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  محمد قراگوزلو

  ٢٠١١ سپتمبر ٠۴

  ھای فمينيستی در بن بست طبقه يابی جنبش

  

   فمينيسم در مقابل سوسياليسم–درآمد 

سی از زنان فقط در گرو رفع ستم طبقاتی قابل دست يابی است و به  به نظر نگارنده ھر گونه رفع ستم جن.الف

زنان در انواع حوزه ھای مدنی زمانی موفقيت ۀ ع شدئيھمين سبب ھر گونه تالش برای دست يابی به حقوق تض

کارگر پيوندی ۀ  طبقاتی فرودستان جامعه و به طور مشخص تحت ھژمونی طبقۀآميز خواھد بود که با مبارز

  .بورژوازی نيز می شودۀ بی ترديد اين امر شامل زنان طبق. برقرار کندارگانيک 

 ئی ھر گونه سخن گفتن از تضاد ھا-ايرانۀ  از جمله سرمايه داری نسبتا پيش رفت–سرمايه داری ۀ  در جامع.ب

مله  به جنبش ھای ھويت ياب از ج الجرم)سرمايه –کار ( مدرنيته و به حاشيه راندن تضاد اصلی –مانند سنت 

 –واضح است که اين جنبش ھا . و ساير جنبش ھای فراطبقاتی مجال ظھور فوری می دھد" جنبش زنان"

 به دليل فقدان پای گاه و خاست گاه طبقاتی منسجم و يک پارچه و الجرم حرکت -"ءکمپين يک ميليون امضا"مانند

  .ژالتينی و پاندوليستی ميان طبقات دارا و ندار به سرعت مضمحل می شوند

در کشورھای سرمايه داری . مطالبات زنان ايران با زنان عربستان و فرانسه متفاوت استۀ واضح است که پاي .پ

اصلی و بسياری از نقاط ديگر جھان ؛ زنان برای حقوقی مانند ارث و طالق و ديه و تک ھمسری و حضانت و 

 ندارند اما اگر بپذيريم  ایه اين ھا دغدغهمشاب.... پوشش و دانشگاه و رانندگی و قضاوت و رئيس جمھور شدن و 

ساده چندان ۀ اصلی استثمار و تبديل نيروی کار به کاال است آن گاه فھم اين نکتۀ سرمايه داری مسالۀ که در جامع

دشوار نخواھد بود که تحقق ھر گونه برابری واقعی ميان زن و مرد و استقرار حداکثر آزادی ھای اجتماعی 

عجيب است که فمينيست ھای چپ و  .کيت خصوصی بر وسايل توليد و لغو کار مزدوری استمستلزم الغای مال

 به دست گرفتن و دل خوش داشتن به فتاوی آيات ءامضاۀ کاس .راست موضوعی به اين سادگی را درک نمی کنند

 که در غرب با "سيد خنده رو"آن ۀ معرکه گرفتن برای مدرنيت. عظام منتظری و صانعی راه به جائی نخواھد برد

نوبل و پوليتزر ۀ ؛ ممکن است بانوئی رابه جايزآن را تکذيب می کند) ايران(ست می دھد و در شرق زنان د

  .  به ھمراه نخواھد داشتبرابریبرساند اما برای عموم زنان 
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: نانتشارات نگاه، تھرا ("فکر دموکراسی سياسی"مباحث مطروحه در اين متن به نقل از فصل دھم کتاب  .١

  .به ھمين قلم روايت شده است) ١٣٨٨

 -گی موقعيت اجتماعی نويسنده  از جمله عدم انتشار مجلد دوم و سوم اين کتاب و شکنند–ست به داليلی بديھی .٢

مضاف . کش ايران شکل نبسته است زنان کارگر و زحمتئیھای اين متن در چارچوب تحليل مطالبات پايهلفهؤم

ھای دانشگاھی کتاب مورد نظر، در کنار بعضی مالحظات ديگر، طرح عمومی و جنبهھای که ظرفيتبه اين

واضح است که منظورم تخالف يا تباين .  طبقاتی زنان ايران را مکتوم نھاده استۀبسياری از ملزومات مبارز

  . طبقاتی زنان با مباحث آکادميک نيستۀمبارز

ھای گيری مفاد اين منشور و ناديده انگاشتن جھتۀسويئيد ھمهأ به مفھوم تبشر حقوقکيد بر منشور أت .٣

 مترصد –" فکر دموکراسی سياسی"که گفتم اين متن و در مجموع کل کتاب مبسوط چنان.  آن نيستليبراليستی

کم از  جھان به پايان رسيده و دستتفسيرپذيرم که دوران می.  به دست دھدموجود جھاناست که فقط تفسيری از 

 ۀ دربارئی تز يازدھم از تزھا– مھم مارکس ۀبه اين آموز.  فرا رسيده استجھان رييتغال پيش ھنگام صدوپنجاه س

در ھمين حد نيز چاپ و . ام به بعد، پرداخته۵٠۶: در پايان ھمين فصل از کتاب مورد نظر، صص –فوئر باخ 

 آزادی جوامع در گرو آزادی کامل تحققنگفته پيداست که نه فقط . نشر اين کتاب به موانع بسياری برخورده است

 از طريق غلبه بر  کارگر،ۀ طبقئیپيروزی نھاکه تحقق آزادی مطلق نيز مستلزم  بلقيد و شرط زنان است،و بی

  .ستکارمزدی الغای و خصوصی مالکيت لغوداری،  توليد سرمايهۀشيو

رکس ھستم و معتقدم نسبت حقوق بشر  ماۀ من مقيد به نظري– اعم از حقوق زنان و مردان – بشر حقوقدر مورد 

اما در . است) انديويدوآليسم( دفاع از حقوق فرد محدود به خود ۀ، در حيط)ئی مدنی بورژواۀدر جامع(به آزادی 

 در . سوسياليستی نسبت کاربرد عملی حقوق انسان به آزادی در قالب انتزاع از مالکيت خصوصی استۀجامع

برداری  به مالکيت خصوصی عبارت است از حقوق بھره–بعاً زنان ط و –  نسبت حقوق انسانئی بورژواۀجامع

  .ھا و ثروت و تملک آن بدون ارتباط با انسان ديگر و مستقل از منافع اکثريت توده از سرمايهئیکاال

داری بخش قابل توجھی از زنان  سرمايهۀبر ھمين اساس نيز فھم اين نکته چندان دشوار نيست که در جامع .٤

