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امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی29به مناسبت

ای متفاوت برافراشتباید دیرک جنبش دادخواهی را برای ساخنت آینده
گرای سرکوب، کشتار و جنایت را درهم شکستظام واپستا دیرک ن

نسبت به ماه قبل، چهار 96رماهیتها در آمار اعدام«خبر کوتاه بود: 
این در حالی است که اکثر اعدامیان، » برابر افزایش داشته است

ها در بودند؛ و این اعدام» مواد مخدر«هاي محکومین منتسب به پرونده
ي اصالحیه«زمان مجلس درگیر تصویب د که همپذیرحالی انجام می

با هدفِ کاهش مجازات اعدام براي مجرمین » طرح کاهش مجازات اعدام
است.مواد مخدر

سال حاکمیت این رژیم 39بارِي دهشتمروري کوتاه به تاریخچه
ناپذیر از کارکرد ماشین دهد که کشتار و اعدام بخشی جدایینشان می

گر جمهوري اسالمی بوده است. جمهوري اسالمی دولتیِ رژیم سرکوب
همواره به فراخور و تحت عناوین مختلف از این اهرم استفاده کرده و 

کند؛ یک روز به نام محارب، منافق، کمونیست و مرتد ... دیگر روز به می
ي ... بله! براي بقاي سلفی، جاسوس و نفوذ،معانداالرض، نام مفسد فی

ماشین سرکوب، شکنجه و اعدام جمهوري این حکومت تئوکراتیک،
اي متوقف نشده است.اسالمی لحظه

کوچکی و ماکتِزندان در چارچوب جمهوري اسالمی همیشه نمونه
اي از روابط قدرت، نوع تر یعنی جامعه بوده است. فشردهاز زندان بزرگ

،نیمبارزنیو خونرحمانهیباعمال و اهداف آن؛ و در این بین اما کشتار 
اغراق بی67شصت و تابستان يدر دههها و کمونیستونیانقالب

اي است که کارکرد این دستگاه مهیب ترین نمونهترین و برجستهفشرده
کشتار هزاران زندانی سیاسی در کمتر از دو ست.را به نمایش درآورده ا

بر روي زمین و » خداوند«ي ماه با چرخش قلم خمینی و حکم نماینده

هاي دادگاهیدر پی ب
اي، کشتار چنددقیقه

نسلی از بهترین جمعیِدسته
فرزندانِ مردم که رویاي ساختن 

و شکنجه و کشتار ؛دنیاي دیگري داشتند
در نیاورده بود، کشتار زانوبهها را و زندان آن

شاخ «و قدرت ؛کسانی که نماد مقاومت مردم بودند
ی که گرفتند، زنان و مردانرا به سخره می» و شیخ

خواهی را چنان استوار زندگی کردند که مرگ در تحول
کجی ابدي به تاریخ هاي دارشان دهنشان به زانو در آمد و چوبهمقابل
گران شد.ستم

انقالب و با رضایت و براي شکی نیست، حکومتی که با سرکوبِ
توانست هاي امپریالیستی به قدرت رسیده بود، نمیحفظ منافع قدرت

فوج فوجدار مردم و کشتار ت و سرکوب جنبش عظیم و ریشهبدون جنای
توانست سکوت اش به قدرت تکیه بزند؛ و نمیانقالبیپیشروان

ي این کشتار ي پروندههاي امپریالیستی را ضمیمهي قدرترضایتمندانه
مبارزین و یِکشتارجمعي رژیم اسالمی، هیأت حاکمهزعمبهنکند. 

ي پایانی به قرار بود نقطه67تابستان خونین ي شصت و انقالبیون دهه
شان باشد اما طلبی زده و رمز تحکیم و بقاي حاکمیتکابوس تحول

یی ضرورت به تنهابهشد که ریناپذمیترمتبدیل به کانونِ خشم و زخمی 
کند.زیر کشیدن چنین حکومتی را هر لحظه عریان می

انکار، توجیه، استحاله و مصادره به مطلوب
ي رژیم جمهوري اسالمی اما نه دیوارهاي رخالف تالش مذبوحانهب

جمعی هاي آتش و نه گورهاي دستههجوخهاي دار، نه زندان، نه طناب
ها و نه ارعاب و تهدید و تحقیر خانواده» آبادهالعنت«نشان و نه خاكبی

ي انقالبی و حقایق این گان ... نتوانست حقانیت مبارزههبدربردو جان
شتار دهشتناك را در خود دفن کند؛ و این راز با پیگیريِک

ها از پرده بیرون افتاد؛ و مقاومت راه خود را از درزِ ناپذیر خانوادهخستگی
ها به بیرون باز کرد.خاورانخاكِها و شیارِدیوار زندان
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هاي تالشباختگان،ي جانخانوادهی به همت جنبش دادخواه

هاي گان گامبدربردهشکالت مبارز و انقالبی و جاني نیروها و توقفهبی
از دل سکوت و سرکوب برداشت تا با شکستنِ ی سختبهجنینی خود را 

ها سکوت، با افشاي این جنایت و به رسمیت شناخته شدن خاوران
جنبش دادخواهی باز شود.رويِاي براي پیشروزنه

در ورهاي جمعی،ي گسازپاكها در مقابل تخریب و مقاومت خانواده
ي روانی و ... خاوران را تبدیل به نماد شکنجهگویی ومقابل تحقیر، درشت

باختگان ي جانمقاومت در برابر جمهوري اسالمی کرد؛ و مادران و خانواده
ترین اسناد جنایات جمهوري اسالمی داران یکی از مهمامانتگاهجايرا در 

خورده و راویان زخمگاهجايگان را در بدربردهقرار داد؛ و جان
ناپذیر این جنایت هولناك.خستگی

جنبش دادخواهی هر روز بیشتر ابعاد این جنایت را افشا کرد. هرچند 
بسیاري از مادران، خواهران، همسران، برادران و پدران با امید و آرزوي 

،شان امروز دیگر در کنار این جنبش نیستندهاي سوختهدادخواهی در دل
ایستادن جویی به راه افتاده سرِباري که از بلنداي آرمان حقیقتجویاما

ی و با درستبهي هفتاد و هشتاد شمسی ندارد. جنبش دادخواهی در دهه
ناپذیر از جنبش دانشجویی، جنبش زنان و ... جنبش سرعت بخشی جدایی

ایران شد؛ و همین روند مادران خاوران را به طلبیسرنگونانقالبی و 
ها، ها، ستارها، فرزادها، جاسمو ... به مادر ریحانه88باختگان جانمادرانِ
رساند، همین جنبش مقاومت منصوره ها و شیراحمدها ... میشیرین

پورها را در کنار راحمیمثنی و راحلهمنفرد، فاطمهاکبريبهکیش، مریم
دهد. ر می. قرازینب جاللیان، آتنا دائمی، مریم النگی، گلرخ ابراهیمی و ..

سیاسی و زندانیِشکنجه و سرکوب هزاران زنِهمین روند کشتار،
در نشان را در کنار یکدیگر و یا بیشدهشناختهو امروز، دیروزغیرسیاسیِ 

جمهوري ضد زندهد که قربانیان رژیم ها زنی قرار میمیلیونکنار
شان، حجاب و چه در زندان اسالمی هستند چه در زندان متحرك

تري به نام ایران.رگبز
کس بهتر از ي را هیچسنگرهمی و قدرت این سرنوشتهمحقیقت این 

است. به همین دلیل از هیچ اهرمی براي جمهوري اسالمی درك نکرده
کند. درهم شکستن این مقاومت و برهم زدن این همبستگی فروگذار نمی

ی افشاي هایی که جنبش دادخواهی با چنگ و دندان در پدر تمام سال
این جنایت و آمرین و عاملین آن بود، جمهوري اسالمی کلیت این جنایت 

انکار » غیروطنی«و » وطنی«ي خوردهرا به کمک تمام ایادي قسمهولناك
ها و فعالین این جنبش را منزوي و سرکوب کرد. و با انواع ترفندها خانواده

عنوان تارها را بهاین کشدادخواهی توانستجنبشِرويِزمانی هم که پیش
ي سران و حافظان جمهوري اسالمی در آن جنایتی انکارناپذیر که همه

اند بازبشناساند، جناحی از درون جمهوري اسالمی که همیشه نفع بودهذي
با همراهداند، گر میتوجیه جنایت را راهی براي تثبیت موقعیت جنایت

مرز دوست و » یملیآشت«یی نام برپابه راه افتاد؛ تا به» اصالحات«جریان 
بخشیم و نه فراموش نه می«شعار در این دوره دشمن را مخدوش کند. 

خط تمایز که توسط نیروهاي انقالبی پیش گذاشته شد، » کنیم!می
در مقابل اضمحالل جنبش دادخواهی در در مقابل این سیاست و آشکاري 

گر بیانی جمهوري اسالمی کشید؛ و چوندهسازماندیتجدخدمت به 
ها، نیروهاي در جنبش و بین خانوادهسرعتبهحقانیت این مبارزات بود، 

سیاسی و مترقی و ... فراگیر شد.
قبل از »اصالحات«منادیانِ درون و بیرونِ حکومتِی به همین دلیل

ي جهانی به ي ایران و جامعهکه وقوع این جنایت توسط جامعهاین
گان پیشهیک از این جنایتکه هیچنرسمیت شناخته شود و پیش از ای

کرده باشد، جریانی را در تقابل با » طلبِ عفو«زعم اینان اعتراف و بهحتا
به راه » کنیم!کنیم، اما عفو میفراموش نمی«با شعار ،خواهیجنبش داد

خواهانه پوزشظاهراً. در پس این جریان و در مرکز این توجیهاتِ ندانداخت
د کردن اصلِ مبارزه و خواستِ تغییر نهفته بود. این اما محکوم و مردو

صدا راه و همتاکتیک رذیالنه که بادبان به باد موافقِ جهانی انداخته بود هم
ممکن آنچه«گران سیستم موجود در نفی انقالب و در پذیرش با مشاطه

، اگرچه به درجاتی به جنبش دادخواهی و مقاومت »است، مطلوب است
نتوانست این جنبش را بنیادا قلب ماهیت کند.تیدرنهاضربه زد اما 

تر شدن شرایط اقتصادي و سیاسی بر امروزه در پی هرچه بحرانی
ها ها و افزایش نارضایتی تودهبستر اوضاع جهانی و رابطه با امپریالیست

ي ایران هم افزایش یافته و تضاد و انشقاق درون هیأت حاکمهوضوحبه
یاسی در جهت منافع آتی، پاي بسیاري از معضالتِ هاي سبنديجناح

اسالمی را به میان آورده است که یکی از تاریخِی سران جمهوري
است که 67هاي ت و اعدامصي شها موضوع کشتار دههترین آنبرجسته

ي سیاسی سران این نظام به سیاسی و هم کارنامه-هم اَرکان ایدئولوژیک 
ن دلیل هم سیاست انکار و توجیه دیگر به کار آن گره خورده است. به همی

آید.نمی
جانشین وقت -که در آن منتظري ی صوتیاین روند با انتشار فایل

گی و شقاوت در مورد گستردهوضوحبهو برخی از عاملین کشتار - خمینی 
که امکان انکار این کنند، تسریع شد؛ و عالوه بر ایناین جنایات صحبت می

از میان برداشت، باالجبار تبدیل به موضوعی براي » سماًر«واقعیت را 
که هر جناحی با چه هاي سیاسی جدید شد. رقابت بر سر اینبنديجناح

سرانِ » مشروعیت«ترفندي از این چالش عبور کند به یکی از شروط 
.شدلیتبدجمهوري اسالمی 

در یک جناح کماکان با توجیه پوشیدهوضوحبهبه همین دلیل امروز 
تالش دارد با تاختن بر جناح دیگر این جنایت را » خواهانهپوزش«تزویرِ 

قرار داده، رداي دادخواهی به تن کرده و » آشتی با مردم«ي المصالحهوجه
آلود خود را پشت سر پنهان کند و انبار نارضایتی مردم و هاي خوندست

ه مطلوب دستاوردهاي جنبش دادخواهی را به نفع جناح خود مصادره ب
روحانی که در تمام طول حیات جمهوري این جریان،نماید. در صدر 

هاي کلیدي داشته است و اسالمی در مراکز استراتژیک حکومت نقش
نقاب ایات جمهوري اسالمی و طرف دعواست،تردید بخشی از آمرین جنبی

کند: اش ادعا میزیرکانه در کمپین انتخاباتیزند ومدعی بر چهره می
که در ییهاآنکنند،یاعالم مرانیمردم اگریبار دکیهم 96بهشتیردا«

یدرحالهمآن، »سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند38طول 
ها به دادگستري را در طی این سالوزارت »کلیدداري«او وقیحانه که

مصطفی پورمحمدي یعنی یکی از اعضاي اصلی هیأت مرگ، سپرده است،
ت حکم خدا را به صي شهاي دههکند که در اعدامکسی که افتخار می

انجام رسانده است.
ي کارانه به این گذشتهتر و طلبتر، عریانجناح دیگر اما وقیحانه

» برخورد انقالبی«این کشتار را سندي دال بر حتاپردازد و میبارخون
داند. به همین یهاي ایدئولوژیک حاکمیت مبراي توجیه و تحکیم پایه

ی یکی دیگر از اعضاي هیأت مرگ را براي سیرئطرفکدلیل از ی
د و از دیگر سو از باالي منابر فریاد وامصیبتا نرانبه پیش می» انتخابات«

را تا شرمیرا عوض نکنید و بی» شهید و جالد«د که جاي ندهسر می
رانی که در کاد که باید به جنایتشونبرند که مدعی میپیش میجاآن

کشتار کردند، مدال داد.67ي شصت و تابستان دهه
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نفع نبوده و نیست. اما جمهوري اسالمی در این جنایات هرگز تنها ذي

اي باورپذیرتر و آیند تا نسخهبه یاري می» غیب«ی از دستان، همبارنیا
رونه وابه مردم ارائه دهند و با بازنمایی بخشی از واقعیت و با تر» عادالنه«

هاي یی آن نتایج مطلوب خود را به نام حقیقت حقنه کنند. رسانهنما
شوند می» تریبون دادخواهان«امپریالیستی یکی پس از دیگري تبدیل به 

ها را الپوشانی کنند و در دار تمام این سالو جهتتا سکوت رضایتمندانه
دلیل یشان بازسازي کنند. بي مطلوب منافع امپریالیستینهایت نسخه
ریزي از با برنامهکامالً قاره 5کشور از 50گان زمان نمایندهنیست که هم

، واقعیت را وارونه »شاهدین«عنوانبهکنند تا ، بازدید میکردهبزكاوینِ 
ي جهانی اطمینان بدهند که رقصِی تمام به جامعهگزارش دهند و با خوش

پوشانی جنایاتش دارد.انگیزي در الجمهوري اسالمی کماکان توان شگفت

چه باید کرد؟
بدین شکل با تشدید تضاد بین سران جمهوري اسالمی، انکار و توجیه 

است تا جمهوري دادهوسیعیتاریخیياستحالهپیشین، جاي خود را به
اسالمی با استفاده از رکود نسبی جنبش دادخواهی و جنبش انقالبی، 

هاي تبدیل به ابزاري براي رقابتي مردم را طلبانهدستاوردهاي جنبش حق
دهی و تثبیت موقعیت خود کند.زمانجناحی، تجدید سا

گان . خلع قدرت شدهاستجپابرطرف دیگر این معادله اما کماکان 
ست که نقش جااینمحکوم به تفسیر تاریخ و پذیرش وضع موجود نیستند. 

آید. در میکلیدي و تاریخی جنبش دادخواهی و آلترناتیو انقالبی به میان
ي بنیادگرایی در منطقه بیش روزگاري که عروج فاشیسم در جهان و سلطه

دفاعی جامعه و نیروهاي سیاسی ی سکوت را تبدیل به مکانیسمِهرزماناز 
پروا نشان ها را درید و حقایق را بیکرده است، براي تغییر اوضاع باید پرده

که ضعف جنبش پرده بر این حقیقت انگشت گذاشت داد. باید بی
قرار داده است. » قاضی«گاهجايي مردمی، طرف دعوا را در طلبانهحقیقت

عدم وجود آلترناتیو انقالبی، جنبش دادخواهی را خلع سالح کرده و افق 
است، اما ترین مطالبات حقوقی فروکاستهتا سرحد طلب اولیهآن را

عث یک جنبش حقوقی نیست. ضعف جنبش باصرفاًجنبش دادخواهی 
در دستورِ کارِ نهادها و » موضوعی«جویی تبدیل به شده تا خواست حقیقت

نیروهاي سیاسی دولتی قرار بگیرد.کارِمیتقسي ها و در چرخهسازمان
ی نسلی از کشتارجمعي از حقایق نهفته در بردارپردهکهیدرحال

ا در ، خواست تغییر و ساخت دنیایی متفاوت رباقدرتانقالبیون که در تقابل 
هاي رسمی و غیررسمی هیچ قدرتی پیش پروراندند از درون کانالسر می

پذیر نفع امکانهاي ذيیک از جناحجویی با اتکا به هیچرود. حقیقتنمی
توان به دوش هیچ قدرت و نهادي نیست. وظایف جنبش دادخواهی را نمی

ي حافظهگذارد. جنبش دادخواهی با اتکا به مردم و با تالش براي تقویت 
جویی و اتکا به حقایق جمعی، تعمیق آگاهی، گسترش خواست حقیقت

تواند حقایق این جنایت و حقانیت خواست باختگان مینهفته در اهداف جان
باختگان را اثبات کند و این دو از هم مجزا نیست. به همین دلیل جان

، ذاشتهسر گهاي زیادي را پشت جنبش دادخواهی که تا امروز فراز و نشیب
ي قاتلین جدا کند و دادخواهی بار دیگر باید حساب خود را از دار و دستهیک

ي جنبش تبدیل نماید. باید از انتظار کشیدن و موقعیت را به موضوع مبارزه
ي تعرضی بزند؛ و و براي احقاق حق دست به یک مبارزهشدهخارجتبعی 

.مرعوب جریان حاکم و منتظر تأیید هیچ قدرتی نباشد
طلبانه امکان هاي حقچنین جنبشی البته بدون پیوند با سایر جنبش

جنبش دادخواهی در ایران بدون مشخصاً روي مؤثر نخواهد یافت. پیش
آن در ساختار قدرت جمهوري گاهجايي ستم بر زن و پرداختن به مسأله

زنان زندانی سیاسی و نقش جنسیت در ساختار گاهجاياسالمی، نقش و 
دار شود. تواند تبدیل به جنبشی عمیق و ریشهشکنجه و اعدام نمیسرکوب و

باعث شد که ما براي اولین بار به 57ي اي زنان در دورهچون حضور تودهاوالً
طول تاریخ ایران ي زنان زندانی سیاسی در شکل بسیار گسترده با پدیده

ب، جمهوري اسالمی سرکوضد زنبه خاطر ساختار مواجه شویم. ثانیا
ارعاب، شکنجه و اعدام این زنان نقش بسیار کلیدي در برقراري و تثبیت 
روابط قدرت در جمهوري اسالمی داشت. روابط قدرتی که در آن زن بر 

فرودست و اسیر و گاهجاياساس جنسیت باید به شکل رسمی و شرعی در 
ن دولت مردساالر اسالمی در بیاید که از بدمتعاقباًزندانی دائمی مرد و 

گی گرفته تا افکار، عقاید، آینده و اراده او را تحت کنترل دارد. درهم تنیده
گی موضوع جنسیت جنبش زنان و جنبش دادخواهی از همین در هم تنیده

خیزد. هرچند نوع برخورد شدید و گسترده با زنان و کنترل دولتی برمی
کشتار آنان خصوصاً ي زنان آگاِه جامعه بودند و زندانی سیاسی که نماینده

امروزه وجود ندارد، اما کماکان زنان زندانی چه سیاسی و چه غیرسیاسی در 
شان براي شان و جسارتهاي جمهوري اسالمی اول به خاطر زن بودنزندان

» جرائمی«شوند و بعد براي سایر شکستن ساختارهاي مردساالرانه تنبیه می
پناه گرفته که براي رهایی از زنی روستایی و بیشوند. ازکه به آن متهم می

دائمی، شوهرکشی کرده است؛ تا زنی که جسارت کرده و خشونِت خانگیِ 
مذهبِ موروثی را برنگزیده؛ تا زنی که به فعالیت سیاسی خارج از چارچوب 
خانواده و در تقابل با دولت مردساالر پرداخته و ... همه و همه به شکلی 

ي خدا روي گان نرینهاز فرامین نمایندهتبعیت زن از مرد و تبعیت » اصل«
. به همین دلیل جنبش دادخواهی بدون حضور ندازمین را زیر سوال برده

ي زنان عمیق ي زنان و بدون پرداختن به مسألهحضور گستردههمآنزنان و 
روي نخواهد کرد؛ و البته جنبش زنان هم باید جنبش نشده و پیش

خود در رویارویی با جمهوري اسالمی ببیند. يدادخواهی را بخشی از مبارزه
طور که امروزه بخش بزرگی از زنانی که در مقابل جمهوري اسالمی به همان

اند، اسیران جنگ جنسیتی،کرده» نافرمانی«و » گستاخی«هر شکلی 
هستند و جمهوري اسالمی که یک ساختار با زنانجمهوري اسالمی

گرانه دارد نه فقط بر اساس جنسیت، بلکه ستمقاًیعمي طبقاتِی مردساالرانه
این ترینِ پناهصداترین و بیچیزترین، بیترین، بیترین، ناآگاهویژه تحتانیبه

کند و هیچ تریبونی عمق این ي فقر و جنسیت له میالي چرخهزنان را البه
دهد.رود، بازتاب نمیگان میهشدشقاوت را که بر فراموش

وباره بر خیزش جنبش دادخواهی دمید. باید با چنین درکی باید د
ر و یادمان برگزار کرد، باید وقفه مقاله و کتاب نوشت، باید سمینابیبازهم

ي هاي ناگزیر، باید یادوارهها را پر کرد از طنین سرود و جوانهدوباره خاوران
ون ها را از محافل بیرها بازگرداند، باید یادمانباختگان را به دانشگاهجان

وقفه حقایق این کشتارها آورد و به خیابان و به میان مردم کشاند، باید بی
را تکرار و تکرار و تکرار کرد، باید خاطره گفت، فیلم ساخت، شعر سرود و 

زندگیِ نوشته بر باید فریاد زد، باید دیوارهاي شهر را پر کرد از پیامِ
، باید قفل سکوت را آباد و کارون ...آباد، وکیلدیوارهاي اوین، عادل

هاي جوییشکست، باید آمرین و عاملین این جنایات را به دور از مصلحت
روزي افشا کرد ... باید دیرك جنبش فردي و گروهی به شکل شبانه

اي متفاوت برافراشت تا دیرك نظام دادخواهی را براي ساختن آینده
ا راه براي گراي سرکوب، کشتار و جنایت را درهم شکست. این تنهواپس

دادخواهی واقعی و تنها تضمین براي جلوگیري از تکرار این جنایات است. 
به خاطرکسچیهاي که در آن نه تنها جنبشی با هدف ساختن جامعه

بلکه به عقاید مخالف براي شکنجه و اعدام نشودی،زندانسرکوب،دشیعقا
کشف حقیقت، گسترش آگاهی و غناي زندگی بشر بال و پر دهد.

۲۰۱۷جوالی 
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ن. پیمان
خبرهاي مربوط به تجاوز به زنان و دختران خردسال در افغانستان 

از این موارد در سال گذشته در به افزایش است.رويآورسرسامطوربه
ازدواج کرده بود و توسط شوهرش مورد یتازگبهزنی که ،»تخار«والیت 

ه فرار کرد اما به دام گروهی ، از خانگرفتیمخشونت و اذیت و آزار قرار 
چهار هفته مورد تجاوز قرار باًیتقرافتاد و توسط سه مرد براي از مردان

یکی از مناطقی است که ،شرق کشورگرفت. والیت تخار واقع در شمالِ
در یکی دو سال گذشته جنگ میان بنیادگرایان اسالمی و دولت 

ین تجاوز گروهی به که اهرچندشدت بیشتري گرفته است. نشاندهدست
از آن این ترهولناكاین زن جوان ممکن است هولناك به نظر برسد اما 

رغم . علیردیگیمبه خود يترگستردهله هر روز ابعاد أاست که این مس
توسط هاتیجناکه عدم گزارش این ـ گی آن به دالیل مختلف هگسترد
به هاآناز يشمارانگشتتنها تعداد ـاستعلل آن ازجملهقربانی 

يارسانهتجاوز گروهی که يهانمونهیکی دیگر از .ابندییمراه هارسانه
افتهیسازمانتجاوز گروهی به زنان به اشکال کهدهدیمشد و نشان 

موردي بود که در نزدیکی کابل صورت گرفت.،ردیگیمصورت 
شتندگیبرمبه کابل »ولسوالی پغمان«از مجلس عروسی از ياخانواده
افرادي که لباس پلیس به تن داشتند متوقف توسطراهمهینکه در 

و جواهرات و اشیاء هایگوششدند، مردان را از زنان جدا کردند، پول و 
گرفته سپس زنان را به باغی در همان اطراف انتقال هاآنقیمتی را از 
منابع يکردند. به گفتهگروهی تجاوز صورتبههاآندادند و به 

4ساعت ،بودندکارانهتیجنایمارستانی چهار زن که قربانیان این تجاوزِب
بر بدن آنان آثار کهیدرحالو نیمه برهنه زدهوحشتصورتبهصبح 

که قربانیان به بیمارستان مراجعه کردند. این شدیمضرب و شتم دیده 
ند ساله بود35تا 18بودندقرارگرفتهمکرر مورد تجاوز گروهی صورتبه

خشم زیستزنشدت هباردار بود. این عمل وحشیانه و بهاآنو یکی از 
بسیاري را برانگیخت و انعکاس بسیاري در میان مردم در سراسر کشور 

گیري شود. تعدادي ازداشت که باعث شد از جانب دولت و دادگاه پی
»زناي به عنف«و ییرباآدمسرقت و يهاجرمتجاوزگران دستگیر و به 

.وم شدند که البته باالترین جرم آنان سرقت مسلحانه قید شده بودمحک

راه پیدا کرد بازهم هارسانهمورد دیگري که در چند سال گذشته به 
ياسالهدوازدهکه دختر بود» آلوچه«نامِهدر روستایی ب»تخار«در والیت 

اد با مردان مسلح قرار گرفت. شش تن از این افربه نام شریفه مورد تجاوزِ
ازجملهحمله کردند و اهالی خانواده ياخانههنگام به ، شبلباس پلیس

داده و سپس به دختر را مورد ضرب و شتم قرارعموي شریفه
عموي دختر علیيگروهی تجاوز کردند. به گفتهصورتبهسالهدوازده
خیلی دیر عمل ،امنیتی اطالع داده شده بودمأمورانبه کهنیارغم 

رفته جاآنکه افراد مسلح از دندیسررسطبق معمول هنگامی کردند و
بودند.

در افغانستان بلکه در منطقه روبه افزایش است.تنهانهتجاوز گروهی 
جویانه عملی تالفیعنوانبهبسیاري از مناطق از تجاوز گروهی درامروزه

آن را به امري عادي در خواهندیمو با گسترش آن شودیماستفاده 
2017ياواخر ژوئیهکه يادهندهتکانخبر از جمله معه بدل کنند. جا

، پخش شد. بر در پاکستانجوان در مورد تجاوز گروهی به یک دخترِ 
در نزدیکی مظفرآباددر روستاي دانیسفشیرنشستِيطبق فیصله

در پنجاب پاکستان، براي مجازات فردي که به یک دختر »مولتان«
مألعاماو دربود دستور دادند که به خواهر نوجوان نوجوان تجاوز کرده 

مردان هر دو خانواده حضور يریگمیتصمتجاوز گروهی شود. در این 
4یسیبیب(که زنان خانواده از این امر شکایت کردند. هرچندداشتند. 

،یافتیالمللنیبدیگر این حادثه که انعکاس ي) نمونه1396مرداد 
عملی که یِتالفبه»مختار ماي«نامِکه دختري بهبازهم در پاکستان بود

برادرش انجام داده بود مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. در حقیقت زنان و 
مردان و پسران يهايکارخالفخانواده هستند که باید جور دخترانِ

خانواده را بپردازند.
جنگ يخصوص در دورههتجاوز گروهی به زنان در افغانستان ب

و جهادي تجاوز گروهی به زنان را ادگرایبنی رشد کرد. نیروهاي داخل
. کردندیممتخاصم استفاده يهاگروهیک ابزار جنگی علیه يمثابهبه

دزدیدن و تجاوز گروهی به دختران جوان توسط نیروهاي نیچنهم
شمسی معمول بود و بعد از اشغال 90يهاسالمسلح محلی در 

دخترانی ،در بسیاري مواردادامه یافت.هاوهگرتوسط همین افغانستان
،کردندینمکامل رعایت طوربهو یا حجاب را رفتندیمکه به مدرسه 

.گرفتندیمهدف قرار 

وز به زناننظام حاکم بر افغانستان: حامی تجا
افراد خانواده و خویشاوندان به زنان و نقش سیستم حاکم بر افغانستاندر مورد افزایش تجاوزهاي گروهی، تجاوز توسط
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؛ شده هستندیدهسازمانصورتبههايریگگروگاناینک بسیاري از 

؛شوندیمدر بسیاري موارد دختران جوان یک خانواده به گروگان گرفته 
در موارد ؛ وردیگیمجاوزات گروهی که توسط جنایتکاران صورت و یا ت

و یا زیادي ظن همکاري نیروهاي پلیس محلی و نیروهاي مسلح محلی
.رودیمدر آن هاآنشرکت مستقیم 

افزایش تعداد تجاوز به زنان از جانب یکی از از طرف دیگر شاهد
گزارش همشتريکه هر روز تعداد بیهستیماعضاي خانواده و یا فامیل 

در مورد تجاوز پدر به دخترش هاگزارشچند مورد این مثالً. دشویم
است.کردهیمبوده است. پدري به مدت ده سال به دخترش تجاوز 

يسروصداو یافتانعکاس بسیاري،تجاوز فاش شداین موردِکهیهنگام
بچه بسیاري به پا کرد. این دختر چندین بار از پدرش حامله شده و دو

اول این پدر را به اعدام محکوم کرد اما که دادگاهِهرچندهم از او داشت. 
دادگاه دوم و اجراي آن اطالعی در دست نداریم. يِرأدر مورد چگونگی 

يهادادگاه، شودیمزیادي به پا يسروصدادر موردي کهیهنگاممعموالً
سروصداهابیدن اما بعد از خواکنندیمرا اعالم يترنیسنگاولیه جرم 

در حتاو یا دهندیمرا تخفیف هاجرماین معموالًباالتر يهادادگاه
.کنندیممتجاوزین را تبرئه یکلبهبرخی موارد 

یافت تجاوز به یالمللنیبمورد معروف دیگري که بازهم انعکاس 
به نام گلناز توسط یکی از اقوام خود بود که ايساله16دختر جوان 

مجرم شناختن متجاوز، يجابهاین تجاوز او باردار شد؛ ويجهیدرنت
به . اوقبل از ازدواج و مجرم شناخته شدجنسیِيرابطهگلناز متهم به

این خبر ،گلنازاز زندانِمدتیگذشتسال زندان محکوم شد. پس از12
برافروخت.انعکاس جهانی یافت و خشم مردم را در گوشه و کنار جهان 

قرار گرفت اما تنها فشارتحتبسیار ـجمهورسیرئـزايآن زمان کر
و در ؛که پیدا کرد این بود که گلناز با متجاوز خود ازدواج کندیحلراه

وشنی بیانِ راین مورد.شدیمشامل حالش جمهورسیرئآن صورت عفوِ
در تاروپود و مناسبات مردساالرنیسم پدر/ وشوکردعملاز بافته شدن 

ي کردعمل. دهدیمولت و قانون و سنت در افغانستان را نشان جامعه و د
يهانمونهحتم طوربهکه با گلناز آغاز نشده و پایان هم نخواهد گرفت. 

که سرنوشت وجود داشتهگذشته يدر طول چند دههيشماریب
ها آنو رقم زده استدختران جوان این را براي بسیاري از يزیانگغم

؛آورنديروو یا به خودکشی ؛قربانی قتل ناموسی بشوندیااندبودهمجبور 
،سر برندهقبل از ازدواج در زندان بجنسیِيزنا و یا رابطهبه جرمو یا 
مواد مخدر به قربانیانِ،شدهاز طرف خانواده و جامعه طرد عمرکیبراي 

يگی جامعههمورد ترحم و بخشندکهیهنگامو بازار سکس بپیوندند و 
عمرکیشود کهمیداده »شانس«این هاآنبه ،گیرندمیاالر قرار مردس

که بسوزند و بسازند.کردهنه زندگیشان،را با متجاوز 
یبصورتبهشده بود، یگهخانوادقربانی این تجاوز کهگلناز 

چنین دستگاهِ از طرف کل خانواده، جامعه، قانون، دولت و هميارحمانه
شدهگفتهو بارها بود. به او بارهاشدهانداختهدان طرد و به زن»عدالت«

این تجاوز در زندان يجهیدرنتبود که نه او و نه دختر خردسالش که 
یمافغانستان پذیرفته نخواهند شد. او يهرگز در جامعه،بودمتولدشده

استممکن حتاوامنیتی نخواهند داشتاز آن دو کدامچیهکه دانست
وضوحبهخود شوند. گلناز در ابتدا يخانوادهمردانِوسیِقتل نامقربانیِ

اما پس از ؛ سر باز زدـکرزايرهایی زنان ـ»سرلشگر«حلراهاز قبول 
تن دهد و مقاومت و فشارهاي زندان مجبور شد به این خواستههاماه

بايامصاحبهبا کسی که به او تجاوز کرده بود، سر کند. او در عمرکی
دخترم را خراب کنم و يکه آیندهخواستمینممن «ن گفت:اانسی

یوقتما سنتی است، يقرار دهم. جامعهياشکنندهخودم را در موقعیت 
براي ما بیاید ما مرگ را به زندگی با داشتن آن رسوایی ییرسواییکه

)2015لیآور8(سی ان ان .»میدهیمترجیح 
شتگیمیراحتبهاز در جامعه که متجاوز به گلنبوداین در شرایطی 

که با گلناز ازدواج گرفتیمتصمیم نهایی با او بود. اگر او تصمیم و حاال
چنان از و همگرفتینمخانواده قرار موردقبولِگاه گلناز باز آن،نکند

یمباافتخاردوربین تلویزیون متجاوز در مقابلِبود.جامعه و خانواده طرد
يدر جامعهما اوبر طبق سنتِ،کردمینماز ازدواج اگر من با گلن«: دیگو

که او را دوباره قبول توانستندینمش ا... برادرانشدینمما پذیرفته 
)2015لیآور8ان انسی(» کنند. حاال او دیگر مشکلی ندارد.

از حکومت ـگرانگمارده توسط اشغالکه دولتِستجااینموضوع 
ع و نهادهاي مراجنیچنهمو عدالت و يگذارقانونيهادستگاهگرفته تا 

ارتجاعی زنيهاسنتتابع این تنهانههمگی ـمذهبی و دینی و قومی
مهمی در تحکیم و حفظ آن دارند.العادهفوقبلکه نقش هستند،ستیزانه 
قانونی در افغانستان توسط هر دو پارلمان تصویب شد که 2014در سال 

را مورد اذیت و زنان خانواده،شدیمداده آن به مردان اجازهموجببه
تجاوز کنند و از هرگونه مجازاتی بگریزند. هاآنبه حتاآزار قرار دهند،

شهادت افراد فامیل و خویشاوندان علیه مرتکبین و یا مطابق این قانون
هرگونهعمالًمتهمین خشونت خانگی ممنوع اعالم شد. این قانون 

و بدین ترتیب کردیماعتباریبمنتفی و شهادت از جانب قربانی را
خصوص تجاوزهایی که از جانب هب،تجاوزنیچنهمخشونت خانگی و 

. این فتایینمقانونیگیريِامکان پیرفت،گیماعضاي خانواده صورت 
بیترتنیابهعلیه قربانیان تجاوز و خشونت خانگی بود. شدتبهقانون 

خانگی بلکه ان تجاوز و یا خشونتِقربانیتنهانهمطابق این قانون 
و یا اندبودهخویشاوندانی که ناظر و یا شاهد این جنایت نیچنهم

دالیلی در مورد این ستندتوانیمکارکنان بیمارستان و پزشکان که 
اجراي گریدعبارتبهشدند. خشونت ارائه دهند نیز از شهادت دادن منع

ناممکن عمالً خانگی يهاخشونتگریو دعدالت براي زنان قربانی تجاوز 
توسط هاسالیا دختري که بارز آن است؛ياست. گلناز یک نمونه

مگر ماندینمباقی برایشياچارهگرفتیمپدرش مورد تجاوز قرار 
يهاقانونکهجاآنازبا اذیت و آزار دائمی سر کند. عمرکیکهنیا

بسیاري از آنان یا کندینمدفاعی گونهچیهارتجاعی از این قربانیان 
.رندیگیمپیش را و یا راه فرار کنندیمخودکشی 

، بیش از نیمی از زنان زندانی را يحقوق بشريهاسازمانبه گزارش 
. برندیمسر هاخالقی در زندان بجرائمخاطر که بهدهندیمزنانی تشکیل 

ر از کسانی هستند که به جرم فرار از ضرب و شتم شوهر و یا فراهاآن
یمسر هجنسی و تجاوز در زندان بيهاسوءاستفادهاجباري و يهاازدواج

مرتکبین خشونت جرائم، خودو در اغلب موارد شاهدین این برند
یمجنسی قرار يسوءاستفادهبنابراین براي زنانی که هدف ؛ هستند

اگر به تجاوز تن دهند به جرم زنا و یا راه فراري وجود ندارد.،رندیگ
یمو از جامعه طرد شدهجنسی قبل از ازدواج محکوم به زندان يبطهرا

یراخالقیغاز اذیت و آزارهاي جنسی فرار کنند متهم به رفتار اگر.شوند
یمدر جامعه شانییرسواشده و به زندان افکنده و عامل دیگري براي

م خشونتی بگریزند به داهرگونهقربانی خشونت از زنانِبنابراین؛ شوند
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، به کنندیمشوهر فرار يآزارها. کسانی که از اذیت وافتندیمدیگري 

کنند. اگر میگروهی تجاوز صورتبههاآنکه به افتندیمدام مردانی 
ن پلیس ممکنیمأموربخواهند به خاطر تجاوز به پلیس شکایت کنند، 

گذشته در والیتدر تابستانيانمونهتجاوز کنند. چنین هاآنبه است
يبا زور اسلحه ربوده و به خانهياساله18مریم دختر «بلخ اتفاق افتاد: 

؛ مورد تجاوز قرار گرفتاشندهیربااو توسط جاآندیگري منتقل شد. در 
او با پدرش به ایستگاه پلیس رفت تا از این تجاوز شکایت کهیهنگاماما 

به دختر کند، رئیس پلیس ولسوالی به پدرش گفت که بیرون بایستد و 
(abc.net/news-8 Nov 2016)».کردجوان در دفترش تجاوز 

قانونی و يهاتیحماعدم وجود نیچنهمخاطر شرایط اجتماعی و به
زنکردعملپلیس و بدتر از همه جملهازدولتی يهادستگاهیعملیب

ینماکثریت وسیعی از زنان تجاوز به خود را گزارش هاآنيستیزانه
.کنند

در مورد شهادت خویشاوندان اولین قانون ستیزانهقانون زنتصویب
بود ییهاتالشدنبالبهستیزانه و دفاع از متجاوزین نبود بلکه زنصریحِ

جمهورسیرئ، هاپارلمانجرگه، حکومتی مثل ولسیيهاارگانکه توسط 
قانونی از يهاتیحماتضعیف هر چه بیشتر منظوربهو نهادهاي مذهبی 

یماجتماعی و خانگی صورت يهاخشونتزنان در مقابل تجاوز و حقوقِ
سن کاهش حداقلِ، فراخوان2013ِولسی جرگه، در مه مثالً.گرفت
امن براي قربانیان يهاخانهسال، پایان دادن به 15دختران به ازدواجِ

جنایی علیه تجاوز و خشونت يهامجازاتخشونت و پایان دادن به 
خانگی را داد.

