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 ؟! 
 

 تغییر
 یا  

 تعدیل
 

ها در کشور از اعالم اسامی نفرات اول کنکور سراسري دانشگاه عالی سازمان سنجش و آموزشگزارش 
ه آموزشی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان، دهد که در پنج گرونشان می 1393سال 

خبر اهدا  نه چندان زیادي يهاي اول تا سوم را به دست آوردند. به فاصلهدختر رتبه 9نفر،  15از مجموع 
ي ایرانی، ساله 37زن  1»مریم میرزاخانی«به پرفسور  )ي ریاضیباالترین نشان علمی در رشته(مدال فیلدز 

ي دانش و علم را با غرور یطهحزیادي این اخبار مربوط به  زنان؛ رق شادي را در دل زنان زیادي روشن کردب
عدم  رد هاي اجتماعی پخش کردند، گویا سند ارزشمندي براي اثبات توانمندي وو افتخار در شبکه

 اند.  باورمندي به خودشان و دیگر زنان یافته
ي زنان، اخبار از تشدید قانونی تفکیک جنسیتی در حیطهبخش شادي اما در کنار این معدود اخبار

...  ،»طرح افزایش جمعیت«ها تحت نام ها و مجازات، انواع و اقسام محدودیت»طرح تکریم بانوان«تحت نام 
و ادارات استان فارس و ممنوعیت بازکردن حساب بانکی  نهادها زنِتا پوشش چادر اجباري براي کارکنان 

 35دهد که تالش نشان میدارد و ... همه و همه نشان از افزایش فشار بر زنان  2رزندان توسط زنانبراي ف
ري گلت اسالمی با حدت و شدت و وحشیدو ي جمهوري اسالمی که براي تثبیت و استقرار قدرتساله
انتخاب زنان را نیز به و  و کنترل نیروي اجتماعی زنان کرد و حتی بدن، اراده ینشینبدیل اقدام به خانهبی

نه تنها نتوانسته  ،ي جنسی فروکاستي حجاب اجباري و با انواع و اقسام توجیهات شرعی به یک ابژهوسیله
 افزوده است.  زنان به ابعاد و عمق مقاومت است این غول را به درون شیشه بازگرداند، بلکه

و دروغ و تزویر و اختصاص اولین نیروي » ي!یا روسري، یا توسر«اگر تا دیروز با فرمان حجاب اجباري و 
سرکوب زنان در جهان و ... توانست، دولتِ اسالمی در حال تولدش را از خطر سقط  ي دولتیِنظامی و بودجه

برهاند، هنوز هم براي حیات منفورش و براي فایق آمدن بر بحران عدم مشروعیتش با حدت و شدت هر چه 
تر، که عمیق از گذشته هاي متفاوتست و مسلما در اشکال و فرمتر به سرکوب زنان محتاج اتمام
زنان در مقابل فرمان اجباري شدن  عظیمبا نیروي  1357مارس  8اگر  اند.تر شدهتر و ارتجاعیافتادهعقب

جوشید، آگاه و بخشا انقالبی که از درون تضادهاي جامعه می يحجاب مواجه شد که در طی یک مبارزه
زنان  نداشتند، امروز نیز با خیلِ  هم اشمسلحانه با دولت ارتجاعی يشکل بودند و ابایی از مبارزهسیاسی و مت

شان محور و وضعیت فرودست ،سال عمر ننگین این حکومت اسالمی 35 و دخترانی مواجه است که در طی
یک دم دست از  رزهگراي این حکومت بوده است و در این مبادیرك اسالمی بودن و تحکیم ایدئولوژي واپس

شان بسته شد، از راه دیگري نقب زدند تا خود را از قعر به سطح اند و هر سدي که در مقابلمقاومت نکشیده
 کنندشاندگرگون نیروي نتوانست ... و اقتصادي نظامی، فرهنگی، شرعی، عرفی، قانونی، سدهاي که زنانی بیاورند.

 گاهی خسته و بردرا به هرز می زنان يانرژبخشا  ین موانع سخترا در خود محصور کند. هرچند کوبیدن بر ا
مستقیم و  از ابتدا چاره را اند و جماعتی همتسلیم فرود آورده اما تعداد کمی سر ؛و ناامیدشان کرده

ي یار زنانتحکیم این تار و پود بر دست و پاي ه و گاها ب اندن یافتهبانان قرار گرفتغیرمستقیم در کنار زندان
سال پیش براي تخریب  35دهد که موجی که اما شرایط امروز ایران به روشنی نشان می ؛رسانندمی

هاي پدرساالري و تغییر روابط مردساالرانه برخاسته بود، اگر چه در اوج نیست اما خشم دیوارهاي زندان
 انفجارو تضادها آمادگی ها گاهي زنان بیش از سایر گرهسال حکومت اسالمی بر گرده 35نهفته از تحمل 

دارد؛ و این بیش از هر کسی براي حکومت متزلزل 
جمهوري اسالمی آشکار است که تاثیرات کامال به 

ترین روابط را بر سال تحمیل ارتجاعی 35عکسِ 
 بیند.زنان آشکارا می

هاي این اتفاقی نیست که ادعاهاي باالترین مقام
شود. حکومتی نیز در عمل به عکس خود بدل می

ي یک سال و اندي راه دوري نرویم نگاهی به کارنامه
دهد حسن روحانی نشان می» و امید رتدبی«دولت 

که چقدر جمهوري اسالمی براي متحد نگه داشتن 
زنان و گرفتن مشروعیت از آنان براي ادامه بقایش 

 عملکرد پر کن نیاز داشت و چقدربه ادعاهاي دهان
به این ادعاها را هم امروزینش حتی متوهمین نسبت 

  ناامید کرده است.
نگاهی به روي کار آمدن روحانی در شرایط 

دهد جمهوري اسالمی نشان می المللیِ سیاسی بین
داري در که چقدر براي پاسخ به بحران عظیم سرمایه

سطح جهانی نیازمند چنین شیفت بزرگی بود. 
 يکه بدون آن امکان ادامه ي اضطراريتغییر

هاي کل گذشته وجود نداشت؛ تنشبه ش حیاتش
درون حکومتی همه نشان از این دارد که جمهوري 
اسالمی خود را براي قمار بودن یا نبودن آماده 

کند. اوج این چرخش انتخابات سال گذشته بود می
مهره براي هدایت چرخش » ترینشایسته«که باید 

با » نرمش قهرمانانه«ي خودشان مذبوحانه و به گفته
شد؛ تا با ایجاد یک ي انتخابات تعیین میهشعبد

توهم گسترده در بین مردم به بهبود شرایط 
اقتصادي و تضادهاي حاد اجتماعی و ... این نیروي 
در حال انفجار را آرام کنند و با تشدید هر چه بیشتر 

ها زیر چتر این توهم و تحت نام باال بردن سرکوب
خی با آمریکا به پاي سازش تاری ،بتوانند» امنیت«

بروند تا راهی براي پشت سر گذاشتن بحران حاد 
هاِي جدیدِ نديبداري پیدا کنند و در بلوكسرمایه

ها در مقابل هم، قدرت قابل اتکایی امپریالیست
بیابند. به همین علت است که روي کار آمدن دولت 

جایی قدرت در میان باندهاي روحانی صرفا جابه
بلکه اتخاذ یک  ،نبودقدرت جمهوري اسالمی 

ي سیاسی جدید بود که نیاز به اتخاذ برنامه
المللی و داخلی جدید داشت که به هاي بینسیاست

لحاظ محتوایی متفاوت از قبل بود. این سیاست در 
اي ي هستهآلمللی عمدتا حول مسالهي بینعرصه

ي داخلی حول افزایش متمرکز شده و در عرصه
ستیزي، خرافات مذهبی، شکاف طبقاتی و فقر، زن

  .زندان و اعدام و سرکوب
هاي این انتقال بزرگ بیش از هر لرزهپیش

ي ایران محسوس است. مردم در درون جامعه جا
حتی بدون آگاهی سیاسی تاثیرات این تغییرات 

بینند و مسلمامی خودي را در زندگی روزمره
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دولت روحانی که اوضاع تغییر وضعیت زنان است.  بهترین دماسنج این

 حادترینبرد این انتقال باشد باید به یکی از دار پیشعمال باید سکان
داد؛ هرچند این نقاط بحران عدم مشروعیت جمهوري اسالمی پاسخ می

اي نیست و از ابتداي عدم مشروعیت براي جمهوري اسالمی موضوع تازه
یکی از  88 اما انتخابات سال ،رو بوده استاش با آن روبهگیريقدرت

نقاط انفجاري بود که در پی آن این بحران گسترش بیشتري یافت تا 
شدن قرار داده و  چند تکهجایی که جمهوري اسالمی را در خطر 

اوضاع و آماده کردن افکار  به دادن توانست براي سامانروحانی نمی
عمومی براي این انتقال سیاسی بدون توجه و تکیه به نیروي زنان 

چون ایجاد وزارت کسب کند. بیهوده نبود که ادعاهایی همموفقیتی 
زنان، برچیدن گشت ارشاد و حفظ حرمت و کرامت زنان، ایجاد فرصت 

زنان  يبرابر براي زنان و مردان و انتقاد از تفکیک جنسیتی، ورود آزادنه
هاي درشت ها، حق برابر تحصیل زنان و مردان و ... تیتربه ورزشگاه

بینیم که این داد و امروز میروحانی را تشکیل می باتیِتبلیغات انتخا
بلکه اشکال جدیدي از سرکوب زنان و تضییع  ،ادعاها نه تنها عملی نشده

 حقوق آنان شکل گرفته است.
ي حسن روحانی در برخورد به زنان بد نیست نگاهی هم به سبقه

که » هاییتوانایی«براي استقرار دولت جمهوري اسالمی بیندازیم، یکی از 
بزرگ کرده است. او در جلد اول  طرحي سکانداري این او را شایسته

کند که مسئول اجراي طرح اشاره می )573 -571خاطرات خود (صفحه 
 کردن حجاب در ادارات مربوط به ارتش پس از انقالب بوده است:  اجباري

بدون مشکل نبود و  1357طرح مساله پوشش و حجاب زنان در اسفند «
 زنان همه اول، گام در …ها مسوولین را به خود مشغول کردمدت تا

 بودند، نفر سی به نزدیک که را ارتش مشترك ستاد در مستقر کارمند
س از گفتگو با آنان قرار گذاشتیم از فرداي آن روز با پ و کردم جمع

زنان کارمند که همگی به جز  .روسري در محل کار خود حاضر شوند
، شلوغ کردنو  غر زدنحجاب بودند، شروع کردند به دو یا سه نفر بی

ولی من محکم ایستادم و گفتم: از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودي 
ي ستاد مشترك حجاب به محوطههاي بیموظف است از ورود خانم

گانه ارتش جلوگیري کند. پس از ستاد ارتش، نوبت به نیروهاي سه
رفتم و همه کارمندان زن را که  رسید. در آغاز به پادگان دوشان تپه

ها هم زیاد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت کردم. تعداد آن
ها خیلی سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم: جا زندر آن

بعد توضیح دادم  "این دستور است و سرپیچی از آن جایز نیست."
نیست، سخن بر سر گوییم چادر سر کنید، بحث چادر مطرح که ما نمی

جا استفاده از روسري و پوشاندن سر و گردن است. در نهایت، در آن
حجابی را به ایم از فردا هیچ زن بیهم گفتم به دژبان دستور داده

  )ما(تاکیدات از  »پایگاه راه ندهند.
کند فقط نگاهی به همین چند سطر روشن می

» یکدمکرات«که چگونه روحانی تاریخا ابتدا به شکل 
کند و بعد هم فرامین مربوط به زنان را دیکته می

نیروي نظامی و تهدید و سرکوب را چاشنی عملی 
کند. بنابراین جاي و می کردن آن فرامین کرده

هاي رنگ و وارنگ براي تعجب نیست که طرح
ي سرکوب و کنترل و حذف زنان در دوره

هاي مختلف جمهوري ایشان در حوزه ریاست
شود و ایشان با بالغ و اجرایی میتصویب و ا

فریبانه و ایهام گفتار موضوع را همان لبخند عوام
 نماید.به ظاهر رد و در عمل تایید می

در دولتم براي «روحانی که بارها در تبلیغات انتخاباتی ادعا کرد:  ـ
اما » دهم.بازگرداندن حقوق ضایع شده به زنان وزارت زنان را تشکیل می

چاکان اصالحات و فعاالن ات و تبلیغات بسیاري از سینهبرخالف تصور
ي جنبش زنان و زنان حکومتی که به این تدابیر دولت براي خودخوانده

ل نداد، یریزي امید بسته بودند، نه تنها وزارت زنان تشکگرفتن خرده
؛ در حالی که ي خود حتی یک زن را هم معرفی نکردبلکه در کابینه

در کابینه که اصوال ربطی به احقاق حقوق زنان در حضور زنان  يمساله
نژاد با معرفی سه تر در دولت احمديرژیم جمهوري اسالمی ندارد، پیش

 به وقوع پیوسته بود. ي وزرازن در کابینه
این هم یکی دیگر از شعارهاي تبلیغاتی روحانی که توانست در دل  -

امید ایجاد کند یا طیف وسیعی از زنان و دختران عاصی و ناراضی نور 
کنم دختران احساس امنیت کاري می«بهتر بگوییم به آن دل بستند: 

نام و نشان از کسی سوال کند. دختران کنند. نخواهم گذاشت ماموري بی
،... در پس این ادعاها اما »جامعه خود حافظ حجاب و عفاف هستند.

مدعی اش ریبانهفبا ادعاهاي عوامکه نژاد احمدي يروحانی حتی به اندازه
هم  (نقل به مضمون) »هاي مردم نیستموي بچه ،مشکل امروز ما«بود 

ر هایش دي کوتاهی شروع به سخنرانینتوانست خوددار باشد و به فاصله
 با رابطه در هیأت وزیرانش جمع در کرد. او» حجاب و عفاف«مورد 
 حجاب الزامی و رعایت عفاف اسالمی يجامعه رد«گوید: می حجاب

 دستور« این که خواهدمی »جوانان ویژهبه مداراخالق مردم«از  و» تاس
 180 بالفاصله که است این سخنرانی از بشمارند. پس محترم را» دینی

 مواضع« از را خود تشکر اسالمی مراتب مجلس گرايواپس ينماینده
 و کنندمی اعالم »عفاف حجاب و موضوع در ایشان مثبت و روشن
 در را دولت راسخ عزم«روحانی  سخنان حسن که وندشمی یادآور

 3.است داده »نشان اسالمی حکم و این فریضه از پاسداري
هاي ارشاد و میزان این در حالی است که روز به روز به تعداد گشت

فصل گرما  باهمزمان شود و ها در امر حجاب افزوده میگیري آنسخت
نیروي بیشتر تقاضاي داده و  قرار» آماده باش جنگی«خود را در وضعیت 

کنند. جنگی یک طرفه که سالیان سال براي کنترل بدن زنان نیز می
با شروع فصل هرساله ادامه داشته است و زنان را نیز آبدیده کرده است. 

گرما زنان زیادي با احساس رضایت قلبی و اطمینان از بروز این برخوردِ 
هاي تابستانی و هم لباس خصمانه باز 
کنند تا بار دیگر تن می بر » ادآز«

شعارهاي تبلیغاتی تهی 
ي شده
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بیهوده نیست که از یک سو خبر از را به سخره بگیرند.  حکومتیان
اندازي یگان راه«از و از دیگر سو  دهندمی» هنجارشکنان«دستگیري 

که  گویدمیریاست پلیس امنیت اخالقی ». ضداغتشاش زنان در تهران
» سالم سازي دریا«در طرح موسوم به  93ابستان اول ت يدر دو ماهه

 نیروي يویژه یگان يفرمانده 4اند.دستگیر شده» هنجارشکن« 700

دهد خبر می» اندازي واحد ضداغتشاش زنان در تهرانراه«از نیز انتظامی 
محل تجمع اعتراضات  يکار اطالعاتی، بازجویی و تخلیه«گوید: و می

واحد ضد «و » هاي پلیس افتخاري استعالیتاجتماعی بانوان از عمده ف
تجمع تعدادي از کارکنان «براي مثال در صورت برگزاري » اغتشاش زنان

 5.»شودنیز وارد عمل می» قزن فالن شرکت به دلیل عدم پرداخت حقو

در پیام تبریک خود به مریم  جمهوررئیس این درحالی است که آقاي 
حجاب فریبانه یک عکس باعوام اربسی بوکشي فیسمیرزاخانی در صفحه

ي ما در حالی که همه 6حجاب از او را نیز منتشر کرد.و یک عکس بی
پیرایشش، بدون دانیم اگر مریم میرزاخانی با همان پوشش ساده و بیمی

زد، حتما اسیر یکی از همین هاي ایران قدم میحجاب در یکی از خیابان
به او به زور چماق و زندان » نیکرامت انسا«شد تا هاي ارشاد میگشت

 .هم که شده بازگردد
در کجاي قانون اساسی مجوز «این هم یکی دیگر از ادعاهاي روحانی:  -

ها ها و محروم کردن زنان از برخی از رشتهتفکیک جنسیتی در دانشگاه
کند؟ طرح عنوان شده است؟ کدام اصل قانون این موضوع را تأیید می

ایرانی  يرح غیرکارشناسی است که با جامعهتفکیک جنسیتی یک ط
  »تطبیق ندارد.

مدارس و  اما این ادعا با طرح نصب منشور حجاب بر سر در وروديِ
هاي سازيِ مدارس دختران و تاکید بیش از پیش بر ایجاد دانشگاهمَحرم

هاي دانشگاهی براي زنان، تک جنسیتی و محدود کردن بسیاري از رشته
هاي تحصیلی ممانعت از تحصیل در بسیاري از رشتهتفکیک جنسیتی و 

گزینی ... چه ارتباطی براي زنان و تغییر کتب درسی در این راستا، بومی
 دارد؟! 

ي تفکیک جنسیتی در حیطه» دستاورد«عالوه بر موارد باال آخرین 
تکریم بانوان در شهرداري  طرحِ«نام  تحتِ» محمدباقر قالیباف«طرح 
ي شوراي عالی انقالب فرهنگی در سال بر اساس مصوبه است که» تهران

(و تا امروز ابالغ شده حجاب و عفاف  در راستاي گسترش فرهنگِ 84

را  »ايشعبده«اجرایی نشده)، باید دید به چه علتی شهردار تهران چنین 
تکریم «هدف با که در این زمان از آستین بیرون کشیده است. این طرح 

... در پی  و جایگاه زن در خانواده و» غیرت دینی« و تاکید بر» زنان
جداسازي جنسیتی محیط کار است و به مدیران اجازه 

دهد که حتی مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، نمی
تایپیست و مسئول پیگیري و ... زن استفاده کنند. در اصل 

عالوه بر  ،کار با تفکیک جنسیتی بیش از پیش در محیطِ
یتی و ابژکتیو به زنان، باعث ترد، اخراج و تشدید نگاه جنس
کاري و از دست دادن فرصت نشینی و بیتعدیل نیرو، خانه

ن خصوصا در اانحصاري از مرد يکاریابی براي زنان، استفاده
و ... و در نهایت حذف هر چه بیشتر  هاي باال و مدیریتیرده

 جاستي اجتماعی و کار خواهد شد. جالب اینزنان از حیطه
معاون » شهیندخت مالوردي«مخالفتی که  که برخالف ژستِ

 ينماینده 183جمهور در امور زنان و خانواده گرفت، سریئ
و مجلس به سرعت از آن حمایت کردند و خواستار الگوبرداري 

زن مجلس نیز با حرارت  ينماینده 9 ؛اجرایی شدن آن در سایر نهادها شدند
کشور دولت  وزارت بازرسی تاهی رئیس از این طرح دفاع کردند؛ همچنین

 این يابالغیه اجراي در» تهران شهرداري جهادي اقدامِ«از  روحانی نیز
 رضایت اعالم و قدردانی عفاف و حجاب فرهنگ ترویج راستاي در خانهوزارت

 موضوع با کشور وزارت يابالغیه اجراي در قالیباف دکتر« که افزود و کرد
 تا شد پیشرو تهران شهرداري مجموعه در افعف و حجاب فرهنگ ترویج

 ».باشیم زمینه این در نهادها نیز و هادستگاه سایر الگوسازي شاهد انشاءاهللا
تهران نیز از قالیباف خواسته تا جداسازي  يچنین علی مطهري نمایندههم

کوتاه نیاید. وزارت کار » هاهجمه«کامل محل کار زنان و مردان در برابر 
ي جداسازي کارمندان زن از مرد را ز شهرداري نخواسته بخشنامهگوید امی

مصطفی پورمحمدي،  .هاي اسالمی نیستملغی کند و این مخالف ارزش
وزیر دادگستري دولت تدبیر و امید، هم که قبال تفکیک محل کار زنان از 

خوانده بود، گفت که جداسازي جنسیتی » هاهمخوان با ارزش«مردان را 
تر این در حالی است که پیشبرد... ارمندان و کارگران را باال میوري کبهره

طلبی خود با جوسازي حول تفکیک جنسیتی سعی در گرم مدعیان اصالح
 84ل ساکه  داشتند؛ و وقتی» اصالحات«کردن تنور انتخابات به نفع جناح 

نژاد براي اولین بار در انتخابات ریاست جمهوري شرکت کرد، یک احمدي
نژاد گفتند اگر احمديایجاد شده بود که می آناناي از سوي رسانه فضاي

رو براي ها هم جداسازي خواهد شد، یک طرف پیادهروبیاید حتی پیاده
ي حسن اما اکنون در دوره .ها خواهد بود و یک طرف براي آقایانخانم

زي جداسا يها شاهد به سرانجام رسیدن پروژهروحانی در ادارات و سازمان
هاي مختلف این رژیم در شود جناحباز هم آشکار ، تا زنان و مردان هستیم

ماهوي با یکدیگر ندارد، حتی اگر  کوب مردم و خصوصا زنان هیچ تفاوتسر
  .پراکنی در بین مردم به انتقاد از هم بپردازندبراي توهم

 چهاما بدون مبالغه در صدر این لیست کذایی در مورد زنان، آن
زنان را به جمهوري اسالمی  تهاجم سیستماتیک یاستس تعمیق

به حجاب » افزایش جمعیت«دهد، اضافه شدن طرح بارزتر نشان می
بدن زن در رژیم جمهوري «ي طور که در مقالههماناجباري است. 

به تفصیل تاکید داشتیم، این طرح که از اولین روزهاي روي کار  7»اسالمی
هاي موج ده است، یکی از بارزترین نشانهآمدن روحانی با جدیت کلیک خور

هم در جهانی که به علت جدید سرکوب و به عقب راندن زنان است، آن
» مازاد بشر«اي به نام داري پدر/مردساالر ما با پدیدهکارکرد نظام سرمایه

 1392کمپین انتخاباتی محمدباقر قالیباف 
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 ،ها زنورده است که زندگی میلیونرو هستیم که شرایطی را به وجود آبهرو

ها را به توان آنشود و به همین دلیل میرف تلقی میمصمرد در جهان بی
شان را معامله کرد، مورد تجاوز قرار داد، به عنوان کاال بردگی گرفت، یا جان

مانند » موقعیت جنگی«صادر یا واردشان کرد، گرسنه نگاه داشت و در 
... این در حالی است که شرایط داخلی  شان کرد وگوشت دم توپ سالخی

ها زن و مرد یز متاثر از شرایط جهانی است و در شرایطی که میلیونایران ن
کودکان کار  ن،نشین، مهاجرین افغاهري و حاشیهکارگر، دهقان، مهاجرین ش

ترین نیازهاي زندگی، از ... به علت فقر و گسترش شکاف طبقاتی از اولیه و
ات مسکن مناسب، غذاي سالم و کافی، آب آشامیدنی سالم، پوشاك، خدم

پزشکی و بهداشتی، مدرسه، کار و دستمزد عادالنه و برابر و حتی محیط 
زیست سالم و هواي پاك براي تنفس محرومند، در شرایطی که 

هاي هزاران زن در زیر بار تامین حداقل نیازهاي معیشتی براي خود استخوان
 شان خرد شده، هزاران نفر براي تامین حداقل معیشت بدن خود راو خانواده

ي یک زندگی رسانند، هزاران زن به علت فقر و اعتیاد از ادامهبه فروش می
شان را به شان زندگیاند و یا عواقب اعتیاد همسر یا فرزندانسالم باز ایستاده

در پی گرفتن » عدالت اسالمی«هاي روتباهی کشانده است، هزاران زن در راه
» آزادي«شان را بهاي شان عمر و جان و نشاططالق یا حضانت فرزندان

ازدواج  ،مذهب ،خانواده، سنت، عرف از اجبار» دخترِ فراري«کنند، هزاران می
پیوندند، فروشان و معتادین میها و تنخواباجباري و ... به صف کارتن

ي هزاران کودك سرگردان در خیابان زندگی و سالمت و نشاط و آینده
پیوندد تا تباهی میه تفاوت ببیچون ذرات غبار در جلوي چشم ناظران هم

فروشی و ي کار مزدي و بردگی و فساد و زورگیري و داللی و تنچرخه
ها و ها، استعدادها و خالقیتقاچاق و ... بگردد و آرزوها، توانایی

کرده و تحصیل نکرده در زندانی به نام ها زِن تحصیلهاي میلیونبلندپروازي
ي وظیفه افتخارِ پر عنوانِ  تحتِ  داري وخانه» فشری« کارِ خانه و تحت عنوانِ 

شان تبدیل به آهی مادري و حفظ کیان خانواده در مقابل چشمان »مقدس«
شود که از پشت دیوارهاي خشن و سرد خانه راهی به بیرون سرد و سیاه می

هاي مقاربتی و انواع بیماري یا ... یایابد، خیل زنانی که با سرطان سینه نمی
») غیرشرعی«و » شرعی(« فروشیخاطر روابط جنسی غیرایمن و تن ایدز به

بینند، انبوهی از دختران نابودي می ي پرتگاهخود را در لبه و ... و اعتیاد
کنند آزادانه تصویر خود شان هم جرات نمیجوان که حتی در رویاهاي شبانه

وم ورزشی یا ... را با موي پریشان سوار بر موتور یا دوچرخه و یا در یک استادی
شان افزوده و عمق افسردگی گسترهروز بر  ببیند، عجیب نیست که هر

ي روشن و قابل دسترس دست به شود و بدون تصویري از یک آیندهمی
در این شرایط صحبت از ازدیاد مسلما ...  و زنندخودکشی و خودسوزي می

، تنبیه و قطعی به بندگی و بردگی کشیدن چندباره جمعیت یعنی فرمانِ 
 رژیمو اجباري  اند و پا را از مرزهاي تعیین شدهمجازات زنانی که جرات کرده

اند و یا قدرت و ظرفیت این را جمهوري اسالمی بیرون گذاشته ستیززن
 دارند که این مرزها را بشکنند. 

