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 کنترل بدن من حق من است، 
 دولت،  نه هیچ

 ذهب نه هیچ م
 !يو نه هیچ فرد

 
هاي کنیم که سه سال از مبارزات مردم اصفهان علیه اسیدپاشیآماده می» روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان«امسال در شرایطی خودمان را براي مبارزات 

این دو مناسبت  ظاهراًاول  نظری ترامپ در آمریکا. در نمایی جهانی زنان علیه به قدرت رسیدن دولت فاشیستو یک سال از تظاهرات و قدرتگذرد؛ میاي زنجیره
ها ي درونی روشنی بین آنتر بررسی کنیم تا رابطهاي با هم ندارند اما کافی است کمی، فقط کمی دماسنج وضعیت زنان در جهان و ایران را دقیقهیچ رابطه

پیدا  تريوسیعو چرا خشونت علیه زنان گستره و اشکال  ؟!تر شده استران بحرانیبیابیم. کافی است بفهمیم چرا وضعیت زنان در سراسر جهان و همچنین ای
، »ترعادتی«خشونت علیه زنان  گیرد،علیه زنان شدت می طرفهکیو چرا هرچه این جنگ  !تر و شدیدتر شده است؟چرا جنگ علیه زنان عریان !کرده است؟

 رسد؟ناپذیر به نظر میو اجتناب» ترطبیعی«
هاي آمار ستون تیدرنهاتا  رسد که گویا ما زنان وجود داریم تا این جنایات بر ما اعمال شوندقدري عادي و طبیعی به نظر میروزها موقعیت بحرانی زنان بهاین 

اري براي تخصیص بودجه به و عی» سال آینده«هاي بار موضوعی براي طرحو سالی یک میرکنپُي نهادهاي دولتی و جهانی را هاي ساالنهها و گزارشرسانه
کشند و تخریب بینند، درد میآسیب می ومربوط به زنانی است از گوشت و پوست که آزار  حقیقت که این آمار و ارقام شان بدهیم. در عمل اما ایندست

از هر طبقه، سن، ملیت، مذهب، گرایش جنسی و  ـ ا زنانبراي م کهیدرحالها ندارد. اي براي خودشان متصور نیستند، جایی در این بررسیآینده اکثراًشوند و می
کنیم و خیلی اوقات از شدت اعمال این مان تجربه میمختلف آن را در طول زندگی اشکالشویم، به اي است که با آن متولد میخشونت جنسیتی پدیدهـ ... 

ان یکی از روزهاي سال نیست، خشونت موقعیتی است که ما در آن زندگی ها یا عنوخشونت براي ما اخبار رسانه دهیم.جان خود را از دست می خشونت
ي مرد بر زن؛ و ي سلطهي اعمال رابطهي فرودست اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و ایدئولوژیک زنان؛ نشانهکنیم؛ تضمینی است براي حفظ و بازتولید رابطهمی

 . تا نابرابري ملی، مذهبی، جنسیتی و ... از نابرابري طبقاتی گرفته نابرابري؛مبتنی بر انواع و اقسام ضرورتی است براي بقاي یک سیستم 
آن زنان در سراسر جهان  »طبیعت« برخالف کهیدرحالشود. طبیعی بین زن و مرد محسوب می اصطالحبهي در این دنیاي نابرابر طبقاتی، فرودستی زن رابطه

فروشی، فقر، که قربانی تجاوز، ازدواج اجباري، تجاوز محارم، تند. زنان براي اینکننمبارزه میوقفه دي و جمعی بیترین حقوق خود به شکل فرايبراي پایه روزانه
کنند. زنان چه آگاه باشند چه نه در مرکز وقفه مبارزه میبی ،، اسیدپاشی، قتل ناموسی، آزار و اذیت جنسی و ... نشوندو شتمبارداري یا مادري اجباري، ضرب 

است. این تضاد چالش مرکزي زنان با ساختار طبقاتی  قرارگرفتهشان شان براي به دست آوردن حق تعیین سرنوشت و کنترل بدنمبارزات، تالش این
بدن، اراده و مردان) سعی در کنترل  عمدتاً پدر/مردساالر حاکم است. این ساختار چه از طریق دولت، قانون، مذهب، جامعه، فرهنگ، عرف، سنت ... و چه افراد (

ي آورد. هرچند در بین این سه حلقهخشونت دولتی، اجتماعی و خانگی زنان را به انقیاد در می يدهیتندرهمي سرنوشت زنان دارد یعنی از طریق سه حلقه
 نماید.و بازتولید، محافظت و هدایت می ي دیگر را به حرکت درآورده، تولیداي که دو حلقهي اصلی و عمده است. حلقهخشونت علیه زنان، خشونت دولتی حلقه

ذاتی، سیستماتیک و منسجم دولتی و از طریق دادن امتیازات مردساالرانه علیه زنان، نیمی از جامعه را  يافتهیسازمانساختار دولت مردساالر از طریق خشونت 
هاي ضروري حلقه نیز هاي خشونت اجتماعی و خانگی. به همین دلیل حلقهدآوریدرمي دیگر متحد کرده و از این طریق کلیت جامعه را تحت انقیاد علیه نیمه

ي جهان زنان را هدف قرار ي زنان قربانیان مستقیم یا غیرمستقیم سیستمی هستند که در همهخشونت دولتی هستند. به این شکل همه تحکیمبراي تحمیل و 
هاي خلوت، هالیوود، چه زنان آواره از جنگ، چه در کوچه» سلبریتی«ی مصونیت ندارند، چه زنان هیچ زنی در هیچ زمان و هیچ مکان آني چارچوبه ؛ و درداده

و ... زنان  خواباتاقها، چه در خانه و جرگهها و لوییهاي کنفرانس دانشگاهی، چه در مدارس روستایی، چه در پارلمانچه در فضاهاي مجازي، چه در اتاق
 خشونت هستند. يدهیتندرهمي حلقه قربانیان این سه

ي یافتهجست. کماکان چه در کشورهاي توسعه این ناامنی را باید در جاي دیگر ترین مکان براي اوست اما منشأي یک زن ناامن»خانه«هرچند کماکان 
 و غیررسمی خود ایدئولوژي و مناسبات ضد که به کمک بازوهاي رسمی اندیافتهاین خشونت سازمان منشأها دولت ،امپریالیستی و چه در کشورهاي تحت سلطه

 نمایند.دهی و تقویت میزن را در جامعه سازمان
اما باید با  اندشدهخارجها از این چرخه و قوانین حمایتی از زنان دولت» برابر«تدوین قوانین  داري / امپریالیستی بایاید که در کشورهاي سرمایهطور به نظر بشاید این

یی که براي هادولت .ي نابرابر بر اساس مالکیت خصوصی هستندها منشأ اصلی تولید و حفظ رابطهکماکان دولتاعالم کنیم: خیر!  صراحت و قاطعیت
یت خصوصی بر اساس مالک مردساالرانهي هاي اداري، نظامی و ایدئولوژیک و ... را در دست دارند. چراکه حفظ رابطهترین دستگاهي قدرت، عظیمحفاظت از این رابطه

  ست.نیز یکی از کاالهاي بسیار سودزا بدن زنان  و هاي زیربنایی سیستمی است که هدف آن کسب سود و مافوق سود استیکی از ارکان ایدئولوژیک و یکی از پایه
قدرت گرفتن نیروهاي راست و  ی وراست دستِهاي داري، با رشد و روي کار آمدن دولتتر شدن نظام سرمایهبه همین دلیل است که امروزه با هر چه بحرانی

ي کنترل بر هستند، مسأله مناسباتها و ها، ایدهترین ارزشترین و ارتجاعیترین، پوسیدهافتادهها در سراسر جهان که در پی بازسازي و تقویت عقبفاشیست
است. اتفاقی نیست که یکی از  افتهیشیافزااي گسیختهچالشی شده است و خشونت علیه زنان به شکل افسار شدتبهبدن زنان تبدیل به یک موضوع 

و  اش را بر مبناي برتري مردانهکمپین انتخاباتیعلیه زنان بود. اگرچه او  ،اش و چه پس از به قدرت رسیدنترین حمالت ترامپ چه در کمپین انتخاباتیبرجسته
افروزي، تخریب هرچه و جنگ ايي تسلیحات هستهمسابقه ،جویان و مسلمانانه پناهحمله علی هدید بهپوستان، شونیسم ملی، ت، برتري سفیدفرودستی زنان



   42 هشت مارس شماره | ٥
 گردِالعملی که زنان نسبت به روي کار آمدن او انجام دادند خود نشان داد که تا چه اندازه این عقبد اما عکسکرو اجرایی طراحی و ...  ستیزطیمحبیشتر 

خیزش زنان در آمریکا و سایر کشورهاي اروپایی علیه  .پاسخ نگذاشتنددر آمریکا و سراسر جهان این حمله را بی متقابالًتاریخی زنان را هدف قرار داده که 
مرکزي و » نیجنسقطحق «موضوع  مشخصاًتواند نافی این حقیقت باشد که در این رویارویی موضوع کنترل بر بدن زن و گسترش اشکال مختلف خشونت نمی

در مبارزات » جنینحق سقط«و ... موضوع  ، پورنوگرافیفروشیافزایش اشکال مختلف و حاد خشونت مانند تجاوز، تن باوجودست که اي است. اتفاقی نیگره
گیري یا محدود کردن ها و بنیادگرایان مذهبی نیز به موضوع بازپسافراطی، فاشیست نیروهاي راستِ فشارهايو  نفوذاعمالجنبش زنان برجسته شده است؛ و 

گیرد؛ کنترل می اي موضوع حق کنترل بر بدن زن را نشانهواسطهو بی به شکل برجسته نیجنسقطاست. چون موضوع حق  خوردهگرهجنین ندادن حق سقط یا
امکان  طهیحر این د ،بیش از سایر اشکال خشونت بر زنان در کشورهاي امپریالیستی همچنیند؛ و کندولت، مذهب و مرد بر بدن زن را بازتعریف و تحکیم می

ي که »اوول«ها و بنیادگرایان مذهبی و ... نگران نیروهاي راست، فاشیست مسلماًدخالت دولت، قانون، مذهب و ... یعنی کنترل دولتِی آشکار وجود دارد. 
له تقویت و أمس. نظام طبقاتی حاکم استي میان زن و مرد، زن و رابطه صرفاًله أمستند، نیسهم جنین  یا یک فتوس نیستند، نگران بارورشدهناخواسته 

در دست کنترل بدن و قدرت تولیدمثل زن را  خواهندها می. آنداري است براي حفظ جایگاه فرودست زن در آنسیستم سرمایه يمردساالرانه روابطاز  حفاظت
 فرودست و برده همیشه براي  اوست تا يسرنوشت و آینده تعیین وهاي اصلی ستم بر زن ي طبقاتی یکی از اهرمداشته باشید، چون کنترل تولیدمثل در جامعه

 .بماند باقی
بیش از همه براي ما زنان ایرانی  شانحقوق زنان و به عقب راندن يِریگبازپسمذهبی و مردساالر براي  هاي ارتجاعیِدولتی و رشد ایدئولوژي شاید این تالشِ

و با کمک دین و مذهب بدن زن را با پوشش اسالمی (حجاب،  به اسم خدا چگونه مرتجعیندانیم براي ما که مید. هاي دردناك آن آشکار باشآمدو پی لمسقابل
ي به یک سوژهتبدیل زن را  »اختیاري«حجاب چه اجباري و چه  دانیمبراي ما که میپوشانند تا قواي جنسی مردان تحریک نشود. برقع، روسري و ...) می

ایم دولت تئوکراتیک جمهوري اسالمی پس از به براي ما که دیده .شودمرد بر زن تثبیت می يطریق سلطه همینو از  شود؛کنترل که باید  کندمیجنسی 
گرا براي دهی کرد. این دولت واپسي خود را علیه زنان ـ براي اجباري کردن حجاب ـ سازمانقدرت رسیدن، براي به عقب راندن و ارعاب جامعه اولین حمله

 صرفاًالمی بیت ایدئولوژیکِ حاکمیت بنیادگراي اسالمی نیاز به اجباري کردن حجاب و کنترل دولتی بر بدن زنان داشت. چون حجاب در ساختار جمهوري استث
میت دارد. در ي تعیین محتواي این پوشش اهي نفی آزادي پوشش زنان و هم از زاویههم از زاویه» حجاب اجباري«یک پوشش نیست. براي حکومت اسالمی 

غایت در چارچوب یک نظام ایدئولوژیکِ به و حاکمیت اسالمی قابل توضیح است؛ ایران نوع خاصی از پوشش اجباري است که فقط در چارچوب قوانین
موجوداتی  زنانکه فرض قطعی حاکمیت در مورد زنان این است ابزار تولید نسل و شهوت هستند. در نظامی که پیش صرفاًکه زنان در آن  مردساالرانه

 شانهاي اغواگرانهپتانسیل باید هم د؛نباید هم تحت چتر حمایت عناصر ذکور قرار گیربنابراین  هستند؛انگیز و مظهر فساد العقل، صغیر، اغواگر، شهوتناقص
و مایملک مرد  کشتزاري قرار گیرد. در ساختاري که زن بردارمورد بهره ـ مثل ازدواج و صیغهـ » قانونی«هاي شرعی و لو از طریق کانا شدهکنترلتوسط مردان 

ابزاري براي نشان دادن  »اختیاري«حجاب چه اجباري و چه  زیهر چشود باید هم مجوز ورود به این قلمرو توسط قانون تعیین و کنترل شود. بیش از قلمداد می
بر روي زمین. حجاب اجباري به  خداوندي گان نرینهن زنان توسط مردان یعنی نمایندهگی بودسمبل تحت انقیاد و برده بردار زن است.مانفردوست و فر گاهیجا

حاکم و محکوم تعیین و  گاهیجاشوند و از این طریق ي قدرت زنان توسط مردان و دولتِ اسالمی کنترل میدهد که در این رابطهاي نشان میشکل برجسته
هاي تئوکراتیک اسالمی است که بر بدن زنان به اهتزاز در آمده است، حتی در کشورهاي پرچم سیاسی دولت گردد. به همین دلیل هم حجاب اجباريتثبیت می

ترین شکل کنترل و اعمال خشونت دولتی و نماد کنترل از همین محتوا برخوردار است. حجاب در کشورهاي اسالمی برجسته» اختیاري«غیراسالمی هم حجاب 
 داري است.هاي سرمایهبا سایر دولت هاآنترین مرزهاي تمایز هاي اسالمی و یکی از اصلیارکان حکومت ت که جزاس بدن، اراده و سرنوشت زنان

کند حکومت اسالمی حکومتی است که در آن زنان تحت انقیاد و دهد و اعالن میرا نشان می اسالماي موقعیت زنان تحت حاکمیت حجاب به شکل فشرده
ه نیروهاي اسالمی ایران نشد. در تمام کشورهایی ک محدود به صرفاًاین سناریو  متأسفانهخداوند قرار دارند. البته و » يبرگزیده«گان کنترل مردان و نماینده

 جامعه ندنعقب رابراي به  اسالمی انبنیادگرایدر افغانستان شود. می تکرار شده یاهستند این سناریو  آنکسب  درصددیا  به دست گرفتهحاکمیت یا قدرت را 
در عراق، لیبی،  اند.و قانونی شده يکدگذاري آمریکا ـ که مدعی آزادي زنان بود ـ نشاندهدست در دولت هااین تالش شدیدترین حمالت را به زنان کردند و

 عنوانبهي حجاب داشت. داعش هم لهأسم خصوصاًزنان و  درآوردنسوریه و ... هم همین سناریو تکرار شد و اسالمی شدن حکومت نسبت مستقیمی با به انقیاد 
با موقعیت  کیالئاحیا کرد. در ترکیه نیز اسالمی شدن یک کشور نیز  گان رابنیادگرایی اسالمی پا را فراتر گذاشت و حتا فروش زنان در بازار برده از آخرین ورژن

ترین که حجاب برجستهشود ي میکدگذارمرد بر زن بر اساس اسالم ي قدرت . در تمام کشورهاي اسالمی رابطهزنان و پذیرش حجاب نسبت مستقیم دارد
 سمبل آن است.

مبارزه براي حق به براي رهایی  زنان ي ماایم که چرا مبارزهکرده و درك لمس یخوببههاي تئوکراتیک و حکومت سلطهکشورهاي تحت  ما زنانِ خاطر مینهبه 
 ارادهسرنوشت و  خواهند بدن،انین و افرادي که میعصیان در مقابل تمام نیروها، ساختارها، قو ن بدون شورش وچرا زناو  است؛ خوردهگره اشکنترل زن بر بدن

زمان باید علیه بنیادگرایی مذهبی لیه زنان بردارند؛ و چرا مبارزات ما همپایان گذاشتن بر خشونت ع درراهتوانند قدمی نمی درآورندرا تحت کنترل و انقیاد  هاآن
 داري امپریالیستی پدر/مردساالر باشد.مایهو سر
مان مرعوب سوزانساحره ایم. نهچند بهاي گزافی پرداختههر ،ایمسرکشی نهراسیده از عواقب شورش و قربانیان مطیعی نبوده و نیستیم. هرگز ما زنان تاریخاًبله! 

ستیم، چون ما ه »غیرطبیعی« یکنیم که ما زناناعالم می ياواهمهبدون هیچ  امروز باز هم. »بدحجاب«به زنان  ايهاي زنجیرهاسیدپاشی نهو  کرده است
کنترل زن بر طرفدار حق  تنهانهما تابیم. یک از اشکال خشونت را برنمیهیچ عنوانچیهبهچون ، میتابیبرنمبرداري را رمان، کنترل و فسلطهي رابطه
طرفدار  تنهانهمخالف حجاب اسالمی هستیم،  تنهانههستیم،  نیجنسقططرفدار آزادي  فقطنههستیم، طرفدار آزادي انتخاب پوشش  تنهانههستیم،  اشبدن

سیاسی و فرهنگی دنیا  ،اجتماعیدر مناسبات اقتصادي،  ايو ریشه یک انقالب عمیق يلهیوسبهرهایی زنان هستیم ... بلکه پیگیرانه خواستار تغییر این جهان 
  زنان یکی از کنشگران خشمگین این انقالب خواهند بود. هدانیم کهستیم و خوب می
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نیال پرنیال
زنان و مردان کارگر و زحمتکش تحت رهبري لنین و حزب بلشویک توانستند  1917اکتبر در 

بشر، یک  دولت بورژوازي را از طریق قیام مسلحانه سرنگون کنند و براي اولین بار در تاریخِ 
ي کنند. دولت نوین توانست در مسیر تغییر و تحول گذارانیبنتی را ي نوین سوسیالیسجامعه

بتوانند  هاتودهشرایطی که  ي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی و ایجادهاينابرابرجامعه، در مقابله با 
و دستاوردهاي  هادرسبردارد.  شیپبهي بزرگی هاقدمدر سرنوشت جامعه، آگاهانه دخالت کنند، 

ي انقالبیون در مهمی براي پیشرويِ همه گاههیتکاز گذشت یک قرن کماکان انقالب اکتبر پس 
ي هاگامسراسر جهان است. دولت نوین سوسیالیستی براي اولین بار در تاریخ بشریت، 

ي به ستم جنسیتی اضربهرهایی زنان از زنجیر پدر/مردساالري برداشت و چنان  راه دري تصوررقابلیغ
 يجامعه، نقالبا ، آنبه گواه تاریخ اش در جهان رخ نداده بود.ن هرگز مشابهوارد کرد که تا آن زما

 و، فرودستی زنان فروشیتنکاري، گرسنگی، که فقر و فالکت، بی را روسیه امپریالیستیِ يماندهعقب
بر  براي اولین بار مردم توانستند حاکم انقالب اکتبر، يهجیدرنتمتحول کرد. کرد داد می... در آن بی

نفر از مردم و ها جهان را تکان داد و در مقابل میلیون. عالوه بر آن، این انقالب سرنوشت خود شوند
 د.گشوي کهن و پوسیده نوین و واقعی براي دگرگونی جامعهراهی نیروهاي انقالبی، 

و کسب کنند، رویدادي از پیش مقدر  1917توانستند قدرت سیاسی را در اکتبر  هاکیبلشو کهنیا
ي کودتایی با حمایت این یا آن قدرت جهانی نبود. هطلبانفرصتنبود. یک حرکت  ریناپذاجتناب
طی  هاکیبلشومند بود. ي تدارکی آگاهانه و نقشهي اتفاقی هم نبود. این انقالب نتیجهادهیپداکتبر 
اول در بین  و سپس در دوران جنگ جهانی فعالیت انقالبی در بین کارگران شهر و روستا هاسال

، دادیمسربازان و در دل شوراهایی که مبارزات کارگران در شهرهاي مختلف را به هم پیوند 
در بطن مبارزات گوناگون، از  هاآنتوانستند پایگاه محکمی براي انجام انقالب در جامعه بسازند. 

حرکت کردند.  هاهتوداعتصابات کارگري و اعتراضات دانشجویان گرفته تا قیام مسلحانه، پیشاپیش 
. ستادندیبازنارا تجربه کردند، بارها شکست خوردند و نیرو از دست دادند، اما از حرکت  زهایوخافت

ی کردند و دهسازماني کردند، مردم را برانگیختند، بذر آگاهی افشاندند و بندجمعرا  هاتجربه
 رفتند. شیپبه

 ي در موقعیت زناناشهیرانقالب اکتبر و تغییر 
عد از سرنگونی دولت بورژوا ـ فئودال امپریالیستیِ ب

ي اجامعهروسیه، دولت انقالبی نوین براي ساختن 
بدون ستم و استثمار تمام تالش خود را به کار گرفت. 

ي را براي عملی کردن اآگاهانهي دولت نوین مبارزه
ي هاعرصهتعهد خود در مورد برابري زن و مرد در 

ي هاگاماعی آغاز کرد و اقتصادي، سیاسی و اجتم
 هاکیبلشوبرداشت.  شیپبهرهایی زنان  درراهبزرگی 

یی که مانع از هاتیمحدودو  باراسارتي قوانین کلیه
ي براي زنان به رأرا لغو کردند. حق  شدیمآزادي زنان 

زنان حق انتخاب شدن  جهیدرنترسمیت شناخته شد. 
که در همان  و یا انتخاب کردن یافتند. این در حالی بود

ي رأدوره، زنان فقط در دو کشور دانمارك و نروژ حق 
بود که زنان حق  1918داشتند. در انگلستان در سال 

یمي به دست آوردند و در فرانسه و ایتالیا زنان رأ
. شدندیمسال دیگر براي این حق منتظر  30یست با

د. به رسمیت شناخته ش فوراًهم  نیجنسقطحق 
از آن تاریخ،  صدساله پس از گذشت امروز کهیدرحال

در برخی از  مشخصاًر بسیاري از کشورهاي جهان و د
هنوز دارند براي دستیابی و یا  ایاالت آمریکا زنان

ت از این حق اولیه ـ که بخشی از حق کنترل زن اظفح
 کنند.یمبر بدن خویش است ـ مبارزه 
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کار ولت نوین انقالبی اصل دستمزد یکسان در برابر د
یکسان را تصویب کرد. خدمات بیمارستانی براي زایماِن 

 بعدي زنان مجانی شد. پرداخت حقوق قبل از زایمان و همه
پیش گذاشته شد و کار شبانه براي زنان باردار و  آن از

ی اعالم شد. رقانونیغشده بودند،  داربچهزنانی که تازه 
ج و ، جدایی دین از دولت صورت گرفت و ازدواعالوهبه

و غیره از کنترل کلیسا خارج شد. ازدواج مدنی  احوالثبت
ي ازدواج مذهبی رسمیت یافت. ازدواج به شکل ساده جابه

یک از طرفین  و هر گرفتیمي راحت انجام و با یک پروسه
نام فامیل دیگري و یا خود را انتخاب کنند. در  توانستندیم

ي اگونهبهرا  ازدواج نیاز به ثبت نداشت و طالق 1926سال 
 توانستندیمی کردند که هر یک از طرفین دهسازمان

ی اعالم رقانونیغدرخواست جدایی کنند. ازدواج کودکان 
یکسان  »نامشروعمشروع و «قانون، کودکان  ازنظرشد. 

ي آن جابهو  شدندینمدیگر مجازات  هافروشتنبودند. 
رده آو به وجودتالش شد شرایطی براي از بین رفتن آن 

شود. برابري در قانون فقط شامل زنان نشد، بلکه در مورد 
به تصویب رسید.  بخشییرهاي مورد ستم نیز قوانین هاگروهدیگر 

ی بود و کسانی که در رقانونیغیی گراجنسهمدر دوران تزار  مثالعنوانبه
با خطر  شدندیمي جنسی وارد رابطه »نورم طبیعی«چارچوبی غیر از 

در  زیآمضیتبعي این قوانین ي تبعید روبرو بودند. کلیههاردوگاهااعزام به 
 یی به رسمیت شناخته شد.گراجنسهمدولت نوین لغو شد و آزادي 

از  کیچیهآگاهانه انجام پذیرفت در  طوربهاین تغییرات بزرگ که 
 نظر ازي زنان دارهیسرماي بود. در کشورهاي پیشرفته نشدهانجامکشورها 
ا مردان برابر نبودند. تصویب قوانین جدید در شوروي به اقتدار قانون ب

ی بر روي این درستبهي عمیقی زد. لنین مردان بر زنان و کودکان ضربه
-در پیشرفته حتاهیچ حزب دمکراتیک، «حقیقت انگشت گذاشت و گفت: 

کاري که ما در  صدمکیها هاي بورژوایی نتوانست طی دههترین جمهوري
اما » مان در مورد حقوق زنان انجام دادیم را انجام دهد.حکومت اولین سال

ي تصویب قوانین به نفع زنان نبود، بلکه تالش دولت نوین تنها در عرصه
، نقش سنتی زنان را به هاانساندر ایدئولوژي و سیاست و روابط میان 

وسیع  طوربهچالش کشید. به همین منظور، موضوع آزادي و برابري زنان 
و رویکردهاي گوناگون  هادگاهیدو مبارزه قرار گرفت.  موردبحثجامعه  در

ي جنسی، ازدواج، خانواده، کارخانگی، نقش زنان در سیاست در مورد رابطه
 وجدلبحث، مجالتِ زنان، مدارس و محل کار به هاروزنامهدر  ...و انقالب و 

 زدیمهنه ضربه ي کهادهیاگذاشته شد. این چالشی زنده و پویا بود که به 
 طوربهي سوسیالیستی . موقعیت زنان در جامعهدادیمي نو پا هادهیاو به 

ي که قدمت هزاران ساله داشت آماج اشهیري هاينابرابرکیفی تغییر کرد و 
 قرار گرفت.