در قالب مخالفت با امضاي قانون محو خشونت خصوصبهله أن مسای
مربوط به تجاوز يمادهاًمشخصخود را نشان داد.(EVAW)علیه زنان

تجاوز هرگز یک کهبسیاري شد يهاتالشبود. یجنسی از موارد جنجال
یکی از مفاد عوض شود.»زنا«و جاي آن با نیایدحساببهعمل جنایی 

با توأمبالغ ارتکاب فعل زنا یا لواط با زنِ«:دیگویمونت خشقانون ضدِ
»تجاوز به عفت و ناموس زنو یانابالغاجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن 

قانونی و يهادستگاهاز مسئولین در بسیاريکهتجاوز جنسی است
که معتقدندو اندمخالفمجلس با آن گانهندینمابسیاري از نیچنهم

مفهوم آن این .جنسی در صورت اجبار و یا رضایت زن، زنا استتجاوز 
استنیانیست که در هر دو مورد مرد متجاوز مجرم است، بلکه منظور 

حساببهچه زن رضایت داشته باشد و یا خیر تجاوز که در هر دو مورد
کالم این يخالصه.شودیمدر هر دو صورت زنا محسوب بلکهدیآینم

چه با زور و چه با اکراه به زنا قرارگرفتهورد تجاوز است، زنی که م
این معادله حذف است.در. در حقیقت مرد متجاوز گرددیممحکوم 

تجاوز رامجبورندرندیگیمزنانی که مورد تجاوز قرار نیستلیدلیب
یکلبهرا و گزارش آن به مراجع کردهپنهانخود ياز خانوادهحتا

همین دلیل مجرم شناخته خواهند شد. بههانآمنتفی کنند، چون خود 
کامالً له أزنان افغانستان این مسمسائلو آگاهان به براي کارشناسان

هولناك در مورد تجاوز به زنان چه يهاگزارشروشن است که این 
يهانمونهتجاوز گروهی و چه تجاوز توسط نزدیکان و در اجتماع تنها 

جنسی علیه زنان و دختران يهاشونتخشماریبمعدودي است از تعداد 
یالمللنیبيهايخبرگزاراز طریق افغانستان و تعداد بسیار کمتري از آن

.شودیمانعکاس داده 

جنسی يتجاوز به زنان افغانستان تنها بیان یک خشونت و شکنجه
. دهدیمقرار ریتأثتحت عمرکیعلیه زنان نیست که زندگی آنان را براي 

تابع کردن زنان و کنترل آنان در جامعه است. يهاراهاز تجاوز یکی 
ی به قعر ستانبیانی است از راندن زنان افغانهتجاوز به زنان در این زمان

زندگی، مواجه کردن آنان با این دربستبنستم و مواجه کردن آنان با 
قبول ستم و سر کردن با آن ازریغبهراه فراري شانکه برايلهأمس

دارد.وجود ن
زنان افغانستان بخشانامپریالیستی که خود را رهاییيهاقدرت

يجهادکسانی بودند که در قدرت بخشیدن به واقعدر، کردندیممعرفی 
و گماشتگانهاآنو بنیادگرایان در افغانستان نقش اساسی داشتند. ها

در.کنند»رها«افغانستان را شان با اشغال افغانستان قرار بود زنان
به آن اندازهازشیبتحصیل و کار و اشتغال که يمثل اجازهییهابخش

را که ییهايآزادبخشی از امکانات و اندنشده، هنوز هم قادر بالندیم
و طالبان داشتند هايجهادگیري زنان و دختران افغانستان قبل از قدرت

ه به دنبال کـ شانيهايگرمعاملهخاطرتوان گفت به؛ و میاحیاء کنند
انجامهاآنکاري که قادر خواهند شد.یسختبههستند ـمنافع خود 

زن رامتحدي از بنیادگرایان مختلف ضدِاین است که جبههاندداده
و آن ي سیاسی تحت نظر خود کنند؛مبدل به قدرت حاکمه

،کشندیمکه بارها به رخ زنان افغانستان و دنیا ناچیزي »دستاوردهاي«
براي سازش با بنیادگرایان افراطی مثل طالبان قرار ياالمصالحهوجه

. اندیزندانپدر/مردساالري ستمِچنان در زنجیر اسارتِدهند. زنان هم
هاستیالیامپرنیروهاي بنیادگرا و محافظین اصلی پدر/مردساالري

با زیستزنشان در حفظ نظام ستمگرانه و رغم تضادهايهستند که علی
.کنندیمري هم همکا
يمناسبات سنتی، زیربنایی و مناسبات اجتماعی و همهيکلیه

، از گذارقانونحافظان آن از مردان خانواده گرفته تا نهادهاي دولتی و 
از دین و مذهب و »عدالت«پلیس و مجریان قانون گرفته تا دستگاه 

هم دستبهدستنهادهاي مذهبی گرفته تا سنت و روابط اجتماعی همه 
را در رهایزنجو این ؛کنندترمحکمتا زنجیرهاي اسارت زنان را اندداده

که ياآزادهگر زنانِبیدار شونده و شورشنیرويِمقابل یورش سهمناكِ
، روندیمو به جنگ با ستمشوندیمآگاهخودنیرو و نقش بر حقوق،

عمال واَشیپازشیبافغانستان حفظ کنند. دختران و زنان جوان
اندکردهرا با پوست و گوشت خود لمس مختلفبنیادگرایانِيهاتیجنا

و سروران نشاندهدستخود مقاصد حکومت با چشم و گوشِو
را دیده و هاآنيگرانهو معاملههیپایبيدهایوعشان و وعده امپریالیست

هایستادزیستزناین نیروهاي ي. بسیاري از زنان در مقابل همهانددهیشن
و نیآگخشمو به نیرویی شکنندیمو هنجارهاي موجود را کنندیمگی 

.شوندیمترسناك براي مناسبات پدرساالرانه مبدل 
و هاستیالیامپربرقراري دولتی نوین که جدا از دین و مذهب، علیه 

طالبان، داعش،بنیادگرا مثلنیروهاييعلیه کلیه،شانگماشتگان
تواندببه مردم و نیروهاي مردمی اتکابا ،اخلیجهادي و سایر مرتجعین د

ستیزانه را درهم بکوبد و ارتجاعی و زنيهاسنتمانده، مناسبات عقب
اساسی يتنها راه و چارهبراي جهانی بدون ستم و استثمار مبارزه کند،

گیرد. خشم رشد ت رهایی زنان جامعه قرار در خدمتواندیماست که 
اقعی زنان را به همراه داشته رهایی وتواندیمراه زنان در این يیابنده
باشد.
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بادی که
»ناموس«

اسالم را بر باد داد!
و ...» آزاده نامداري«یادداشتی بر احواالت 

نینا امیري
آزاده «گی نیک خانوادهموضوع پخش فیلم و تصاویري از پیک

مجري مشهور تلویزیون، بدون حجاب و در حال نوشیدن آبجو » نامداري
است که موضوع بحث داغی ياچندهفتهدر پارکی در کشور سوئیس 

هاي ست. انفجار خبري حاصل از انتشار این تصاویر در شبکهشده ا
در شرایطی که همآنخبري و اجتماعی در داخل و خارج از کشور، 

مسائل سیاسی چالشی و پراهمیتی در سطح جهان و ایران مطرح است، 
یرانیاریغجاي تأمل دارد. تصاویري که شاید براي یک شهروند 

چرا در گی باشد، اماک تفریح خانوادهترین شکل یترین و سادهطبیعی
اي داشته است؟! ها چنین انعکاس گستردهي ایرانی و رسانهجامعه

ترین پاسخ این است که این تصاویر در خود هیچ اهمیت خاصی کلی
سیاسی و تعریف از یک زنِ ایدئولوژیک ـگاهجايندارند اما شکستن 

ري اسالمی به این مسلمان و مورد تأیید حکومت جمهو» بریتیسل«
و مشهوري » موفق«ي تصاویر برجستگی ویژه داده است، مجري محجبه

ي آل نیز بود و همهزمان مدل زن اسالمی، همسر و مادر ایدهکه هم
اش هاي بعديالعملهاي قبلی او و عکسي فعالیتها جدا از تاریخچهاین

قد جدي، ي زیادي به نویژه باعث شده تا عدهگاهجاينیست. این 
ي دیگري به حمایت از او برخیزند؛ از تخریب او و عدهحتامخالفت و یا 

ها، کمديهاي تلویزیونی گرفته تا استندآپهاي اجتماعی و برنامهشبکه
هاي هاي متداول تا مجالت و روزنامهها و متلککاریکاتورها، دابسمش

. به این دلیل که انداي از ماجرا پرداختهبه جنبههرکدامداخلی و خارجی 
ي ایران است این اتفاق ساده، محل تالقی تضادهاي حاد و چالشی جامعه

از یکی از این زوایا به موضوع یهرکسو این خصلت را پیدا کرده که 
این موضوع و يجانبههمهبپردازد. هدف این یادداشت کوتاه اما بررسی 

ند بحث شخص آزاده نامداري نیست، هدف بیرون کشیدن چخصوصاً
ي این موضوع است.چالشی به بهانه

در ابتدا باید روي این موضوع تأکید کرد که حق آزادي سفر، حق 
اي است حق آزادي پوشش جز حقوق پایهمشخصاًتفریح و لذت بردن و 

خانم آزاده نامداري باید از آن ازجملههر زنی خصوصاًکه هر انسان و 
عنوان یک حق بلکه به» حق ویژه«عنوان باشد، البته نه بهبرخوردار

بنابراین بناي نقد زیر سوال بردن این ؛ هاي انساناي براي همهپایه
ها (زن و ي انساناما موضوع این است که چرا همه؛ اي نیستحقوق پایه

ها برخوردار نیستند؟! و در این مورد مرد) و در تمام جهان از این آزادي
داري و تقویت و بازتولید چنین خانم نامکردعملي رابطهمشخص

ساختار نابرابري که امروز خود او را هم قربانی کرده است، چیست؟!

بر زمین؟» اهللا«ي حکومت ي زندگی در سایهتزویر یک استثنا یا قاعده
یکی از ابعاد این ماجرا که بیشتر از همه مردم را خشمگین و 

ویر و ریاکاري پیچیده در عصبانی کرده است، بُعد اخالقی این ماجرا و تز
» عفت زنانه«دروغین و تأکید بر » نماییقربانی«و » معصومیت«پوشش 

از فقطنهاز طرف نامداري است. این احساسات » تقدس مادرانه«و 
ها در توجیه ها که از پاسخی که او بعد از انتشار عکسي عکسمشاهده

دمی را که شاهد این شعور مرکهیدرحالآن موقعیت داد، زبانه کشید. او 
نمایی نمایی و مظلوماند به هیچ گرفت، تالش داشت با وارونهتصاویر بوده

ها را متهم به فضولی در مردم را با خود همراه کند و از طرف دیگر آن
کرد.زندگی خصوصی و برخورد ناعادالنه با خودش می

زمان کوتاهی در ایران زندگی کرده باشد، حتاکه یهرکسبراي 
در فضاهاي رسمی و » شئونات اسالمی«دوگانگی عمیق بین رعایت 

غیررسمی بسیار روشن است؛ و مردم چون آن را تحمیلی و یکی از 
گیر دانند و به علت همهشروط بقا تحت حاکمیت جمهوري اسالمی می

دانند که حفظ این کنند. ولی میرا تزویر ارزیابی نمیدوگانگیبودن، این 
مراتب قدرت در سلسهو ترقی در یات براي باال رفتن دوگانه جز ضرور

بیشتر به این دوگانه هرچقدرساختار جمهوري اسالمی است و هر فردي 
مشخصاًتظاهر کند، امتیاز بیشتري از حاکمیت دریافت خواهد کرد. 

هاي جمهوري گران و مبلغین ارزشزمانی که افراد تبدیل به مشاطه
یت جامعه این است که این فرد با فرض کلشوند، پیشاسالمی می

ها براي پیدا کردن نبنابراین ولع آ؛ ریاکاري در پی کسب امتیاز است
شود، به همین دلیل کند بیشتر می» مستند«اسنادي که این حقیقت را 
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افشا شدن روابط پدوفیلی سعید طوسی قاري محبوب رهبري یا فیلم 

حس يجابهرهبري، روابط جنسی و محفل عیاشی مداحان مقرب بیت 
هاي . چون این افراد چهرهزدیانگیبرمتعجب، حس خشم و تنفر مردم را 

ي رژیم براي تبلیغ و ترویج ایدئولوژي پوسیده و گندیدهيشدهشناخته
نمایی، نهکنند با واروجمهوري اسالمی هستند. کسانی که تالش می

م بدهند جمهوري اسالمی را به خورد مردییوسطاقرونژي لوایدئو
ي مردم شان خشمی توأم با رضایت قلبی براي عامهبنابراین افشا شدن

دارد، چون مردم مطمئن هستند:
کنندواعظان کاین جلوه در محراب و منرب می

کنندروند آن کار دیگر میچون به خلوت می
دستگاه جعل جمهوري ،که بعد از هر رسواییخصوص براي اینبه

گیرد که موضوع را به اي خود را به کار میرسانهاسالمی تمام پتانسیل 
کند.» مالیماست«وب کرده و به عبارتی منصو ...»عوامل خارجی«

تصنعی و به همین دلیل هم مردم نه هرگز چرخش ایدئولوژیکِ
کنند؛ را باور کرده و می» الهام چرخنده«درشتِ امثال نمایی گلمقدس

زوج به اصالح هنري آزاده » میهايِ اسالالس«و » عشق معنوي«نه 
فرزاد حسنی را باور کردند و نه هرگز فیگورهاي نامداري ـ

مسلمان و اصالتاًمجري » مدرن«و برخورد » فمینیستی«، »فکريروشن«
معتقد یعنی آزاده خانم را.قاًیعم

نقض حریم خصوصی یا خصوصی سیاسی است؟
تمایل یرفارسیغحتاو زبانیفارسهاي اما اکثر رسانهنیبنیدرا

» افشاي تزویر یا نقض حریم خصوصی«یدوقطبداشتند موضوع را به 
ي این که خود نامداري در همان ساعات اولیهايتقلیل دهند. دوقطبی

گذاشت. او گفت: من کمتر وسطدر فیلم توجیهی خود ساخت و اتفاق 
به حریم دقتی کردم مقصر اصلی کسانی هستند کهمقصرم که بی

اند. (نقل به مضمون) فارغ اي کردهو آن را رسانهواردشدهصی من خصو
نه آن قطعاًواضح است که کامالًها ادعاي دروغین که در عکساز این

بودند محارم او، درگذرپارك فضاي خصوصی بوده است و نه کسانی که 
خیلی از مردم اتفاقاًکند و اما چرا آزاده سوال را به این شکل طرح می

اش شده» حقوق پایمال«ها به دنبال اشک تمساح او و رسانهحتادي و عا
استعداد سیستمی است آزاده نامداري شاگرد تیزهوش و باافتند. چون می

، عوض کردن »کارجنایت«است نه » مجرم«که در آن همیشه افشاگر 
هاي جمهوري اسالمی جاي شاکی و متهم همیشه یکی از بهترین سالح

ردن مخالفین بوده است تا با تنبیه کسانی که جرأت براي سرکوب ک
کنند بقیه را مرعوب کند و آزاده نامداري کرده و افشاگري می

ها را دهد و با تاختن به وجدان مردم آنهایش را خوب پس میدرس
بعد از انتشار فیلم تمام و در آن لحظات پرتنشِ؛شماردمجرم می

گیرد تا حنه را به خدمت میاستعداد شگرفش در اجرا و کنترل ص
و مادري » نجیب«مطمئن، مسلط و معصوم اعالم کند که شاکی زنی 

اخالقی دیگران شده است. و بیسوءاستفادهاست که قربانی » معصوم«
زتمامیچهمهقدر حاد نبود او هم مثل سلبریتیِ اگر اوضاع اینحتماً

قوانین ارتجاعی یعنی خانم بهاره رهنما دست به دامن سیستم قضایی و 
را گوشمالی » حقوق شهروندي«شد تا ناقضین جمهوري اسالمی می

شان در برابر هايرقصیبه خاطر خوشچون این شهروندانِ ویژهدهند. 
.قوانین برابرترند

ي پیش که خبر داند که دفعهمییهرکساما بهتر از نامداري آزاده 
یرچشمی کبود را در ها شده بود زمانی بود عکس خود با زداغ رسانه

همین فضاي مجازي منتشر کرد و با افشاگري از خشونت خانگی همسر 
مجري مشهور تلویزیون توانست علل دیگر » فرزاد حسنی«اش سابق

زنان همان زمان و خصوصاً اي کند. هرچند مردم و جدایی خود را رسانه
ي دو کبوتر متظاهر رو» عشق معنوي«ها هم نه آن پیش از جدایی آن

در آور فرزادهاي چندشنه شعرخوانیرا باور کرده بودند و» استیج«
خیلی از زنان خصوصاًمدح حجاب و عفاف آزاده را، اما خیلی از مردم و 

یک وقوع این خشونت و صداقت این افشاگري را باور کردند و به جسارت 
آفرین گفتند. زن در شکستن تابوي سکوت در مقابل خشونت خانگی 

ی نیاز به گاهجايستن سکوت در برابر ستم در هر سطح و چون شک
ولی وبیت نامداري در میان زنان افزود.به محباتفاقاًجسارت دارد و این 

تالش کردند از این زنِان زمانهمهاي لیبرال و اسالمیفمینست
باوجودبسازند و ... اما » فمینیست اسالمی«یک قهرمانِ»موفق«مجري 

تواند نافی کس نمیهاي هدفمند از این ماجرا هم هیچريبرداتمام بهره
حق آزاده نامداري و هر زن دیگري در افشاي خشونت و ستم مرد بر زن 

تمام روابط ما » خصوصی سیاسی است«در فضاي خصوصی شود، چون 
روابط در فضاي همانو بازتابمان ادامهدر فضاهاي خصوصی زندگی

در فضاهاي عمومی قانون، سنت و عرف عمومی است. با این تفاوت که
شود که رعایت شود) و در فضاهاي شود (تالش میرعایت میماًیمستق

،بیشترخصوصی افراد از آزادي عمل بیشتري برخوردارند این آزاديِ
گی و در روابط عاطفی، روابط جنسی، روابط خانوادهبیشترشامل آزاديِ

باورپذیر کامالً همین دلیل هم هست. بهاعمال روابط قدرت هماتفاقاً 
هاي صحنه نقش مرد مدرن است که آقاي فرزاد حسنی که زیر نور چراغ

زمان به مهماناِن زن برنامه، نیش و کند و همپیشه را بازي میعاشق
کند و تحمل این را ندارد هاي تند و تحقیرآمیز جنسیتی حواله میکنایه
ها به علت د یا تمرکز دوربینکنترل صحنه را از دست بدهلحظهکیکه 

ي باید هم در اعمال رابطهو ...از روي او برداشته شودهاتیشخصتعدد 
برود.شیپبهقدرت در خانه تا سرحد برخورد فیزیکی 

حریم خصوصی هیچ فردي برخالف دار نقضِبله! ما اگرچه طرف
معتقدیم خصوصی سیاسی است. به همینکامالً اش نیستیم اما تمایل

در آنچهدلیل فضاي خصوصی از هیچ قداستی برخوردار نیست و 
قاًیعمگذرد بایدها میزندگی ما زنخصوصاً فضاهاي خصوصی زندگی، 

گرانِ به موضوع بحث روز تبدیل شود تا ستم پنهان، عریان شود و ستم
کنیم، اما مثل خانم نامداري دواستانداره فکر نمی؛ رسوا شوند» آبرومند«

خاطر مصلحت فردي یک روز که افشاگري از حریم خصوصی به یعنی به
ي دخالت کنیم و فردا مردم را به جرم نکردهاستفاده مان بود از آننفع

تردید از طلبانه بیدر فضاي خصوصی، متهم کنیم. این دوگانگی فرصت
.زدیخیبرمشماطلبی طبقاتی عمیق فرصت

خودتان ،»پسندمحکمه«شما که باالخره با سند و مدركبله شما! 
شئوناتِ اسالمی را مانعی براي تفریح و حتاحجاب و قاًیعمثابت کردید 

ها استفاده ها از تمام رسانهدانید اما سالاستراحت و ... در زندگی می
یک اعتقاد برتر و یک عنوانبهکردید تا در تئوري و عمل حجاب را 

خدا را شکر «درشت گفتید: مندانه تبلیغ کنید. با تیترانتخاب رضایت
راهی با ایدئولوژي سویی و همو به این شکل از امتیاز هم» ام!چادري
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اما فکر نکرده ،ي حاکمه براي هر نوع ترقی فردي استفاده کردیدطبقه

استعدادهاي فردي شما نیست، يازادریک امتیاز فردي صرفاًبودید این 
ر جمهوري اسالمی هم یک طور که محتواي حجاب و انتخاب آن دهمان

شما که امروز از نقض حقوق فردي شاکی هستید موضوع فردي نیست.
و یهرکسترین حقوق فردي ايدانید انتخاب پوشش جز پایهآیا نمی

اعتراضی نداشتید بلکه به تنهانهترین حریم اوست؛ و شما خصوصی
یران ها زن در اکاري با ناقضین حقوقِ فردي میلیوندستی و همهم

تقویت این نقضِ سیستماتیک امتیاز يازادرکردید و افتخار می
حاکمیت جمهوري اسالمی این امتیاز را به خاطر گل گرفتید.می

توانستید با استعداد تان به شما اعطا نکرده بود، شما باید میروي
ي موفق و طلبی که دارید نقش زنِ مسلمان محجبههنرمندي و فرصت

ها نفر بازي کنید تا این همه تریبون که به روي میلیونیخوببهمدرن را 
بااستعدادتر از شما بسته است، در اختیار شما قرار دهند. شما در ازاي 

ها زنی که به حجاب باور نداشتند اما تخریب و تحقیر میلیون
خواستند مثل شما تظاهر کنند و به مجیزگویان این رژیم بدل نمی

ها زن و مرد به دست آورید. بونی رو به میلیونتوانستید تری، میشوند
و » مدرن«ي اسالمی،موفقی از یک خانوادهيکه نمونهشما در ازاي این

»ي ملیرسانه«امروزي به مردم نشان دهید اجازه داشتید جلوي دوربین 
کنید و تشویق » معاشقه«با همسرتان ي دولت اسالمی)(بخوانیم رسانه

ها دختر و پسر جوان و شورشی که دیگر حاضر ونهم بشوید تا به میلی
همسرِ ي تکي خانوادهنیستند تن به ازدواج و روابط پوسیده و فروپاشیده

خاطر ابراز عشق ها بهگرا بدهند، ثابت کنید که اگر در خیابانگرجنسد
کانال رسمی آن ازدواج است و روابط ،شویدتحقیر و توهین می

تان شما نه به خاطر استعداد شگرف».انهعاشق«و »مقدس«اشدرونی
در سخنوري بلکه به خاطر محتواي آن سخنان اجازه داشتید 

شوید تا نشان دهید که تحت مراحم حکومت اسالمی یک » سلبریتی«
ها و چارچوبتواند به باالترین درجات نائل شود، اگر مطابقزن هم می

ها فتن موقعیت، پتانسلتمایل حاکمیت رفتار کند. شما در ازاي از بین ر
چون مونا برزویی که در و خراب شدن کاخ آرزوهاي صدها دختر هم

شوند و مثل شما ي حکومت اسالمی له میقفس تنگ روابط مردساالرانه
توانستید روي صحنه فرصت و تمایلی به تبعیت و تزویر ندارند، می

د و با بزرگان سلبریتی شوی، تان را بروز دهیديهاو استعداد»بدرخشید«
ها نشست و برخاست کنید و فامیل شوید. شما در ازاي اثبات و زادهو آقا

و » آلزن مسلمان ایده«تان، تبدیل به تبلیغ برتري ایدئولوژي اسالمی
که حجاب مانعی براي شدید. شما در ازاي تبلیغ این» آلایدهيخانواده«

رضایت آن را چون شما بامشهور و موفق شدن نیست و زنانی هم
هاي ارشاد فراهم اند، خوراك ایدئولوژیک مناسبی براي گشتبرگزیده

اند ها زنی که از اسارت در این قفس متحرك ناراضیکردید تا میلیونمی
کنند، یاغی و غیرموجه معرفی شده و تنبیه شوند. خانم و تظاهر نمی

فمینیست «اید که زمانی که ماسک یک زن نامداري حتما فراموش کرده
در کاربرد حتاتان را زدید و مهمانان زنِ برنامهرا به چهره می» اسالمی

دهند و زندگی کردید که زیادي به مردان امتیاز میادبیات متهم می
بدون مرد و مستقل از او را براي خودشان متصور نیستند، خود شما این 

به حکومت ي دزدان، یعنی اتکا استقالل را در ازاي اتکا به سردسته
مردساالر به دست آورده بودید. شما نقش یک زن مستقل را بازي 

کردید اما عمیقا محتاج حمایت روابط مردساالر حاکم بودید و این می
آوردید، همان مییر زنان به دستتقابل و له کردن ساحمایت را در ازاي

وربین خواستید جلوي دتان که میهايبرنامهدقِااما ص» بدحجاب«زنان
ها بیاموزید را به آن» رفتسعادت و پیش«شان کنید و راه تزویر و تواب

شان از شدید و از هراسشان را متذکر مینبودن» لیدي«طعنهبهیا 
این خیلی از شدید و ... چون اعمال خشونت توسط مردان متعجب می

مثل شما حاضر نداشتند و » اَبَرحامی ایدئولوژیک«یک زنان مثل شما
ود را آویزان خ،نبودند به قیمت مطرح شدن و نان را به نرخ روز خوردن

.ستیز کنندزنسرتاپایک رژیم 
شما براي حجاب نیاز غاتیتبلبه حکومت اسالمیساختار مردساالرِ

شما برگردانعکسداشت اما فراموش نکنید که شما تنها مروج نبودید، 
و » زیرزمینی«کار با مثالًه کیهایامثال امیر تتلوها هستند، سلبریتی

با قاًیعماما کنندپیدا میو ... در بین مردم اقبال خوانی» مخالف«
دلیل ترین ایدئولوژي و ساختار حاکمیت فصل مشترك دارند، بیارتجاعی

رژیم متجاوز و ضدزن جمهوري اسالمی دم بهدمنیست که امروز او هم 
را سالههفتآتناي داده است و دلیل تجاوز و به قتل رسیدن 

یی بودید که در آن داند. شما مبلغ ایدئولوژياین کودك می» حجابیبی«
که قبل از اینحتاشود، بنابراین یک زن بالقوه محسوب میدختربچههر 

ي شهوت مهعتواند طمی،هیچ اندام جنسی بالغی در او شکل گرفته باشد
جابی که شما به آن ي آن حفلسفهاصوالًو تجاوز مردان باشد، چون 

کنید این است که زن ابزار شهوت مرد است بنابراین باید افتخار می
شما روي صحنه به خاطر »درخشش«پوشیده بماند تا ... خانم نامداري 

گرا بود اندیش و واپسیک دولت تاریککیدئولوژیاتکیه کردن بر ستون 
ي زنان ستمگرانهك شده، براي پوشاندن موقعیت تاریک و زَتا ویترینی بَ

واقعاً تان در ایران فراهم باشد و شما هم الحق ثابت کردید که نقش
کنترل این صحنه فقط چند لحظه از دستان ظاهراًویترینی بوده است و 

حقیقت باعث شد تا شما برداري کوتاه ازشما خارج شد، ولی همین پرده
روابط تان قربانی همانهم بدون در نظر گرفتن امتیازات ویژه

اي بشوید که مبلغ آن بودید.مردساالرانه
يدهندهنشاني مثبت این ماجراي ساده اما در این است که جنبه

يقدربهي ایران است. این نارضایتی سطح نارضایتی مردم در جامعه
در یجزئباالست که مردم منتظرند تا از هر امکان افشاگري هرچند 

اش استفاده کنند تا تزویر ایاديجمهوري اسالمی ورژیم جهت افشاي 
ذاتیِ ایدئولوژي حاکم مستند شده و شکاف بردارد تا از این شکاف براي 

خشم و نفرت خود استفاده کنند. اگرچه افشاگري از ایدئولوژي و از ابراز
تواند راه ضروري است و میگرانظم واپسگان ایدئولوژیک این نماینده

اي این مناسبات باشد و دف باید تغییر ریشهتغییر را هموار نماید؛ اما ه
هم هم انتقام فردي، آنآن،تخریب فردي و انتقام. با انتقامصرفاًنه 

گشایی راهتنهانههاي مردساالرانه و تهاجم جنسیتی آمیخته با دیدگاه
گرا باز خواهیم کرد. مشترکی با حاکمیت واپسبلکه فصلداشت نخواهیم 

گذشته مصرفخیتارپوسیده و يقدربهونی آن حاکمیتی که روابط در
حکومت اسالمی را بر باد دهد و » ناموس«تواند است که یک عکس می

جمهوري اسالمی رژیم ه کند. به همین دلیل امروزه بهرچه رشته پن
ها را بپوشاند تا بادي سرنیزه تمام روزنهزوربهمجبور است با تمام قوا و 

وفان در راه است.نوزد. زهی خیال باطل چون ط
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شد،ش زن بادوفرویکه دنیا محل خریتا زمان

ها نخواهد بود!آزاد و رکسچیه

اخگر فرزانه

فروشی در ایران نیز مانند سایر ي تنقدمت پدیده
آنچهاما ؛ شودمناطق جهان به دوران معاصر محدود نمی

در دوران معاصر که امپریالیسم بر جهان حاکم است، 
آمار يسابقهسازد، باال رفتن بیمیزدهوحشتانسان را 
ه حراج گذاشته شان بزنانی که بدنروش است.فزنان تن

گانهیازخودبرود، شان به تاراج میشود، روح و جسممی
شوند که به انباشت هر چه شوند و به متاعی بدل میمی

سودمحوربیشتر ثروت خدمت کنند و حیات این اقتصاد 
و بیمار را تداوم بخشند.

معلول عواملی چون فقر، بیعمدتاًفروشی که تن
ست خود نیز به یکی از کاري، اعتیاد و عدم آگاهی ا

بشر بدل گیِسرخوردانِیپایبيفاکتورهاي این چرخه
ي هايزیربرنامهکه حاصل انیپایباي چرخهشده است.

توسط مرتباًاقتصادي و سیاسی سیستم حاکم است و 
شود. با میدیبازتولي شده و کارروغنهمین سیستم 

بینیم که فروشی مینگاهی اجمالی به تاریخ تن
بدن زنان در جوامع انسانی، قدمتی تاریخی دوفروشیخر

عنوانبهزن داشته و به دنبال کاالیی شدن روابط، تنِ
کاال به بازار آمده است.

واجب بوده است یکه بر هر زن بابلدیگومیهرودت 
ندیدر معبد ونوس بنشبه عمر خویش،بارکیحداقلکه 

نیتراما مهم؛ ندبرقرار کیارتباط جنسگانهیبيو با مرد
، در جنوب گرددیبه هند برميگریروسپیمورد مذهب

برآورده ییي خداسسهؤمردان را میجنسيازهایهند ن
دهینام»چاکرانِ خداوند«سسهؤمنیاکرد که زنانِمی
»زنان مقدس«گروه کیزین»لیتام«شدند. هر معبد می

و دندیرقصها میدر برابر بتکهنیداشت که عالوه بر ا
مردان را هم برآورده یجسمانيازهایخواندند، نآواز می

یزنان مستقلانیباستان اما روسپونانیکردند. در می
زنان بر تن ریسامتفاوت از ییهابودند که لباس

پرداختند.میاتیبه دولت مالانهیکردند و سالمی
ایران باستان است که در شدهادعابرخی متون در 
به خدمت مشغول بسیاري در معابد آناهیتا دخترانِ

تا برآورده کردن میل از رقص و آوازبودند. این خدمات
فروشی در چنین تنهمشد. جنسی مردان را شامل می

پررونقشغلی عنوانتسلط قوم مغول در ایران بهزمان
،در مجالس بزم سران مغولو آمده است کهشدهیمعرف

زنان جوان به رقص، پذیرایی و همواره تعداد بسیاري از 
برآورده کردن نیازهاي جنسی مردانِ حاضر مشغول 

1اند.بوده

در يگریي روسپلهأکه به مسیاز معدود منابعیکی
ي نسبتاً مفصل پرداخته است، سفرنامهیرانیي اجامعه

هیبوده است که در دوران صفویشاردن جهانگرد غرب
: دیگوي خود میفرنامهشده بود. شاردن در سرانیایراه
و سخت یگرج،یرانیاز اشتریبهاخانهیدختران روسپ«

يهایي روسپبودند. محلهبایقامت و زوخوش قد 

و شدهلیها تشکیلختيبزرگ به نام کاروانسراياصفهان از سه کوچه و هفت باب کاروانسرا
ها یاز پنهانریها غنیارد و اوجود داتیماليکنندهپرداختیعنی،یرسمیدوازده هزار روسپ

2» هستند.اتیو معاف شدگان از مال

این آمار و ارقام چقدر مستند هستند، روشن نیست ولی از فحواي این منابع کهنیا
شده و شاغالن این فروشی یک شغل رسمی و ارگانیزه محسوب میکه تندیآیبرمچنین 

شدند.ا از پرداخت مالیات معاف میپرداختند و یهایی مالیات میشغل مطابق تعرفه
هایی فروشی در تاریخ معاصر ایران هم بررسیدر رابطه با چگونگی کارکرد و گسترش تن
گران، با فروپاشی حکومت قاجاریه، جمعیت صورت گرفته است. به ادعاي برخی از پژوهش

ا منهدم کرد و ي قاجاریه رسراحرمرضاشاه چراکهافزایش یافت، بارهکیبهفروش زنان تن
3فروش پیوستند.که مأمن دیگري نداشتند به جمع زنان تنسراحرمبخش زیادي از زنان 

اي شهر تهران اسکان یافتند. محلهياي در حاشیهی از این زنان در محلهتوجهقابلتعداد 
شدند. فروشی واداشته میتعدادي زن به تنهر خانهکه بعدها به شهرِ نو معروف شد. در 

از خانواده و جامعه طرد شده بودند. این زنان که از اقشار فقیر جامعه عموماًهایی که نز
یابی به امکانی براي دستاصوالًبودند نه تخصصی داشتند و نه در ساختار اجتماعی موجود 

ي شانسی هم براي تشکیل یک خانواده.شان متصور بودشغل و درآمد براي ادامه زندگی
نداشتند. ،دهندادامه به حیات خود دارخانهمعمولیِیک زنِعنوانبهد عادي که بتوانن

و یا جاکش داشت. سیرئخانمافتادند. هر خانه یک شماري از این زنان نیز به دام اعتیاد می
نزد آنان داشتند. این امضاشدههاي زنان به اشکال مختلف به جاکشان بدهکار بودند و سفته

.بارنکبتگی این بردهيي این زنان براي ادامهپابههم زنجیر دیگري بود العمر دائمبدهکاريِ
شان برايبعضاًبود. حتا برپاشدهي نیز از طرف دولت براي کنترل این زنان سازوکار

مسئولین بهداشت، از گسترش يکارت بهداشت چاپ کرده بودند و با کنترل ماهیانه
البته هدف، محافظت از این زنان نبود بلکه 4.کردندي میریگشیپهاي مقاربتی بیماري

محافظت از مردانی بود که خریدار تن این زنان بودند. هدف رضایت مشتري و تداوم این 
روابط بود.

شدند. برخی براي پیدا کردن مشتري کنار خالصه نمیشهر نوفروشان، به زنان البته تن
کردند که رقاص یا گارسون کار مینعنوابهها ایستادند. تعدادي در کافهخیابان می

شان بود. زنانی هم بودند که مشتریان تلفنی داشتند.فروشی هم بخشی از وظایفتن
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به بازهم، »کردن فسادکنشهیر«با شعار آنازبعددر دوران انقالب و 

ترین قشر جامعه تاختند. در دو مرحله شهر دفاع یعنی تحتانیاین زنان بی
کردند و براي حل این معضل صورت مسأله را پاك کردند. زنانی نو را نابود

ها ناچار به تحمل تجاوز شان سالکه براي سیر کردن شکم خود و خانواده
مداوم مردان بودند، در مألعام و یا پنهانی اعدام شدند و مردان تجاوزگر 

به فروختند، آزاد و سربلند خریدند و میزنان را میشماري که تن اینبی
، »ي متجاوزجابهمجازات قربانی «ي زندگی خود ادامه دادند. این چرخه

سیاست همیشگی جمهوري اسالمی بوده و هست.
هاي بعد از انقالب، از طرفی فروشی در سالي تنسابقهگسترش بی

هر چه فقیرتر شدن زنان است و ژهیوبهي افزایش شکاف طبقاتی و نتیجه
یافتن هر چه بیشتر مردساالري است. با تأیید ي عمق از طرف دیگر نتیجه

ازشیبگاه زنان موازین شرعی، جاياتکاو تشدید فرهنگ مردساالرانه به 
به کاالیی جنسی در خدمت مرد تنزل پیدا کرد. بر اساس ایدئولوژي شیپ

ي کالن و ابزارهاي مختلفی که در ي با بودجهدئولوژیاو تبلیغ این حکومت
مدیا، هنر، ادبیات، کتب درسی، مساجد و مدارس دینی، (دارنداریاخت
، فرهنگ ضد زنقوانین چنین با پشتیبانیِو هممالی، شغلی و ...)عیتطم
زنان ژهیوبهستیز حاکم را به درجات وسیعی در جامعه گستردند. زنان و زن

پناهی مطلق و انزوا کشانده شدند.کش جامعه به بیطبقات زحمت
هایی که تأمین ن شکاف طبقاتی هر روز بر شمار خانوادهتر شدبا عمیق

کاري است. آمار بیشدهافزودهشان میسر نیست، ترین نیازها هم براياولیه
بارِ خشونتباالتر رفته است. در این وانفساي روزروزبهو به دنبال آن اعتیاد 

متأثرشوند، کاري و فقر، حتا مردانی که خود این مصائب را متحمل میبی
ستیز حاکم، تمام خشم فروخورده خود از سیستم را بر سر از فرهنگ زن
کنند؛ از نابرابري جنسیتی موجود و اختیاري که سیستم به زنان خالی می

سهمی براي نفس کشیدن زنان در حتا آنان اعطا کرده است، بهره برده و 
نابرابر شوند. امکانات فضاي حقیري که براي تنفس موجود است قائل نمی

از بدو تولد در خانه و جامعه و نزد قانون، فرصت بالندگی و رشد را هر چه 
براي ژهیوبهفروشی را ي رشد تنها زمینهگیرد. همه اینبیشتر از زنان می

سازد.زنان فراهم می
انواع تجارت نیسودآورترو نیترپررونقامروزه تجارت سکس یکی از 

است نیابراي دالیل نیترمهمخود، یکی از ينوبهبهشود. این محسوب می
هرروزفروشی در جامعه جلوگیري به عمل نیاید بلکه از شیوع تنتنهانهکه

برگیرد؛ و به همین دلیل است که گی، زنان بیشتري را دراین شکل از برده
سازي و یک شغل عادي (کارگر جنسی) فرهنگعنوانبهاش براي پذیرفتن

آور تجارت سکس، امروزه از زنگ شود. رشد سرساممیریزي همبرنامه
کشاند. خطرهایی است که جوامع بشري را هرچه بیشتر به انحطاط می

معاصر از این تجارت هرساله میلیونيداربردهکه چگونه براي دانستن این
فروش زنان: تجارت جهانی «ي ، مطالعه مقالهزندها دالر به جیب می

6شود.توصیه میبه خواننده» انسان

گان سکس و سود سرشاري هاي عظیم تجارت بردهاما حتا اگر شبکه
شود را کنار بگذاریم و تنها زنانی شان میبینصي گذارهیسرماکه از این 

پردازند و کل درآمدشان را در جیب فروشی میی به تنرقانونیغکه فردي و 
و روح و روان این زنان بر سر هویتآنچهگذارند را در نظر بگیریم، خود می

هایی هستند که در طول زندگی زن هرگز ترمیم نخواهد شد. آید، زخممی
ي تجاوز هاي روانی نزد زنان، تجربهدر بیماريشدهشناختهیکی از عوامل 

آید که روزانه مورد توان تجسم کرد که چه بر سر زنی میی میخوببهاست. 
تواند بکند د و هیچ اعتراضی هم نمیگیرها مرد مختلف قرار میتجاوز ده

فروشان مراجعه خیلی از مردانی که به تن». پولش رو گرفته«کهچرا
عاطفی و جنسی يهایی هستند که در ایجاد رابطهکنند، انسانمی

کشند آن را خجالت میاي دارند که هاي بیمارگونهو یا فانتزيدارندمشکل
به بیماري سادیسم دچارند و از قتاًیحقتجربه کنند. برخی با پارتنر خود 

» تن«برند و خالصه ي زنان لذت میو شکنجهکتک زدن و تحقیر 
هاي جنسی، روانی و شخصیتی جایی است که تمامی عقدهشدهيداریخر

پولش «دانند چرا که کنند و خود را هم محق میخود را روي آن خالی می
».اندرو داده

شود و فروشی مردان نیز اخباري شنیده میناز تجاآنو جاایناگرچه
ي نامطلوبی فروشی زنان پدیدهاین امر هم براي جامعه مانند تنمسلماً 

چنان در همه جاي دنیا، فروش تن در شکل عام خود معضلی است ولی هم
مردان به فروش که همجاآنزنان درگیر آن هستند؛ و حتا عموماً است که 

متفاوتی سازوکاري موجود، دلیل روابط مردساالرانهبهپردازند،تن خود می
طلبد و الزم است در جاي خود گیرد که بحث مفصلی میبه خود می
اما تمرکز این مقاله بر روي فروش تن زنان است.؛بررسی شود

فروشد در طول مدتی که بدنش را در اختیار زنی که تن خود را می
از همی بدن و ذهن خود را نوعبه، دهدقرار می» مشتري«مرد خریدار یا 

به فردي اجاره تیهویبکند. تن خود را چون کاالیی درد و دوپاره میمی
ي عاطفی و حسی با او ندارد. این بیگانه شدن از دهد که هیچ رابطهمی

اي است خارج از طبیعت خود، این دو شقه شدن جسم و ذهن، پدیده
کند.بودن تهی میاي که زن را از انسانانسان. پدیده

روند تکامل طبیعی موجودات زنده به شکلی رقم خورده است که براي 
ي جنسی، شکل گیرد. ولی انگیزه براي شروع تداوم نسل، الزم است رابطه

طبیعت موجودات مختلف، در زمان الزم در ذهن هر تناسببهاین رابطه 
تداوم نسل شود. این بدین معنا است که اگرچه هدفحیوان شکوفا می

هاي فردي و است ولی حتا در بین حیوانات هم براي این رابطه به انگیزه
نر در زمان گانِاغلب انواع پرندهحتابراي مثال.ذهنی نیاز است

کنند، تالش طبیعی نیاز جنسی را حس میطوربهکهیوقت،يریگجفت
ترین شکل به زیباخود را...دم ودنیباال کشو هابالباز کردنکنند با می

