به كل رژيمي كه هم خامنه
اين . گيرد، بود هاي رنگارنگ حكومتي و غيرحكومتي را در بر مي جناح



   ۷                                                                                                         ۳۰شماره هشت مارس  

 
 

كه راه  ذهنيت مردم را از اين ،گيري تالش دارند نيروها با اين موضع
. دور كنند ،ي براي تعيين سرنوشت خود دارندأهاي ر ديگري جز صندوق

معه طور آگاهانه براي تغيير جا هتوانند ب كه ميرا خواهند مردمي  مي
بين بد و  انتخابِ اكثريت مردم محروم فعاليت كنند، در دور باطلِ سود هب

 .    بدتر نگه دارند
از طرف ديگر در ميان اين اپوزيسيون بسياري از نيروهاي مترقي  در 

له أارزيابي از شركت مردم در انتخابات جمهوري اسالمي بر روي اين مس
ي أاي جز ر ترناتيو انقالبي چارهخاطر نبود آل هانگشت گذاشتند كه مردم ب

در درجه اول بايد به اين نيروها گفت كه اين تحليل شما . دادن نداشتند
 ؛را بيان مي كند واقعيتدر مورد شركت مردم در انتخابات بخشي از 

اين حقيقت را نيز بايد در نظر اما . نبود آلترناتيو انقالبي در بين مردم
آلتوناتيو انقالبي به درجاتي به اين  در شرايط كنوني ساختنِداشت كه 

كل  در مورد نقش و كاركرد ،كه تا چه حد در ميان مردمستگي دارد ب
اي را دامن  آگاهانه ي مبارزهاش  كذاييانتخابات سيستمِ حاكم از جمله 

ي جمهوري اسالمي رفتند أهاي ر بايد به مردمي كه پاي صندوق. دز
ما . الف منافع خود عمل كرديدطور صريح و روشن گفت كه شما برخ به

، يم كه شركت شما در انتخابات جمهوري اسالمييمردم بگو بايد به
رژيم با كشيدن . استبيني طبقات استثمارگر  كمك به گسترش جهان

به نظام ستم و  خواهد واقع  مي ي بهأهاي ر شما به پاي صندوق
 .استثمارش مشروعيت ببخشد

ستاد  بار ومتي كه اينحكومتي و غيرحك طلبِ زنان اصالح
انديشي  هم"ي أهاي ر شان براي كشيدن زنان به پاي صندوق تبليغاتي

گذاري شد،  تالش كردند با  نام "زنان براي پيگيري مطالبات ،زنان
ها قبل از  كه از مدت ،ي و حق استفاده از آنأاستفاده از ترفندي به نام ر

ي دادن در أا آماده ررزنان كردند،  انتخابات در بين زنان تبليغ مي
ي أبگويند كه رزنان كار بردند تا به  هتمام ابتكار خود را ب. انتخابات كنند

يم كه درست يبايد بگو. شماست و از اين حق استفاده كنيد دادن حقِ
اما بايد پرسيد كه استفاده از اين . استزنان ي دادن حق شما أر! است

وب يك نظام و يك قانون اين حق در چارچ ؟شدحق به چه قيمتي انجام 
ي مردم را براي بيش از سه دهه به شيشه  ست كه خون همه ارتجاعي

از زنجير زنان آيا استفاده از اين حق به نفع رها كردن . كشيده است
ي در أي و استفاده از حق رأهاي ر آيا رفتن به پاي صندوق !اسارت بود؟

و با  ه كامالًاول به معناي صحه گذاشتن بر سيستمي نيست ك ي درجه
طلب  "اصالح"اين زنان چرا  !كند؟ اش را كنترل مي نظام انتخاباتي ، برنامه

گونه  در اينشان  كه شركت ندبه اين فكر نكنزنان خواهند  آگاهانه مي
خواهند شما را در  هاي انتخاباتي به معناي اين است كه مي حكهمض

چرا  !؟اين سيستم همدست كنند ي كارانه هاي جنايت چارچوبه
ستيز براي  سرتا پا زن كه اين رژيمِ ندبه اين فكر نكنزنان خواهند  مي

كه از  نكنيدبه اين فكر !ي شما نياز دارد؟أثبات بخشيدن به نظامش به ر
نيمي از جامعه يعني شما را  ،روزي كه اين نظام بر مسند قدرت نشست

از  اين رژيم دست به كشتار عظيم يك نسل !؟به برده بدل كرده است
كه حاضر نبودند زد  67و تابستان  60 ي ها در دهه انقالبيون و كمونيست

و مخفيانه پيكر خونين آنان را در ؛ به اين نظام بهره كشي تن دهند
در خيزش مردم  ،اين رژيم هزاران نفر را. جمعي دفن كرد گورهاي دسته

در  ها نفر را ده. ش اسير كردا ييهاي قرون وسطا زندان در ،88در سال 
 فقر و. به قتل رساندها نفر  چشم شما و ميليون همان خيزش پيشِ

اعتياد و فحشا را به  و ؛فالكت را بر اكثريت مردم تحميل كرده
 ...عرب و و ردملل تحت ستم كُ. ترين شكل ممكن رواج داده است وسيع

طلب  "اصالح" اين زنانِ. اي سركوب كرده است طرز وحشيانه به را 
كه چرا و به چه علت هزاران هزار زن  كنيدا به اين فكر خواهند شم نمي

به اين  !؟فروشند تن خود را مي ،زندگي ترين معاش مين اوليهأخاطر ت به
جان جواناني از مناطق  ،هاي اخير هر هشت ساعت فكر نكنيد كه در ماه

شود و با اين روش  شان گرفته مي فقير و تحتاني با طناب دار بر گردن
هاي محروم جلوگيري كنند و از مردم اين  ز خشم تودهخواهند ا مي

ي أبه اين فكر نكنيد كه با دادن ر.  كشي كنند قسمناطق و كل مردم نَ
 نكنيدبه اين فكر . شود به واقع به سنگسار صدها زن صحه گذاشته مي

يكي بين  كه در همان زمان كه شما را با ترفندهاي گوناگون به انتخابِ
بسياري از زنان و مردان به جرم  ،ن رژيم كشيدنداز سران مرتجع اي

ي أوقتي شما را به پاي دادن ر. ضديت با اين نظام در صف اعدام بودند
تنها هيچ  كارتان نه ي به اين فكر نكنيد كه نتيجه خواستند مي ،كشاندند
آورد، بلكه اين واقعيت را نيز  ها زن بوجود نمي در زندگي ميليون بهبودي
كنند كه راننده اين نظام هر كه باشد، ابعاد ستم ما پنهان از شآگاهانه 

هاي اين نظام و از ضروريات سر پا نگاه  جنسيتي كه يكي از ستون
حاكمه و  ي طبقه. حكومتي ديني بوده است، تعميق خواهد يافت داشتنِ

با تمام قوا تالش كردند كه با كشيدن ... طلب و هاي اصالح تمام دارودسته
اين همه جنايات شريك كنند و در شما را  ،يأهاي ر ندوقشما به پاي ص

هاي ستم و  اي كه كل جامعه را در زير چرخ بيني طبقه ييد جهانأدر ت
 .ش خرد كرده، همراه كننداستثمار

ي أهاي ر كه به پاي صندوق هم بودندميان شما، مردمي  اما در
المي و پانزده ميليون مردمي كه هم از سوي رژيم جمهوري اس. نرفتند

شان  طلب داخلي و خارجي درباره نيروهاي سازشكار و فرصت ي هم كليه
بخشي از همان مردمي كه شما روز و شب در . آيد سخني به ميان نمي

سران اين  محتوايِ گول قول و قرارهاي توخالي و بي ،كنارشان هستيد
سي و صداي آمريكا  بي طلبان و بي "اصالح"ي  و تبليغات گستردهرژيم 

كه  يي نظامي ماشينِي  هرا نخوردند و عزم كردند كه در انتخاب رانند.. .و
ش ادامه دهد، ا اي به حيات ننگين تواند لحظه عريان نمي جز با سركوبِ

ي أهاي ر پانزده ميليوني كه با نرفتن به پاي صندوق. مشاركت نكنند
ي ا هاي خامنه اعالم كردند كه به اين سيستم اعتماد ندارند و التماس

پانزده ميليون مردمي كه با تحريم . شان پشيزي ارزش ندارد براي
انتخابات جمهوري اسالمي به طور عملي حاضر نشدند به فلسفه و 

 .  بيني طبقات حاكمه مشروعيت ببخشند جهان
اي هر خواستي كه از جانب  طرز وحشيانه جا كه اين رژيم به از آن

ه را سركوب كرده است، اين زنان و ساير اقشار و طبقات جامعه طرح شد
شان هر نوع  منافع و جايگاه طبقاتي ي ي كه از زاويهيامر براي نيروها

وجود  هد، شرايطي را بنكن اي در جامعه را رد مي تغيير و تحول ريشه
عنوان  را به... زنان، كارگران، دانشجويان و اي آورده كه مطالبات پايه

دنبال  م بگويند كه اگر بهخواهي قلمداد كنند و به شما مرد زياده
 ي اين طبقات كليه. شود تان برويد وضع از اين هم بدتر مي هاي خواسته
طور  هاي كه بين زنان و ب هاي خود را در  مسيري گذاشتند كه دره فعاليت

با طرح را  وجود آمده است هكل مردم با دولت جمهوري اسالمي ب
از حق شهروندي، براي  چون شركت در انتخابات و استفاده ي هميشعارها

 . چند صباحي پر كنند
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كه به پاي  هم بودندميان شما، مردمي  اما در
پانزده ميليون مردمي . ي نرفتندأهاي ر صندوق

كه هم از سوي رژيم جمهوري اسالمي و هم 
طلب داخلي  نيروهاي سازشكار و فرصت ي كليه

. آيد شان سخني به ميان نمي و خارجي درباره
بخشي از همان مردمي كه شما روز و شب در 

ول قول و قرارهاي توخالي گ ،كنارشان هستيد
و تبليغات سران اين رژيم  محتوايِ و بي

سي و صداي  بي طلبان و بي "اصالح"ي  گسترده
را نخوردند و عزم كردند كه در ... آمريكا و

كه جز با  يي نظامي ماشينِي  هانتخاب رانند
اي به حيات  تواند لحظه عريان نمي سركوبِ

 ...دش ادامه دهد، مشاركت نكننا ننگين

بيني و فلسفه است كه در برابر شما  اين نوع جهان ي در نتيجه
تنها در ايران بلكه در ساير  تاريخ مبارزات مردم را نه ،جوانان خصوصاً

خواهند شما را با اين طرز تفكر  مي. كنند كشورهاي جهان وارونه ارائه مي
 ،نند كه همين سيستم حاكم را اصالح كنيدبيني به اين برسا و جهان

آگاهانه اينان . بر سرتان بيايد 57اي مثل  فاجعه بهتر از اين است كه مثالً
اين بود  ،رخ داد 57هاي  اي كه در سال فاجعه. كنند تاريخ را تحريف مي

عليه رژيم شاهنشاهي در وسط راه توسط نيروهاي مردم كه مبارزات 
جلوي تغييرات اصلي و اساسي در جامعه . فتر به سرقتمرتجع اسالمي 

گونه جلوي يك  يك ستمگر جاي ستمگر ديگر را گرفت و اين. گرفته شد
اجتماعي گرفته شد و فاجعه  انقالبِ

طلبان  "اصالح"تمامي . شكل گرفت
حكومتي و غيرحكومتي تالش دارند 
بيش از همه با نسل دوران انقالب به 

 ولئدشمني برخيزند و آنان را مس
از . هاي جامعه معرفي كنند نابساماني

اشتباهات نسل گذشته اين اصل را 
در ذهن شما حكاكي كنند كه شما را 

. اي جامعه دور كنند از فكر تغيير ريشه
 شكي نيست كه نسل گذشته دچار

شد و بزرگترين اشتباه آن هم  اشتباه 
اتخاذ خطي غلط در برخورد به امر  ،نسل

سي توسط سيا قدرت انقالب و كسبِ
چنين عدم مرزبندي  نيروهاي انقالبي و هم

درست و اصولي با نيروهاي مرتجع اسالمي به 
اما اگر نيروهاي انقالبي . رهبري خميني بود

در آن دوران اشتباه كردند، امروز پس از 
گذشت سي و چهار سال حاكميت رژيم 
جمهوري اسالمي، آناني كه به شما زنان و 

به پاي انتخاب يكي از همين جنايتكاران  كه كردندبه مردم توصيه 
  .مرتكب شدند به شما رانسبت ، اوج عوامفريبي و خيانت برويد
ين دارو دسته با تبليغ انتخابات و كشيدن شما براي انتخاب يكي از ا

تمام كوشش  ،اين رژيم سر تا پا جنايت ي هاي سرسپرده همين مهره
يابي به ايده و افكار نو براي  ند كه شما را از دستنك خود را كرده و مي

مردم اعم از زن و مرد بتوانند حاكم بر  ي اي كه همه ساختن جامعه
تان  يأو شما را به آن جا بكشانند كه با ر ؛سرنوشت خود باشند دور كنند

 .ييد به اين رژيم بزنيدأتان قرار دارد، مهر ت كه در تضاد كامل با منافع
 حقِ"استفاده از با ات گفتند كه به شما زنان در طول همين انتخاب

مدني كمك  ي گيري جامعه به شكل توانيد ، ميي دادنأر ِ"شهروندي
شما  ها فريبِ تمام تالش آن. ي برسيديها د و گام به گام  به رفرميكن
طور  هبه تاريخ نگاه كنيد و ببينيد كه در كجاي جهان زنان و ب. ن بودزنا

هايش  اند به خواسته خود توانسته پيمان شدن با دشمنان همبا  كل مردم
بيني به  اند با اتخاذ اين روش و اين جهان كجا توانسته !؟دست پيدا كنند

  !؟ستيز دست يابند هاي ارتجاعي و زن رفرم در ساختار حاكميت
هاي  كه طالبينش با جسارت و از پائين عليه قدرت رفرم بدون آن

هر جا در موقعيت زنان . دست نيامده است هحاكمه مبارزه كنند، هرگز ب
 ي در نتيجه ،ي انجام شده استيها جامعه رفرم و ساير ستمديدگانِ

طلب  "اصالح"اين زنان .  راديكال از پائين بوده است انقالبات و مبارزات

هاي اخير و در همين انتخابات تمام سعي خود را كردند كه شما  در سال
شان گردن بگذاريد و از  هاي يگپال زنان به ايده و افكار طبقات حاكم و هم

شما دوران . درس نگيريدهم همين رژيم  طلبانِ "اصالح"تاريخ و عملكرد 
شما زنان ديديد كه خاتمي با . را از سر گذرانديد "تغيير"خاتمي سردار 

، دادي أهاي ر تمام وعده و وعيدي كه براي كشيدن شما به پاي صندوق
 . ايجاد نكردتان  موقعيت فرودست اي تغيير در پس از روي كار آمدن ذره

مدني با  ي به شما گفتند كه بهتر است براي شكل دادن به جامعه
مسالمت به پاي انتخاب عامل سركوب خودتان برويد و با اين كار از 

مبارزه  ي تواند در نتيجه درون جامعه كه مي خشونت 
 تالش كردند و ؛بوجود آيد، جلوگيري كنيد

. دننلط با خود همراه كشما را با اين حكم غ
 جامعه خوددر اين مورد هم به تاريخ اخير 

هر  ي خشونت عريان و وحشيانه !نگاه كنيد
از جانب جمهوري اسالمي بر شما و كليه  ،روزه

اين رژيم از روز اولي . مردم تحميل شده است
كه به قدرت رسيد به شما با اجباري كردن 
حجاب و پس از آن تصويب قوانين ضد زن 

و از آن زمان تا كنون اين  ؛عالم جنگ كردا
جنگ و خشونت را از طريق قانون، 

ها، در  ، در زندانرگ هاي سركوب ارگان
و  تان هاي در خانهها،  كوچه و خيابان

بر شما تان  هاي حتي در رختخواب
پس سخن راندن از . اعمال كرده است

كارگيري جنگ و مبارزه براي  هعدم ب
تان در  اوليه دست آوردن مطالبات هب

معناي اين است كه به اين جنگ  واقع به
و خشونت جمهوري اسالمي گردن 

 برگذاريد و با انتخاب راننده ديگري از همين نظام 
شما اگر به تاريخ مبارزات . نهيدييد أپيشبرد خشونت عليه خودتان مهر ت

كه  بريد ميبه اين پي  بياندازيدمردم در ايران و ساير نقاط جهان نگاهي 
گر جنگي به شكل عريان و يا پنهان بر عليه  همواره از جانب طبقات ستم

شود و در مقابل هم هر جا  شان پيش برده مي مردم  براي تضمين نظام
اي در موقعيت  اند حتا براي دوره طور كل مردم توانسته هكه زنان و ب
 اين بوده است كه تمامحاصلِ  ،وجود آورند هخود تغييري بستمديدگي 

دست آوردن حق حاكميت  هو براي ب شدندقد در مقابل مرتجعيين بلند 
 . اند زدهقهرآميز هم  ي خود دست به مبارزه

ي أدر مورد حق ر ،قبل از انتخابات و پس از آن ي چه كه از دوره آن
 ي براي اين است كه جنبه ،خورد شما دادند به دائماً ،و استفاده از آن

و شما را براي چك و چانه زدن با  ؛دشورشگرانه شما را خنثي كنن
زنان  به نفعتغييراتي آبكي براي چون حسن روحاني و  سركوبگراني هم

اين را طرح  دائماً. در پشت خود بسيج و سازماندهي كنند ،حكومتي
اي در موقعيت شما زنان، يعني مبارزه براي  كنند كه تغييرات ريشه مي

ممكن است و با بسيج سياسي و تان از اين فرودستي، محال و غير رهايي
ايدئولوژيك شما در شركت در انتخابات جمهوري اسالمي بار ديگر كمك 

 . تركنند نيكردند كه عمر اين رژيم را طوال
كنند كه رژيم  اين دارودسته اين موضوع را آگاهانه پنهان مي

سي و چهار . هايش عوض نشده است ي مهرهيجا هجمهوري اسالمي با جاب
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اند اما هيچ  نشان داد كه بارها نگهبانان اين رژيم عوض شدهسال اخير 
اين . ش نسبت به زنان صورت نگرفته استا گرانه تغييري در ماهيت ستم

هم اگر صورت گيرد،  يي هر تغيير جزئي. ماهيت عوض شدني نيست
مجبور است كه زنجير  ،جمهوري اسالمي براي حفظ اسالمي بودن خود

نجير ستم بر زنان است كه ززيرا با اين . دارد اسارت زنان را محكم نگه
 .يابد اسالمي بودنش مفهموم مي

يكي ديگر از موضوعاتي كه براي كشيدن شما مردم به پاي 
پيش گذاشتند اين بود كه به شما بگويند كه اگر به  يأرهاي  صندوق

ي نظاميِ آمريكا به ايران  نرويد، امكان حمله يأرهاي  پاي صندوق
. وجود آمدن جنگ و خونريزي خواهد شد يابد و اين باعث به افزايش مي

كنند كه هم رژيم جمهوري  اين دارودسته آگاهانه از شما پنهان مي
ها، امپرياليسم آمريكا  ها و در رأس آن ي امپرياليست اسالمي و هم كليه

عنوان گوشت دم  خواهند در راستاي منافع و مقاصد خود از شما به مي
اند  هر دوي اين دو قطب پوسيده در عمل نشان داده. ندتوپ استفاده كن

كه براي رسيدن به منافع خود حاضرند، هزاران هزار نفر از شما را قرباني 
كنند كه گويا در  اين دارودسته اين گونه در بين شما تبليغ مي. كنند

برابر شما فقط انتخاب از بين اين دو قطب پوسيده قرار دارد و شما را از 
دن به اين كه انتخاب ديگري كه نه تنها سرنوشت شما را بلكه فكر كر

جاست به  در اين مورد هم به. كل جامعه و جهان را تغيير دهد، دور كنند
تاريخ نگاهي بياندازيم و ببينيم كه اين شرايطي كه امروزه ما در آن قرار 

تر در جنگ جهاني اول و دوم براي  داريم به درجاتي بدتر و گسترده
طور مثال در  ري از مردم جهان و نيروهاي انقالبي مطرح نبود؟ بهبسيا

هاي سركوبگر  جنگ جهاني اول دولت روسيه كه خود بخشي از دولت
امپرياليستيِ درگير جنگ جهاني براي تقسيم مجدد جهان بود، براي 

كرد؟ در آن دوره، مردم روسيه  كشيدن مردم همين موضع را تبليغ نمي
. كردند اري و هم جنگ در بدترين شرايط زندگي ميهم از طرف دولت تز

اين سؤال در آن زمان هم در مقابل همه نيروها و از جمله نيروهاي 
انقالبي و كمونيست قرار داشت كه در برابر اين اوضاع چه بايد كرد؟ 
پاسخ برخي نيروها اين بود كه براي مقابله با جنگ امپرياليستي و 

اما . بهتر است پشت دولت مركزي قرار گيريم... ممانعت از اشغال كشور و
در همان زمان يك نيروي كوچك كمونيستي با خطي درست و اصولي و 
با افشاي هر دو قطب پوسيده، در مقابل مردم راه ديگري كه همانا 
سرنگون كردن دولت تزاري و برقراري دولت سوسياليستي بود، پيش 

جامعه عقب مانده امپرياليستي به گواه تاريخ اين انقالب نه تنها . گذاشت
كرد  در آن بيداد مي... روسيه كه فقر وفالكت، بيكاري، گرسنگي، فحشا و

ي آن و براي اولين بار مردم توانستند حاكم بر  را عوض كرد و در نتيجه
ها  سرنوشت خود شوند، بلكه جهان را نيز تكان داد و در مقابل ميليون

 .  مردم راهي دگر را گشود
تواند با رفتن شما مردم به پاي انتخاب يكي از  تم نمياين سيس

ال اصلي اين ؤس.  هاي همين نظام اصالح شود و از درون تغيير كند مهره
عميقي كه بر استثمارِ توان از اين شكاف عظيم و ستم و  چگونه مي: است

توان به فرودستي  شود خالص شد؟ چطور مي اكثريت مردم تحميل مي
توان در مقابل هر نوع دخالتگري  طور ميچزنان خاتمه داد؟ 

در اولين قدم آيا به غير از اين است كه ها ايستادگي كرد؟  امپرياليست
ترين مطالبات انساني، براي پايان دادن به  اي ترين و پايه براي داشتن اوليه

بايد رژيم جمهوري اسالمي را سرنگون كرد و  رتمام روابط ستم و استثما
 اوت را بنا كرد؟متف نظامي كامالً

 

 :5ي  ادامه از صفحه... 

