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 جهانی مملو از خشونت علیه زنان را نباید تحمل کرد! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

حاکم  یدارهیسرمار/مردساالر پد سیستمِ یدر جهانی که سیطره

ی و یزناشو تجاوز، تجاوز گروهی، تجاوز در بستر اپیدمی در مورداست، ما 

شنویم. تحت این نظام ما با آمار و می کمتر «عاشقانه» یدر رابطهتجاوز 

 زنان توسط شریکِ  ارقامی بسیار ناچیز در مقایسه با تعداد وسیع قتلِ 

هستیم. افشای آزار و اذیت  روروبهق ساب پسردوستزندگی، همسر و یا 

در مطبوعات  ییجاو...  هامحیط کار، مدرسه و دانشگاه، ادارهدر  جنسی

 یدارهیسرما یهرفتپیشناموسی در کشورهای  این نظام ندارد. قتلِ

دفاع از  نامتحت  «جهان سوم»و در کشورهای  نسبیت فرهنگی عنوانبه

. خشونت خانگی به شودیمم داده غیرت و آبروی خانواده به خورد مرد

و خانوادگی نادیده  «خصوصی» امرِ یک بیلیون زن در جهان تحت عنوان

و  شده دهیدزدزن و کودک که  هاونیلیم. در برابر تجارت شودیمگرفته 

، سکوت شوندیمجنسی فروخته  گیبردهو به بازار  خورندیمیا فریب 

و تجاوز گروهی به زنان در  و توهین، تجاوز . خشونت، تحقیرکنندیم

د از آزادی زنان از قیو یاعرصه یمثابهبهآزادی بیان،  عنوانبهپورنوگرافی 

به خاطر فقر و فالکت  زن هاونیلیم. تن شودیمبه جامعه معرفی  سنتی

ی، برای خالی کردن یجولذتناشی از این نظام توسط مردان برای 

این  .شودیمآن پنهان نگاه داشته  ، اما دالیلشودیم پارهتکه شانشهوت

برقع و پوشش  ،در حجابزنان  ی از جهانهایدر بخشکه موضوع را 

سازی یعنی ناقص «ختنه» یاتودهو یا به شکل  اندشدهاسالمی زندانی 

مافوق . کنندیم معرفیفرهنگ این جوامع  عنوانبه شوندیمجنسی 

فعالیت برای  عنوانبه« جهان سوم»زن در کشورهای  هاونیلیماستثمار 

 هاخشونتاین  همه ...و شودیمخانواده جا زده  «آورنان»کمک به مردان 

زنان و  یجهان دارد که به همه برحاکم  یدارهیسرماریشه در سیستم 

 .کندیممردم حاکمیت 

شدن خشونت علیه آنان، چنان  ترعیوسجنگ علیه زنان با هر چه 

به خود ندیده است. یکی از  تاکنونتاریخ یافته که  ایگسترده ابعادِ

علیه  ختهیافسارگسجهان کنونی، وسعت خشونت  یبرجسته یهاشاخص

است.  یدارهیسرمازنان است که بازتاب حادتر شدن تضادهای نظام 

خود نیاز به  یبرای تداوم نظام استثمارگرانه و ستمگرانه یدارهیسرما

نیروی  نیتأم زنان و دمثلیتولمرد بر زن دارد.  یحفظ و تعمیق سلطه

یابی و کارکرد سرمایه و به چنگ آوردن هر چه کار برای تضمین ادامه

. برای کندیمبرای این سیستم بازی  یاکنندهنییتعبیشتر سود نقش 

جنسیتی و  کارمیتقس یدارهیسرمااین نیاز حیاتی است که  نیتأم

 .بخشدیم تحمیل خشونت و فرودستی به زنان را حفظ و تداوم

گرفته تا  «مدرن و دمکراتیک»از کشورهای  یامروزه در سطح جهان

یمحرف اول را  زنان برروستاها، قدرت و کنترل مردان  نیترافتادهعقب

. این قدرت و کنترل توسط طبقات حاکمه از طریق قوانین، سنت، زند

 دمتِکه بتوانند از آن در خ شودیمبه مردان داده  ...هنر، ایدئولوژی و

آن را  چنانآنزن در جامعه استفاده کرده و فرهنگ ضد فراگیر کردنِ

حتا  گونهنیاجلوه کند و  «طبیعی»کنند که به نظر  روزمرهمعمول و 

ی جهیدرنتزا ترغیب کنند. قبول این فرهنگ خشونت زنان را نیز به

 ودشیمتجاوز  زن هاونیلیم که بهزمانی ،ستیزانهاین فرهنگ زن یاشاعه

و یا  رندیگیمقرار  جنسی مورد خشونت ، روانی ویکیزیف یاز زاویه و

 بزنند. حرف یکس با، حاضر نیستند در مورد آن شوندیمشتم  ضرب و
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ی از زندگی اوست و باید این خشونت بخش کندیمهر زنی فکر  چراکه

چه  فراگیر، زِیستزنفرهنگ این اما باید در نظر داشت که ؛ پذیردآن را ب

ریشه در مناسبات  ،«جهان سوم»و چه در کشورهای  «مدرن»ر جوامع د

سیاسی و اجتماعی حاکم در سطح جهان دارد. این فرهنگ  - اقتصادی

بین زن و مرد و در خدمت  قدرتِ یکه رابطه یاجتماعی معین یاز رابطه

زنان  ی، برخاسته است. بر این پایه است که همهی تولیدی استبه رابطه

از این جهان  یانقطهو هیچ زنی در هیچ  برندیمجنسیتی رنج از ستم 

در امان باشد. باید بر  بارخشونتستیزانه و زن نیست که از این مناسباتِ

ی بارز مناسبات قدرت شود که خشونت علیه زنان جلوه دیتأکله این مسأ

گران ؛ میان استثمارهادهیستمدگران و مناسبات قدرت میان ستم است؛

. مناسبات قدرت میان زن و مرد که زن در آن تثمارشوندگاناسو 

 زیستزن این مناسبات توسط طبقاتِ یموقعیت فرودست دارد. مجموعه

 .شودیم دیبازتولتولید و  جهان برحاکم 

به کنترل بدن زن و تبدیل  قدرت بین زن و مرد، یحفظ این رابطه

قدرت بین زن و  ی. این رابطهکندیمخدمت  یکشجوجهآن به ماشین 

و  کندیممرد، هم کنترل بدن زنان را در جامعه توسط مردان نهادینه 

 خشونتِ درواقع. دینمایم نیتأمرا  یدارهیسرماهم نیروی کار الزم برای 

اجتماعی و خانگی را تقویت،  یهاخشونتدولتی که  یافتهیسازمان

از نابرابری یت است تاریخی که حکا یاهیانیب، دهدیمتحکیم و گسترش 

 دارد. قدرت بین زن و مرد

به خود  یترعیوسخشونت علیه زنان ابعاد  یدامنه هرروزدر ایران 

علیه زنان  . رژیم بنیادگرای جمهوری اسالمی یک جنگ دائمیردیگیم

برده است. لزوم و ضرورت بیرون  شیپبه اشنیننگرا در طول حیات 

 یهاتیفعال یعرصه به هاآنود خانه و ور «چاردیواریِ»آمدن زنان از 

 زیستزن یبرای طبقات حاکمه یدارهیسرمااجتماعی در اثر رشد 

وجود و  چراکهایران به یک دردسر بدل شده است.  اسالمی حاکم بر

سنتی و  زنان در جامعه به اشکال بدوی، یهاتیفعالگسترش 

یک رژیم  ضربه وارد کرده است. این ضربه برای ،ستم بر زن یماندهعقب

 یتئوکراتیک که قرار است هر چه بیشتر زنان را با قوانین، سنت و خرافه

نیست. این تضاد باعث شده  قبولقابلدینی تحت سلطه مردان قرار دهد، 

ی قوانین مبتنی بر دامنهبا گسترشِ است که رژیم جمهوری اسالمی 

گر چه به شکل محسوس و چه نیروهای سرکوب شریعت و گسترش

ترین زیستزنو  نیتریارتجاع ،نیترخشناین تضاد را به  «حسوسنام»

 نیچننیاو  ه؛ددینی حل کر یهاآموزهو  هاسنتبه نفع  ممکن شکل

 .نمایدهر چه بیشتر خود را بر جامعه تحمیل  یسلطه

 اقتصادی یربنایزدر  با تغییراتی که در بیش از سی سال گذشته

وارد  نسبت به گذشته تری از زنانایران به وجود آمده است، تعداد بیش

؛ رو به افزایش است کردهلیتحصتعداد زنان  حالنیدرع. اندشدهبازار کار 

 یهاهیپاکردن  کنشهیربرای  تربزرگاما این تغییرات بر بستر تغییرات 

که اولین  ، انقالبیصورت نگرفته استستم بر زن از طریق یک انقالب 

 جهیدرنت است.دودن خشونت علیه زنان جهت زی جدی قدم برای مبارزه

 که زنان را در موقعیت سرکوبآورده  به وجود ت متضادی رایعوض

جمهوری اسالمی  زیستزنقرار داده است. سردمداران رژیم  ترانهیوحش

در برابر تغییرات و ضربه به روابط سنتی در جامعه تالش دارند هر چه 

ن را تعمیق بخشیده و فرودستی و خشونت علیه زنا یبیشتر دامنه

با پیش گذاشتن  زن است کهضد این سیاستِ یهجیدرنتگسترش دهند. 

و  دمثلیتولبرای  زنان برهم چون افزایش جمعیت و فشار  هاییطرح

و به تشدید خشونت  طرفکیازقصد دارند  کردن آنان نینشخانه

 ترعیوس نیتأمطرف دیگر به  و از ندیفزایبستمدیدگی زنان  تِیموقع

جنسی تبدیل  یو بیش از گذشته زنان را به ابژه ؛نیروی کار بپردازند

 کنند.

، انددادهقرار بر زنان در براکه در ایران موانع زیادی این باوجودامروزه 

خیل وسیعی از زنان حتا با وجود داشتن بچه به کار بیرون از خانه 

جا که ت، از آنکه نظامی پدر/مردساالر حاکم اس جاآن ازاما ؛ اندمشغول

حاکمه در جامعه رواج دارد، کماکان مسئولیت  یطبقه زیستزنفرهنگ 

، یتیجنس کارمیتقس. این استزنان  یو... بر عهده یدارخانه، یداربچه

و هم قدرت و کنترل  دهدیمهم نابرابری وسیع را در جامعه نشان 

زنان، دولت  قدرت و کنترل مردان علیه یمردان علیه زنان را. پشتوانه

این  ستیزتئوکراتیک جمهوری اسالمی است. تحت قوانین و فرهنگ زن

یدرممردی را با زور به عقد پیر یاساله 14 یدختربچهنظام است که 

، در سن شودیم داربچهدرس و تفریح،  یجابهسالگی  15در سن  ،آورند

 افتدیمو به زندان  شدکُیمگر خود را و خشونت زورگوسالگی همسر  17

. این چه نظامی است ردیگیماین رژیم قرار  یهااعدامو امروز در صف 

به گردن زنان تنگ کرده است که برای  چنانآنخشونت را  یکه حلقه

گر در مقابل سنگدل و خشونت کشتن همسرانِ جزبهزنده ماندن راهی 

 گر که همه، زندان، قوانین و نیروهای سرکوب؟ دادگاهنندیبینمخود 

 انددادهرا شکل  یاجامعهسیستم و  اندیاسالمبخشی از دولت جمهوری 

این طبیعت این دولت و  ان زنان را تحت سلطه قرار دهند.که مرد

بستن  کارخشونت گسترده و به  اعمال است که بدونِاین سیستم 

ادامه  اشیانگلبه زندگی  تواندینممناسبات پدر/مردساالری در جامعه 

 دهد.

ملک  عنوانبهتا غرب  ایران از شمال تا جنوب، از شرق زنان در

خود،  زیستزنفرهنگ  یو این نظام با اشاعه شوندیممردان ارزیابی 

که نسبت به جنس زن برتر هستند،  مالکین را به این باور رسانده

هم چون  ایهیاولکه در مورد سرنوشت آنان و حقوق  دارند حق جهیدرنت

کنند. بر این پایه است  یریگمیتصم ...طالق و حق کار، سفر، تحصیل،

آن را  تواندیمکه  ندیبیمکاالیی جنسی  عنوانبهکه این مالک، زن را 

او را در  تواندیماش را کنترل کند. بودن «باکره»یا بفروشد و یا  بخرد

زندگی مشترک با مشت و لگد، توهین و تحقیر به مرز نابودی بکشاند. 

عرضه کند.  خواهدیمر سن خردسالی به هر مردی که او را د تواندیم

یمخانواده سر او را از تنش جدا کند.  «تیثیح»برای حفظ  تواندیم

هر زمان و هر مکانی که در  تواندیمکند،  یفروشتناو را مجبور به  تواند

او را در حضور  تواندیمخواست او را مورد اذیت و آزار جنسی قرار دهد، 

قصد طالق داشته  کهنیااو را به خاطر  تواندیمکند،  دیگران تحقیر

جنسی در  یرابطههر زمان او را وادار به  تواندیماست، به قتل برساند، 

اش تحت او را به خاطر زن بودن تواندیمکند،  «شانمشترک»زندگی 
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خشونت خانگی و اجتماعی اما  ...شدیدترین روابط استثماری قرار دهد و

زن و ، ایدئولوژی ضدافتادهعقبردساالرانه، آداب و رسوم توسط فرهنگ م

حاکم تغذیه و  زیستزن یهااستیساز قوانین و  یامجموعه نیچنهم

. فرهنگ مردساالرانه شرایط را برای اعمال خشونت و دشویمتقویت 

 .کندیمپذیرش آن توسط کل جامعه فراهم 

می از جمعیت که نی یاجامعهدر  زنان برخشونت  یعمق و گستره

، بازتاب روابط پدر/مردساالری است که شودیمتوسط نیم دیگر کنترل 

ربط مستقیم به روابط تولیدی حاکم بر جامعه دارد. رژیم جمهوری 

 یهاستمکردن موقعیت زنان و اعمال انواع و اقسام  ترپستاسالمی با 

سطح  نیترنییپاعریان و پنهان قصد دارد کل جامعه را به  ییوسطاقرون

و ضدزن را بیش از پیش به جامعه  ماندهعقببکشاند و فرهنگ و سنت 

 بتواند، به حاکمیت پوسیده و ارتجاعی خود ادامه دهد. تزریق کند تا

، تاریخ به تاکنونگیری رژیم جمهوری اسالمی از بدو قدرت تاریخ

بند کشیدن و خشونت علیه زنان بوده است. تاریخی که از ابتدا با جنگ 

 گیبردهفرت علیه زنان با اجباری کردن حجاب این نماد اسارت و و ن

ادامه یافته است. باید در نظر داشته باشیم رژیم  تاکنونزنان آغاز شد و 

جمهوری اسالمی با اجباری کردن حجاب، مناسبات نابرابر بین زن و مرد 

. که این حکومت بر آن قرار خواهد گرفت، اعالم کرد یاهیپا عنوانبهرا 

سرکوب،  یحجاب اجباری اعالم کرد که بر پایه بافرمانحکومت اسالمی 

با دولت  تاکنونتبعیض و خشونت علیه زنان استوار است. از آن زمان 

حجاب و تحمیل اسالمی علیه زنان،  یهامجازاتتحمیل قوانین نابرابر و 

با  گر تالش کرده است کهبه رعایت آن توسط نیروهای سرکوب اجبار

کل جامعه را در کنترل خود داشته باشد.  ،نیمی از جامعه کردن مطیع

 یدولت تازه به قدرت رسیده برابر فرمان حجاب اجباریِ در زینزنان 

مارس  8خود در  یروزه 5خیزش  یبرد جسورانه، با پیشزیستزن

، اعالم کردند که در برابر این جنگ نابرابر خواهند ایستاد و از آن 1357

، جمعی و یا فردی، به زیوخافتبه اشکال مختلف با  ونتاکنزمان 

 .انددادهمقاومت و مبارزه خود ادامه 

ینم مییگویمانکار ناشدنی است که  با در نظر گرفتن این حقایق

نمایندگان زن به مجلس و یا  یبیشترتعداد این نظام را با فرستادن  توان

معه تغییر داد. خشونت به نفع زنان و کل جا «بهتر»افراد  «انتخاب»با 

علیه زنان با اقدامات لیبرالی و رفرمیستی از بین نخواهد رفت، مگر 

 شود. برکندهکل از ریشه  طوربهفرودستی زن  کهنیا

 شودیمخشونت روزمره علیه زنان که توسط مردان پیش برده 

خشونت و قساوتی که مردان  ؛ امابخشی از ساختار کلی این نظام است

، سرشت آنان نیست، بلکه این سیستم برندیمکار ه بعلیه زنان 

مرد را از سن کودکی  هاونیلیماست که  جهان برحاکم  یدارهیسرما

علیه آزار و خشونت  تحقیر، شکنجه، هاعرصهدر همه که  دهدمیزش آمو

از زنان  برترو در زندگی آن را پیاده کنند و خود را پذیرند زنان را ب

 که ارزشِ  دهدیم تعلیم هادختربچهکم است که به بدانند. این نظام حا

 زنان باید و ؛است شدنواقعمردان  موردقبولدر سکسی بودن و  زن

پذیرند. بخشی از حیات خود ب عنوانبهخشونت و آزار و اذیت مردان را 

و  اند؛چرا مردان به این سطح از توحش رسیده اصلی این نیست که الوس

زن در سراسر جهان را به  هاونیلیمزندگی  که دهندیمبه خود اجازه 

مرکزی و  سوال ؟!د که مرگ را به زندگی ترجیح دهندبرسانن یانقطه

 هاونیلیمرا بپذیریم که  یاجامعهاین است که چرا ما باید  کنندهنییتع

چرا ما باید  ؟!برندیمو فرودستی به سر  گیبردهزن در اسارت و 

سال  وهفتیساسالمی بیش از  یجمهور پذیریم که رژیمرا ب یاجامعه

خرافات، سنت، فرهنگ، قوانین و ایدئولوژی  یاست که از طریق اشاعه

چرا ما  ؟!کندیمزن را فرودست و مرد را باالدست معرفی  اشیاسالم

با  باید مانی پوششپذیریم که برای انتخاب آزادانهرا ب یاجامعهباید 

 ؟!شویم روروبهاین رژیم  یهااشتگاهبازدگر، دادگاه و نیروهای سرکوب

بیضه  کمتر ازپذیریم که ارزش جان یک زن را ب یاجامعهچرا ما باید 

پذیریم که رحم زن تنها را ب یاجامعهچرا ما باید  ؟!چپ یک مرد است

برای تولید نیروی کار در خدمت به حفظ و تحکیم استثمار و  یابزار

چرا ما باید  ؟!مرد بر زن استو سلطه هر چه بیشتر  نظام استثماری

زوجات در آن دست هر مردی را برای  پذیریم که تعددِب را یاجامعه

شدیدترین خشونت روانی را  گونهنیادیگر باز گذاشته و  انازدواج با زن

پذیریم که مردان خود را را ب یاجامعهچرا ما باید  ؟!کندیماعمال  برزنان

و بازتاب  جهینتاش در هر شکل خشونت ...و ؟!دانندیممالک زنان 

بزنند و  هاخشونتاین  یرد به همه باید دستِ فرودستی زن است. زنان

و نه در شکل  «مدرن»خود را نه در شکل  گیبردهفرودستی و 

 پذیرند.ی آن بماندهعقب

که علیه زنان در ایران، منطقه و  یاابندهیو عمقگسترده  خشونتِ

ارتجاعی  یهادولتمذهبی، نیروها و  انیادگرایبنکل جهان از جانب 

، شودیم کاربردهبهامپریالیستی  یدارهیسرما یهاقدرترنگارنگ و کلیه 

زنان مبارز و  یبیش از پیش این حقیقت انکار ناشدنی را در برابر همه

سیستم ستم و  این است که از که چرا نیاز مبرم دهدیمانقالبی قرار 

 شویم. استثمار خالص

ما زنان  یبیش از هر زمان دیگری در مقابل همهاین ضرورت ه امروز

که با متحول کردن زنان و  داردو نیروهای مبارز، آگاه و انقالبی قرار 

همراه با سایر  نان به شکل وسیع،و متشکل کردن آ یدهسازمان

به جنبش انقالبی برای سرنگونی رژیم  دگانیو ستمد استثمارشوندگان

یاریخشونت علیه زنان  اصلی عامل و مسبب عنوانبهجمهوری اسالمی 

 .میرسان

وقت آن رسیده است که برای همیشه به این دنیای پر از خشونت علیه 

انقالبی شویم که  قراولشیپزنان پایان دهیم. وقت آن رسیده که ما زنان 

تاریخ  دانزبالهجمهوری اسالمی را به  زیستزن سرتاپارژیم  تنهانه

پاره کردن زنجیر ستم و  سرنوشتان خود برایهم باکه همراه ، بلسپاردمی

وسعت  امپریالیستی پدر/مردساالر به یدارهیسرماسیستم  که یاستثمار

را  ریناپذیخستگگیر و پی یمان بسته است، مبارزهجهان بر دست و پای

یاری زنان بربه ساختن جهانی بدون خشونت  نیچننیاو  میبر شیپ

 است. ریپذامکانجهانی بدون خشونت ساختن  !. آریمیرسان
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 سال اشغال افغانستان:
 در ابعادی گسترده! برزنانستم و خشونت 

 

 ن.پیمان    

گر به اشغال یروهاینافغانستان توسط  و اشغالنظامی  یاز حمله

. مبارزه با بنیادگرایی و گذردیمسال  15سرکردگی امپریالیسم آمریکا 

 انگرهیتوجگران و اشغال یهاوعدهیسم و رهایی زنان افغانستان از ترور

این اشغال وحشیانه بود. این درست است که مردم از دست بنیادگرایان 

رغم آن، بسیاری جهادی به تنگ آمده بودند، اما علی نیچنهمطالبان و 

 را نخوردند و از همان هاستیالیامپر یهایکاردغلنیز فریب  هاآناز 

با این ؛ نگریستند یتوخال یهاوعدهشک و ناباوری به این  یابتدا به دیده

 گر آمریکایی و انگلیسی به همراه مبلغانرهبران کشورهای اشغال وجود

که  دادندیمچنان اطمینان استثماری هم داخلی و خارجی این سیستم

بنیادگرایی را شکست خواهند »، «تروریسم را در هم خواهند کوبید»

دولتی، خانگی و اجتماعی علیه زنان  یهاخشونتو  شده زنان رها»، «ادد

 وقت آمریکا گفت یامور خارجه، کالین پاول وزیر «پایان خواهد یافت

است. عالوه بر آن بازسازی  «مذاکرهرقابلیغ»موضوع زنان موضوعی 

و امکان  و دوستی صلح یبرقرارسیاسی،  کشور، بهبود اوضاع یاقتصاد

هایی شمار وعدهبرخی از بیشان یهاخانهمیلیون پناهنده به  6بازگشت 

 بگذارد. ریتأث بر موقعیت زنان نیز میرمستقیغ طوربه توانستیمکه  بود

کنار  زیچهمهافغانستان اگر پرده از روی  سال اشغالِ 15امروز بعد از 

 هاتسیالیامپر یهایکاربیفرو  هادروغباشد اما از روی بسیاری از  نرفته

 یهایسخنراندر حتا  ندرتبهاست. دیگر موضوع زنان  شده برداشته

 .شودیمو مبلغان امپریالیستی طرح  مداراناستیس

حضور  یدر سخنرانی اوباما که در مورد ادامهتابستانِ امسال، 

جنگ  یبه معنی ادامه ـنظامی آمریکا و ناتو  ینیروی ویژه 15000

 و هدفش توجیه چنین تداومی بود، ؛ایراد شد - گرانه در افغانستاناشغال

دستاوردهای دروغین سخن به  جمله ازو  مسائلدر مورد بسیاری از 

میان آورده شد، از دولت فاسد تقدیر شد، از لزوم مذاکره و صلح با 

 بارکی حتا. او شد بسندهسکوت به اما در مورد زنان  طالبان صحبت شد،

قول و  همهآنورد و به روی خود نیاورد که هم موضوع زنان را به میان نیا

به کنار،  دیووعوعده همهآن ؟!قرار در مورد رهایی زنان افغانستان چه شد

حداقل تغییراتی کوچک و محسوس در بهبود موقعیت زنان به کجا 

کودک  هاونیلیم»او تنها توانست به این نکته اشاره کند که  ؟!رفت

اما مجبور شد بگوید، زنان « روندیمافغانی پسر و دختر به مدرسه 

و یا مجبورند  ؛دهندیمجان خود را از دست  جنگ یجهینت دربیشتری 

محل زندگی و یا کشور خود را ترک کنند، اوضاع امنیتی هم چنان 

القاعده در تالش است خود را بازسازی کند بلکه  تنهانه که وخیم است

چنان یکی از افغانستان هم کهنیاو  ؛است شدهافزودهداعش نیز به آن 

 است. ماندهیباقکشورهای جهان  نیرتریفق

که بتواند تغییراتی در  هست کافی طوالنی یاندازهبه سال اشغال 15

افغانستان را نشان دهد و یا حداقل جدیت در این  مورد موقعیت زنانِ

 غربی، مداراناستیساما اوباما و ؛ روند و یا جهت تغییرات را تعیین کند

و یا از طرح  آورندینمدیگر از رهایی زنان افغانستان سخنی هم به میان 

قول و  گران در وفا نکردن بهموضوع تنها ناتوانی اشغال .روندیمآن طفره 

تحوالت اوضاع نشان  له بسیار فراتر از آن است.نیست، مسأ شانیقرارها

قرار  هاآن یدر برنامه تنهانهداده است که تغییرات در موقعیت زنان 

خام کردن مردم  هاآنداشته باشد، بلکه هدف  قرار توانستهینمنداشته و 

 یهدفی جز سلطه هاآنبوده است.  شاناشغالو توجیه تجاوز نظامی و 

مهم که  یکامل و مستقیم بر افغانستان و از آن طریق کنترل این منطقه

 ی است، نداشته وجنوبیبین آسیای میانه، خاورمیانه و آسیا یادروازه

 ندارند.

زنان  یلهأگر از طرح مسکشورهای اشغال رهبرانِ کهنیا باوجود

، اما هاستآنو این در هماهنگی کامل با اهداف و منافع  روندیمطفره 

 همچونبرخی تغییرات  هاآن. اندننشسته کاریب هاآن یارسانهمبلغان 

بازگشت دختران  یا دولتی و محلی و یهاتیموقعانتصاب چند زن به 

دستاوردهای بزرگ با بوق و کرنا تبلیغ  یمثابهبهخردسال به مدرسه را 

شده  یینمابزرگ چنانآنتنها دستاورد  عنوانبه. این موضوع کنندیم

زنان در  مسائلرغم طفره رفتن از بحث در مورد است که اوباما علی

اما این ؛ کرد به آن اشاره بندمینبه صورتی  اشسخنرانی تابستان

است و هنوز  سهیمقاقابلدستاورد، تنها با دوران طالبان  اصطالحبه

« دستاورد»و این  برسد نتوانسته است که به سطح دوران قبل از طالبان

در موقعیت تحصیل  یریتأثضعیف و شکننده است که  چنانآن

 دختر و زن نداشته است. هاونیلیم

از درد و  ؛دنیگویمستان خود سخن امروزه واقعیات زندگی زنان افغان

شان؛ ؛ از فقر و گرسنگی کودکاندنیگویم هاآن سوزخانمانرنج و جنگ 

از محرومیت از عشق و  شان؛و آوارگی خود و فرزندان یخانمانیباز 

 ... از ضرب و شتم توسط همسر، پدر همسر، پدر و برادر و ؛دوست داشتن

۱۵ 
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 ردن از اوباشان محل و نگهبانانِاز کتک خو؛ هاآنیا ناقص شدن توسط 

تجاوز قرار  و مورداز دزدیده شدن  ؛دولتی یهاخشونتاز فرضی بهشت؛ 

از  ؛«ناموس و آبرو»از زندانی شدن و به قتل رسیدن به خاطر  گرفتن؛

 از ؛شدن و شالق خوردن توسط حامیان جهل و خرافات سنگسار

 ...از و دیگویمخودکشی دختران جوان در اوج شکفتگی و جوانی سخن 

زنان وزیر و وکیل  افغانستان از زبانِ یواقعیات در مورد زنان جامعه

افغانستان از طریق فریادهای زن  . واقعیات در مورد زناندنیآینمبیرون 

مشت و لگد پاسبانان جهل و  چون فرخنده در زیر جوان و شجاعی

بدن رخشانهافغانستان،  ی. واقعیات زنان جامعهدنیآیمخرافه بیرون 

 پارهتکه یماندگعقبسنگین مذهب و  یهاسنگهاست که در زیر بار 

، هاستارهزندگی  افغانستان، از طریق ی. واقعیات زنان جامعهدنشویم

که یا  دنیگویمدیگر سخن  یهاونیلیمو  هاگل، ریزههامیمربریشناها، 

ان طی کنند، شباید دوران کودکی و طفولیت را با مردانی چند برابر سن

آنان اسیر  یوحشیانه یهاخشونت دربند کتک بخورند، شکنجه ببینند و

دولتی قرار  یهاخشونت دربند «یراخالقیغ» یهاجرمگردند و یا به 

 گیرند.

حقوق  یهاسازمانآمارهای متعدد از جانب سازمان ملل متحد و 

. در چند سال اخیر داشته است خصوصاًبشری نشان از گسترش خشونت 

خشونت  ینوعبه زن افغان 10زن از هر  9 که دهندیماین آمارها نشان 

را  هاخشونتخانگی بخش مهمی از این  یهاخشونت. کنندیمرا تجربه 

از طرف  اما خشونت به اشکال گوناگون در اجتماع نیز؛ دندهیمتشکیل 

 طوربهمسلح وابسته به دولت و یا مخالف دولت مثل طالبان  یهاگروه

 یهاخشونت. باید در نظر داشت که شودیمبر زنان اعمال ترده گس

نه در  خانگی و اجتماعی است و یهاخشونت یهکنندنیتضمدولتی 

تحمل برای  رقابلیغو  رحمانهیب یهاخشونتجهت تقلیل آن. عالوه بر 

روحی و روانی  راتیتأثاکثریت زنان در افغانستان، فشارهای اقتصادی و 

 افزایش داده است. مراتببهنت را جنگ ابعاد خشو

مقامات دولت کنونی افغانستان  نیچنهممقامات آمریکایی و غربی و 

 یلهأخانگی به مس یهاخشونتکه اکثر  کنندیمشان ادعا دارانو طرف

در  بارفاجعه یهاخشونتجامعه ربط دارد و  برحاکم  یهاسنتفرهنگ و 

که  کنندیمو تالش  ردیگیمتحت کنترل طالبان بیشتر صورت  مناطق

حاکم و از طرف دیگر طالبان را تنها  یهاسنتفرهنگ و  طرفکی از

کاری ساخته  هاآنمسئول آن بدانند و چنین وانمود کنند که از دست 

یمدر مورد زنان افغانستان نشان  هاگزارشخبرها و  چهآناما ؛ نیست

و  مهم، متعدد یهاتالشدولت حاکم بر افغانستان  این است که دهد

زنان و گسترش  فرودستموقعیت  تداوم و تحکیم برای یاکنندهنییتع

از  تنهانه هااستیساین  زنان داشته است. براِعمال اشکال فجیع خشونت 

این حاکمین و حامیان امپریالیستی و  ستیزمرتجع و زنماهیت 

حاکم  رایدولت بنیادگتقویت  ینقشه بابلکه  زدیخیبرمشان یالمللنیب

له را در خوانی دارد. اوباما این مسأهم زینبا طالبان و صلح و مذاکره 

تنها راه پایان نهادن بر این جنگ » پنهان نکرد و گفت: اشیسخنران

)افغانستان( و بیرون کشیدن کل نیروهای خارجی از افغانستان از طریق 

این تنها حل سیاسی بین دولت افغانستان و طالبان ممکن است.  راهکی

این مصالحه  یاز پروسه متحدهاالتیابه همین دلیل است که  و راه است

شکست دادن  یچرا اوباما دیگر از وعده «.کندیمحمایت  شدتبه

برای »چرا ناگهان موضوع رهایی زنان که  ؟!کندینمبنیادگرایان صحبتی 

 ؟!دشویممحو  هایسخنراندر  «مذاکره بودرقابلیغ»موضوعی  «آمریکا

و وعده وعیدهای  شعارها که هدف کندیمروشن  شیازپشیبله أاین مس

بوده است برای معامله  یااندوختهگران در مورد رهایی زنان همانا اشغال

شان بر سر میز یهازدن و به معرض فروش گذاردن حقوق زنان در چانه

غالاش یهاتالشمذاکره با طالبان و دیگر نیروهای بنیادگرای مذهبی. 

 گران و دولت کنونی افغانستان برای مذاکره و صلح با بنیادگرایان

و احتمال  (حزب اسالمی)به امضای مذاکره با گروه حکمتیار  حالتابه

ترکیب وی و یا افراد وی در دولت انجامیده است. حکمتیار یکی از 

 زن است کهعناصر ضد ترینشدهشناختهیکی از  بنیادگرایان جهادی و

شمسی در دانشگاه کابل بر صورت زنان  40 یهاسالست در معروف ا

است، در دوران جنگ علیه روس در مناطق تحت  دهیپاشیماسید 

افغان یهامحلهدر  حتازن تشکیل داده بود و اش حکومت ضدکنترل

را  هاآندختران،  صورتبه یدپاشیاسنشین در شهرهای پاکستان با 

و جنایات فجیعی را در جنگ  ردکیممجبور به رعایت حجاب اسالمی 

 یهاتیملعلیه زنان  خصوصبه شمسی، 70یدههداخلی در اوایل 

در چند مذاکره  کهنیارغم غیرپشتون مرتکب شده است. طالبان نیز علی

ل آمریکا و با مقامات دولت کنونی و مقامات برخی کشورهای دیگر مث

نرسیده  یاجهینتبه  تاکنون، اما این مذاکرات پاکستان شرکت کرده

اما ؛ سهم بیشتری از قدرت سیاسی استخواهان طالبان  چراکهاست. 