که اگرچه مطالبات زنان در ايران و عربستان و افغانستان با مطالبات زنان مضاف به اين. شوندبديل به کاال میت

داری، زن  سرمايهۀلند به نحو عينی و ملموسی متفاوت است، اما با اين حال جامعا و ھيدندر فرانسه و سو

داری  سرمايهۀفرستد و جامع و اميران میکند و به حرمسرای شيوخبندی میعربستانی را به يک شيوه بسته

ی، أ زنان از جمله حق رئیھر چند در عربستان حقوق ابتدا. دھدمريکا به شکل ديگری اين حرمسرا را زينت میا

در شمار خطوط قرمز قرار گرفته است با اين حال بايد توجه داشت که ھمان ! گی و حتا کفش صورتی؟رانند

 ايران به آزادی پوشش و حق ارث و طالق و حضانت و حقوق مساوی با ۀ در جامعخطوط قرمز با اندک تفاوتی

 در قالب ئیمريکااکه زن چنان. ابديی  تقليل م–است " رجال"جمھور شدن که فقط متعلق به  رئيس–مردان 

لندی و البته ، ويتنامی، تايئیدرست مانند زنان اندونزيا. شودھای پورن به کاال تبديل میارزش فيلمگر بیبازي

در واقع تفاوت چندانی ميان استثمار زن برقع پوش افغانی و ايرانی و ... دختران فقير مھاجر ايرانی به دوبی و

 کرزی و آزادی امد آزادی زن افغانی، از زنجير حئی نھاۀکه تفاوت زيادی نيز ميان شيوکما اين.  نيستئیمريکاا

آقای سارکوزی ھم به . نيست )و کالً بورژوازی آن کشور(برلوسکونی داری باند  از گرداب سرمايهئیزن ايتاليا

گزيند و آقای شيخ محمد کند و جنس بھتری برمیمحض راه يافتن به کاخ اليزه دوست دخترش را تعويض می
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زند و اولی در کنف حمايت دموکراسی ليبرال غربی آزادتر به اين کاالگزينی دست می. اماراتی نيز ھمين طور

  . بردگی، بردگی است. گيردمی عقب مانده، در خفا از کاالی زن بھرهۀ تحت فشار جامعدومی

 برای آزادی زنان – و مشابه آن – ءامضا ميليون يک کمپيندقيقاً به ھمين دالئل نيز نگارنده به جد معتقد است که 

  .  نخواھد بودئیراه به جاارزش مدنی، آوردھای کم ايرانی سرابی بيش نيست و در نھايت نيز جز بعضی دست

الکساندرا بانوی بلشويک ۀ نوشت"  زن برای آزادی اقتصادیۀمبارز" بر کتاب ی ا در مقدمهکالرا زتکين .۵

  :کيد کرده است کهأبه درستی ت) ١٨٧٢-١٩۵٢: الکساندرا کولنتای (ميخائيلونا دومونتويچ

خط مشی سوسياليستی  .فمينيستی و ديگری سوسياليستیيکی : امروز دو خط مشی بر جنبش زنان تسلط دارد«

که خط مشی داند، حال آن می تعلقات طبقاتیۀن کننديينقش تع مستقيم با تکامل اقتصادی و ۀ زنان را در رابطألۀمس

  ». است طبقاتیۀجدا از مبارزديدگی زنان به خودی خود وجود داشته و فمينيستی معتقد است که ستم

 نقش زن در تاريخ ۀ يک توھم نه توضيح دھندۀ به مثاب– مقاله به آن خواھم پرداخت  که در اين–جنبش فمينيستی 

  .  مبارزات زنان استنۀرفته در زمياست و نه اصوالً از منظر سياسی، انتخابی مترقی و پيش

  . کردم اين چند تذکر برای ورود به مقاله ضروری باشدگمان می

  
ھای  شان دود خانهۀ ھای سوختھ  كه ھنوز از سرزمين–ق  افغانستان و عرا، بالكانۀھای داخلی منطق مرور جنگ

ار خون و جنون و باروت در متن تجاوز به دختران جوان و چوبی و بوی گوشت انسان جزغاله شده بلند است و بُخ

يد اين امر است كه زنان در ؤ م–در سياه چال ناامنی دفن كرده  احساس و اخالق انسانی را ۀزنان قامت شكسته ھم

ھا از ضريب امنيت به مراتب فروتر و  ھای مختلف اجتماعی و به ويژه جنگ ساالن در عرصه كنار كودكان و كھن

شود و  العاده برخوردار می اين موضوع زمانی از اھميتی فوق. برند ری نسبت به ديگر اقشار اجتماعی رنج میت كم

 ھفته، ٢٣۴٠ يعنی ١٩٩٠ تا سال ١٩۴۵از سال. كنيم گيرد كه يادآوری  ھای امنيتی قرار می س اولويت بررسیأدر ر

  .  و جنگ وجود نداشته استی درگيرۀ ھفت٣ زمين فقط ۀدر كر

ھا بسيار ناچيز است اما ميزان لطماتی كه به اين   دختران و زنان در انواع جنگۀوجودی كه مشاركت مسلحانبا 

  .ناك است  سخت فراوان و وحشت–كشی جنسی   به ويژه در اشكال حيوانی تجاوز و بھره–شود  گروه وارد می

 جسم و جان ظريف زنان را شخم نبايد تصور كرد كه فقط ماشين جنگ و مناقشات سياسی داخلی و برون مرزی

 به خصوص در جوامع –درك واقعی اين نكته كه زنان در خانواده و اجتماع . كند زند و امنيت ايشان را تھديد می می

ھای   تا چه حد در معرض خشونت–توسعه نيافته و در غياب نھادھای اجتماعی و مدنی مدافع و حافظ حقوق زنان 

  .اند، چندان دشوار نيست بھره ند و در عين حال از حمايت قوانين سنتی مردساالر بی قرار دارۀمختلف و آزاردھند

 وابسته به "ھای كاری كميسيون" يكی از ۀ و در زيرمجموع١به ھمين دليل نيز در چارچوب اركان اصلی ملل متحد

كميسيون  " به ،٢ھای ده گانه  ، يك بخش ويژه و مستقل از كميسيون"شورای اقتصادی و اجتماعی "تشكيالت

  . اختصاص يافته است"وضعيت زنان

آميز حقوق زنان ھای ناظران و بازرسان كميسيون حقوق بشر در خصوص نقض آشكار و خشونت ھر چند گزارش

ً عقب مانده و توسعه نيافته –در كشورھای مختلف   به منظور مجازات ئیھای اجرا تر به تصميم  كم– و غالبا