 يا نوشت، زندان در را خود تزهاي كه جزني بيژن چون كساني به اشاره -4
 سرخي گل خسرو همچنين و نژاد پاك شكراهللا دادگاه چون گذاري اثر هاي دادگاه

 ... و دهقان اشرف ي مبارزه و فرار جريان يا دانشيان، اهللا كرامت و
 صمد از "بيداري و خواب ساعت چهار و بيست" زيباي ستاندا به ارهاش -5

 بهرنگي
 مقاوت و مبارزه از شدت به كه دانشيان اهللا كرامت چون كساني به اشاره -6

 .. .گرفت تأثير دادگاه و زندان در نژاد پاك شكراهللا
 در او دفاعيه و بود رضاشاه محمد ي دوره سياسي زندايان از نژاد پاك شكراهللا
 زنداني، انسان يك زمين روي در كه زماني تا... ". دارد جهاني شهرت شاه دادگاه

 و پوچ كلمه يك آزادي باشد، موجود فرهنگ بي و محروم ستمكش، گرسنه،
 و سي هاي سال اواخر دانشجويي و ملي مبارزات از او "...نيست بيش توخالي

 فلسطين گروه بنام رفقايش همراه 49 درسال و كرد  شروع شمسي 40 اوايل
 اهللا، كرامت دوست فداكاري و كمك به دادگاه در او دفاعيات. شد زندان ي روانه

 ي وسيله به شكراهللا اما. رسيد زندان بيرون به) شد اعدام 67 سال( آلياري يوسف
 ادامه سياسي فعاليت به و شد آزاد 1357 انقالب از پس او نشد كشته شاه رژيم
 ماه آذر اواخر در را او. بود ايران ملي كراتيكدمو جبهه گذاران بنيان از و داد

 تيرباران از بعد الجوردي اسداهللا واكنش. كردند تيرباران اوين، زندان در 60 سال
 ."كشتيم ما نژاده، نجس گفت شاه اونكه": بود اينگونه شكري

 قرار او مبارزات و دفاعيات شكري، تأثير تحت بسيار كه دانشيان اهللا كرامت اما
 جهان هاي خلق ي مبارزه بودن حق بر از محكمي دفاع شاه دادگاه در يزن داشت

 مقابل در دفاعت آخرين" گويد مي كه دادگاه رئيس اخطار مقابل در و كرد
 اگر داني؟ مي مفيد خودت از دفاع براي كه چيزي چيست؟ انتسابي اتهامات
 "!نيست اعدف آخرين اين خوانديد كه ست اي مقوله همين در نوشتيد كه مطالبي

 داريم سطري چند": گويد مي ترديد بي ولحني ناپذير وصف آرامشي با كرامت و
 "!كنم مي تأييد را مسلحانه ي مبارزه كه رسم مي خودم دفاع آخرين به كه

 عليه اقدام جرم به 1352 بهمن 29 روز سحرگاه "بهاران" سراي ترانه كرامت
 .دش تيرباران گلسرخي خسرو همراه به كشور امنيت

 و جرم مرتكب ديگر سياسي زندانيان حق در كه توابيني ميان بايد ما" -7
 از گزارش تهيه و اطالعات دادن جنايت، در شركت طريق از( شدند جنايت

 و شكنجه فشار زير كه زندانياني از عده آن و) خبرچيني سياسي، زندانيان
 ضعف اين و ددادن نشان ضعف خود از مبارزه عرصه هاي پيچيدگي آن از مهمتر

 هاي فعاليت و مبارزات كردن محكوم خود، عقايد از پشيماني ابراز شكل به را
 همكاري. بگذاريم فرق دادند، نشان غيره و خواندن نماز خود، سازمان و خود

. است  بخشش قابل غير زندان درون سركوب جو به كمك و رژيم با اطالعاتي
 نماز اما كردند نمي همكاري دشمن با كه كساني تعداد اما بود قليل اينان تعداد

 بهيچوجه. بود زياد كردند، نمي شركت ها فعاليت در بودند، منفعل خواندند، مي
 در تفرقه موجب كار اين. گذاشت ها اولي ي رده در را اينان نبايد و توان نمي
 كه  سياسي زندانيان از بخش آن كه شود مي آن از مانع و. شود مي مردم ميان

 فعاليت به گذشته تلخ تجارب از گيري درس  با دادند نشان ضعف خود از
 زندانيان ميان شد، قائل بايد كه ديگر تمايز يك. آورند روي رژيمي ضد سياسي
 سازمان يك كادرهاي يا رهبري رده در كه سياسي زندانيان و هوادار سياسي
 سازمان همه به بزرگي ضربات تشكيالتي باالي عناصر شدن تواب. است بودند،

. شد ها زندان بيرون و ها زندان در رژيم تقويت موجب و زد انقالبي هاي
 مواجه باال هاي رده اين ضعف با وقتي و بودند تجربه بي هواداران از بسياري
 در كه داشت بياد بايد نيز را اين ضمن در. دادند كف از را مقاومت روحيه شدند،
 توبه و  داده نشان ضعف كه بودند كساني جزو اي دوره كه اي عده زندان داخل
 دومين در درخشان آذر سخنراني ".پيوستند مقاومت به ديگر دوره در كردند

 تاريخي؛ ارزشهاي زن؛ سياسي زنداني" نام به سياسي زندانيان سراسري سمينار
 2007 آگوست 25 كلن، "!طبقاتي هاي كشمكش
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 ترس، 
  شكنجه

 و مقاومت
 آندريا دوركين: نويسنده

 مهسا روژان: رگردانب
ايم حرف بزنيم، ولي  هايي كه كرده خواهيم در مورد پيشروي مي. دانيد را مي شما اين ي همه. جا هستيم ما بر مبناي يك ضرورت اين

 من از ديدن زناني كه مورد. نيستنددر امان كرديم، از خطر تجاوز  فعاليتهنوز هم نسبت به زماني كه شروع به زنان دانيم كه  مي
زنان هيچ آسيبي به مرداني  "غير خشن"اند، و يا در فرهنگ  اند، به قتل رسيده و يا ناپديد شده قرار گرفته تجاوزو  ضرب و شتم
شناسم  من زنان زيادي را مي. كنيم خودكشي مي. گيريم ما جان خودمان را مي. جانم به لب رسيده استرسانند،  آزارند نمي كه ما را مي

و  اند آزارهاي جنسي تجربه كرده ي شان درنتيجه زجر و درماندگي كه در زندگيخاطر  جنگند، به زنده ماندن ميكه هر روز براي 
ولي در واقع  - كردند حق احترام، شخصيت و آزادي دارند اند كه فكر مي ها زناني اين. همراه دارند هميشه با خود بهتأثيرات آن را 

هاي خودشان و توسط  اند، در خانه ها وقتي كه هنوز بچه بوده بسياري از آن. راه بروند اي حتا نتوانستند آزادانه در پس كوچه
 ي وسيله هبسياري هم ب. شوند "زن"كه  حتا قبل از اين -توسط پدر، عمو و دايي، برادر - بستگان خود مورد تجاوز قرار گرفتند

وقتي نگاه كنيم كه چه بالهايي بر سر اين زنان . رفتندمورد ضرب و شتم قرار گ -همسر، معشوقه شان بودند مرداني كه عاشق
. كنيم ما تحت قوانين ازدواج زندگي مي. مان است هاي كه زندان ما زنان خانه راچ -"الملل، كجايي؟ سازمان عفو بين"گوييم  آمده، مي

گوييم كه  مي. كنند نظامي اعمال ميكنيم كه تجاوزكنندگان در آن حكومت  ما در جايي زندگي مي. كنيم در فرهنگ تجاوز زندگي مي
 .گوييم در اين باره هر روز دروغ مي. گوييم ولي دروغ مي. آزاديم ي ما شهروندان آزاد در يك جامعه

 

چه بر ما  ما به ياري ضعف حافظه و فراموشي، با به ياد نياوردن آن
در خبر ناپديد شدنش گذشت، با به ياد نياوردن اسم زني كه ديروز 

 آن زن اسم. دهيم و زندگي را ادامه ميه بود، خود را نجات داد روزنامه
ها را به خاطر  كه اسم اين من از اين. ها بسيارند چه بود؟ از اين زن

يك اسم هست كه من  مخصوصاً. آورم جانم به لب رسيده است نمي
روي ميز بيلياردي در شهر نيو در يك بار، زني كه : آيد هرگز يادم نمي

گروهي چهار مرد قرار گرفت در  ت ماساچوست مورد تجاوزِبدفورد ايال
تشويق اين تجاوز گروهي را جا ايستاده بودند و  كه ديگران همان حالي

به او تشكيل  تجاوزدادگاهي كه براي آن زن يك سال پس از . كردند مي
مثل هميشه هم پليس و اتومبيل كشته شد  ي در يك سانحهشده بود، 

كه اين زن مورد تجاوز قرار  سه ماه قبل از اين. كردآن را خودكشي اعالم 
عكس زني را منتشر كرد كه روي يك  هاستلرپورنوگرافي  ي گيرد، مجله

هر كاري كه . گرفت طور گروهي مورد تجاوز قرار مي ميز بيليارد داشت به
با اين زن در پورنوگرافي انجام شده بود با زني كه در بار به او 

عكس  هاستلر ي بعد از اين ماجرا، مجله. نجام شدتجاوزگروهي شد هم ا
زني را منتشر كرد كه با ژستي پورنوگرافيك و در حالي كه روي ميز 

به " :گفت بيلياردي نشسته بود، كه مثل كارت پستال به نظر مي آمد، مي
هاي آمريكا  آن تجاوز در تلويزيون ي محاكمه "!نيو بدفورد خوش آمديد

هاي  كنندگان اين برنامه بيش از آمارسريال اهدهآمار مش. نشان داده شد
را هر روز به عنوان سرگرمي  مردم آن. زناشويي در آمريكا بود خانوادگيِ
ها محكوم شده بودند،  كه تجاوز كننده آن زن حتا با اين. كردند نگاه مي

رد و من هر چقدر در عرض يك سال او م. به خارج از شهر برده شده بود
هاليوود فيلمي ساخت . آيد اسمش به خاطرم نمي ،كنم هم كه تالش مي

العاده بود كه در آن جودي فاستر با  ، كه فيلمي عالي و خارقمتهمبه نام 
دو ساعت طول  .يك انسان است ، ش نشان داد كه زنا هنرنمايي

و  واقعيت استرا جا بيندازيم كه اين  كشد تا براي افكار عمومي اين مي
فهميم كه  شويم، مي تجاوز گروهي نزديك مي ي در جايي كه به صحنه

تمام  باالتر ازاي كه  گونه جا ضربه خورده و آزار ديده، به فردي در اين
هاليوودي اين  ي نسخه. هاي فيزيكي است كه به او شده است قساوت

 تشويقِجرم تحريك و  گران صحنه به نظاره. واقعه پايان خوشي داشت
چنان در  من هم. و زن هم پيروز شد محكوم شدند ،بيشتر عمل تجاوز
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در زندگي واقعي آن  ولينشسته و در اين افكار بودم كه،  سينماسالن 
 !اسمش چه بود؟ چرا يادم نمي آيد؟. مرده زن 

جنيفر  مثال،: شان را كامال به ياد دارم و زناني هم هستند كه اسم
اش بود  لوين، زني كه در گنترال پارك نيويورك توسط مردي كه معشوقه

دليلي كه اسمش را به ياد دارم اين است كه زماني كه . به قتل رسيد
تابلويد نيويورك اسمش  ي اش به قتل رسيد، روزنامه معشوقه ي وسيله هب

از جنيفر به عنوان زني و در سر تيتر آن درج كرده اصلي  ي را در صفحه
ون خودم ها را نخريدم چ يك از آن روزنامه من هيچ. هرزه ياد كرده بود

خالصه . روم ها نگاهي نكنم از خانه بيرون نمي هرگز تا به سر تيتر روزنامه
پسر سفيدپوست متعلق به  - شود كشيده مي اكمهاين پسر به مح

به خود  "خوش استيل قتلِ ي قضيه"اين ماجرا نام . باال و پولدار ي طبقه
خشن  سكسِ ي دفاعيه و ما براي اولين بار چيزي را به نامِ ؛گرفت

خواست يك  مي) دختر به قتل رسيده( او": به اين صورت كه. شنيديم
وحشي  ي او يك جنده. دردناك و تحقيرآميز داشته باشد سكس خشن،

داد و اين  داشت آزارش مي. بود كه سعي داشت اين پسر را محكم ببندد
كرد كه خودش  پسر خيلي ناراحت شده بود و وقتي كه داشت تالش مي

در اين سناريو  ".بندش خفه كرد طور اتفاقي او را با سينه به را آزاد كند،
شان  در مورد كشتن شود، كار برده مي بههنگام تجاوز  روشي كه با زنان به
. آن زن خودش عامل محرك بود: شود كار برده مي نيز همان روش به

آمد و همان چيزي كه  از اين كار خوشش مي. خواست همين را مي
 بخش جنايت جنسيِ زماني كه رييسِ. دست آورد ت بهش را داشا لياقت

شتاين، در تالش براي محكوم كردن اين مرد، رابرت چمبرز، ما، ليندا فرا
او . اي بر اين قتل بيابد توانست انگيزه نمي: له مشكل داشتأبود با يك مس

ت منصفه را متقاعد كند كه براي رابرت أتواند هي كرد كه مي فكر نمي
. تواند وجود داشته باشد تا جنيفر لوين را بكشد يلي ميچمبرز هر دل

توانست،  خواست و مي جز همان كه خود قاتل مي هالبته كه هيچ دليلي ب
او طي توافقي مبني بر پذيرش جرم و . دليل ديگري وجود نداشت
خيلي از ما . ي هيات منصفه هرگز اجرا نشدأتخفيف آن، كاري كرد كه ر

اي كه او انجام داد،  بعد از اين معامله. شود مي كرديم او تبرئه مير فك
هاي زيادي از رابرت چمبرز در تلويزيون نشان داده شد در حالي  ويديو

كرد، لخت نشسته و  ها خفه كردن زنان را تمسخر مي كه در سكس پارتي
. خنديدند قتل را بازسازي كرده و مي ي هنزنان به دورش حلقه زده، صح

ها هم  كشند و انگيزه كنيم كه مردان زنان را مي يما در جهاني زندگي م
طور كه هر زني در اين اتاق كه تا به  همان. وجه شخصي نيستند به هيچ

داند، اين يكي از غير  حال كتك خورده يا به او تجاوز شده باشد مي
شما . توانيد داشته باشيد ترين تجربياتي است كه در عمرتان مي شخصي
كنيد هر دو  فكر مي. كنيد مردي زندگي ميبا . هل هستيدأزني مت

كند،  اما زماني كه مرد شروع به آزار دادنتان مي. شناسيد همديگر را مي
كه هر كس ديگري  خاطر اين نه به ايد كند كه شما زن براي اين مي

 .هستيد
كنم ما هر روز  فكر مي. خواهم كه ديگر دروغ نگوييم از همه مي

خواهم  مياز شما گوييم و  مان مي ان زندگيهاي زيادي را براي گذر دروغ
گونه  ها اين است كه اين يكي از اين دروغ. ها پايان دهيم كه به اين دروغ
آن نوع نفرت خاطر  وحشيانه بهساديستي و  مهلكي،اين  نفرت از زنان به

ها  بر آنو اند  عليه مردمي كه به دليل شرايطي كه در آن به دنيا آمده
هاي تاريخي كه تا به حال  ما برخي از بيرحمي. ستوارد شده است، ني

ها مثل هم  گوييم، اين به خودمان مي. ايم اند را شناخته اتفاق افتاده
ولي همه اين را . من منم. من جين هستم. من آندريا هستم. نيستند

چرا " :هر يهودي كه در حال هل داده شدن زير قطار بود گفت. اند گفته

اي شخصي كه بتواند با اين  ها انگيزه نازي "!من منماين كار را مي كنيد؟ 
 .ها درك شود را نداشتند ترم

اي در هيچ  عقيده .دانيد را مي اين. ما در موقعيت اضطرار هستيم
زنان وجود ندارد كه بگويد او فارغ از هر سياست، طبقه، نژاد و  بخش از

گوها و  وغفقط در. باشداز خشونت بر حذر تواند  هر شغلي كه دارد، مي
استفاده  ؤها روي كتك نخوردن، مورد تجاوز قرار نگرفتن، س كننده انكار

 .چه رسد به آزادي داشتن - ندنك نشدن و مجبور نشدن حساب مي
توانيد در  افتد؟ نمي زنيد چه اتفاقي مي وقتي در خيابان قدم مي

افكارتان غرق شويد، مگر نه؟ بهتر است هر لحظه چك كنيد كه چه 
كنيم كه هر  ما در كشوري پليسي زندگي مي. رو برتان استكسي دو

ديگر . خواهم لبخند زدن را متوقف كنيم مي. آن است ي مردي نماينده
شود  خواهم كه ديگر نگوييم كه مي مي. مان خوب است نگوييم كه وضع

ممكن است كه . ها را پس از اتفاق افتادن ترميم و رفع و رجوع كرد اين
هايي كه بر ما وارد شده چيزهايي ياد بگيريم، ولي  سيببتوانيم از اين آ

ال ؤپس س. تواند ترميم شود نمي، شود؟ نه خود ترميم مي ،آيا اين آسيب
  جلوي آن را گرفت؟توان  كه اتفاق بيفتند مي از اين چگونه قبل اين است،

هاي بسياري را نجات داده است را  ما جنبشي بسيار عالي كه زندگي
، از آن عده از شما كه در مراكز بحران تجاوز و ن، خصوصاًم. ايم داشته

كنند، قدرداني و سپاسگذاري  هاي زنان صدمه ديده كار مي پناهگاه
 !جا بوديد تري از زندگي من آن اي كاش شما در دوران قبل. كنم مي

توانستند در آن دوران كمكي را كه  اند نمي كساني كه االن چهل ساله
را عوض  كارمانولي ما بايد  تمركز. ا داشته باشندكنيد ر ميامروزشما 
وگرنه ما اين را به عنوان . بايد مانع وقوع اين اتفاقات شويم: كنيم

گونه كه تجاوز و بيرحمي به زنان عادي  بدين . كنيم مان قبول مي شرايط
 شايد اگر. را تعديل و كم كنيم ال اين است كه چگونه آنؤسو  است

هاي  راه - هاي هاكي بيشتري بروند نستند به بازيتوا مردان امروزه مي
 !هاي ديگري داشتتند؟ بيرون رفتن و سرگرمي

. كه بگويم جنگ عليه زنان يك جنگ واقعي استهستم  جا من اين
 جنگي است كه در آن مشت ناي. وجه خيالي يا انتزاعي نيست هيچ به

روز اتفاقي ام"گوييم كه  رويم و مي ما راه مي. مردان در صورت شماست
من در سه ماه گذشته خوش شانس "يا  "هنوز اتفاقي نيفتاده"يا  "نيفتاد

آدم خوبي است و زياد مرا . ام من خوبش را پيدا كرده !اوه"يا  "ام بوده
ها به من توهين كند ولي به من صدمه  شايد خيلي وقت. كند اذيت نمي

راهي پيدا كنيم  ولي ما بايد - شايد راست باشد و شايد هم نه ".زند نمي
وجه نگذاريم كه مردان به زنان صدمه  هيچ كه تحت هيچ شرايطي و به

 .بزنند
دانيد كه  مي. بينند آزار مي خودشان دانيد كه بيشتر زنان در خانه مي

دست افراد  هو ب خود ي اند در خانه بيشتر زناني كه به قتل رسيده
بش سياسي، يك جن. ها غريبهتوسط اند نه  شان كشته شده نزديك

كنم، براي اين وجود دارد كه بتواند روشي را  گونه كه من دركش مي آن
به اين . اند را تغيير دهند هاي اجتماع با آن سازماندهي شده كه واقعيت

معني كه ما بايد تمام راه و روشي را كه بر مبناي آن اين سيستم كار 
تجربه كرده  يبه هر نوعرا هر زني كه خشونت جنسي . كند را بفهميم مي

دست آورده  هرا تجربه نكرده بلكه آگاهي هم بش تنها درد و آزار است، 
آگاهي از برتري مردان، از اين كه اين برتري چيست و چگونه  - است
چگونه و  شروعي براي فكر كردن به اين باشد كه  تواند و مي -است

 ما در سرزمين وحشت زندگي. آن پايان دهد به طور استراتژيك به
و تنها راهي كه خواهم تن به قبول طبيعي بودن آن ندهيم؛  مي. كنيم مي
بودن را قبول نكنيم اين است كه نگذاريم هر روز طبيعي توانيم اين  مي

چه را كه از دنيايي كه در آن زندگي  اگر آن - دچار فراموشي شويم
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از خواب كه صبح  هر روز دانيم را به ياد داشته باشيم و  كنيم مي مي
 .اي برايش باشيم بيدار شويم مصمم در فكر راه چاره

اين يكي از  .كند ما بايد بفهميم كه خشونت مردان چگونه عمل مي
پورنوگرافي و جنگ عليه صنعت  ي داليلي است كه چرا مطالعه

مقر اصلي جنگ و ارتش مقابل،  كهرا چ - ندا قدر مهم پورنوگرافي اين
 .جاست اين

دهند؛ سپس اين سربازان  شان را تعليم مي پورنوگرافرها، سربازان
اين جنگ . طور عملي روي ما اجرا مي كنند هآيند و آنها را ب بيرون مي
. مقاومت ما جدي نبوده است؛ كافي هم نبوده است. ي ماست عليه همه

توانيم كاري عليه  ميكنيم كه  اي كه داريم به اين فكر مي در همان لحظه
از فكر كردن  -قانوني و يا غيرقانوني -مهاي پورنوگرافي بكني مغازه

گونه حق قانوني هستيم  ما بر اين باور نيستيم كه داراي همه. ايستيم مي
در درون ما، اين حس . كه كاري انجام دهيم، چه برسد به حق غيرقانوني

ترين نتايج  ترين و اصلي كه از مهم -ارزش بودني كه با خود داريم بي
كند كه با  ميما را مجبور -كنيم مي ترسي است كه با آن زندگي
خواهد به ما  گويد زندگي مردي كه مي رفتارمان، بر سيستمي كه مي
. تر است، صحه گذاشته و آنرا قبول كنيم صدمه بزند از زندگي ما با ارزش

بر هاي ما براي نجات خودمان  بسياري از توانايي. كنيم ما قبولش مي
فهمم كه در  مي. ين صدمات استي فراموش كردن هر چه بيشتر ا پايه

حال صحبت با زناني هستم كه نسبت به اكثرزنان، زمان بيشتري را با 
اگر فرض بر اين است كه آزادي و . كرده اندواقعيت آزار جنسي سپري 

دانيد كه  مي. تنها كافي نيست "آموزش"برابري زنان مهم است، پس 
كارهاي  شتمب و دانند كه تجاوز و ضر مي. اند مردان تحصيل كرده

 .اند ينادرست
او . داند كند، خيلي بيشتر از ما در مورد تجاوز مي كسي كه تجاوز مي

ها  جاكش. كنيم كند؛ ولي ما از او پنهان نمي رازهايي را از ما پنهان مي
ها مردان  آن. ها را بفروشند دانند كه چطور با زنان بازي كنند و آن مي

كه تجاوز، پورنوگرافي و ديگر اَشكال اي  من با نظريه. احمقي نيستند
هاي معمول و  داند و يا شيوه خشونت عليه حقوق زنان را غيرمعمول مي

ي  ي قانوني و تصويب شده مردان از زنان در رابطه جا افتاده در استفاده
دهيم،  كه ما پيوسته انجام مي "هايي روي زياده"ربط به  جنسي را بي

خودمان عامل و محرك اصلي  د ما زناننيگو مي. دانند، موافق نيستم مي
به او تجاوز شده و به دادگاه  كه وقتي زني. گي هستيم اين آسيب ديده

جنسي  ي رود، چرا منطق  قضات درست مثل پورنوگرافرهاست؟ رابطه مي
را  ما اين. اين واقعي و عيني است. زنان استكردن صاحب تروش مادي 

زنم، از  من از تاريخ حرف مي. يما ه كردهرا تجرب ماها آن دانيم و بيشترِ مي
گذرد  اي كه در سرتان مي زنم، ولي نه به شكل ايده واليته حرف ميسسك

خوابد اتفاق  كه براي زن وقتي با يك مرد مي واقعيتي عنوان آن هبلكه ب
شكل يك نهاد  جنسي به ي له رابطهأاگر قادر نيستيم كه به مس. افتد مي

هايي كه ما با آن  طور مستقيم ربط دارد به راه هكه ب(  سياسي نگاه كنيم
مان را بپذيريم، و  كنيم تا موقعيت فرودست با ديگران رابطه برقرار مي

توانيم  هرگز نمي) است كه با آن تحت كنترل هستيم يهاي يكي از راه
در زندگي ما عمل ها  از طريق آن مرداني  هايي كه سلطه هاي روش ريشه

 .كند را بيابيم مي
ايم تا  گونه است كه ما زاييده شده فرض ابتدايي در مورد زنان اين 

به  هاي سال سال. دارددر بر حاال، اين معاني زيادي  !همين. گاييده شويم
 ،جنسي ي مالكيت آشكار بدن زن و رابطهيعني معنا بود كه ازدواج اين 

 خودي خود عملي اجباري بود، هجنسي ب ي يعني رابطه. حق ازدواج بود
او متعلق . جنسي را قبول كند ي چون دولت حكم كرده بود كه زن رابطه

آثار باقي مانده از اين فرهنگ اين است كه در فرهنگ ما . به مرد بود

فرهنگ، از . كنند جنسي را با تصرف زنان تجربه مي ي مردان رابطه
زنان تسليم  -زند كردن حرف مي معناي استيال و غلبه جنسي به ي رابطه

اين الگوي تجاوز است، نه الگويي براي . شوند وند، زنان گرفته ميش مي
وقتي فرض بر اين است كه زنان . مثل، برابري، تقابل، يا آزادي  مقابله به

و براي اين در روي كره زمين وجود دارند كه بتوانند به لحاظ جنسي 
هاي ما  جنسي در دسترس مردان باشند، يعني بدن ي براي رابطه

است كه گويي حدودي دارد كه نقص بيشتري نسبت به بدن  گونه اين
توانند در آن نفوذ  هايي هستند كه مردان مي زنان سوراخ. درمردان دا

اين است كه مردان ) گرايي بيزاري از همجنس( مقصود از هموفوبيا. كنند
را متوجه زنان كنند، كه مردان را به خاطر استفاده نكردن از زنان تنبيه 

دانند كه جنسيت  كه مردان مي ييدي است بر اينأفوبيا، تهمو. كنند
وقتي زني به . تواند تهاجمي و خطرناك باشد مردانه براي زنان چقدر مي

قاضي، وكيل مدافع،  "!به من تجاوز شده" :گويد رود و مي دادگاه مي
و  ".جنسي داشتي ي تو رابطه !نه": گويند ها و خيلي از مردم مي روزنامه

گويند كه كمي زور  ها مي و آن "!به من تجاوز شده !نه": زن مي گويد
وقتي به . هنوز تغيير نكرده است. اين هنوز هم واقعيت دارد. عيبي ندارد

مردان به شكل يك سيستم اجتماعي نگاه كنيد، چيزي كه  ي سلطه
اي سازمان يافته كه اطمينان  بينيد اين است كه اين سيستم بگونه مي

اين فرض . اند از لحاظ جنسي براي مردان آمادهحاصل كند كه زنان 
وم هاي عل ما يك انتخاب داريم، و اين انتخاب در كتاب. ابتدايي آن است
ها سعي در فراهم كردن اين سطح از انتخاب  دانشگاه. سياسي نيست

چه چيز در اولويت است، نياز مردان به  :ال اين استؤس. براي ما را ندارند
 سكس يا شأن زنان؟

استفاده از زنان را از ؤتوانيد س گويم كه نمي من به شما ميو 
زنان در دنيا  تاريخ. نرمال از زنان، جدا كنيد ي اصطالح استفاده به
 .كند اين كار را غيرممكن مي ، نوان يك كاالي جنسيع هب

جايي كه سكس در حال  چون از آن -استنباطات ديگري هم هست
ها  د دارد، مردان با زناني كه با آناجتماعي شده و در جامعه وجو ضرحا

جا  اين. كار نيستند قادر به اين. توانند سكس داشته باشند برابرند نمي
كه پاسخي از مردان  براي اين. ازي يعني چهس يي ئفهميم كه ش مي

حال . درد بخور باشد هآل شود و ب ايده ي گرفته شود، هركس بايد نمونه
تصميماتي . كند دش را كنترل ميزن خو: فكر كنيد كه اين يعني چه

سازد، چون اگر بخواهد زندگي  ممكن مي اش را غير گيرد كه آزادي مي
نحوي كه براي ه باشد كه مرد به آن ب يي ئكند، مجبور است كه ش

آزار جنسي . اي كه جنسي است شيوه دهد، به خودش مهم است پاسخ مي
محل كار  راين حقيقت كه زنان د. در محل كار نوعي تصادف نيست

وقتي وارد يك توافق جنسي شويد كه شئ . تصادفي نيست ،مهاجرند
عنوان فرض  و سپس، به ؛ايد تان را محدود كرده باشيد، پس امكان آزادي

كنيد كه آماده باشيد، و هژموني جنسي او را  ابتدايي زندگيتان، قبول مي
هر چه . نزديك طالب برابري نباشيد ي به چالش نگيريد، و در اين رابطه

ران،  اح پالستيك يا عاشق يا شهوتجربه  باشد، شما بدن خودتان را قبالً
بستند تا  شان را مي زنان و مادراني كه پاي دختران. ايد تسليم كرده