برای سهیم کردن طالبان در قدرت ادامه دارد و در صدر عملی  هاتالش

جزء اولین امتیازاتی  کردن آن، موضوع زنان و به معامله گذاشتن آن

 .شودیماست که با رضایت کامل به آنان عرضه 

که اوباما کالمی هم در مورد قول و قرارهایی  به همین دلیل است

گران در مورد رهایی زنان داده بودند که امپریالیسم آمریکا و بقیه اشغال

ابتدا در تالش برای  مردساالر ازامپریالیستی  یهاقدرت. آوردینمبه زبان 

 مهو ه اندبودهخود  درازمدتمنافع کوتاه و  نیتأمکنترل این منطقه و 

به  .گذارندیمو یا به معامله  کنندیم این راه قربانی کرده و چیز را در

امپریالیسم  ینشاندهدست زِیستزن کنونیِ همین دلیل است که دولتِ

حقوق اولیه زنان برنداشت، بلکه  درراهقدمی  تنهانهآمریکا در افغانستان 

را  طالبان خأل گوناگون افزود؛ یهاعرصهو ابعاد ستم بر آنان در  بر عمق

پدرساالری  یزن و گسترش بنیادگرایی و حمایت از سلطهبا قوانین ضد

و اوضاع نابسامان  یخانمانیبپر کرد و عالوه بر آن بار جنگ و  مروربه

بر دوش زنان انداخت. زنان در حال حاضر زیر بار  شیازپشیباقتصادی را 

ع و خانگی و اجتماعی و دولتی در ابعادی وسی یوحشیانه یهاخشونت

 قرار دارند. «نوین»به اشکال 

سال  15است سیمای واقعی موقعیت زنان افغانستان بعد از این 

سال اشغال  15اشغال امپریالیستی. موقعیت زنان افغانستان پس از 

امپریالیستی مردساالر به رهبری  یدارهیسرمابزرگ  یهاقدرتتوسط 

هیچ زنی را در  توانندینمکه آنان  دهدیمنشان  روز آمریکا به روشناییِ

  از جهان آزاد و رها کنند. یانقطههیچ 
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۵ 
    

  سال از
 ی روز راهپیمای   

  ...گذردیم     زنان        کارزار یادماندنیبه    و     باشکوه

 

یمکارزار زنان  باشکوه ییمایراهپ زیآمتیموفقده سال از برگزاری 
در جنبش  یاسابقهیبزنان را به طرز چه که فراخوان کارزار . آنگذرد

و احزاب مبارز و انقالبی، در  هاسازمانانقالبی زنان، در بین اکثریتی از 
فکران و هنرمندان مبارز، در بین فعالین و تشکالت مبارز زنان بین روشن

برجسته کرد، عالوه بر مواضع  ...و کشورهای غیرایرانی و هاتیملاز 
روز  5 عمل مبارزاتی برگزاری در آن، ابتکارِ اتخاذشدهدرست و اصولی 

راهپیمایی بود که توانست  یجسورانه یبرنامه درواقعبود.  ییمایراهپ
کارزار را به یک کیفیت تبدیل کند و نقش گرایش انقالبی جنبش زنان 

که  کارزار زنان ییمایراهپروز  5کند.  پررنگ ی مبارزه کیفیتارا در عرصه
 8ار شهر در آلمان عبور کرد و روز پنجم ـ چهو از آلمان آغاز شد از 

تظاهرات  نیتربزرگ، ایان یافتهلند( پدر ) شهر الههدر  ـ 2006مارس 
که  ییهاخواستو  شعارهابا  ییمایراهپاین  چراکه. رقم زد زنان ایران را

که هم  یامبارزهو هدفمند بود.  افتهیسازمان یگذاشت یک مبارزه شیپ
قوانین نابرابر و  یلغو کلیه»زنان ) ی کسب مطالباتِبرا یدرستبه

جمهوری  یادگرایبنرا علیه رژیم  اشمبارزه(، آماج «اسالمی یهامجازات
 کهنیامردساالر قرار داد و هم  یهاستیالیامپراسالمی در ایران و 

داران کارزار زنان و دوست باالیی به تحول فعالین یتوانست به درجه
که امر رهایی  یبندجمعاین  یت کرده و به اشاعهجنبش زنان خدم

 جمهوری اسالمی زِیستزنزنان تنها از طریق انقالب و سرنگونی رژیم 
 ، یاری رساند.استممکن 

یازده سال پیش بنا بر پیشنهاد سازمان زنان هشت مارس به فعالین 
صف متحدی جهت مبارزه  ،زن فکران و هنرمندانِجنبش زنان، روشن

به  «اسالمی علیه زنان هایو مجازات نابرابرقوانین  یغو کلیهل» یبرا
 یافتهیسازمانو  کارزار زنان اولین حرکتِ متحد یریگشکلآمد.  وجود
انقالبی در طول تاریخ مبارزات زنان ایران است که در طول چهار  زنانِ

هم  ی خود راممکن مبارزه شکل نیترعیوسبه  توانست سال حیات خود
پدر/مردساالر  یهاستیالیامپرجمهوری اسالمی و  زیستزنرژیم علیه 

برد و هم بر ضد بپیش  عامل و مسبب اصلی فرودستی زنان عنوانبه
 علیه زنان در جامعه. ماندهو عقب دارشهیر یهاسنت

گوناگون درون  یهاشیگرابا شمار زیادی از فعالین زن  گردآمدنِ
به حول  توانیم :بود ریرناپذانکاکارزار زنان، بیان این حقیقت 

 یمبارزه، کندیم ایفارا  یاکنندهزنان که نقش متحد  یهاخواست
 .پیش برد را در خدمت به امر رهایی زنان یاگسترده

وارده بر زنان که  یهاستمآن بخش از با تمرکز بر روی  کارزار زنان
ت در ، توانسشدیماسالمی فشرده  یهامجازاتدر قوانین نابرابر و 

 جنبشواقع شود. برای اولین بار  مؤثرزنان  یکردن مبارزه یاتوده
زن و در مورد قوانین ضد توانستند انقالبی زنان، زنان کمونیست و چپ

آن در امر مبارزه علیه رژیم  گاهجایآن به روبنای سیاسی و  یرابطه
در جنبش انقالبی زنان  یجدید و ماندگار یهاهینظرجمهوری اسالمی، 

در بین فعالین کارزار زنان  ربیشتانسجام فکری تولید کنند. این امر باعث 
 .شدبرای تداوم مبارزه 
صدای  یکنندهمنعکس عنوانبه را خود یدرستبهکارزار زنان 
عملی و در  یهاتیفعالدر  امعه نگاه کرد و تالش نموداکثریت زنان ج

ـ چه عای زنان لیبرال بین افکار عمومی، مترقی و مبارز نشان دهد این اد

 ده

 ۲۰۰۶کارزار زنان ـ الهه ـ 
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دارند  سعیکه  مذهبی و چه سکوالر ـ
خود را صدای کل جنبش زنان ایران جا 

در حقیقت  است. هیپایببزنند، پوچ و 
کارزار زنان تالشی بود برای پایان دادن به 

 جنبش زنان. تک صداییِ یاسطوره
یک  درمجموعتشکیل کارزار زنان 

نوع  حرکتی در ؛شکنانه بودسنت حرکتِ
 آنبه همین دلیل تشکیل  .سابقهیبخود 

 ،شاگیر و هدفمند فعالینهمراه با کار پی
 طوربهشور و شوق خاصی را در میان زنان 

خاص ایجاد  طوربهکل و زنان رادیکال 
سیاسی  یهایریگجهت ،نمود. در واقعیت

کارزار و ربط آن به موضوع زنان آن را 
و برای بسیاری قابل دفاع، همراهی 

 .کرد نیدآفریام
سیاسی، کارزار زنان خود  یدر عرصه

صدای رادیکال و انقالبی  یمثابهبهرا 
رغم جنبش زنان ایران به ثبت رساند. علی

طیف زنان  نیترعیوستالش داشت  کهنیا
 هدفرا با خود متحد گرداند، اما منافع و 

رهایی زنان را فدای سازش با 
د. به نظام طبقاتی نکر /مردساالریپدر

نه به » همین دلیل با پیش گذاشتن شعارِ 
و با  «دخالت امپریالیستی در ایران هرگونه

افشای جنایات امپریالیسم آمریکا در رابطه 
، خط فاصل و عراق با زنان در افغانستان

آن دسته از زنانی کشید  یروشنی با نظریه
 زنان دست به دامنِ  «ییرها»که برای 

با  حالنیدرع. شده بودند هاستیالیامپر
پیش گذاشتن موضع درست و اصولی علیه 

مردساالر و در دفاع از  یهاستیالیامپر
زنان کشورهایی نظیر عراق و افغانستان 
نشان داد که جنبش زنان، جنبشی است 

 جهانی.
کارزار زنان  یمبارزه ،از طرف دیگر

جمهوری اسالمی و در  زیستزنعلیه رژیم 
اشت. این جهت سرنگونی آن قرار د

و روشن کارزار زنان  صریح یِریگموضع
خط فاصل معینی بود با آن دسته از زنانی 

جنبش زنان را به  خواستندیمکه 
بدل جناحی از ارتجاع حاکم  یذخیره
 ش راباین جن تیدرنهاو  ساخته
نبود  جهتیبکنند.  خطریبو  کنترلقابل

کارزار زنان،  از اعالمکه چند ماه پس 
علم شد.  «میلیون امضا کمپین یک»

 خود را به جلب وغمهم  کمپینی که 

و گرفتن امضا از بخش مهمی از  حمایت
ایران  یت حاکمهأاز درون هی ییهاجناح

مجبور بود با  عتاًیطبو  معطوف ساخته بود
عامل اصلی سرکوب و فرودستی زنان یعنی 

 یهاسنتبا دین و و  رژیم جمهوری اسالمی
زن یهاسنت عمدتاًکه  در جامعه ماندهعقب

ستیزانه است، سازش کند. در واقعیت امر 
ژیم جمهوری موضع علیه رکارزار زنان با اتخاذ 

اعالم کرد  یروشنبه هاستیالیامپراسالمی و 
 که این اتحاد، اتحادی است اصولی در خدمتِ 

خدمت به امر  و درمنافع اکثریت زنان جامعه 
 انقالب.

، شور و ییمایهپراروز  5اعالم برگزاری 
در بین فعالین کارزار  تنهانهشوق زیادی را 

بسیاری از  پشتیبانیآورد، بلکه  به وجودزنان 
منتسب به چپ و  یهاسازماننیروها، احزاب و 

اکثر تشکالت و نیروها و افراد مبارز و مترقی 
برای اولین بار در جنبش  نیز برانگیخت ورا 

شکل ی انقالبی زنان چنین پشتیبانی وسیع
 .گرفت
 بیانکارزار زنان،  ییمایراهپروز  5

 یاشهیراین پیام بود که دگرگونی  پرقدرت
نوینی که در  یجامعه یِزیریپجامعه و 

خدمت محو ستم و استثمار باشد، بدون 
شرکت وسیع زنان، بدون قرار گرفتن زنان در 

 یهاخواستصف مقدم مبارزه، بدون طرح 
رسید. پیام  زنان، به پیروزی نخواهد

این صدای زنان »ـ  کارزار زنان بخشِالهام

 نظامبهسال  27ایران است که پس از 
این صدای زنان  ...هارتجاعی شما تن نداد

ایران است که در ادامه و گسترش 
تابوت شما را  هایخود میخ یمبارزه

رژیم  در مقابل سفارتِ ـ «خواهد کوبید...
)هلند( که  جمهوری اسالمی در الهه زیستزن
آذر درخشان با صدای زیبا و  ادیزنده
دیگر بر روی  بارکیبیان کرد،  رگذارشیتأث

گذاشت که  دیتأکاین حقیقت انکارناشدنی 
زنان دارای چنان  یمبارزات انقالبی و آگاهانه

است که در  یانیپایب پتانسیل و انرژیِ
 دنتوانیمسرنگونی رژیم جمهوری اسالمی 

 .دندم ایران شوات انقالبی مرمبارز قراولشیپ
 ییمایراهپبرد در پیش به همین دلیل

 یهاشیگراکارزار زنان از  کهنیا رغمیعل
آمده و  به وجودگوناگون جنبش انقالبی زنان 

مثل هر حرکت شان بود و اولین عمل مشترک
انقالبی، از کمبودها و اشکاالت معینی 

 ۲۰۰۶کارزار زنان ـ الهه ـ 

 ۲۰۰۶کارزار زنان ـ الهه ـ 

 ۲۰۰۶کارزار زنان ـ الهه ـ 

 ۲۰۰۸ـ  بروکسلکارزار زنان ـ 

 ۲۰۰۷کارزار زنان ـ الهه ـ 
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 چنانآن شاسیاری از فعالینبرخوردار بود، اما حس همبستگی انقالبی ب
قرار دهند.  مدنظرقوی بود که حاضر نبودند عالئق شخصی خود را 

سنت این اتحاد، اتحادی است انقالبی، ند کهدریافت یدرستبه چراکه
 هاخواستهو در خدمت به منافع عمومی جنبش انقالبی زنان. این  شکنانه
 دلزار زنان بود. همه از و راهنمای عمل بسیاری از فعالین کار بخشالهام

یمشکنانه فعالیت برای به سرانجام رساندن این حرکت سنت جان و
 کارزار زنانبرخی از فعالین  یروزشبانه. تنها عامل تالش بیشتر و کردند

و نه گرفتن امتیاز ویژه. فعالین کارزار زنان  ؛اعتقاد به هدف مبارزه بود
در  خصوصاًزنان ستمدیده،  قرار دادن منافع اکثریت هدف با عمالً
برای مسموم کردن اذهان و عمده  بورژوازی که در سطح جهان یادوره

 زن و کل مردم یستمدیده یهاتودهکردن منافع فردی در برابر منافع 
فعالین  ، با روابط حاکم مرزبندی کردند.دهدیمبه خرج  تالش بسیار

غلط و  یهاشیگرادن کارزار از سرشت ویژه نبودند، بلکه تنها با پس ز
روز  5عمده کردن منافع زنان در خدمت به امر انقالب بود که توانستند 

با پیروزی به سرانجام برسانند و نشان  هایسخترا با همه  ییمایراهپ
زنان که هدفش افشای هر  یهافتیسازماندهند که یک نیروی انقالبی 

ای خدمت به ، در راستاستنظام پدر/مردساالر حاکم  ترعیوسچه 
یک جنبش انقالبی برای سرنگونی این نظام که عامل اصلی  یریگشکل

اسالمی  یهامجازاتفرودستی زنان، عامل اصلی اعمال قوانین نابرابر و 
. علت اصلی کندیمرا به ممکن تبدیل  هاناممکنعلیه زنان است، 

 ،اشیادماندنیبه ییمایراهپروز  5 یدهسازمانموفقیت کارزار زنان در 
 زنان بود. یهافتیسازمانو  عنصر آگاه انقالبی نقشِ

با اتکا بر این اصل بود که بسیاری از فعالین کارزار زنان برای 
را متعلق به خود  ییمایراهپاین  چراکه، دندیکوشاین تظاهرات  موفقیت

و دیگر  نقش داشته اشیدهسازماندر  کهآن خصوصاً، دانستندیم
شان ربطی به منافع ر نیرویی نبودند که فعالیتلشکسیاهی عنوانبه
 آنان نداشت. یاهیپا

 یبدون یک هسته شکوهمندی برد چنین راهپیماییِپیش عالوهبه
نبود. این راهپیمایی بار دیگر اهمیت  ریپذامکانمحکم انقالبی و متشکل 

 یاهینظرفعالیت متشکل در جنبش انقالبی زنان را به کرسی نشاند و با 
مخالف فعالیت متشکل در جنبش زنان است مرزبندی نمود. ما در که 

بار دیگر دیدیم که کی آنمشخص در راهپیمایی  طوربهکارزار زنان و 
نظام پدر/مردساالر بدون  یهافتیسازمان تیغابه مبارزه علیه ساختارِ

ر عمل شاهد بودیم د کهنیانیست. در عین  ریپذامکانفعالیت متشکل 
هماهنگ و هدفمند را  به ما امکان حرکت سریع، تنهانهتشکل فعالیت م

ن طریق شکوفاتر شده و آنان را ، بلکه استعدادهای افراد از ایدهدیم
باالتر  یهاعرصهخطیر در  یهاتیمسئولپذیرش  یآماده شتریبچه هر
 .سازدیم

رویدادهای بسیاری برای  اشروزه 5 ییمایراهپدر این کارزار و در 
ن بار اتفاق افتاد. برای اولین بار بود که در شهر الهه )هلند( زنان به اولی

نه به جنگ به نام ما »این وسعت در مقابل سفارت آمریکا با شعارهای 
مردساالرانه و  یهااستیس ...و !«آمریکا از خاورمیانه بیرون برو»، !«زنان
بار در تاریخ ینامپریالیسم آمریکا را افشا نمودند. برای اول یطلبانهجنگ

زن بسیار بیشتر  کنندگانشرکتمبارزات انقالبی در خارج از کشور تعداد 
به دست  تماماًبار بود که حرکتی به این بزرگی از مردان بود. برای اولین

بار بود که زنان از شده بود. برای اولین یدهسازمانو  یزیرطرحزنان 
برد این وسعت در پیش گوناگون به این یهاتیملسنین مختلف و از 

بار بود که در تظاهراتی به نقش بر عهده گرفتند. برای اولین ییمایراهپ
مناسبت روز جهانی زن، جوانان به این وسعت شرکت کرده بودند. برای 

بار بود که به مدت یک هفته بچه و خانواده تعداد زیادی از زنان اولین
که متعلق  یامبارزهمایی و در خود را رها کردند تا بتوانند در این راهپی

بود که  بار نیاولزنان فرودست بود، شرکت کنند. برای  یبه همه
 ییمایراهپاز منتسب به چپ  احزابو  هاسازمان، اکثریتی از نیچننیا

، احزاب و کارزار زنان حمایت گسترده و در آن شرکت کردند
علیه  بخشامالهسال صفر، زنانی که خیزشی  از زنانِ کههایی سازمان

بردند حمایت نکرده و  شیپبه 57مارس  8در را اجباری شدن حجاب 
 .کرده بودند« طبقاتی و ضدامپریالیستی» یخود را مشغول مبارزه

در دوران جوانی خود را های سالکه  کنندهشرکتبسیاری از زنان 
و با دزدیده بودند؛ ساختن جهانی دیگر آغاز کرده  برای یدرحرکت 57

را  یدیناامبنیادگرایان جمهوری اسالمی شکست و توسط نقالب شدن ا
دوباره  برای اولین بار ییمایراهپدر این  هاسالودند پس از تجربه کرده ب

شان بازیافتند. در این اتمبارز یهمان شوق و امید را برای ادامه
 زن بودند. ی اولین بار بود که همه سخنرانان،برا روزهپنج راهپیمایی
 ییمایراهپاولین بار بود که هنرمندان مبارز به این وسعت در برای 

شرکت کردند بلکه از هیچ کوششی برای رسا کردن هر چه بیشتر  تنهانه
مترقی در دو کشور  عمومیو مطالبات کارزار زنان در بین افکارِ هاخواسته
. شاعران و هنرمندان مردم در این پنج روز در فرونگذاشتند و هلندآلمان 

. از رنج و دردها، گرفتیمالهام  هاآننار زنانی بودند که هنرشان از ک
 *کارزار زن ایرانی را در سرودِ هاونیلیمو امیدهایشان و فریاد  هایشاد

سرمایه و جهل و دین به کار  تا پای من و تو بسته باشد،» :فشرده کردند
راهپیمایان  که ییهاابانیخدر  ییمایراهپاین سرود در پنج روز  ؛ و«است

 طنین افکند. ،از آن گذر کردند
حجاب  در محکومیتِ روز تظاهراتدر طول پنج  خیابانی تراجرای تئا

 تنهانه ـ بل اسارت زنان در کشورهای اسالمیاین سم اجباری و برقع ـ
 اجراکنندگان که هر بار داشت، بلکه ییسزاه ب ریتأث نتماشاگرابر روی 
و  کردندیمبر زمین پرتاب  و گرفتندیبرمر از سحجاب و برقع  تراین تئا

 ۲۰۰۶ـ  الههکارزار زنان ـ     
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ی دهسازمانعلت اصلی موفقیت کارزار زنان در 
، نقشِ عنصر اشیادماندنیبهیی مایراهپروز  5

 .ی زنان بودهافتیسازمانو  آگاه انقالبی
 

برای تماشاگران  که نفرتی آن را با حس
دیگر به  بارکی کردند،آشکار بود لگدمال می

که تا  دادیمانقالبی هشدار  وآگاه زنان 
برکندن حجاب و تمامی اشکال ستم بر زن، 

 ادامه داد. هاعرصه یدر همه باید مبارزه را
کارزار زنان توانست  ییمایراهپروز  5

زنان داخل کشور  مبارزین و توجه و حمایت
جلب کند. حمایت گروهی از  به خودرا نیز 

مارس  8 تهران های اطرافکوهزنان که در 
مخفی برگزار کردند، حمایت  طوربهرا 

کارگران سندیکای شرکت واحد 
، حمایت جمعی از زنان در یراناتوبوس

را برگزار  رشت و سنندج که روز جهانی زن
 مبارزات پیوند واقعی بین نشانِ کرده بودند،

خارج و داخل بود. این مبارزه نشان داد که 
طیف  تواندیمجنبش انقالبی زنان 

 یهاستمکه تحت  را از زنان یاگسترده
زیر چتر خود  ،اندقرارگرفته ییوسطاقرون
دهد. نشان داد جنبش انقالبی زنان جا 
ی را متوجهود آماج مبارزه خ یدرستبه

بنیادگرایان جمهوری اسالمی در ایران و 

که کرده است  مردساالر یهاستیالیامپر
 .اندنمودهزنان را فرودست  نیچننیا

بخش رادیکال و  عنوانبهکارزار زنان 
تعداد  توانست انقالبی جنبش زنان ایران

و تشکالت زنان  یناز فعال یامالحظه قابل
 ه حمایت و پشتیبانی ازبنیز را  ایرانی غیر
. کنار هم قرار گرفتن نمایدترغیب  خود

از سه نسل با  طیف وسیعی از زنان
مختلف،  یهاتیملمتفاوت، از  یهاشیگرا

 از کشورهای مختلف و از طبقات مختلف
که این  دادنشان  ییمایراهپروز  5 طی

برای  باالییپتانسیل چه جنبش دارای 
بنیادگرای  زانیستزنانقالبی علیه وحدت 

 ؛مردساالر است یهاستیالیامپرمذهبی و 
درد  دارایدر ایران زنان  تنهانهکه  دادنشان 
این  نیز بلکه زنان در سراسر دنیا اندیمشترک

که  اندآمادهو   درد مشترک را حس کرده
که  یستم ؛ چونمبارزه کنندرفع آن برای 

 متفاوتیگرچه اشکال  شودیماعمال  زنان بر
 .ابعادی جهانی دارداما  ردیگیم به خود

از ایرانی  یع زنان غیرشرکت وس
افغانستان، کامرون، هند، آمریکا، ترکیه، 

کردستان، سوئد، ، آلمان، هلند، بلژیک
 مادیِ  تجسمِ ییمایراهپدر این  ...انگلستان و

جنبش  انترناسیونالیسم زنان بود. تبلور مادیِ

ر عمل جنبشی جهانی بود و د یمثابهبهزنان 
مبارزات یکدیگر  نشان داد که حمایت زنان از

 برای حیاتی ینه یک اصل اخالقی بلکه اصل
پیشروی جنبش رهایی زنان است. شرکت 

حزب »یکی از فعالین زن  «برگلو گرینماری»
 «سوزارادها دِ»و  «کمونیست انقالبی آمریکا

 ییمایراهپوکیل و فعال زنان از هند، در این 
انقالبی زنان  یشت که مبارزهنشان از این دا

 یاز این جهان متعلق به همه یاگوشهدر هر 
زنانی است که در پی نابودی نظام 

 پدر/مردساالر طبقاتی حاکم بر جهانند.
کارزار زنان با موفقیتی که در عمل 

در متحد کردن بخش مهمی از  اشجسورانه
 به دستمتبلور در راهپیمایی  اپوزیسیون چپِ

ان داد که پتانسیل جنبش زنان بسیار آورد، نش
 «خودشان یهاخواستهبرای »فراتر از مبارزه 

واقعی و جدی، مبارزه برای  طوربهاست و 
زنان، قلب مبارزات مردم ایران  یهاخواسته

مردم  یمبارزه قراولشیپ توانندیمبوده و زنان 
و بنیادی  یاشهیربه تغییرات  یابیدستجهت 

باشند که هیچ زنی  یاجامعهبرای ساختن 

 مورد ستم و استثمار قرار نگیرد.
 درخشانِ  کارزار زنان در طول حیاتِ

با برگزاری  توانست خود یچهارساله
مرکزی و محلی به مناسبت روز  یهاتظاهرات

های مبارزاتی جهانی زن، با برگزاری آکسیون
علیه انتخابات رژیم جمهوری اسالمی، با 

و جلسات  نارهایسم اکی،اری جلسات پالتبرگز

در مورد نقش قوانین نابرابر و  بحث و گفتگو
اسالمی علیه زنان به این موضوع  یهامجازات
قوانین  یچرا تنها راه لغو کلیه که بپردازد

 زنان و اسالمی علیه یهامجازاتنابرابر و 
انقالبی  یرفع ستم بر زنان مبارزه یطورکلبه

اتحاد  گاهایجنقش و توانست  نیچنهم .است
را انقالبی کارزار زنان در جنبش زنان ایران 

در  هم ر کشورهای مختلفد و روشن کرده
جنبش  بخش رادیکالِ صدای یاگستردهابعاد 

 یلغو کلیه» که هدفش ـ انقالبی زنان ایران
اسالمی علیه  یهامجازاتقوانین نابرابر و 

انقالبی  یمبارزه یو آماجش ادامه «زنان
جمهوری  زیستزنگونی رژیم جهت سرن
عامل و مسبب فرودستی  عنوانبهاسالمی 
به گوش نیروها و فعالین مبارز را ـ  زنان است
 چنین توانست. کارزار زنان همساندو مترقی بر
به ارتقای سطح جنبش  هم نظری یدر عرصه

 انقالبی زنان خدمت کند.

 ۲۰۰۸ـ آمریکا کارزار زنان ـ        
 ؟؟؟؟؟؟؟؟

  ۲۰۰۹ـ سوئد کارزار زنان ـ 

  ۲۰۰۸ـ بروکسل کارزار زنان ـ  

  ۲۰۰۹ـ سوئد کارزار زنان ـ   

  ۲۰۰۷ـ الهه کارزار زنان ـ 
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 سرود کارزار زنان ...

 
 های بستهاز پشت دریچه

 دیدیم پرنده پر زد و رفت.
 ی غم نشسته بودیم نهدر خا

 دیدیم که بخت در زد و رفت.
 زندانی شام تیره بودیم

 دیدیم که ماه سر زد و رفت. 
 گفتیم که این چه روزگار است؟!

 دیگر نه زمان انتظار است
 هان! اینک وقت کارزار است!
 هان! اینک وقت کارزار است!

 

 دیدیم که زن به خاطر عشق،
 محکوم به مرگ و سنگسار است.

 ست، دیم که کارگر پیادهدی
 سرمایه به کارگر سوار است.

 دیدیم که کودک گرسنه،
 بار است.گریان و غمین و اشک
 دیدیم نهال آرزوها، 
 بهار است.پژمرده و زرد و بی

 گفتیم که این چه روزگار است؟!
 دیگر نه زمان انتظار است

 هان! اینک وقت کارزار است!
 هان! اینک وقت کارزار است!

 

 پای من و تو بسته باشد،تا 
 سرمایه و جهل و دین به کار است. 

 خواست، جز آزادی مگر چه می
 دار است؟!آن جان جوان که سر به

 گفتیم که این چه روزگار است؟!
 دیگر نه زمان انتظار است

 هان! اینک وقت کارزار است!
 هان! اینک وقت کارزار است!

 ترانه: مینا اسدی
 اجرا: گیسو شاکری

۲۰۰۶ 
 

یبژی انقالبی زنان نشان داد که انر یاین مبارزه
 یکه قوه یایانرژ در زنان ذخیره است؛ یانیپا

 اشزهیانگجهانی و ستمی است تاریخی ـ  اشمحرکه
از ستم و استثمار. این حرکت مبارزاتی  ییرهاشوق 

اتحاد  در جهت رهایی زنان توانیمنشان داد که 
 درآوردانقالبی را شکل داد که هم دشمن را به لرزه 

وق برای دست زدن به و هم دوست را به شور و ش
نشان داد علی ییمایراهپ. این ریناپذیآشتای مبارزه
مختلف زنان انقالبی آن را  یهاشیگرا کهنیارغم 

کردند، اما منافع اکثریت زنان جامعه که  یدهسازمان
 تیارجح شانیبراکش است زنان کارگر و زحمت

 اشروزه 5 ییمایراهپبرد کارزار زنان در پیش دارد.
آگاهانه با سکتاریسم و  یعملی به مقابله طوربه

آگاه و  نشان داد که زنانِ؛ و فردگرایی دست زد
 هاسازمانانقالبی قادرند با جسارت عملی خود، همه 

احزاب مبارز و مترقی را به پشتیبانی و اعالم و 
انقالبی  عملِ حمایت از خود ترغیب کنند. این اتحادِ

ال جنبش زنان در آن بخش رادیک ،زنان باعث شد
ایران که امکان بیان نداشتند با امید و اعتماد بیشتر 
 یبه صحنه آیند. راز پیروزی زنان فراخوان دهنده

ی جدا هتافت هاآندر این نبود که  ییمایراهپاین 
در این بود که آگاهی، جسارت و میل به  بافته بودند،

یق عم عمل انقالبی را در مقابل خود نهادند و اعتقادِ
به این داشتند که رهایی زنان به دست خودشان 

 یامبارزهصدای  هر جازنان  کهنیااعتقاد به  است.
، شنوندیمخود را  ییرهادرست و اصولی جهت 

هر  بود و یارودخانه ییمایراهپ. این کنندینمدرنگ 

، تن دیتپیمش اخواهران ییرهازنی که قلبش برای 
از  یاجلوه ییمایراهپخود را به آن سپرد. این 

گرایش انقالبی زنان برای رهایی بود. فرصتی بود تا 
 هر چه بیشتر بخشی از گرایش انقالبی زنان در ایران

و جسارت صدای خود را به کارزار زنان  تأجر با
برسانند و مبارزات داخل و خارج برای سرنگونی رژیم 

 کنند. ترکینزدبه هم را جمهوری اسالمی  زیستزن
و  از اتحادکوچک  ایلوهجدستاوردها  نیا

 روزهپنج ییمایراهپهمبستگی انقالبی کارزار زنان و 
 یهمه توانیم است؛ اما اشیادماندنیبهو 

برای جهش به سمت  ییسکودستاوردهای آن را 
مقابله با تشدید خشونت  در ترگستردهاتحادهای 

از آن ابزاری  بدل کرد و افسارگسیخته علیه زنان
جنبش انقالبی زنان  رویِت در خدمت به پیشساخ

برچیدن ستم هزاران ساله علیه جهت مبارزه برای 
  زنان.

 که توسط مینا اسدی شاعر مبارزِ زنان سرود کارزار  *
 تبعیدی سروده و با صدای زیبای گیسو شاکری اجرا شد.

  ۲۰۰۷ـ الهه کارزار زنان ـ 

  ۲۰۰۶ـ الهه کارزار زنان ـ  

  ۲۰۰۷ـ آمریکا کارزار زنان ـ   

  ۲۰۰۷ـ آمریکا کارزار زنان ـ   

  ۲۰۰۶ـ الهه کارزار زنان ـ 
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 گیردتنها حق زن بر بدنش را از او نمی نیجن سقطممنوعیت 
 گیرد!مامی زندگی و آینده او را میبلکه ت

 

 

 

 

 
 اخگر فرزانه

نامند، در جوامعی که خود را سکوالر می حتاچرا در دنیای کنونی 
ها، تنور بحث ترین حقوق نیمی از انسانهنوز در رابطه با یکی از بدیهی
یک انسان برای بدن،  یمثابهبه دارندحقداغ است. این بحث که آیا زنان 

چنان محل مناقشه خود تصمیم بگیرند، چرا باید هم یآیندهزندگی و 
 باشد.

 ت حق زنان بر بدن خودمحدودی هیتوجوامع تحت سلطه ج در اغلب

 گاهجایو محدودیت حقوقی آنان جهت حفظ هویت  هجیدرنتو 

گیرد؛ ، با ابزارهایی چون فرهنگ و اخالق صورت میشاناجتماعی

های ارتجاعی، ذهب، خرافه و ایدئولوژیم یفرهنگ و اخالقی که بر پایه

کشورهای غربی که اغلب خود را حامی حقوق بشر  است. در شکل گرفته

چنان حق زنان م، هنیزیند گوها سخن مینامیده و از برابری بین انسان

کند یا کامالً نادیده ها رشد میناخواسته در بدن آنکه  ینیجنسقطبرای 

لب گردد. اغاگرهای مختلف محدود می شود و یا با اما وگرفته می

را در چارچوب حق زن بر بدن خود  نیجنسقطمدافعین حقوق زنان، 

تنها حق زن بر بدنش را از او  نیجنسقطکنند. ولی ممنوعیت تعریف می

-ای که تمامی مسئولیت کودکی که متولد میدر جامعه چراکهگیرد نمی

 حکمبهجتماعی و مذهبی، ا یقوانین نوشته و نانوشته حکمبهشود، 

مادر است؛ هیچ فرقی نمی ی... به عهده و «عاطفه مادری»، «اخالق»

کند که کند که کودک خواسته و یا ناخواسته باشد، هیچ فرقی نمی

یک تجاوز گروهی از طرف فاتحین داعشی و یا  کودک محصولِ

بلوغ که مادر، خود هنوز کودکی باشد که به و یا این ؛بوکوحرامی باشد

ظاهراً بارداری در  اگرچه گریدعبارتبهو  فکری و اجتماعی نرسیده است

پی یک ازدواج عادی و قانونی صورت گرفته ولی مادر، خود هم قربانی 

که جامعه  یکریدروپیبزناشویی باشد؛ در جهان  یتجاوز در یک رابطه

کند، پرورش کودکان شانه خالی می مسئولیتِبار از زیر  یراحتبه

گیرد بلکه تنها حق زن بر بدنش را از او نمی نیجنسقطممنوعیت 

 گیرد.تمامی زندگی و آینده او را می

از یک  تنهانهای تحت سلطه، اکثریتی از زنان جهان در کشوره

حقی برای  نیترکوچکجنسی برابر برخوردار نیستند بلکه حتا  یرابطه

در بدن آنان به وجود  زوربه ینوعبهبا جنینی که  گیری در رابطهتصمیم

ندارند. در جهانی که قانون، فرهنگ، اخالقیات، مذهب  هم آمده است را

حفظ مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم  یقادات بشر، بر پایهو اعت

، نیجنسقط شود، بررسی حق و یا ممنوعیتِیم میو تحک گرفتهشکل

-آن خدمت می خارج از این مناسبات و یا سیستمی که این مناسبات به

 رساند.نمی ییجابهکند، ما را 

موجودی که در طول تاریخ نقش اساسی در  عنوانبهزن  گاهجای

برخوردار  ژگی خاصی، همیشه از ویو حفظ نوع بشر داشته دمثلیتول

ر نیز خوش تغییر نیز شده است. بشهمواره دست گاهیجابوده ولی این 

 دمثلیتولای خود نیاز به زنده برای بق اتسایر انواع موجود همچون

، جمعیت خود را از انقراض ریوممرگبتواند در مقابل  تامستمر داشته 

جنسی بین زن و  یحفظ نماید. از زمانی که بشر به ارتباط میان رابطه

برای  نیز یدیتولاضافهزن، پی برد و متعاقب آن  باردارشدنمرد و 

 موردتوجهیافت و تصاحب به چنگ آورد، کنترل باروری زنان اهمیت 

رساند، در عاملی که به این کنترل یاری می عنوانبهقرار گرفت و مذهب 

ای بود برای تسهیل اجرای این روابط نقش گرفت. مذهب از دیرباز وسیله

ای بود برای فرونشاندن پتانسیل شورش قوانین توسط سیستم. وسیله

هی تهدید و با آنان؛ که با عقوبت ال یوچراچونیبمخالفین و تسلیم 

شدند. وجود قوانین مذهبی سفت و سختی که پاداش الهی تشویق می

، نقش بازی مینیجنسقطبا ممنوعیت حق  در رابطه همچنانامروزه 

 ۱گیرد.یم نشستمینه زکند از همین پیش

در ایران و سایر کشورهایی که قانون  نیجنسقطقانون ممنوعیت 

یماً با اتکا به موازین مذهبی مدلل اسی مبتنی بر مذهب دارند، مستقاس

ممنوعیت  همچناننیز  سکوالر ظاهربه یدر سایر کشورهاولی  شود؛می

، اگرچه دالیل شودیمعمال ا نیجنسقطو یا محدودیت قانونی برای 
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...( را و  حق حیات، حمایت از حقوق کودکان همچون) حقوق بشری

این  یهمه یریشه کشند ولی نهایتاًبرای توجیه عمل خود پیش می

قانونی در قوانین مذهبی است. مذهب و قوانین مذهبی همواره  موانعِ

برای تثبیت و تحکیم ارکان  ،حاکمِنیاز قدرت  تناسببهابزاری بوده که 

 است. قرارگرفته مورداستفادهقدرت 

بین زن و مرد، باید گفت: در لذت یک  یبا نگاه از منظر رابطه

باشند و  مینفر سهن زن و مرد، قرار است هر دو سالم جنسی بی یرابطه

سهیم  همآنبه همین نسبت باید در قبول مسئولیت پیامدهای  قاعدتاً

دانیم که بارداری ناخواسته مصیبتی است که زن باشند؛ ولی همه می

اخالقی  یهاموعظهرا بر گُرده خود متحمل شود. از باید بار آن  ییتنهابه

شان زن حامل جنین گی مخاطبینقانونی همه هایگرفته تا ممنوعیت

است و نه شریک جنسی او. حفظ جنینی که ناخواسته به وجود آمده 

 یهایی است که زن برای آیندهاست به معنای فدا کردن تمامی نقشه

ظ جنینی که یم کرده است. حفاجتماعی، تحصیلی و شغلی خود ترس

، جسمی و مالی در بدن زن موقعیتی زمانی و آمادگیِ ریزیِبدون برنامه

زند. از ناروشنی را برای زن رقم می یآید، آیندهرشد کرده و به دنیا می

طرف دیگر، سقط این جنین ناخواسته، در صورت ممنوعیت قانونی آن، 

-صورت می رمتخصصیغو توسط افراد  یربهداشتیغمعموالً در شرایط 

های جدی از آسیب تواند بسیار خطرناک باشد؛ خطراتی کهگیرد که می

ناسالم )که توسط فرد،  نیجنسقط»شود. جسمی تا مرگ را شامل می

در  شود(های پزشکی انجام میبدون آموزش مناسب و یا خارج از محیط

 جابه میلیون معلول 5و  مادر هزار مرگِ 70ساالنه حدود  ،سطح جهان

 2«گذارد.می

ای پیشو بر ؛اندهزنانی که در سیر کردن شکم فرزندان خود درماند

دیگر  یگرسنهشکمدیگر و اضافه شدن یک  یگیری از وقوع یک فاجعه

و یا  . این زناناندازندیمای چنگ خانه، به هر وسیله خالیِ  یرد سفرهگِ

های سالم انسان و شیوه از بدنهای محلی که فاقد شناخت علمی قابله

و در پستوها و اماکن  آلوده یزایمان هستند، با استفاده از هر وسیله

 اقلیت ناچیزی از زنانِ  رازیغبهکنند. جنین را سقط می یربهداشتیغ

و همیشه با پرداخت پول راهی برای دور زدن قانون  اندمتمولجهان که 

های مجهز و در شرایط امن بهداشتی، در کلینیک نیجنسقطو نهایتاً 

سر اکثریت  های جدی، برمرگ و آسیب یپیدا خواهند کرد، سایه

 کند.ورزند، سنگینی میامر مبادرت میمیلیونی زنانی که به این 

ناشی از عوارض مربوط به  نیافته، خطر مرگِدر کشورهای توسعه

این نسبت در  ،است 76طول حیات یک زن، یک به  بارداری و زایمان در

 انزن از یتعداد زیاد هرساله. است 8000های صنعتی یک به کشور

( به دالیل مرتبط با بارداری و زایمان در دنیا جان زن 000585)حدود 

در هر دقیقه یک  توسعهدرحالدهند )در کشورهای خود را از دست می

 ۳شوند.و چندین برابر این رقم نیز دچار عوارض ناشی از بارداری می ؛زن(

خصوص در آمارهای موجود، اغلب آمارهای دولتی هستند که به

 ریوممرگنبوده و رقم  اعتمادقابل عنوانچیهبه تهافینتوسعهکشورهای 

چه آن حتادهند؛ ولی تر از آمار واقعی نشان میپایین شدتبهمادران را 

گر توان دریافت، نشانهم می شدهفیتحرالی همین آمارهای از البه

دهشتناک در زندگی زنانی است که ناچارند بارداری تیغابهشرایطی 

رنج مادر شدن » یمتحمل شوند؛ برای مثال در مقالههای ناخواسته را 

دولت هند »، آمده است: شدهنوشته 2010که در سال « در هندوستان

یک زن در این کشور به خاطر عوارض ناشی از  قهیدق 7اعالم کرده هر 

از سوی  شدهاعالمچنین آمار هم ۴«.کندبارداری یا زایمان فوت می

 100از هر  2004دهد که در سال ن میوزارت بهداشت افغانستان نشا

بر  ۵دهند.مینفر جان خود را در هنگام زایمان از دست  1600هزار مادر 

مادران در کشورهای  ریوممرگدرصد  99بیش از  ،طبق آخرین آمار

درصد از این آمار متعلق به کشورهای  84که  است بوده توسعهدرحال

عفو »س گزارش سازمان بر اسا ۶صحرای آفریقا و جنوب آسیا است.