هاي ي ازدیاد جمعیت در رسانهو روزمره تبلیغ و ترویج همه جانبه
گیري از بارداري و تعیین مجازات زشی، ممنوعیت پیشجمعی و سیستم آمو

گیري از بارداري و قانونی و قضایی براي آن، جلوگیري از فروش وسایل پیش
انواع سقط  اعمال جراحی و اضافه کردن وازکتومی و توبکتومی به لیستِ 

تر ممنوع بود، برداشتن دروس دانشگاهی پیرامون آموزش جنین که پیش
رسانی در مراکز لوگیري از بارداري، ممنوعیت آگاهیروابط جنسی و ج
جلوگیري از بارداري و کنترل موالید و  تر مرکز تبلیغِبهداشتی که پیش

اي کنترل بدن، اراده توزیع کاندوم مجانی بودند و ... نشان از موج جدیدي بر
ي بین زن و مرد است. و تثبیت جایگاه فرودست او در رابطه و اختیار زن

 پایانِ ي بیرك و روشن حکومت براي گرفتار کردن زن در زنجیرهتالش 
بارداري، زایمان، شیردهی، مراقبت و تربیت کودك و ... بارداري مجدد عالوه 
بر فرسوده کردن و تخریب بدن زن و از بین بردن سالمتی و نشاط و توان 

ي اجتماعی هم او کشی در حیطهجسمی و ذهنی او به عنوان ماشین جوجه
به لحاظ  هم گري اجتماعی حذف کرده وي کار، فعالیت و دخالتچرخهرا از 

نماید. هرچند تاثیرات این سیاست بسته به اقتصادي وابسته به مرد می
تر باشد و تر یا بسیار مخربتواند قابل اغماضمی ،متفاوت طبقات اجتماعیِ

و حتی  کماکان زنان طبقات فرودست به علت محرومیت از دانش و آگاهی
اقتصادي و ... هم بیشتر در معرض بهداشتی و سواد و امکانات رفاهی و 

و هم تاثیرات آن چندین گرفت پیروي از این طرح و عواقب آن قرار خواهند 
 تر و حتی کامال مخرب خواهد بود. بارتر و عمیقبرابر زیان

حکیم در این بین اما تاثیر و اهداف ایدئولوژیک این طرح براي تثبیت و ت
ي باالتري اسالمیتِ دولِت جمهوري اسالمی نه تنها کم نیست بلکه از درجه

برد هاي مختلف جمهوري اسالمی که در پیشهم برخوردار است. جناح
ي سازش با آمریکا) اي (بخوانید نحوهي هستهسیاست خارجی و حل مساله

برد سیاست شکه در پیاند و با وجود اینهنوز با هم به توافق کامل نرسیده
داخلی و خصوصا سرکوب مردم، زندان و اعدام و شکنجه کامال با هم 

هاي اجرایی آن بخشا اختالف سلیقه دارند، اما در طرح و فقط لقولندامتفق
هاي ها و طرحسرکوب زنان و اهمیت حیاتی آن و حتی فرم يدر مورد مساله

یکدیگر را تشویق و ترغیب امال با هم توافق داشته و مربوط به آن، ک اجرایی
اهمیت سیاسی و  تبرد طرح ازدیاد جمعیکنند. همین اتحاد باال در پیشمی

رساند. عدم تمایل بخش وسیعی از جوانان (زن و ایدئولوژیک مساله را می
مرد) به ازدواج و تشکل خانواده و عدم تمایل زنان به فرزندآوري و آمار بسیار 

ها و معیارهاي اسالمی غیرقابل جبرانی به ارزشي باالي طالق هر کدام ضربه
دهد که و زیر سوال کشیدن هنجارهاي اسالمی است. آمار رسمی نشان می

که اکثریت  )1391(آمار سال  شوددرخواست طالق مطرح می 438روزانه 
و   هاست؛درصد طالق 50سال اول ازدواج  5و طالق در  آنان زنان هستند

و در اصل سال درصد رشد داشته  3,4، 92و  91ي هادر بین سالاین آمار 
از سوي دیگر افزایش  سال گذشته بوده است. 5رکوردار طالق در  1392

و اشکالی از زندگی مشترك جوانان بدون ازدواج و  8مادران سرپرست خانوار
را به عنوان یک سلول » کیان خانواده«ي ... همه مسایلی است که مساله

و یک شاخص  پدر/مردساالر داريرد نظام سرمایهادي مهم از کارکصاقت
اخالقی مهم اسالمی براي بازتولید ایدئولوژي اسالمی و روابط 
پدر/مردساالرانه در معرض خطر بسیار جدي قرار داده است. بنابراین 

شان در خانه به عنوان محور »طبیعی«بازگرداندن زنان به نقش و جایگاه 
ترین داري و مادري زن از مهمبر نقش خانهتحکیم روابط خانواده و تاکید 

 هاي جانبی است. اهداف طرح ازیاد جمعیت و سایر طرح
در این میان یک عامل خارجی دیگر نیز روي این طرح و اهمیت اجرایی 

هم و آن سزایی داشته و داردي زمانی خاص اهمیت بهشدن آن در این بازه
گراي هاي واپسقدرت جنبش تغییر جغرافیاي سیاسی منطقه و باال رفتن

سنی و سلفی در منطقه و جهان است که تاثیرات داخلی نیز داشته و باعث 
هاي سلفی گیري جنبشهاي سنی مذهب و شکلتحرك بخشیدن به اقلیت

ها هاي مذهبی که سالدر داخل کشور نیز شده است که اتفاقا این اقلیت
ومت مرکزي و شونیسم حک از طرف عالوه بر ستم مذهبی زیر سرکوب ملی

هاي تحت ملت اند تا خشم به حقِ اند امروزه فرصتی یافتهفارس و شیعه بوده
گرایانه و مذهبی خود قرار دهند که ایران را در خدمت اهداف واپسدر ستم 

ي اسالمی شده این تلفیق خطرناك باعث وحشت دولت شونیست شیعه
تژیک بتواند نیروي ااسترکه چه به لحاظ تاکتیکی و چه است و براي این
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جمهوري اسالمی که امروز در مقابل ”
هاي اسالمی از القاعده گرفته هاي جنبشگريوحشی

و النهضه و ... داعش  هاتا بوکوحرام و سلفیست
(دولت اسالمی عراق و شام) سعی دارد با انتقادات 

، و »مدرن«، »مترقی«هاي تستلویحی و جانبی، ژ
تواند کتمان کند دیپلماتیک به خود بگیرد؛ اما نمی

 “ .ها خود اوستکه پدر معنوي تمام این جنبش

اي و جهانی را تامین نماید، کافی براي مقابله با این موج داخلی و منطقه
. ي ازدیاد جمعیت شیعه را آشکار و نهان در دستور کار قرار داده استمساله

هاي آشکار آن تاکید عریان امامان جمعه بر افزایش جمعیت شیعه از نشانه
و دیگري عدم اعمال طرح ازدیاد جمعیت سنی در کشور جمعیت در مقابل 

 . این تبلیغِآوري کاندوم و ... استنشین از جمله جمعدر مناطق سنی
تواند نقش متحدکننده در بین فاشیستی براي ازدیاد جمعیت شیعه هم می

نشین گري و سرکوب و خانهنیروهاي ایدئولوژیک نظام حول پرچم شیعی
هاي فاشیستی و مادي و انسانی جنگ کردن زنان داشته باشد و هم نیروي

 ارتجاعی آتی را تامین نماید.
سیون در تحلیل از طرح ازیاد یهرچند استدالل بسیاري از نیروهاي اپوز

داري به تامین جمعیت نیاز دولت سرمایه
طور که نیروي کار مازاد است، اما همان

این نیروي مازاد در  اشاره شد، تر همپیش
ار گسترده وجود دارد و جهانی و بسی بعادا

اکنون جمهوري اسالمی نیز به عنوان یک هم
داري از مواهب این مازاد دولت سرمایه

برخوردار است، هرچند اجرایی شدن این 
تواند به شکل جانبی به تراکم نیروي طرح می

خرید نیروي کار  قیمت کار مازاد و کاهش
اما در تاکید براي اجرایی شدن  ،یاري برساند

تواند عمده باشد و ما این طرح نمی قطعی
توانیم بدون نگاه به اهمیت جایگاه نمی

فرودست زن در خدمت به روابط 
و حیاتی آن براي یک حکومت  داري و اهمیت ویژهرمایهسپدر/مردساالر 

تئوکراتیک و خصوصا در جغرافیاي سیاسی جهانی به این نوع مسائل از 
چون در پی تحلیل نادرست،  ؛بپردازیم ي صرفا اقتصادي و اکونمیستیزاویه

سال پیش در پی ندیدن  35طور که پاسخ نادرست هم خواهد آمد. همان
گیري و استقرار جمهوري اسالمی راه براي ي زنان در شکلاهمیت مساله

 تشکیل یک دولت اسالمی باز و تسهیل شد؛ امروز نیز با ندیدن اهمیت این
 ،رکوب زنان در اشکال مختلف قانونیو اهمیت موج س کالن سیاسیتغییر 
ها توانیم خطرها و فرصتعرفی و فرهنگی و ... نمی ،مذهبی ،نظامی ،قضایی

  را درست تشخیص دهیم. 
توان و نباید در چارچوب امروز دیگر اهمیت موضوع ستم بر زن را نمی

ي بقاي جمهوري اسالمی جدا از شرایط جهانی دید. ما چه داخلی و ادامه
یم و چه نخواهیم، ستم بر زن به شکل عینی وجود دارد و هم براي بخواه

داري پدر/مرد ساالر اهمیت حیاتی دارد و هم براي بقاي سیستم سرمایه
» آلترناتیو«هاي تئوکراتیک اسالمی که دیرك و محور اصلی استقرار دولت

هاي اسالمی (چه شیعه و چه سنی) ارتجاعی آنان وضعیت زنان در دولت
داند که چگونه جمهوري اسالمی کس بهتر از ما زنان ایرانی نمیو هیچاست؛ 

سال پیش مساله ستم بر زن و  35از معاصر،  به عنوان اولین دولت اسالمیِ
سرکوب ایدئولوژیک و سیاسی زنان را به شکل کامال سیستماتیک در دستور 

عا کند، را دارد که اد» خارافت«این  کار قرار داده است. جمهوري اسالمی
ترین و قرن بیست ویکم با اتکا به ارتجاعی» مدرنیته«توان در عصر چگونه می

سال پیش زنان و متعاقبا جامعه را به عقب  1400قوانین مذهبی متعلق به 
بازگرداند. زمانی که محمدجواد الریجانی، مقام ارشد قضایی و دبیر ستاد 

که جمهوري اسالمی به کند تاکید می» حقوق بشر قوه قضائیه«موسوم به 
کند و از اجراي این احکامی مانند اعدام و سنگسار در قوانین خود افتخار می

ي سال تجربه 35احکام هم ناراحت نیست؛ بسیار واضح است که بعد از 
گرایی خود اعدام و کشتار و شکنجه و ... نه تنها شرم و ترسی از بیان واپس

قراول استقرار دولت اسالمی ر و پیشندارد بلکه خود را به درستی سردمدا
داند. جمهوري اسالمی که امروز در مقابل متکی بر قوانین اسالمی می

هاي اسالمی از القاعده گرفته تا بوکوحرام و هاي جنبشگريوحشی
ها و النهضه و ... داعش (دولت اسالمی عراق و شام) سعی دارد با سلفیست

، و دیپلماتیک به »مدرن«، »مترقی«ي هاتسانتقادات تلویحی و جانبی، ژ
ها خود تواند کتمان کند که پدر معنوي تمام این جنبشخود بگیرد؛ اما نمی

ها و تیرخالص ها، سربریدنرسد کشتار و اعداماوست. اگرچه به نظر می
هاي سنی و سلفی و مشخصا داعش در قیاس با ها و ترورها ... جنبشزدن

ه داراي ساختار امروزین ک جمهوري اسالمیِ
و روابط دمکراتیک و » دمکراتیک انتخاباتی«

 مذاکرات جهانی است بسیار وحشیانه و بدوي
بک خواهیم دید که این ما با یک فلشاست، ا

ي ي دمکراتیک زادهدولت پوشیده در البسه
ریزي و جنون و سردمدار آن همین خون

بدون  ،امروز اسالمیِ  آیا جمهوريِ. است
جباري و برخورد وحشیانه به فرمان حجاب ا

عد کشوري، کشتار ها در بُ زنان در خیابان
 ،ردکُ ملل و سرکوب خلق ترکمن و

کشتار  ،تیرخالص زنی، شکنجه و زندان
خصوصا  سیاسی در ابعاد یک کشور یانزندان

و  60ي ي کشتار زندانیان سیاسی دههفاجعه
ها در خیابان و م آنسیون و اعدایفعالین سیاسی و اپوزسرکوب  ،67تابستان 

هاي وحشیانه براي تغییر ایدئولوژي، ها، شکنجهها در روزنامهدرج اسامی آن
 رگران با توابین، تروتجاوز به دختران باکره در زندان و ازدواج شکنجه

اپوزسیون در داخل و خارج کشور و سرکوب دانشجویان و زنان و کارگران و 
! تمام این جنایات در دولت جمهوري حذف دگراندیشان و... وجود داشت؟

اسالمی ایران نه تنها پایان نیافته، بلکه ابعاد و اشکال دیگري به خود گرفته 
انداز را مشکل اسالمی تصور این چشم يي جمهوراست. نگاهی به تاریخچه

کند یا در معابر اعدام و نشین مینماید که داعش که امروز زنان را خانهنمی
هاي هایش را براي ایجاد رعب در شبکهگريیا فیلم وحشیکند کشتار می

کند یا به کند، یا زنان را به اجبار وارد جهاد نکاح میاجتماعی پخش می
سال دیگر و  10سال دیگر بلکه  35کند و ... نه سازي جنسی میاجبار ناقص

جمهوري اسالمی، پاي میز مذاکرات با » دستاوردهاي«با اتکا به تجربیات و 
ي اروپا و آمریکا بنشیند یا متحد استراتژیک روسیه و چین یا پشتوانه

اتفاقا  در روابط امپریالیستی غوطه بزند و هاي ارتجاعی منطقه باشد وجنبش
ادعاي ضدامپریالیست بودن و ضد آمریکایی بودن هم بکند؟! با تمام این 

سمبل و خواهد رهبر، نماد، تفاسیر است که جمهوري اسالمی کماکان می
نیروهاي ارتجاعی در منطقه و جهان باشد و نیروهاي امپریالیستی » پیشتاز«

او را طرف معامله و مذاکره براي کنترل منطقه بدانند. از این زاویه و براي 
ایفاي این نقش جمهوري اسالمی در این اجبار قرار دارد که کماکان با تحت 

مطلوبش به هر شکل  فرودستِ تها به موقعیفشار قرار دادن زنان و راندن آن
ممکن خود را در موقعیت یک کشور قدرتمند اسالمی قرار دهد تا قدرت 
رقابت با سایر نیروهاي اسالمی جدیدالتاسیس را هم داشته باشد و از دیگر 

داري پدر/مردساالر بوده و ي مناسبی براي گسترش روابط سرمایهسو گزینه
جهانی شده و حل بحران سرمایه و تعریف داري بتواند به رشد روابط سرمایه
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هاي جدید سرمایه نیز یاري رساند و از دیگر سو مانع از بنديو تحکیم بلوك

 ياع آشفتهضتشدید تضادهاي داخلی گردد. بی دلیل نیست که در این او
و با پا به قعر ده یزنان را با دست پیش کش طرفداخلی و جهانی از یک 

نیروي کار فوق ارزان زنان و نقش آنان در تولید و بدون اتکا به  و راندمی
قادر به بازتولید سود دار و ... گاري زنان خانهبازتولید نیروي کار و بی

دیگر براي تحکیم ساختار روبنایی خود به  طرفاز  دارانه نیست وسرمایه
تشدید هر چه بیشتر پدرساالري اسالمی در سطوح و اشکال مختلف نیازمند 

وده نیست که در این بازار آشفته کماکان در پی نزدیک کردن است. بیه
گیر گر و ضربهزنان است تا بتوانند توجیه يبخشی از جنبش خودخوانده

افزایش « طرح دوفوریتی بخشی از اوضاع و شرایط باشند. کسانی که تعلیق
در  )هاي دائم جلوگیري از بارداريطرح محدودسازي روش( 9»نرخ باروري
کنند و به به عنوان دستاورد دولت روحانی ستایش و تقدیر می مجلس را

جاي توضیح دادن سختی اوضاع و قهقرایی بودن شرایط براي زنان در پی 
ي متوالی ، بخشی از آنان آشکارا دو دههتوجیه اوضاع و مسببین آن هستند

مجدانه در پی نهادینه کردن تفکرات پراگماتیستی در درون جنبش زنان و 
ا در بین زنان و دختران جوان و نوجوان ناراضی هستند تا با انواع و خصوص

گران ذره توان با مدارا و مماشات با ستماقسام متدها متقاعدشان کنند که می
ترین حقوق ترین و اولیهپا افتادهبه پیشِ» بدون هزینه«ذره و تدریجی و 

ها را فراهم ا باالییزنی بدست یافت، فقط کافی است امکانات کافی براي چانه
پذیر در هاي امکانها و پیروزيي هوشمندانه از فرصتآورد این یعنی استفاده

کردند برابر زن و مرد را دستاورد قلمداد می يلحظه؛ کسانی که تا دیروز دیه
ي سنگسار) و براي پیدا کردن (بخوانید خاك کردن برابر زن و مرد در چاله

کردند و هاي مذهبی را زیرو رو میسالم، قرآن و کتاباز ا» ورانهزنیر تفاس«
امروز تصویب نشدن نشستند و ... باید هم ها بست میاهللاي آیتجلوي خانه

ات طرح مجرمانه شمردن جلوگیري از بارداري را یئضرب العجل و جز
پیروزي «نشینی زنان یک دستاورد بدانند و بدین شکل هر روز هر عقب

 . نامیده خواهد شد» طلبانههوشمندانه و فرصت
تک ما سوال اصلی پیش روي تکاین در همین شرایط است که دوباره 

یرد که آیا موضوع توصیف و بدتر از آن توجیه اوضاست یا گزنان قرار می
ن در دپاسخ واقعی به این سوال عینی قدم گذار ؟توضیح و تغییر آن است

اي و هم تغییري ریشهد، آنراهی است که به کشف علل و تغییر آن بینجام
عمیق و انقالبی که بتواند، پیش درآمد خلق جهانی به کلی متمایز باشد. آیا 

مان و در تمام ابعاد آن باید با مبارزه به ما زنان که در زندگی روزمره
م در توانیمی ،ها دست پیدا کنیمترین آنپا افتادهمان حتی پیشاهداف

فردي راهی به سمت  و خوديبهخود ،روزمره ،نهایت با این مقاومت طبیعی
پایان گذاشتن به این شرایط و تغییر جایگاه زنان در روابط اجتماعی  ينقطه
ي بخشی از حاکمیت چنین آیا برخالف ادعاهاي سی و چند ساله ؟بیابیم

حکومتی که تارو پودش بر اساس ستم بر زن و به بند کشیدن آن ساخته 
ي توهم هرچهار سال و قابل تحمل کرد؟ آیا تجربهتوان تعدیل شده را می

براي اندکی و فقط اندکی بهبود اوضاع کافی نیست؟ چرا  »انتخابات« یک بار
باید به جاي متوهم کردن نسل جوان به اصالحات ناممکن، آنان را با نما 

و چرا ما زنان ایرانی که بیش از  ؟رو کنیمي انقالبی روبهواقعیت سخت مبارزه
توانیم و باید ي چندین دهه حکومت تئوکراتیک را داریم میزنان تجربه سایر
هاي ضدزن باشیم؟ ما که هم شاهد مبارزه با استقرار حکومت قراولپیش

توان  ،داري اسالمی هستیم نه تنها تجربهوضعیت زنان در یک دولت سرمایه
وظیفه داریم المی را داریم بلکه سکافی براي مقابله با جمهوري ا يو انگیزه

توانیم و باید این نقطه پایانی بر این اوضاع در منطقه و جهان بگذاریم. ما می

دولت  ري تاریخی را با جدیت بر دوش خود ببینیم که به علت استقراوظیفه
جمهوري اسالمی ایران بود که بنیادگرایی در جهان یک پایگاه قدرتمند و 

 هاي این بنیادگراییِ با تخریب پایه الجیشی پیدا کرد و این ما هستیم کهسوق
بهار واقعی براي وزش نسیم  پیشتازتوانیم به راستی می ،از درون پوسیده

رهایی زنان در منطقه باشیم. متحد اصلی ما زنانی هستند که امروزه در 
هاي کشورهاي امپریالیستی و نعلین ارتش يهامنطقه در زیر پوتین

 يوختن و له شدن هستند. ما بدون مبارزهاي در حال سگرایان منطقهواپس
موقعیت جهان، هم در  گرا که امروزه هر دو درتوام با این دو قطب واپس

م راهی براي رهایی زنان در نیتوانمی ،هستند در حال گسترشمتزلزل و هم 
منطقه و جهان بیانیم. ما زنان ایرانی سرشار از خشم و تجربه، دست 

علیه  ي متحد مبارزهفشاریم تا جبههجهان میمان را در تمام خواهران
داري پدر/مردساالر و بنیادگرایی مذهبی را در ابعاد جهانی تقویت سرمایه

ي خواهد بود اما مبارزه سختی يمبارزه ،اریم که این مبارزهیقین دنماییم و 
ي است که ارمان در تمام جهان ابزي ما و تجربیات خواهرانساله سی و پنج

ایم. پیش به سوي تغییر انقالبی در احتی و بدون هزینه به دست نیاوردهبه ر
 ✦جهت رهایی زنان!

  
  پانویس:

دانشگاه  و استاد دانیاضیر ،تهران ،1356 اردیبهشت يادهز، خانیامریم میرز -1
ترین جایگاه سالگی و در دانشگاه استنفورد به عالی 31است. او در  استنفورد

شد، که باالترین  مدال فیلدز ، برنده2014در سال  و ، رسیدمقام استادي نشگاهی،دا
  ت.اس فیلدز جایزه جایزه در ریاضیات است. وي نخستین زن و نخستین ایرانی برنده

ممنوعیت بازکردن حساب بانکی کوتاه مدت و دراز مدت براي فرزندان توسط  -2
 زنان

www.1oo1nights.org/index.php?page=1&newsitemId=9324  
 72 شهریور 76 تاریخ در ایلنا از گزارشی -3
4--people-arrested-police-iran-www.radiofarda.com/content/f2 

hijab/26542941.html-program-summer-beach 
ولی اعضاي اصلی از کادر  »افتخاري«ن یگان، ای عمده افراد تشکیل دهنده« -5

بدنه اصلی واحد ضد اغتشاش زنان در حد یک گردان و « ،»نیروي انتظامی هستند
هاي آموزش«است و اندازي شدهراه» نفر در تهران به صورت آزمایشی 500حدود 

 هاي هوانوردي، چتربازي،هاي افتخاري آموزشاند. همچنین پلیسالزم را فراگرفته
هایی همچون طرح دریا نیز توانند فرا گیرند و در طرحپاراگالیدر و اسب سواري را می

  ....»کنندبا ما همکاري می
https://hra-news.org/fa/women/zanan  

 : اشبوكي فیسدر صفحه پیام تبریک روحانی -6
www.facebook.com/photo.php?v=547440308715726&set=vb.32037
4868088939&type=2&theater  

 روز دولت روحانی 100، در بررسی 31ي مارس شماره 8ي نشریه يسرمقاله -7
 زندگی تنها که خودسرپرست زنان تعداد  دهد کهمان آمار نشان میگزارش ساز -8

 داده اختصاص خود به را زن سرپرست داراي خانوارهاي کل از درصد 40,8 کنندمی
و خراسان  نفر 236 و هزار 211 با تهران کشور هاياستان بین در چنینهم. است

ه زنان سرپرست خانوار هایی هستند کنفر بیشترین استان 292هزار و  98رضوي با 
 .اندرا در خود جاي داده

این طرح سه ماده واحده دارد که »: ... صویب کلیات طرح افزایش نرخ باروريت« -9
در صورت تصویب نهایی در جزئیات، همه اقدامات جراحی که صرفاً به منظور 

منوع پیشگیري از بارداري صورت گیرد، به استثناي موارد مرتبط با تهدید سالمت، م
قانون مجازات  624است و مرتکب به تناسب مشارکت به مجازات مندرج در ماده 

 ...اسالمی (تعزیرات) محکوم خواهد شد
www.iribnews.ir/NewsBody.aspx?ID=52285 
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 گران اسرائیلیزنان و اشغال   

 

  غزه:  

  

 

 

 

 نسیم سعادت

زن جوانی در 
تر خردسالش را که دست دخحالی

در یک دست گرفته و با پاي برهنه 
بروي زمین داغ، ناهموار و پر از سنگ 

کشاند، دست می سرعته و کلوخ ب
کودك  يدور باالتنه هدیگرش را ب

دیگرش حلقه زده تا او را در میان 
سختی نگاهدارد. او در ه زمین و هوا ب
فکر  رسد سخت درنظر می حالی که به

ند که خود و کاست، تالش می
فرزندانش را به سرعت به محل 
امنی برساند. اما آن محل امن 

کجاست؟ در غزه چنین مکانی وجود 
به همین دلیل هر کسی در هر  ندارد،

 دود. جهتی می
و  هامدارس، بیمارستان ها دائما در حال شلیک است.بار صهیونیستآتش

صطالح امن براي اي سازمان ملل که قرار بود محل بههاحتی ساختمان
از  شان در اثر جنگيهایی که خانههامصدومین و یا خانواده کودکان، بیماران،

 در امان نیست.  هابار صهیونیستبین رفته است، باشد نیز از آتش
شاید همین است که فکر این زن جوان را به خود مشغول کرده است. به 

اگر جنگ فروکش کرد و خود و  برود؟ چگونه فرزندان خود را تغذیه کند؟ کجا
خود را باز  يفرزندانش جان سالم بدر بردند، چگونه زندگی، خانه و کاشانه

 سازي کند. 
همسرش کجاست؟ شاید قبال در جنگ کشته شده است و یا زخمی 

شاید هم اسیر شده و یا در زندان است؟ البته شانسی هم وجود دارد که  است؟
گردد و یا در زیر بمباران اسرائیل میدر جایی دیگر در به دنبال لقمه نانی هدرب
  در است.هدرب

دهد که در کنار جسد فرزندش که در یک میتصویر دیگر زنی را نشان 
 ،نگردمیدر حالی که با نگاه دردمندش به صورت او  هوایی کشته شده يحمله

ته در حال گریه و زاري است. زن دیگري که خشم تمام وجودش را فرا گرف
کنارش یک  سرنشینی که دري در هم کوبیده شده و بیهااست، به ساختمان

 کند.میبرپا شده، اشاره  چادر کوچک آبی رنگ
در همین حال تصویر کودکی خردسال که حتی هنوز راه رفتن را 

ي اطرافش همگی در هم کوبیده هابینیم و در حالی که ساختمانمینیآزموده، 
 دنبال مادر وهو سرگردان گویی ب کنانپر از اشک، گریه اند، وي با چشمانیشده

 خیزد.میگردد، بر روي زمین مییا خواهر خود و یا یک آشنا 

رسد، میزده فرا خراش که از این سرزمین جنگدر میان انبوه تصاویر دل
گري یی از نهایت ستم و وحشیهاگوشه توان بهمی

 ان پی برد.و حامیان امپریالیستی آن هاصهیونیست
نفر از زنان و مردان  2000گري که جان بیش از وحشی

نفر  10000 شان را گرفته است، حدودو فرزندان
 12000العضوکرده، بیش از را زخمی و ناقص

 و یک چهارم هزار خانه را در هم کوبیده
میلیون ساکنان غزه را  1,8 از

ي هادر پناهگاهکه خانمان کرده بی
و یا شاید هم ویالن و  ؛موقت جا داده
 سرگردان کرده است. 

تصویر زنان و کودکان غزه گویاي بعد دیگري 
ت. بیان استواري سهااز این جنایات صهیونیست

گذشته با عظمت  يدهه 7نزدیک به زنانی است که 
خود را از دست  ياند، خانه و کاشانهي خود را از دست دادههاتمام، جگر گوشه

چنان با امیدواري خود اند، اما همنگ و دندان دوباره آن را ساختهبا چ اند وداده
 مسألهکنند، تو گویی هر چیزي میرا براي دور دیگري از زندگی و مبارزه آماده 

 وجود خارجی ندارد. نشینی و تسلیمباشد، عقب
ي بورژوایی نیز مجبور به اعتراف شدند، که این زنان هابار دیگر رسانهاین
دوش بکشند: غزه، جنگی است  ند، که باید بار اصلی این جنگ را برغزه هست

جنگ را متحمل شوند، زنان  ثیرات پسیکولوژیکأمردانه، زنان غزه باید ت
ي هاشان از بیماريفلسطینی به خاطر تاثیرات جنگ و نگرانی از جان فرزندان

 ... جنگی است علیه زنان و ،برند، جنگ غزهمیشدید روانی رنج 
را بر  هااصلی و در عین حال بار پنهان اکثر جنگ ن شک زنان باربدو
کشند. این زنان هستند که باید با عواقب غیرقابل اجتناب جنگ میدوش 

ي خود باشند، در صورت کشته هادست و پنجه نرم کنند. نگران جان بچه
شان را با خود حمل کنند. اگر شان براي همیشه غم از دست دادن عزیزانشدن

ن شان در جنگ کشته شوند بار اصلی اقتصادي خانواده بر دوششاهمسران
عمر باید بیوه باقی بمانند و فشارهاي شدید و  يگیرد، و براي بقیهمیقرار 

از جمله آزارهاي متعدد جنسی را متحمل شوند و یا این که با  جامعه شمارِ بی
از  ترعادالنهعد و حتی ناو در شرایط کامال نامسا مرد دیگر به عنوان همسر دوم

 معمول زندگی کنند. 
ي هاتر از همیشه بسیاري از جنبهتر و وقیحانهغزه به صورتی روشن

اوج  را به نمایش گذارد. تا با تمام وجود هاصهیونیست يستیزانهگرانه و زنستم
و حامیان بین  "دمکراسی خاورمیانه ينمونه" گري و ماهیت ضدزن اینوحشی

و اعالم کند که  ؛خصوص زنان جهان نشان دهدهرا به جهانیان و ب اشیالملل
 جنگی است علیه زنان.  ،غزه مهم جنگِ  يیک جنبه
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 یک هدف: يزنان به مثابه

زنان و کودکان این  عامقتلگر این چنین وحشیانه به چرا مهاجمین اشغال
ي مختلف هاکه از جنبهن را نه تنها از نظر نظامی بلشااند و هدفسرزمین تاخته

د؟ براي اناز جمله جنگ روانی، سیاسی و ایدئولوژیک نیز بر زنان متمرکز کرده
ي تدارکاتی به ویژه سیاسی هارا بیشتر بشکافیم باید به زمینه مسألهکه این  این

 و تبلیغاتی این جنگ نگاه کوتاهی بیندازیم.
به نام مردخاي کدار ي یک پروفسور اسرائیلی هابسیاري از مردم با گفته

تالویو در  يدر حومه شوکه شدند، هنگامی که این پرفسور دانشگاه بارایالن
تنها «شد گفت که میطور زنده در اسرائیل پخش هیک مصاحبه رادیویی که ب

ست که بداند که اگر تواند یک تروریست انتحاري را بترساند اینمیچیزي که 
از  ،وقتی که مسئولین »درش تجاوز خواهد شد.ماشه را بکشد، به خواهر و یا ما

 يستیزانهبار و زنجمله رئیس دانشگاه حاضر نشدند که این عبارت جنایت
تر شد، که این جمالت تنها متعلق به یک روشن ،مردخاي کدار را محکوم کنند
که در کل سیستم دارتر از آن است، یعنی ایننفر نیست بلکه بسیار ریشه

 که این سخنانِ ل ریشه دارد. اما کدار کیست و اهمیت اینحکومتی اسرائی
در چیست؟ مردخاي کدار یک به اصطالح  ،ستیزانه از زبان او بیرون آمدهزن

یل تخصص ئعرب و فلسطینی داخل اسرا آکادمیسین است که در مورد مردمِ 
خدمت کرده و در این  اسرائیلسال در بخش آگاهی ارتش  25دارد. او 

ي اسالمی تخصص یافته است. او هم چنین در مرکز هاورد گروهموقعیت در م
کند و یکی از میبیگین تحقیق  - دست راستی سادات مطالعات استراتژیک

گرداند. با توجه به میي دست راستی بنام آکادمیا مونیتور را نیز هاسایتوب
و  هااش روشن است که او از جمله تئوریسینسابقه و موقعیت کنونی

 باشد. کدار بدین ترتیبمی اسرائیلحکومت  يپرده پشتِ  پردازانِ ستسیا
آورد میتجاوز به زنان و دختران فلسطینی را بخشی مشروع از جنگ به حساب 

کند. او میو فراتر از آن سربازان و شهروندان اسرائیلی را به این جنایت دعوت 
ي جنگ اسرائیل هاتئوریسینیکی از  يمثابهبلکه عمال به ،یک فرد يمثابهنه به

برد سیاسی این کند و بخشی از تدارك و پیشمیعلیه فلسطین انجام وظیفه 
 کند. میجنگ را بیان 

مردخاي ارتباطی با کل  يبراي این که روشن شود که این توصیه 
ستیزي و تجاوز زن يجنگی حاکمین اسرائیل دارد و فرهنگ و روحیه ينظریه

به  ،جنگی کل حاکمیت اسرائیل است يازه بخشی از روحیهبه زنان تا چه اند
در مارس  توجه کنیم که اسرائیلنظر یک سرهنگ روحانی ارتش ایاله قریم 

ی به منظور حفظ اسرائیلفاش شد که او فتوا داده است که سربازان  2012
 1روحیه، اجازه دارند که به زنان فلسطینی تجاوز کنند.