ھا به تصويب قوانينی در  ھا، دولت  اين گزارشۀنان انجاميده و مواردی كه در نتيجمعترضان و ناقضان حقوق ز

 زنان با مردان ئیراستای احقاق حقوق سياسی، اقتصادی و فرھنگی زنان و مصوباتی در جھت تساوی حقوق قضا

شروط به آن كه از  م– ئیھا اند، نادر است اما به ھر حال صدور چنين بيانيه در اختالفات خانوادگی اقدام كرده
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ھا را برانگيخته و اگر به   بارھا خشم افكار عمومی جھانی و اعتراض خرد جمعی ملت–اغراض سياسی تھی باشد 

كه استناد  مضاف به اين.  بازدارنده داشته استۀكسب امتيازات مفيد منتھی نشده است باری در موارد بسياری جنب

  .ره تكيه گاھی برای زنان آسيب ديده بوده است جھانی حقوق بشر ھمواۀبه موادی از اعالمي

  : جھانی استۀع حقوق زنان در سطح گستردييگر تض  اعالميه بيان١٦ ۀتصريح كلی وضع حقوقی زنان در متن ماد

 نيست كه در آن زنان از مساوات ی انوز ھيچ جامعهھدھند،  اگر چه زنان اكثريت جمعيت جھان را تشكيل می«

ھای وزارت را در   درصد پست٧، زنان فقط ١٩٩٦ برای نمونه، در سال .ار باشندكامل با مردان برخورد

ارقام مربوط به تعداد زنان در مشاغل باالی تجاری و آموزش عالی نيز در ھمين . ھای جھان داشتند حكومت

ً دچار مشكل عدم گی روزمره ھستن ر معرض تبعيض گسترده در زندزنان ھنوز ھم د. سطوح است د و غالبا

 Human)» باشند گی كافی در حيات اجتماعی كشورھای در حال توسعه و نيز كشورھای توسعه يافته می نمايند

Right Today, 2000, P. 35).  

دار   عھده١٩٩٧مبر  سپت١٢اريخ  كه از ت١٩٩٧ تا ١٩٩٠س جمھوری ايرلند از سال ئي ر– مری رابينسونخانم 

  :كند ھای خود ادعا می رديده است در يكی از مصاحبهسمت كميسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گ

 اشكال تبعيض براساس ۀكيد كرده است كه ترويج حقوق بشر زنان بايستی منجر به رفع كليأسازمان ملل ھمواره ت«

ھای حيات مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی  جنسيت شود و زنان را قادر به مشاركت كامل در زمينه

  .(Ibid. P. 38)» نمايد

 اشكال  ات مندرج در كنوانسيون رفع كليهموضوع) ١٩٩٥( چھارمين كنفرانس جھانی زنان در پكن ۀاعالمي

  :تری با شناخت نكات زير توصيف كرد تبعيض عليه زنان را به طور دقيق

  و بھداشت توليد مثل بايستی موردخشونت جنسیحقوق زنان جزو حقوق بشر است كه به خصوص از لحاظ  

  . حمايت واقع شود

  از لحاظ ارث بردن زمين و اموال داشته باشندحقوق مساویزنان بايستی .  

  نبايستی مانعی جھت مشاركت كامل زنان در امور گی لحامزنان دارای نقش ويژه در خانواده و جامعه ھستند و

  .جامعه شود و نبايستی زنان به خاطر سقط جنين غيرقانونی مجازات شوند

 الملل بشر دوستانه مشمول اعمال   است و در برخی موارد طبق حقوق بينز جنسی در شمار جنايات جنگیتجاو

  ) کيدھا از من استأت. (است) ژنوسايد(مربوط به كشتار جمعی 

 ۀکارسازی گسترد به خشونت محيط کار، آزار کارفرمايان، بییاترين اشارهکه پيداست در اين اطالعيه کمچنان

 به کاریخشونت ناشی از بیکه حال آن.  کار زنان مربوط است، نشدهۀع حقوقی که به حوزييير تضزنان و سا

  .  ارث و حضانت و طالق استۀحقوقی در زمينتر از بیناکمراتب وحشت

رفت  آھنگ كردن اقدامات خود در خصوص پيش سازمان ملل متحد به منظور ھم) ١٩٩٠-٢٠٠٠( گذشته ۀدر دھ

ه حقوق مساوی از طريق تقويت حقوق زنان در تمامی نظام ملل متحد تدابير نه چندان کارسازی يابی ب امر دست

ھدف از اين تدابير دخالت .  مطرح شد١٩٩٣اين اصل اول بار به صورت صريح در كنفرانس . اتخاذ كرده است

نان به صورت مالحظات مربوط به زنان در مسير اصلی كارھای سازمان ملل است به طوری كه حمايت از ز

  . اقتصادی و اجتماعی درآيدۀھای توسع ھای حقوق بشری و برنامه يكی از موضوعات اصلی فعاليت

 گيرنده در سازمان ملل در  به وجود آمده نھاد اصلی تصميم١٩٤٦كه در سال ٣ وضعيت زنانۀ نفر٤٥كميسيون 

 با ١٩٩٩كميسيون از سال اين . خصوص حقوق زنان و مسايل مربوط به وضعيت حقوق مساوی زنان است
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 مشترك، به منظور ۀاخيراً يك پروژ. كند  مسايل مربوط به حقوق زنان ھم كاری میۀكميسيون حقوق بشر دربار

 محروميت از حقوق گونه بررسی آثار تبعيض عليه زنان بر وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی آنان نشان داد كه چه

  .دھد رفت اجتماعی كاھش می زنان را برای پيشھای  مستقيماً فرصت اقتصادی به خاطر جنسيت،

 ۀسسؤم. كنند مندسازی زنان كار می وانرفت و ت ھای سازمان ملل نيز به طور خاص روی پيش ساير برنامه

 توسط شورای اقتصادی و اجتماعی ١٩٧٦ كه در سال ٤برد امور زنان المللی تحقيقات و آموزش جھت پيش بين

ر حال توسعه ارايه  برای زنان، به خصوص در كشورھای دئی و مشاورهسيس شده است، خدمات آموزشیأت

سسه در حال حاضر مشغول آموزش زنان در ارتباطات كامپيوتری و نيز تقويت نقش زنان در ؤاين م. دھد می

  . ثر واقع نشده استؤ تمھيداتی تاکنون چندان مفيد و مچنين. ھای گروھی است رسانه

سازی حقوق زنان كرده بر آزادی عقيده و مذھب، توجه اصلی خود را معطوف نھادينهكيد أ اعالميه با ت١٨ ۀماد