درواقع  - بشود) سانتيمتر 7,62حدود (شان فقط سه اينچ  پاي ي اندازه
زيبايي   اين دليل اين كار را كردند كه استاندارد به -چالق بشوند

خواست غذا بخورد، از نظر مرد بايد زيبا به  اگر زني مي. آمد حساب مي به
 .رسيد نظر مي

توانست  اين معنا بود كه دختر تا آخر عمر ديگر نمي به كار اگر اين
 به شكلِ. شد راه برود، اين ديگر معامله و ريسكي بود كه بايد انجام مي

بياييد  هنوز هم به همين شكلِ و ما زنان ؛بود "!بياييد معامله كنيم"
كه تصميم بگيريم كه چه  جاي اين هب. كنيم رفتار مي ،معامله كنيم
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خواهيم، چه چيزي نياز داريم، در عوض استانداردهاي درجه دويي  مي

 -كه ترسو و بزدليم خاطر اين هترسيم، نه ب مي. براي آزادي خودمان داريم
گيدن با سيستمي كه ما را جاي جن هولي ب -كه خيلي هم شجاعيم

مان براي  هايي را بكنيم، ما از شجاعت كند كه چنان معامله مجبور مي
چنين معامالتي  تحمل كردن و دلداري دادن خودمان پس از انجام اين

گيريم، بايد انتخابي باشد كه ريشه  وقتي تصميمي مي. كنيم استفاده مي
نوز هم براي رسيدن به نه در اين حقيقت كه هرزني ه -در برابري دارد

 .تر از يك مرد است رفاه و امكانات عقب
. در آمريكا، خشونت عليه زنان از مشغوليات و تفريحات عمده است

 فرهنگيِ سرگرميِ ي نوعي ورزش است، سرگرمي است، جريان عمده
. مسري است. واقعي و فراگير است. واقعي و فراگير در جامعه است

در . شود كه هركسي به سختي متوجهش ميقدر بديهي و زياد شده  آن
در . اي اشباع شده از پورنوگرافي داريم آمريكا سي سال است كه جامعه

خواستند اين معضل را مورد  اند كه از ما مي ها افراد زيادي بوده اين سال
خواستند ما اين موضوع را  اند كه مي بسياري بوده. مطالعه قرار دهيم

ما مطالعه كرده و مباحثات هم انجام . مورد بحث و جدل قرار دهيم
مرداني كه قاتل  ي در آمريكا، عده. ايم اين كارها را كرده ي ايم، همه داده

به  مرداني كه عمدتاً -اي داشته است اند، رشد عمده اي نام گرفته زنجيره
 معموالً. كشند زنان و گاهي نيز به كودكان، تجاوز كرده و آنان را مي

ها  گاهي قبل از كشتن با آن. كنند طعه ميقطعه قم شان را ه هاي بدن
توان گفت اين  حال، مي. شان كنند و گاهي هم بعد از كشتن سكس مي

ها، اين  يك مانور قدرت است، ولي حقيقت امر اين است كه از نظر آن
با آسيب رساندن به ما و با كشتن و : شان است سكس كردن ي نحوه

مسري و مداوم  ي ما با يك پديده در آمريكا. مان قطعه قطعه كردن
 ي ما با تعداد بسيار زيادي از جمعيت گمشده. روييم هكشتن زنان رو ب

پليس، شصت  ي در كانزاس سيتي، به گفته. روييم هدر شهرها روبزنان 
شان هم  سه چهارم. اند حال كشته شده هتا ب1977سال فقط در زن 

ها قطعه قطعه شده،  اين زن .اند فروش بوده زنان تن. اند سياهپوست بوده
 -آور و زشت ناميدند  را وضعيت شرم ها آن يا در وضعي كه پليس و رسانه

هاي قاتالن  يكي از طرح. رها شده بودند -حسن تعبيرها شگفت آورند
كردند  شان مي اي به اين شكل بود كه كارهايي را كه با قربانيان زنجيره

ده بودند و قربانيان را هم به همان كارهايي بود كه در پورنوگرافي دي
پورنوگرافي، در بيوگرافي تمام . كردند همان حالت و ژست پورنو رها مي

كه آهسته به  گاهي براي اين. اي دخيل است اين قاتالن زنجيره
 ريزيِ كنند، گاهي براي نقشه شان نزديك شوند از آن استفاده مي قربانيان

هنوز مردم . به ارتكاب آناين جنايت و گاهي هم براي سرعت بخشيدن 
چطوري  .اصرار دارند بگويند كه حتما يك چيزي در آب يا هوا هست

هايي را براي انجام چنين كارهايي پيدا  اين مردها چنين ايده ي همه

 "!گرد و پيداش كنبِ" تواند باشد؟ بياييد با بازيِ كنند؟ چي چيزي مي مي
كه دليلش در پورنوگرافي  راستش، واقعيت امر اين است. دليلش را بيابيم

برويد و زنان گويد  پورنوگرافي مي. شود است كه همه جا هم فروخته مي
ها  گويد زن مي. استاين تفريح  !ها بكنيد اين كارها را با آن! را شكار كنيد

 دهيِ و جامعه بايستي با سازمان حقيقت اين است. آيد شان مي هم خوش
به عنوان مواد اوليه براي صنعت  ي كافي زناني را و به اندازه  منظم

 .پورنوگرافي فراهم كند
آزار  و معموالً ؛كنند فقر است شرايطي كه اين مواد اوليه را فراهم مي
اين  ما قبالً. خانماني است جنسي كودكان در زناي با محارم و بي

آيد؟ چطور  چه به سر زنان مي. ها را نداشتيم؛ ولي االن داريم آگاهي
زمان آن رسيده كه چيزهايي . دانيم ؟ امروزه ديگر خيلي ميافتد اتفاق مي
دانيم كه پورنوگرافي باعث آزار جنسي  مي. دانيم عملي كنيم را كه مي

ها دارد كمتر  دانيم كه در آمريكا متوسط سن تجاوز كننده مي. شود مي
اند دارند زورشان  حاال ديگر پسراني كه در سنين پايين نوجواني. شود مي
پسران . كنند آزمايش ميعليه دختران جوان شان  ولين حمالتاز ارا 

ها را  جواني هستند كه با فرو بردن چيزهايي در بدن نوزادان آن
گويند كه  پرسند كه چرا آن كار را كردند مي وقتي ازشان مي. كشند مي

پسران جواني وجود دارند كه تفنگ برداشته و . اند در پورنوگرافي ديده
اند؟ از كجا  ها را ديده كجا اين. را در واژن زنان بكنند كنند آن سعي مي
ند بپرسيد، از ا از آن كساني كه در زندان !اند؟ ازشان بپرسيد ياد گرفته

در " :به شما خواهند گفت !جاهايي كه مجرمان جنسي نوجوان در آنند
جا  حال ممكن است عواملي كه فردي را به اين ".پورنوگرافي ديدم

كه چطور آن  خواهد اين كار را بكند، متفاوت باشد از اين كشد كه مي مي
اي زندگي  ولي حقيقت امر اين است كه اگر در جامعه. را ياد گرفته است

كنيد كه با يك چنين نفرتي از زنان پر شده باشد، يعني در واقع در 
كنيد كه شما را براي مورد تجاوز قرار گرفتن،  اي داريد زندگي مي جامعه

از . فروشي كردن، يا مرگ نشانه گرفته است ديدن، تن شتم ضرب و
 .اند ها حقايق نظرمن، اين

و  ؛خشونت عليه زنان حرف بزنيد ي خواهم كه درباره من از شما مي
توانستيد  ايكاش مي. هستيد  جا اين مشكل اين رفعشما هم براي 

هدف . اين چيزي است كه دوست دارم ببينم. مردگان را زنده كنيد
همه به زنان نزديك  ها اين يكي از داليلي كه راست. اين استسياسي 

گويد من تمام  ها خداي برتري دارند كه مي اند اين است كه راست شده
. من براي شما جانم را دادم": بخشم دردها و رنج زخم شما را التيام مي

چنين خداي برتري  ها اين فمينيست ".من شما را تسكين خواهم داد
ما درمورد عدالت، برابري و . طور شفابخش باشد واند آنندارند كه بت

هايي  ها راه و ما بايستي براي واقعي كردن اين ؛ها داريم ايده ،حقانيت
قدرت مافوق طبيعي هم نداريم و . توانيم بكنيم جادو نمي. بيابيم

برويد و گويد  پورنوگرافي مي
اين كارها را ! ار كنيدزنان را شك

. استاين تفريح ! ها بكنيد با آن
شان  ها هم خوش گويد زن مي
و  حقيقت اين است. آيد مي

 دهيِ جامعه بايستي با سازمان
ي كافي زناني  و به اندازه  منظم

را به عنوان مواد اوليه براي 
 .صنعت پورنوگرافي فراهم كند
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اند را همواره سعي كنيم كه  توانيم زناني را كه خرد و شكسته شده نمي
 جنگ متقابل  دقيقاً. كنيم تا بتوانند خود را باز يابندجمع و جورشان 

. خواهيم به آن برسيم نزديك به همين التيام و عالجي است كه ما مي
زيادي زندگي  اين درك كه ما اكثر دوران عمرمان را با درد نسبتاً

تان اين است كه زندگي  اگر اولين اولويت. خواهيم كرد، مهم است
توانيد نه به خود و نه به زنان ديگر كمك  د، نميدردي را داشته باشي بي

افتخار . جو و مبارز بود چه كه مهم است اين است كه بايد جنگ آن. كنيد
ديسيپلين داشتن ضروري . كردن به مبارزات سياسي نوعي درمان است

دهند برداشته  هر عملي كه عليه مرداني كه زنان را آزار مي. است
حال ه ما تا ب. ما در جنگيم. ما بايد برنده شويم. شود، بايد واقعي باشد مي

ما به مقاومت سياسي . بايد اين جنگ را ببريمما . ايم جنگ متقابل نكرده
گذاران و مقامات رسمي  همراه با قانون. نيازمنديم كه باز و آشكار باشد

ما فعاليت مخفي نيز . كاردان خودمان باشد همراه با زنان. خودمان باشد
 . نياز داريم

خود من هم شاملش هستم؛  -حال سرتان نيامده  ههر باليي كه تا ب
كمي  -دهم نجات مي بخشي از راهي است كه از طريق آن خودم را

ساله  وقتي سه. هاست تر كردن بند كنترل شماست كه در دست آن شل
كشيده فحشا  بهساله بوديد به شما تجاوز نشد، يا كتك نخورديد، يا  يا ده

چه كه هست و شما توانستيد از زيرش در برويد معين هر -نشديد
ميزان آزادي و استقامت شماست، و ميزان اين است كه چقدر  ي كننده

خواهم كه خودتان را فدا كنيد؛ مي  نمي شما از. يدا به زنان ديگر مديون
خواهم كه يك زندگي با عزت و  ميشما  از !خواهم كه ديگر دروغ نگوييد

مي خواهم كارهايي شما  از. خواهم كه بجنگيد مي. داحترام داشته باشي
را براي زنان انجام دهيد كه زنان همواره در مبارزات سياسي براي مردان 

هاي ما را در مبارزات سياسي كه هم  زنان جسم و بدن. دهند انجام مي
 گذارند، ولي ما اين مرد و هم زن در آن شركت دارند در معرض خطر مي

خواهم كه برويد و گير  از شما نمي. كنيم زنان نميكار را براي اين 
تان فرار  خواهم كه براي نجات زندگي مي. خواهم كه در رويد بيفتيد، مي

. اگر الزم است از داخل ديوار آجري فرار كنيد، اين كار را بكنيد. كنيد
شما را ) مرد( اگر صدمه ديديد، عيبي ندارد، بهتر از اين است كه او

هيچ كسي از ما حق . ايستاده بوديدراست بزند چون بگيرد و صدمه 
 . ايستادن ندارد

له أهاي سياست اجتماعي به مس خواهم كه با ترم من از شما مي
مثل تصويب برخي قوانين من  ي پورنوگرافي بپردازيد، كه به عقيده

گويد كه بدن  هرزگي ميدر مورد قوانين . باشد شهروندي ميناپوليس مي
. دهد ها را تشكيل مي همان چيزي كه اساس آن -زنان كثيف است

خود اين حرفه . گيرند قوانين جنايي جلوي صنعت پورنوگرافي را نمي
در عوض، ما بايد مردان  .كند تشتواند ادامه يابد؛ فرد ديگري مديري مي

ول اعمالي كه با آن زنان در پورنوگرافي استثمار مي شوند بدانيم، ئرا مس
ي از تبعيض جنسي بدانيم، و درك كنيم كه اين، عنوان فرم هو آن را ب

شما بايد تاوانش را " :برد، و بگوييم شانس زنان را در زندگي از بين مي
  كنيم كه متقابالً ميراهي پيدا . گيريم هاي شما را مي ما پول !پس بدهيد

 !ديگر از سواري مجاني خبري نيست آقاي جاكش. به شما ضربه بزند
 ".مي دهيد را پس شا شما هزينه

طور  هو فحشا ب شتمبه نظر من خيلي مهم است كه تجاوز، ضرب و 
نقض حقوق بشر به  ي مثابه هعنوان نقض حقوق مدني زنان ب هقانوني، ب

مهم است كه سيستم قانوني را . در نظر گرفته شود شكلششديدترين 
 .ييد كندأمان ت ييد انسان كامل بودنأبسازيم كه شأن ما زنان را با ت

ز شما ا
خواهم كه از متجاوزين تاوان  مي

دانيم كه اين متجاوزين  ما مي. شان سازماندهي كنيد پس بگيريد، عليه
اين . كنند دانيم چون با ماست كه اين كارها را مي مي. چه كساني هستند

دانيم  مي. شناسيم او را مي. كار را با من كرد؛ با بهترين دوستم هم كرد
كنم كه  از شما خواهش مي ؟، كجا و چگونهكي: كه اين اتفاق افتاد

 .كند، شما بايد بكنيد اگر قانون كاري نمي. موضوع تجاوز را جدي بگيريد
از شما مي خواهم كه هر جايي كه مي توانيد بازارهاي فروش 
پورنوگرافي را ببنديد و پايينشان بكشيد و مانع نشر آنها شويد، هر جا و 

 .هر جوري كه مي توانيد
مي خواهم كه به شكل گذرا به اين موضوع نگاه نكنيد و از از شما 

. نگذاريد كه فمينيسم بخشي از يك راز زندگي شود: آن رد نشويد
خاطر بپاخاستن براي حق زنان از كسي عذرخواهي  خواهم كه به مي

 .نكنيد
خواهم كه به سازماندهي حمايت سياسي براي زناني  از شما مي

ها  اين. اند اند، كشته ها صدمه رسانده به آنبپردازيد كه مرداني را كه 
اين زنان دارند . سياسي است ي لهأاين يك مس. هستند ايزوله و تنها
اي را كه انتظار  شان، سلطه شوند چون در لحظاتي از زندگي مجازات مي

اين زنان . اند رفت قبول كنند را رد كرده و در برابرش مقاومت نموده مي
هيچ درگيري جان سالم از مهلكه به در  كه بدونِ خاطر ما، تك تك ما به

برده، براي تك تك مايي كه براي تعريف اين جان از مهلكه به در 
 .ها هستند ها زندگي كرديم، در اين زندان بردن

خواهم كه جلوي مرداني كه زنان را مورد ضرب و شتم  از شما مي
چه با زندان  هر جور شده مانع كارشان شويد،. بايستيد ،دهند قرار مي

كنند،  مرداني كه به زنان تجاوز مي. شان فرستادن و چه با كشته شدن
و مرداني  ؛كنند خواهند كه تجاوز كنند و آن را انتخاب مي خودشان مي

خواهند و با  دهند نيز خود مي كه زنان را مورد ضرب و شتم قرار مي
نتخابي داريم و و اكنون ما زنان هم ا ؛كنند كار را مي اختيار خودشان اين

 .آن اين است كه بايد جنگ متقابل كنيم
سياسي كه براي جنگي  خواهم كه به هر راه ممكنِ از شما مي

از او خواستم، به " :كه بگوييد جاي اين هب -متقابل وجود دارد توجه كنيد
كار  هايي را بيابيم كه با هم اين ما بايد راه ".كرد او گفتم، ولي او ول نمي

 .كار را بكنيم ولي به هر حال بايد اين. را بكنيم
 

 هشتاد ي دهه اواسط اورلئان،وين در يپورنوگراف ضد تظاهرات در نيدورك
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 !مصر تحوالت و زنان
 

 فرزانه اخگر
 سوسياليستي انقالبات شكست متعاقب

 پيشروي و هجوم ابعاد چين، و شوروي در
 و سياسي اقتصادي، كنترل در امپرياليسم

 شدت به سلطه تحت كشورهاي فرهنگيِ
 اين در مردمي اعتراضات. يافت افزايش

 قوي آلترناتيو يك نبود دليل به كه كشورها،
 نظم غيرمتشكل، و پراكنده دنيا، در انقالبي
 با اغلب داد، مي قرار هدف را موجود
 و ها امپرياليست توسط دقيق ريزي برنامه

 اشكال به داخلي مرتجع هاي حكومت
 كشانده انحراف به مكاني و زماني متناسبِ

 سركوب باربنشيند، به كه اين از قبل و شده
 .است شده

 مافوق كسب براي امپرياليستي نظام
 بار كردنِ خالي و طرف يك از سود

 هاي كشور  روي به خود ادواري هاي بحران
 اين در را استثمار و كنترل  سلطه، تحت

 زنان عظيم خيل. رساند خود اوج به كشورها
 تحت توليد و كار بازارهاي به  را كودكان و

 در. تاس كشانده استثمار درجات شديدترين
 قرون هاي چال سياه به بيشتر كه هايي كارگاه
 حداقل رعايت بدون دارد، شباهت وسطي

 و كارگران سالمت، و ايمني استانداردهاي
 ساعت 12 براي را بسياري زنان خصوص به

 روز در دالر 1 ناچيز حقوق با فرسا طاقت كار
 كه هم كشورها اين هاي دولت. گمارد مي بكار

 به غيرمستقيم و تقيممس مختلف درجات به
 مجري اند، وابسته بزرگ هاي قدرت

 و جهاني بانك برانداز خانمان هاي سياست
 هاي سياست. هستند پول المللي بين صندوق
 مثل جهاني بانك طرف از شده ديكته

 در كه سوبسيدها، قطع و سازي خصوصي
 وضعيت روز هر هستيم، آن شاهد هم ايران

 زير به را جامعه از وسيعتري اقشار معاش
 افزون روز وخامت.  كشاند مي فقر خط

 و اعتراضات ي دامنه گسترش اوضاع،
. سازد مي ناپذير اجتناب را مردم هاي شورش

 تغيير خواهان و ريزند مي ها خيابان به مردم
  .هستند شان موقعيت
 هاي شورش گذشته سال سه طول در
 ي منطقه در  هرجا، از بيش مردمي

. است شده متمركز آفريقا شمال و خاورميانه
 و خشم شدن سرريز شاهد ها سال اين در

 به كه بوديم مناطق اين  عاصيِ مردم نفرت
 در ديكتاتور و نشانده دست حاكمان  سقوط
 همراه ليبي در( ليبي و يمن مصر،  تونس،

) ناتو نيروهاي نظامي مستقيم دخالت با
 دستاورد و ماجرا پايان اين البته شد؛ منجر

 آن براي مردم كه نبود نظري مورد و مطلوب
 در چه آن چراكه دادند؛ ها كشته و جنگيدند

 گذشته سيستم همان آوردند دست به مقابل
 قديم عناصر حتي بعضاً و جديد افرادي با

  .است حكومتي
 بد بسيار هم بحرين و سوريه در اوضاع

 به وابسته حكومت مقابلِ هاي جناح. است
 هاي طيف سيه،رو و چين امپرياليسمِ

 ناراضي مردم از گيرد؛ مي بر در را مختلفي
 به وابسته قوميِ و مذهبي مرتجعين تا گرفته

 ي صحنه مسأله اين. غربي هاي امپرياليست
 و سوريه مردم از بسياري براي را جنگ
 را ها بندي صف و كرده مغشوش جهان

 آلترناتيو يك نبود تا.  است ساخته ناروشن
 برابر در كه داشت انتظار توان نمي انقالبي

 هاهزار ده شدن زخمي و كشته  سنگينِ بهاي
 صدها خانماني بي و آوارگي برابر در و انسان
 .آيد دست به مطلوبي دستاورد تن، هزار

 وسيعي تظاهرات و تركيه در مردم خشم
 هم گرفت در آن شهرهاي از بسياري در كه
 و خشونت مثل مختلف، ترفتدهاي با

 اوضاع. شد نشانده فرو موقتاً جزئي، اصالحات
 منطقه كشورهاي از ديگر بسياري در ناآرام

 .دارد ادامه همچنان هم
 در را انقالب نيروهاي كه نكاتي از يكي

 اين كند مي تضعيف سلطه تحت كشورهاي
 خشونت و نابرابري مردساالري، كه است

 با مقايسه در كشورها دراين زنان برعليه
 و آشكارتر غايت به ياشكال از غربي كشورهاي

 به كه ويژگي اين. است برخوردار  تر وقيحانه
 را انقالب ي بالقوه نيروي از نيمي خود خودي

 موهبتي انقالب دشمنان براي كند، مي فلج
 آن حفظ و تقويت در وسيله هر به كه است
 ها، فيلم استناد به كه مصر زنان. كوشند مي

 از لقب روزهاي تمامي در گزارشات، و تصاوير
 در و تحرير ميدان در مبارك سرنگوني

 كننده تعيين حضور مبارزه، هاي عرصه تمامي
 تحكيم از بعد بالفاصله داشتند، فعالي و

 زمان در آن دنبال به و نظامي حكومت
 مختلف اشكال به توسل با مرسي حكومت
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 ايران زنان كه بود اي تجربه اين. شدند رانده عقب به جنسي، آزار و زور
 ساير و ليبي و تونس زنان و شدند مواجه آن با قبل سال چند و سي هم

   .درگيرند آن با مختلف درجات به هم منطقه كشورهاي
 حكومت توسط سياسي ابزار يك عنوان به جنسي آزار از استفاده

 مثال براي. است داشته سابقه هم گذشته در مصر در زنان سركوب براي
 زنان است، موسوم "سياه ي رشنبهچها" به كه 2005 مي ماه 25 در

 رسيدن براي را راه كه اصالحاتي( اساسي، قانون اصالحات به معترض
 سنديكاي مقابل در كه) كرد مي هموار مبارك جمال به جمهوري رياست

 پليس نيروي جنسي آزار و حمله مورد بودند، كرده تجمع مطبوعات
   .گرفتند قرار اوباشان و ها شخصي لباس مبارك، رژيم

 سقوط از پس ماه 1 از كمتر يعني 2011 سال مارس ماه هشتم
 التحريرجمع ميدان در زن روزِ داشت بزرگ براي كه مصري زنان مبارك،

 دوران در بعضاً كه مرداني جنسيِ آزارهاي و تهاجم مورد بودند، شده
دخالت با. گرفتند قرار بودند، شان رزمان هم از مبارك ضد مبارزات 
. گرفتند قرار گي باكره تست مورد زور به و شده دستگير نان،ز نظاميان،
: گفت و كرد دفاع اقدام اين از زمان آن در ارتش اطالعات اداره ي فرمانده

 سر به شب چند از پس زنان اين كه گرفت انجام اين براي آزمايش اين"
 مورد نظاميان سوي از كه نشوند مدعي التحرير، ميدان در مردان با بردن

 كه نبود السيسي ژنرال جز كسي فرمانده، اين ".اند گرفته قرار اوزتج
 محسوب كشور اين فرد قدرتمندترين و مصر ارتش رئيس امروزه،

  1.شود مي
 روز چند تا خود كه مرداني: گويد مي سخن فاجعه عمق از اتفاق اين

 از حمايت جاي به جنگيدند، مي رژيم عليه بر زنان اين كنار در قبل
 در شان، جنسيتي برتري تثبيت براي شان، رزمان هم حقِ به هاي خواسته

 چه. جنگيدند دشمن ي جبهه در و گرفته قرار گر سركوب نيروهاي كنار
 طور اين تواند مي مردساالرانه و ارتجاعي نگاه اين از بيش چيزي

 اين از نيمي انرژي و دهد قرار هم مقابل را انقالب ي بالقوه نيروهاي
 عليه شورش پتانيسل  يعني. كند ديگر نيمِ انرژي نابودي رفص را نيروها
 شورش انرژي كردن فلج براي پتانسيلي به تبديل مردان، در را دشمن

 براي السيسي ژنرال كه دليلي از ديگر طرف از. نمايد دشمن عليه زنان
 رسيد روشن ي نتيجه اين به توان مي آورد، مي  ارتش ي وحشيانه عمل

 از دستگيري دوران در زنان به كه است مسلم و مولمع امري اين كه
 پيشاپيش ها اين دليل همين به و شود تجاوز ارتش و پليس عوامل طرف
 .كنند مي تبرئه اتهامي چنين عليه بر را خود

 حمايت ادعاي كه كسي يعني السيسي، ژنرال ستيز زن نگاه عمق اين
 البته و دهد مي نشان را دارد، سكوالر و دموكراتيك دولتي تشكيل از

 شكل اين كه حالي در زند مي روبنده كه است كسي السيسي ژنرال همسر
 .نيست معمول مصر در مذهبي زنان بين حتا پوشش از

 رايج مصر در وحشتناكي ابعاد در كه زنان به تجاوز و آزارِجنسي
 و حمايت براي  بسياري هاي جمعيت و ها ارگان كه شده باعث است

 تالش خصوص به تشكالت ازاين برخي. شود تشكيل زنان از محافظت
 شركت مبارزات در كه زناني براي تحرير ميدان در امني فضاي دارند

 با كه مصر در غالب مردساالر فرهنگ با مبارزه 2.نمايند ايجاد كنند، مي
پاسيو در سعي اجتماعي، هاي عرصه تمامي در گسترده ناامنيِ ايجاد 
. است مصر زنان جنبش عاجل ي وظيفه د،دار را زنان سركوب و كردن
 زنان جنبش وسيع العمل عكس با مصر در كه اتفاقاتي از يكي نمونه براي