درصد  80در کشوري قدرت سیاسی را کسب کردند که  هاکیبلشو
بط اجتماعی، اقتصادي و . رواکردندیماش در روستاها زندگی جمعیت

در میان زنان گسترده  خصوصاًي سوادیبرواج داشت.  ماندهعقبي هادهیا
شان، دادن آموزش و آگاهی بود. در چنین شرایطی، یکی از وظایف اصلی

ي سیاسی بود تا بتوانند در هدایت جامعه نقش بازي کنند. برنامه هاتودهبه 
 در حزب يوظیفه«م کرد که: اعال 1919حزب کمونیست شوروي در سال 

 تمام سرانجام تا است آموزشی و ایدئولوژیک کار انجامعمدتاً  حاضر حال
 و پرولتاریامانده عقب اقشار میان در ژهیوبه نابرابري و تعصب، يهانشانه

[منظور تغییراتی است  زنان رسمی برابري حزب از. برود بین از دهقانان،
با  تا است تالش در حزب نیست. ] راضیبود شدهانجامکه تا آن زمان 
ي هاخانهيرختشو عمومی، غذاخوري يهاسالن ،هاکمونجایگزین کردن 

ي کهنه اقتصاد از ناشی ماديِ فشار از را و ... زنان هامهدکودك و عمومی
مند که ي آگاهانه و نقشهي این برنامههجیدرنت »آزاد سازد. خانگی
ي بود تغییرات بزرگی در داربچهر خانگی و اش رهایی زنان از قید کاهدف

ي کار خانگی دوبندهایقزندگی زنان ایجاد شد. زنان شروع به گسستن 
 کردند.

در بخش آسیایی کشور، اکثر مردم مسلمان بودند و زنان این مناطق، 
اما ؛ آمدندیم حساببهزنان در بین کل اهالی شوروي  نیترفرودست

ت انقالبی که در مورد زنان در جامعه پس از ي تحوالیجهدرنتفعالین حزب 
کل به وجود آمده بود، توانستند تغییرات عظیمی در  طوربهانقالب 

ي از آگاه شدن انشانهموقعیت این زنان ایجاد کنند. بازتاب این تغییرات و 
مشاهده کرد که صد  در شهر بخارا 1927مارس  8در روز  توانیمرا  هاآن

دن حجاب و به آتش کشیدن آن، آزادي و برابري خود را هزار زن با پاره کر
 فریاد زدند.

به این تغییر و تحوالت کیفی که نظام سوسیالیستی در زندگی زنان 
آورد به پاره کردن زنجیرهاي اسارت هزاران ساله کمک کرد و راه  وجود

گوناگون اقتصادي، سیاسی،  هايمداخله و مشارکت زنان را در عرصه
ي ي زن شرایط جدید را با گذشتههاتودههنگی باز کرد. اجتماعی، فر

، مقایسه شدندیماستثمار  شدتبهو مزارع  هاکارخانهدور که در  چنداننه
و براي حفاظت  دانستندیمی دولت خود درستبه؛ دولت نوین را کردندیم

و تقویت آن حاضر به هرگونه تالش و فداکاري بودند. فعالیت سیاسی و 
یک انقالبیون در میان زنان شهر و روستا بسیار گسترده بود. هدف ایدئولوژ

ي زن در حیات جامعه آگاهانه ایفاي نقش کنند. هاتودهاین بود که 
به  شدیمکه تحت رهبري حزب کمونیست منتشر  »زنان کارگر«ي نشریه

ارگان مرکزي براي سازمان دادن فعالیت حزبی در میان زنان تبدیل شد. 
کش بود. به کمک این ي زنان کارگر و زحمتهاخواستهبازتاب این نشریه 

نشریه، جلسات بحث بر سر مسائلی چون هشت ساعت کار در روز، 
ي زنان، حمایت از کودکان و زنان در روند کار، برابري زن و موضوعات ویژه

 ازبکستان1927مارس  8، حجاب سوزان ، 
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 دوازدهکنفرانس  »زنان کارگر« يیهنشری شد. فعالین دهسازمان ...مرد و 

برگزار کردند.  1917نوامبر  6ي پتروگراد را در تاریخ نان منطقهي زهروز
و  هاکارخانههزار زن از  80نماینده از جانب  500در این کنفرانس، 

 ي مختلف شرکت داشتند.هاکارگاه
ی اولین دهسازمان »زنان کارگر«ي تالش بعدي فعالین نشریه

این کنگره مورد بود. برگزاري  1918نوامبر  کارگر دري زنان کنگره
ی این کنگره، مبلغین حزب به دهسازماناستقبال لنین قرار گرفت. براي 

اقصی نقاط کشور اعزام شدند. زنان دهقان و کارگر را بسیج کردند. هدف 
گی این بود که در کنگره مسائلی چون دفاع از دولت نوین، مبارزه با برده

ز کودکان، مبارزه با ي ادارنگهخانگیِ زنان، اجتماعی کردن آموزش، 
این تبلیغ و ترویج  جهیدرنتبه بحث و مبارزه گذاشته شود.  ...و فروشی تن

نماینده در این کنگره شرکت کردند  1200و فعالیت گسترده، نزدیک به 
. شرکت دادندیمگان زنان دهقان تشکیل درصدشان را نماینده 10که 

داد که هر چه سطح  کش در این کنگره نشانوسیع زنان کارگر و زحمت
ي در تعیین سرنوشت مؤثرترنقش  توانندیمآگاهی انقالبی زنان باالتر برود 

خود و جامعه بازي کنند. لنین هم در این کنگره شرکت کرد و طی 
سخنرانی کوتاهی از دولت خواست که هر نوع محدودیتی در مورد حقوق 

انقالبی جامعه  زنان را ملغی کند و از زنان خواست که در فرایند تحول
شرکت کنند. او در انتها، این حقیقت انکار ناشدنی را اعالم کرد که 

نشان داده است که موفقیت یک  بخشيآزادي هاجنبشي تمام تجربه«
براي اولین بار در تاریخ،  »انقالب به میزان شرکت زنان در آن بستگی دارد.
 رهبر یک دولت تعهد به رهایی زنان را اعالم کرد.

کنگره تصمیم بر این شد که یک سازمان دائمی براي تحقق اهداف  در
هایی براي کنگره تشکیل شود. براي این امر، ابتدا کمیسیون بخشییرها

ي گوناگون در هاتیفعال تیدرنهاتبلیغ و ترویج در میان زنان ایجاد شد و 
منجر شد  1919(دپارتمان زنان) در سال  »ژنوتدل«این راستا به تشکیل 

که  »ژنوتدل«ي فعالین ي همهبود. وظیفه» انیسا آرماند«ه رهبري آن با ک
از داوطلبین حزبی بودند، آگاه کردن زنان در روستا، کارخانه و  اکثراً

محالت کارگري و دخالت دادن آنان در زندگی سیاسی و اجتماعی بود. 
رایند وسیع آگاه و درگیر ف طوربهبتواند زنان را  کهنیابراي  »ژنوتدل«

ي غیر حزبی هاسازمانگان را که ي نمایندههاشبکهپیشروي جامعه کند، 
 460تعداد  1924ي مرکزي در سال بودند ایجاد کرد. طبق گزارش کمیته

ي هاشبکههزار نماینده در روستاها در این  100هزار نماینده در شهرها و 
و  ونیلیو مدنزدیک به  1928ي هاسال. تا کردندیمگی فعالیت نماینده

 .کردندیمگان فعالیت ي نمایندههاشبکهنیم زن در ارتباط با 
ي را یکی از وظایف اصلی خود قرار داد. سوادیبمبارزه با  »ژنوتدل«
ي سازمان سوادیبکارزاري که دولت در مبارزه علیه  بود با زمانهماین 

ي سوادیب. آن داشت زیآمتیموفقبرد زیادي بر پیش دیتأکداده بود و لنین 
درصد اهالی روسیه  28,4. قبل از انقالب فقط کردیمداد در کل کشور بی

شرایط  باوجودسال پس از انقالب  9یعنی  1926سواد داشتند. در سال 
 56,6 به باسوادسخت سیاسی و اقتصادي، جنگ داخلی و ... تعداد افراد 

درصد شد.  42,7 بربالغدرصد رسید. این نسبت در میان زنان روستایی 
ي ی کرد. نشریهدهسازمانانتشارات گوناگونی را براي زنان  »ژنوتدل«
ارگان تئوریک آن بود.  »زن کمونیست«ارگان مرکزي بود.  »زنان کارگر«
، »زن دهقان«ي داخلی، نشریات محلی از قبیل هابولتناز  توانیم عالوهبه
ي زنان نشریه 18 وعدرمجمو ... نام برد.  »زن سیبریایی سرخ«، »نماینده«

هزار نسخه  670به  1930ي هاسال. تیراژ این مجالت در شدیممنتشر 

ي اصلی حزب نیز هاارگانرسیده بود. این را هم باید در نظر داشت که 
 صفحاتی را به موضوع زنان اختصاص داده بودند.

چه نقش و جایگاهی در باال بردن آگاهی زنان داشت  »ژنوتدل« کهنیا
بر جامعه، مردان، صفوف حزب و دولت تا چه حد عمیق بود  شاراتیتأثو 

کرد که  دیتأکنیاز به بررسی جداگانه دارد. فقط باید بر این واقعیت 
فعالین  چراکهنرفت.  ی پیشراحتبهدر میان زنان  »ژنوتدل«ي هاتیفعال

و کهنه در  ماندهعقبي هاسنتآن با تضادهاي گوناگون روبرو بودند. 
ي مذهبی کماکان هاارزش. افکار و کردندیمی سختجانبه زنان  برخورد

در جامعه نفوذ داشت. پدرساالري و مردساالري در روابط اجتماعی و 
در  حتا. کردیمي مختلف بروز هاشکلي سیاسی و فرهنگی به هاطیمح

گذاشته بودند  طلبانهحقي مبارزاتِ صفوف زنانی که پا به عرصه
 خصوصاً هاکیبلشوشت. این حقیقتی است که درك محدودنگري وجود دا

متشکل در  دمکراتالیسوسقبل از انقالب ـ همانند سایر احزاب 
 هاي اکونومیستیانترناسیونال دوم ـ در برخورد به ستم جنسیتی، رگه

، مبارزه در این عرصه را به شرایط و دمکراتالیسوسداشت. اکثر احزاب 
متمرکز حول شعارهایی  طوربهو  کردندیمي زنان کارگر محدود هاخواسته

در محیط کار و  مهدکودكمانند مزد یکسان در برابر کار یکسان و ایجاد 
. همین درك بود که باعث شد از بردندیمامثالهم فعالیت خود را پیش 

ي و در دست اتودهي هاسازمانی و متشکل کردن زنان در دهسازمان
یفتند. چنین رویکردي صحنه را براي آنان دور ب ي رهبريگرفتن وظیفه

گان طبقات مرفه در جنبش اعمال رهبري و نفوذ زنان لیبرال و نماینده
 هاتودهي ی گستردهدهسازمانتدارك و  کهآنزنان خالی گذاشته بود. حال 

ي زن در هاتودهی و رهبري دهسازمانانقالب اجتماعی مستلزم  باهدف
و پیش گذاشتن شعارهایی مختص امر ي گوناگون هاجنبشو  هاسازمان

هم بود. این درك اکونومیستی به هر  هاآني هاخواستهرهایی زنان و 
 دیکوبیم، مهر بورژوایی شدیمي که از جانبِ زناِن غیرکارگر انجام امبارزه

از  1908ي که در سال اکنگرهبه  توانیم. براي مثال کردیمو آن را رد 
فکر، معلمان و پرستاران و تشکالت نان روشنجانب زنان طبقات مرفه، ز

روسیه  دمکراتالیسوسی شد، اشاره کرد. زنان دهسازمانوابسته به آنان 
هم تصمیم گرفتند از این موقعیت براي تبلیغ اهداف حزب در میان 

ي از زنان کارگر استفاده کنند. الکساندرا کولنتاي ترگستردهي هابخش
چندین جلسه  هاآني در این کار داشت. اژهیویکی از کادرهاي حزب نقش 

ي کارگري و هاهیاتحادگانی را از بین زنان مخفی برگزار کردند تا نماینده
 هاآن، همهنیبااي حزب براي شرکت در این کنگره انتخاب کنند. هاشاخه

ي رگذاریتأث کهنیابه آن کنگره بفرستند. براي  نماینده 45فقط توانستند 
ي مختلفی را جدا از هاگروهان حاضر در کنگره داشته باشند، بیشتري بر زن

ي پیشنهادي خود را در مواردي مثل هامصوبهکنگره تشکیل دادند و 
امنیت در محیط کار، نقش زنان در حزب سیاسی و نیاز به مبارزه علیه 

اما زمانی که این ؛ تدوین کردند رهیو غمالکیت خصوصی بر ابزار تولید 
ي نماینده 700از جانب اکثر  هاي آنبه کنگره ارائه دادند، همهرا  هامصوبه

سالن کنگره را  دمکراتالیسوسحاضر در کنگره رد شد. در مقابل، فعالین 
مند که بدون فعالیت آگاهانه و نقشه دادیمترك کردند. این رویداد نشان 

 قطفنهي زن [و هاتودهدر راستاي بسیج، متحد، متشکل و رهبري کردن 
به  هاآنانتظار داشت که  شدینمزنان کارگر] حول مسائل جنبش زنان، 

ی پاسخ مثبت دهند و در صف اول انقالب دمکراسالیسوسفراخوان جنبش 
یی آهمبا ظاهر شدن در یک گرد  صرفاًاجتماعی قرار بگیرند. فعالین حزب 
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ي در کنگره آنچهرويِ خود ـ نظیر و اعالم نظرات و مواضع پیش

 بیاورند. به دستموفقیت چندانی  توانستندینمپیش آمد ـ  1908
هم حقیقتی است که بعد از انقالب، تحت شرایط ماديِ  این

شور و شوق بسیاري از زنان براي  شیهامؤلفهجدید که یکی از 
ي جدیدي ریگجهتي کهنه بود، هاارزشگسستن زنجیر مناسبات و 

و  هادركي مقابل نقطه ي زن شکل گرفت که درنسبت به مسأله
دمکراتیک رایج قرار داست. این رویکردهاي اکونومیستی و سوسیال

با کالرا زتکین چنین بیان شد:  وگوگفتي از زبان لنین در ریگجهت
زنان را طرح  يهابنابراین براي ما کامالً صحیح است که خواسته«

اصالحی به  يحداقل است و نه یک برنامه يکنیم. این نه یک برنامه
کار دال  آن. این» دومی انترناسیونالِ«و » دمکراتیکسوسیال«معنی 

بورژوازي و دولت آن تا ابد  میکنیبر آن نخواهد بود که گویا ما فکر م
براي مدتی طوالنی پابرجا باقی خواهند ماند. این کوششی براي  حتا

 يجادهها و منحرف کردن آنان از زنان با رفرم يهامنفعل کردن توده
یک  وجهچیهکار به چنین نیست؛ این عنوانچیهانقالبی نیست. به يمبارزه

 يِ هايریگجهینت رشتهکیما  يهارفرمیستی نیست. خواسته يِبازحقه
عملی است از احتیاجات مبرم و زن ضعیف و محروم در سیستم بورژوازي 

با طرح  که باید در این سیستم تحمل کند. است و علیه تحقیرهاي زشتی
که از نیازهاي زنان و ستم بر زنان آگاهیم؛ از  میدهیما نشان م هانیا

نفرت داریم  !نفرت داریم. بله هانیا يجایگاه ممتاز مردان آگاهیم؛ و از همه
هستیم که به زن کارگر، همسر کارگر،  ستم و آزارو خواهان محو هرگونه 

از خیلی جهات به  تاح؛ و شودیزن دهقان، همسر یک مرد عادي وارد م
اقدامات اجتماعی که ما از  . حقوق وشودیزن طبقات ثروتمند نیز وارد م

که ما موقعیت گواهی است بر این میخواهیبورژوازي براي زنان م يجامعه
هاي قیم؛ طبیعتاً نه در نقش رفرمیستمیریگیها را در نظر مو منافع آن

بلکه در نقش انقالبیونی  !وجهچیهبه. نه! کنندیمآبی که اذهان را تخدیر م
که زنان را به شرکت مساوي در بازسازي اقتصاد و روبناي ایدئولوژیکی 

 ».خوانندیفرام
ي سوسیالیستی شوروي تحت رهبري جامعه 1930ي اواخر دهه
ي مسائل گرایشات و اقدامات منفی در عرصه ،گردهاعقباستالین شاهد 

 مشخصاً ي ایدئولوژیک و هاارزشاجتماعی و  یی زنان، روابطرهامربوط به 
مثل هر روند تاریخی  گردعقبرویکرد به نهاد خانواده بود. در تحلیل از این 

 ...ي ذهنی، نبود تجربه و هاتیمحدوددیگر باید معضالت و موانع عینی، 
را در نظر گرفت و جایگاه هر یک را مشخص کرد.  دست نیا ازعواملی 

جنگ جهانی  وحوشحولدر  ژهیوبه گردعقبروند  واقعیت این است که
به شوروي سوسیالیستی زیاد  هاستیالیامپري دوم، زمانی که خطر حمله

ي اکونومیستی دست در دست گرایش هادركشده بود اوج گرفت. 
ي هاسازمانناسیونالیستی از باال تا پاییِن جامعه در صفوف دولت و حزب و 

به احیاء و تقویت روابط ستمگرانه و  ماًیمستق ي انتشار پیدا کرد واتوده
خدمت کرد. این واقعیتی است  دادیمي که زنان را آماج قرار اماندهعقب

 ازنظري جنگ جهانی دوم، اوضاع شورويِ سوسیالیستی که در دوره
به این  دیبایمي بود که براي جلوگیري از گرسنگی مردم اگونهبهاقتصادي 

ی شد که دهسازماني اگونهبه، اما این امر شدیمه توج شیازپشیبعرصه 
یی، موضوع گرالیتقلهمه و هر چیز به این موضوع تقلیل داده شد. این 

ي آن، موضوعِ هجیدرنتقرار داد و  ریتأثزنان و رهایی آنان را تحت 
ي میهنی، در خدمت به وظیفه »طبیعی«امري  عنوانبهزنان  دمثلیتول

از آنان باز پس گرفته شد. این عملکرد و  نیجنسقط و حقستوده شد 

نگرشی که پشت آن بود، اهمیت و جایگاه مبارزه علیه ستم جنسیتی در 
انقالبی کردن مداوم و دگرگونی و پیشرفت جامعه را کمرنگ کرد و زیر پا 
نهاد؛ دستاوردهاي انقالب سوسیالیستی را تضعیف کرد؛ و بستر را براي 

 کرد. ترآمادهنیروهاي بورژوایی در کل جامعه رشد روابط ستمگرانه و 
ي از این اذرهجدي و نقاط ضعفی که برشمردیم،  گردعقباما این 

ي در دهه خصوصاًي آگاهانه که حاصل چند دهه مبارزه کاهدینمحقیقت 
تحت رهبري حزب  ي نوین سوسیالیستیاول انقالب و تولد جامعه

عیت فرودست زنان بود. انقالب کمونیست شوروي، تغییرات عظیم در موق
ي که تا اعماق آن پدر/مردساالري رخنه اجامعهسوسیالیستی باعث شد 

ي نوین در سراسر هاارزشي روابط و هاجوانهکرده بود، شخم زده شود و 
کشور سر برون آورد. زنانی که با پشتیبانی و رهبري دولت نوین پا به 

گذاشتند و در فرایند تغییر و ي جمعی ي زندگی اجتماعی و مبارزهصحنه
بودند. این دولتی بود که  هاجوانهي همین تحول جامعه شکوفا شدند، میوه

و به رهایی  کردیمي فارغ از ستم و استثمار تالش اجامعهبراي ساختن 
در سراسر جهان متعهد بود. دستاوردهایی که زنان  هاانسانهمه 

شوروي یک کشور سوسیالیستی  یی کههاسالي انقالب اکتبر در هجیدرنت
از  ترعیرفي هاقلهبود به دست آوردند، سکوي مهمی است براي پرش به 

  در جهت رهایی زنان و کل بشریت. آن دوره
 به این منابع رجوع شده است:

 “International working women's day” - Lenin 
 You Don’t Know what you Think you “Know” About … The 

Communist Revolution and the REAL path to Emancipation: 
Its History and Our Future - Raymond Lotta 

 Part3: The new synthesis and the women question: The 
emancipation of women and the communist revolution further 
leaps and radical ruptures - Bob Avakian 

 “A World To Win” - no 24 
 “Class struggle and women's liberation” - Tony Cliff 
 “Revolutionary women in Russia” - Anna Hillary, Jane 

Mcdermid 
 “The women's protest sparked the Russian revolution” - New 

east network 
 “Women before, during and after the Russian revolution” - 

Marie Frederiksen 
 “The emancipation of women in Russia before and after 

revolution” - Elisabetta Rossi 
 “The experience of Socialism in the Soviet Union and China” 

- Revolution March 12-2006 
  

 

 گان زن در کنفرانس زنان کمونیست �اینده (وسط) در میان یالکساندرا کولونتا
 ١٩٢٠های مردم رشق، سال
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 ف. ارجمند و با همکاري س. جاوید
زیباي  آرمانِ که دنیایی گریزي بزنیم به دنیایی دیگر؛گذارید ب

ها را آن بهترکه شور و شوق انقالب و دنیایی  دهدیانعکاس م را مردمی
جامعه نوینی را  ،در تاریخ بار یناولکه براي  کسانی. است به اوج کشانده

که  ییها. انسانشوندیمکنند و همراه با آن متحول یتجربه م سازند،یم
روز بیشتر و بیشتر روزبه جامعه و در خود مختلفرات را در ابعاد تغیی

در بسیاري از آثار هنري از  . این زندگی پرهیجانکنندیاحساس م
آثاري  دیگرفیلم، معماري و  ،گرافیک، مجسمه ،نقاشی گرفته تا عکس

 ،در مرکز لندن نشان داده شد »رویال آکادمی«که در نمایشگاه هنري 
 است. یتورقابل وضوحبه

بین (ثر هنري از هنرمندان روس بعد از انقالب اکتبر اصدها 
سالگرد  صدمینبه مناسبت  ،در این نمایشگاه) 1932تا  1917 يهاسال

 شد. شته، به نمایش گذاانقالب اکتبر در روسیه
براي  یک قرن پس از پیروزي انقالب سوسیالیستی اکتبراین آثار 

شد، یمگذارده  وسیه در معرض نمایشاولین بار در کشوري خارج از ر
بیند، در خدمت ینم 1برخالف دیگر آثار هنري آن دوره هنر را در برهنگی

اما در مقابل نمایشی از اوج ؛ پردازدینماشراف نیست و به مذهب 
مختلف هنرهاي تجسمی از  هايینهدر زم ي راي و نوآورخالقیت هنر

، »ویچمیر مالهیکاز« ،»کوفسکیامیر ماییوالد«هنرمندانی همچون 
، »چنکوودآلکساندر ر« ،»تاتلین میریوالد«، »واسیلی کاندینسکی«
کوتاه و مستند از  هايیلمفدر همچنین و  ... و »ف پوپواوبلیو«
 .به نمایش درآمد »نیزنشتایآ یسرگئ«چون  سازانییلمف

فرد، ن آثار منحصربهآنچه شور و هیجان خاصی را به نمایشگاه ای
آثار هنري و خالقیت  این کیفیت، تنها بخشیدیم کنندهیکحرخالق و ت

هبازدیدکنند فرصتی را در اختیار بلکه این نمایشگاه ،هنرمندان آن نبود
ش یک قرن اکه ساختناي روشن سفر کنند یندهبه آداد که یمقرار گان 

را مالقات کنند که عزم  ياپیش آغاز شد و مردم و جامعه
از موانع و  ییهاکوه رغمتا علی دنده بوخود را جزم کرد

راه ه ب خوردهکه دشمنان قسم ییهاو جنگ یسخت
 روند. یشپبه انداختندیم

 بینیمیم هایی راپوستر ها وینقاش ،در میان این آثار
دیگر ها دارند و در آن يانقش برجسته که زنان

 هاآثار هنري یک قرن پیش غایب نیستند. آن مانند
خدا و  مادرِ ،»باکره«، مریم مقدس يبهمثابهدیگر 

. بدنشوندیمذهبی ظاهر نم مقدسِ دِ یک فریا 
جنسی مردان و یا  براي لذتِ ايیلهشان وس

ابزاري براي فروش عطر و اودکلن و شامپو 
 ،هاحضورشان در کنج آشپزخانه .نیست
تعریف کاباره  يهاو سن خواب يهااتاق
 ،مردانشان سرگرم کردن موضوع .شودینم