هاست. شهرداري اور یهودا در نواحی ساحلی از این هم فراتر باز مسألهاما  
الیه نوشت:  اسرائیل شعاري را به دفاع از ارتش اسرائیل با این مضمون دو

انداز بر مادرشان و  سربازان اسرائیل، ما ساکنین اور یهودا با شما هستیم! فرو«
به زبان  انداز بر مادرشان با لغتی فرو يکه کلمه »سالمت به دامان مادر برگرد.

که هر دو  ؛دهدمی نیز معنی ن راشااستفاده شده که فرو کن به مادران عبري
ستیزانه است و هم مشخصا حمایتی است براي معناي این شعار هم زن يالیه

 2.گیر شده استتجاوز به زنان فلسطینی که در اسرائیل همه
بر روي آن  که زنی يدر همین حال در اواسط ماه ژوئیه تصویر مونتاژ شده

 »واتس آپ«ي اجتماعی به نام هانوشته شده است غزه، از طریق یکی از شبکه

شد. این تصویر که از کمر به پایین لخت و از کمر میدست هدست ب در اسرائیل
طور سمبلیک نشان هبه باال تا سر با حجاب پوشیده شده است و قرار است ب

روي  و بر آمیز دراز کشیدهاي تحریکهیک زن فلسطینی باشد، به گون يدهنده
بی، این بار تا ته : بیآمده يو در زیر آن به زبان عبر ؛آن نوشته شده است: غزه

اسرائیل است، اما در  يهم به معنی حمایت از جنگ جنایتکارانه که باز ...برو 
 ست. ت به تجاوز به زنان فلسطینی نیز هعین حال به معنی دعو

ي بسیاري از زنان در هر موقعیتی هااز بزرگترین نگرانیتجاوز جنسی یکی 
در جنگ غزه  شود، امامیاست. با هر جنگی بر شدت این نگرانی افزوده 

و اساسا بخشی از این  ستیزي و تجاوز جنسی به یک تئوري و ابزار تبلیغاتیزن
ستیزي نشان از آن دارد که این جنگ جنگ تبدیل شده است. این درجه از زن

رود و این جنگ را با جنگ میبه طور آشکار و روزافزونی علیه زنان نشانه 
 کند. میکشی و اشغال تلفیق نسل

خصوص علیه زنان فلسطینی تاریخی طوالنی هب هاستیزي صهیونیستزن
ي هاعامقتلو در  شود؛میتاریخی که از زمان آغاز دولت اسرائیل شروع  ،دارد

ورد استفاده قرار گرفته است. مثال در حین گذشته به صورتی گسترده م
میلی که به بر طبق اي 2002در سال  ،هاتوسط اسرائیلی ،در جنین عامقتل

 ،MP Lynne Jonesیک عضو وقت پارلمان انگلستان بنام لین جونز 
و  ؛زن در نابلس توسط نیروهاي اسرائیلی تجاوز شد 80به بیش از  فرستاده شد

جلوگیري کنند،  مسألهن که تالش کردند از این شااوندانهمسران و یا خویش
میل توسط شخصی ارسال شده بود که سه سرباز نیز کشته شدند. این اي

خواهرش را با گلوله  بستن او گروهی تجاوز کرده و همسراسرائیلی به خواهر آ
 میل دیده بود. کشته بودند و او تنها راه کمک گرفتن را فرستادن این اي

کرد پدران پرفسور کدار و سرهنگ روحانی قریم ي این که بدانیم عملبرا 
 عامقتلچگونه بوده است ببینیم که یک افسر انگلیسی به نام ریچار کاتلینگ از 

 کارِ سال پیش چه گزارشی از باندهاي تبه 66شرورانه و معروف دییر یاسین در 
 نویسد که:میدهد، او میاسرائیلی به ما فوق خود 

کی نیست که مهاجمین یهودي جنایات جنسی بسیاري را مرتکب شدند. ش«
اي مورد تجاوز قرار گرفتند و بعد به قتل بسیاري از دختران جوان مدرسه

شدند. من هم  عامقتلرسانده شدند. ... بسیاري از نوزادان سالخی شده و 
چنین زن مسنی را دیدم که با قنداق تفنگ سرش به شدت مجروح شده 

 3...»بود

 گران: آزار جنسی زنان در زندان اشغال
ي اسرائیل علیه هاهمین سیاست و فرهنگ تجاوز و آزار جنسی در زندان

زنان فلسطینی ادامه دارد. شواهد بسیاري مبنی بر شکنجه و آزار جنسی از 
ي روانی و فیزیکی زنان زندانی فلسطینی هاشکنجه يجمله تجاوز، به عاله

از فشارهاي جنسی معمول لخت کردن زنان زندانی به یکی  موجود است.
مرا  هاآن«گوید: به نام حنا شلبی می منظور بررسی بدنی است. یک زن زندانی
کرد، کنار من نشست و تالش کرد میلخت کردند و افسري که از من بازجویی 

 »مالی کند، اما من مقاومت کردم....مرا دست
تحت شرایط آزار جنسی، روانی و «نی عموما زنان زندا دهد کهمیاو ادامه 

تواند بسیار خشن شود. بازجویان میگیرند، بازجویی میفحش و توهین قرار 
 هآبرو کنند، بلکه آنان را بکنند که زنان زندانی را بیمیاسرائیلی نه تنها تالش 
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تر تهدید بازداشت و یا دزدیدن اعضاي خانواده مثل برادر و یا خواهر جوان

 »کنند.می
م به یک زن وبا بات: «گویدمینام نافیه ایمان هیک زن زندانی سابق دیگر ب

 4.»شدندمیفلسطینی در زندان تجاوز شد و زنان دیگري مرتب تهدید به تجاوز 
 ـي اسرائیل هازن فلسطینی در درگیري 10000حال بیش از هتا ب

مختلف و اشکال  هاتحت شکنجه هاد، که بیشتر آنانفلسطین دستگیر شده
د، اما تعداد بسیار اني جنسی قرار گرفتههااستفادهخصوص سوءهاستفاده بسوء

د. مثال یکی از زندانیان زن که حاضر اندر این مورد صحبت کرده هاکمی از آن
نشده نام کاملش را بگوید تنها براي چند روز دستگیر شد تا به همسرش که در 

شار گذارند و از او اعتراف بگیرند. این یک روش آن موقع نیز بازداشت بود، ف
نه تنها به معناي فشار بر زندانی بلکه هم چنین به معنی یک  ،معمول است

 شکل از تنبیه. 
دست به گریبانند. در  ي جنسیهازنان زندانی پیوسته با شبح تجاوز و آزار 

کند. در یک یمتر چنین شرایطی زندان انفرادي را براي زنان بسیار آزاردهنده
کنند و در مقابل هم میدختري، او و پدرش را به زور لخت از مورد در بازجویی 

 هاآورند تا به دخترش تجاوز کند وقتی که آنمیدهند و به پدر فشار میقرار 
قرار  هاترین شکنجهکنند تحت وحشیانهمیروند و مقاومت میزیر بار ن

 گیرند.می
سال از  9 یک زن فلسطینی که 2012ر بر طبق یک گزارش در نوامب

سر برده بود، بعد از آن که از زندان اسرائیل آزاد شد، هعمرش را در زندان ب
 زن فلسطینی توسط بازجویان و شکنجه گران اسرائیلی براي 15گفت که به 

ن به همکاري با سازمان شاو هم چنین مجبور کردن هااعتراف گرفتن از آن
جاوز شده است. او هم چنین گفته است که بازجویان و جاسوسی اسرائیل، ت

گیرند، تا زنان بازداشت شده میتجاوز فیلم و عکس  يافسران آگاهی از پروسه
از من نیز عکس گرفته شد. وقتی «گوید که میرا بدین وسیله تهدید کنند. او 

که تالش کردم که بعد از آزادي به اردن بروم افسران سازمان جاسوسی 
  »پخش کردند. ي مراهاعکس

ر باندهاي بش برخی از وکال و فعالین حقوقِ  يطبق گفتهچنین برهم
را به قتل  هاگروهی به زنان فلسطینی، اغلب آناسرائیلی بعد از تجاوز

 رسانند. می
فراموش نکنیم که موساد سازمان جاسوسی اسرائیل از مراکز آموزش 

ي جاسوسی هاورترین سازمانگران در جهان است و بسیاري از شرشکنجه
جهان از آمریکاي التین گرفته تا خاورمیانه مثل ترکیه و ایران را در مورد 

ترین متدهاي شکنجه آموزش داده است. ترین و پیشرفتهموثرترین، وحشیانه
کار هدر زندان ابو غریب عراق ب هاشود که متدهایی که آمریکاییمیحتی گفته 

کار برده هاسرائیل ب يهاپیش در زندان هاکه از مدتبردند، متدهایی بود می
شد. سازمان جاسوسی ایران ساواك زمان شاه توسط این سازمان آموزش می

ي هاداده شد و همان متدها در زمان جمهوري اسالمی ادامه یافت البته شیوه
 نیز افزوده شد تا قادر به رقابت با موساد شود. هاآناسالمی به 

تر از آن که ابعاد واقعی شکنجه جنسی بسیار بسیار گستردهشکی نیست 
زنان «یکی از زنان زندانی  يحال افشاء شده است. یا به گفتههاست که تا ب

 هافلسطینی يفلسطینی به دلیل حساسیت جامعه و سنتی بودن جامعه
چنین اضافه او هم ؛»را گزارش دهند »آبروشدنبی«کشند که این میخجالت 

 هاکنند که اگر آنمیگران و مقامات زندان اسرائیلی تهدید د که شکنجهکنمی

برسانند،  هارا فاش کنند و یا از طریق شکایت این موضوع را به رسانه مسألهاین 
چه که بسیاري از دختران و ي تجاوز را پخش خواهند کرد، آنهاتصاویر و فیلم

 زنان فلسطینی به شدت از آن وحشت دارند.

 کشی: و سیاست نسلزنان 
 اسرائیل يکارانهي جنایتهایک دلیل این که زنان هدف مستقیم جنگ

دهد این میروشنی نشان هرا ب مسألهگیرند و جنگ اخیر درغزه این میقرار 
کشی است. اسرائیل تنها است که، یکی از اهداف دراز مدت دولت اسرائیل نسل

 داند. میبین بردن نسل آنان  راه از بین بردن مقاومت فلسطینیان را از
مبارزاتی و مقاومت  يي متعدد اسرائیل نتوانسته روحیههاجنگ

کشی فلسطینیان در به همین دلیل سیاست نسل فلسطینیان را در هم بکوبد.
ي متعدد به اجرا هاي دراز مدت اسرائیل قرار دارد و در جنگهاصدر برنامه

دهند میپس از دیگري فتواي آن را گذاشته شده است و رهبران مذهبی یکی 
 بخشند. میو این جنایات ضد بشري را مشروعیت 

با آهنگ  هاکشی فلسطینیبراي نسل ،هاتنظیم شده توسط صهیونیست رِکُ
بار آورده است. طبق ه ناهنجار و گوش خراشش تنها خشم مردم جهان را ب

دو جریان به اصطالح از  ي) یهوديهاي (خاخامهااز آیت اهللا تندو  هاگزارش
بمب  لیبرال به نام دیوید استاو، خاخامِ  و دیگري مخالف راست به نام داو لیور

نظامی فلسطینی را مطابق با قوانین مذهبی انداختن بر سر شهروندان غیر
را  »جنگ مقدس«د و حکم آن انحالل کرده »نابودي دشمن«یهودیان به منظور 

، به وزیر دفاع »رحمانه باشداست و باید بی توسط تورات اجازه داده شده«که 
 5مردم فلسطین ادامه بدهد. عامقتل ابالغ کردند تا بدون نگرانی از جهنم به

زن و جوان اسرائیلی عضو حزب ناسیونالیست  مدارِسیاست 6کدشی لتآي
فلسطینیان تروریستند و  يیهود و عضو پارلمان اسرائیل گفت که همه بیتِ 

او گفت که  فلسطینیان در جنگ کنونی باید کشته شوند. يمهمادران ه
ن خراب شوند تا دیگر نتوانند تروریست شايهاآنان باید بمیرند و خانه يهمه«

 بوك خود این مطلب را گذاشت: ژوئیه در فیس 7او در  »بزایند،
د که بدون اندر پس هر تروریست یک دوجین زن و مرد ایستاده«

همه دشمنان  هاوانست به کار تروریستی بپردازد. آنتمیاو ن هاآن
 هاحاال این ،خواهد بود هابر سر آن هاجنگی ما هستند و خون آن

و  هارا با گل هان نیز خواهد شد که آنشايشامل مادران شهدا
ن را شاباید راه پسران هافرستند. آنمین به جهنم شايهابوسه

باید بروند همان گونه  هانیست. آن ترنهپیمایند. هیچ چیز از این عادالب
مارها بزرگ  هایی که در آنهان باید برود، خانهشايهاکه خانه

 .»د. در غیر این صورت مارهاي بیشتري بیرون خواهند آمدانشده
ي هااز بچه هاپس به این خاطر است که مادران و فرزندان خردسال آن

ي اسرائیل هابارها و توپي هوایی، آتشهاحمله توسط ،چند ماهه تا چند ساله
چند ماهه به  زایند و هر کودكِمیرا  هاآن ،چرا که مادران شوند.می عامقتل

 . جا شروع کردباید از این هاآنزعم هپس ب شود.میمار نگریسته  يچشم یک بچه
شاهدي بر این  1947ي مکرر اسرائیل علیه فلسطینیان از سال هاعامقتل

چه که در ابتداي تولد اي است از آندعاست. جنایت دییر یاسین تنها نمونهم
دقیقا  7هپاسرائیلی به نام ایالن پا دانِاسرائیل صورت گرفت. یک تاریخ بارِ خون
که در  را ثبت کرده است. 1949تا ژانویه  1947از دسامبر  عامقتلنمونه  31

عت خالی از سکنه شد و فلسطینی به سر يدهکده 418 هاآن ينتیجه
کفر قاسم، کفر قنان،  يدهکده عامقتل صورت سیستماتیکی نابود شدند.هب

 
 



   ۱۳                                                                                                         ۳۳شماره ھشت مارس  

  شان یک زن فلسطینی و یک زن یهودي در مبارزات مشتركعکسی از
 2001 و 1992 ،1973هاي در سال

 

 ي شعار زن فلسطینی: ترجمه 
ام. فلسطین میهن من یک عرب فلسطینی هستم. در اورشلیم متولد شده

 جا بازگردم.توانم به آنمن است. اما (هنوز هم) نمی
 ي شعار زن یهودي: ترجمه 

ام. اسرائیل آمریکایی هستم. من در آمریکا متولد شده من یک یهودي
 ».بازگردم«جا توانم به آنمیهن من نیست. اما می

 

یی از هاي بعد تنها نمونههادر سال ...ستاهاي الجلیل، صبرا شتیال، جنین و رو
  ست.هاآن

ستیزي اسرائیل دیگر مجالی را گري و زنابعاد وسیع این جنایات، و ستم
باقی  ،برندمیي دیگري که زنان فلسطینی از آن رنج هابراي بررسی جنبه

 کنیم. میگذارد و آن را به فرصت دیگري موکول مین
د تا اناي متوسل شدهستیز، که تا به حال به هر حربهگران زناما اشغال

مقاومت زنان و مردان فلسطینی را در هم بکوبند، اینک زنان را بیش از پیش 
د، زنان و مادران انبه یک ابزار جنگی مبدل کرده دن زنان راد، بانهدف قرار داده

کشی خود را شدت کنند تا سیاست نسلمی عامقتل طور سیستماتیکهرا ب
د به هر شکلی انآید زنان و مردان فلسطینی مصمممیبخشند اما به نظر 

ویا کافی گ يي یک زن فلسطینی به اندازههامقاومت خود را ادامه دهند. گفته
سال  20که با حمله به یک سرباز اسرائیلی و مجروح کردن او به  است زنی

سال در جریان تعویض زندانیان آزاد شد. او  2زندان محکوم شد اما بعد از 
کند، اما عمل میزدن یک سرباز به قصد کشت، فلسطین را رها ن«گوید: می

ان بفهانم که ما هنوز گرشد که با تمام توان به اشغالمیمن از ضرورتی ناشی 
 8»وجود داریم، ما هنوز حی و حاضریم، و به مقاومت خود ادامه خواهیم داد.

گران فلسطینیان علیه اشغال يقدرتمند به واقعیت مبارزه ياین گفته
زنان و مردان  يطلبانهمبارزه جویانه ومقاومت يکند، روحیهمیاشاره 

گران لسطین به گورستان اشغالفلسطینی آن چیزي است که براي تبدیل ف
ماندگی گران بر آن متکی هستند، عقبضروري است. اما آن چه را که اشغال

رهبري حاکم بر این جنبش است. که بخشی از آن تسلیم اسرائیل شده و 
غربی را در  يفلسطینیان در کرانه يجویانهمبارزه يکند تا روحیهمیتالش 

ي انجام گروحشی هانتوانستند در طول دهه گرانهم بشکند، کاري که اشغال
کند که با اتکاء بر بنیادگرایی مذهبی و فشار میو بخش دیگري تالش  دهند؛

زنان نیمی از جمعیت و نیروي مبارزاتی آنان را از گود خارج کند و از تیزي  بر
 خود نماید.  يماندهمبارزاتی نیمی دیگر بکاهد و اسیر تفکرات عقب يروحیه
گران و تبدیل آن به اشغال تیررس مبارزاتی زنان از يآزاد کردن روحیه اما

رهبري انقالبی ممکن خواهد  یک نیروي قدرتمند براي رهایی فلسطین با یک
بود که براي جهانی خالی از استثمار و ستم ملی، جنسیتی، مذهبی و 

رستان توان و باید فلسطین را به گومیرزمد. در آن صورت میبنیادگرایی 
 ✦گران مبدل کرد.اشغال
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 ستیزي سکوت نخواهیم کرد!نامیده شدن در مقابل زن» ستیزیهودي«و » ستیزمسلمان«ترس  از

 ایم!مان ایستادهخواهران فلسطینیما در کنار 
 

چنان به آتش و خون کشیده شده که جهان خواب زده و مسخ را به  ي دریاي مدیترانه بیست و چند شبِ تمام هي پرجمعیت در کنارباریکه
پرکنِ کدام از شعارهاي دهاناوتی هستند که با هیچسق شان شاهد تکرار چنان زدهرده، اما در مقابل چشمان حیرتفریاد آو

خوانی ندارد. هم» ترین دمکراسی خاورمیانهبا ثبات«هم در خاِك آن هاي رنگارنگ جهانی، و پیمان» طلبانهصلح«و » خواهانهدمکراسی«
رسد، هاي غرقه در خون به گوش میها، مدارس و بیمارستانخانه الي آوارِ ان و کودکاِن سرگردان از البهدر حالی که صداي ضجه و فریاد زن

ها در غزه ها و خمپارهشان پر کرده است. صداي گلولههمدستان ي رهبران اسرائیلی و جویانههاي سلطلههاي جمعی دنیا را عربدهرسانه
ترین تجهیزاتِ درجه یک نظامی در جهان سازندگان بزرگ د تا صاحبان و کننوقفه موسیقی مرگ را تکرار میبی

دفاع برتري ملی، ایدئولوژیک و نژادي خود را به مردمِ بی برتري تکنولوژیک، نظامی، سیاسی و حتی 
اشغال شده و محصور، ثابت کنند و سردمداران  و قدرت از کف داده، در یک سرزمین 

سکِ توحشِ سیستماتیک در حالی که ما را بر چهره» حقوق انسانی«همیشگی دفاع از 
والس مرگ «وار در این اند دلقکزده رقصند.می 1»با اسرائیل

باران هوایی، بمب، تانک و ... حتی با موشک در این بیست روز که ارتش اسرائیل 
فلسطینی به کام  1000گرفته، بیش از  ي زمینی غزه را زیر آتش حمله

آنان غیرنظامی و حداقل یک پنجم  ه دو سوم اند کمرگ کشیده شده
در حالی است که دولت اسرائیل در  اند؛ این قربانیان کودکان بوده
که ما صرفا مراکز نظامی را هدف  کند کمال وقاحت اعالم می

شوند جزو غیرنظامیان کشته می ایم و اگر قرار داده
این دلیل است که حماس در  است و یا به » لطمات جانبی«
نظامی پنهان کرده و یا از مردم به  د، مدارس و ... تجهیزات مساج

اگر برد و ... گوشتی) بهره می عنوان سپر دفاع انسانی (دیوار 
مدارس تحت حمایت  عام زنان و کودکان در قتل

محسوب  » جنگی جنایت «سازمان ملل متحد 
 سیستماتیک نیست، پس چیست؟ » سازي قومیاكپ«و » کشی تدریجینسل«توان بر آن نهاد؟ اگر شود، پس چه نامی مینمی
 ت،طور رندومی (تصادفی) محالهب تدریجی، با یک سیستم کشتاردر واقع دهد و وحشیانه قرار می ياسرائیل شهروندان عادي را مورد حمله اي،به هر بهانه چرا

سالح اصلی اسرائیل براي اجراي  ،عام شهروندان فلسطینیجمعی و قتلدسته رکشتا دهد کهمی ؟ این نشانکندها و سواحل را بمباران میبیمارستان، مدارس
کنند که چیزي بنام شهروند غیرنظامی قومی مردم فلسطین است. برخی از مدافعان سیاست پاکسازي قومی توسط اسرائیل آشکارا اعالم میسیاست پاکسازي

ي همه«ت: اینترنتی نوش يصفحهدر یک ، که در دولت نیز شرکت دارد »بیت یهودي«ز حزب ا »آیلت شاکل«اي بنام نمایندهحتی  فلسطینی وجود ندارد!
 .»ها مار به دنیا می آورندها دشمن ما هستند. حتی زنان فلسطینی را باید کشت، چون اینفلسطینی

کند. خانم مرکل هم ورود ارتش اسرائیل به غزه را رائیل را درك میاس» هاي امنیتینگرانی«کند که و اعالم می آمریکا هر جنایتی را پشتیبانی می کنداز دیگر سو 
بار هم نشده است که از کشتار کودکان فلسطینی در غزه ابراز ناراحتی کند و دیوید کمرون هم با سکوت رضایت خود را اعالم کرده است و کند و حتی یکتایید می
و ... سعی دارند حقایق این جنایت را بپوشانند تا مثل همیشه » اسرائیل در مقابل حماس«یا » نت از دو طرفخشو«داري هم تحت عنوان هاي مدافع سرمایه... رسانه

ي خاورمیانه ترین متحد آمریکا در منطقهاز ستم و استثمار را بپوشانند و از دیگر سو اسرائیل را به عنوان بزرگ کثافات و جنایات ناشی از یک جهان نابرابرِ اشباع شده
 ز منزوي شدن نجات دهند تا کماکان اسرائیل بتواند حافظ منافع آمریکا در منطقه باقی بماند. ا

بار در منطقه کرده است، مستقیما و صـرفا حاصـل ایـن سـاز منحـوس یابد آن روندي که امروزه فلسطین را تبدیل به زخمی خوناما موضوع به همین جا خاتمه نمی
نوازندگان دیگري هم دارد. اگر اسرائیل غزه را تبدیل به یک گتوي بزرگ کرده است اما در یـک چـرخش تـاریخی موفـق شـده  ناکوك  نیست، این موسیقی دهشت،

هاي مترقـی در بخش و سرمشق بسیاري از جنبشبخش فلسطین الهامبان خودي تربیت کند. هنوز زمان زیادي نگذشته که جنبش رهاییاست براي این زندان زندان
از نزدیـک بـا سـازمان سـیا و شـین بـت اسـرائیل ي صـلح حفاظت از پروسهحکومت خودمختار فلسطین تحت نام  »صلح اسلو يپروسه«در ان بود، اما منطقه و جه

ازبـین بـردن مقاومـت ی با هدف ظالمانه، حقارت بار و پر نیرنگ غربی و نوار غزه  سرکوب کرد.  قرارداد صلح اسلو، طرحِ يهمکاري کرد و مقاومت فلسطین را در کرانه
 2.آورند دستتوانند برخی از حقوق خود را به خود می گرانِمردم از طریق همکاري و  شراکت با ستمعرفات مُرد اما این توهم باقی ماند که گویا . فلسطین بود

فرصت پیدا کردند که بـه عنـوان آلترنـاتیوِ شـرایط موجـود  گرا که تا دیروز با دولت اسرائیل سازش و همراهی داشتنددرست در همین شرایط نیروهاي  مرتجعِ اسالم
 . متشکل کرده بودند ،بخش فلسطین که یک سازمان سکوالر بوددر اصل آمریکا و اسرائیل براي تضعیف سازمان آزادي که سربلند کنند.  نیروهایی

و جوانان قرار گرفته است اما این جریان در تضاد بین خواست مشروع مردم هاي زنان گراي مذهبی در تضاد با آزادياگرچه حماس نیز به عنوان یک جریان واپس
ي مردم و بخشی از افکارعمومی درجهان مشروعیت کسب نماید، فلسطین براي تعیین سرنوشت خودشان و حکومت غاصب اسرائیل توانسته است در بین توده
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گراي اسالمی در پی آفریدن یک هویت اسالمی براي مردم فلسطین بوده مانند سایر نیروهاي واپس خصوصا در شرایط افول نیروهاي انقالبی و سکوالر. اما حماس نیز

کند. حماس نیز دقیقا مانند جمهوري اسالمی در پی آفرینش هویت زِن مسلمان است که حجاب فشرده و پرچم و هست که در مرکز آن مساله زنان خودنمایی می
اي در تبدیل این نیروي اسالمی از گروهی کنندهاي بود که نقش دگرگونشد و این دوره آغاز 1989 تابستان در سالمیا جنبش توسط حجاب، کمپین«آن است. 

 یقطر بودند (از حجاببی که زنانی آزار و تهدید شکل به مسأله کرد، ایفا کرد. اینگران اسرائیلی خود را وفق داده بود به گروهی که با آنان مقابله میکه با اشغال
 پرهیزکاري، و تقوا از اينشانه عنوانبه تنها نه داشتن حجاب آن در که مباحثاتی و نظرات ياشاعه شکل و به تهدید) و لفظی توهین انداختن، سنگ تبلیغاتی، پوستر

   3»پیش گذاشته شد. نیزبه حساب می آمد، پرستیمیهن يمثابهبه بلکه 
امت «که جنبش ملی فلسطین ذاتا سکوالر بوده و همیشه سکوالر باقی خواهد ماند، باعث شد که راه براي حماس و ایجاد از دیگر سو توهم سکوالرها نسبت به این

 شد باز شود. هاي غلط و تاثیر بیگانگان نامیده میچه سنتي تدریجی با آندر مقابله» اسالمی
را به چالش کشیده و به آن ضربه زده  ايکلیشه جنسیتی تصورات ها ونقش اسرائیل، گراناشغال با مقابله در فلسطینی زنان ترشرکتاین در حالی است که پیش

 نیز مقاومت هايازعملیات بسیاري در حال عین در کردند،طور واقعی محافظت میشان بین آنان و سربازان اسرائیلی بهاز مردان جوان، با قرار دادن بدن بودند. زنان
 هايتظاهرات و اعتصابات از .نمود تقویت را آن و زده را اول يانتفاضه هايجرقه که بود مدنی نافرمانی هايکنش فقرات ستون انزن هايداشتند. کمیته شرکت
 طوربه رهدو این طول در زنان مبارزات، نقش از حمایت هايشبکه دیگر و غذا پخش زباله، آوريجمع آلترناتیو، آموزش سازماندهی انداختن، سنگ تا گرفته خیابانی

 )1992 -1987( ي اولانتفاضه يدوره طول در حضورشان و نقش ها بودند،فلسطینی ملی جنبش از بخشی فلسطینی زنان که زمانی است. تا شده مستند ايارزنده
 فلسطینی زنان زد. اگر را فلسطین زنان جنبش تابوت هايمیخ آخرین ،2000سال در ي دومانتفاضه ظهور 3بود. متفاوت آن از قبل دیگر زمان هر از کیفیتا

اي در بندياستخوان به مبدل هاآن دوم يانتفاضه در کند،می توصیف فلسطینی فعال یک که طورهمان بودند، اول يانتفاضه فقرات)ستون (یعنی»بندياستخوان«
 در مردش، همتاي کنار در زن، انتحاري گذاربمب این زمینه، در که نیست آورتعجب .باشند قربانی و گرنظاره بیشتر که شد خواسته زنان از عوض، در 3گنجه شدند.