  :بود "مصطفي ايمان" دلخراش سرنوشت شد، مواجه آنان حاميان و
 به ساله، شانزده دختر ،»مصطفي ايمان« گذشته، سال سپتامبر در
 رفتن راه مشغول اسيوط در »القبلتين عرب« روستاي در دوستش همراه

 قرار مرد روي در رو او. كرد دستمالي را هايش پستان مردي كه بود
 با را او شجاعت، اين جواب در مرد و انداخت تف صورتش به و گرفت

 ادعا كه كساني براي ايمان مرگ. رساند قتل به اتوماتيك تفنگ
 اي دهنده تكان نداي است، شهري معضل يك جنسي خشونت كردند مي
 ژوئن در ايمان قاتل بشر، حقوق هاي سازمان و فعاالن هاي تالش با. بود

 3.شد محكوم ابد حبس به 2013
 نيروهاي آميز خشونت برخوردهاي از بسياري ويدئوهاي تصاويرو

 طريق از "عربي بهار" از بعد مصر در معترض زنان و مردان با انتظامي
 كه است دهش پخش جهان سطح در مختلف هاي رسانه و اينترنت

 نيروها اين ي ددمنشانه و جنسيتي ي ويژه هاي خشونت گر نشان خوبي به
 مبارك سقوط از پس ماه ده ويدئوها، اين از يكي مثال براي. است زنان با

 نيروهاي و پليس ي وحشيانه برخورد 2011 دسامبر 18 روز در يعني
 بودند، ارتش حكومت يافتنِ پايان خواهان كه تظاهركنندگاني به نظامي

 با دختري" ماجراي به اينترنت در كه ماجرا اين در. دهد مي نشان را
 كننده شركت زنان از يكي هاي لباس ها ارتشي شد، معروف "آبي بند سينه

 به و كوبيدند مي اش زنانه هاي ارگان بر چكمه با و دريده را  تظاهرات در
 4.زدند كتك باطوم و بالگد را او كشت قصد

 و سياسي تحوالت تمامي در مصر زنان مستمر و فعال حضور
 در سعي قوا تمام با كه موجود ي جانبه همه فشارهاي رغم علي اجتماعي،

 نشان زنان، ي مبارزه اين. است تحسين قابل دارد، آنان كردن نشين خانه
 زنان تمامي و خود تجربيات به اتكا با و درستي به آنان كه دارد آن از

 آوردن دست به براي كه راهي تنها كه اند رسيده يبند جمع اين به جهان،
 نقش كه مصر زنان. نشوند تسليم كه است اين دارند خود حقوق
 دريافتند زود خيلي داشتند، مبارك سقوط براي مبارزه در كننده تعيين

 و تحكيم را آنان فرودستي اسالمي قوانين به اتكا با مرسي رژيم كه
 زنان سر به چه آن از بهتر شرايطي تسليم، صورت در و كند مي تشديد

 مرسي عليه بر را شان مبارزات بار اين. كشد نمي را انتظارشان آمد، ايران
 به مرسي سرنگوني براي طبقات و اقشار ساير با همراه و دادند؛ جهت

 مي رصد را تحركات اين هوشيارانه كه ها امپرياليست. ريختند ها خيابان
 دست به مبارزات،  تداوم مبادا اينكه رايب و شدند كار به دست كردند،

 نظامي كودتاي يك با بيانجامد، انقالبي تشكيالت و خط به مردم  يابي
  .سپردند هاست، آن برتر انتخاب كه ارتش دست به را عمل سكان

 ارتش حركت سويي هم مصر، مردان و زنان از عظيمي خيل متاسفانه
 به و گرفتند نيك فالِ به ار المسلمين اخوان و مرسي سقوط در مردم و

 ديگر ارتجاعي جناح مقابل در وابسته و گر سركوب جناح يك از حمايت
 در چه و مبارك زمان در چه كه است ارتشي همان ارتش اين. پرداختند

 هنوز. پرداخت مي معترض مردم ي وحشيانه سركوب به مرسي زمان
 اهانخو فقط كه زنان بكارت آزمايش و دستگيري از زيادي مدت
 هنوز. است نگذشته انتظامي، نيروهاي توسط بودند، زن روز داشت بزرگ
 تظاهركنندگان و معترضان به ارتش ي وحشيانه حمالت از زيادي مدت

 زيادي مدت هنوز. است نگذشته مصر هاي خيابان در و التحرير ميدان در
 توان مي چگونه. است نگذشته "آبي بند سينه با دختري" ماجراي از

 اگر كه بدانند بايد مصر مردم ي همه و مصر زنان. كرد فراموش را ها اين
 عقب به را المسلمين اخوان تا ببندند دخيل ارتش به خود رهايي براي
 تمامي حاصل برسانند، قدرت به را البرادعي مثل هايي چهره و براند

. اند كرده اعطا خود دشمنان به دستي دو را خود اخير سال سه مبارزات
 كه شود مي ممكن زماني فقط ستم تحت اقشار تمامي و مصر زنان يرهاي

 كه زماني. شود كوبيده درهم قدرت اركان تمامي و گر سركوب نيروهاي
 صف. ها امپرياليست يوغ زير نه و باشد داخلي ارتجاعيون يوغ زير نه مصر

 روشن خوبي به بايد نيرو، هر خط و برنامه تشخيص با را دشمن و دوست
 براي كه است اي برنامه دشمن، از دوست تشخيص براي زنان عيارم. كرد
 كه است حمايت قابل نيرويي آن تنها. كنند مي دنبال زنان فرودستي رفع
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 »صفر سال زنان« كتاب
 هاي سخنراني و مقاالت از اي مجموعه

 درخشان آذر رفيق

  

 
 .جهت تهيه اين كتاب با ايميل زير با ما تماس بگيريد

 zan_dem_iran@hotmail.com 
  
 

 تمامي و زنان براي كه باشد مسلح خطي به
 به را برابري و آزادي ستم، تحت اقشار

 حمايت با كه بود مراقب بايد. بياورد ارمغان
 براي سربازي به دشمن، حِجنا آن يا اين از

 بدل خود استثمار و سركوب سيستم تحكيم
 مسلح دندان به تا و زن ضد ارتش. نشويم

 عمل در المسلمين اخوان و مصر آمريكايي
 مصر زنان براي شان برنامه كه اند داده نشان

 طرف دو هر و است زنان فرودستي تعميق
 خود منافع قرباني را زنان اندازه يك به جنگ

 مصر هاي خيابان در توانند نمي زنان. كنند مي
 ادعاي فقط كه بپردازند ارتشي از دفاع به

 تأمين براي ولي دارد را دمكراتيك حكومت
 اعمال ترين وحشيانه به خود اربابان منافع

 .زند مي دست غيرانساني
 منابع

 اين نام وله دويچه سايت در زير لينك در -1
 :است آمده ارتش فرمانده

www.dw.de/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%
A7%D9%86-
%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B
1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%DB%8C-
%DA%A9%D9%87-
%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-
%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86
%DB%8C-
%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/
a-16943182    

 آزار به مربوط آمارهاي از اي پاره به زير مقاله -2
     :پردازد مي آمده تحقيق يك در كه جنسي

  change.org/spip.php?article10295-www.we   
3-   -family-http://fair 

law.name/spip.php?article10119 
 را مربوطه ويدئوي توانيد مي زير لينك در -4

 :ببينيد
www.youtube.com/watch?feature=player_e
mbedded&v=mnFVYewkWEY&bpctr   

 "!ماند يتنها صداست كه م"
در  بوكيو به صورت ا يكه به زود »درخشان آذر«هاي  اي از مقاالت و سخنراني مجموعه

 .قرار خواهد گرفت نترنتيا
 

 :اي از چند مقاله گزيده
  ...بخشش؟ چرا نه فراموشي و نه 
 آن  ي همه كنيم چون ما هم در پي آرمان فراموش نمي

يعني تالش و مبارزه براي دنياي نويني  ،سياسي هستيمزندانيان 
 .شود جامعه كهن ساخته مي هاي كه بر ويرانه

  بخشي از  كنيم چون بايد اين حادثه به فراموش نمي
عمومي جامعه تبديل شود تا بدانيم كه تاريخ رهايي و  ي حافظه

انساني تاريخ مبارزه، و فداكاري و از جان  آزادي جوامع
هر ذره از آزادي  تا بدانيم كه. ها انسان است يليونگذشتگي م

از  ست آمده بر دوش مبارزه و جسارت وو عدالت اجتماعي بد
دست آمده كه خوشبختي و  ههزاران انساني ب خود گذشتگي

 .كنند ها معنا مي رهايي خود را با خوشبختي همه انسان
 نظامي  نخواهيم بخشيد چون در پي بازسازي و اصالح

م كه خشت خشت آن بر قتل و كشتار و سركوب و نيستي
 .زندان باال رفته است

 است  ترغيب و تشويق جنايت كاران، نخواهيم بخشيد چون بخشيدن جنايت .
اي است كه تا امروز براي  جانباختهي  سرد كردن هزاران خانواده كاران باعث دل بخشيدن جنايت

يعني دلسرد كردن مردم از مبارزه و مقاومت عليه  نهايتاند و در  شان مبارزه كرده دادخواهي فرزندان
 .هاي جنايتكار نظام
 يعني بخشيدن نظامي كه چنين . اين جنايات فراموش كردن و بخشيدن يعني تصديق و تكرار

اي تاريخي براي  كردن مردم از داشتن حافظه يعني محروم. آن است ي جناياتي بخشي از چرخه
يعني ممانعت از ارتقا آگاهي مردم از شناخت مكانيسم  .ر پيشروي تاريخشان در مسي تدوام مبارزات
 ...ارتجاعي هاي نظام ي گرانه هاي سركوب

  مين سالگرد بيست براي افكار عمومي غيرايراني به مناسبتبخشي از سخنراني 
 )2008سپتامبر  -1387شهريور (

 
  ...وقعيت اكثريت زنان در جامعه م ي فشرده هاي جمهوري اسالمي موقعيت زنان در زندان

 ...ها تحقق بخشيد آرماني خود را در زندان ي جمهوري اسالمي جامعه. است
داري امپرياليستي و  هولناك تركيب نظام مدرن وابسته به سرمايه ي براي اولين بار بشر نتيجه... 

ه فقط زنان كفار زنان زنداني سياسي، ن. بردگي مدرن زن، عالمت تجاري آن شد. دين را تجربه كرد
كه در جنگي نابرابر به اسارت سپاهيان اسالم درآمده بودند، بلكه زنان گستاخي بودند كه بايد تنبيه 

 ...شدند مي
زنان سركشي كه نه فقط تن به . خادمان زميني خدا از چنين زناني ترس و تنفر داشته و دارند... 

شد زناني را كه  چگونه مي. ير جهان را داشتنددادند، بلكه ادعاي تغي حقارت و فرودستي اسالمي نمي
به خداي آسماني باور ندارند و از خداي زميني نيز هراسي ندارند به زانو درآورد؟ پس زنان زنداني 

سياهچالهاي تو در توي اوين، قزلحصار، گوهردشت و . سياسي را به شالق و تازيانه كشيدند
زنان زنداني سياسي چه مقاومت باشكوه و . ابرابر بودنبردي بزرگ و بس ن ي صحنه... و   آباد عادل

زنان پيچيده در پتو شالق هزاران  64تا  60در فاصله سالهاي . باور نكردني را به نمايش درآوردند
 .و پيچيده در حجاب سياه تيرباران و حلق آويز شدند ؛.خوردند

در زنداني به بزرگي   .ي شدندوقتي دسته دسته زنان و دختران نوبالغ در زندانهاي اوين سالخي م
 ...رسيد ايران زنانگي و جنسيت زنان شالق مي خورد و به قتل مي

  ...ًقدرت سياسي حاكم و عملكرد آن براي حفظ  ي لهأبه مس موضوع زندانيان سياسي مستقيما
زندانيان سياسي و كشتارهاي عظيم  ي لهأبه همين دليل مردم نبايد مس... . شود خود مربوط مي

اي با اين جنايات تصفيه  ما بايد آن چنان قاطعانه و ريشه. دهه را بسادگي فراموش كنند  يك
زنداني سياسي چاقويي است در دست مردم  ي لهأمس. حساب كنيم كه ديگر در تاريخ تكرار نشود

. عدالتي و سركوب و كشتار است بي براي شكافتن قلب مناسباتي كه پر از چرك و خون وتعفن و
يا اين چاقو را تيز   ،67 و اوج آن در سال 60 ي هاي طبقاتي كنوني بر سر كشتار دهه كشمكش

 ...نيروهاي انقالبي و راديكال بايد به تيز كردن اين چاقو خدمت كنند. كند يا كند مي
  ياران روانِ رود ز خاطر خونِ كي مي

 )2007اوت  -  از سخنراني در سمينار زندانيان سياسي در كلنبخشي (
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   ۱۸                                                                                                         ۳۰شماره هشت مارس 

 

 : اي از گزيده

 ؟گي فمينيسم در چيست تازه
 *ها تداوم و سكته

 ماريا ميز: نويسنده
 مهسا روژان: برگردان

اين رويكرد تاريخيِ نوين در . ترين دستاوردهاي جنبش نوين فمينيستي سنجش مجدد و بازبيني تاريخ زنان بود يكي از مهم
ما قادر به درك . ي رهايي زنان مربوط است اي با اهداف سياسي مسأله طور فشرده ، از لحاظ متدولوژيك، به"ي زن مسأله"تحليل از

 .اند ها به اين صورت كه امروزه وجود دارند درآمده كه بدانيم چگونه آن بود، مگر اين چگونگي تغيير اين مسائل نخواهيم
اي آن، با در نظر گرفتن  ي پايه نظرِ حلِ برخي از مسائل مطرح شده درنتيجه، يك ارزيابي انتقادي از جنبش فمينيستي از نقطه

چنين  درغرب آغاز شد، بلكه هم 60ي  زنان كه در اواخر دهه ي نسبتاً كوتاه جنبش نوين ي اين جنبش؛ نه تنها تاريخچه تاريخچه
تنها با ارزيابي از . تدريج تحليل رفت را نيز بايد مورد توجه قرار داد به 20ي هاي قبلي زنان كه در اواخر دهه ي جنبش تاريخچه

ها در پيشبرد  كه اَشكال تداوم و سكته اند، و با روشن كردن اين اي زنان برخورد كرده ها با مسائل پايه كه چگونه اين جنبش اين
مان را در  توان اميدوار به يادگيري از تاريخ بود و از ابهاماتي كه دوران بزرگي از تاريخ جنبش نوين و گذشته چه هستند، مي

 .بر گرفته، دوري جست
 

 آيا آزادي زنان يك موضوع فرهنگي است؟: ادامه كاري
انقالبات بورژوايي آغاز شد، اولين موج جنبش رهايي زنان در بطن 

 .آمريكا1776فرانسه و انقالبِ  1789خصوص انقالبِ  به
در طول انقالبِ فرانسه، اصولِ آزادي، برابري و برادري ظاهراً براي 

ي در حال  نفع طبقه و نه فقط به -اي  عنوان حقوق پايه تمام بشريت، به
راديكال بودن و درواقع، حقيقت . جلو گذاشته شده بود -رشد بورژوازي

جهاني بودن اين اصول، مانع از اين بود كه توسط بورژوازي ـ كه نفع 
تحت كنترل  -فوري و مستقيم در برآورده كردن اين اصول داشت

هاي مختلف سركوب شده و  اين انقالب قادر نشد جلوي گروه. درآيند
ولي  پرولتاريا، ملل تحت استعمار، بردگان سياه و گروه آخر(مال شده  لگد

ي مبارزات   خواستند اين اصول را پايه را كه مي) ترِ زنان نه كم اهميت
بنابراين جاي تعجب . شان در آن زمان قرار دهند، را بگيرد بخش رهايي

نيست كه زنان فرانسوي مطالبات حقوق برابر زنان را براي اولين بار در 
ن اميدوار آنا. جلو گذاشتند 1848و  1789هاي  طول دوران انقالبي سال

هاي پاريس و  بودند كه انقالبِ خود را با پيوستن به مبارزه در خيابان
خواه  كننده و احزاب جمهوري هاي بحث و مشاجره چنين از ميان گروه هم

بسياري كه درگوشه و كنار كشور سر برآورده بودند، از ميان اين انقالب 
پاريس فعاالنه در  هاي فقير هاي عظيمي از زنانِ بخش توده. كبير بسازند

ي  بيانيه 1793زماني كه در سال . جنگ عليه فئوداليسم شركت نمودند
حقوق مردان در نشست عمومي خوانده شد، يك زن، المپ دو گوژ، با 

. خواند "حقوق زنان"اي معروفش را در مورد  ماده 17صداي بلند بيانيه 
ارند پس بايد او عنوان كرد كه اگر زنان حق اعدام شدن با گيوتين را د

او در همان سال با گيوتين . حق صحبت در تريبون را هم داشته باشند
ي  زنان با وجودي كه از پيشگامان انقالب بودند ولي از صحنه. اعدام شد

 .سياسي كنار گذاشته شدند
مري ولستون كرافت كه  "احقاق حقوق زنان"در همين رابطه، كتاب 

ست كنار گذاشتن زنان را تغيير منتشر شد، نتوانست سيا 1792در سال 
ي اجتماعي و قدرت  ي بورژوازي، عرصه دهد، حتي از همان نوع طبقه

زنان در آمريكا و اروپا، عمدتاً توسط تضاد بين  19جنبش قرن . سياسي

آزادي، برابري، برادري و كنار : اصول جهانشمولِ انقالب بورژوايي آغاز شد
در نتيجه مبارزات جنبش . گذاشتن عمدي زنان از اين حقوقِ بشر

ي  ي دستيابي زنان به اجتماع يا عرصه  ي زنان عمدتاً متوجه گذشته
 . اي بود كه توسط مردانِ بورژوا انحصاري شده بود سياسي

ي آخر  اگرچه كالرا زتكين، جنبش زنان پرولتاريا در آلمان را در دهه
حقوق "به  قرن نوزدهم بنيان نهاده و رهبري كرد، او اين نوع برخورد

و تاريخ مصرف گذشته و منسوخ، به  "بورژوا فمينسم"را به عنوان  "زنان
ريشخند گرفت، اما هدف استراتژي سوسياليستي براي رهايي زنان كه بر 

گذاري شده بود، نيز اصوالً  پايه هاي تئوريك ماركس و انگلس مبناي پايه
ي  اعي به مثابهشركت زنان در اجتماع يا توليد اجتم: خيلي متفاوت نبود
مراجعه (شد  عنوان پيش شرط رهايي زنان شمرده مي كارگران مزدي، به

 )1971شود به زتكين 
دولت  بهمبارزات و مطالبات فمينيستيِ گذشته، خطابِ بيشتر 

ي عمومي جامعه بود، نه  ي عرصه كننده دهنده و كنترل ي سازمان بمثابه
تقسيم كار اجتماعي بين . عنوان يك سيستم به مردان و مردساالري به

و خصوصيات اصلي ساختاري  "عمومي"و  "خصوصي"هاي  عرصه
داري، به عنوان اصولي ضروري و مترقي پذيرفته  ي صنعتي سرمايه جامعه

ها و نه توسط  ها و ليبرال اين موضوع نه توسط چپ. شده بود
ي  چيزي كه جنبش گذشته. هاي راديكال به چالش گرفته شد فمينيست

رايش جنگيد اين بود كه زنان نيز بايد جايگاه ذينفعي در اين زنان ب
گيريِ  فرضيات تئوريك در اين جهت. ي عمومي داشته باشند عرصه

هاي بسيار قديم همواره از حضور  جنبش گذشته اين بود كه زنان از زمان
ي  ولي جامعه. اند محروم شده) سياسي و اقتصادي(ي عمومي  درعرصه

هاي  ي تكنولوژي و ثروت اي چشمگيرش در زمينهه مدرن، با پيشرفت
مادي از منظر دستاورد اقتصادي و با وجود دمكراسي بورژوايي از منظر 

هاي ساختاري و ايدئولوژيكي را براي بيرون  دستاورد سياسي، پيش شرط
شان به سطح اجتماع مهيا  ي ابلهانه ي خصوصي شده آوردن زنان از عرصه

 "توليد اجتماعي"ي مردان در  نه به شانهكند، جايي كه آنان شا مي
دارند در كنار مردان و در سكوهاي  "حق"در نتيجه  .شركت كنند

جنبش . گردانند، بنشينند اجتماعي يكساني كه قدرت سياسي را مي
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البات فمينيستيِ خطابِ بيشتر مبارزات و مط
دهنده و  ي سازمان گذشته، به دولت بمثابه

ي عمومي جامعه بود، نه  ي عرصه كننده كنترل
. عنوان يك سيستم به مردان و مردساالري به

 "خصوصي"هاي  تقسيم كار اجتماعي بين عرصه
و خصوصيات اصلي ساختاري  "عمومي"و 

داري، به عنوان اصولي  ي صنعتي سرمايه جامعه
اين . و مترقي پذيرفته شده بودضروري 

ها و نه  ها و ليبرال موضوع نه توسط چپ
هاي راديكال به چالش گرفته  توسط فمينيست

ي زنان برايش  چيزي كه جنبش گذشته. شد
جنگيد اين بود كه زنان نيز بايد جايگاه ذينفعي 

 ي عمومي داشته باشند در اين عرصه

طور عميقي اميدوار بود كه حقوق دمكراتيك  فمينيستي گذشته به
تفاوت بين زنان چپ و . انقالب بورژايي، سرانجام زنان را نيز در بر گيرد

ي اجتماعي را  ليبرال اين بود كه زنان ليبرال شركت سياسي در عرصه
كردند، در حالي كه زنان چپ فكر  عنوان كليد رهايي زنان قلمداد مي به

 "توليد اجتماعي"ي  كردند كه تنها مشاركت اقتصاديِ كامل در زمينه مي
 .شود منجر به رهايي زنان مي
وي اين گرايشات از يك شيوه در برانگيزاندن در عين حال هر د

شان از سكوهاي  هاي جامعه، در تبليغ و ترويج، نوشتار و در سخنراني
و هر دو، آموزش و تربيت زنان را . نمودند اجتماعي، استفاده مي

ي ممكن براي  ترين شيوه عنوان مهم به
ترفيع وضعيت اقتصادي، سياسي و 

براي  .نمودند فرهنگي زنان قلمداد مي
جنبش زنان پرولتاريا، موضوع تأكيد 
بر آموزش زنان براي دادن آگاهي 

هاي  ها و بهبود فرصت طبقاتي به آن
شان الزم و ضروري فرض  شغلي

جنبش زنان ليبرال، آموزش . شد مي
ترين راه  دختران و زنان جوان را مهم

براي رسيدن به رهايي زنان در نظر 
) اكثر اگر نگوييم(بسياري از . گرفت مي

، يا معلم 20و19هاي قرن  اولين فمينيست
.                                        بودند و يا مددكار اجتماعي

از سوي ديگر، تأكيد بر آموزش و فرهنگ 
ي يك تئوري  ها بر پايه زنان در كمپ ليبرال

اجتماعي بنا شده بود كه طبق آن گويي تمام 
تثمارگرانه مشكالت ساختاريِ نابرابر يا اس

اند و سركوب زنان  اي حل شده طور پايه به
و از مسائل  "فرهنگي ماندگيِ عقب"نوعي 

ايدئولوژيكيِ تاريخاً از مد افتاده است، كه 
توانند از بين  توسط آموزش و اصالحات و رفتارهاي درست و مثبت مي

 .بروند
جنبش نوين زنان نيز در ابتدا عمدتاً يك جنبش فرهنگي به حساب 

اين ممكن است به اين دليل باشد كه در واقعيت امر اين جنبش . آمد يم
هاي بزرگ  در آمريكا و اروپاي غربي و در بطن جنبش 60ي  از اواخر دهه

جنبش ضد جنگ ويتنام، جنبش حقوق مدني، : اجتماعي پديد آمد
هاي آمريكا و جنبش دانشجويي در اروپا و  جنبش سياهان، جنبش هيپي

ي مياني را كه به  اي فرهنگي، اغلب زنان جوان طبقه پديدهي  مثابه به
گونه كه  همان. آموزش عالي دسترسي داشتند را تحت تأثير قرار داد

هربرت ماركوس برشمرد، خشم و شورش اين نسل و طبقه، ناشي از فقر 
هاي قحطي و بازسازي پس از جنگ  سال. هاي مالي نبود و محدوديت

داري غرب به سطحي رسيده  و اقتصاد سرمايهدوم جهاني تمام شده بود 
بود كه اكثر مردم توان دسترسي بيشتر به كاالهاي مصرفي با دوام را 
داشتند و به نظر مي رسيد كه رشد ممتد و كامل پروسه اشتغال، از فقر 

اعتراضات سنتي . هاي ادواري اقتصادي كاال ممانعت كرده است و بحران
دستي  و اختالف بين سود و فقر و تهي خواني طبقه كارگر كه از ناهم

ها  شد؛ با دادن دستمزد بيشتر به كارگران و ادغام آن كارگران ناشي مي
ناميد،   كننده ي يك بعدي مصرف را جامعه ماركوس آن. چه كه اچ در آن

هاي كارگري، سرمايه و دولت، همه و  اتحاديه. كند شده و فروكش كرد
كردند  تك بعدي همراه با هم كار مي ي همه در جهت ايجاد اين جامعه

هاي اعتراضي در  جوليت ميچل در مورد ظهور جنبش). 1970ماركوس (
هاي  به منظور گشايش عرصه(داري  هاي اقتصاد سرمايه بستر ضرورت

گرفت نيازمند  جديد توليدي و مصرفي و بازارهاي جديدي كه شكل مي
حصيل و آموزش بسيار ي بيشتري از مردم داراي سطح ت اين بود كه عده

پيشرفت و افزايش تحصيالت عالي، . دهد توضيحاتي مي) باالتري باشند

ي بازار براي  شرطي براي بسط  تكنولوژي ارتباطات نوين و يا توسعه پيش
 )1973ميچل،. (اجناس فرهنگي بود