ها نیست و شستن لباس و پختن غذا
یک  يمعشوقهیا دختر و  ،باالخره همسر

مدار و امثالهم نیستند. سیاست، پادشاه
 ییهاهنري انسان ها در این آثارِآن

که در مرکز تحوالت جامعه  هستند
. اکثر این کنندینوین نقش بازي م يساختن جامعهدر و  قرار دارند

به آنان را و یا  دهندیا از زندگی زنان انعکاس مآثار یا واقعیتی ر
 .کنندیتاریخی تشویق م يگیري در این وظیفهسهم
 زنانی که در حال ساختن« يتابلوو » زنان کارگر نساجی« يتابلو

نمایشی است  1927 -» کانهآلکساندر دیه«اثر  »کارگاه جدیدي هستند
 يسودر تحوالت جامعه بهجوان زنان  ي کهازنده و از نقش روشن، واقعی

 .دارند عهدهصنعتی شدن بر 
 ،دهدنشان می کانهآلکساندر دیه از »دفاع از پتروگراد«اثر  همچنین

آمبوالنس براي مداوا  باصورت پیاده و یا به زخمی سربازانِ کهیدرحال
سرخ براي دفاع از پتروگراد،  دیگري از گاردِ يرسته شوند،یانتقال داده م

که در  هستنددر میان آنان  زن سربازانِصفی از  و شودیحنه موارد ص
در  شهر يهامرکز این گروهان با مارش نظامی به سمت دروازه

 اند.حرکت
 1917 - »گوریوفبوریس گري«اثر  »هقانانزمین د« يتابلو

بر روي  تصویري زنده از دهقانان زن و مردي است که در حال کار کردن
آثار هنري از مزارع کلکتیو، زنان اگر نقش اصلی را  . همچنین دراندینزم

 يمزرعه تیمِ لیدرِ« يتابلوبدون شک درجه دوم نیستند.  ،ندارند
 لیدرِ  زنی که دهدینشان م 1932 - »گریگوري ریاژسکی« ثرا »کلکتیو

به افراد دیگر  کهیدرحال ،تیم است در حال مشورت با زن دیگري است
در سال  »آلکسی پاخوموف«از  تابلوییاند. غولمشخود  يکار و یا وظیفه

. دهدیمزرعه نشان م درزنی را در حال برداشت محصول  1928
متنوعی از زنان دهقان در مزارع کلکتیو و  يهاعکس ینچنهم
 يیهو شادابی و باروح اقتصادي زنان کارگر که بانشاط هايیتفعال

را از آن  يترکامل همکاري و تعاون در حال کار کردن هستند، تصویر
وسیع در دو  صورتزنان به که دهندیو نشان م کنندیدوران ترسیم م

صنعت و کشاورزي تا چه اندازه  ،مهم فعالیت اقتصادي جامعه يعرصه
 اند.فعال بوده

 نگاهی بر نمایش آثار هنرتجسمی هنرمندان روس
 لندن» رویال آکادمیِ«در نمایشگاه هنر  1932-1917هاي بین سال

 

 »چنکوودآلکساندر ر«عکس از 
 

 تصویر زنان در ساختن دنیایی نو
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خصوص در و به 2آبستره هايیرئالیستی بلکه در نقاش هايیتنها در نقاشنقش زنان نه
 مشهود است. یخوبهنرمندان به یگرد) و 3ماتیسمسوپر (پیشرو سبکویچ لهامیر میکارهاي کاز

 »آهن قطعه زنی با«همچنین آثاري چون  ،)1920 - »نیکالي سیوتین«از ( »زنی با اره«
 يپرتره«ند، اروي زمینه آن زنان در حال کار ب يکه در زمینه »دهقان یک يکله« ،)32-1930(

ترکیبی از نقاشی  )1930( »سه زن«و  »پیوستن به دهقانان« ،»مارفا و وانکا«، »یک زن
 .شتقرار دا گانهیدکنندویچ است که در معرض دید بازدماتیست از مالهو سوپر 4وتیافیگور

از زنان  است از تحوالتی که در آن دوران در جامعه در حال وقوع بود و نشان ايینهاین آثار آ
و آگاهانه مسئولیت  کنندیمردان نقش بازي م در کنار امعهنوینی دارد که براي اولین بار در ج

 گیرند.عهده میه را بجامعه رهایی خود و 
عظیمی است که دولت  ياز برنامه يادیگر از فعالیت نوین زنان ورزش است و نمونه يعرصه

 1920ال رهبران انقالب روسیه در س يطور مثال لنین و بقیهانقالبی براي تحول جامعه داشت. به
به تصویب رسید که  يانامهقطع و در آن سوم لیگ جوانان کمونیست شرکت کردند يدر کنگره

و تکامل  نظام نویندر عنصر ضروري رشد جوانان  يمثابهنسل جوان به بدنیِ  یتبر اهمیت ترب
گوستاو «و  »ل لیسیتزکیاِ«تنها هنرمندانی همانند تبلیغی نه در این کارزارِ .ورزیدیم یدبشر، تأک
طور به »آلکساندر ساموخوالوف«آثار زیبایی آفریدند، بلکه  »کانهآلکساندر دیه«و  »کولسیز

 گاه به نمایش درآمد.که در این نمایش آفریداز زنان ورزشکار  هایییمشخص نقاش
 هايیهها هنر را به میان مردم و الکردن هنر بود. آن ياتوده ،هنري دولت انقالبی سیاست

بخش  يمثابهبه اهمیت و نقش هنر برها قبل از مدت ،رهبر انقالب روسیه ،تحتانی بردند. لنین
هنرمندان حمایت  بعد از انقالب اکتبر .کردیمید نوین تأک يو ساختن جامعه انقالب ضروري

 آزاد .هنر نقش بازي کردند هايگذاريیاستقدرت سیاسی و س هايیهدر باالترین الو مالی شدند 
؛ برسانند هاآنپیام خود را به  و جامعه ببرند هايیهال ینتربودند تا هنر و آثارشان را میان محروم

 ند.نها بیاموزانري را به آنهها بیاموزند و تحسین و ارج نهادن به آثار از آن
مهمی را بر جنبش هنري  راتیفکري و هنري در دولت نوبنیاد تأث يهاها و جوششجهش

نهاد و  ،کردیسنتی و کالسیک گسست م يهاتی) که در غرب آغازشده بود و از محدود5(آوانگارد
که در روسیه  6کنستراکتیویسمو  سوپرماتیسم در بخش مشخصاً به آن نیروي بیشتري بخشید.

خصوص بعد از انقالب فرانسه قبالً به کالسیک و سنتی يهاوهیشاز  ییهاگسست آغاز گشته بود.
به شکل سابق عمدتًا  يهاگسست مهم این است که ينکتهاما  ،ع پیوسته بودبه وقودر اروپا 

 تغییرات کیفی نکرده بودند. هاآناما محتواي  دادندیمخود را نشان  هنري ي متفاوتِهافرم
چون  شوروي هم سازانلمیکنیم. نوآوري ف ياجاست که به هنر سینما نیز اشارههب نجایادر 

ي سازلمیف، انقالبی در صنعت تدوین و 1920ي هادر سال »دزیگا ورتف« و »سرگئی آیزنشتاین«
رزمناو «طور مثال فیلم . بهکار برده شدهد که در خدمت ساختن افکار نوین بدنیا به وجود آوردن

 ،کشدیم دنیاي انقالبی و نویی را به تصویر ،چالش کشیدن قدرت و نظم کهنه که با به» تمکینوپ
 کهن پاك کند. يهااز کثافات و چرك را ها جهانا به تودهبا اتک خواهدیم

انقالب در موقعیت زنان شرق  ریاثري است از دزیگا ورتف که تأث »سه ترانه براي لنین«
ها در است که توده ییهابر اساس ترانه . این فیلمکشدیشوروي را به تصویر م

است  ياد اول آن ترانهاند، اپیزومناطق شرقی اتحاد شوروي براي لنین سروده
اقتصادي و اجتماعی  یگهماندکه به خاطر عقب يااز زبان یک زن در منطقه

خشن است و زنان  شیپ از شیو نفوذ مذهب و خرافات، مظاهر دنیاي کهن ب
گذشته  را بپردازند. زنی که یگهماندبهاي این عقب ستیبایبیش از دیگران م

را در جهل  يااریک اسیر و زندگی کورکورانهت یدر زندان اشچهره« خود را با
توصیف  »بدون زنجیر يابرده« همچون و خود را »کردهیو تاریکی دنبال م

براي او و زنان که لنین نماد آن است تغییراتی را  »تابش حقیقتی«، کندیم
و به  داردینقاب اسارت را از چهره برم در پیروي از آن که آوردیم ه همراهب

 را و زندگی ونددیپیاجتماعی و فرهنگی در جامعه م ،تصاديزندگی اق
. این زن نمادي است از زنان شودیگی رها مهو از برد کندیآگاهانه دنبال م

ي آرزوها ر و شوق وکه سرانجام با شو شرق اتحاد شوروي در آن زمانجوان 
 »کانهآلکساندر دیه«اثر  »زنان کارگر نساجی«تابلوی     کردند.آغاز را  1927در سال » به دور انداختن حجاب«کارزار  فراوان

 زنانی که در حال ساخنت کارگاه جدیدی هستند« تابلوی «

 ١٩٢٧ -» کانهآلکساندر دیه«اثر 

       

  کلکتیو یمزرعه تیمِ  لیدرِ «تابلوی« 
 ١٩٣٢ -» گریگوری ریاژسکی« ثرا
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کارهاي بسیاري از زنان هنرمند به نمایش گذاشته  ینچنهمدر نمایشگاه هنري رویال آکادمی 
ا یکی از آنان بود ف پوپوولیوب شد. هنرمندانی که از پیشگامان هنر آوانگارد در روسیه و اروپا بودند.

و عالوه بر  تربیت و آموزش هنر نمود، هنري يهاتیفعال ،وقت خود را صرف هنر انقالبی که کامالً
 1924در  نساجی نیز تولیداتی داشت. او بر اثر بیماري و ها، تیپوگرافیدر طراحی صحنه ،کار نقاشی
یکی دیگر از هنرمندان آوانگارد روسیه بود که قبل از انقالب به  »اولگا روژانوا« نیچنهم درگذشت.

در  اشيست. کارهاي هنرپیو ،ویچمیر مالهیرهبري کاز بهگروه آوانگارد سوپرماتیست روسیه 
و آبستره است. در دو سال اول انقالب کارهاي آبستره  8ریستچفیو - 7سوپرماتیسم، کوبو يهاسبک

براي تدارك جشن اولین سالگرد  يروزشبانه کهیدرحال 1918در سال  اما بسیاري را تولید کرد،
فرصت  شد و منجردیفتري به بیماري  اشیگهسرماخورد، سرما خورد کردیانقالب اکتبر کار م

 سالگی درگذشت. 32بیشتري براي تحول کارهایش نیافت و در سن 
این در شرایطی بود که زنان در دیگر  .دیگري نیز در این نمایشگاه عرضه شد آثار هنرمندان زن

 »مردان قلمرو«حرفه که اجتماعی و سنتی حق ورود به این  ،مذهبی به دلیل مالحظات کشورها
 اشرافیاوضاع در کشورهاي غربی هم خیلی بهتر نبود. هنر به طبقات . را نداشتند شدیممحسوب 

داوینچی،  ،میکالنژ همچونتعلق داشت و عمدتاً مردانه بود. تاریخ هنرهاي تجسمی غرب که کسانی 
 شانياستعدادهابراي شکوفایی ندانی چفرصت هنرمندان زن به  ،رامبراند و غیره را آفریده است

که در دوران خود  »کلودل یلکام«شمار هنرمندان زن مثل انگشت در این میان ؛ واست نداده
 مشهور فرانسوي) سازمجسمه( »رودنآگوست « يمعشوقه يمثابهزیر سایه و به ،شودیمطرح م

 .مستقلیک هنرمند  يمثابهو نه به شودیشناخته و معروف م
تشویق  منظوربهانقالب با یک ابتکار بزرگ و  ي اولهاسالدر  نیچناکتبر همرهبران انقالب 

برخی از انقالبیون را  يی تصمیم گرفتند که مجسمهالمللنیبهنر و برجسته کردن قهرمانان ملی و 
در لیستی که لنین به این منظور پیشنهاد کرده بود نام دو زن  مختلف شهر برپا کنند، يهامکاندر 

 آلمان. ستیکموناز رهبران  رگلوکزامبونام روزا  ازجملهوجود داشت 
 در این دوران تابع تغییر و تحوالت در جامعه بود تحوالت کیفی در هنرهاي تجسمی در شوروي

 توانیاتفاقی و تصادفی دانست و نه م توانیها را نه متصویر شخصیت زنان در آن به همین ترتیبو 
اقدامات و . کردراه افتاده بود جدا ه اثر آن بکه در جامعه و هنر بر  یاز فرایند انقالبی و شور و شوق

در حقیقت تغییر فرم و شخصیت زنان  قوانینی علیه شونیسم مردساالرانه در اولین روزهاي انقالب
نیز در پرتو چنین شرایطی بود.  ـ که تا حدي در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد ـ در این آثار

 يکار و زندگی خارج از چارچوب خانواده يزنان در عرصه و پررنگ شمار بیشتري از حضور آزادانه
یا برادر  ،یا پدر ،شوهر يزائده و یا ضمیمه شخصیت جدیدي از زن است که یريگسنتی، بیان شکل

نوین  است. بیانی است از این واقعیت که زنِ خودبهیمتکخود و یا هیچ مردي دیگري نیست بلکه 
خود را به هنر و  پرقدرتحضور  خواهدیو م متولد شدن است نوین در حال ياواقعی در جامعه

 .دیکته کندادبیات زمانه 
و ادبی را کافی ندانسته و  يشخصیت زن در آثار هنر برخی این تغییرات در تصویرِ ،با این وجود

. واقعیت این است که گرچه تغییرات بزرگ و شوندیمآن یا منکر 
 یدهروابط تولیدي و سازمان ،کیتمال يشیوهواري در رابطه با جهش

مستقیمی بین این تغییرات و  يرابطه جامعه صورت گرفت اما
فکر آن بخش روشن حتاافکار مردم و  ،روبناي جامعه یراتی که برتأث
 ییرتغ ینچنهمتوانست داشته باشد. ینموجود ندارد و  ،گذاردیم

 .نبودزنان  یینها رهایی به معنايزنان مورد  در جامعه دریري گجهت
 يهاتالش رغمکه رهبران انقالب علی این استمهم  ينکتهیک 

و نهادهاي مربوط  کهن يکه جامعه هایییتآگاهانه براي رفع محدود
ي آگاهانه و پرقدرتهاتالشو  ندبود به وجود آوردهبه آن علیه زنان 

برانگیختن  يهاجنبش زنان و ضرورت هايییتوانا شان در این مسیر،
روسیه  يجامعه ،. عالوه بر آنودندکافی درك نکرده ب ياندازهآن را به
مانده بود که ستم بر زنان و عقب يااکتبر جامعه انقالب قبل از

 يبود. خانواده شدهینهشدت نهادبهدر آن موقعیت درجه دوم زنان 
 مناسبات يمذهب و کلیساي ارتدکس ادامه يسلطه ،سنتی

  پوپوا وبوفیل 

   ویچمیر مالهیکاز«کاری از« 

 ۱۹۳۳و  ۱۹۳۲» الکساندر ساموخالوف«ایی از زنان ورزشکار کاره 
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. تغییراتی که بعد از انقالب اکتبر به وقوع کردیضمین ممانده را تعقب

خصوص در مورد هنوز تفکرات سنتی به. بود ايیهپیوست، تنها جهش اول
. از همه کردیم پافشاري هم در جامعه و هم در میان هنرمندان زنان
 هايیريگجهت هاي متفاوتی دریدگاهد ینچنو هم تجربگییتر بمهم

یر تأثوجود داشت که باعث شد از سرعت و  هنر ارابطه ب سیاسی در
 بر هنر کم کند. تغییرات

 آنان يههنرمندان نیز فراهم شد اما هم رايو کمک ب فرصت ،آزادي
، برخی از با جهت انقالب اکتبر موافق نبودند لزوماً حتایک فکر نبوده و یا 

انقالب شان با یهمراهیا جوهر انقالب اکتبر را درك نکرده و  هنرمندان
یدر این میان نم موافق نبودند. لزوماًکه با انقالب اکتبر یناعمیق نبود و یا 

ج اومهنري را نیز نادیده گرفت که در مقابل ا يجامعه يهاتیحساس توان
 هاو با موج ردیگیم ياالعادهنیروي فوق ي سیاسی و اجتماعیهاو تالطم

 وسیو مأ کرده ینینشعقبو یا در مقابل تضادهاي پیچیده  کندیشنا م
که  است حادي يمبارزهي نیز صحنه يهنر يصحنه بیترتنیابه. شودیم

بعد از انقالب اکتبر در جامعه . ردیگیت مأنش مبارزات جاري در جامعهاز 
 نقشبودند که یزنشتاین آسیتزکی و یل، مایاکوفسکی ،ویچکسانی چون ماله

با سالح  و تالش کردند تا کردندیمرا درك  مهم هنر در ساختن دنیاي نو
در مقابل کسانی هم بودند که  .درسانن خود به تغییر و تحوالت آن یاري

همانند واسیلی  اوضاع نوین را برنتافتند و راه مهاجرت را در پیش گرفتند،
 کاندینسکی که سه سال بعد از انقالب روسیه را ترك کرد.

نان و نقش و شخصیت شگرف در موقعیت ز يهااما تغییرات و جهش
که تصویر  شودیمدرك  ترنان در آثار هنري و ادبی هنگامی ملموسآ

که  یماکتبر را از نظر بگذرانانقالب در ادبیات و هنر قبل از  شخصیت زن
 ارادهیافرادي ب ،موجوداتی ناموجود بودند و یا در صورت وجودزنان چگونه 

جایگاهی بهتر از همسر و یا  گر بودند که درفریته و فتنهعیا  ارزشیب و
که در اوج قرار  ییجاقرار گیرند و آن توانستندیمردان نم يمعشوقه

 .کردندیرا خوب ایفا م شانيباید نقش مادر گرفتندیم
ها و تشویق دولت انقالبی در دخالت که کردندیبرخی نیز مطرح م

در کارهاي منظور تشویق زنان براي سهم گرفتن تولید پوسترهاي وسیع به
این واقعیت ندارد، ابزاري از زنان بوده است.  ياقتصادي و اجتماعی استفاده

 ،قانونی و زیربنایی و فرهنگی هايینهزمو ایجاد  جانبههمه يهاتالش
شان و گسست از مناسبات زنجیرهاي پاره کردنتشویق زنان به  منظوربه

 هاانسان يمثابهبه سنتی و کارخانگی و شرکت در اجتماع يتنگ خانواده
 رهبران انقالب بر آنوجود مستقل خود را ابراز کنند. عالوه  بتوانندتا  بود

 يدر جاده پیشروي و بر این ضرورت واقف بودند که کردندیمدرك 
بدون ستم و استثمار بدون شرکت فعال  ياجامعهانقالب در مسیر ساختن 

 اجتماعی ممکن نیست.ـ اقتصادي ـ  سیاسی يهاعرصه يزنان در همه
 فائقکه انقالب روسیه آگاهانه براي  ییهاتالششاید بتوان گفت که 

کافی در آثار هنري که در این نمایشگاه  اندازهبه کردآمدن بر پدرساالري 
تصویر متفاوتی  ،رغم آناما علی؛ منعکس نشد ،به نمایش گذارده شده بود

ارائه شد، خون ان و ورزشکاران مبلغ، زنان کارگر و دهقان، هنرمندان که از
که بر این واقعیت  است اثباتیو  دهدیمجامعه را نشان  يهارگدر  تازه

چون استبداد و  جوامع استثماري یدوبندهايقاز  جامعه کهیهنگام
کهن به معناي واقعی  هايیدهاارتجاعی و  يهاسنتدیکتاتوري، مذهب و 

هنرمندان خواهد  هايیتالقخشگرفی را بر هنر و  یراتتأثرها شود، 
نهادینه شود،  هاآنشوق برخاسته از این رهایی در  کهآنگاه ؛ وشتگذا

به تصویر کشیده بشري  يدر خدمت به جامعهزندگی و جامعه  هايیباییز
  .خواهد شد

به تصویر کشیدن زنان برهنه در آثار هنري  در موج فراگیراست به  يااشاره -1
شروع آن را  ينقطه توانیمنوزده و اوایل قرن بیست که دوم قرن  يدر نیمه

 آورد. حساببه) 1863 ـ(ادوارد مانه  »زارناهار در چمن« يتابلو
در روسیه توسط واسیلی  1910این جنبش در انتزاعی (آبستره)  -2

کاندینسکی مطرح شد. در این جنبش هنرمندان با استفاده از عدم بازنمایی 
نوین خط و رنگ و با خالصه نمودن مضامین و موضوعات، عینی و بیان تجسمی 

یمسود  ییگویکلبه عناصر بنیادین چون خط، سطح براي بیان کلیت و 
 .جستند

 يهايبندبیترکسوپرماتیسم سبکی متشکل از ماتیسم (واالگرایی) سوپر -3
ویچ در روسیه همال توسط 1913در سال  انتزاعی است که يهافتینظام

این سبک با استفاده از سطوح هندسی  هنرمندان شده است. يرگذاهیپا
بیان  درصددناب و خالص چون سفید و سیاه  يهارنگ، با استفاده از خانوادههم

 .باشندیماحساسات 
که نمودي از  شودیمبه آن دسته از آثار هنرهاي تجسمی گفته  فیگوراتیو -4

 .رودیمبل هنر انتزاعی به کار در مقا عموماًدنیاي واقعی در آن وجود دارد و 
شود که گان و شاعرانی گفته میهبه هنرمندان، نویسند )پیشرو( آوانگارد -5

ها یا مضامین را در آثارشان استفاده در یک دوره معین، پیشروترین اسلوب
گر گرایشی است پیشرو بودن بیان .اندهاي نو بودهاند و اغلب بانی جنبشکرده

فرهنگی به چالش  يدر اجتماع را عموماً در حیطه شدهرفتهیپذکه هنجارهاي 
 کشد.می

در  1915هنر و معماري که از سال  ي، مکتبی در عرصهکنستراکتیویسم -6
بود. در عوض هنر را عملی با  »استقالل هنر« يروسیه به وجود آمد، نافی ایده

در قرن  زیادي بر جنبش هنر مدرن ریتأثو  کردیماهداف اجتماعی معرفی 
پیشتاز کانستراکتیویسم به شمار  يهاچهرهتاتلین از  ریمیوالد بیستم داشت،

 .آمدیم
زوایاي دید  توأماست که در آن، نمایش  یمکتب) گراییحجم(کوبیسم  -7

) براي بیان کلیت مضامین وجود دارد. در صورت یزمانهم يفضاسازمختلف (
و اشکالی انتزاعی به وجود  چنین عملکردي، ساختار واقعی شکل شکسته شده

پیروان این مکتب با استفاده از قوانین فیزیک کوانتومیک، سعی در  .ندیآیم
 و ژرژ براك، سردمداران این مکتب هستند. کاسویپابلو پ. دارندزمانالقاي عامل 

در ابتداي قرن بیستم در نقاشی ایتالیا به وجود آمد در این  فیوچریسم -8
قدرت و سرعت زندگی صنعتی مدرن با استفاده از  کت،حر شدیممکتب تالش 

 »ناتالیا گونچارووا«کوفسکی و ا. در روسیه مایدیدرآبه تصویر  پرتحرك يهافرم
 شاخص فیوچریسم بودند. يهاچهرهاز 

 »ویچمیر مالهیکاز«کاری از  »سه زن« 
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 ازدواج اجباري 
 بند دیگري             
 گی کشیدنبراي به برده   

 زنان   
 

 

 اخگر فرزانه

 ازدواج
تعاریف متفاوتی دارد. اگر  مختلف، يهافرهنگازدواج در جوامع و 
 اختصاربهبین این تعاریف پیدا کنیم، شاید بتوان  بخواهیم فصل مشترکی

 يآن، رابطه موجببهانسان نامید که  قد قراردادي میان دوازدواج را ع
. کنندیمآغاز ، شدهنییتعتحت شرایط مشترکی را  عاطفی و جنسیِ

 توانندیم هاآنهر دوي  ندرتاًدر برخی جوامع یکی از دو فرد یا  کهنیا
به قوانین و  نهداد ازدواج با فرد دیگري هم باشند یا در قرار زمانهم

 .گرددیبرمفرهنگ خاص آن جامعه 
در امر  ییهاتیمحدوددر طول تاریخ همواره در جوامع مختلف 

قانون، سنت، فرهنگ و عادات  حکمبهازدواج و انتخاب شریک زندگی، 
حدودیت جنسی، نژادي، مثل م ییهاتیمحدود ؛است شدهاعمال ،مردم

... . در برخی قبایل بدوي ازدواج تنها درون قبیله و در  مذهبی، قومی و
. ازدواج شدیمبرخی دیگر فقط با افرادي از خارج از قبیله مجاز شمرده 

هنوز هم تنها در برخی از کشورها قانونی است ولی هم جنسهمدو 
چنان شکل غالب ازدواج در سطح جهان قراردادي است که میان زن و 

 .گرددیمنعقد مرد م
از قوانین  توانیمنژادي در امر ازدواج، براي مثال  يهاتیمحدوداز 

از بسیاري در  1967تا قبل از سال  مریکا یاد کرد.آپیش در  يچند دهه
 يهمه ،چند ایالتدر نژادي و  يهاتیاقلبرخی از  ،ایاالت آمریکا

 1.کردندیم منع قانوناْ دپوستانیسفرا از ازدواج با  دپوستانیسفغیر
 که انتخاب همسر، توسط طرفین انجام گیرد و یا تصمیم جمعیاین

 به فرهنگ جامعه متفاوت است. بسته هم از طرف خویشاوندان باشد
قرارداد ازدواج موقت یا همان صیغه، شکلی از ازدواج است که در 

و براي مدت محدود و  شودیمبین مسلمانان شیعه به رسمیت شناخته 
اما در ازدواج دائم که در بین مذاهب و  ؛گرددیممنعقد  هشدنییتع

مختلف عمومیت دارد، هدف را زندگی مشترك به طول عمر  يهافرهنگ

در بین  مثالًو  کنندیمزوجین یا حداقل یکی از دو طرف قرارداد تعیین 
: دیآیم کنندیممسیحیان در بین جمالتی که با آن تعهد خود را ابراز 

طالق و  به نام يادهیپداما وجود  ؛...» جدا سازد از همما را ... تا مرگ «
، به این مفهوم است که کندیمآن را تعیین  يقوانینی که چارچوبه

تضمینی براي دوام این پیوند وجود ندارد؛ براي مثال بر اساس برخی 
 2آمارها در آمریکا متوسط طول عمر هر ازدواج هفت سال است.