گونه توجه نوع ماده را به خود نزد نوع ماده بنمایانند و با حرکاتی رقص
را در نوع ماده هم ایجاد ي ذهنیجلب کنند؛ به عبارتی این حس و انگیزه

، براي او عاري از »مشتري«با » فروشتن«ي رابطهکهیدرحالکنند. 
ي ذهنی است.هرگونه حس و انگیزه

ي ید جمعیت انسانی به شکلی که بشر خود را در کل کرهبا رشد شد
ي بشر براي ایجاد رابطهيزمین به شکل انبوه گسترده است، دیگر انگیزه

بلکه با تکاملی که روابط .و تداوم نسل نیستدمثلیتولجنسی تنها 
در عمدتاً بایدي جنسی است، رابطهداکردهیپهاانساناجتماعی بین 

این کردعملافراد جامعه قرار گیرد. ي جنسی و عاطفیِ خدمت رفع نیازها
هاي ي در پیوندامالحظهقابلتواند نقش رابطه به شکل درست آن، می

انسانی و زندگی اجتماعی بشر داشته باشد. ولی این رابطه در اشکال 
نقش مثبتی در انسجام اجتماعی نخواهد تنهانهمعیوب و بیمار خود 

سیاست حاکم یعنی يي طبقاتی و در ادامهجامعهبلکه همسو با ،داشت
ي اقتصادي موجود پیوسته و در ي روابط، به چرخهکاالیی کردن همه

و تجمع فقر در سویی دیگر درآمده و سوکخدمت انباشت ثروت در ی
زدن بر » کاال«هر ي با مُدارهیسرما. کندمیشکاف طبقاتی را تعمیق 

ابط را از محتوا خالی کرده و آن را به امکانی ، این روهاانساني بین رابطه
سازد.بیشتر بدل میبراي سوداندوزيِ
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احساس، عاطفه و تمایل، » مشتري«و » فروشتن«ي بین در رابطه

شود. عاطفه مبادله نمیجااینمعنی است. فروش بیحداقل از سوي تن
ه براي رسد. تنی کتن به فروش میجااینشود. عشق مبادله نمیجااین

اي وانهاده و ساعاتی حس و عاطفه و حتا نیازهاي جنسی خود را در گوشه
شود.اش در بازار عرضه میعاري از موجودیت انسانی

یک معضل عنوانبهفروشی کشورهایی که مدعی مبارزه با تن
باسوئد قانونی مثالً. اندکردهیی ارائه کارهاراهاجتماعی هستند، هریک 

تصویب کرد و 1999فروشی در جامعه در سال معضل تنمبارزه با هدف
این موجببههایی آن را تکمیل کرد. با افزودن ضمیمه2002در سال 
فروش مجرم نیست بلکه شود و تنفروشی جرم شناخته نمیقانون تن

و شدهشناختهمجرم » مشتري«رود و خریدار سکس یا قربانی به شمار می
جنسی ممنوع یِ کشبهرهمنظوربهاچاق انسان چنین قشود. هممجازات می
گیرد ی در این مبادالت نقش دارند مورد پینوعبهافرادي که يبوده و همه

قانون مجازات هم سلندیدر نروژ و ا2009از سال گیرند. قانونی قرار می
دولت فرانسه نیز به تبعیت از طرح است. شدهبیتصویفروشتنانیمشتر
نی براي خریدار سکس تعیین کرده است.سنگیجرائمسوئد 

در يگریروسپدولت سوئد مدعی است که با اجراي این طرح 
يشهرهاگریو در دافتهیکشور، دوسوم کاهشنیاتختیاستکهلم، پا

. کنترل و کاهش رشد تجارت استشدهطور کامل حذفبهزیبزرگ ن
چوب قوانین ها هم در چاراین طرحکهجاآنازسکس امر خوبی است اما 

کردن کلیت روابط کنشهیربازدارنده محدود هستند، طرح جامعی براي 
توان نمیدارهیسرماچنین هدفی را هم از کشورهاي اصوالًد و نکاالیی ندار

د به کنترل نسبی این تجارت توانمیتاً ینهاها انتظار داشت، اجراي این طرح
نتقدین به این طرح معتقدند محالنیدرعد. منافع دولت بیانجامموازاتبه

فروشی در سوئد و سایر کشورهاي مجري در کاهش تنشدهارائهکه آمار 
فروشی در این کشورها به شکل زیرزمینی این طرح، صحت نداشته و تن

است. در این شدهمنتقلها به ارتباطات اینترنتی و یا از کنار خیاباندرآمده
و در این اندآمدهیی به سوئد تنهابهه یی کجوپناهنوجوانان يمیان پدیده

و یا زنانی که از سایر کشورهاي اتحادیه پردازندفروشی میکشور به تن
شود.کنند هم در آمارها منظور نمیفروشی میاروپا به سوئد آمده و تن

آلمان، دانمارك، ه،یچون ترکها همکشورياریدر بسدر دیگر سو
کا،یکاستارن،یآرژانتل،یبرزک،یبلژس،یسوئ،شیهلند، اترونان،یا،یتالیا

آزاد و تحت پوشش ،یفروشتنويگریروسپایو استراللندیوزیکانادا، ن
یک شغل عنوانبهفروشی ي تنلهاین کشورها به مسأاست.نیقوان
فروشان باید به آنان هم نگرند و مدعی هستند که براي حمایت از تنمی

و از بیمه و بازنشستگی برخوردار برخورد شودر مانند سایر کارکنان کشو
قانونی و علنی بر دِییتأبوده و مالیات هم بپردازند. این برخورد، زدن مهر 

سیستم مردساالر است. مدافعان این طرح بدون خجالت و رودربایستی، 
کاالي جنسی بودن زن را امري بدیهی قلمداد کرده، از حاکمیت فرهنگ 

و سود سرشاري را به جیب سالطین سرمایه سرازیر نمودهدفاعزیستزن
کنند.می

رسمی و واقعی طوربهفروش گرچه در ایران آماري از تعداد زنان تن
معاشامرارِي تعداد زنانی که با این شغل سابقهیبوجود ندارد، ولی رشد 

کنند چنان مشهود است که نیروهاي درون حکومت هم دیگر قادر به می
این یعنی 7سال رسیده است.12فروشی به ستند. سن شروع تنانکار آن نی

مردان به ي؟ تنها تجسم هجوم و تجاوز وحشیانهمیاستادهیا؟ ما کجا هچ
مشق شب و بازي اشدغدغهساله که باید 12ي دختربچهتن نحیف 

ي زندگی عادي را براي گی و ادامههتا روزمرباشد، کافی استاش کودکانه
نهد، ناممکن سازد. بسیاري از این م انسان بر خود میی که ناهرکس

دختران نوجوان اولین بار توسط مردان خانواده، پدر، برادر، همسایه یا 
و یا توسط پدر یا برادر اندقرارگرفتهدر خردسالی مورد تجاوز و آشنافامیل 

که حاال انددرآمدهدر مقابل دریافت پول به ازدواج ناخواسته با مردي 
مورد تجاوز او را رساند و یا خود او را به فروش میجدید،صاحبِعنوانبه

که به این شرایط تن هم براي اینهادختربچهدهد. برخی از این قرار می
ي باندهاي قاچاق در خیابان طعمهپناهیبو کنندیمندهند از خانه فرار 

شوند.هاي فحشا میسکس و خانه
توانند این دولتی هم نمیبندمینو هاي تلطیف شده حتا گزارش

ي از زنان به ترعیوسقشر هرروزچگونه چرا و که کنندواقعیت را پنهان 
که در ـبراي مثال در گزارش دولتی؟! آورندگی جنسی روي میبرده

هاي اجتماعی گیري از آسیبپیشکارگروه«از طرف 1394سال مهرماه
آمده است که ـمنتشر شد» معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوري

)1بوده است: بیترتنیابهفروشی بر شروع تنمؤثرعوامل نیترمهم
ي بازداشت سابقه)2روشیفمسئولیت تأمین مخارج چند نفر در زمان تن

فروش. در حضور در بین دوستان تن)4) وضعیت تأهل3و جرم پدر
فروشی که در زن تن300در بین حدود ،شدهاشارهي در این گزارش ادامه

هیچ شغلی نداشتند %80قرار گرفتند، موردمطالعهي پژوهشی، یک برنامه
ی یعنی شاغلین، هم درآمد مناسبی از شغل خود نداشتند. در بخش مابقو 

نیاولاز این زنان %9چنین متذکر شده است که دیگري از این گزارش هم
با اجبار والدین که %18و اندکردهفروشی مبادرت با اجبار شوهر به تنبار

.بوده استپدر غالباً
کنند، حتا در میان نیروهایی که خود را مدافع منافع زنان معرفی می

آنانی که ادعاي چپ و کمونیست بودن دارند، چه در سطح ایران و چه در 
ها هایی که در کنار امپریالیستسطح جهان، هستند احزاب و گروه

ی از تن کشبهرهفروشی، به تداوم از قانونی شدن تنحمایتو باقرارگرفته
را براي صاحبان سودآوري حیات این صنعت کنند و ادامهزنان خدمت می

مبارزه براي رهایی نمایند. در میان نیروهاي مدعیِسرمایه، تضمین می
توان از حزب کمونیست ي دارند میکردرويبشریت در ایران که چنین 

خود را از این زنان قربانی در همین » حمایت«کارگري نام برد که 
در » یک دنیاي بهتر«خود تحت عنوان يچارچوب مطرح کرده و در برنامه

د:کنبیان میطورنیارا حلراه» مبارزه با فحشا«بخش 
تیو حمايفردشغلِ کیعنوان فروش سکس بهتیرفع ممنوع«

يها و باندهاشبکهافراد در مقابلنیاز ایانتظاميقانون و نهادها
خورها و اوباش.باج،يگانگستر

يشغل فردکیعنوان که بهيافراديجواز کسب براصدور
تیثیو حتیمصون داشتن شخصکنند،یمیفروشمبادرت به تن

یابیعنوان شهروندان محترم جامعه و کمک به سازمانها بهآن
8».شیخویها در سازمان صنفآن

ها و شبکه«فروشان، استثمار توسط کل تندر این طرح تنها مش
قلمداد شده و تالش شده که » خورها و اوباشباندهاي گانگستر و باج

تفاوتی عمالً گان این طرح هنویسندانتظامی را به مقابله برانگیزند.نهادهاي
تواند فروشی میتنگریدعبارتبهبینند. مشاغل نمیریبا سافروشی بین تن

و کوتاه شود. اینان دلیلهاباشد فقط کافی است دست واسطهادامه داشته 
نان شب خود و نیتأمکه زنان ناگزیر نباشند، براي ي براي اینابرنامه

دنیاي «ندارند. این طراحان ،شان را به حراج بگذارندشان، بدنکودکان
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و شان را به اعتیاد به مواد مخدر که اغلبفشار روانی روي این زنان» بهتر

،بینند. تحقیر و کنترلی را که باید تحمل کنندنمی،کشاندالکل می
هاي جسمی و روانی در بین این زنان را نمیبینند. آمار باالي بیمارينمی

ي مشتریان روانیختهیافسارگسبینند، خشونت پیري زودرس را نمیبینند،
ه این هاي حقارت خود را با آسیب زدن جسمی و روحی بکه تمامی عقده
آمار باالي زنانی را که تا سر حد مرگ بینند،کنند را نمیزنان، تخلیه می

رسند را نادیده ي به قتل میاگوشهدر رحمانهیبخورند و کتک می
...گیرندمی
ي واسطهبهتنها فروش بر سر زنان تنآنچهدر رابطه با نیدورکیاآندر
:دیگومی،دیآمیفروشی و نه سایر عواقب آن تن

در مورد خود تن« که کنم، بدون آنفروشی صحبت میمن دارم با ش
از خشونت بیشرت، خشونت اضافی، کتک خوردن، با زور پرت شدن 

خود بدون شک خودیفروشی بهزن صحبت کرده باشم. تن
فروشی، دیگر در تن«، »سوءاستفاده از بدن زن و توهین به وی است.

ی اند. این غیرممکن است که از بدن یک مهیچ زنی کامل باقی 
فروشی مورداستفاده قرارگرفته، ای که بدن زنان در تنگونهانسان به

اند ، »استفاده شود و بعد از آن از او یک وجود انسانی کامل باقی 
یکدام از آنهیچ« شوند، چراکه خیلی چیزها از ها دیگر انسان کامل 

توانیم در مورد ای که میقایسه... تنها مشودها گرفته میآن
فروشی بکنیم این است که بیش از هر چیز دیگری شبیه تجاوز تن

گروهی است.
می گویید تجاوز گروهی کامالً متفاوت از این موضوع است. یک ش
است غافلزن بی گیرانه به او گناه که در خیابان در حال راه رف

گیر اه و به ناگاه غافلگنشود. هر زنی به این شکل بیحمله می
فروش، او در واقع دوباره و دوباره و شود. در زندگی یک زن تنمی

شود. تنها تفاوتش با تجاوز گروهی، گیر میدوباره و دوباره غافل
9»دادن پول است. همین.

ي طبقاتی است. ناپذیري از اقتصاد جامعهمردساالري بخش جدایی
ی در جوامع طبقاتی عامل به وجود اگرچه نابرابري اقتصادي و اجتماع

ابزاري براي خوديخودبهآوردن مردساالري هستند، ولی مردساالري هم 
کردعملهاي مهم هاست. کنترل بدن زنان یکی از پایهتحکیم این نابرابري

مردساالري است. امپریالیسم با کنترل بدن زنان، فرودستی آنان را تضمین 
سازد.سب سود میي ککند و آن را دستمایهمی

در کشورهاي ییوسطاقرونچنان قوانین در قرن بیست و یکم، هم
ي دفاع از به بهانهمثالًکنند و ی میسختجانامپریالیستی براي بقاي خود 

شان شوند که زنان بتوانند به بارداري ناخواسته، مانع از این می»اخالقیات«
ا از او سلب کرده و در اختیار حق زن بر بدنش ربیترتنیابهپایان دهند. 

کارکردي ندارد و » اخالقیات«؛ در جاي دیگر اما این آورندیمدرگذارقانون
هاي هاي امپریالیستی، به اتکاي طرحشود که حکومتمانع از این نمی

کنند. با فرمولهبراي فروش تن، » آزادي«مختلف، تجاوز به زنان را با نام 
ياوز مکرر به زنان مانند ممانعت از خاتمهتداوم بخشیدن به این تج

بدن زن را به کاالي تحت کنترل خود درواقعتوسط زن، بارداري ناخواسته
باشد. سودآورتواند مورد معامله قرار گیرد و کاالیی که می؛آورندیمدر

هاي مرد موجودیت این بدن را تنها در خدمت و براي ارضاي خواسته
شوند. ن با پرداخت پول صاحب این کاال میکنند و مرداتعریف می

موجودیت این تجارت با سود سرشاري که به جیب صاحبان سرمایه 
شود. موضوع ي بدن زنان میسر میوقفهیبسازد، تنها با کنترل سرازیر می

کنترل بدن زن و نهادینه کردن آن در ذهن مردان جامعه از نیازهاي این 

ي است براي کنترل کل جامعه و به انهیزمسیستم مردساالرانه بوده و 
کند.همین دلیل امري است که امپریالیسم با تمام قوا آن را اعمال می

اشیزندگي از ادورهي که خود در اسندهینوعنوانبهآندریا دورکین، 
و توانسته خشم و نفرت خود را به گی جنسی را تجربه کرده استبرده

چنین لیه خشونت بر زنان، بدل سازد، همي رادیکال عسالحی براي مبارزه
کند:در جاي دیگري عنوان می

یم،ییایبا آن کنار بایمیریزنان را بپذیفروشتنیهألاگر ما مس«
کییفروش. تنمیدهرییرا تغسمینیمشکالت موجود در فممیتوان

شوند، اما زن مورد تجاوز تجاوز مداوم است. تجاوزگران عوض می
ن است. پول دست مردان را میقرارگرفت ی. در برخدیشوه ه

رسند (اغلب در گان سکس به فروش میعنوان بردهکشورها، زنان به
کا،یمثل کانادا و آمرگریدیهادر کشور،شان)یدوران کودک

ها شده، به آنیکه در دوران کودکییهاتجاوزانیفروشان در جرتن
انیبا محارم، فقر و بیخصوص زنابه شوند. در اقتصاد خلق مییخا

یمدیهست آن را تولیمشرت روشانفتنیکه برایبازار آزاد تا زمان
به ازین) شدهالزم (خواستهاسیفروشان در مقتندیتولیبراکند؛

انیو بریکودکان مورد تجاوز قرارگرفته، فق یخا میتوانهست. ما 
یمییایکنار بیفروشبا تن 10».میریرا بپذیروشفتنمیانتو . ما 

فروشی هم کار مزدي است و کنند که تنبرخی چنین استدالل می
فروشی را از کار مزدي تنآنچهفروش تفاوتی با سایر مزدبگیران ندارد. تن

ریمزدبگکند این است که کارگر در بخش تولیدي یا خدماتی جدا می
که وجود اینباریمزدبگکارگر فروشد و نه تن خود را. نیروي کار خود را می

وجود دارهیسرماشود ولی مرزي بین او و استثمار میدارهیسرمااز طرف 
خصوصی است که عبور از آن در قرارداد کاري بین او و يدارد و آن حیطه

ولی در قرارداد فرضی که بین یک ،شودمجاز شمرده نمیدارهیسرما
نیروي کار نیست که به فروش شود، اینفروش و مشتري منعقد میتن
يشود و هیچ حیطهرسد بلکه این تن انسان است که مبادله میمی

شود. گروه دیگري هم مدعی فروش، معتبر شناخته نمیخصوصی براي تن
کند و از این فروشی مثل تولید کاال ارزش اضافی تولید میهستند که تن

و باید به رسمیت شناخته نظر مثل تولید سایر کاالها مطلوب و موجه است 
گویید که مگر نمی«گویند: شود. اینان براي مدلل ساختن نظر خود می

فروش به یک کاال بدل شده است، پس مثل هر کاالي دیگري بدن زن تن
که فروش سکس برایش سیستم حاکمعتاًیطب» حامل ارزش اضافه است.

ي متوسل الهیسوبراي حفظ آن، به هر هاستتجارتنیسودآورتریکی از 
ي که براي پسندامهعهاي شود و از آن جمله است تولید چنین تئوريمی

فروشی، آن را منبعی براي تولید ارزش ي و تداوم تنسازيعادتوجیه، 
آید میبه وجوداضافی بنامد. ارزش اضافی تنها و تنها در جریان تولید کاال، 

آفریند. زش اضافی را میتولید، اريو این نیروي کار است که در پروسه
فروشی کدام کاال تولید تنيباید از حامیان این تئوري پرسید: در پروسه

شود که در آن بتوان بخشی به نام اضافه ارزش را جستجو کرد؟! این می
توجیه جنایات انسانی طبقات حاکم ندارد.جزبهکارکردي خزعبالت
کنند، یعنی قوانین ئه میکار اراراهعنوانبههاي باال دیدگاهآنچه

و به رسمیت سوکي از یدارهیسرمابازدارنده در چارچوب یک نظام 
گی توانند به بردهیک شغل از سوي دیگر، نمیعنوانبهفروشی شناختن تن

ي نیست که اطبقهحلراه،هاحلراهاین اصوالًجنسی زنان پایان دهند و 
ي نظام حاکم بر پایهکهیمادام. گی باشدخواهان پایان دادن به این برده

هاي انباشت ثروت محور سیاستکهیمادامروابط کاالیی استوار باشد و 
هاي تر شده و نابرابريعمیقهرروزاقتصادي کشورها باشد، شکاف طبقاتی 
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شاخص نابرابري عنوانبهیابند. مردساالري اجتماعی هم شدت می

ازشیببه اشکال مختلف و یصنعتریغجنسیتی، در کشورهاي صنعتی و 
فرصت زیستزنسازد. افکار ارتجاعی و ، خود را بر روابط حاکم میشیپ

کاالیی و نگاهیابند و خود را در قوانین ضد زن، فرهنگ جنسیتی رشد می
، بیرون کشیده شده و غبار زماني که از زیر خروارها اکهنهبه زن، رسوم 

سازد.میزنند و ... متبلور میلعابشرنگ و 
هاي خود که از تلویزیون دولتی نظام جمهوري اسالمی، در آموزه

کاالیی که در عنوانبهزن گاهجايشود، با وقاحت تمام بر پخش می
ی، قرار دارد پاي رجنسیغخدمت ارضاي نیازهاي مردان اعم از جنسی و 

د شان (بخوانیخدمات جنسی به همسرانيفشارد و زنانی را که در ارائهمی
بیترتنیابهدهد. ترند مورد تشویق قرار میشان) موفقصاحب اختیاران

کنند، بلکه با زنان را تشویق به پذیرش تحقیر و فرودستی خود میتنهانه
دهند نهادینه کردن فرودستی زنان در جامعه، به مردان این امتیاز را می

آن را جهیدرنتدر کنار حکومت قرار بگیرند و» کنترل بدن زن«که در امر 
پذیرا باشند.

» مراکز صیغه«مجوز رسماًفروشی است، رژیمی که مدعی مبارزه با تن
و درخور توجه است که بسیاري از این مراکز توسط یک ؛کندرا صادر می

نِ اسالمی به قیمت تاراج بدن شود. پر کردن جیب جاکشاآخوند اداره می
دهند و با فقر و ، اشاعه میالحفظتحتفروشی را قانونی و تنزنان.

هرروز، اندکردهزنان تحمیل يبر گُردهشیپازشیبفرودستی که 
نظام آنچهکنند. فروشی سرازیر میهاي بیشتري را به قعر جهنم تنطعمه

نهاده است، » فروشیمبارزه با تن«مردساالر جمهوري اسالمی به آن نام 
را به انحصار نظام » ن زنکنترل بد«که عمل اینجزبهچیزي نیست 

فروش در کنار درآورند و فرودستی او را تضمین نمایند. دستگیري زنان تن
مراکز ازدواج موقت یا همان صیغه، تنها سیتأسآن موازاتبهها و خیابان

ش اکانالیزه کردن سود سرشار این تجارت به جیب حکومت و حامیان
است.

اقشار جامعه، بیش از هر کس ترینتحتانیعنوانبهفروش زنان تن
نفع هستند اما این چگونه ممکن فروشی ذيتنيدیگري در نابودي پدیده

شان، شود. تا زمانی که این زنان براي سیر کردن شکم خود و فرزندانمی
هیچ امکان دیگري نداشته باشند و تا زمانی که جامعه به آنان نه به چشم 

بنگرد؛ تا دهندکه فساد را اشاعه میهاي ننگیقربانی بلکه به چشم لکه
اقتصادي و اجتماعی براي آنان وجود نداشته باشد، گاهجايزمانی که هیچ 

توان انتظار داشت که زنان، دیگر به این ستم تن ندهند بلکه نمیتنهانه
تر شدن فقر، روشن است که با تعمیق روزافزون شکاف طبقاتی و گسترده

فروشان خواهند ختران و زنان جامعه به جمع تنشمار بیشتري از دهرروز
پیوست.

دهیدبیآسجامعه آغوش خود را به روي این قشر کهیوقتتنها 
شان مهیا کند، براي رشد ی برايو اجتماعهاي مالی بگشاید و حمایت

واقعاً کنند، ي که در آن زندگی میاجامعهفروشان و آگاهی اجتماعی تن
مردساالرانه و ارتجاعی را درهم شکند، به زن نه نیرو بگذارد و باورهاي 

دیبازتولیک انسان، بنگرد و شرایط عنوانبهبلکه سودآورءیشعنوانبه
کند، تنها تحت این شرایط کنشهیررا ي چون فروش بدن انسانادهیپد

ي اجامعهداشت. ولی خوشدلانسانی شدن این ذلتِکنشهیرتوان به می
گان هدیدهدف، هم تنها وقتی به وجود خواهد آمد که ستمبا این برنامه و 

شود شورش کنند. خود را به ها روا میتسلیم نشوند، علیه ستمی که بر آن

انقالبی در هم يسالح آگاهی مسلح سازند و نظم موجود را با مبارزه
شکنند.

، به افکار و سرکوبگی جنسی و به این تحقیر پایان دادن به برده
ی به سکسیسم، طورکلبهو یرمذهبیغارتجاعی از نوع مذهبی و زیستزن

متشکل، همراه با آگاهی انقالبی، براي نابودي کلیت يدر گروي مبارزه
است. سرنگونی بنانهادههاينابرابرهاي خود را بر روي نظامی است که پایه

نظامی که حیاتش در گروي سرکوب عنوانبهانقالبی جمهوري اسالمی 
گی جامعه قرار دارد، اولین گام براي نابودي بردهکشزحمتو اقشار زنان 

جنسی است.

منابع و توضیحات:
»اجتماعیيهدیدبیآسنقش مددکاري در کار با زنان «يبرگرفته از مقاله-1

www.umsha.ac.ir/uploads/social_women.docx
جاهمان-2
شیافزایزنان روسپتیبه ناگهان جمعرانیدر اهیقاجاريسلسلهیفروپاشبا -3
یبود که وقتنیهم امحدوده شد و علت آننیاشتریکرد و باعث گسترش بدایپ

که انجام داد یاقدامنیرا اعالم کرد، در اولهیقاجاريرضاشاه انقراض سلسله
قاجار را از دربار اخراج يسراو تمام زنان حرمدکریرا متالشهیقاجاريسراحرم
به سمت دروازه یسرا همگساکن حرمينوایصدها زن و دختر بجهی. درنت..نمود
ها از از آنياریبسيکوچانده و در همان منطقه رها و مستقر شدند. عدهنیقزو

قاجار يهازدواج شاهزادهداشتند به ایهم که ثروتيو فقر مردند و تعداديماریب
ایپدیکیو. ـ منبع: آورنديرويگرها به روسپیآنیافراد متمول درآمده و باقای

يدهیتحت کنترل درآوردن پديبا ادعاییهار دوران قبل از انقالب طرحد-4
يمحلهنیاز اییهادوران حکومت رضاشاه بخشرموقع اجرا درآمد. دبهیفروشتن

يفروشان تهران شد. حکومت هدف خود را از اجراو مرکز تنيبازساز،رانیومهین
ـ هی. رضاخان به نظمرداعالم کرانیدر ایفروشکنترل تنیمیتصمنیچن

نیدروازه قزورونیفروشان را از تهران خارج کنند و در بدستور داد که تنشهربانی
قجرها اسکان دهند.يدر محله

دهیمحله به آتش کشنیي احدود چهارصد خانهیاسالمانقالبيروزیبعد از پ-5
شد و بیآن تخريکوچهپسقلعه و کوچهیاصلابانیبعدتر دو خیشد. کم

1367اطراف رفته و ساکن شدند. تا سال يهاابانیبه خریمحله ناگزنیايهازن
، اما در کرده و به کار مشغول بودندیشهر نو زندگجوارِزنان در مناطق همنیازین

و حدود چهار بیتخردیي جمشاطراف منطقهيهاابانیها و خکوچه1367سال 
منبع: -شدند.رینبودند دستگیروسپزیها ناز آنياریهزار زن که تعداد بس

یمعصومه افضل»یاجتماعدهیدبیدر کار با زنان آسينقش مددکار«يمقاله
6- http://8mars.com/browsf.php?c=1032&Id=304

زنان يِگریاز کاهش سن فحشا تا روسپ«يمقالهنه،یپارسيخبرگاهیپا-7
اواسط سال رانیایشناسانجمن جامعهسیرئییدکتر قراگر،یدياز سو«:»متأهل

سال 10-8حدود رانیدر ايگریوسپرحاضر سنکه در حالِ اعالم کرد90
»است.دهیسال رس18تا 12سال به 30تا 20و از سن افتهیکاهش

https://goo.gl/g7pVzz
8- http://wpiran.org/asnsad-mosavab-wpi/index-asnad.htm

و برتري مردان،یفروشتن«تحت عنوان نیکدورایآندرهایی از سخنرانی بخش-9
گان،یشیو حقوق متیجنسيمجلهتیبا حماکه »تا عملکیآکادمياز عرصه

1992اکتبر، 31ارائه نمود. گانیشیدر دانشکده حقوق م
http://8mars.com/8MARS_NASHRYEH_G/browsf.php?c=999&Id
=338&no=28

یاآندر:سندهینو»نباش!عیبه خاطر بسپار، مقاومت کن، مط«از مقاله: -10
29يمارس شماره8يیهمندرج در نشرن،یدورک

https://nl-nl.facebook.com/8Marsorg/posts/796224840403775



41هشت مارس شماره|۱۸

زنان
و 

طالق
رستگاريپر

واندافتهیفرودست گاهجايطبقاتی يزنان از زمان پیدایش جامعه
عمال این فرودستی شکال اِاست ولی اَشدهحفظتا به امروز یفرودستاین 

يهاکردعملي مختلف هاسیستمدر و هاهمتفاوت عمل کرده و طی دور
تا ي هاوجه مشترك تمام سیستمآنچهاما ؛ د گرفته استمتفاوت به خو

است.آنان بودهداشتننگاهفرودست،کنونی در مورد زنان بوده
بریم، قرنی که تکامالت عظیمی در میسر ه قرن بیست و یکم بما در 

است، قرنی که دانش بشري از مرزهاي دادهرخگوناگون علمی ي هاعرصه
ور کرده و ما را هر چه بیشتر به سمت شناخت عبهاکهکشانيناشناخته

زنان در مقیاسی میلیاردي براي اما کند، میعلمی از پیدایش خود نزدیک 
در همین دوران ماکنند.میحقوق خود مبارزه نیترهیاولآوردن به دست

زندگی يخواهند تن به ادامهمینکهنیازنان براي شاهد آن هستیم که 
کنیم که میرسند. در قرنی زندگی میبه قتل ،بدهندشانییزناشو

شان به تجاوز در کودکانطر نداشتن حق سرپرستیخابه زن هامیلیون
کنیم میدهند، در قرنی زندگی میو خفت و خواري تن ییزناشوزندگی 

مردان کرده است، در قرنی يکه ادغام دین با دولت زنان را قانونا برده
مذهبی و امپریالیستی زنان را ي نیابتی،هادر جنگکنیم کهمیزندگی 

به اجباربهگذارند و دختران خردسال را میدوران بربریت به حراج چونهم
میدهند. در قرنی زندگی میاست شوهر شانپدربزرگسنهممردانی که 

.اندمحرومحقوق خود نیترهیاولزن در سراسر جهان از هاکنیم که میلیارد
روسیه و در کشورهایی مثل سوسیالیستی هايانقالبدر قرن گذشته
بسیار دستاوردهايو زنان در این کشورها توانستند به چین صورت گرفت

در جهت رفع ستم جنسیتی يریگچشمي هايپیروزمهمی دست یابند و
بسیاري از زنان در بخشالهامزنان در این کشورها رويِپیش.کسب کنند

روي موقعیت زنان در کشورهاي و پیشراتیتأثکشورهاي جهان شد. 
چین و از طرف دیگر مبارزات وسیع زنان در خصوصاًسوسیالیستی 

) 70و 60يدههبود (آمده به وجودکشورهاي غربی و جنبش عظیمی که 
تغییر در قوانین این ایجاد باعث شد که زنان به برخی از مطالبات خود و 

ي هاراتی که در قوانین کشورییغکه تکردخاطرنشانبرسند. باید هاکشور
انقالبی از حاصل مبارزات رادیکال و،آمدبه وجودغرب در مورد زنان 

با سیستم مقابلهمبارزاتی که توانست هزاران زن را براي ن بود.ییپا

بکشاند. زنان هابه خیابانمردساالر
زندان را به ها دستگیري ودر این کشورمبارز

شان کوتاه نیامدند.يهاخواستهازولی جان خریدند
جمهوري اسالمی اولین و به قدرت رسیدنِ 57انقالب بعد ازدر ایران 

با فرمان ارتجاعی خمینی در مورد حجاب اجباري ،به زنان،رژیميحمله
شروع شد. زنان نیز در برابر این فرمان ضد زن، به اعتراض پرداختند و 

ما انقالب نکردیم «ي وسیع با شعار اهدست به تظاهراتیدرپیپچند روز 
با رژیم تازه به قدرت اولین مبارزه و مقابلهزدند. زنان»!تا به عقب برگردیم

زنان، رژیم عقب یادماندنیبهرسیده آغاز کردند. در برابر مبارزات وسیع و 
حقوق يحجاب اجباري شد، بلکه کلیهتنهانهچندياما پس از ؛ نشست

در از آنان سلب شد....کار وحق طالق، حضانت، جملهازمربوط به زنان 
قانون اساسی جمهوري اسالمی و قوانین مدنی و دینی، زنان از 

خویش محروم شدند.سرنوشتحق تعین نیترکوچک
در ایران و ربازیدقوانینی است که از قانون مربوط به طالق یکی از

است. ولی قبل م بودهشرع اسالاز قوانینبرگرفتهدیگر کشورهاي اسالمی 
ازدواج یعنی قراردادي که بین موضوعکه به آن بپردازیم، الزم استاز آن

اي بین چه رابطهبررسی قرار دهیم.شود را مورد نقد ومیزن و مرد بسته 
يتوانستند یک رابطهمیازدواج و طالق وجود دارد؟ آیا اگر زنان و مردان 

داشته باشند و آزادانه نوع باهمزدواج ازاد و سالم بدون بستن قراردادِآ
سنتی، رسوموآدابخود را انتخاب کنند، فارغ از تمام قوانین و زندگی

وجود داشت؟ در اصل، ازدواج دام هاآنطالق براي عنوانبهمشکلی 
زنان بعد از ازدواج در موقعیت زنان.کشیدناسارتدیگري است براي به 

لباس نوعرند. از روابط اجتماعی، شغل، رفتار،گیمیقرار يترفرودستبس 
پذیر او انجاميهمه با در نظر گرفتن توافق همسر و سلیقهپوشیدن و ...

دار مانده این است که بچهزن در این مناسبات عقبيشود. وظیفهمی
در .کنديدارنگهخانه و خانواده صبح تا شب شود؛ و از همسر، بچه، 

کند و طبق قوانین میاست که زنان را برده مردان واقعیت ازدواج امري
او.بردارفرمانو ردستیزشود و زنمیمحسوباسالم مرد رئیس خانواده 

واج به این ددر کتاب جنس دوم در مورد ازدوبووارسیمون یدرستبه
جزء مایملک مردان چگونه زنان بعد از ازدواج،«کند که میموضوع اشاره 

در حقیقت، ...»روند میگاري چگونه در ازدواج به بیشوند و میمحسوب 
جمهوري اسالمی ازجملههاازدواج و کیان خانواده که از جانب همه دولت

زنان و تداوم آن است.براعمال فرودستیشود، برايمیتبلیغ 
گاهجاياز و خانوادهدر ایران تحت حاکمیت جمهوري اسالمی ازدواج 

منبعی براي کسب عنوانبهخانواده حالنیعدراست.برخوردارمهمی
طر فرهنگ حاکم، خابه تعهد در میان اغلب مردم هویت و ایجاد
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کوشند زندگی میآگاهانهیی که هاآندر میان حتااست؛ رشیموردپذ

همین دلیل زنان در شرایط اقتصادي، به .خانوادگی سنتی را رد کنند
شوند میگیرند که مجبور میسیاسی، اجتماعی و مناسبات سنتی قرار 

قرار گیرند؛ به ازدواج رسمی و تشکیل براي اینکه مورد تائید جامعه
میخانواده تن دهند. زنانِ تنها و دخترانی که به هر دلیلی تن به ازدواج ن

زن شوند.میو مورد تحقیر واقع قرارگرفتهدهند مورد سرزنش جامعه 
...از جانب پدر و برادر وتحت لواي خانواده چه از جانب شوهر و چه

کنند و میشورش دختران و زنانی که علیه این مناسباتشود.میکنترل 
که یرسوموآدابو هاکنند و به سنتمیي جامعه حرکت هاخالف نورم

از شدتبهکنند،میپشت شدهنهینهادتوسط دین و خرافه در خانواده 
تحت در بعضی مواقع توسط آنانحتاشوند ومیتنبه جانب مردان خانواده

.رسندمیبه قتل ناموس خانوادهدفاع از شرف ونام
کهآننقش اصلی زن در در نظام جمهوري اسالمی موضوع خانواده و

کل افراد خانواده است، از کردنخشکزاییدن و پرورش نیروي کار و تر و 
ی و نهاد اجتماعحفظ و تداومچراکهاهمیت زیادي برخوردار است. 

در جهت تداوم يدارهیسرمانیروي کار براي دیبازتولو اقتصادي خانواده
با تصویب حالنیدرعنظامش در خدمت به کسب سود نقش حیاتی دارد.

طرفکیازضد زن که مبتنی بر شریعت اسالمی است، زودرشتیرقوانین 
یدهازیامتکند و از طرف دیگر با میاعالم نیچننیااسالمی بودن خود را 

.آوردیمدرکنترل خود تحت کل جامعه را ،به مردان
رژیم بنیادگراي جمهوري سردمدارانيبه همین دلیل است که کلیه

باهماسالمی در مورد تشکیل خانواده و اهمیتش و نقش زنان در حفظ آن 
گذارانهیپامطهري است که از ند. یکی از این بنیادگرایاناالقولمتفق

بوده...چون حجاب، طالق وزنان همبر شریعت در موردقوانین مبتنی 
میبر سر اطاعت زنان از مردان پا یشهاو سخنرانیها. وي در کتاباست

کند که خارج شدن زن از میبمصلحت خانوادگی ایجا«گوید: میفشارد و 
اگر رفتن حتاو؛او باشدیشیاندمصلحتبا جلب رضایت شوهر و توأمخانه 

زنش را هاآنالح شوهر نباشد و او تشخیص دهد صش به اهانواداو نزد خ
دارد شوهر حق کنند؛میلطمه وارد و به زندگی زناشویی اوکنندمیگمراه 

بهزن در نظام جمهوري اسالمی بیترتنیابه»کند.يریجلوگاز رفتن او 
ند.کمیرا ارباب تعیین اشیزندگکه بدل شده استايبرده

شروع شد، قانون طالق بر اساس يگذارقانونروطه که از زمان مش
جنسیتی اساس این قانون را ضیتبعو ينابرابرشرع اسالم نوشته شد. 

این حق تماماًزن حق طالق نداشت، قانون این قانونداد. طبقمیتشکیل 
يهادفترخانهتوانست به میمطلق به مرد داده بود. هر مرديطوربهرا 

بعد از به روي کار غیابی زنش را طالق دهد.طوربهند و مراجعه کمذهبی
مشخص قانون طوربهو قوانین مربوط به زنانينیز کلیهرضاشاهآمدن 

مرد 1133يمادهطبق1314در سال .طالق بر همان اساس ادامه یافت
میزنش را طالق که زمانی که»تفاوت«حق مطلق طالق را داشت با این

در زمان محمدرضا شاه در سالو مهریه و نفقه پرداخت کند.دهد، باید به ا
53قوانین بنا بر نیاز نظام حاکم انجام شد و در سال ، اصالحاتی در1346

میبرابر طوربهبدین گونه بود که زن و مرد . این اصالحاتدرآمدبه اجرا 
میرا بررسی هاآنطالقدادگاه، تقاضاي توانستند تقاضاي طالق کنند و

خانواده تصویب شد. در این قانون در ازقانون حمایتبیترتنیابهکرد. 
آمد که در صورت به وجودرابطه با سرپرستی کودکان نیز تغییراتی 

و گرفتمیاختالف بین والدین، این دادگاه بود که تصمیم نهایی را 

می،حضانت فرزندان را به یکی از والدین که صالحیت سرپرستی داشت
داد.

قانون و به قدرت رسیدن جمهوري اسالمی57بعد از انقالب اما
طالق به مرد ياجازه1133يمادهشد و طبقیملغخانوادهاز حمایت 

همسر اول جرم يکه در قانون قبلی بدون اجازهيچندهمسرداده شد و 
کردند»اصالح«قانون طالق را 1381در سال لغو شد.،آمدمیحساببه

تواند با رعایت شرایط مقرر زن را طالق بدهد و میی که مرد به این معن
در شرایط خاصی تقاضاي طالق 1120و 1119تواند طبق قانون میزن 
اما در واقعیت تغییري واقعی براي زنان نبود. زنان کماکان براي ؛ کند

»اصالحات«نیاازپسروبرو هستند. يادهیعدگرفتن طالق با مشکالت 
است که با صورت کبود و مشکالت هاسالاز زنانعظیمیکماکان خیل 

طر طوالنی خابه شان و بسیارينداها منتظر ایستادهفراوان پشت در دادگاه
ه و ... بگذرند تا از این فقاز مهریه و نحاضرندطالق، يپروسهشدن

وضیعت نابسامان خالصی یابند، اما کماکان با جواب منفی از جانب قاضی 
که قضات اندندادهکافی مدارك ارائه اندازهبهچراکه. اندبودهو رشرع روب

متحجر اسالمی را راضی کنند.
جمهوري اسالمی در ایران گذارانهیپاو هانیسیتئورمطهري یکی از 

در مورد ازجملهدر جمهوري اسالمی شدهبیتصوکه بسیاري از قوانین 
حق طالق به «:گویدیمطالق بر مبناي نظریات وي نگاشته شده است، 

است که از ياگونهبهطبیعت زن و مرد است کهشدهدادهاین دلیل به مرد 
محبت اصیل و ز جانب زن پاسخ.سوي مرد باید عالقه و تقاضا باشد؛ و ا

واکنش به عالقه و احترام یک مرد نسبت به او صورتبهپایدار آن است که 
ه مرد داده است. عالقه را بکلید محبت طرفینعتیطبآید.میبه وجود 

کلید فسخ این عالقه رونیازازن به مرد، معلول محبت و عالقه مرد است.
یبو یعالقگیباین مرد است که با طبیعی در دست مرد است.طوربه
برخالف زن که کند.میعالقهیباو را نیز سرد و ،خود نسبت به زنییوفا

بلکه ي مرد ندارد،در عالقهيریتأثاگر از طرف او شروع شودیعالقگیب
مرگ پیوند ي مرد،عالقهیتفاوتیبسردي و ...کندمیترآن را تیزحتا

... مرد به شخص زن نیازمند است گی استهحیات خانوادزناشویی و پایان
»...و زن به قلب او

نیاز به توضیح ندارد. در چشم زیستزناین جمالت مردساالرانه و 
ایان جمهوري اسالمی زن تنها به این دلیل وجود دارد که بتواند بنیادگر

يراضی و خشنود، نگاه دارد. مرد است که ادامههاعرصهيمرد را در همه
دهد، مرد است که عالقه و عشق در زندگی مییک زندگی را تشخیص 

استکنندهنییتعاشیجنسکند. مرد است که غرایز میمشترك را تعیین 
ن است که باید به او سرویس کامل جنسی دهد. مرد است که براي و این ز

گیرد. مرد موجودي است میعواطف و احساسات شخصی زنان تصمیم 
این ...بردار و. مرد مالک زن است و زن فرمانارادهیبقوي و زن ضعیف و 

دار و برده برقرار داري، بین بردههمان قوانینی است که در مناسبات برده
بود.