ھای توسعه   روی وارد كردن زنان در پروژهیا به طور فزاينده٥ عمران ملل متحدۀبه موجب اين ماده؛ برنام. است

 ملل ۀدوق توسعصن“ صندوقی به منظور تقويت ظرفيت اقتصادی زنان به نام ١٩٨٤متمركز شده است و در سال 

ھا و  كاری دولت اين صندوق اقدام به حمايت فنی و مالی از زنان با ھم. سيس كرده استأ ت٦”متحد برای زنان

ھای ملل متحد برای حصول اطمينان از مشاركت زنان  كاری نزديك ساير برنامه ھای غيردولتی و نيز با ھم سازمان

 ۀادار“ ملل متحد، ۀدر چارچوب دبيرخان .کند ای توسعه میريزی و اجر  سطوح برنامهۀگيری در ھم در تصميم

رفت در امر  برد زنان، بر پيش  دبير كل برای مسايل مربوط به جنسيت و پيشۀ و مشاور ويژ٧”برد زنانپيش

 مزبور ھم ۀادار.نمايد  اقدام پكن نظارت میۀبرخورداری كامل زنان از حقوق خودشان با توجه به اھداف برنام

 ملل متحد ۀبرد زنان، صندوق توسع  پيشۀادار . رفع تبعيض عليه زنان داردۀ مھمی در حمايت از كميتچنين نقش

گاه اينترنتی   روی پاییا برد زنان، به طور مشترك شبكه  تحقيقات و آموزش جھت پيشۀسسؤبرای زنان و م

  .اند سيس كردهأت” بان زنان ديده“مندسازی زنان تحت عنوان  برد و توان سازمان ملل، برای پيش

و سازمان ٩ و سازمان بھداشت جھانی٨در چارچوب نظام ملل متحد، دفتر كميسر عالی ملل متحد برای پناھندگان

 مطابق با مالحظات جنسيتی ئیھا ھای کوتاھی برای وارد كردن حقوق زنان و اتخاذ خط مشی گام١٠بين المللی كار

متوجه رفاه زنان ) يونيسف(موريت صندوق ملل متحد برای كودكان أحسب ظاھر م. اند ھای خود برداشته در فعاليت

ھای مربوط به مبارزه با سوء تغذيه، مرگ و مير ناشی از زايمان، خشونت  در نقش خود به عنوان مادر، فعاليت

 ھای يونيسف متوجه از بين بردن بھره يكی از برنامه. رسی نامساوی به آموزش بوده است مبتنی بر جنسيت و دست

 آموزش اساسی و مشاوره به قصد اشتغال به كار برای دختران در معرض ۀكشی جنسی از دختران از طريق اراي

  ... اما. خطر است

المللی امنيت فردی و اجتماعی زنان ھمواره و بيش از ھرگونه يا قشر ديگر  اين نھادھای بينۀبا وجود فعاليت ھم

تر از  ھای گذشته كماخلی و برون مرزی كه جھان طی سالھای د در جنگ. جامعه در معرض خطر فوری است

افتاده، امنيت جنسی   جدی ۀ ديگری به مخاطرۀتر از ھر پديد  روز فارغ از آن زيسته است، آن چه كه سريع٢٠

ست يك روستای كم جمعيت و فاقد ارزش نظامی دست به دست در ھمان نخستين روزھای جنگ كافی. زنان است

 دھكده بروند، مستقيم و ئیازان رقيب پيش از آن كه به دنبال پول و طال و غارت منابع غذاآن گاه سرب. شود

قرار تجاوز جنسی فردی و گاه دسته جمعیگيرند و زنان را مورد  مل بكارت دختران جوان را ھدف میأت بی

ترين صدمه  نند، اما بيشما ھای شديد در امان نمی ساالن نيز از آسيباگرچه در ھر جنگی كودكان و كھن. دھند می

ھای اجباری  گی لدر نبردھای بالكان ميزان حام. گيرد ترين آزار جنسی ھمواره دامن زنان و دختران را می و سخت
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سبعيت به آن جا .ھای گذشته، فزونی يافت تر از جنگ رز ھولناكی و به مراتب بيش طكشی جنسی به  از بھرهناشی

زدند و  دريدند و به جنين زنده مثل توپ فوتبال لگد می شكم زنان حامله را میھا با سرنيزه و چاقو  رسيد كه صرب

آمار . ترين شکل ممکن استمرار داشته است به وحشيانه دخترانۀختنھای گذشته در سال. كشيدند عربده می

  .  در کشورھای اسالمی به درستی دانسته نيستھای ناموسیقتلو  سارسنگ

ترين مسايل اجتماعی ـ امنيتی تبديل  ھای جنسی عليه زنان به يكی از بزرگ وم خشونت سۀدر نخستين دھه از ھزار

  .اند ھای فمينيستی موج سوم و پسامدرن وارد ميدان شده شده است در ھمين راستا جنبش

ترين شكل  خشونت عليه زنان و دختران شايع” پيشرفت ملل“تحت عنوان ١٩٩٧اساس گزارش يونيسف در سال ه ب

خشونت عليه زنان با عبور از مرزھای اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و مذھبی يك . ق بشر بوده استنقض حقو

گذارد و اشكال بسيار متنوعی به خود  ھا زن در جھان اثر می سر و صدا است كه روی زندگی ميليون  بیۀپديد

 جھانی خشونت مبتنی بر ۀان كنند در واقع اقدام منسجمی عليه ابعاد نگر١٩٩٣المللی تا سال   بينۀجامع. گيرد می

تا اين .  رفع خشونت عليه زنان را تصويب كردۀدر سال ياد شده مجمع عمومی اعالمي. جنسيت اتخاذ نكرده بود

 خصوصی بين افراد تلقی ألۀھا تمايل داشتند كه خشونت عليه زنان را تا حدود زيادی يك مس زمان اكثريت دولت

  .  حقوق بشر ندانندۀينكنند و آن را مشكلی شايع در زم

 خشونت عليه زنان را منحصراً به عنوان ھای رايج عليه زنان کارگرخشونتترين اشاره به اين اعالميه بدون کم

 جسمی، جنسی يا روانی يا رنج به ۀدانست كه منجر به صدم ھر عمل مربوط به خشونت مبتنی بر جنسيت می“

يا احتمال داشته باشد كه منجر به آن شود، از جمله تھديد به انجام اين گونه اعمال، تحميل يا محروم . زنان شود

  ).Ibid. p.8(”كردن خودسرانه از آزادی؛ خواه در حيات عمومی يا خصوصی

گی اجباری زنان را در وضعيت سی و حاملگی جن مورد نظر ھمچنين تجاوز سيستماتيك و منظم، بردۀاعالمي

. داند الملل بشر دوستانه می مناقشات مسلحانه نوعی از نقض بسيار جدی اصول اساسی حقوق بشر و حقوق بين

  :طبق اين اعالميه زنان به ويژه در سه زمينه آسيب پذيرند

I .خانوادهدر خشونت.  