، هنوز شمار بسیاری از زنان آفریقای جنوبی، در دوران «المللنیب

مادران در  ریوممرگبازند. میزان بارداری و هنگام زایمان، جان می

در  7شده است. تن برآورد 269هزار تن،  100آفریقای جنوبی در میان 

رای هیچ امکان و آموزشی ب طرفکیاز افتهینتوسعهکشورهای 

گیری از بارداری وجود ندارد و از طرف دیگر هم قوانین، سنت و پیش

شود و ساالنه در شرایط متعارف می نیجنسقطهای مذهبی مانع از آموزه

 سازد.می روروبه جانکاههای هزاران زن را به کشتن داده و یا با بیماری

 تیرؤقابلهای زن شانس بیاورد و از خطر مرگ و آسیب حتااگر 

اخالقی به  یهاموعظهکه با ـ گناهی کاذب جسمانی برهد، احساس 

دست از سر او  ـ های مختلف فضای جامعه را آلوده ساخته استشیوه

. شاید درصد ناچیزی از زنان شانس این را داشته باشند که با داردیبرنم

وغیِن محورِ در ـ اخالقیات تمِآگاهی از حقوق مسلم خود و از کارکردِ سیس

کامل، اختیار زندگی خود را به دست  نفساعتمادبهجامعه، با  برلب غا

 گیرند و دچار تزلزل و آسیب روحی نشوند. 

یکی از بارزترین اشکال نابرابری در جهان امروز نابرابری جنسی 

اش تثبیت شود و وظیفهاست. قانون که عموماً به دست مردان نوشته می

را  نیجنسقطفرودستی زنان است،  و تداوم مالکیت مرد بر زن و تحکیم

سازد تا به زن بفهماند که نه یک انسان صاحب حق انتخاب، ممنوع می

بشر نه برای  دمثلِیتول. امروز دیگر دمثلیتولبلکه ابزاری است برای 

گیری از انقراض نوع بشر بلکه برای تولید هر چه بیشتر ثروت و پیش

د؛ برای تولید نیروی کار، پذیرقدرت در دست حاکمان جهان انجام می

ها تضمین سیستم موجود را در جنگ برای تولید سربازانی که بقایِ

روزافزون جنسی جهت تولید هرچه بیشتر  گانِهکنند، برای تولید برد

کار را  یثروت و برای افزایش جمعیت گرسنگان جهان که ارتش ذخیره

 برای سرمایه پرشمارتر سازند.

رح افزایش جمعیت که برای اجرای آن با تصویب طدر ایران 

است، حضور و  شدهگرفتههزار میلیارد تومانی در نظر  45عظیم  یبودجه

شمار، های اجتماعی را با اعمال موانع بیفعالیت زنان در تمامی عرصه

های جنسیتی در دانشگاه و محل اند. تفکیکمحدود کرده شیازپشیب

شغلی برای زنان، ممنوعیت های تحصیلی و کار، محدودسازی رشته

گیری از بارداری همهسازی و محدودیت سایر اشکال پیشجراحی عقیم

ها و تحمیل هایی هستند برای فرستادن زنان به پستوی خانهگی تالش

بارداری ناخواسته به آنان. با تشویق ازدواج در سنین پایین هزاران 
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 یک هرسالبازی اسباب یجابهنشانند و سفره عقد می یپابهرا  دختربچه

آخرین  عنوانبههم  نیجنسقطگذارند. می شاننوزاد دیگر را در آغوش

 غدغناش را بدهد، تواند به زن شانس کنترل شرایط زندگیراهی که می

 یهکنند. در مقالبا آن برخورد می شدتبهجرم  عنوانبهشود و اعالم می

به تاریخ دوم « ایرانسال در  10افزایش آمار ازدواج کودکان زیر »

، 89در سال  شدهانجامآخرین سرشماری »...آمده است:  1391شهریور 

سال در ایران  18هزار کودک زیر  342دهد که نشان می

 ۸«.اندکردهازدواج

کودکی که فقط پتانسیل زن شدن  حتاو یا  وقتی در جامعه تن زن

صاحبان سرمایه و  را دارد، تنها به ابزاری برای تولید سود و قدرت برای

کودکان از داشتن کودکی خود محروم  تنهانهشود، حاکمیت، تبدیل می

 تنهانهدهند، شوند و شانس رشد فکری و جسمی الزم را از دست میمی

 زنان حق داشتن شرایطی انسانی، طبیعی و برابر برای یافتن استعدادها و

تمامی جامعه هم  دهند، بلکهشمار خود را از دست میبی یهایتوانمند

توانند درصد از آحاد جامعه یعنی زنان می 50شانس رشد و ارتقایی که 

 .دهدآن سهم بگیرند را از دست می در

ها و فعالین جنبش قانونی، حقی است که فمینیست نیجنسقط

جا جا و آنجنگند. به یمن این مبارزات، اینهاست برای آن میزنان، سال

جا که آمده است ولی از آن به وجود، نیجنسقطع تعدیالتی در قانون من

یاد شد، در  هاانی بنا بر دالیلی که از آنهای امپریالیستی جهاستسی

است، در بسیاری از کشورهای جهان  نیجنسقطتضاد با قانونی شدن 

کاهش نیافته بلکه شدت گرفته  تنهانهها ها و ممنوعیتاین محدودیت

ای ارتجاعی اسالمی در ایران و برخی از هگیری نظاماست. با قدرت

تیعموم، نیجنسقطکشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، ممنوعیت 

در  حالنیدرعو تعقیب و مجازات مرتکبین تشدید شده است.  افتهی

های اخیر در برخی ایاالت آمریکای شمالی و کشورهای آمریکای سال

ن انعقاد نطفه، التین هم با تعیین حق حیات برای جنین از زما

 اند.را در حکم قتل انسان، ارزیابی کرده نیجنسقط

جدیدی را به  اساسیِ هوری دومینیکن، قانون، جم2010در سال »...

جنین  یآن، حق حیات از زمان انعقاد نطفه موجببهتصویب رساند که 

آمریکا نیز مصوبات جدیدی  متحدهاالتیااست.  شدهشناختهبه رسمیت 

، 2010و  2008های ینه به تصویب رسانده است. مثالً در سالدر این زم

، قوانین اساسی یپیسیسیمایالت  در 2011و در سال  دایفلوریالت در ا

ه به رسمیت شناختند و ها، حق حیات را از زمان انعقاد نطفاین ایالت

حقوق برخوردار است،  یفردی که از کلیه عنوانبهجنین  بدین ترتیب

کشور  16تاکنون، نزدیک به  2008چنین از سال گردد. همقلمداد می

و  قراردادندآمریکای التین نیز قوانین اساسی خود را مورد اصالح 

این اصالحات حق حیات را از زمان انعقاد نطفه به رسمیت  موجببه

 ۹«شناختند.

را آزاد ساخت اتحاد جماهیر شوروی  نیجنسقطاولین کشوری که 

توسط دولت لنین  1920نوامبر  18در  نیجنسقط بود. قانون آزادی

فوری این اقدام، کاهش  یتصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. نتیجه

 وهشتستیباز چهار درصد، به  نیجنسقطناشی از  ریوممرگمیزان 

از افتخارات تاریخ اولین کشور سوسیالیستی  یکی نیاصدم درصد بود. 

که در بسیاری از کشورهای دنیا، و این در شرایطی است  ؛جهان است

قانوناً ممنوع بوده و یا با موانع  نیجنسقطکشورهای غربی، هنوز هم  حتا

شوروی  قانونی در روست. البته جای تأسف دارد که این حقِبسیاری روبه

 توسط استالین لغو شد. 1936ژوئن  27در 

این است که جنین، یک انسان بالقوه « حق حیات»بحث مدافعین 

باید قانوناً از  دیگری، حق زندگی دارد و بنابراینست. او مثل هر انسان ا

، حق نیجنسقطاین حق دفاع شود. این دسته از مدافعینِ ممنوعیت 

زندگی انتخابی یک انسان بالفعل یعنی زنی که حامل این جنین است را 

 یکه برای ادامه سلولی فاقد اندیشه یدر مقابل حق موجودیتِ یک توده

کنند. از چه زمانی یات خود وابسته به بدن زن است، پایمال میح

توان انسان را انسان نامید و برایش حق حیات قائل شد. مخالفین می

، عموماً از زمان انعقاد نطفه «حق حیات»یعنی مدافعین  نیجنسقط

ین نطفه قابلیت انسان شدن که ا هیتوجین با ا اندقائلبرایش حق حیات 

توان داد این است که هر زن در سخی که به این استدالل میرا دارد. پا

شوند و کند که اغلب بارور نمیچند صد تخمک تولید می عمر خودطول 

کند که میلیارد اسپرم تولید می 400هر مرد هم در دوران زندگی خود 

هایی که قابلیت ها و اسپرممیرند. چرا برای یکایک این تخمکاغلب می

شوند. چه منطقی مرز انسان دارند، حق حیات قائل نمی انسان شدن را

کند. سلولی که برای تعیین می بارورشدهبودن را تشکیل یک سلول 

 چه مسلم استچنان به بدن زن وابسته است. آنحیات خود هم یادامه
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توانند انسان بودن و حق نمی نیجنسقطاین است که مخالفان حق 

انکار کنند؛ پس چگونه حق  کند،زنی که جنین را حمل می حیاتِ

استفاده از بدن این زن را بدون توافق خودش به موجودی دیگر 

موجودی که خود حق حیات  عنوانبهتوان به زن دهند. چگونه میمی

دارد، پرورش و تغذیه یک موجود ناخواسته را در بدنش، تحمیل کرد و 

 نامید؟« دفاع از حق حیات»این را 

آن زنان در  تبعبهو  یت خصوصی تثبیت شداز زمانی که مالک

تاریخ و رشد  تناسببهفرودست قرار گرفتند، در جوامع مختلف  گاهجای

چه ولی در های مختلف شکل گرفتند. آنهای تولیدی، فرهنگشیوه

ها مشترک است و از دیرباز جا افتاده، این است که این فرهنگ یهمه

وارث برای  نیتأمجنسی مردان و ای برای ارضای نیازهای زنان وسیله

آنان هستند. این تصوری نیست که فقط مردان به آن باور داشته باشند 

بلکه چنان در اعماق جامعه نفوذ کرده است که بسیاری از زنان هم آن را 

دانند. به به اجرا و ترویج آن می موظفپندارند و خود را امری مسلم می

که  خصوص در بین اقشار فقیر جامعهسازی است که بهدنبال این فرهنگ

 حتادهند، دختران در سنین بلوغ و اکثریت جمعیت جهان را تشکیل می

کنند و در تمام طول دوران باروری خود، یا باردار قبل از آن ازدواج می

 باز چشم کهنیا محضبه ۱۰دهند.هستند و یا به نوزاد خود شیر می

جوانی تعداد  یهاسالاز همان شناسند، یعنی کنند و خود را میمی

مراقبت کرده  هاآنکه باید از  خوددارند دوروبر زودرشتیرزیادی کودک 

گیری های پیششان را سیر کنند. فقر، ناآگاهی از شیوهشکم کمدستِو 

 نیجنسقطاز بارداری و نبود امکان قانونی، بهداشتی و مطمئن برای 

مانی از طرف دیگر مانع از این و وحشت از قوانین زمینی و آس طرفکیاز

تی ؛ و فرصشوند که زن بتواند کنترلی روی شرایط زندگی خود داشتهمی

 کهنیابرای اندیشیدن پیدا کند؛ فرصتی برای انسان بودن؛ فرصتی برای 

اش، تعریفی ورای تعریف بازدهی یک ماشین جوجهبازدهی زندگی به

 کشی داشته باشد.

 حتانیمی از جامعه  که آل استن ایدهیستم منحط کنونی ایبرای س

که او را  یحلراهشود فکر کند و فرصت نیابد به ستمی که متحمل می

همان چیزی است که سیستم امپریالیستی  این جستجو نماید،، رها سازد

جهانی به آن نیاز دارد. زنان جهان برای رها شدن از ستم، نیاز دارند که 

کند فرو بریزند و در ید میولید و بازتولارکان سیستمی که این ستم را ت

امپریالیسم برای بقای خود نیاز دارد که نظم کهنه را حفظ کند و  ،مقابل

-یکی از ستون ؛ وشودیکهن با تمام قوا وارد عمل م برای حفظ این نظمِ

-تواند به آن اتکا کند، انفعال نیمی از جامعه در تصمیمهایی که می

ر انقالب است. بهترین شیوه برای منفعل کردن گیرهای اجتماعی و در ام

زنان این است که به آتش فرهنگ مردساالرانه موجود هر چه بیشتر 

 زنِانون، تقویت اعتقادات متحجر و ضدق دمیده شود. با استفاده از جبرِ

حمایت » نامِ باختلف م هاتیتوجبا هایی که مذهبی، ترویج و تقویت ایده

زنان را از حق کنترل بر بدن و زندگی خود  و ...« از حق حیات جنین

الی که نیاز دارند، کنند، هر چه بیشتر زنان را به همان کانمحروم می

 کنند.و نهادینه می مشان ترسیخواه خود را برایو نقش دل کردههدایت 

کشی نیستند که با سالح قانون وادارشان کنی تا زنان ماشین جوجه

داری را در جهت جمعیتیِ سرمایه های خرد و کالنِریزیبرنامه

شان تسهیل کنند. هیچ قدرتی حق های اقتصادی و سیاسیاستراتژی

زنان تصمیم بگیرد.  یجابه، نیجنسقطندارد با ممنوعیت و یا محدودیت 

زنان جهان با آگاهی و تشکل و با وحدت با سایر اقشار تحت ستم، 

برد را به ابزاری برای پیشتوانند و باید علیه تمامی قیودی که آنان می

شورش کنند و علیه  سازدیمپدر/مردساالر، بدل  اهداف سیستم طبقاتیِ

بسته  گی را به دست و پای اکثریت جامعههسیستمی که زنجیرهای برد

  است، قیام نمایند.

 منابع و توضیحات:

جنین شدت بیشترى میالدى مجازات سقط 1700و  1600 یهاسالطى  ـ1

، دویست و هفده زن، فقط در 1778تا  1759 یهاسال یها در فاصلهگرفت. تن

 سوئد به دار آویخته شدند.

 پدیای فارسیویکیـ 2
http://u2s.ir/Xg7JU 

 هزار مادر در سال در جهان به دلیل عوارض بارداری 600مرگ  ـ3
http://u2s.ir/sq2UNR 

 «در هندوستان رنج مادر شدن»ـ 4
http://tasalamati.com/e/91LP/ 

 «پزشکتراژدی مرگ مادران افغان؛ پزشکان بیکار، بیماران بی»ـ 5

www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/02/150210_k04_women

_doc_in_afghanistan 
 توسعهدرحال یمادران در کشورها ریوممرگبر خطر  سفیونیگزارش »ـ ۶

 .«کندیم دیکأت
http://unicef.org/iran/fa/media_4718.html 

 یجنوب یقایزنان باردار در آفر ریوممرگ یآمار باالـ 7
http://tnews.ir/news/C25331568185.html 

 رانیسال در ا 10 ریکودکان زآمار ازدواج  شیافزاـ 8
https://radiozamaneh.com/47838 

 «؛ حق زنان بر بدن و حق حیات کودکنیجنسقط»مقاله: ـ 9

سال در استان  10ازدواج شش دختر زیر »تحت عنوان:  یامقالهدر  ـ10

 :میخوانیم« کردستان

 کردستان، سال گذشته شش ازدواج دختران احوالثبت رکلیمد یبه گفته

 18ازدواج کودکان زیر این استان به ثبت رسیده است... سال در  10کمتر از 

سال در ایران کماکان رواج دارد. بر اساس قانون مدنی ایران، سن قانونی ازدواج 

در  حالنیباااست.  شدهنییتعسال  15سال و برای پسران  13برای دختران 

 13قبل از رسیدن به سن  عقد نکاح دختر»قانون مدنی آمده است:  1041ماده 

سال تمام شمسی منوط 15قبل از رسیدن به سن  سال تمام شمسی و پسر

 «.مصلحت با تشخیص دادگاه صالحرعایت  شرطبهاست به اذن ولی 
https://www.radiozamaneh.com/278517 

کلیات طرح جامع جمعیت و  آمده است: 2015مبر نوا 2به تاریخ  یدر گزارش

بار مالی این طرح  .لس شورای اسالمی به تصویب رسید..تعالی خانواده در مج

 25و  بارکیهزار میلیارد تومان آن برای  20هزار میلیارد تومان است که  45

 تکرار خواهد شد. هرسالهزار میلیارد تومان هم 

 

http://u2s.ir/Xg7JU
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/02/150210_k04_women_doc_in_afghanistan
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/02/150210_k04_women_doc_in_afghanistan
https://www.radiozamaneh.com/278517
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 !صدای شکستن سکوت
 *واژن ییِگوتکچند  پخش اینترنتیِ یر حاشیهد

 

رفقایش در حزب  مارس، هشت زنان سازمان فعالین برای دردناکی و سخت یضربه «آذر درخشان»گرچه از دست دادن 

 کمونیست ایران )م ل م(، فعالین جنبش انقالبی زنان و... بود اما با تمام توان تالش کردیم، تسلیم غم و اندوه نشده و این

 برای هایشتالش و زنان موضوع مورد در رفیق این زندگی عطف نقاط و کرده مبارزاتی ایلحظات سخت را هم تبدیل به صحنه

 .سازیمبرجسته را کمونیست و انقالبی زن یک عنوانندگی سیاسی و شخصی بهز در بزرگ هایگسست

 یاد او از «درخشان زندگی یک جشن» عنوان تحت...  و عزا هنگفر و مرگ یتالش کردیم عالوه بر یک برخورد خالف جریان به مقوله

ر زیبای ایو انسلر برای اولین بار به زبان فارسی )بهاث «واژن گوییتک»تر تئادمان درگذشت او با به صحنه بردن یا اولین در و کنیم

 .درآوریم نمایش به را آذر یعالقهمورد ...و جسارت رفتن، جریان خالف تابوشکنی، خالقیت، از نمودی( علنی و رسمی صورت

داران هشت گیری، جسارت و با تکیه به توانایی و تخصص دوستداران سازمان زنان هشت مارس با جدیت، پیفعالین و دوست

یزمان داشت رفیق عزمارس، یک اثر درخور هنری با مضمونی تابوشکنانه و مبارزاتی در جنبش زنان خلق کردند. این اکر عالوه بر گرامی

 او یادمان چهارمین با زمانامسال هم .آذر، اگمی برای ارتقای جنبش زنان و جسارت بخشیدن در طرح موضوعات تابوشکنانه بود

 .تپیدمی شاندر اختیار جنبش انقالبی زنان و تمام زنانی قراردادیم که قلب آذر برای رهاییاز طریق اینترنت این تئاتر زیبا را 

 هشت مارس
 

 فراز و سپیده همرازفریدا 
 1996آمریکایی وقتی در سال  سِینونامهنمایشایو انسلر  احتماالً

حرکتی باشد  یجرقه کردینمهای واژن را به صحنه آورد خیال گوییتک
ارض از آن  یی جامعه و در سراسر کرهن هزار زن در گسترهکه هزارا

با زنان آغاز کرده  بهالهام بگیرند و درگیرش شوند. او این کار را با مصاح
ی وخامت اوضاع شده بود. در شان پرسیده بود و متوجهبود. از واژن

 است ـ که مقدمه یجابهکه نمایش  این هایورژنیکی از  اول یقطعه
 :دیگویم ـ منتشرشدهکتاب هم  صورتبه
نگرانید. من هم نگران بودم. به خاطر همین رشوع  بندمیمرشط »

ما  کهنیا. نگران واژن بودم. نگران نامهمنایش کردم به نوشنت این
. بیشرت از اون نگران این بودم که میکنیمواژن چطور فکر  یدرباره
. انبوهی از تاریکی و ابهام مثل مثلث میکنیمنفکر  اشدرباره اصالً

یمنجا حرف کسی از اون وقتچیهبود.  برگرفتهبرمودا اون رو در 
که برای نامیدنش به کار  ییهاواژهنم، برای من برای واژن نگرا ...زد
 .«میبریمنکه به کار  ییهاواژه، برای میبریم

نبود و نیست. بیگانگی زنان نسبت به بدن  جایب اصالً هم  اشینگران
مان بیرونی واژن یهابخش)مثل آفریقا(  جاکیاست و جهانی.  ریگهمهخود 

زنده بمانیم( سکس همیشه دردناک  تا )اگر اندازندیمو به دور  برندیمرا 
 مانصاحب عنوانبهجامعه  کهآن جزبهرابطه با دیگری ) یهباشد و وسوس

از کودکی از لمس خود  جاهمه باًیتقرمنصوب کرده است( به سرمان نزند. 
خودمان را بپوشانیم و با عبارات گوناگون  کنندیم، وادارمان دارندیمبازمان 

ی وحشت و مان مایه. بلوغکنندیمدر فکرمان نهادینه  از خود را داشتن عار
مثل نپال به هنگام عادت ماهانه  جاکیسرکوب.  یتمسخر است و بهانه

، باید ماهی یک هفته در طویله بمانیم و به میشویمنجس محسوب 
دست نزنیم. یا )اگر مذهبی هستیم( از عبادت محرومیم  زیچچیهو  کسچیه

 عقلکم(. اغلب ماهی یک هفته مییآیم حسابهبکمینه  جهیدرنت)و 
 به انحا مختلف اگرچهایم(. کمینه بازهمو نامتعادل )و  کنندیممان محسوب

مردساالر  یولی برای جامعه میکنیماجتماعی نقش بازی  در تولید و توزیعِ
باید خودمان را،  جاکی. میابهیغردر بدنی است که خود با آن  مانیاصلنقش 
به  مانندهیآحال یا  صاحبِ جزبهتا مبادا چشم کسی  بپوشانیم رتاپاساز 

روز تزئین کنیم،  یهانیآئمان را مطابق یسرتاپاجا باید مان نیفتد. یکهیبت
یزندگجزئیات  ی... همه لباس پوشیدن، غذا خوردن )یا نخوردن(، راه رفتن

. هزاران سال است شودیمبرای جور بودن با استانداردهای حاکم تعیین  مان
 .انددادهمان مرد تنزل یه آلتی برای لذت مرد و تولید ورثهکه ب
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ممنوعه است و  یزن منطقه واژن زن برای خودِ
تنها ورود مردان به آن مجاز است. زنان و دختران 
خردسال مورد آزار و تجاوز جنسی مردان، چه غریبه و 

یم زدهتخجال. قربانیان رندیگیمقرار « خودی»چه 
، شوندیممقصر تلقی  دیایدرب شانیصداو اگر  شوند

و جسارت پیدا کنند و از درد و  تجرأ هاسالاگر بعد از 
سخن  اندکردهسال پنهان  رنج درونی خود که سالیانِ

مواخذه  ،رندیگیمبگویند، مورد مالمت و تحقیر قرار 
، به دردسر شوندیممتهم  ییگودروغ، به شوندیم

به زن حق مرد است و سکوت  یدرازدست سازی.
 زن. یوظیفه

زنان جسور و  اندنبودهولی در طول تاریخ کم 
و در مقابل  اندشکستههر سکوت را گری که مُ عصیان

که هم  یامبارزه. اندخاستهزن به پا سنن و قوانین ضد
است و رنگارنگ، گاهی  جانبههمهزنان  یچون تجربه

. تالشی پرتالطمو همیشه زنده و تنها و گاهی با دیگران 
، گاهی تازدیم، گاهی بر اسب دیآیمکه گاهی به قلم 
هنر به پرواز  یهابالو گاهی بر  ردیگیمتفنگ به دست 

 .دیآیدرم
. دیگوینمهای واژن فقط از رنج ایو انسلر در مونولوگ

ی اغلب رتی که زمینهرنج و خشونت و حس هرچند
، صحبت از دیآیمصحنه  پیشِگاه به هاست گهمونولوگ
فراگیر  یاتجربه درونی زنان است. تجربه یا عدمِ یتجربه

از درد یا لذتی که برای بسیاری از زنان در همه جای این 
درونی و  یین تجربهو هم ؛استخاکی ملموس  یکره
دنیا خود  یهرکجاخصوصی است که هر زنی در  تیغابه

، ابدییم هاییگوتک ایِ جرا و یا بخشی از خود را در جای
و در اشتراک حسی که اغلب  شودیمهم ذات  گوسخنبا 

به ناگاه از قفس تنهایی به جمعی  شدهتجربهدر سکوت 
 .گذاردیمپذیرا پا 

های واژن، از مونولوگ جاهمهزنانِ  رینظیباستقبال 
تئاتر به سطح جامعه برد. طی  یهاسالناین اثر را از 

فوریه( روز  14یویورک روز عشق )مراسم عظیمی در ن
شد )تا شاید عشق از مفهوم  یگذارنامواژن 

افالطونی و واقعیت قید  یکه بین اسطوره یاپدرساالرانه
خالص شود(. از طریق  زندیم وپادستو تجاوز 

ارتباطی )مجازی و واقعی( متن به همراه  یهاشبکه
رهنمودهایی در اختیار دانشجویان )و سایر زنان 

ید. آ( قرار گرفت تا در این روز به نمایش در مندالقهع
کشورهای  یگسترش یافت. از محدوده عاًیسر هاشبکه
هند، فراتر رفت و کشورها و  ازجمله، زبان یسیانگل
 .برگرفتمختلف را در  یهازبان

به کتاب و نمایش هم همیشه مثبت  هاالعملعکس
قتی کتاب را که و کندیمنبوده است. خود انسلر تعریف 

برای چاپ به انتشاراتی برد، مسئول انتشارات ترجیح داد 
 شدهنوشتهواژن  یدردسر کتابی را که روی جلدش کلمه

به جان نخرد و آن را منتشر نکند. طول کشید تا ایو انسلر کسی را پیدا کند که حاضر 
واژن،  یکلمهپدرساالر  یکه در تصور جامعهشود کتابش را چاپ کند. واقعیت این است 

مختلفی برای واژن دارند.  یهااسمهم چون خود آن، متعلق به مردان است. مردان 
در تطابق  کامالً شوندیم. اگر هم استفاده ندیناآشنابرای زنان  هااسمبسیاری از این 

و « فروکردن»و « کردن)»مردساالرانه از زبان  یحاکم است. استفاده بافرهنگ
 یراحتبهنماد اعمال قدرت است(  عنوانبهتجاوز  لور نهادینه شدنِو... که تب« گائیدن»

در  حتاو  شودجنسی مقبول واقع می قبول سکسوالیته و آزادیِ عنوانبه، شودیمتحمل 
« صراحت لهجه»و « مردمی بیانِ» اوجِ عنوانبهو شبه کارگری هم « چپ»برخی محافل 

که  موردقبول کامالً خُل همراه است،  کُس تا وقتی با پسوند ی. کلمهشودیمتجلیل 
تحقیر زن را  یجا که جنبهاش )از آنعام و خاص است و به کار بردن رد زبانِهیچ، وِ
 .شودیممحسوب « ینزاکتیب» است و حداکثرش موردقبولدارد( 

گذارند. به رم را کنار میاند شَهای واژن را به صحنه آوردهزنانی که مونولوگ
و همین کار  کنندیمشان بیان را در مورد واژن شاناحساسکنند. یخودشان نگاه م

، رندیگیماش را طال تناسلی مردان که آلتِ یاجامعهساده چقدر تابوشکنانه است در 
ایستاده شاشیدن فضیلت است و برخی متفکران پرنفوذش زن را با محرومیت از آلت 

 .کنندیمتناسلی )مردانه( تعریف 
از مبارزه را بیابند.  یاعهیطلانتظار داشت که همه در این نمایش،  نتواینمالبته 
، تجاربی که برخی جسارت پردازدیمزنان  نهانِ یهاتجربههای واژن به عمق مونولوگ

 هرکدامرنجی که  . متوجه نیستنداندکردهاش ها سرکوباش را ندارند و سالادآوردنیبه 
 اشتجربه)و لذتی که از  میاکردهخود تجربه  معمولی و روتین یهایزندگاز ما در 
در افغانستان؛ زنان زندانی سیاسی  هافرخندهچه زیادی با آن ی( فاصلهمیابودهمحروم 
 ،و از سر گذراندندجنگ در یوگسالوی و کنگ یمهلکه ایران؛ زنانِ در 1360ی در دهه

انونی( مورد آزار جنسی و ق طوربهدختران خردسالی که در خفا )یا  یندارد؛ از تجربه
و یک ستم  تربزرگچندان بیگانه نیست و بخشی از یک کل  رندیگیمتجاوز قرار 
 دیرینه است.

یعی که دامن و جنبش وس شیهایتابوشکن یرغم همههای واژن کماکان و علیمونولوگ
ی سیاسی. ادعای رهای یتئوریک است، نه اعالمیه ینه مقاله زده یک اثر هنری است.

 کنشهیربشریت را هم ندارد. ولی قدرتی دارد که مختص هنر است. در مبارزه برای 
و روابط و فرهنگ حاکم و ساختن دنیایی بهتر، آثار هنری  آشامخون کردن این نظامِ

  مهمی دارند. گاهجایواژن  یهاییگوتکمثل  یازانندهیبرانگرو و پیش

  پاریس: 2۰۱۳یش مونوگ واژن ـ ژوئن مااجرای ن *
 https://www.youtube.com/watch?v=W1f6KU-ToPM

  پاریس ۲۰۱۳ژوئن  ـنمایش مونوگ واژن 
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 نینا امیریبرگردان: 
ی دیگری خیلی ساله 18ام مثل هر دختر ی کالجمن در اولین هفته

بودم؛ از شروع یک زندگی نو و مالقات کردن دوستان جدید،  زدهجانیه
های کالج و آشنا شدن با پسرها. برای زندگی که ی درس، پارتیهاکالس

 در پیش داشتم خوشحال بودم.
کردم تمام دنیای من، چیزهایی که فکر می جیتدربهولی به من تجاوز شد. 

دانم، در ذهنم شروع به پاره شدن و از بین رفتن کرد. من شکستم، در می
ام بود. در آن زمان، فکر زندگی ترین دورانمنزوی ترین وای که تاریکدوره
ی تاریک کنم و از این نقطه وجورجمعتوانم خودم را کردم هرگز نمیمی

توانم آن دخترِ شادِ گذشته کردم هرگز نمییم. فکر میام بیرون بیازندگی
 باشم.

و برای  ای بودم که دبیرستان را تمام کردهدختر سرزنده 2008سال 
من در کرد. ر دنیا سفر کند، روزشماری میروزهایی که بتواند به دو

 ـبود ـ لندن  امموردعالقهدانشگاهی که آرزویش را داشتم و شهری که 
کردم در لندن درسم را تمام که فکر میبودم. خالصه این شدهرفتهیپذ

کنم و زندگی خوبی را ام را مالقات و ازدواج می، مرد زندگیخواهم کرد
ماه  یجابهمشکالت مالی مجبور شدم  شروع خواهم کرد. به خاطر

که از درس دانشگاه که در ماه سپتامبر، ماه ژانویه به لندن بروم. برای این
های شهر خودم سپتامبر شروع شده بود، عقب نمانم، در کالجی نزدیکی

 شد، کردم.هایی از درس که در لندن تدریس میشروع به خواندن بخش
با دوستان نزدیکم در این کالج بودیم. در ی اول عالی بود. من چند هفته

-های شبانه میطول روز به کالس و عصرها به ورزش و گاهی هم به پارتی

 رفتم.
یپارتشدیم که به آن شب را به یاد دارم. من و دوستانم داشتیم آماده می

خندیدیم، عکس برویم. ما نوشیده بودیم، می« ساکِر هاوس»در  یا
پوشیدم و به و می آوردمیدرمباس داشتم از کمدم گرفتیم. من هرچه لمی

 دادم.دوستانم نشان می
گاه اما هیچ او در پارتی بود. قبالً او را چندین بار در کالس هنر دیده بودم

رقصیدم و او چشم به من دوخته بود. دروغ با او حرف نزده بودم. من می
باالخره او  چراکهرد. کام اگر بگویم بدم آمده بود که به من نگاه میگفته

اش آمده است. آن شب که به رسید از من خوشیک مرد بود و به نظر می
 صبح روز بعد هم رسیده بود، مشروب بیشتری خوردم و دیگر خودم نبودم.

جا بود که من آمد و همه را سوار کرد. این« ساکر»فردای آن شب اتوبوسِ 
انم بودم که سه پسر که از دوستانم جدا شدم. در پارکینگ منتظر دوست

ها همان پسری همه عضو تیم بسکتبال بودند به طرفم آمدند. یکی از آن
 رقصیدم به من خیره شده بود.بود که وقتی من می

ها به من گفتند که جا آمده بود. آنزدند، از آنصدا می« پاریس»همه او را 
من و دوستانم به  خواهندشان ادامه دارد و میمهمانی بعد از پارتی در خانه

دانستم دوستانم کجا هستند، ولی پسرها به من ها بپیوندیم. هنوز نمیآن
ها بروم. آیند و از من خواستند که با آنها بعداً میاطمینان دادند که آن

وقتی به راه افتادیم، یکی از دوستان دخترم به من زنگ زد که ببیند من 
از پارتی خبری نداشتند. برای همین بعد  ها از این مهمانیِکجا هستم. آن

را  رویممن تلفنم را به یکی از پسرها دادم که او آدرس جایی که داریم می
شهر  کهنیادیگر شدم. با  نفربدهد و من مشغولِ صحبت با دو  به دوستم
جا خیلی دور نبود، ولی هم مست بودم و هم خیلی با محیط من از آن

 جا آشنا نبودم.آن
دادن آدرس به  یجابهآن پسر  ،دانستم این بودآن لحظه نمی چیزی که در

 روزتمامهایی که ها در رابطه با مغازهدوستم، تلفن را قطع کرده بود. آن
بیا! با ما »زدند. بعد پاریس دستم را گرفت و گفت: رفته بودند، حرف می

خواهیم به تو نشان بدهیم که داریم راجع به چی حرف میبیا! ما می
 «نیم.ز
از یک  دفعهکیمرا روی تخت هل دادند و تقریباً رسیدن به خانه  محضبه

قاطی بودم.  رفت.گیج میم. سرم یتفریح به یک شرایط وحشتناک رسید
خواهم این کار را انجام بدهم. مییواش نمی»پاریس روی من بود. گفتم: 

 «خواهم بروم خانه.
 دارد چه اتفاقیقاً فهمیدم دهند، دقیگوش نمی هایموقتی دیدم به حرف

افتد. یکی از پسرها باالی سر من ایستاده بود و دیگری دم در ایستاده و می
 مواظب بود.

شورتم پاره  دفعهکیقدر زود اتفاق افتاد؟! آن زیچهمهاین نقشه بود؟! چرا 
« !نه»زدم شد و پاریس خیلی سریع شروع به تجاوز به من کرد. من داد می

 ا.بارها و باره
خودم را از  دانم چقدر طول کشید تا توانستمدانم چه طوری و نمینمی

لم فرار کنم. ولی سریع برگشتم م و بدون لباس و وسایدازبینتخت به زمین 
خواستم، غافل از و تلفنم را برداشتم. من در آن لحظه مادرم را می لیوسا
 بود. شدهتمامباطری تلفنم  کهنیا

کجا داری »م یکی از پسرها دستم را گرفت و گفت: را برداشت لمیوساوقتی 
حرفی بزنم، دستم را کشیدم و شروع به دویدن  کهنیابدون « ری؟می

هایم را پوشیدم. مدت زیادی راه کردم. وقتی به بیرون خانه رسیدم لباس
روم؟ چه شد؟ چه بالیی به کردم: مسیر را درست میرفتم و فکر میمی

خواستم پوستم را پاره کنم و از درون آن داغان. میسرم آمد؟ گیج بودم و 
بیرون بیایم. حس آلودگی، خجالت و ... به من دست داده بود. وسط زمین 

 ای نداشتم که کجا باید بروم.ایستاده بودم و هیچ ایده« ساکر»
دوستانم باید دنبالم باشند. خوشبختانه مردمی که پیدایم کردند مرا پیش 

 دانستندها نمیباالخره به دوستانم رسیدم، آن کهیقتو بردند. دوستانم
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 خواهممن نمی
 

 خواهمینممن 
 بوسه را بفروشند،
 خون را بفروشند،

 نسیم خریداری شودو 
 و باد را به اجاره دهند.

 

 خواهمینممن 
 سرما باشد، هاخانهکه در 

 ها ترسدر کوچه
 ها خشم.و در چشم

 

 خواهممن نمی
 باشد، دربندحقیقت  هالبکه در میان 

 ثروت هاونیلیم هاگاوصندوقدر 
 ، آزادگان گرفتار باشند.هازندانو در 

 

 خواهمینممن 
 ن آب کار کند،که روستایی بدو

 در کارخانه از نشاط خبری نباشد،
 در نگاه ننشیند دمدهیسپو در معادن، 

 و در مدرسه معلم نخندد.
 

 خواهمینممن 
 بی عطر باشند، مادرهاکه 

 بمانند عشقیب دخترها
 و پدران بی توتون.

 

 خواهمینممن 
 را از فراز سر مردم هانیسرزم

 تقسیم کنند،
 تشکیل دهند یامپراتوردر دریاها 

 برافروزند هاپرچم هاآسمانو در 
 ، نشان بدوزند.هالباسو بر 

 

 خواهمینممن 
 پسرم رژه برود، 

 و پسران دیگر مادرها
 رژه بروند

 دوش بکشند.هو تفنگ و مرگ را ب
 

 خواهمینممن 
 شلیک کند، یاگلولهکسی 

 و تفنگی ساخته شود.
 

 خواهمینممن 
 نهانی دوست بدارم،

 ریمنهانی بگ
 و در خفا آواز سر دهم.