 ییهاتیمحدودداد از هر نوع که باشد تعیین یک قرار عقدِ اصوالً
قرارداد ازدواج هم از این قاعده  ارد.براي طرفین قرارداد را در خود د

عاطفی بین دو  يتوقع داشته باشیم یک رابطه کهنیانیست.  مستثنا
 میبخشتداومرا با عقد یک قرارداد قانونی تحکیم و تعمیق کنیم و  انسان

براي شروع  اصوالً هاانسانا بسیاري از توهمی بیش نیست. پس چر
 ؟نندیگزیبرماه را شان این رمشتركزندگی 

شکل کاالیی به خود  هاانسانروابط بین  حتا زیچهمهدر جهانی که 
 يهايآزادحقوق و  يچارچوبه نییتعبراي  قرارداد ازدواج، ردیگیم

 داد ازدواجدر زمان عقد قرار آنچه. گرددیمطرفین، به امري ضروري بدل 
که خود زندگی مشترك باشد، جدایی است.  نیازاشیپاست،  مدنظر

هنگام  ژهیوبهکه  و متزلزلقرارداد ازدواج ستونی است هرچند ضعیف 
را  شدهنییتعجدایی، طرفین بتوانند تا حدودي به آن اتکا کنند و حقوق 

 ادعا کنند.
 شدهمالیپا در ایران و سایر کشورهاي منطقه که حقوق زنان همواره

قانونی آن یعنی  از رابطه با جنس مخالف در قالبِ عموماًاست، زنان هم 
تماعی، زنان را به . نبود امنیت اقتصادي و اجکنندیمازدواج استقبال 

شان در آن پا نهاده بودند. از مادرانکه  دهدیمهمین گردابی سوق 
و بیشتر ب در آن نقش زیادي ندارند انتخاب همسر که اغل يمرحله

، گرفته تا امضاي قراردادي نابرابر کنندهانتخابانتخاب شونده هستند تا 
ا شان؛ تل انسانیبا تعیین نرخی با نام مهریه، براي فروش هویت و استقال

و با  ندیگویمبه خود و احساسات خود دروغ  حتاکه در آن  شروع زندگی
و  دهحاضرشلبخند جلوي دوربین عکاسی کنار مالک جدیدشان 
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نشانی از یک  کدامچیه، رندیگیمرمانتیک با لباس عروسی  يهاعکس

هزندگی و روزمر يتکرارشونده يزندگی انسانی در خود ندارد. این قصه
ازدواجی «هاي جامعه گی بسیاري از دختران ایرانی است که بنا بر نورم

له در این مقو »اختیار«؛ اگرچه در تحلیل نهایی اندداشته »اختیاري
ضخیم روابط  این اختیار را دیوارهايِ يمعناي مشخصی ندارد. محدوده

که  اندکرده، چنان تنگ کنندیممردساالرانه که با قدرت تمام حکومت 
 .ماندینمقدرت مانور چندانی براي زن باقی 

براي دختران در ازدواج اهمیت دارد، بیش از اطمینان از یک  آنچه 
امنیت اقتصادي است. در بین دخترانی که  برابر و صمیمانه، يرابطه

 مایل به شروع زندگی مشترك بر اساس عقد قرارداد ازدواج هستند،
که دارایی و یا درآمد داماد از فاکتورهاي  میخوریبرمکمتر به موردي 

و جدالی بر  یزنچانهکه  میخوریبرمکمتر به موردي  نباشد؛ کنندهنییتع
که  میخوریبرمکمتر به موردي  کهنیاصه سر مهریه در کار نباشد و خال

بیش و پیش از هر تضمین دیگري، خواست دختر  »مالی يهاضمانت«
 که مردساالري ياجامعهو یا فامیل او نباشد. دلیل آن روشن است. در 

، بر اساس قانون و عرف و سنت، در جامعه و خانه، حاکم و خشنعریان 
تضمینی براي یک  توانندیمامضا است زنان با اتکا به کدام قرارداد و 

این  ماندیمبرابر و انسانی به دست آورند. تنها چیزي که باقی  يرابطه
حیات خود چه در  يمالی براي ادامه يهاضمانتاست که تالش کنند 

 زندگی مشترك و چه پس از طالق، به دست آورند.
متقبل  در یک قرارداد ازدواج، مرد مالی که تعهداتِ حتاآیا 

 هاضمانت؟ روشن است که این هستند يریگیپقابل لزوماً ، شودیم
مثل ایران که قانون به مرد اجازه  ياجامعهدر در زندگی مشترك  هم

و یا تمکین را بدون در نظر  ؛از خروج از خانه منع کند حتازن را  دهدیم
حضانت کودك  ؛داندیمگرفتن خواست و احساس زن حق قانونی مرد 

به  منوط؛ اجازه تحصیل و کار کردن زن شودیممرد شمرده حق قانونی 
دیگر را در کف مردان  زودرشتیر اهرم فشار هادهو  ؛اجازه همسر است

تحققی بیش نیست و شاید تنها  رقابلیغ يافسانه عموماً، دهدیمقرار 
البته  را ایفا کند. بعد از طالقبتواند براي زنان نقش حمایت ناچیزي 

فشار قانونی،  يهااهرمهمان  باوجودهم  طالقکه  دانندیمزنان خوب 
اجتماعی مثل تهدید از  يفشارهامثل تهدید از دست دادن فرزندان و یا 

براي  دست دادن هویت و امنیت اجتماعی و اقتصادي، امري نیست که
 بتوانند به آن متوسل شوند. یسادگبهرها شدن 

 از روابط اجتماعیِ  ياملغمهازدواج در کشورهایی مثل ایران که 
 هاآنارتجاعی در  يهاسنتو  کنندیمرا حمل  يدارهیسرمافئودالی و 

 اي براي سرکوبلهیوسبه دارند، بیش از کشورهاي مدرن، یپررنگنقش 
که گفته شد، این سرکوب شامل  طورهمان بیشتر زنان بدل گشته است.

در  آنچه ولی شودیمهم  اندکردهازدواجبا انتخاب خود  ظاهراًزنانی که 
، خشونتی است عریان و بسیار دیآیمیک ازدواج اجباري بر سر زن 

 عمیق.
 

 ازدواج اجباري
و  هاخانوادهکه از طرف  شودیمازدواج اجباري به ازدواجی گفته 

از  و قربانیان اصلی آن دختران و زنان هستند. شودیماطرافیان، تحمیل 

ن اصل که زن کاالیی تحت تملک مرد مردساالر، ای يدر جامعه که آنجا
اولین مالک به  عنوانبهپدر و یا جد پدري  ،است جاافتادهاست، تفکري 

براي رفع مشکالت و  يالهیوس عنوانبهکه او را  دهدیمخود اجازه 
 عقد بنشاند. يمایحتاج خود خرج کرده و بر سر سفره

پدر به  تِبس، بریدن ناف دختر به نام پسري از فامیل، رضایخون
ش با مردي که چند برابر سن او را دارد، در اخردسال يدختربچهازدواج 

فروش دختر در  ،هایبدهبرابر باخت در قمار و یا براي پرداخت سایر 
ازدواج  ،»اضافی خورِیک نون«کم کردن  يو یا به بهانه ربهایش ازاي

گا «و یا  »یبدل«ازدواج  بعد از فوت همسر با برادر همسرش،اجباري زن 
اشکالی از ازدواج اجباري هستند که در آن  هانیا گاو به گاو) و...( »به گا

 است براي رفع مشکالت خانواده یا عشیره. يالهیوسدختر تنها کاال و 
 نوعی ازدواج است که هنوز هم در برخی شهرهاي ایران و خون بس

و خانواده یا . در نزاعی که بین دشودیمانجام  در افغانستانچنین هم
یم هاخانوادهو منجر به قتل یکی از افراد یکی از  افتدیمطایفه اتفاق 

از  يریگشیپ، به تشخیص بزرگان طایفه و براي ختم نزاع و شود
قاتل به ازدواج  يبعدي، دختري از خانواده يهانیجوانتقام يهاقتل

ن هیچ جشن بدو معموالً. این دختر دیآیدرممقتول  يپسري از خانواده
تاوان  دیبایمو در طول عمر خود  رودیمبه خانه شوهرش  ياهیهدو 

آزار  و يمهریب مورد شهیهم و همسرش را داده يقتل عضو خانواده
 قرار گیرد. شوهرش يهخانواد

چنان در برخی مناطق مثل هم از مراسمی است که همبریدن ناف 
ناف دختر را در زمان تولد به  و در آن افتدیملرستان و بلوچستان، اتفاق 

سرنوشت این دختر  بیترتنیابهو  برندیمنام پسري از فامیل یا آشنایان 
. البته در این رسم سرنوشت پسر هم کنندیمرا از بدو تولد تعیین 

ولی پسرها به دلیل تربیت و جایگاهی که در  شودیمپیشاپیش تعیین 
، مخالفت و شورش دور زدناي مردساالر دارند، توان بیشتري بر يجامعه

 دارند. شدهنییتععلیه این سرنوشت از پیش 
 ازدواج دختر براي پرداخت بدهی پدر و یا در مقابل تطمیع

یماتفاق  کراتبهاست که در بین اقشار مختلف  ییهانمونههم از پدر، 
، این حق را براي خود قائل داندیمر خود را مالک دختر پد ازآنجاکه. افتد
 ،از داماد ربهایشکه او را در قمار ببازد و یا با دریافت مبلغی با نام  است

 ترخردسالعروس  هرچقدر عتاًیطببدهد.  یسروسامانبه اوضاع مالی خود 
باشد، همسران دیگر و فرزندان  ترخشنبوده و داماد پیرتر و  باتریزو 

دگی بیشتري داشته باشد و خالصه شرایطی که قرار است دختر در آن زن
به  ترطلوباز این شرایط م تواندیمباشد، پدر دختر  تروحشتناكکند 

 بیشتري طلب کند. و پولکرده  استفادهود نفع خ
، هم با ازدواج اجباري زن بعد از فوت همسر با برادر همسرش

است که این دختر حاال دیگر جزو مایملک  خوردهگرهاین فلسفه 
همسر  يیی است که به خانوادهبلکه کاال پدري خود نیست يخانواده

اگر  ژهیوبهتعلق دارد و بنابراین نباید از خانواده خارج شود  اشیمتوف
همسرش هم خیلی  يفرزندي هم داشته باشد. او باید همیشه از خانواده

. همسر جدید هم که اندنگذاشته سرپرستیبممنون باشد که او را 
، در این داندیمداکار مند و فقیار اخالو بس ياافسانه خود را یک ناجیِ
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کار است و داشتن روابطی با زنان دیگر و یا رابطه همیشه طلب

 .داندیمدیگر را هم از حقوق خود  يهاازدواج
در مناطقی از  که هنوز هم گاهاْ »گا به گا«یا  »بدلی« در ازدواج 
، یک دهدیمرخ  و برخی دیگر از کشورهاي منطقه افغانستان ایران،

دیگر، دختر آن  يواده در مقابل ازدواج دخترشان با پسري از خانوادهخان
. این نوع ازدواج را در افغانستان آورندیدرمخانواده را به ازدواج پسر خود 

یم »گاو به گاو«یا  »گا به گا«و عشایر لرستان آن را  نامندیم »بدلی«
رزشمند محسوب ا يهاییداراگاو در میان عشایر یکی از  ازآنجاکه. نامند

. در مقابل فرستادن دیآیماز کجا  يگذارنام، روشن است که این شودیم
است به نزد خانواده همسر، دختر آن  يپرسود دخترشان که گاو شیرده

. در این معامله دو آورندیمآنان را به خانه خود  یعنی گاو شیرده خانواده
، طال، لباس و هاربیشطرف بر سر توقعات مالی مثل مهریه، پرداخت 

 .رسندیمبه توافق  ترراحتجهیزیه 
 

 نقش دولت
 از آن صحبت شد، ریشه در فرهنگِ  اختصاربهرسومی که در باال 

در کشورهایی با بافت  حتا قاعدتاًدارند. فرهنگی که  يارهیعشفئودالی و 
 مصرفخیتار نیازاشیپ هاسال ستیبایم هماجتماعی ایران اقتصادي ـ 

اجباري بر اساس این رسوم قبل از  يهاازدواجباشد.  دادهزدستاخود را 
، ولی با گذشت زمان و شدیمانقالب هم در گوشه و کنار ایران برپا 

 زنان در بازارِ  ترگستردهبیشتر دختران به تحصیل و با حضور  دسترسیِ
گري بیشتر در امور اقتصادي و اجتماعی خارج از خانه و دخالت کارِ

ن رو به دخترا يارهیعشاجباري و تحمیل رسوم  يهاازدواجار جامعه، آم
براي اولین بار دختران به  کهنیا رغمیعلبعد از انقالب به کاهش بود. 

دانشگاهی را به  النیالتحصفارغاز آمار  يتربزرگنسبت پسران، سهم 
اقتصادي و تشدید فقر  اجتماعی، يفشارهاخود اختصاص دادند، ولی با 

 يهايسازفرهنگو با  شودیمف رژیم جمهوري اسالمی اعمال که از طر
ارتجاعی و تبلیغ و گسترش فرهنگ فئودالی، این سیر نزولی ازدواج 

 1394در سال معکوسی به خود گرفت تا جایی که  يریگجهتاجباري 
 شیهزار مورد افزا 10ازدواج کودکان «تعداد  1393نسبت به سال 

 3است. »داشته
مربوط به  شوندیمثبت  رانیکه در ا ییهاواجهفده درصد ازد

 1394که در سال  ییهاازدواج %5بیش از  ؛ وسال است 18 ریکودکان ز
 4.استسال  15به ثبت رسیده است مربوط به دختران زیر 

سال و پسر قبل  13عقد دختر قبل از  رانیدر ا یقانون مدن بر اساس
در شرایطی  رپرست دارد.دادگاه و اجازه س صیبه تشخ ازیسال ن 15از 

که برخی جامعه شناسان و مخالفین ازدواج دختران در کودکی، سقف 
از ازدواج  مانعقانون،  حداقلکه  اندکردهخواسته خود را به این محدود 

سرپرست این امر را ممکن  يسالگی باشد و اجازه 13دختران قبل از 
، در رانیزنان ا يعهجام جیبس سِیرئمینو اصالنی، حال،  نیدر همنسازد، 

 »یاذن پدر و شرط سن«حذف  يها براتالش گفتگو با خبرگزاري پارس،
 محکوم نموده و» جنگ با خدا«با عنوان ازدواج دختران را  طیاز شرا

و در  »ینید يهاآموزه«سال را مخالف  13 ریازدواج دختران ز ممنوعیت

بلوغ «به  دنیرستنها،  نموده است. او فیتوص »یانسان فطرتِ«تضاد با 
 5ه است.دانست یازدواج کاف يرا برا »یشرع

در کشورهاي مدعی دمکراسی  حتازن را ضد نقش مذهب در قوانینِ
دید. براي مثال هنوز هم زنان در  توانیمو سکوالریسم در غرب هم 

با قانون در ستیزند. در  نیجنسقطبسیاري از ایاالت آمریکا براي آزادي 
قوانین  است، شدهادغامدر حکومت  رسماًن که دین کشورهایی مثل ایرا

در خانه ، سرکوب زنان اندشدهنوشتهبر اساس فقه شیعه  که، آن زیستزن
تشدید و تداوم آن  و عاملبه رسمیت شناخته، نهادینه کرده  را و جامعه

از متن قرآن، یعنی کتابی که در  عموماًهستند. این قوانین ارتجاعی که 
 ال را قانوناْ ، دختران خردساندشدهبرداشتنگارش شده،  يداربردهعصر 

اجباري را به آنان  و همسري و مادريِ دنفرستیمستر زناشویی به ب
. قوانین برگرفته از دین اسالم در بسیاري دیگر از دننکیمتحمیل 

اشکال ستم بر زن،  ریو ساکشورهاي منطقه در رابطه با ازدواج اجباري 
 .نقش مشابهی دارند

عملکرد جمهوري اسالمی در جهت سرکوب زنان امري است که در 
ازدواج اجباري و هل دادن  این رژیم مشهود است. يهااستیس تکتک

باتالقی که راه خروجی از آن ندارند، امري است که  به اعماقِ هادختربچه
گی، استقالل فکري و توان هفرصت بالند کهنیارا قبل از  هادختربچه

پیدا کرده باشند، رام و مطیع ساخته و به دستگاه  شورش مقاومت و
 .سازندیم شانبدلبراي تداوم سیاست افزایش جمعیت رژیم  یکشجوجه

 2016در استان هرمزگان در سال  انیشهرستان پارس مسئوالن
آموز برگزار کردند. دانش 50مناسبت ازدواج به يسراسر یجشن

استان هرمزگان در غرب  يهااز شهرستان یکی انیشهرستان پارس
ازدواج امور بانوان شهرستان  يهتیکم ریدب .بندرعباس واقع است

 يامر برا نیا«جشن گفته است:  نیا يهدف از برگزار يدرباره انیپارس
امر ازدواج مطابق با آداب  لیدر سطح شهرستان و با هدف تسه بار نیاول

 6».اجرا شد یاسالم ـ یرانیو فرهنگ ا
محرومیت خیل عظیمی از  »تسهیل امر ازدواج«ن ای ينتیجه
 يهاتیمسئولشانس داشتن دوران کودکی و نوجوانی، فارغ از  دختران از

تحصیل و حضور در  يو محرومیت از ادامه دارخانهسنگین یک زن 
جامعه است. آمار دختران محروم از تحصیل در دوران متوسطه، 

از دختران در  %50قم به ر ازدواج در سنین کودکی، يواسطهبه
 .شودیممرزي کشور بالغ  يهااستان

در  وپرورشآموزش ریوز ییمعاون امور ابتدا زاده،میرضوان حک
 ،يمرز يهااز استان ياریدر بس«اظهار کرد:  لنایگو با خبرنگار اوگفت

درصد است  50متوسطه حدود  يآموزان دختر دورهنرخ پوشش دانش
مقطع در مدرسه حضور ندارند و  نیآموزان اشدرصد دان 50تا  40 یعنی
ازدواج  لیبه دل هاآناز  یدهنده است و ممکن است برختکان آمار، نیا

 ».کنندیزودهنگام مدرسه را ترك م
، به شودیمکه به این کودکان تحمیل  ییهاازدواجتعداد زیادي از  

و به  هشدکندهخود  . کودکانی که از دنیاي کودکیشودیمطالق منجر 
هو براي آن آماد فهمندینمکه چیزي از آن  اندشدهپرتابمیان دنیایی 

ه. از افسرددهندیمگی ندارند، به اشکال مختلف به این ناهنجاري پاسخ 
و یا شوهرکشی.  یخودکشدر مواردي  حتاتا طالق و  العمرمادامگی 
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ی دل بسیاري را به درد آورد یکی از فجایع 1395که در سال  يخبر

فقط پس از  ساله رخ داد. 11است که به دنبال ازدواج اجباري یک دختر 
گزارش دادند ظهر  یمحل يهارسانهشدن این خبر دردناك بود که  برمال

 يدر تپه ارانیدر شهرستان کام ياساله 11، دختر 1395مرداد  9شنبه 
کردن خود از  زیآوش و حلقاچادر مادربزرگ پاره کردنبا  رمحمد،یپ
 داد. انیپا اشیگاز، به زندگ يولهل

فارسی درج  یسیبیبدر  1395سال  آذرماه 21در گزارشی که در 
 ناریدر سم یامام عل تیجمع رعاملیمد ،یمیزهرا رح« شد آمده است:

هزار  43«اعالم کرده است که در حال حاضر  رانیازدواج کودکان در ا
دو «تعداد  نیو از ا اندکردهازدواجدر کشور  »سال 15تا  10 دختربچه

 »اند.شده وهیب ایجدا «کودك از همسر خود  »هزار
 ،باري عنوانِبه بارکیکه  يادختربچهبراي  همروشن است که طالق 

تعداد  روشنی را در پی نخواهد داشت. اندازچشم، بازشدهاز سر خانواده 
ن خود خالی والدی يکه جایی بر سر سفره پناهیبزیادي از این دختران 

و بدون تجربه و تخصص جایی هم در بازار کار نخواهند داشت،  ابندیینم
 خواهند پیوست. هاخوابن ، معتادان و کارتفروشانتنبه خیل 

باالترین آمار ازدواج کودکان دختر در جهان مربوط به  اگرچه
در جنوب آسیا و آفریقاست، ولی تعداد زیادي از  افتهینتوسعهکشورهاي 

 حداقلِ  قانونِ .اندکردهازدواج آمریکا و اروپا هم قانوناْ دردختر  کودکانِ
نگاه « يدر مقاله است. دهندهتکانسن ازدواج در این کشورها هم 

 یآن در نقض حقوق انسان يندهایآبه ازدواج کودکان و فر یقیتطب
 امانی، به برخی از این آمارها اشاره شده است: الهه به قلمِ» کودکان

سن  ریبرابر کودکان پسر ز 5دختر  کودکانِ سف،یونی نیبه تخم«
که در  یزن ونیلیم 720، 2015. تا سال کنندیمسال ازدواج  18

تعداد  نی. از ااندکردهازدواج یهستند در دوران کودک اتیح دیق
 ..». اندکردهازدواجسال  15سن  رینفر ز ونیلیم 250

در خالل  کایمرسال در آ 18سن  ریدختر ز هزار کودكِ 250« 
که  دهدیم. آمارها نشان اندکردهازدواج 2000 - 2010 يهاسال
 یجنوب ينایآالسکا و کارول انا،یزیساله در لوئ 12دختران  حتا

 ...» اندکردهازدواج
ازدواج وجود ندارد. در ماه  يسن برا حداقلِ کایآمر التیا 27در «

سال  17به  14سن ازدواج را از  حداقلِ وركیوی، ن2017مارچ 
حداقل  عنوانبهسال  18، 2017رساند و در تگزاس در ماه مه 

 يرأبه  چنانچه(تگزاس)  التیا نی. در ادیگرد بیتصو یسن قانون
 عنوانبهخود را  یزندگ تیو مسئول اریدادگاه، کودکان بتوانند اخت

 زیبه ازدواج آنان را ن میتصم يدادگاه اجازه رند،یفرد بالغ بگ کی
 7».ددهیم

یمبه دنبال ازدواج وارد  هادختربچهحاصل فشارهاي روانی که به 
. کنندیمپنهانی است که تا آخر عمر با خود حمل  يِهازخم، شود

و  گريپرخاش، یناامن، اضطراب، احساس نفساعتمادبهگی، عدم هافسرد
 .ردیگیماز مشکالتی هستند که گریبان آنان را  ...