II .جامعه در خشونت.  

III .گرفتن خشونت توسط دولت يا ناديدهدولت توسط خشونت .  

  

I.مزبور نشان ۀمطالع.  در حال افزايش است– عليه زنان -  بانك جھانی خشونت داخلی در خانواده ۀ طبق مطالع 

شوھر؛ آقا؛ (گی خودشان  از سوء رفتار جسمی توسط شريك زند جھان ۀ درصد زنان در ھم٣٠ تا ٢٥داد كه 

 ميليون دختر به خاطر ترجيح داشتن پسر در خانواده جان خود ٦٠حدود .برند رنج می) آور و ديكتاتور خانوادهنان

كشند و پيش يا اندكی پس از تولد  بسياری از والدين به خاطر داشتن پسر، دختران خود را می .اند را از دست داده

ميليون  ٢ھر سال طبق برآوردھای موجود .]كودكان سرراھی و پرورشگاھی[دھند  ھا را مورد غفلت قرار می آن

 در برخی جوامع دختران .گيرند  دختران قرار میۀ ختنۀدھند كشور در معرض سنت تكان٢٨دختر در حداقل 

در اين . ن پيش از آن كه به بلوغ جسمی، روانی و احساسی برسند ازدواج كنندئيشوند كه در سن پا مجبور می

. ھای مخفی و علنی ھستند سخنی نرفته استرگاهمطالعه از دختران نوجوانی که به دليل فقر ناگزير از کار در کا

 !  حقوق بشر نيز نيستئی حاشيهۀ دغدغکار کودکانپنداری 
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II.گناه آن  ساری و نكوھش برای قربانيان بی در جوامع محلی تجاوز ھنوز يك جرم شايع است كه باعث شرم

پريشی، معلوليت جسمی يا حتا مرگ ا روانگيرند اغلب ب زنانی كه قربانيان تجاوز و آزار جنسی قرار می. شود می

 به یا كننده قاچاق زنان و دختران در داخل كشورھا و بين كشورھا به ابعاد نگرانۀدامن. شوند رو میروبه

گردی جنسی به مقصد كشورھای  حال جھاندر عين .  و اروپای شرقی رسيده استئیخصوص در كشورھای آسيا

  .است ديگر ۀيافته در چندين كشور غربی و كشورھای توسعه يافتزماندر حال توسعه يك صنعت بسيار سا

III.ليس وکيد است که مقامات پأگيرد، اين نکته قابل ت  خشونت توسط دولت يا خشونتی كه دولت ناديده میۀ در مقول

ً خود مرتكب سوءرفتارھای جن ً بايستی حامی زنان در برابر خشونت باشند، غالبا . شوند سی میو زندان كه قاعدتا

ليس در سراسر جھان مورد وبرند به طور مرتب در مراكز بازداشتی پ ھزاران زن كه در بازداشت به سر می

ً در ھم. شوند گيرند و يا به طور ظالمانه توسط نيروھای امنيتی شكنجه می تجاوز قرار می  مناقشات ۀتقريبا

كردن و مقھور كردن تمامی جوامع استفاده مسلحانه، از تجاوز به عنوان تاكتيك خودسرانه جھت مرعوب 

ً قربانی تجاوزھای جمعی و برد .شود می ھمان  .گيرند گی جنسی توسط سربازان قرار می زنان و دختران غالبا

و بسياری از مناقشات ديگر در جھان مشاھده ) بالكان(طوری كه اين امر در مناقشات رواندا و يوگسالوی سابق 

  .(Human Rights Today, PP.14,83)شده است 

  

  ھای فمينيستی گاه جنبشخاست

آيند و به دليل مباحث پيش گفته به   بيرون میئیھای فمينيستی از درون چنين فرايندھا  واقعيت اين است كه جنبش

ھا  ساخته“ھای فمينيستی بدون اشاره به دو موضوع  گاه اجتماعی جنبش تحليل موقع مدنی و خاست. گرايند افراط می

 اين ۀسو و به دنبال آن و نه از سوی ديگر؛ يكی از اجزای اصلی شكل دھند، از يك١١”ی اجتماعی)ورھابا(

  . كند  بر بحث حاكم مییاتا حدودی فضای معما گونه١٢”ھويت“ھا يعنی  ساخته

له أتوان موضوعی پيچيده را كمی به عقب راند و در بستر مقدمه چينی به قصد آشناسازی مخاطب، طراحی مس می

ده و پرورش يافته، ئيزا“و” جھان پرداختی عينی ندارد؟“را از اين پرسش شروع و وارد اين مجموعه كرد كه آيا 

  ” اجتماع است؟ۀيا ساخت

 ۀپيچيده دربار )ھای يا واقعيت(ھا  انديشه.  حسی استۀمعتقدند كه دانش و آگاھی تنھا حاصل تجرب١٣يافت باوران“ 

تری كه  ھای ساده توان به انديشه  را در نھايت مییا  پيچيدهۀتر است ولی ھر انديش سادهھای   تركيب انديشهۀزادجھان

  . سازند تقليل داد اند و آن را می  حسیۀحاصل تجرب

گی در اين نكته  ولی ھمه –  انتقادیۀنظري و ھواداران پسانوگراياناز جمله – انواع مختلفی دارند فرايافت باوران

اين مثال را از دو نويسنده كه . ” اجتماع استۀساخته و پرداخت“بل كه . ”اختی عينی نداردجھان پرد“اند كه  شريك

  .:كنند در نظر داشته باشيد معرفی می” فرايافت باور“خود را 

  :  گويندھارمن و سموك

ن رفت به سوی صلح راستين وجود دارد ناباوری گسترده به امكا ترين موانعی كه بر سر راه پيش يكی از مھم«

  .(Smoke. R, Harman. W, 1987, P. 76)»واقعی چنين چيزی است

تری از افراد به امكان صلح راستين باور داشتند اين خواسته خود به خود امكان پذير  به ديگر سخن اگر تعداد بيش

الكساندر روايت كالسيك اين اعتقاد را . ھای ژئوپليتيكی است تر از ساخته اجتماعی مھم) باور(ھا  ساخته :شد می
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المللی واقعيت مستقلی نيست برعكس آنارشی ھمان چيزی است كه آنارشی بين“گويد   به دست داده است كه میونت

  ” فھمند ھا از آن می دولت

(Went. A, 1992, PP 391-425).  