عنوان زن و یا مادر مظهر اصلی مقاومت نامیده این زنان از یک سو با حضورشان در عملیات انتحاري به 3شود.می ظاهر اصلی مقاومت مظهر عنوان به ملی گفتگوهاي
 زن گذارانبمب نیروي از که اياستفاده ترینکردند اما خطرناكکشیدند و نقش محرك ایفا میان عرب را به چالش میمردان جه» غیرتیبی«شدند و از دیگر سو می
 .است فلسطینی زنان مقاومت تاریخ کردن پاك شد، اسالمی مباحث در

فشاِن خشم مردِم ي آتشی فلسطین به عنوان دهانهبه همین خاطر است که امروزه باید به جنبش فلسطین و مردم و خصوصا زنان و جوانان ناراضی و شورش
را در مقابل ي خاورمیانه نگاه کرد که طغیان آن، توان این را دارد که یک بار دیگر خواب را از چشمان جها نیان  برگیرد و یک بار دیگر آتش مبارزه دیدهستم
هاي آن را دریابیم. بدور از نگاه نوستالژیک یا غلوآمیز یا اش بگذاریم تا ظرفیتر تاریخیافروزان جنایتکار روشن کند. امروز باید جنبش فلسطین را در بستآتش

هاي واقعی هم وجود دارند. امروزه حلآور و ناامید کننده را ببنیم، چون در کنار این مشکالت واقعی، راهگرایانه به مبارزات مردم، واقعیات هرچند رنجاسرارآمیز و ذات
ي امپریالیسم و بنیادگرایی مذهبی قرار گرایانهي واپسمانند تمام مردم جهان و خصوصا زنان فلسطینی هم مانند تمام زنان جهان در چرخه مردم فلسطین هم

تی امپریالیستی و نه هاي مذاکراحلدهد که نه راهي مبارزات مردم فلسطین نشان میتوان و نباید از ترس یکی به دامان دیگري پناه برد. نمونهاند که نمیگرفته
کدام برون رفتی براي نقطه پایان گذاردن به این فاجعه  نیستند و در ي اسرائیلی و نه مصالحه و شراکت با ستمگران و واپسگرایان اسالمی هیچهاي تجاوزکارانهجنگ

طور که د که پتانسل باالیی براي زیر و رو کردن آن جامعه دارند. همانطلبانه و یا بنیادگرایانه هستنهاي جنگترین قربانی این جنایات و سیاستاین بین زنان بزرگ
رود که نسلی از زنان جوان و مبارز یک بار بخش زنان در کل منطقه و جهان باشد، انتظار میبخش مردم فلسطین و ... توانست الهامحضورشان در مبارزات رهایی

ي بار عالوه بر یک مقاومت حداکثري یک مبارزهم مرتجعین پدر/مردساالر را نه فقط به چالش بطلبند بلکه ایندیگر پا به میدان مبارزه بگذارند و بار دیگر تما
نامیده شدن، در برابر افشاي مذهب و نقش و کارکرد آن در انقیاد زنان و » ستیزمسلمان«اي که در آن نه از ترس حداکثري و تا به آخر را به پیش ببرند، مبارزه

اش آمریکا سکوت اختیار کنیم. ما زنان تا سیمیتیست) معرفی شدن در مقابل جنایات اسرائیل و شریک اصلی(آنتی» ستیزیهودي«ت کنیم و نه از هراس جامعه سکو
ن ارجحیت مسائل ایم. سکوتی که هر بار باعث شده مبارزات زنان تحت عناوین مختلف همچوستیزي در اشکال مختلف سکوت کردهکنون بیش از حد در مقابل زن

اند. ما دیگر از ي ملی یا قومی و مذهبی و ... بودههاي مردساالرانهملی یا قومی یا همبستگی مذهبی یا طبقاتی و ... به مسلخ برده شود و زنان اولین قربانیان سیاست
کنیم به معناي تایید سازي نژادي اسرائیل اعتراض میو پاكکشی ستیزي سکوت نخواهیم کرد. امروز نیز اگر در مقابل نسلجویی در مقابل زنترس هیچ ستیزه

اهللا و جمهوري اسالمی ایران و ... نیست. ما زنان ایران برخالف جمهوري هاي مرتجعین اسالمی همچون حماس و متحدینش چون اخوان المسلمین و حزبسیاست
ي اومت مردم فلسطین در پی کسب منافع خویش است، در مقابل جمهوري اسالمی و کلیهي ابزراي از مبارزات و مقاسالمی که با اشک تمساح ریختن و استفاده
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 اخگر فرزانه
سلطه را ي اخیر تمامی ابعاد زندگی در اغلب کشورهاي تحتهاآرامی در دههجنگ و نا

شعاع قرار داده است. خبر کشته و زخمی و آواره شدن صدها هزار نفر در جهان، امروزه به التحت
تا جایی که گوش بسیاري از شنوندگانِ این اخبار هم،  ،بخش الینفکی از اخبار روز بدل گشته است

ل را در کنار اخبار جام جهانی فوتبال دنبا هاو به سادگی این خبر حساسیت خود را از دست داده
 کنند.می

خون و آتش و آوارگی، زنان، یعنی همان مرغانی که در عزا و عروسی سر بریده  يدر میانه
کشته و زخمی شوند و یا در  ها،صهیونیست يهخمپار زیرآتش موشک و، یا باید در غزه ؛شوندمی

هی قرار خانه مورد خشونت قرار گیرند. یا باید در جشن پیروزي السیسی در مصر مورد تجاوز گرو
یا باید در سودان به جرم ازدواج با مرد مسیحی حکم  النکاح در سوریه بپیوندند.گیرند و یا به جهاد

اعدام بگیرند و یا به بردگی جنسی در کشورهاي عربی تن بدهند و صنعت قاچاق سکس را متمول 
باري به دست خانواده سازند. یا باید مانند فرزانه زن پاکستانی به جرم مقاومت در مقابل ازدواج اج

در ایران به جرم مقابله در برابر تجاوزِ به  در مقابل چشم پلیس سنگسار شوند و یا مانند ریحانه
ي داعش قرار گیرند و یا در نیجریه هامرگ محکوم شوند. یا باید در عراق مورد تجاوز تروریست

 شوند...  و تهدید به فروش در بازار توسط بوکوحرام از مدرسه ربوده و اسیر
زنان براي حفظ و تشدید فرودستی آنان، امري است که امروزه به عنوان  يهسرکوب وحشیان

خصوص کشورهاي هي ارتجاعی دنیا و بهامشترك ایدئولوژي و سیاست تمامی نیرو يهنقط
ي هابنديدر بلوك کهسلطه به روشنی قابل مالحظه است. مرتجعین جهان که بنا بر اینتحتِ

در مقابل هم شمشیر  افتند ومیکنند، گاه به جان یکدیگر میاز کدام امپریالیست تبعیت جهانی 
اي قرون وسطی يهاکشند، بر سرِ سرکوبِ زنان اما، با هم متفق القولند و در اِعمال ترفندمیهم 

 گیرند. میبراي این منظور، از هم پیشی 
که در آن حکومت دینی مستقر شده منطقه  ترین کشورهايمیعنوان یکی از قدیایران به

ي مرتجعِ منطقه است. در طول سی و هااست، الگوي مناسبی براي سرکوب زنان در سایر حکومت

جمهوري اسالمیِ ایران،  چند سال حکومت،
ي رنگارنگ با شعارهاي متفاوتی را تجربه هادولت

کرده است. در دورانِ رئیس دولتِ فعلی، حسن 
نتخاباتیِ خود را با شعار روحانی، که مبارزاتِ ا

ي ضد زنِ هابرابري براي زنان و تقبیحِ سیاست
ي گذشته به پیش برد، باالترین تفکیکِ هادولت

و ادارات دولتی صورت  هاجنسیتی در دانشگاه
فظ کرامت ح يهگرفته و بسیاري از زنان به بهان

نشین شوند. سقط جنین و شان باید خانهانسانی
ري با مشکالت فراوان منجمله گیري از بارداپیش

نیروهاي  يهاست. حمل روهخطر زندان و جریمه روب
به زنان براي تعیین  انتظامی، مجلس و روحانیون

ي یافته است. هر ترعیها ابعاد وسنوع پوشش آن
ي حکومتی، براي اثبات تحجر خود هایک از جناح

سرسپردگی به مقام  نشان دادن میزان نزدیکی و و
ه اشکال مختلف به حضور زنان در رهبري، ب

ي اجتماعی، به خبرنگاران زن، به وکالي هافعالیت
ي خصوصی و عمومی هازن و فعالین زنان در عرصه

با زندانی کردن و  شوند ومیور گستاخانه حمله
کنند. افزایشِ آمار میآنان، ابراز قدرت  يهشکنج

ه، و مجوز ازدواج با دخترخواند هاازدواجِ دختر بچه
 هاو ده ي ناموسیِ بدونِ مجازات؛هاافزایش آمار قتل

یی هستند که به هاموردِ آشکار و پنهانِ دیگر، حربه
شکل سیستماتیک براي فرودست نگاه داشتن زنان 

  شود.میکار برده هب
ي حضور و قدرت نیروهاي هااولین نشانه

ارتجاعی مثل طالبان و القاعده در افغانستان و 
توان در اشکال مختلفِ سرکوب میپاکستان را 

از خانه بدون زنان، ممنوعیت حضور زنان در خارج 
وم تحریم و مسم همراهی فرد مذکر خانواده،

تجاوز و  مدارس دخترانه، سنگسار،آبِ ساختن 
کشیدن  ي ممکن در به بندهاخالصه تمامی حربه

و کنترلِ زنان دید. بوکو حرام هم هویت و قدرت و 
ا ربودن چند صد دختر از مدرسه، نفوذ خود را ب

ها، تحمیل پوشاندن حجاب اسالمی به سرو تن آن
ها در اطاعت از قوانین اسالم، تهدید به فروش آن

گذارد. میي اجباري، به نمایش هابازار و ازدواج
گیري، قبل از هر اقدامی، داعش در شُرُفِ قدرت

ي هداند که با سرکوب وحشیانمیخود را موظف 
زن، ثابت کند که در و وضع قوانین ضدزنان 

ستیزي، سَبُعیَت و هار بودن چیزي از برادران زن
در  مرتجع و وحشی خود در منطقه کم ندارد.

کشور به اصطالح سکوالر ترکیه هم اوضاعی که 
 سو را بینند، همین سمت ومیبراي زنان تدارك 

 ترحقوقی زنان را تنگ تنگِ يمحدوده روز هر و دارد
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 پیشین وزیرِنخسترجب طیب اردوغان  حدود دو سال پیش،نند. کمی
قتل  او سقط جنین را همانند در یک سخنرانی اعالم کرد کهترکیه 

راي محدود ساختن زنان در استفاده از امکانات ب داند و دولتش قانونیمی
بولنت )، 2014واخر ماه جوالي امسال (ا 1.سازدمیسقط جنین آماده 

در  ترکیه يوزیر و عضو حزب حاکم عدالت و توسعهخستن آرینچ معاونِ
زنان ترکیه نباید در مالعام بخندند. عفت و «: گفتسخنرانی عید فطر 

 يبلکه نشانه ،ها تنها کلمات نیستندپاکدامنی بسیار مهم است. این
جاذبه و افتخار زنان ترکیه است. یک زن باید پرهیزگار باشد. باید تفاوت 

. »د...مومی و خصوصی را بداند. او نباید در مألعام بخندمیان یک جمع ع
 عدالت و توسعه حزب ارتجاعی يهاسیاست يعلیه مقابله در زنان نقش«

 آن از خارج و دولت در کار محافظه نیروهاي است، گیرچشم ترکیه در
 عمومی فضاي خواهندمی و تابندمیبرن را کشور این زنان تحول و رشد
 به بودن زن دلیل به زنان و باشد مردساالر فرهنگ يهسلط زیر چنانهم

 2».بدهند تن درجامعه فرودستی و سکوت
گراي گیري جریان اسالمبا سرنگونی مبارك در مصر و قدرت

ي هاالمسلمین و تشکیل دولت توسط مُرسی، حضور زنان در عرصهاخوان
و  هاامن و پر خطر شد و آمار تجاوز و فشاراجتماعی بیش از پیش نا

ي جنسیتی، به نحو وحشتناکی باال رفت. با تغییر این مهره هامزاحمت
گیري ارتش، (یعنی همان ارتشی که هم در زمان یعنی مرسی و قدرت

و هم در زمان مرسی، عامل سرکوب و تحقیر و ضرب و شتمِ زنان  مبارك
هم طبیعتا نه تنها شرایط زنان  هر نداي اعتراضی بود) يهو خفه کنند

جمهوري نشد بلکه در همان جشن پیروزيِ اشغال کرسی ریاست ترنام
ر مورد چند تن از زنان مص -ژنرال السیسی- ارتش يتوسط فرمانده

 3تجاوز گروهی قرار گرفتند.
فقط چند روز بعد مصطفی عبدالجلیل  در لیبی، رئیس دولت انتقالی،

نونی لیبی با اي از مواردي که قانون کعنوان نمونهبه از سقوط قزافی،
چندهمسري  يلهأبه مس و باید تغییر یابد، دین اسالم مغایرت دارد

 :وي گفته بود .مردان اشاره کرد
جز تحت شرایط خاص چندزنی را به يقوانین کنونی اجازه«

ي هاي از قرآن اجازآیه يپایه بر اسالم شریعت اما ،دهدنمی
  4»دهدمیرا  زنیچند

یک پروفسور اسرائیلی به نام )، 2014اوایل ماه جوالي امسال(
تواند از میتنها راه حلی که «در رادیو اسرائیل گفت:  »مردهخاي کیدار«

گذاري انتحاري جلوگیري کند، این است که اگر بتوانیم، خواهر و بمب
نها چیزي که ... ت !چنگ آوریم و مورد تجاوز قرار دهیم همادرشان را ب

آگاهی داشتن از این امر است که  ،شودیمگذار انتحاري مانع یک بمب
اگر او ماشه را بکشد و یا خود را منفجر کند، خواهر و مادرش مورد 
تجاوز واقع خواهند شد. این تنها چیزي است که به منظور حفظ حرمت 

ایشان یک پروفسور  5»گرداند!میو شرافت خواهرش او را به خانه بر 
حرف را زده باشند.  طور تصادفی اینهنیستند که ب معمولی

. دارند ارتش آگاهی و اطالعات بخش در خدمت يسابقه سال 25 ایشان
 5!است مسلمان هايگروه بررسی و مطالعه ایشان تخصص

داري که در بدو پیدایشِ خود، براي تامین نیروي کار ارزان، سرمایه
به بازار کار گسیل داشت،  زنان را از چاردیواري خانه خارج کرده و

، آگاهی اجتماعی و استقاللِ هاواسته زمینه و شرایط رشدِ توانمنديناخ
ها تحت انواع انسانی را ایجاد نمود. نیروي زنان که سال يهاین نیم

فشارهاي اجتماعی، اقتصادي و خانوادگی مهار شده است، از پتانسیل 
و باشد که با تلفیق با آگاهی، اتحاد میاي برخوردار انفجاريِ فوق العاده

تشکل، قادر خواهد بود به آ تشفشانِ عظیمی بدل شود؛ آتشفشانی که 
را به لرزه در آورد.  گرانهو ستم ي این سیستم استثمارگرهاتواند پایهمی

آن داشته تا با اتکا  احساس خطر از جانب حافظانِ نظمِ موجود، آنان را بر
امعه، به طراحی ین اعتقاداتِ فئودالیِ ضدِزن در جترافتادهو تقویتِ عقب

ي باال که تنها یادآورِ هاپردازد. مثالبو پرورشِ نیروهاي به غایت ارتجاعی 
ضدبشريِ مرتجعین جهان، از  کردِ مردساالرانه و قسمت کوچکی از عمل

دهد میهاست، نشان ي وابسته گرفته تا اربابان امپریالیست آنهاحکومت
ي مختلف ارتجاعی اهکه چطور این احساس خطر باعث شده که حکومت

 و استثمارگر جهان زنان را هدف حمالت خود قرار دهند.
شوروي و شکست انقالب در چین، خالءِ وجود  از بعد از فروپاشیِ

بورژوازي این امکان را داد   انقالبی در سطح جهان، به یک آلترناتیو قويِ
ختراع ي جدیدي را اهاکه بتواند براي تبلیغات ضدانقالبی خود، هر روز تز

در سطح از زیر آوارِ تاریخ در آورده، موجود را  ي پاسیویستیهاو یا ایده
ي هاگسترده تقویت و تکثیر نماید. به فراخور سطح فرهنگی و نیاز

ي متنوعی رشد کرد که فصل هاجوامع مختلف، ایده اجتماعی اقشار و
 اي در سیستمِهرگونه دگرگونی ریشه یا شان ضدیت با انقالب ومشترك

خرده بورژوازيِ متوسط  اقشار این نظریات به لحاظ طبقاتی، م است.حاک
کنند، یعنی تمامی اقشاري که منافع خود را میتا بورژوازي را نمایندگی 

یابند و میدر حفظ مالکیت خصوصی و نهایتا بقاي سیستم موجود 
تغییرات یا رفرم در شکل و اجراي برخی از  ها،خواست حداکثري آن

 با هدف حفظ سیستم وي جانبی سیستم و آن هم نهایتا هاساختار
هاي دول غربی و ایدئولوگ  .گیري از تزلزل و خطر انهدام آن استپیش

اي براي جا انداختن این که انقالب غلط است و باید در آنان از هر روزنه
کنند. بورژوازي براي میسامان داد استفاده  و نهایت همین نظام را سر

ي هاکه در دهه ییهابه بسیاري از فلسفه نظراتش در بین مردم، ياشاعه
ي و چین و وخصوصا در دوران انقالبات سوسیالیستی شور ،گذشته

و بال داد تا بتواند به  ا ضربه خورده بود، پریبخش در دنمبارزات آزادي
مبارزه، جهش به پیش و ساختن دنیاي نو را که در  يهکمک آن فلسف

 ياعتبار سازد. در دههصا جوانان ریشه دوانده بود، بیبین مردم و خصو
بخش بسیاري از مبارزات چین به عنوان یک پایگاه قوي انقالبی، الهام 60

ه در فرانسه و مبارزات زنان ب ییبود. جنبش دانشجو بخش دنیاآزادي
تاثیر این انقالب قرار داشتند. زنان فمنیست جهان براي  شدت تحتِ

ي هاخود سفر جنسانِات واقعی و عمیق در موقعیت همتغییر يهمشاهد
ي هاکُتُب، مقاالت و نوشته 6.کردندمیریزي تحقیقاتی را به چین برنامه

و در سطح وسیع ترجمه  ي مختلف دنیاهاي چینی به زبانهاروزنامه
با ولع تمام به مطالعه و بحث پیرامون آن  شد و بسیاري از جوانانمی
دستاورد انقالبی بود که در شرق رخ داده بود. احزاب  هاپرداختند. اینمی

اي داشتند. کمونیسم ي چپ در خاورمیانه پایگاه وسیع تودههاو سازمان
به عنوان یک آلترناتیو قوي مطرح بود. بورژوازي از آن دوران به قدري 

برد که آن تفکرات و میکار برده و ه ضربه خورد که تمام تالش خود را ب
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ي مختلف دست هادور کند و در نتیجه در عرصه هاا از ذهن تودهفلسفه ر

پراگماتیسم،  مدرنیسم،ي زیادي در مورد پستهاکتاب .کار شده ب
ترگینک و گاندي و غیره چاپ شد و هواداران این نظریات در نظریات لو

کشورهاي مختلف از جمله ایران به ترجمه و پخش آن همت گماردند. 
فیلم، معماري، نقاشی هم این روند پی گرفته شد.  ادبیات، يدر عرصه

ي هاخطا نماییِپرداخته شد که با بزرگهم ي فراوانی هاو رمان هافیلم
کشند که میانقالب و نادیده گرفتن دستاوردها، جهنمی را به تصویر 

هراساند و سر میشدت ه نسل جوان را از نزدیک شدن به این تجربه ب
 کند.مینظام موجود را تبلیغ فرود آوردن در مقابل 

فکران خرده بورژوايِ بسیاري، مأیوس از اخیر، روشن يهدر چند ده 
کرد تمامی دستاوردهاي میرحمانه تالش انقالب، با سیالبی که بی

 انقالبات سوسیالیستی را بشوید و اثري از آن باقی نگذارد، همراه شدند.
توانستند تا به آخر از میشان هم ناینان که به لحاظ پایگاه طبقاتی

همراهان انقالب باشند، شروع کردند به فرموله کردن سرخوردگی و 
مدرنیسم که بعضا عملیِ خود. مکاتبی مثل مکتب فرانکفورت و پستبی

ي مارکسیسم حرکت خود را آغاز کردند، به هاحتی در ابتدا بر پایه
از محتوا خالی کرده و را  علمانتقادي به مارکسیسم، این  نگريِزبا ينهبها

دریغ دربایستی کال از آن گسست کردند. با حمایت بیرودر ادامه بی
زودي بر این ه نشر و تکثیر وسیع این مکاتب ب مدیاي امپریالیستی و

ي مختلف تبلیغ شد هاپایه، صدها مکتب ریز و درشت زاده و از تریبون
شان ضدیت با تركیی که با هم دارند ولی فصل مشهارقم تفاوتکه علی

پتانسیلِ شورش در زنان و  انقالب و تالش در جهتِ مهارِ تمامی انرژي و
کشان ي برحقِ زحمتهامردان انقالبی بوده و هست. فرو کاستن خواسته

ي حقیر و سطحی با عنوان هامبنی بر رهایی و عدالت اجتماعی، به رفرم
چه ممکن و ه هر آناي وجود ندارد و بهتر است بفاضله يهاین که مدین

هدف این مکاتب طبیعتا خوشایند و  .رضایت دهیم ،قابل دسترسی است
 جهانی است. يهدر جهت منافع سرمای

 يهدر کنار تولیدات فکري ضدانقالبی و حذف کنند هاامپریالیست
ریزي سیاسی و نظامی، در مجموع، کمونیسم، با تحرکات و برنامه

ستم  ا خصوصا در کشورهاي تحتِاي را چیدند که در همه جصحنه
خاورمیانه که پتانسیل و شرایط عینی براي بر هم زدن نظم ارتجاعی 

 ؛ي ناراضی متصور باشدهاموجود است، تنها دو آلترناتیو در مقابل توده
ي امپریالیستی و یا بنیادگرایان اسالمی. یا باید دل به نیروهاي هانیرو

نمایند  ران خود را حمایت و تقویتامپریالیستی خوش بدارند و استثمارگ
گرایان اسالمی شده و به نیرویی براي تحکیم و یا دست به دامان بنیاد

گرایی، تحجر و استثمار بیشترِ خود بدل شوند. برخی به این واپس
منطقه، مسلمان هستند و پیوستن آنان  مردم کنند کهمیاستدالل، اتکا 

ریالیسم، امري بدیهی است؛ این به نیروهاي اسالمی براي مقابله با امپ
بسیاري از مردم و  60 يچرا که در همان دهه ،دروغی بیش نیست

مارکسیستی بودند و آن  يخصوصا جوانانِ همین منطقه، به دنبال فلسفه
این کشورها از افغانستان گرفته تا مصر  يدیدند. در همهمیگو را جواب

، هافکران و در دانشگاهوشنخصوص ره و ترکیه و .... در بین مردم و ب
آلیستی، ي ایدههاوسیعی داشت و فلسفه يمارکسیستی پایه يهفلسف

 آمدند.میاي به حساب نمذهبی و رفرمیستی اساسا وزنه

خصوص از بعد از به قدرت رسیدن  هدر ایران هم این خط فکري، ب
فته گ ترزمان با مهیا شدن شرایط جهانی که پیش(یعنی هم ،ضد انقالب

شد) فعالیت خود را گسترش داد. این طرز تفکر در بین زنانی که خود را 
نیرو و  یز پیش گذاشته شد. آنان با تمامدانند نمیمتعلق به جنبش زنان 

طلب در ایران و خارج و اصالح فکرانِبا پشتیبانی بخش وسیعی از روشن
ایده و  ي رفرمیستی و پراگماتیستی، هرگونههابا اتکا به ایدئولوژي

شکل گرفته  حرکت شورشی زنان که در جهت برهم زدن نظم موجود
بود را تقبیح و آن را به باد انتقاد گرفتنند. با تبلیغِ اعتراض در چارچوبی 

نتیجه و به بیانی، خطر و کم هزینه، انقالب و تغییرات بنیادي را بیبی
تثمارگر و خوانند. با تبلیغ دوستی بین اسمیتوحش و دوري از مدنیت، 

استثمار شده، مرز بین دوست و دشمن را مخدوش کرده، مانعِ هر 
ي هاشوند. زنان ایران همیشه بر سر خطِ قرمزمیحرکت رادیکال 

حکومت سر ناسازگاري داشته و به اشکال گوناگون  يهبنیادگرایان
اند. عبور زنان از خط قرمزهاي نظام، رسانده هااعتراضِ خود را به گوش

اسیر  هاخواهند خود را در چارچوب ممکنمیدهد که آنان نمینشان 
را، ممکن کنند. در مقابل نقشی که  هاممکنروند که نامینمایند بلکه 

در مهار و به  حکومتیطلب حکومتی و غیرامروزه زنان رفرمیست و اصالح
ن است که سکوت و یعاصی دارند، ا زنانِ انحراف کشیدن مبارزاتِ

ن را به عنوان راه رهایی براي زنان موعظه کرده و امثال مسالمت با دشم
کرد، به عنوان میگاندي را که با استثمارگران داخلی و خارجی مماشات 

 کنند.میو الگوي مبارزات زنان معرفی  قهرمان ملی
یی که مورد هاکرد گاندي به عنوان یکی از نمونهنگاهی به عمل

چه آن قرار دارد، ما را بیشتر با تحسینِ فعالینِ رفرمیستِ جنبش زنان
اي از برخورد گوشه کند.میپیچند، آشنا میآنان براي جامعه نسخه 

گاندي در سطح جامعه و به مبارزات اقشار و طبقات گوناگون و در مقابل 
خود از نظام ستم و استثمار بودند را در زیر  یی که در پی رهاییهاتوده
 توان دید:می

کوب خشن جنبش ضداستعماري توسط در مواجهه با سر«
، سرکوب اعتصابات گسترده کارگري در 1919در سال  هاانگلیسی
شورش ملوانان در  سرکوبِطور و همین 1922و  1921فاصله 

، گاندي سیاست سکوت و حفظ آرامش و 1946مومباي در سال 
 7»را موعظه کرد. سر فرود آوردن در برابر امپراتوري بریتانیا

، به 1934ندي خود به صراحت، در یک مصاحبه در ژوئیه ماهاتما گا
نقش خود به عنوان سدي در مقابل انقالب معترف است. در بخشی از 

ي هند هاداران متحد استانت نمایندگی زمینأبه هی این مصاحبه گاندي
 گوید:می

 به را خود نفوذ يهمه من که باشید مطمئن توانیدمی«
 در... جلوگیري کنم قاتیطب جنگِ  از تا گیرممی کار

 از شما کردن براي محروم اقدامی ناحق به که صورتی
 خود کنار نبرد این در مرا شما صورت گیرد، تانمایملک
 ».یافت خواهید

از جایگاه خود به عنوان حافظ نابرابري موجود،  کسی که به روشنی
خروج از  قهرمانی توانا براي رهبري جامعه در راهِ گوید،میسخن 
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زیر  يهشود. این معنا را در نوشتمعرفی می حقارت و توهین،نجالبِ م

  توانید بخوانید:می
متکثر و به شدت  ياگر مهاتما گاندي توانست جامعه«

ي هند را از میان منجالب حقارت و تحقیر شده
جویانه و بار، با روشی صلحتوهین و سرکوب خشونت

حاصل  ،آمیز به سر منزل مقصود برساندغیرخشونت
آموزش چهره به چهره، انتشار صدها  هاها و دههسال

ات این ادبی يکتاب و هزاران خطابه و تدوین صبورانه
 »شکل از مبارزه بوده است.

قارت و حهند از منجالب  يهجامعدر حال حاضر، آیا واقعا ولی 
ست همانی ا سرنوشتِ هند،ر بیرون آمده و باتخشون توهین و سرکوبِ

 :ایرانی آرزو کنیم يهعجام زنان و کال رايکه باید ب
 هفتم يرتبه کودکان و قاچاق انسان هند علیه جنایت يزمینه در 

هزار  400تا  270تنها در شهرهاي بزرگ هند بین  .دارد جهان در را
فروش وجود دارد که عمدتا در برابر مبلغ اندکی به این کار تن کودكِ

ي روزمره و عادي در هانان از پدیدهتجاوز گروهی به ز آورند.روي می
 اعالم خود يهاتحقیق با بشر حقوق هايرود. گروهمیهند به شمار 

 جنسی تجاوز مورد هند در سال در کودك 7200 از بیش که اندکرده
 آثار هند مختلف ایاالت در جهیزیه از ناشی مرگ هیوالي .گیرندمی قرار

 در تنها اخیر، نیم و سال کی طی. است کرده نمایان را خود وحشتناك
 توسط همسر قتل مورد 200 از بیش »آندراپرادش« ایالت بخش یک

 توانایی عدم آن دلیل، که است شده گزارش شوهر خود یا و خویشاوندان
 هنوز زن کشیدن آتش به. است بوده کافی يجهیزیه پرداخت در زنان
 به هک است همسرانی دست از یافتن خالصی براي متداول روش یک

 که شوهرانی و آورندمین شوهر يخانه به کافی يجهیزیه خود همراه
 همسر به را گیزند چنان ،شود آغشته خون به شاندست خواهندمین

  .بزند خودکشی به دست خودش او تا کنندمی تنگ خود
ي از زندگی معمولِ روزانه در هند است. این هااین فجایع تنها گوشه

است که از مبارزات به  »ور از حقارت و توهینیبد يهک جامعی«سقفِ 
توان انتظار داشت. این حداکثرِ استحقاقِ زندگی براي میگاندي  يهشیو

طلبان حکومتی و غیرحکومتی از نگاهِ اصالح و سر منزل مقصود هاانسان
 است.

ین اقشار تحت ستم که مضاف بر ترزنان به عنوان یکی از پرجمعیت
دان از ستم طبقاتی و ملی و ... در رنجند، متحمل که همراه با مر این

ستم جنسیتی هم بوده و در نتیجه از پتانسیل باالیی براي شورش علیه 
باشند، یکی از اهدافِ اصلی و مخاطبینِ مهم مینظم موجود برخوردار 

کنند میاین نظریات تالش  طلبانه هستند.نظریات رفرمییستی و اصالح
اي چون رودخانهتواند هممیزنان را که  يهقوتا تمامی نیروي بال
 ي باریک وهاجویبار کن کردن ستم، جاري شود، بهخروشان، براي ریشه

 ترِتوانند به رسیدن به اشکالِ متعادلمیحقیرِي هدایت کنند که حداکثر 
یکی از دو جنسِ بشر وقتی  زنان به عنوانستم، خدمت کند. رهایی 

وري به نام جنسیت در تعیین حقوق، قوانین، یابد که دیگر فاکتمیتحقق 
ي اجتماعی و خالصه در تمامی هاهویتی، برتري معیارهاي اخالقی و
یکی از  در سیستمی کهمعنا باشد. رنگ و بیشئونات زندگی بی

و حیات  آن، فرودست نگاه داشتن زنان است؛ ین شروطِ حفظِترايپایه
تشدید و  کمال افتخارو با  ستاهنابرابريحفظِ و تشدیدِ دیون خود را م

اي براي تالش و در نتیجه رشد جامعه معرفی انگیزه نابرابري را تحکیم
توهمی بیش نخواهد  ،کند، رهایی زنان با ایجاد اصالحاتی روبناییمی
مردساالر، به حضور / . تا زمانی که در چارچوب همین سیستمِ پدربود

دولت و یا حداکثر  يهکابین زن در مجلس، یا وزیري در يهچند نمایند
مجازاتِ زنان براي  تخفیفِتغییراتی سطحی در قانون اساسی، مثل 

ین حقوقِ انسانیِ خود، دل خوش کنیم، نخواهیم تراياستفاده از پایه
اي تکان دهیم. همانطور که بارها در وار زنان را ذرهتوانست موقعیت برده

ایاتِ نمایندگانِ زنی که در ایران و کشورهاي منطقه شاهد بودیم، نظر
شوند در رابطه با لوایحی که به موقعیت زنان میاین سیستم وارد مجلس 
شود، نه تنها رهایی بخش نیست بلکه میوط بدر جامعه و خانواده مر

گر و مردساالرانه حتی گاهی بیش از نظرات مردانِ نماینده، سرکوب
 ي ارتجاعیِ هاحکومت ي مختلفِهازنِ مهرهي ضدهاتشابه سیاستاست. 