و روان، ازدواج در سنین پایین و به دنبال آن  گی روحهعالوه بر آزرد
براي زنان در پی دارد.  زودهنگام، عوارض جسمی بسیاري يِهايباردار

در سنین پایین، در مقایسه با  يبارداردر ارتباط با  ریوممرگآمار باالي 

که به دنبال  ییهايماریب طورنیهم نین باالتر، ابعاد وحشتناکی دارد؛س
و در بسیاري از مواقع این  افتدیمن پایین اتفاق زایمان در سنی

در  کودك/مادران باید براي تمام عمر عوارض آن را متحمل شوند.
 یبهداشت يامدهایپ«از دکتر سیمین کاظمی تحت عنوان  يامقاله

 است: آمده »سال 18ازدواج دختران کمتر از 
را  سال در جهان 18 ریدختر ز ونیلیم 10 یازدواج ساالنه زندگ«

در سن کمتر  دختر هفتنفر از هر  کیو  دهدیقرار م ریتحت تأث
 ... کنندیازدواج م یسالگ 15از 

مرتبط  يهاکه مرگ دهندیها نشان محاصل از پژوهش يهاداده
سال هستند.  19-15عوامل مرگ دختران  نیترمهماز  یبا حاملگ

 200تا  20سال،  19-15 یسن در گروهاحتمال مرگ مادران 
 15سال است. مادران کمتر از  24-20 یاز گروه سن شتریبرابر ب
 ریوممرگبا احتمال  هاسالهستیاز گروه ب شتریبرابر ب 5سال 

زودهنگام  یمرگ در حاملگ يمواجه هستند. علل عمده
 يهامانیو زا ی/اکالمپسی، پره اکالمپسسیسپس ،يزیخونر
 مانیدر هنگام زاهر زن که  يهستند. به ازا شدهمتوقفو  یطوالن

 هایها و ناتواننفر از صدمات، عفونت 30از  شیب شود،یفوت م
. مانندیم یعمر باق انیو تا پا نشدهدرمان موماًکه ع برندیرنج م

 يامدهایپ ازجملهوزن و سقط زودرس، تولد نوزادان کم مانیزا
 ...»هستند نییدر سن پا یمهم حاملگ

 :سدینویمه مقال نیدر اچنین دکتر کاظمی هم
و دستگاه  یسال رشد استخوان 15دختران کمتر از  ازآنجاکه« 

نامبرده، پس  يامدهایل نشده است، عالوه بر پشان کامدمثلیلتو
. رندیگیقرار م زین يگریدر معرض خطرات د ياز ازدواج و باردار

است.  نییپا نیدر سن يمهم باردار يعارضه کی ییماما ستولیف
بودن  افتهیبه علت تکامل ن هک دهدیرخ م یتوق ییماما ستولیف

و  ردیگیصورت م یسختبه مانیدختران، زا دمثلِیتولدستگاه 
بر  نیو فشار جن انجامدیبه طول م یمانیاز کانال زا نیعبور جن

دستگاه  يهابافت بیفاقد استحکام مادر باعث آس يهابافت
 يهابافت و مانیبه جدار کانال زا بیآس نی. اشودیم دمثلیتول

واژن و  نیب یباعث به وجود آمدن راه ارتباط است ممکن فاطرا
مثانه و واژن  نیارتباط ب ایبه مقعد) و  یمنته يبافت رکتوم (روده
 ییهاستولیف نی. وجود چنشودیگفته م ستولیشود که به آن ف

مدفوع از  ایباشد با خروج ادرار  جادشدهیادر کجا  کهنیبسته به ا
موجب  یو جسم یبهداشت التاست و عالوه بر مشک واژن همراه

ترك زن توسط  يبد و در موارد ياز بو یناش یاجتماع يانزوا
مورد به تعداد دختران با  75000. ساالنه شودیشوهر م

بهداشت  ی. سازمان جهانشودیافزوده م ییماما يهاستولیف
یم یزندگ ستولیزن با ف ونیلیبرآورد کرده که در جهان دو م

. در شودیاضافه م هاآننفر به  100000 تا 50000و ساالنه  نندک
قرار  ریتأثزن را تحت  150000 تیوضع ییماما ستولیف جرین

) VVFمثانه (ـ  واژن ستولیدرصد زنان با ف 90-80داده است. 
درصد کل  3٫63عامل  VVFو  اندشدهدادهتوسط همسران طالق 

 8»هاست.طالق
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قربانی اصلی  بازهماشکال بارز ستم است که زدواج اجباري، یکی از ا

آن زنان هستند. ایدئولوژي مردساالر حاکم در جهان ازدواج اجباري را مثل 
امري عادي و  يمثابهبهسایر اشکال ستم بر زن در جامعه نهادینه کرده و 

. بخش پردازندیمدر جهت سرکوب بیشتر زنان به تبلیغ آن  رشیپذقابل
در کشورهاي  عمدتاًاست که  ییهاازدواجاجباري،  ياهازدواجبزرگی از 

. آمار ازدواج کودکان در این شودیمبه کودکان، تحمیل  افتهینتوسعه
خیریه و  يسسهؤم در حال گسترش است تا جایی که شدتبهکشورها 

برآورد کرده که  (Save the Children) نجات کودکان سازمان حقوق بشريِ
 2050خردسال ادامه یابد در سال  دخترانِ اجباريِ اگر روند کنونی ازدواج

میالدي تعداد کسانی که پیش از رسیدن به سن قانونی مجبور به تشکیل 
 9.میلیون نفر خواهد بود 200حدود یک میلیارد و  شوندیمخانواده 

است. واحدي است  يدارهیسرماخانواده، رکنی حیاتی براي سیستم 
 جهیدرنتشکل تولید و بازتولید شده و  نیترارزانکه در آن نیروي کار به 

. نقش زن در خانواده کندیمبه انباشت هر چه بیشتر سرمایه خدمت 
براي تولید نیروي کار جدید  يدارهیسرما، نیاز سیستم دمثلیتولبراي 

زن در خانواده است،  يوظیفه عموماًکار خانگی که  نیچنهماست. 
و  سازدیمتسهیل نموده و ارزان نیروي کار را  يبازتولید روزانه

که باید براي  تولید يدر پروسه دشدهیتولسهمی از ارزش  بیترتنیابه
 ترکوچکدستمزد به کارگر پرداخت شود،  در غالببازتولید این نیرو 

. دهدیمرا افزایش  کندیمتصاحب  دارهیسرماشده، ارزش اضافی که 
و ر صاحبان قدرت براي رام جهان ابزا يکه همیشه و در همه مذهب نیز

بوده و هست در راستاي منافع امپریالیسم جهانی  هاتودهساختن  عیمط
به تبلیغات  توانیم. براي نمونه پردازدیمو حفظ آن  »خانواده«به تبلیغ 

 مذهبی در آمریکا اشاره کرد که در همراهی با سیستم، يهاستیفاش
یمو با تمام قوا بر آن پاي ازدواج را امري مقدس و حیاتی معرفی کرده 

  .فشارند
امپریالیستی و ارتجاعی حاکم در جهان، ایدئولوژي  يهادستگاه

که فرودستی زنان  یی؛ ایدئولوژيکندیم دیبازتولمردساالرانه را تولید و 
نقش فرودست را براي  ،قدرت حاکمه يرا تئوریزه کرده و با پشتوانه

. رژیم جمهوري اسالمی کندیم نیمی از جمعیت جهان تحکیم و تثبیت
 يهااستیسکه در طول تاریخ ننگین حاکمیت خود و در راستاي  ایران

امپریالیستی، از هیچ سیاستی براي سرکوب زنان دریغ  يمردساالرانه
نکرده است، با تمام قوا به تبلیغ ازدواج در سنین پایین و تحمیل 

 يهاازدواجبه سمت  فشارهاي اقتصادي و اجتماعی براي سوق دادن زنان
 داردیمواو به دنبال آن کودکان و دختران جوان را  پردازدیمناخواسته 

عمر را در تمامی طول  رحمانهیبو  افتهیسازمانتا طعم تلخ این خشونت 
تحمل کنند. اولین گام براي پایان دادن به ازدواج اجباري و سایر  خود

و نابودي انقالبی جمهوري اشکال ستم بر زنان، جدایی دین از حکومت 
 و اقشاراسالمی است؛ امري که در راستاي منافع تمامی زحمتکشان 

زنان بیش از سایر اقشار  نیب نیا درولی  استتحت ستم در جامعه 
جامعه در آن ذینفع هستند. زنان براي پایان دادن به اشکال مختلف 

براي رهایی نیاز و  ستم و از آن جمله براي پایان دادن به ازدواج اجباري
دارند که در قدم اول، با رشد آگاهی خود، با وحدت و تشکل و با پیروي 
از یک خط انقالبی، خود را براي پیروزي در رویارویی با این رژیم 

  ارتجاعی قدرتمند سازند.

 منابع:
 يادیز االتیدر ازدواج دارد. ا تیمحدود نِیاز قوان ياخچهیتار متحدهاالتیا -1

بار در قرن  نیکه اول کردندیبود عمل م ينژاد نیازدواج ب هیکه عل ینیبه قوان
مطرح شد ) 1692 »لندیمر« و 1691» اینیرجیو« يداربرده يدر مستعمره( 17

واژگون شد ادامه  Loving v. Virginia يکه توسط قانون شهروند 1967و تا 
پوستان منع دیسفرا از ازدواج با  تیاقل نیچند االتیا نیا از ياریداشت. بس

را منع کردند.  اهانیس مشخصاً» اوکالهما«و » آرکانزاس« ،»آالباما«کردند. مثالً 
را ممنوع  هاییایو آس پوستاناهیس »يسوریم«و  »یپیسیسیم«مثل  یالتایا

را  ییکایآمر انیو بوم اهانیس »یو جنوب يشما ينایکارول«چون  یاالتیکردند. ا
 يهمه »اینیرجیو«و  »یجنوب ينایکارول« ،»ایجرج«چون  یاالتیو ا

 پوستان منع کردند.دیرا از ازدواج با سف دپوستانیسفریغ
https://goo.gl/9iwRpH 

 پدیا:ویکی» ییزناشو يسالههفت یختگیبرانگ«برگرفته از  -2
https://goo.gl/aVnj3C 

در  ،ییدانشگاه عالمه طباطبا یعلم تأیو عضو ه شناسجامعه ،يشهال اعزاز -3
ازدواج «تعداد  1393نسبت به سال  1394اعالم کرد که در سال  ناریسم نیا

داشته  یشیها هم روند افزاو طالق آن »داشته شیهزار مورد افزا 10کودکان 
 .است

 »اندکردهازدواج رانیسال در ا 15تا  10 دختربچههزار  43« -4
http://bbc.com/persian/iran-38283408 

 »میریگیازدواج کودکان را م ي: جلویستیبهز سازمان سیرئ« -5
https://peykeiran.com/Content.aspx?ID=136448 

 »کودکی يبربادرفتهیاهاي وازدواج عروسکان و ر« -6
https://goo.gl/f67ExN 

 یآن در نقض حقوق انسان يندهایبه ازدواج کودکان و فرا یقینگاه تطب« -7
 nou.net/php/view.php?objnr=42052-srehttp://a »                کودکان

 »سال 18ازدواج دختران کمتر از  یبهداشت يامدهایپ« -8
http://bidarzani.com/27817 

 »دختران در جهان يازدواج اجبار شیافزا يهشدار درباره« -9
https://goo.gl/m7ygRJ 

 زن بودم نیمن آن اول چراکه
 سرباز مست يلشگر انیم در
 رقص برخاستم به

 يیخصوص هاينامه يرمانامه  از شعر
 يیو آهو حسان یدران بهادر

 یکرباس بایز 
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Figure ۱  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 سپیده همراز

دو زن جوان براي  1974تان سال پیش، در تابس وپنجچهل
در  يارهیجزتعطیالتی عاشقانه از بلژیک راهی فرانسه شدند. مقصدشان 

ا ملحق شوند. ولی دریا هبه کمپ لختی خواستندیمجنوب فرانسه بود. 
. در نزدیکی شهر جنوبی مارسی در کردندیممنقلب بود و باید صبر 
هم نبود.  شانیباک و منتظر هواي بهتر شدند. ساحلی خلوت چادر زدند

ینمهنوز  ...کنار هم بودن در آن طبیعت زیبا خودش لطفی داشت
نیست. چیزي از  خطریب واقعاًو هیچ کجا  وقتچیهکه زن بودن  دانستند

شب نگذشته بود که سه مرد وحشیانه به چادرشان حمله کردند. زبان 
به سر  با چکش» آن«خوش چاره نکرد. تالش کردند از خود دفاع کنند. 

شان یکی از مهاجمین کوبید. ولی زورشان به توحشی که براي تخریب
تجاوز و شکنجه پنج ساعت تمام  . توهین،دیچربینمبود  افتهیسازمان

شان به خانه و صبح تجاوزگران مغرور از فتوحات 4ساعت  ... ادامه داشت
و  وچهارسالهستیب» آن«برگشتند. زندگی  شانروزمرهبه زندگی 

 بود. شدهعوضبراي همیشه  سالهنوزده» سِلیآر«
 Alain Tasma ) که همین امسال توسطLe Viol» (تجاوز«فیلم 

داستان واقعی این دو زنی است که تصمیم  شدهساختهتلویزیون  يبرا
سکوت نکنند. زخمی، پردرد  ،بر سرشان آمده بود آنچهگرفتند در مقابل 

اه انداختند و خود را به اولین شان را به رو مبهوت، بلند شدند، ژیان
سر راه رساندند. مشخصاتی که به پلیس داده بودند  ایستگاه ژاندارمريِ

به دستگیري تجاوزگران انجامید. ولی این تازه اول کار بود. مردان  فوراً
گی به همتهم (طبق معمول) موضوع را انکار کردند، قاضی مسئول رسید

یقضاوتو در دفاع از تمام پیش  ادتزن بود) طبق ع اتفاقاًموضوع (که 
 آزاد شدند. سرعتبهحاکم، موضوع را جدي نگرفت. متجاوزین  يها

، نه شودیمجرم محسوب  صرفاًزمان وقوع  يتجاوز در فرانسه
گی به پرونده نیز هجنایت. جرمی در حد دوچرخه دزدي... در روند رسید

د خشونت قرار این دو زن هستند که توسط دستگاه قضایی مور بازهم
بدن این دو زن جوان از طرف پزشکی قانونی  وارسیِ يه. صحنرندیگیم

، با ترجوانبه همراه چهار مرد  سالانیماست. یک مرد  دهندهتکان واقعاً
هیچ  دهدیمسفید پزشکی، با حرکات و سخنانی که نشان  روپوشِ

انسانیتی براي این دو زن قائل نیستند، سرسري و وحشیانه 
که چیز عجیبی  رسندیمبه نتیجه  عتاًیطبو  کنندیمشان »عاینهم«

» آن«است! (در میزگردي که بعد از نمایش فیلم با شرکت  فتادهیناتفاق 
که تا زمان تجاوز باکره » آرسلی«که  میشنویم شدهلیتشک» آرسلی«و 

که مجبور  افتدیمچنان به رعشه » آزمایش پزشکی«این  يهجیدرنتبود 
مسئول پرونده هم  تزریق کنند). قاضیِ بخشآرامشبه او دواي  شوندیم

شان که ترس دکنیمشان را طوري تحریف هايحرف اش،يبندجمعدر 
یمشان هم انگار ثابت ناز مرگ، رضایت به تجاوز قلمداد شود. زنده ماند

که  شودیم. تصویر طوري ارائه اندنکردهکافی مقاومت  ياندازهبهکه  کرد
یملزبین بودند و  کهنیانبودند. مگر نه  ریتقصیبید خودشان هم شا

 بپیوندند؟ هایلختبه کمپ  خواستند
یمو تصمیم  دارندیبرنمولی این دو زن شجاع از مقاومت دست 

یمو  اندتیجناکه قربانیان یک  دانندیمله را دنبال کنند. أمس رندیگ
شان با اتکا به وکالي در یک دادگاه جنایی دادخواهی کنند. خواهند

     جلسات دادگاه، ژیزل حلیمی همراه با آن و آرسلی 1978سال 

 »تجاوز« نگاهی به فیلم

    تجاوز«فیلم اي از دادگاه در تلهصحنه) «Le Viol 2017) ـ  
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یمله را درگیر مسأ هارسانه 1970 يهاسالزنان در  پرخروشجنبش 

له هزینه هم دارد. در اجتماع و محل کار أشدن مس يارسانه. کنند
که چرا این دو  فهمندینمشان دوستانه نیست. دوستان عموماًبرخوردها 

بوق هر نیستند. متوجه نیستند که صداي هر قدمی و  برداردست
قفل  هرچقدرکه  دانندینم. اندازدیمشان مرگ را بر دل يماشینی سایه

. سه سال کنندینمدر خانه هم احساس امنیت  حتابه درشان بزنند، 
. دیگر رسدینم ییجابهمبارزه براي بردن این پرونده به دادگاه جنایی 

در  ياجلسهدر » آن«، تصادف برحسب کهنیاپول وکیل هم ندارند. تا 
: ژیزل حلیمی شودیمبروکسل با یکی از وکالي سرشناس فرانسه آشنا 

. کندیمفعالیت  نیجنسقطحق  مشخصاًحقوق زن و  يکه در زمینه
ش را بازي ا) نقشClotilde Coureauکه کلوتید کوورو ( ژیزل حلیمی

 را به عهده بگیرد. شاندفاعرایگان  طوربهکه  ردیگیم، تصمیم کندیم
ر عمومی از قبل در جریان است. ولی ژیزل حلیمی به افکا
علیه استعمار و  شیهاتیفعالدسترسی دارد. در  يتربزرگ يزرادخانه

مبارزین استقالل الجزایر توسط ارتش فرانسه، به همراه  يعلیه شکنجه
را منتشر کرده است. براي » جمیله بوپاشا«کتاب معروف  دوبووارسیمون 

و کمی قبل از این واقعه، وکالت دختر  کندیم فعالیت نیجنسقط حق
را به عهده گرفته که بر اثر تجاوز حامله شده بود و با  ياسالهشانزده

کرده بود و به همین خاطر به همراه مادرش  نیجنسقطکمک مادرش 
و  انجامدیمکه به آزادي متهمین  سروصدا. دادگاهی پر شدیممحاکمه 

نبود. با  ریتأثیبند سال بعد) در فرانسه (چ نیجنسقطدر قانونی شدن 
یم ترپررنگ هارسانهدر » آرسلی«و » آن« يورود ژیزل حلیمی، پرونده

 تريِ هم به سمت وزارت دادگس يشماریب يهاتلگراف و هانامهو  شود
سیمون دوبووار،  ازجملهمختلف  يهاتیشخص. شودیمفرانسه روان 
ستند که تجاوز نه جرم که جنایت همه خواستار این ه ...جین سیبرگ 

ژیزل حلیمی  يهاتالشاین دو زن و  يمحسوب شود. مقاومت و مبارزه
زنان فرانسه باعث تغییر قانون فرانسه و به رسمیت  در اوج جنبشِ

و » آن«. دادگاه به نفع شودیمیک جنایت  عنوانبهشناختن تجاوز 
 .دافتنیمتجاوزگر به زندان داد و سه  يرأ» آرسلی«

 يازهیجا یالمللنیب يهاوالیفستفیلم بزرگی نیست و در » تجاوز«
و بیشتر از هر  شدهساختهبه خود اختصاص نخواهد داد. براي تلویزیون 

 یخوببهکه فیلم  دهندهتکانچیز بازسازي یک واقعیت است، واقعیتی 
که پشت  یبکفالش مثالً( هاصحنهدر بعضی  حتا. کندیمش امنعکس
دروغ یکی از تجاوزگران گذاشته) مرد بودن کارگردان را حس شهادت 

و این در میزگردي که بعد از  رودیم. ولی واقعیت از فیلم فراتر یکنیم
(و چند » آن«و » آرسلی«سه تلویزیون فرانسه با شرکت  فیلم در کانالِ

 روشن است. کامالً ،تن دیگر) تشکیل شد
فرانسه  باعث شد در قانونِامروز بیش از چهل سال از دادگاهی که 

تغییر  عمالً. ولی وضعیت گذردیمتجاوز از جرم به جنایت تبدیل شود 
صد از زنانی که رسمی فقط ده در هاياست. طبق گزارشزیادي نکرده 

فقط ده درصد از این ده در  ؛ وکنندیمشکایت  اندقرارگرفتهمورد تجاوز 
. انجامدیمبه محکومیت یک درصد کل موارد تجاوز)  باًیتقرصد (یعنی 

. ردیگینمقرار  یموردبررسدر دادگاه جنایی  لزوماًموارد هم  يهمه
شان مورد . زنان (و دختران جوان) اغلب توسط نزدیکاناندچندگانهدالیل 

عمو یا دایی یا «، »همسر«، »هابچهپدر «. شکایت از رندیگیمتجاوز قرار 
یزوله شدن و سرزنش نزدیکان کار آسانی نیست. ترس از ا»... پدربزرگ

قانونی، معاینه  يپروسه عالوهبهنقش بزرگی در سکوت قربانی دارد. 
که انگار  شودیم يپردازصحنهپزشکی، بازجویی، شهادت... اغلب طوري 

دوباره عمل تجاوز را، این بار در ذهن  خواهدیممردساالر  يجامعه
 ، نشخوار کند.اشیجمع

ولی  گذردیمن مربوط به تجاوز در فرانسه چهل سال از تغییر قانو
 زنانِ  يز مردان هنوز بخشی از هستی روزمرهاین شکل از تسلط قهرآمی

در کنگو گذشت  آنچهدیگر صحبت از فجایعی نظیر  نجایا. نجاستیا
درگیر،  يهاارتش 2000 يهاسالداخلی اواسط  يهاجنگنیست که در 

. (یک نمونه کردندیم شانيزرویپزنان را ابزار انتقام شکست و جشن 
متوسط در هر  طوربهارتش  ینینشعقبشهر مینووا بود که به هنگام 

ها به ). صحبت از تجاوز جمعی داعشیشدیمزن تجاوز  48ساعت به 
براي جلب سرباز » رمسلمانیغ«گی جنسی زنان هدختران یزیدي و برد

اوز جمهوري اسالمی و تج يهازندانداوطلب نیست. صحبت از 
صحبت از تجاوز  حتاسیستماتیک به دختران (و زنان) نیست. 

سربازان فرانسوي (و آمریکایی و ...) به زنان کشورهاي تحت » یرقانونیغ«
است که  ییجاشان در افریقا (و هر جاي دیگر) نیست. فرانسه، اشغال
با استفاده  شودیمحاکم است و بسیاري بر این باورند که » ونقان« ظاهراً

که ضعف قانون  جاستنیهم اتفاقاًولی ». چیزها را عوض کرد«قانون  از
، پاتریارکی معروفقولبهاست.  تربرجستهدر مقابل حاکمیت پاتریارکی 

 يهاستونبیدي نیست که با این بادها بلرزد. پاتریارکی که امروز یکی از 
حاکم است، قدمتی هزاران ساله دارد، در  يدارهیسرمااصلی نظام 

و  شودیمطبقاتی حاکم سازگار  يهانظامهنگ و سنت ریشه دارد، با فر
زنان را  جاهمه، ردیگیمنوینی به خود  يهاشکلو  دیآیمشان به خدمت
. بدون یک انقالب خواهدیملذت و ثروت مردان و حاکمان  در خدمتِ

و بدون تغییر  يسازفرهنگو ممتد، بدون ترکیبی از شورش و  ياشهیر
اختارهاي اجتماعی و سیاسی و اقتصادي صحبت از خالصی از واقعی س

 ی است.پاتریارکی و مردساالري شوخ
 يهبرگزارکننددر کجاست؟ » آرسلی«و » آن« يپس اهمیت مبارزه

که چه  پرسدیمشان بود زوج يکه محرك اصلی مبارزه» آن«میزگرد از 
ن سه سال در تمام ای هایسخترغم چیزي باعث شد دلسرد نشود و علی

که به قانون  دیگویمجالب است. » آن«از مبارزه دست نکشد. جواب 
ش تسلیم ادر مقابل ستیباینمبود و  شدهواقعاعتقاد ندارد ولی جنایتی 

ساکت ماند. عدم اعتقاد به قانون نباید پوششی براي  ستیباینمشد. 
فان در مقابل بود. موافقان و مخال يارسانهتسلیم باشد. این دادگاه، بسیار 

داران متهمین چندین . طرفدادندیمبودند و شعار  دهیکشصفدادگاه 
بار ژیزل حلیمی را به هنگام ورود به دادگاه تف باران کردند. ولی این 

تنبیه نگذاشت، در تغییر افکار بخشی از جامعه تجاوزکاران را بی ،مبارزه
نی که خواست و نسبت به تجاوز نقش بازي کرد و قانون هم براي کسا

سوال این نیست که آیا  درواقعامکان استفاده از آن را دارند تغییر کرد. 
این است که این  ظلم و جنایتی مقابله کرد یا نه، سوال هرگونهباید با 

پیش ببریم که به حرکت در مسیر رهایی کمک  باید چطورمبارزات را 
  کند.
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 یبا امیرخیزيفر :مصاحبه
 : ریحانهترجمه

ت صحبت ازندگی تا حد زیادي در مورد ي قبلیما در دو مصاحبه» آن« :فریبا
ات به ندگیزجنین غیرقانونی و ... و سقط تجاوز اولجریان بعد از  .کردیم

بود که تجاوز دوم اتفاق افتاد و این باعث شد که کل مسیر حالت عادي بازنگشته 
مان براياز این مقطع  یتوانخوش تغییر گردد، میشته دستات بیش از گذزندگی
 ؟!بگویی

 ه بود ماسال 19 دخترمدوستساله و  24 من زمانی که 1974سال  :نآ
 يمنطقه خواستیم به یکمی در جنوب فرانسه شدیم. تعطیالت راهی

طبیعت«ي طبیعی برا يامنطقه برویمکوهستانی در جنوب فرانسه 
ما هم  ؛ و)مصطلح است ـ م» هالختی«ارسی در زبان ف( »گراها

قبل از  گیري کنیم و ...خواستیم راحت باشیم و لخت شنا و ماهیمی
ها متوجه شدیم که هوا خوب نیست. من به ي لختیرسیدن به منطقه

گیران دوستم گفتم که بهتر است بایستیم و در نزدیکی روستاي ماهی
توانیم و می ؛یق اجاره خواهیم کردجا یک قاهمیناز  فردا ؛ وچادر بزنیم

بعد از متوقف گراها برسیم. مان به ساحل طبیعتهايبا کانو و چمدان
 چه نجایا«کردن ماشین، مردي با یک سگ به ما نزدیک شد و گفت: 

ما با تو کاري نداریم، خسته هستیم و «من هم گفتم: » کنید؟!می
خواستیم در آن یما م» خواهیم در آرامش چادرمان را بزنیم.می

کنار روستا چادر بزنیم. ما مشغول کارمان در کنار دریا،  ساحلیِ يمنطقه

خواهد با ما بازگشت و به ما گفت که می یساعتکیشدیم و او بعد از 
صحبت کند و کنار ما بماند و ما را بشناسد. او به زبان فرانسه صحبت 

م). من  ـ مردساالر قلدرِو (و بسیار ماچ ؛ایتالیایی بود اصالتاًکرد اما می
در  که گفتیم به کمک احتیاج نداریم. ما ما را راحت بگذار ما« :گفتم

هیچ  معموالً«او ادامه داد:  »تعطیالت هستیم و به آرامش احتیاج داریم.
خواستم توضیح بدهم من نمی» تواند در مقابل من مقاومت کند.زنی نمی

که توضیح بدهم. فقط با جدیت  که ما لزبین هستیم و لزومی هم نداشت
البته » این به ما هیچ ربطی ندارد، برو و ما را راحت بگذار!«بیشتر گفتم: 

 اش ما را ترك کرد.من بسیار عصبانی بودم. او هم با سگ
گرایی تر بگویم این است که طبیعتخواهم پیشي مهمی که مینکته

چنین و هم ن استبراي زنا خصوصاًیک آزادي مطلق معناي به براي من
براي مردان. براي من این یک انتخاب سیاسی است؛ و همچنین یک 

بودم و  متولدشدهدر روند زندگی من هم بود که در آفریقا  ،انتخاب
من وقتی لخت هستیم  نظر ازهم داشتم.  آنجادر  قبالًاي را چنین تجربه

ند نکنمی نگاه ما را طور که هستیم، باشیم، بیشتر مردمهماناگر یعنی 
 پارچه چیست؟! تکهکیخواهند بدانند پشت اما همه می

گرایی) یکی گرایی (برهنهگرایی با لختیمهم است که بدانیم طبیعت
گرایی آمیز است. طبیعتگرایی بیشتر یک اقدام تحریکبرهنه نیست.