ر ھا د پست مدرنيست١٤.ھای اجتماعی، ھويت است  از اجزای اصلی ساختههكئیمدرنيست پستدر متن اين نظرات 

 ھويت اھميت - از جمله بودريار –به نظر ايشان  .نشانند میطبقه را به جای ھويتھای خود  تحليلھپروتیفضای 

بخشی از مردم قبول دارند كه . گان است اين سخن به يك معنا مورد پذيرش ھمه. انديشيدن ما داردۀآشكاری در نحو

قدرت ھويت در مناسبات اجتماعی و . زند  دور می،اند الملل حول ھويتی كه نام مليت بر آن نھاده سياست بين

 پيش از جنبش ۀ در دور– هھای جنوبی اياالت متحد سياه پوست بودن در ايالت. اقتصادی و سياسی آشكار است

 به اين معنا بود كه قطع نظر از – نژادی ئی پيش از سقوط نظام جدا–فريقای جنوبی ا يا در –حقوق مدنی 

ای بر  گاه اجتماعی، سياسی و اقتصادی ناخواسته تمايلی كه فرد برای سخت كوشی داشت، جای و ئیتصميم، توانا

ھای  گی ھويت بينش محوری آنان اين است كه ما ھمه. روند فرايافت باوران از اين ھم فراتر می .شد او تحميل می

  :فراوان استھا  نمونه. شود ھا سركوب می از آن) يا چند تا( داريم كه گاه يكی یاچندگانه

 ۀ طبقۀ؛ يك تحصيل كرداستالينلمان نازی؛ گوالك و روس بودن در دوران حكومت المانی بودن در ايھودی و 

ين موارد يكی از دو ھويت فرد به در ھر يك از ا. پوت پولمتوسط و يك كامبوجی بودن در دوران حكومت 

  ١٥.رزی خشن سركوب شده استط

(Terrif. T, 1999, P. 12)  

 كه به نظر اين گروه از - ھويت ۀ پس از شرح مواضع كلی فرايافت باوران و عبور سريع از مقوليفتری تر

به گمان .پردازد  امنيت میۀھا پيرامون مقول  فمينيستۀ به بازنمود نظري-ھای اجتماعی است  اجزای اصلی ساخته

  : اوۀبه عقيد. تواند مجال ظھور بيابد  در ارتباط با مفھوم ھويت است كه می-  و ھر باور ديگری -، فمينيسم تريف

 زن ۀشود كه دربار  فراھم مییاھای گسترده در بحث از ھويت است كه از نظر مفھومی مجالی برای طرح نوشته“

  .)Ibid ( ” نگاشته شده است١٦باوری

ھا كه نگاه خود را  ھا با ھم ھستند و ماركسيست  مناسبات سلسله مراتبی دولتۀباختگرايان كه دلدرست مانند واقع«

ھا و عمل  توانند سلسله مراتب جنسيت را كه در نظريه ھا ھم می دوزند، فمينيست به روابط نابرابر طبقاتی می

ھای سلطه تا چه حد با   اين نظامۀسياست جھان تبلور يافته است آشكار سازند و به ما امكان دھند تا بفھميم ھم

  » .ديگر ارتباط دارند يك

(Tickner, 1992, P. 19)  

ھا معتقدند كه  گرايان و ديگران ھم نظرند، ولی فمينيستگران فمينيست در مھم دانستن قدرت با واقع  تحليلۀھم

  :گران تحليل

از قدرت برای محروم ساختن زنان از حق مالكيت . اند كم گرفتهحجم و انواع قدرتی را كه در كار است دست«

اب چندانی مگر رفع نيازھای جنسی سربازان و كارگران مزارع موز ارضی استفاده كرده و برای آنان انتخ

 بانك جھانی دور ۀبا تكيه بر قدرت، زنان را از صف كاركنان ديپلماتيك كشورشان و از مناصب عالي. اند نگذاشته

ری از قدرت نگذاشته است كه مسايل نابرابری ميان مردان و زنان ھر كشور وارد دستور كار بسيا. اند نگه داشته

   »گرا در جوامع صنعتی و نيز جوامع كشاورزی شود ھای ملت جنبش

(Enloe. C, 1990, PP. 197-8).  
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 ھمچون كتاب ئیھا توان از عنوان كتاب ه را میألاين مس. خورند در روابط بين الملل زنان به چشم نمی«

»  روابط بين الملل استۀ در مطالع نادرست رايجۀھا نماد كامل شيو دريافت كه از ديد بسياری از فمينيستوالتس

(Waltz.k, 1959, P. 28).  

ھم صدق ١٧”المللی  بينۀپدران انديش“و  ”المللی  بينۀخداوندان انديش “كنتتامپسونھای  ھمين حكم در مورد كتاب

ن وضع اند و اگر چنين است اي الملل گفته  روابط بينۀآيا به راستی تنھا مردان سخن در خور توجھی دربار .كند می

  كند؟ الملل بازگو می گاه زنان در روابط بين چه حقيقتی را در مورد جای

اند كه بايد به امنيت  از اين گذشته آنان مدعی. كيد دارندأ تسرشت جنسی خشونتھا بر  در مبحث امنيت، فمينيست

  .نگاھی فراخ انداخت

  انواع خشونت، چه در قلمرو بينۀرند كه ھمگي  شکل میئی بر اين فرض پايه امنيتۀھای فمينيستی دربار ديدگاه«

خشونت خانوادگی عليه زنان را بايد در .  ملی يا در چارچوب خانواده، با ھم ارتباط دارندۀالمللی و چه در عرص

 ۀدھد كه در آن قدرت مردان در ھم  جنسيتی رخ مییا گی در جامعه خشونت خانواد. تر قدرت ديد ستردهمناسبات گ

  »سطوح غلبه دارد

(Tickner, Ibid, P. 58).  