رژیم اسالمی باید در نظر داشته باشیم که از زمان به قدرت رسیدن
کردن هر چه ، همواره موضوع نهادینهزیستزنعالوه بر تصویب قوانین 

اشته قرار ددر جامعه، در دستور کارمردساالريپدر/ فرهنگترقیعم
به ...یا وتا مدگر گرفته ي سرکوبهانهاداست. در راستاي همین هدف از 

براي نهادینه هاي تلویزیونیهاي برنامهیکی از نمونهاست.شدهگرفتهکار 
يمایصداوساز طریقکردن برتري مرد بر زن در تفکر مردم جامعه 
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که مهران مدیري است»دورهمی«ينامهبرهمین ،جمهوري اسالمی

»طنز«یش موضوع هااز برنامهیکیدرگرداننده آن است. مهران مدیري 
تا فراخوانده شدند به روي صحنها پیش برد. در این برنامه، مردانیطالق ر

صحبت کنند، هنگام ازدواجبهشان شدن»ریجو گ«خودشان ازناراحتیاز
این کنند.پشیمانی داده بودند، ابراز شانکه حق طالق را به زناناز این

ه بودند شد»ریجو گ«در ایام ازدواج چگونه کهمردان از این صحبت کردند
که ياجامعهدر زیر پا رفته است.»شانحقوق«چگونهدر نتیجه و 

خاطر ترس از بهي زندگی و نداشتن امکانات اولیهخاطربه زن هامیلیون
ت صحب،دهندمیبا مردان باراسارتزندگیِيتن به ادامهندیدن فرزندان،

پدر/ ز دفاع علنی اواقعی یعنیطوربهشدن حق مرداناز پایمال
» دارخنده«یا » گیريجو«حق طالق به زنان .سیستم حاکميِساالرمرد

ی قرار گبردهو در اسارتهاموضوع طالق براي زنانی که سال،نیست
میشان مورد شکنجه جسمی و روحی قرار یدر زندگهرروزهو اندداشته

اسیر ،زنکه در آنداردبلکه نشان از نظامی دار نیستخندهتنهانهگیرند، 
خواهد میخود از چنگال مردي که ننجات آزادي ازکه حتا استمناسباتی 

با او زندگی کند، محروم است.
تاریخ مبارزات جهان نشان داده است که زنان تنها و تنها از طریق 

انقالبی و سرنگونی مناسباتی که آنان را از داشتن اولیهيشرکت در مبارزه
رهایی خود درراهقدم توانندمیکرده است، حقوق انسانی محرومترین

وقوع به 1917که در سال انقالب اکتبر شورويبهمثالعنوانبهبردارند. 
این انقالب سوسیالیستی بود که تحوالت يجهیدرنتپیوست نگاه کنیم.

انجام گرفت. براي اولین بار در تاریخ بشر، عظیمی در رابطه با رهایی زنان
ي انقالبی درست بعد از هادستور کار قرار گرفت. طی فرمانرهایی زنان در 
به زن و مرد برابر اعالم شد.حقوقي اقتصادي، سیاسی وهاانقالب، آزادي

طالق حق،حق انتخاب شدن و انتخاب کردني،أرسمیت شناختن حق ر
تفاوت برداشتناز میان جنین،آزادي سقطو ممنوع شدن ازدواج اجباري،

به مزد میان زن و مرد، ، برابري دست»مشروع و نامشروع«میان کودکان
آزادي ،رسمیت شناختن مرخصی دوران بارداري و ایجاد مهدکودك

امید يتوانید به مقالهمیبراي اطالع بیشتر (شد.یان و ... گراجنسهم
مراجعه کنید.) بسیاري »زنيهانقالب اکتبر و مسأل«عنوانبهرنگ تحت 
جنین که بعد از انقالب اکتبر، صورت قانونی مثل حق سقطاز این قوانین 

داري پیشرفته در بسیاري از کشورهاي سرمایهبه خود گرفت، امروزه
است.نشدهشناختهرسمیت به آمریکا، کماکان چونهم

سوسیالیستی تحت رهبري حزب انقالبکشور چین که تا قبل از 
تحتسنتی بود و زنان افتاده وعقبتیغابهاي جامعهنیست چین،کمو

و نظم خردکنندهکردند. فقر و فالکت وار زندگی میبردهمناسبات فئودالیِ
میشان را و دخترانرحم بود که مردان زنانبیيقدربهاجتماعی

فروشی روي آورده بودند. فروختند. صدها هزار زن براي زنده ماندن به تن
کین و اوباشان فئودال امري دهقانان فقیر توسط مالتجاوز به فرزندانِ

ي هاآمد. بستن پاي دختران نوزاد یکی از سنتمیحساببهعادي 
هامیلیونی گبردهموقعیت ...چین بود ويارتجاعی و قدیمی در جامعه

راهپیمایی طوالنی و پس از انقالب بود يزن در طول انقالب و در پروسه
زیستزنتیغابهن سنتی و که یکی از قوانیيچندهمسرکه دگرگون شد. 

محدودیت در دالیل طالق براي زنان بود، ممنوع اعالم شد.چیندر
خوانندهتوانست تقاضاي طالق کند. (مییراحتبهشد و هر زنی برداشته

انقالب يجهیدرنتگان نشریه در مورد رهایی زنان و تغییرات عظیمی که 

توانند به کتاب کلودي میبه وجود آمد،سوسیالیستی در موقعیت زنان 
مراجعه »رهایی زنان در چینيدرباره،نیمی از آسمان«بوروایل تحت نام

).کنند
خود ياي و اولیهزنان بتوانند به مطالبات پایهکهنیابراي جهیدرنت

دار شدن یا نشدن، از بین رفتن آزادي طالق، تصمیم به بچهچونهم
خود را در يهاکه بتوانند گاماي اینبرسند، بر...قدرت مردان به زنان و

کردن رورویزسهم گرفتن در امر رازیغبهمسیر رهایی بردارند، هیچ راهی 
براي انجام این امر مهم نیاز به آگاهی انقالبی .مردساالر ندارند/ جامعه پدر

و متشکل شدن در تشکالت زنان است.

به دانمیجنگل بزرگ هستم و نمکیدر کنمیمواقع احساس میگاه«
را زیچهمهتوانمیو مرسمیمياتپهيبه باالیقیبه طریولروم؛یکجا م
»است.زیانگجانیهواقعاً دهد،یگاه رخ م. آنچه آننمیتر ببواضح

یانخرزایممریم 

زنی جسور و دانشمندی برجسته که » مریم میرزاخانی«ادای احرتام به 
ی علم ریاضی را متحول کرد که نگاه اش چنان حیطهبا تفکر انقالبی

ن آن نیست. او هممردساالرانه چنان که ی حاکم بر جهان قادر به کت
های ها و حوزهدست در طیف وسیعی از تکنیکچیره«دانی ریاضی

اوت ریاضی؛ و تجسم ترکیبی کمیاب از توانایی تکنیکی، متف
بایست بود، می*»بلندپروازی جسورانه، بینش وسیع و کنجکاوی ژرف

از چارچوب در مسیر رسیدن به قله ی رفیع علم و برای بیرون رف
رای دنیای مردساالای شیشههروابط ضد زن جمهوری اسالمی و سقف

پایان راه بگشاید.بیگیری و استقامِت با جسارت، بلندپروازی، پینیز 
گر و شخصیت استوار این زن برجسته را از دست اگرچه ذهن جستجو
اندیشی، جهل، خرافه و ی مذهب، تاریکی سلطهدادیم اما در دوره

بخش زنان بسیاری ای بود که درخشید و الهامجعلیات، مریم نیز ستاره
ی حقیقت علم و مکاشفهبرای ورود به جهان پرچالش اما پرهیجانِ 

شد.
یرزاخانیممیاز مرلدزیمدال فیتهیکمتوصیف * 
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دورکینآندریا:هنویسند

نیلی سپهربرگردان: کیمیا مرادي و 
ام که چگونه فمینیستی مثل من، جمعیمن خیلی به این فکر کرده

مداري است که دهد که عمدتًا متشکل از مردان سیاسترا مخاطب قرار 
که امکردهفکر اند. به این نیز ي خودشان، مخالف تبعیض جنسیبه گفته
ام باشد یا ر این مخاطبان آیا باید تفاوتی کیفی در نوع سخنرانیدر براب
چنین تفاوت کهایناز تظاهر به باور ـ خودم را ناتوانتیدرنهاخیر. 
هاي متمادي . من جنبش مردان را براي سالیافتمـاي وجود داردکیفی
ام. با برخی از افرادي که در این جنبش شرکت دارند، رابطهکردهدنبال

یک دوست حاضر شوم، عنوانبهجااینتوانم نمیمني نزدیکی دارم. 
من آنچهاگر تمایل بسیاري هم به برقراري دوستی داشته باشم. حتا
هاي زنان و در این فریاد، صداي جیغبزنمخواهم این است که فریاد می

آنانی که ضرب و شتم هقهقرا بشنوم؛ صداي قرارگرفتهمورد تجاوز 
ي سکوت این فریاد، صداي کرکنندهمرکزبدتر از آن، در حتا؛ و اندشده

و بسیاري ما زن هستیمچراکهم؛ ایدر آن زاده شدهه زنان را؛ سکوتی ک
میریم.از ما در آن می

در کار خطابییا واگر قرار باشد در این فریاد دادخواست، درخواست
براي فهمیدن کودنید؟ چراقدرنیا: چرا کهباشد، این خواهد بود

قدر کودن هستید؟ صحبت از مسائل ایدئولوژیکی ترین چیزها اینساده
ها؛ ؛ کلیشهفهمید؛ مسائل بسیار سادهها را میآنچراکهپیچیده نیست، 

اند، دقیقاً با همان درجه و کیفیتی که شما هستید.زنان نیز انسانکهنیا
ابد وقت نداریم! برخی عالوه بر این، ما زنان وقت هم نداریم! یعنی تا

از ما یک هفته دیگر یا یک روز دیگر بیشتر زمان نداریم که صرف بحث 

ها تازه شما بتوانید به خیابانبعدازآنبا شما بر سر چیزي بکنیم که 
. اندکینزدها ي زنبروید تا کاري بکنید. ما خیلی به مرگ نزدیکیم. همه

داریم. ما درون سیستمی از نيادیفاصله زما با تجاوز و ضرب شتم هم 
بریم. ما به سر میـمان وجود نداردگریزي از آن برايکه راه ـتحقیر

چندوچونگیریم نه براي تعیین کمیت و ارقام و آمار را به کار می
این کهنیاحتا به مان، بلکه براي متقاعد کردن دنیا يهاجراحات و زخم

اش آسان است: ی نیستند. گفتندارند. این آمارها انتزاعها وجودزخم
ي دیگرياگونهبهو دیگري وتابآبها را به آه! آمار و ارقام! یکی آن«

اما من در مورد تجاوزها یکی یکی ؛ طور استبله همین»! دهدیمشرح 
افتد. این آمارها براي شنوم. چیزي است که اتفاق مییکی یکی یکی می

ثانیه 18شود. هر ک زن تجاوز میدقیقه به ی3من انتزاعی نیستند. هر 
بارهنیدرااي انتزاعیزیچچیهگیرد. یک زن مورد ضرب و شتم قرار می

دارد اتفاق کنم، ، در همین لحظه که صحبت میاکنونهموجود ندارد. 
.افتدیم

دهند. دلیل پیچیده و سختی ها به یک دلیل ساده رخ میي اینهمه
دلیل نوع قدرتی که نسبت تنها به، دهندیمرا انجام هانیاندارد. مردها

بدنی دیگر بهقدرت، واقعی و ملموس است؛ از بدنی نیابه زنان دارند.
که احساس است شدهگرفتهبه کار است؛ توسط مردي شدهاِعمال

و در فضاي خصوصی هم مألعامدرکند حق این اِعمال را دارد؛ می
فرودستی زنان است.بستجمعاست. این قدرت، جوهر و شدهاعمال
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هاي همین اتاق و نیز توسط حال وقوع است، همین لحظه، توسط آدم
هایی که و آدممانيهامان، همسایهجمله دوستانمان منعصراندیگر هم

ي قدرت یاد دربارهشناسیم. زنان مجبور نیستند به مدرسه بروند تامی
ها قدم بزنیم و در خیاباناستیکافکه زن باشیم؛ استیکافبگیرند. 

ـازدواجيمان در رابطهسعی کنیم کار خانگی خود را بعد از وقف بدن
به انجام برسانیم.ـیمبر آن نداریحقیچهبعدازآنکه 

، شودروزمره توسط مردها اعمال میدر زندگیِهرروزهقدرتی که 
و رسمی است. این قدرت توسط قانون حمایت شدهنهینهادقدرتی 

ها که کنند. دانشگاههاي مذهبی از آن حمایت میشود. مذهب و عُرفمی
کنند. این قدرت اند، از آن حمایت میدژهاي مستحکم برتري مردان

که ـشعرا و هنرمندانشود. توسط توسط نیروهاي پلیس محافظت می
»این جهانينشدهشناختهتیرسمبه گذارانِقانون«1،شِلِی
گانِ هدر مقابل این قدرت، دارندمااما؛ دشوحمایت میـخواندشانمی

سکوتیم.
مواجه شویمآوري است که سعی کنیم با این مسألهي حیرتپدیده

که حق تجاوز ـو واقعاً معتقدندـبفهمیم که چرا مردان باور دارندو 
هایی از آن.رندیپذینمبه مردها بگویید احتماالً کهیمهنگا. کردن دارند

تان را بلند کنید؛ مطمئناً شما که معتقدید حق تجاوز کردن دارید، دست
هاي زیادي باال نخواهد رفت. در بطن زندگی است که مردها باور دست

.را دارندـنامندشینمکه تجاوز ـي جنسیدارند حق تحمیل رابطه
باور دارند واقعاًمردها میاوریسر درباست که بکوشیم تا آوربسی شگفت

آور است به همان اندازه شگفت. که حق کتک زدن و آزار رساندن دارند
بدن زن، نباور دارند که حق خریدواقعاًکه بکوشیم تا درك کنیم مردها 

ي جنسی را دارند: که این یک حق است. بسیار داشتن رابطهمنظوربه
ست که سعی کنیم و بفهمیم که مردان باور دارند که صنعت آور احیرت

بیند، چیزي تدارك می» کُس«شان که براي» دالر در سالبیلیونهفت «
است که حق مردهاست.

پیداتبارزواقعیزندگیِدرمردانبه این سیاق است که قدرت
کند. برتري مردان را معنا میيکند. این آن چیزي است که نظریهمی

توانید کتک بزنید. میشماتوانید تجاوز کنید.میمردان)شما (ن یعنی ای
توانید زنان توانید اذیت و آزار کنید. این یعنی شما میاین یعنی شما می

را که آنچهها هستند که اي از آدمکنید. این یعنی طبقهدوفروشیخررا 
آورند.تان فراهم میخواهید، برايشما می

ـها بتوانندخواهید ماند تا آنهاآنتمندتر از چنان ثروشما هم
به شما سکس ـدر گوشه و کنار خیابان، بلکه در محل کار نیزتنهانه

دسترسی جنسی به هر زنی در پیرامون خود، هر زمان که حتابفروشند. 
براي خود خود، حق دیگري است که شما ينوبهبهاین نیز ـبخواهید

کند که مردان این قدرتی ، جنبش مردان ادعا می. در حال حاضرایدقائل
هایم با خواهند. حقیقتاً گوش، نمیرا کردماکنون وصفش که من هم
به این هانیاي همه،وجودنیبااپر است.دستنیازاپرده جمالتی بی

که چنین قدرتی ـبراي تغییر این واقعیتخواهیددلیل است که نمی
کاري بکنید.ـدارید

آید، پنهان شدن در پسِ را که خیلی دوست دارم و خوشم میآنچه
وحشتناك است و متأسفم. شما وقت دارید که احساس بلهگناه است. 

وقت نداریم. گناه شما شکلی شمااحساس گناه براي گناه کنید. ما اما 
در جریان است. گناه شما به تداوم آنچهبه ادامه دادنتیرضااست از 

ام که مردان در هاي اخیر زیاد شنیدهسالدرکند.یاین چیزها کمک م
شوند. بدون شک، هاي زیادي میي سکسیسم نیز متحمل رنجحوزه

ام. الزم ام شنیدهکه مردان نیز دردهایی دارند، در تمام زندگیبارهنیدرا
. امکردهلیتحص. زنی امرا خوانده» شاه لیر«و» هملت«به ذکر نیست که 

دارند.یمشقاتدان نیز دانم که مرمی
ین،است که اینایضمنياست. ادعایدجدوچروكنیچیکینا
تادرواقعکه شما کنمیاست. من فکر مدنیرنج کشمتفاوت از ياگونه

ینهمیزنیگرانديبرادانیدیکه مکشیدیرنج معلتنیابهحدي
. از این منظر، بله واقعاً جدید است.افتدیاتفاقات م

اووي، ما واقعاً حس ناخوشایندي «اما رنج و اندوه شما به عمدتاً
شود که مردان حس بدي پیدا موجب میزیچهمهیابد. ل میتنزّ » داریم

خواهید بکنیدکنید، کاري که میکنید، کاري که نمیکنند: کاري که می
کنید. به میدرهرصورتخواهید تا بخواهید بکنید، ولی کاري که نمیو 

اووي، ما واقعاً حس خیلی بدي «ي پریشانی شما این است: هنظرم عمد
بیهوده و ابلهانه حس ناخوشایندي حدنیامتأسفم که شما تا ». داریم

شماست.اَعمال ي به نحوي فاجعهدرواقعدارید، زیرا که این وضعیت، 
توانید گریه کنید، چون در منظورم این نیست که چون نمی

که سپر علتنیابهعی جایی ندارد و نه تان صمیمیت واقيهازندگی
که البته ـکنید، مسخره استمرد زندگی میعنوانبهمحافظی که با آن 

ها نیست.یک از اینمنظورم اصالً هیچاما شکی ندارم که هست؛ 
اي برقرار است بین تجاوز به زنان و است که رابطهمقصود من این 

اي که شما را و ماشین جنگیي اجتماعی شدن شما براي تجاوز پدیده
اي که کند؛ ماشین جنگیاي به بیرون پرت میو چون تفالهکردهچرخ

لَري گوشتچرخدقیقاً به همان شکلی که زنان از ماشین ـشما هم
بهتر است گذرید.درون آن میاز ـاندرد شده2هالستِرجلدبا فلینت

ي شما نیز ن، فاجعهبفهمید شما نیز در این فاجعه سهیم هستید و ای
آیید به سربازان کوچکی بدل شما از روزي که به دنیا میچراکههست؛ 

اجتناب از نوع بشرِ زن یچگونگيکه دربارهیزيشوید و هر آن چمی
ي کشور و جهانی که در آن زندگی گربدل به بخشی از نظامیآموزید،یم
که مکرراً شودیمياز اقتصادیبخشیاس،قینشود. به هممی، دیکنیم

.یداعتراض به آن را داريادعا
آن بیرون است: ،کنید مشکل جاییست که گمان میجااینمسأله 

و پااندازها جا درون شماست. جا خبري نیست. همینخیر، آن
گویند. تجاوز و جنگ گی از شما سخن میهافروزان همه به نمایندجنگ

کنند، افروزان میو جنگپااندازهاتفاوتی ندارند. کاري که باهمقدرها آن
این است که باعث شوند شما از مرد بودن خود احساس غرور کنید؛ 

يواسطهبه، هاآنبگذارند. برکفجانو زندیپا خبه توانندیکه میمردان
هاي شده در فرهنگ، به تن شما یونیفرمي نهادینهاین سکسوالیته

فرستند تا یا بکُشید یا بمیرید. پوشانند و شما را به جنگ میکوچکی می
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تر از که به نظرم این موضوع پررنگبگویم در حال حاضر قرار نیست 

کنم.طور فکر نمیاصالً اینچراکهکنید است، با زنان میآنچه
کند نگاهی سیستم با شما میآنچهخواهید به به نظرم اگر می

سیاست جنسی «ید: که باید ببینآغازيي ست آن نقطهجااین، دیندازیب
ي من مردها هراس . به عقیده»گريسیاست جنسی نظامیوتجاوز

در یدداریسعیاست که گاهیزيهمان چینزیادي از یکدیگر دارند. ا
که اگر منش و رفتار خود چنانید؛کوچک خود آن را عنوان کنيهاجمع

اما ؛ هراسیدیدینمیکدیگرد، از دادییمییرتغیگردرا نسبت به هم
تان به بشریت گري و احساس حقانیتکه جنسیت شما با پرخاشمادامی

که این حجم از تحقیر و مادامی؛همراه باشددیگرانبا برتري نسبت به
چگونهشما نسبت به زنان و کودکان جاري است، کردرويستیزه در 

که بخواهید بدون اینـتوانید از یکدیگر نهراسید؟ به نظرم شمامی
اید که مردها بسیار دریافتهیدرستبهـسیاسی با آن مواجه شویدرطوبه

تر کردن حل جنبش مردان، مبنی بر کمو واقعاً هستید. راهـاندخطرناك
نسبت به یکدیگر روش لمس و احساس ییرتغيواسطهبهخطر مردان 

شود. زنگ تفریحی بیش نیست.محسوب نمیحلراههم
. از این اندمرتبطگراهراسی نیز جنسهمي هها به مقولاین کنفرانس

ي گراهراسی مقولهجنسهمکند، منظر که برتري مردانه چگونه عمل می
گرایی مردان برقرار جنسهمبسیار مهمی است. به اعتقاد من، ممنوعیت 

است تا از قدرت مرد محافظت به عمل آورد؛ کارَت را با یک زن انجام 
کنند، بسیار حیاتی است مردان تجاوز میکهیانزمتا گریدعبارتبهبده؛ 

ي جنسی که رابطهکه به سمت تجاوز به زنان سوق داده شوند. مادامی
مرد و انزجارشان باید مملو از خصومت و ستیزه است، قدرت هر دو طرف

مصروف شخصی دیگر گردد. بسیار مهم است که در این میان، مردان از 
زنان پست و حقیر انگاشته نشوند و ونچهمي خود جدا نشوند، طبقه

یک عنوانبهبرداري قرار نگیرند. قدرت مردان آنان مورد بهرهچونهم
و داشته شدهجنسی مصون نگه ازنظراست که خوردهگرهطبقه به این 

جنسهمگیرند. قرار میمورداستفادهها این زنان باشند که توسط آن
چنین کمک کند. همک میگراهراسی به حفظ قدرت این طبقه کم

فرد، از شرّ دیگري و از شرّ تجاوز عنوانبهکند که هر یک از شما می
گراهراسی کاري جنسهمي خواهید براي پدیدهمحفوظ بمانید. اگر می

کنند مرتبط باشد که مردان تجاوز میحقیقت به اینبایدبکنید، ناگزیر
و یجرایاربسدرواقعاجباري تصادفی نیست، بلکه ي جنسیِو رابطه

.معمول است
ها در این کشور بسیار نگرانید، راستبرآوردنسر برخی از شما از 

هاي فمینیسم یا جنبش مردان گویی که این پدیده چیزي جدا از مقوله
آورده کنار هم یخوببهدیدم که تمامی این چیزها را است. کاریکاتوري 

ش یک گاوچران با کالهی بزرگ . عکس بزرگی از رونالد ریگان در نقبود
یک تفنگ در هر جلد چرمی؛ «گفت: و تفنگی در دست که این را می

». کندیماي! آمریکا را دوباره یک مرد یک زن باردار در هر خانه
گراها.هاي راستهاست سیاستاین

بسیار و البته ـاگر از استیالي فاشیسم در این کشور هراسانید
در مسألهيبهتر است بدانید که ریشهـدیدیهراسینماحمق بودید، اگر 

بهیابی جنسی به زنان، کنترل زنان، دست،برتري مردانبر سرجااین
و مالکیت خصوصی بر زن دمثلیتولهاي بردهيمثابهبهزنان کارگیري 

هاست اخالقیاتی که از آن دم هاست. ایني راست. این برنامهاست
ها در پی آنآنچههاست. این است مقصود آنآنچهزنند. این است می
که بسیار مهم است، نیروي مقابله با هاآن؛ و تنها نیروي مقابله با اندآن

مردانِ مالکِ زنان است.
به نظر علیه این موارد دخیل است؟یشیاندچارهعاملی در چه

. اولین نقطه این است کرده استگیر دونقطهرسد جنبش مردان در می
؟!واقعاًدان واقعاً نسبت به خودشان احساس خوشایندي ندارند. که مر

ها دومین نقطه این است که مردها به سراغ من یا دیگر فمینیست
گویی، درست نیست. در در مورد مردان میآنچه«گویند: آیند و میمی

ها ي اینکنم. من با همهاش نمیگونه احساسمورد من مصداق ندارد. آن
پااندازهابگو. به هاپورنوگرافبه من نگو. به «گویم: من می؛ و»مخالفم

پردازان گران تجاوز و نظریهطلبان بگو. به مدافعین و ستایشبگو. به جنگ
کنند تجاوز میفکربگو که یسانینوداستاندار تجاوز بگو. به طرف

ن اش به مگفتن!بگو3هیو هِفنِربگو. به لَري فلینتانگیز است. بهشگفت
آید. این مردها ام. کاري از دستم برنمیمعنی است. من فقط یک زنبی

ي عمومی ها در عرصهکنند. اینمعتقدند که به نیابت تو صحبت می
به کنند بهتر است اگر نمیوکنندگی میهدارند که تو را نماینداظهار می

».بگوییهاآن
که آنچهد دارد: ستیزي وجوزن، دنیاي خصوصیِهاینايبعد از همه

گویید، در زندگی خصوصی میآنچهدانید، میگریکدیي درباره
ي خصوصی شاهدش هستید، روابطی به نام عشق استثماري که در حوزه

گرد را در که مبتنی بر استثمارند. کافی نیست که فمینیستی دوره
به ». اوه! از این چیزها متنفرم«خیابان گیر بیاوري و به او بگویی: 

ست هاییآن بیرون، خیابان!شوند، بگوکه مرتکب این کارها میدوستانت 
بلند و رسا فریاد بزنی تا بلکه نهادهاي جاآنتوانی این چیزها را که می
تأثیر قرار دهی. از را تحتِـها هستندکه حافظ این خشونتـواقعی

ت توانستم باور کنم که راسآید؟ کاش میات نمیخوشپورنوگرافی
هنگامی باور کنم که تو را در خیابان ببینم. گویی. هنگامی باور میمی

زمانی را به چشم خود ببینم. منسجمکه اپوزیسیونی سیاسی و کنمیم
دیگر هیچ چراکهخود را رها کنند وکارکسبپااندازهاکه کنمیمباور 

مشتري مردي ندارند.
مجبور نیستید ، اصالًکنیدیدهسازمانخواهید مردان را شما اگر می

هاي ي زندگیها بخشی از پایهها بروید. معضلبه جستجوي معضل
برابري و مفهوم آن ماهیتخواهم با شما از برابري، شمایند. میيهرروزه

که به چیزي معنیاي بیسخن بگویم. برابري فقط یک ایده نیست. واژه
اوه، براي «ون با عباراتی چوجهچیهبهمزخرف منتهی شود، نیست. 

گویم سخن میسوءاستفادهاز سنخیتی ندارد. » افتدمردها هم اتفاق می
اي که این، آن برابري». افتدآه، براي مردها هم اتفاق می«شنوم که میو

توانستیم استراتژي خود را تغییر دهیم جنگیم نیست. ما میما برایش می
دقیقه 3هر پس یم؛ خواهو بگوییم: بسیار خب! باشد! ما برابري می

!میفروکنرا در ماتحت یک مرد چیزي، بارکی
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برابري براي ما چراکهاید، شما هرگز این را از جنبش زنان نشنیده

آن راکه بتوان یستگنگ نيامرتبه و اهمیتی بس باال دارد؛ صرفاً واژه
یچکه هییگو،ابلهانه به نظر برسدرا ساخت که آنطوري و یچیدپ

نظر و پر از ابهامِ صرفي سربستهنداشته است. ایدهايیقعوايمعنا
راهی براي تمرین برابري، بیهوده است. برخی عنوانبهکردن از قدرت، 

اي دارند که در آن قرار است قدرت ي آیندهمردان افکار ناروشنی درباره
هاي مردانه خود و یا مردي قرار است از برخی برترينمایدخود را واگذار 

رساند.پوشی کند. این نیز مقصود برابري را نمیچشم
برابري یک تمرین است. یک عمل است. سبکی از زندگی است. یک 

اجتماعی است. یک تمرین اقتصادي است. تمرین جنسی است. تمرین 
در چهاردیواري خانهآن راتوان تواند وجود داشته باشد. نمیدر خأل نمی

ش ايترك خانه، مرد در دنیاي برترضمحبهکه خود داشت، مادامیي
خود قرار گیرد و زن در دنیاي تحقیر و تناسلی آلت وجودمبتنی بر 

اش یک براي زن مقدر شده تا فرودست باشد؛ که جنسیتچراکه، تنزل
نفرین است.

البته منظور این نیست که تالش براي تحقق برابري در داخل خانه 
ورزید، افی نیست. اگر به برابري عشق میاهمیت ندارد. مسلماً دارد، اما ک

زندگی آن راخواهید اگر به آن باور دارید، اگر این راهی است که می
، بلکه مردان و مردان خانهکیدر باهمزنان و مردان لزوماًالبته نه ـکنید

آن اگر برابري ـو زنان و زنان نیز در کنار هم در یک خانهگریهمدبا 
پس باید و برایش اهمیت قائلید، اش هستید هانخوااست که يزیچ

را از لحاظ اجتماعی متحقق آنتوانندیمبجنگید که یینهادهابراي 
کنند.

تنها با اندیشیدنتوانموضوع اصالً نگرش شخص شما نیست. نمی
تان است گاه که به نفعتوانید گهموجودیت بخشید. نمیآن رابه برابري 

دیسیپلینر سایر مواقع ردّش کنید. برابري یک امتحان کنید و دآن را
. یک ضرورت سیاسی براي آفریدن برابري استیزندگاي از است. شیوه

ي دیگر در مورد برابري این است که با تجاوز در نهادهاست. نکته
یا پورنوگرافی تواند با تواند. نمینمیاصالً زیستی کند. تواند همنمی
ادي زنان در هر سطحی و به هر سیاقی فروشی یا فرودستی اقتصتن
ها فرودستی در دل تمامی اینچراکهتواند . نمیداشته باشدزیستی هم

زن نهفته است.
معتقدم تجاوز، گریزناپذیر و طبیعی چراکههستم جااینمن امروز 

نبود. جاایننیست. اگر این اعتقاد را داشتم هیچ دلیلی براي بودنم در 
ـهستازآنچهمتفاوت ـامعتقد بودم، عمل سیاسیاگر به این موضوع م

ي شاهد این باشم که جنبش مردان به گذاردن نقطهخواهم یمبود.می
راي تحقق دار بپایانی بر تجاوز ملتزم گردد، زیرا که این، تنها التزام معنی

. عجیب است که در تمامی دنیاي فمینیستی و استيبرابر
پایان بخشیدن به تجاوز يجدي دربارهرطوبهمان هرگز سکسیسمآنتی

! نه دیگر، تجاوز متوقف کردن و پایان بخشیدن به آنکنیم؛نمیصحبت 
ینآخرعنوانبهاشیريناپذمان به اجتنابيهادر پس ذهنیابس است! آ

چه اهمیتی کنیم که آیا به این فکر میزنیم؟یچنگ میولوژیکیسنگر ب
قرار است همواره وجود داشته کهیوقت، ماش مبارزه کنیدارد که علیه

تمامی اعمال سیاسی ما نشویم، به تجاوز دادن به پایان متعهد باشد؟ اگر 
باشد. يجدبیش نخواهند بود. این التزام باید سیاسی باشد. باید فریبی 

مبتنی بر میل تواندیباشد. نمعمومیباید سیستماتیک باشد. باید 
باشد.شخصی 

داشتن را ، ارزش کرده استمطالبه بش مردان که جنچیزهایی
یک زندگی و، همکاريمحبتلطافت و برخورداري از صمیمیت، دارند. 

را در هانیايتوان همهولی نمی.دنارزش دارعواطف، همگی نی بر تمب
هراسی ارزشمند گراجنسهمتجاوز داشت. پایان بخشیدن به با دنیایی

. تجاوز سد راه میسّر نیستتجاوز اه با همرولی این امر در دنیایی است
و زنید؛شان حرف میاز خواستنشود که این مواردي میتکتک
حتماًدانید که منظور من از تجاوز چیست. الزم نیست یک قاضی می
بند قانون، مدارك اثبات تجاوز اینبر فالن که بنابگوید و باشد جااین

سکسی ازجملهـاجبارينسیِجيبحث ما بر سر هرگونه رابطههاست. 
.استـشده استکه بر اثر فقر مالی تحمیل 

تجاوز کهیمادامافتیدستتوان به برابري، صمیمیت یا نزدیکی نمی
که استیمعنتجاوز یعنی ترس و وحشت. این بدان چراکهوجود دارد، 

کند اما برعکس بخشی از جامعه در وضعیت ترس و وحشت زندگی می
کند تا به شما حس آرامش و خوشنودي دهد، بنابراین هر میرا تظاآن

توانید تصور تواند در کار باشد؟ میصداقتی در کار نیست. چطور می
تان با تهدید یک زن باشید و هر روزِ زندگیکهیوقتکنید چه حسی دارد 

که چه حسی دارد که با این واقعیت زندگی تجاوز روبرو باشید؟ یا این
اي، قدرت هاي افسانهاهم به چشم ببینم که شما آن بدنخوکنید؟ می

به زنید ـ که از آن حرف میاي و عطوفتی را ـاي، شجاعت افسانهافسانه
ها به کار ببرید. از زنان، علیه متجاوزین، پااندازها و پورنوگرافيدارجانب

. منظور من یک استيفردمنظور من چیزي فراتر از یک عدم ارتکاب 
. چیزي که تاکنون استیعمومسیستماتیک، سیاسی، فعاالنه و يحمله

ایم.بسیار کم شاهدش بوده
مسلحانهياید که ما چرا با شما در مبارزهآیا تاکنون از خود پرسیده

به دلیل کمبود چاقوي آشپزخانه در این کشور نیست،مسلماًنیستیم؟ 
به ـدهندینشان مآن رارغم تمامی شواهدي که خالف علیـبلکه

دلیل اعتقاد ما به انسانیت شماست.
خواهیم به شما کمک کنیم که به انسانیت خود ایمان ما نمی

توانیم این کار را بکنیم. همیشه در این راستا تالش بیاورید. دیگر نمی
ي و آزار و سوءاستفادهاستثمارایم، در عوض مورد تجاوز با کرده

خود شما باید براي باور انسانیتپسنیااز.میاگرفتهسیستماتیک، قرار 
کنید و خود به این واقفید.همتتان 

استیمناسبشرمساري مردان در مقابل زنان، از نظر من واکنش 
ورزند. من از انجامش قصور میآنچهدهند و هم انجام میآنچههم براي 

شما با این شرمساريآنچهمعتقدم که شما باید هم شرمسار باشید، ولی 
میآنچهي اي براي ادامهبهانهعنوانبهکنید این است که آن را می

گیرید و نه چیزي دیگر. این رویه را باید متوقف کنید میبه کارخواهید 
که شما شناسی شما اهمیتی ندارد. اینو از این کار دست بکشید. روان

ـبینیماز آسیبی که ما میترمهمچقدر در انتها آسیب خواهید دید 
تجاوز تا چه کهنیادربارهنشستیم و صرفاً اي مینیست. اگر ما در گوشه

یک از این هیچدیکنیم، فکر میزدیمرساند، حرف حد به ما آسیب می
وجود ـایدسال گذشته در این کشور شاهدش بوده15تغییراتی که در 

داشت.داشت؟ مسلماً وجود نمیمی
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م با یکدیگر حرف بزنیم، در غیر این درست است که ما مجبور بودی

فهمیدیم که هریک از ما تنها زنی نبوده که در چطور باید میصورتنیا
توانستیم در ؟ ما نمیقرارگرفته استاین دنیا مورد تجاوز و ضرب و شتم 

ها چیزي ي زمانی، در روزنامهمورد این مسأله، حداقل در آن برهه
مورد پیدا کنیم؛ اما در حال حاضر توانستیم کتابی در اینبخوانیم؛ نمی

خواهید بکنید؟ ال این است که چه میوشما از آن آگاهی دارید. حال س
ها شرمساري و احساس گناه شما، موضوعی بسیار کناري است. این

براي ما مهم نیست، کافی نیست و کاري براي ما وجهچیهبهدرواقع
برد.نمیشیپبه

که طی ي زنانی را ـر تجاوز به همه، من باستینیفمیک عنوانبه
یک عنوانبهکشم. به دوش میاند ـسال گذشته با من صحبت کرده10

کنم. آیا تصاویر شهرهاي زن، من بار تجاوز به خودم را نیز حمل می
ها در سطح که گاريآن هنگاماید؟ زدگی دیدهاروپایی را در زمان طاعون

داشتند و روي گارياجساد را برمیکردند و مردم فقط شهرها حرکت می
که آگاهی از تجاوز به شما دست استیحساین همان ؟انداختندها می

ي نام، که داراـهاي انبوه اجساد زنانیها و پشتهها و پشتهدهد. پشتهمی
.اندبر روي هم تلنبار شدهوجه انسانی و زندگی هستند ـ

بسیاري يهاستینیفماز از جانب خودم، بلکه به نیابتتنهانهمن 
دانم؛ وراي میآنچهام از گویم خستهکه به شما میکنم؛ وقتیصحبت می

تا ساعت اکنونکه تا این لحظه، همام از اینهرگونه حرف و سخنی غمگین
براي زنان شده است.يکارچهدر همین مکان، جااینامروز، 14:24

روزي که در آن خواهم.من یک روز مهلت، یک روز تعطیلی می
اي جسد دیگري به این تل اجساد اضافه نشود. روزي که در آن درد تازه

کنم که این یک به دردهاي قبلی افزوده نشود. من از شما خواهش می
توان چیزي از این کمتر خواست؟ این روز را به من بدهید. چطور می

من شود شما چیزي از این کمتر بهي اندکی است. چطور میخواسته
بس ها هم روز آتشجنگحتابسیار ناچیز است. کهنیاعرضه کنید. 