ي زيادي از مردم به تحصيالت عالي نسبت به  هرچند، دستيابي عده
. وجود آورد اين، تضادهاي خاص خود را نيز به گذشته فراهم گشت اما

هاي عظيمي بين  خواني هم حدي كه اين گروه متوجه اختالفات و نا به
اي  هاي جهانشمول آزادي و حقوق بشر و اصول پايه آل ايده

؛ با حقايق آشكار و ناخوشايند تبعيض، سركوب و  هاي پارلماني دموكراسي
عالوه بر . ورهاي جهان سوم شدندهاي بومي و مردم كش استثمار اقليت

اثرات بيگانه كردن و  اين، همين گروه بود كه به
ي  فاقد احساسات انساني كردنِ پديده

را به خوبي بيان  گرايي آگاه شده و آن مصرف
براي نخستين بار پس از جنگ جهاني . نمود

دوم، به صراحت نشان داده شد كه شأن انساني 
مادي از بين رفته در ميان انبوهي از كاالهاي 

كنندگانِ  در نتيجه، بسياري از شركت. است
هاي اعتراضي بر اعتراض به اشكال سياسي  جنبش

. گرايي تأكيد كردند يا فرهنگي و ضد مصرف
ها زماني شكل گرفت كه فهميدند  سردرگمي

تر انسان براي  وفور مادي نيازهاي عميق
خوشبختي، عدالت، آزادي و خودآگاهي را 

آب، آب در همه "شعار . ساختبرآورده ن
 "!اي براي نوشيدن نيست جاست و قطره

هرچند، داليل . تبلور چنين احساساتي بود
) ها توسط خيلي(ها  اي اين سردرگمي ريشه

هنوز در مكانيسم ذاتي سيستم 
باورها . داري صنعتي يافته نشده بود سرمايه

بيشتر بر اين بود كه به منظور خنثي كردن 
د و تكنولوژي، يك انقالب اثرات منفي رش

هرچند مدل رشد و . فرهنگي ضروري است
يك بحث متعارف اين . طلبي تكنولوژيكي هنوز نقد نشده بودند توسعه

هاي تكنولوژيكي بر فقر  ي غرب  توسط پيشرفت بود، اكنون كه جامعه
غلبه كرده، سرانجام ميدان مانوري هم براي يك تقسيم ثروت مجدد و 

هاي  بسياري از جنبش. فرهنگي مردم وجود داردهم، براي آزادي 
خواني بين پتانسيل  اعتراضي مشروعيت خود را از درون اختالف و ناهم

درك انسان از ماهيت جوامع دمكراتيك مدرن و عدم درك واقعي آن، 
هاي انقالب  تمام فاكتورها براي برآورده كردن وعده. كسب كردند

. نها براي برخي بلكه براي تمام مردمت بورژوازي در نهايت وجود داشت، نه
اگر اين موضوع اتفاق نيفتاد، به دليل اشكاالت ساختاري يا كمبود نبود، 

 .ي سياسي بود بلكه به دليل نبود آگاهي يا اراده
. گيري همراهي نمود جنبش زنان در ابتدا تا حدودي با اين جهت

م، به اين چنين در كشورهاي جهان سو زنان در آمريكا و اروپا و هم
موضوع پي بردند كه عليرغم برابري جنسي كه توسط تمام قوانين 

چنان در مفهوم  شد، زنان هم اساسي دمكراتيك جار زده مي
شدند؛ همه جا با رفتارهاي  شناسي گروه اقليت در نظر گرفته مي جامعه

در سياست، اشتغال، تحصيل، درون خانواده و  -آميز مواجه بودند  تبعيض
كه  به دليل وجود اميدهاي خوشبينانه مبني بر اين. د خانوادهتوسط نها

حساب آيند، سازمان  كامل به "شهروند"توانند يك  زنان در نهايت مي
، توسط بتي فريدان بنيان 1966در سال  (NOW)ملي زنان آمريكايي 

. (ERA)تأكيد داشت اصالح قوانين برابر نهاده شد كه برمبارزه براي 
ها از طريق  مدل قدامات مثبت، اقدام فرهنگي، تغيير رلاقدام قانوني، ا

آموزش و اقدامات غيرجنسيتي اجتماعي، مبارزه با تصاوير سكسيستي در 
 . ي مبارزات فمينيستي بوده و هنوز هم هستند ها، از اَشكال عمده رسانه

اما بسياري از . ي جنبش نوين زنان بسر آمده بود دوران خوش اوليه
 -ي مرد  چنان بر اين باور بودند كه مناسبات مردساالرانه ها هم فمينيست
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شدن تغيير  وسيله آموزش و يا اشكال متفاوت اجتماعي تواند به زن مي
كه اگر دختران امكان دسترسي به آموزش عالي و تعليم  كند؛ و اين

هاي سياست و اشتغال  بيشتري داشته باشند، تبعيض عليه زنان در زمينه
چنين مطالعات زنان، كه تا به امروز در بسياري  هم. ن برودتواند از بي مي

اند، مشروعيت خود را بيشتر  ها مورد قبول واقع شده ها و كالج از دانشگاه
كسب كردند، كه ادعا دارد دسترسي  "فمينيسم فرهنگي"ي  از اين مقوله

يكسان به چنين آموزشي و تأكيد بر محتواي آموزشي با گرايش زنانه، 
 .آورند وجود مي ي وضعيت زنان به هاي زيادي را در زمينه پيشرفت

، تكنولوژي كامپيوتر، مهندسي ژنتيك و "تكنولوژيِ نوين"با ظهورِ 
گويند زنان بايستي آموزش و  شنويم كه مي بيوتكنولوژي، دوباره مي

خصوص در  ها داشته باشند، به تعليم بيشتري در رابطه با اين تكنولوژي
يكروبيولوژي، در غير اين صورت بار ديگر توسط  اين علم كامپيوتر و م

هايي كه  حتا فمينيست. شوند جا گذاشته مي "انقالب سوم تكنولوژي"
كنند نيز اين حس را دارند كه  هاي تكنولوژيك را نقد مي اين پيشرفت

كه  هاي نوين را بشناسيم قبل از اين ما ابتدا بايستي اين تكنولوژي"
 . "شان بزنيم يا نكردن حرفي در مورد رد كردن

اعتقاد به آموزش، اقدامات فرهنگي يا حتا انقالب فرهنگي به عنوان 
ي بارز از باورهاي طبقات مياني  پارامترهاي تغييرات اجتماعي، يك نمونه

در خصوصِ مسأله زنان فرض بر اين اساس است كه ستم . شهري است
. تم اقتصادي نداردبر زنان هيچ ربطي به مناسبات توليد كااليي يا سيس

هايي كه  ها و فمينيست ها، خصوصاً آمريكايي اين فرض بيشتر ميان غربي
در نظر بيشتر . شود زنند ديده مي داري نمي معموالً حرفي از سرمايه

تمدن مردساالرانه  فرهنگهاي غربي، ستم بر زنان ريشه در  فمينيست
ش فرهنگي، يك بنابراين در نظر آنان، فمينيسم عمدتاً يك جنب. دارد

 .ايدئولوژي نوين و يا يك آگاهي نوين است
ها  تأثيرات زيادي در آثار تئوريك فمينيست "فمينيسم فرهنگي"

كنيم، اما  جا در مورد جزئيات اين موضوع بحث نمي در اين. گذاشته است
 )سكس(جنسيكي از مظاهر مهم فمينيسم فرهنگي، تمايز ادراكي ميان 

بار آن اوكلي آن را طرح كرد؛ و  براي اوليناست، كه  )جندر(جنسيتو 
ها و  ها در سطح جهاني در بحث اين درك توسط ساير فمينيست

 )سكس(جنسطبق اين تمايز، . گيرد هايشان مورد استفاده قرار مي نوشته
) غدد جنسي(ها، گنادها  در ارتباط با بيولوژي است، كه براساس هورمون

كه هويت جنسيتي مردان و زنان در هاي تناسلي است، در حالي  و اندام
شناسي و اجتماعي در نظر  ي روان ي يك مقوله مثابه اي به هر جامعه

گرفته شده، بدين معني كه از ديدگاه تاريخي و فرهنگي تعريف 
براي ممانعت از سر در گمي در مورد جنس به عنوان يك . گردد مي

كردن تفاوت به منظور مشخص  جنسيتمقوله محتوم بيولوژيكي، مفهوم 
از اين زاويه . هاي محتوم فرهنگي و اجتماعي بين زن و مرد مطرح شد

 ).1972اوكلي، (نام گرفت  "ماهيت جنسي"ها  نهادينه كردن اين تفاوت
ي بيولوژيكي، و  چنين تمايزي بين جنس به عنوان يك مقوله

فرهنگي، در نگاه اول ممكن  -ي اجتماعي جنسيت به عنوان يك مقوله
ت به نظر رسد زيرا كه از رنجش ناشي از ستم بر زن كه به است مثب

ولي اين تمايز، از . كاهد كرات با آناتومي او مرتبط دانسته شده است، مي
روي مي كند  دنباله "فرهنگ"از  "ذات"ي مشهورِ جداكردن  طرح دوگانه

اين جداسازي، اثرات سنتي طوالني و فاجعه باري را در ). 1973اورتنر،  (
زيرا زنان از زمان ظهور . ها براي زنان به همراه داشته است غربي افكار

مرچانت، (قرار داده شده اند  "ذات"علم مدرن در بخش مربوط به 
ي يك امر كامالً  مثابه ها با تعريف جنس به اگر اكنون فمينيست). 1983

ي يك بيان تاريخي، انساني و  مثابه مادي و بيولوژيكي، و جنسيت به
از اين امر مادي و بيولوژيكي؛ در تالش براي بيرون  "باالتر"فرهنگي 

ها هستند، پس مي توان گفت كه كار همان  آمدن از اين سنت
آليست مردساالري كه جهان را به دو بخش  دانشمندان و فيلسوفان ايده

و ) كه در نتيجه  بايد استثمار و مستعمره شوند( "بد"داراي ماده ذات 

رتبه و  يجه به انحصار كشيشان و مأمورين عاليكه در نت( "خوب"روح 
 .دهند تقسيم كردند، را دارند ادامه مي) دانشمندان  درآيند

جاي تعجب نيست كه اين اصطالحات به سرعت توسط هر كسي كه 
اند،  همدلي چنداني با فمينيسم نداشته و يا حتا با آن دشمني هم داشته

خشونت "از  "شونت جنسيخ"اگر ما به جاي . به كار گرفته شده است
ي انتزاعي كه كل  حرف بزنيم، ضربه تا حدي توسط يك واژه "جنسيتي

مسأله را از قلمرو حالت احساساتي و تعهد سياسي زدوده و به سطح 
ي  اگر مسأله. يابد برد، تخفيف مي مي "عيني"مباحثات علمي و ظاهراً 

و زناني كه تمايلي زنان  بارِديگر به آن سطح برده شود، بسياري از مردان 
هم به تغيير وضع موجود ندارند، بار ديگر مشكل خاصي با جنبش زنان 

 .نخواهند داشت
سكس و سكسواليته بشريت . ولي بياييد خودمان را فريب ندهيم
بدن زنان و مردان هم هرگز . هرگز يك امرخام بيولوژيكي نبوده است
ذات "). كتاب 2رجوع به فصل(يك موضوع فقط بيولوژيكي نبوده است 

فيزيولوژي انسان در طول . همواره  اجتماعي و تاريخي بوده است "بشر
ها و با طبيعت و دنياي  تاريخ همواره متأثر از مناسبات با ديگر انسان

نيز همانقدر يك ) سكس(در نتيجه جنس . خارج شكل گرفته است
 . است) جندر(مقوله تاريخي و فرهنگي است كه جنسيت 

فمينيستيِ فرهنگي، نه تنها قادر به شناسايي  يك جنبش صرفاً
ايستد، نخواهد بود بلكه  مان مي هايي كه در مقابل نيروها و قدرت

اي كه عاري از  ي آينده چنين قادر به ترسيم يك افق واقعي ازجامعه هم
 . ستم و استثمار باشد را نيز نخواهد بود

 

 فرودستي؟/ استثمار يا ستم 
منظور مشخص كردن و  تي، كلمات بهدر مباحث رسمي فمينيس

شوند مورد  شرح دادن معضالتي كه زنان در جوامع ما متحمل مي
اي  طور گسترده به "ستم"و  "فرودستي"عبارات . گيرند استفاده قرار مي

به منظور معين نمودن موقعيت زنان در سيستمي كه ساختار سلسله 
اندن آنان، استفاده هاي به زير كش مراتبي داشته و نيز معين كردن روش

ي زناني كه خود را فمينيست راديكال  وسيله اين مفاهيم هم به. شوند مي
ي ماركسيستي دارند و خود را  نامند و هم زناني كه پس زمينه مي

نامند مورد استفاده قرار  فمينيست ماركسيست يا سوسياليست مي
ائل زنان گروه دومِ ذكر شده، معموالً زماني كه در مورد مس. گيرد مي

زنند زيرا مفهوم استثمار در نظر  كنند، از استثمار حرف نمي بحث مي
از آنجايي . باشد داري مي آنان استثمار اقتصادي كارمزدي توسط سرمايه

ي  كه رنج و مشقت زنان بيشتر از كار مزدي است و جزو بخشي از رابطه
گرانه  مرد است كه استثمارگرانه تعريف نشده بلكه ستم -زن "خصوصي"

ي استثمار  گردد، در نتيجه در اين ديدگاه استفاده از واژه تعريف مي
 .شود اجتناب مي

منظور  ي استثمار به در مباحث پيشِ رو، به هر حال، من از واژه
زن استفاده خواهم  -ي ستمگرانه مرد اي رابطه شناسايي داليل ريشه

 :داليل استفاده از آن هم به قرار زيرند. كرد
داري  ماركس به توضيح ويژگي شكل استثمار سرمايه زماني كه

ي او اين استثمار ريشه در تصاحب كار مازاد  پردازد، بر اساس گفته مي
ي كلي را در يك مفهوم خاص  داران دارد، او اين واژه توسط سرمايه

تري  مفهوم ادراكي بسيار گسترده "استثمار"اما . محدود به كار مي برد
معناي اين است كه فردي چيزي را با غارت  ي، بهدر تحليل نهاي. دارد

اين . كند آورد يا با حساب و خرج ديگري زندگي مي دست مي ديگري به
ي مرد بر زن و يك طبقه بر ديگر طبقات و يا  موضوع با ظهور سلطه

 .ها مربوط است بخشي از مردم بر ديگر بخش
ثمار حرفي كنيم از است زن صحبت مي -ي مرد اگر زماني كه از رابطه

اساس خواهد بود،  نزنيم، سخن ما در مورد ستم يا فرودستي، پوچ و بي
گر باشند، اگر هيچ سودي از اين ستم  چرا بايد مردان نسبت به زنان ستم

حاصل نگردد؟ در نتيجه ستم و فرودستي، بدون ربط آن به استثمار، 
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تواند بدون  داري نمي تز من اين است كه سرمايه
كه هدف  مردساالري كاركرد داشته باشد، و اين

ناپذيرِ  ي تمامي اين سيستم، كه همان پروسه
تواند متحقق شود  انباشت سرمايه است، نمي

زن حفظ يا  -ي مرد مگر مناسبات مردساالرانه
توانيم از  در نتيجه ما مي. بازتوليد شود

از اين رو، . ريِ نو هم صحبت كنيممردساال
مردساالري اساساً بخش نامرئي زيرزمينيِ 

از . دهد داري عريان را تشكيل مي سيستم سرمايه
داري الزاماً مردساالرانه است،  جايي كه سرمايه آن

ها از دو سيستم مجزا  اگر مثل برخي فمينيست
 كننده است حرف بزنيم، گمراه

پايه و  يشود كه ب تبديل به يك موضوع صرفاً فرهنگي يا ايدئولوژيكي مي
ي وجود برخي گرايشات  نظريه كه كسي به مگر اين. اساس است

ولي استثمار . ي ذاتي در مردان متوسل شود گرانه آزارگرايانه يا پرخاش
است كه ريشه در اساس  -و نه بيولوژيكي يا رواني -ي تاريخي  يك مقوله

ر ي قبايل و جوامع مردساال زن دارد كه تاريخاً بوسيله -مناسبات مرد
روزا داال كاستا، از  -در نتيجه من، همراه با ماريا. وجود آمده است به

زنان هم مورد استثمار : كنم گانه صحبت مي استثمار زنان در مفهومِ سه
و ) عنوان يك انسان نه تنها از نظر اقتصادي بلكه به(گيرند  مردان قرار مي

اگر كارگر . دشون دار توسط سرمايه استثمار مي عنوان زنان خانه هم به
اما حتا اين . گيرند همين عنوان نيز مورد استثمار قرار مي اند، به مزدي

ي ديگر استثمار، تشديد و  ي دو شكل بهم پيوسته وسيله استثمار به
 .گردد تعيين مي

من در متن پيشِ رو، از نابرابري يا 
هايم  كنم، زيرا از بحث تبعيض صحبتي نمي

ي زنان  در مورد مطالبات جنبش گذشته
بايستي واضح باشد كه اين مطالبات طرح 

ي  شده در انقالب فرانسه ديگر هسته
انتظارات و آرزوهاي جنبش نوين 

بيشتر . دهند فمينيستي را تشكيل نمي
خواهند كه در  ها حتا ديگر نمي فمينيست

 . درون سيستم مردساالر با مردان برابر باشند
 

 مردساالري  ـ سرمايه داري
تواند ببيند كه من از مفهوم  خواننده مي

منظور مشخص كردن  مردساالر به -سرمايه داري
سيستمي كه استثمار و ستم بر زن را حفظ 

 .كنم كند، استفاده مي مي
هاي فراواني  در جنبش فمينيستي، بحث

كه آيا درست است كه سيستمي با  مبني بر اين
ي مردانه، كه زنان در بيشتر جوامع از آن  سلطه

اهرنريچ و انگليش (رند را يك سيستم مردساالر ناميد يا نه؟ ب رنج مي
اش يعني حكومت  ، در معناي كلمه)پاترياركي( "مردساالري") 1979
ي  حكومت سلطه"ي امروزه وراي  ي مردانه ولي سلطه. ي پدران سلطه
ي شوهران، رؤساي مرد، مردان حاكم در  رفته و شامل سلطه "پدران

طور خالصه در هر  در اقتصاد و سياست، و بهبيشتر مؤسسات اجتماعي، 
نام گرفته است،  "ي مردان خانه"يا  "ي مردان اتحاديه"چه كه  آن
 . باشد مي

ي  چنان به استفاده از واژه ها، من هم عليرغم اين قيد و شرط
 : دهم به داليل زير ادامه مي) پاترياركي(مردساالري 
ي  مثابه تي بهتوسط جنبش نوين فمينيس "مردساالري"مفهوم 

مفهوم مبارزاتي مجدداً مورد توجه قرار گرفت، از اين رو اين جنبش به 
گرانه و  ي آن، هم كليت مناسبات ستم وسيله اي نياز داشت كه به واژه

شد را بيان كند و هم خصلت  اي كه متوجه زنان مي استثمارگرانه
ابعاد تاريخي مبين  "مردساالري"ي  عالوه بر اين، واژه. را سيستماتيك آن

و اجتماعي استثمار و ستم بر زنان است و از اين رو خوانايي كمتري با 
. دارد "ي مردانه سلطه"طور مثال در تقابل با مفهوم  تفاسير بيولوژيكي، به

وسيله افراد  هاي مردساالرانه در زمان مشخصي، به در طول تاريخ، سيستم
صورت  ها به اين. معيني در مناطق جغرافيايي خاصي رشد يافتند

. اند، نيستند تاريخي كه همواره وجود داشته هاي جهانشمول و بي سيستم
ها به سيستم مردساالري، بعنوان چيزي كه از  گاهي فمينيست(

كنند، ولي اين تفسير با تحقيقات  هاي ديرين وجود داشته نگاه مي زمان
واقعيت كه اين ). آيد شناسي جور در نمي شناسي و انسان تاريخي، باستان

مردساالري امروزه تقريباً يك سيستم جهاني است كه بيشتر جوامع 
ماقبل مردساالر را تحت تأثير قرار داده و متحول كرده است، بايد 

كار  ي اين سيستم به منظور توسعه اي كه به هاي عمده ي مكانيسم وسيله به
 . ساالري و فتوحات، توضيح داده شود مي رود، مثل غارت و جنگ

دهم، چون  ها ترجيح مي ي مردساالري را به ديگر واژه چنين واژه مه
مان را با گذشته پيوند دهيم، و از  سازد تا مبارزات كنوني ما را قادر مي

اگر مردساالري . اي نيز اميدوار سازد تواند ما را به داشتن آينده اين رو مي
 . ته باشدتواند داش اي در تاريخ داشته، پس پاياني هم مي آغاز ويژه

مفهوم مردساالري مبين عمق تاريخي استثمار و ستم بر زنان است، 
ي رشد  ي معاصر، يا آخرين مرحله گرِ جلوه داري بيان اما مفهوم سرمايه
تنهايي با مراجعه به  تواند به ي زنان امروزه نمي مسأله. اين سيستم است

طور هم  اين. ي مردساالري توضيح داده شود ي سلطه اَشكال گذشته
ماقبلِ "كه مردساالري يك سيستم  توان توضيح داد  نمي

است كه همراه با  "داري سرمايه
ي مناسبات  وسيله فئوداليسم، به

داري لغو و نابود شده است، زيرا  سرمايه
وسيله  تواند به استثمار و ستم بر زنان نمي

داري به تنهايي توضيح داده  كاركرد سرمايه
شكل  كه به داري شود، حداقل سرمايه

تز من . طور عام درك شده است امروزي به
تواند بدون  داري نمي اين است كه سرمايه

كه  ، و اينمردساالري كاركرد داشته باشد
ي  هدف اين سيستم، كه همان پروسه

ناپذيرِ انباشت سرمايه است،  تمامي
تواند متحقق شود مگر مناسبات  نمي

زن حفظ يا  -ي مرد مردساالرانه
توانيم  در نتيجه ما مي. د شودبازتولي

. از مردساالريِ نو هم صحبت كنيم
از اين رو، مردساالري اساساً بخش 
نامرئي زيرزمينيِ سيستم 

. دهد داري عريان را تشكيل مي سرمايه
داري الزاماً مردساالرانه است، اگر مثل  جايي كه سرمايه از آن

كننده است  اهها از دو سيستم مجزا حرف بزنيم، گمر برخي فمينيست
من با چايا داتار كه او نيز از اين ). 1979مقايسه كنيد با ايزنشتاين، (

كند موافقم كه صحبت كردن از دو سيستم،  دستاورد دوگانه انتقاد مي
داتار، (گذارد  مشكل چگونگي ارتباط اين دو به هم را حل نشده مي

ت سعي عالوه بر اين، روشي كه برخي از نويسندگان فمينيس). 1981
دارند كه در آن استثمار و ستم بر زن را در اين دو سيستم جا دهند 

ستم بر : داري است ي سرمايه ي عيني تقسيم كار اجتماعي گذشته نسخه
مرتبط با  "توليدمثل"ي خصوصي خانواده  يا در  زنان در عرصه

است؛ و از اين زاويه مردساالري بخشي از روبنا به حساب  "مردساالري"
عنوان كارگر، به  شده، و استثمار زنان در كارخانجات و محل كار به آورده

هاي دو سيستمي  يك چنين تئوري. داري نسبت داده شده است سرمايه
داري  تواند وراي الگوي رشد يافته در طول توسعه سرمايه به نظر من نمي

در اين رابطه ديديم كه . اش برود ي جنسي و اجتماعي با تقسيم كار ويژه
ن بالندگي نيرومند نوين و انقالبي، يك بخش ضروري از جنبش اي

روي كند و اهداف  اگر فمينيسم از اين راه دنباله. فمينيستي است
) يعني محو استثمار و ستم بر زن(ي سياسي خود را از دست ندهد  عمده

عنوان يك سيستم در اساس بهم  داري به سرمايه -بايد بر مردساالري
به عبارت ديگر، فمينيسم بايد عليه تمامي مناسبات . پيوسته، غلبه كند

مرد شروع شده و تا  -ي بين زن مردساالر كه از رابطه -سرمايه داري
ي ميان انسان و طبيعت، ميان كشورهاي متروپل و مستعمرات  رابطه

تواند تنها با تمركز بر يكي از اين  فمينيسم نمي. ادامه دارد، مبارزه نمايد
 .اند ها بهم وابسته ش دست يابد زيرا تمام اينمناسبات به هدف
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 عليه زنان جرم نيست، خشونتافغانستان جايي كه 
 !جرم است خشونتبلكه فرار از 

 

 نسيم سعادت
چرا زنان . تر شدن زنان افغانستان دارد تمام شواهد نشان از فرودست

ي  انستان داراي چنين موقعيت بردگي هستند؟ افغانستان وارد مرحلهافغ
هاي غربي كه نابودي  امپرياليست. شود حساس ديگري از تاريخ خود مي

هاي  اي براي جنگ طالبان، ايجاد دمكراسي و رهايي زنان را بهانه
ي خود در افغانستان كرده بودند تا به مقاصد نظامي و  طلبانه سلطه

ر منطقه و جهان برسند در ميان تضادهاي خود گير سياسي خود د
. خواهند پاياني بر اين مخمصه نهند و ظاهراً پاياني بر جنگ مي. اند كرده

بالعكس اشغالگران افغانستان . البته نه پاياني بر جنگ عليه مردم
خصوص زنان را به طريق ديگر ادامه  اند تا جنگ عليه مردم و به مصمم
به فكر . ي جنگ نجات دهند اند تا خود را از مهلكه هبه فكر افتاد. دهند
هاي نظامي خود را كاهش دهند تا  اند تا فشارهاي مالي و خسارت افتاده

اند نجات يابند،  داري كه در آن فرو رفته شايد بتوانند از بحران سرمايه
. ي جنگ عليه مردم دارد اين خود نشان از ادامه. بار با كمك طالبان اين

گر افغاني را  هزار نيروي سركوب 350هاي آمريكايي و شركا  يستامپريال
هزينه كمتري بتوانند از  اند كه با خرج و  آموزش داده
داخلي حمايت  منافع اشغالگران و مرتجعان 
الزم باشد،  شان  و مردم را در هر لحظه كه براي. كنند