ي استثمارگر و هاجهان، گویاي این نکته است که با تغییر مهره منطقه و
با نگاهی گذرا به اي رها نخواهد شد. مرتجع، هیچ زنی و هیچ ستمدیده

بینیم که با این تغییراتِ روبنایی میخاورمیانه  يموقعیت زنان در منطقه
بلکه بر عمق  ،ک نیافته استنه تنها موقعیت زنان بهبودي هر چند کوچ

که و گستره فرودستی آن افزوده شده است. امروزه براي نشان دادن این
زنان آزمایش  يتر از بقیه است، میزان فشار بر گردهمیچه حکومتی اسال

توان ذره ذره و میلیمتري حرکت کرد می شود. آیا در برابر این اوضاعمی
اقعی در موقعیت بردگی زنان تغییري و با عریضه و امضا و غیره به طور و

چرخد میاین پایه  رو کردن نظامی که بر و برهم زدن و زیرایجاد کرد؟ 
زنان جهان و تمامی  يامیدي است که همه يهتنها و تنها روزن

   ✦توانند به آن دل ببندند.می جهان براي رهایی ستمدیدگانِ
 منابع:

1-  /1145755.html-women-http://ir.voanews.com/content/turkey 
2-   61515rooz.com/article.jsp?essayId=-www.akhbar 
3-   www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930320000535  
4- 

rda.com/content/f12_ntc_leader_tries_to_ease_fearswww.radiofa
_of_islamism/24369813.html 

5-  www.hafteh.de/?p=73776 
 زیر مطالعه کنید: سید در آدرتوانمتن مقاله به زبان انگلیسی را می

-militiants-hamas-rape-professor-www.ibtimes.co.uk/israeli
1457836-attacks-terrorist-deter-sisters-mothers 

 ت،ترجمه شده اس که به فارسی هم »نیمی از آسمان«کتاب  يهنویسند -6
نام  )1970هاي (یکی از فعالین جنبش زنان فرانسه در سال »کلودي بوروایل«

زنان  ییانقالبی، در مسیر رها چه در چینِاي از آندارد. او در این کتاب شمه
ما در خوانیم: کتاب از زبان نویسنده می يهآورد. در مقدممیگذشت را می

 و پاریس از که است زنی 12 ا،م. منظورم از مکردی دیدن چین از 1971 نوامبر
 یک. کارمند هم و بود دانشجو هم ما بین در. بودند آمده گرد فرانسه نقاط سایر

 زنان شامل ما. بودند جمع این در نیز کارگر يطبقه از مادربزرگ یک و دهقان
 ما در چیز یک اما. داشتیم فرزند شش تا یک از که شدیممی مادرانی و مجرد
 فعالین مبارزه در راه رهایی زنان بودیم. ك بود: همگیمشتر

حمید  ينوشته» بافتگاندي، مردي که زنجیر می« يهبرگرفته از مقال -7 
 1393خرداد  30 ،محصص

نوشین احمدي خراسانی يهنوشت ،»روزي که ایران را لرزاند ده«کتاب  -8
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 ي نوشین احمدي خراسانینوشته» شودایران  جمهورخواهد  رئیسشیرین می«نقدي بر داستان 
 

 لیال پرنیان

ي کوتاه براي نوجوانان هاداستاناخیرا نوشین احمدي خراسانی به نوشتن 
و  وسیله به آموزش افکار روي آورده است، تا بدینخصوصا دختران نوجوان 

هاي مورد نظر خود بپردازد تا بتواند راهزنان  و مشکالت آشنایی آنان با مسایل
جوان پیش گذارد. یکی از این  این مشکالت در مقابل نسلِ  »حل«را براي 

ایران  جمهوررئیس  خواهدیرین میش«ه نام کوتاهی است ب داستان ،هانوشته
 . »شود

اي دیگر اي است که همراه مادرش و عدهساله 14شیرین دختر نوجوان 
شان است. اما درگیر مبارزه براي جلوگیري از قطع درختان پارك محله

پالکاردهاي حتا ند و نکها جلوگیري میمامورین از تظاهرات ایستاده و آرام آن
شدت عصبانی است تنها ه ند. شیرین که از این امر بنکمصادره می ها را همآن

 بتواند جلوي قطع درختان را بگیرد، این که رسد که یک راه به نظرش می
گویند که طبق قوانین جمهوري اسالمی زن جمهور شود. وقتی به او میرئیس
عوض  توانست که قانون را هم میجمهور بشود جواب او اینرئیس تواندنمی

در آینده آماده  اولین زن ایران جمهور شدنکرد. بنابراین خود را براي  رئیس
 کند.می

کند که اي دست پیدا میبه جزوه »تصادفی«کامال  شیریندر این حین 
-1347رو پارسا وزیر آموزش و پرورش دوران شاه خاطرات فخري مادر فرخ

جزواتی که حاوي خاطرات به  یابد کهاین امکان را میطریق  آن است و از 1357
 . دست پیدا کند یک به یک باشدرو پارسا اولین وزیر زن تاریخ ایران میفرخ

معمولی  مانیو شاید هم هدف این نبوده که ر معمولی نیست داستانیاین 
نوشین  ياي که مشخصهچنان به خط سیاسی داستانکه این  باشد. یعنی این

است که غلیظ و پررنگ سیاسی آن چنان  يجنبه و است آغشته است احمدي
ي هاو پیام هابر جنبه واقعی . تمرکزکندرا کامال محو می ادبی داستان يجنبه

مورد توجه من  داستان است که عمدتا يهمین جنبه. سیاسی نهاده شده است
 گیرد. در این نقد قرار می

مدي در در نگاه اول ممکن است این تصور ایجاد شود که گویا نوشین اح
هاي مقابل پاي زنان در جامعه را براي نوجوانان به تصویر چالش ،صدد است
خود دارند آشنا کند. اما  هاي واقعی که در پیش پايها را با مصافکشد و آن
  .شود مقصود چیز دیگري استگذرد که خواننده متوجه میدیري نمی

 به چه نحوي در این داستاناما ببینیم زندگی اولین وزیر زن ایران 
رو آزرده و غمگین از شود؟ فرخجمهور شدن میرئیس بخش شیرین برايالهام
مجبور  بودن مدرسه از خانه، خاطر دوره را ب زینت که پدر دوستش زینت، این

گیرد که وزیر شود. تا با ساختن مدارس کند، تصمیم میبه ترك تحصیل می
تصمیم او مورد حمایت بسیار هیچ دختري از تحصیل محروم نشود. این 

دهد که هر روز صبح که از طالیی می يگیرد و به او یک آینهمادرش قرار می
خواهم وزیر شوم و شود خود را در آن ببیند و بگوید که من میخواب بیدار می

که  سحرآمیز ياین آینه .که روزي وزیر شود ادامه دهد تا این آنقدر این کار را
رو یعنی فخري را به معلمی و مادر فرخ داده است پس آزمایش خود را قبال

که بعد از وزیر شدنش این آینه را در  شودسپرده میبه دخترش رسانده است، 
آخرین  آخرِ  يصفحهجایی دیگر پنهان کند و راز مکان پنهان آن را در 

پیدا  را آن خاطراتش بنویسد تا دختري با هوش و شایسته بتواند يدفترچه
شیرین دختري باهوش و زرنگ است که با پیدا کردن خاطرات  کند. البته

و رو فرخهاي خاطرات هاي پنهانی دفترچهدنبال راز مکانه قرار است ب فخري
شود همه این که آیا شیرین موفق می طالیی بگردد. این يآینه پسس

ال طالیی را بیابد یا خیر داستانی است که باید در رمان دنب يها و آینهدفترچه
شود روش و خط سیاسی تعلیم و تربیت چه مربوط به ما میاما آن ،شود

   باشد.دختر است که مورد بحث می خصوص نوجوانانِ ه نوجوانان و ب
 5شود که آن روز روزي وزیر میپارسا رو دانیم که فرخبه هر حال همه می

که چگونه فخري علیرغم  این بررسی شمسی است. 1347شهریور سال 
رو علیرغم جو حاکم بر که چگونه فرخشود و اینفت پدر و شوهر معلم میمخال

ها به آنزندگی این زنان  ياگر به مثابه ماجرایی است که شود،جامعه وزیر می
اي را در خود دارد که قابل هاي مثبت و منفیبدون شک جنبه ،برخورد شود

ه مهم چفت بلکه آنتوان نتایج سیاسی گرمیکه ننه این است. بحث و بررسی
حذف بخشی از  منطبق است. هابر واقعیت تا چه حد که این نتایجاین است 

ترین اشاره به این تاریخ، حذف شرایط زیربنایی جامعه و حتی عدم کوچک
کاري که  ،گیري سیاسی غلط، بدون شک کمکی است به یک نتیجههاجنبه

 يلهأد. هنگامی که مسدهمیانجام  داستاننوشین احمدي خراسانی در این 
شود و میله بسیار بیشتر أآید اهمیت این مسمیآموزش نوجوانان در میان 

رساند بسیار فراتر از یک اشتباه مییی را که به افراد و نیروهاي جامعه هازیان
 توان در مقابل آن بی تفاوت ماند. میو ن باشدمی

 شود!وقتی که تاریخ وارونه آموزش داده می   
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از زبان  بیشتر رخانم وزی از زندگیِ  نوشین احمدي يهاگیرينتیجه 

را به کار هاآید و شیرین آنمیشیرین، مادر شیرین و معلم شیرین بیرون 
خواهد این نظر را میداستان بندد. نوشین احمدي تحت عنوان این می

طور مشخص ه در این جامعه و ب دتوانمیهر کسی کند که گویا  تحمیل
کلید آن دو چیز  بد،ایران به هر شغل و یا مقام مملکتی دست یا يجامعه

اما اگر بخواهیم . دوم از راه قانونی عمل کن ،است، اول تصمیمت را بگیر
را از نظر سیاسی بنویسم اول از راه قانونی عمل کن سپس اراده  ترتیب آن

ایدئولوژیک  ي، کار نشد ندارد. البته این که کار نشد ندارد، یک جنبهکن
یدئولوژیک به رعایت قوانین ارتجاعی ا يبسیار مثبت دارد؛ اما وقتی این جنبه

شود میحاکمه، و موقعیت اجتماعی و طبقاتی مشروط  يو زن ستیز طبقه
اي است که به عبارت دیگر، این نتیجه بسیار خطرناك و ارتجاعی است.

 گیرد.میوکیل  واحمدي از بررسی زندگی اولین زنان وزیر و سفیر نوشین
و  بصورت پوشیده و یا حداقلخواسته صورت ناه این کلید را بشرط بعدي 

ست که آن فرد باید متعلق به طبقه و قشر کند و آن اینمیتلویحی بیان 
کند از میخاصی از تهران زندگی  يخاصی باشد. طبقه و قشري که در محله

برخوردار است. با ساالد میوه و آب پرتقال صبحانه را  امکانات و رفاه زندگی
خورد، نه از آب شیر بلکه آب میشیر و کیک شکالتی کند، عصرانه میآغاز 

مدرن است و  شاندارد. خانه، با تبلت و گوگل سروکار نوشدمیمعدنی 
 و هري دهدمیو امثالهم گوش فرا ریحانه اوپن دارد، به موزیک  يآشپزخانه
کند که میمشخص تلویحا . به این وسیله نوشین احمدي خواندپاتر می

 ي مملکتی دست یابند. هاتوانند به این مقاممی »کسیر ه«افرادي و نه 
، وارد دنیاي سیاست زن شیرین به موازات خواندن زندگی اولین وزیر

دنبال راه حل براي جلوگیري از قطع درختان پارك ه چنان بشود و هممی
ي هاکه همان راهنمایی ي مادر و معلم،هاگردد، زندگی وزیر، راهنماییمی

جمع کردن امضاء علیه قطع درختان  فکر را به او ي است،نوشین احمد
 .اندازدمی

مدرسه به نام ماجراي کتک زدن یکی از محصلین  در همین حین 
و به  به تصویر داستاندیگري است که  يشقایق توسط ناظم مدرسه صحنه

کشد. مادر شقایق روز بعد سیلی محکمی را به عنوان مقابله به مثل می بحث
رد که کتک زدن و مقابله به مثل را  کند. شیرین در حالیمیم نثار ناظ

گوید: میبه دوست نزدیکش مریم  رسد،میراه دیگري به نظرش  کندمی
باید فکر دیگري کرد که خانم ناظم از این  ،شود مریممیاین جوري که ن«

 آمیزش دست بردارد... اگر مثال خانم مدیر رادیوانه بازي و برخوردهاي توهین
  »گذرد....میوارد ماجرا بکنیم شاید بد نباشد، حداقل بداند که در مدرسه چه 

اي به خانم مدیر در اعتراض به کتک به همین دلیل روز بعد با خطابیه
که چرا رنگ لباس  چنین در اعتراض به این ي خانم ناظم و همهازدن

ر مادرهاي ست که پدو طرحش این آیدمیبه مدرسه مدرسه باید تیره باشد، 
 .را امضاء کنند یش آنهاکالسیهم

و دیوانه  هاخر بازي«در برابر  ؟!شودمیحدس بزنید که نتیجه چه 
و دیگر پدر مادرها نتوانسته بودند  مادر شقایقناظم مدرسه که  »يهابازي

 مدرسهاما در دنیاي خانم احمدي، در عرض چند روز مدیرِ کاري انجام دهند،
و  ؛توانند از لباس روشن استفاده کنندمیآموزان که دانش دهدمیاي اطالعیه

بلبلی. در  گل و يواقعا چه جامعه ؛شودمیناظم مدرسه هم عمال اخراج 
فقط تصمیم بگیر و از  .شود انجام دادمین کارهایی کهچه  ايچنین جامعه

، ببخشید اول از طریق قانون پیش برو و بعد هر طریق قانون به پیش برو
 خواهی بگیر!میمی تصمی

کند. که  شبیهمینیاتوري از جامعه ت را بهکند مدرسه مینویسنده تالش 
آوري امضاء و طی کردن مراحل قانونی از طریق جمع توانمیبراي بهبود کار 

احمدي به نوجوانان  نوشینبه مقصود رسید. این اولین توهمی است که 
مدرسه عامل اصلی کتک ست که تو گویی ناظم دومین توهم این دهد.می

خصوص در نواحی فقیر ه که در ایران و باست نوع سیستم آموزشی  درزدن 
جاست که مدیر و جالب این وجود دارد. چنانهم هاتر و شهرستاننشین

چه که به عنوان سمبل جامعه در نظر چه که در مدرسه (آنمدرسه هم از آن
و  هااز طریق این نامه گذرد، خبر ندارد و خبرهامیگرفته شده است) 

نوع پوشش نه توسط یک نظام رسد. دادن این توهم که میبه او  هاعریضه
اش آن هم در باالترین مراجعش، خاص و به منظور حفظ پرچم ایدئولوژیک

گردد، بلکه توسط شخصی که مجري آن تصمیمات است، معین میتعیین 
  شود.می

 جستن توسل کند کهمیتالش  هانویسنده با این فریب و نیرنگ خالصه
پیام دیگر کند.  آلیزهایده را عریضه و امضاء جمع کردن از طریق هاییبه باال

تالش  و نگر باشندکه سطحی است احمدي براي نوجوانان ایننوشین 
ستم و استثمار در جامعه و بر یابی گونه ریشهکند تا ذهن آنان را از هرمی

چگونگی کارکرد یک و  شانپاي یشِپ زنان و دیگر معضالت اجتماعی
گري و خالف جریان رفتن شورش منحرف کند و آنان را از گرانهسیستم ستم

  منع کند. و در نهایت حرکت براي تغییرات انقالبی
نوشین رو برگردیم، اگر بخواهیم به زندگی فرخبا توجه به این مسایل 

بار یکرو کند: فرخیمگونه توصیف احمدي زندگی او را در این داستان این
کند، او از خانواده میمادر از او حمایت ، گیردمیتصمیم به وزیر شدن 

شود. او میفکر و نسبتا مدرنی است، در نتیجه با مخالفت پدر روبرو نروشن
یابد و فارغ میشود، با تالش و کار سخت به دانشگاه پزشکی راه میمعلم 

ن زنان دانشگاهی، انجمن زنان شود، از نظر سیاسی انجممیالتحصیل 
ي هادر راستاي سیاستعمدتا شان يهارا که فعالیت فرهنگی و غیره

شود، سپس معاون میمجلس  ينماینده نماید.میحکومت بوده، تاسیس 
 شود.میآموزش و پرورش  زن آموزش و پرورش و باالخره اولین وزیرِ  وزیرِ
کند بلکه در اکثر موارد میمل رو نه تنها در چارچوب مسایل قانونی عفرخ

ي سیاسی در راستاي اهداف سیاسی رژیم شاه کار هاخصوص در جنبههب
 جا موضوع مهمی که ناگفته باقی گذاشته شده استکند. اما در اینمی
یک  يافزایش نقش زنان در مناصب و مقامات دولتی نتیجه که، ستاین

شکستن و ضربه خوردن برخی از  .تحول در شرایط جامعه بوده است
 يدارانهمناسبات عقب مانده که در حال جایگزین شدن با مناسبات سرمایه

 ساختمیضروري امپریالیستی بود، تغییرات سیاسی در روبناي جامعه را نیز 
و به موازات آن در راس  زنان بیشتري وارد بازار کاررو نیاز بود که از اینو 

، با تضادهایی در باال ،. این تغییرات در روبناار گیرندقر برخی مقامات دولتی
در میان مرتجعین  ییهایعنی در میان طبقات حاکمه همراه بود و به تنش

 . از این جهتزدمیدرون حکومتی دامن  طرفدار غرباسالمی و نیروهاي 
گیري براي رفرم امپریالیستی تحت نام انقالب سفید، به شرکت زنان در راي

زنان، بیان موضوع حاد این تضاد تبدیل شد. حدت این تضاد بر سر  يهنقط
حاکمه بر سر چگونگی نقش زنان  يمرتجعین در طبقهدو نوع دید متفاوت 

 .آن روز مملکت بود ياداره در
پیشرفت زنان براي  در مقابلست که موانع اصلی که موضوع دیگر این

 در قم و یا بازار تهران ايمخالفت عدهبه  ،قرار داشتنقش بیشتر در جامعه 
آن عده از روحانیون و بازاریان فقط بخشی از بلکه شد، میخالصه ن

مناسبات و روابط زیر بنایی نمایندگان و سخنگویان سرسخت و سمج آن 
ي جامعه بافته شده بود. روابط زیربنایی هااي بودند که در سلولماندهعقب
یش بود، با تغییرات کوچک هارین پایهتاي که ستم بر زنان از مهمماندهعقب

این مناسبات و حساب شده و به نفع طبقات حاکمه در شکل، انجام گرفت. 

 
 



   ۲۲                                                                                                         ۳۳شماره ھشت مارس  
باعث تحکیم مذهب و  ات خود را گذاشته بودبر فرهنگ جامعه تاثیرکه 

 اسالم در جامعه نیز شد.
بگویند که مهم نیست که چه از جمله نوشین احمدي  ،شاید برخی
 است. اما رتغیی ر،تغیی دهد،میپایین این تغییرات را انجام  کسی از باال و یا

ن و د و یا از پاییاز باال صورت گیر ی کهتغییرات تفاوت بسیار زیادي است بین
به معنی از بین بردن ستم نیست  ي عاصی. تغییر از باالهاتوسط زنان و توده

حتی  ستم يماند و ریشهمیبلکه به معنی تغییر شکل ستم است. ستم 
ي هاتودهاثر جنبش  تغییر از پایین و بربا تر شود. اما ممکن است محکم

بیند. میي ستم ضربه هاو در نتیجه یک حرکت انقالبی و آگاهانه ریشه مردم
قدر آبکی و سطحی بودند که بعد آن ،تغییراتی که در زمان شاه انجام گرفت

ه عقب نمود و مرتجعین ، جهشی ب57اسالمی بر انقالب  ضدانقالبِ  ياز غلبه
یی هادر زمینه ؛ واري از این تغییرات را پس گرفتندبسی ،تازه به قدرت رسیده

و اشکال  ؛بردندتر از زمان شاه قانون حتی عقبي زمینه در از جمله
حجاب اجباري، تحمیلِ از جمله ، علیه زنانقوانین  يمانده و وحشیانهعقب

 زنان و بسیاري موارد دیگر را احیاء سنگسار، گرفتن حق طالق و حضانت از
 را نیز ي ناموسی و غیرههاي گسترش خشونت خانگی، قتلهاو زمینه ؛ندکرد

 .ندفراهم نمود
بیند که این تغییرات از باال میاما نوشین احمدي اصرار دارد و بهتر 

یش در نهایت براي چنین تغییراتی است و هاتمام تالش صورت گیرند و
هم زمان شاه را تکرار کنند. آن پیشرفت ان نوجوان سناریويخواهد دخترمی

بار از حق انتخاب پوشش محرومند، از رفتن به در شرایطی که این
و شدت مورد تبعیض ه و در مقابل قانون ب ؛شوندمیمنع ي رسمی هاورزشگاه

  .فرودستی قرار دارند
گرایانه و ذره ي تدریجهابافد تا شیوهمیاحمدي زمین را به زمان نوشین 

راه رفرمیستی و رفرمیسم را تنها راه رسیدن به  به ذره را مقبول جلوه دهد.
شود که براي میرا به باال متوجه کند. نتیجه این  هامقصود ارائه دهد و نگاه
د شکایت دهی مدرسه از ناظم به مدیر مدرسه بایشکایت از سیستم نظم

ردان در درشکه به رضا شاه پناه برد، سازي زنان و مکرد، براي اعتراض به جدا
و وقتی که همه چیز به  ؛براي حق راي زنان به محمدرضا شاه رجوع کرد

منطقی  يشود نتیجهمیترین مقام یک نظام ختم الخانم مدیر و پادشاه و با
ین او آن در شرایط کنونی چنین است که در نهایت به خمینی و جانش

گذرد و میدانست که در جامعه چه میناي متوسل شد. شاید خمینی خامنه
به مردم و  د و چگونهگذرمیداند چه در جامعه میاي نیا شاید هم خامنه
 !شودمیخصوصا زنان ظلم 

دنبال جناح ه دیگر هم دارد. یکم بعملی  ياما این طرز تفکر دو نتیجه
است.  در میان حاکمین مرتجع گشتن و خود را به آن آویزان کردن »بهتر«
روشنی ه را ب گذشته این يکرد نوشین احمدي خراسانی در دو دههملع

تر درون نظام، سبزها ي منطقیهااهللاکه بدنبال خاتمی، آیت نشان داده است.
 هم دره همین دلیل ب بوده است هاو آقاي روحانی براي نقش دادن به زن

شد. البته  هاگشایی در موقعیت زنان مبلغ سبزبه امید راه 88 »نتخاباتا«
مورد غضب بخش دیگر حاکمان اسالمی مرتجع قرار  سبزهاسران زمانی که 

معینی را حفظ کرد.  يکنار کشید و فاصله هاسرعت خود را از آنهب گرفتند
شود. شیرین با ستاد انتخاباتی میتکرار  داستانهمین خط نوشین عینا در 

تقلبات در هنگامی که  کند، امامیکند، روسري خود را سبز میکار  هاسبز
 به خانه گیردمیتصمیم «شود، میمنجر به تظاهرات خیابانی  انتخابات
  و خواندن دفتر چه خاطرات را ادامه دهد. ... »برگردد

و در این مورد  کشاندن مردم طرز تفکر این عملی يدومین نتیجه
گونه که همان .است ي قالبیهاگیريو راي یي انتخاباتهانوجوانان به فریب

گیري و انتخابات راي توان از طریقمی نویسنده تالش دارد نشان دهد که
مشکالت را حل کرد و ستم را از بین برد و یا حداقل از شدت آن کاست. 

مان توجه يهامداران به خواستهاستیاگر حق راي نداشته باشیم. س«
نان تغییر توانیم براي زمیرا  هاچیز خیلی صورتدر غیر این کنندمین

 »بدهیم.
گذشته در ایران و جهان نشان  يچند دهه تنها يکه تجربه در حالی

ي هاداري با سیستمسرمایهي ترین کشورهاداده است که حتی در پیشرفته
مردم به معنی مشارکت واقعی مردم در امور سیاسی  راي دمکراسی بورژا

و  ؛»شاه و ملت«ندم چه رسد به شرکت زنان در رفرا شان نبوده است.جامعه
احمدي و نوشین  ي انتخاباتی جمهوري اسالمی.هایا شرکت در نمایش

جنبش زنان را مدیون خاتمی و جناح خاتمی نشان  کردندفکرانش تالش هم
 زیرا اوکه نتایج کار خاتمی براي زنان بر کسی پوشیده نیست  د. در حالینده

کار و سنتی ه جناح محافظهک توانست کاري انجام دهد، نه به خاطر اینمین
 ، بلکه به این خاطر که خاتمی نیز همان سیستمندکردمیشکنی کار
کار و سنتی نمایندگی کرد که جناح محافظهمیرا نمایندگی  ستیزيزن
رژیم جمهوري عد دیگري از نمایش انتخاباتی بُ  88انتخابات  يکرد. نمونهمی

قدرت حاکمه  هاحدت تضادکه به خاطر  . وقتیدهدمیرا نشان اسالمی 
کارشان را با زور اسلحه  مجبور شدند ،میان خود به نتیجه برسد نتوانست

در که  دهدمیعد دیگري را نشان بازهم بُ  92انتخابات  يو نمونه حل کنند؛
مصالحه کنند و  به هر وسیله که شده قادرند هاباالیی برخی شرایط حساس

شان را موقتا نظام پوسیده يگذارند و پایهب مردمکاله بنفش روحانی را بر سر 
گوییم. اما میاند، چیزي نچه که بر سر زنان آوردهسر پا نگاه دارند. دیگر از آن

نوشین احمدي همه این واقعیات را از چشم زنان و نوجوانان مخاطبش 
لشگر را به سربازان و سیاهی هادارد و اصرار دارد که آنمیپوشیده نگاه 

 ستیز تبدیل کند.ي انتخاباتی آینده این رژیم زنهانمایش
ي کوتاه نوشین هاداستان و سایر داستاندیگري را که این  ينکته
ست که تو گویی شرکت زنان در خواهد به نوجوانان بباوراند، اینمیاحمدي 

از  ينشانهجامعه و یا شاید هم  امور دولتی مساوي است با پیشرفت زنان در
 عبارت دیگر، گویا سفیر و وکیل و وزیرهیا ب علیه زنان!ض بین رفتن تبعی

آورد. میوجود ه تغییرات اساسی در جامعه را ب ،در مناسبات حاکم انزن شدنِ
تر از آن و یا مهم یستاي که تبعیض علیه زنان نتوان گفت که در جامعهمی
عه بدون شک نقش زنان در جام د،بین رفته باش ستم بر زنان ازي هاپایه

نوین  يآنان براي پیشرفت جامعه و ساختن جامعهو است بسیار گسترده 
درست به هیچ وجه  بالعکس آن امالی را بر عهده خواهند داشت. نقش فعا
شرکت چند زن در  چنین نتیجه گرفت کهاز این واقعیت توان میننیست. 

تبعیض  به معنی پیشرفت در جهت حذفامور اجتماعی و مملکتی لزوما 
 . استستم علیه زنان  از بین بردن ه زنان وعلی

و بخش مهمی اشاره به این نکته از این لحاظ حائز اهمیت است که 
، نه را مد نظر داردله أهمین مس داستانآموزشی این  خششاید اصلی ترین ب

کند میوزیر زن را بررسی  يرو پارسا به مثابهتنها از این نظر که زندگی فرخ
شود  جمهوررئیس خواهد مییک زن  يکه شیرین به مثابه بلکه از این لحاظ

 موجود در قانون که به زنان اجازه  خواهد به جنگ تبعیضاتمیو 
خط  يتوان به سابقهمیدهد برود. از طرف دیگر میشدن را ن جمهوررئیس

 و هم و غم او 88 »انتخابات«احمدي هم رجوع کرد که در  نوشینسیاسی 
 گرایی زنان) این بود که کدام نامزد همکرد (نان کار میگروهی که او با آ

 گنجاند.میخود  يي تعداد بیشتري از زنان را در کابینهجمهوررئیس
اگر قرار باشد که انتصاب و یا انتخاب زنان به یک مقام مملکتی را به 

یی از پیشرفت زنان در آن جامعه به حساب آوریم پس هانشانه يمثابه
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به نخست وزیري هندوستان  70هاي ایندرا گاندي در سال رسیدنت که توان گفمی

تبعیض علیه زنان اگر نگوییم از بین رفته تا حد زیادي ضربه خورده است.  بدین معنی بود که
، به تحقیق عمیقی بیندازیمهند  يکافی است نگاهی به جامعه ،چهار دهه بعد از ،اما امروز
خصوص بعد از تجاوز ه ب ببینیمرا انه علیه زنان در هندوستان تا تبعیضات وحشی دارداحتیاج ن

هر روز خبرهاي هولناکی از ابعاد  2012گروهی به دختر جوانی در دهلی در دسامبر 
بوتو در  نظیروزیري بینخستاز طرف دیگر . شودمیگري بر زنان این جامعه افشا ستم

که  باشد. در حالیاین جامعه  درزنان  پیشرفت عظیمی در مسایل يپاکستان حتما باید نشانه
از نظر حق و جهان  ترین زنانمحروم یکی ازبر کسی پوشیده نیست که زنان در پاکستان 

وزیري بوتو، که پاکستان دیگر جمهوري اسالمی اند و اتفاقا در دوران نخستحقوق در جامعه
 هامثال این د.دنار گرفته بوخود قرموقعیت در یکی از بدترین شرایط پاکستانی شده بود، زنان 

 ادامه داد. داري سرمایه يکشورهاي پیشرفتهتوان در مورد میرا نیز  هاو نمونه
 خواهدمیشیرین «براي نوجوانان از جمله داستان  ییهانوشین احمدي با نوشتن داستان

. هدنیمتربیت نوجوانان پا  يزنان به عرصه يلهأمس ياز عرصه »شود ایران جمهوررئیس
فکر و اولین زنان صاحب مقام مملکتی آشنا کند، ها را با زندگی زنان روشنکند آنمیتالش 
وست. ا از کوزه همان برون تراود که در جاست که. مشکل ایني قضیه مشکلی نیستجاتا این

 خواهدمی کند ومینوشین احمدي این تاریخ را با چاشنی خط سیاسی خود زهرآگین 
 وارونه به خورد نوجوانان بدهد.ناقص و اي بگونهتجربیات را 

 کردنامضاء و عریضه جمع همان ،گوید مبارزه کردنمیبه نوجوانان احمدي نوشین 
راي دادن و از طریق جامعه  گوید که شرکت در سرنوشت سیاسیمیبه نوجوانان است. 