بس تنظیم کنید. از جانب خودتان ـ براي تنها دارند. بروید و یک آتش
بسی این جنگ را متوقف سازید. من خواهان آتشیک روز هم که شده ـ

اش را تهیچ تجاوزي در کار نباشد. اگر جرأام که در طول آن ساعته24
امتحان کنید. رانیارید این را عملی کنید. از شما تقاضا دارم که دا

ملتمسانه بخواهم این کار را بکنید. به چه دلیل حتامشکلی ندارم که 
باشید؟ این جنبش چه معنی دیگري میجااینتوانید دیگري احتماالً می

ته داشتیاهمتواند تا این اندازه تواند داشته باشد؟ چه چیز دیگري می
باشد؟

یک زن هم حتابس، روزي که در آن و در آن روز، در آن روز آتش
ن آ، چراکه آغاز میکنیمآغازمورد تجاوز قرار نگیرد، ما تمرین برابري را 

است. قبل از آن رممکنیغروز که به هیچ زنی تجاوز نشود، آنقبل از 
حقیقت اکهچراصالً وجود ندارد؛ چراکهروز، برابري هیچ معنایی ندارد 

تجاوز، ما براي يجابهگاه یابد؛ و آنندارد. در آن روز اما واقعیت می
آزادي را تجربه ـ مردان و زنان در کنار هم ـمانهاياولین بار در زندگی

خواهیم کرد. اگر شما تصوري از آزادي دارید که حضور تجاوز را هم 
خواهیدمیآنچهتغییر تابد، سخت در اشتباهید. با این تفکر قادر بهبرمی

خواهم قبل از مرگم تنها براي یک روز هم که شده آزادي نیستید. میـ
گذارم که این مهم را براي من و شما را تنها میجااینرا تجربه کنم. در 

تحقق ببخشید.شان دارید ـکنید دوستکه ادّعا میي زنانی ـهمه

در طول آن هیچ تجاوزي در کار خواهم کهساعته می24بس آتش«ي * مقاله
6، به تاریخ »گپی با مردان بر سر تجاوز«نخستین بار تحت عنوان » نباشد

منتشر گردید. پس از آن در 6ي ، شماره2سري !Out، در نشریه 1984آوریل 
ي ، شماره.M، در »تجاوز، خشونتی علیه زنان«پاییز همان سال، تحت عنوان 

بازنشر شد.13
Percy Byssheاي است از شاعر انگلیسی، ، عنوان مقاله»ع از شعردر دفا«-1

Shelley که پس از مرگش، براي نخستین بار در 1821، تقریر شده به سال
که انتشار یافت. در بخشی از این مقاله، ادعاي معروف شِلِی1840سال

می، به چشم»اندي این جهاننشدهشناختهتیرسمگذاران به شاعران، قانون«
خورد. بیان قاطع وي داللت بر معرفت شِلِی نسبت به ذات عمیقاً گنگ ابزارهاي 

که او از طرفی آن را اسباب آزادي عقالنی دانسته و از طرفی دیگر زبانی دارد
مترجم.ـ شمارداي براي انقیاد اجتماعی و سیاسی میرسانه

شر آمریکایی و مدیر ، نا1942شده به سال )، زادهLarry Flyntلَري فلینت (-2
، حول LFPي ي مطالب منتشره) است. عمدهLFP» (انتشارات لري فلینت«

، لري فلینت در میان 2003. در سال استتصاویر اروتیک و مجالت پورنوگرافی 
نخستین نفر، برگزیده شد. هالستر عنوانبهي پورنوگرافی نفر برتر در حیطه50

)Hulsterمترجم.ـ این انتشارات است) نام یکی از مجالت معروف
، ناشر آمریکایی مجله1926شده به سال )، زادهHugh Hefnerهیو هفنر (-3

ي شهرت معروف است. عمدهplayboyو یک ، تاجر»الیف استایل مردان«ي 
مترجم.است ـ » بويتشکیالت پلِی«گذاري وي به علت بنیان

یآتنای  کنیم بدن کوچک تو چگونه زیر تن مردی نازنین فراموش 
اتآرزوهای کودکانهپرنشاط وتر از پدرت له شد و کودکیمسن

به همآنسوخت. رانی آن مردای شهوتچگونه در آتش لحظه
بر خود داشت و در » زن شدن«ات ُمهر نابالغکه بدناین» جرم«

ـ و حتا قاموس رژیم مردساالر جمهوری اسالمی تصاحب بدن زنان
ایالت مردان، رشعی و قانونی است، دخرتان خردسال ـ برای رفع 

یا اجبار.» رضایت«حال با 
تا آتناهای دیگری که هرگز دیده داد راداد خواهیم خواست این بی

یو شن شوند را از نگاه و ملس مردان متجاوز رها یده نشدند و 
کنیم. تا دیگر بدن هیچ زن و هیچ کودکی جوالنگاه اراده و غرایز 

مردان نباشد.
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 ساله که ۷دخرت » جولی کوماری«عکسی از
در اثر اسیدپاشی پدرش نیمی از صورتش کامال 

است. پدرش از روی خشم و حسادت شدهذوب
خواست روی دواج مجدد مادرش، میاز به خاطر

مادر و همرس جدیدش اسید بپاشد اما ... مادرِ 
پوند در روز هرگز قادر نیست ۲او با درآمد 

های او را بپردازد.های جراحیهزینه
همواره تالش ی هشت مارسما در نرشیه

یت داریم که محتوای زندگی دهشت بار اک
انعکاس رارفت از آنحل برونو راهزنان

آگاهانه آزار،های دلدهیم؛ و از انتشار عکس
ی نرشیه همواره اما تحریریه؛ کنیمپرهیز می

روست که دهشتی که زنان با این تضاد روبه
واقعی است و ما کامالً، کننددر آن زندگی می

های جنبهرصفاً توانیم در انتشار نرشیه ی
داشته باشیم. بهمدنظررا » شناسیزیبایی«

همین دلیل آگاهانه این عکس را منترش کردیم 
ای دهشت زندگی فنا تا فقط برای لحظه

ی یک دخرت را ملس کنیم!شده

زنانبر ی: تشدید خشونت دپاشیاس
گان نشریه هشت مارسارسالی توسط یکی از خوانندهاشتاددی

۷۲در عرض ۲۰۱۷یهیژوئ۱۴روز 
ی حادثه۵در موتورسواردقیقه، یک 

این در حالی در لندن رشکت کرد.یدپاشیاس
صورتبهی در لندن دپاشیاساست که

ی روبه افزایش است و در چند سال اگسرتده
گذشته رشد نجومی داشته است.

از هر نژاد، توانندیمی دپاشیاسنیان قربا
اما ؛ ملیت، جنسیت، مذهب و هر سنی باشند

ی و ربومیغقربانیان اصلی آن، جوانان فقیر 
همین دلیل حوادث بهزنان جوان هستند.

خصوص اخیر این نگرانی را برای مردم به
بیشرت کرده است. در سه مهاجرین و زنان

با اسید حمله ۱۸۰۰سال گذشته در انگلستان 
مییک رکورد جهانی محسوب کهشدهگزارش

حمالت اخیر و افزایش که با احتسابدش
بازهماین رکورد این حمالت،تصاعدی

شکسته خواهد شد. حوادث مربوط به 
ی در سه سال گذشته سه برابر دپاشیاس

که شودمیگزارشی اشدپیاسی حادثه۲هرروزمتوسط طوربهاست. در حال حارض در انگلستان افتهیشیافزا
این امر اعضای چراکهاند، که گزارش نشدهمواردی هم وجود دارد(است.گرفتهانجامدر لندن هاآنبیشرت 

)دهدیمقرار درخطرخانواده را هم 
ت حوادث مربوط به اسیدپاشی دولت و پلیس علی جدی به آن برخورد صورتبهگاهچیهرغم ک

ی اخیر باعث شده که این روزها خربهای مربوط به اسیدپاشی هاماهگی آن در سرتدهکه گهرچند، اندنکرده
ی هایبطر ی اولیه و هاکمکی هابستهی گشت را با هانیماشراه یابند. پلیس هم گفته که هارسانهبیشرت به 

را انجام دهند.هیاولبتوانند اقدامات رسیع تا آب، مجهز کنند 
۲۲ی اخیر چیست؟ واقعیت این است که در انگلستان هاماهی در دپاشیاساما دلیل افزایش تصاعدی

یکی »نیو هام«لندن صورت گرفته است.نِ یرنشیفقدر مناطق هایدپاشیاسچهارمکدرصد، یعنی نزدیک به ی
بوده سایر مناطقبیش از وقوع اسیدپاشی در آن در رشق لندن است که نیو مهاجرنشنیرنشیفقاز مناطق 

ی باندهای هاحسابهیتسواین مناطق فقیرنشین، محلی برای طرفکیازدهد این مسأله نشان میاست.
نهیبروزفرونی خشونتطوربهاست؛ و از طرف دیگر و ...مخدرمواد و مهاجرین در انیجوپناهعلیه رح

حال گسرتش است.
که دادگاهی شد، در دپاشیاسولین سال دارد. ا۲۰۰حمله با اسید در انگلستان و اروپا قدمتی بیش از 

این «نوشت: اسیدییک ژورنالیست در مورد حمالت ۱۸۷۳در اسکاتلند به زندان محکوم شد. سال ۱۸۳۳سال 
و ... در تبلیغات خود هاوبالگ، هارسانهبرخی دروغبهامروزه کهیدرحال؛ »ی ملی ماچرکی است بر چهره

است.»رشق«ی وارداتی از ی یک پدیدهدپاشیاسکه کنندیمگان و مهاجرین ادعا علیه پناهنده
و انیگراجنسهم، انیجوپناهعلیه هاستیفاشتوسط امروزه در اروپا، بخش بزرگی از حمالت با اسید

.شودیمهم ترپررنگی اخیر در لندن هایدپاشیاسگیرد. این مسأله در ارتباط با زناِن مهاجر انجام می
درصد ۸۰ی مستقیمی با حمالت علیه زنان داشته و دارد. رابطههمی املللنیباسیدپاشی در سطح

ی به روی دخرتان و زنان جوان در ایران آشنا هستیم دپاشیاسی در جهان زنان هستند. ما با دپاشیاسقربانیان 
نند. در خواهند زنان را وادار به رعایت حجاب کباندهای وابسته به حکومت چگونه با اسیدپاشی میکه
ام عمرشودیم، مجبور شودیمزنی که قربانی حمله با اسید و ...ایرانپاکستان، افغانستان، مثلوامعیج  ،

خود را بپوشاند.رسوصورت
ی مردان در مقابل درخواست ازدواج یا برقراری رابطهکهینگامدر بسیاری موارد در ایران و افغانستان ه

شان، به روی یخودپرستی و خودخواهِن حس دار شدکنند، به علت خدشهدوستی پاسخ منفی دریافت می
ی تعلق توانیدیگری کسچیهاگر به من تعلق نداری پس به «منطق: اینهم با ؛ آنپاشندیمزنان اسید 

علیه زنان ـ سیر عمدتاً گی ـ ی خانوادههاونشانخطی در اثر دعواهای ناموسی و دپاشیاس. »داشته باشی
صعودی دارد.

مردساالر است که هدفش مجبور کردن روابطدخرتان و زنان جزئی جداناشدنی از تصور بهی دپاشیاس
تنبیه زنی است که به خواست مردی تن نداده است و معیارهای گریدعبارتبهزنان به تبعیت از مردان است. 

ر خود آثار استقالل زن را دی مردساالر را رعایت نکرده و حرکتی انجام داده است که ممکن استجامعه
ی مردساالر عبور های جامعهو از طرف دیگر اخطاری است به دیگر زنان تا هرگز از خط قرمزداشته باشد؛

نکنند.
. اندچالش؛ و هر روز با آن در برندیموقفه و ابدی آن رنج روانِی بیراتیتأثی از دپاشیاسقربانیان 

نند زندانِی  گان این سی مجدد پرونده را هم ندارند. بازماندهحبس ابدی هستند که حتا حق برر بهمحکومه
کن مالی داشته باشند، ممکن است بیش از  ؛ و هر بار که زیر تیغ کنندعمل جراحی صدبارجنایت اگر 

یت یمی شدیدتر دیناام، جنگ امید و روندیمجراحی  ها در مورد یدپاشیاسشود. بسیار واضح است که اک
کن مالی برای عمل کهافتدیمر اتفاق یزنان فق درد بیشرتی تحمل مراتببه. اینان باید اندمحرومیجراحاز 

با بلندپروازبودم. بایزو دلزندهمن بسیار «ی برسند. به قول یک قربانی: دیناامکنند؛ و ممکن است به اوج 
روانی راتیتأثق این اتفا».کشدیمنفس رصفاً که امگشتههای زیاد. اکنون زشت و تبدیل به جسدی و آرز 

عی و ... بر قربانیان عمیق و ماندگاری مانند نگرانی، اضطراب، افرسده ی دپاشیاسگی، ایزوله شدن اجت
آرزوها که خصوصاً  پوست و گوشت بیشرت سنگینی مراتببهزنان دارد. سوخ ، پایان کندیماز سوخ

.ابدیی
ن، جویان و مهاجرینِ علیه پناههاستیفاشی دپاشیاس هیعلی دپاشیاسغیرسفید و زناِن مسل

رگرانه که بر پایهانیگراجنسهم پذیر ی تبعیض شکل گرفته، امکانو... در چارچوب یک نظام ستمگرانه، استث
دهد که اما مهم است بدانیم که زنان قربانیان اصلی این خشونت وحشیانه هستند که نشان میاست؛

زیستزنورسومآدابفجیع را از یک سیستم مردساالرانه با فرهنگ، سنت، تجنایی این اسیدپاشان انگیزه
زنان است.هیعلیابی ستم جنسیتی و خشونت کنند؛ و این خود شاهدی بر حدتدریافت می

این فجایع فقط بخشی از مناسباِت خونین حاکم بر این جهان است. جهانی که نیمی از اهالی آن توسط 
گرایانه و ستمگرانه، تبعیضورسومآداباند. جهان مردساالری که فرهنگ، ی دیگر به بند کشیده شدهیمهن

ل رسکوب آنچهاما ؛ به عقب کشیدتوانی. هرچند زمان را کندیمگرایانه علیه زنان را در ابعادی وسیع اع
که برجهانی سیستم حاکم افشاد برای منای متحد و هدفانجام داد این است که بتوانیم مبارزهتوانیم

بربیم.شیپبههاست، عامل اصلی این خشونت و سایر خشونت
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ي پالتاکیدر اولین جلسهمتن سخنرانی لیال پرنیان

*»یکارزار بر بستر اوضاع کنونیمعرف«

ویرایش شده است.مارس8این متن براي درج در نشریه
در مورد معرفی کارزار مبارزه یزمانما است که نیآفريشادبسیار 

که مبارزات وسیعی میکنیمعلیه خشونت بر زنان در ایران با شما صحبت 
پیش بهترامپ/پنس یستیفاشدر آمریکا و در سایر کشورها علیه جریان 

.رودیم
مبارزه علیه خشونت کارزار«دیدانیمکه بسیاري از شما طورهمان

رییتغکه یک اعالم شدزمانی ، »بر زنان در ایراندولتی، اجتماعی و خانگی
يو دستهدارگیري یعنی قدرتـبه وقوع پیوست مهم در آمریکا یاسیس

آن موجی از مبارزات را يهجینتدرکه ـترامپ/پنسزِیستفاشیستی و زن
و اهداف گوناگون به وجود هاشیگرااز جانب اقشار و طبقات مختلف با 

زن در یک هاونیلیماولین بار در تاریخ با این روبرو شدیم که آورد. ما براي 
میلیون 6بیش از همبستگی جهانی علیه این جریان فاشیستی بلند شدند. 

روز،دادندزنان تشکیل میآن رانفر از مردم جهان که اکثریت قاطع 
هاي زنان دار خواستتنها پرچمنه)2017(امساليویک ژانویهبیست

جویان، مهاجرین، گان (پناههدیددفاع از دیگر ستمکه پرچمشدند بل
گرایان و ...) را بلند کردند. این جنسهم، تبارانپوستان و التینسیاه

پیشبه تواند در خدمت اش میهمبستگی جهانی و دستاوردهاي مبارزاتی
فجایعی که به موقع در واکنش و بهیدرستبهکهآنبرد مبارزه و ارتقاي 

ترامپ/پنس در مثلیگردانانصحنهبیش از گذشته با ین سیستما
.بگیرد، قرار دارندنیآست

هاي مهم تغییر یکی از شاخصکه این حقیقت را باید در نظر بگیریم 
کارگیري هر چه بیشتر فاشیسم عریان در سراسر جهان اوضاع به سمت به
ان د ستم برزني آشکارتر به حقوق زنان و تشدیحملهخصوصًا در آمریکا

است. ما در سراسر جهان با جنگ و نفرت علیه زنان روبرو هستیم. بازتاب 
میتوانیمزنان، علیه تر شدن خشونتهر چه وسیعاین جنگ و نفرت را با 

اقتصادي، سیاسی و اجتماعی يهاعرصهيببینیم. خشونت بر زنان در همه
چنین نبوده است. کنون که تاریخ تابه خود گرفتهاي چنان ابعاِد گسترده

شودیماضافه اشدامنهبر عمق و هرروزدلیل این شکل وسیع خشونت که 
ابعاد بسیار يدارهیسرماکه تضاد و بحران واقعی سیستم گرددیبرمبه این 

بتواند نظام ستمگرانه و کهنیابراي و این سیستمداکردهیپيتريحاد
اد که هر چه بیشتر فرودستی زنان راش را پیش ببرد، نیاز داراستثمارگرانه

يرابطههرچقدرو به سلطه مرد بر زن عمق بیشتري ببخشد. تشدید کند
اش به قدرت بین زن و مرد بیشتر تحکیم شود به کنترل بدن زن و تبدیل

و از طرف دیگر هم کنترل بدن زنان کندیمخدمت »سازيماشین بچه«
و نیروي کار الزم را براي کندیمترنهینهادتوسط مردان در جامعهرا 

.کندیمنیتأميدارهیسرما
رسیده که ما ییجابهاین سیستم يتضادهااین اوضاع و حاد شدن 

حمله و توهین و تحقیر زنان از جانب ترامپ در کمپین باعلنیطوربه
وي به زنانيروشن است که حملهکامالً . این میشویمروبرو اشیانتخابات
زنان در آمریکا نیست بلکه به آحاد زنان در سراسر يهرندیرگدربتنها 

این يکه اولین حملهمیشویمجهان، ربط دارد. در این اوضاع با این روبرو 
. در این اوضاع با این روبرو استنیجنسقطيدولت فاشیستی قطع بودجه

به قدرت رسیدن دولت ترامپ/پنس براي بعد ازکه یک هفته میشویم
ن بار در تاریخ آمریکا یکی از مقامات باالي این دولت مثل پنس در اولی

مسیحی در ضدیت با بنیادگرايِيهاستیفاشتظاهراتی که از جانب 
روند اوضاع یطورکلبه. کندیم، شرکت شده بودیدهسازماننیجنسقط

اریبساشکال به حقوق زنان تعرضاتکهدهدیمدر آمریکا نشان خصوصاً
به انشي مبارزاتو دستاوردهایی که زنان درنتیجهواهد گرفتخيهارتر

تر و در مراتب وحشیانهاند، بیش از گذشته و در ابعادي بهدست آورده
د گرفت.نمقیاسی جهانی مورد یورش قرار خواه

که تاریخ رژیم جمهوري اسالمی از میدانیمبه ایران نگاه کنیم، همه 
با اجباري کردن و نفرت علیه زنان با جنگاشيریگهمان آغاز قدرت

از همان روزهاي رژیمنیابه امروز هم ادامه دارد.و تاشروع شدحجاب
با اجباري کردن حجاب، مناسبات نابرابر بین زن و ش ااول قدرت گیري

اي که این حکومت بر آن قرار خواهد گرفت، اعالم کرد. عنوان پایهبها مرد ر
ي بر پایهش ارژیمجاب اجباري اعالم کرد که فرمان ححکومت اسالمی با

. از آن زمان تاکنون با استسرکوب، تبعیض و خشونت علیه زنان استوار
يهاگشتایجاد هاي اسالمی علیه زنان، تحمیل قوانین نابرابر و مجازات

تالش کرده با مطیع آن تحمیل حجاب و اجبار به رعایت مختلف براي 
.داشته باشددر کنترل خود امعه رکردن نیمی از جامعه، کل جا

يگستردهتهاجم اما رژیم جمهوري اسالمیدر چند سال اخیر
ضد تهاجمبدون شک این کرده است. یدهسازمانرا علیه زنان دیگري
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که از پتانسیل استاز جانب سردمداران این رژیمشدهحساباي حمله

تنها یک این یورشباید در نظر بگیریم کهزنان هراس دارند. مبارزاتی
مختلف يهامؤلفهعلیه زنان نیست بلکه اجزا و سرکوبگرانهسلسله اعمال 

در موقعیت ارزناندکه در نظر داراستکرد سیستماتیکیک عمل
بدهد.تري از فرودستی قرار عمیقمراتببه

تنهانهکه دهدیماننشیروشنبهگذشته يتاریخ همین چند دهه
یمدئولوژیک این رژیم تئوکراتیک با ستم بر زن تعریف ای		ـ		هویت سیاسی

برداشته فع ستم جنسیتیهر قدمی در رش همامقابليبلکه در نقطهشود
د.کنثبات میبه شدت متزلزل و بیاموقعیت این رژیم ر،شود

یدهسازمانزنان هیعلین است که چرا رژیم تهاجم بیشتريسوال ا
ت؟آن اسکرده و در حال گسترش

براي جواب به این سوال باید موقعیت زنان را در کل جامعه بررسی کرد.
به شانو ورودخانه» چاردیواريِ «زنان از آمدنلزوم و ضرورت بیرون 

ي حاکمهه داري براي طبقهاي اجتماعی در اثر رشد سرمایهي فعالیتعرصه
اي هوجود و گسترش فعالیتچراکه. ه استبه یک دردسر بدل شدایران

ي ستم بر زن، ضربه وارد ماندهزنان در جامعه به اشکال بدوي، سنتی و عقب
هر چه بیشتر است. این ضربه براي یک رژیم تئوکراتیک که قراراستکرده

، دهدمردان قرار يي دینی تحت سلطهبا قوانین، سنت و خرافهازنان ر
ي دامنهرژیم با گسترشِاین که قبول نیست. این تضاد باعث شدهقابل

گر چه به شکل قوانین مبتنی بر شریعت و گسترش نیروهاي سرکوب
ترین و ترین، ارتجاعیاین تضاد را به خشن» نامحسوس«محسوس و چه 

؛ و اینندهاي دینی حل کها و آموزهستیزترین شکل ممکن به نفع سنتزن
.کندجامعه تحمیل ربراي هر چه بیشتر خودسلطهطوري

که در بیش از سی سال گذشته در زیربناي اقتصادي ایران با تغییراتی
، تعداد بیشتري از زنان نسبت به گذشته وارد بازار کار آمدهبه وجود 

؛ اما این ش استکرده رو به افزایحال تعداد زنان تحصیل. درعیننداهشد
هاي ستم بر کن کردن پایهتر براي ریشهتغییرات بر بستر تغییرات بزرگ

درنتیجه وضعیت متضادي را .استریق یک انقالب صورت نگرفتهزن از ط
. استتر قرار دادهبه وجود آورده که زنان را در موقعیت سرکوب وحشیانه

تغییرات و ضربه به روابط سنتی در جامعه تالش این در برابر این رژیم 
تعمیق و اي فرودستی و خشونت علیه زنان رهر چه بیشتر دامنهددار

ي این سیاستِ ضدزن که با پیش گذاشتن . درنتیجههددگسترش 
در همین رابطه و »افزایش جمعیت و خانواده«طرح مثلِهایی طرح

صیانت از حریم عفاف «طرح ،هاي جلوگیري از بارداريمحدودسازي روش
طرح ،»آمران به معروف و ناهیان از منکر«طرح مربوط به ،»و حجاب

تفکیک جنسیتی در ادارات «هاي مربوط به حطر،»تکریم بانوان«به مربوط
، طرح »ممنوعیت کار شبانه براي زنان«، طرح مربوط به »هاو دانشگاه
گریدعبارتبهو یا »گزینیبومی«طرح،»بندي جنسیتیسهمیه«مربوط به 

...ومحدودیت تحصیل دختران در مراکز آموزشی خارج از محل سکونت
نام برد. در همین راستا موضوع توانیما دیگر ريطرح و برنامههاده
بود که يامزهمزهدرواقعدیگر يشهرهاشیراز و اصفهان،دریدپاشیاس

طرح مربوط و خشن،این شکل تهاجم وحشیانهه کمکبخواستیمرژیم 
ش را تحمیل کند که با مبارزاتی که در مقابل آن صورت ابه عفاف و حجاب

مختلفی را اهداف هاطرحاین ه است. اعمالکردینینشعقبفعالً گرفت، 
ها کنترل بدن زنان و تضمین فرودستیدر صدر همه آناما ندکدنبال می

قرار دارد.و تشدید آن
، ردکه در ایران موانع زیادي در برابر زنان قرار داامروزه باوجود این

االر نظام پدر/مردسیک کهجاآناز؛ اما شاغل هستندخیل وسیعی از زنان

ي حاکمه در جامعه رواج ستیز طبقهفرهنگ زنکهجاآناز، استحاکم
هببقیه کارهاي خانه ويدارخانهداري، ، کماکان مسئولیت بچهددار

ا درکار جنسیتی، هم نابرابري وسیع ر. این تقسیمن قرار داردي زناعهده
ي شتوانه. پاو هم قدرت و کنترل مردان علیه زنان رهددمیانجامعه نش

. ستقدرت و کنترل مردان علیه زنان، دولت تئوکراتیک جمهوري اسالمی
اي را با ساله14ي دختربچهمثال طوربهتحت قوانین و فرهنگ این نظام

جايبهاین بچه سالگی 15در سن و ؛ندورآدرمیپیرمردیک زور به عقد 
مجبورالگی س17در سن ؛ وشودیمدار درس و تفریح، بچهپرداختن به

و امروز در ؛فتدیبو به زندان دکُشش را بگرهمسر زورگو و خشونتشود می
ي . این چه نظامی است که حلقهبگیردهاي این رژیم قرار صف اعدام
راهی اندنکه براي زنده مچنان به گردن زنان تنگ کردهآناخشونت ر

بینند؟مینشانگر در مقابل خودجز کشتن همسراِن سنگدل و خشونتبه
گر که همه بخشی از دولت دادگاه، زندان، قوانین و نیروهاي سرکوب

که مردان زنان را انداي را شکل دادهسیستم و جامعه،اندجمهوري اسالمی
که بدونِ است. طبیعت این دولت و این سیستم اینبدهندتحت سلطه قرار 

الري در جامعه اعمال خشونت گسترده و به کار بستن مناسبات پدر/مردسا
.دهداش ادامه به زندگی انگلیواندتنمی

داري جهانی براي ما و ساالري در سیستم سرمایهمردگاهجايدرك 
برخوردارزیاديکنند از اهمیت مبارزه میي زنانی که براي رهاییهمه
کشی ي بهرهاي در ادامهکنندهساالري نقش تعیینمرد. هرچند که است

براي تسهیل و ستياو پایهددارآنو تداوم کارکرد این سیستم و حفظ 
عالوه بر جمهوري اسالمی،رژیم ؛ اما در رابطه با سرمایهتشدید انباشت 

د. به همین کنتعریف و تعیین میرا اشایدئولوژیک	ـ	، هویت سیاسیهانیا
ها زنان از اولویتبهو خانگییاجتماع،تشدید دائمی خشونت دولتیدلیل
.ی این رژیم استامنیتحورهاي سیاستِو از م

این در پس مهم که باید به آن اشاره کرد این است که يیک نکته
اخیر پیش يهاسالزنان در هیعلگوناگونی که يهاطرحبا ـتهاجم رژیم

توانیماین رژیم را ضعف و ناتوانی برد آن است ـو در حال پیشگذاشته
به تمکین در آوردن زنان در طول عمرش از این رژیمشکی نیست که دید. 
رژیم را دختران جوان طلبِمبارزهي سرکش و روحیهاست.شدهاندهدرم

گر پیش گذاشتن انواع و اقسام طرح و نیروهاي سرکوبعاجز کرده و 
زنان و این شکست در خود دارد. از انینشمخصوص زنان در جامعه، 

،امردر واقعیت . اندهل شدبداین رژیم آشیل يبه پاشنهشانموقعیت
ستیزانه و یورش جمهوري اسالمی نقش مهمی در این تهاجم زنصالیاست

گی، ذخیره و هو درماند. همین عجز و ناتوانیردوحشیانه علیه زنان دا
مند و آگاهانه، هدفبا مبارزات انندبتوتااستزنانپتانسیل مهمی براي

این رژیم و براي از بین يهافتیسازمانبه مقابله با خشونت شانمتشکل
بردن آن فعالیت کنند.
ایران از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب درزنان تحت این نظام 

ي فرهنگ و این نظام با اشاعهوندشعنوان ملک مردان ارزیابی میبه
، ندکه نسبت به جنس زن برترانده به این باور رسا، مالکین رشستیززن

:مثلي آنان،و حقوق اولیهزنانکه در مورد سرنوشت دارندحقجهیدرنت
و صدها حق دیگرهاده... ووحضانت حق کار، سفر، تحصیل، طالق 

ا ، زن ریعنی مردگیري کنند. بر این پایه است که این مالکتصمیم
» باکره«د،یا بفروشدبخراو رااندتوکه میدبینعنوان کاالیی جنسی میبه

. در زندگی مشترك با مشت و لگد، توهین و تحقیر درل کناش را کنتبودن
به هر مردي که بچگیدر سن او رااندتو. میاندبه مرز نابودي بکشاو را 

خانواده سر او را از » حیثیت«براي حفظ اندتو. میدعرضه کنهدخوامی
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در هر اندتو، میدفروشی کنمجبور به تنرااواندتو. میدش جدا کناتن

، بدهدمورد اذیت و آزار جنسی قرار او راو هر مکانی که خواست زمان
که خاطر اینبهو راااندتو، میددر حضور دیگران تحقیر کنرااواندتومی

ي وادار به رابطهو راهر زمان ااندتو، میاندقصد طالق داشته به قتل برس
اش ن بودنتواند او را به خاطر ز، میدکن» انشمشترك«جنسی در زندگی 

ادامه پیدا تواندیملیست نیو ادهدتحت شدیدترین روابط استثماري قرار 
علیه زنان خشونت خانگی و اجتماعی باید در نظر داشته باشیم که اما ؛ کند

، ایدئولوژي ضدزن و ماندهعقبرسوموآدابتوسط فرهنگ مردساالرانه، 
تغذیه و تقویت می،حاکمستیزِهاي زناي از قوانین و سیاستمجموعه

ش آنعمال خشونت و پذیربراي اِا. فرهنگ مردساالرانه شرایط رشود
.دکنتوسط کل جامعه فراهم می

ي عمق و گسترهباید روي این حقیقت هم انگشت بگذاریم که 
گریدنیم یلهیوسبهاي که نیمی از جمعیت خشونت بر زنان در جامعه

که ربط مستقیم به ستردساالريروابط پدر/م، بازتابشودیمکنترل
هر چه با قصد دارد . جمهوري اسالمیدجامعه داردرروابط تولیدي حاکم 

عریان و يهاخشونتم تر کردن موقعیت زنان و اعمال انواع و اقساپست
متحجرو فرهنگ و سنت اندترین سطح بکشپنهان کل جامعه را به پایین

، به حاکمیت اندتا بتودق کنبه جامعه تزریشیپازشیبو ضدزن را 
.دهدپوسیده و ارتجاعی خود ادامه 

انتونمیمییگویمکه است با در نظر گرفتن این حقایق انکار ناشدنی
گان زن به مجلس و یا هنمایندازبا فرستادن تعداد بیشتريرااین نظام 

توانینم. دادبه نفع زنان و کل جامعه تغییر ،انتخاب افراد بهتراصطالحبه
ت بر ضد زن از این حجم وسیع خشونتیغابهبا تغییرات جزئی در قوانین 

لیبرالی با اقداماتِزنان برخشونت است که زنان کم کرد. این یک واقعیت
بلکه رودینماز بین تنهانهو رفرمیستی در چارچوب این نظام و سیستم 

.شودیمگی آن اضافه بر ابعاد و گستردههرروز
که اشاره شد ابعاد خشونت بر زنان در ایران و کل جهان رطوهمان

آن را نادیده بگیرد. خشونت بر تواندینمچنان گسترده است که کسی 
»شرق«مثل ییهاروزنامهدر حال گسترش است که يقدربهزنان در ایران 

خشونت ي. در برابر این حجم وسیع و گستردهدهندیمدر موردش هشدار 
اما در ؛ گذارندیمنقطه نظرات خودشان را پیش گوناگوننیروهاي طبقاتی 

چرا خشونت بر کهنیاو واقعی ياهیپانهایی هم در مورد دالیل تحلیل 
چگونگی و حلراهو هم در مورد شودیمعمالاِیگهگستردزنان به این 

برخوردار است، دو راه، دو ياکنندهنییتعتیاز اهمکهآنخالص شدن از 
تخفیف خشونت و نه تیدرنهاکه یحلراه. رندیگیمار ل هم قرافق در مقاب

و کندیمآن را در چارچوب همین سیستم جستجو ياشهیراز بین بردن 
که عامل استانقالبی و سرنگونی سیستمیيمبارزهراه کهمقابلحلراه

که ستجااین.آنو تالش براي عملی کردن؛استاناصلی خشونت بر زن
.کندیماندامعرضنیروهاي طبقاتی گوناگون يبرنامهتفاوت نگرش و 

:کنمیمام را فشرده که وقت نیست بحثجاآناز 
ست که خشونت و تشدید ايشرایط در سطح ایران به گونه

نیست وروبرو بودیم،با آنتاکنونشکلی که بهزنانفرودستیِ
هم آناست. دلیلو در حال گسترش کردهدایپشدت بیشتري 

این ستم و گسترش انواع تر شدنعمقبه نیاز سیستم حاکمه
خشونت بر زنان در خدمت به کسب حداکثر سود، در خدمت به 

زن، در خدمت به نهادینه کردن مرد برينهادینه کردن سلطه
.استش ابراي تداوم نظامزیستزنفرهنگ 

گرفته در آمریکا و پروبال فاشیسم عریان شکلطرف دیگردر 
سایر نقاط جهان از آمریکا و ن جنبش فاشیستی در گرفت

داري هاي جهان کنونی و تشدید تضادهاي اساسی سرمایهمشخصه
اندازي امپریالیستی و مشخصاً آمریکا در به راه/دارياست. سرمایه

زنان و طلبانه، نژادپرستی، تشدید فرودستیِعظمتنیسمِوشو
ياندازراهگرایان، به جنسهمگان و مهاجرین، هحمله به پناهند

... قصد دارد که نظمی هر چه بیشتر کره زمینبیجنگ و تخر
در آمریکا بلکه در تنهانهتر را تر و ارتجاعیمراتب فاشیستیبه

.دهی کندسازمانسراسر جهان 
برد واقعیات عینی پیشيو بر پایهیدرستبهدر فراخوان کارزار زنان 

عامل اصلی عنوانبهیادگراي جمهوري اسالمی علیه رژیم بني متحدمبارزه
يدارهیسرماخشونت بر زنان در ایران را جدا از مبارزه علیه سیستم 

عمال امپریالیستی که بنا بر نیازش کل زنان جهان را در فرودستی و اِ
و در شرایط کنونی جهیدرنت. ندیبینمه،دادقرارهاخشونتشدیدترین 

جدا از مبارزه علیه تواندینمر زنان در ایران خشونت بهیعلما يمبارزه
پیش برده شود. این دو بهفاشیسم و دولت فاشیستی حاکم بر آمریکا

، این را بیش مبارزاتی در هم تداخل دارند و واقعیات جهان کنونیيجبهه
قرار داده است.ماناز گذشته در مقابل

یمکارزار ي اینهبرد پیروزمندانو حساس کنونی، پیشدر اوضاع خطیر
در خدمت به سرنگونی ریو فراگجانبههمهيیک مبارزهیدهسازمانبه تواند

انقالبی رژیم جمهوري اسالمی کمک کند. کمک به سرانجام رساندن این 
جهانی که ایران يدارهیسرماواقعی به ستون طوربهاولیه است که يوظیفه
يبرد یک مبارزهیگر کمک به پیشطرف داززند.ادغام است ضربه میدر آن

يهاستیکمونخصوصاًانقالبی در پیوند با مبارزات مردم، نیروهاي مترقی و 
انقالبی در آمریکا علیه تثبیت دولت فاشیستی ترامپ/پنس در خدمت به زیر 

ي مقابل پاي همهو وظایف عاجل، انترناسیونالیستی ازاش،کشیدن
انقالبی است.مترقی و خواهي آزاديهاانسان

مبارزه که کارزار زمانیدر همین راستا سازمان زنان هشت مارس از 
با بیرون آمدن ترامپ از بودزمانهمکه متولد شدعلیه زنانخشونتبا

آمدن کارزاري در به وجودپس از خصوصاًو ا؛ در آمریکيرأيهاصندوق
ي فاشیست نخواهیم ه یک آمریکانه! به نام بشریت، ما تن ب«آمریکا به نام: 

مبارزاتی علیه يضمن اعالم پشتیبانی از این جبهه)2016(دسامبر » داد!
و کشورهاي مختلف شهرهادر مبارزات مختلفی که در زمانهمفاشیسم، 

به عهده شکل گرفته، نقش فعالی/پنس اشیستی ترامپجریان فهیعل
تر هم در مورد براي اطالع بیشتوانندیممندعالقهگرفته است. دوستان 

نظرات ما در این دوره و هم نقش فعال ما در مبارزات اخیر به سایت 
مراجعه کنند.سازمان زنان هشت مارس

۲۰۱۷فوریه ۲۶
ع،یخشونت دولتهیکارزار مبارزه عل«یبحث و گفتگو یجلسهنیاول*  یاجت

این التاکیِ در اتاق پ۲۰۱۷هیفور۲۶کشنبهروز ی»رانیبر زنان در ایو خانگ
کارزار برگزار گردید.
بود که در آن دو » یکارزار بر بسرت اوضاع کنونیمعرف«عنوان این جلسه: 

ان جلسه:  تالش کردند به دو سوال » انیپرنالیل«و » یمحمدقهیصد«سخ
مرکزی این بحث پاسخ دهند:

رد؟یشکل بگیکارزار نیبود چنازیچرا ن- 
دهد؟یپاسخ مکارزار به کدام رضورت نیا- 

توانید در لینک زیر بشنوید:جلسه را میاین وتیهای صفایل
https://goo.gl/od5hXY
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ي پالتاکیسخنرانی فریبا امیرخیزي در دومین جلسهمتن
»رانیبر زنان در ایو خانگیاجتماع،یخشونت دولتهیکارزار مبارزه عل«

*؟در انتخابات شرکت کرددیچرا نبا

مارس ویرایش شده است.8این متن براي درج در نشریه
هاي مختلف در ساختارکابینهجایی که سخنران اول روي نقشاز آن

هاي مختلف صحبت کرد، من وارد این بحث جمهوري اسالمی در دوره
پردازم.شوم و به جوانب دیگري از بحث میخاص نمی

مدرن در نظام هايکارکرد انتخابات در ساختار دولت
داري:سرمایه

ن نقش آو يدارهیسرمادر نظامباتبه کارکرد انتخاخواهمیمابتدا در
بپردازم.ستمیسيبقانیتضمدر 

تالش ایران چه در سایر نقاط جهان ــ چه دردرجه اول در
تضادهاي در آنکهنمایش دهنديطورراانتخاباتيپروسهشود می

صورتبهمردم ها در مقابل هم قرار بگیرد وییهیأت حاکمه یعنی باال
گان مختلف سیستم با هم دارند را که نمایندهییتضادهاتوانند بیعلن

، وارد يگریدبر ضد هاجناحگیري با یکی از ببینند و از طریق سمت
موضوع تیاقعدر واما؛ شوندیاسیسيفضادر » گريي دخالتپروسه«

جاییجابهیانتخابات و تکرار دائميهدیپدتکرار.ستیشکل ننیبه ا
،در بر همان پاشنهدنِیو چرخيدارهیسرمامختلفيهامهره
،دهدیمطور که نشان آنستمیاست که ستیواقعنیايدهندهنشان
و درحالتنیدر بهتر،انتخاباتبه شکل واقعی امروزه.کندینمعمل

یستیالیامپريِدارهیسرمايکشورهادر زمانی که ـترین حالتدمکراتیک
شرکت مردم در يپروسهتاکندیمتالش ـ شودیمگذاشتهبه اجرا

امکان یعنی ؛ اوردیبنییپايرا تا حد حقوق فردیاسیستیفعال
، قرار فرديدر حد حقِرا مشارکت مردم در فعالیت سیاسی 

که افراد جامعه، جدا از یکدیگر و بدون ایندهد در نتیجهمی
ي وانند با هم مشارکت سیاسی داشته باشند، از طریق پروسهبت

همشوند که در آن پروسه اي میوارده پروسهتکبهتکمشارکتِ 
یعنی ؛ داري جریان داردسیستم جهان سرمایهها وهمان ارزش

بر مبناي رقابت براي به دست آوردن يدارهیسرماطور که سیستم همان
صورتبهدر سیستم انتخاباتی هم مردم است،گرفتهشکلحداکثر سود 

که با یکدیگر رقابت شوند که در آن ضمن ایناي میوارد پروسهتکتک
به دست آوردن تالش برايروند که از طریقکنند در جهتی پیش میمی
همان کنند. حقوق جناح دیگر را لگدمال » ناححقوق یک ج«اصطالحبه

تیحقانو ت؛حاکم اسيدارهیاسرمروابط يکه در پروسهدینامیکی
توانندیمکه ، در حدي استانتخابات هستنديکه برندهیکسان

کنند.نییسرنوشت کل جامعه را تعاصطالح به
ساختار کند که چگونه مشخص می،به این پروسهینگاه

صورتِ مردم را بهدارد یسعیانتخاباتيوهیشنیبا ايدارهیسرما
تا مردم را براي خود کندیاسیسيوارد چرخهيحداکثر
نیاقیو از طرخود کرده؛راهیی که در پیش دارد، همهاجنایت

و از طریق این بدهد تیمشروعساختارشبه مردم، کردنِراههم
مصرفخیتارساختاروي خودهکارانتیجنااتیبه حمشروعیت مردمی

ادامه دهد.اشگذشته
یمیاز باال کنترل و مهندسجاههمو در یطیدر هر شراانتخابات

که ییدر کشورهایعنیحالتنیدر بهترحتاکه گفتم طورهمان،شود
، انتخابات از باال آوردیدرماجرا یی را بهبورژوایدموکراس،تیحاکم

میتصمچیهبر این موضوع که دیتأکشود. با کنترل و مهندسی می
درجه اولدرنابراین ب؛ شودینمانتخابات گرفته قیاز طرهمیمهم

مردم و یاسیسيهاتیکنترل فعاليبرامکانیزمیانتخابات
ها ـ یعنی منافع طبقات ییدر جهت منافع باالآن کردن زهیکانال

است.ـحاکمه
هاي مهم انتخابات این است که تخاصم از کارکرددیگریکی

ت طبقامنافع . این یعنی چه؟! یعنی در واقعیت طبقاتی را بپوشاند
اما قرار دارند؛در تضاد باهمکامالًتحتانی با منافع طبقاتحاکمه
از ،خودشان امتداد ببخشندتیبتوانند به حاکمکهنیايبراهاباالیی

یهم فرصتهاتحتانیبه ماکه ثابت کنندخواهندیمانتخابات قیطر
مشارکت هم نیدر اصل اکهیدرحالکه بتوانند مشارکت کنند.میداد
که بین بنابراین از این طریق تخاصمی؛ امتداد منافع خودشان استيابر
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هم پوشانند. به همین دلیل منافع طبقات مختلف وجود دارد را هم می

منفعل براي به دست آوردن ي پروسهبه شکل فردي وارد یکمردم را 
» حقوق مدنی«کنند ـ که در ایران با اسم رمز خود می» حقوق فردي«

شوند و با این ي انتخابات میوارد پروسهمردم شود ـ میاز آن یاد 
سیاسی خواهند يرسد که تأثیري بر آیندهبه نظر میيسازصحنه
داشت.