 

 تا دهانم را ببندند، خواهممن نمی
 «خواهمینممن »گویم: آن زمانی که می

 

 فیگونه امرریچ.شاعر اسپانیایی

 1زن شماره  نامهفصلبرگرفته از 

     

 

 

دقیقاً چه اتفاقی برای من افتاده است، ولی با نگاهی به من فهیمدند چیز خوبی نبوده است. یکی از دوستانم 
دانست که حرفی زده باشم میاش نشستم بدون اینبه مادرم تلفن کرد. مادرم سریع آمد. وقتی توی ماشین

خواستم این بود که ما زدیم زیر گریه. تنها چیزی که می یهردو ه اتفاقی برای من افتاده است؛چ دقیقاً
ها را زد. به یاد بروم خانه، ولی مادرم اصرار داشت که به بیمارستان برویم. مادرم در بیمارستان بیشتر حرف

یی که در اطرافم بودند؛ و من به هاهای پرنور و پرستاردارم که روی تخت بیمارستان خوابیده بودم با چراغ
های بدنم را برای پیدا کردن شواهد تعرض سقف خیره شده بودم. به مدت چهار ساعت تمام قسمت

 یایشخص زیچچیهرسید در آن زمان هایم را برداشتند و به نظرم میی لباس. همهقراردادند یموردبررس
-دهند، ولی به نظرم به من در آن زمان خیلی بیم میدانستم که دکترها دارند کارشان را انجاندارم. می

 شد، مثل بدنم که به من تعلق نداشت. پلیس هم آمد و شهادت مرا گرفت و بعد به خانه رفتم.احترامی می

خواستم وجود داشته باشم. ولی به بیمارستان رفتن حرف بزنم، نمی یکسچیهخواستم با در آن لحظات نمی
که خیلی هم سخت بود. مادرم کار درستی کرد که مرا تشویق کرد قدم پیش بگذارم، خیلی مهم بود؛ با این

-ی دخترهایی که این بال به سرشان میخواستم. من به همهدر آن زمان واقعاً چنین چیزی را نمی کهنیابا 

ی همین هم ام داشتم و براگویم که حتماً به بیمارستان بروید! من حمایت زیادی از طرف خانوادهآید می
خود تجاوزگران  یعالوهبهی کسانی که در پارتی بودند، شکایت کردم. تحقیقات بزرگی به راه افتاد؛ از همه

 تحقیق شد.

دیدم و این ها کابوس میآمد. شبها به یادم میبرای من خیلی سخت بود. گیج بودم و دائماً آن صحنه
افتد و همین مسأله باعث شده بود که از خانه بیرون می های بدی در بدنم اتفاقزندگی من شده بود. حمله

ای که در بیمارستان از من گرفته بودند، مثبت و باعث دستگیری پاریس شد. انی آزمایش دینروم. نتیجه
اش را عوض کرده بود، ولی در کالج و شهر از او حمایت کردند. کالج نه او و نه که او چندین بار داستانبا این

. من جرأت به کالس رفتن و نشستن کنار نداختینشان، بیرون بعد از دستگیری حتادیگر را  پسرهای
را از من گرفته بودند، داغانم می زمیچهمهها که آنکسانی که به من تجاوز کرده بودند را نداشتم. تصور این

 کرد.

ن تیم بسکتبال بودند و به نظر داری از او کردند. این پسرها بازیکناآن زمان همه در شهر شروع به جانب
ها متوجه من شد. مرا هم از تیم کنند. زمان زیادی نبرد که سرزنشها حمایت میرسید که همه از آنمی

کردم دوستان من هستند، مرا رها های دانشجویی. کسانی که فکر میاز خانه بسکتبال اخراج کردند و هم
ها در حمایت از پیوستند. در مدرسه پوستر زده بودند، بچه« کنید!پاریس را آزاد »ی کردند و به دار و دسته

 کردند.پوشیدند و برای حمایت از او در دادگاه امضا جمع میشرت میاو تی
های محلی به این موضوع جلب شد و مردم شروع کردند به نامه نوشتن برای سردبیر توجه رادیو و روزنامه

« پاریس را آزاد کنید!»ی رفتم نشانهندگی مرا گرفته بود. هرجا که میها در حمایت از مردی که زروزنامه
اما موضوع این است ؛ کردمهای بدی دریافت میشدم و پیغامخورد. من تهدید میمثل مشتی به صورتم می

ها کنند. آنها قربانی را محکوم میکند؟! آنیک کل چگونه به آزار جنسی برخورد می عنوانبهکه جامعه 
ن را محکوم کردند. من در پارتی بودم، مشروب خورده بودم و این یعنی من برای این تجاوز تقاضا کرده م

 کنم کهام. فکر میخواستهکه خود من این را میگفتند جنده هستم. اینبودم؟! خیلی از مردم به من می
باید جلوی محکوم کردن قربانی  . ماکنندبرخورد میافتاده آزار جنسی و قربانی بسیار عقب به موضوع مردم
 محکوم کردن متجاوزین را بگیریم. یجابه

گویم که تقصیر می انددهیدصدمهی کسانی که ها حمله شده است، به همهی کسانی که به آناین را به همه
ان تتوانید کامالً لخت باشید و حتا روی همه جای بدنتوانید کامالً مست باشید، میشما نیست. شما می

خواهید. نمی« نه»به معنی این است که « نه»گویید نوشته شده باشد با من سکس کنید. زمانی که شما می
 اید.نفر دیگر هم در گذشته سکس داشته 100حتا اگر با 

گفتم که فقط عذرخواهی کند و او « پاریس»رسیدم که به  ییجابهمن به خاطر برخورد بسیار بدِ مردم شهر 
بود ویزایش باطل شد و به کشورش برگشت و اجازه  رشدهیدستگجا که رد. ولی از آنهم زود قبول ک

ها ادعا کرد که آن« پاریس» چراکهنشدند،  ریدستگاما دو پسر دیگر هر گز ؛ برگشت به آمریکا را نداشت
 اند.هرگز در آن شب نبوده

شان رفته بودم. را برای محکوم کردن تمام راه کاشیاکنم که کنم، آرزو میحاال که به این موضوع فکر می
 گویم که سرسخت باشید!ترسیدم. من به هرکس که این اتفاق برایش افتاده میکشیدم و میولی من نمی

کنم. ام را عوض کرد. ولی امروز من فردی هستم که به خودم افتخار میچه که بر سر من آمد، زندگیآن
  ی جنگیدن دارد. من قوی هستم.روحیه من زنده ماندم، مادر شدم و فردی شدم که

 Rainn برگرفته از سایت
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 نینا امیریبرگردان: 
  رشوع  جاآن ازپر از رنج من  داستان زندگی  » :دیگویمپاکستانی  یساله 19صبا دخرت
که او را دوست داشتم ازدواج  پرسمدوستبا  امخانوادهتصمیامت  برخالف که شودیم

از  و بعد از ازدواجم پدر و عمویم مرا با صحبت کردن به درون ماشینکردم. چند ساعت 
بردند. اول حسابی مرا کتک زدند و بعد عمویم  یارودخانه نزدیک   ،دور یانقطهجا به آن

زمین  و بهشدم  هوشیب من یک کند.داشت تا پدرم بتواند به رس من شل محکم مرا نگه
بزرگی پیچیدند و به رودخانه انداختند و  یکیسهمرا در  یافتادم. پدر و عمویم جنازه

 یزمانزنده ماندم.  یتصور رقابلیغ به طرزخانواده را حفظ کردند. من  «آبروی  » گونهنیا
چپ برگرداندم و همین باعث  طرفبهبه رسم شلیک کند، صورتم را  خواستیمپدرم  که

ید، اما مغزم را داغان نکرد. شدت زخمی مناهشد که گلوله از کنار صورتم رد شود و مرا ب
خودم را بیرون کشیدم و از رودخانه با هزار بدبختی بودم  قرارگرفتهمن که در درون کیسه 

 «بیرون آمدم و توسط مردم به بیامرستان منتقل شدم.
و بیشرت  درسیمبه قتل  «آبرو»دقیقه زنی توسط مردان خانواده به خاطر حفظ  90در هر 
زن در  1000. فقط در پاکستان حداقل افتداتفاق میای اسالمی در کشوره هاقتلاین 

 .شوندیمنقاتلین تنبیه  معموالًو  رسندیمبه قتل  هرسال
  یمنکتک خوردم که برای یک هفته  قدرآنتوسط همرسم  بارکی: من دیگویمصدیقه

یزیکی نیست، خشونت تنها فاما ؛ از خانه خارج شوم. متام بدن و صورتم کبود بود توانستم
 «همرسم» ،یاز جدای بعد دردش از درد فیزیکی بیشرت است. هاحرفبرخی برخوردها و 

به خاطر  هامدت ـ را نیز به من نداد. او رفتیمبه مدرسه  ـ کهدیدن دخرتم  یحتا اجازه
و بعد هم که او  ؛کردیم یخوددار به مدرسه  اوز بردن محروم کردن من از دیدار دخرتم ا

تا به این وسیله مانع  گرداندیبرمو  بردیمبه مدرسه مدرسه فرستاد، خودش او را را به 
 تاکه مرا کتک بزند  دادمیمبه او اجازه  کردمیمبا او زندگی  من که یزمانشود. دیدار ما 

وحشتناک  مثل یک کابوس  برایم ندهد. دوری از فرزندم  آزار قراردخرتم را مورد اذیت و 
 شده است.

 م و با او ازدواج کردم ه بودش شداشدت عاشقهمیانی جامعه بود و من ب یاز طبقه که افهیقخوش و باهوش مردی: دیگویم کندیمکه در انگلیس زندگی  تارا
انداخت روی زمین و  بعد مرا .رسم را از تنم جدا کند خواهدیمبه مردی جاکش و تروریست بدل شد. اولین باری که چاقو را روی گردنم گذاشت حس کردم که 

مرا اذیت کند  تنهانه که، از اینمدیترسیماز او  شدتبهآغاز شد راه فراری نداشتم. من  هاخشونت که یزمان. شدمیمد که داشتم خفه فشار داگلویم را  قدرآن
را کنرتل  امیزندگبه او اجازه دادم که  هاسال. من کردمیسکس  با من ،کتکاز بعد  همیشهو  بردیمصدمه وارد مناید. او از زدن من لذت نیز  امخانوادهبلکه به 
 این شجاعت را پیدا کردم که فرار کنم. بعدهاکند. ولی 

 به  مجبورش کردکه  شدکشیده شده است. او با مردی آشنا  یفروشتنبه تجارت سکس و  یمکزیک مثل هزاران دخرت جوان   که است یاساله 17 کارال دخرت
رسویس  مرد 30 باید به روز هر. من امقرارگرفتهبار مورد تجاوز مردان گوناگون  43200تقریبی من  طوربه»: دیگویم. کارال را بفروشدش اسال بدنمدت چهار 

 «هفت روز هفته به مدت چهار سال. ؛دادمیمجنسی 
 گاردین ـ موج شوهر کشی در ایران 

در برابر تحقیر و  وبود ساکت  و برفرمانکه باید  ردکیمزندگی  یاجامعه. او در کردازدواج  زوربهبود  ترزرگبسال از او  18سالگی با مردی که  13فردوس در 
 «. ترتیب کشنت همرسم را دادم.کنمتحمل توانستمیمنسال زندگی مشرتک، دیگر  30بعد از »: دیگویمفردوس  .دادبه زندگی ادامه  ،رضب و شتم

. تعداد این زنان اندکشتهرا  شانهمرساناخیر  یچندماههمنتظر حکم اعدام است. او یکی از بیست زنی است که در  ،شدهمحکومفردوس که به قتل همرسش 
مردساالر ایران است. این بدان معنا است که  یجدید در جامعه یاکشی پدیدهشوهر  .نندیبیماجتامعی  هایفشار  در اثر را اینرو به افزایش است و مردم 

 .انددهیرس جوشی نقطهاجتامعی به  یهابحراناقتصادی و  یهاتیروممح
طالق که برای زنان راهی جز کشنت  یگیرانهتحت قوانین اسالمی، قوانین سخت بین زن و مرد تفریح اجباری، الس زدن مردان با زنان دیگر، فقر، نبود   یهاازدواج

 ، رو به اوج است.گذاردیمنبد  برای بیرون آمدن از یک ازدواج   شانهمرسان
. او به همه و هر چیز شک داشت و هرگز به من اعتامد نداشت. او زندگی را زدیمرا کتک رسم همیشه مسال زندگی مشرتک، هم 30در متام »: دیگویمفردوس 

 «برای من به جهنم بدل کرده بود.
بقیه در صف اعدام  است؛ و شده اجراو حکم در موردشان  اندشدهمحکوم به اعدام اکنونت، اعدام است. بسیاری اندکشتهشان را تنبیه برای زنانی که همرسان

 .ندیآیمبرخی منتظر دادگاه. این زنان از طبقات گوناگون  ؛ وهستند
 شدم. ما  ،معتاد به هروئین بود کهبا مردی  مجبور به ازدواج زمانی که یازده سال داشتم»: دیگویمکه در بیامرستان بسرتی است زن افغان  اره: ستیسیبیب

این کار را نکردم. او  به او بدهم. من برای تهیه مواد مخدر هستیم. یک روز همرسم از من خواست که طالهایم را سالهدوازدهتا  سالهسهدارای سه فرزند دخرت از 
همه این  میهابچهزده بود و بعد با چاقو لب باال و دماغم را برید.  بودم او چندین بار به رسم سنگ هوشیبشدم. زمانی که  هوشیببا سنگ به رسم زد و من 

 « .خواهمیماز آن زمان همرسم فراری است. من عدالت  و باعث نجات من شدند. را دیده بودند هاصحنه
 یمتوسط نیروهای داعش در عراق سخن جنسی  گیو برده یآزار جنسخشونت،  یدربارهایزدی  که مایات دخرت   دهدیمایندی پندنت گزارش  یروزنامه
بروم و بخشی دیگر  نیرزمیزآب شوم و به  خواهدیمبخشی از وجودم » :دیگویم. مایات اندشدهبه کردستان پناهنده  اشخانوادهساله است.  17. او فقط دیگو

را  یاشکنجهنوع  توانمیمنبازگو کنم. حتا  توانمیمنبه من کردند را  هاآنکه  را چهآن دیگر در آغوش بگیرم. بارکیرا  امخانوادهکه زنده مبانم و  داین امید را دار 
قرار مورد تجاوز مردان مختلف داعش در طول روز زنان  هااتاقوحشت وجود داشت که در آن  اتاقکه بودم سه  جا، توضیح دهم. آنانددادهکه به من 

اگر . آمدندیم. به کسانی که از سوریه دادندیمتحویل  به مردان مختلف . همواره ما را برای تجاوز کردندندکر یمبا ما مثل یک برده برخورد  هاآن. گرفتندمی
 هاآن حالنیدرعاما ؛ کتک بزنند تا مبیرم قدرآن مرا که کردمیم. گاهی اوقات آرزو کردندیمو تهدید  زدندیمما را کتک  هاآن ،میکردیمدر برابرشان مقاومت 

  «مان پایان یابد.مبیریم و این زندگی پر از وحشت تابزنند  قدرآندند و این شجاعت را نداشتند که ما را ترسو بو 

 گویند!زنان سخن می
 



 ۳۹هشت مارس شماره  | 23
 

  مارکی دو ساد                                    
                                  (1814-1740) 

 
 
 

 

گان هو توسط یکی از خوانند شدهترجمهزنان  بحثِ  یآندریا دورکین است که برای یک جلسهثر ا« پورنوگرافی»یکی از فصول کتاب  یمتن زیر گزیده
-کرد و در دسترس همگان قرار میتازه داشت به فضای عمومی راه پیدا میپورنوگرافی است. زمانی که دورکین کتاب خود را نوشت  شدهارسالبرای ما 

و  شودچه بیشتر وارد زندگی روزمره می، از طریق تلویزیون و اینترنت هرهای اقتصاد استزترین بخشساپورن یکی از پول «صنعت»گرفت. امروزه 
از زن تا سهولت توحش نسبت  سازی غیرواقعیضرر( زیبایی و پوشش تا تصویربی ظاهربهکند. از استانداردهای )را آلوده می زیچهمهزهرآگینش  تأثیرات
-جنسی به مردان معرفی می دهیزن را تنها سرویس یهای پورن که وظیفهدسترسی به فیلم یغات وسیع و آسان کردنِاز طریق تبل . پورنوگرافیبه زن

 کند.به هر چه نهادینه کردن فرهنگ مردساالرانه در جامعه خدمت می ،کند
های مذهبی و تقابل با ایدئولوژی یران( به بهانهدر ای ازجملههنوز )و  متأسفانهستیزی مطلق است که های این زنمارکی دو ساد یکی از ایدئولوگ

در واقعیت  کهدرصورتیخورند، می گرینهر مذهبیشود و مخالفان ساد و پورنوگرافی اغلب م  تبلیغ می« آزادی»و « ترقی» عنوانبه حتاکارانه محافظه
 هرچندپوشانی دارند، ش همافکرانو مایملک مرد، با ساد و همجنسی  یابژه عنوانبهو تصویرشان از زن  شان از زنی مذاهب به لحاظ نفرتهمه
های پورن( مورد کند. زنان واقعی که در زندگی ساد )و در فیلمزنان نگاه می یله از زاویهیکسان نیست. دورکین به مسأ لزوماًهای بیان این نفرت شکل

 .اندگریبانسازند دست به عکس و فیلم و...( می و تصویری که این آثار )کتاب، رو زنانی که هر روزه با واقعیت تفک گیرندآزار و شکنجه قرار می

 هشت مارس

 

 نویسنده: آندریا دورکین
 شبنم تمدنبرگردان: 

؛ حکم مگس را داریمشرور  یهاپسربچهما برای  ،خدایان ازنظر
 کشند.ما را برای تفریح خودشان می

 «شاه لیر»ویلیام شکسپیر، 
و  مشهور استکه به مارکی دو ساد « س فرانسوا دو ساددوناسین آلفون»

ترین اند، برجستهبه او لقب مارکی الهی داده اشنگراستایش خیلِ
این  حتاهای جنسی مردانه است و جهان است. او تبلور ارزش ینگارهرزه
. شونددر وجود او یکی میکند. متجاوز و نویسنده ها را تعیین میارزش

 آغشته به خونِ تماماًهایش از یک جنس و قواره بود و زندگی و نوشته
واقعی. او در زندگی واقعی ش بودند و برخیاخیال یهزائید ی که برخیزنان

حرمتی زد، بیداد. کتک میشان میکرد و شکنجهاش به زنان تجاوز می
، شبههیبو  نفسکی ،آزار بود. در آثارشکرد، کودکربایی میکرد، آدممی

شکنجه و قتل  ،کند: گائیدنجوهر اروتیسم ستایش می عنوانبهت را خشون
او حدود  یه. آثار و اسطوراندمترادفآمیزند، خشونت و سکس در هم می

ادب و هنر و  یهعرص مردانِ چراکهکند دو قرن است که پایداری می
 اند که اومدعی گراچپستایند و متفکران سیاسی فکر او را میروشن مردانِ

دو تن از  عنوانبهنت بُوو، ساد و بایرون را آزادی است. سِ« تجسم»
منابع الهام نویسندگان مذکر اصیل و بزرگی که پس از آنان  نیترمهم

. بودلر، فلوبر، سوئین برن، لوره آمون، داستایوسکی، کندعرفی میآمدند م
یرا م« شجاعتِ وجود»اند که در ساد کسانی ازجملهکوکتو و آپولینر 

مفصل برای ساد منتشر کرد. کامو که  ییافتند. سیمون دوبووار یک دفاعیه
تهاجمی عظیم » کسی که عنوانبهساد را  دیتابیبرنمساد قتل را  برخالف

انداخت رمانتیزه کرد و گفت شاید بتوان ساد  به راه ۱«علیه خدایان متعدی
 جزءجزءبهز ا روالن بارت نیز 2دانست.« اولین تئوریسین شورش مطلق»را 

ها کرد، چه جنایاتی که روی کاغذ انجام شد و چه آنجنایات ساد کیف می
شقاوت آرتو و تئاتر که در زندگی واقعی صورت گرفت. ساد پیشکسوت 

. در انگلستان است ویلیام بورو یهقدرت نیچه و جنون تجاوزگران میلِ
شخصی  ساله توسط 10 یهدختربچساله و یک  16 یهیک پسربچ 1966

دانست شکنجه شدند و به قتل رسیدند. جنایتکه خود را شاگرد ساد می
برای لذت آن بعداًکار از این جنایات عکس گرفت و صداها را ضبط کرد و 

تبهکار فیلم یهافتیسازمانیک جریان  1975کرد. در سال ها را مرور می
ت. در این فروخنگاری میرا به کلکسیونرهای خصوصی هرزه« snuff»های 
شوند، کشته شوند، گائیده میمی تکهتکهشوند، ناقص می واقعاًها زنان فیلم
است. امروزه مجالت و فیلم« سادی» معناتمامبهاین برداشت  و ـشوند می

گذارند جنسی به نمایش می سازی زنان را با هدف لذتِناقصهایی که 
ای ساد در مورد ران صفحه. یکی از مترجمان انگلیسی آثار هزافراوان است

 انبوهسالخی زنان، شخصی است به نام ریچارد سیور که بانی اصلی انتشار 
آثار ساد در آمریکا است و در نهادهای انتشاراتی شخصیت محترمی 

ساد نقشی حیاتی داشته  یهشود. سیور در ترویج آثار و اسطورمحسوب می
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شته که قرار است توسط آلن اش نوهم در مورد زندگی یانامهلمیفو گویا 
ثیرات فرهنگی ساد در تمام سطوح رخنه کرده است. أرنه ساخته شود. ت
-رد، یعنی همان حق مطلق و بیها پژواک داعرصه یاخالقیات او در همه

 .محسوب شود« لذت یهابژ»به تجاوز و خشونت به هر چه  مردان یهشائب
اط نزدیکی با سلطنت داشت اشرافی فرانسه که ارتب یهساد در یک خانواد

تر ای که چهار سال از خودش بزرگبه دنیا آمد. در اوایل زندگی با شاهزاده
بود که مادرش دربار را ترک گفت و ساد را نزد  چهارسالهبود بزرگ شد. 

فرستاده « آبه دو ساد»سالگی نزد عمویش  5مادربزرگش فرستادند. در 
. پدر ساد خاص و عام بود زبانزد شیهایرانشهوتشد؛ کشیشی که 

هایی که شخصیت فرزندش شکل میدیپلمات و ارتشی بود و در سال
نویسان خصوصیات ساد را نامهگرفت حضور نداشت. به همین دلیل زندگی

دهند مادرش نسبت می« جنسی یسرکوبگر»به شخصیت، رفتار و 
آشکاری که  یاطالع چندانی از وی در دست نیست. نکته کهیدرصورت

گیرد این است که ساد در میان مردانی قرار نمی موردتوجهکافی  یاندازهبه
ها های بعد نوشت که توسط آنمند بزرگ شد. خودش در سالقدرت

 .است شدهیتحقیر و کنترل م
ارتش شد. در همین سن بود که افسر وارد  عنوانبهد که ساله بو 15ساد 
ها را شروع کرد. خرید خانهروسپیبه  وآمدرفتبه قمار روی آورد و  ظاهراً

های بزرگ زندگی او بود و اغلب زنانی که در طول زندگیزنان یکی از لذت
فروش بودند و یا او قرار گرفتند یا تن یسوءاستفادهاش مورد آزار و 

با هر  .ترفیع درجه گرفت چند بارکرد و  رفتپیشر. ساد در ارتش اکخدمت
 شد.ش میاترفیع هم پول بیشتری نصیب

وب است به خاطر زنند خگراهایی که سنگ ساد را به سینه میآن چپ
بی ،فئودالی قبل از انقالب پر از مردم گرسنه بود. نظامِ یهبیاورند که فرانس

بود و به  وچراچونیبرحم و خشن بود. حق آریستوکراسی بر بدن فقرا 
لق بود. فقرا آریستوکرات مط یشد. استبداد طبقهچالش هم گرفته نمی

خودشان را.  ازجملهفروختند، توانستند مییات هر چه را میح یهامبرای اد
 اش را آموخت، به کارش گرفت و از آن دفاع کرد.ساد اخالقیات طبقه

لوُر دو »، خودش شد یهساله بود که عاشق زنی از طبق 23 باًیتقرساد 
پدرش افتاد که  یپابه ساد بسیار مشتاق ازدواج با او بود ولی لور«. لوریس

ی که در حقش «خیانت»به این وصلت تن ندهد. ساد از این  وجهچیهبه
یک بیماری مقاربتی بود که هر دو به آن مبتال  احتماالًش اشد و علت

-نامهآمد. ساد او را متهم به انتقال بیماری کرد و زندگیشدند، به خشم 

 یهرغم سابق)و علی وچراچونیبش هم طبق معمول حرف او را انویسان
دهند. مبنای قضاوت خود قرار می اش(طوالنی ارتباطات مشکوک جنسی

دیگری  باکساو  جزبهلور دو لوریس قبل از ساد و  کهنیاهیچ شاهدی بر 
 جنسی داشته است موجود نیست. یرابطه

بود تن  شدهدادهاش ترتیب همان سال ساد به ازدواجی که از طرف خانواده
 یهتر یک خانواددختر بزرگ« رُنه پالژی دومونتروی»د. همسرش دا

 یخانهکیهفته از ازدواج نگذشته بود که ساد  6ثروتمند بود. هنوز 
کرد اش را بر زنانی که خریداری میاجاره کرد تا امیال جنسی دورافتاده
 پیاده کند.

آن »به نام کارگر  یهای از طبقساله 22پنج ماه بعد از ازدواجش ساد زن 
ساز بود و کرد. تستار یک بادبزن مرعوبرا مورد تعرض قرار داد و « تستار

خصوصی  یه. او به خاندیدرآزاده قبول کرده بود به خدمت جوان اشراف
ساد برده شد و در یک اتاق زندانی شد. ساد به او فهماند که اسیر است. او 

مذهبی  عقاید مسیحیِ ژهیوبهمورد خشونت و تحقیر لفظی قرار گرفت. ساد 
را به باد حمله گرفت. به او گفت که در کلیسا در تستار  یهکارانو محافظه

کرده است و دو قرص نان مقدس عشای ربانی را  ییخود ارضایک جام 
و او را گائیده است. تستار به ساد گفت که  فروکردهداخل زنی و گرفته 

. ساد تستار را به اتاقی برد پر ندتحمل کبدرفتاری را تواند آبستن است و نمی
از شالق و نمادهای مذهبی و تصاویر پورنوگرافیک. از تستار خواست که 

ش بزند. سپس خواست تستار را کتک بزند. تستار قبول نکرد. ساد دو اشالق
ها را شکست و روی دیگری خود ارضایی کرد. صلیب برداشت. یکی از صلیب

کرده بود  ییخود ارضارا که او رویش واست که صلیبی سپس از تستار خ
ای که در اتاق بشکند. تستار قبول نکرد. ساد تهدیدش کرد که با دو تپانچه

گیرد. تستار صلیب را را می شبود و شمشیری که به کمر بسته بود جان
شکست. ساد خواست او را تنقیه کند و وادارش کند روی صلیب قضای 

واست از پشت دخول کند. قبول نکرد. خحاجت کند. تستار قبول نکرد. می
در تمام طول شب او را تهدید کرد، نصیحت کرد، سخنرانی کرد و از خواب و 

سفید  غذا محرومش کرد. ساد قبل از رها کردن او مجبورش کرد یک کاغذ
چه را که به او گذشته هیچ کجا بازگو نکند. میرا امضا کند و قول بدهد آن

 کهیدرحالبعد هم به مالقاتش بیاید و  یهشنباش کند که یکخواست راضی
 .او را بگاید کندیفرومنان کوچک مقدس را به او 

تستار پس از آزاد شدن پیش پلیس رفت. ساد دستگیر شد چون پلیس در 
ها را که ساد بسیاری از آن ه بودفروشان متوجه شداز تنش هایبازجویی
رویهزیاد توانسترا که نمیآزار قرار داده است. ساد تنبیه شد چمورد 
 یچالی که شایستهونسان و در سیاهزندان . او دو ماه در را بپوشاندهایش 

زاده نبود زندانی شد. به مقامات نامه نوشت و استدعا کرد یک نجیب
 .دارندنگاهاش مخفی محتوای جنایاتش را از خانواده

صان که در قرن هجدهم ها و رقاهای متوالی با هنرپیشهبعد از آزادی رابطه
بعضی ساد همیشه کورتیزان )روسپی درباری( هم بودند برقرار کرد.  باًیتقر

تر هم ینیبه خرید زنان سطح پا حالنیدرع نشانده بود ولیرا از این زنان 
 داد.ادامه می

بود که  درآوردهفروشان چنان زنگ خطرها را به صدا بدرفتاری ساد با تن
هشدار داد که  هاسیرئخانماری او با تستار پلیس به بعد از بدرفت سال کی

برایش طعمه  هاکوچهپسکوچهزن در اختیار ساد نگذارند. نوکر ساد از 
همسایگان ساد، گاهی مذکر بودند.  یهکرد و این قربانیان به گفتتهیه می

 در همین دوره او زن خودش را حامله کرد که یک پسر به دنیا آورد.
، یک زن مهاجر «ز کلرۥر» ،عید پاک یهصبح روز یکشنب ،1768در سال 
کار سید و یک ماه بود که بییرای که نخ میساله، بیوه وچندیسآلمانی 

شده بود، برای گدایی نزد ساد آمد. ساد پیشنهاد کار نظافت خانه را به او 
ز گفت که غذایش به راه خواهد بود و رفتار ۥز قبول کرد. ساد به رۥداد. ر

 اسبی با او خواهد شد.من
که  گذاشتاتاقی تاریک در اش برد. او را شخصی یهز را به خانۥساد ر
رود برایش غذا بیاورد. در هایش با تخته مسدود شده بود. گفت میپنجره

اتاق را به رویش قفل کرد. کلر حدود یک ساعت منتظر بود. ساد آمد و او 
ش را از تن بیرون کند. او قبول د. به او گفت که لباسررا به اتاق دیگری ب
پرتش کرد و  دیوانهای او را از تنش درید و با صورت روی نکرد. ساد لباس

کلر را به تازیانه گرفت. به  دست و پایش را با طناب بست. ساد وحشیانه
هایش موم میبرید و روی زخمکلر ساد مرتب با چاقو تنش را می یهگفت

است بمیرد، به ساد التماس کرد که او را نکشد کرد قرار مالید. کلر فکر می
جا بیاورد. وقتی ساد کارش ش را بهاعید پاک یتا بتواند اعترافات یکشنبه

را با او تمام کرد او را به اتاق اول برد و به او دستور داد خودش را پاک کند 
بمالد. این کار را کرد. ساد از پمادی که خودش  شیهازخمو براندی به 

های او مالید. از اختراع خویش سخت خرسند اع کرده بود هم به زخماختر
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ساد مدعی شد که  بعداًبخشد. التیام می عاًیسرها را بود و مدعی بود زخم
به کلر پول داده که به او شالق بزند تا بتواند پمادش را امتحان کند. ساد 

برد و در را قفل برای کلر غذا آورد. او را به اتاقی که در آن کتکش زده بود 
را  شدهبستههای کرد. کلر هم در را از داخل چفت کرد. او بعضی از کرکره
ها طناب ساخت با چاقو باز کرد و در حین این کار مجروح هم شد، از مالفه

و از پنجره فرار کرد. نوکر ساد دنبالش رفت و به او پیشنهاد کرد که پولی 
 داًیشدشروع به دویدن کرد. کلر  بگیرد و برگردد. او نوکر را هل داد و

قدر دوید تا به یک زن روستایی پاره بود. این شیهالباسبود و  دهیدصدمه
ن دو پیوستند. او را برخورد و داستانش را بازگو کرد. زنان دیگری به آ
ش نبود او را نزد یک امعاینه کردند و چون رئیس کالنتری محل سر پست

لیس که از جای دیگری فراخوانده شده بود بردند. یک مقام پ دیگرمقام 
های او را ثبت کرد. کلر توسط یک پزشک مورد معاینه قرار گرفت اظهاریه

 و پناه داده شد.
ول زیادی به کلر داد تا او را قانع کند که مونتروی پساد، مادام دو زنِمادر

اه هشت م باًیتقررغم این توافق ساد اش را پس بگیرد. علیاتهامات جنایی
دیگر زنش را حامله کرد. وقتی به  بارکیزندانی شد و در همین زمان 

زنش به پاریس رفت  ،محلی که همسرش خانه داشت بازگشت «الکوست»
جا دومین پسر ساد را به دنیا آورد. ساد بعد از آزادی و هفت ماه بعد همان

ژی متناوب با رنه پال طوربهتعقیب و آزار زنان را از سر گرفت. هنوز 
دختری به دنیا آمد. در سپتامبر  1771داشت که در آوریل  وآمدرفت

را شروع کرد. « آن پروسپر»کوچک زنش  همان سال ساد رابطه با خواهرِ
رفت.  «مارسی»شهر ساد با نوکرش که التور نام داشت به  1772در ژوئن 

فروش تن 5کوتاهی که ساد در مارسی اقامت داشت التور  زمانمدتدر 
و از پشت  بازورگائید، زد، میکرد. ساد آنان را کتک می وپادستای ساد بر
کرد. نوکرش را نیز های بدتر و مرگ تهدیدشان میگائید و به خشونتمی

اد در به دخول از عقب به حداقل یکی از زنان و به خودش وادار کرد. س
تشویق اش اضافه کرد: او زنان را جنسی یهمارسی بُعد دیگری به گنجین

هایی را که به مواد مخدر آغشته بودند بخورند. زنان نباتکرد که آبمی
ها به محرکنباتخورند. مدافعان ساد معتقدند که آبدانستند چه مینمی

له أساد این مس ازنظریا گو ـآزار و مواد بادآور آغشته بودند بی های جنسیِ
بیمار شدند،  داًیشدها اتنب. دو تن از زنان بر اثر این آباست اب بودهذج

سیاه استفراغ کردند. زنان معتقد  شدیدی گرفتند و خون و بلغمِ دردشکم
ها میاند و اگر همان مقداری را که ساد از آنبودند که مسموم شده
افتادند. یکی از زنان به پلیس به حال مرگ می قطعاًخواست خورده بودند 

فروش شامل شالق تن 5با  شکایت کرد. تحقیقی در مورد خشونت ساد
از عقب و قصد مسمومیت به صدور حکم  زوربه زدن اجباری، دخول

بازداشت ساد و التور منجر شد. ساد برای اجتناب از دستگیری با آن 
ش بود و نوکرش التور به ایتالیا گریخت. ساد و التور اپروسپر که معشوق

زور و چه که چه بیغیابی به جرم مسموم کردن و دخول از عقب ) طوربه
جا که مجازات مرگ داشت( محاکمه و به مرگ محکوم شدند. از آن زوربه

 شان را سوزاندند.هایدر غیاب محکومین امکان نداشت، عروسکمجازات 
و شاید  ناپذیر استدید ساد اصالحساد( که می زنِمونتروی )مادرمادام دو

اش استفاده عظیم سیاسیهم برای جدا کردن ساد از آن پروسپر، از نفوذ 
 مرتباًله ساد أکرد تا ساد در ایتالیا دستگیر شود. تا چهار ماه بعد از این مس

ش شکوه اعدالتی اسارتبه مقامات عالی ایتالیا و فرانسه نامه نوشت و از بی
کرد و تقاضای آزادی کرد. بعد از چهار ماه فرار کرد. کمی بعد از فرار، ساد 

زنش نامه نوشت و تقاضای پول کرد. وقتی پول نرسید چندین بار به مادر 
ساد به الکوست بازگشت. در بازگشت به فرانسه فرمان دیگری برای 

فرار کرد. بعد از چند هفته او دوباره به  بازهماش صادر شد. او دستگیری
ای علیه مادرش تسلیم کرد. شاید نامهالکوست بازگشت. رنه پالژی شکایت

فشار باعث شود مادام دومونتروی از نفوذش استفاده کند امیدوار بود این 
رغم شکایت علیه مادام دومونتروی قرار تا اتهامات علیه ساد پاک شود. علی

دیگری برای بازداشت ساد صادر شد. ساد مخفی شد و سپس دوباره به 
الکوست بازگشت. رنه پالژی کماکان برای دستگیری مادرش تالش می

شکایات این بود که مقامات باالی دولتی قول دادند طرح این  یهکرد. نتیج
استینافی به پارلمان عرضه کنند تا محکومیت ساد منتفی شود. معنای این 

بود از اعتبار  صادرشدهکه علیه ساد « حکم حکومتی»کار این بود که 
شد فرد فرمان شاهنشاهی بود که طبق آن می. )این یک نوع شدساقط می

 (.و بدون محکومیت روشن زندانی کرد را بدون محاکمه
هایش رانیرسد شهوتاش دارد به پایان میدید مشکالت قانونیساد که می

 5از او خواست که برایش  .ای داشت به نام نانونرا تشدید کرد. او دالله
ها را به الکوست بفرستد و مجبورشان کند ساله تهیه کند و آن 15دختر 

 های جدیدِرویل کنند. همسر ساد در این زیادههای ساد را تحموحشیگری
خشونت ساد علیه دختران  گر اصلیِجنسی شرکت داشت. او به توجیه

به شهادت یکی از دختران، رنه پالژی خودش  کهیدرصورتتبدیل شد 
 ۳«توان نام دیوانگی بر آن نهاد.اولین قربانی خشمی بود که فقط می»

ش را آزاد کند اکه حاضر نبود اسیرانوالدین سه تا از دخترها از ساد 
شکایت کردند. یکی از دختران به طرز وحشتناکی مجروح شده بود. او را 

. نتواند علیه ساد شهادت دهدنزد عموی ساد که کشیش بود فرستادند که 
کرد که نگذارد پزشکان دختر را  آمدیبرمرنه پالژی هر کاری از دستش 

راحت جسمی ممکن بود علیه ساد و های جنشانه چراکهمعاینه کنند 
خواست از قرار بگیرد. مادام دومونتروی که شاید می مورداستفادهخودش 

دخترش محافظت کند به رنه پالژی و ساد پیوست و کوشید والدین 
ساد  تمام این مدتشان دست بکشند. در دخترها را مجبور کند از شکایت

آن حاضر بود د. فقط در صورتیدختران را در الکوست نگاه داشته بو زوربه
 .بگیرندربایی را پس شان شکایت مبنی به آدمکه والدین بدهدها را پس 

های ساد زنان و دختران بیشتری را به الکوست آورد. در باغ ساد استخوان
عنوان هایش بهانسان پیدا شده بود. او مدعی شد که یکی از معشوقه

ساد( هم از او حامله  ی. نانون )داللهجا قرار داده استها را آنشوخی آن
شد. مادام دومونتروی ترتیبی داد که علیه او حکم حکومتی صادر شود. 
نانون زندانی شد، نوزاد دخترش کمی بعد از تولد به علت خشک شدن شیر 

 اش در الکوست تلف شد.دایه
 15ر ساد دوباره تهدید به بازداشت شد. او دوباره به ایتالیا فرار کرد. دخت

ای که بیشتر از بقیه مجروح شده بود و به نزد عموی ساد فرستاده ساله
شده بود بعد از نه ماه هنوز بهبود نیافته بود. باالخره او را به بیمارستان 

ساد شرایط را طوری ترتیب دادند که او نتواند  یمنتقل کردند و خانواده
 حتاجا کند. اینکس در مورد رفتاری که با او شده بود صحبت با هیچ

 ساد باید زندانی شود. ،عموی کشیش هم به نتیجه رسید
نالید. یکی از ساد به مدت یک سال در ایتالیا گشت زد. از تنهایی می

شد درگذشت. یکی دختران ربوده شده که هنوز در الکوست نگاهداری می
رغم سفارش رنه پالژی به دیگرشان فرار کرد و نزد پلیس رفت. ساد علی

دستی زندگی میکوست بازگشت. رنه پالژی در وضعیتی نزدیک به تنگال
کرد، کار استخدام میکرد. خدمتطور پول خرج زنان میکرد و ساد همین

کرد به او تن دهند. پدر یکی از این کرد، مجبورشان میشان میحبس
کاران سعی کرد ساد را بکشد. دخترش کاغذی در دفاع از ساد امضا خدمت
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مقامات دستور دادند دختر به پدرش بازگردانده شود. ولی این کار  کرد.
 انجام نشد.