سركوب كنند  و براي پيشبرد اين مقاصد 
 . به كمك فرا خوانندخواهند طالبان را نيز  مي

ي جديد اين است كه  نقشه
. با طالبان وارد مذاكره شوند

مذاكره با 
طالبان 

تواند  نمي
معنايي 

جز  به

سهيم شدن اين نيرو در قدرت سياسي باشد؛ و مفهوم آن اين است كه 
هم اعضاي طالبان در قدرت سهم داشته باشند و هم اين كه از نظر 

اين امتيازات عمالً . ات مهمي داده شودها امتياز ايدئولوژيك به آن
در نهايت عليرغم بوق و كرناي . بازگشتي به دوران طالبان است

سال اشغالگري اين خواهد بود كه دو  12ي  دمكراسيِ دروغين، نتيجه
ها و طالبان با  گراي افغانستان يعني نيروي جهادي ي اسالم نيروي عمده

شان  غربي و با نيروي گماشته هاي هم تحت رهبري نيروهاي امپرياليست
اش همگي با هم بر سر مردم افغانستان  چون كرزاي و دارودسته هم

البته شكي نيست كه . شان را هر چه بيشتر تباه كنند بريزند و زندگي
هاي  گونه كه جنگ  همان. بيشترين قرباني اين سازش زنان خواهند بود

هاي غربي و شرقي بر  هاي قدرت گري سوزي كه در نتيجه دخالت خانمان
مردم اين كشور تحميل شد، بزرگترين رنجش را زنان كشيدند و اين 

گري و تحجر فكري را  زنان بودند كه بيشترين تاوان اين اشغال
 .اند پرداخته

شكي نيست كه نيروهاي رنگارنگي كه حكومت افغانستان را تشكيل 
چنين  ي و همهاي وابسته به كرزا ها و گروه دهند از جمله جهادي مي

نيروهاي اپوزيسيون اسالمي طالبان و گروه حكمتيار همگي عليرغم 
ي مهم  اختالفات بر سر مسايل مختلف براي قدرت، اما بر سر يك مسأله

ترين نوع ستم بر زنان و ايجاد  هم اعمال وحشيانه متحدند و آن
. هاست ترين حقوق آن شان و نقض ابتدايي محدوديت براي

كردند كه ماهيت  گر هم اگرچه در ابتدا تالش مي اشغال هاي امپرياليست
ي مردم فريب بر خود بگيرند، اما  ستيزي خود را پنهان كنند و چهره زن

ترين  ترين و آسان ديگر روشن شده است كه ساده
امتيازي را كه حاضرند به 
طالبان براي 
كشاندن 

ها به ميز  آن
مذاكره 
اعطا 
كنند، 
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ها و قوانين آبكي را كه  ند كه حتي حرفنشان داد. حقوق زنان است
اي بود كه بتوانند بر سر آن با  كردند تنها اندوخته ها دفاع مي ظاهراً از آن

 . طالبان معامله كنند
گرانِ  جالب اينجاست كه حكومت كرزاي كه به نيابت از طرف اشغال

غربي قرار بود اصالحات اقتصادي، سياسي و اجتماعي را انجام دهد امروز 
و  "وحدت ملي"خواهد حكومت  خود سردمدار گرايشي شده است كه مي

. ستيزي را تشكيل دهد ستيزي و مردم يا در حقيقت حكومت وحدت زن
شان از بازسازي   نشانده گران و حكومت دست بررسي درماندگي اشغال

. اقتصادي و بازسازي سياسي افغانستان خارج از حوصله اين مقاله است
هاي به معامله گذاردن حقوق  كه به برخي از نمونه شود اما تالش مي

 . گران پرداخته شود اي زنان توسط حكومت گمارده شده اشغال پايه
اند تا با دادن امتياز به  طور روز افزوني در تالش كرزايي و دولتش به

اين روندي است كه در دو . ها را به پاي ميز مذاكره بكشانند طالبان آن
تر شده است وجود داشته  ع مذاكره با طالبان جديسال گذشته كه موضو

اين روند اخيرا شتاب بيشتري گرفته و با اظهار تمايل و پاسخ . است
 . مثبت طالبان شتاب بازهم بيشتري خواهد گرفت

كافي است كه نگاهي به تحوالت يكي دو سال گذشته بيندازيم تا 
ي  ت كه در عرصهيكي از اين تحوالت تغييراتي اس. اين روند را ببينيم

قوانين صورت گرفته و نقش بيشتري است كه به قوانين شريعت و به 
 .طالبان داده شده است به يا نزديك و وابسته مذهبي عناصر بيشتر انتصاب

اي بود كه توسط شوراي علماي افغانستان  ها بيانيه يكي از اين نمونه
ان كمتر از كند كه ارزش زن اين بيانيه تصريح مي. صادر شد 2011در 

. مردان است، زنان اكيداً نبايد بدون يك مرد همراه، از خانه بيرون روند
طبق اين بيانيه تحصيل و كار بيرون از خانه براي زنان  اگر قرار است با 

اين بيانيه توسط حامد كرزاي امضا . مردان قاطي شوند اكيداً ممنوع است
و از محتواي اين بيانيه ي حمايت كرزاي و دولت ا شد كه نه تنها نشانه

فكران  است، بلكه برداشتن گامي در جهت جلب و آشتي با طالبان و هم
در پاسخ به اعتراضاتي كه در اين مورد شد كرزاي گفت اين . آن بود
اين قوانين شريعت است كه ! كند براي زنان محدوديتي ايجاد نمي"بيانيه 

 ."بند باشند ي مسلمانان بايد  به آن پاي همه
مضا و تأييد اين بيانيه به دنبال امضاي قانون احوال شخصيه توسط ا

در قانون . پردازد كرزاي بود كه به مسايل خصوصي شيعيان افغانستان مي
احوال شخصيه نيز به مردان حق داده تا مانع بيرون رفتن زنان از خانه 

هاي جنسي  ي ديگر نيز زنان را مكلف كرده تا از خواسته شوند و ماده
عبارت ديگر به مردان  به. شان تحت هر شرايطي اطاعت كنند هرانشو

ي ديگري است كه  اين نمونه. دهند تا به زنان خود تجاوز كنند حق مي
طالبانش و  "برادران"فكري خود را با  زند و هم ها را كنار مي كرزاي پرده

 .كند ها اعالم مي ي جهادي بقيه
 

 ها قانون منع خشونت عليه زنان و مخالفت
ها  تأخير،  گونه اقدامات، اخيراً كرزاي پس از مدت ي اين در ادامه

براي شناخت .  اعضاي جديد كميسيون مستقل حقوق بشر را اعالم كرد
از ماهيت كلي اين كميسيون كه قرار است ناظر بر اجراي حقوق بشر در 

: را بشناسيم افغانستان باشد، كافي است كه تنها يكي از افراد جديد آن
وي يك عضو سابق گروه طالبان است كه تا سال . بدالرحمان هوتكع

اي در اين گروه برخوردار  در حكومت طالبان از موقعيت برجسته  2001
انجام "درنگ به  عنوان كميسر حقوق بشر افغانستان بي او به. بوده است

هايش با قانون منع خشونت عليه زنان  او در اولين قدم. پرداخت "وظيفه

هايي را هم دامن زده  تصويب شده بود و جر و بحث 2009سال كه در 
او به خبرگزاري رويتر گفت كه به نظر او اين قانون . بود، مخالفت كرد

و قانوني بايد جايگزين آن شود كه مردم با آن   "نقض اسالم است "
كساني كه "نيويورك تايمز از قول او نوشت كه . احساس راحتي كنند

آقاي هوتك . "اند خبر بوده اند از اوضاع افغانستان بي تهاين قانون را نوش
پردازد كه جر و بحث بر سر همين  در شرايطي به چنين اظهار نظري مي

قانون آبكي در ميان مقامات دولتي و مجلس باال گرفته است و 
را  آن "غيراسالمي"ها به همراه دولت سخت در تالشند كه مفاد  مجلسي

صورت  عبارت ديگر خشونت عليه زنان را به حذف و رقيق كنند يا به
مثالً از مسائل مورد اختالف، سن ازداوج است . تري قانوني كنند گسترده

كه برخي مخالف تعيين حداقل سن براي ازدواج دختران هستند و بدان 
يا برخي از نمايندگان مجلس و مخالفين معتقدند كه  . بينند نيازي نمي

داشته باشد مگر در شرايطي كه زن ضرب و شتم زنان نبايد حبس 
 !  مجروح شده و يا معلول شود

نمايندگان مجلس و برخي ديگر نيز با ايجاد ممانعت در مقابل 
هاي اجباري و هم چنين دادن حق انتخاب زوج به زنان، مخالف  ازدواج
هر گاه شخص " مثالً در يكي از مفاد قانون ضد خشونت آمده . هستند

به حبس  "د يا حق انتخاب زوج را از وي سلب كندمانع ازدواج زن گرد
كه نياز به حبس  گويند  مخالفين ميشود،  كوتاه محكوم به مجازات مي

 .نيست
ي مشكالت  خاطر فقر و يا بقيه هاي فروش دختران خردسال به نمونه

هاي خانوداگي، و  خاطر تصفيه حساب اجتماعي تحت نام ازدواج و يا به
ي  جباري نشان از وجود چنين معضلي در جامعههاي ا هم چنين ازدواج

دولت و حاكمان آن بر افغانستان نه تنها مانع آن . افغانستان دارد
به انقياد زنان و ... هاي سنت و مذهب و  اند بلكه هم چنان با بهانه نشده

در اين ميان اين زندگي . دهند دختران ادامه داده و آن را گسترش مي
شود و مجبورند به  عمرشان آغاز نشده تباه ميدختران خردسال است كه 

سختي به  عنوان برده با اعمال شاقه به زندگي ادامه دهند و صدايشان به
و يا  13جا سحرگل را بياد بياوريم، دختري  جاست در اين به. جايي برسد

دالر به منظور يك  5000اش به مبلغ  اي كه توسط برادر ناتني ساله 14
شود، بعد از ازدواج، خانواده شوهر او را مجبور  ته ميازدواج اجباري فروخ

ها در زيرزمين  كنند، اما او مقاومت كرده و در نتيجه ماه فروشي مي به تن
دهند و در همان حال مورد  شود و به او گرسنگي مي خانه حبس مي

بدن او را . گيرد ها قرار مي ترين شكنجه ضرب و شتم و وحشيانه
يكي از همسايگان كه از اين . كشند ش را بيرون ميهاي سوزانند، ناخن مي

هنگامي كه او را پيدا . دهد يابد به مأموران خبر مي مسأله اطالع مي
. كنند نيمه جان و با جراحات عميق در زيرزمين افتاده بود مي

سال زندان محكوم  10مادرشوهر، پدرشوهر و خواهرشوهرِ سحرگل به 
ها را يك سال بعد  ، دادگاه فرجام آن!اما حدس بزنيد بعد چه شد. شدند

حاال خود قضاوت كنيد آيا بدن . به خاطر نبود مدارك كافي آزاد كرد
 !مجروح و نيمه جان سحر گل  مدارك كافي براي دادگاه نبود؟

مورد ديگر جنجال با قانون منع خشونت در مورد ماده مربوط به 
نا يا لواط با زن ارتكاب فعل ز"هفدهم  ي مادهطبق . تجاوز جنسي است 

م با اجبار و اكراه يا ارتكاب آن با زن نابالغ و يا تجاوز به عفت و أبالغ تو
ولي تعدادي از نمايندگان مجلس . تجاوز جنسي است "ناموس زن

اند كه تجاوز جنسي در صورت اجبار و يا رضايت زن، زنا است و  گفته
در هر دو مفهوم آن اين نيست كه  .شود خشونت عليه زن محسوب مي

ست كه در هر دو مورد چه  مورد مرد متجاوز مجرم است، بلكه منظور اين
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شود بلكه در هر دو  زن رضايت داشته باشد و يا خير تجاوز محسوب نمي
ست كه زني كه مورد تجاوز  خالصه كالم اين. شود صورت زنا محسوب مي

د متجاوز در حقيقت مر. گردد قرار گرفته باشد و يا خير به زنا محكوم مي
 .گردد از اين معادله حذف مي

گيرند مجبورند كه  دليل نيست كه زناني كه مورد تجاوز قرار مي بي
را گزارش ندهند  ي خود پنهان كنند و يا آن تجاوز را حتي از خانواده

 .ها هستند كه مجرم شناخته خواهند شد چون خود آن
اقوام خود قرار گلناز دختر جواني  در افغانستان مورد تجاوز يكي از 

گرفت و باردار شد، اما اين گلناز بود كه مجرم شناخته شد و به جرم 
كه اين خبر  پس از آن. روابط  جنسي قبل از ازدواج به زندان انداخته شد

در سطح جهان انعكاس يافت و دولت تحت فشار قرار گرفت، كرزاي 
كه به او كه گلناز با كسي  آزادي دختر را ضمانت كرد اما به شرط آن

ها  گلناز پس از ماه) كوه، موش زاييد! (تجاوز كرده است ازدواج كند
دنبال فشارهاي دولت و خانواده مجبور شد كه به اين  مقاومت آخر به
 .ازدواج تن دهد
كرد حاكمان رسمي و غيررسمي باعث افزايش و  هاي عمل اين شيوه

تنها تعداد . ستهاي اخير شده ا تر شدن تجاوز به زنان در سال گسترده
. شود بسيار قليلي از سيل تجاوز و تعرضات جنسي به زنان، گزارش مي

كميسيون همين حد ناچيز از گزارشات باعث شده است كه حتي 
شود  كه توسط كرزاي  انتخاب ميمستقل حقوق بشر افغانستان 

 ي، ابراز نگراناست يچه كه افزايش موارد تجاوز جنس نسبت به آننيز
ها گزارش  هاي وحشناك كه در خبرگزاري ر مثال يكي از نمونهطو به! ندك

شد اين بود كه  در روستايي در ايالت تخار يك گروه مسلح كه شش تن 
ي  ساله12اي شده و دختر  ها لباس پليس به تن داشتند، وارد خانه از آن

ي عموي دختر عليرغم  به گفته. آن خانواده را مورد تجاوز قرار دادند
مأموران امنيتي اطالع داده شده بود خيلي دير عمل كردند و  كه به اين

 .جا رفته بودند طبق معمول هنگامي سر رسيدند كه افراد مسلح از آن
يكي ديگر از موارد جنجال پيرامون منع خشونت عليه زنان، مخالفت 

سرپناه و زناني است كه از  هاي امن براي زنان بي با ايجاد خانه
ها عامل  گويند كه اين خانه ها مي آن. اند ار كردههاي خانگي فر خشونت

گويند كه  ممكن است حقيقتي  در اين باشد اما نمي. ترويج فساد هستند
هاي دولتي و حكومتي بهره برده  اند كه از موقعيت چه كساني تالش كرده

ها پناه  پذير كه به اين خانه شان به زنان آسيب و با استفاده از موقعيت
ي امن  هاي امن واقعاً خانه براي اين كه خانه. درازي كنند تاند دس برده

 قوماندانانباشند و نه محل عيش و نوشِ مقامات دولتي، كشوري و 
ها بسته شوند بلكه جلوي  ساالر، راه حل اين نيست كه اين خانه جنگ
جاست كه  اما مسأله اين. خوران بايد گرفته شود درازي اين الش دست

. و دختران نبايد جايي براي فرار كردن داشته باشندبزعم اينان زنان 
موضوع اين است كه دختران و زنان نبايد عليرغم هرگونه ضرب و شتمي 

اي اصالً فرار كنند، بايد در مقابل شوهران، پدران  و يا هرگونه سؤاستفاده
 . برداري كنند فرمان... يا برادران و 

ها  ردند كه اين خانههمين علت است كه كرزاي و دولتش تالش ك به
ها  ها را ببندند و يا آن را در كنترل خود بگيرند و در اولين فرصت، درِ آن

چرا كه  در قوانين حاكم بر افغانستان . را مبدل به زندان زنان كنند
خشونت عليه زنان جرم نيست بلكه فرار زنان از خشونت جرم محسوب 

 .شود مي
از نيمي از زنان زنداني را هاي حقوق بشر، بيش  به گزارش سازمان

! برند خاطر جرايم اخالقي در زندان بسر مي دهند كه به زناني تشكيل مي

ها كساني هستند كه به جرم فرار از ضرب و شتم شوهر و يا فرار از  آن
برند و در  هاي جنسي در زندان بسر مي هاي اجباري و سؤاستفاده ازدواج

 .باشند ن خشونت ميها مرتكبي اغلب موارد شاهدين اين جرم
ي حكومت كرزاي  هاي سيستماتيك و حساب شده نشيني اين عقب

در مورد زنان و در حقيقت باز گزاردن دست متجاوزين و ناقضين حقوق 
. زنان، تأثيرات مخرب اجتماعي، سياسي  بسياري به همراه داشته است

برخي گزارشات حاكي از آن است كه مشاركت اجتماعي زنان در جامعه 
مثالً تعداد . ر چند سال اخير به مقدار قابل توجهي نزول كرده استد

. هاي دولتي كاهش يافته است خصوص در سازمان شاغلين زن به
امكانات، تعداد  ها و ناامني، فقر و عدم چنين به دليل اين محدوديت هم

بيش از . روز افزوني از دختران مجبورند كه از تحصيل روي برگردانند
در روستاهاي شرق . ان كل كشور در كابل متمركز هستنديك سوم معلم

 .درصد است 3كشور تعداد معلمان زن فقط 
گران افغانستان كه گوش مردم دنيا را با تبليغات خود در  اما اشغال

مورد آزادي زنان افغانستان كر كرده بودند، در شرايط كنوني بيش از 
هاي اسالمي را راحت و  ها كرزاي و ديگر جناح آن. اند بقيه ساكت مانده

ي خود و معامالت خود بر سر  ستيزانه آسوده گذارده تا تصميمات زن
در اين راستا فيلمي كه . حقوق زنان را با آرامش هر چه بيشتر اجرا كنند

ي اروپا تهيه شده بود، توسط خود اتحاديه از اكران  ي اتحاديه با بودجه
سر يكي از مسائل مهم  چرا كه موضوع فيلم بر. شدن آن جلوگيري شد

خاطر فرار  پردازد كه به اين فيلم به موقعيت زناني مي. زنان افغانستان بود
ي جنسي قرار  اين كه مورد سؤاستفاده "جرم"از خشونت و يا به 

حتي كارگردان فيلم را تهديد كرده بودند . اند به زندان افتاده اند گرفته
پخش كند، او را به دادگاه كه اگر خودسرانه و يا به هر شكلي آن را 

ي اروپا  ي سردمداران اتحاديه چرا كه به گفته. خواهند كشاند
اما . شان را با دستگاه قضايي افغانستان خراب كنند خواستند رابطه نمي

ي اروپا  اتحاديه. ست كه موضوع بسيار فراتر از آن است حقيقت اين
تضعيف كند و حتي ستيزيِ رژيم كارگزار خود را  ي زن خواهد جنبه نمي

و شرايطي را براي آوردن طالبان و سهيم   خواهد كه زمينه فراي آن مي
 .شان در قدرت، فراهم كند كردن

گران  آيد از اشغال ميان مي ستيزي به جاست كه وقتي موضوع زن اين
هاي درون  ي جناح گرفته تا طالبان و همه) آمريكايي و اروپايي(غربي 

 .  همگي همدل و متحدند) ها ي و تكنوكراتجهاد(حكومت گمارده شده 
ايم كه ديگر نه موضوع آزادي زنان  اينك در شرايطي قرار گرفته

افغانستان مطرح است و نه عمل كردن و يا نكردن به وعده و وعيدهاي 
زنان افغان با تمام وجود و . ها فراتر رفته است مسأله ديگر از اين. توخالي

اند كه اشغال افغانستان نه براي  ردهبا گوشت و پوست خود احساس ك
رهايي زنان و نه براي دمكراسي و حتي نه براي بيرون كردن طالبان بلكه  

گر بوده و هست؛ و در اين راه بر  هاي بزرگ اشغال به منظور منافع قدرت
ها و حقوق زنان  كنند؛ و در اين راه منافع توده سر هر چيز معامله مي

 .شود ي و به معامله گذاشته مياولين چيزي است كه قربان
زنان افغانستان تنها يك راه براي برداشتن اولين گام بسوي رهايي 

ستيز و  ي نيروهاي زن ي فعال و ايستادن درمقابل كليه مبارزه. دارند
گران امپرياليستي و  ي مرتجعين چه اشغال سرنگون كردن حاكميت همه

و چه مرتجعين  شان ي آنان و متحدين جهادي دولت دست نشانده
ستيز طالبان و برقراري يك حكومت انقالبي كه در اولين قدم جدايي  زن

ي  بار عليه زنان در سرلوحه ي قوانينِ اسارت دين از دولت و لغو كليه
   .وظايفش قرار گيرد
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 ،"دوست داشتن"و     "ناموس"  قتل زنان به نام
  

 
 

 !است زنان  عليه يانهخشونت وحش                  
 

 مونا اميري
اين . اي است به قدمت تاريخ و به وسعت جهان قتل ناموسي پديده

ويژه در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا، هر سال  هها در جهان ب قتل
داري نه  در جهان سرمايه. گيرد جان هزاران نفر از دختران و زنان را مي

آمارهاي موجود شدت ها كاسته نشده، بلكه طبق  تنها از ميزان اين قتل
 .   بيشتري يافته است

جنسي زنان در سراسر جهان چه با قوانين  اذيت و آزارِ ،قتل، تجاوز
نام  قتل زنان چه تحت. گسترده شده است "مانده عقب"و يا  "پيشرفته"
ناپذير  يييك سكه و بخش جدا دو رويِ "عشق"و چه به اسم  "ناموس"

ام اجتماعي مردساالر آن است كه داري و نظ از كاركرد نظام سرمايه
به از بين  اين نظام نه تنها قادر. كند مالكيت مرد بر زن را تضمين مي

بردن آن نيست بلكه با تبليغ فرهنگ و سنت در جامعه به تنفر از زنان 
آن قتل زنان توسط مردان ابعاد هولناكي در  ي دامن زده و در نتيجه

 .سطح جهان به خود گرفته است
 

 موسي چيست؟ قتل نا
 خاطر هاي ناموسي قربانيان، زنان و دختراني هستند كه به در قتل

 خشمِارتجاعي و ضد زن مورد  عدم تبعيت از سنن، فرهنگ و قوانينِ
و آنان با به قتل رساندن اين زنان در صدد رفع  مردان خانواده قرار گرفته

از موارد . آيند بر مي "ت و شرف خانوادگييحيث ي اعاده"و  "ننگ"اين 
توان به تن ندادن به ازدواج اجباري، عدم تمكين به  عدم تبعيت زنان مي

رابطه با جنس مخالف و يا ...) عمو و همسر، پدر، برادر،(مردان خانواده 
نام يا داليلي واهي حتي در بعضي مواقع صحبت كردن با مردان غريبه و 

سنگسار، ضربات شكال وقوع اين جنايات شامل قطع سر، سوزاندن، اَ. برد
 . استچاقو، شوك برقي، خفه كردن و زنده به گور كردن 

ها در كشورهاي مختلف به عمق  اين قتل ي دهنده با نگاهي به آمار تكان
  :بريم عنوان نيمي از بشريت پي مي هفاجعه عليه زنان ب

  دعا عليه ي شبكه"ي از يبريتانيا -عراقي درك آسو كمال، فعالِ
زن به دليل  12500، 2007تا  1991 هاي بين سال :گويد مي "خشونت

در سال . اند تنها در سه استان كردنشين عراق به قتل رسيده "ناموس"
تنها در ماه  :افسر پزشكي در سليمانيه به خبرگذاري فرانسه گفت 2008

در طول ده روز به قتل  "ناموسي"جرايم  زن جوان به جرمِ 14مه 
زن به  15ماهي  ،پليس گزارش داد 2008در بصره در سال . اند رسيده

 1.شوند به قتل رسانده مي "اسالمي لباسِ"جرم تخطي از 
هاي  دركشور پاكستان كه طبق آمارهاي بين المللي بيشترين قتل

هر ساله بيش از هزار زن و دختر جوان  ،گيرد صورت مي در آن ناموسي
  .  دهند ها شده و جان خود را از دست مي قرباني اين قتل

هاي  گذشته، كميسيون حقوق بشر پاكستان قتل سالِ 10در طول "
اما اگر پاكستان در ظاهر  ،سالي هزار مورد ثبت كرد ناموسي را به سرعت

كمي  ي با فاصله جنايات ناموسي را دارد، تركيه احتماالً ي بدترين كارنامه
 2006تا  2000هاي  ارقام پليس بين سال طبقِ. در مقام دوم است

 )25تا  19ها بين سنين  آن% 20(زن  480دهد كه  ها نشان مي رشگزا
آمارهاي ديگر تركيه كه . اند هاي ناموسي كشته شده در جنايات و نزاع

هاي زنان جمع آوري شده، نشان  بيش از پنج سال پيش توسط گروه
به قتل  "ناموس"دختر و زن هر سال براي  200دهد كه حداقل  مي
 2".رسند مي

اي اغلب به كشتارهاي ناموسي  هاي قبيله و افغانستان، نزاع در ايران"
در ايران يكي از مقامات استانداري در خوزستان اعالم  مثالً. انجامد مي

تنها در عرض دو ماه به قتل  ،سال 20زير  زن جوانِ 45كرده بود كه 
  ".رسيدند

هاي ناموسي، پس از استان  استان خوزستان، از نظر آمار قتل"
جا كه در  از آن. دوم كشوري قرار دارد ي و بلوچستان، در رتبه  نسيستا

قاتل است، حداكثر مجازات براي  دم، خود  ولي ها معموالً اين نوع قتل
 3".متهم، هشت سال زندان است

بر اساس آخرين آمار رسمي كه از سوي معاون مبارزه با جرايم "
نان توسط قتل ز ،پليس آگاهي تهران بزرگ اعالم شده جناييِ

هاي خانوادگي را به خود گرفته است،  شان بيشترين موارد قتل شوهران
ي گذشته در تهران بزرگ  ها در شش ماهه اي كه آمار اين نوع قتل گونه به