از یلیخموضوع کارکرد و ساختار انتخابات بسیار اهمیت دارد، چون 
،اندمخالفدر نظام جمهوري اسالمیانتخابات شرکت درکه بایکسان

در تمام یطورکلبهانتخابات کهدشان این نیستدلیل مخالفت و نق
که است نینقدشان ااکثراً؛ بلکهبرخوردار استخصلتینیاز چنجهان

استدالل نیدر ا. نداردیانتخابات سالم و واقعکییاسالميجمهور
ي پروسهرانیدر ادرست استیعنی ؛ استنهفته قتیحقهایی از جنبه

آشکارو یعلنصورتبهدارد و از باال شکل انتصاب شتریبانتخابات،
احزاب سیاسی و رقابت حزبیرانیما در اهمچنینو؛ شودیمیمهندس

يکشورهادرکه یشکلامکان آرایش نیروهاي سیاسی بهو؛میندار
و ؛وجود نداردرانیدر ا،وجود داردیستیالیامپريدارهیسرمايپیشرفته

صورت آنرديبه شکل مبتدکارشکنی و ... تقلب وهاوقتیلیخ
يجمهوريروزمثالًکه اگر ستیناین معنابهموضوعنیایولگیرد. می

یا فرانسه یا ...کایمربه شکلی که در آانتخابات را ،قادر باشدیاسالم
يروهایو نشدهحلمشکل وقتآن،کندیدهسازمان، شودیمبرگزار 

و سرنوشت مردم ارد شوند؛و»انتخابات سالم«یکبهتوانندیمیاسیس
دهند.رییتغاز طریق انتخابات را 

هدف من از این بحث هم این بود که بگویم کارکرد انتخابات در 
حاال در برخی کشورها به شکل داري یکسان است.ساختار سرمایه

.ـ و در برخی کشورها مثل ایرانـ دمکراسی بورژوایی » دمکراتیک«
خودش را کند تا تمام تالش خود را میهم یاسالميکه جمهورهرچند

در همین چند سال اخیر ما مثالًد؛ کنکینزدي بورژواییاستاندارهابه 
نیروهاي سیاسی درون حاکمیت، هر عمدتاًدر نبود احزاب کهمینیبیم

کنند و اسامی افراد چه بیشتر به شکل جبهه در انتخابات شرکت می
شان اختالفاتحتاها و سیاسی آنها و گرایشدر این جبههکنندهشرکت
هاي پیش از انتخابات به شکل مناظره؛شودیماعالم تر تر و علنیرسمی

گان و برگزارکنندهشود،یمبرگزار جدي و سیستماتیک 
ها و ... از غات و مناظرهیکنند حتا در فرم تبلگان تالش میکنندهحمایت
برداري کنند و ...باتی کپیهاي انتخادر رقابتغربیکشورهاي الگوهاي

به راه انداختن شان ازبراي رسیدن به اهدافاماطبقات حاکمه
شان از طریق حکیم و امتداد منافع طبقاتیـ یعنی تايچنین پروسه

ين در درجهآآماجکه اندازندیمبه راه یاسیسانیجرکیـانتخابات
متوسطيطبقه.استـشی از طبقه متوسطـ بخمتوسطياول طبقه

اصطالح اي بهدر هر دورهتا ردیگیمقرار تیخطاب دولت و حاکم
بد و هاي جناحنیبو رقابتيبازو شود؛ایجاد » بد و بدتر«دوقطبیِ 

میبرده شیپبهطبقهنیابخشی از مشارکت فعال قیاز طرعمدتاًبدتر
ت حرکنیایخود بانمتوسطيکه طبقهستیبدان معنا ننیاشود.

ي حاکمطبقهیغاتیتبليبازوترینوسیعتبدیل بهبخشاین است بلکه 
باید تأکید کنم کهندازند. بیابه راه رابد و بدتر بین يتا بازشود می

کند عمل میشکلکیو دستکیي متوسططبقهمنظور این نیست که 
میانِ بخشی از راي است که حاکمیت آگاهانه دبلکه این جریانِ عمده

(در خود طبقه متوسط هم سطوح کندایجاد میي متوسطقهطب

تحتانی، میانی و فوقانی وجود دارد؛ و همچنین گرایش به مقاومت در 
دست مطلق و یکبرخورد طبقه متوسط همبرابر حاکمیت، بنابراین 

نیست)
جهان و در تمام اشکالتمامبلکه در رانیدر اتنهانهانیجرنیا

که گویا در هر برود شیپيطورباید يباز. اینتصادق اسانتخابات
ي حاکمه تمایل دارند اوضاع را گان طبقهدوره یک عده از این نماینده

یبا کارشکنگانهندینماازيدیگرجناحکنند و» بهتر«و داده» تغییر«
اتفاق نیادخواهینمو یا انفعال رفرمیستی یا ...روانهتندشاتیگراای
شیگرابارکیشود. تکرار میبه همین شکل هر بار رخهچاین .فتدیب

چپ جناحِبار دیگرگیرد وحاکمیت در این موقعیت قرار میراستِ
هرحالبهـ و گاهی هم گرایشات راست یا چپ افراطی ـهمان دولت

ي انتخابات در درون جامعه براي پروسهبد و بدتر را یدوقطببتوانندباید
ایجاد کنند.

انتظار ترین مهمچیست؟ ي متوسط از نظر حاکمیتقهنقش طب
به صحنه آوردن و تقویت ایدئولوژيِ ي متوسططبقهحاکمیت از

طبقه متوسط ـ بخشی از بین بد و بدتر است. » انتخاب«ضرورت 
کند، از ـ به اشکال مختلف در این کار نقش ایفا میطبقه متوسط

ها آن.مردمآحاد و سرزنشری، تحقدیتهدگرفته تاترسجادیا
، دیپروسه نشواین وارد شما اگر که دنکنیالقا ماین را به مردمدائماً

و مسئول این بدتر شدن شما تر خواهد شدبدتر و خرابهماوضاع از این
رود که با ارجاع دادن هستید. مشارکت فعال این افراد تا جایی پیش می

باري که یک دهشتنتایجبرجسته کردن دائمی جامعه به گذشته و 
گفتن بخشی از حقیقت براي پوشاندن و با یعنی ،جناح ایجاد کرده است

ي قسمی بین با مقایسهمشخصاًوکند؛تالش مینمایی کلیت آنوارونه
هاي گذشته را در جامعه نهادینه دو جناح، موضوع ترس از تکرار دهشت

کرار گذشته را در امروزه هم ما این تالش براي ایجاد ترس از ت.کندمی
.مینیبیمیسیو رئیروحانیدوقطبمورد 

نیاانیدر جرزمان و همافتد این است که اتفاق دیگري که می
يبه قولیتبدـ بخشی از این طبقه ـ متوسطيطبقه،پروسه

یانقالبيکارهاشمردن انقالب و راهاعتباریب،ریتحقيبازونیتر
يرییتغچیکه امکان هدمدیمجامعه بطندر دائماً بخشاین . شودیم

صرف کنیممان را تمام تالشدیما بانیبنابرا؛ ستیساختار موجود ندر 
ـاستدر مقابل ما قرار دادهسیستمکه خود ییهاکانالقیتا از طر

اوضاع را استفاده کنیم تاـها تنها فرصت و امکان موجودآنزعمبه
و اعتراض هم نقدحتا.وجود ندارديگریراه دچون،میکناصالحاندکی 

این این افقی است که باشد.»رسمی«ي هاکانالنیهمقیاز طردیبا
معناي این بهبازهمدمد. در جامعه میدائماًي متوسططبقهبخش از 

این تفکر است. به این معناست که آن را در نیست که خودش بانی
با منافع کالن این طبقهاین تفکرچونکند ـ البتهجامعه تبلیغ می

که ـ ایندارد ـ مشخص است که بانی این تفکرنیزهاییپوشانیهم
است؛ و امکان هیچ تغییري جز امتداد نظم موجود خوردهشکستانقالب 

دست اما با هماستي حاکم بر جهاند طبقهخوقطعا وجود ندارد و ... ـ 
بته در نهایت متحد طبقات میانی و الکردن و مشارکت فعالِ بخشی از 

ي ي طبقهجا باید اضافه کنم نقش برجستههمین.هاکردن تحتانی
متوسط در جریان فکرسازي در جامعه به معناي این نیست که طبقات 

ي دستی طبقهرو هستند. اتفاقا حاکمیت با هممترقی و پیشذاتا تحتانی 
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از دانشِ طبقات تحتانیمتوسط و با تکیه بر ناآگاهی عمیق و محرومیت

شان ـ به اشکال دیگري، وسیعا این سیاسی ـ برخالف منافع استراتژیک
نماید.ي انتخابات میطبقات را هم متحد و وارد پروسه

ي متوسط و خصوصا در مورد نقش طبقهایرانیک مثال ملموس از 
هر بار که طور که گفتمهمان:گان فکري ـ سیاسی این طبقهنماینده

متوسطيآید، یکی از کارهاي همیشگی طبقهپیش میموضوع انتخابات
و در جنبش زنان ایجاد دوقطبی بد و بدتر و تخریب نسل انقالبیمثالً

درون جنبش زنان و » طلباصالح«است. گرایش خواست انقالب کردن
عالوه هر بارناپذیري به شکل خستگیي جنبش زنان خودخواندهفعالین

کنند با سرزنش کردن نسل ر، تالش میبر ایجاد دوقطبی بد و بدت
از فکر کردن به حتارا ي دروغین نسل جوانمقایسهو طرح یکانقالبی

باید از تاریخ عبرت «گویند: این جاعلین تاریخ میانقالب بترسانند.
اش این [نسل انقالبی] انقالب کردند و حاصلها ببینید آنبگیرید! 
ضح است که این دروغی بیش نیست و وا»بینید!است که میشرایطی

حاصل شکست انقالب چون جمهوري اسالمی حاصل انقالب نیست بلکه
و تسلط ضدانقالب بر دستاوردهاي انقالب است. بله! نسل انقالبی اشتباه 

اش عدم مرزبندي با نیروهاي اش انقالب کردن نبود. اشتباهکرد اما اشتباه
وست و دشمن را تشخیص دهد،ز بین دچون نتوانست مر.ارتجاعی بود

نتوانست گام اصلی را براي گرفتن قدرت سیاسی بردارد. ولی متعاقباً
فرعیِ آن طلبان با این ترفند و با عمده کردن اشتباهاتِگرایش اصالح

نسل تالش دارد به جامعه بقبوالند که آن حرکت از بیخ و بن اشتباه بود. 
کرده باشد ـ هاتی هماشتباسال پیش38انقالبی اگر نسلکهیدرحال

و این نقد در چارچوب صحیح آن کردآن را نفی توانینمکه کرده و 
یاسالميسال کارکرد جمهور38اینیطکسانی کهیولباقی است ـ

و ... ستم، شکنجه، کشتار و اعدام يروزشبانهدیبازتولاند و شاهد را دیده
است فاسد پوسیده ودندانخیتا بکارتیجنامیرژدانند ایناند و میبوده

. کنندیمانتیخواقعبهکنند، مییهمراهو کماکان سکوت و یا با آن 
امروزه خیانت آگاهانهاياشتباه کرده اما عدهدرگذشتهاگر نسل انقالبی 

تالش آگاهانه و پاشندیمچشم مردم بهخاك آگاهانهکنند؛ و بسیارمی
چون انقالب ،وجود ندارديگریراه دچیه، چونندیبه مردم بگوکنندیم

دستـباشدیخوبزیاگر هم چـانقالباهدافچون،ستیممکن ن
به همین نظم موجود رضایت داد و از طریق دیبا، بنابراین ستینیافتنی

رفت.پیشموجود يساختارهانیهم
درشرکتیکی دیگر از ادعاها در مورد انتخابات این است که مردم با 

آیا این ادعا واقعیت مشارکت کنند.در سرنوشت خودتوانندیمابات انتخ
معطل هستند، کسانی شانیزندگيهاحداقليکه برایمردمدارد؟ آیا

امروزشان را فردا کنند و است تاشانکردن شکمریسشانکه دغدغه
، ندارندينان خاطریشان اطمماهآخرو ندهیآهفته ،فرداحتا به پس

و نداشتن ییداروی، بيماری، بادیاعتروزمره مثلبا معضالتکهیمردم
رو هستند، کسانی که چنان با معضالت زندگی روبهو...بیمه و درمان

یآگاهدر جهت قدمکیحتاروزشبانهیطدر توانندینمکه درگیرند
حتاتانقشی بگیرندیاسیسی فکري یافعالیتدرایبردارند شانیاسیس

ایجاد شان برايواقعاً گري در تعیین سرنوشتدخالتوز فرصت رکیاگر 
گري کنند، با شرکت شد به شکل واقعی در تعیین سرنوشت خود دخالت

کارکرد از آگاهیهیچکه با مکانیسمیـ انتخابات در سرنوشت خود در 
ایجاد چنین صرفاً اند؟! چون موضوع کرده»گريدخالت«ـندارندآن

ییتوانادیبلکه مردم باواقعی و نه تشریفاتی ـ هم نیست. فرصتی ـ البته 

بنابراین ؛ به دست بیاورندرا هم یاسیمشارکت سسیاسی براي یآگاهو 
در حد تشریفاتی و دروغینی ـ» حق«نیادن چندتوانیمما میایآ

مشارکت در را ادیکاندآناینیا»انتخاب«ـ و برگه زیر انگشت زدن 
!یم؟بدانسرنوشت نییتع

میتصمچیه، در هیچ جاي دنیا،یانتخاباتچیهکه از درونعالوه بر این
اینتیدرنها. بلکه شودینمگرفته سازي براي مردمو سرنوشتمهم
ينقشهکنندتوافق میکه هستندجناحآنجناح و نیاگانهندینما

ن هایی که در آنقشهشان تضمین شود. تا منافعببرندشیکدام جناح را پ
هاي کسب دار و راهي سرمایهطبقهاستراتژیکنه منافع مردم بلکه منافع

حدادي شده است.سود بیشتر و سرکوب طبقات تحتانی 
طرح این .رندیگیممهم را ماتیکه تصمستندیمردم ننیابنابراین 

اند مردم در کجاي دنیا توانستهبیش نیست.ايموضوع در واقعیت شوخی
اکثریت ؟تعیین کنندواقعاًسرنوشت خودشان را از طریق انتخابات

کامالً گري در تعیین سرنوشت خود مردم جهان از دخالت
گذرانند زندگی از سر میعنوانبهآنچهاند و در واقعیت محروم

،نداهمردم انتخاب کردایدنيکجادرشود.ها تحمیل میبه آنقاًیعم
ند که اهانتخاب کرد»یمال«مردمو ستم زندگی کنند؟ آیادر فقر

ند اهافغانستان انتخاب کردمردمآیا؟زدیبرشانبر سريفرانسوهايبمب
ند اهانتخاب کردهیسورایعراق مردمآیا ؟ زدیبرشانبر سرییکایآمربمب 

که ییهاسالحتوسط ایشوند هکشتهاییکایمرآبمباران که یا در اثر 
، سالخی انددادهقرار یمذهبانیادگرایبناریدر اختییاروپايکشورها

؟ سنگسار شونديورزعشقند به خاطر اهانتخاب کردرانیزنان ااآی؟ شوند
وقتی این آیا ...؟کنندبر تنحجاب که ند اهانتخاب کردرانیزنان اایآ

ـ حق زنده ماندن، حق استانسانیحقوقنیترايپایهموضوعات که
یمقض .. ـ بدون هیچ انتخابی نحق داشتن امنیت و .پوشش، انتخاب 

توسط هیچ انتخاباتی ایاستنشدهنییتعاتیانتخابچیتوسط هوشود
شاندر تعیین سرنوشتمردم تغییر نخواهد کرد، صحبت از دخالت 

مند تنها شوخی بیش نیست بلکه دامن زدن به توهمی عمیق و هدفنه
است.

ر ایران:رو دپیشانتخاباتِمورددر ي مشخصنکتهچند
نژادياحمدبا دولت اسیدر قدارد تا تالش ـ روحانی ـیدولت کنون
همان بخشی از نیاالبتهاست که داشتههاییتشرفیپکهثابت کند

طوربهاما اگر ؛ به بدتر شدن اوضاع استدیترس و تهدي ایجادپروسه
یمنکسی ي دولت روحانی را بررسی کنیم،ي چهارسالهکارنامهمشخص

یچهار سال دولت روحانیطیطبقاتشکاف که د نکتمان کدتوان
يطوربهاست یمهماریموضوع بسنیااست.داشتهگیري چشمشیافزا

مجبور داهایاز کاندهرکدامیانتخاباتهايهدر تمام مناظردیدیم که 
یسعهابودند به این موضوع بپردازند ـ از جوانب مختلف ـ هرکدام از آن

و دارندیشکاف طبقاتنیکنترل ايبرایحلراهکهن دهندنشاند داشت
ینمدیگر کدامچیهرایز؛ آنکنترل صرفاً آن بلکه بردننیاز بحتانه 

چند نیایدر طیشکاف طبقاتکه کتمان کنندموضوع را نیاتوانند
و محروم جامعه ریفقيهاکه تودهچنان تشدید یافتهریسال اخ

اي احتمال باروتی که با هر جرقهاند.هشدیبمب ساعتکیبه لیتبد
در دستور ینشیپيهادورهدر که يگریموضوعات دنیبنابرا؛ انفجار دارد

خصوص است؛ بهدادهازدسترا خودتیاهم،گرفتیمها قرارآنکار
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زنان حقوق هاي مدنی و روي موضوعاتی مثل آزاديکه طلب جناح اصالح

داد.و ... مانور می
اولین قربانیان افزایش شکاف ف دیگر باید توجه کنیم که از طر

طور که در تمام جهان فقر فمینیزه همانطبقاتی و فقر زنان هستند، 
هستند که به فقر زنانه شده است و این زنانشده است در ایران هم 

یستممشکالت و معضالت،و شوندیمجامعه پرت يهاهیالنیتریتحتان
زنان،هیخشونت علازجملهاست؛چند برابر شده،شدیموارد هاآنکه بر 

و ارزانيکارها،يکاریبتجاوز، ضرب و شتم،،یخوابکارتن، یفروشتن
این موضوع هم و...و ادیاعت،هاي اجباريموقتی، مادران تنها، ازدواج

.استانکاررقابلیغامروزه
يفردشدنات، کاندیدانتخاباینانیدر جرگریدتوجهقابلنکته

است و در کارتیجنایک یسیرئمثل یکسکهنیااست.یسیرئمثل 
در این که .ستینیشک،از او هستيردجمهوري اسالمیاتیتمام جنا

ي قضاییه هاي کلیدي نظام در قوهنه تنها همواره یکی از مهرهرئیسی
براي اجراي قوانین ارتجاعی جمهوري اسالمی ـ از دادستان تا دادستان

که امروزه با تکیه بر تولیت آستان کل کشور ـ بوده، شکی نیست. در این
اقتصادي آن، در ساختار سیاسی ـ گاهجايقدس و منابع مالی عظیم و 

اي یافته است هم ویژهگاهجاياقتصادي رژیم مبتنی بر ستم و استثمار 
شا او را افآید تابه میان مییمثل روحانيفردکهنیایولشکی نیست.

هانابایخدرخواهندیمهستند که یکسانهانیا:کندیمو ادعا ؛کند
و خواهان شکنجه و اعدام ... (نقل به مضمون)تکارندیجناایبکشند وارید
ها در طی این سالیروحانکند که گویا متبلور میسوال را در ذهن نیا
یدرحال؟استنداشتهمیرژاتیدر جنانقشیچیبوده و هونیاپوزسر د

اش بوده نایاتدستان اصلی جمهوري اسالمی در تمام جاو یکی از همکه
» امام«کسی که افتخارش این است که اولین بار او خمینی را است.

اش زنان را ي کاريخطاب کرده است و یا اولین نفري بوده که در حوزه
درست بر سر زنان کرده است و ...حجاب اجباربهتهدید به اخراج کرده و 

خواهد خودشان را تطهیر کند است که امروز روحانی با افشاي رئیسی می
يکارموضوع این است که جنایتمن این نیست. بحثاما موضوع

؟رسدیميعادبه نظر همه اینشده است ودیکاندیسیمثل رئ
ي دیگري اشاره کنم و بگویم چرا کارکرد خواهم به پدیدهمی

ـ هرچند ندارداینقاط دنگریا انتخابات در دی بفرقرانیانتخابات در ا
داراي ایدئولوژي وضوحبهتئوکراتیک و دولتجمهوري اسالمی یک 

،یراست افراطایامروزه در سراسر دنکهموضوع این است .اسالمی است
یا که یو تمام کساناست؛گرا رشد کردهواپسيهادهیو اسمیفاش

و مردمتیبشريبراکارانهتیجنايهابرنامهایکارندتیخودشان جنا
شانيهابرنامهتمامو با وقاحتندیآیمبه صحنه ،دارندکشور خودشان

.دهندیم»يرأ«ها و مردم به آن؛گذارندیمزیميرا رو
ها و ، نقشههادهیابا کایمرآمثل ترامپ در يفردخاطرنیهمبه

انتخابات يوارد صحنهو ...نژادپرستانه و ضد زن،فاشیستیشعارهاي
گذارد و به همین خاطر خود را روي میز میفاشیستیي و برنامهشودمی

نیآخرتا در فرانسهلوپننیمثل ماریکس. یا شودیمانتخاب هم 
يرأو رودیممردم باال »يداهایکاند«از یکیعنوانبهانتخابات يمرحله

.آوردیم
آنتیجناستمیساین در ه است کنیادهندهنشاناتفاقات نیا

يهابا برنامهکارتیجناگانهندیشده که نمازهیچنان نرمال

بسیار عادي وارد مردم »گانهندینما«عنوان به، فاشیستی
به از پایینفاشیستیجنبش کیحتاو شوندانتخابات میيعرصه

شرایط ایرانمشخص برریتأثواستیجهانروند نیا.دهدیميرأهاآن
هاي چند افشاگريبا حتایسیرئمثل یشخصشده،باعث که داردهم 

دیکاندرانیدر اي شصتسال اخیر در مورد نقش او در کشتار دهه
.شودانتخابات 
کاري بپردازم که هم کارزار زنان باید به راهکارراهعنوانبهانیدر پا

نبش زنان قرار جکارِدستورِآن را در مقابل خود قرار داده و هم باید در 
کار را در مقابل خود این راهزنان،علیه خشونت باکارزار مبارزه گیرد. 

در کهنیايجابهمیمعتقدماقرار داده و در پی عملی کردن آن است. 
مبارزهيبرایدانیبه ملیانتخابات را تبددیبا،میکنانتخابات شرکت 

این میتحروه بر از سکوت و انفعال باید عالبه دورچنین همکنیم.
نیزمکنیم تا مبارزه را بهیفرصت مبارزاتکیبه لیتبدموقعیت را

. باید این وارد بازي شویمبرگردانیم و نباید در زمین حاکمیتمردم 
ستیز زنبن دندانرژیم تا کیيافشاموقعیت را تبدیل به فرصتی براي 

حتاداده و زنان قراریفرودستخود را بر حکومتيهاهیپاکنیم که
لیدلنیبه هم. به اهتزار در آورده استخود را بر تن زنان سیاسیپرچم

طور مشخص با خشونت علیه زنان در سطوح و اشکال زنان که بهکارزار 
موضوع انتخابات خود را بهمبارزاتکند، یکی از مختلف مبارزه می

این اختصاص داده است. نه چون ما مثل کسانی که افق محدود دارند
از بلکه ما گري در اوضاع ببینیمو دخالت» ي سیاسیاوج مبارزه«دوره را 

کنیم تا این فرصت محدود هم براي افشاي جمهوري اسالمی استفاده می
بگویم: در این انتخابات شرکت نکنید! این انتخابات یعنی انگشت زدن در 

ست؛ کار اجنایتخون مردم و تأیید کردن سیستمی که تا بن دندان
قوانین ضد کردن ستیز، یعنی تأیید یعنی تأیید کردن یک سیستم زن

ها در ایران تسرکوب و کشتار ملی، یعنی تأیید کردنییوسطاقرونوزن
ترك، کرد، عرب، بلوچ ...)، یعنی تأیید کردن کشتار هزاران افغان، (

زندان، یعنی تأیید وشکنجه،زندانی سیاسی، یعنی تأیید کردن کشتار
تأیید ااین جنایات رتنهانه... ما یخوابکارتنو یگورخوابردن ک

ي هاگوییم با انگشت زدن زیر برگهپرده به مردم میبیکنیم بلکهنمی
دادن به تیمشروعبه جمهوري اسالمی مشروعیت ندهید! انتخابات

پیشه. این رژیم جمهوري اسالمی یعنی افزودن به عمر این رژیم جنایت
ایسته انتخاب کردن نیست، بلکه فقط و فقط یک انتخاب در شتنهانه

سرنگونی انقالبی جمهوري اسالمی است همآنتوان کرد، مقابل آن می
است.در ایرانکه اولین قدم براي رهایی زنان

۲۰۱۷مه ۱۴
،یخشونت دولتهیکارزار مبارزه عل«یبحث و گفتگو یجلسهدومین* 

ع در اتاق پالتاکِی ۲۰۱۷مه۱۴کشنبهروز ی»رانیدر ابر زنان یو خانگیاجت
این کارزار برگزار گردید.

»چرا نباید در انتخابات رشکت کرد؟«عنوان این جلسه: 
ان جلسه:  »فریبا امیرخیزی«و » شیوا سبحانی«سخ

توانید در لینک زیر بشنوید:جلسه را میاینصوتیهایفایل
https://goo.gl/vfG1Aw



های سازمان زنان هشت مارسفعالیتگزارش خبشی از
در کشورهای خمتلف»روز جهانی زن«هشت مارس ـمبارزاتاز 

مارس11شنبه / زن در لندنیگزارش مراسم روز جهاناي از چکیده

مارس در لندن برگزار ۱۱شنبه روزیییپراهمارس روز جهانی زن، یک ۸مناسبت به
بود که »زندیخیبرمزن ونیلیمکی«فمینیستی سازمانِ یییپراهاین یبرگزارکنندهشد. 
یمجشن »مردانه«خود را با هدف مبارزه با خشونت سیتأسدهمین سالگرد زمانهم
، !»ودسازی جنسی زنان باید ممنوع شناقص«:دادندیمشعار کهیدرحالان زن... تگرف

بله یعنی ؛رومیمو هر جا پوشمیمهر چه «، !»گر هیچ توجیهی نداردمرد خشونت«
، !»زنان متحد شوید تا شکست نخورید«، !»نه به خشونت«،»بله و نه هم یعنی نه!

ما فعالین و ...و !»نه به تجاوز، نه به آزار جنسی«، !»میخواهیمامن یهاابانیخما «
، نیز بر زنانخشونتمبارزه با کارزار نیچنهممارس و ۸ن داران سازمان زنادوست

عی در ایران«همراه با ب ،»کمپین برای مبارزه با خشونت خانگی، دولتی و اجت
پوند کمک مالی، در طول این ۴۳حدود یآور جمع، هیاعالم۱۰۰۰پخش وسیع حدود 
و »ارزه، تولد یک کارزارچهل سال مب«یهیاعالمشامل هاهیاعالممسیر راه پیمودیم. 

..مارس روز زن بودند.8هر دو به مناسبت »انقالبدو مبارزه، یک هدف، «یهیاعالم
! به نام برشیت! ما تن به یک نه«به زبان انگلیسی با مضامین ییپالکاردهاچنین مه

را روشن یاسالمزنان در خیابان تکلیف جمهوری «، !»آمریکای فاشیست نخواهیم داد
، !»و برای آن خواهیم جنگیدمیاآمادهما «،!»بدن من حق من است«، !»ند کردخواه

سیستم « امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی مردساالرزنان جهان برای در هم شکس
به گردن ...و »د!واهد بود اگر حتا یک زن رها نباشرها نخکسچیه«، !»متحد شوید

یییپراهرشکت کردند. این یییپراهر در این نف۵۰۰۰حدود رفتههمیرو ... داشتیم
از رانانسخنمثل همیشه ازآنپسپس از دو ساعت در میدان ترافالگار پایان یافت. 

ی یهابرنامهپرداختند و شانیهاهیانیبمختلف به خواندن یهاگروهکشورها و  ه
ام برنامه هشامل اجرای موسیقی همراه با خوانند ی صفحهاز یک زمانهمگی بود. 

ن تظاهرات و رشکت زنان از . ایدشیمتلویزیونی بزرگ در میدان پخش شیا
دیگر بر روی این حقیقت انگشت گذاشت که زنان برای بارکیگوناگون یهاتیمل

یمردساالر یدار هیرسماکه سیستم شانبا عاملین اصلی خشونت و فرودستیمبارزه 
.اندشترسنو هم ،استبرجهانحاکم 

انگلستان–) افغانستان- ایران(مارس۸فعالین سازمان زنان 
انگلستان-فعالین کارزار مبارزه با خشونت

مارس8شنبه / چهار(آلمان)در برمن»زنیروز جهان«به مناسبت پیماییراهگزارش اي از چکیده
و هاگروهریبه همراه سامار،یهم مثل چند سال اخامسال
به یییپراه» کنفرانس زنان شهر«یدهندهلیتشکیهاتیشخص

ازبعد۴. قبل از ساعت میکرده بودیز یربرنامهروز زن مناسبت
یهارشتیتم،یشهر جمع شدیاز مناطق مرکز یکیدر، ظهر
رخ یر ییتغچیزنان هیبدون مبارزات انقالب«با شعار رنگهم

ها را بازم،یدیرا پوش»نخواهد داد. زنان ریو در کنار سامیکردب
.میرشوع برنامه آماده کردی، خود را براکنندهرشکتو مردان 

انیآغاز شد که تا پایدیرشوع برنامه باران شدقیدقانیاولاز
روز زن، مربوط به سازمان زنان یهاهیاعالمبرنامه ادامه داشت. 

اعالم ازبعد...میمردم پخش کردنیبمارس و کارزار زنان را۸
خود را در امیپهرکدامافتندیفرصت گانهکنندرشکتبرنامه، 
برسانند. نیریآزاد به گوش ساکروفونیمقیاز طرقهیچند دق

آمدخوشقسمت بعد از نیمارس هم در ا۸نیاز فعالیکی
قرائت یمارس را به زبان آملان۸ی هیانیاز بییهابخش،ییگو

کرد.
ساعت به مینحدوداً که هاامیپول بعد از خواندن بخش ا... 

شهر آغاز شد. یمرکز دانیبه سمت میییپراهد،یطول انجام
ام طول مس از یو کردیبه آملانییشعارهایییراهپریدر 

. شدیم، تکرار شدیمحمل نیماشکیکه با یقو یبلندگو قیطر
یباد همبستگرتدهگس«، »یآزاد،یزن، زندگ«مثل: ییشعارها

از وحدت و مبارزه زنان و...لیشعر کوتاه در تجلکیو » !یهانج
قسمت هم نیبخوانند. در اکوتاه خود رایهاامیپفرصت داده شد که گانهکنندرشکتبه گریدبارکیم،یشهر که مطابق برنامه ما توقف داشتیمرکز دانیمدر... 

د که مورد استقبال قرار گرفت.مارس خوانده ش۸سازمان زنان هیانیاز بیگر یدیهابخش
برمن-افغانستان) -رانی(امارس۸زنان سازمان
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بلژیکزن در یروز جهانمبارزات به مناسبتگزارش اي از چکیده
 روز جهانی زن«گزارش آکسیون اعتراضی و کنفرانس به مناسبت / بروکسل -مارس4شنبه«

سازمانعمالً شد که برگزار» مارش زنان«این آکسیون با فراخوان  های شامل اک
فعالین ها و سبزها)، سوسیالیست(رسمی زنان در بلژیک و برخی از سندیکاها 

ما هم ضمن صحبت با .. شد.... میزنان بدون برگه، سازمان زنان عرب وتشکیالت
کارزار مبارزه با خشونت «مان در مورد روز جهانی زن و معرفی هایها بیانیهآن

را به زبان فرانسه، انگلیسی و ندرلندز پخش کردیم و با جمع » نان در ایرانعلیه ز 
یی کوتاهی به سمت محل کنفرانس داشته باشیم. بیش از همراه شدیم تا راه پی

نفر با شعارها و پالکاردهایی در مورد حقوق زنان به راه افتادیم و از ۲۰۰
رکت کردیم. حضور این های شلوغ مرکز شهر به سمت محل کنفرانس حخیابان

ها را جلب جمع با شعارهایی در دفاع از حقوق زنان توجه عابرین و توریست

کرد.می
آن بر ریتأثکشی اقتصادی و ریاضت«در محل کنفرانس بحث اصلی در مورد 

کشی بر زنان در سطح جهانی بود. ابتدا بیالنی از تأثیرات ریاضت» زندگی زنان
... شکاف طبقاتی و فمینیزه شدن فقر تأکید داشتداده شد که روی عمیق شدن

های روز زن ما هم نتوانستیم تا انتهای برنامه و بخش میزگرد به علت تراکم برنامه
کنندگان پخش کردیم و مان را بین رشکتانیم اما فراخوان به آکسیون و جلسه

به  روی که همه با» کارزار علیه خشونت بر زنان«همچنین فراخوان پیوس
فت کردند.اگشاده آن را دری

بلژیک-افغانستان) -فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران 
فعالین کارزار مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران

زنیروز جهان«به مناسبت یاعتراضونیگزارش آکس/ بروکسل -مارس8شنبه چهار«
روز زن، آکسیون اعرتاضی یمبارزاتاولین حرکت 

حق «، با مرکزیتمقیم بروکسلان لهستانیزن
خودشان یها در فراخوان اولیهبود. آن»نیجنسقط

دهی مبارزه در اعالم کرده بودند که در حال سازمان
خواهد قانون مقابل دولت لهستان هستند که می

بازگرداند. ۱۹۹۳های از سالشیپبهرا نیجنسقط
ای خارج ها به تالش زنان بلژیکی بر همچنین آن

در قانون اشاره جرائمی از حیطه» نیجنسقط«کردن 
...داشتند

بعدازظهردوازده تا یک و نیم ساعت این آکسیون از 
بیش با رشکت (میدان شومان) اروپا پارملاندر مقابل 

یکییکیهای مختلف بارش باران زنان از ملیتباوجودبرگزار شد.صد نفراز 
و بخشا مردان لهستانی، بلژیکی، فعالین نانز رسیدند.به محل تجمع می

)، زنان کرد Pussy Hatسندیکایی، معدودی از فعالین احزاب و زنان آمریکایی (
های زنان در بلژیک و ... زنان لهستانی با شور و شعف و ترک، فعالین سازمان

–که ما فعالین سازمان زنانی ایرانی گفتند و از شنیدن اینآمد میبه همه خوش
افغانستانی هستیم بسیار متعجب و خوشحال شدند.

عی و خانگی علیه «بکهیدرحالما ... کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجت
را همراه داشتیم. شعارهایی در مورد حق کنرتل زن بر بدنش را » زنان در ایران

ش زار، مبارزه با جنبمان در مورد کار هاینیز به همراه داشتیم و بیانیه
های و دعوت به آکسیون روز شنبه را هم به زبان» روالیفزپ«گرای واپس

یت از حق گانهکنندرشکتکردیم. اکفرانسه، انگلیسی و ندرلندز بین جمعیت پخش می . داشتنداش به همراه و حق کنرتل زن بر بدننیجنسقطشعارهایی در ح
ایندهدر مخالهاییشعارهایی علیه ترامپ و همچنین عکس ی فاشیست لهستان در پارملان اروپا.فت جدی با 

ام زنان و مردانی که در این ب حتاای که عابرین و وسایل نقلیهگرکسیون رشکت داشتند از ابتدا تا انتها با شور و حرارت در مقابل نگاه کنجکاو و پرسشآ ا وجود بارش باران 
ایش گذاشترادیکالکردند، شعارهایای توقف میحرکت لحظهحال در  زنان ایرانی تشکر کردند و مشخصاً شان از حضور همه و . زنان لهستانی در پیامدنو پالکاردها را به 
زنان ایرانی برای همبستگی با ما اینکنندهدلگرمگفتند که این بسیار بارهاهمبه شکل فردی حتا ..جا هستید.بود که ش

بلژیک-افغانستان) -ایران فعالین سازمان زنان هشت مارس (
فعالین کارزار مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران



41هشت مارس شماره|۳۶
زنیروز جهان«به مناسبت تظاهراتگزارش / بروکسل -مارس8شنبه چهار«

دهی سازمان»Non Mixte«و با ابتکار عمل زنان بعدازظهراین تظاهرات روز چهارشنبه 
بان بیایند. در فراخوان این گروه آمده بود که هدف مارس به خیا۸شده بود تا زنان در روز 

روز چهارشنبه و علیه فرودستی زنان است... ی زنان برای برابری جنسیتیتقویت مبارزه
یت از ۱۶:۳۰ساعت  ما فعالین سازمان زنان هشت مارس هم خودمان را از آکسیون در ح

دقیقه زیر بارش باران ۳۰ود به مدت حدرساندیم. رشوع تظاهراتمحل زنان لهستانی، به
در حال باهمهای شاد و پرانرژی با هیجان صورتمنتظر ماندیم. زنان و دخرتان جوان با 

... مان بودهایو فرصت خوبی برای آشنایی بیشرت و رد و بدل کردن بیانیهگفتگو بودند
بودند.ترکنندگان بسیار جوانحضور مدیا نسبت به آکسیون قبل کمرت بود اما رشکت

بزرگهم با ما عی و خانگی علیه زنان در ایران«ب » کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجت
» دیگری!کسچیهبدن من حق من است، نه دولت، نه مذهب و نه «و شعارهایی از قبیل 

و ... با جمعیت همراه شدیم.» هر زنی مالک بدن خودش است!«و 
خواهد مرا آزاد ی«، »تخاب من! دهنت رو ببند!بدن من! ان«جمعیت شعارهایی مثل 

ما همگی ضد مردساالری «، »بدن من! انتخاب من! آزادی من!«، »توانم!کنی! من خودم می
بچه اگر بخواهم! هر زمان که خودم بخواهم! «، »رسنگون باد دولت مردساالر!«، »هستیم!