تالش دیگری برای دستگیری ساد انجام شد. او پنهان شد. مادام دومونتروی 
به او خبر داد که مادرش در حال مرگ است و ساد به پاریس رفت. مادرش 

ومتی دستگیر قبل از رسیدن او فوت کرده بود و ساد در پاریس با حکم حک
ونسان زندان شد. مادام دومونتروی جای ساد را به پلیس خبر داده بود. او به 

به زندان  1784جا زندانی بود. در سال شش سال در آن باًیتقرفرستاده شد و 
انقالب بودند.  یهمردم فرانسه در آستان 1789ر سال باستیل منتقل شد. د

ش مردم را تشویق کرد تا الکرد و از سلو یبندسرهمساد یک بلندگو 
باستیل را محاصره کنند. او را به شارنتون که تیمارستان بود منتقل کردند. 

باستیل مورد هجوم مردم قرار گرفت و رئیس آن کشته  1789در جوالی 
 ساد به همراه تمام زندانیانی که تحت حکم حکومتیِ  1790شد. در سال 

 ن آزاد شد.رژیم سابق زندانی شده بودند از شارنتو
ش در ونسان و باستیل بسیار نوشت و بیشتر اهای اسارتساد در طول سال

ادبی ساد در  چند که فعالیتِهاست، هرش را مدیون این نوشتهامعروفیت
نامهنمایشجا جا و آناین حتاهم نوشته بود و  قبالً. او ه بودزندان آغاز نشد

آزاد شدن ساد، رنه پالژی که هایی نیز نوشته و کارگردانی کرده بود. با 
-او را مورد توهین و تمسخر قرار داده و به طرز بی شاطول حبسساد در 

ش را قانونی کند. ااو را ترک کرد و توانست طالق رده بودای آزسابقه
های زندگیکرد بهترین سالحساب بود. گویا فکر میدلخوری ساد از او بی

مرتب تحت تعقیب بوده  کهنیاعلت  بهکه البته  است اش را به او داده
 شدنگمویژه به خاطر نبوده است. او رنه پالژی را به یعیب و نقصدوران بی

و یا از بین رفته  شدهگمباستیل  یهایی که در طول محاصرهنوشتهدست
نوشتهرغم سفارش ساد از نجات دستکرد. رنه پالژی علیبود سرزنش می

شان را خودش سوزانده بود. ساد در م برخیشاید هو  ها قصور کرده بود
اش پرداخت. پس از آزادی های بعد به نگارش مجدد آثار از دست رفتهسال

برای اولین بار دخترش را که بزرگ شده بود دید. در همان نظر اول از او 
را « ماری کنستانس رُنِل»ساد زندگی با  1791متنفر شد. در اوایل سال 

 یش رابطهانویساننامهتین را به او هدیه کرد. زندگیآغاز کرد و کتاب ژوس
کنند. ساد دیگر یک توصیف می« خالصانه، عاشقانه و فداکارانه»او با رنل را 

جوان هرزه نبود. در زندان چاق شده بود و انقالب فرانسه او را از قدرت 
ه ا، در چند مگرفتهناماش محروم کرده بود. نیاز که مادر اختراع اشرافی
 ظهور رساند. یهرا به منص« شهروند ساد»کوتاه 

سیاسی بود. او نقش کسی را  ساد نزدیک به چهار سال مشغول بندبازیِ
ها دیده، که هیچ تعهدی به اشرافیت کرد که در نظام سابق لطمهبازی می

کرد هایی مینوین متعهد است. او سخنرانی یبه جامعه کامالً کهن ندارد و 
ها را مطابق با ایدئولوژی ی مقبول روز بود، اسم خیابانسیاس ازنظرکه 

حق  رانقالب عوض کرد و تالش کرد تا امالک خودش را از ادعاهای ب
ش، انسانانویساننامهزندگی یانقالب و رنه پالژی مصون بدارد. به گفته

ها های ترور خود را نشان داد. در آن سال)اومانیسم( ساد در سال دوستیِ
ها توانست آنکرد. او میها را محاکمه میای بود که مونترویکمیته او عضو

را لو بدهد و به دست جالد بدهد ولی نکرد. البته بیشتر محتمل است که 
های ترور گناه ر بود فهمیده بود که در سالساد که راه و چاه بقا را از بَ

محکوم . ندازدیبتواند جان خودش را نیز به خطر ارتباطات گذشته می
نشین هم قبالًبه مرگ خودش که  تاًینهاها ممکن بود کردن مونتروی

 محضر آنان بود بیانجامد.
ها تحت ژان پل مارا، رهبر انقالبی از محتوای جنایاتی که ساد به خاطر آن

شده بود. او دست ساد را رو کرد ولی شخص  باخبررژیم سابق زندانی بود 

م شد. مارا به اشتباه خود پی برد ولی زنده ساد اعدا یجابه اشتباهاًدیگری 
 طرف کند: او توسط شارلوت کوردی به قتل رسید.ش را برانماند که اشتباه
 1791ش این بود که در سال اساد زندانی شد. جرم 1793در اواخر سال 

کرده گردانی که داوطلب خدمت به شاه شده بود. ساد اصرار کرد که فکر می
آن بوده طرفدار انقالب است. او در زندان ماند و در او داوطلب خدمت در 

کفایت بود که بی یقدربهبه مرگ محکوم شد. سازمان زندان  1794 یژوئیه
نشد. چند روز بعد در همان ماه اجرا نتوانست ساد را پیدا کند بنابراین اعدام 

 روبسپیر اعدام شد و دوران ترور خاتمه یافت. دو ماه بعد ساد آزاد شد.
ساد دوباره و این 1801ناپلئون به قدرت رسید. در ماه مارس  1800ر سال د

)بخشی از کتاب ژوستین بار به خاطر نوشتن متون منافی عفت دستگیر شد. 
منتشر شد. ژولیت در  1797و نسخه جدیدترش در سال  1791در سال 

های سالگی، حبس کشیدن 60یعنی تا  اجمنتشر شد.( تا این 1797سال 
در  یضدانقالبهای به خاطر فعالیت 1793مدتی که در سال  جزبه، ساد

شد. ساد حقیقی مربوط می زندان بود، به ارتکاب جنایات وحشیانه علیه افرادِ
دولتی به زندان افتاد. او منکر نوشتن ژوستین و ژولیت شد و به بافرمان

 اثری کثیف تقبیح کرد. عنوانبهخصوص کتاب ژوستین را 
اش در ت دو سال در سن پالژی زندانی بود. به دلیل رفتار تهاجمیاو به مد
کاران را از دیوانگان بود جنایت شدهگرفتهکه تصمیم این به خاطرپالژی و 

جا بود روز آن 44منتقل کردند.  «سِتربی»جدا کنند، ساد را به تیمارستان 
 ژهیوبهجا ش به شارنتون منتقل شد. شرایط آناکه به خاطر تقاضای پسران
پول جا و  یبازدلخانواده با دست و  کهچونبرای ساد بسیار بهتر بود 

دادند. ماری کنستانس رنل اجازه یافت که در شارنتون با ش را میاخوراک
های پرخرج تئاتر را که ساد اجازه یافت برنامه عالوهبهاو زندگی کند. 

 شان برای عموم آزاد بود تهیه کند.یورود
تالش شد که ساد را به زندان بازگردانند زیرا پزشکان معتقد بودند  رچند با

عنوان کارگردان درام خصوص بهکار است و نه دیوانه. ولی ساد بهکه او جنایت
در  1814ش یعنی تا سال ابرای رئیس شارنتون مفید بود. ساد تا زمان مرگ

ا رنل زندگی میاش، وقتی هنوز بشارنتون ماند. در یکی دو سال آخر زندگی
ساله بود و مادرش او را به  14 احتماالًای نیز با مادلن کلرک که کرد رابطه

ش نوشته که از مادلن کلرک اساد فروخته بود برقرار کرد. ساد در خاطرات
اش درک کرده بود( طلب ای که در تمام زندگیتسلیم کامل )به همان معنی

 رش را دانست.کرد، این تسلیم را به کف آورد و قدمی
 

باال سر نوزاد ایستاده کار  کهیوقتور رفتن با موی دماغ فیل، 
 ای است.گستاخانه

 «رمان اخالقی یدرباره»، جان گاردنر
مهمی  ستیز اثبات این ادعا که جنایات علیه یک زن امرِدر یک فرهنگ زن

است، کار مشکلی است. این باور که زنان وجود دارند تا مورد استفاده 
 یریکارگبهاست و  موردقبولو  جاافتادهردان قرار بگیرند چنان قدیمی و م

گرفته  به چالشندرت افتاده است که بهپا  اش چنان معمول و پیشِروزمره
اخالقی  فکرانه و سطح باالیِتوسط کسانی که به نبوغ روشن حتاشود؛ می

مشتاق، کنند که ها مرتب به زنانی اشاره میبالند. فمینیستخود می
اند، وجود دارند و ند. زنانی که واقعیاران، هوشیار یا سرسختسرکش، غُ

بی هایِکنند و فقط سایهباید اهمیت داشته باشند. دیگران اما نگاه می
هایی که ؛ انسانانددرحرکتهای واقعی بینند که زیر پای انسانمی یاهمیت

ان. پس در اتاقی که از افتند، یعنی مردمسائل واقعی برای آنان اتفاق می
 50مرد و  50محور -مرد هر صد نفر نیمی مرد و نیمی زن هستند ناظرِ

شود. تجاوز که ناپدید می بینیمیبیند. به یک سایه تجاوز کن و سایه می
هایی که تعقیب ر سایهتوان از شَبه یک سایه چه اهمیتی دارد؟ گاهی نمی
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چسبند. این هایت میپاشنهکنند و به کنند خالص شد. دنبالت میمی
می زیخوف انگهایی که ترسناک و خوانند. سایهها را بدطینت میسایه

 ها، در متون فلسفی و ادبی، فرهنگِ نامهشوند. در اسناد تاریخی و زندگی
کند. مردساالر با تبدیل زنان به سایه، قدرت مردان بر زنان را ابدی می

وقیحانه حفظ می کاریِتحریف و دست آور زندگی که باهای شرمنابرابری
گذرد واقعی چه به مردان میگیرند. آنداستانی نام میشوند، ادبیات غیر

مطرح نمی اصالً گذرد یا چه به زنان میاست، مطرح است، مهم است و آن
شوند هایی توصیف میشود. زنان به شکل سایهاهمیت تلقی میشود یا بی

ها را تعقیب میند و یا با بدطینتی آنادان روانکه یا مطیعانه به دنبال مر
شوند. به همین تلقی نمی تیبااهمعنوان موجوداتی گاه بهکنند. ولی هیچ

می« مرگ و نفسانیت»علت جرج باتای فیلسوف امور جنسی در کتاب 
آورد می حساببهاش سایرین را دو ساد در زندگی» :پروا بنویسدتواند بی

 ییجابهارضا شدن در سلول تنهای خود داشت او را ولی تصوری که از 
)این قبیل نظرات تا قبل از  ۴«.شوددیگران  حق منکر یکلبهرساند که 

شد(. البته ساد در جوانی ظهور جنبش زنان با هیچ اعتراضی مواجه نمی
 زنانِ ؛اول زن بودند یدر درجه دیگرانشده بود. این  حق دیگرانهم منکر 

هیچ اهمیتی برای باتای ندارند. دونالد توماس هم که یکی از  واقعی. نتیجتاً
تواند ادعا کند که خر ساد است به همین ترتیب میأنویسان متنامهزندگی

تفاوت  شیرفتارهابا همه  کامالًهای ساد های موجود در داستانرحمیبی»
در داستان عمدتاً»های جنسی ساد که هوس توماس اصرار دارد ۵«دارد.
زنانی که در سراسر زندگی  یهای تلنبار شدهبدن ۶«اندش ارضا شدهایها
استفاده قرار گرفتند با تحریفرحمانه و به دور از وجدان ساد مورد سوءبی

. توماس که برای بیشوندمی های حقیر و انکار واقعیت نادیده گرفته
هم ابا ساد به زنان از تحریف تاریخ  یِهایگریوحشاهمیت جلوه دادن 

 کند.فکرمابانه قربانیان را ناپدید میندارد با تردستی روشن
سختی واقعی كار ماركی دو ساد این نبود كه به کتک زدن یا اعامل »

جنسی نامعمول با برخی از دخرتانی كه اجاره كرده بود گرایش 
اول قرن  یههای نیمداشت، بلكه مشكل این بود كه در سال

شان را كه كسی حرفن زنان و امکان اینهجدهم امكان شكایت كرد
 ۷«بشنود بیشرت بود.

فروشان را از تن وضوحبهشاید بد نباشد اشاره کنیم که نظام فئودالی 
 اساساً داشت و دعوی علیه اشراف بر حذر می یمراجعه به پلیس و اقامه

را  آیا باید ساد»ای به نام در مقاله دوبووارهم در این کار موفق بود. سیمون 
کند که منتشر شد کاری می 1950های که اولین بار در سال« بسوزانیم

شالق زدن چند  درواقع»ش کمابیش نامرئی شوند. اجنایت ساد و قربانیان
القمر دختر)!( به ازای پولی که از قبل در مورد آن توافق شده است شق

به او قدر چنین کاری را بزرگ کرد کافی بود که که ساد ایننیست. این
به شکلی مزورانه توسط  کامالًانسان  عنوانبه حق زنان ۸«مشکوک شوند.

ی گفتارریچارد سیور و آسترین وینهاس، مترجمان انگلیسی ساد، در پیش
درکی که همیشه از خود  ایبر منتخب آثار ساد نفی شده است. ساد بر مبن

 :ای به همسرش نوشتداشت در نامه
كردند كه توطئه و خیالو را زندانی منیاگر مقامات شعور داشتند ا»

جویانه و ای رسكش و انتقامگونهفلسفی را به کندوکاو  و  ؛پردازی كند
كردند و به او سابقه فرموله كند. بلكه او را آزاد میمطلق و بی

باشد. ولی جوامع سلیقه سوروساتش یهدادند كه مایمی ییرساحرم
چنین بود كه ساد كنند. اینمی تابند و محكومهای عجیب را برمنی

 ۹«ه شد.نویسند
اهمیتو بی خطرترکمعنوان چیزی گری علیه زنان بهجا هم وحشیدر این

تر از اهمیتتر از نوشتن تلقی شده است. قربانیان تروریسم جنسی ساد کم

نهایی هیچ یگذاری نتیجهن ارزششوند. ایقلمداد می« فلسفی کندوکاو»
و ناخودآگاه  خودجوش کامالًاخالقی نیست بلکه  گونه تضاد و اضطرابِ

 یبسیاری که به رشته های طوالنیِ ساد در نوشته نویسانِنامهاست. زندگی
یا هیچ  اندشدهواقعاند در مورد زنانی که مورد تعرض ساد تحریر درآورده

شیطان »در  دهند. نورمن گیرقرار می موردحملهگویند و یا آنان را نمی
 نویسد:پردازانه میو خیال بامالحت« الهی
ش تنبیه نشده بود؟ تازه مگر اكافی برای گناهان یاندازهبهآیا او »

ش چه بود؟ چند دخرت و زن را كمی به درد آورده بود ولی اگناهان
شان به شكلی جدی صدمه ندیده بودند. چند كدامنه زیاد. هیچ

یك تجاوز نكرده بود. بیشرت زنانی به هیچدخرت را فریفته بود. ولی 
قرار گرفتند با رضایت و به ازای  استفادههایش مورد كه در عیاشی

آمدند دلیل میاین شان هم به آمدند. با كامل تعجب بعضیپول می
آثار  عاً یرسرز كلر بدبخت هم  حتاآمد... شان میكه از او خوش

یك هفته درد ماتحت  جراحتش التیام پیدا كرد و پولی كه برای
های مارسی هم بسیار سخاومتندانه بود. در مورد جنده نصیبش شد

چه بر شان پول گرفته بودند و آنباید گفت كه به ازای خدمت
 ۱۰«شان بدتر نبود.رسشان آمد از واقعیات معمول زندگی

به خشم آمده که چرا ساد، از این  است ساد انغبلِ مُ که یکی از ژان پوالن
 اند.ها زندانی کردهتجاوز به سایه به خاطررا  و مهم باارزشموجود این 
یك جنده در پاریس در كونی به كه  شدهاثباتآید كه به نظر می»

سال زندان دارد؟ به چند دخرت)!( در مارسی  کینیازده است: آیا 
شیرینی محرك جنسی داده: آیا این ده سال حبس در باستیل را 

دهد: باید یك ماه در ر زنش را فریب میكند؟ خواهتوجیه می
قدرمتند  یشامری برای خانوادههای بیبازداشت مباند؟ مزاحمت

زنش ایجاد كرده... باید دو سال در یك قلعه محبوس شود؟ او به 
دوران ترور(:  یبحبوحهكند فرار كنند )در رو كمك میچند میانه

كه ساد چند انند ددر مادلونت زندانی شود؟ همه می سال کیباید 
و بعید  بناپارت حمله كرده كه به اطرافیان   كتاب موهن منترش كرده

سال در  14نیست تظاهر به دیوانگی كرده باشد. آیا این کارها 
سال در سن پالژی را توجیه می شارنتون، سه سال در بیسرت و یك

های فرانسه یكی بعد از كند؟ آیا هنوز مسجل نشده كه دولت
 ۱۱«كردند كه او را زندانی كنند؟ای استفاده میهر بهانه دیگری از

آورد و نه از دالیل واقعی پوالن نه از جنایات واقعی ساد سخنی به میان می
تخیلی است. ولی  کامالًش. تعریف او از ارتباط بین این دو ازندانی شدن

 عنوان قربانی تجلیلساد بهقلم از این عدم دقت تخیلی نیست.  ینتیجه
 افتند.، قربانیان ساد از قلم میکندمی

ها و تعرضات ساد علیه یازیکنند دستساد تالش می نویسانِنامهزندگی
که این باوجوداهمیت جلوه دهند و )زنان و دختران را توجیه کنند، بی

خصوص ها را انکار کنند. بهمدارک اثبات این جنایات موجود است( آن
 رز کلر که اولین قربانیِ  یربایی و شکنجهاهمیت شمردن آدمبرای بی

ناپذیری های خستگیش موجود است تالشاساد بود و مدارک فروشِتنغیرِ
 شده است.

 موردقبولفروشان هرچقدر هم وحشیانه باشد یک واقعیت خشونت علیه تن
پرسند چه کسی نویسان با تعجب و تمسخر مینامهزندگی است. زندگی
ند. حق مرد بر لذت ابرای استفاده کردن« دختران»ین است که حاشا کند ا

که بخواهد، مقبول است، حق طبیعی است. لذت جنسی  هر طورجنسی، 
تلویحی استفاده از زور، فریب و خشونت را توجیه  طورِبه لحاظ تعریف یا به

زند بیفروش میجسم و روان تن یسالمتبهای که این کارها کند. لطمهمی
. استارزش اش بی، حقی ندارد و دعویداردنست او ارزشی معناست. خوا
هیچ اهمیتی ندارد. آزادی، این  فروشان مطلقاًزور علیه تن استفاده از

کند که در ارتباط با خواست جنس ، فقط وقتی معنا پیدا مییتوخالعبارت 
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شود. برای زنان، آزادی تنها و تنها به معنی آزادی استفاده نر مطرح می
 از آنان است. مردان
)چه حسن تعبیر « رز کلر یواقعه»ساد هم وقتی از  نویسانِنامهزندگی حتا

ای شان کار خبیثانهکنند قبول دارند که قهرمانظریفی!( صحبت می
گو فروش بود و یا دروغکه قبول کنیم رز کلر یا تنینا مگر ـمرتکب شد 

بنابراین بر ؛ بت نیستمستوجب عقواز او  ساد یهکه در این صورت استفاد
 گو. حقیقت، اینفروش بود و هم دروغاند که ثابت کنند او هم تنآن شده

گو. ولی در فروش بود و نه دروغکند چون نه تنشان دشوار میکار را برای
نویسان برای تعیین نامهستیز دست زندگیزن یچارچوب یک جامعه

هر زنی که  چراکهاست فروش معیارهای خودشان باز است. رز کلر تن
 چراکهفروش است فروشی خواهد کرد. رز کلر تنگرسنه و بیکار است تن

توانیم با اطمینان تصدیق زندگی او نداریم و نمی هرلحظهاطالع دقیقی از 
گوید که او فروش است چون ساد میفروش نیست. رز کلر تنکنیم که تن

که شکنجه شد و این فروش است چون بعد ازفروش است. رز کلر تنتن
 یهمه چراکهگو است ساد پول قبول کرد. رز کلر دروغ مادرزنفرار کرد از 

مردان را به تحمیل عمل جنسی  کهیوقتخصوص هگویند بزنان دروغ می
گوست چون ساد گفته که او دروغکنند. رز کلر دروغمتهم می عنفبه 

کند داستان ابت میگوست چون پول گرفته که این ثگوست. رز کلر دروغ
در  اصالًگوست چون تا پول بگیرد. رز کلر دروغ درآوردهرا از خودش 
کتاب انگلیسی قهرمان عددی نبود. هوبارت ریلند مترجم  مقایسه با سادِ

یک داستان »کند که رز کلر ادعا می (ساد ی)نوشته« آدالید برانسویگ»
قیق جزئیات اعتبار جفری گورو با تحلیل د 12«.درآوردتخیلی از خودش 
نمی مسلماًمجروح شده  یسختبهزنی که چنین »برد کلر را زیر سوال می

 یهصدم»کند که توماس اذعان می ۱۳«از دیوار باال برود. یراحتبهتوانسته 
 :گویدآمیز میو با لحنی سرزنش« جسمی جدی به زن جوان وارد آمد

 ۱۴«فروش باشد.گر او تنا حتاای برای توجیه این کار نیست هیچ بهانه»
های ساد به پردازد و در توصیف شکنجهله میأبه توجیه مس هرحالبهولی 

یکی دو ساعت تحمل رنج و چند لحظه ناراحتی که خیلی »: یدگوکلر می
و به مقدار پولی  ۱۵«پزشکان قرن هجدهم نبود.دندان نزدتر از رفتن سخت

را از منظر بازتری نگاه کردند و  لهأمردان معقول مس»و  ؛ارزیدکه گرفت می
 بیوگرافیِ  یهدانالد هیمن نویسند ۱۶«فهمیدند که این فقط یک اتفاق بوده.

بسیاری از مردان با همین »دهد: می نحس را سر آوازِانتقادی نیز همین 
رسند و بسیاری از دختران )!( بدون شک از موقعیت ها به لذت میشیوه

آنجال کارتر در یک  ۱7«بود. یمؤثر وی مُسکِنِکردند. پول داراستفاده می
به اخاذی رو آورد و »شبه فمینیستی مدعی است که کلر  ادبیِ ینوشته

تصنع ادبی که  یکارتر با ورود به قلمرو ۱۸«سرزنش کند! کیست که او را
رابطه مرا شادمان می موضوعِ» :نویسدبود می آقاپسرانتاکنون مختص 

سوم جامعه،  یهای برشت را دارد. زنی از رتبههکند. کمال و روشنی نوشت
یک گدا، فقیرترین فقرا، فساد اخالقی ثروتمندان را به سالحی برای زخم 

-با خیال سطحهم باًیتقرکارتر  بافیِخیال ۱۹«کند.ها تبدیل میزدن به آن

 دهد:بافی هیمن است. هیمن هشدار می
کاری را  واقعاً یا او کرد. آنباید فرض کنیم که ساد داشت کیف می»

طور که ژید خواهد انجام دهد؟ هامنکرد میکرد که احساس میمی
کند و از کجا ادای داند تا کجا احساس میگاه منیگفت: فرد هیچ
. این ناروشنی است که احساس را تشکیل آوردیدرماحساس کردن را 

 ۲۰«دهد.می
واقعی محروم  را از زندگیِ شکلی رز کلرترین ولی روالن بارت است که به کثیف

 معنا حفظ کند:ساد را در نثری خوشگل هرچند بی یکند تا اسطورهمی

چند که ایش نیست هر گیرم منچیزی که من از زندگی ساد می»
اش منایشی عظیم بود. برداشت من در جدایی کامل از ارزشی زندگی

کند. او مردی بود که به خاطر است که لذت منت تولید می
ش از سوی کل جامعه رسکوب شد. من به دنبال تعمق جدی اتشهو 

ای دیگر در میان در مورد یک رسنوشت نیز نیستم. بلکه به نکته
ساد که دوشیزه روسه یا  سایر نکات اشاره دارم. به روش روستایی  

کند. وقتی رساغ جای مادمازل، میلی خطاب میا بههرنیت یا لپینه ر 
 ۲۱«کند...د اوست که توجه مرا جلب میرفت این خز سفیرز کلر می

 خز سفید ساد مهم است.
نویسان مینامهفکران و زندگیهای این روشنکه در حرف حسابیتحقیر بی

پول  یبینیم نصیب تمامی دختران و زنانی شد که ساد آزارشان داد. مبادله
 کند و هرهر جنایتی را پاک می ای دارد کهویژه قدرت)از مرد به زن( 

امی باشد و ع نویسِنامهیک زندگی ،گرچه گزارش ؛شودآزاری را منکر می
استفاده از پول برای خرید زنان، جادو  مقام. ظاهراًچه یک منقد ادبی واال

گونه جنایتی علیه زنان را مجاز جلوه میهر آسامعجزهکند. به طرزی می
چه رغم آنلیدهد. پول دادن به زن حکم کفاره را دارد. این موضوع که ع

 یهچ آزار واقعی صورت نگرفته یک نکتگویند هیانجام شده می واقعبه
ی بسیار مهم است. این را در مطالعات جرائم جنسی انستیتوی کینز

های اجتماعی معاصر عظیم تحلیل یه( و در مجموع198تا  188)صفحات 
تعبیر می طورنیابینیم که مستقیم یا غیرمستقیم آزادی جنسی را نیز می

که با مقاومت خواهند بکنند بدون آنمی یهر کارکنند که مردان 
، «راندهواپس»اند و یا «کشجانمازآب»شوند که یا  روروبهزنانی  یهاحمقان

زنانی که قادر نیستند واقعیت امور جنسی را بفهمند و بیان کنند. به 
ی پیدا مشکل گوارش»مارسی  یهمسموم شد فروشانِگیر، تن یهگفت

توماس علت این یبه گفته 22«شان را بدتر نکرد.کردند و این ماجراها وضع
کند( به پلیس ید میأیشان را تفروشان مارسی )که او مسموم شدنکه تن

گشتند صبرانه دنبال یک شخصیت منفی میبی»شکایت کردند این بود که 
به  2۳«دازند.بینش اشان را به گردنهایها و سرخوردگیبدبختی یتا همه
میت تصادفی بود... ساد هیچ روشن است که مسمو» :هیمن یگفته
و البته استثنائات را هم  2۴«برای کشتن آنان نداشت. یتصورقابل یهانگیز
العمل به دفاعیات در عکس 1952: ادموند ویلسون در سال برشمردباید 
گرفت می واری که از جنایات ساد توسط مردان اهل ادب صورتدیوانه

از آب ساد هیچ مدرکی موجود نیست که نشان دهد هدف»چنین گفت: 
. ه استها کشتن دخترها )!( و یا حداقل ایجاد نتایج دردناک نبودنبات

له أدهد که مس)!( نشان می هارفتار خود ساد بنا به گزارش یکی از دختر
د به وقتی در چارچوب گفتمانی که بر سر ساد وجود دار 2۵«عمدی بوده.

« هایکی از دختر»شهادت  حاضرشدهکنیم که این حرف ویلسون نگاه می
 خوریم.را قبول کند یکه می

ساد  گویان ساد، مادام دومونتروی مادرزنِتملق یهالبته آماج خشم و کین
است، یعنی تنها زنی که در زمان حیات ساد کوشید جلویش را بگیرد. 

نال استراتژی حذف را در پیش میمال و ممنتقدان در مورد قربانیان بی
توان حذف کرد. او مسئول زندانی شدن گیرند. مادام دومونتروی را نمی

او در  عالوهبهساد در ایتالیا و صدور چند حکم حکومتی علیه او بود. 
جات دهد و مراحل مختلف زندگی ساد سعی کرد با پول او را از دردسر ن

تی دهد. زندگی مادام دومونتروی ی و همسرش آشیساد را با زندگی زناشو
رانیعنوان یک زن فعال، یک مادر، زنی که برای محدود کردن شهوتبه

ساد  نویسانِنامهیک مرد وارد عمل شد، برای زندگی یهای ظالمانه
او  2۶«.تنها هدف او نابودی دو ساد بود» :گویداست. گورر می تحملرقابلیغ

گوید او به ارتباط ساد با دختر و میدهد هایش ادامه میزنیبه گمانه
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رساند  ییجابهاو را »کرد و این حسادت ش حسادت میاکوچک
توانست به ساد حمله کرد و که تا سی سال بعد تا جایی که می

بسیاری از زندگی یبنا به گفته 27«او را به خاک سیاه نشاند.
اش خواست ولی ساد دست رد به سینهنویسان، ساد را مینامه

به توطئه  جهیدرنترفت و اش سر میکار بود و حوصلهزد، بی
جو و سادیست بود که تصمیم علیه دامادش پرداخت. زنی انتقام

بود و  ینارنجنازکگرفت ساد را به قربانی خود تبدیل کند. 
شد های ساد میگریهایی را که در مورد وحشیتحمل غیبت

کشتن او ترغیب کند. مینداشت بنابراین سعی کرد دولت را به 
ش را شوهر بدهد که ساد مانع این کار اخواست دختر کوچک

همه زنانی که در کار مردان  چراکهو شریر بود،  رحمیبشد. 
ند. ادموند ویلسون کمی لطف ارحم و شریرکنند بیدخالت می
به ساد را  یشود خانوادهنمی !نه» :گویددهد و میبه خرج می

این منتقدان  ازنظر 2۸«ش سرزنش کرد.انزندانی کرد خاطر
را  هردوشانکه ساد زندگی  یمادام دومونتروی، مادر دو دختر

هایی که رنه پالژی در سالرا ها کسی که فرزندان آن تباه کرد،
کرد های ساد با او زندگی میجنایت دستِ عنوان همبه

گونه همدردی نیست. در ادبیاتی که سرپرستی کرد، الیق هیچ
حورش ساد است این زن شخصیت منفی داستان محسوب م

کرد، می سوءاستفادهرحم که از قدرتش شود. شخصیتی بیمی
سادیست بود، خطرناک بود و او بود که باید جلویش گرفته می

 شد.
در سراسر آثاری که در مورد ساد نوشته شده، مادر ساد و رنه 

. زنان اندهقرارگرفتپالژی کمابیش و هر از گاه مورد توهین 
و دوستان ادبی ساد با خرسندی  ترندمهمدیگر برای ساد 

ها که قادر نیستند رنج شخصی پذیرند. آنهای او را میاولویت
، مسموم شده و مورد تجاوز شدهشکنجه، شدهربودهرا که 

 درازمدتتوانند رنج پیچیده و بفهمند، چطور می قرارگرفته
درک کنند. به مادر ساد زنی را که در اسارت قانونی است 

به خاطر مُردن هم  حتاشود که به مذهب پناه برد. انتقاد می
شود چون ساد وقتی خواست به مالقات او در سرزنش می

بستر مرگ برود دستگیر شد. رنه پالژی به خاطر ترک ساد و 
)که هنوز معلوم نیست کار او  شیهانوشتهدستبرای سوزاندن 

د. او را به خاطر پیر شدن، چاق شوبوده باشد( سرزنش می
 ازلحاظکه کنند. او به خاطر اینشدن، کور شدن سرزنش می

یلی خ چون ـشود است نیز سرزنش می شدهسرکوبجنسی 
گو نبود. ولی او به خاطر سالساد را جواب مشتاقانه اشتهایِ

تالش کرد مانع  کهنیا به خاطراش به ساد، های وفاداری
تالش برای دستگیری مادرش  به خاطرد، ش بشوازندانی شدن

جسمی و جنسی  یاش با ساد در شکنجههمراهی به خاطرو 
شود. خشونت ساد علیه رنه ساله سرزنش نمی 15دختران 

ید أیتمهر  کامالًپالژی، برخالف خشونت او علیه سایر زنان، 
قانون را بر خود داشت. او شوهرش بود و اختیار داشت هر 

با او بکند. او شوهرش بود و این قدرت را خواست کاری می
گری ساد کرد. وحشیهم داشت که پول او را خرج کند و می

درماندگی عجیب رنه پالژی شد. باعث در زندگی بود که 
هایی که از زندگی ساد کابوس زندگی رنه پالژی در ستایش

 شود گم شده است.می

 ود:تان شها حفظکلمات را تکرار کنید تا این درس -
 نیکریون که به هرزگی متهم شده بود، سوزانده شد.