براي من یک محتواي فلسفی دارد یعنی بازگشتن به طبیعت و بازگشت 
مان در بین هايهایی که من در کمپینگتمام تجربه به خود است. در

با مردان هم  بارکیداشتم هرگز  )و هرجایی(گراها در فرانسه طبیعت
که . براي اینقرار نگرفتم اذیت و آزار جنسی مورد یانشدم دچار مشکل 

نوع آدمی هست؛ مسن، معلول،  همه در یک سطح هستند. همه آنجا

 از ﹉ زن ︋﹢د︫﹠﹫︡ن » ﹡﹥!«︋︡︑︣﹟ ︨﹠︀ر﹢ ︋︣ای ﹉ ﹝︣د 
 بخش سوم* -فعال جنبش زنان در بلژیک » آن تونگله«مارس با  8ي مصاحبه

  1978آن و آرسلی 

  تلویزیونی يدر مناظره 2017آن و آرسلی 
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کند و یک هارمونی کس به بدن دیگري نگاه نمیچاق، الغر و ... ولی هیچ

که  طورهمانبین همه و طبیعت وجود دارد. همه وجود دارند اما 
هاي بدن زنان براي مردان بسیار طبیعی است و به اندام خصوصاًهستند. 
کنند. ها، باسن، واژن و ...) توجه خاص و جنسی نمیشان (سینهجنسی

ها دارند انحرافی و مردان به زنان در خیاباننگاهی که  اتفاقاًبه نظر من 
غیرطبیعی است؛ نگاهی جنسی و انحرافی حاکی از مالکیت است. 

گراها من هرگز احساس نکردم که لزبین هستم چنین در بین طبیعتهم
با یک زن همراه بودم و هرگز به ها در کمپینگهمیشه  کهیدرحال

ودند ولی کسی چیزي ب باهم آنجامشکلی برنخوردیم. مردانی هم 
گرایی قانوناْ ممنوع بود و جنسدر همان زمانی که هم حتاگفت نمی

 عنوانبهتنها محلی بود که ما  آنجامن باید اضافه کنم که  جریمه داشت.
کردیم، در فعال جنبش) احساس امنیت (طبیعی) می لزبین (لزبینِ
بودند  کردهدواجازمردانی که تنها بودند یا  گرا ـدگرجنس حضور مردانِ

ما هرگز مورد خشونت قرار نگرفتیم و هرگز  ـ بچه داشتند و ... یا
یا مبتذل نشنیدیم. من بیش از بیست سال به  ضد زن و کلمات اظهارات

ي هاپذیر بود. کمپینگرفتم و این موضوع خیلی دلها میاین کمپینگ
صلح و عنوان لزبین احساس ما به گرایان تنها محلی بود کهطبیعت

(جز آن دفعه که  آمیز با حضور مردانکردیم، در فضایی احترامآرامش می
خواستند با ما ها وقتی می. آنقبل از رسیدن به من و دوستم تجاوز شد)

و  صورتبهکردند کردند و اگر نگاه میصحبت کنند، به ما نگاه نمی
یابان کردند. منظورم این است که مثل مردان در خچشمان ما نگاه می

مثل  جاهمهکه امیدوارم  بود کردند. جاییتمام سرتاپاي ما را برانداز نمی
 .باشد آنجا

احساس بدي نسبت  امروزه چونصحبت کردم این موضوع من در مورد 
کنم دارم. زمانی که اي که در آن زندگی میبه اوضاع جاري در جامعه

اند با ود را پوشاندهاند و سرتاپاي خمحجبه بینم کهاین زنان جوان را می
که تا مرز چانه را هم پوشانده و  ییدستکش، با روسري با ... روسري

شود و ... من احساس بسیار بدي پیدا ها دیده میلب و دهان آن زوربه
بینم مردي می کهیوقت خصوصاًکنم بیمار هستم، کنم، احساس میمی

و راحت لباس پوشیده  اروپایی کامالًکه همراه آنان است (دوست یا ...) 
پوشند و مثل شرت یا شلوار برمودا میریش دارند اما تی اکثراًاست. 
 اند اما ...و سفید راحت لباس پوشیده» اروپایی«مردان 

 

 کند؟چه چیز تو را شوکه می 
 شوم که چگونه چنین چیزي امکان دارد؟! این چه نوع من شوکه می

توانند ادعا کنند که محجبه چگونه میفهمم زنان انتخابی است؟! من نمی
فهمم که چرا ما باید هاست؟! من نمیاند و این انتخاب آنخود را پوشانده

نیست،  قبولقابلاز بدن و جسم خودمان شرمنده باشیم. براي من این 
مان که قابل پذیرش هايتفاوت باوجود ،ما همه یکی هستیم کهیدرحال

تجاوز یا ... نیست. من از این شوکه  یاستم  دلیلی براي استثمار یا
پوشی کنند (از آن چشمشوم که چگونه زنان آزادي خود را نفی میمی
بسیار اساسی و ضروري است؛ پنهان کردن  کهیدرحال کنند)می

تمام بدن. این  و ها، صورت، پاها ...هایی از بدن مثل موها، دستبخش
کنی تا مردان با نگاه نهان ات را پکه زن باشی و بدنآور نیست شرم

فهمم. کردن به تو شهوانی، تحریک یا منحرف نشوند. من این را نمی
مبارزات زنان در اروپا تالشی براي به دست آوردن حقوق زنان و در مورد 
نوع نگاه به بدن زن بوده است. منظور از نگاه به بدن زن حق عریان 

ه همه به آن نگاه طور ککردن یا پوشاندن بدن زنان نیست، همان
کنند. منظورم یک حق طبیعی و ساده است. بله ما حق داریم اگر هوا می

گرم بود خودمان را عریان کنیم یا اگر سرد بود خودمان را بپوشانیم و ... 
 مسن،(خنده) منظورم یک درك بسیار ساده از این حق است. زنان چه 

زنان نباید  چه جوان ... حق تنفس دارند. براي من مسلم است که
خودشان را بپوشانند و این یک زندان است در هر جایی که باشد. من 

مان در این ما اجازه نداریم از حق شهروندي کهیدرحالشوم شوکه می
حاکم است، براي شوکه کردن دیگر » دمکراسی«کشورهایی که در آن 

(من  توانم لخت بیرون بروم و ...من نمی مثالًشهروندان استفاده کنیم؛ 
هاي حل نیست اما در قیاس با حکومتراه» دمکراسی«معتقدم که  کامالً

دینی از نوع اسالمی، مسیحی یا یهودي و ... بهتر است. هرچند ادیان هم 
ي دست بشر هستند و در رأس آن مردان) من گفتم من شوکه ساخته

فهمم چرا زنان باید خودشان را پنهان کنند؟! من این شوم چون نمیمی
آمیز است. ما در مترو و ... و این گاهی تحریک حتاگویم جا میرا همه

مان را آزاد کنیم؛ لباس بلند، هايایم تا بدنزنان مبارزات زیادي کرده
شان اما این زنان با حجاب؛ نوکینی یا ... بپوشیموژوپ، بیکینی یا ممینی

بیان  دهند و یک موضع سیاسی رادر اصل یک عمل سیاسی انجام می
 .گرداندیبازمکنند که ما را به عقب می

 

 !برگردیم به ماجراي آن روز؟ 
 خوردیم و در چادر کنار ساحل غذا  چادر زدیم. بعد از رفتن آن مرد ما

ها و نور چراغی با اضطراب بیدار از صداي سنگریزه شبمهینخوابیدیم. 
حظه بعد زیپ کرد و ... چند لشدیدي روي چادر ما حرکت می شدیم. نور

شناختیم. چادر باز شد و ما دو مرد را در مقابل خودمان دیدیم که نمی
خیلی دیر  که به ما گفتند که هوا خوب نیست؛ها دو مرد دیگر بودند این

شود ما وارد شویم و در چادر شما شده است و ما اتوبوس نداریم، می
نه! «ا گفتیم: ما یک چادر کوچک دونفره داشتیم. م کهیدرحالبخوابیم؟ 

توانیم خواهیم و در ضمن جایی هم وجود ندارد و نمیببخشید! ما نمی
شما مهربان نیستید که اجازه «گفتند: » درخواست شما را قبول کنیم.

» دهید ما وارد شویم باید شرایط ما را بفهمید! حاال ما چه کنیم؟!نمی
ید بیرون بخوابید، توان، ما جا نداریم. شما مینداردنه امکان «من گفتم: 

ما با اضطراب بیدار » تان را بگیرید.توانید فردا اتوبوستابستان است و می
آور بود. در همین زمان متوجه جا دلهرهشده بودیم و اوضاع تا همین

شدیم که نفر سومی در حال نزدیک شدن است. اول خوشحال شدیم که 
آقا آیا «به او گفتیم: توانیم از کس دیگري کمک بگیریم. تاریک بود و می
اند ما را بیدار توانید به ما کمک کنید؟! این دو نفر مزاحم ما شدهمی

اي! همان مردي ولی چند لحظه بعد او را شناختیم، چه فاجعه» اند.کرده
اش دیده بودیم. خیلی زود فهمیدیم که قرار است بود که در روز با سگ

دانستیم چه اتفاقی. این سه نمیاتفاق بسیار بدي براي ما بیفتد، هرچند 
هایی ها و سگنفر براي انتقام از خاموشی قبلی آمده بودند. (مثل گرگ
جمعی هستند که وقتی تنها هستند جرأت حمله ندارند اما وقتی دسته

نه! نه! نه! من براي کمک به شما «کنند.) مرد سوم گفت: حمله می
ز شما انتقام بگیرم که پیشنهاد ام تا اام. من همراه دوستانم آمدهنیامده

منظور او یک انتقام سخت و  قطعاًفهمیدیم که  فوراًما » من را رد کردید.
 بعداً رسید که ما تر به نظر میها مسنوحشتناك است. یکی از آن

 25 حدوداًساله و پدر پنج بچه است و آن دو دیگري  35فهمیدیم که 
اولین کسی بود که خم شد تا تر رسیدند. آن مرد مسنبه نظر می هسال
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وارد چادر کوچک ما شود. من براي دفاع از خودمان اولین چیزي که 
نزدیکم بود را به سمت سر او پرتاب کردم. یک چکش بود. چکش به 
سرش برخورد کرد و خون صورتش را پر کرد و آن مردها شروع به فریاد 

تمام ...» و  هامادر جندههاي کثافت هستید! شما جنده«زدن کردند: 
 کنیم!یگر کافی است! ببینید چه مید«و ... گفتند:  »معمول«هاي فحش

رسد که شما لزبین هستید. حاال ما راه درمان شما را نشان به نظر می
ما شما را  .به شما تجاوز خواهیم کردما شما را خواهیم زد و دهیم. می
 »اندازیم.کنیم و توي دریا میتکه میتکه

چکش را براي دفاع از  یک زنبود،  شدهپخشخون بدیهی بود که کامالً 
 گرفتارشدهها در زندان آن کامالًما  متأسفانهو ...  پرتاب کرده بود خود

رسید هیچ راهی بودیم و به نظر می گرفتارشدهها آن يدر تله ، مابودیم
 هاچون آن ،افتدشویم و ببینیم چه اتفاقی میکه منتظر نداریم، جز این

خواستند به ما ها میآنریزي کرده بودند. ن برنامهابراي کارشتر پیش
کنند. تجاوز گروهی در آن زمان در قوانین بلژیک و » تجاوز گروهی«

شد. عالوه بر آن، محسوب نمی و جنایت تجاوزِ گروهی عنوانبهفرانسه 
طریق خواستند از ها میبود به این معنا که آن» تجاوز اصالحی«این یک 

ها وجود ما چون از نظر آن. این تجاوز ما را که لزبین بودیم اصالح کنند
ما پاسخ » زیآمکیتحراقدام «به  خواستندمی نبود و همچنین» نرمال«

واضح بود که تمایلی به رابطه با  کامالً  چون ما لزبین بودیم و .دهند
؛ یز و ... بودآمیز و حسادت برانگها تحریکمردان نداشتیم و این براي آن

ما از هر استداللی که امکان داشت استفاده کرده بودیم تا بگوییم: اما 
اوه شما «ها معنایش این بود: اما براي آن» نه! بازهمنه! نه! نه! نه! ... و «

 »لزبین هستید! این بدترین است!
و  به من حمله کرد کرده بودم تابش پراچکش را به سمت من مردي که

 .م کوبیداندهصورتم و در به را اولین مشت  ي به من زد.ضربات متعدد
سعی  کهیدرحالمن  شده بود. صورتم پر از خون .پاره شد ي منهالب
مشتبودم. او  دادهدست ازقدرت تکلم را  ،کردم از خودم دفاع کنممی

اعث شد تا ها بکه این شوك و ضربه کوبید سروگوشمبه  را هاي بعدي
بود.  دادهازدسترا  اششنوایی و قدرت اشته باشدها مشکل دگوشم ماه

پر از  جاهمهباعث شده بود  این ریزي داشت و هم من وخون هم آن مرد
به شکل یک قصابی در آمده بود. بارها فکر کردم شاید این  شود.خون 
ها برانگیزاننده بود؛ خون، براي آن کنندهآور و منزجري شوكصحنه

 بدهیانجام  هیخواموزش دادن، هر کاري که میتحریک و ... آخشونت، 
بدترین سناریو براي یک مرد چون آور بود. شاید ها هیجانو ... براي آن

 گفته باشد.» نه«این بود که زنی به او 
 کامالً  ترس و تروماکردند. من تحت آن اسها ما را به مرگ تهدید میآن

و استرس باال  ازحدشیببودم؛ خشونت  دادهازدسترا خود قدرت تکلم 
قادر نبودم ». نه«توانستم بگویم در ابعاد وحشتناك. من دیگر نمی

 شد.میام خارج صحبت کنم و فقط صدا یا بهتر بگویم اصواتی از دهان
 روز ادامه داشت. نیچندشوك شده بودم و این حالت 

براي من این بود که زنی که ترین بخش رین و وحشتناكتسخت
اي داشتم، زنی بسیار العادهروابط فوقاو کسی که با  اش داشتم،دوست

زیبا، لطیف، متناسب و ... و کسی که نسبت به او احساس مسئولیت 
تر از من بود) و ... در مقابل چشمان باالیی داشتم (چون او بسیار جوان

لرزد و گرفت. (صداي آن میمن مورد تجاوز و خشونت شدید قرار می
 کمی مکث)

ي جنسی نداشت و این اولین هرگز با یک مرد رابطه نیازاشیپاو تا 
ي جنسی ي جنسی او با مردان بود. ما از یک جنس بودیم و رابطهرابطه

ي بین ما بسیار ي عاشقانهچسب بود؛ رابطهو جسمی بین ما بسیار دل
شناختیم. با هم برابر بودیم و لطیف و پر از احترام بود. ما یکدیگر را می

دانستیم از زنان می تمام ي بینمشابهی داشتیم و ... مثل رابطه هايبدن
 خواهیم و چگونه آن را به هم بگوییم و ... (مکث)هم چه می

من در کمال ناتوانی شاهد این بودم که دو مرد در مقابل من به او تجاوز 
 (مکث) کنند و ...کنند و به او خشونت میمی

تم کاري انجام بدهم. آن مرد توانسمن نمیکه این وحشتناك بود 
خواست به من تجاوز کند؛ و آن دو دیگري هاي مرا گرفته بود و میدست

شان را روي دهان گذاشتند او حرف بزند. دستروي او افتاده بودند. نمی
خواست کیرش را در دهان او بگذارد ها میاو گذاشته بودند. یکی از آن

هاي ي فیلمکرد. مثل صحنهمیدومی از پشت به او تجاوز  کهیدرحال
پورنوگرافی بود؛ یک کابوس بود اما یک کابوس زنده، یک کابوس 

؛ احساس ناتوانی در کمک فروریختن و از هم پاشیدن عشقم ناخوانده؛
کردن به او؛ ناامیدي کامل که بر ما غلبه کرده بود و هجوم سواالتی 

دانستیم چون ما .. میکه چرا ما؟! چگونه؟! چرا و چرا و چرا . دستنیازا
 بود؛اتفاق زده  را ي اینجرقه همین و ؛گفته بودیم» نه«دو زن بودیم که 

 براي ما درست کرده بود وحشتناك و دامی ؛و یک مرد که نپذیرفته بود
 سنگین) ی... (مکث و تنفس

 

 دهی؟بتوانی ادامه آن می 
  .د اما گذرسال از آن می 45نزدیک به براي من بسیار سخت است

ها، همان خشم ها، همان خراشهمیشه و کماکان زنده است همان زخم
که نگران مادرم هستم این يعالوهبهتوانم ادامه بدهم. و ... متأسفانه نمی

 ام.بیمار است و کمی خسته شدتبهکه 
 

  ي مصاحبه تو را شکنجه کنیم.خواهیم با ادامهنمی اصالً آن ما 
  براي من بخشی از مبارزه و ضروري است اما شکنجه نیستاصالً نه ،

 ي آن و قطع مصاحبه)گریه( شود.گاهی حرف زدن بسیار سخت می
 2016اکتبر 

 توضیح:
هاي ي که در بین بخشانشریه بابت وقفه گانِ با عرض پوزش از خواننده

 و طرفکیاز »آن«بیماري و مرگ مادرِ  مختلف مصاحبه ایجاد شد! متأسفانه
ـ که  )Le Viol( »تجاوز« فیلمِ تلهي سناریوي سنگینی تهیه یگراز طرف د

 و نمایشاست ـ  شدهساخته» آرسلی«اش و دوست» آن«ي زندگی از رو
در ارتباط با این فیلم، این وقفه را  »آن« تراکم کاريفیلم و  این

ي این مصاحبه در اسرع وقت ایجاد امکان ادامه تر کرد. امیدواریمطوالنی
 شود.

 

 36ي هشت مارس شماره توانید در نشریهرا می مصاحبهبخش اول و دوم این  *
 مطالعه کنید: 37و 

 ـ !است یاسیمردساالر س يایزنان در دن نیبي ورزو عشق عشقبخش اول: 
 2015نوامبر 

http://8mars.com/8MARS_NASHRYEH_G/browsf.php?c=999&
Id=439&no=36 

 2016مارس  ـ !فتوس کی حتامن،  میمنه بدوِن اجازه و تصبخش دوم: 
http://8mars.com/8MARS_NASHRYEH_G/browsf.php?c=999&
Id=432&no=37 
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 خشونت علیه زنان:     
 شکند،قلب را می      

 ها را!چنین استخوانهم  
 
 Marius Markowski 

 

 نویسنده: آندریا دورکین

 نیلی سپهر، کیمیا مرادي برگردان:

 برای سخ�انی در یک کنفرانس ۱۹۸۳اوایل سال 
 یمبارزه علیه سوءاستفاده یکه توسط کمیته ـ

شده ورنوگرافی سازمان دادهبا موضوع پ ۱جنسی
به دوبلین در جمهوری ایرلند رفتم. عاشق  ـ بود

ایرلند شدم. زنانی که آنجا مالقات کردم بسیار 
طبعی، ، شوخشانخاص بودند. از قدرت تحمل

زده شان شگفت، مهربانی و خونگرمیمندیتوان
قبالً در تلویزیون ایرلند  ازآنجاکهشدم. 

جا ادی از مردم مرا بهزی یظاهرشده بودم، عده
کردند: زنان مسن آوردند و با من صحبت میمی

آمدند های خود به خیابان میدوان از خانهدوان
هایی که در دفاع از بابت حرف ـ تا از من

تشکر کنند. عابرینی که  ـ حقوق زنان گفته بودم
ایستادند کردند میدر خیابان با من برخورد می

اند که ها هم موافقنتا به من بگویند که آ 
زند پورنوگرافی چطور به زنان آسیب می

ام بسیار تند و گزنده بود ی تلویزیونی(مصاحبه
خواستند به من بگویند که مرا به ها میو آن

). مردم در کافهکنندخاطر آن برنامه تحسین می
رفتم برای سالم ها و هرجایی که میکنرست ،ها

بعضی مردان، آمدند. البته کردن پیش می
حال دوستانه، به من میبداخالق ولی درعین

کنم. با چیز اشتباه میگفتند که در مورد همه
های جمهوری ایرلند ارتباط نزدیکی فمینیست

طور به ایرلند ش�لی رفتم برقرار کردم و همین
تر ارتباط برقرار های ایرلند مظلومتا با فمینیست
ایرلند پایچنان به جنبش زنان کنم. من هم

بندم. این باعث افتخار من است که از من 
ام را در قالب شده که سخنان شخصیخواسته

های ی دیگر نوشتهاین مقاله و در مجموعه
های ایرلندی که توسط یک نارش فمینیست

شده ایراد کنم. این فمینیست در ایرلند چاپ
 نوشته هرگز در آمریکا به چاپ نرسیده است.