کان.... به راه افتاد» ..خیابان مال کیست؟ مال ما!«، »با هر که خودم بخواهم! از ما ک
با تعجب هایی که مقابل توریستکردیم؛ ازعبور میمسیر پرتردد و توریستی مرکز شهر

بروکسل شهرجنوبی ایستگاه ر انتهای مسیر در کنارد.. .سعی در ضبط تظاهرات داشتند
یکی از ...های یکدیگر را بشنویمیم تا حرفهمگی حلقه زد» رزا لوکزامبورگ«کنار میدان 

اول باید تولد جنبش نوین زنان را جشن «فعالین سازمان زنان هشت مارس هم گفت: 
های رسارس جهان را تسخیر کردند. ژانویه امسال خیابان۲۱بگیریم و حضور زنانی که روز 

جا هستیم تا بگوییم زنان در کشورهایی مثل همچنین در کنار جنبش جهانی زنان ما این
زمان باید با بنیادگرایان کنند بلکه همداری امپریالیستی مبارزه میبا رسمایهتنهانهایران 

آییم که خشونت علیه زنان قانونی است: مذهبی رودررو مبارزه کنند. ما از کشورهایی می
زنان ایرانی شعنوانبهحجاب اجباری، ازدواج اجباری و قتل ناموسی ... قانونی است و ما 

با ما اعالم تنهانهکنیم. به ما بپیوندید! رزه با خشونت علیه زنان دعوت میرا به کمپین مبا
ند خواهیم شد ...همبستگی کنید بلکه به انقالب بپیوندید! با هم قدر

بلژیک–افغانستان) -فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران 
فعالین کارزار مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران

 زنیروز جهان«به مناسبت یاعتراضونیگزارش دو آکس/ بروکسل - مارس11شنبه«
12آکسیون اول: ساعت 

ما فعالین سازمان زنان هشت مارس در بلژیک در چارچوب هرسالامسال نیز مثل 
آکسیونی به مناسبت روز جهانی زن سازمانپلتفرم زنان هشت مارس در بلژیک«

دهندگان کسیون و این پلتفرم برای سازماناین آ دیتأکدهی کرده بودیم. اهمیت و 
آن در این است که تالش دارد نیروهایی را گرد آورد که مرزبندی سیاسی روشنی با 

داری امپریالیستی و بنیادگرایی گرای پدر/مردساالر یعنی رسمایههر دو نیروی واپس
زنان،بیانقال یمبارزهبدون«مذهبی دارند. این پلتفرم امسال هم با شعار محوری 

..فراخوان داده بود.»* !نداردوجودتغییریهیچامکان
ن ابتدا توجه اخوشبختانه ... مان که های یک دست. ما با لباسجلب شدعابرینز ه

عمدتاً ها رفتیم و آنشعارهای مبارزاتی روی آن نوشته شده بود به استقبال آنان می
های سازمان زنان هشت مارس در م بیانیهما هکردند.استقبال میها بیانیهگرفزا

یت از مبارزات زنان و مردم در آمریکا و ... و فراخوان  کارزار «مورد روز زن و ح
عی و خانگی علیه زنان را به شکل گسرتده و به » مبارزه با خشونت دولتی، اجت

دند با کر میتأملهای مختلف پخش کردیم. بسیاری از زنان و مردان با دیدن ما زبان
ها سوال میها را دنبال میدقت عکس ای کردند. عدهکردند و در مورد شعارها و ب

اینمی ای کنجکاو بودند بدانند ربط مبارزات ما و جا هستید؟ عدهپرسیدند چرا ش
های خشونت علیه زنان چیست؟ و ...قطار عکس

14آکسیون دوم: ساعت 
رساندیم جایی » پالس دو ال مونه«ه مرکز شهر خودمان را بجمعاً بعد از آکسیون اول 

که قرار بود زنان ُکرد آکسیون داشته باشند و پلیس باز هم با وجود درخواست اجازه 
این آکسیون هم هرچند برگزارکنندگاناما با پافشاری ؛ کردآکسیون با آن مخالفت می

بلژیک به بروکسل آمده بودند با اجرای موسیقی و رقص کُردی جمعی زنان و دادن شعارهایی به زبان برگزار شد. زنان و مردان که از شهرهای مختلفیخوببهکوتاه اما 
کردند...مان را دریافت میهاینیهشدند و بیاکردند و بسیاری از عابرین با تعجب به جمع نزدیک میکُردی توجه عابرین را جلب می

فعالین کارزار مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران/بلژیک-ن) افغانستا-فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران 



41هشت مارس شماره|۳۷
 زنیروز جهان«بحث و گفتگو به مناسبت يگزارش جلسه/ بروکسل - مارس11شنبه«

ام فعالیت ها و مارس در صحبتی که با دیگر سازمان۸ها و مبارزات روز جهانی زن / در کنار 
ی بحث و گفتگو در همین روز ترتیب بدهیم. جلسهفعالین داشتیم تصمیم گرفتیم تا یک 

تر به این نتیجه رسیده بودیم که باید عالوه بر تالش برای بودن و ماندن در خیابان و پیش
که تقویت جنبش در خیابان، به بحث در مورد جنبش زنان هم دامن بزنیم. زنان عالوه بر این

و بحث و مبارزه کنند، باید در مورد روی خود صحبت باید در مورد حقوق و مبارزات پیش
اسرتاتژی، افق و اهداف جنبش زنان، نقش جنبش زنان و چگونگی تقویت مبارزات زنان در 
کشورهای مختلف و ... هم بحث کنند و نظرات و تجربیات یکدیگر را بدانند و به کار ببندند و 

» کمک رسخ«مک سازمان های مختلف به کتراکم برنامهباوجود... در پاسخ به این رضورت 
(سازمان مبارزه برای آزادی زندانیان انقالبی) و سازمان زنان سوسیالیست (زنان ترک و کرد) یک 

کردیم.یدهسازمانی بحث و گفتگو جلسه
ها را طلب کن! نقش جنبش زنان از ایران تا بین باش! ناممکنواقع«عنوان برنامه این بود: 

ببینیم و یک نفر از » Sacco-Vanzetti«را در سالن گریکدی۱۹٫۳۰و قرار بود ساعت » آمریکا
ایش مستند کوتاه (خیزش زنان » زنان سال صفر«سازمان زنان هشت مارس و یک نفر از سازمان زنان سوسیالیست به بحث بپردازند و دیگران هم وارد بحث شوند... جلسه با 

گیری یک رژیم سال پیش در چنین روزی برای مبارزه با حجاب اجباری و علیه قدرت۳۸صویر زنانی که مصمم و پرشور، علیه حجاب اجباری)* آغاز شد. ت۵۷ایران در اسفند 
تاریخ چنین مبارزهواپس ای متأسف بودند...گرای اسالمی به خیابان آمده بودند، حارضین را متعجب کرده و به هیجان آورده بود و البته همگی از ندانس

ان  های سنتی سابق را ی ارتجاعی گفت که امروز زنان باید خودشان در صف مقدم مبارزه بایستند و نباید نقشزنان سوسیالیست در پاسخ به اهمیت مبارزه با دو پوسیده... سخ
امروز آلرتناتیوی برای زنان است.شان در مقابل داعش ادامه دهند. حضور زنان مبارز و انقالبی اهمیت باالیی دارد و مبارزه زنان در روژاوآ و مسلح شدن

ان سازمان زنان هشت مارس گفت هدف جلسه امشب بررسی مبارزات زنان رژاوآ نیست اما ضمن همبستگی، نباید مبارزات زنان مسلح در روژاوآ را در پاسخ به این بحث سخ
در هند اما هامروز حتا، در مبارزات ضد فاشیسم در اسپانیا و ایتالیا، ویتنام، شوروی، چین و اند در جنگ جهانیگرفتهآلیزه کرد. زنان در طول تاریخ بارها اسلحه به دستایده

آلرتناتیو صحبت کنیم که عنوانبهتوانیم از روژاوآ این مبارزات متضمن رهایی زنان است یا این مبارزات هدف مشارکت در قدرت را دارد؟! وقتی میسوال این است برای چه؟ آیا 
نیست...باقدرتحضور زنان در کنار یا در رشاکت رصفاً داری امپریالیستی چیست؟! و معنای آن برای رهایی زنان چیست؟! موضوع لرتناتیو رژاوآ در مقابل رسمایهبگوییم آ 

فعالین کارزار مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران/بلژیک-افغانستان) -فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران 

مارس11) / شنبه آلمان(دوسلدورفدر» زنیروز جهان«آکسیون به مناسبت زارشگ
ع،یخشونت دولتهیکارزار مبارزه عل«در چارچوبزنیامسال به مناسبت روز جهان که »رانیبر زنان در ایو خانگیاجت

.میکردبه کار آغاز گر،یف همراه با زنان ددر شهر دوسلدور را آغاز کرده بود، در اروپا و کانادا یرسارس یدهسازماننیاول
ادامه داشت. بعدازظهرتا ساعت دو مارس۱۱صبح روز شنبه ازدهیساعت از درندورف یمنطقه،مراسم در مرکز شهرنیا
روز نیبه مناسبت ادهیسازمانو یها مسئول خربدهاز آنیکیبود که یامسال حضور زنان افغانستانآکسیونیگهژ یو
د.بو 
ع،یبه هر نوع خشونت دولتدنیبخشانیپایزنان در رسارس جهان، براگریبا دوندیدر پران،یزنان اما ، یو خانگیاجت

ودآکسیون خشونت دیتشدیعامل اصلعنوانبهیاسالمیجمهور میرژهیعلما مبارزه دیتأک. میروز هشت مارس را برگزار 
بینیم؛ به همین دلیل با یترامپ/پنسزیستزنتیغابهو یستیفاشمیرژهیز مبارزه علاجدا در ایران بو که آن رابر زنان

بود.هم همین موضوعما با رهگذرانیاصلکردیم و بحثیو همبستگتیحمبارزات زنان در آمریکا اعالم 
نوبت چهاردر میبود، توانستشدههیتهام ال پ د و کوراژ آزاد که از طرف سازمان چِپ یبلندگو در این برنامه از طریق 

.مییامطرح سمیو فاشسمیالیامپر،یمذهبیایادگر ینظرات خود را در مورد بن
و در خدمت وقفهیبیِ انقالبیهاشکال خشونت بر زنان بدون مبارز ازکیهر هیکه مبارزه علتأکید کردیم موضوع نیابه

،کندیمدیبازتولو دیزنان را تولهیعلانهیم برجهان که خشونت وحشحاکیدار هیمردساالر رسماکل نظام یبه رسنگون
برانیبدون نقطه پاپذیر نیست.امکان مورد یزنچیهدر آن ساخت که ینینویهامعجتوانیمرد بر زن، تیمالکگذاش

.ردیخشونت و ستم قرار نگ
گذر تقدیم زنان رهبهی را که همراه آورده بودند،رسخیهاگل،جا حضور داشتندکه همراه مادران خود در آنیکودکان

وارد بحثو کردندیمنگاه هینرشزیپالکاردها و میرو یبه شعارهایکنجکاو با و آمدندیمما یسو بهکه کردند. کسانی می
هاجا حضور داشت با این بچهدخرت افغانستانی که همراه مادر خود در آن.ندشدیم

مشارکت کرد.یکمک مالآوریجمعخش گل به زنان ودر پشد وهمراه 
یخوبریتأثیولنبود،ادیزامسال تعدادکهنیبااو میکرده بودجادیایپرشور و فعالجو
.مردم و زنان گذاشتیرو 
ابانیدر کنار هم به خ،روزنیادر مختلف یهاسازمانو هاتیملزنان از گریهمراه با دما

یکه با زور پدر/مردساالر یدار هیرسمایتحاکمیستیجو فاشنیاهیعلصداهمتامیآمد
و دهیدزنان ستمیو از همهکنیم؛بلند مان رااعرتاضادیفردچیپیمزنان نسخه هیعل

نیاشرتیهر چه بیباقدرتمیهمراه باشند تا بتوانارزهمبنیکه در امیمردان خواست
.میرا ادامه دهمبارزه نیل زنان از ستم اکامییرهاو تا دهیرا در هم کوبسمیفاش

دوسلدورف- )افغانستان–رانیزنان هشت مارس (اسازمان
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مارس8هلند / چهارشنبه در» زنیروز جهان«آکسیون به مناسبت گزارشاي از چکیده

هشت مارس آمسرتدام متشکل از یبرگزارکنندهیتهیکم۲۰۱۷مارس ۸چهارشنبهروز
شهر دام دانیدر میابانیخونیزن آکسیوناگون زنان به مناسبت روز جهانتشکالت گ

...د آمسرتدام هلند برگزار کردن
زن، یروز جهانیخیتارتیاهمیدر راستایکوتاهامیابتدا پبرگزارکنندهیتهیکم...
یهااستیس،گوناگونیزنان در کشورهایعو اجتیاسیستیو موقعطیرشا

عترسختطیلت هلند نسبت به رشادو یضدانسان ،یو درمانیشدن خدمات اجت
یفردا«یگروه هام،یکشور اشاره کرد. بعد از خواندن پنیدر ایو زندگیپناهندگ

ام یهااستیسدر اعرتاض به » رسخ هاامیپغلط دولت هلند رسود خواندند. بعد از ا
ها و یییپبه سمت سالن برنامه رشوع به راهتیو رسود جمع یهاعکسکردند. ب

نیاز عابریتعدادکردیمرا به سمت ما جلب نیتوجه عابر، زنان، مشعل و دادن شعار
یمتیبا عالمت دست و سوت و بوق زدن ما را حیو تعدادوستندیپیمبه ما 
...کردند

یروز یپسالگرد نیام۱۰۰امسال به مناسبت،سالندرتیجمعشرتیبهرچه با حضور ...
یاز چگونگیکوتاهیخچهیتار،یستیداشت مبارزات جنبش کمونیانقالب اکترب و گرام

زن همراه با یروز جهانعنوانبهمارس ۸روز شناختیوجود آمدن و به رسمبه
از یزن هلندنیاز فعالیکیانیدر پا...از انقالب اکترب ارائه شدیر یپخش تصاو

ضمن مضاء کنندگان کارزار ضد خشونت...مارس و از اسازمان زنان هشت دارانهوا
سازمان زنان هشت مارس و یمرکز یهیاز اعالمیبخش،زنیداشت روز جهانیگرام

آناز تیحکارزار به تیاهما تأکید بربرا خواند وکارزار ضد خشونتیهیانیب
یدو قطب ارتجاعدر مقابلاننکته که زننیبه ایکوتاهاریپرداخت. او در وقت بس

..کرد.دیتأکاشاره و اندستادهیایمذهبییادگرایو بنیستیالیامپر
بدن من حق من «در رابطه با یشیاینامیزن سورکییبخش هیادامهدر

نیمن هستم و انیکه ادادیمتنش نشان یهاانداماو با اشاره به .کرداجرا!»است
شاد یهاکیموزمراسم با پخش انی. در پامیریبگمیبدن خودم تصمیبرادیمنم که با

.دیرسانیو رقص به پازندهطوربه
هلند- افغانستان)- رانی(ازنان هشت مارسسازمان

مارس12یکشنبه /(کانادا) تورنتودر» زنیروز جهان«به مناسبت مراسمگزارشاي از چکیده
بزرگیهااز سالنیکیدر مراسمیمارس۱۲روز ، زن در تورنتویجهانروزبه مناسبت 

کارزار زنان نیمراسم که با همت فعالنی. ابرگزار شدنفر ۸۰از شیبا رشکت بیشهردار 
کوتاهمراسمد ... خشونت برگزار شهیعل نویبرنامه میمجر یهلیوسبهکه یبا م

...دیخوانده شد آغاز گرد
ان مستوره الوندکوهنیولا انمطیدانشجو یسخ یالعات زنان و فعال کارزار زنان سخ

...آن ارائه دادلیزنان و دالهیدر مورد رشد خشونت علآمارخود را با فاکت و 
یِ رو شیپزیمطالعات زنان و فعال کارزار زنان نیدکرتایدانشجو ایپس از آن مژده جو

عیهاجنبشگریبه دوسیپیجنبش زنان را در گرو  سمیضدفاشجنبشژهیوهبیاجت
...دانستیدار هیو ضدرسماسمیسار و ضد

از اشعار فروغ یکیاز یادکلمهخود یرایگرم و گیکارزار زنان با صدانیاز فعالدیناه
.ارائه دادشکنسنتو روشیپشاعر بزرگ،نیفرخزاد ا

نتایآناهسپس اننیاز فعالیرح کرد.یسازمان زنان هشت مارس و فعال کارزار سخ
انتایآناه یبرادیو بامیبریمبه رسیر یخطاریکه ما در اوضاع بسگفتخود یدر سخ

که ردیشکل بگیو مردساالر سمیفاشهیعلعیوسیاوضاع کارزارهانیبه اییگوپاسخ
یانقالب باز کند. برایو راه را برااوردیبهاابانیخزنان را به یتودهنیترعیوسبتواند

گذارندیمگوناگون جلو یهاحلراهشونت بر زنان اقشار طبقات گوناگون خهیمبارزه عل
جوشان فشانآتشکیزنان یلهأمس...در مقابل هم قرار دارندحلراهدو تیدرنهاکه 

و متشکل تحت آگاهانهکهیدرصورتفشان و گسل تشآ نیاست و ارانیدر جامعه ا
عییبه سزانقش تواندیم، عمل کندیستیکمونیرو ینیرهرب  ندهیآیدر انقالب اجت

امیکارزار زنان پنیافغانستان و از فعالیحزب همبستگیغفار سخنگو یلیس...کندیباز 
یخود گفت تا زمانامیارائه داد. او در پپیاسکاقیاز طرمراسمنیه ابخود یهمبستگ

و میبجنگیمذهبییادگرایبناید باما هم ب...مییبگوکیترببه همدیما نبابرندیمبه رسیو خانگیان دولتستم ستمگر ریزنیدر افغانستان چنژهیوبهکه زنان در رسارس جهان 
د.اندرآوردهکه کشور ما را به اشغال خود هاستیالیامپرهم با 

از شهرزاد یکار رییتغیرقص برالمی، فازآنپس.. .گرم خود خوانداریسبیبا صدارا یبهبهاننیمیسشاعر بزرگاز»منشناسمیمرا یزن«جنبش زنان شعرِ نیاز فعالنایم...
ایارشد عیخانوادگیزنان در زندگاین ازکیهر کهییهایسختموانع و ،کردی شمرگهیپزناننسل ازمستند با مصاحبه با سهلمیفنیا...درآمد شیبه  یاسیو سیو اجت

نیاز فعالتایآزیبایزیبا صدایقیموسینوبت، اجرالمیپس از ف...موانع بشکنند نیایکوشسختتوانسته بودند با تالش و چگونه کیهره کدهد و این، نشان میخود داشتند
...دگانش در برنامه رشکت داشتنهکه همراه گروه نوازندرسیدجنبش زنان

عی و خانگی بر تورنتو–یرانزنان در افعالین کارزار علیه خشونت دولتی، اجت
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گانهها هزار نفر علیه راسیسم و در دفاع از پناهندگزارش تصویري تظاهرات ده
 (انگلستان)لندنـ مارس 18شنبه

آوریل22به ـ بروکسل (بلژیک) / شنتجمع اعتراضی در دفاع از علمزارشاي از گچکیده
هان شاهد یک شهر ج۴۰۰شهر بروکسل مانند بیش از ۲۰۱۷آوریل ۲۲شنبه 

Science Marchعلمی بود. ینیبجهانتجمع اعرتاضی در دفاع از علم و 
ای بود که از سوی جمعی از محققین، دانشمندان و مدافعیِن برنامه
های راست و ارتجاعی به علم و ی جریانعلمی در برابر حملهینیبجهان

موارد زیر ی اعرتاضیبود. شعارهای اصلی این برنامهشنهادشدهیپدانش 
بود:

علم برای همه است.-
علم همکاری برش است.-
علم انرتناسیونالیستی است.-
ی ما، سالمتی و وجود ما است.علم حیاِت آینده-

شیپبهصورت یک کارزار آماجِ این حرکت که اکنون بهنیترمهمیکی از 
های راست افراطی رو به رشد در یکا و جریانرود، دولت ترامپ در آمرمی

علمی از ینیبجهانآلیستی خود در حال زدودِن علم وگرا، متافیزیکی و ایدههای واپسفاشیستی و مذهبی و ترویج ایدئولوژیهای راسیستی،اروپا است که با طرح
ی مستقیم کرده و دولت ترامپ اشارهمشخصاً های راست رو به اوج در جهان و بود که به نقش جریاندشدهیقهای این برنامه در فراخوان..جوامع هستند.

کنند پرده برداشته بود.علمی را تبلیغ میینیبجهانها برای از بین بردِن مراکزی که علم و و بلندمدت آنمدتکوتاههای از نقشه
ها، افراد مرتقی و ... در میدان آلربتین گرد هم آمده و با جویان دانشگاه، دانشمندان، دانشگرانها، پژوهشنفر از اساتید دانشگاه۳۰۰در بروکسل جمعیتی حدود 

انی چندین چهره من علم را دوست «مانند: شدیمدیده کنندگانرشکتدر این برنامه شعارهای متعددی در دست ..ی علمی این مبارزه را تقویت کردند.شعارها و سخ
نه! به نام برشیت تن «حارض بودند: » نه به فاشیسم!«و ... رفقای ما نیز با شعارهای کارزاِر » است!درخطربرشیت «، »است!درخطرعلم «، »ت!علم و نه سکو «، »دارم!

و !» را عظمت ببخشیم (و نه آمریکا را)ستیزطیمح«، »نه به یک آمریکای فاشیست«،»علم را عظمت ببخشیم!«، »به یک آمریکای فاشیست نخواهیم داد!
های ما خوب بود.از شعارها و تراکتکنندگانرشکتپوسرتهایی از این کمپین را با خود برده بودند. خوشبختانه استقبال 

نی از بر قرش معییرگذار یتأثی همکاری، همبستگی و گرا و ارتجاعی اهمیت داشت و هم از زاویههای واپسی رویارویی با جریانرشکت در این برنامه هم از زاویه
کنند و هدف رفقای ما از همراهی و رشکت در این برنامه تقویِت چنین سیاستی بود.علمی به جهان پافشاری میکردرویعلمی و ینیبجهانجامعه که بر اهمیِت 

کمیتۀ جوانان بلژیکو بلژیک–افغانستان) - فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران 

 ز زمینرو«گزارش تصویري از تظاهرات«
 لندن-2017آوریل 29شنبه

در اعرتاض » روز زمین«هزاران نفر به مناسبت زمان با بسیاری از شهرهای جهانلندن همروز شنبه در
های فاشیستی حاکم بر دنیا به خیابان آمدند.و سیاستستیزطیمحبه تخریب 
و مهاجرین برای انیجوپناه«اه فعالین به همر » سازمان زنان هشت مارس (ایران افغانستان)«ما فعالین 

نه «نیز در این تظاهرات رشکت داشتیم و در همبستگی با کارزار » ایران)- جهانی بدون مرز (افغانستان
پخش کردیم.بود،شدههیتهو زنانستیزطیمحکه در مورد یاهیانیب» به فاشیسم!

ندنل–افغانستان) –فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران 
۲۰۱۷آوریل ۲۹
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آوریل29به ـ بروکسل (بلژیک) / شن» روز زمین«به مناسبت تجمع اعتراضی اي از گزارش چکیده
یت از مبارزات مردم در در ادامه ی مبارزه علیه دولت ترامپ و در ح

» روز زمین«آوریل به مناسبت ۲۹در دفاع از علم، روز شنبه متحدهاالتیا
تجمعی اعرتاضی برای حفظ ی از شهرهای جهان،با بسیار زمانهم
عدالت برای «و کره زمین در بروکسل برگزار شد. گروه ستیزطیمح
بزرگی که روی» ستیزطیمح میپودبانی این تجمع بود که روی ب

...»را!ستیزطیمحسیستم را تغییر دهیم، نه «بودند نوشته بود: کردهنصب
یکی از اساتید مطرح دانشگاه لیژ که در » سلپر پاسکال فانپروفسور ژان«

انی کرده بود،تجمع هفته از بازهمی گذشته در دفاع از علم هم سخ
به در سطح جهان ستیزطیمحهای دولت ترامپ برای خطراتی که سیاست

های سیستم موجود و روند کسب سود آورده سخن گفت و از واقعیتوجود
ان بعدی زن ... های روشنی ارائه کردمثالیر آن ناپذهای پایانو رقابت سخ

رفت و از میپود(پوسی هت) باالی » کاله صورتی«ای بود که با سالخورده
ها به زنان و حقوق آنیجانبههمهی خطر ترامپیسم و راست افراطی و حمله

انی  ن کسی بود که قبل از سخ را دریافت » و مساله زنانستیزطیمحعروج فاشیسم، تخریب «ت مارس در مورد فراخوان سازمان زنان هشکهیوقتزنان سخن گفت. او ه
ن برخوردهای خودپسندانه و وقیح همیشگی، سال با ترامپ مصاحبه می. در این تئاتر زنی میان.ای است که امروز دریافت کردم.کرد، گفت این بهرتین بیانیه کرد و ترامپ با ه

ام مشکالت ادعا میبدون پاسخ دادن به سواالت و ا co2شیافزاحتاای در جیب دارد. ترامپ برای مشکل گرمایش، کمبود آب و حل سادهکرد که رهنتقادات زن فقط در مقابل 
کیک صدمین روز ریاست کرد. در پایان هم ترامپ قصد داشت که زن خربنگار را مورد آزار جنسی قرار دهد که زنحل طرح میراهعنوانبهو ... ساخت یک دیوار دیگر را 

»کنیم!!!طوری متوقف میما تو را این«جمهوری او را به صورتش کوبید و گفت 
کمیته جوانان بلژیکو بلژیک–افغانستان) –فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران 

(انگلستان)لندنـ» روز جهانی کارگر«گزارش تصویري از تظاهرات اول ماه می
ات اول ماه می در لندن بیش از پنج هزار نفر از امسال در تظاهر 

های مختلف ترک، احزاب، تشکالت چپ از ملیتهای کارگری،اتحادیه
سازمان زنان هشت مارس «ایرانی، کرد و ... رشکت کرده بودند. فعالین 

و مهاجرین برای جهانی انیجوپناه«به همراه فعالین » افغانستان)ـ(ایران
نیز در این تظاهرات رشکت داشتند. در » ایران)- انبدون مرز (افغانست

ما که با طول راه یی ب یهاستیالیامپرزنان جهان علیه «شعار پی
پالکاردهایی که نیچنهمو »!مذهبی متحد شویدانیادگرایبنمردساالر و 
نه! به نام برشیت، ما تن به یک آمریکای فاشیست نخواهیم «با شعارهای 

»نوع کردن و نه دیوار، رژیم ترامپ/پنس را بیرون کنیم!نه مم«و »داد!
عابرین و عکاسان و... قرار ،گاننندهکمورد استقبال بسیاری از رشکت

ر«یگرفت. ما تالش کردیم در طول تظاهرات بیانیه در سطح استث
بودیم را کردههیتهرا که به مناسبت اول ماه می » جهانی زنانه است!

و در حد امکان میکنپخشو عابرین گانهکنندرشکتبین وسیع در طوربه
کنیم.برقرارها صحبت کرده و ارتباط با آن

لندن–افغانستان) –فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران 

بروکسل (بلژیک)ـ» روز جهانی کارگر«گزارش تظاهرات اول ماه میاي از چکیده
روز همبستگی مبارزات «شدنلیتبداول ماه مه امسال هم برای مقابله با 

جشن کارگران و اعرتاضات محدود رصفاً به کارناوال و » جهانی کارگران
مبارزات خیابانی و آلرتناتیو  صنفی و اقتصادی و ... تصمیم گرفتیم به حداک
را تقویت کنیم. به همین دلیل در کنار سایر نیروهای رادیکال و انقالبی در 

کردیم. روز اول ماه مه یدهسازمانرا » لرتناتیوتظاهرات آ «صفی متحد 
ی در محلهستیضد فاشو یدار هیضد رسمانفر از نیروهای ۳۰۰بیش از 

یی آلرتناتیو را برگزار کنند ...سنت ژیِل بروکسل گردهم آمدند تا یک راهپی
ام تالش خود را کرد تا ضمن ابراز حداکهرحالبه کلکتیو ما 

ها و خط سیاسی ی انقالبی مرزبندیت صفوف مبارزههمبستگی و تقوی
تری برای تقویت گیری روشنجلو بگذارد تا جهتخود را روشن

ی انرتناسیونالیستی ما نیروهای انقالبی پیش بگذارد. چون تنها وطیفه
مان نیست بلکه روشن کردن رشکت در مبارزه و تقویت کمیتی صفوف

جنبشی انقالبی است. در پایان تظاهرات هم دوباره خط انقالبی و باال بردن کیفیت صف وف انقالب و تغییر افکار نیروهای انقالبی هم بخشی از تالش ما برای ساخ
فراخوان به رزم مشرتک در روز آمدِن ترامپ به بروکسل را دادیم و از هم جدا شدیم.

وانان بلژیککمیتۀ جو بلژیک–افغانستان) -فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران



41هشت مارس شماره|۴۱
می19/ جمعه در برمن (آلمان)رانیايجمهوراستیانتخابات رمیتحريبراونیکسگزارش آ
نیدهمیزمان با برگزار هم،یماه م۱۹/ بهشتیارد۲۹روز جمعه بعدازظهر

هیکارزار مبارزه عل«نیما فعالران،یدر ایجمهور استیانتخابات ریدوره
در مقابل » افغانستان)- رانیا(مارس ۸ازمان زنان س«و»بر زنانخشونت ...

کارزار ی. پوسرتهامیآمدقطار در شهر برمن، گرد یمرکز ستگاهیایدرب اصل
؛ ومیانداختانتخابات را به همراه چند شعار به گردنیانقالبمیبا مضمون تحر
و یبه فارس»مارس۸«ی هیانیو بیبه فارس»کارزار«یهیانیبضمن پخش 

.میبه گفتگو پرداختدادندیمکه توجه نشان یبا مردم،یملانآ 
در رابطه با ییهاگزارششیوبکمگذشته، دو روزیکیدرآملان یایمدکهجاآناز 

گانهیما بونیکسآ موضوع هم با ادیپخش کرده بود، مردم زرانیانتخابات ا
یمرا مطرح یو سئواالت مختلفگرفتندیمرا هیاعالمباعالقهینبودند. برخ

استیدر دوران رهااستیسبود بداند که کدام لیمایمردمثالً . کردند
که در یرانیپرس جوان اایبهرت بودند و کیکدامکرده بود و رییتغنژادیاحمدبا سهیدر مقایروحانیجمهور 
کیکدامموجود، یادیکاند۴نیبود بداند بلی، ماکردیمرا با لهجه صحبت یبود و فارسشدهبزرگآملان 

همه کهنیاز آنان و اکیهرینهیشیاز پیضمن افشاگر میکردیمیبهرتند. در پاسخ ما سعگرانینسبت به د
نظام، یهامهرهنیانیکه تنها اختالف بمیدهحی، توضاندداشتهاقشار سهم ریو رسکوب زنان و سااتیدر جنا
..است.یاسالمیمهور جنیمختلف تداوم حکومت ننگیهاوهیشبر رس 

مواضع ما گفت که فکر دییتأبرگشت و ضمن هیبه رس داشت بعد از خواندن اعالمیکه رورس تبارترکیخا
که در دانمیمهستم. من هیو ترکرانیمثل اییکشورهااستیبر رس دارم مدافع سیکه من چون رورس دینکن

متوجه زنان است.هارسکوبنیشرتیبهاحکومتنیا
کنندیممبارزه یانقالبیو با مواضعاندآگاهو داریهستند که بیهنوز کسانکهنیهم از ایجوانیرانیامرد

مردم را به خوانندیممیکه خود را مخالف رژیاز آنانیار یکه بسیطیخصوص در رشاهکرد بیابراز خوشحال
داشت.تیموفقیما آرزو یامه بر و در اداکنندیمقیو انتخاب بد نسبت به بدتر، تشویرأ دادن 

ع،یخشونت دولتهیمبارزه علکارزار برمن–افغانستان)- رانیمارس (ا۸سازمان زنان و رانیبر زنان در ایو خانگیاجت

 می19/ جمعه لندندر رانیايجمهوراستیانتخابات رمیتحرتصویري از گزارش

 می19/ جمعه بلژیکدر رانیايمهورجاستیانتخابات رمیتحرتصویري از گزارش
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می19در هلند / جمعه رانیايجمهوراستیانتخابات ریانقالبمیتحردراي از گزارش دو آکسیون اعتراضی چکیده
اولین آکسیون مقابل سفارت جمهوري اسالمی

ران،یر ادیجمهور استیانتخابات ریمضحکهیدورهنیم۱۲، مصادف با ۱۳۹۶بهشتیارد۲۹جمعه روز
مختلف خود، از یهاو پرچمپالکاردهابا یمرتقیروهایو نستیچپ، کمونیاسیسنیاز فعالیجمع

کیبه تدر شهر الهه، دسرانیایاسالمیجمهور کارتیجنامیسفارت رژکینزدیدر مکان۱۳ساعت 
...زدندیتجمع اعرتاض

کارزار مبارزه با خشونت ... بر زنان در «ن) و افغانستا- رانیسازمان زنان هشت مارس (انیاز فعالیکی
زنان به همراه داشت که یمبارزاتیهااز عکسیرشکت داشت، پرچم بزرگونیآکسنیکه در ا»رانیا

زشیمبارزات زنان در ختاینیخمیفرمان حجاب اجبار هیعل۱۳۵۷مارس ۸از رانیزنان ایمبارزاتیهاعکس
آن نقش بسته بود.یبر رو ۸۸
جالد! یسی! رئادیشیروحان«، »راه ما شورش و انقالب است!؛یما رسنگونیرأ «شعار: کنندگانکترش 

...دادندیو ... رس م» حکومت ضد زن، رسنگون! رسنگون!،یاسالمیجمهور «، !»یآزادبادزنده

مقابل پارلمان هلندیاعتراضونیآکسنیدوم
که از یاعرتاضونیپارملان هلند آکسیکیددر نز ۱۵از ساعت ۹۶بهشتیارد۲۹جمعه روز

هنگ شده بود، برگزار شدمیپرایطرف سازمان پناهندگ بود شدهنوشتهیپرچم بزرگیرو ...ه
کارزار مبارزه با خشونت «، »گردد!دیآزاد بایاسیسیزندان«، !»رانیایاسالمینه به جمهور «

ع،یدولت ...یزبان هلندبه »رانیزنان در اهیعلیو خانگیاجت
و چرا به میاکردهکه چرا ما تجمع کردندیسوال مآمدند،یکه به سمت ما مینیاز عابریبرخ

هم ینه؟! برخایدارد رانیدر ایر یما تأثونیآکسنیاای! آم؟یمعرتض هسترانیانتخابات در ا
ییاروپایهارسانهکه ازیبا توجه به اطالعاتی. برخرفتندیو مگرفتندیملمیفقط عکس و ف
- بود یاخامنهکه منظورشان - به نسبت تندروها ی، مگر روحانکردندیمداشتند سوال 

یبا غرب رابطه داشته باشد؟! ما هم براخواهدیی! مگر روحانست؟ینیخوبجمهورسیرئ
...ندارندباهمیفرق چندانکدامچیهکه: میدادیمحیها توضآن
از یکیهشت مارس و نیاز فعالیکیتوسط یو فارسیبه زبان هلندهیالماز اعییهایبخش... 

خوانده شد.گانهکنندرشکت
هلند- افغانستان) - رانیزنان هشت مارس (اسازمان

ع،یکارزار مبارزه با خشونت دولتنیاز فعالیکی هلند- رانیزنان در اهیعلیو خانگیاجت

ژوئن8/ پنجشنبه بروکسل- علیه خشونت بر زنان» داي بلند و متحد!با ص«گزارش تظاهرات اي ازچکیده
با «ژوئن قرار بود یک تظاهرات اروپایی (به مرکزیت بلژیک) با عنوان ۸روز پنجشنبه 

) برگزار شود که هدف آن مبارزه با اشکال !Loud and united» (صدای بلند و متحد!
..بود.دهشیمختلف خشونت علیه زنان و دخرتان معرف

فمینیست مشهور آمریکایی » گلوریا استاینم«توجه این مارش حضور یکی از نکات جالب
اش دعوت کرده بود.او را به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس» البی زنان اروپا«بود که 

یی از یکی از میدانراه های مرکزی شهر (گراندپالس)، محله پرتردد و توریستی شهر پی
۳۰۰تا ۲۵۰عنی محلی که نشست زنان در آن صورت گرفته بود. جمعیت رشوع شد ی

ای بعد از مارش کوتاهی به میدان آلربتین (مونت دز آرت) یعنی محل تجمع و نفره
انی رسید و لحظه زن و مرد ۵۰۰شد. حدود لحظه به تعداد جمعیت اضافه میبهسخ

های مختلف از تشکال  لف در این نقطه گرد آمدند.ت مختبا شعارهای پرحرارت و ب
انی کوتاه... ما «... اش با همه زنان اعالم همبستگی کرد و گفت: گلوریا هم در سخ

نگذاریم جنسیت، نژاد، طبقه، کاست و ... باعث جدایی ما قول می دهیم متحد با ش
او مقاومت و مبارزات و همبستگی زنان علیه ترامپ را ستود و گفت خوشحال » شود.

اد مبارزات زنان در آمریکا یعنی کالهاس بیند. او های صورتی (پوسی هت) را میت که 
ما از رسارس جهان پیام«همچنین گفت:  : گفتندیهایی داشتیم که مدر مارش واشنگ

کنیم ما این اتحاد و پیوستگی را درک می» ها بگویید جنگ دیگر کارساز نیست!به آن«
دانیم ... نباید مرزها مانع اتحاد ما شوند ... سکسیسم بدون و قدر این همبستگی را می

ی رود، ... سکسیسم و نژادپرستی با کنرتل تولیدمثل و کنرتل مبارزه با نژادپرستی از بین 
ام زنبدن زن ادامه پیدا می گیرند. ممکن ها قرار میها تحت تأثیر این تبعیضکند و 

ر قرار بگیرد اما های بیای محدودیتاست زنی از طبقه شرتی داشته باشد و مورد استث
ام تالش کنیم تا مان را میواقعیت این است که هیچ زنی در امان نخواهد بود... ما 

هم چند نفری از سازمان دهندگان بعد از آن... ...»دمکراسی را دوباره احیا کنیم 
زنان سکوت نکنید! «صحبت کردند. یکی از اعضا کمپین البی زنان ضد خشونت گفت: 

»خواهیم انقالب است و نه فقط اصالح!ما میآنچهگویم، ای از زندگی گلوریا میدر مورد خشونت صحبت کنید! من با اتکا به جمله
بلژیک–افغانستان) –فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران 

فعالین کارزار مبارزه با خشونت بر زنان در ایران
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اعتراضی علیه سفر ترامپ و شرکت او در نشست سران ناتوگزارش تظاهرات
 بروکسله ـ م24چهارشنبه

ماه مه و پس از ۲۴دونالد ترامپ روز چهارشنبه 
به عربستان، فلسطیِن اشغالی و اشچندروزهسفر 

ن ناتو دیدار  واتیکان وارد بروکسل شد تا با رسان پی
یی دهی یک راهپیکند. مردم بروکسل با سازمان

اعرتاضی گسرتده به خیابان آمدند تا بگویند که او 
خوش نیامده بلکه باید بروکسل را ترک کند.تنهانه

افغانستان) - فعالیِن سازمان زنان هشت مارس (ایران
ی جوانان بلژیک که جز واحد بلژیک و کمیته

» ترامپ خوش نیامدی!«دهندگان تظاهرات سازمان
)Trump not welcome!د، در کنار سایر ) بودن

یی را  نیروهای معرتض در صفی متحد این راهپی
ایندهسازمان ی دهی کرده بودند تا در برابر 

های جهان بایستند. بیش از فاشیست امپریالیسست
نفر در این تظاهرات حضور داشتند، از فعالین ۹۰۰۰

انقالبی، کمونیست، فمینیست، آنارشیست، فعالین 
و ... با گرایشات ضد جنگ، فعالین ستیزطیمح

گان جهان نشان داده و گامی در دیدهمختلف گرفته تا مردم عادی اما معرتض که تالش داشتند در صف متحد همبستگی خود را با مبارزات مردم آمریکا و سایر ستم
گیری فاشیسم و راست افراطی در آمریکا، اروپا و جهان بردارند.جهت مبارزه با اوج

دهندگان این تظاهرات در ماه گذشته در عنوان بخشی از سازماندهندگان آن مقدور نبود. ما هم بهی سازمانگیری این تظاهرات بدون کار سیاسی گسرتدهشکلالبته امکان 
همبستگی با مبارزات مردم های مختلف پخش کردیم. در دهی رشکت داشتیم و صدها آفیش و فراخوان در سطح شهرهای مختلف بلژیک به زبانجلسات مختلف سازمان

اس یرساناطالعدر آمریکا صدها پوسرت و استیکر این کارزار را هم به شکل وسیع پخش و » رفیوز فاشیسم«آمریکا و کارزار  کرده بودیم. با نیروهای ایرانی و غیرایرانی 
ایجاد کنیم.گرفتیم و از رضورت رشکت در این تظاهرات صحبت کردیم تا بتوانیم صف گسرتده و متحدی

هارت بون «فعالین ائتالف ازجملههای مختلف با شعارهای و مواضع مختلف در این تظاهرات رشکت داشتند با این کار گسرتده در روز تظاهرات احزاب و سازمان
هواداراِن پ ال،ِپ، ت ک پ امکا الیستی بلژیک، امها، مرکز مائوئبلوکفا، بلکهای آنتی، احزاِب چپ بلژیک مانند حزب کار بلژیک، احزاب تروتسکیست، گروه»هارد

(مارش زنان در بلژیک) و ... نیروهای » الیتز فور رایتز«، املللنیعفو بحزب سبزها، سازمان ک ک و ی پ گ، گروه مانیفست انقالبی اروپا، بلوک تغییر ونزوئال و کوبا،
ی این تظاهرات بودند.عمده

لی قرار بود تظاهرات از ا شاتو) عبور کرده تا در مرکز (پتیانیجوپناهی مولنبیک و کمپ های مختلف شهر بروکسل مانند محلهو از محلهآغازشدهیستگاه قطار ش
شهر به کار خود پایان دهد.