 ۱۵۶۹سال 
می« وورسبرگ یزیباترین دوشیزه»ش او را اباربارا گوبل که زندانبانان -

 سوزانده شد. یسالگنوزده، در نامیدند
 ۱۶۲۹سال 

مورد ، خانم پولر، چون خواهرش دست رد به سینه حاکم وقت زده بود -
 زجویان کلیسا قرار گرفت.گران و باتجاوز شکنجه

 ۱۶۳۱سال 
 ماریا والبورگا رونگ در یک دادگاه سکوالر در مانهایم -

 ی محاکمه شدبه جرم جادوگر
 آزاد شد« فروشی بیش نبودتن»و چون 

 ها در آیشتات متهم شدبار دیگر توسط دادگاه اسقف
 و زیر شکنجه اعتراف کرد

 نده شد.سوزا زندهزندهساله بود،  ۲۲ کهیوقتو سپس 
 ۱۷۲۳سال 

 با من چه کردند؟
 «مادر تخیلی یهشبک»رابین مورگان، 

چنان با استیصال به دنبال »گوید کند و میساد را تصویر می یهکامو جوهر اسطور
که در مورد ساد  هاییهنوشتدر سراسر  2۹«گی کشیده شد...هآزادی بود که به قلمرو برد

ناپذیری عنوان کسی معرفی شده که اشتهای پایانیکی دو مورد ساد به جزبهوجود دارد 
گر این اشتها را وحشیانه مجازات ناعادالنه و سرکوب یبرای آزادی داشته است؛ و جامعه

کرده است. طبق این نظر ساد یک غول بود. غول به همان معنایی که آن زمان رایج بود. 
خواند. ساد را غول می ۳۰«است آزادترین روحی که تاکنون زیسته»آپولینر او را  کهچنان
العاده دارد. تجاوز ساد به مرزهای جنسی و کیفیتی خارق به این معنی کهنامیدند می

ه است. انقالبی تعبیر شد چیزی ذاتاً عنوانبهاش چه در زندگیاجتماعی چه در آثار و 
شود می ای تعبیرچالشی رادیکال با جامعه عنوانبهاو  یهسکسوالیت یضداجتماعخصلت 

یک فراری از  عنوانبهبار حاکم بود. ساد گرانه و مرگهای جنسی سرکوبکه بر آن عرف
شود. یک نماد عظیم شورش در عمل و در ادبیات. نمادی یک اسطوره تصویر می قانون،

از عطش جنسی که مثل بمب یک تروریست نظام نهادینه را به انفجار و از هم گسیختن 
خواهد دهد که میی شدن ساد، استبدادی بودن نظامی را نشان میکند. زندانتهدید می

خواهد اجازه دهد که سکسوالیته سکسوالیته را محدود، کنترل و تحریف کند. نمی
شود. خود برود. ساد قربانی چنین نظامی تصویر می دوبندیقیبآزادانه به سمت ارضای 

طور ساد به یهبه خود داد. اسطور له با نظام رات مقابأاش کردند چون جرکسی که تنبیه
ویژه و این ادعای دروغین )اما بسیار مقبول( که ساد بیشتر عمرش را به خاطر نوشته

گونه چنان زنده نگاه داشته شده است. اغلب ایناش در زندان پوسید همنگارانههای هرزه
 یهاکشنمازآبجاای بود با مغزی بزرگ که برای شود که ساد در زندگی نابغهتصور می

بزرگ بود. او را به خاطر ولنگاری جنسی  ازحدشیبرا گرفته بودند  دورشحقیری که 
هایش وجود داشت زندانی کردند. او را در اسارت نگاه داشتند در نوشته خصوصبهکه 

کرد رفع کرد. او شد خطری را که برای نظم حاکم ایجاد میچون هیچ طور دیگری نمی
ت کرده بود ارزشأجر چراکهگرد قرار گرفت النه زندانی شد، تحت پیقربانی شد، ناعاد

آزادترین روحی که »های جنسی رادیکال را در زندگی و آثارش بیان کند. وجود او که 
شد. نظامی که هممحسوب می نظامبهتوهینی  خودیخودبهبود « تاکنون زیسته است
باید »بوی تحت عنوان ی در مجله پلیاکرد. اریکا یونگ هم در مقالهسازی را طلب می

 زندانی شد. اشیطبعشوخنوشت که ساد به خاطر « قید باشی که بخندیبی
اند و هم مسحور آثارش و هم مسحور زندگی او شده اندزدهقلمساد  یهکسانی که دربار

 اشتوان فهمید که اگر ساد یکی از این دو جنبه را نداشت آیا اسطورهنمی وجهچیهبه
زند مسحور زندگی یافت یا نه. ادموند ویلسون که آثار ساد حالش را به هم میدوام می

خورد مسحور آثار اوست. اوست. سیمون دوبووار که از زندگی ساد حالش به هم می
کنند.اش میبلکه تبلیغ کنندنمی لیوتحلهیتجزاند او را بیشتر کسانی که به ساد پرداخته
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های جنسی ساد در گیرد این است که وسواسها را میای که چشم آننکته
ها و مقاالتی که در مورد ند. کتاباند، بسیار هم رایجاکه ممنوععین این

دهند کنند و رازآلود جلوه میاند. او را رمانتیزه میمتعصبانه شدهنوشتهساد 
ها با کنند(. آناز او ارائه می یآلودوهم)به این معنی که عامدانه تصویر 

رد. رسانند که: ساد برای شما مُجا میبحث را به این یغاتچیتبلعِرق یک 
اید. برای تمام جنایات جنسی شده برای تمام جنایات جنسی که مرتکب

و برای تمام جنایات جنسی که تصورش را در  ؛خواهید مرتکب شویدکه می
ستید خواپرورانید. ساد رنج کشید چون کاری کرد که شما میسر می

گونه که شما ممکن است زندانی شوید. این بکنید. او زندانی شد همان
ش به ساد بخشیده امذکر است. آن آزادی که اعتبار طلب کردن« شما»

کنند. زجر ساد و قربانی ای است که مردان تصورش میشده آزادی
ـ فقط به این دلیل واقعی است که  یاهراندازهش ـ به هر علتی و به ابودن

شود. نویسندگان بیمارگونه اش کرده است. )ساد زندانی مییک مرد تجربه
گاه چنین کنند.( زندگی هیچ زنی هیچدر سقوط یک مرد کنکاش می

اند. ستایش نشده است. برای زجرهای هیچ زنی چنین به عزا ننشسته
مردان  یوجوجستهای هیچ زنی چنین در اخالقیات، اعمال و یا وسواس

 *زادی تقدیس نشده است.در مفهوم آ
ش، در اهای زنداندر نامه ژهیوبهساد را خود او  یهاساس محتوای حماس

ش خلق کرد. موریس اهایش و در داستاناهای فلسفی در هم و برهمبحث
ساد »لیبرتین است و مرید او ژیلبر للی که از اولین  هاینه که یک چپِ

ساد را بازنویسی کردند. در  زءججزءبههای دقیق و بودند توجیه« شناسان
. ساد برای خود درآوردند شدهرفتهیپذواقعیات  عنوانبهها را این فرایند آن

های بعدی به حماسه نوشت، هاینه و للی آن را احیا کردند، نویسنده
اش بازگویی و تعبیر و تفسیرش پرداختند. از آن دفاع کردند و به زیباسازی

 دست زدند.
و سرشار از غرور. کسی است که بر حق  جوستمبارزهش ایهاساد در نامه

)این را در « دادگاه مرا تنزل نمینامالیمات هیچ»شود. است و شهید می
گاه قلب من هیچ»از زندان ونسان به رنه پالژی نوشته است.(  1781سال 

اگر با این زنجیرهای لعنتی مرا به گور ببرند  حتایک برده را نخواهم داشت 
گونه که هستم در برابرشان ظاهر خواهم شد. بداقبالی من شه همانهمی

این است که خدا روحی مصمم به من داده که هرگز توان تسلیم شدن 
 ۳۱ «ندارد و تسلیم نشده است. من هیچ ابایی از رنجاندن دیگران ندارم.

نویسان ساد از مادام دومونتروی عرضه مینامهای که امروز زندگیچهره
این موجود  ازنظر»توسط خود ساد تصویر شده است. او نوشت کنند 

های وحشتناک کافی نیست. باید به هر طریقی که به مخوف، شکنجه
شد. قبول خواهی کرد که فقط ها شدیدتر میرسید این شکنجهفکرش می
 ۳2«را تا به این حد برساند. اشییجوانتقامتواند یک دیو می

هیچ کار  وقتچیهده بسیار ساده است: او دفاع ساد از هر کاری که کر
-او هیچ کهنیا. این دفاعیه دو بخش مجزا دارد. اول است اشتباهی نکرده

شد و ممکن بود مستوجب حبس کدام از کارهایی که به او نسبت داده می
 حتاها را ثابت کند. تواند آنکس نمیباشد را انجام نداده است. چون هیچ

گاه با حرف ساد مطابقت نداشت: شان هیچایهشاهدان عینی که حرف
جا که هم بنابراین از آن؛ ای بیش نبودشهادت یک بچه؟ او که خدمه»

که هر دوم این ۳۳«توان قبول کرد.ش را نمیاکودک است و هم نوکر حرف
کاری که کرده کاری معمول بوده است. این دو خط متناقض دفاعی که 

شوند که مبهمی می یهال شدن چهرآمیزند باعث برماغلب درهم می
ای که به همسرش نوشته اند. ساد در نامهمدافعان مسحور ساد از او ساخته

که نانون  سالهپانزدهدختر  5استفاده و آزار جنسی از نیز در مورد سوء

شان روم، مصرفها میبا آن» کند:برایش فراهم کرده بود از خود دفاع می
شان بگیرند. پسخواهند پسآیند و میدینی میکنم. شش ماه بعد والمی

دزدی و تجاوز به دهم )البته این کار را نکرد( و ناگهان اتهام آدمشان می
عدالتی وحشتناک است. قانون در این شود. این یک بیمن نسبت داده می

ها دختران باکره را برای جاکش یعرضه داً یاکگوید. در فرانسه مورد چه می
باکره باشد و شکایت کند، این  شدهعرضهاند. اگر دختری که هممنوع کرد

است که در جا و  سیرئخانمشود بلکه مرد نیست که مجرم شناخته می
مجرم تقاضای باکره هم  اگر مردِ حتامجازات خواهد شد. ولی  شدتبه

 یکاری را کرده که همه صرفاًکرده باشد مورد تنبیه واقع نخواهد شد. او 
کنم این دالل است که دختران را برای او فراهم کنند. تکرار میمردان می

ممنوع است و جرم محسوب  آگاه بوده که چنین کاری اکیداً کرده و کامالً
دزدی و تجاوز به بنابراین اولین اتهامی که در لیون در مورد آدم؛ شودمی

ن ام. آخالف قانون است. من هیچ جرمی مرتکب نشده کامالًمن زده شد 
 ۳۴«است که باید تنبیه شود نه من. ، اوکه به او مراجعه کردم یسیرئخانم
ساد استفاده از زنان یک حق مسلم بود، حقی که امکان نداشت تحت  ازنظر

که به خاطر عادالنه محدود و یا ملغی شود. او از این طوربههیچ شرایطی 
 اهگچیهو این خشم  ؛شد خشمگین بودتعرض به زنان مجازات می

بر این استدالل ساده  گناهی هم نهایتاً. ادعای او مبنی بر بیفروننشست
بارگی معمولی که در یک زن جزبهمن هیچ گناهی ندارم »استوار بود که 

ایشان متداول  یوخوخلقها و میان همه مردان در تطابق با گرایش
ی هاشد که جنایتساد فقط وقتی آشکار می یهعالیق برادران ۳۵«است.

 داد.مردان دیگر را توجیهی برای جنایات خودش قرار می

موضوع اصلی آثارش تعیین کرد. ریچارد  )لیبرتیناژ( را« گیهبارزن»ساد، 
ای که به یک مجموعه از آثار ساد نوشتهسیور و آستون واینهاس در مقدمه

التین لیبر مشتق می یاز کلمه« بارهزن»کنند که کید اشاره میأاند به ت
آزاد شده معنی  یهلیبرتین یک برد درواقعاست. « ادآز»شود که به معنی 

گوی رغم ادعای مترجمان تملقساد از این کلمه )علی یهدهد. استفادمی
« گیهبارزن»او( در تقابل با معنی اصلی آن قرار دارد. از نظر ساد 

بود. جنسی خود  وحشیانه از دیگران برای لذتِ یه)لیبرتیناژ( استفاد
« آزادی» غلطبهکرد. استبداد جنسی که گی را طلب میهلیبرتیناژ ساد برد
 ساد است. گِیمرده رترین سختنام گرفته جان

کمیت چیزهای وحشتناکی که  ازنظراست.  فیتوصرقابلیغ باًیتقرکار ساد 
سابقه است. ساد با تعهد متعصبانه و کند در تاریخ نگارش بیمطرح می

توصیف شکنجه و کشتار برای ارضای شهوت و لذت بردن از کاملی که در 
دهد این سوال مرکزی را در مورد ژانر پورنوگرافی در مقابل خود نشان می

کند )یا این فیلم را میدهد که: چرا؟ چرا یک نفر این کار را میما قرار می
 اش بیشتر انتقاماند که انگیزهتوضیح داده طورنیاسازد(؟ در مورد ساد 

اما چنین ؛ گرد قرار داده استای بوده که او را مورد پیگرفتن از جامعه
ی یگیرد که ساد یک متجاوز جنسی بود و پورنوگرافیتوضیحی در نظر نمی

 اش بود.که او خلق کرد بخشی از همین تجاوزگری
توان تجاوزگرانه توصیف کرد. لفظ تجاوز در مورد اخالقیات ساد را نمی

هتک  یهکامل شیو طوربهتواند کرد ضعیف است و نمییکاری که ساد م
پرده حرمت از جانب او را تصویر کند. در آثار ساد تجاوز فقط یک پیش

ست از ا کند که عبارتاصلی مهیا می یاست که زمینه را برای واقعه
تصور  یهزور پای چراکهیک بُعد اصلی است کردن تا مرگ. تجاوز  تکهتکه

مزه و تکرار، بی براثر مرورزمانبهی است. ولی همین کار ساد از عمل جنس
که با شکنجه شود مگر اینشود. به یک اتالف انرژی تبدیل میآور میمالل

ادبی  یهدر عرص snuffو اغلب با مرگ قربانی همراه شود. ساد یک خالق 
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 شوند، بهتکه میکند. قربانیان تکهقتل را طلب می تاًینهااست: ارگاسم 
آهسته روی شوند، آهستهزنده سوزانده میشوند، زندهصالبه کشیده می
شان شود، پوستشوند، سرشان قطع میشوند، خورده میسیخ کباب می

پاره  زوربهشود تا شود تا بمیرند. واژن و مقعد زنان دوخته میکنده می
میشان غذای داغ سرو شود. رویمیز استفاده می عنوانبهشود. از زنان 

هایی که ساد توصیف سوزد. برای لیست کردن وحشیگریشود و شمع می
، نیباوجوداهمان مقدار کاغذی که او مصرف کرده الزم است.  باًیتقرکرده 

های ساد مردان، زنان، توان انگشت گذاشت. در رمانبر چند موضوع می
د. شونگیرند و نابود میو تجاوز قرار می مورداستفادهپسران و دختران 

شان است اغلب مردان دستدر  و کنترلهایی که رو قرار دارند لیبرتن
هایی هستند که به خاطر جنسیت، ثروت، مقام و مسن و آریستوکرات

 یمثابهبه اساساًشان قدرتمندند. ساد سکسوالتیه این مردان را توحش
کند: هر عمل جنسی به ایجاد مقاومت بیشتر خدمت اعتیاد توصیف می

ونت بیشتری نیاز دارد. ارگاسم یعنی هر بار برای تحریک به خش؛ کندمی
طلبد. قربانیان هر بار باید حقارت و تعدادشان خشونت بیشتری می هر بار

 ازنظرهای باالدست بیشتر شود. هرکسی که نسبت به این آریستوکرات
تر باشد به خوراک جنسی نییوقعیت اجتماعی و یا توان توحش پاثروت، م
شوند تا مورد چین میمادران دست و شود. زنان، دخترانمی تبدیل

کاران از هر دو جنس و زنان تنتمسخر، ذلت و تحقیر قرار گیرند. خدمت
عضو میعِ گیرند، قطفروش آن جماعت اصلی هستند که مورد آزار قرار می

ند. این اعمال ارسند. اعمال لزبینی دکور این کشتارگاهشوند و به قتل می
قدر مردانه شوند. آنو برای مردان انجام می اندگرفتهشکلتخیل مردان  در

 ختهیدرآمحد اعالی گائیدن که با قتل  جزبهاند که سرانجامی تصور شده
 نخواهند داشت.

در بخش اعظم آثار ساد قربانیان زن بسیار پرشمارتر از قربانیان مرد 
جنسی بر  یسلطه ارِشود. ساد طرفدهستند ولی قساوت او شامل همه می

از زنان  نیباوجوداشناسد ولی همگان است: مردی است که هیچ مرزی نمی
 بیشتر نفرت دارد.

شوند. ولی به دستور عضو نمی وقت قطعِهای باالدست هیچآریستوکرات
در این حال  حتاها شود. آنها لواط میخورند و با آنخودشان شالق می
چه با رود و هر آنها میچه به آن. هربرخوردارند هم از کنترل مطلق

کنند با هدف به ارگاسم رسیدن خودشان است، به آن شکلی دیگران می
عنوان صفت اند. ساد ناتوانی جنسی را بهکه خودشان تعیین کرده

پیر تثبیت کرد: برای نعوظ و دفع منی جنایات هر چه  یهبارزن یهمشخص
نر برای این سیر صعودی شهوت در آثار آید. جرج استایتری الزم میسبعانه
 نویسد:اهمیتی قائل نیست و می« روز سودوم ستیصدوب»در  ژهیوبهساد 
طور خالصه با توجه به خصلت فیزیولوژیک و عصبی بدن انسان به»

توان به ارگاسم رسید و کلیت هایی که از آن طریق میتعداد راه
ت سکس جایی حدود محدود است. ریاضیا اساساً  ،های آمیزششیوه
استایرن با  ۳۵«های متعالی در کار نیست.شود. رسیمتوقف می 69
مرد برای اولین  کهیوقتاز » :گویدستیزی مختص به خودش میزن

ولی ساد  ۳۶«بار با بُز و زن آشنا شد فرق چندانی صورت نگرفته.
ش این است که مردان خیلی رسیع از چیزی که داشتهاحرف قاً یدق

 خصوص زن و بز.خواهد باشد، بهچه میشوند. هر ر میاند سی
کردند و به شراکت شان را مبادله میدر رمان ساد، مردانِ باالدست قربانیان

گذاشتند و یا جماعتی را بر اساس یک سکسوالیته مشترک و البته می
و این  ؛انجامیددادند. قربانی مشترک به ارگاسم مشترک میدرنده شکل می

مذکرش را به هم  گانِهکه مردان داستان و نویسنده و خوانندبندی است 
شان را هم با هم شریک میکند. مردان باالدست مدفوع قربانیانوصل می

کردند و این ها دفع و پاکیزگی جسمی را نیز کنترل میشدند. آن
خوردند و ها مدفوع میهاست. آنهای مرگ نازیاستراتژی یادآور اردوگاه

کردند تا بر کیفیت این مدفوع شان را کنترل میی قربانیانرژیم غذای
جا کارکرد دارد )مقعد هم های فرویدی اینکنترل داشته باشند. البته ارزش

وسواس فکری برای ثروت مادی(.  یحرص است و هم نشانه یهنشان
-خون یشود و مردان که مرحلهمدفوع مانند خون و گوشت هضم می

روند که ای پیش میاند به سمت سکسوالیتهاشتهخواری را پشت سر گذ
 خوارانه است.آدم تماماً

های اصلی ساد ژوستین و ژولیت زن دو تن از شخصیت کهنیادر مورد 
زنی آزاد استناد  عنوانبهبه ژولیت  ژهیوبههستند تفاسیر زیادی شده است. 

 ،ادهای مرد سشخصیت یهالعادبا همان سهولت خارق چراکهکنند می
داند چطور به لذت زند. اوست که میدست به قطع عضو و جنایت می

گی به آزادی برسد. هبرسد. چطور درد را به لذت تبدیل کند. چطور از برد
کرد است. ما ژوستین را داریم له، رویأاند که مسدوستان ادبی ساد مدعی
و  شودشود، از او هتک حرمت میگیرد، شکنجه میکه مورد تجاوز قرار می

بنابراین قربانی است. از طرف دیگر ژولیت ؛ این چیزها متنفر است یاز همه
شود و گیرد، شکنجه و هتک حرمت میرا داریم که مورد تجاوز قرار می

 گوید:کند. پس آزاد است. روالن بارت میکیف می
کند چون فریاد نشان قربانی است. او خود را به قربانی تبدیل می»

کند. اگر در هامن رشایط دشوار، آن زن ا انتخاب میفریاد زدن ر 
بارت( دیگر قربانی نبود و به  مورداستفادهکرد )لغت منی خارج می

شد. فریاد زدن و یا خالی کردن: این پارادایم  یک لیربتین تبدیل می
 ۳۷«رشوع انتخاب است. یک مفهوم سادی.

شود که: اگر بدیل میآشنا ت یهبه این موعظ« سادی مفهومِ» بیترتنیابه
( لم بده و کیف کن. در نباشیکنم که )و من کاری می حریف نیستی

ساد تجاوز به معنای جنایی آن  های نقادانه در مورد پورنوگرافیِنوشته
ذهنی از جانب کسی است که  گذاریِ یک ارزش یمثابهبه اساساً

ریک بودن کسی که همواره به هیستقرار گرفته است. همان  مورداستفاده
توانند و باید شان میهاییگساد، بارت و همپال ازنظرشود. زنان متهم می

 لذت. یمثابهانند مردان تجربه کنند: بهتجاوز به زن را هم یتجربه
آپولینر نگاه ساد به زنان را ستایش کرد و آن را پیامبرگونه دانست: 

ت و مادون تاکنون بوده است؛ برده، بدبخ کهچنانژوستین زن است »
-کند که او ظهورش را پیشخالف او، ژولیت زنی را بازنمایی مینسان. برا

    ۱۷۹۵ ، ساد،«خواباتاقفلسفه در »
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ای که فکر هنوز تصویری از آن ندارد. موجودی که از نوع بینی کرد. نگاره
 ۳۸«و جهان را نو خواهد کرد. خیزد، بال خواهد داشتبشر برمی

های گرافیپورنو یهای همهشخصیت یهاولی یهژوستین و ژولیت دو نمون
. یکی فرورفتهها اند که چیزهایی به آنهایی مومیهر دو عروسک .اندمردانه
کشد چه بیشتر رنج میآمیز است. هرش تحریکاکشد و رنج کشیدنرنج می

ش برانگیزاننده اکند که آزارش دهند. رنج کشیدنبیشتر مردان را تحریک می
شوند. پس تر میبرانگیختهش اگرانکشد شکنجهاست. هر چه بیشتر رنج می
با رنج کشیدن، دیگران را به اعمال رنج  چراکهشود او مسئول رنج خودش می

برد. در آثار کنند لذت میچه مردان به او میکند. دیگری از هر آندعوت می
ارباب یا قربانی به  عنوانبهکه موقعیت فرد « رویکردی»ساد )به قول بارت( 

رد به قدرت مذکر است. قربانی کسی است که آن وابسته است طرز برخو
 عنوانبههای آن را شود خود را با قدرت مردانه همراه کند و ارزشحاضر نمی

ن این مقاومت را کند. مردازند و رد میهای خود قبول کند. او فریاد میارزش
-زنانه از پاکی و خوبی مفهوم یهای مسخرهروی از برداشتدنباله عنوانبه

ناپذیر از زندگی در دنیای از پیش کنند. تحقیر، بخش جداییمیسازی 
تواند تصمیم بگیرد چه کند، بلکه ای است که در آن انسان نمیشدهتعیین

رود )از بین فریاد زدن یا دفع چه به او میکردش را در مقابل آنفقط روی
هکشد و قادر نیست مقاومتش را بکند. زنی که رنج میمنی( انتخاب می

دهد. تنها عملی عملی نشان میقدرت به نمایش بگذارد آن را در بی یمثابه
 دهد فریاد کشیدن است.که انجام می
ترین القلبلیبرتین هم خود را در تصویر قسی اصطالحبهآن زن 

ای کند. در اتحاد با او گوشهیابد بازسازی می)قدرتمندترین( مردی که می
ث در آثار ساد ؤنهای مکند. لیبرتینز آن خود میاز قدرت او بر دیگران را ا

همیشه زیردست همراهان مذکرشان هستند. همیشه برای ثروت و تداوم 
؛ ها امر شده که آناتومی زنانه داشته باشنداند. به آنها وابستهسالمت به آن
 حتاها و ها، رفتارها، سلیقهطور گفته. در سایر جوانب )ارزشیعنی ساد این

ها( زنان لیبرتین آن یای نظیر دفع منی توسط همهت بیمارگونهجزئیا
اند. خود ساد در زیرنویسی های ادبیترنس درواقعها ساد، مرد هستند. آن

ادعایش این  یبر ژولیت مدعی است که این شخصیت واقعی است. پشتوانه
تر باشد یک فرد هر چه حساس: »...ترندنتیبدطاست که زنان از مردان 

شر می ناپذیرِروی از قوانین مقاومتن طبیعت شریر بیشتر او را به دنبالهای
شوند ش میاکشاند. به همین خاطر است که زنان با حرارت بیشتری تسلیم
این  ۳۹«گذارند.و در قیاس با مردان، شر را با هنر بیشتری به نمایش می
جاری است. خواه پیام که زنان شرند و باید تنبیه شوند در سراسر آثار ساد 

خیر باشند یا شر. دنائت زنان و  یمربوطه نماینده زنِ هایِ این شخصیت
هنری سادی نفرت شدید از آلت جنسی زنان از موضوعات اصلی همه آثار 

نث چه مذکر بیزاری شدیدی نسبت به واژن از ؤهستند. کاراکترها چه م
برای  حتاه اغلب ترجیح دارد بلک تنهانهدهند. دخول مقعدی خود نشان می

پنهان باشد.  ازنظرمرد به حالت برانگیختگی برسد واژن باید  کهنیا
گویند که مقعد از واژن برتر است. می یروشنبهنث ساد ؤهای ملیبرتین
قرار می مورداستفادهپسران و مردان نیز در جنایات شهوانی ساد  هرچند

ام خصوصیاتی که شان به خاطر تمگیرند ولی این زنان هستند که پوست
شوند. در طرح ساد زنان کند کنده میها را از مردان متفاوت میآن

بیولوژیکی و احساسی  ازنظر چراکهشوند وحشیانه سالخی می
. اگر زنی به خود اجازه دهد ادعا کند که بر بدن خود حقی اندمشمئزکننده

جسمی از  گونه تظاهر جسورانه به کمالخورد. هربه ساد برمی شدتبهدارد 
ساد  کهیوقت حتاو به شکلی وحشیانه تنبیه شود.  جانب زنان باید شدیداً

از  ورزد مداوماًآزادانه برای زنان اصرار می نیجنسقطدو جا بر حق  یکیدر

را  نیجنسقطیعنی ؛ کندقتلی با بار اروتیک ستایش می عنوانبهاین کار 
مردانه  بروبرگردیبو  کسرهیدر متن نظام ارزشی خود که نظامی  کامالً

 دهد: نظامی که در آن زنان هیچ حقی بر بدن خود ندارند.است قرار می
اولین »گر مذهبی است ساد جان تی نونان جونیور که یک پژوهش ازنظر

لیندا برد فرانکه  ۴۰«.دفاع کرد نیجنسقطکسی بود که در اروپای غربی از 
کند که دفاع ورد و ادعا میآمی قولنقلاز نونان « نیجنسقطابهام »در 

از زمان تشکیل نطفه ممنوع  پاپ این کار را کهنیادر  نیجنسقطساد از 
داشت. او آثار ساد را در صف جنبش دفاع از  کنندهنییتعثیر أکرد ت
دفاع  نیجنسقطهای ساد از ارزش» :گویددهد و میقرار می نیجنسقط
 نیجنسقط ازنظرش چراکهکرد اما ساد از ارزش جنبش قتل دفاع  ۴۱«کرد.

یک عمل جنسی و شهوانی بود. در  نیجنسقطاو  ازنظرنوعی قتل بود. 
قتل زن  کند. این معموالًنظام ارزشی او بارداری همواره قتل را طلب می

انگیزتر هم تر حاملگی بود هیجانهرفتپیشو اگر زن در مراحل  ؛حامله بود
حشتناک برای زنانی که در جریان های وبیشتر از مرگ زیچچیهشد. می

کرد. این شدند ساد را راضی نمیغیرقانونی قصابی می یهانیجنسقط
 تحقق سکسوالیته ساد است.

شوند، مورد تجاوز قرار مینث و مذکر ناقص میؤهای مدر آثار ساد بچه
ویژه دنبال دختران رسند. مردان بهشوند، به قتل میگیرند، شکنجه می

شان شوند. اغلب مورد کنند تا معشوقهشان میند. گاهی بزرگخودشان هست
دهند و سپس به دوستان نزدیک مذکر ردشان میاستفاده قرارشان میسوء

قرار بگیرند و کشته شوند. وسواس ساد در مورد  مورداستفادهکنند تا 
 یخشونت جنسی علیه کودکان هر دو جنس از سوی نوکران ادبی او به جلوه

شود. جفری گورر میرادیکالیسم جنسی مترقی ساد تبدیل می دیگری از
جنسی  ازنظر. اندشرمیبساد کودکان کم سن و سال  ازنظر»نویسد: 

 طوربهکنجکاوند و از احساسات جنسی قدرتمندی برخوردارند. کودکان 
با  سالبزرگبه نظر ساد مردان  ۴۱«ند.اهای گوناگون منحرفطبیعی به شکل
 شوند.ها ارضا میخصوص کشتن بچهشکنجه و بهدیدن تجاوز، 
همسر توسط  عنوانبهتنها نه ـتعرض به مادر را نیز دارد  یهساد دغدغ

ای که همواره در رمان ش. استعارهاقربانی فرزندان عنوانبهشوهرش بلکه 
انگیزی ساد جاری است این است که پدران موجودات جنسی شگفت

ای که اگر جنده بودند شدهاحمق و سرکوب هستند و مادران افراد عفیف
یک فیلسوف  عنوانبهشان بهتر بود. ساد ماندند( وضع)یا جنده باقی می

 چراکهبدهکار نیست که انسان چیزی به مادرش  است معتقدمصرانه 
 زندگی بشری پدر است: یسرچشمه

واهمه نکن اوژنی )قهرمان زن( و همین احساسات را بپذیر که »
. اندگرفتهشکلمان اند. تنها و یگانه از خون پدرانطبیعی احساساتی
ها چه کردند عالوه آنمان نداریم. بههیچ دینی به مادران ما مطلقاً 

مان طلب کرده در عملی همکاری کردند که پدران کهنیا جزبه
مادر  کهیدرحالخواست بودند؟ پس این پدر بود که تولد ما را می

 ۴۲«فقط رضایت داد.
 ساد است. گفتمانتحقیر مادر بخش الینفک 

مان بدهکاریم دیوانگی است. که چیزی به مادرانتصور این»
قدردانی باید بر چه استوار باشد؟ آیا باید متشکر بود که کسی او را 

 ۴۳«ترشح کرد؟ گائید و از او چیزی

کند، یکی از سناریوهای مهم سادی، دختری است که به مادرش حمله می
آبرو کند به تجاوز و شکنجه گردن بگذارد، او را تحقیر و بیوادار میاو را 
های ساد در مورد زنان کند. ایدهاز کشتن مادرش کیف می تاًینهاکند و می

های او در مورد زنان و است. ایده بازشدهو آزادی جنسی در سراسر آثارش 
قرار است تن ها ابایی ندارد. زنانآزادی جنسی محدود است و از تکرار آن
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کند وقتی بهترین خدمتی که سکس شما به طبیعت می »...فروش باشند: 
شما برای  کالمکیکند. به است که در خدمت سکس ما فاحشگی می

 ۴۴«اید...گائیده شدن به دنیا آمده
 گذارد:اش بر زن را به اجرا میمرد هنگام تجاوز حق طبیعی

حق داده که آرزوهای خودمان  گاه مسلم شد که طبیعت به ماو هر آن»
شود که ما به همه زنان اعامل کنیم این نیز مسلم می وچراچونیبرا 
 چراکهانحصاری،  طوربهها را وادار به تسلیم کنیم. البته نه آن میدارحق

موقتی. ]دکرتین عدم  طوربهام. بلکه در آن صورت خودم را نقض کرده
قوانینی بگذرانیم که زن را  میدارحقتوان انکار کرد که ما تصاحب[ منی

خواهد تصاحبش کند تسلیم های مردی که میکند به شعلهوادار می
 طوربهتوانیم این حق است و ما می راتیتأثشود. خشونت یکی از 

 ۴۵«قانونی آن را به کار بگیریم.
فرهنگ »متفاوت در  یگرایانهچپ کریستوفر الش هم در یک موضوعِ

جنسی بلکه  عنوان آغازگر رفتار نوین اشتراکِاد را نه به، س«خودشیفتگی
کیش »بورژوایی )و  یهشناسد که سقوط خانوادکسی می عنوانبه

دفاع »الش، ساد  یبه گفته ۴۶کرد. ینیبشیپآن( را « گیهزنان احساساتیِ
کرد؛ چیزی که امروز فمینیستبینی میاز حقوق جنسی )!( زنان را پیش

ها هم بهتر متوجه نامند... او از فمینیستنان بر بدن خود میها آن را حق ز
شوند منتهی می کجایبه  تیدرنهاداری های سرمایهشد که تمام آزادی
به نظر  ۴7«لذت بردن و لذت رساندن. شمولِجهان ییعنی همان وظیفه

شود که او جا ناشی میالش از ساد از این خاص و عجیبِ رسد خوانشِمی
ها را درک فمینیست ازنظرانسجام و کمال جنسی  یهت مقولحاضر نیس

لذت  یلذت بردن در مورد زنان به وظیفه یکند. در دنیای ساد وظیفه
در صورت کوتاهی از آن، سکس  که شودبردن از لذت دادن تبدیل می

مرگ. این نظریه که  یسوبهماند که بود: مسیری اجباری همان چیزی می
ها برای حقوق جنسی بود از نظر پوچ های فمینیستتهخواس تازِساد پیش

سادومازو: »کند که در بودن تنها با نظریه جرالد و کارولین گرین رقابت می
 ۴7«ساد هر چه بود سکسیست نبود.» :نوشتند« آخرین تابو

باورهای مشترک مردانه باشد.  در آثار ساد نیست که خارج از قلمروِ  زیچچیه
من »، تصور ساد از داستان عاشقانه چنین است: تمانگفدر داستان و در 

: تنها راه رسیدن به قلب زنان، راه عذاب است. به هیچ راه امگفتهبارها به تو 
 است: نیچنهمو تصور ساد از سکسوالیته  ۴۸«دیگری مطمئن نیستم.

نیازهای هیچ هیجانی  ،تر از شهوت نیستهیچ هیجانی خودخواهانه »...
اید فقط و ر شدهاز شهوت پُ  کهیوقتز شهوانی نیست. خطیرتر از نیا
کند ای که به شام خدمت میخودتان باشید. ابژه مشغولدلفقط باید 

همیشه باید نوعی قربانی تلقی شود که رسنوشت او را به خشم آن 
 ۴۹«کنند؟هیجان سپرده است. آیا متام هیجانات قربانی طلب منی

شوند و از تر بیان میاغلب با الفاظی عامیانهند که اها اعتقاداتی رایجاین
تجاوز،  یخصوص در قلمروشان با اِعمال قوانین مردساالرانه بهحقانیت
مردان  کردِبا عمل کامالًها کنند. آنمثل دفاع میو تولید وجرحضرب

چه ممکن است با موعظه)اگر اندخوانهممورد زنان معمولی معمولی در 
آور، تکراری و شنیع مالل باوجودباشند.( اگر آثار ساد خوان نهای آنان هم

ها پیش به بخشید مدتهای رایج را تجسم نمیش این ارزشابودن
فراموشی سپرده شده بود. اگر خود ساد یک تروریست جنسی یا یک 

ها را تجسم نمیاش همین ارزشجنسی نبود و در زندگی یخودکامه
های کسانی که او را ط و توجیه کردنتوانست از تحسین منحنمی ،بخشید

یک انقالبی، قهرمان یا شهید تصویر کردند برخوردار شود. برای مثال 
اولین کسی است که در »روح خود نوشت که ساد ریچارد گیلمن در نثر بی

هایی گفت که متفاوت از آن چه جامعه دوران مدرن با قدرت از خواسته

چه ساختارهای اخالقی موجود مردم را نیین کرده بود، بود. متفاوت از آتع
 ۵۰«کردند.به آن مجبور می

زند یا منحرف اهمیت ساد در این نیست که ساز مخالف می کهنیاباالخره 
به مذاق  بودن است. عنوانی که مسلماً« هر مردی»ش در ااست. اهمیت

آید ولی هر زنی که دقت کند قدرت خوش نمی یهیک آریستوکرات تشن
واقعی در ساد به نمایش می ییافت. معادله درخواهداین تعریف را واقعیت 

زند متجاوز و کسی که کتک می نگار = قدرتِهرزه آید چنین است: قدرتِ
  مرد. = قدرتِ
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شک » :به من نوشت 79ژوئیه  20 یهطور که رابین مورگان در نامو همان *
چنین توجیه نشد، برایش عذر آورده وقت ایننکنید که جنایات هیچ زنی هیچ

 «نشد، رمانتیزه نشد، به عرش برده نشد و شکوهمند جلوه داده نشد.