درصد بوده، البته اين تنها آمار منابع رسمي بوده و چه بسا اين آمار  35
 ي موجود در زمينهاي مالحظات و يا مشكالت  و ارقام به دليل وجود پاره

ثبت آمارهاي دقيق، كمتر از ميزان واقعي بوده و آمارهاي حقيقي بسيار 
اين آمار بسيار نگران كننده بوده و در . باشد بيشتر از اين ارقام مي

پايتخت يا ديگر مناطق كشور  هاي قبلِ مقايسه با آمار و ارقام سال
 4"...آميزي داشته افزايش بسيار مخاطره

ترين دمكراسي   باشد كه در كشوري كه ادعاي بزرگ شايد عجيب"
هاي اجباري و يا  دنيا را دارد، همچنان نه گفتن دختران به ازدواج

. شان، با مرگ همراه باشد گيري براي ازدواج با شخص مورد عالقه تصميم
هاي ناموسي در دست نيست، اما  دقيقي از قتل هرچند هيچ آمار كشوريِ

قتل  900دمكراتيك هند، هر سال حدود  طبق گزارش انجمن زنان
هرچند هند با . ..دهد تر رخ مي هاي هاريانا، پنجاب و او ناموسي در ايالت

چون پاكستان  رديف كشورهايي هم  اين تعداد قتل ناموسي در سال، هم
هاي ناموسي جهان را دارست اما  گيرد كه بيشترين آمار قتل قرار مي

 5".شود مطبوعات منعكس ميها به ندرت در  اخبار اين قتل
هاي قانوني در كشورهاي  اين قاتالن در بسياري موارد از حمايت

زندان كوتاه مدت و در برخي موارد عدم (باشند  خاورميانه برخوردار مي
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قتل ناموسي يك عمل از پيش 
سازمان يافته است كه هدف آن 
كنترل رفتار جنسي زنان است و 

عصمت وعفت  ناموس، شرف،
هستند كه در ارتباط  ييها واژه

مستقيم با رفتار و كردار جنسيتي 
عبارت  هكنند و ب زنان معنا پيدا مي

ديگر به كنترل در آوردن اخالق و 
فتار جنسي زنان توسط مردان ر

خانواده، با تعابير فوق صورت 
   .گيرد مي

 

دختران و زنان هراسي  از كشتنِ "غيرت" با بنابراين مردانِ) مجازات
يابد بلكه رو به  همين دليل قتل زنان نه تنها كاهش نمي به. ندارند

گردد،  و در  ها خودكشي  قلمداد مي بعضي از اين قتل. گسترش است
زنان را وادار به  كنند كه ها شرايطي فراهم مي برخي موارد خانواده

مقامات  2006در سال ": دهد كه آمار نشان مي. كنند خودكشي مي
كردنشين جنوب شرقي آناتولي ثبت كردند كه هر چند هفته  ي منطقه

   6".كند اش سعي به خودكشي مي دستور خانواده هزني ب ،بار يك
هاي ناموسي در سطح  گزارش رسمي سازمان ملل در مورد قتل

در صورتي كه فعالين . را اعالم كرده استنفر در سال  5000جهان، رقم 
زنان در كشورهاي مختلف اين رقم را بيشتر از چهار برابر اين آمار برآورد  

هاي فعال زنان امكانات ارزيابي دقيق و  كه گروه توجه به اينبا . كنند مي
ها قرار  اي در اين مورد ندارند و بعضأ خود مورد پيگرد دولت گسترده

هاي ناموسي كه در  دارند، آمار سازمان ملل بخش كوچكي است از قتل
هاي ناموسي  قتل. شود سطح جهان انجام مي

فكار و ا ند؛انگيزا رحمانه، مخوف و هراس بي
بشري  غايت ارتجاعي و ضد هگرا و ب واپس
 .                                                                   ها نهادينه شده است در آن

ها در جوامع  گستردگي اين قتل
مختلف داليل و علل مادي و اجتماعي 

اگرچه اين جوامع به . خاص خود را دارد
ر سطح بسيار لحاظ فرهنگي و اجتماعي د

براي مشروعيت مذهب و  يني قرار دارنديپا
همواره نقش مهمي بازي بخشيدن به آن 

اين مسائل را  ي ها هم همه كند، و حكومت مي
 ي ريشه "فرهنگ"زنند، ولي  آگاهانه دامن مي

نيز در  بايد اين را. وحشيانه نيست اين خشونت
اين كشورها  ي نظر داشت كه اگرچه در همه

گيرد، اما  يكسان صورت نمي سي  بهقتل نامو
جا مشترك  اين جنايات در همه ي ريشه

نابرابر  ي  اجتماعي معين يعني رابطه ي باشد، و آن بازتاب يك رابطه مي
توليدي معين كه همان  ي  قدرت ميان مرد و زن است كه به يك رابطه

در كشورهاي تحت . كند مي داري است، خدمت سرمايه نظام مردساالرِ
هاي ارتجاعي كه در بعضي از مناطق ساختار  طه و عقب مانده دولتسل

فرهنگ ضد زن و يا وضع قوانين  ي مذهبي هم دارند، از طريق اشاعه
هاي ناموسي شكل قانوني و اجتماعي  يعت به قتلاجتماعي منطبق با شر

اقدام به  "خانواده ناموس و شرف" در نتيجه كسي كه به  دفاع از. اند داده
توجيه اخالقي و  و هم ؛قانون را دارد گرميِ هم پشت ،كند ميني زقتل 

 . را سنت و عرف
ستيز جمهوري اسالمي  توان نگاهي به قوانين رژيم زن براي نمونه مي

شريعت نوشته شده است، انداخت و ديد كه اين قوانين  ي كه بر پايه
اين  د بلكه درنكن چگونه از خشونت مردان عليه زنان نه تنها دفاع مي

 .شود تشويق ميو كودكان زنان  قوانين قتلِ
پدري كه  پدر يا جد": گويد قانون مجازات اسالمي، مي 220 ي ماده

 ي قتل به ورثه ي شود و به پرداخت ديه قصاص نمي ،فرزند خود را بكشد
 ".شود مقتول و تعزير محكوم مي

د تواند همسر خو قوانين مجازات اسالمي مرد مي 630 ي طبق ماده"
رابطه با مرد ديگري به قتل برساند و به دليل دفاع از ناموس و به اتهام را 

رژيم شاه هم تحت عنوان  ي اين قانون در دوره(. شرف تبرئه هم بشود
طبق ). مجازات عمومي در قوانين مدني قيد شده بود 179قانون مدني 

 -اين ماده كه در حقيقت انعكاس موقعيت زن در مناسبات مردساالر
زن چون تحت مالكيت مرد است و مرد او  ،ايران است ي درساالر جامعهپ

در صورتي كه مرد  ،را در قرارداد ازدواج به تملك خود در آورده است

ال برده و خود را به ؤشك كند كه زن مالكيت خصوصي او را زير س
قاضي و  تواند به تنهايي نقشِ مردي ديگر تفويض كرده است، مرد مي

 7"ا ايفا كرده و اين زن را مجازات كندمجري قانون ر
در اصل مواد فوق از قانون ارتجاعي و مردساالر اسالمي، نه تنها 

بلكه دست مردان را براي وقوع هر  ،حكم قتل زن را صادر نموده است
پيشاپيش مصونيت او را از مجازات  جنايتي عليه زنان باز گذاشته و

قتل زنان توسط ز شمردن تأمين كرده است و اين يعني تشويق و مجا
مردان هاي ناموسي به دست  سازماندهي قتلدر واقع . مردان خانواده

هاي اسالمي آن  دولت ارتجاعي و زن ستيزي كه قوانين مجازاتتوسط 
است، صورت مرد بر زن  مالكيتو برمبناي تقدس مالكيت خصوصي 

 .گيرد مي
ساخته و  قوانين حاكم صرفاً"بينيم  طور كه مي بنابراين همان

اجتماعي  بلكه انعكاس روابط ،پرداخته اين يا آن حكومت نيستند
بينيم در طول صد  همين دليل است كه مي به. هستند

اي تغييرات در  سال گذشته موقعيت زنان عليرغم پاره
هاي اقتصادي، اجتماعي تغيير اساسي نكرده  حيطه

هر حكومتي همان قوانين قبلي را با تغييراتي . است
جاي  مثالً. ي در مورد زنان استفاده كرده استجزئ

تعجب نيست كه اكثر قوانين در مورد زنان و خانواده 
ها  چرا كه تغيير حكومت. بازمانده از رژيم قبلي است

مساوي با تغيير جدي نظام سياسي اجتماعي 
تنها تغيير جدي در قوانين مدني . يستاقتصادي ن

خانواده ز اشاه اضافه شدن قانون حمايت  ي دوره
اين قانون در . است 1353و  1346در سال 

 تحديدسن بلوغ دختر و  ي چندين ماده در زمينه
طالق و كار  ي چند همسري و اختيارات در زمينه

رفرمي ناچيز و از باال  ،به زنان همراه با اما و اگر
و به محض سر  ؛در مورد موقعيت قانوني زنان بود
ن قوانيني بود كه كار آمدن رژيم اسالمي جزو اولي

جز اين چند مورد باقي قوانين نابرابر مدني در مورد زنان در  هب. لغو شد
 8"رژيم شاه است ي جمهوري اسالمي ارثيه

 

 ؟دهد اما چرا چنين فجايعي رخ مي
 هاي اجتماعي براساس بردگي زنان و حفظ اي كه ارزش در جامعه

الك و صاحب مردان خود را م، گيرد مردان شكل ميتوسط  "ناموس"
طبيعي  ي هاي ناموسي نتيجه وقوع قتل . دانند جان زنان مي اختيارِ

اي با چنين تفكري است كه قتل و خشونت عليه زنان نه  چنين جامعه
هاي  آن است بلكه بصورت قانون در كشورهايي با رژيم ي تنها مشخصه

 اين همه ستمگري عليه زنان، ي اسالمي نيز نوشته شده است و پشتوانه
 قربانيان اين جنايات. آورد دولتي است كه اين قوانين را به اجرا در مي

گرا عمل  در واقع كساني هستند كه خالف اين روابط واپس "ناموسي"
 .شوند كنند و كشته مي مي

قتل ناموسي يك عمل از پيش سازمان يافته است كه هدف آن 
 ييها اژهعصمت وعفت و كنترل رفتار جنسي زنان است و ناموس، شرف،

هستند كه در ارتباط مستقيم با رفتار و كردار جنسيتي زنان معنا پيدا 
عبارت ديگر به كنترل در آوردن اخالق و رفتار جنسي زنان  هكنند و ب مي

   .گيرد توسط مردان خانواده، با تعابير فوق صورت مي
هاي كهنه و  پوسيده  كه مناسبات  قوانين ضد زن همراه با سنت

اهرمي هستند براي  ،كند ها را توليد و بازتوليد مي مانده آن قبارتجاعي ع
اين . و خالف آن عمل كنند "نافرماني كرده"كنترل زنان و دختراني كه  

هاي  اي به اسم قتل رسوم كهنه به جنايات وحشيانهو قوانين و آداب 
به همين دليل خشونت و به قتل رساندن . دهند ناموسي مشروعيت مي
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و چه با  "ناموس"قتل زنان چه به نام 
بازتاب خشونت وحشيانه  "عشق"نام 

ستم بر زن  خشونت و. عليه زنان است
اي  يكي از روابط اجتماعي ستمگرانه

طبقاتي  ي است كه از بدو ظهور جامعه
وجود داشته است و تضاد الينحلي است 

ام طبقاتي مردساالر حاكم است، كه تا نظ
و نابرابري جنسيتي يكي از اين خشونت 

بنابراين هدف . اركان الينفك آن است
مشترك طبقات ارتجاعي حاكم چه در 

صنعتي و چه در جوامع  ي جوامع پيشرفته
 .تحت سلطه نقش فرودستي زنان است

اجتماعي است كه تابع روابط و مناسبات حاكم بر آن  ي يدهزنان يك پد
اخالق،  فرهنگ،. هاي بازتوليد آن است لفهؤجامعه است و قانون يكي از م

  خشونت عليه. باشند مذهب و آداب و سنن از ديگر علل باز توليد آن مي
شود و در جهت تثبيت  زنان به اشكال مختلف در سطح جهاني اعمال مي

  .استبخش ديگر در برابر يك بخش از جامعه  موقعيت برتر
هاي اخير با توجه به جمعيت كثير مهاجر در كشورهاي  در سال

ترين نوع خشونت عليه زنان است رو به  هاي ناموسي كه عريان غربي قتل
يكي از بزرگترين و  2009در همين رابطه در تابستان  .است بودهرشد 
افغان  ي دختران يك خانواده. رخ داد ترين فجايع انساني در كانادا، شنيع

خانواده  افتاده و مردساالرِ كه حاضر به پيروي و اطاعت از فرهنگ عقب
شان  خواستند همانند بقيه دوستان مي، نبودند

و مطابق فرهنگ كانادا از آزادي پوشش و 
ولي تفكر عقب  ،برخوردار باشند رفتار

. را نپذيرفتمانده و ارتجاعي خانواده اين 
پدر . شدانجام نتيجه جنايتي بزرگ در 

خانواده با همدستي زنش طوبي و پسرش 
و ) زينب، سحر، گيتي(حامد سه دخترش 

را بيهوش كرده و در  )رونا(همسر اولش 
ماشين حامل آنان داخل اتومبيل قرار داده و 

پدر . غرق كردند در كانال كينگستونرا 
 ي بعد از اين جنايت در مكالمه) شفيع(خانواده 

اگر دوباره زنده شوند، ": گويد تلفني به زنش مي
ها به بشريت خيانت  آن. كنم همين كار را مي

مان و به  كردند، به اسالم خيانت كردند، به مذهب
ها در دادگاه براي  آن ".همه چيز خيانت كردند

شرمانه در كمال  توجيه اين جنايت بي
به آبروي ما خدشه " :خونسردي اظهار داشتند

                                                                                       ."ردندوارد ك
پرواضح است كه تفاوتي بين قربانياني كه در كشوري مثل ايران يا 

، در كشوري مثل سوئد و يا كانادا با قربانيانرسند  پاكستان به قتل مي
تفكر و كند،  صل ميها را بهم و ي اين قتل چه همه آن. نيست

گرد و زن ن ميحقارت  ي كه به نيمي از جامعه به ديدهاي است  ايدئولوژي
دهي  توليد مثل و سرويس ي عنوان موجودي كه فقط وظيفه هبتنها را 
 .شناسد را دارد ميسي به مردان نج

 

 آيا راهي براي رفع خشونت عليه زنان هست؟
زنان در كشورهاي غربي   با نگاهي به آمار باالي قتل و خشونت عليه

هر ساله  .بريم به ابعاد گسترده و جهاني بودن خشونت عليه زنان پي مي
 ،غريبه ي خودشان نه بوسيله ي زن در آمريكا در خانه هزار ششبيش از 

در آمريكا هر ". شوند اوست كشته مي "عاشق"مردي كه  ي بلكه بوسيله
دقيقه يك زن قرباني  2 در هر. ميرند زن براثر خشونت مردان مي 4روز 

در  .گيرد ثانيه يك زن مورد ضرب و شتم قرار مي 15شود و هر  تجاوز مي
 17در هر . دهند از قربانيان خشونت را زنان تشكيل مي درصد 95فرانسه 

 ".دهد ثانيه يك مرد در آلمان يك زن را مورد ضرب و شتم قرار مي
موجب آن شد تا در ايتاليا ان فزاينده بر اثر باال رفتن آمار قتل زن نگرانيِ

گروهي از زنان و مردان، با تظاهرات در مقابل پارلمان در رم، خواستار 
: اعتراض اعالم كرده ي دهنده ، سازمان"تيلت"گروه . دخالت دولت شوند

 9".هاي قانوني از مردان است ها بيشتر در حمايت اين قتل ي ريشه"
ي كه ادعاي آزادي زنان را چه كه همين حد از آمارها در كشورهاي آن

در . شناسد دهد اين است كه خشونت عليه زنان مرز نمي دارند، نشان مي
است و ... همه جاي اين جهان، روبنا كه در برگيرنده فرهنگ و سنت و

چنين زير بناي همه جوامع، مالكيت مرد بر زن را چه در كشورهاي  هم

ه، توليد و باز توليد و چه در كشورهاي عقب نگاه داشته شد "پيشرفته"
در واقعيت خشونت عليه زنان با اشكال مختلف اما با مضموني . كنند مي

اگر قتل زنان در كشورهاي موسوم به جهان سوم . شود مشترك انجام مي
خصوصاً در كشورهاي اسالمي، به نام شرف و غيرت و ناموس توسط 

ها تحت  تلگيرد، در كشورهاي پيشرفته اين ق مردان خانواده صورت مي
ها،  هر دو شكل اين قتل. شود داشتن انجام مي "دوست"نام حسادت و 

 . دو روي يك سكه هستند كه در مركز آن مالكيت مرد بر زن قرار دارد
بازتاب خشونت  "عشق"و چه با نام  "ناموس"قتل زنان چه به نام 
ستم بر زن يكي از روابط اجتماعي  خشونت و. وحشيانه عليه زنان است
 ي اي است كه از بدو ظهور جامعه تمگرانهس

طبقاتي وجود داشته است و تضاد الينحلي است 
اين كه تا نظام طبقاتي مردساالر حاكم است، 

و نابرابري جنسيتي يكي از اركان خشونت 
بنابراين هدف مشترك . الينفك آن است

 ي طبقات ارتجاعي حاكم چه در جوامع پيشرفته
سلطه نقش صنعتي و چه در جوامع تحت 

طور مثال وقتي در  هب. فرودستي زنان است
يا  آمريكا از هر چهار زن يك نفر مورد تجاوز و

گيرد و يا در انگليس هر  مورد قتل قرار مي
خاطر مورد خشونت  هيك دقيقه يك زن ب

، با مرگ گيرد با پليس تماس ميواقع شدن 
قتل ناموسي در كشوري از  ي وسيله هزني ب

. اي مشترك وجود دارد خاورميانه رابطه
ست كه تالش  گر آن ها بيان اين واقعيت

اي توسط نظام  سيستماتيك و آگاهانه
مردساالر صورت  داري جهانيِ سرمايه

شان معرفي  گيرد تا زنان از زاويه جنسيت مي
و مشخص شوند و اقتدار مردان بر زنان هر چه بيشتر تثبيت شود و اين 

 يك زنجيزهاي  وامع را مانند حلقهاين ج ي وجه اشتراك است كه همه
هاي ملي، فرهنگي، زباني،  ما زنان نيز اگر چه در هويت. كند بهم وصل مي

مان براي برابري  ولي در مبارزه ،ي با هم متفاوت هستيمينژادي و جغرافيا
كه رهايي زنان در آن نهادينه شده باشد، اي  و رسيدن به جامعه جنسيتي

يك انقالب عميق و دگرگوني نها از طريق اين خواست ت.مشترك هستيم 
به دست در مناسبات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه 

 ست كه در آن طبقات، استثمار، ستم و افق ما رسيدن به جهاني  .آيد مي
 انقياد بخشي از جامعه توسط بخشي ديگر محو زنان و   خشونت عليه

. پذير نيست ستم بر زن امكانجهاني كه دستيابي به آن بدون محو . شود
مبارزه عليه اين ستم بخش بسيار مهم و حياتي از در هم شكستن 

 . سيستم سرمايه داري است
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 سنگ صبور نگاهي بر فيلم
 

 تنسيم سعاد
و بازيگري گلشيفته  فيلم سنگ صبور به كارگرداني عتيق رحيمي

همچنان در شهرهاي  ،كه در پاريس اكران شد 2013فراهاني، از فوريه 
. آنجلس بر روي پرده رفت در نيويورك و لس ًاخيرا. چرخد بزرگ مي

گرانه تا  گشايد بر جوانبي از دنياي ستم اي را مي سنگ صبور دريچه
غان را روايت از زندگي و  رنج و ستم  بر زنان اف نامرئي ديگريي  جنبه
هر زن افغان و يا تواند روح و جسم  دهنده كه مي هايي تكان جنبه. كند

سنت و فرهنگ و يا  مذهب بر  ماندگيِ ديگري كه زنجيرهاي عقب هر زن
ديگر رويت  ي آزار دهد و آثارش بر نيمه ،دست و پايش پيچيده است

انگيز و  تواند اين اسرار غم اما اين تنها سنگ صبور است كه مي. نشود
جذب كند تا آن كه  خردكننده را تحمل كند و در خود جذب كند و

 . خود تكه پاره شود
) رضا جاودانحميد(نامي  بي سنگ صبور در اين فيلم مرد ميان سالِ

اي در گردنش در  ها شركت در جنگ، اينك با گلوله است كه پس از سال
تر شدن  ديكبا نز. افتاده است گونه حركتي خانه بدون هيچ ي گوشه
 ي خانواده نامعلومي از افغانستان، ي جنگ به اين روستا در گوشه ي جبهه

كه ) گلشيفته فراهاني(زنش . اند جا را ترك كرده و رفته شوهر همگي آن
اند تا از او  جا گذاشته سال دارد به همراه دو دختر خردسالش را آن 27

كه ر شرايط جنگي او مانده و كوهي از كارهاي روزمره د. پرستاري كند
كند،  يش را به اشكال مختلف تهديد ميها پيوسته كل زندگي خود و بچه

كه ديگر داروخانه و سقا و نانوا از او روي گردانند، در  پولي در شرايط بي
ارد كه شناسد و احتمال د كسي تنها كسي را كه در محل مي شرايط بي
اما . كند پيدا ميسختي  هكه او را هم ب كند يك عمه است به او اتكا

كشد در ابتدا براي ما قابل  تري كه زن مي هاي عظيم ها و رنج سختي
اش حبس است، تنها در طول فيلم است كه ما از  رويت نيست و در سينه

 .  شويم آن آگاه مي
فيلم در اساس مونولوگ طوالني است كه از زبان زن در مقابل سنگ 

ك دوگانگي دائمي قرار داده چه كه او را در ي شود، آن صبور بيان مي
كه  است كه كدام راه را بايد برگزيند، آيا مرد خود را ترك كند و يا اين

 . تا آخر در كنارش باشد
زبان فرانسوي   به عتيق رحيميوسط ت كه ست رماني براساس نامه فيلم

 در رمان اين. است ترجمه شده ديگر هاي نوشته شد و به بسياري از زبان
 .خود اختصاص داد هگونكور فرانسه را ب كتاب ي زهجاي 2008سال 

خودي است، او در تالش است تا آن  ههاي زن در ابتدا خودب تالش
او براي . انجام دهد ،دانسته است ي را كه هميشه به نام وظيفه ميچيز

برد،  گو پناه ميكند، به دعا خرد برايش دعا و نيايش مي شوهرش دارو مي
گز دوست هرتا كسي را كه به معناي واقعي  كند، او را تر و خشك مي

 . به زندگي برگرداند ،نداشته است
شود و  هايش با زبان بلند آغاز مي با به سر رسيدن طاقتش شكايت

زندگي يك زن با زبان خودش گشوده  ي دهنده تكان بدين ترتيب داستانِ
 .شود مي

آيد،  تر از خود در مي او ده سال پيش به ازدواج مردي بسيار مسن
زني كه دو و . مردي كه نديده بود و در هنگام مراسم ازدواج در جنگ بود

كه همسرش در جنگ بود با  خاطر اين يا سه سال بعد از ازدواجش را به
اي  او عالقه به و شناخت را نمي زني كه همسرش .كرد سپري وي ي خانواده
 .كس ارزش نداشت ولي احساسات او براي هيچ. نداشت

حركت همسرش هر چيزي  توانست در برابر جسم بي ن مياما اينك ز
كه از او بترسد و يا مورد اهانت قرار  خواهد به او بگويد، بدون آن را كه مي

 .گشايد زن براي اولين بار لب به سخن مي. گيرد
به آرامي از انبان و عمق  ،اما ساده ،ها و كلمات تيز و برنده حرف

زنند كه زن  وجودش به او نهيب مي آيد كه ذرات ي زني بيرون مي سينه
حتي به اين جسم  !بيش از اين مجاز نيستي، ديگر جلوتر نرو !بس كن

تاثير نيز نبودند و برخي لحظات  بي ها اين نهيب !ها را نگو جان اين بي
كرد و سراسيمه  گاهي او ناگهان خود را سرزنش مي. شدند مانع مي

كه انجام داده بود پاك كند  "ناهيگ"رفت تا خود را  از  دنبال قرآن مي هب
اما ديگر دير شده بود  كرد، خاطر اين گفتار سرزنش مي هو گاهي خود را ب

نشين شده به غليان آمده  هاي ته و ديگر طاقت بسر رسيده بود و حرف
. ها را بگيرد توانست جلوي آن خواست نمي بودند و ديگر حتي اگر هم مي

ها  اين حرف ي دن خود و با ادامهتو گويي آرامشش تنها با خالي كر
 . شد بازيافته مي

هسينا (اش  عمه ،كند توانست اتكا در اين ميان بر تنها كسي كه مي
اش كه خود  عمه. كرد بود كه اينك از دو دختر او نگهداري مي) برگن

خاطر عقيم  هشوهر ب ي از خانه ،بوده پدرساالرانه ي ظالمانه هاي ستم قرباني
براي خدمتكاري  پدر و مادر شوهر عمالً ي د و به خانهشو بودن طرد مي

هر شب  ،فهمد او عقيم است شود، اما پدر شوهر وقتي كه مي فرستاده مي
گيرد پدر شوهر را بكشد و  كرده تا اين كه او تصميم مي به او تجاوز مي
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از  را اش او برادرزاده .انجامد فروشي مي به تن فرار كند، اما عاقبتش
و نقش راهنما را براي وي  گذارد نصيب نمي بي تجارب خود ها و نصيحت

گردد، تا  مي اش با اشتياق بر ديدن عمه او هر بار بعد از. كند بازي مي
 . ي زندگيش را براي سنگ صبور باز گو كند بتواند قصه

چنان ادامه دارد و هر آن او را غافلگير  در كنار اين وقايع، جنگ هم
ن و ناهنجار و هولناك توپ و تانك در كوچه و گاه با صداي خش. كند مي