 

خود زنان،  ازجملهآورد این است که مردم، قلب انسان را به درد می آنچهلیه زنان، در خشونت ع
قربانی متوجه آن  عنوانبه حتاکنند، آن را تجربه میسهیم هستند و یا بینند، در آن را می وقتی آن

ه و عدم اذعان ب گرفتن دهینادشود، حقوق زنان می فعاالن يباعث تضعیف روحیه آنچهشوند. نمی
شود، آسیب مییک انسان است که وقتی مورد خشونت واقع می درواقعاین واقعیت است که زن 

 .بیند
جنسی و اجتماعی مردان بر زنان و فرودستی  يلذت جنسی مردان، سلطه منظوربهآزار زن 

یشپ طوربهکه زنان  آیدبدیهی به نظر میقدر جاافتاده و آنان توسط مردان آنبر اقتصادي تحمیلی 
 هاکه اگر بر انسان آنچهاند تا آمده به وجودیا  اندشدهدهیآفرشوند که فرض موجوداتی محسوب می

ها روا داشته شده و سوءاستفاده هم محسوب آمد، بر آنمی حساببهسوءاستفاده و شد اعمال می
 .اندشدهخلقنگردد، چرا که زنان اساساً بدین منظور 

طور که اکنون تا آن اندشدهساختهزنان که اینیعنی  ین دو جنسب اصطالح طبیعیبه يرابطه
در دنیاي مدرن به لحاظ اجتماعی و اقتصادي بر اساس نابرابري جنسی شاهدش هستیم، توسط 

و  اختیار بر بدن خود قرار بگیرند؛ دنیایی که زنان داراي حقوقی محدود، بدون مورداستفادهمردان 
خوب هم هست چراکه  حتاها این شرایط نابرابري براي ما زن .بدون حق تعیین سرنوشت هستند

از سلب حق آزادي و  شونداز برابري اجتماعی محروم می یمردها وقتم. متفاوت از مردان هستی
بریم. گویی نابرابري براي زنان باعث پیشرفت از آن لذت می ولی ماکشند، می رنج شانرام فردياحت
 .آوردشان فراهم میلذت جنسی و رضایت از خویشتن را براي شود و محیط مناسبی برايمی

شود. سکس کارکرد طبیعی ماست و کل کل ذات و موجودیت ما زنان در سکس خالصه می
شخصی که مدعی  شود. بسته به خواستِمان بر اساس این کارکرد طبیعی تعیین میمعنی زندگی
ست گیرد. طبیعت ما طوريقرار می رداستفادهمویا لذت جنسی  دمثلیتولمان براي هايماست، بدن

الخصوص در علی، دارند. ما درد راي ظلمی هستیم که مردان با سخاوت تمام بر ما روا که تشنه
یدرحال ـ کنیم. ما به سکس اجباريهنگام سکس دوست داریم. ما مردان را وادار به آزار خویش می

 زور بازويمردان را به استفاده از  ،ما پس زدنداریم. ویژه عالقه  طوربه ـ زنیمپس می آن را که
مرد  پس زدنکه از ابتدا با  است يزیچهمان  درواقع که کندفیزیکی، خشونت و تحقیر تحریک می

 ايرمزگونه صورتبه که مانهايکه از شدت خوشی و رضایت هورموناین رغمعلیایم. خواستهمی
طریق که از  ـ کننده راقوي و تخریب شدتبهوسیله یک تناقض نتا بدی» نه«گوییم زند، میباال می

گري وحشی جورکی يبراي ارضاي خود ایجاد کنیم. ما تشنه ـ شودسکس اجباري بر ما تحمیل می
زیادي از آن را دریافت  حجمچراکه  میشانسدر این زمینه خیلی هم خوش مبتذل هستیم و اتفاقاً

از مناطق و  شواهدي عشق است. ينشانه شدن در ازدواجعضرب و شتم واقمورد کنیم. می
ش را کتک نزند، زن احساس دوست داشته شدن ادورافتاده وجود دارد که اگر مردي زنروستاهاي 

هاي آن روستاهاي بیند (زنعشق نمی يیچ زنی این را نشانهکند و چرا هم باید بکند؟ هنمی
عدم وجود عشق ي نشانهو دوبلین هم کتک نخوردن را هاي نیویورك دورافتاده که سهل است، زن

 بریملذت می میفروخته شوخیابان براي سکس  يکه در گوشهالخصوص از اینبینند). ما علیمی
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مان را هم اغوا کند!). ما پدرانش را بیشتر میا(و چقدر هم هواي بد لذت
مییز زن زادهن هادختربچه حتاکنیم که به ما تجاوز کنند، چرا که می

کنیم تا اجتناب می مغز شدنشوند. در جوامع پیشرفته، ما عمداً از جراح 
لذت  ـ روندمان را نشانه میکه واژنـ  آن از پیدا کردن عکاسانی يجابه

 مان فرقی ندارد!دوربین یا تفنگ هم برايدر این نشانه رفتن، ببریم؛ 
 هازنگر طبیعت ما له باید روشن باشد ولی ظاهراً نیست: اأیک مس

اگر  کنیم!هایی بود که گفتم پس ما داریم در بهشت زندگی میواقعًا این
باید به وجد  اکنونهمکرد ما درد، تحقیر و جراحت ما را خوشحال می

ها لحظات خوشی برايخیابان ي. اگر فروخته شدن در گوشهآمده بودیم
طور که کردند، آنر میها را پهاي خیابان، زنان باید گوشهبودمان می

 هاي فوتبال را.مردان استادیوم
تا حاال باید از  زدیملَه میلَهش ابراياگر سکس اجباري چیزي بود که 

 .میمرده بودخوشی و رضایت 
کرد که باید همیشه مردان بودن ما را خوشحال می ياگر زیر سلطه

 بودیم.در حال لبخند زدن می
دوست  آن را چراکهکنیم ردان مقاومت میم يما زنان در مقابل سلطه

 نداریم.
، جسورانه و با عصیانپردهبی ،مردان يزنان سیاسی در مقابل سلطه

 ـ طبیعتی چراکه نامند،ها را غیرطبیعی می. این زنکنندگري مقاومت می
 ندارند. ـ دنکه از خوارشدن لذت ببر

اخم و  ،یچیتوسل به سرپ ازمرد  يزنان غیرسیاسی در برابر سلطه
بخش و خودکشی و بدخلقی با فرزندان سردردهاي معمول بگیر تا آرام

خورده شوهرش را میدهند. گاهی هم یک زن کتکالعمل نشان میعکس
شوند. تحت عناوینی کُشد. زنان غیرسیاسی هم غیرطبیعی خوانده می

این  ها ازآن چراکه تازند،ها میچون هار، بداخالق یا برج زهرمار به آن
که از تحت سلطه  اندساخته نشدهنیز طوري  هاآن. کنندیممبارزه طریق 

 شوند.بودن و آزار دیدن خوشحال 
شود یک زن حقیقی یافت. با زور مردانه و نه از می یسختبه درواقع

ایم. کن شدهگوشاهلی، رام و به شکل سطحی حرف ،مانروي طبیعت
 هاي آنطبق عقیده، مردان آرام کردنیا به امید  از روي باور شخصیگاهی 

گویند کنیم آن چیزي بشویم که مردان می. گاهی سعی میکنیمعمل می
 ها بر زندگی ما تسلط دارند.آن چراکهباید باشیم، 
، سیستمی از نهادهاي اجتماعی، رفتارهاي جنسی، ردانهم يسلطه

رایج و نرمال رفتار  صورتبه که هاي عاطفی استروابط اقتصادي و ویرانی
 .شود و موضوعی انتزاعی یا جادویی نیستاز سوي مردان بر زنان اعمال می

مردان واقعی تحت سلطه  يهلیوسبهها در عالم واقعیت زن تکتکزندگی 
زیرین حقایق اجتماعی تسلط مرد بر زن، واقعیت  يالیه .ردیگیمقرار 

زناي با محارم، ، یفروشتنخون و گوشت حاصل از تجاوز، ضرب و شتم، 
و فرزندآوري براي مردان ه ماندن گی جنسی، سکس اجباري و خانهبرد

، طوري با کننداست. در ارتباطات اجتماعی مرسوم، طوري با ما رفتار می
ارزشیم. خشونتکنند انگار که بیو طوري به ما نگاه می زنندما حرف می
توجیه می ـ اندکردهمان فرض طبیعتی که براي حساببه ـ هاها و توهین

 میلیکه  ستویژگیداراي این شوند: یک طبیعت فرودست که مشخصاً 
هست. فرودستی زن را به بهترین بر او غیرارادي به اعمال زور در سکس 

توضیح داد: آزار ی ناخوشایند و غیرقابل فهم توان در قالب حماقتشکل می
 خواهیم!ست که ما میچیزيدیدن آن

فعاالنه با  صورتبهآوریم بلکه این طبیعت را تاب می هاتننهما زنان 
مان داریم که این طبیعتآن را پاس می شدنواقعآزارخواهی و مورد سلطه 

دهند. داریم! مردان تنها به تحریکات ما در این زمینه پاسخ میرا راضی نگه
شوند. این زنان مردان سرشان به کار خود گرم است و مزاحم کسی نمی

کنند و مردان ها را به خود جلب میند که با راه رفتن در خیابان توجههست
ها را دارند نه آزارشان با ایجاد مزاحمت براي زنان قصد خوشحال کردن آن

دهد که این رفتارها را از جانب وقتی زن به زبان و عمل نشان می حتارا! 
تنها از روي  مهآن ـ را هاخواهد باز مرد این الطاف و مهربانیمرد نمی

دلسوزي و براي ارضاي میل واقعی زن که از ابتدا توسط زن با مقاومت و 
 خواهدیمزن از مرد توجه  کند.از او دریغ نمی ـ پس زدن نشان داده بود!

مرد می !دهدیممقاومت نشان  هاآنکه با او کارهایی بکند که در مقابل 
 ن چیست.داند طبیعت زمی چراکه ،خواهدداند زن چه می

مردان است هیچ زنی وجود ندارد که یک  يدر دنیایی که تحت سلطه
واضح بودن  منظوربهبه معناي عام وجود دارد که  زن. انسان خاص باشد

شود. زن سوراخ میان پاهایش خوانده می» کُس«زیستی آن مکرراً  يگونه
به ي ست که مردان براگر تمام آن کارهاییتوجیه ،زن است. این طبیعتِ 

دهند. انجام می ـ پسندندطور که خودشان میآن ـ آوردن آن سوراخ دست
زن تا زمانی داراي ارزش است که مردان بخواهند در او دخول کنند، 

 دکور یا انجام کار خانه است. منظوربهوجودش  يبقیه
 ـ »نرمال« اصطالحبههاي کنند بسیاري از کاربريفکر می هاستینیفم

سوءاستفاده از  درواقع ـ شودمی خواستهت لواي برتري مرد که از زن تح
 درواقعها زنمعتقدند کنند چون این فکر را می علتنیابهها زن است. آن

 .شود نه خوشحالبیند، اذیت می! یعنی وقتی زن آزار جسمی میاندانسان
شود نه راضی. نابرابري به نظرش اشتباه می ردشود، خوقتی تحقیر می

ش بر خویشتن ااستفاده او را از حقوقکند. سوءش میادرد اذیت است.
آزار و اذیت  ،شکستههاي درهمها و استخوانکند. کبوديمحروم می

یک سیاست  سمینیفمبزرگوارانه.  رمانتیکِ هايِنه ژست اندجسمی
خشن است که تنها توسط زنان غیرطبیعی که دوست  ترسناك و تند و
 شود.می کاربردهبهاذیت قرار بگیرند  ندارند مورد آزار و

شک کرده هاستینیفمطور که آن ـ اگر زنان موجودات انسانی باشند
از موارد نقض حقوق بشر است  درواقعپس جرائم آزار زنان  ـ اند که باشند

العاده وسیعی در حال وقوع است. این و خارق تصوررقابلیغکه در سطح 
ی و شخصی، هر روز و هر شب، در سرتاسر جرائم مرتباً در فضاهاي خصوص

. بنیادهاي اجتماعی قدرتمند و افتندمعمولی اتفاق می جهان، توسط مردانِ
هایی در لواي ها با حمایتسرسخت از جمله دولت و کلیسا بر این جرم

مثالً سکس اجباري در ازدواج حق  کهيطوربهگذارند. قانون سرپوش می
و رایج است. ضرب و  شدهرفتهیپذتماعی هم مسلم مرد است و به لحاظ اج

و تجاوز همه از همان  یفروشتنشتم، زناي با محارم، بارداري اجباري، 
گیرند. این مالکیت هم جمعی و اصل حق مالکیت مرد بر زن سرچشمه می

زنان  يیک طبقه مالک بر طبقه عنوانبهبر اساس طبقه است (مردان 
ص یک فرد (مرد) است که داراي هستند) و هم خصوصی، شخصی و مخت

 است.حق مالکیت بر اموال جنسی و باروري (زن) 
هاي استثنایی مرد عمالً بدون هرگونه دخالت دولتی، مگر در حالت

تواند به زن یا دختر خود تجاوز کند، دختر یا (مثالً اگر قربانی بمیرد) می
فعاالنه  درواقعها وادارد. دولت فروشیتنها را به زن خود را بزند و یا آن

، مثالعنوانبهکنند. مرد بر زن را در قالب خشونت، حمایت می يسلطه
دولتی  يشدهمحافظتازدواج یک سند قانونی براي تجاوز است: یک حق 
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براي گاییدن زن بدون توجه به خواست و شخصیت او؛ یک دختربچه نیز 

ا در بطن همان سرپرست خانواده، خود ر عنوانبهپدرش  مصونیتبه دلیل 
 یابد.می اوروابط فئودالی در ارتباط با 

گیري از اِعمال خشونت علیه زنان وجود دارد. ضرب قوانینی براي پیش
 ـ شودوقتی این قانون نقض می ـ و شتم خالف قانون است ولی در عمل

به جرم ضرب و شتم همسران ندرتبهکند. شوهران پلیس دخالتی نمی
آمریکا  پُلیسآزمایشی در مینه ايبرنامه حالنیباا. شونددستگیر می شان

نشان داد که دستگیري فوري و محکومیت و زندانی کردن این افراد تأثیر 
 يمنجر به خاتمهاین برنامه  .بسیار مهمی در توقف ضرب و شتم داشت

 . در طول آن همچنین دیدگاهگردیدمعافیت از مجازات قانونی ضاربان 
را شان غلط بودن ضرب و شتم زنان توسط شوهرانغیرطبیعی بودن و 

 2براي بار چندم معرفی کرد.
تواند با برخورداري از حق معافیت . یک مرد نمیاست یرقانونیغتجاوز 

زن خود تجاوز کند. ولی تجاوز شایع است  رازیغبهاز مجازات به کسی البته 
یازده مورد ـ  شود (در آمریکا از هر دهندرت هم به پلیس گزارش میو به

دادگاهی می ندرتبهشود). متجاوزین تجاوز، یک مورد گزارش داده می
ش این اها هم غیرمعمول و غیرمحتمل است. دلیلشوند و محکومیت آن

داند حاال هرچقدر که عمل جنسی می مسئولاست که هیأت منصفه زن را 
مورد  جنسی زن يگرانه باشد. تاریخچهخواهد این عمل سوءاستفادهمی

 يگیرد تا او را متهم به اغواگري کنند. هرگونه تجربهبازرسی قرار می
دهند تا نشان دهند که طبیعت و جنسی سابق زن را مورد استناد قرار می

ش افتاده و نه مردي که آن بالها است که براياعمال خود زن علت اتفاقی
 را سرش آورده است.

مسلم مردانه است. ز یک حق حق تجاوتجاوز، موضوع  يهادر پرونده
شد که زن جرم در حق مردي تلقی می عنوانبهاز نظر تاریخی، تجاوز 

اش به او تعلق داشت: شوهرش یا پدرش. در بخشی از دارایی عنوانبه
اي تا به همان پدرش، باکره يدر خانهو ي شوهرش ملک خصوصی خانه

یک ماشین و  شکل به یک شوهر فروخته شود. تجاوز بیشتر به سرقت
 چنانچهدید. دارایی صدمه میشبیه بود. سپس کوبیدن آن به یک درخت 

که متجاوز به او قبل از این ـ و شده باشدکاالي معیوبی  نیازاشیپزنی 
یا اگر زن  کافی کاالي خصوصی محسوب نگردد؛ ياندازهبه ـ تعرضی بکند

ي ضایت در پروندهتواند استاندارد قانونی براي رباشد (یک جسد میراضی 
ولیت ارزش پایین زن ئمس صورت نیادر ـ  را برآورده کند) یتجاوز جنس

شد. ي متجاوز احتمالی نبوده و او به تجاوز به عنف محکوم نمیبر عهده
با حقوقی بر بدن  ذاتبهقائمانسانی  عنوانبهتحت قوانین سنتی تجاوز، زن 

ها خواهان تغییر یستخویش وجود ندارد. به همین علت است که فمین
شود در به قسمی که تجاوز جنایتی در نظرگرفته ـ قوانین تجاوز هستند

هاي تحقق این وي. دشواري» مالک«حق زنی که به او تجاوز شده و نه 
هاي ناشی از تجاوز بسیار ساده است: آسیب نديیخوشاخواسته به طرز نا

 اصالًز تجاوز به یک زن، هاي ناشی ابه یک انسان بسیار آشکارند، اما آسیب
که آن زن بلکه وقایعی جنسی هستند که مستقل از این د ـآسیب نیستن

ها تمایل ش احتماالً خود به آنا، با توجه به زن بودندهیدصدمهچقدر 
 قدم نیز شده است.که پیش بساچه و داشته

ي کارکرد در تالش براي درك خشونت علیه زنان باید همواره به نحوه
شود، نگریست تا بهتر فهمید که آیا گفته می آنچهقوانین و نه به  این
 آن را سازند یا برعکسخشونت علیه زنان را متوقف می ،این قوانین واقعبه

با وضع قوانینی که تحت آن خشونت  مثالعنوانبهکنند؛ سیستماتیک می

ن ي مرد، قانوکند. تحت سلطهتر جلوه میشده یا سست یپوشچشمقابل
: با کرده استعمالً همواره خشونت علیه زنان را تشدید و سیستماتیک 

اِعمال  دائمی ، با ترغیبرداني مداشتن زنان تحت سلطهفرودست نگه
دانستن زنان در ارتباط با خشونتی که بر آنان  مسئولخشونت بر زنان، با 

هستیم  ـ زنان ـ که در واقع این ماو با اصرار مداوم بر این شوداِعمال می
 بریم.انگیزیم و از آن لذت جنسی نیز میکه خشونت را برمی

ي فمینیستی علیه خشونت بر زنان، ناگزیر به مبارزه علیه قانون مبارزه
و  وجرحضربدر تجاوز،  ـ در سازوکار این قانون چراکهمردانه نیز هست، 

 زنان قربانیان آن هستند. ـ زناي با محارم
و این  داردیممردان نگه  يسوءاستفادهمعرض  را دردولت نیز زنان 

عمال اِ يواسطهبهي مردان بر زنان سلطهیکی از کارکردهاي آن است. 
خشونت، سلسله اتفاقات یا اشتباهات ناشی از بدبختی نیست بلکه سیاست 

 شود.دولتی است که با نیروي پلیس حمایت می
نت علیه زنان را به خشو جنایاتِخواهم مفهومی، می شفافیتِ  منظوربه

خشونت،  يرندهیدربرگکه  ـ جنایات واضحدو دسته تقسیم کنم: 
پیچیده که  جنایاتو  ـ هستند، زناي با محارم، شکنجه و قتل وجرحضرب

از شوند. این اَعمال، و پورنوگرافی می یفروشتنشامل آزار و اذیت جنسی، 
. در هستندغرب  زنان در علیه بارهاي خشونتسوءاستفاده اصلیموارد 

سازي جنسی و ناقص همچون ـ دیگري جنایاتدیگر جوامع ممکن است 
 اهمیت فرهنگی عمده داشته باشند. ـ شانسوزاندن نوعروسان و جهیزیه

شناسایی  محضبهآمیزي هستند که ، اَعمال خشونتجنایات واضح
حوادث مجرد و مجزا نسبتاً آسان است.  عنوانبهشان خشونت، فهمیدن

گیرد، اما اگر خصوصی یا در خفا انجام می طوربهتکاب عمل معموًال ار
گونه، توان فهمید که چه چیزي، چهي آن سخن بگوید، میقربانی درباره

به چه  حتاو  حد، توسط چه کسی، بر روي چه کسی ، کجا، تا چهچه موقع
ر، اند که دیگقدر رخ دادهاین اتفاقات آن هرچند کهاست. دلیلی رخ داده

 صورتبهها معموًال . این خشونتشده استافتاده پاشان عادي و پیشوقوع
دهد، در که تجاوزي رخ می هر بارشوند. خصوصی بر روي زنان اعمال می

دهد. واگیر رخ می فردمنحصربهیا یک کودك  فردمنحصربهحق یک زن 
 زیچکی عنوانبها بو همچون معنی است. تجاوز،بودن همگانی آن بی

، همرائمشود. البته لذت همگانی از جدر جامعه تجربه نمی کننده تیسرا
 معنی است.و ولع همگانی نیز بی آندستی همگانی در 

داند که در هر وجود دارد. جامعه می يپیچیده، خصلت واگیر جنایاتدر 
دستی همگانی در اي یک بُعد اجتماعی وجود دارد که همانا همسوءاستفاده

عمومی و  فضايدر  این جنایاتفراگیر است.  الت جمعیِو دخ نایتج
که در  ـ فراوانی ونشانِنامیببیرون از فضاي خصوصی خانه، در حق زنان 

را  جنایاتمردان بسیاري این  :دهندرخ می ـ انددرحرکتفضاي عمومی 
شوند. خصوصی مرتکب می صورتبهو نه  زمانکیدر حق زنان، همگی در 

وجود دارد؛ چنین حسی  »، خب که چی؟کننده میهم«چنین حسی که 
طور که به فروشی و پورنوگرافیوجود دارد که انواع متفاوت آزار جنسی، تن

بسیاري  شوند که مردان ـ عنوان چیزهایی قلمداد میاي بهبسیار گسترده
 کنند.به آن نیاز دارند و بسیاري از مردان نیز از آن استفاده می ـ از مردان

و اَشکال  دهیتندرهمهاي خشونت، حجم عظیمی از خشونتخودِ 
شان از هم کردن . تفکیکردیگیدر برمهاي جنسی را فراوان سوءاستفاده
وجود آزار و اذیت وار در ماشین سیستماتیکِ خاصیتدشوار است. یک 

زنان روي یک خط مونتاژ قرار دارند، پردازش  هايدارد، گویی که بدن
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خورند، شوند، پیچ میشوند، سوراخ میمی گرفتهکارشوند، بهمی

 تیدرنهاخورند و ، انگشت میخورندیمشوند، چکِ مجدد کاري میچکش
 .گیرندمی دییتأمهر 

؛ اندشده محوشود که از پیش عمال میپیچیده بر روي زنانی اِ رائمج
 ي خصوصی بااهمیتی دارند و نه کیفیتیاند؛ نه تاریخچهناماین زنان، بی

نمونه، آزار و  عنوانبهد. نرا تغییر دهمسیر حوادث ند نکه بتوا شخصی
قیمت، کند: کارگرانی ارزاندر میاذیت جنسی در بازار کار، زنان را دربه

الحرکت از کاري با دستمزد پایین به کاري دیگر و دائم سریعاً قابل تعویض
محو و  یتمامبهرا زن پورنوگرافی شخصیت  و یفروشتنبا دستمزد پایین. 

 کند.نابود می
بسیاري از سطوح  اجباري بغرنج در رعابی مداوم وپیچیده، اِ رائمج در

اي مبتنی بر قدرت/لذت وجود گر و نیز انگیزهوجود دارد. یک محرك سلطه
 سوءاستفاده کنندهبزرگ، به هر سبک و سیاقی در پس  يوکارکسبدارد: 

پیچیده  نایاتگیرند، جخفا انجام میساده عمدتاً در  رائمایستاده است. ج
ي کارگران نیز رخ . آزار و اذیت جنسی در جامعهاندتیرؤقابلاما در جامعه 

ي دارند؛ نکته هاابانیخفروشان حضوري اجتماعی در دهد. تنمی
 .استپورنوگرافی این است که در معرض دید همگان 

نیز هستند.  ي خشونت، اَعمال جنسیساده و پیچیده نایاتتمامی ج
خشونت وجود ندارد. هر  ي بین سکس وو، تفاوت ماهرداني متحت سلطه

شود، جنسی است: در باري که علیه یک زن انجام میخشونت نایتج
هدف قرار دادن قربانی، شیوه آسیب رساندن به زن، چرایی آسیب زدن به 

کند، حس رضایتی که با زن می آنچهاو، احساس حقانیت مرد نسبت به 
 استثماربراي  حمایت اجتماعیبرخورداري از دهد و نیز ش به او میاعمل

ي مرکزي است. حمایت سکس مسأله هانیایا آزار رساندن، در همگی 
با ضمانت اجرایی کامل از  ـ تواند جریان اصلی یا زیرزمینیاجتماعی می

 باشد. ـ ي کارکرد آنضمنی در نحوه طوربهسوي سیستم یا 
بار علیه زنان، در یک عمل جنسی، دخول به خشونت ایاتندر اغلب ج

در ذات آن  ـ واژنی و نه همیشه با آلت جنسی مرد لزوماًالبته نه  ـ بدن زن
تجاوز بخشی از  کهیدرحالي اِعمال خشونت است. نهفته بوده و یا مایه

بار، خشونت نایاتاست، در برخی از این ج آزار و اذیتي درازمدتِ پیکره
اي به کرّات طرز وحشیانه ، عمل جنسی غالباً بهشتم، ضرب و مثالنوانعبه

گر ي ویرانمانند کانون طوفان که بعد از یک حمله؛ شودمی کار گرفتهبه 
براي مرد  شتمشود. گاهی اوقات، ضرب و اي دیگر آماده میبراي حمله

 همان رخداد جنسی است. يمثابهبه
ند تجاوز یک خشونت است، نه یک گویها میفمینیست کهیهنگام

تحمیلی، منظورمان این است که  قربانیان سکسِ نظرازنقطهعمل جنسی، 
 ،دیدگاه تجاوزگران برخالفکنیم؛ ما از تجاوز، لذت جنسی کسب نمی

ي خوشایندي براي ما نیست. این ها و قانون، تجاوز پدیدهپورنوگراف
است، اما تنها نیمی از متقابل فرهنگی  روابط در نیتحسقابلتالشی 

عمل جنسی دو رخداد  جنسی و داستان است: زیرا براي مردان، تجاوز
یک وجه جنسی دارد  شوند. براي اکثر مردان، سلطهمتفاوت محسوب نمی

پورنوگرافی و آزار و اذیت  ،یفروشتنو تجاوز، ضرب و شتم، زناي با محارم، 
جنسی هستند. سلطه،  مفاهیماز  برخاستهسلطه و  طریق دیگرجنسی، 

قدرت بر دیگران و نیز از انسانیت تهی ساختن و ستیزه علیه ضعیفان 
 ين از رابطهادکه چون مر ـ مردان بر زنان به این واسطه يسلطهاست. 