د که که نباید از آموزمیبه نوجوانان احمدي نوشین آید. میبه دست  شرکت در انتخابات
زن  هاچارچوب قانون پا را فراتر نهاد، حتی اگر این قانون یک قانون ارتجاعی باشد که میلیون

 است. و بردگی کشانده اسارت را به زنجیر
آنانی که بر مردم ستم وارد  بهآموزد که میبه نوجوانان  احمدي نوشینکه خالصه این

اي از گوشه از آنانبا هزاران مالحظه احترام بگذارند و  گذارند،میکنند و بر سر آنان کاله می
شان پرتاب براي شان رااي از حقپارهباشد که به رحم آیند و خرده  ؛حق خود را گدایی کنند

طلبانه و اتکاء به باال براي مردم کاري ي اصالحهاداند این شیوهمیخوبی ه کنند. او که ب
تفاوتی  گوید که اگر هممیبه نوجوانان . ي قدرتهادن پلهبراي پیمواست کند اما ابزاري مین

قدر باید در درگاه آن باشند؛گیري بلکه رفرمیست پی وندامید ش هم نباید نا باز ،حاصل نشد
مگر رفته بودیم «روزي به رحم آیند.  باالخرهکه  خدایان زر و زور گریه و زاري کرد تا این

تواند، اگر او را میموسوي  کاري نکرداگر خاتمی  »م بشود.بار رفتن تمامانتو بخریم که با یک
اش کاله قالبی يهانگران مباش روحانی خواهد آمد. اگر او هم با قول ،به کناري نهادند

آنقدر کارکشته هستند که بتوانند  رژیمبازان بازهم، حتما شعبده ،گذارد زنانبر سر  دیگري
دهد که به این مسایل میند. او به نوجوانان آموزش کسی دیگر را از آستین خود بیرون بیاور

استفاده  »راي شان حق«که به سن قانونی راي رسیدند، از این  فقط به محض این ،فکر نکنند
 کنند! 

با  آن را جامعه را با جهش به پیش ببرد و قوانینتواند مینوشین احمدي، تحولی که 
 خصوص زنان تغییره و ب هاتودهرعت به نفع سه ب ،انقالبی يدر یک پروسهمبارزات مردم و 

یک قانون هر جزء کوچک  دهد کهمیاو روشی را ترجیح  ،داندمیدهد، قبول ندارد و ممکن ن
خواهد نوجوانان را از می . اوتعدیل شودانجامد تا تازه  سال به طول هاو میلیمتري ده به تدریج

  مسیر و راه انقالبی منحرف و دور کند.
شان را پایین بیاورند و خواهد به نوجوانان آموزش دهد که سطح توقعمیمدي احنوشین 

 گرستممردساالر و  -پدرساختار جامعه  در حقیقتتا محدود و محدودتر کنند افق دیدشان را 
 کسانی چون نوشین، ببخشید شیرین امکان این . بدین ترتیبرا با چنگ و دندان حفظ کند
نظیر بوتوي ایران شوند باالخره یک روزي فراهم گردد. نند و بیکه بر راس این ساختار بنشی

ي هاسالنه ورود دختران ب ياي و یا جانشینش اجازهخامنهاز  بتوانشاید به این ترتیب، 
  ✦سر خرمن دادن، همه را راضی نگه داشت. يهتوان با وعدمیباالخره ورزشی را بگیرند، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 1393 دمردا 28به یاد سیمین بهبهانی که در تاریخ  

 یادش گرامی باد! درگذشت.
 

 من با تو ام اي رفیق ! با تو
 

 من با تو ام اي رفیق ! با تو
 همراه تو پیش می نهم گام 
 در شادي تو شریک هستم 
 بر جام می تو می زنم جام 

 

 من با تو ام اي رفیق ! با تو 
 تو عهد بستم دیري ست که با 

 بکش به راهم  همگام تو ام ،
 همپاي تو ام ، بگیر دستم 

 هاي پر رنج پیوند گذشته
 سان به توام نموده نزدیک این

 ام زمانیهم بند تو بوده
 در یک قفس سیاه و تاریک 

 اي ز غوالن رنجی که تو برده
 بر چهر من است نقش بسته 

 اي ز دیوان زخمی که تو خورده
 به قلب من نشسته بنگر که 

 شماريبی تو یک نفري ... نه!
 هر سو که نظر کنم، تو هستی 
 یک جمع به هم گرفته پیوند 

 شکستیي سخت بییک جبهه
 سیه، نه  سفید؟ نه! زردي؟ نه!

 باالتري از نژاد و از رنگ 
 تو هر کسی و ز هر کجایی

 من با تو ، تو با منی هماهنگ
 

http://temenna.blogfa.com/post/351
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 (بخش دو)خشونت  و مدنی جامعه
                                                                                                           

 نویسنده: شهرزاد مجاب

 برگردان: نازلی
 اندداده نشان وضوح به فمنیستی هاينظریه

 يجامعه در یعنی ،دولت يحوزه از خارج که
دارد.  وجود زیادي، جنسیتی نیز خشونت مدنی

 در اعمال خشونت حال دولت عین در
دخالت داشته و آن  زنان علیه بر پدرساالرانه

 مدنی يجامعه 1کند.می سازماندهی را
 از وسیع و به هم مرتبط يمجموعه شامل

 ایدئولوژیک و اجتماعی ساختارهاي
 وا هرسانه کلیسا، خانواده، چونهم

است. برخالف  پرورش و آموزش
 يجامعه لیبرالِ  ينظریه
 فضاي« یک عنوان به مدنی
 بین ايکه واسطه» سوم

 من ،است بازار دولت و
تجسمی  عنوان به را آن

 اجتماعی، از مناسبات
 جنسیتی و قدرت طبقاتی
محکمی  يرابطه که در

کنم. می درك دارند، بازار قرار  و با دولت
 يجامعه بنابراین، از فارغ و مستقل فضاي یک مدنی

 در کند،می استدالل نیست. سیجر داريسرمایه ساالرپدر نیروهاي کردعمل
ها میلیون براي«و  ،»برندمی رنج ستم و ظلم از زنان« خانه، خصوصیِ  يحوزه

 :کانادا زنان بنیاد گزارش به 2.»باشد تواندمی محل ترینخطرناك خانه زن، نفر
 شان) برايفرزندان 3000 همراه به( زن 3300 از بیش ،اناداهر روزه در ک

 اضطراري هايسرپناه خوابیدن در به مجبور خانگی يهاخشونت از فرار
 هاپناهگاه بودن پر دلیل به زنان از نفر 200 حدود در شب، هر .شوندمی

 بومی زنان از مورد مشخص 582در کانادا  ،2010سال ... تا شوندمین پذیرفته
 مللِ  سازمانِ  و هم المللبین عفو اند. هم سازمانرسیده قتل به یا و شده مگ

ه چدهد، اگر انجام این زمینه در اقداماتی را تا اندخواسته کانادا دولت از متحد
، 2009طبق یک پژوهش ملی کانادا در سال هیچ اقدامی انجام نشده است ... 

 3اند.کرده گزارش را نسیج آزار مورد از 460000 زنان فقط در یک سال
که  حدي به ،شده است مشاهده جهان مناطق دیگر در مشابهی ينمونه

را  زنان علیه خشونت 2010 متحد، در سال ملل سازمان جهان زنان گزارشات
 خشونتِ  از خاصی اشکال در دهد کهمینشان  جهانی يپدیده یک عنوان به

 و کشتن زنان و تجاوز،جنسی  آزار پسر، همسر یا دوستِ  توسط فیزیکی
 استدالل ،هارسانه نقش به خطاب گزارش، این شود.میدیده  زنان يختنه

 به است ـ زنان علیه خشونت که حاويها رسانه در موجود تصاویر« که کندمی
 و زنان از استفاده و یا جنسی ي تجاوز، بردگیترسیم کننده تصاویري که ویژه

 مؤثر در عوامل از – پورنوگرافی جمله از تند،ابزار جنسی هس عنوان به دختران

جامعه در  بر منفی اثري و روند،می شماره ب هاییچنین خشونت ممتد رواج
 قوي ارتباط نیز دیگر مطالعات 4.گذارندمی جوان افراد و بر کودکان ویژه کل، به

 5.دهدمی نشان را زناشویی تجاوز و جنسی ياستفادهسوء و پورنوگرافی بین
طریق  از هایی کهخشونت... « که دهدمیرن نشان هی

ارتباطات در روابط جنسی  و اطالعات فناوري
به کار بردن  مانند سازي شده است،خصوصی افراد شبیه

آزار و تهدید  کودکان، با پورنوگرافی ده ازفااست ،پورنوگرافی اجباري
به افراد به قصد آزار حمله « اینترنتی، اذیت و ابزار تکنولوژیکی، آزار يوسیلهه ب

 جنسی، يهاعروسک از استفاده...  تهدیدآمیز نویسیِوبالگ ،»گرفتن و فیلم
 براي را بیشتري الکترونیکی، امکان جنسی يهاابزار و جنسی يهاربات

 هرچند به طور خالصه هدف از تکرار 6کنند.می ایجاد استفادهسوء و خشونت
 زنان علیه خشونت اشکال بر روي لیلیتح و آماري مطالعات از برخی ينتیجه

حصر  و حدبی این است که تالشِها رسانه و اینترنت در یا و خانه محیط در
نشان  زنان جنسی تمایالت و بدن گرفتن بردگی در به پدرساالر داريِسرمایه

 يحوزهـ  خشونت فضاي موضوع فقط نه چه که باید در نظر گرفتآن .داده شود
تر بیش بلکه است -مدنی دولتی/ بازار/ جامعه يهاحوزه ای عمومی خصوصی/

نیز  جهانی مقیاس ها دراز سوي امپریالیست »علیه زنان جنگ« شدت و دامنه
 باشد.می

 یا »ایدئولوژیکی« خشونت اعمال وضعیت متفاوتی براي بیایید 
 امپریالیستی يهاجنگ .بگیریم نظر را در زنان علیه »فرهنگی«
 با تکنولوژي باال نظامی يحمله راه در ابتدا از انستانافغ و عراق در

یک  آمریکا، سرکردگی به امپریالیستی يهاقدرت حال، این با. شد انجام
 پس بازسازي«ي گسترده يهاپروژه ایدئولوژیکی را از طریق و فرهنگی تهاجم

آن نیز در  ایدئولوژیکی يهسته عنوان به »دموکراسی ترویج«با  »جنگ از
 7.ور کار خود قرار دادنددست

 يبر هم سوارکردن جامعه و »مدیریت کردن« در زنان آموزش به
غیردولتی  يهاسازمان ها به شکلآن کمک مالی دادن به فعالیت و فروپاشیده

 از اجتماعی يهاجنبش به خدمت گرفتن تاریخی روند ها)، اوجی.(ان. گوناگون
 فمینیستی نو طرح کردن مشیِ از  و اختصاص بودجه يهامکانیسم طریق

 )1(.پیش بردند را شناس، امپریالیستاستعمارگر، شرق نژادپرست،
 از» دموکراسی« ترویج و »آزاد کردن« اهداف با امپریالیستی فمینیسم

 شد. نقش  »جنگ از پس ازسازيب« يصحنه وارد  زنان سازيمندتوان طریق
که  ي امپریالیستیدهنظامی ش خارجی سیاست به بخشیدن مشروعیت هاآن
تر توجه قابل باشد.می ،است مالکیت توسط سلب سرمایه انباشت اساس بر

برانگیزي  بحث مسائل مورد در خارجی و داخلی يهاها سیاستآن که،این
بر هم منطبق  را زنان باروري حقوق یا و خانواده، سکسوالیته اخالق، مانند
 يدهه چند در بازسازي شده تیامپریالیس فمینیستی هايگرایش .کنندمی

ـ  بنیادگرایی پدرساالري کهآن اند: اولیافته دست اصلی هدف سه به گذشته
 داريعلیه سرمایه زنان مبارزه آنکه است. دوم کرده فراملیتی را مذهبی

 در را فمینیسم نهایت، و در است؛ و پراگماتیزه کرده محلی نسبی، را پدرساالر
فمینیستی  يساختن یک پروژه يدر نتیجه و ردهک اعتباربی جهانی سطح

است.  به کاري نشدنی تبدیل کرده المللی رانبیانقالبی و  ضدامپریالیستیِ 
ایجاد یک  به امپریالیستی، فمینیسم بر ایدئولوژیک و سیاسی مالی، وابستگی
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داري سرمایه نوع از رقابت و طبقاتی خصومت فساد، خودي، به خود فرهنگ

 قابل طور به و است؛ کرده کمک زنان فعاالن وها سازمان میان مردانه در
 تکه کرده است بهو تکه بوروکراتیزه زدایی شده،جنبش زنان را سیاست توجهی،

 مقاومت یا مذهبی، - فئودال - دارسرمایه پدرساالري علیه که مبارزه حدي
 مفهومبی تمانگف هاي ایجاد امنیت، بهمیلیتاریزه کردن و پروژه برابر در زنان

 زیر در نکته این .است شده محدود قانونی ساختار اصالح در و بشر حقوق
 .شد خواهد بسط داده بیشتر

 علوم دانشمندان از برخی با همکاري در نظامی کارشناسان زمینه، این در
 به این منظور که آوردند وجوده ب را جدیدي ادبیات شناسیانسان و سیاسی

 و مدنی يجامعه ،»جنگ از پس بازسازي«ي هاپروژه تري بیننزدیک پیوند
 يایده بذرهاي i.وجود آورندبه  مسلح نیروهاي با ي بشردوستانه راهاتالش

توسط  ملی امنیت اجراي استراتژي زمان در مدنی يجامعه و ارتش همکاري
 »توسعه« آن در که ،)شد منتشر 2002 سال در که( شد کاشته بوش دولت
 8بود. ...» )دفاع و سیاست با همراه( شده تاکید استراتژیکِ  يزهحو سه« از یکی

را  بزرگترین نقش که المللی آمریکا،بین يتوسعه آژانس توجه سند این انتشار
 خود به را داشت عراق و افغانستان در »جنگ از پس ازسازيِ ب«ي هاپروژه در

 سال همان در »توسعه و دیپلماسی دفاع،« استراتژي اساس کرد. بر جلب
 نام اصالحات (رفرم) را به يدرباره فراگیر يبرنامه یک بوش دولتِ ) 2002(

 را پاکستان تا مناطقی از مراکش کرد، که اعالم مشارکت خاورمیانه ابتکارِ 
ابتکار مشارکت خاورمیانه «که:  کندمی استدالل سلیمه زکی 9.دادمی پوشش

 کند و ازمیروي ست دنبالها سیاسی عقالنیت که یک »مالیم«اصالحات  از
سازي  ظرفیت و زنان، سازيمندتوان شهروندان، براي کارآفرینی افزایش طریق

گسترش  و »تروریسم« کردن کنریشه براي ابزاري عنوان به »مدنی يجامعه«
 »ابتکار مشارکت خاورمیانه«کند که میکند. او ادعا میاستفاده  »کراسیدم«
)MEPI( ان يهاانسازم از حمایت در) هاي مالی ها) کمک .او.جی.غیردولتی

 ارائه آموزشی خدمات سیاسی افراد و کارآفرینان جوانان، زنان، جمع کرده و به
غیردولتی  يهاسازمان و مدنی يجامعه يهاایده بنابراین 10.»دهدمی
 محلی عنوان به زنان، دولتیِ غیر يهاسازمان خاص طوره ب و . ها)او.جی.(ان

 مطلق حاکمیت آن در که داري گسترده شد،سرمایه کراسیدم ایجاد رايب
سازي  و بازار/ خصوصی مطلق حاکمیت با ترازهم پدرساالرانه دولت

 را براي زنان استثمار و ستم تا شرایط گیرد قرار داريسرمایه »دموکراسی«
 ii.کند محکم تر

 که حالی در و رندموقعیت گوناگونی دا مختلف جوامع بین و درون در زنان
اي باید بیشتر جامعه هر در شده علیه زنان اعمال قساوت وسعت مورد در قطعا

 به دولت پاسخ که،این اول. دو استدالل بر این زمینه وجود دارد بدانیم،
 کشیده طول هادهه برابر، آزاد و عادالنه امن، زندگی یک براي زنان مطالبات

 يهادر مورد پاسخ دولت اي چند ملیتی خودمقایسه يمطالعه ولدون، در. است
 ملی يهادولت از برخی چه اگر«: نویسدمی زنان علیه خشونت به دموکراتیک

 براي ایجاد سرپناه 1970يدهه اواسط در یا و کرده اصالح را تجاوز قانون
 مشکل به رسیدگی کشورها از بسیاري گذاري کردند، اماشروع به بودجه

 تنها دیگر بسیاري و نکردند آغاز 90ي دهه دوم ينیمه تا ار زنان علیه خشونت
 کندمی تأکید او .»در این زمینه اقداماتی انجام دادند 11 0199 اول ينیمه در
 قانونی اصالحات و سیاست از سطح این قوي زنان، یک جنبش بدون که

 )3(خشونت، رنگموثرِ،  يي مجموعه»مقدمه« در )2(د.توانست به دست آیمین

 خوانیم:می
 بزرگتري امتیازهاي به ضدخشونت جنبش طور کههمان هرچند،

 و تجاوز خانگی بحران خشونت اما مراکز کرده است، پیدا دست
 به تمایلی نتیجه در و ؛اندشده ايحرفه ايفزاینده طور به جنسی

بزرگتر  میان چارچوب در خانگی و جنسی رسیدگی به خشونت
 و تجاوز بحران مراکز این، بر ارند. عالوهشده را ند ساختاري خشونت
 و ایالتی منابع بر ايفزاینده طور به خود مالی تامین براي هاپناهگاه
در جهت از بین بردن  آن رویکرد نتیجه، در. کنندمی تکیه فدرال

 این که جاي تمرکز دارد به دولت با خشونت روي مساله کار کردن 
 د.کار کن) اصل از تاکید( دولت علیه
 براي باال قول نقل در »دولت با کار کردن« و »شدن ايحرفه« به اشاره

به  که دهدمی نشان انتقادي فمینیستی مطالعات .هستند مهم بحث این
 بانک مانند المللیبین و دولتی يهابین نهاد در زنان خدمت گرفتن جنبش

 بر مبتنی جنسیتی يهاسازمان و بودجه المللیبین صندوق جهانی،
ي هاجنبش 1970 سال از بشردوستانه بنیادهاي دیگر یا و متحد مللسازمان

تکه کرده و تکه اي، بوروکراتیزهموسسه زدایی،زنان را در سراسر جهان سیاست
 - پدرساالر امپریالیستی يهاشبکه صادراتواردات/  کار است. دستور

 يهاسازمان و غیردولتی يهاسازمان ي تعاونی،هاشرکت شامل که ییهاشبکه
 و - امنیتی هستند و نظامی نیروهاي مذهبی، نهادهاي بشردوستانه،

 کرده فراملیتی ايگونه به را داريسرمایه فرهنگی، پدرساالري يهاسازمان
 دارد.  وجود زنان براي کمی گریز راه که است

 ایاالت علیه 2001 سپتامبر 11 تروریستی يحمله زمان از کهاین دوم
 يهاجنگ آفریقا، شمال و خاورمیانه در آن از پس يهاجنگ و متحده،

و ظلم و ستم بر  زنان استثمار در چند شکل عمده و قابل توجه امپریالیستی
نظیر کرده است که در طول تاریخ بی مرتبط و متصل هم به آنان را طوري

ي ااي، ملی، مذهبی و قبیلهاختالفات و منازعات فرقه، نارضایتی هااست. آن
ي آسیا و آفریقا احیا کرده و در هاقبل و بعد از استعمار را در اکثر بخش

اصلی زندگی عموم را به خود  يمرحله ادیانبندي جدیدي قرار دادند. صف
در حال کاهش  جهانی سطح در سکوالر فضاي بنابراین اند،اختصاص داده

 بدن، بر ... هندو یا یهودیت، مسیحیت، تا اسالم از دینی، تعلیمات 12.است
جداسازي «ي هارژیم .کنندمی زنان حکومت جنسیتی روابط و سکسوالیته

 سال در همان زمان شروعش از( سعودي عربستان در »(آپارتاید) جنسیتی
 شد. حقوق گذاريپایه) 2003( عراق و افغانستان ،)1979( ایران در ،)1932

 و فرزند حضانت ارث، دارایی، حقِ شامل شوند کهمی نقض مداوم طور به زنان
 زندگی یک و مسافرت کار، تحصیل، باروري، حقوق ازدواج، در آزاد انتخاب یا

 .باشدمیخیابان  در یا و کار محل مدرسه، خانه، در جنسی اذیت و آزار از فارغ
 و تحقیر یا و »ناموسی قتل« خانگی، خشونت جنسی، اذیتِ  و آزار تجاوز،

غالب  فرهنگی و مذهبی رفتارهاي و اعیاجتم روابط در فرودستی گسترده،
 متوقف براي مذهبی يهاگروه  )4(کنندمی تجربه را هاآنروزانه  زنان اند وشده

 مقاومتِ  قرن یک از بیش يهادستاورد کردن معکوس و دار کردنکش کردن،
داري، در حال سرمایه ياستعمارگرانه و مردساالرانه يسلطه يعلیه زنان

 زنان که از جهانی کنفرانس در مذهبی نیروهاي اتحاد. هستندهمکاري با هم 
به  را زنان يهاخواسته ،شودمیملل حمایت  توسط سازمان 1970 سال

 با ازدواج حق و بارداري از جلوگیري جنین، سقط دسترسی مطمئن و آزاد به
 نمایندگان توسط »نوع« و »فرهنگ« مفاهیم iii.است دادهتنزل  جنس هم

 پدرساالري حاکمیت به تا شده ساخته و پرداخته هامحیط ندولت در ای
 ضد وگاهی »فرهنگی اصالت« منطق .ببخشد مشروعیت »محلی« و »خاص«

 استفاده مدنی يجامعه از بخشی و دولت توسط ضدامپریالیستی ادبیات یا و غربی

  .کند حفظ ضدزن مذهبی اعمال را براي ملت-دولت خاص حق تا شودمی
 و داخلی روابط فصل مشترك امپریالیسم امروز يهاگیویژ از یکی 

 پوشانیاز هم اينمونه »علیه ترور جنگ« مثال، عنوان است. به آن المللیبین
 نژادي کردن، نظارت، وابسته بودن مشارکت در المللیِ بین و اشکال داخلی

 
 



   ۲۶                                                                                                         ۳۳شماره ھشت مارس  
 اقتصاد گردشی است. بحران گشت پلیسی و محدود و زندانی کردن

نظارت، امنیت، زندانی و محدود کردن  يهاسیاست 1980 سال زا داريسرمایه
انضباط  بر در این جا تاکیدي )5(.است گنجانیده عمومی يهاسیاست در را

 مردم و فقرا، بومی، اقوام جوانان، زنان، ویژه به کردن جامعه، مجازات دادن و
 نگج« یا و »ترور علیه جنگ« مانند ییهامکانیسم طریق از پوست، رنگین

 يمجموعه« که کندمی استدالل دیویس آنجال .دارد وجود »مخدر مواد علیه
م)  - و تبدیل آن به یک صنعت ها(خصوصی ساختن زندان »زندان صنعتی

 دولت انضباطی دستگاه 13.است» نظامی صنعتی يمجموعه« ترکیبی اضافه به
سازي و تي امنیهااز طریق پروژه و شده نظامی و خصوصی ايطورگستردهه ب

 پناهنده، و مهاجر زنان .کندمیزندانی کردن مردم براي خود کسب سود 
 یا و مکزیک- آمریکا مرز در سیمی ساخت مرزهاي زنان، جنسیِ  قاچاقِ 

ایجاد  در دولت حق »عادي کردن« و اسرائیل در »جدایی دیوار« ساختن
 مه از اشکالمدارس، ه در یا و مرزها از عبور هنگام در شهروندان امنیت براي

 منابع »ترور علیه جنگ« سیاست )۶(.هستند جنسیتی شده و نژادي خشونت
 پدرساالر داريسرمایه اقتصاد بحران کشد ومیبه درون خود  ملی و همگانی را

 علیه جنگ«کند. میسازي شکل داده و اصالح خصوصی روند طریق از را
 درسیستم قانون و نظم نوشتن آمیز درخشونت يهااز نمونه یکی »ترور

 طور کههمان است که در آن، امپریالیستی داريسرمایه »قانونبی« اجتماعی
 میراث او )7(.است »سفید سگ یک قانون« کند،می عنوان دایان کالین
 امنیتی بسیار باالي يدرجه با هازندان امکانات موجود در در را داريبرده

 دهد که چگونه سیستممینشان و  کندمی معاصر ترسیم يدر دوره آمریکا
ي هارفتاريراه را براي بد مجازات و چون شکنجهقانونی بر سر موضوعاتی هم

 )8(ابوغریب هموار کرد.ي گونتانامو و هااعمال شده از سوي آمریکا در زندان

 به هاتامین امنیت انسان براي دولت مسئولیت توجه و تمرکز را از سیاست،
 هامهاجران و پناهندگان که با آن زنان، ترتیب بدین و جلب کرده »تروریسم«

 اند راگریخته جنگی مناطق بیشتر از و شودمیجنسی  و برخوردهاي نژادي
 . است داده قرار هدف مورد

علیه آن  مخالفت و پدرساالري يپیچیده يشبکه با این شدت به زنان
 هاباشد. آنمی عادهالفوق آنان پذیريتاثیر و شجاعت مقاومت، کنند.می مبارزه

 هاآن اند،درگیرشده مسلحانه مبارزات و در ؛اندپیوسته نیروهاي نظامی به
 پناهندگان، اردوگاه اجتماعی در مددکار انتحاري، گذاربمب رزمنده،
 يه دهندهئارا و مخالف قانون و سیستم، صلح، فعال جامعه، يدهندهسازمان
 از بیشتر خیلی و هاپیمایی راه و هاتظاهرات و هستند بشردوستانه يهاکمک

 هاآن بلکه نیستد »قربانی« هاآن که است این نکته .کنندمی رهبري را هااین
کنند تا میمقاومت  و کنند، مخالفتمیاعتراض  کنند،میدر مبارزه شرکت 

 پایان دهند. آن خشونت و امپریالیسم به بدین وسیله
 انقالبی فمینیستی گسست یک: امپریالیسم ضد

حمالت و  برابر در مکررا جهان سرار در روز، و شب دختران، و زنان
 به اقتصادي یا و مذهبی فرهنگی، عاطفی، جنسی، فیزیکی، يهاآسیب

به دوش  خود زندگی طول تمام در را باراین هاآن پردازند.می خود از محافظت
 تسهیل منظور هب پدرساالري را از ايپیچیده يشبکه داريسرمایه .کشندمی

 پدرساالري .است کرده تولید اجتماعی کنترل حفظ و سرمایه انباشت
 اجتماعی نیروي یک زنان .دارد زنان با متناقض و متضاد روابطی دارانهسرمایه
 و مجازات ولی در عین حال کنترل، شوندمیدر گیر کار و مدیریت  که هستند
 توانمی شود، تحلیل و تجزیهاین موضوع  عمیقا که هنگامی  .شوندمی تادیب

 را پدرساالر امپریالیستی نظام »جنسیت يپروژه« در توجه قابل همگونی
 يهاجنبش امپریالیستی پدرساالري کرد. مشاهده آن متنوع ظاهر برخالف

مجبور کرده است که به  را هاآن و کرده متالشی جهان سطح در را زنان

 نیروي دو کنند؛میودجه کار یی مبدل شوند که با دریافت بهاسازمان
در سطح جهانی  »جنسیت يپروژه«در حال راندن  امپریالیسم و بنیادگرایی

 و ظلم از موضوع مبارزه علیه عموم را توجه این که براي هاآن اگرچه هستند،
 متخاصم نیروي دو .گیرندمیمنحرف کنند مقابل هم قرار  زنان استثمار و ستم

 يهانقش چارچوب دارند زنان را به اجبار در درون انبنیادگرای و امپریالیسم
 آداب و رسوم و گراییملی عفت، و اخالق مادربودن، ،پدرساالرانه خانوادگی
دستگاه  هارا تقویت کنند. آن جنسی خشونت دهند تا بتوانندمیقرار  فرهنگی
 ابزاري طریق از را زنان تمایالت جنسی (سکسوالیته) و بدن کنترل و مجازات

نظارت، فراملیتی  و شکنجه ،»علیه موادمخدر جنگ« ،»ترور جنگ علیه« مانند
 امپریالیسم که کنندمی ادعا پردازاننظریه از برخی شرایط، این تحت .اندکرده

صفت  که است، »امپراتوري« نام به جدید رژیم یک به حال تبدیل در
 است، که ملت-دولت سیستم انحالل یک و ملی مرزهاي اش فرسودنمشخصه

 )9(.گذاردمی مرکزیت رهبري و بدون را امپراطوري (امپریالیستی) نظام
 آن در که است »امپریالیسم-پست« از بینانهخوش سناریوي یک این
قابلیت بیشتر  براي را فضایی و بدین ترتیب شده زدوده حاکمیت حققلمرو از 

 و مداوم تمهاجر سرمایه، کار، سیالیت جریان جابجایی و انتقال نیروي
 ملت،-دولت »زوال« يزمینه در .کندمی ایجاد المللیبین سطح در سازماندهی