 های سازمان زنان هشت مارسفعالیت گزارش خبشی از
 ۶۷و تابستان  ۰۶ی عام زندانیان سیاسی دههقتل گردسالمین ۲۸در 

 
 گزارشی از آکسیون اعتراضی در سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در لندن

 2016اکتبر  1ماه سپتامبر و  24شنبه 

های اعرتاضی در آکسیون 2016اکترب  1ماه سپتامرب و  24شنبه 
و  60 یزندانیان سیاسی دهه عامقتل گردسالمین 28داشت بزرگ

گروه  شکل زنان هشت مارس به همراهت از جانب 67تابستان خونین 
 برگزار گردید. اعدام و شکنجه ضد  

 از مبارزات مردم ودر این آکسیون اعرتاضی منایشگاه عکسی 
رسنگون باد »بود. شعار  شدهدادهبر روی زمین قرار  باختگانجان

به اعدام و شکنجه »، !«آزادی زندانیان سیاسی»، !«جمهوری اسالمی
زنان هم یاهیپاکه مطالبات  ییپالکاردها نیچنهمو  !«پایان دهید

احتیاجی ندارند،  زیستزنلغو حجاب اجباری، زنان به حامیان  چون:
بدون ستم و  یاجامعهی دین از دولت، لغو سنگسار، زنان برای یجدا

 .، قرار داشتکردیممنعکس را .. و. کنندیماستثامر مبارزه 
دند با عابرینی که به متاشای فعالین تشکل زنان هشت مارس تالش کر 

را  صحبت کرده و دلیل برگزاری آکسیون ستادندیایممنایشگاه عکس 
زندانیان  عامقتلتوانستیم علت می ما افرادی که شان توضیح دهند.برای

تحت  شدتبهتوضیح دهیم شان برایرا  67و تابستان  60 یسیاسی دهه
 گشتار دمین سالگر 28ناسبت ن هشت مارس به مکمک مالی و گرفنت بیانیه امسال سازمان زنادادن انی بودند که با و از میان آنان کس گرفتندیمقرار  ریتأث

. یک پدر و پرس کردندیمپشتیبانی خود را از این حرکت اعالم  ،میلاییت رژیم جمهوری اسالمی و دادن در محکوم یاورقهزندانیان سیاسی و امضای 
گفتند در ایرلند  هاآن. کنندیمشان ارسال دوستان یو به همهاعالم کردند که این اطالعیه را اسکن  هاصحبتو شنیدن  بیانیه پس از دریافت هم ایرلندی

بود  70دهه  یهاستینیفم. زنی که خودش از فعالین جوان دهدیمو کامکان هم  دادیمهم دولت انگلیس زندانیان سیاسی را مورد آزار و شکنجه قرار 
است که زنان در رسارس دنیا  دهیعقهم، بلکه با ما نیز کندیماسالمی دفاع  زیستزنگر و از این آکسیون در افشای رژیم جمهوری رسکوب تنهانهگفت 

این  . دخرت و پرس جوانی که برای خرید بهکندیمامپریالیستی است که در جهان حاکمیت  یدار هیرسمایک سیستم مردساالر  چراکهفرودست هستند، 
فعاالنه  طوربه. به آنان گفتیم که از مبارزات زنان و مردم ایران دیآیبرم شاندستاز  یکار چهکه پرسیدند  هاعکسمنطقه آمده بودند، پس از دیدن 

نیروهای مبارز  خصوصاً مان در افکار عمومی این کشور در پخش نظرات !اسالمی به ما یاری رسانید زیستزندر افشای رژیم جمهوری  !حامیت کنید
و پس از گذاشنت مقداری پول در صندوق کمک مالی برای ما  کنندیمو گفتند متام تالش خود را  قراردادندمیل خود را در اختیار ما ای هاآن !همکاری کنید

 موفقیت کردند. یآرزو 
 انگلستان -افغانستان( -ایران)فعالین سازمان زنان هشت مارس  

 ۲۰۱۶اکترب  ۱۰
 

 هلندکشتار زندانیان سیاسی در  گردسالاز آکسیون اعتراضی در  تصویری گزارشبخشی از 
 در میدان دام آمستردام  2016آگوست  20

 در آکسیون کنندگانرشکتهلند از  -افغانستان(  –سازمان زنان هشت مارس )ایران 
 فراخوان آکسیون از میز کتاب آمسرتدام
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 بروکسلکشتار زندانیان سیاسی در  گردسالدر  گزارش آکسیون اعتراضیای از چکیده

 2016شنبه اول اکتبر 
 

 ـطبق فراخوان قبلی شنبه بعد از ظهر اول اکترب در مرکز شهر بروکسل 
عام زندانیان سیاسی مین سال  قتل28به مناسبت ـ  پالس دو ال مونه

، یک آکسیون 60ی و دهه 67توسط رژیم جمهوری اسالمی در تابستان 
ی جوانان بلژیک و توسط کمیته ضی برگزار شد. در این آکسیون کهاعرتا

دهی شده ، سازمانبلژیک -افغانستان(-سازمان زنان هشت مارس )ایران
بود، فعالین این تشکالت و شامری از فعالین سیاسی ایرانی در بلژیک 

)تُرک، کُرد، عرب و  یرانیا ریغرشکت فعال داشتند؛ و بعضی از فعالین 
...( نیز برای حامیت و اعالم همبستگی با این مبارزات همراه بلژیکی 
 …شدند

در مقابل  تالش ما برای بازمنایی این اهداف، واکنش مردم بسیار متفاوت و ... 
ی بخش بود. پخش موسیقی اعرتاضی و انقالبی روحیهعمدتاً پرشور و انرژی

ن بازپخش مکرر چنیکرد؛ و هممبارزه در مقابل این فجایع را تقویت می
ای افشاگرانه به زبان انگلیسی که در آن از فتوای خمینی، اهداف قطعه

پرده  67ای در سال های چنددقیقهمرگ و دادگاه هیأتجمهوری اسالمی، کار 
داشت، بسیار تأثیرگذار بود؛ و مردم را وادار به توقف و توجه به تصاویر برمی
ها را دریافت کردند که بیانیهاست میمنود. مردم با تعجب و ناباوری درخو می

های ما متام شد و کنند و به همین دلیل در هامن نیم ساعت اول متام بیانیه
نیم ساعتی از این آکسیون  کهنیاما مجبور شدیم دوباره کپی کنیم و با وجود 

هم باران بارید اما درنهایت در همین یک ساعت و نیم نزدیک به هزار بیانیه 
 ...ای فرانسه، انگلیسی، عربی و فارسی پخش کردیمهبه زبان

 

 
 

کشتار زندانیان  گردسالدر  گزارش آکسیون اعتراضیای از چکیده
 کلنسیاسی در 

 2016 شنبه هشتم اکتبر
 یهادر کلن و سازمان یاسیس انیزندان تیجمع ی  با هامهنگ 1۵روز شنبه هشتم اکترب ساعت  
شصت و سال  یعنوان بازماندگان کشتار دههخود را به یصدا تا میگرد آمد دورهم ،گرید

که فراموش  میادآوری را به اتیجنا نیا خیتار تنهانه. میبرسان انیبه گوش جهان وهفتشصت
 یجمهور  کار  تیجنا یچهره هنشود بلک

و  میخشبینه م ؛مییافشا منانیز را  یاسالم
 میکرد. ما تالش کرد مینه فراموش خواه

در مورد اعدام  یاه جانبهاعرتاض هم
 ،یو چه فرد یچه گروه یانقالب نیمبارز

 .میداشته باش
سازمان زنان هشت مارس  یهاهیانیب... 
 یمبه همراه داشترا که افغانستان( -رانی)ا
جلب توجه رهگذران و مردم در  یبرا

ها آن کهنیا نیدر ح خواندند؛های روی زمین را میو مردم بیانیه میقرار داد یخال یهاقاب عکس
بود  یسنبل هر مبارز انقالب یخال عکس   البته قاب   .میکردیو با مردم صحبت م میکردیپخش م را

 دهیدفن گرد یجمعدسته یهاطور گمنام در گودالهو ب شدهاعدام یاسالم یجمهور دست ه که ب
 ..بودند.

اضافه منود  ونیآکس نیا دیأیاوان در تفر  یاو با عالقه میکردبرخورد  یبا زن هیانیدر پخش ب... وقتی 
و  میمناسبات را بر هم زد نیو ا میبرخاست سایکل یهایگر در مقابل دخالت زیما ن شیپ صدسالکه 
 ..است. یحرکت درست نیا
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 برمن کشتار زندانیان سیاسی در گردسالدر  گزارش آکسیون اعتراضیای از چکیده
 2016 سپتامبر 2۹پنجشنبه 

بعد از ظهر روز  المی،اس یجمهور  اتیجنا یدر جهت افشا ونیکسآ  یر برگزا یبرا
مارس در برمن، در  8سازمان زنان  نیفعال ما ی،سپتامرب، بنا بر قرار قبل 29پنجشنبه 

 شود،یدر آن برگزار م کالیراد یهاونیاکس عموماً شهر که  یمرکز  یهاابانیاز خ یکی
 و روهاین تیوجه به محدودتبا  ،ینگدر جلسات هامه یبند. مطابق جمعمیگرد آمد

یقرار شد که با ت م،یداشته باش یشرت یب تحرک کهنیا یبرا نیچنو همی توان جسم
 افشاگرانه در رابطه با کشتار یهاشعار و عکس خنتیبه گردن آو رنگ وهم یهارشت
به  ،یالماس یتوسط جمهور  1367تابستان  ،ژهیوبهو  60 یدر دهه یاسیس انیزندان

 .مینک و صحبت با مردم، اقدام هیالماع عیپخش وس
 یایکه مد یمعتدل ریرغم تصویعل ن،یاز عابر یتوجهقابلجالب بود که درصد ... 

در  رانیا یالماس یجمهور  اتیجنا گذارد، بایم شیبه منا یآملان از دولت روحان
عام از قتل حتاشستند به آن اشاره داشتند. چند نفر نیم گفتگو که با ما به یب افرادبود که اغل یرسکوب زنان از موارد یلهأ داشتند. مس ییسطوح مختلف آشنا

مارس و  8سازمان زنان  یگذشته یهاسال یهاهیعال اط قیطر را از یکشتار هم اخبار  نیا اتیجزئ داشتند و در رابطه با طالعهم ا 67در تابستان  یاسیس انیزندان
 کیها از نزدکه با آن یسخنان از مردم نیا دنیفراموش شوند. شن اتیجنا نیکه ا میبگذار دیو اذعان داشتند که نبا ودندب دهیشهر، شن یاسیس نیفعال ریسا
 ..بود. دوارکنندهیام اریبس مینداشت ییآشنا

 
 2016اکتبر  ۹ پالتاکی یجلسهگزارش 

 چه بود؟ 67و سال  ی شصتهدف جمهوری اسالمی از اعمال خشونت بر زنان مبارز زندانی سیاسی دهه
 

در اتاق پالتاکی  67ویژه سال ی شصت و بهی خشونت علیه زنان زندانی سیاسی دههپرداخنت به مسأله برای 2016اکترب  9در تاریخ یکشنبه 
زندانی سیاسی  هزاران یداشت یاد و خاطرههدف این بود که بتوانیم با برگزاری این جلسه ضمن گرامی گرد آمدیم، هشت مارس سازمان زنان

تر این بحث را عمیق« رسر دادند و رس  ندادند!»ها و رسکوب جنسیتی خصوص هزاران زنی که با تحمل انواع و اقسام شکنجهی شصت و بهدهه
حضور و « یزن زندانی سیاس»ی ی پدیدهمسالهاند تا به جنبش تالش کرده یندربردگان و فعالهبها بسیاری از جانطی این سال یم. هرچندکن

 کافی یاندازهبهبپردازند اما هنوز این مسأله  ،ای که جمهوری اسالمی به آنان روا کرده استی شصت و خشونت ویژهدهه زنان درپرتعداد 
عمیق نشده است، هنوز اهداف جمهوری اسالمی و نتایج آن رسکوب عظیم شناسایی و بازشناسی نشده است، هنوز حقایق زیادی از  روشن و

در این راستا از اند ناشناخته مانده است. زنانی که پا در راه مبارزه با مناسبات مردساالرانه در ایران گذاشته نسل جوان   خصوصاً د مردم و دی
در این بحث نقش بگیرند. با علم بر ، خواستیم ی شصت هم هستندکه هر دو از زندانیان سیاسی دهه« آناهیتا رحامنی» و «مینا زرین»رفقا 

شد به بحث گذاشت اما رفقای ما تالش شصت را از زوایای مختلفی می يکشتار دهه مشخصاً سالمی و های جمهوری اموضوع زندان کهینا
ی این پدیده بپردازند. یکی از زوایای مهم و ناشناختهی شصت به در دههی رسکوب جنسیتی و خشونت علیه زنان کردند با مترکز روی مسأله

حکومت اسالمی و تبارزات این رسکوب در زندان زنان برای استقرار  به رسکوبجمهوری اسالمی  نیازو  برخورد تاریخی ا مترکز رویب عمدتاً مینا 
امروزین این کشتار و نیاز به جنبش  راتیتأثبه بحث پرداخت؛ و آناهیتا هم با پرداخنت به برخی تجربیات در زندان به موضوع تبارزات و 

ای هم تالش کردند و عدهکه این اتاق حارض بودند، با جدیت بحث را دنبال می یصدنفر  حدوداً ی آن پرداخت. خوشبختانه دادخواهی و حواش
کردند که ای هم سواالتی را طرح میعده همچنینبحث کمک کنند و یا نظرات خود را با جمع طرح کنند.  این به غنای گریبا دخالت کردند
آیا برای  :دهددو راه کار را در مقابل پای ما قرار می تیدرنهااپوزسیون جمهوری اسالمی است. سواالتی که سواالت چالشی پیش پای  ءجز 

جنایات را تولید و بازتولید این  رضورتاً مناسبات و طلبانه در پیش گرفت یا سیستمی که این توان راهی مامشاتدادخواهی این جنایات می
در این  عمدتاً مترکز روی بحث خشونت و رسکوب جنسیتی تالش شد تا بحث نیاز به اما به علت ؛ رداشتبرای همیشه از میان بباید کند می

چون برای پیش برندگان این بحث روشن بود که بدون پرداخنت به موضوع ستم جنسیتی تحت حاکمیت جمهوری اسالمی و برود  شیپبهرابطه 
و نه  نه در جنبش زنان و نه در جنبش دادخواهی ؛واقعی صحبت کرد حل  توان از هیچ راهیهای این نظام منیکی از دیرک عنوانبهآن  گاهجای

 بود اما خود میدان   و بسیار تأثیرگذار که دردناک حالنیدرعآن دوره  بازگویی تجربیات زنان زندانی سیاسی  چنین هم. در جنبش انقالبی
 ای زنانهاز دریچه با بخش کوچکی از این جنایات و فقط ق بود تا به شکل زنده فقطبرای نسل جوان حارض در اتا این نسل یباتجربهپیوندی 

جمهوری شان. بعد نوع فعالیت سیاسیشان بود و بودن« زن»اول  یاین زنان در درجه« جرم»آشنا شوند و به قول یکی از دوستان بفهمند که 
و قفس تنگ سازی کند نان جامعه منونهی ز برای همه شکست تا بتواندکرد و در هم میگرا را تنبیه مینمی باید این زنان بلندپرواز و آرمااسال 

ادعایی «  زن مسلامن»توانست الگوی مردساالری  اسالمی را برای زنان جامعه معنا کند. جمهوری اسالمی فقط با کشتار، شکنجه و تهدید می
امروز . از این زاویه بوداین رژیم « بهشت موعود»ای از ها منونهن در زنداندر اصل وضعیت رسکوب زناخود را به زنان جامعه تحمیل کند. 

آوردها را برگیرد و از خطاها و دست بیندازدخواهد به شکل جدی آینده را تغییر دهد نیاز دارد به گذشته نگاهی جدی هر نیرویی که میهم 
رفع ستم  گاهجایای انقالبی خلق جهانی نوین همراه شدند اما هزنانی که در دهه شصت با آرمان ازجملهبه شکل جدی گسست کند. 

ی آن در سطحی دیگر. ای بود برای تعمیق مباحث و ادامهندیدند. این جلسه برای ما دریچه را متفاوت اجنسیتی را برای خلق این جهان بنیاد
 تک کسانی که با ما همراه شدند.با سپاس از حضور تک

 وش کنید:ها گانید در این آدرستو مباحث این جلسه را می
1. http://youtu.be/Qj6YXD5ZQ8k 
2. http://youtu.be/ZRCHk1PZa6o 
3. http://youtu.be/Y4UbZrZuRlU 
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 در لندن! اعرتاض به اعدام زینب گزارشی از آکسیون
کیل  یوند در منطقهبه اعدام زینب سکا نی در اعرتاضاکترب فعالین سازمان زنان هشت مارس آکسیو  22شنبه 
 لندن، برگزار کردند. در این آکسیون گروهی که ضد اعدام و شکنجه زندانیان هستند نیز سهم گرفتند. -برن 
اعدام زندانیان را  شکنجه و» ،«اعدام زینب را متوقف کنید!»آکسیون عکس زینب و پالکاردهایی با مضمون  در

به منایش گذاشته شد. برای برگزاری این  ... و «ستیز جمهوری اسالمیرسنگون باد رژیم زن» ،«متوقف کنید!
بود را وسیعا در بین مردم پخش  شدههیتهای که به زبان انگلیسی برای نجات جان زینب آکسیون اطالعیه

ها خرب شان از طریق برخی روزنامهآمدند و بسیاریما می طرفبههای زینب کردیم. مردم زیادی با دیدن عکس
  کردند.رزیابی میاگرانه قضایی جمهوری اسالمی را سیستمی رسکوبرا شنیده بودند و سیستم 

کنند اطالعیه را در شهری که ناراحت شده بودند ابراز کردند که تالش می شدتبهزن و مرد جوانی از ایران که 
اعدام بخواهند که به این اعدام و هر  هاآنکنند به دست دیگر ایرانیان و مردم شهر برسانند و از می یزندگ

رد کرد، بلکه اعتقاد  ردیگیمکل سیستمی که جان یک انسان را  تنهانهدیگری اعرتاض کنند. مردی از کشور هند 
. او اندندادهدیگری انجام  به مردم کار   ستم رازیغبهو  اندکردهداشت که مردان برای هزاران سال حاکمیت 

چرا باید این زن  گفتیم. او رندیگدستقدرت را به  جاهمهاعتقاد داشت که دیگر بس است و زنان باید در 
ش برسد اجا کشیده شود؟ دخرت جوانی که عجله داشت به اتوبوستا اگر همرسش را کشته است به اینجوان ح

با دیدن عکس زینب ایستاد و زمانی که برای او توضیح دادیم که چرا ما این آکسیون را برگزار کردیم، گفت که 
یم دیکنیمهر کاری که فکر  خواهمیماست و  خطر دررد که به اتوبوسم نرسم جان یک زن هیچ اشکالی ندا

قادر به ایستادن بود،  یسختبهکه عصا دستش بود و  سالانیمانجام دهم، به من بگویید. یک زن  توانم
محروم بود، اما  یزنی از طبقه کهنیارا امضا کند. پس از امضا با  !«توقف کنیداعدام زینب را م» بود: شدهنوشتهکه روی آن  یاورقهکه بتواند  ستادیانتظار ادر  هامدت

یک مادر و دخرت بسیار جوان به  !«ببخشید و از من همین را بپذیرید خیلی کمه ولی» :مالی ریخت و گفت یهاکمکو آن را در صندوق  درآورداش پول خردی از کیف
. او رو به مادرش کرد و گفت بردیمبود که زنی جوان در یک کشور دیگر در انتظار اعدام به رس  کنندهناراحتجوان بسیار و برای دخرت  دادندیمما گوش  یهاصحبت

مادرش  خواهد داد و در انتها به هامعلماش و و نگذاریم این اتفاق وحشتناک بیفتد. او گفت که اعالمیه را در مدرسه به دوستان ما هم باید برایش کاری انجام دهیم
 تواندیمنبا ناراحتی گفت که از این به بعد  داشتیبرمنو چشم از عکس زینب  کردیمنگاه  هاعکسبهزیادی  مدتگفت حداقل کمک مالی بکن. پرس جوانی که 

ود را در صندوق مالی خ و کمکمضا کرد شن را اپتی یصورت زینب را از یاد بربد، اطالعیه را گرفت و مشغول به خواندن آن شد و پس از امتام آن برگشت و ورقه
 ... ریخت و

بخشی از جنبش  عنوانبهجمهوری اسالمی و سیستم قضایی آن، بار دیگر نشان داد که ما  زیستزنبرگزاری چنین آکسیونی برای نجات جان یک زن و افشای رژیم 
این رژیم علیه زنان را در ابعاد گوناگون افشا کنیم تا از این طریق قادر شویم حامیت  هختیافسارگس یهاخشونت کهنیاانقالبی زنان وظیفه سنگینی را بر دوش داریم. 

 دو ساعت و نیم به پایان رسید.بعد از این آکسیون  و همبستگی مردم جهان را جلب کنیم.
 ۲۰۱۶اکترب  ۲۳/  انگلستان-افغانستان(-ایران)فعالین سازمان زنان هشت مارس 

 

 

 یون اعرتاض به سفر ظریف به هلندگزارش آکسای از چکیده

جمهوری  گرستیز و رسکوبرژیم زن یمحمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
هنک  وزیر واش با مارک روته نخستدور جدید سفر اروپایی اسالمی در

کامپ وزیر امور اقتصادی هلند در محل وزارت اقتصادی این کشور در شهر 
تجاری ایران در بین اعضای اتحادیه سومین رشیک  دیدار داشت. هلند الهه
 .استاروپا 
این آکسیون اعرتاضی  جمعی از فعالین سازمان زنان هشت مارس در... 

نه به جمهوری اسالمی، نه به امپریالیست»؛ برنهایی با شعار رشکت داشتند
و مطالبات  هاخواسته و دیگری که اکرثیت« ت!جهانی دیگر ممکن اس ها؛
نوشته شده بود را به ی ین ضد زن رژیم جمهوری اسالمقوان چنینهم ،زنان

ای در مورد این دیدار و افشاگرانه یچنین اعالمیهمنایش گذاشتند. هم
بود که  شدههیته هلندی فارسی و وضعیت زنان و مردم ایران به زبان

فارسی به دلیل خیس شدن قابل پخش نبود ولی بعد از  یاعالمیه متأسفانه
اعالمیه به زبان هلندی در بین عابرین پخش گردید. متامی قطع شدن باران 

و عکسجا بودند؛ شان آنیهااردها، پالکبرگزارکنندگان این آکسیون با پرچم
و داد؛ را نشان میافتد هایی که رسکوب و جنایاتی که در ایران اتفاق می

 ...های رژیم جمهوری اسالمی و دولت هلند پرداختندافشاگری از سیاست هایی به زبان هلندی و فارسی بهچنین با دادن شعار و خواندن پیامهم
شدیم. آنان با شعار؛ موزیک و سوت  روروبهها ماما، پرستار و باردار بودند طور اتفاقی با تظاهرات جمعی از زنان که اکرث آنهدر پایان آکسیون اعرتاضی ما، ب... 

ما برای »که به همراه داشتند نوشته بودند  ییپالکاردها یبر رو ها ای دولت هلند در مورد زنان باردار اعالم کردند. آنهزدن و سخرنانی، اعرتاض خود را به سیاست
یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس ضمن همبستگی و حامیت از «. گیریم در خانه یا بیامرستان زایامن کنیممیگیریم. ما خود تصمیم میبدن خود تصمیم 

 .. ها پخش کرد که مورد استقبال این زنان قرار گرفت.را در بین آن یهلندزبان ی اعرتاض به سفر ظریف به ، اعالمیههاآنون اعرتاضی آکسی
 ۲۰۱۶ژوئن  ۲۷ هلند -افغانستان( -سازمان زنان هشت مارس )ایران



  به زبان فارسی -اسیکشتار زندانیان سی گردسال مین۲۸به مناسبت  سازمان زنان هشت مارسبیانیه 

 است! یاسالم یسرکوب و کشتار دولت مجهور نیماش دنیدرهم کوب یواقع یدادخواه
 

و  گذردیم یاسالم یجمهور  زیستزن میبه چهار دهه از عمر رژ کینزد
سال  28خاموش نشده است.  یکشتار و رسکوب دولت نیماش یاقهیدق حتا

 یهادندهتنها چرخنه 60 دهه یاسیس انیزندان یجمعپس از کشتار دسته
از حرکت  یالحظه یاسالم یمرگ در دولت رسکوبگر جمهور  نیماش
 میاست. رژ افتهیتداومدستگاه اعدام و شکنجه و کشتار  کهبل ستاده،ینا

کشتار و  یهیبر پا یدار هیاز نظام رسما یعنوان بخشبه یاسالم یجمهور 
کشتار و  نیا رانیدر ااستوار است، فقط  یدولت یافتهیرسکوب سازمان

 یبدو  ان،یعر تیغااشکال به ک،یتئوکرات میرژ کی یرسکوب در چارچوبه
کوتاه به روند  ینگاه کهنیبه خود گرفته است. کام ا یو آشکارا مذهب

 میظهور و استقرار رژ ری، تصودر منطقه یاسالم یهادولت یر یگتقدر
 .کندیتر مم روشنه« ۵7نسل بعد از » یبرا حتارا  یاسالم یجمهور 

و به عقب  نیاز درون رسکوب خون یاسالم یچرا و چگونه جمهور  کهنیا
به  رحامنهیب یاسالم؛ حمله عتیبر رش یمبتن نیقوان نیدوراندن زنان؛ ت
 یجنبش انقالب نیرسکوب خون ؛یمذهب یهاتیو اقل هاتیاحزاب، مل

 یهاهیتالش کرد پا 67شصت و خصوصاً تابستان  یدر دهه پروراندند،یرا در رس م یگر یجهان دساخت  یایکه رو یاز جوانان انقالب یمردم و کشتار نسل
تداوم نظام ستم و  یسال رسکوب و ارعاب و کشتار برا 37موقتاً غلبه کند؛ تا باالخره امروز بعد از  اشیاملللنیو ب یداخل یرا محکم و بر تضادها دحکومت خو 
و  دنیو به بند کش یدار هیحفظ منافع رسما یتا نشان دهد کامکان برا ند؛یبنش کایو خصوصاً آمر هاستیالیبا امپر «کیپلامتید»ت مذاکرا زیم یپااستثامرش به

 است. «نیترستهیشا» رانیرسکوب مردم در ا
 67طور که در سال بوده است. هامن یوب داخلرسک دیتداوم و تشد ،یاملللنیدر سطح ب« نرمش» یمعنا یاسالم یکشتار و اعدام  جمهور  میرژ یهمواره برا اما
کشتار  یهااز محرک یکی شد،یم یحکومت یهاهیو پا یدرون حکومت کیدئولوژیوحدت و انسجام ا فیو عراق که باعث تضع رانیا نیب« صلح»قرارداد  رشیپذ

 یبزرگ یرا با تضادها یاسالم یجمهور  ،یاسیکالن س یهاو چرخش یاو منطقه یجهان یهابزرگ با قدرت یهابه سازش ازیبود، امروز هم ن یاسیس انیزندان
 یجمهور  «ترفیلط» یچهره یندهیمنا دیکه با« دولت اعتدال» تیتحت هدا« برجام» یبرا یینها یهازمان با قدمکه هم ستین هودهیمواجه کرده است. ب

 ،یاسیمخالف س ،یتحت عنوان معاند و محارب، سلف انیزندان یاز کشتارجمع یدیجدبه خود گرفته است. موج  یاندهیها رشد فزاباشد، روند اعدام یاسالم
و ... با  یو حقوق یاعتصاب و اعرتاض صنف نیترکوچک مقابلو در  افتهیشدت  یاسیس نیو رسکوب فعال یر یو ... به راه افتاده است؛ و دستگ یجاسوس و نفوذ

 زیزنان ن هیخشونت عل دیو تشد یو رسکوب و ارعاب قانون خورند؛یشالق م یواه یهان و جوانان و ... به بهانهکارگران، خربنگارا شود؛یشدت عمل باال برخورد م
شکنجه، شالق، ارعاب، زندان و اعدام و ... را عامدانه در جامعه منعکس  ،یر یابعاد مختلف دستگ هم یاسالم یو ... و جمهور  داکردهیپ یاندهیابعاد و اشکال فزا

 .کندیم
. هرچند که بازهم مثل هرسال ردیگیبه خود م یگر یابعاد د ،یاسیس انیزندان ی  کشتار جمع گردسال نیم28 دنیکشتار و رسکوب اما فرارس یبحبوحه نیا رد
 نشاند؛یچشم م رو خشم بر دل و اشک ب آوردیخون را به جوش م 67شصت و تابستان  یدر دهه ونیو انقالب نیمبارز نیو خون رحامنهیکشتار ب یادآور ی

را  «خیشاه و ش»که قدرت  یاز قدرت نسل میشویو پُر م کندیرسشار از غرورمان م« رسر دادند و رس  ندادند»که  یمقاومت نسل یو خاطره ادیهرچند که 
و ... اما  کندیسخره گرفتند، محسورمان م بهشان را با دادن جان نیزم یخداوند بر رو  ینهینر ندگانیمنا یکه اراده یبرنتافت؛ هرچند که بازهم جسارت زنان

 !«میکنیو نه فراموش م میبخشینه م»: میکنیو تکرار م مییگویبازهم مثل هرسال م

 چرا؟
فقط ندند، نهها بازستادر زندان النهیرا رذ زشانیعز یهافقط چون جاننه م،ینیها را در خود جا داده است خشمگکه خاوران یچون از راه رفنت بر خاک فقطنه

و  کنندیبه تن م یخواهونخ یردا یکییکی شگانیپتیفقط چون جناو مجازات شوند، نه ییمردم شناسا شگاهیدر پ دیبا اتیجنا نیا نیو عامل نیچون آمر
و خاک در  کنندیم ییگراو اعتدال یر پرو عدالت یبا گردن افراخته ادعا تکارانیجنا نیو متحد نیفقط چون مشاورنه کنند،یدستان آلوده را پشت رس پنهان م

ها را بازماندگان و خانواده ان  یپایرنج و آالم ب دیچون با فقطهاند، نکرده هیآنان را رسما یفشانو جان یباز جان حتا یافقط چون عدهنه پاشند،یچشم مردم م
 .میریبگ شهیهم یرارا قاطعانه و ب اتیجنا نیتکرار ا یجلو  دیو ... چون با میبه دوش بکش یجمع
خشم  نیکه هدف ا میدانیم قاً ی. ما عمستیبا گذشته ن حسابهیتصف ینشأت گرفته، اما رصفاً برا یخیبار تارخون یهم اگرچه خشم ما از گذشته لیدل نیهم به
کشتار و رسکوب مردم بناشده  یهینظام بر پا نیا تیلکه ک دهدینشان م یخوبهم به یاسالم یجمهور  میرژ ست  یز یانتقام از افراد باشد. چون تجربه تواندیمن

به رأفت و عدالت  دیآن است، ام نیادیاز ارکان بن یکی یکه پدر/مردساالر  یدر چارچوب رییبه تغ دیام ،یحکومت نیچن رییو تغ میبه ترم دیهم ام یاست. از طرف
 محض است. یالیخخوش وآشکار نباشد، توهم  انتیاستوار شده است، اگر خ قیعم ینابرابر  یهیکه بر پا یدر دستگاه

مبارزه شده بودند،  دانیوارد م زیستزن تیغابه یجامعه کی رییتغ یرا که آگاهانه برا یچگونه زنان میرژ نیکه ا!« میکنیفراموش من»هم ما  لیدل نی! به همیآر 
شکسنت، !« میکنیفراموش من»زنان جامعه باشند. ما  ریسا یبرا یسپرد تا درس عربت اعدام یهادسته به جوخهقرار داد و دسته یتیجنس یانهیوحش یهاشکنجه ریز

بود که وجودشان در جامعه،  یگام عقب راندن زنان نیاسلحه به دست گرفتند، اول حتا شانیهابه آرمان دنیرس یکه برا یزنان یانهیوحش یتخطئه ب،یتخر
 یاسالم یجمهور  یگراواپس میاز اهداف بزرگ رژ یکیکه !« میکنیفراموش من». ما اندازدیرا به خطر م یماسال  یجمهور  یوجود یو فلسفه یدئولوژ یا تیکل

نسل  نیا« جرم» نیترکه بزرگ!« میکنیفراموش من»کردند. ما  یرا زندگ یگر یساخت جهان د یایبود که رو ستیو کمون یاز زنان انقالب یمحروم کردن ما از نسل
 .تبود که منافع فرودستان را در خود داش یضعبر رس موا یدار یپا



 

متفاوت تالش کردند.  ادایبن یاساخت و استقرار جامعه یاما برا دانستند،یم یمتفاوت خود را انقالب یهارا که اگرچه با درک ییگرانسل آرمان میکنیفراموش من
 یعنوان دولت نوپانشان داد که به یماسال  یموجود بود.* اما جمهور  یافتهیازماننسل انقالب خشونت نبود، انقالب درهم شکسنت توحش و خشونت س نیا یبرا

 یهایتوز نهیصادر شد،** ک نیکشتار مخالف یبرا ینیکه از قلم و زبان خم یتبحر دارد. جمالت افتهیدر به وجود آوردن دستگاه توحش و خشونت سازمان یاسالم
 اللهتیآ یهامخالفت حتا. ردیگیرشع بهره م یاست که از پشتوانه یطبقات یدر جامعه یدستگاه دولت کی اتیرضور ست،یدگم ن اللهتیآ کی یانهیجوانتقام
طرح شدند. کم « اسالم و نظام یآبرو »حفظ  یکه عمدتاً برا ستیرشع یرادهایبلکه ا یهم نه مخالفت با اصل  رسکوب در ساختار دولت یچون منتظر  یمغضوب

 عیاز فجا یافراد هم دادخواه نیا ینگراندل!«. دی! اما ببخشدیفراموش نکن: »ندیگویم یاسالم ینظام جمهور  یبقا یهیامروز هم از زاو نیهمکه  یکسان ستندین
 گذشته است.« اشتباهات»از  یموجود با قبول بخش طیحفظ رشا یمسأله کامکان تالش برا ست،یگذشته ن

در رس داشتند، در قفس تنگ خود محصور و نابود کرد بلکه با رسکوب  ییرها یرا که سودا ینسل از زنان کی یسالما یجمهور  میتنها رژچون نه!« میبخشیمن»
که در آن ستم بر  ییهادولتخود کرده است، گذاشت؛  یروابط پدر/مردساالرانه یرشع را پشتوانه نیکه قوان یاسالم زیستزن میرژ کیاستقرار  یآنان سنگ بنا

و  قیدر تعم ینقش بزرگ یاسالم یچون استقرار جمهور !« میبخشیمن»شان است. حکومت یاصل یهارکیاز د یکیت؛ و رسکوب و ارعاب زنان اس یزن قانون
 هستند. یاسالم ییادگرایبن یهمردساالران یسلطه یزن قربان هاونیلیزنان در رسارس جهان داشته است و امروزه م هیستم و خشونت عل دیتشد
 یهرچند برا!« میکنی! و نه فراموش ممیبخشینه م»که  میکنیتکرار م شهیماز ه ترنیو خشمگ شهیتر از همپرقدرت شه،یتر از هملت هم ما مطمنئع نیهم به

 خنتیبرانگ یاقعو  یادخواهد میدانیاست، اما م یابیقتیو حق یدادخواه یبرا یر یناپذانیپا یمحرکه یرو ین ینسل انقالب کیاز کشتار  یما زنان خشم ناش
اش برنامه یزنان در رسلوحه ییکه رها یجنبش نیخنت چنبه راه اندا یاست. برا یاسالم یدولت جمهور  نیماش دنیدر هم کوب یبرا یموج انقالب کی یدوباره

. چرا رندیبگ یمبارزه جا نیدر صف اول ا دیبا نده،یرغم رسکوب و ارعاب هر دم فزاچرا زنان به میتا بدان میداشته باش یقیو عم یعلم یبندجمع دیباشد، ما با
است؛  یاسالم یجمهور  میرژ یانقالب یرسنگون یما برا یاز مبارزه یبخش مهم 67و تابستان  60 یدهه یاسیس انیزندان یاز مقاومت متهورانه یآموز درس

اما نه کشتار و شکنجه و اعدام در درون و  گذرد،یم یاسالم یجمهور  یهازندان یبسته یدر پشت درها ،یاسیس انیسال از کشتار زندان 28خصوصاً امروز که 
و  یمخالف زندان دیبه خاطر داشنت عقا کسچیکه در آن ه یو ساخت جهان تیکل برش ییو رها رییو نه مقاومت و مبارزه و خواست تغ ؛افتهیانیپازندان  رونیب

 اعدام نشود!
 

 نیاز لن یقول* اشاره به نقل
 دوارمیاست... ام یشیاندساده نی... رحم بر محارب باشندیمحارب و محکوم به اعدام م کنند،یکرده و م یرسارس کشور بر رس مواضع نفاق پافشار  یهاکه در زندان یکسان** »

 ینیخم هاللروح« . والسالمدییخداوند متعال را جلب منا تیخود نسبت به دشمنان اسالم رضا یانقالب ینهیبا خشم و ک
 افغانستان( – رانیزنان هشت مارس )ا زمانسا

 ۱۳۹۵ وری/ شهر۲۰۱۶ اوت
 

 اعتراض به تبلیغ صیغه در کانادا بیانیه در 

 ترین دالل سکس در ایرانجمهوری اسالمی بزرگ

 در باب گسترش صیغه )فحشای رسمی اسالمی( در ایران و جهان
  

را که طبق  یموقت )صیغه( به چاپ رسانده که عمالً چندهمرس  برای متقاضیان ازدواج   ییکانادایی، آگهی -یرانیا یتورنتو، یک روزنامه استار  ایران یروزنامه راً یاخ
طور وسیع از سوی ایران، قانونی بوده و به اجرا و عملی کنند. صیغه یا ازدواج موقت در کشورهایی که اسالم در قدرت است ازجملهاست  یرقانونیقوانین کانادا غ

زمان که هم شودیبه مردان اجازه داده م ردیگی. در این قرارداد که بین یک زن مجرد با یک مرد مجرد یا متأهل صورت مگرددیهبی و حکومتی تبلیغ ممقامات مذ
عنی ندارد و دوران آن تا طالق م ،فقط با یک مرد ازدواج موقت کنند. در صیغه زمانکیدر  توانندیزنان م کهیموقت داشته باشند درحال زن   یطور نامحدودبه

قانون جنایی کانادا که مطلقاً  243 طبق اصل محروم است. دشدهیحقوق همرسی که در قانون ق ؛ و زن در ازدواج موقت از متام  ابدییپایان قرارداد ادامه م
 .گردندیسال زندان محکوم م ۵ به بوده و مجرمین یرقانونیصیغه غ ،را ممنوع اعالم کرده یچندهمرس 

معتقد است که این  قاً یها یا به هر طریق دیگر، عماسالمی( در روزنامه رسمی   )فحشای   تبلیغ و آگهی صیغه سازمان زنان هشت مارس ضمن محکوم کردن پخش  
رشیعت و یا هر قانون مذهبی . به اجرا گذاشنت قوانین ، استممنوع اعالم گردید 200۵ سالکه  «انتاریو»عملی کردن قانون رشیعت اسالمی در  یاقدام در ادامه

قرار داده و به جهنم تبدیل خواهد  ریاند دوباره تحت تأثدیگر زندگی هزاران زن پناهنده و مهاجر را که عمدتاً از اعامل این قوانین ارتجاعی و ضدزن فرار کرده
تنها با این اقدام تالش دارد فرهنگ و ورند. جمهوری اسالمی ایران نهآ بل آن سودهای کالنی به دست میست برای سوداگران سود و ثروت که از ق  ایو وسیله ؛کرد

 مناید.میمد خوبی ایجاد آ و عنارص وابسته به خود منبع در  خود را در رسارس جهان اشاعه دهد، بلکه برای عاقدین یی  وسطاایدئولوژی پوسیده و قرون
تالش بسیاری صورت گرفته که فرهنگ صیغه و ازدواج موقت را در میان مردم اشاعه دهند.  سال استقرار جمهوری اسالمی، وهفتیبیش از س در طی در ایران

کاری و گرانی زنان که با فقر و بی ژهیوبرخاسته از رشایط اقتصادی و اجتامعی جامعه به ،اسالمی یا صیغه در ایران که ابعاد هولناکی یافته گسرتش فحشای رسمی  
جمهوری اسالمی تالش دارد با زدن دفاتر صیغه و  یدار هیاست. رژیم رسما یکثیف و ارتجاعی اسالم گسرتش فرهنگ نینچو هم کنندیوپنجه نرم مدست
نام صیغه در رسارس ایران و جهان گسرتش دهد و آن را به منبع سود و درآمدهای کالن برای مقامات هرا ب یفروشتبلیغاتی، تن یهایو آگه ینرتنتیا یهاتیسا

طور عمده با جاکش اصلی بودند مثل شهرنو و... امروز به روروبهی مختلف هافروش با جاکشمراکز مذهبی تبدیل کند. درواقع اگر تا دیروز زنان تن حکومتی و
اتی که زنان به یک فعالیت خود را وسعت جهانی بخشد. در بسرت چنین مناسب یهستند که تالش دارد دایره روروبهها یعنی جمهوری اسالمی آن نیترو بزرگ

یقتل قرار م حتاها و تجاوزات و شده و تحت انواع شکنجه دوفروشیخر یدار چون دوران بردهزن و کودک هم هاونیلیتنها م، نهشوندیجنسی فروکاسته م ءیش
 .کندینبال مکل جهان، مقاصد سیاسی و اقتصادی خود را دبلکه جمهوری اسالمی با گسرتش این فرهنگ و اخالقیات به رندیگ

را محکوم کرده و معتقد است تنها با جدایی دین از  سازمان زنان هشت مارس با قاطعیت متام هرگونه تعرض و دخالت قوانین مذهبی و اسالمی در زندگی زنان
 را برداشت. اولین قدم درراه رهایی زنان توانیاست که م ـ چرکین بر تن برشیت یاین غده ـ سیاست و رسنگونی جمهوری اسالمی

 واحد کانادا -افغانستان(  -سازمان زنان هشت مارس )ایران 



  اعتراض به برگزاری مراسم عاشورا در تورنتوبیانیه در 

 !هشدار !هشدار
 خواه تورنتومردم آزادی

 

ه زنان به جود آورده اکنون درصدد ویژ سال با ادغام دین در حکومت، زندگی جهنمی را برای مردم ایران به وهفتیسجمهوری اسالمی که بیش از 
ویژه در کانادا گسرتش دهد. این رژیم زنی در روز عاشورا را در رسارس جهان و بهزنی و قمهافتاده و شنیع اسالمی  سینهاست که فرهنگ و سنن عقب

ر دگراندیشان، هر نوع آزادی بیان و عقیده و که در ایران با قوانین ارتجاعی و ضد زن اسالمی چون قصاص، سنگسار، صیغه و حجاب  اجباری و کشتا
کند و ... اکنون تالش دارد این قوانین و سنن عرص بربریت را در رسارس کشی میآویزد، بهاییخواهان را به دار میکند، آزادیمذهب را رسکوب می

های دار و ها چوبهاند و جواب حکومت به آنتبدیل کرده ویژه زنان و جوانان در ایران مراسم مذهبی رژیم را به مضحکهجهان گسرتش دهد. مردم به
ی عوامل وسیلهبرد، اکنون تالش دارد بهگی مطلق به رس میپایهرسکوب است. جمهوری اسالمی که در ایران مورد نفرت و انزجار مردم است و در بی

گر مسلامنان جهان برای خود پایه کسب کرده و پایش را در کانادا باز وابسته و مزدور خود با برگزاری مراسم مذهبی همچون عاشورا و تاسوعا، از دی
 کند.