ها در محل مستقر بودند و ات بود. احزاب و سازمانو ارتباط با مبارزین این تظاهر نظرتبادلی رشوع تظاهرات یعنی مقابل ایستگاه نورد، خود محلی فعال برای نقطه
پیوستند. ما فعالین کنندگان با شور و حرارت به جمع میشد و رشکتکردند. صدای موسیقی شنیده میکنندگان بحث میکردند و با رشکتشان را پخش میهایاعالمیه

بزرگمان هشت مارس و کمیته جوانان و دیگر همراهان ایرانی و غیرایرانی ی که هم خیلی زود به محل رسیده بودیم و ب آن در طرفکیمان را مستقر کردیم. ب
و در طرف دیگر شعار مرکزی سازمان » نه! به نام برشیت، تن به یک آمریکای فاشیست نخواهیم داد!«بود: شدهنوشتهدر آمریکا » رفیوز فاشیسم«همبستگی با کارزار 

و پالکاردهای.»مردم جهان علیه امپریالیسم و بنیادگرایی مذهبی متحد شوید!«بود: شدهنوشتهانان ی جو زنان هشت مارس و کمیته مان حاصل کار جمعی این ب
که روی آن شعار ییپالکاردها، میکنپخشکنندگان را درست کنیم تا بتوانیم در بین رشکتپالکاردهاتر تصمیم گرفته بودیم این های گذشته بود. ما پیشدوستان در هفته

صفبهها را بردارند و همراه خود توانستند با کمک مالی اندکی آنکنندگانی که با این شعار توافق داشتند، میبود و رشکتشدهنوشته» رفیوز فاشیسم«مرکزی کارزار 
گفتند که این شعار صحیحی است و بسیاری از رد بردارند و میکه پالکاکردندیمآمدند و درخواست تظاهرات بربند. بسیاری از افراد با شور شوق به رساغ ما می

مان هایکردند. ما هم در ابعاد وسیع بیانیهچسباندند. برخی افراد با رضایت کمک مالی بیشرتی میهای خود میهم استیکرهای این کارزار را روی لباسکنندگانرشکت
مان بودیم. برخی میینوعبهردیم و همه کهای فرانسه و انگلیسی بین مردم پخش میرا به زبان پرسیدند: فکر درگیر صحبت با مردم بر رس مواضع بیانیه و شعار ب

خواستند بیشرت در مورد این کمپین بدانند و برخی هم از زد. برخی میکنید فاشیست خواندن دولت ترامپ درست نیست؟! و این سوال بحث داغی را دامن میی
گفتیم ما کردند و ما می، نژادپرستی و ... نداشتیم دوستانه گله میییگراجنسهمی زنان، جنگ، خودمان در مورد مسألهیپالکاردهابیشرتی مشابه یهاپالکارداینکه ما 

شد، دوستان در بلوک ی ما پخش میپرشوری از بلندگو را تهیه کردیم و امکان بیشرتی نداشتیم و ... موسیقیپالکاردهانیروی کوچکی هستیم که به اتکای خودمان این 
ی بدون مبارزه«و پشت آن نوشته بود: » آزاد نیست!کسچیهاگر یک زن آزاد نباشد «های رسخی به تن داشتند که روی آن نوشته شده بود: رشتما (زن و مرد) تی

ما، رسانهو استیکرهای نه به فاشیسم که فرم جالبی به پو » انقالبی امکان هیچ تغییری وجود ندارد! ها را شش دوستان داده بود و ... و این جمعیت فعال در اطراف ب
های ما را بپوشند و با ما همراه شوند.رشتکننده هم از ما خواستند که از تیکشید و همچنین برخی از زنان رشکتهم به سمت ما می

ایباً یتقرکنندگان بعد از ساعتی که رشکت های پشت بلندگو رفتند و به زبان» ترامپ خوش نیامدی!«دهندگان تظاهرات گان سازمانندهآماده شدند، چند نفر از 
و نقش ادکردندیژانویه ۲۱ها همچنین از مبارزات روز هلندی، فرانسه و انگلیسی به افشاگری از دولت ترامپ و اهداف او از رشکت در نشست رسان ناتو پرداختند. آن

بود و از » استندینگ راک«رانان هم از فعالین جنبش که این همبستگی جهانی ادامه دارد و ... یکی از سخنکه باید از آن آموخت، اینپررنگ زنان در این مبارزات
انیکنندگان بیاما رشکت؛ گیری این جنبش و اهدافش سخن گفتشکل ت رشوع به ها صف تظاهراصربانه منتظر رشوع مارش بودند و به همین دلیل قبل از پایان سخ

.حرکت کرد
ها، لباس ها نیز با بلندگو در حال شعار دادن یا پخش برخی از گروهها و کاریکاتورها و ... خالقانه روبرو بودیم.در صف تظاهرات با انواع و اقسام شعارها، پالکاردها، ب

های هر دو نفر آورده بلژیک) در اعرتاض به سیاستریوزنخست» (شارل میشل«به شکل دونالد ترامپ و یکر یپغولهای مضحک موسیقی بودند. برخی عروسک
ها ترامپ دلقک بود و دیگری ترامپی که روی یک تخت رونده نشسته و با تفرعن به جمعیت بودند. چند نفری خود را به شکل ترامپ در آورده بودند و یکی از آن

ها کاله) به رس گذاشته بودند و اینPussy hat» (های صورتیکاله«ویه تعداد زیادی از زنان و مردان ژان۲۱کرد. در همبستگی با مبارزات زنان در روز برخورد می
ی آزادی در آورده بودند و با زیادی خود را به شکل مجمسهافرادامللل های مختلف بود. در صف سازمان عفو بینگیرترین فرم همبستگی در بین افراد و گروهچشم

شدند.و ... برجسته میانیجوپناهتر بیشرت با شعارهای ضد سیستم، ضد نژادپرستی و سکسیسم و در دفاع از های رادیکالصف حضور داشتند. گروهشان در هایمشعل
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اصلی مان که دو شعار اصلی ما را در بر ما عالوه بر ب

داشت، شعارهای دیگری هم به همراه داشتیم:
!»رسنگون باد جمهوری اسالمی ایران«
بدن من حق من است! نه هیچ دولت، نه هیچ مذهب و نه «

»هیچ فردی!
ی بدون فاشیسم! بدوِن راسیسم، سکسیسم، منطقه«

pussyهراسی، هراسی، اسالمگراجنسهراسی، همبیگانه
grabbingنان، انکار علم، یهودی ستیزی، ، نفرت از مسل

»فاشیسم!
ره ب وجود ندارد!« »سیاره ش

یو کوچک ما عالوه بر حمل کردن این پالکاردها و اما کلکت
ام مسیر  تظاهرات با شور و حرارت در حال دادن دوساعتهپخش بیانیه در 

کرد، چون یکی از فعالین هشت شعارهایی بود که جمعیت را هم با خود همراه می
و شعار دادن بود و همین موضوع توجه جییتهوقفه در حال افشاگری، مارس بی

کرد. شعارهایی چون:ها را هم جلب میکنندگان و رسانهرشکت
توان فاشیسم را متوقف چگونه می«، »هی هی! هو هو! ترامپ و پنس باید بروند!«

انقالب! «، »زنده باد همبستگی انرتناسیونالیستی!«، »؟!کرد؟! انقالب و نه چیزی کمرت
آ آنتی آنتی «، »متوقف کنید!راانیجوپناهنه مرز، نه ملیت، اخراج «، »!حلتنها راه

! گم شو! گم شو! مارین لوپن! گم شو! گم شودونالد ترامپ! «، »کاپیتالیستا!
...تئوفرانکین! ... بشاراسد!... جمهوری اسالمی ... نتانیاهو ... ارسائیل... !اردوغان

... وآ ان...بالنگ ... گیرت ویلدرز ... فرونت ناسیونالوالدمیرپوتین ... فالمس
گراجنسهمآیا آماده مبارزه با سکسیسم، راسیسم، پدرساالری، «، »داعش...

؟!داری هستیدهراسی و ... رسمایههراسی، یهودی، اسالمیهراسگریدهراسی، 
»یش!پبه

شناختیم در یاصالً شدند یک نفر که ما با این شعارها همراه میعمدتاً جمعیت 
سنگینریمسام مان به ما کمک کرد و برخی از کسانی که از ما برای حمل ب

ام طول تظاهرات در بلوک ما ایستادند  پالکارد گرفته بودند، بدون شناخت قبلی در 
کردند و با اشتیاق زنان از شعارهای ما استقبال میعمدتاً دادند. و با حرارت شعار می
افراد خودشان دتاً عمکردند. در این تظاهرات برخالف همیشه درخواست بیانیه می
کردند. دخرت جوانی که تحت تأثیر کار افشاگرانه و شعارهای ما درخواست بیانیه می

ها را بگیرد تا هم در بین جمعیت بود درخواست کرد که بخشی از بیانیهقرارگرفته
پنس «پرسید: پخش کند و هم برای پخش به محل کار خود بربد. دخرت دیگری می

یکی از زنان جوان وقتی فهمید ما » ... کنید؟!از او افشاگری میکیست؟ برای چه ش
از رویدادهای مهم این تظاهرات یکینیاایرانی هستیم بسیار خوشحال شد و گفت 

از منطقه که خصوصاً ی خاورمیانه اهمیت باالیی دارد است چون حضور ش
نیروهای مبارز از آن منطقه بسیار اندک هستند.

های شلوغ گرفت. وقتی از خیابانها با تأیید جمعیت پاسخ میکردند و این افشاگریدادند و همچنین از ترامپ افشاگری میوقفه شعار میبلندگو بیفعالین ما پشت 
ا سکوت را بشکنیم و بگوییم هستیم تجااینما «گفتند: کردند میها نگاه میشدیم فعالین ما خطاب به مردمی که شاهد عبور تظاهرات بودند یا از پنجرهشهر رد می

طلبانه و ضد های جنگهم سعی کردیم از سیاستییجوپناهکردند. در مقابل کمپ با لبخند همراهی میعمدتاً عابرین » ترامپ خوش نیامده! بیایید و به ما بپیوندید!
مبارزه صفبهقابل در بزرگ این مرکز ایستاده بودند را تشویق کردیم که که متعجب میانیجوپناهدولت ترامپ افشاگری کنیم و خصوصاً ها و امپریالیستییجوپناه

های نژادپرستانه در آمریکا و مردساالری در جهان به جمعیت انرژی بدهیم. هم با پخش موسیقی انقالبی در افشاگری از سیاستیهرازگاهکردیم بپیوندند. ما سعی می
یی را به موضوِع انقالب برای براندازی یدار هیضد رسمای رزهسعی کردیم که بر وجه انرتناسیونالیستِی مبا تأکید کرده و با شعارهای رادیکال و انقالبی فضای راهپی

فاشیسم داری و خطرمان ضمن افشاگری از سیستم رسمایهدر شعارهایرونیازاانقالبی که قرار است برشیت را رها سازد. همآنگرا پیوند بزنیم، ی نیروهای واپسکلیه
به این شکل ما تبدیل به بلوکی انقالبی و رادیکال شده بودیم که حضوری برجسته در صف تظاهرکنندگان داشت. .همه را به اتحاد برای انقالب فرا خواندیمدر جهان،
معیت برقرار کنند و تا آخرین لحظه با افشاگری از ی پایان تظاهرات هم فعالین ما سعی کردند در محلی مستقر شوند که بتوانند بیشرتین ارتباط را با جدر نقطه

بعد از بیش از دو حتاداد که داد و این نشان میهای فاشیستی در جهان جمعیت را همراه کردیم. جمعیت با حرارت پاسخ میترامپ و دادن شعار علیه او و سیاست
ایل به ادامه این مبارزه هست. حضور ما  یی هنوز  هایی که خرب تظاهرات برجسته بود که در بسیاری از رسانهیقدر بهمان یپررنگ و شعارهایر قدبهساعت راهپی

های اصلی بلژیک و اروپا، خربگزاری استاندارد، رویرتز و ...)(بسیاری از تلویزیونرا پوشش دادند منعکس شد.
علیه ترامپ، ام تالش خود را کرد تا ضمن ابراز همبستگی و تقویت صفوف مبارزهگیری این ائتالف و در جریان برگزاری تظاهرات، ی شکلکلکتیو ما در پروسه

ام تالش خود را کردیم تا گیری روشنجلو بگذارد تا جهتها و خط سیاسی خود را هم روشنمرزبندی ضمن تری برای تقویت نیروهای انقالبی پیش بگذارد. ما 
مبارات زنان در آمریکا را تنها تنهانهمبارزات مردم در آمریکا را تنها نگذاریم، تنهانه» رفیوز فاشیسم«معرفی کارزار ی انرتناسیونالیستی خود بابرد وظیفهپیش

اییمنگذاریم، ن. برای ما واضح بود که بلکه بخش رادیکال و پیگیر این مبارزات را برجسته و تقویت  مبارزات که از زمان انتخاب شدن ترامپ تا به امروز طوره
تر به اروپا برسانیم. همچنین ما مبارزه علیه ایم در این سفر هم باید بتوانیم پیام این کارزار را روشناین کارزار را تقویت کردهمشخصاً مردم آمریکا علیه ترامپ و 

یی مستقیمترامپ را جدا از مبارزه منافع زنان و مردم ایران در مرزبندی و ش کردیم نشان دهیم که دانیم. به همین دلیل هم تال مان با بنیادگرایی جمهوری اسالمی 
. خوشبختانه برخوردها و بازخوردها نشان داد که به درجاتی در متحقق کردن این هدف موفق بودیم و گذشته استمرصفخیتارزمان با این دو قطب ی هممبارزه

اییم.انیم این مباحث را در آینده عمیقارتباطات جدیدی با افراد و جریانات مختلف برقرار شد تا بتو  تر و جنبش را تقویت 
کمیته جوانان بلژیکو بلژیک–افغانستان) –فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران 



فارسیبه زبان-1396سال ریاست جمهوريمورد انتخاباتي سازمان زنان هشت مارس در بیانیه

!شرکت کرد» انتخابات«در دیچرا نبا
کردن خشم مردم، از اهداف زهیبد و بدتر و کانالنیانتخاب بیمردم به باز دنیبه کار افتاده است. انتخابات و کشیاسالمیجمهور میانتخابات رژیمضحکهگریدبارکی

گونهنیببخشد و اتیاش مرشوعانتخابات به نظامنیار دگریدبارکیام تالش خود را به کار گرفته است که رانیایحاکمهیاست. طبقهیاسالمیجمهور میمهم رژ
ود کند که گو ام جناحیمردمیپشتوانهینظام دارانیاایوا توانندیجا که مانتخابات را تا آننیتالش دارند که موضوع انتخابات و رشکت مردم در اتیحاکمیهااست. 

نیبه ادنیبخشتیکه با هم دارند اما در مرشوعیاختالفاترغمیها علکنند. آننهینهادتِک مردمذهن و عمل تکرددر جامعه،یگر دخالتیعنوان تنها روش ممکن برابه
ام اننیموجود است، گردن گذارند. اآنچهدر کل جامعه را در رس نپرورانند و به یاشهیو تحول ررییتغیاست که مردم هوایاتیمسأله حنیها اآنیمتحدند. برامیرژ

جستجو کنند.میرژنیرا در چارچوب همیر ییمردم دامن زنند که امکان هر نوع تغنیتفکر را در بنیاند تا بتوانند اامکانات خود را به کار گرفته
امولهچهیدوکا،یآمریصدا،یسیبیبیِ خربرسانیهاهمراه با بنگاهشانانیزگویو مجطلبانو اصالحانیگراراستاست که اصولنیهمدر خود را به کار غاتیتبلو... 

ام سعدیانتخابات استفاده کننیخود در ایِ که از حق رأ ندیاند که به مردم بگوگرفته مردان و زنان به اگرفتهکاربهشان را و کوششی.  که دیفکر نکننیاند که ش
ثبات یبرازیسترستا پا زنمِ یرژنیکه ادیفکر نکننیاست؛ به استمیسنیایکارانهتیجنایهاارچوبهدر چیهمدستیبه معنایانتخاباتیهامضحکهنیتان در ارشکت

نیبه نظامش به رأ دنیبخش یاسالمیهانابرابر و مجازاتنیقوانبیو تصویبا فرمان حجاب اجبار د،یبه قدرت رسمیرژنیکه ایکه از روز دیکرنکنفنیدارد؛ به اازیش
و ونینسل از انقالبکیمِ ی، دست به کشتار عظ۶۷و تابستان ۶۰یدر دههمیرژنیکه ادیفکر نکننیکرده است. به ادیزنان را به مراتب تشدیزنان، فرودستهیعل

زِش یکه صدها نفر را در خدیکرد؛ فکر نکندفن یجمعدستهیآنان را در گورهاکریپانهیتن دهند و بعد هم مخفیکشنظام بهرهنیزد که حارض نبودند به اهاستیکمون
که فقر و دیفکر نکننیمردم جهان به قتل رساند. به اازنفر هاونیلیچشم ما و مِش یها نفر را پزمان دهکرد؛ و همریاساشییقرون وسطایها، در زندان۸۸سال یِ مردم

یاانهیطرز وحشبهو... راشکل ممکن رواج داده است؛ ملل تحت ستم کُرد، ترک، عرب، بلوچنیترعیوسو فحشا را به ادیکرده است؛ اعتلیمردم تحمتیفالکت را بر اک
! چرا فروشند؟یتن خود را م،یشتیمعیازهایننیترهیاولنیخاطر تأمفکر کنند که چرا و به چه علت هزاران هزار زن بهنیمردم به اخواهندینانیرسکوب کرده است. ا

چهار سال نیفکر نکنند که در همنیبدل گشته است؟! به ادستانیاز تهیمیعظلیخیگذران زندگیبرایعادیبدن و فروش نوزادان به امر یاعضایکه تکهفروش ت
هاونیلیمکنند،یمیزندگهاابانیاز زنان به خاطر فقر در خیمیعظلیاند، خداشته و هزاران نفر اعدام شدهیاعدام روند صعود،یطلب روحان»اصالح«ت دولِت یحاکم

نظام در نیبا اتیبه جرم ضدیار یمردان بسواعدام قرار دارند، زنان یدر آستانهرسدییبه گوش کسشانیاند، صدها زن که صداکارگر و زحمتکش به نان شب محتاج
در صف اعدام قرار دارند و...ایها و زندان

شان انتخاب پوششیآزادحتاحق ازدواج آزادانه و طالق، حق سفر، حق حضانت فرزند و - حقوق نیتراز کوچکمیرژنیزنان را که در ایعنیاز جامعه یمینخواهندیم
را تیواقعنیبلکه اآورد،یوجود زن بههاونیلیمیزندگدر یبهبودچیتنها هکارشان نهیجهیفکر نکنند که نتنیبکشانند تا به ایرأ یهاصندوقیبه پااندبهرهیو ... ب

ِ حکومت داتینظام و از رضورنیایهااز ستونیکیکه یتینظام هر که باشد، ابعاد ستم جنسنیایعامدانه پنهان کنند که رانندهزین بوده است، ینیرس پا نگاه داش
.افتیخواهد قیتعم

دولت کارآمد و «،»دیو امریتدب«، »هادنیگفتگو «،»یرسدار سازندگ«یهاتحت ناممیرژنیانشان داده است که بارها نگهبانان ریو هشت سال اخیسیتجربه
رگرانهگرانهستمتیدر ماهیر ییتغچیاند اما هو ... عوض شده»گسرتعدالت ریی. هر تغستینیعوض شدناشتیچون ماهتاش نسبت به مردم صورت نگرفته اسو استث

بودنش یاست که اسالمریزنجنیبا ارایاسارت زنان را محکم نگه خواهد داشت، زرِ یاش اجبارا زنجبودنیحفظ اسالمیبرایاسالمیجمهور رد،یگهم اگر صورتیییجزئ
.ابدییمفهوم م

که مردم را از دستکندیم کوشش خود را کرده و مات،یرس تا پا جنامیرژنیهمیرسسپردهیهااز مهرهیکیانتخاب یانتخابات و دعوت از مردم براغینظام با تبلنیا
جامعهیبرانیو افکار نودهیبه ایابی که در تضاد شانیو مردم را به آن جا بکشانند که با رأ ؛مردم بتوانند حاکم بر رسنوشت خود باشند دور کنندیکه همهیاساخ

د.بزننمیرژنیبه ادییشان قرار دارد، مهر تأکامل با منافع
شیافزارانیبه اکایآمریِ نظامیامکان حملهد،ینرویرأ یهاصندوقیاست که اگر به پانیاند اگذاشتهشیجذب مردم به انتخابات پیکه برایاز موضوعاتگریدیکی
با گسرتش نفوذ و قدرت گریاست و از طرف دامشنظطرف به دنبال حفظکیاز کایبا آمریر یدر درگیاسالمیجمهور یادگرایبنمیاست که رژنیاتیاما واقع؛ ابدییم
به یربطچیهنیکسب کند و ایبهرت تیخود موقعیحاکم بر جهان، برایدار هیرسماستمیدر سشرتیگرفته شدِن بیبه باز یبراخواهدیمانهیخاورمیمنطقهشرتدریب

ل ترامپ/پنس قرار یستیفاشمیو... از طرف رژرانیبه جنگ با ادیو تهدیقلدرمنشز،ی. در مقابل ناردندکا،یآمرسمیالیاز جانب امپریمنافع مردم و راه افتادن جنگ احت
ر امپرستمیستیو در تقویگر سلطهشیافزایقصد دارد برامیرژنیدارد. ا نیهدف است که انیکند. با ایدهرا در جهان، سازمانینینظم نوکا،یآمرسمیالیستم و استث

میهم رژجه،ی. در نترساندیو هزاران نفر را به قتل مزدیریب مهیبر رس مردم عراق و سورانهیدر خاورمسمینام مبارزه با تروررتحتیاخیهادر ماهیستیاشفمیرژ
عنوان گوشت دم بهو مقاصد خود از مردمفعمنایدر راستاخواهندیترامپ/پنس میستیفاشمیها رژو در رأس آنهاستیالیامپریهیو هم کلیاسالمیجمهور یادگرایبن

رشکت در انتخابات:جهینتدرتوپ استفاده کنند.
یاسالمیجمهور زیستزنمیبه رژدنیبخشتیمرشوعیعنی
زنانهیعلیاسالمیهاو مجازاتزیستزننیقوانیهیکلدییتأیعنی
میرژنیزن توسط اهاونیلیبر مختهیخشونت افسارگسدییتأیعنی
را اعدام کرده است.یمردم عادحتاو خواهانیو آزادنیمبارزون،یانقالبها،ستیکه هزاران هزار نفر از کمونیمیرژدییتأیعنی
ترک، کُرد، بلوچ، عرب، افغان و... را رسکوب کرده است.یهاکه ملتیمیرژدییتأیعنی
سود و به باز یکه برایمیرژدییتأیعنی .دمدیمیروزافزون شکاف طبقاتشیبه افزایدار هیرسمایجهانیشرتدرشبکهیرفته شدن هر چه بگیکسب حداک
کارکرد آن است.عیاز فجایبخشو ... فقطیو گورخوابیخوابکارتن،یفروشتناد،یاعت،ینینشهیفقر، حاششیکه افزایمیرژدییتأیعنی
ر قرار داده است.ستمیزندان، شکنجه، اعدام، خفقان و... کل مردم را در سرسکوب، یهیکه بر پایمیهمدست شدن با رژیعنی ستم و استث

مردم به پاتواندیستمیسنی!!! ابله شکاف نیاز اتوانیاست: چگونه منیایاصلسوالکند. ریینظام اصالح شود و از درون تغنیهمیهااز مهرهیکیانتخاب یبا رف
ِر عمو ستم یطبقاتمیعظ ه داد؟ چطور مهیو خشونت گسرتده علیبه فرودستتوانیشده است، خالص شد؟ چطور ملیمردم تحمتیکه بر اکیقیو استث یزنان خا

ر یان عامل اصلعنو را بهیاسالمیجمهور میرژدیقدم بانیاست که در اولنیاز اریبه غایکرد؟ آیستادگیاهاستیالیامپریدر مقابل هر نوع دخالتگر توان ستم و استث
تیبرشییدر خدمت به رهایطور واقعکه مردم در آن بهیاکامًال متفاوت بنا کرد؟ نظام و جامعهیاجامعهرسنگون کرد؛ و نظام و متعاقبا نیادیانقالب بنکیقیاز طر

رند؟یطور آگاهانه سهم بگبه
!یاسالميجمهوریانقالبیزنان: سرنگونيرأ

بدون ستم و استثمار!يانان: جامعهزانتخاب
۲۰۱۷لیآور۱۷-افغانستان)-رانیزنان هشت مارس (اسازمان



فارسیبه زبان-کیبه بلژکایآمریستیالیامپر-يدارهینظام سرماستیفاشيندهیسفر ترامپ نماهیفراخوان تظاهرات عل

فراخوان تظاهرات
امپریالیستی آمریکا به بلژیک- ت نظام سرمایه داريي فاشیسعلیه سفر ترامپ نماینده

بیاید.- ی اروپا پایتخت بلژیک و پایتخت اتحادیه-ماه می، دونالد ترامپ برای رشکت در نشست رسان ناتو به بروکسل ۲۵و ۲۴قرار است روزهای 
دیگر کشورهای عضو ناتو به بروکسل بیاید.های وحدت سیاسی و نظامی دولت فاشیستی خود با قرار است ترامپ برای تقویت پایه

ن تر علیه مردم جهان روشن تر شود.های وحشیانههای نظامی آتی و جنگها و بودجهقرار است تکیف پی
ر پیدقرار است مدافعین اصلی سیستم رسمایه ا کنند.داری / امپریالیستی در این دیدار راهی برای دفاع هرچه بیشرت از این سیستم ستم و استث

های فاشیستی ترامپ نه تنها در آمریکا، بلکه در رسارس جهان، خدمت کند.سیاستبردپیشبه قرار است این دیدار قرار است
ر، جنگ، کشتار، تخریب محیط زیست، زنقرار است چرخه هراسی، نژادپرستی، دیگرهراسی، گراجنسهم، ستیزی، تعصبات مذهبیی ستم و استث

جنبشی، بردگی، بیمهاجرت، آوارگ تر شود.های فاشیستی و راست افراطی در اروپا گسرتدهآیندگی و... تحت رژیم فاشیستی آمریکا و بال و پر گرف
اینده ام فجایع سیستم را یکها و ایدهترین ارزشترین و ارتجاعیترین، پوسیدهافتادهعقبی بله! چون ترامپ  ده جا در رژیم خود جمع کر هاست و 

انداخته سایهنه تنها بر آمریکا، بلکه دراروپا و کل جهانکه تهدیدی برای برشیت و کل کره زمین است. امروزه خطر فاشیسماست. حاکمیت فاشیستی
است.

!به همین دلیل نباید سکوت کنیم
!می به خیابان بیاییم۲۴باید روز 

!باید به صف تظاهرات مردم بپیوندیم

حضور کسی که:چون ما معرتضیم به
یزنان را چیزی جز ابزار شهوت و بچه نامد، مهاجرین و قربانیان فجایع های امپریالیستی را مقرص اوضاع بحرانی دنیا میگان جنگآوارهداند،زایی 

ر و بهرهداند، علم را سد راه گسرتش خرافه و مذهب میجمعیت اضافی میداری رارسمایه ادداند، استث داند، در تخریب برتری و قدرت میکشی را 
ها نفر را خواهد میلیونطلبی سفید/مسیحی آمریکا میی عظمتی زمین در خدمت به سود رسمایه ابایی ندارد، با وعدهی محیط زیست و کرهماندهباقی

افروزی بیشرت و کشتار ندارد و برای دستیابی به جنگهراسی و تنفر پراکنی کند. کسی که برای رسیدن به این اهداف ابایی از ی نژادپرستی، دیگریطعمه
بانگشت خود را بر دکمه» عظمت آمریکا« ای آماده گذاشته است.های هستهی 

گرایی کهنیروی واپسنوعو هرفرصت تعلل و تردید نیست. باید زمین و زمان را به هم بدوزیم تا جلوی رشد هر چه بیشرت فاشیسم و بنیادگرایی مذهبی
علیه بنیادگرایی مذهبی نیست، این دو داری امپریالیستی جدا از مبارزههای رسمایهدهشتکند، گرفته شود. مبارزه علیه برشیت و کره زمین را تهدید می

یه رژیم زن ستیز و ی ما علکنند. مبارزه علیه فاشیسم و راست افراطی در غرب، جدا از مبارزهگرا در حین اختالف، یکدیگر را تقویت میقطب واپس
رسکوبگرجمهوری اسالمی ایران و سایر نیروهای بنیادگرای اسالمی نیست.

ی نیروها، از همه)Refuse Fascism» (نه به فاشیسم!«و در همبستگی با کارزار ی جوانان در بلژیکما فعالین سازمان زنان هشت مارس و کمیته
به صف تظاهرات اعرتاضی بپیوندند تا بتوانیم در همبستگی با مردم و نیروهای کهکنیمیرایرانی دعوت میها، تشکالت و افراد ایرانی و غسازماناحزاب،

مان را برای به زیر کشیدن رژیم فاشیستی ترامپ/پنس گسرتده کنیم.ی مشرتکانقالبی در آمریکا صفوف مبارزه
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Waarom zouden we niet aan de verkiezing
deelnemen?

Het verkiezingscampagne van de Islamitische regime van Iran is opnieuw begonnen. Het trekken van de mensen om te kiezen tussen
slecht en slechter en het kanaliseren van hun woede en boosheid zijn de belangrijkste doelen van het islamitische regime in het
verkiezingsproces. De heersende klasse van Iran probeert zich opnieuw te legitimeren in deze verkiezing en doet alsof dit systeem de
populaire steun heeft. Alle heersende klasfracties proberen de verkiezingen en de opkomst in de verkiezingen voort te zetten in de geest
van de mensen als de enige mogelijke manier om in te grijpen in de samenleving. Ondanks hun verschillen zijn ze verenigd om deze
regeling te legitimeren. Voor hen is het van vitaal belang dat mensen het idee van een radicale verandering in de maatschappij niet
verbergen en zich buigen naar de bestaande orde. Zij hebben alle middelen gebruikt om dit idee te bevorderen onder mensen dat dit de
mogelijkheid van enige verandering binnen de grenzen van dit regime zou zijn.

Tijdens de vier jaar van Rohani's 'reformistische' overheid; is de doodstraf gestegen, een groot aantal vrouwen woont in de straten door
armoede, miljoenen arbeiders worstelen voor voedsel, veel mannen en vrouwen zijn in de gevangenis in afwachting van de doodstraf
vanwege het verzet tegen het regime. Ze willen vrouwelijke aandacht trekken - waarvan hun basisrechten worden ontnomen, zoals het
vrij kiezen wat te dragen, gevangenschap enz. - om deel te nemen aan de verkiezingen, met de illusie van bepaalde hervormingen.
Opzettelijk wordt deze illusie gecreëerd want ongeacht wat het resultaat is of wie aan de knoppen zit, niet alleen de levens van miljoenen
vrouwen zal verslechteren, maar onderdrukking van vrouwen verder zal uithollen aangezien dit één van de hoofdpijlers is van dit
theocratische systeem.

De ervaring van achtendertig jaar heeft aangetoond dat de bewakers van dit regime vele malen zijn veranderd zonder enige veranderingen
in zijn onderdrukkende en exploitatieve natuur ten opzichte van mensen. Als er kleine wijzigingen zijn, zullen zij niet voor vrouwen als
geheel zijn. Het islamitische regime van Iran heeft geen andere keuze dan nauwe ketens op vrouwen te handhaven, omdat het de
islamitische aard is om vrouwen als minderwaardig te zien en te behandelen.

Een andere truc om mensen te laten stemmen is dat als je niet stemt de kans op een militaire bemoeienis door Amerika op Iran zal
toenemen! Maar het feit is dat het islamitische fundamentalistische regime op zoek is naar eigen belang door in strijd te zijn met
Amerika: enerzijds om het regime te handhaven en anderzijds door haar invloed en macht verder te ontwikkelen in het Midden-Oosten.
Om een rol te spelen innen het wereldwijde dominante kapitalistische systeem, voor een betere positie. Dit heeft niets te maken met de
belangen van de mensen of een mogelijke oorlog van het imperialisme van de Verenigde Staten.

Aan de andere kant is er een dreiging van een oorlog tegen Iran van het fascistische regime Trump / Pence, dat van plan is om een nieuwe
orde in de wereld te zetten door de imperialistische uitbuiting, dominantie en onderdrukking te vergroten. Met dit doel en onder de naam
oorlog tegen terrorisme bombardeert dit fascistische regime de mensen van Irak en Syrië en duizenden doden zijn het gevolg. Zowel het
islamitische fundamentalistische regime van Iran als alle imperialisten, geleid door het fascistische regime Trump / Pence, willen mensen
als kanonvoer gebruiken, alleen voor hun eigen belang.

Dit systeem kan niet fundamenteel veranderen of hervormen door een eigen beschermer te kiezen. De belangrijkste vragen zijn: hoe
kunnen we deze enorme klasse verschillen elimineren en de onderdrukking en uitbuiting die op de meerderheid van de mensen oploopt?
Hoe kunnen we een einde maken aan de onderdanigheid van vrouwen en het wijdverspreide geweld tegen hen? Hoe kunnen we staan
tegen elke imperialistische interventie? Is het niet dat we het revolutionair islamitische regime moeten omverwerpen welke als de
belangrijkste bron van onderdrukking en uitbuiting dient? Het opbouwen van een radicaal andere maatschappij waarin mensen echt en
bewust deelnemen aan de dienstverlening van de samenleving om de mensheid als geheel te emanciperen?

Vrouwenstem: Revolutionaire omverwerping van het islamitische regime!
Women's Choice: Een maatschappij zonder onderdrukking en uitbuiting!

8 march women’s organisation (Iran- Afghanistan)
8mars.com

belgium@8mars.com
youtube.com/8marsorg
facebook.com/8marsorg
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Why should we not take part in the election?

Once again the Islamic Regime of Iran's farce election campaign has started. Pulling the people to choose between
bad and worse and canalization of their fury and anger, are the main goals of the Islamic regime by the election
process. Iran's ruling class is trying hard to once again legitimize itself in this election and pretends as if this system
has the popular support. All the ruling class factions are trying to perpetuate the election and the turnout in the
election, in the minds of the people as the only possible way to intervene in the society. Despite their
disagreements, they are united in legitimizing this regime. For them, it is vital that people do not entertain the idea
of radical change in the society and bow down to the existing order. They have used every resources to promote
this idea among people that the possibility of any change would be within the confines of this regime.

During the four years of Rohani’s "reformist" government; the rate of death penalty has increased and thousands
were executed, large number of women live in the streets due to poverty, millions of workers struggle for food,
many men and women are in prison or on death row for opposing the regime and ... . They want to pull women -
who are deprived of their basic rights such as to choose what to wear, custody etc. - to engage in the election, with
the illusion of some reforms. They are deliberately hiding the truth that no matter what the result is or who will
drive this machinery of oppression, not only there will be no improvement in the lives of millions of women, but
also the dimensions of gender oppression will deepen as it is one of the main pillars of this theocratic system.

Thirty-eight years’ experience has shown that the guardians of this regime have changed many times without any
changes in its oppressive and exploitive nature towards people. If there are any minor changes, they will not be in
favor of women as a whole. The Islamic regime of Iran has no choice but to maintain tight chains on women,
because what gives sense to its Islamic nature is the degradation and inferiority of women.

Another trick to get people to vote is that: if you do not vote, the possibility of a military strike by America on Iran
will increase! But the fact is that the Islamic fundamentalist regime is looking for its own interest by having
conflicts with America: On the one hand to maintain the regime and on the other hand, by further developing its
influence and power in the Middle East, play more role within the world dominant capitalist system, for the better
position. This has nothing to do with the interests of the people or a possible war from the U.S imperialism.

On the other side, there is the threat of war against Iran from the Trump/Pence fascist regime which plans to set a
new order in the world by increasing imperialist exploitation, domination and oppression. With this aim and under
the name of war against terrorism, this fascist regime is bombarding the people of Iraq and Syria, killing thousands.
Thus, both the Islamic fundamentalist regime of Iran and all the imperialists, led by Trump / Pence fascist regime,
want to use people as cannon fodders just for their own interest.

This system cannot change or reform fundamentally by electing one of its own protectors. The main questions are:
how can we eliminate this huge class gap and the oppression and exploitation imposed deeply on the majority of
people? How can we put an end to the subordination of women and the widespread violence against them? How
can we stand against any imperialist intervention? Isn’t it that we have to revolutionary overthrow the Islamic
regime as the main source of the oppression and exploitation and furthermore build a radically different society in
which people truly and consciously take part in serving the society to emancipate the humanity as a whole?

Women’s Vote: Revolutionary overthrow of the Islamic Regime!
Women’s Choice: A society without oppression and exploitation!

8 march women’s organisation (Iran- Afghanistan)
8mars.com

belgium@8mars.com
youtube.com/8marsorg
facebook.com/8marsorg



به زبان فرانسه-کیبلژبه کایآمریستیالیامپر-يدارهینظام سرماستیفاشيندهیسفر ترامپ نماهیعلفراخوان تظاهرات

Un appel à manifester
Contre le voyage de Trump, le représentant fasciste du

régime capitaliste et impérialiste des États-Unis, à
Bruxelles

Donald Trump se rendra à Bruxelles, la capitale de la Belgique et de l’UE, pour un sommet de l’OTAN les 24 et 25 mai.
À Bruxelles, Trump va renforcer les fondements de l’unité politique et militaire de son gouvernement fasciste avec
d’autres membres de l’OTAN. L’avenir des traités et des budgets militaires et de la guerre brutale contre les peuples du
monde seront clarifiés. Les principaux défenseurs du capitalisme et de l’impérialisme trouveront de nouvelles façons de
supprimer et d’exploiter les gens. Cette visite va servir à l’avancement des politiques fascistes de Trump aux États-Unis
et dans le monde entier. Les cycles de l’oppression et de l’exploitation, la guerre, la destruction, la dégradation de
l’environnement, le sexisme, l’intolérance religieuse, l’homophobie, le racisme, la xénophobie, l’immigration, le
déplacement et l’assujettissement se poursuivront sous le gouvernement fasciste des Etats-Unis et les mouvements
fascistes croissants en Europe.

Oui ! Tout cela est dû au fait que Trump représente les valeurs et les idées les plus régressives, les plus simplistes et les
plus récidivistes. Toutes les catastrophes du système, qui menacent l’humanité et la planète, se rassemblent sous son
gouvernement fasciste. Aujourd’hui, le fascisme menace non seulement les États-Unis, mais aussi l’Europe et le monde
entier.

C’est pourquoi nous devons rompre le silence !
Nous devons sortir dans les rues et nous joindre aux manifestations du 24 mai !
Pourquoi? Parce que nous sommes contre la présence de Trump qui croît que les femmes ne sont que des objets de
convoîtise et de reproduction, qui accuse les réfugiés des guerres impérialistes d’être responsables des conséquences
désastreuses des guerres, qui lutte contre la science qui limite la croissance des superstitions et des religions, qui
considère l’oppression et l’exploitation comme un symbole de pouvoir et de supériorité, qui n’a aucun scrupule de
détruire l’environnement pour les intérêts du Capital, dont les promesses concernant la suprématie blanche et chrétienne
pourraient faire des millions d’hommes et de femmes des victimes du racisme, de la xénophobie et de la haine et qui
n’hésite même pas à commencer une guerre nucléaire pour atteindre ses objectifs.
Ce n’est pas le moment de temporiser ou de douter. Nous devons remuer ciel et terre afin d’arrêter la croissance du
fascisme, de l’intégrisme religieux et de toute autre force réactionnaire qui menace le futur du monde. Lutter contre les
horreurs du capitalisme impérialiste n’est pas contraire à la lutte contre l’intégrisme : malgré leurs querelles, ces deux
pôles réactionnaires se renforcent mutuellement.

Nous, les activistes de l’Organisation des Femmes du 8 mars (Iran-Afghanistan) et du Comité de la Jeunesse de
Belgique, en solidarité avec la campagne de « Refuse Fascism », invitent toutes les forces politiques, les partis et les
organisations à se joindre aux manifestations afin que nous puissions élargir notre lutte commune contre le régime
fasciste de Trump-Pence en solidarité avec le peuple et les forces révolutionnaires à travers le monde.

Mercredi 24 mai à 17 h
Gare du Nord, Bruxelles

Organisation des Femmes du 8 mars (Iran-Afghanistan)
Comité de la Jeunesse de Belgique

8mars.com
belgium@8mars.com
youtube.com/8marsorg
facebook.com/8marsorg

committeebe.org
facebook.com/committeebe
https://twitter.com/committeebe
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A call to protest
Against the Visit of Trump, the fascist representative

of capitalist-imperialist regime of USA to Brussels
On May 24th and 25th, Donald Trump visits Brussels, the
capital of Belgium and the EU, for the NATO summit. In
Brussels, Trump is going to strengthen the foundations of
political and military unity of its fascist government with
other NATO members. The future of military treaties and
budgets and brutal war against the people of the world is
going to be clarified.

The main guardian of capitalism and imperialism are going
to find new ways to oppress and exploit the people. This
visit is going to serve the advancement of fascist policies of
Trump in US and all over the world. The cycles of
oppression and exploitation, war, destruction, environmental
degradation, sexism, religious intolerance, homophobia,
racism, xenophobia, immigration, displacement, subjugation
are going to be continued under the fascist regime of USA
and the expanding ultra-right wing and fascist movements in
Europe.

Yes! All of this is because Trump represents the most
backward rotten reactionary values and ideas and has
concentrated all the nastiness of the system, and the rule of
his government is a threat to the humanity and the planet.
Today, the shadow of the threat of fascism is not only above
the USA but also all over the Europe and the world.

That’s why we must break the silence!
We must go out to streets and join the stream of protests on May 24!
Why? Because we oppose the presence of Trump who believes women are nothing but objects of sex and child bearers,
who blames the refugees of the imperialist wars as the cause of present crisis of the world, and assumes the refugees
and the victims of the capitalism as the surplus population, he is against the science because it is an barrier to the
growth of superstition and religion, considers the oppression and exploitation as symbol of power and superiority, and
has no fear to destruct the rest of the environment and the planet for the profit of the capital, his promise for
white/Christian supremacy targets millions of people to be the victims of racism, xenophobia and hate-mongering, He
is the one who doesn’t hesitate to lunch more wars and massacre and for making "the America Great again" is ready to
push the Nuclear button.

There is no time to waste. We must move heaven and earth to halt the advancement of fascism, religious
fundamentalism and any other reactionary forces that are threatening the future of humanity and the planet. Fighting
against horrors of imperialists' capitalism is not separate from the struggle against fundamentalism: despite their
quarrels, these two reactionary poles enforce each other.

We, the activist of the " 8 March women organization", and "Youth Committee of Belgium", in solidarity with the
campaign of “ No! In the name of humanity, We Refuse to accept a Fascist America” invite all political forces, parties,
and organizations and individuals to join the protests so that we can strengthen our joint struggle against the fascist
regime of Trump/Pence in solidarity with the people and revolutionary forces around the world.

Time: Wednesday, 24th May, at 17.00
Address: North Station, Brussels

8 March women’s organisation (Iran-Afghanistan)-Belgium
Iranian Youth Committee of Belgium