 که بود خواهند جهانی ساختن رویاي تحقق به قادر  هاانسان که شودمی گفته
 .روي خواهد آورد عدالت و برابري سوي به و پشت کرده دزدي و غارت به

  .است متفاوتی تدر جه قرن  این اول يدهه در تحوالت هرچند،
 داريسرمایه يهااما دولت سیال است، وضعیتی در جهانی نظم چه اگر

 با را) انباشت منظور به( ملی مرزهاي از عبور ضرورت گذشته، همانند امروز،
ي صحنه .انددرآمیخته) اشغال و جنگ طریق از( خود نفوذ حوزه حفظ يانگیزه
 موج جهانی که بگیریم نتیجه توانیممی ما است. مرج و هرج پر و آشفته جهانی

 يدهه سه در مالی داريسرمایه توسعه و گسترش با زنان علیه خشونت
 شده جهانی خشونت ايمالحظه قابل طور هو ب ؛زمان بوده استهم گذشته

خشونت  فعلی اشکال يهسته درچه آن .کندمی نمایان را بشریت کل علیه
به شدت  تملک  و شده اجتماعی شدت امپریالیستی قرار دارد، تولید به

 ،تعیین کننده است چه کهآن .است ي تولید (یا باز تولید)خصوصی شده
 يبازدارنده نیروهاي از ساختن یک جنبش جهانی زنان است که بتواند خود را

 براي رها کند و صحنه را  گرایی و پراگماتیسمذات گرایی،نسبیت طلبی،اصالح
  ✦جدید بچیند. انقالبی اجتماعی دگرگونی یک
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 باماالآتاتویلر در  زنان جنسی از زنان در زندان ياستفادهءرواج سو
 )revcom.us( -2014چ مار10 - با وکیل شارلوت موریسون» انقالب« يروزنامه يمصاحبه

 
 برگردان: دیبا دالرا

انتفاعی سازمان غیر 2012سال  هم ماه در
، به همراه وزارت »ابتکار عدالت برابر (ئی جی آي)«

 ايشکایت نامه دادگستري ایاالت متحده آمریکا،
تنظیم کردند و خواستار بررسی سریع و همه 

جنسی  ياستفادهءسو موضوعفدرال از پلیس  يجانبه
از زنان زندانی توسط مامورین مرد در زندان  گسترده

 در شهر وتامپکا )Julia Tutwiler(یلر وجولیا تاتزنان 
)Wetumpka(، در تحقیقی که از باما شدند. الایالت آ

 شهر مونتگومريکه در ئی جی آي  سوي
)Montgomery( نایاتجاز  انجام شد، مستقر است 

چون ان تاتویلر همکه علیه زنان در زند ايدهندهتکان
سکس در قبال  خرید و فروش ،خشونت جنسی ،تجاوز

هر سیستماتیک مورد نیاز و سرکوب  يوسایل اولیه
در جنسی انجام دهد، پرده برداشت.  علیه این آزارِ  زندانی که شکایتی

 پس از) DOJ( وزارت دادگستري ایاالت متحده آمریکا ،2014 يژانویه
باما نوشت با این آالخطاب به فرماندار  اينامه داد،انجام  تحقیقی که خود

وزارت نقض حقوق اساسی زندانیان است.  ،مضمون که شرایط زندان تاتویلر
هاي جنسی و خشونت در استفادهءسوبه کل تاریخچه  )DOJدادگستري (

 ،که زنان از عدم امنیت خود در زندان ترس دارند پی برد و این تاتویلر زندان
 که شاملبرند میقابل کنترل به سر نسی باز و غیرمحیط ج«در یک 

هاي فعالیت ان،بین کارکنان زندان و زندانی دهندهآزارجنسی هاي تماس
آمیز توهین و آزار ادبیات ،کارکنان توسطاز قبیل نمایش لخت بدن  جنسی

 ،زندانیان در حین دوش گرفتن يدید زدن عامدانهجنسی و اي غیرحرفه
  »است.دن ادرار و مدفوع کر

 ،)»EJIابتکار عدالت برابر (« يسسهؤم وکیل ارشد ،شارلوت موریسون
هاي قانونی زندان تاتویلر و برخی از پرونده تحقیق در موردشخصی بود که به 

ن به یچن. او همپرداخت ،که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودندزندانیان 
شرایط زندان  يا دربارههرود و با آنمیمالقات زنان در زندان  تاتویلر 

در  مهمی يمقالهانتشار شود. در پی ها میآنکند و مدافع حقوق میصحبت 
 ،)2014مارچ  2( را برمال کرد زندان تاتویلر شرایط، که یورك تایمزنیو

 يبا خانم موریسون درباره ،)Li Onesto( نستواولی  ،انقالب يخبرنگار روزنامه
زندگی زندان و شرایط مورد  درئی جی آي  به عمل آمده از طرف  تحقیق
اي از این مصاحبه آمده مصاحبه کرد. در زیر گزیده یزنان زندان يروزمره

 ت:اس
 

 که هاییسوءاستفادهانواع  يشاید بتوانی با صحبت کردن درباره نستو:اولی 
زندان زنان تاتویلر برمال  ازخود  تحقیقدر  »ابتکار عدالت برابر (ئی جی آي)«

 .شروع کنی ،کرد

خود  تحقیق يدورهپنجاه زن در طول بیش از ما با  شارلوت موریسون:
قرار  آزار و سوءاستفادهمصاحبه کردیم و هر کدام از این زنان یا خود مورد 

اند. آزار به زن دیگري بوده انجام آن نسبت که شاهدگرفته بودند و یا این
 ياز اعضا زدن زنان با اسم یکی از قبیل صدا، یک امر شایع بوده است جنسی

شان، دید زدن زنان توسط مامورین مرد در حین ادرار یا جاي اسمه شان ببدن
مورین مرد أفتاد. مامیمدفوع کردن، اصالح کردن و دوش گرفتن هر روز اتفاق 

 .ها در همه جا حضور داشتندکنها و رختتوالت ،در حمام ها
به شرکت کنند،  بخشیهاي توانبرنامهکه بتوانند در زنان براي این

 بدنیِ لخت هر روز مورد بازجویی  بروند، هاي شغلیگاه مربوط به تواناییآموزش
رفتن و هم قبل از هم  ،هاآنگرفتند. مامورین مرد قرار می يخصمانهبه شدت 

. براي بدنی شوند تا بازجوییِ  کشیدندصف میلخت  ،گاهآموزشدر بازگشت از 
 روانی يضربه هخصوصا زنانی ک - وحشتناك است ياین یک تجربه یهر زن

توانستند با میاند به هیچ وجه نکرده تجربه را جنسی ياستفادهءشدید و سو
ها و این موضع کنار بیایند به همین دلیل  قادر به شرکت در این برنامه

 و هافادهاستءداشتند؛ یا مورد چنین سو راه دو ها آن. ها نبودندکالس
 .ها شرکت نکنندکه در این برنامهقرار بگیرند و یا این هاییپستی

کند که مییید أموجود تآزمایشات ژنتیک زنان مورد تجاوز قرار گرفتند. 
زنانی اند. مورین زندان بودهأهمان ممتولد شده از این تجاوزات پدران کودکان 

. در حقیقت دادند »اي سکسپول به از«ها پیشنهاد موران به آنأهستند که م
کافی در  يدادن وسایل مورد نیاز زنان که در زندان به اندازه يبه بهانهها آن

سرویس جنسی بدهند. این ها آنخواستند که به می از زنان ،دسترس نبود
یعنی در جایی بود که زنان حتی دستمال توالت کافی  ،پیشنهادات در زندان

، که هیچ پولی نداشتند فقیر، زنانی زنان س برايپ .براي یک ماه هم نداشتند
 ...نوار بهداشتیبدست آوردن چیز هایی مثل 

  
 بهداشتی و دستمال توالت  نوار يآیا منظورت این است که زنان براي تهیه

 مجبور به پرداخت پول بودند؟
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  نقدر ناچیز بود که آگرفت میمقدار وسایل بهداشتی که در اختیارشان قرار
د تا بتوان با آن نکمیکفایت ندر زندان به تو خواهد گفت که این مقدارزنی  هر

شدند به خفت و خواري تن دهند تا مییک ماه را سر کند. بنابراین آنان مجبور 
این یک سطح ترس کافی داشته باشند.  دستمال توالت و نوار بهداشتیبتوانند 

این  جنسی را اضافه کن. ياز محرومیت در زندان است و تو به آن سوءاستفاده
خشونتی در براي زنان است. این  شکنجه دهندهخطرناك و  محیطواقعا یک 

هایی که گوید این چنین وضعیتمیسازمان عدالت قانون اساسی است. نقض 
 هشتم ياصالحیه ظالمانه و غیرعادي است و نقض ،در زندان موجود است

  .است
  
 که زنان صرفا به خاطر این يمن درباره عامل ترس حرف زدي. يدرباره تو

مطلب شدند میبه سلول انفرادي منتقل  کردن این موارد سوءاستفاده گزارش
  خواندم.

 گزارش که اگر زنی ها پیش برقرار بوده است. اینست که از دهها این چیزي
 يها را مورد سوءاستفادهها داده و یا آنجنسی به آنپیشنهاد  موريأکند م

 داشتند.میسی قرار داده، او را براي تنبیه از جمع جدا نگه جن
 

 نی کمی بیشتر درباره اش توضیح بدهی؟اتومی 
  ات زنگ بزنیتوانی به خانوادهمینو گیري میقرار  مجزادر یک سلول، 

و اولیه منظور وسایل کامال ضروري  و ؛خريتوانی وسایل مورد نیازت را بمین
دانی چه میاي و ن. تو در یک سلول حبس شدهکسهاي لوچیزاست و نه 

در طی  سازمان تجدیدنظرزمانی بیرون خواهی آمد. این استراتژي است که 
که متصدي امور  متوجه هستیمما ، داشت. دادمیهر زنی که گزارشی  اها بدهه

) درخواست DOJه وزارت دادگستري (زمانی ک نه تاولی  ،تغییر دادزندان این را 
متقاعد به تغییر را  اوچندین بارمالقات کردیم و سعی کردیم  او. ما با ادرسمی د

 ها نماییم.این سیاست
از این موضوع واقعا عصبانی بودیم که با وجود چنان شواهد جدي و شوکه ما 

شد میها، نه تنها هیچ اقدام مناسبی انجام ناستفادهیی مبنی بر این سوءکننده
ها فقط حرف و گزارش از سمت شد. اینمی حمایت عدر واق شرایط بلکه از این

گوییم را میچه را که ما به عنوان سازمان وکال چون آن - سازمان ما نبود
تا  2009هاي کیفري سال هایی از محکومیت. ما پروندهشود گوش ندادمی

تاریخ محکومیت  از بردیم. هر تحقیق سادهمیمسئول زندان را براي  2011
مورین در زندان تاتویلر محکوم به عمل أنفر از م 6دهد که میکیفري نشان 

چه که وزارت و سپس آن ؛اند. این رقم بزرگی استجنسی جنایی شده
رکوردي اضافه بر این بود که  ،شان بدست آوردشد از تحقیقاتقادر  دادگستري
مورد بازجویی جنایی قرار  سازمان تجدید نظردرصد کارمندان  30 نشان داد

دوره زمانی مورد  آن مورین زندان درأتن از م 30. در واقع بیش از ه بودندفتگر
سازمان تجدید نظر توان گفت میقرار گرفته بودند. بنابراین   گرد جزاییپی

)DOC( ها را اینوزارت دادگستري خبر بود! گذرد بیمیکه در زندان چه ینا از
سازمان تجدید نظر  ات خودِ ثبتی کند ومیخود بازگو  يمدارك ثبت شده از
)DOC(  فقط   مور داشتند کهأیک مها آنکند. میشکایات را بایگانی تمام این

مورین أدانند که ممیخوبی ه بها آن. ز او شده بودمورد شکایت ا 230
عمل ها متوجه شدند که آن کهدر زندان چه کسانی هستند و این سازدردسر

که بجاي اینها آندان شایع است ولی استفاده جنسی در زنمشخصی از سوء
 .کنندمیاین تخلفات را حمایت نیز ، کاري در این رابطه انجام دهند

 

  در شکایت از یک زندان مردانه  که »ابتکار عدالت برابر«از من یک گزارش
وجود داشت و گري جنسی و وحشی ياستفادهءجا سوخواندم که در آنبود را 

یلر به این زندان وزندان تاتاز  مورینأاین ماز که حداقل یکی  مشخص شد
 جنسی متهم شده بود. يجا به سوءاستفادهود چون در آنمردانه منتقل شده ب

 مورمور از زندان تاتویلر به زندان الأم ینچند !بله )Elmore هاي یکی از زندان
 رحمانهو اعمال بی جنسی ياستفادهءمورد سودر آن چند که  استمردانه 

مشکل  بر این باوریم که اینقویا . ما )، منتقل شده بودندزارش شده استگ
گیرد. یک میاست که موضوع رهبري را در بر  آالباماسیستم کلی مربوط به 

آمیز و تنبیهی شدت توهینه موجب خلق یک فضاي ب دارد که رهبري وجود
خود ی که مورینأ. در واقع مشودمیدر برابرش سکوت شود که میها در زندان

این چنین فضایی را در امکان ایجاد یا  دهندمیمطابقت  یذهنیترا با چنین 
 یابند.میارتقاء درجه کسانی هستند که معموال  ،کنندمیزندان تسهیل 

 

 هم این است که چون مردم در  یک باور کلی ترویج پیدا کرده است و آن
 ت.ط با آنان مجاز اسبنابراین هر نقض حقوق بشري در ارتبا ،زندان هستند

  که این قبیل با وجود این( ،امچیزي که از زنان در زندان تاتویلر شنیده
 کردند) این است کهمیزنان شکایت اتفاقات براي مدت زیادي ادامه داشته و 

ولی فکر  ،دنکنمیما را باور  این کهکنند و یا بدتر میمردم یا ما را باور ن
گزارش که  چنین اعمالی هستیم. بنابراین زمانی يکنند که ما شایستهمی

ظالمانه  يچون یک تنبیه ،این کارها جرم هستند ،گویدمی وزارت دادگستري
نقض قانون است، زنان با چنان حس قوي  باشند و این اعمالمیغیرمعمول  و
به چرا که  کردند که هرگز قبال این نوع حس را تجربه نکرده بودند.مییید أت

ها را در صورت و آن ؛شد شما سزاوار چنین برخوردي هستیدمیفته گها آن
دهد که نباید شکایت میکه این مفهوم را  کردندمیگزارش دادن مجازات 

که این برخورد  گفتمیول ئمس یک مقامدر واقع این اولین بار بود که کنید. 
ر ها حق ها نیست و ما اصال بر این باور نیستیم که این رفتاها شایسته آن

 .شماست
زنانی  آن هرگز به .ها نگفتچیزي به آنوقت چنین هیچ سازمان تجدید نظر

آن تحقیقات  ينتیجه ،گفته نشد ،شدندمیهاي انفرداي زندانی که در سلول
دانند که بر مین. ها گفته نشدتنبیه شدند و بعد هم چیزي به آنها آن. چه شد

انی که گزارش دادند که مورد تجاوز قرار آن زن .شان چه آمدسر تحقیقات فردي
آن  با دانند کهمین ،ها داده شده بودگرفته بوده و یا پیشنهاد سکس به آن

کنند. میمورین هنوز در زندان کار أمورین چه برخوردي شد. برخی از آن مأم
کنند که میها شکایت شان آمد. آندانند که چه بر سر شکایتمیاین زنان ن

گزارش افتد. به این ترتیب، در میبعد هم هیچ اتفاقی ن ،افتاده جرمی اتفاق
باري است که یک مقام مسئول اظهار داشته است که اولین  وزارت دادگستري

 زنان زندانی نیست. ياین برخوردها شایسته
  
  یافت  نقض قانونشواهدي از دیگر هاي وزارت دادگستري بررسیدر طول

و  نامناسب، هاي پزشکی و سالمت روانمراقبت و شرایط از قبیل شد. شواهدي
جنسی. آیا  جنسی یا هویتِ  بر اساس نژاد یا گرایشِ  آمیزعیضرفتارهاي تبیا 
 این مسائل هم صحبت کنید؟ يبارهتوانید درمی
 به خصوص مربوط  ضتبعیاز ما موارد زیادي خودمان نیز رسی ردر ب ، حتابله

ها آنهاي دیگري از تبعیضات که زنان با طور الیههمینو  به گرایش جنسی
باید در مورد مشکالت مربوط به سالمت روان . را آشکار کردیم ندوشمیروبرو 

در  .کردندمیلین واقعا هیچ درمانی براي مشکالت روانی فراهم نؤبگویم که مس
. ما با زنانی مسایل پزشکی وضعیت بغرنجی در زندان تاتویلر برقرار استمورد 

کردیم که سرطان سینه داشتند و بایستی هر هفته دو بار به شیمی  مصاحبه
شدند و بین سه تا شش هفته میبرده نبراي درمان ولی  ،رفتندمیدرمانی 

دادند. این مسائل به دلیل ناکارآمدي کارکنان میشیمی درمانی را از دست 
هاي به مکانبراي مثال زنان را  کردند.میاین کارها را مدیریت ن زندان بود که

را به مکان مورد نظر براي ها آنبردند و بعد از آن هم دیگر میدرمانی اشتباه 
که زنان در زندان مجبور به پرداخت چهار بردند. دیگر اینمیشیمی درمانی ن
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که زنان دالر براي دیدن پرستار بودند. بنابراین این دلیل دیگري بود براي این

 ببرند.یک دکتر شکایت خود را به د تا حتی بتوانند در زندان به پول نیاز داشتن
هایی که به اجرا در آمد در واقع در جواب به ترین سیاستانهرحمیکی از بی 

جنسی در زندان بود. این زمانی بود که  ياستفادهءما علیه سو دادخواهی
کنند درمانگاه کار می کدام از زنانی که درسرپرست زندان دستور داد که هیچ
 .حق لمس کردن زنان دیگر را ندارند

 

   ؟بودو این به چه دلیل 
 دیگر کسی را  کسی که اگر دکرطور بیان میاین(سرپرست زندان) او  !خب

استفاده جنسی در زندان است. ءمشکل سو در جواب بهیک راهی  ،لمس نکند
ائل ترین مسیکی از بزرگ زنم،میمثالی  که یک یادآوري کرده باشمبراي این

مربوط به مدیریت پزشکی در زندان تاتویلر مدیریت بیماران دیابتی بود. تعداد 
، این. بنابراندزیادي از این بیماران هستند که اعضاي بدن خود را از دست داده

نیازمند کمک زنان دیگر  ،کشیدندمی زمانی که روي تخت درازاین بیماران 
در هنگام ها آنخم بستر نگیرند. را روي تخت بچرخانند تا زها آنبودند که 
زنانی هستند که در دستشویی به کمک زنان دیگر نیاز داشتند. رفتن به 

ها قطع امید شده بود. براي بیمارانی بودند که از سالمت آن هاي ویژهبخش
مرگ در آسایشگاه  يتعداد بسیار زیادي از زنان سن باالیی بودند که در آستانه

نابراین به دیگران براي مراقبت وابسته بودند. در چنین بردند و بمیبه سر 
شرایطی دستور داده شده بود که زنان به کسی دست نزنند. تعداد پرستاران در 
زندان بسیار اندك بود. یک زن به من گفت که او براي یک ساعت در انتظار 

ه در آن ند. این زن کیک پرستار بود که بیاید و او را بعد از مدفوع کردن تمیز ک
بخش ویژه بود، در لباس خود مدفوع کرده بود و در نتیجه در وضعی به شدت 

برد و سرپرست زندان گفته بود که اگر کسی به او دست بزند میبد به سر 
 شود.میتنبیه 

  
 است؟ ئی جی آي  به قبل از بازرسیمربوط  هاآیا این داستان 
 و قضات فدرال ان تجدیدنظر سازمتر هم مورد توجه این مسائل قبل ،خیر

کس به زنان در هم ثبت شده بود. ولی هیچ رخواستقرار گرفته بود. چندین د
شان درخواست خود ندتوانمیتنها  رندوکیل نداها آنچون  و نداردزندان باور 

اعتبار که خود زندانی و پس بیشکایت آنان به دلیل این شکایت بدهند و
چنین مسائلی بارها  يهاي فدرال نیز دربارهدادگاه .شودمیبالفاصله رد  ،هستند

و مدارك قانونی که با دست خط خود زندانیان نوشته  هااز طریق دادخواست
سازمان تجدید چرا که  ،شوندمیرد  هااین درخواستمطلع شده بودند. اما شد، 
ردن د. بنابراین دنبال کرد کننرا  درخواستتا این  گیرندمیوکالي خود را  نظر

و مورد توجه قرار دادن شکایت خود بدون داشتن وکیل مدافع بسیار دشوار 
 .است

 

  موادمخدر  ،آمیزنم که بسیاري از زنان به خاطر جرایم غیرخشونتادمیمن
هاي مشمول حکم قوانین اجباري جزایی،خاطر وجود ه اند و بزندانی شده
یک تصویر انسانی از ا بتوانید اند. شاید شممدت قرار گرفته طوالنیناعادالنه و 

و با این زنان  رویدمیبه زندان . شما این زنان بدهید که چه کسانی هستند
ها را این داستانکنید و این حرکتی بسیار شجاعانه است که آنان میصحبت 

 گویند.می
  در حدود هستند و برخی زنان در زندان تاتویلر بسیار کم سن و سال

ند و از طرفی برخی بسیار پیر و در دوران هفتاد و هشتاد چهارده سال سن دار
هاي زندانی را دارد باما یکی از بزرگترین جمعیتآالسالگی زندگی خود هستند. 

 جمعیت بزرگی از سالکنند. میبدون عفو مشروط زندگی  که در آن مردم
رده چنین با کودکانی به سن چهاباما همآالدر زندان تاتویلر هستند.  خوردگان

داري و آنان را در مکان دیگري نگه ؛کندمییک فرد بالغ رفتار  يبه مثابهسال 

محکوم و متهم شناخته شوند به  عنوان یک بزرگسالاگر آنان به کند. مین
جعلی چک  نوشتن شوند. زنانی هستند که به خاطرمیزندان  تاتویلر فرستاده 

ست. زنانی هستند که به یت اباما جعل چک معادل جناالآدر  .در زندان هستند
است. حدود  در زندان بیش از حد تمعیمخدر در زندان هستند. جخاطر مواد

صورتی است که این زندان براي چهارصد در  ،هزار زن در زندان تاتویلر هستند
 .ستزن ساخته شده ا

 

  گو تعریف کنی که هم بازتوانی داستان یکی از زنان زندان تاتویلر را میآیا
  شرایط دهشتناك زندان و هم شجاعت این زنان باشد؟ يدهکنن
 مور مرد حامله شد و أبر اثر تجاوز یک م، زنی به اسم مونیکا واشینگتون! بله

 .به سلول انفرادي منتقل شد
 

 ؟که این را گزارش کرده بود به انفرادي منتقل شدآیا او براي این 
 ي اد. از آن پس او به انفرگزارش به صورت ناشناس تهیه شده بود !خیر

اش را از او گرفتند. یک مورد دیگر بچه ،کرد زایمانکه منتقل شد و بعد از این
شده بودیم تا آن را به دادگاه فدرال ارایه ظف ؤبود که ما م 2010هم در سال 

رسی اوضاع بودیم. این زن راي بود که ما در حال بهم زمان با دوره ،دهیم. این
مور در زندان قرار گرفته و شکایت کرده بود. او أجاوز یک ممورد تاز پشت 

وقت  ستوان و گروهبان برده بود. اما او هیچ ،شکایت خود را نزد سرپرست
مور آمد و در واقع هیچ اقدامی صورت نگرفت و او أنفهمید که چه بر سر آن م

ما  در نتیجه او شکایت خود را به دادگاه فدرال برد و از هیچ جوابی نگرفت.
ما شروع به انجام جا بود که خواست درخواست او را نمایندگی کنیم و این

ثقی براي ؤدر دوران بازرسی ما متوجه شدیم که مدارك متحقیقات کردیم. 
را با  اثبات رخداد چنین جرمی وجود دارد. بنابراین  تصمیم گرفتیم که مدارك

 يحوزهآن در گیري جرایم ل پیئوکه مس آن منطقه بازپرس بخش قضایی
داریم که نشان مدارکی ما گفتیم که ها آندر میان بگذاریم. به  ،قضایی بود

کنیم دوست دارید بدانید میفکر  و شما جرم صورت گرفته يدر حوزه ،دهدمی
که  گفتیم . ولی به محض اینخواهیم مدارك را به شما بدهیممیکه چیست و 

رسی را انجام رتوانند چنین بمیکه ن گفتندها آن ،قربانی یک زن زندانی است
رسی جرایمی که مربوط به روقت به بهیچها آن ،دهند. بر طبق سیاست حاکم

 د.پردازنمین ،زنان زندانی باشد
   

 جا ختم شد؟و تمام ماجرا به این 
 ارجاع  بازپرس بخش قضاییاین پرونده را به دفتر  سازمان تجدید نظر !بله
. او پرونده را گیري این مورد به عنوان جرم بودسئول در پیم مقامتنها  که داد

گرد قانونی صورت نگرفت. او با زن قربانی صحبتی ولی هیچ پی ،دریافت کرد
نکرد و هیچ مدرکی جمع نکرد. این عدالتی است که نصیب زنان زندانی 

تحقیقات مستقل الزم مربوط به این انجام ندادن شود. عدم رسیدگی و می
 ،اندمور محکوم شدهأکنی که شش ممیاعالم  که ها. بنابراین حتی زمانیهپروند
علت هم این است عمال هیچ دورانی را در زندان سپري نکردند. ها آن يهمه
شود، میاي ساخته ننتیجه پرونده در شود،میگیري نله پیأوقتی مس که

د که جرم چه بود و توان فهمیمین ،و اگر تحقیق نشود ؛تواند هم برنده شودمین
له را جرم أها که مسترین درخواستتنها به حداقلو در نهایت  ؛چه اتفاقی افتاد

 شود.میکند، تکیه میشناسد بلکه آن را تخطی قانون اعالم مین
   

 قانون از برخی موارد ها به تخطی افتد؟ آنپس این چیزي است که اتفاق می
 شوند؟تنبیه میرگوشی یک دشوند و بعد هم در حد متهم می

 توانند مدرکی  به ها نمیکه آن افتد و یا اینیا به این طریق اتفاق می !بله
را صرفا به خاطر  هم اتهامت منصفه أهیدر نتیجه ت منصفه نشان دهند و أهی

تحقیقی ها هیچ کند. آنمی رد ،وجود نداردجهت ارائه  ايپروندهکه هیچ این
ها در چیزي است که آن تمام »کارگناه«نامه از سمت یک . ادعاانددادهانجام ن
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 جنسی زنان از سومالی سازيي ناقصشعري در باره
 ابدي نوره محمد 

 برگردان: نسیم 
 

در ذهن  ها،ذهن آندر دست دارند. در 
 یک این یک ادعانامه از طرف، قاضی

شود میمور هم مدعی أاست و م »کارگناه«
رد تاده است و ادعانامه فکه هیچ اتفاقی نی

این همان چیزي است که در مورد شود. می
اتفاق  ،جوع داده شداي که به ما رپرونده
 يعلیهزن زندانی  يجا ادعانامهدر این افتاد.

ولی رد  ،شودمیکارکن زندان تنظیم 
چون هیچ تحقیقی صورت  ،شودمی

چه که هست نتیجه آن گیرد. درمین
 یک زندانی علیه فرد کارکن است يادعانامه

قاضی همیشه حق را به کارکن زندان و 
 .دهدمی

 

  که مردم در بیرون هم  کنیمیآیا فکر
نقشی در قبال این مسائل دارند؟ من فکر 

کنم شاید مردمی که این چیز ها را می
بینند به این فکر کنند که چه میشنوند و می

 حرکتِ  آید. مثلِ میبر ها آنکاري از دست 
تظاهرات که  ،در نیویورك »توقف و تفتیش«

یرات خود را أثت مطمئناها در خیابان مردم
هاي دادخواست کهعین این در ،شتگذا

 »توقف و تفتیش«حرکت  هم علیهقانونی 
 صورت گرفت.