 و تجاوز جنسی عليه - به ويژه بردگی مزدی –كشی  ھای مضاعف بر زنان و انواع بھره  كه بر اثر ستمیا مساله

دختران به خصوص در مناقشات سياسی، به توليد جريانات راديكال جنسی انجاميده و به ھواخواھی افراطی از 

ط به تحقق نيازھای طبيعی و دموكراتيك نيمی از جمعيت جھان نينجاميده مطالبات زنان منجر گرديده است نه فق

 را از طرف مردان صاحب منصب در ئیھا ھای دفعی و منفی نيز ختم گرديده و مقاومت گيریكه به موضع بل

- به گواھی شواھدی كه فراوانی بس. مداران ارشد متكی به قدرت برانگيخته استالملل و سياست روابط بينۀحوز

ھای بيولوژيك   به سبب ويژگی- ھم فراتر رفته است؛ مسائل دختران و زنان جوان ” خيلی زياد “ۀھا از انداز آمد آن

 ۀن و ارزش انسانی نيمی از اعضای جامعأھای ضد اخالقی را رقم زده است و ش ترين صحنه خراش دل–و جنسی 

مانندی از صور مختلف ناامنی و تجاوز به حقوق   بیآمدبه تبع چنين بس. جھانی را به طور مكرر لگد كوبيده است

ھای  ھای افراطی نژادپرست گسترده است، ظھور جنبش ھای توتاليتر تا گروه  انسان كه مرجع آن از دولتۀاولي

در روزگار ما امنيت و آرامش انسان به داليل مختلف نظامی، سياسی . راديكال فمينيستی تبعی و بديھی است

 درون ۀھای فردی خانوادگی، محلی، ملی، اجتماعی و در حيط ی و زيست محيطی در حوزهاقتصادی و فرھنگ

واضح است كه عامل جنسيت فقط بخشی از . شود و تھديد خواھد شدالمللی تھديد شده است، تھديد میمرزی و بين

 حافظ حقوق بشر، با وجود المللی مدافع صلح وبپذيريم كه نھادھای ملی و بين. اين تھديدات را به وجود آورده است

اند  ترين حقوق انسانی دختران و زنان موفق عمل نكرده ھا، در دفاع از بديھی ھا و اعالميه ھا، پلنوم  كنوانسيونۀھم

كشی جنسی از زنان در مناسبات اجتماعی به موقعيت زنان تحت  اند، ميزان بھره طور كه خود نيز معترفو ھمان

  . رو به فزونی استستم مضاعف و مناقشات سياسی

ً ارتباطی به  كردھای فمينيستی، از باورھای اخالقی برمی گيری مثبت به سوی رویسان سمتبدين خيزد و الزاما

گاه   قابل تامل خاستۀدر اين جا نكت. كند، ندارد ھای جنسی و نژادی را نمايندگی می ھای راديكالی كه برتری گرايش

. دھد ھا را شكل می گيری ايجابی يا امتناعی به آننيستی است كه جھتھای فمي طبقاتی و مبانی نظری جنبش

ر يي متباين از سمپاتی به ھموسكسواليسم، دفاع از اعتياد به مواد مخدِر زنان، تغیا كردھای فمينيستی گستره روی
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موزش، ھای خانواده، حقوق مدنی، آ ھای حقوقی در دادگاه جنسيت، دو جنسيتی شدن، تا تعرض به نابرابری

  .گيرند بھداشت، ساعت محيط و شرايط كار زنان کارگر و کارمند را تحت پوشش خود می

ھای زندان زنان، مصرف ماری  گی ھا، حتا مسايلی مانند ازدواج آزاد، ھموسكسواليسم، آلود لفهؤھر يك از اين م

جتماعی، بھداشت روانی و جز شناسی، علوم ا مباحث روانۀتواند يكی از موضوعات مورد عالق جوانا و غيره، می

 ۀگيرم كه ما در اين بحث به طرح مقوالت کلی در چارچوب نظام امنيتی نيمی از اعضای جامع. ھا باشد اين

لف ؤكنيم كه؛ فارغ از توافق فردی م  گفته ھمين قدر اضافهبندی عالوه بر نكات پيشدر مقام جمع. انسانی پرداختيم

توان گفت از يك منظر،  ی فمينيستی بر اھميت نقش جنسيت در مطالعات امنيتی، میھا گذاران جنبش كيد بنيانأبا ت

  .آورد ست كه فمينيسم را پديد میھای اجتماعی نابرابریتبعات ناامنی جنسی و از سوی ديگر انضمام

  :برای جبران نقايص، مكتب امنيتی مورد بحث بايد به دو موضوع توجه کرد

ظاھر شده است و در معادالت امنيتی ايفای الملل  روابط بين ۀ يك گروه كه در عرصۀ به مثابنقش زناننخست به «

  .كنند نقش می

  .تئوری امنيت در مبنای نظری جنسيتدوم، لحاظ كردن 

خواھند  بنابراين آنان می. در مطالعات امنيتی بازشناسی شود” مردم ساالری“ھا به دنبال آن ھستند كه فمينيست

 از قدرت منتھی یا به درك تازه روندسان اينبدين.  كنند كه مبتنی بر آگاھی جنسی باشدساختار جديدی ايجاد

ھا و اصول را   خاص از ارزشیاھا و مكاتب، مجموعه ھا ھمچون ديگر گروه برای اين منظور فمينيست. شود می

ھا معتقدند كه  فمينيست. كند سازند كه به عنوان ابزار تحليل در بنای ساختار جديد معرفتی عمل می مطرح می

  .ھای امنيتی را نارسا كرده است پردازی جنسيت نظريهۀتوجھی به مقول بی

سازد و  محدود نمی.... ھا را صرفاً در عوامل نظامی يا اقتصادی و  خالصه اين كه بينش وسيع جديد، حيات دولت

اتی ھمچون فقر، جنايت و فشار گويد كه جنسيت در كنار مالحظ  سخن مییاگير مالحظات تازه از حضور چشم

  »ھاست ترين آن سياسی مھم

  ).٤٠٦، پيشين، صافتخاری(

 كيد بر تكهأشناسان مدرنيست با ت خالف جامعه–شناسی پسامدرن  گذار ممتاز جامعه  بنيان–گئورگ زيمل زمانی 

وط آشكار معنا در شناسی فرھنگ را، بر مبنای اضمحالل و سق از واقعيت جامعه تحليل خود از جامعهئیھا تكه

مند در اين مورد   نظامۀ به مطالعزيمل. ناميده بود”افول مسيحيت“ جھان صنعتی ارايه كرده و اين تحليل را 

  . زمان و مكان دچار انشقاق كرده استۀ مدرنيته آگاھی ساكنان كنونی شھرھا را دربارۀگونه تجربپرداخت كه چه