ی ی ایران و کاناداست که به هوش باشند و اجازه ندهند جمهوری اسالمی به اهداف کثیف خود در کانادا جامهاین هشداری جدی به متام مردم آزاده
 ر ایستاد.عمل بپوشاند، باید محکم در مقابل تحرکات این رژیم جنایتکا

  خواه ایران و کانادامردم آزادی
کشی در کانادا گسرتش نیابد، زنی، اعدام و بهاییهای ناموسی، قمهخواهید احکام اسالمی عرص  حجر، اسیدپاشی، سنگسار، قصاص، صیغه، قتلاگر می

 اعرتاض کرد.اش ایستاد و کنها و عوامل مزدور و کارچاقباید محکم در مقابل جمهوری اسالمی و البی
ویژه زنان و کارگران و جوانان علیه جمهوری اسالمی باشید، باید محکم در مقابل تحرکات ی مردم ایران بهصدا با مبارزهخواهید همراه و هماگر می

 سیاسی جمهوری اسالمی در خارج از کشور ایستاد و اعرتاض کرد.
 ی سفارتی در کانادا باز نشود، باید محکم ایستاد و اعرتاض کرد.هاکنخواهید پای این مرتجعین اسالمی و کارچاقاگر می

زنی زنی و قمهمذهبی عرص بربریت سینه ـبه آکسیون اعرتاضی علیه تحرکات سیاسی جمهوری اسالمی در کانادا بپیوندید؛ و به مراسم سیاسی 
 عاشورای جمهوری اسالمی نه بگویید.

  ۲۰۱۶ اکتبر ۶/  واحد کانادا -ن(افغانستا -سازمان زنان هشت مارس )ایران 

 
  به زبان عربیـ  بروکسلکشتار زندانیان سیاسی در  گردسالاعتراضی در فراخوان به آکسیون 
 

 طلب العدالة الحقیقی هو التخلص من آلة النظام اإلیرانی للقمع والقتل!
 !ال نغفر والننسى

 

بادة ضد السجناء السیاسیین وغیرالسیاسیین فی الذکرى الثامنة والعشرون تجمع احتجاجی تندیدا بما قام به النظام اإلیرانی من إ

 19۸۸للمجزرة التی راح ضحیتها أالف السجنا السیاسیین فی صیف عام 
 

من القرن  تمنذ تأسيس هذا النظام الثيوقراطي عمل جهاز القتل والقمع التابع له بشدة وارح ضحيته الكثري من الناس. رغم أن لعبت مجازر الثامنينيا
دورا يف إفشال الثورة الشعبية وإستقرار الحكومة اإلسالمية بدال منها لكن الجمهورية اإلسالمية مل ترتدد لحظة يف قمع  1988املنرصم وخاصة مجزرة صيف 

ون والجرائم اإلجتامعية وقتل الطبقة السفىل من املجتمع وخاصة الشباب املستاءون والزالت تعدم و تقتل بحجج حيازة املخدرات والقصاص والدي
ن اإلعدامات األخرى. إن كان الهدف من إعدامات الثامنينيات هو إبادة الجيل الثوري لغرض قطع صلة الجيل الحايل باألجيال السابقة لكن االن الغرض م

 .هو إرعاب املجتمع والتأكيد بأن اإلعدام والسجن والتعذيب الزالت من أسس هذه الحكومة
 بة اإلعدامات يف حكومة روحاين املخادعة بالتزامن مع العالقات الدبلوماسية اإليرانية مع املجتمع الدويل واإلتحاد األرويب. وصل معدلفلهذا تتزايد نس

النيابية  ساعات ليفتح أبواب الجحيم أمام وجه املجتمع الدويل. يف هذه الفرتة التي يحرتق الرشق األوسط يف الحروب 8اإلعدامات إىل إعدام واحد يف كل 
ية والقومية والطائفية النظام اإليراين هو أحد مؤسيس ومشاريك هذه الحروب واألب املعنوي للحكومات املتطرفة يف املنطقة. النساء واألقليات املذهب

و غريسيايس يف إيران. من جهة والعرقية وحتى اإلقليات الجنسية تواجه اإلعدام والقمع يوم بعد يوم ومل مير يوما إال ونسمع خرب إعدام سجني سيايس أ 
ي أرتكبها إيران بحق أخرى وكام شاهدنا يف الثامنينيات يتكرر الصمت الدويل املدقع والتاييد من قبل الدول واإلنظمة اإلمربيالية الدولية أمام املجازر الت

 .معارضيه
ربح لرشكاء النظام اإليراين. لكننا سوف لن نصمت وسنعري انسياقهم تواجه اليوم عملية إبادة الناس املستمرة يف السجون اإليرانية الصمت الدويل امل

 .ومامشاتهم مع جرائم النظام اإليراين
ندعو كل األحرار املعرتضني املكافحني أن نكرس هذا الصمت أفغانستان( -مارس )إيران 8منظمة نساء  وشباب بلجيكا بهذه املناسبة نحن نشطاء لجنة 

 .الصوت لهالالإنساين ونكون صوت من 
March 8 Women's Organization (Iran -Afghanistan) – Belgium 

Youth Committee of Belgium 



   فارسی به زبان -« زینب سکاوند»اعدام  بیانیه سازمان زنان هشت مارس در مخالفت با حکم 

 ب اعدام زین
  را

 متوقف کنید!
یدرحال. در زمان دستگیری استکردستان در صف اعدام جمهوری اسالمی قرار دارد. اتهام او کشنت همرسش  یناحیه کانوند، یکی دیگر از زنان جوان ایران اززینب س  

اعرتاف کند. زینب تا آخرین لحظه قبل از  شمرد تحت شکنجه قرار گرفت تا به کشنت شوهر  مأمورانگاه پلیس توسط ها در بازداشتسال داشت، برای هفته 17تنها  که
 ـ برادرشوهرشخویش اظهار کرد که  یخویش از حق قانونی دسرتسی به وکیل محروم بوده است. زینب در دادگاه اتهام قتل را انکار کرد و در دفاعیه یاعادالنهدادگاه ن

 این قتل را انجام داده است.  ـ که چندین بار او را مورد تجاوز قرار داده بود
و تقاضایش برای طالق رد شده بود. دادگاه در نظر  گی مشرتک با همرسش بارها مورد آزار و اذیت وی قرار گرفته بوددر نظر نگرفت که زینب در طول زند  دادگاه

و فریب بردار شوهرش که او را خواهد بخشید و  بارها به او تجاوز کرده بود. دادگاه در نظر نگرفت که او بعد از یک ماه فشار و شکنجه برادرشوهرشنگرفت که 
با  شده استکرد. )بر طبق قوانین اسالمی قصاص که تحت آن زینب به مرگ محکوم  «اعرتاف»ه را راضی خواهد کرد که از قصاص بگذرند، به کشنت شوهرش خانواد

چه که گرفته شده بود. اما آندادگاه در نظر نگرفت که زینب زمانی مجبور به اعرتاف شده بود که امکان دسرتسی به وکیل از وی  شود(.دم قاتل قصاص منی رضایت ولی  
تحت چنین رشایط  مداوم و همچنین ناشی از قول دروغین برادرشوهرش بوده است. یتنها مورد توجه دادگاه قرار گرفت اعرتافی بود که تحت فشار و شکنجه

 ای زینب به اعدام محکوم شده است.ناعادالنه
ن بوده ناچاراً ازدواج کرده و در طول زندگی مشرتک تحت بدرفتاری و رضب و شتم شوهرش و تجاوزهای متعدد ای مردساالر است: زمانی که نوجوازینب قربانی جامعه

ستیز جمهوری اسالمی کافی برادرشوهرش قرار داشته است. او در زمان بازداشت مورد شکنجه و آزار و اذیت پلیس و بازپرس بوده و این همه فشار برای رژیم زن
 وی یک زن است و در این رژیم، زن همواره مجرم است. چراکهنب را اعدام کند، خواهد زینیست و می
ساله ایرانی که در  19اند را گرفته است. ریحانه جباری، زن ستیز جمهوری اسالمی در طول حیاتش جان هزاران زن که قربانی نظام مردساالر بودهکار و زنرژیم جنایت

ع از خود در برابر تجاوز، یک مرد متجاوز را با چاقو زده بود، اعدام شد و یا دالرا دارابی که وی نیز ناعادالنه محاکمه و اعدام شد، که در مقام دفا به جرم این 2014سال 
مهوری اسالمی قرار ستیزانه روزانه ادامه داشته و زنان دیگری نیز در صف اعدام جزن ی. این رویهاستبرخورد جمهوری اسالمی با زنان  یهای کوچکی از نحوهمنونه

 ها تحت آزار و اذیت قرار داده بود. این رویه باید متوقف شود!دارند مانند راضیه ابراهیمی که متهم به قتل شوهری است که وی را سال
اند و توسط سیستمی زیادی متحمل شده هایزستاند؛ زنانی که رنجرا باچنین جان زنان جوان ما توانیم بگذاریم که یک رژیم مذهبی فاسد، اینیمندیگر بس است!! ما 

ها، ماشین ی ارتجاعی، مذهب و در رأس متامی آنماندههای عقباند. این سیستم توسط سنتی توهین و تحقیر در خانه و اجتامع اسیر گشتهپدر/مردساالر در چرخه
عاری از هرگونه  هاست که زندگیپیش رو دارند و این حق آنرا شان ی از زندگیبخش مهم هنوز شود. این زنانتقویت می شدتبهرسکوبی به نام رژیم اسالمی ایران، 

 خشونت، تحقیر و رسکوب داشته باشند.
 عنوانبهبا هدف کنرتل و فرودستی زنان نسبت به مردان و  ـ رژیم اسالمی هویت ایدئولوژیک خود را با تحمیل قوانین و احکام اسالمی علیه زنان شکل داده است

ها که این قوانین ارتجاعی و کل سیستم را به آن ژهیوبهزنان،  یرحامنهرسکوب بی ـ شوندشان باید محدود شان و زن بودنتر که به خاطر جنسیتاتی پستموجود
را تهدیدی  ـ نرتل اربابش باشدکه خارج از کـ طلبند همواره جزء الینفک این رژیم بوده و هست. حکومت دینی هرگونه کنش و اقدامی از جانب یک زن مبارزه می

 کند.برای کلیت نظم اجتامعی و ایدئولوژی مذهبی پدر/مردساالرانه خویش قلمداد می
که در  ـ یآور خفقانستیزانه و صربشان لربیز شده است و دیگر توان تحمل چنین روابط زن یفهمیده است که روز به روز تعداد زنانی که کاسه یخوببهرژیم اسالمی 

که این  ـ دانند که روز به روز زنان بیشرتی علیه قوانین و احکام ارتجاعی و همچنین دینها مییابد. آنفزونی می ـ را ندارند، شودیک انسان قلمداد منی عنوانبهزن آن 
بور شوند به خاطر این کار از خانه فرار جاگر م حتاج کنند، اند با کسی که دوستش دارند ازدوا کنند. زنان جوان مایلطغیان می ـ منایدقوانین را ترویج داده و تقویت می

ها را از خشونت همرسشان، ها حامیت نکند، این زنان خود از خویشنت دفاع خواهند منود. اگر قانون آنکند، از آنها تجاوز میکنند. اگر قانون در برابر فردی که به آن
 هند بود.ها خود مجبور به مبارزه خوامصون نگه ندارد، آن

ی ستم، رسکوب، زندان، شکنجه، تحقیر، تجاوز و اعدام تعریف شده گذرد، بر پایهسالی که از عمر این حکومت می 37بین رژیم اسالمی و مردم در طول این  یرابطه
های دار سپرده است. در دولت به چوبه 1979 در سالگیری خود ها هزار زندانی سیاسی را از زمان شکلگر جمهوری اسالمی حداقل دهرژیم ضدزن و رسکوب است.

رکورد جهانی را به خاطر تعداد وسیع اعدامیان برای خود  بار دیگر این رژیماند. یکزندانی از جمله زندانیان سیاسی اعدام شده 2000نیز بیش از  2014روحانی از سال 
 به ثبت رسانده است.

 عنوانبهکه حکومت ایران مبنی بر این ـ های اروپاییرژیم ایران برای متقاعد کردن امپریالیسم آمریکا و امپریالیست هایاز زمان آغاز ریاست جمهوری روحانی و تالش
و اعدام مخالفین خود را شدت  این رژیم دستگیری ـ باشد انهیخاورمها از بحران مالی و بحران تواند نقطه اتکایی برای خروج آنیک رژیم قدرمتند و مرشوع می

ها، تشدید فرودستی زنان، رسکوب و زندانی ساخنت مخالفین، کارگران و های امپریالیستی چشم خود را بر روی متامی این اعدامخشیده است. در مقابل، قدرتب
 سال عمر این رژیم ارتجاعی بسته بودند. 37چنان که در طول اند، همکشان توسط حکومت اسالمی بستهزحمت

کانورند و نیز نجات جان صدها انسان، ی افراد مرتقی و آزادیکلیه (افغانستان-ایران) سازمان زنان هشت مارس خواه را به اقدامی فوری برای جلوگیری از اعدام زینب س 
 ا متوقف سازیم.مان کشتار هر یک از این افراد ر . ما باید بتوانیم با متشکل کردن اعرتاضاتخواندیفرامزنانی که در صف اعدام قرار دارند،  ژهیوبه

 :خود را به این آدرس ارسال کنید اعالم حامیت
zan_dem_iran@hotmail.com 

2016اکترب  - افغانستان(-سازمان زنان هشت مارس )ایران 



   به زبان هلندی - فراخوان به آکسیون اعتراض به سفر ظریف 
 

Protesteer tegen de komst naar Nederland van Mohammed Javad Zarif, 
een vertegenwoordiger van het onderdrukkende en misogynistische regime van de 

Islamitische Republiek van Iran 
 

Deze belangrijke vertegenwoordiger van het theocratische regime in Iran en de eerste Islamitische Staat (IS) in 
het Midden-Oosten komt naar Nederland om de nauwelijks verholen politieke relaties tussen de Islamitische 
Republiek Iran en de imperialisten te versterken, o.a. door een belofte van trouw en dienst door het Iraanse 
regime aan alle destructieve en plunderende plannen van wereldmachten. 

Zarif is een vertegenwoordiger van de Iraanse regime. Hij komt naar Nederland om nieuwe contracten te tekenen 
en om het opleggen van een neoliberaal economisch beleid te versterken, overeengekomen tussen de Islamitische 
Republiek van Iran en de imperialisten om de armoede en miserie van de bevolking van Iran te vergroten, waarbij 
de onderdrukking van vrouwen versterkt wordt en het vuur van de uitgeputte arbeiders uitgedoofd wordt. Deze 
contracten vertegenwoordigen niet alleen een alliantie met de overheid die het record houdt op het aantal 
executies in de moderne wereld, maar vormen ook een bevestiging van alle misdaden van dit regime in de 37 
roemloze jaren van haar bestaan. 

Terwijl de imperialisten het regime van de Islamitische Republiek van Iran als een nieuwe bondgenoot aannemen 
in de regio, zal de meerderheid van het Iraanse volk nooit de druk van het verplichte “hejab” vergeten of 
vergeven; net als de honderden middeleeuwse wetten; de verminkende zuuraanvallen op vrouwen die “anti-hejab” 
zouden zijn; de eindeloze vervolgingen, martelingen en genocide; het uitmoorden van duizenden communistische, 
revolutionaire en progressieve politieke gevangenen in 1981 en 1987; de bloedige onderdrukking van Turkmenen 
en Koerden; de onderdrukking van de sociale bewegingen en protesten van vrouwen, arbeiders, studenten, 
leerkrachten en onderdrukte nationaliteiten, en de arrestaties en martelingen van activisten in deze bewegingen; 
het kidnappen en vermoorden van dissidenten en schrijvers en bloggers, executies van homoseksuelen, religieuze 
minderheden en jonge mensen uit de lagere klassen … en dit alles werd gedaan in naam van de Islamitische 
Sharia-wetgeving. 

Wij roepen alle vrijheidminnende en vrouw en mannen op om zich bij ons aan te sluiten om een stem te geven 
aan de onderdrukte Iraanse vrouwen! 

Sta ons bij om de reactionaire link af te wijzen tussen de Islamitische Republiek van Iran en imperialisme, die 
enkel de basis van het Islamitisch fundamentalisme en het imperialisme nog zal versterken en zal leiden tot meer 
onderdrukking en meer gevangenzettingen voor meer mensen in Iran en in de wereld! 

Sta ons bij om bloot te leggen hoe de Nederlandse imperialisme zich gaat verenigen met het onderdrukkende 
Iraanse regime, enkel en alleen om meer politieke en economische voordelen te vergaren. 

Sluit je bij ons aan om het masker van “Mensenrechten en Democratie” van de imperialisten af te rukken en om te 
schreeuwen dat al hun claims gewoon een misleiding zijn om meer winst te behalen. 

Wees verenigd in een internationale strijd om de omverwerping van de Islamitische Republiek van Iran en zijn 
imperialistische bondgenoten te versnellen en om een nieuwe samenleving op te richten, die volledig vrij is van 
onderdrukking en exploitatie. 

Beweeg hemel en aarde om de samenwerking en medeplichtigheid bloot te leggen van de Europese imperialisten 
en de Islamitische Republiek van Iran. 

8 maart Vrouwen Organisatie (Iran - Afghanistan) 
Juni 2016 



 زبان آلمانیبه  -کشتار زندانیان سیاسی  گردسال مین۲۸سازمان زنان هشت مارس به مناسبت  یبیانیهای از گزیده 

 

Der einzige Weg zur Gerechtigkeit: 

 die Zerschlagung der unterdrückerischen Mordmaschine 

“Islamische Republik Iran”  
Im Sommer 1988 brachte eine Fatwa Khomenis tausenden politischen Gefangenen innerhalb eines Monats den 

Tod. Sie wurden unter der Anschuldigung der Abtrünnigkeit hingerichtet. In den Verfahren wurden nur drei 

Fragen gestellt: Sind sie Muslime? War ihr Vater muslimisch? Beten sie? Wer eine der Fragen verneinte, wurde 

hingerichtet. 

Das frauenfeindliche Regime ist in Iran nun seit vierzig Jahren an der Macht. Die ganze Zeit über lief die 

unterdrückerische Mordmaschine weiter. Seit dem Massaker an den tausenden von politischen Gefangenen sind 

28 Jahre vergangen, doch die Maschine foltert und tötet unablässig weiter. 

Das islamistische Regime ist Teil des kapitalistischen Systems und gründet sich auf systematische, organisierte 

Unterdrückung und Mord. Internationale Zugeständnisse wurden in diesem Regime immer begleitet von einer 

Verschärfung innenpolitischer Unterdrückungsmaßnahmen. 

Jetzt werden in Iran wieder Verhaftungen und Unterdrückungen von politischen Aktivisten intensiviert. Die 

kleinsten Ansätze zu Kämpfen für wirtschaftliche oder rechtliche Fortschritte werden gnadenlos 

niedergeschlagen. Arbeiter, Journalisten, Jugendliche und andere werden unter verschiedenen Vorwänden brutal 

verprügelt. Gewalt gegen Frauen und Verschlechterungen ihrer rechtlichen Stellung nehmen in verschiedenen 

Formen zu. Wir werden wie immer wiederholen: “Kein Vergessen! Kein Vergeben!” 

Warum? 

Nicht nur um den Befehlshaber und Organisatoren dieser Verbrechen vor den Augen des Volkes Gerechtigkeit 

widerfahren zu lassen, sondern um zu verhindern, dass solche Verbrechen jemals wieder geschehen können. 

“Kein Vergeben!”: Nicht nur weil die Islamische Republik eine ganze Generation von Frauen, die für Freiheit 

gekämpft hatte, ankettete und zerstörte, sondern auch weil sie ein frauenfeindliches Regime einführten, in dem die 

Scharia das Rückgrat der chauvinistischen und patriarchalischen Führungsschicht bildet.     

“Kein Vergeben!”, denn die Etablierung der Islamischen Republik spielte eine enorme Rolle bei der weltweiten 

Verschärfung der Unterdrückung und der Gewalt gegen Frauen, von denen Millionen weltweit unter dem Joch des 

frauenfeindlichen islamischen Fundamentalismus ächzen. 

Das Lernen aus dem Widerstand und dem todesverachtenden Mut der politischen Gefangenen vom Sommer 1989 

ist ein grundlegender Teil unseres Kampfes für die revolutionäre Überwindung der islamischen Republik. Auch 

wenn 28 Jahre vergangen sind seit dem Massaker: hinter den Kerkertüren der Islamischen Republik haben die 

Folterungen, Hinrichtungen  und Morde nie aufgehört; ebenso der Widerstand und der Kampf für die 

Gleichberechtigung aller Menschen und den Aufbau einer Welt, in der niemand für abweichende Vorstellungen 

eingesperrt oder getötet werden kann. 

Wir wissen: Gerechtigkeit kann nur erreicht werden durch eine neue revolutionäre Bewegung, die die Zerstörung 

des Staatsapparates der Islamischen Republik zum Ziel hat. Das Herzstück im Programm einer solchen Bewegung 

muss die Befreiung der Frauen sein. 
 

 Frauen Organisation 8 Mars (Iran-Afghanistan) 

September 2016 



 زبان انگلیسیبه  -کشتار زندانیان سیاسی  گردسالمین ۲۸سازمان زنان هشت مارس به مناسبت  یبیانیهای از گزیده 
 

The only way to get justice is by destroying the oppressive 

killing machinery of the Islamic Regime of Iran! 
The anti-women Islamic regime of Iran has been in power forty years – and throughout that time the regime's oppressive, 
killing machinery never stopped. Twenty-eight years have passed since the massacre of thousands of political prisoners, but 

the killing machine still continues to torture and execute. 

The Islamic regime is part of the capitalist system and is based on organised and systematic state oppression and murder. 
But it is only in Iran that massacres and oppression like this are taking place in the framework of a theocratic regime, in an 
openly medieval and clearly religious form. By looking at the process of how other Islamic states in the region came to 
power, it becomes even clearer how the Islamic regime has carried out bloody repression and implemented sharia laws, 
murderously attacking women and political parties, other nationalities and religious minorities. It has crushed the people’s 
revolutionary movements in blood and massacred a generation of revolutionary youth who were dreaming and fighting for 
establishing a different world in the 1980s and particularly in the summer of 1988 – all this in order to strengthen its 
position and temporarily overcome its internal and external contradictions. Today, in order to prolong the system of 
oppression and exploitation, they are taking part in “ diplomatic” negotiations with the imperialist powers, particularly the 
US, to prove that they are for safeguarding the interests of capitalism and that they are the most “suitable” regime for 

enslaving and oppressing the people of Iran. 

Although our fury is rooted in the blood pouring from history, we don’t just want to settle accounts with the past. We are 
deeply aware that our aim cannot be reduced to mere revenge for individuals, because the experience of the existence of the 
Islamic regime of Iran clearly shows that this whole system is based on executions and the oppression of the people. On the 
other hand, any hope that such a government can be reformed and changed is a hope for change within the framework of a 
system that has male chauvinism and patriarchy as one of its main pillars; it is a hope for mercy and justice where the whole 

establishment is based on deep inequality. If this is not open betrayal, it is at best an illusion. 

Yes, because of this “we will not forgive” how this regime subjected women who were consciously fighting to change a 
deeply anti-woman society to harsh and barbaric gender torture and executed them in large numbers, in order to convey a 

message to other women in the society. 

“We will not forgive”, not because the Islamic Republic chained and destroyed a generation of women who were fighting for 

liberation, but also because through that they laid the foundations of an anti-woman regime where Sharia law became the 
backbone of their male-chauvinist, patriarchal establishment. A state in which the oppression of women is legalised and has 

become one of the main pillars of their rule. 

Because of all this, we are even more determined, stronger and angrier, and we loudly cry that “we will not forgive and we 
will not forget”, although for us women, the anger at the massacre of a generation of revolutionary women is a never-ending 
motive for seeking the truth and implementing justice, but we know that real justice can come only with the rising up of a 
new revolutionary wave aimed at the destruction of the state apparatus of the Islamic regime. Any such movement must have 
the liberation of women at the core of its programme. Such a movement requires a deep scientific understanding and 
summation, in order to know why, despite the increasing oppression women face, they must still be at the forefront of this 
struggle, why learning from the defiance and resistance of the political prisoners of the 1980s and the summer of 1989 in an 
important and inseparable part of our struggle for the revolutionary overthrow of the Islamic republic Regime of Iran. 
Although 28 years have passed from the massacre of the political prisoners behind the closed doors of the Islamic republic's 
dungeons, the executions, hangings and torture never stopped – nor did the struggle and resistance and fighting for change 
and for the emancipation of all humanity and for building a world where no-one can be imprisoned or executed for having 

different ideas or beliefs. 

March 8 Women’s Organisation (Iran-Afghanistan) 
Septembre 2016



    به زبان ایتالیایی - «زینب سکاوند»بیانیه سازمان زنان هشت مارس در مخالفت با حکم اعدام 

Fermiamo  
L' Execuzione di 

 Zeinab Sekavand! 
Zeinab Sekanvand è un’altra giovane donna iraniana, della regione del Kurdistan, condannata a morte dal Regime Islamico dell'Iran. 
È accusata di aver ucciso il marito. Quando è stata arrestata aveva solo 17 anni ed è stata trattenuta presso la stazione di polizia e 
torturata da agenti di polizia di sesso maschile per settimane allo scopo di farLe confessare l'omicidio. 
A Zeinab è stato negato l'accesso ad un avvocato sino ad un minuto prima del suo ingiusto processo. In tribunale ha rifiutato di 
dichiararsi colpevole, ma ha fatto la dichiarazione scioccante che il fratello del marito, che l’aveva violentata molte volte, era 
l’assassino.  
La corte ha ignorato che Zeinab è stata abusata per mesi dal marito e che aveva rifiutato la sua richiesta di divorzio. 
La corte ha ignorato che Lei è stata ripetutamente violentata da suo cognato. 
La corte ha ignorato che è stata costretta a confessare dopo mesi di torture e la promessa di suo cognato che l'avrebbe perdonata 
(secondo la legge islamica “QESAS” una condannata morte può ritornare libera se un membro maschio della famiglia della persona 
uccisa gli concede il suo perdono). 
La corte ha ignorato che Zeinab aveva fatto la sua confessione quando non aveva accesso ad un avvocato. 
Ma ciò su cui la corte si è basata per emettere la sua condanna è stata la confessione iniziale che Zeinab ha fatto sotto costrizione, 
torture fisiche e l'inganno. 
Zeinab in tali circostanze altamente discriminanti è stata condannata a morte per impiccagione. 
Zeinab è stata vittima di una società patriarcale, è diventata una sposa quando era ancora un adolescente, è stata violentata da suo 
marito e da suo cognato, abusata e torturata da parte degli agenti di polizia e dei pubblici ministeri, e ciò non è stato ancora sufficiente 
per un regime religioso anti-donna che vuole umiliarla anche con la morte, perché Lei è una donna ed è colpevole in ogni caso.  
Questo brutale regime anti-donna ha preso la vita di centinaia di donne che sono state vittime della presunta supremazia del sesso 
maschile, stuprate, vittime di violenza domestica e di altri tipi di violenza.  
Reyhaneh Jabbari, una ragazza iraniana di soli 19 anni è stata giustiziata nel 2014 per aver accoltellato l'uomo che ha tentato di 
violentarla. 
Ci sono stati molti casi simili di esecuzione, come il caso di Delar Darabi ... ma tutto ciò non può andare avanti!! Molte altre donne, 
come Razieh Ebrahimi che è accusata di aver ucciso il marito dopo anni di abusi fisici e verbali, sono nel braccio della morte.  
È abbastanza!! Non possiamo permettere ad un regime religioso, marcio, di prendere la vita di tante nostre giovani donne che hanno 
sofferto così tanto e sono intrappolate nel ciclo di abusi domestici e dal sistema di una società dove il patriarcato è dominante ed è 
fortemente protetto dalla tradizione reazionaria, dalla religione e, soprattutto, da una macchina di soppressione chiamata Regime 
Islamico dell'Iran. Queste donne hanno una vita davanti a loro e meritano di essere libere dalla violenza e dagli abusi.  
Il regime islamico ha forgiato la sua identità ideologica, imponendo leggi e norme in materia di donne finalizzate a tenerle 
subordinate agli uomini, come esseri inferiori limitati dal loro stesso genere (essere donna!!!). La repressione più crudele è sempre 
stata riservata per le donne, in particolare per coloro che sfidano leggi reazionarie ed i sistemi nel loro complesso. Lo stato teocratico 
considera qualsiasi azione condotta da una donna non sotto il controllo dei suoi padroni una minaccia per l'intero ordine sociale, una 
minaccia per l'ideologia patriarcale e religiosa che le lega insieme.  
Il regime islamico è ben consapevole del fatto che un numero crescente di donne sta perdendo la sua pazienza e non può tollerare tali 
soffocanti rapporti anti-donna in cui le donne non sono trattate come un essere umano. Essi sono consapevoli del fatto che un numero 
crescente di donne si stanno ribellando contro le tradizioni reazionarie e le leggi e la religione che le promuovono e le supportano. 
Le giovani donne vogliono sposare coloro che amano, anche se poi sono costrette a scappare di casa. 
Se non sono protette contro gli stupratori, si difenderanno loro stesse. 
Se non sono difese contro i mariti violenti, loro combatteranno da sole.  
Il rapporto tra il regime islamico ed il popolo, durante gli ultimi 37 anni è stato definito solo attraverso la soppressione, il carcere, la 
tortura, le aggressioni, gli stupri e le esecuzioni. 
L’opprimente regime anti-donne della Repubblica Islamica dalla sua fondazione nel 1979 ha incarcerato decine di migliaia di 
prigionieri politici e dal 2014 ha giustiziato più di 2000 prigionieri, tra cui prigionieri politici, ancora una volta conservando la 
posizione di numero uno a livello mondiale per esecuzioni di condanne a morte!  
Con l’avvento della presidenza di Rohani e gli sforzi del Regime Iraniano per convincere gli Stati Uniti ed i governi imperialisti 
europei che possono essere considerati come uno stato "legittimo" e potente per aiutarli ad uscire dalla crisi economica e per la 
gestione delle crisi in Medio Oriente, il regime ha intensificato gli arresti e le esecuzioni dei suoi avversari. A loro volta le potenze 
imperialiste, hanno chiuso un occhio sulle esecuzioni, sul rafforzamento della posizione di subordinazione delle donne, 
sull'imprigionamento e la repressione di oppositori ed operai da parte dello Stato Islamico, come hanno fatto nel corso degli ultimi 37 
anni, da quando il regime islamico è arrivato al potere.  
L'ORGANIZZAZIONE 8 MARZO DELLE DONNE (Iran-Afghanistan) sta chiamando a tutti i progressisti e gli amanti della libertà 
ad agire immediatamente per impedire l'esecuzione di Zeinab Sekanvand e per la vita di centinaia di altre donne che si trovano in 
pericolo, specialmente per quelle donne già condannate a morte. 
Dovremmo essere in grado di fermare le uccisioni di ognuna di loro organizzando le nostre proteste. 
 

Si prega di inviare la tua protesta contro questa esecuzione e il vostro sostegno per Zeinab al nostro indirizzo e-mail: 

zan_dem_iran@hotmail.com 
 

L'Organizzazione 8 Marzo Delle Donne (Iran-Afghanistan) - October 2016 



    به زبان انگلیسی - «زینب سکاوند»بیانیه سازمان زنان هشت مارس در مخالفت با حکم اعدام 

 

Stop the 
 Execution of 

Zeinab Sekavand!  
 

Zeinab Sekanvand another young Iranian woman from Kurdistan region is set to be executed by the Islamic regime of Iran. She is 

accused of killing her husband. When she was arrested, only 17 was held in the police station and tortured by male police officers for 

weeks to make her confess to the killing. Zeinab was denied access to a lawyer until the very last minute before her unfair trail. In 

court she refused to plead guilty but made a shocking statement that the brother of her husband who had raped her many times was 

responsible for the murder. 

The court ignored that Zeinab was abused for months by her husband and refused her request for a divorce. The court ignored that she 

was raped and raped by her brother in law. The court ignored that she was forced to confess after months of torture and the promise 

by her brother in law that he would pardon her (according to the Islamic law Qesas under which she is sentenced to death, she would 

go free if a male member of killed person family pardon her). The court ignored that she made the confession, when she had no 

access to a lawyer. But what the court relied on was the initial confession that she made under the force, physical torture and 

deception. Zeinab under such highly discriminating circumstances was sentenced to death by hanging. 

Zeinab has been the victim of a patriarchal society, to become a bride when she was still a teenager, she has been abused by her 

husband and raped by her brother in law, abused and torture by the police officers and the prosecutors and that is still not enough for 

an anti-woman, religious regime who wants to penalise her with death because she is a woman and so she is guilty in any case. 

This brutal and anti-woman regime has taken the life of hundreds of women who have been the victim of male supremacy, rape, 

domestic violence and other kinds of violence. 

Reyhaneh Jabbari, a 19 years old Iranian girl was executed in 2014 for stabbing the man who attempted to rape her. There have been 

many similar cases of execution such as the case of Delar Darabi ... but this cannot go on. Many other women such as Razieh 

Ebrahimi who is accused of killing her husband because of years physical and verbal abuse are on the death row. 

It is enough!! we cannot allow that a rotten religious regime to take the life of so many of our young women who have suffered so 

much and are trapped in the cycle of abuse at home and by the system in a society that patriarchy is dominant and is strongly 

protected by the reactionary traditions, religion and above all with a suppression machine called Islamic regime of Iran. These women 

have a life ahead of them and deserve to have it free of violence and abuses. 

The Islamic regime forged its ideological identity by imposing laws and rules on women, aimed at keeping them subordinate to men 

as lesser beings living lives restricted by their gender. It has always reserved its most cruel repression for women, especially those 

who defy these reactionary laws and the system as a whole. The theocratic state considers any action by a woman not under the 

control of her masters a threat to the whole social order and the patriarchal and religious ideology that binds it together. 

The Islamic regime is well aware that increasing number of women is losing their patients and cannot tolerate such suffocating anti-

woman relation in which the women are not treated as a human being. They are aware that increasing numbers of women are 

rebelling against the reactionary traditions and the laws and religion that promote and support them. The young women want to marry 

those who they love even if they have to run away from home. If they are not protected against the rapist they will defend themselves. 

If they are not defended against the violent husband they will have to fight it themselves. 

The relation between the Islamic regime and the people, during more than 37 years of their rule has been defined only through 

suppression, prison, torture, assault, rape and execution. 

The oppressive anti-women regime of the Islamic Republic has executed at least tens of thousands of political prisoners since its 

foundation in 1979 and it has executed more than 2000 prisoners including political prisoners since 2014. Once more they have 

retained the number one position on a world scale! 

Since Rohani’s presidency and the Iranian regime’s efforts to convince the US and European imperialists that they can be relied on as 

a "legitimate" and powerful state in helping them to come out of its economic and Middle East crisis, the regime has intensified the 

arrests and executions of their opponents. In turn the imperialist powers, have turned a blind eye on the executions, the intensification 

of the subordination of women, the imprisonment of the opposition, the repression and imprisonment of workers and toiling people 

by the Islamic state, as they have done throughout the past 37 years since the Islamic Regime came to power. 

March 8 Women’s Organisation (Iran-Afghanistan) is calling to all progressive and freedom lovers to act immediately to prevent the 

execution of Zeinab Sekanvand and the lives of hundreds who are in danger especially those women who are in death row. We should 

be able to stop the killings of every single one of them by organizing our protests. 
 

Please send your protest against this execution and your support for Zeinab to our e-mail address: 
zan_dem_iran@hotmail.com 

 

March 8 Women’s Organisation (Iran-Afghanistan)  
October 2016



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 