 کنم که آگاهی عمومی نسبت من فکر می
مهم  مردم يزندانی کردن تودهبه مسائل 

است و این در واقع چیزي است که ما را به 
زندانی کند. مییک ملت تعریف  يمثابه

ه ما جامع يتعریف مشخصه هاکردن توده
 گونه مسائلاینچون است و من معتقدم که 

مردم  شود ومیهاي زندان انجام پشت میله
، در نتیجه جا را ندارندرفتن به آن ياجازه

شود و مردم به آن فکر هم میمعموال دیده ن
است. ها پنهان کنند چون از نظر آنمین

ها به واقعا حیاتی است که رسانهبنابراین 
 ها پوشش دهند ودن تودهموضوع زندانی کر

 شوند. آگاهیاین نوع موجب باال رفتن 
شفاف بودن  يدر زمینهحساسیت مردم 

اطالعات  ن، گوش دادن،زنداسیستم وضعیت 
 در این زمینه یک بخشخواستن بیشتر 
واقعا واقعیت است. ما این براي تغییر  حیاتی

را به عنوان یک  ائلبخش زیادي از این مس
واقعیت اما این واقعا یک م، پذیریمیهنجار  

ها به عنوان که از زندان این .است عاديغیر
مان راه حلی براي تمام مشکالت جامعه

 ✦.استفاده کنیم
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 تولد یک کودك 

 اي باشدباید اتفاقِ فرخنده             
 

 اما برايِ من                                                
 چیزي نبود جز نفرینی                                   
 

 يِ پدرم درخشیدنه چهره
 ها خروشیدند نه طبل 

 اي رها شد نه گلوله           
 و نه کسی بزمی آراست                          

 
 آن تازه متولد شده من بودم                                     

 یک دختر                                                
 

 که در فرهنگش              
 

 جنسیت مهم ترین اصل است                                    
 به حد پسر خوشایند نیست                                      

 
 رجحانِ طایفه

 
 به پروردنِ شتر در چراگاه است                                   

 در باورشان                                             
 دختر بازويِ این کار را ندارد                                   

 
 رجحانِ طایفه

 
 به سلحشوري در مصاف با دشمن است                   
 در باورشان                                          

 دختر دلِ این کار را ندارد                            
 

 رجحانِ طایفه
 

 به صلح پس از جنگ است                                   
 در باورشان                                                  

 دختر مغز این کار را ندارد                                   
 

 لگی اماسادر پنج 
 بدترین را دیدم                                         

 
  

 یغی که اندام تناسلی ام را بریدت   
 قابله اي که ختنه ام کرد                       

 همه چیز را برید و به هم دوخت                                
 

 حاال                                                  
     
 فقط ردي از زخمی سیاه است  

 بر جایی که قبال کلیتوریس داشتم                  
 
 چنین دردي به من تحمیل شد؟چرا                        

 دردي عمیق از فرهنگی بدوي                                    
 

  که از آن                                                      
  

 امدر هر فصلِ زندگی                                          
 آمیخته در اشکم                                           

 
 پدر، مادر          

 من آیا دختر نیستم؟                   
 
 اي عزیز، برادر   

 من آیا خواهر نیستم؟                   
 

 تِ عزیزو تو انسانی   
 هر کجا که هستی،                

 
 من آیا آدم نیستم؟                                                 

   
 هااشک   

 هااشک                 
 ها...اشک                                         
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 مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی به مناسبت بیست و شش

 بر شعار: تاکید

 ضرورتی  است براي ساختن آینده! "بخشیمکنیم و نه مینه فراموش می

 
کسانی که در زندانهاي سراسر کشور بر سر مواضع نفاق پا فشاري کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام می 

بت به دشمنان اسالم باشند ... رحم برمحاربین ساده اندیشی است ... امیدوارم با خشم و کینه انقالبی خود نس

  "رضایت خداوند متعال را جلب نمائید. والسالم
 روح اهللا خمینی

 ها به اتهام منافق وآن يطبق این فتوا در عرض یک ماه هزاران زندانی سیاسی به دار آویخته شدند. همه 1367شش سال پیش در تابستان  بیست و
مردان جمهوري اسالمی که کماکان در قدرت هستند صورت فرمان خمینی و با توافق تمام دولت عام  بههاي مرگ سپرده شدند. این قتلمرتد به جوخه

خوانی؟ مورد محاکمه آیا نماز می -3اي؟ آیا از پدر مسلمان زاده شده -2آیا مسلمان هستی؟  -1اي با سه سوال هاي چند دقیقهگرفت. زندانیان در دادگاه
 اعدام شدند. ،ها جواب منفی دادندک از این پرسشهایی که به هر یگرفتند و آن قرار

به اقتصاد جهانی به قدرت رسیده  فروش نفت و تداوم وابستگی يها براي ادامهها و اطمینان دادن به آنبراي جمهوري اسالمی که با توافق امپریالیست
فارغ از هرگونه ستم و استثمار را در سر  ییها که رویاي ساختن دنیاآن عام بهترین فرزندانبود، کامال روشن بود که بدون سرکوب جنبش عظیم مردم و قتل

 يها نیز در برابر کشتار وحشیانهامپریالیست يتوانند در قدرت بمانند. کلیهداشتند و با این هدف رِژیم شاه را سرنگون کرده بودند حتی یک روز هم نمی
 کردند. زندانیان سیاسی رضایتمندانه سکوت

اي را به انقالب، از زنان و با فرمان حجاب اجباري آغاز کردند. تعداد وسیعی خود يحمله ،تازه به قدرت رسیده کل رژیم تئوکراتیک و ارتجاعیِخمینی و 
که در این  ییادر فرموله کردن شعاره دهی کرده بودند وبزرگترین تظاهرات ضدرژیم بر علیه حجاب اجباري را سازمان 57مارس  8از زنان انقالبی که در 

شان مبارزات ينقش داشتند در ادامه !»آزادي زن است ،معیار آزادي جامعه«، !»ما انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم«زدند که تظاهرات هزاران زن فریاد می
 ،قرار گرفتند و با فدا کردن جان خودهاي قرون وسطایی هاي جمهوري اسالمی در زیر شدیدترین شکنجهشان درون سیاه چالبه زندان افتادند. بسیاري
ها تن به نماز خواندن نماز شالق زدند تا آن يها زن دست کشند. زنان زندانی را در هر وعدهسر کنند  و از خواست خود و میلیون حاضر نشدند حجاب را بر
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هاي ترین شرایط حاضر نشدند که بر سر منافع زنان و کل تودهکام ماند و این زنان در سختنا ها که مافوق تصور بشري بودولی تمام این شکنجه ،بدهند

هزاران زن زندانی  67 – 60هاي فاصله سال ها در مقابل شکنجه و شالق و تابوت و قپانی به زانو در نیامدند. درمردم با مرتجعین اسالمی سازش کنند. آن
قدرت رسیده داشت، مصمم بودند که نگذارند رژیم ه رزمندگی آنان علیه مرتجعین تازه بنشان از مقاومت و  سابقه است وسیاسی که تعداد آن در تاریخ بی

نشین اي با الگوي زن مطیع و گوشهها بود که رژیم نتوانست جامهسادگی قوانین دوران بربریت را بر جامعه تحمیل کند. در اثر این مقاومته اسالمی ب
این زنان که  شود، به تن زن آزاده و تسلیم ناپذیر، بپوشاند. موجودیتش خالصه میاوجودیتش به واژنم مامسلمان که ملک شوهر خود محسوب شده و تم

یافته شده بودند؛ سازمان يبلکه مستقیما وارد مبارزه، آورده بودند جسارت کرده و نه تنها با سرپیچی از احکام دینی ارکان ایدئولوژیک نظام را به لرزه در
 هاي اوین وچالشدند. در سیاهها باید به شدیدترین وجهی مجازات میقابل تحمل بود. پس آنغیرستیز جمهوري اسالمی و زنبراي رژیم ارتجاعی 

ها،  مقاومت  باشکوه و آباد و کارون ... صحنه نبردي بزرگ و بس نابرابر در جریان بود و زنان زندانی سیاسی، در این صحنهحصار و گوهردشت و عادلقزل
 نکردنی  را به نمایش درآوردند. باور

رفت. دستگیري  اقشار و طبقات يبه موي قانون اساسی منبعث از اسالم  به سراغ همه ثبات خود با اجراي موالبته رژیم براي تثبیت حکومت لرزان و بی
کردستان و اعدام صدها جوان کرد، عرب و ترکمن و ها، حمله به تشکالت کارگري، اعدام بهاییان، جنایت در دانشجویان و حمله به دانشگاه يو شکنجه

 يکارنامه يکمونیست و مجاهد و ترور فعالین سیاسی در خارج کشور فشرده هاي چپ ودستگیري و شکنجه و اعدام فعالین سیاسی احزاب و سازمان
 شصت بود. يهرژیم در ده وییِخاوج درنده ينقطه 67بار رژیم براي تحکیم خود بود، ولی تابستان جنایت

داري مدرن پیوند داد، حاصل اگرچه به قدرت رسیدن جمهوري اسالمی در آن دوره به عنوان اولین حکومت تئوکراتیک که قوانین شرع را با سرمایه
وهاي مرتجع بومی در ها با نیرداري امپریالیستی در جهان  و اتحاد امپریالیستولی رشد و گسترش روابط سرمایه ،شکست یک انقالب عظیم مردمی بود

آفریقا منجر شده که  میانه، آسیا وبنیادگرایی اسالمی در خاورهاي کشورهاي تحت سلطه براي غارت و سرکوب و استثمار مردم جهان به گسترش جنبش
ها زن در پی ردن زندگی میلیونکشان و به قهقرا بکاري براي مردم و زحمتگرسنگی و بی ،خرافه ،جهل ،دارياندازي جز تداوم روابط سرمایههیچ چشم

ي دوران عهد بربریت خود را بنا نمود توانست در شرایط فقدان جمهوري اسالمی که بر دریاي خون بهترین فرزندان مردم، حکومت پوسیده نداشته است.
خاورمیانه چنان بساط جهل و  يمنطقه رویژه ده جهان ب دار  در سراسرواگیر چون تیفوسها همیک قطب انقالبی در سطح جهان با کمک امپریالیست

گردي را بخود ندیده است. از گري و در یک کالم بنیادگرایی اسالمی را در قرن بیست و یکم گسترش دهد که تاریخ چنین عقبستیزي و وحشیخرافه و زن
اند و تالش دارند همان احکام دینی را که سر بلند کرده هاي رنگارنگی در منطقه و جهاندل داعش ایرانی یعنی رژیم جمهوري اسالمی بود که اکنون داعش

 يترین شکل ممکن اجرا کنند. محور برنامهجمهوري اسالمی بیش از سی و پنج سال در ایران پیاده کرده است، در مناطق تحت اشغال خود به وحشیانه
حکومتی خود را با فرمان  يچون جمهوري اسالمی برنامهاعش نیز همهاست. دي آنستیزي و  پدرساالري افسارگسیختههایی، زناجتماعی چنین حکومت

عنوان غنائم جنگی گروگان گرفته است. جمهوري اسالمی با اشک تمساح ریختن براي مردم ه و هزاران زن را ب؛ اعالم کرد »زنان باید با نقاب بیرون بیایند«
اعتبار خود وجهه کسب کند. جمهوري عش پنهان کند و براي تثبیت رژیم پاره پاره و بیگري خود را پشت جنایات داعراق تالش دارد خود و تمام وحشی

اي متعهد و با ثبات براي نظام امپریالیستی تثبیت کند عنوان یک دولت منطقهه گري در بحران خاورمیانه موقعیت خودش را باسالمی تالش دارد با دخالت
 وابسته به امپریالیسم جاي با ثباتی را براي خودش پیدا کند.  یِهاي ارتجاعتا بتواند در سلسله مراتب دولت

زمانی  .بودندها شصت و تابستان خونین شصت و هفت در صدد خلق آلترناتیو دیگري به غیر از بنیادگرایی اسالمی و امپریالیست يزندانیان سیاسی دهه
تالش داشتند هر دوي این دو پوسیده را مورد آماج  ،دا از مبارزه با ارتجاع داخلی نیستج ،کردند که مبارزه با امپریالیسمکه انقالبیون دربند اعالم می

 اي بودند که منافع کوتاه مدت و دراز مدت مردم را فارغ از این که متعلق به چه مذهب و قوم و نژاد وها در پی ساختن جامعهحمالت خود قرار دهند. آن
 يرهایی زنان در سر لوحه يلهأدیگري بود که  مس شصت فریاد ساختن آلترناتیو يسیاسی دهه زندانی پیام زناند. ننمایندگی کن ،تی هستندیجنسیت و مل

چون جمهوري اسالمی و داعش و السیسی از دل دانیم مادامی که چنین آلترناتیوي شکل نگیرد، مارهاي سمی همامروز ما به خوبی می آن قرار داشت.
قدرت ه عاصی براي گوشت دم توپ و پیاده نظام ب جوانان ناراضی و کنند، مدام سر بلند خواهند کرد و ازهاي خود مبارزه میستهمبارزات مردم که براي خوا

فردایی که  .هاي مردم نه براي بازگشت به گذشته و تکرار آن، بلکه براي رفتن به سمت فردایی روشن باشدرسیدن خود استفاده خواهند کرد. باید فداکاري
اي که داراي هیچ ایدئولوژي رسمی نباشد و اولین اقدامات آن باشد. جامعه مذهبی و نژادي از ،جنسیتی ،گونه قید و بندهاي طبقاتیاز هر هاایی انسانره

 وق شهروندي نباشد.اي که  عقیده و مرام و جنسیت و ملیت و نژاد معیاري براي حقهاي خود را بیان کنند. جامعهمخالفین با آزادي کامل بتوانند ایده
 اي که زندان و اعدام و شکنجه وجود نداشته باشد.جامعه

ها اي سرنگونی انقالبی رژیم جمهوري اسالمی به عنوان عامل اصلی فرودستی زنان و به بند کشیدن زندگی میلیوناولین قدم براي ساختن چنین جامعه
طلب و کنند و اپوزیسیون اصالحگرایی میپروري و اعتدالن و بازجوهاي پیشین ادعاي عدالتباشد. در شرایطی که بسیاري از جانیاکش میکارگر و زحمت

ي مردم براي تغییرات اساسی را محدودتر کنند، خواست به حق خانواده افق توقعات ها مدام تالش دارند کهدلی با آننیز با همراهی و هم راست
 تاکید بر ها ونقالبی براي بازخوانی جنایات جمهوري اسالمی و محاکمه و مجازات آمرین و عاملین این جنایتگان و اپوزیسیون ادبر باختگان و جان بدرجان

 ،ساختن آینده روي وگیري و نه صرفا براي افشاي جنایتی مربوط به گذشته، بلکه  براي پیشنه براي انتقام »نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم«شعار 
 ضرورتی قطعی دارد.

 افغانستان) ـ(ایران  زمان زنان هشت مارسسا
 2014اوت 
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آزادي در بند
      

 بازانتشار: 
 1393، مرداد 31ي شماره» عصیان« يي نشریهسرمقاله

بوك باز شده به نام آزادي اي در فیسچند وقتی است که صفحه
هاي مختلف براي معرفی یواشکی زنان. تبلیغات وسیعی از سوي رسانه

نژاد مسئول علی هاي متعددي با مسیحاین صفحه انجام شد و مصاحبه
شود، انتشار این صفحه دنبال می آن صورت گرفت. هدفی که در

هاي حجاب از زنان داخل ایران است که خودشان در مکانهاي بیعکس
گیرند. در واقع شکلی از اعتراض زنان به ها را میمختلف این عکس

 حجاب اجباري است. 
این درست است که حجاب ستون نظام جمهوري اسالمی است و 

ي آشیل نظام. شدن با پاشنه دست گذاشتن بر این موضوع یعنی درگیر
گونه کارها قرار اما سیاستی که پشت این حرکت وجود دارد و این که این

ي است به چه چیزي بیانجامد و در خدمت به چه چیزي باشد، مسئله
 مهمی است. 

هاي زنان داخل اگرچه خود او عنوان کرده که این، صفحه دغدغه
یابی زنان به کند تا دستمیها را ثبت ایران است و فقط همین لحظه

گاه حق انتخاب پوشش. اما باید در نظر داشت که چنین اقداماتی هیچ
فردي و حاصل تفکر یک فرد نیست. نامی که براي چنین صفحه و 

ي روش و خطی است که در پشت آن حرکتی انتخاب شده، نشان دهنده
چه آزادي  چه پارادوکس غریبی. این». آزادي یواشکی زنان«قرار دارد، 

ها است که باید یواشکی و پنهانی باشد. چرا باید آزادیهایمان را به حداقل
ترین محدودیت، فشار و اجبار تقلیل بدهیم؟ چرا باید اعتراض علیه بزرگ

بر زنان و حجابی که سلسله اعصاب یک نظام تئوکراتیک است، باید 
ماعی؟ ي اجتمحدود شود به گرفتن یک عکس و انتشار آن در شبکه

کدام حق و آزادي در این دنیا به شکل یواشکی به دست آمده، آزادي را 
نباید پنهانی بخواهیم. باید آن را فریاد بزنیم اما با روش و شکل درست 

 آن.

گاه نباید در خود و ایزوله دید. اگرچه عنوان گونه حرکات را هیچاین
ی، فعالین مستقل را همراه خود دارد. بعد از روي کار آمدن روحان

هایی را از سر کنند تا فعالیتطلب و رفرمیست دوباره تالش میاصالح
ها نیز در خود نبودند. بگیرند. مثل کمپین یک میلیون امضا. آن

ها قرار دادند و از هاي بسیاري در اختیار آنهاي خارج تریبونرسانه
همراه سویی دیگر همراهی و حمایت بسیاري از زنان حکومتی را نیز به 

داشتند. اکنون نیز براي این صفحه همینطور است، ممکن است که رسما 
گونه یک کنند و اینبا آن موافقت نشود اما براي آن فضایی را فراهم می

 کنند. اي را همراه خود میي تودهپایه
ترین ترین و سیاسیهاي زنان را در برابر مهمکه افقاما به جاي این
شان بشود گرفتن قدر پایین بیاوریم که دغدغهه آنمعضل آنان در جامع

ي برداشتن حجاب، بهتر است اهمیت حجاب اجباري عکسی از لحظه
ي واقعی و قاطع زنان در برابر این زنان براي حکومت اهمیت مبارزه

ریزي کنیم. بهتر است از موضوع را نشان دهیم و براي آن برنامه
تاوردي ندارد دست برداریم و اي که هیچ دسهاي لحظهیافتنیدست

 هایمان را تعالی دهیم و براي آن مبارزه کنیم. افق
ي همه جانبه جمهوري اجباري کردن حجاب، قسمتی از حمله

ها بود. حجاب اولین قدم در به بردگی اسالمی به زنان و حقوق آن
ها یاد داد که باید از نها بود و به آکشاندن زنان بود. حکم تحقیر آن

شان خجالت بکشند و آن را زیر حجاب مخفی کنند. پس از آن، بدن
ها و زوایاي زندگی ستیز بر پایه شرع در تمام روزنهتصویب قوانین زن

تر نمود. اتفاقی زنان نفوذ کرد و برده بودن و در انقیاد بودن آنان را محکم
 کرد. که تا امروز ادامه دارد و حجاب نقش مرکزي در این موضوع را ایفا 

هاي ها و سنتي ارزشمحور اخالق و عرف در جامعه ما بر پایه
مذهبی قرار دارد، مذهبی که به شدت ضدزن است و بیشترین این 

ها و اصول جامعه، در مورد زنان انسجام پیدا کرده است. این اصول ارزش
و آداب از مظاهر قدرت اقتصادي و سیاسی یک طبقه مشخص است. 

کند. بنابراین در حفظ و گسترش آن از هیچ می اي که حکومتطبقه
 کند و با زور و سرکوب مردم را وادار به پذیرفتن آنتالشی دریغ نمی

کند. حجاب هم یکی از اصول و آداب سنتی است که در جوامع می
ها از حجاب به عنوان یک مردساالر و پدرساالر نقش بارزتري دارد. دولت

کنند و ت حاکمیت خود استفاده میاسلحه ایدئولوژیک براي تقوی
کنند به تقویت قدرت طبقات هنگامی که زنان از حجاب استفاده می

اي که خودشان بدانند. حجاب وسیلهکنند، بدون اینحاکم کمک می
است براي عادت کردن زنان به مطیع بودن. مطیع مردان خانواده، جامعه 

اینکه مشخص باشد و حکومت. براي تثبیت مناسبات قدرت است. براي 
 که چه کسی حاکم است و چه کسی محکوم. 

مبارزه زنان براي حجاب و رهایی در گرو مبارزه علیه طبقات حاکم، 
تواند و باید راهگشاي اي که میها است. مبارزههاي آنها و سنتارزش
   ✦ اي نوین باشد.جامعه

 
 
 
 



 
  

During the years 1981-88, thousands of women political prisoners, a historically unprecedented number, were determined not 
to allow the Islamic regime to easily impose these barbaric laws on society. It was because of this resistance that the regime 
failed to force its Islamic dress codes on the liberated and invincible woman – a regime for which women’s entire existence 
sums up to her vagina.  The very existence of these women, who dared not only to shake the regime’s ideological pillars by 
refusing the religious orders but also to directly organize mass struggle, was unbearable to the reactionary and misogynist 
Islamic regime. They were thus to be punished severely. The notorious prisons of Evin, Gezel Hesar, Gohar Dasht, Adel Abad 
and Karoon came to constitute fierce battlefields, where women political prisoners mounted magnificent and incredible 
resistance.  

However, to stabilize this trembling and unstable regime they established a constitution based on Islam, and attacked all 
classes. Even a short criminal record of the regime’s efforts to consolidate itself includes the mass arrest and torture of 
students, attacks on universities and trade unions, the execution of Baha’is, Arabs and Turkmen, the executions of hundreds of 
young Kurds and other crimes in Kurdistan, the arrest, torture and execution of thousands of communists and of political 
activists in the Left and Mojahed, as well as the assassination of political activists abroad. The summer of 1988 marked the 
climax of the regime’s brutality in that decade. 

The rise of the Islamic Republic as the first theocratic regime linking Sharia law to modern capitalism was a result of the 
failure of mass revolution, but more than that it reflected the growth and expansion of capitalist-imperialist relations, and the 
alliance of imperialists with local reactionary forces in dominated countries to plunder and oppress and exploit the people – it 
is this that has led to the spread of Islamic fundamentalist movements in the Middle East, Asia And Africa, which offer no 
prospect other than the continuation of capitalist relations, ignorance, superstition, hunger and unemployment, and which 
degrade the lives of millions of women. In the 21st century, in the absence of a revolutionary pole throughout the world, 
particularly in the Middle East, and with the help of the imperialists, the Islamic Republic of Iran, which has built its rotten 
barbaric state on the people’s blood, was able to spread ignorance, superstition, misogyny, barbarism and Islamic 
fundamentalism throughout the world in a way that has revived reaction as never before. It was through the Iranian ISIS, 
meaning the Islamic Regime of Iran, that a range of ISIS movements have risen in the region and the world, with their aim of 
implementing the same religious orders in the most brutal way possible. The unleashing of misogyny and patriarchy are the 
central pillars of these kinds of states. Isis, as well as the Islamic Regime of Iran, announced its codes with the command to 
women: “women must wear the burqa in public”.  Thousands of women have been taken hostage as war booty.  

Now the Islamic Republic is trying to hide its savagery behind Isis’s crimes by shedding crocodile tears for the people of Iraq, 
in order to restore its discredited self-image, and with its intervention in the Middle East crisis it is trying to position itself as a 
dedicated and stable regional government for the imperialist system and to consolidate its position within the hierarchies of 
imperialist-dependent reactionary governments. 

In the 1980s, the political prisoners sought to create an alternative to fundamentalism and imperialism. When these 
revolutionaries announced that the fight against imperialism was not separate from the fight against internal reactionaries, they 
were trying to target both. They aimed to build a society that represents both the short and long-term interests of the people 
regardless of their religion, ethnicity, race, gender or nationality. The message of the women political prisoners in the 1980s 
was to bring forth an alternative in which the emancipation of women was a top priority. Today we know very well that as long 
as such an alternative is not formed, venomous snakes such as the Islamic Republic, Daesh (Isis) and al-Sisi will continuously 
arise from the people’s struggles and will use the dissatisfied, rebellious youth as cannon fodder in order to gain power. The 
dedication and self-sacrifice of the youth and the people should not serve a return to the past, but rather to move forward 
towards the bright future, towards a day when humanity is emancipated from any constraints of class, gender, religion, and 
race. A society that does not have any official ideology and where oppositions can freely express their ideas.  A society in 
which opinions, ideology, gender, nationality and race are do not determine civil rights. A society without prisons, execution 
and torture. 

The first step towards building such a society is the revolutionary overthrow of the Islamic Republic of Iran as the major factor 
in the subordination of woman and the imprisonment of millions of workers and toilers.  While many of the former criminals 
and investigators appeal for forgiveness, rehabilitation and moderation, and in conjunction with them the reformist opposition 
is continuously trying to narrow the horizon of the people’s expectations for fundamental change, in contrast the demands of 
the survivors and the victims’ families and of the revolutionary opposition is to hold the perpetrators of these crimes to account 
and prosecute them – to highlight the slogan, “we will not forget nor forgive”. All this is not for revenge or just to reveal the 
crimes of the past, but is a necessary step for going forward to build the future. 

March 8th Women’s Organization (Iran, Afghanistan) 
 September 2014 



 
 

On the occasion of the 26th anniversary of the massacre of political prisoners in Iran 
 

Holding high the slogan “we will not forget nor forgive”, 
It is necessary to build the future! 

“Those who are in prisons throughout the country and insist on dissenting are considered 
militant enemies and sentenced to death. It is naïve to have mercy on the enemies of God.  
With revolutionary anger and hatred of the enemies of Islam, hopefully you will gain god’s 
approval.” Ruhollah Khomeini 

Twenty-six years ago, in the summer of 1988, thousands of political prisoners were executed 
within a single month under the above “Fatwa” (religious edict). They were all executed on the accusation of 

“dissent” and “apostasy”. This massacre was carried out on the orders of Khomeini with the consent of all the statesmen still in 
power today. The prisoners were given a hasty trial with only 3 questions: Are you a Muslim? Are you born to a Muslim 
father? Do you pray? Those who responded “NO” to any question were executed. 

The Islamic Regime of Iran came to power with the imperialists’ consent so as to ensure that Iran would remain dependent on 
the world economy and continue to supply them with oil. It was very clear that the Regime could not hold power even one day 
without suppressing the mass movement and massacring the country’s best youth, who had overthrown the Shah’s Regime 
with the aim of building a world without suppression and exploitation. Every imperialist power gave their silent consent to this 
massacre.  

The first attack on the revolution by Khomeini and the newly emerged reactionary theocratic regime was on women: an order 
made the wearing of the Hejab compulsory. Thousands of revolutionary women were imprisoned for organizing a massive 
demonstration against this order on 8 March 1979 and formulating slogans like “We did not make revolution to go backward” 
and “Women’s freedom is the benchmark of society’s freedom”. Many of these revolutionary women were subjected to severe 
medieval torture and sacrificed their lives for refusing the Hejab. These women were whipped at every prayer time and forced 
to pray. But all these inhuman tortures failed, and the women did not compromise with the reactionary Islamic regime on the 
interests of women and all the people. 



 
 

We will not remain silent against misogyny for fear of being called 
“Islamophobic” or “anti-Semitic” 

We are standing by our Palestinian sisters! 
 

The populous narrow strip of Gaza along the Mediterranean sea has been bombed and devastated for more than twenty 
days. This barbarism is cloaked in mouth-watering slogans such as “democracy”, “peace” and numerous international 
treaties with the “most stable democracy in the Middle East”. Over this period the Israeli army has bombed Gaza from 
the air, sea and land and slaughtered over 1900 Palestinians, more than two-thirds of whom were civilians and at least 
twenty percent children. 
If the massacre of women and children at the UN-sponsored school is not a “ war crime”, and If this “ slow genocide” 
and “ ethnic cleansing” is not systematic, what else are they? Why are civilians being brutally attacked for any excuse by 
a gradual system of massacres by Israel that randomly bomb neighborhoods, schools, hospitals and beaches? This shows 
that the mass killing of Palestinian civilians is Israel's main weapon for carrying out their policy of ethnic cleansing of 
the Palestinian people. Some defenders of Israel’s ethnic cleansing declare that there are no non-military Palestinian 
civilians! Ayelet Shaked from The Jewish Home party, who is in the government, wrote on a web page: “All Palestinians 
are our enemies. Even Palestinian women must be killed as they bear and rear snakes.” 
The US is supporting this crime and has announced that they understand Israel’s “security concerns”. Angela Merkel has 
also approved the invasion of Gaza, while David Cameron shows his consent by silence. Under the pretext of “violence 
from both sides”, “ Israel versus Hamas”, etc. the pro-capitalist media have once again tried to cover up the truth about 
these massacres as part of concealing the filth and criminality of an unjust world saturated with oppression and 
exploitation. They are doing their utmost to save Israel as the most important ally of the US in the region. 
Israel not only has succeeded in turning Gaza into a huge ghetto, but it has also appointed and trained prison guards from 
the prisoners themselves. Not long ago, the Palestine liberation movement was a source of hope and inspiration for 
progressive movements regionally and worldwide. But through the “Oslo peace process”, the autonomous government of 
Palestine, under the pretext of protecting the peace process, has collaborated closely with the CIA and Israel’s Shin Bet 
in suppressing the resistance of Palestinians in the West Bank and Gaza.  Arafat died but the illusion that people can 
obtain some of their rights through collaborating with their oppressor lives on. 
This situation created an opportunity for outmoded Islamic forces that had long been compromising and collaborating 
with Israel to present themselves as an alternative. Such groups were originally created by the USA and Israel to 
undermine the Palestine Liberation Organization, which was secular. 
But Hamas, like other fundamentalist forces such as the Islamic Regime of Iran, was and still is seeking to create an 
Islamic identity for the Palestinian people, and central to that, to create an identity for Muslim women in which the 
Hejab is its flag and concentrated expression. 
While Palestine’s women were always part of the Palestinian national movement, their role and visibility during the first 
intifada (1987-92) was qualitatively different from any earlier time. While Palestinian women were the “skeleton”, the 
backbone, of the first intifada, they became the skeletons in the closet of the second intifada. Women were explicitly 
asked to be mostly spectators and victims. It is not surprising that in this context, the female suicide bomber, along with 
her male counterpart, emerges in national discourse as a key means of challenging the “spineless” Arab men. The most 
dangerous use of the image of the female suicide bomber in Islamic debates is to wipe out the history of women fighters 
in the Palestinian resistance and to reduce their role to being essentially “wives” and “mothers”. 
Today, we must look at the Palestinian struggle, its people and particularly women and rebellious youth as representing 
the anger of oppressed people in the Middle East. Putting aside nostalgia and exaggerated and irrational ways of looking 
at this struggle, we need to see the painful and demoralizing facts, alongside which there are true solutions. Today the 
people of Palestine, like people around the world, and Palestinian women like the rest of the world’s women, are bound 
by the shackles of backward imperialism and religious fundamentalism. We must not take refuge in one for fear of the 
other. The Palestinian struggle clearly shows that neither negotiation with imperialism nor Islamism, nor Israel’s 
invasive wars, offer any solution to ending this horrific brutality, where women are the main victims. However, women 
have the most potential to radically change society. Their presence in the struggle for Palestinian liberation has been the 
source of inspiration for the entire region and the world. Once again another generation of young, combative women 
should step forward, not only to challenge all the reactionary patriarchal forces, but also to carry out maximum resistance 
and struggle. A struggle in which the role of religion in subjugating women and society, and the crimes of Israel and the 
USA, are exposed without fear of being called “Islamophobic” or “anti-Semitic”. We will not again remain silent against 
misogyny. Our protests against Israel’s ethnic cleansing and genocide do not mean we endorse the reactionary policies of 
Islamist forces like Hamas and their allies such as the Muslim Brotherhood, Hezbollah and the Islamic Regime of Iran. 
 We Iranian women expose the crocodile tears of the Iranian Regime, whose true intention through this struggle is to 
advance their reactionary interests. We stand in opposition to all other outmoded Islamic forces and imperialism, and we 
extend our solidarity to our Palestinian sisters and people. We stand by you to smash this systematic violence and 
barbarism. Your fight is our fight! 
8mars women organization (Iran-Afghanistan)- August 2014 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ayelet_Shaked
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