او و  و ؛شود هنگامي كه آثار آن تا حيات خانه كشيده مي گاهخيابان و 
تر  اما بازهم نزديك. كشاند خانه مي ها را سراسيمه به زيرزمين همسايه

شوند و به دزدي  ها مي هاي مسلح جهادي وارد خانه آيد و اين بار گروه مي
آن به  ساكنانشود،  همسايه تار و مار مي ي خانه. ندزن و قتل دست مي

ريزند  قتي كه به خانه او ميو رسند تا باالخره اي به قتل مي نحو وحشيانه
براي نجات از تجاوز مجبور  ؛كنند پيچ مي الؤاو را كه زن جواني است س و

شود در مقابل يكي از قوماندانان بگويد كه او براي گذراندن زندگي  مي
. خواند فرمانده با انداختن تف او را يك فاحشه مي "فروشد را ميجانش "

ي جهادي افتخار  براي فرمانده "فاحشه"تجاوز به يك  اش قول عمه هزيرا ب
اش را ثابت  او بايد به دختران باكره تجاوز كند تا مردي. آفرين نيست

پول روزي مخفيانه با  ،كند اما يك عضو جوان گروه كه او را باور مي. كند
 .آيد دستش بسراغش مي در

شود، اما اين آغاز با ايجاد يك رابطه بين  صحنه با تجاوز آغاز مي
. شود جوان جنگجو بازهم پيدا مي ي يابد، چرا كه سر و كله مي ها ادامه آن

فرمانده قرار  ي استفادهؤفهمد اين جوان خود مورد س كه زن مي هنگامي
دهد و شب به پايش زنگوله  كه روز به او كالشينكف مي" گيرد، مي
جاست  كند، اين آيد و با او احساس نزديكي مي او  به خشم مي "بندد مي

ستيزد، او را  كه به شوهرش كه گويا از فرماندهان جهادي بوده است مي
  .خواند مي... شرم و كثيف و بي

برادرشوهرهايش  شوند، از تر مي دهنده روزافزوني تكان طور هب اعترافات
كه بدن لخت او را در هنگام حمام  از اين ،اند كه به او نظر داشته از اين

 .گويد اند، مي كرده مي ارضا كرده و خود را كردن از سوراخي تماشا مي
گونه آغاز  اين. هايش است مربوط به بچه ترين اعترافش دهنده تكان

گيرد كه او را  خواسته اول تصميم مي اولش را نمي ي كند كه بچه مي
اعترافي كه كل كثافات مناسبات ... ابتدا ميان دو پايش خفه كندهمان 

كه دير  خاطر اين به. كند آورد و رسوا مي ساالري را رو ميي پدر زده زنگ
به همين علت مادر  ،كردند كه او عقيم است شود بقيه تصور مي حامله مي

دانسته  كند كه پسرش زن ديگري را بگيرد، اما زن مي شوهر، اصرار مي
حتي  ،او را پس خواهند زدنيز اگر شوهرش او را پس بزند ديگران ه ك

اي كه براي بچه در كار بود،  خاطر عجله در نتيجه به. پدر و مادر خودش
 .رسد اش بدادش مي گردد، و باالخره عمه به دنبال راهي مي

او اوالد تو : خواستم خوايي بفهمي چرا من اين اوالد را نمي مي"
اما كسي اين را نمي دانست،  !، تو بودينبودم من عقيم... نبود

 ".را بداند خواست اين مادرت نمي
معجزه  كه است حكيم يك كه بگم مادرت به گفت ام عمه"

. گفت خرج كرد، اما به تو نمي) پول(پسه  مادرت چقدر ...كند مي
دار شدم،  با چندبار رفت و آمد پيش حكيم باالخره شكم

) جاكش(گوي  د؟ حكيم ماندهخواي بفهمي حكيم كي بو مي
كرد  او مرا همراه مردي كه چشماشو بسته مي. ام بود عمه
كنم جوان بود  فكرمي... سياهي مطلق ...انداخت در يك اتاق مي

 "!...؟دانم همان مرد بود يا ني براي دختر دومم نمي"، "...قوي
نام بودن مرد،  نام بودن زن و يا بي بي. نام بود اين زندگي زني بي

مشخص همگي داللت بر عموميت اي نا مشخص و حتي دورهاي نا منطقه
هايشان انبوهي از رازها نهفته  درد و رنج زناني دارد كه در عمق سينه

شايد روزي با سنگ صبوري برخورد كنند كه بتوانند رازهايشان را . است
 . بازگو كنند
ه تفيلم بيانگر تضادهايي است كه گريبان يك زن را گرف ي پروسه

. كند هاي آن مي و تالشي كه براي رهايي از اين تضادها و دوگانگي است؛
اما در نهايت قدرت و شجاعتي كه زن حتي در اوج ضعف از خود نشان 

 . بخشد دهد زيبايي خاصي را به فيلم مي مي

ايم،  و بسيار خوانده در مورد موقعيت زنان در افغانستان بسيار شنيده
ها و  ها و خشونت شتم ي از برخي ضرب وها بسخت اين افشاگري اما

تمركز اين فيلم بر . اند هاي متعارف عليه زنان فراتر رفته محدوديت
احساسي  ي خصوصي و رابطه ي هاي جديد و ناگفته در مورد رابطه جنبه

 ،ها ساالري بر اين عرصهدرثير مناسبات پأميان دو جنس و چگونگي ت
. افزايد ه بر جذابيت فيلم ميلأهمين مس. بخشد به آن مي خاص قدرتي

 .ماند ها همراه تماشاگر باقي مي آن تا مدت ي دهنده ثيرات تكانأت
ها  را با شاديها  رنج ها و كند كه سختي سختي تالش مي هاما فيلم ب

كند كه تضادهاي زندگي را،  هايي تالش مي جنبه ازفيلم  .هم آميزددر
هايي ديگر از  اما در جنبه هاي زن به تصوير بكشد، خوبي در مونولوگ هب

ها و  ي فيلم بر رنج جانبه رنگ و گاه يكتمركز پر .ماند آن غافل مي
كلي از اين ديار رخته  هنماياند كه گويي شادي ب گونه مي اين ،ها ستم

چه حقيقتي در اين نهفته است، كه زندگي در اگر. بربسته و رفته است
بوده و متحمل  شگير ريبانگ متوالي سوزِ هاي خانمان جنگ كهاي  جامعه

اما نبايد  اين همه رنج و مصيبت شده است ديگر رنگي از شادي ندارد،
عبارت ديگر غم بدون شادي وجود  هداشت، ب گرايانه بدان ديدي مطلق

ها سرشار از اميد است و  تر از آنند، زندگي توده ها ديناميك انسان. ندارد
كنند و منطق  را جستجو مي ها و اميدهاي خود ها، شادي در عمق سياهي

اين كمبود از سرزندگي و . دهند را از خود بروز مي "زندگي ادامه دارد"
را به يك بيانيه  است و در مواردي آن كاستهطور آشكاري  هپويايي فيلم ب

اگرچه هنرنمايي گلشيفته . كند مي ها تشبيه سياسي و يا حكايت رنج
كند و به فيلم حيات و روح  فراهاني تا حدي اين كمبود را جبران مي

 .جبران شده است توان گفت كه اين كمبود كامالً بخشد اما نمي مي
شدت  هجنگ بر فيلم ب ي از طرف ديگر از نظر سياسي گرچه سايه

دهد،  ثير خود قرار ميأاي كه همه چيز را تحت ت بگونه ،كند سنگيني مي
خمپاره و بينيم تنها صداي صفير توپ و  چه كه از جنگ مي اما آن

كلي  هفيلم علت جنگ را ب. جهادي و وحشيگري آنان است  جنگجويان
اين طرز تفكر نيز از زبان عمه به اين صورت . گذارد مجهول باقي مي

در  .اند گانه كنند، با عشق بي مي كه جنگ هايي آن آيد كه بيرون مي
در حالي كه . صحيح از جنگ استاين بياني نادقيق و نابهترين حالت 

شود با جنگي كه مردم  م است بين جنگي كه عليه مردم تحميل ميمه
گرچه عشق و جنگ در . فرق نهاد ،كنند ستم مي براي رهايي از ظلم و

ها با عشق  هايي است كه جنگ عليه پليدي اما تاريخ پر از صحنه ،تضادند
 .پيوندي عميق داشته است

فيلم رسد  ميظر ن صحيح ديگري كه بهمنفي و نا سياسيِ ي اما نتيجه
ماندگي  كشيم از خود و عقب چه مي كند، اين است كه آن اخواهد الق مي

كه به واقع جنگ را بر مردم تحميل كردند و  كه آناني در حالي. خود است
اند،  كه جنگجويان جهادي را پرورانده و به جان مردم افكنده آناني

جهاني خود از اي و  خاطر موقعيت و منافع منطقه هنيروهايي بودند كه ب
مگر . كيلومتر دورتر بر سر مردم ريختند خارج از مرزها، از هزاران

شان بگوييم اما به جنگ و مسببين  هاي شود از كشوري و درد و رنج مي
اخير زندگي را بر مردم  ي خصوص در دهه هكه بيش از سه دهه و ب آن

 .اي نكنيم اند، اشاره اين منطقه سياه كرده
يان دو جنس در افغانستان و ساير مناطق مشابه واقعيت مناسبات م

اما اين مناسبات تنها  ،انگيز استابل تحمل و بغايت ارتجاعي و تنفرغير ق
هاي سياسي و  شكل و معوج نشده بلكه دخالت بي ،سنت خاطر بقايايِ هب

اند،  هاي بزرگ در تاريخ اخير نقشي غير قابل انكار داشته نظامي قدرت
 .  دامه داردچنان ا نقشي كه هم

كه اين كمبودها چه از نظر هنري و چه از  كيد كردأدر آخر بايد ت
هاي  نظر سياسي، دست ردي بر به تصوير كشيدن زيبا و پرقدرت زشتي

حاكم بر اين  ي مانده كه ناشي از مناسبات عقب مناسبات ميان دو جنس
ي ا موفق و جنبه كه در اين زمينه فيلمي راستي هب. جوامع است نيست

با هاي معمول و متعارف است و عتيق رحيمي  و فراي افشاگري نوين
اي كه در آن بزرگ  ترين مناسبات جامعه برخي از زشت، تيزبيني خود

در اين  اي از خود گذارد و توانايي برجسته شده است را به نمايش مي
 .در مورد آن فكر كرد كه بايد ديد و عميقاً فيلمي .دهد مي نشان زمينه
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 زارش مراسم يادمان آذر درخشان در پاريس گ
 2013  ژوئن 8

 

 مراسم بزرگداشت آذر درخشان با شركت نزديك به نود نفر و با  
با او . آغاز شد  ها توسط سهيال قادري خوش آمدگويي و معرفي برنامه

ما بسيار شادمانيم كه در شرايطي ": اشاره به حوادث جاري در تركيه گفت
اي خاورميانه را  آذر را برگزار مي كنيم كه موج هواي تازه مراسم يادمان

اين بار شاهد بپاخيزي مردم تركيه هستيم كه با . فراگرفته است
كنند و به يكي از  حكومت مذهبي مبارزه مي انديشي و جهلِ تاريك
آذر و آذرها هميشه . كنند هاي مهم نظم نوين جهاني ضربه وارد مي پايگاه

ما نيز همبستگي خود را با زنان، . اي حضور دارند در مبارزات توده
ي  سپس سهيال از همه ."داريم كشان ترك و كرد اعالم مي جوانان، زحمت

آذر درخشان اداي احترام   حضار خواست تا با يك دقيقه سكوت براي
  .كنند

 
  يك دقيقه سكوت با اجراي سرود انترناسيونال توسط ويرجيني پوشن

آن، ويرجيني چندين ترانه از  پس از .وي شكسته شدي فرانس خواننده
را ... رودريگرز  اي چون جان لنون، تريسي چاپمن و خوانندگان مترقي

 .اجرا كرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 او . ي بزرگداشت آذر درخشان توسط مهري زند خوانده شد پيام كميته

 :در بخشي از اين پيام چنين گفت
خواهان دفن نظام مذهبي حاكم بر ايران آذر صداي زنان ايران بود كه ..."

داد كه امتيازات نظام  او همواره به مردان فراخوان مي. بوده و هستند
هاي مردانه مبارزه كنند،  داري را بدور اندازند، با خودخواهي سرمايه

ستيز خود مقابله  زن ي خويش را دريابند و با نيمه ي هاي زنانه جنبه
سي  ي جامعه در دوره يهاي آگاه و پيشرو شآذر ارمغان تالش بخ... كنند
دستاوردي كه . اي پربار از جنگلي سرسبز شاخه. گذشته بوده است ي ساله

ديدگان و  شان براي رهايي ستم كساني است كه قلب ي متعلق به همه
با وجود چنين دستاوردهايي است كه ما . تپد استثمارشدگان جهان مي

 "...تم و استثمار را مجسم كنيمتوانيم دنيايي عاري از س بهتر مي
 

 
 
 آذر بود،  سخنان اي از ي گزيده برگيرنده شهره به خواندن متني كه در

 :پرداخت
براي من يك چيز مسجل بود، حاضر . زماني كه شكست خورديم..."

كردم خيلي  كه فكر مي نبودم مبارزه را رها كنم به داليل گوناگون، يكي اين
ها  ها واقعي بوده و آن دم كشته شدند و آن آرماناز كساني كه من بسيج كر

اين برايم . شان را ادامه دهم هم زندگي را دوست داشتند و من بايد راه
وانگهي شعله را . تفاوت باشد تواند در برابر جنايت بي آدم نمي. روشن بود

شان نگاه  آدم به جوامع بشري و تكامالت. نبايد بگذاريم خاموش شود
هايي بركشيده شده و نيروهاي متحجر  يند كه هميشه شعلهب كند و مي مي

. را خاموش كنند خواستند آن خواستند جامعه عوض شود همواره مي كه نمي
داشتند تا وقتي كه فراگير و  ماندند، نگهش مي يك عده اقليت هم مي

ساعت  24 ساعت در 24 يها له يكي از انگيزهأاين مس. اكثريت شود
 "...دهاي من هم بو فعاليت

 
 
 

 



   ۳۱                                                                                                         ۳۰شماره هشت مارس  

 
 

  ياريِ كاري از سيروس ماهان با هم "آذر ما"برنامه با نمايش فيلم 
 .مسعود رئوف ادامه يافت

 
 ايراني  ي ي بعدي توسط روشنك جابري، طراح رقص و رقصنده برنامه- 

را به  "در پشت ديوارهاي خونين"اي از رقص  كانادايي اجرا شد كه قطعه
زندگي و مقاومت زنان زنداني  ي ب تجربهاين رقص بازتا. روي صحنه آورد
هاي جمهوري اسالمي است كه بخشي  در زندان 1360 ي سياسي در دهه

خاطرات، "نام  به "بتني جي اوزبورن"دكتر شهرزاد مجاب و  ي از پروژه
روشنك اين رقص را با . باشد مي "زنان زنداني سياسي: ها و هنر يادمانده
او هدف . زنداني سياسي طراحي كرده استتجربه و خاطرات زنان  الهام از

داند تا  از طراحي و اجراي اين رقص را مستند كردن جنايتي هولناك مي
خونين را بازتاب دهد، يادكساني را  ي برجاي ماندگان از آن تجربه ي خاطره

كه جان باختند را گرامي بدارد و صداي كساني باشد كه هنوز با آن تجربه 
 .كنند زندگي مي

 هناز متين در بخشي از برنامه، به معرفي كوتاهي از كتاب خود م
 .پرداخت

در   را » 57خيزش زنان ايران در اسفند «او به همراه ناصر مهاجر كتاب 
در شهر كلن آلمان به چاپ  »نشر نقطه«توسط  اي صفحه 1000جلد  دو

اين مجموعه، تولدي ديگر و جلد دوم،   عنوان جلد اول. اند رسانيده

اين . ستگي جهاني استهمب
كتاب به حركت اعتراضي زنان به 

 57حجاب اجباري در اسفند 
 .پردازد مي

 
 اي عليه  فريبا اميرخيزي بيانيه

خشونت را خواند كه يكي از 
ي آذر  هاي تبليغي  برجسته نوشته

 .درخشان است
ي جهاني خشونت،  زنجيره..."

ها زن را در كنار يكديگر  ميليون
خشونتي كه . قرار داده است

ميليارد زن در  3روزانه بيش از 
ي جهان تجربه  چهار گوشه

در شهر و روستا، خانه . كنند مي
در . و كوچه  و محل كار، خيابان

. اسارت زنجيرهاي خشونتيم
هاي  زنجيري كه دو سرش با حلقه

خشونت دولتي و خانگي به هم 
 ي زنجيره .جوش خورده است

خشونتي به قدمت هزاران سال و 
! ي مرزهاي جهان به درازاي همه

تر شده است، مبارزه و مقاومت زنان نيز  اما هر قدر زنجير خشونت جهاني
ها صداي مبارزه و  از دوردست .ابعاد جهاني بيشتري به خود گرفته است

از مبارزات يكديگر . تپد مان مي شنويم و قلب مقاومت يكديگر را مي
هر . كنيم احساس غرور و جسارت ميمان  هاي گيريم و از پيروزي الهام مي

اينك مائيم . دانيم اي از جهان را از آن خود مي پيشروي زنان در هر نقطه
در صفوف ميليوني، با رشته پيوندهاي محكم براي در هم شكستن 

اي بدون ستم و  مان و بنا نهادن جامعه ستم و بردگي تاريخي  زنجيرهاي
كوبه بر   آينده . ايم يم، دير كردههاي خود بيفزاي بر سرعت گام . استثمار

 ".زند در زمان مي
 
 

 
 
 
  را به كارگرداني  "هاي واژن مونولگ"زنان هشت مارس، تئاتر

ترين  اين تئاتر كه يكي از برجسته. دخت روي صحنه آوردند مهران
فمينيست آمريكايي در  "ايو انسلر"هاي فمينيستي است توسط  نمايش

ين نمايشنامه، خشونتي كه بر زنان اعمال در ا. نوشته شد 1996سال 
انسلر اين نام را براي . شود هاي مختلف بيان مي شود از زبان واژن مي

موردي كه زنان  نمايش خود را برگزيد تا برخوردي باشد به شرم و حياي بي
بار در زير زمين  در اين نمايش كه اولين. نسبت به تن و بدن خود دارند

، از زبان نز 15 نيويورك اجرا شد، "سوهو" ي هيك تئاتر كوچك در محل
ها رفته صحبت  واژن، لب به سخن گشودند و از ستمي كه بر آن 15

كشور  130زبان ترجمه شده و در  49اين نمايش تا كنون به . كردند
اين نمايش، باعث شد كه  ي گرانه گرانه و آگاه ويژگي روشن. اجرا شده است

 .بدل شود هنر فمنيستي معاصر ي برجستهاين نمايش به يكي از كارهاي 
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  مونولوگ از اين تئاتر را انتخاب و اجرا كردند 4زنان هشت مارس. 
نام مونولوگ اول بود كه برگرفته از مصاحبه با  "من ي واژن من، دهكده"

 .زنان بوسنيايي است كه مورد تجاوز گروهي سربازان قرار گرفته بودند
برگرفته از . بود "وست داشت نگاهش كندچون د"مونولوگ دوم نامش 

خوبي كه حس و  ي خوابگي زني با مردي به نام باب، تجربه هم ي تجربه
 .فكرش را نسبت به واژن تغيير داد

 

دردناك  ي خاطره ي كه برپايه. نام مونولوگ سوم بود "موچولي كه تونست"
 ي ز تجربهدر عين حال ا. گي به او تجاوز شده، نوشته شد دختري كه در بچه

 .كند سالگي با زن ديگري داشته ياد مي 16خوشايند جنسي كه در 
 اي ساله 72بر اساس مصاحبه با زن مسن  "سيل"مونولوگ آخر، به نام 

 .گويد جنسي خود سخن مي ي رابطه اولين تلخ ي كه از تجربه شده تنظيم
 

 

  پري خواهر آذر، به نمايندگي
از ديگر اعضاي خانواده، از 

بزرگداشت  ي مراسم  هكميت
 ايران آذر، از حزب كمونيست

 -لنينيست  -ماركسيست (
، سازمان زنان هشت )مائوئيست

و  ) افغانستان -ايران (مارس 
تمام دوستان و رفقايي كه در 

ي مراسم نقش داشتند و يا يبرپا
در مراسم حضور يافتند تشكر 

  .كرد و از خاطرات مشترك خود و آذر سخن گفت
 
 

ي بزرگداشت مراسم آذر درخشان با خواندن سرود انترناسيونال برنامه 
 .توسط حضار به پايان رسيد 
 

 هنرمند فرانسوي زبان، پداگوژ و متخصص  "آن"ي مراسم،  در حاشيه
. در كار با رنگ و خاك رس و تئاتر، كارگاه كوچك هنري را برگزار كرد

ان از آذر و با ش دوستان و رفقاي آذر با تكيه به احساسات و خاطرات
آثار هنري زيبايي را ايجاد كردند كه در سالن مراسم،  "آن"هاي  ييراهنما

 .در معرض نمايش قرار داده شدند
 

 

 
  در طي مراسم، پوستر تبليغي و فهرست موضوعي جلد دوم كتاب آذر

كنندگان قرار  در اختيار شركت "!تنها صداست كه مي ماند"با عنوان 
ذكر است كه اين كتاب به زودي و به صورت ايبوك در  الزم به. گرفت

 .اينترنت قرار خواهد گرفت

  ژوئن جمعي از دوستان، ياران و رفقاي 9ظهر روز يكشنبه  12ساعت 
پرالشز گرد آمده و لوح سنگي يادبود را برسر مزار وي   آذر درآرامگاه

ت خود را برخي از افراد احساسا. قرار دادند و به سرود خواني پرداختند
برخي ديگر از نقشي كه آذر در زندگي مبارزاتي . نسبت به آذر بيان كردند

شان داشت و همچنين نقشي كه آذر در جنبش زنان و جنبش كمونيستي 
در خاتمه جمعيت با خواندن سرود انترناسيونال با . ايفا كرد ياد كردند

 .وي تجديد عهد كردند
 )ستانافغان –ايران (سازمان زنان هشت مارس 
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 مين سالگرد كشتار زندانيان سياسي 25داشت  مناسبت گرامي به
 

خاطر  كس به اي كه در آن هيچ سوي جامعه پيش به
 !داشتن عقايد مخالف زنداني و اعدام نگردد

 
 : اي از مجموعه

ها در  ها و سخنراني ها، پيام اطالعيه
داشت جانباختگان زندانيان سياسي  گرامي

 67و تابستان خونين  60ي  دهه
 
 

 كشتار سالگرد پنجمين و بيست در
 هك شديم آن بر سياسي زندانيان

 و ها پيام ،ها سخنراني از اي همجموع
 و مارس تهش زنان سازمان يها هاطالعي
 علل مورد در را سازمان اين فعالين
 و 60 ي ههد مبارزين و انقالبيون كشتار

 گان هخوانند اختيار در را 67 تابستان
 .يمهد قرار

 
 يهانيرو از بسياري هك اي دوره در

 دارو با مراهه طلب فرصت و سازشكار
 برابر در ارتجاعي و رنگارنگ ايه هدست

 شتيآ" شعار سياسي زندانيان كشتار
 در مارس شته زنان سازمان بودند، داده سر "يمل
ي  همحاكم خواست طرح درستي هب كشتار اين سالگرد ينهمد
 يماهنخو و كرد يمهنخوا فراموش گزهر" شعار در را جنايت اين مرينآ و املينع

 اصولي و درست خواستي ي هپاي بر شعار اين هك جا آن از .گذاشت پيش ار "بخشيد
 و باختگان جان يها خانواده بين در شكل ترين وسيعه ب توانست بود، شده طرح
 .درآيد ها خواست ترين اصلي از يكي عنوان هب و شود فراگير مترقي و انقالبي يهانيرو

 
 نسل يك كشتار هب زدن دست با هك كرد تالش اسالمي وريمهج جنايتكار رژيم

 با جوان نسل از را ايشهب گران تجارب و خواه آرمان نسل اين مبارزاتي تاريخ انقالبي،
 ايهنيرو مراهه هب جانباختگان ي خانواده اما .دكن انهپن عميق شكاف يك ايجاد

 هن ... و خاوران در گوناگون ايه مراسم برگزاري باه گذشت سال ارهچ و سي در انقالبي
 تاريخ جوان، نسل براي كردند تالشه بلك داشتند، گرامي را عزيزان اين ياد اهتن

 .كنند گو باز را شان ايه آرمان و اه ايده و هگذشت نسل واقعي
 

 نسل بيشتر هچ هر دنكر آگاه براي باشد كمكي همجموع اين انتشار هك داريم اميد
 و زندان آن در هك اي هجامع ساختن براي كرد تأجر هك نسلي مبارزاتي تاريخ از جوان

 .كند شنا جريان خالف باشد، هنداشت معنا زنداني
 2013  پتامبرس  - 1392  شهريور
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 به ياد ناديا شاعر افغانستاني

 شناس از مينا حقشعري 
 
 

 كني، ارم كه ميدر حص
 .شود زير پايم خالي مي

 كشد احساسي مرا به بند مي
 كشاند مرا،  مي

 برد، به اعماق مي
 .هايم كند واژه زنداني مي

 

 هايي كه كليد قفل زبانند، واژه
 .ي اين سكوت ناميمون شكننده

 

 در جنگ دروني، 
- اين تضاد هميشه پايدار -

 جويم اي مي كلمه
 ساده و مختصر

 كند اين پوشيده، تا عريان 
 .پيچيدگي را

 

- پايان اي بي مبارزه -
 !دانم مي

 هايم، بين سادگي واژه
 صداقتي الفاظت و بي

 بازم، زمان را مي
 بازم، هايم را مي واژه

 بازم عشق را مي
 و فرياد كوتاهم

 غرد اي مي لحظه
 عاصي

 و همچون حباب
 در فضاي دوگانگي احساس

 .شود خاموش مي
 
 

 شعر برگرفته از دفتر
 »هاي درخت تن از شكوفه«

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