گی جمعی جای خود را به و ذھن پرداختند كه در آن ھم بستادرشھر  به توصيف تعاملی ميان م– بودلر و – زيمل

 امور انسانی تحميل ۀدر اين وضعيت تجارت و وضع صنعتی خود را به زور به حوز. دھد  میئیاحساس تنھا

ھای  ھای اجتماعی ميان مردم اكنون به دست نھادھای رسمی، سازمان  اشاره دارد كه علقهزيمل. كند می

پول امروزه بيش از ھر چيز به صورت نيروی اجتماعی . و پول رو به ويرانی گذاشته استساالری  ديوان

اين امر با از ميان برداشتن حس . كند گری و عينی می  در آمده است كه روابط ميان مردم را ميانجییاناشناخته

  .به بار آورد١٨ئیزداگی و انسانيتردم، ممكن است نوعی از خودبيگانمندی ثبات و تعلق در ميان م ھدف

عكس وی دريافت ه ب. س و نااميدی مطلق نبودأ به ھيچ عنوان يزيملآمد تمامی اين موارد از نظر با وجود اين، پی

تری از آزادی خالق را در اختيار   وسيعۀتواند دامن ت در ميان مردم می فرديثيرات شديد شھر با افزايش حسأكه ت

شود، اما به ھمان سھولت مردم را از   میئیآور تنھاسأباعث احساس ياگرچه مادرشھر مدرن . ھا بگذارد آن
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ھای زندگی خود  مدعی است كه اگرچه ساكنان شھر مدرن در شيوهزيمل. بخشد  میئیھای سنت رھا محدوديت

از . آورند تر و شديدتری را در مقابل شرايط زندگی خود به دست می شوند، اما حساسيت جالب تر می تفاوت بی

  .تر است  به سمت آزادی شخصی بيشیا  اين امر دروازهيملزنظر

 و ديگران باشد، زيمل از شرايط توصيف شده توسط ئی ريشهئیكه جدادر واقع فرھنگ پست مدرنيستی بيش از آن

  )٢٠٥-٢٠٦ صص،١٣٨٤، وارد... (توان آن را برداشتی شدت يافته از آن شرايط قلمداد كرد می

ھدف “وسياليسم در سياست و امپرسيونيسم در ھنر را به عنوان پاسخ به احساس نياز به  از قبيل سئیھا  جنبشزيمل

مورد توجه –است ”  انسانیۀ شدباالتر از ھر چيز نسبی و باالتر از شخصيت شكسته و خرده“ كه –گی زند” ئینھا

  .ش ترسم كندھاي ت گسسۀگی با ھم قرار داده بود و در تشخيص بيماری مدرنيته كوشيده بود تصويری از زند

گی تلقی كرد و گسست و  زند” ئیھدف نھا“ھای فمينيستی را به عنوان پاسخ به احساس نياز به  توان جنبش آيا می

قرار داد؟ )کشانکارگران و زحمت(شكست امنيت جنسی را حتا باالتر و برتر از منافع طبقاتی اکثريت زنان جامعه 

 كشف كنيم كه فقط در بستر یادر پرتو غرور عاشقانه ) چھرهئیی تا زيبااز امنيت جنس( را گوھران زنان ۀاگر ھم

ھای نھفته و كالم شيفته و آرام ھم  ئیزيبا”گوھران  كاشف فروتن“و ”  مرد جذابئی كھرباۀجذب“و” عشق پاك“ 

گاه  مد، آنچ وزد و می بالد و می درخشد، می  می- آبی عشق ۀ بر جلوخان منظر چھر- بلند باال ئینفسی، ھمچون قو

توان گوھرانی را  كه می  انسانی آنان نشاند، بلۀتوان شكست امنيت جنسی زنان را نه فقط در شخصيت خرد شد می

ھا  تلقی كرد و از اين منظر برای خودكشی ده” گی  زندئیھدف نھا“رود عين يا ھمان  كه در اين شكست به يغما می

اما مثل ھميشه . اند به فھم روشنی دست يافت نسی قرار گرفتهزن و دختری كه در مناقشات سياسی مورد تجاوز ج

 ۀزند که جنگ، مناقشنگری آمپريک به ما نھيب میيک واقعيت مادی کامالً ملموس، حتا با ضرب شصت جھان

ابد و به حيات خود يی عينيت م نابرابر طبقاتیۀجامعگی در ھا تھديد امنيت جنسی زنان، جملسياسی و به تبع آن

  . دھدار میاستمر
 
 

 :ھانوشتپی

دبيرخانه؛ شورای قيمومت، شورای امنيت؛ شورای : اركان اصلی نظام ملل متحد از شش بخش شكل گرفته است؛ شامل. ١

  .المللی دادگستری اقتصادی و اجتماعی، مجمع عمومی؛ ديوان بين

ھا و تشكيالت تخصصی تشكيل شده  يته و كمئیركن اصلی شورای اقتصادی و اجتماعی از دو كميسيون كاری و منطقه. ٢

در كنار ” كميسيون وضعيت زنان“ ھای اين شورا فعال است، و  در مجموع سيزده كميسيون فرعی در يكی از شاخه. است

مواد “،”آوری برای توسعه علوم و فن“، ” پايدارۀتوسع“، ”آمار“ ، ”جمعيت و توسعه“، ”حقوق بشر“ ھمچون ئیھا كميسيون

  . برخوردار استیا حقوقی ويژهاز موقع” مخدر

3. CSW  
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5. UNDP  

6. UNIFEM  

7. DAW  

8. UNHCR 

9. WHO 

10 ILO 

11. Social Constructions  
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12. Identity  

   .positivity (positivists 13يقين (

 كه تحت عنوان كاستلزمانويلبنگريد به جلد دوم كتاب عصر اطالعات ” ھويت“برای اطالع كامل و جامع پيرامون مفھوم .١٤

  .٨٦ تا ص ٢٢به ويژه از ص . شكل بسته است” قدرت و ھويت“

 ۀنام دو ماه١٧٣-١٧٤در ش ” ھای امنيت الملل و بررسیروابط بين“، تحت عنوان رضا طيب علی، توسط تريف ۀمقال. ١٥

  .اطالعات سياسی اقتصادی منتشر شده است

16. Feminism 

17. Thompson Kenneth w(1980) “master of International Thought”Baton Rouge: 

Loisianastate University Press 

Thompson (1994) ”Fathers of International Thought” Baton Rouge: Loisiana state 

university, Press. 
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