شده و  نییبه آن هستند ـ هم تب لیماچون زنان برند و نه جنسی لذت می
که  میده صیتشخ دیاست که ما با یمعن نیبه ا نی. اشودیهم منتج م

تنها شده و نه دهیتنو خشونت با سلطه درهم یجنس يمردان رابطه يبرا
تا  شودیمداوماً به کار گرفته م یجنس يبلکه رابطه 3است یخشونت جنس

 .کند تیسلطه را تثب نیا
که به ما  یاست که کسان زیانگو غم دکنندهیناام یتیواقع

 يرابطه توانندیما هستند ـ نمکه در درون  یـ کسان اندنیترکینزد
دو جدا از  نیها اآن يکنند، چراکه برا کیو خشونت را از هم تفک یجنس
است که  ياو خشونت، سلطه یبودن عمل جنس ختهیآم: درهمستندیهم ن

اند. آن یها در پکه آن ستی. جان ما گروگان لذتکندیخشنودشان م
 ،یجنس تی، قتل، آزار و اذبا محارم، شکنجه يتجاوز، ضرب و شتم، زنا

ما هستند که موجب  هیعل یواقع ییهاخشونت یو پورنوگراف یفروشتن
یلذت همسران، پدران، پسران، برادران، پارتنرها، معلمان و دوستان ما م

اعمال  نیاز ا کیهر  يبرا یگوناگون يهانام ارتکاب، نیها ح. آنشوند
 دارند.
دهد که چگونه سلطه و خاص، پورنوگرافی نشان می طوربه

اند. در آمریکا، پورنوگرافی محیط عمومی و تفریح و سرگرمی ،سوءاستفاده
به  خصوصی را اشباع کرده است. در ایرلند، در حال حاضر دسترسی

ي حاوي شکنجهکه ویدیوهایی  چنانهم، اما است محدودتر پورنوگرافی
از بین ویدیو  راکهچ ،هستند، تحت قوانین سانسور ایرلند مجاز است زنان
مذکر رسیده است.  گانِهکنندو به دست جمعیت حریصی از مصرف نرفته
مردهاي  و گاه نیازي به پرورش میل و رغبت به خشونت نبوده استهیچ

به  ـ به آب اردکی همچونـ  ي جنسیحق سلطه گانهمعمولی، دارند
گر دسترسی ا حتا ـ . پورنوگرافیاندشدهدادهسمت ویدیوهاي شکنجه سوق 

هر  چراکهمرکزیت دارد،  رداني مدر سلطه ـ باشد محدودشدهبه آن 
و متقابالً خود نیز به  شدهگنجاندهي جنسی در آن شکلی از سوءاستفاده

 عنوانبهي جنسی داللت دارد؛ و از دید مردان هر شکلی از سوءاستفاده
 شود.لذت محض درنظرگرفته می

 محارم تجاوز قربانیان پورنوگرافی، در زنان چهارمِسه در آمریکا، گویا
 سکس از. شوندمی استخدام شتم و ضرب و تجاوز يواسطهبه زنان. هستند

 گرفته فیلم هاآن شتم و ضرب نیز و گروهی تجاوز شکنجه، اجباري،
 منظوربه) تهدید و جنسی تحقیر باج، عنوانبه( هالمیف این از. شودمی

شود. استفاده می یفروشتنداشتن زنان جدید در صنعت هن و نگکرد حفظ
چه تعیین  پااندازهاکه نظر به این 4،پرورانده شدندفروشان تن کهیوقت

گیرند. از تجاوز به زنانی که نه قرار می مورداستفادهها کنند، در فیلم
ایستند نیز فیلم اند، نه کودکان فراري و نه در خیابان میفروشتن

شود. عرضه و فروخته می ،تجاري و در بازار پورنوگرافیِ دهشگرفته
گردد. محرکی سودآور براي تجاوز کردن محسوب می درواقعپورنوگرافی 

گیرند. بر روي زنان در پورنوگرافی با اشیاء و حیوانات مورد تجاوز قرار می
بر روي زنان حقیقی در را کنند. تمامی این چیزها زنان ادرار و مدفوع می

گیرند تا دهند؛ و سپس این پورنوگرافی را به کار میپورنوگرافی انجام می
 .پیاده کنندهمین اعمال را بر روي زنان حقیقی دیگري 

سرگرمى به مردم معرفى مى عنوانبهصنعت پورنوگرافى  کهمادامی
این الشّمس است. اظهرُمِننسان ایک  عنوانبهارزش بودن زن بى ،شود

دالر ارزش مالى  بیلیونهشت  ساالنه تقریباًدر آمریکا،  صنعت رو به رشد
پورنوگرافی با این آزارهاي  اصلى گانهکنندمصرف ،مردان .کندیمایجاد 

 شوند.جنسی سرگرم می
به  چراکه ،محدودشده است پورنوگرافی تروریسم توسط زنان زندگی

با ى ، زناشتماز تجاوز، ضرب و از ترس  اهمیتاي مبتذل و بیفشرده
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 رشدهیتحق؛ انسان اند، نهئیشن است. زنا شدهلیتبدل ، شکنجه و قتممحار

سوءاستفاده  هاآنبینند و در سکس از گیرند، آزار مىمورد اهانت قرار مىو 
. دوست دارند آن راخواهند و ي جنسی را میشود، زیرا مردان سلطهمى

که از تمامی زنان ی متافیزیک یزنان است و تعریف یفروشتن ،پورنوگرافى
وحشت را براى این  رونیازا. براي لذت هستند ییهافاحشهطبیعی  طوربه

و  ، معامله شودردیقرار گ مورداستفادهزن به همراه دارد که به دنیا آمده تا 
براي  اشآن و حواشی جزءجزءبه ـ ي این وحشتبه فروش برسد. جوهره

سرگرمی است. سخت است  تفریح و ـ کنندمیتماشا  آن رای که مردان
 ند.از ما متنفر ها چقدرمردکه تصور این

بدون شک، مطلقاً نسبت به  که مردهاسخت است  فهمیدن این نیز
ما را  »زه و طعمم«دوست دارند  مردهاکه  حالنیباا .اندتفاوتیبحقوق ما 

 فروشتنببینند، این پروسه براي ساختن یک زن یا یک دختر به یک 
ازگار است. این پروسه شامل تجاوز، تجاوز گروهی، ضرب و س شانيبرا

مردها در پیاده کردن این  معموالً شتم، تحقیر مکرر و هدفمند زن است.
و او را  کنندیمو زن را مجبور به تماشاي خود  کنندیم يبردارلمیفاعمال، 
 همین مردان. فرستندیمکه فیلم را به خانواده و یا مدرسه  کنندیمتهدید 

تفاوت خود بی حقوقنسبت به  ـ برندزنان لذت مىما که از دیدن آزار  ـ
یمادعا  هاآن ،مثالعنوانبهآورند. محافظت به عمل می نیستند و از آن

استفاده از حقوق خود  د و این راشونکه با پورنوگرافى سرگرم مى کنند
ممکن  طورچکنند. مى یادحق آزادى بیان از آن با عنوان تلقی کرده و 

واژن و دیدن ـ  صریحاً بگویم ـ زن یا یک دیدن تجاوز به است مردان
مى حتماً  یک زن را مصداق آزادى بیان تفسیر کنند؟ يبازشدهپاهاى 

اعضاى تناسلى ما هم شاید کنند. » بیان«خواهند درد کشیدن ما را 
ى ما براشاید این موضوع به کار برند. خواهند مىها آنهستند که  یکلمات

 عنوانبهآزار ما زنان خوشی و تفریح مردان از  که باشدغیرقابل درك 
حق  اگر که است این استدالل این منطقشود. بیان ها آنآزادى مدنى 

 هاآن شود، لغو) ما از سوءاستفاده و استثمار مالکیت،( مردها در پورنوگرافی
 آزادي« باید هاآن. بگویند، نخواهند بود خواهندمی آنچه بیان به قادر
 .باشند داشته »بیان

مىتعبیر  »آزادى جنسى« عنوانبهجنسى زنان نیز ، استثمار نیچنهم
 آنچهشود. در نظر گرفته می» يآزاد«استفاده از زنان در پورنوگرافى . شود

آزار در سرتاسر دنیاي غرب، شود. نامیده می »آزادى جنسى«رود میبر ما 
به معنا و مفهوم آزادي و شرط الزم  ـ آزادى يي برامعیاربه و اذیت ما 
 .گشته استبدل  ـ براي آزادي

شرط زندگی  عنوانبههاي فیزیکی شدن به آسیبتهدید صدمه دیدن، 
مى هاانسانبر  یمخرب اًآثار عمیقطور سیستماتیک، استثمار شدن بهو 

ه و شد رحمبىکه  بساچه شوند؛مأیوس میو حس ، کرخت، بیهاآند. گذار
بی ـ دارندخودشان مشابه با  یکه وضعیتـ  هاى دیگرانرنجنسبت به 

بیاز کنند و افراد در مقابل ستم مبارزه میدانیم که تفاوت گردند. می
از اما گویی باید زنان بیزارند. هایی که مجبور به تحمل آن هستند، عدالتی

لذت ببرند. جنس دوم بودن  و قرار گرفتناستفاده سوءمورد صدمه دیدن، 
هایی که تاریخًا توسط مردم تحت ستم براي مبارزه با سلطه و دهشت راه
بر ما  آنچه چراکهباشد،  استفادهقابل، ظاهراً قرار نیست براي زنان کاررفتهبه

طبیعت و ، خدا. ـ است مانیعنی زن بودن ـ هستیم آنچهرود، اقتضاي می
 دارند. نظراتفاق بارهنیدرا انمرد

عین رود را میخشونتى که بر ما . کنیمما مخالفت مى هىگا اما
 ،طبیعى ناپذیر و، نه اجتنابکیرمانت، نه چیزي نه عشق ؛بینیمخشونت مى

نصیب و نه در آن سوخت و ساخت و که باید ، نه چیزي نه سرنوشت
 قسمت.
مشاهده با  منظوربهکسب معرفت  ناكاین فرآیند درد هاستینیفم
که  ـ مردان را هايما چشم. نامندمى آگاهىافزایش  اخودمان ر هايچشم
ساخته که خشونت  ـ اندازیم. انزوایی رامیدور به  ـ اندهاى ما شدهچشم
قدر شبیه هم با ما که چه فهمیممیدیگر از هم .شکنیممى هم در ـ است

مان، تحقیر شدنهايوجوه اشتراك زیادي در زخم و چه شده استرفتار 
 ایم.زن چراکهداریم،  مانيهاگرفتنقرار  و مورد سوءاستفاده مانهاي

مان و هايست که یک معرفت تیزبینانه، هم از رنجبدین معنی آگاهی
گذرد و چه حقی در حاصل کنیم: چه بر ما می مانهم از نوع انسان بودن
ستی، فرودها (رو رنجنیم و از ایندانیم که ما هم انساارتباط با آن داریم. می

تحملى از خشونت غیرقابل يسلسله )جنسى يسوءاستفادهاستثمار و 
که ما را بىاین يجابه ـ هااین رنجي تجربه. دنمتوقف شوهستند که باید 

عمل وارد یک انسان  عنوانبهدهد تا مى یبه ما قدرت ـ کند کرختحس و 
مناسبات  و تا دادخواهى کنیم گی کنیمهتا در مقابل ستم ایستاد شویم

وقتی خلق کنیم.  ـ آورند حساببهکه در آن ما را انسان  ـ اجتماعی نوینی
قهرمانان تاریخى آن هنگام است که کنند، طغیان مى علیه ستمها نسانا

 شوند.مىمتولد نامدار و گمنام 
اما ها رود که از آزار دیدن لذت ببرند، آناز زنان انتظار مى نکهیباا

در  جسورند و هازن ؛کنندمى یدهسازمان بارزه ومکنند، مقاومت می
راه متوقف مى يدر میانه آن راو  زندیخیپا مبه نه امقابل نیروى مردساالر

آفرینند تا قدرت مردساالرانه سیاسى و اجتماعى مىتضادهاي زنان ؛ کنند
، ضاربان و متجاوزیناَعمال زنان  .و به آن ضربه زنندکشیده را به چالش 

نان با ز ؛کنندمىکرده و به سیستم مردساالر نفوذ تالفى  زها راپااندا
قوانین را تغییر  هاآننمایند؛ میتضعیف  ها راآننهادهاي مردساالر مقابله و 

شان توسعه یابد؛ گردند و حقوق مندبهرهي زنان از آن دهند تا همهمی
کنند، م میهاي مخفی فراههپناهگاشده دیگر زنان ضرب و شتمزنان براى 

که در پی  ـ را تقبل کرده و به زنان بارداري وکالت قربانیان تجاوز
پشتوانهجنسان خود کار و زنان براى هم. رسانندیارى مى ـ اندنیجنسقط

اقتصادى مردان بر زنان را سرنگون  يتا سلطه کنندي مالی تولید می
مدنی  نافرمانی تحصن، اعتصاب و ؛شوندمرتکب قتل مىها گاهی سازند؛ زن

زنان نمایند. نابود  طلبان راپورن و جنگ گان فیلمهتا تولیدکنندکنند می
فضاى اجتماعى  ؛ آناندهندخاتمه تبعیض جنسى به نند تا کتالش مى

تغییر عمومی را قدرت ي ها و پیکرهکنند تا ساختارطلب مىتري فزون
تا  یمکنو تصحیح مى یبازبینهداف خود را ا اًمستمر هاستینیفم؛ ما دهند

نیروي  کرده و بتوانیم ش حملهامردساالرانه از طریق نقاط ضعف به قدرت
ها در پرمخاطرهم. فمینیستکنیمتمرکز  خود يکشورها در مان راجمعی

اگر کمی کنند که حمله مىمقتدر، به قدرت مردساالر چنان نقاط، آن ترین
میها نیستیم. فدیکشخواهند  به زیرقطعاً  آن رامندتر یورش برند قدرت

با چنان  کنندمى یدهسازماننشینند، نویسند، به گفتگو مىمى اندیشند،
کنند. تظاهرات مىآیند و گري و صبر به خیابان می، شورشییجومبارزه

ها در این راه زن .ستمرگباري جدي طوربهو  دشوار، مهیب يامبارزهین ا
نسبت  نهدهند. کینیز جان خود را از دست میدارند و گاه غالباً زخم برمی

رحمانه و بی روانىجسمانی،  ،اقتصادى يبه زنان واقعی است. این کینه
پیروز ند که اکنند و برآنکرده، مبارزه می گىهایستادچنان همزنان  است.
 شوند.
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 شوندواقع میسیستماتیک مورد ظلم  طوربه ها که زن نیستند ولیآن

. دنهنمىنام عدالت یا  آزادى ـ جنگیماش مىبراى پیروزىما  را که آنچه ـ
ها خانوادهدر درون  دشمنان ما کهنیابراي نامیم، برابرى مى آن راما 

که  ـ یهیچ کودتاى خونینآمیزي و و تغییر مسالمت صالحهستند. هیچ ا
گره از کار ما  ـ دیگري قدرت را به چنگ آورد مشروعریغرژیم ش ادنبالبه

همین توانیم به ا نمىو مدشمن ما خانواده است  چراکهکرد؛  بازنخواهد
 .از صحنه حذف کنیمکشته و ها را گى آنهساد

و این  خانواده استدر درون دشمن  چراکه، است یسنگین ین بارا
صمیمی و نزدیک زمان بسیار رحم، متکبر و همدشمن (مرد) بسیار بی

اش سرگرمیراى ب و زندما لبخند مى ندیدرد کشدر برابر  او چراکه؛ است
دانیم که باید می یخوببه. ما پردازدب پولیعنی آزار جنسی ما، حاضر است 

موضوع بپردازیم که هاي این ریشهطلبی و به و سلطه خشونت سرمنشأبه 
ما . آفرینداستثمار مىمراتب، چرا سلسلهو  بخشدمی لذت ،چرا قدرت

تراز کنیم. مراتب اجتماعی را هموار و همسلسلهد دانیم که بایمى یخوببه
ي جنسی را از بین ببریم. دانیم که باید لذت و احتمال وقوع سلطهنیز می

نه با مالیمت، به زیر  ، البتهو مردان را باالبردهدانیم که باید خود را مى
با پایان بخشیدن به  ـ دانیم که باید به خشونت علیه زنانکشیم. می

 ،سلطهي پایانی نهیم. نه در نقطه ـ که مردان نسبت به ما دارندحقوقی 
 اي وجود دارد و نه در انقیاد، عزت و احترامی.دوستانه يرابطه

 .را هااستخوان نیچنهمشکند، را میخشونت علیه زنان قلب 
مورد آزار د ندوست ندار وجهچیهبه کهاند غیرطبیعى یزنان هاستینیفم

  شوند.واقع 
 

 ها:انویسپ
1- CASE: Committee Against Sexual Exploitation 
ر سیاتل، یک قاضی به نیروي پلیس دستور داد که علیه خشونت خانگی وارد د -2

ي این دستور، پلیس عمًال شروع به دستگیري هر زنی کرد جهیدرنتعمل شوند. 
یک زن کرد. که در مقابل ضرب و شتم و تجاوز در قالب ازدواج مقاومت می

سکس کند  اجباربهخواست با او شوهرش می کهیهنگامدستگیر شد چون 
 چراکهدیگري نداشته  ياو چنگ انداخته بود. پلیس ادعا کرد که چاره صورتبه

شان نیست، باید بر مایل به اعمال درواقعکه  است ینیقواناگر مجبور به اعمال این 
 ي. این تنها یک مثال از نحوهتشده اسشان کند که مرتکب خشونت زوجی اعمال

معنی کردن اصالحات و احمقانه جلوه دادن کارکرد سیستم قانونی در راستاي بی
 حقوق زنان بود.

خشونت که هاییفیلم دهدمی نشان متحدهاالتیا در جدید تجربی حقیقاتت -3
زنان که صریحاً هم جنسی نیستند را به تصویر می علیه وحشتناکی و شدید هاي

 متالشی هافیلم این. کنندمی مرد را تحریکتماشاگران  سومکیشند، تقریباً ک
)splattered( شوند که در کمین یک می ساخته قاتلینظر ازنقطهو  نام دارند

اذعان دارند که  محققان. شودمی متالشی تیدرنهااین زن . است قربانی زن
 از یتوجهقابل که درصد فیلمی در مورد خشونت بر زنان بسازند اندنتوانسته

 .نکند جنسی تحریک مرد را بینندگان
فروش ) فرآیند تبدیل یک زن یا دختر به یک تنseasoning» (پروراندن« -4

منطبق با استانداردهاي رایج خودشان است. این پروسه معموالً شامل تجاوز فردي، 
د اوست و تجاوز گروهی، تخدیر کردن وي، ضرب و شتم و تحقیر مداوم و هدفمن

اش به به وي (مجبور ساختن هالمیفبرداري از این اَعمال، نمایش غالباً با فیلم
اش تماشاي خودش)، و تهدید او به ارسال تصاویرش به خانواده یا محل تحصیل

 همراه است.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی کنمباید با مادرم راست یار 
 را جشن بگیرم اشیتولد کودک

 ژاپنی بر پستانم بفشارم یهابادکنک صورتش را با آن چشم
 کیکی برایش بخرم
 شمعی روشن کنم

 های رنگی که بسیار در عالقه دارد تنش کنمژیپون
 باله یادش دهم

 بگذارم از درخت آلبالو باال برود رعنا شود
 ثریایش را به رخ کهکشان بکشد

 ایش رانشان دهد خد
 آفتاب بخورد شاد باشد برقصد

 صورتش مثل ماهی باز و بسته کند یگردش را روی قلمبه یهالب
 دل هر رهگذر را مثل نبات آب کند

 تنش را پ�د مبامل
 زیر آفتاب نسوزد دیگر

 و خشکش کنم شرتتریباید ب
 وجارو کنمزیر پایش را آب

 نعناع ببویمش یمثل شاخه
 بهارنارنج بشویمپاهای کوچکش را با عرق 

 بیشرت لوسش کنم
 باید محبت یادش دهم

 باید
 باید

 بودن عاشقش کنمبه زنده
 

 يیو آهو حسان یبهادر دران يیخصوص هاينامه يرمانامه  از شعر

 یکرباس بایز
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 با نام دیگري: داريبرده
 »توانمندسازي« فروشیتن

 یقالبی در مطالعات جنسیت
 

 فرودستی جنسیتی يدرباره ياسرگشاده ينامه
 آن يو توجیه روشنفکرانه

 

 نویسنده: سان سارا تیلور

 برگردان: سمیرا باستانی

و  یفروشتنکه تالش براي از بین بردن پورنوگرافی،  ندیگویم هایبعض
که این کار تنها  کنندیمادعا  هاآنکل صنعت جهانی سکس اشتباه است. 

 شوندیم دوفروشیخربراي زنان و دختران بسیار جوانی که شرایط را 
را از این زنان و دختران  »واسطه«و امکان داشتن یک  کندیم ترسخت

از بین بردن صنعت سکس، این افراد اصرار  يجابه. ردیگیمبسیار جوان 
تسلط دوباره بر کار «زنان و دختران  »توانمند ساختن«دارند ما باید با 

این  »کار«که نسبت به  يآورشرمبه دست آوریم و با حس را  »جنسی
 زنان و دختران وجود دارد، مبارزه کنیم.

در بخش  کنندیماستدالل  گونهنیازیاد، بسیاري از کسانی که  تأسفبا 
و  کنندیمسراسر کشور کار  يهاکالجو  هادانشگاه »مطالعات جنسیتی«

دارند که نگران شرایط زنان  تأثیر نامناسبی بر تفکر جوانانی جهیدرنت
 ستمدیده در سراسر جهان هستند.

 که تحت تأثیر آنان قرار دارند، این موارد را یادآور شوم: یکسان يهمهو به  گذارندیمرا پیش  هااستداللبه کسانی که این  خواهمیم
و نقص عضو در مقیاس  یرحمیبخشونت فیزیکی،  تنهانه پوستاناهیسد که نبو گونهنیا، آیا متحدهاالتیادر تاریخ  يداربردهتلخ  يِهاسالدوران طوالنی 

 بخش مهمی از آن دوران، تجربه کردند؟ عنوانبه، شرم و تحقیر را نیز یشناختروان يهابیآسگسترده را متحمل شدند، بلکه 
 !شکیب

آیا  یک برده ببرند؟ عنوانبه شانتیموقعتا بتوانند بیشترین بهره را از  شدندیم »توانمند«گان باید هبرد يهانسلاما آیا این بدان معناست که آن دسته از 
 بودن نکنند؟ ارزشیباحساس شرمساري و یا  شانیگهبردکه از  داشتندنیاز به مشاوره و شنیدن این توصیه  هاآن
پایانی نهند و  يشتند که بر جرم و جنایت روحی و روانی علیه بشریت نقطهنفر از مردم نیاز دا هاونیلیمو  هاونیلیمبه مبارزه و فداکاري  هاآن کهنیایا 
بلکه  شدیمترویج  متحدهاالتیا يحاکمه يتوسط طبقه تنهانهرا از بین ببرند که  پوستاناهیسو پستی  برتري سفیدپوستانایدئولوژي و فرهنگ  زمانهم
 گان گذاشته بود؟هعمیقی را بر روي روان خود ستمدید يهازخم نیچنهم

 مطلقاً له أاي، این مس. با در نظر گرفتن همان استانداردهاي پایهدهدیمخودش را  ال، جوابِوداند و وجدانی آگاه دارد، سبراي کسی که چیزي از تاریخ می
زن و  هاونیلیمبا  هرسالهصنعتی که صنعت جهانی سکس سرباز زنیم و خواهان از بین بردن آن نشویم.  غیراخالقی است که از به پا خاستن در مقابل
فرهنگی  دارد. ايها رفتار وحشیانهو با آن زندها صدمه میکند، به آنخوار، شکنجه و استثمار می ها راکند، آندختران خیلی جوان برخوردي غیرانسانی می

در عین  بر آن. عالوه دهدیمرا در معرض خطر قرار  هاآننیستند و  ارزشی برخوردار گونهچیهاز  هستند، و خوارزنان پست  يهمهآنپروراند که در را می
از صنعتی که با  توانینمپایان داد،  شوندیمتصور کرد که به انبوهی از ننگ و بدنامی بر زنانی که در صنعت سکس به کار گرفته و خوار  توانینمکه این

  توجیه کرد. ینوعبه آن را، دفاع نمود و کندیمتصاحب شدن رفتار براي  ییهاگله يمثابهبهزنان (و دختران بسیار جوان) 
 

 2012می 

 !گی و پست کردن زنان، خاتمه دهیدهبه پورنوگرافی و پدرساالري، برد
Stoppatriarchy.tumblr.com 

 
 

 



   42 هشت مارس شماره | ۳۱

 آنچه ناگفتنی است؛ آغاز عمل است! سخن گفتن از
 

سیاسی،  ) فعالKate Milletاداي احترام به کِیت میلت (
فمینیست آمریکایی که در  سازلمیفساز و نویسنده، مجسمه

سالگی در پاریس درگذشت.  82در سن  2017سپتامبر  6تاریخ 
از فعاالن  انند. کیتدفمینیسم می» موج دوم«او را نمادي از 

جنش زنان، جنبش ضد جنگ ویتنام و جنبش حقوق مدنی بود 
اش نبود مبارزاتی يطهیحاو نیز جدا از  یدانشگاهو تحصیالت 

سیاست «ترین کتاب او ترین و معروفمهم کهيطوربه
ي نامهدر اصل پایانکه ) Sexual Politics - 1970» (جنسیتی

تبدیل  ،و محبوبیت باال ینفوذ علمدکتراي او بود ضمن داشتن 
 زنان شد؛ ي جنبش رهاییاي در حیطههاي پایهبه یکی از کتاب

در مروري که بر این کتاب  مزیتاوركیویني هروزنام کهيطوربه
مفهوم  نامید. او در این اثر» انجیل آزادي زنان«داشت آن را 

همچنین مفهوم  و داد بستها عمل سیاسی را به تمام حوزه
 نوآورانه اثرِ نیا .نقد ادبی جا انداخت يمردساالري را در حوزه

 پردازد.می گراجنسهمي هاي ژان ژنههنري میلر و نورمن مایلر در قیاس با سیماي زنان در رماناچ لورنس، هاي ديبه بررسی سیماي زن در رمان
عمال سیاست قدرت و هاي بارز اِنمونه معتقد بود که تجاوز یکی ازتجاوز به زنان  بررسیآن دوره بود که در  يهاستینیفممعدود کیت میلت همچنین جز 

 مل جنسی.مرد بر زن است و نه یک ع يسلطه
 اوهاي مختلف مبارزاتی حضور دارد. حیطهزمان در هم ،است هاي اعتراضیي شورش و جنبشمیالدي یعنی دوره 70و  60ي کیت که از فعاالن جنبش دهه

ـ » حزب پلنگان سیاه«پوستان و همراه ، فعال جنبش حقوق مدنی و حقوق سیاهتکمونیس زن ـ» آنجال دیویس«با تمام وجود در کارزاري که براي آزادي 
هایی که در برابر گلولهزدم؛ سربلند از ایناش را اعالم کردند، من در کنار او گام میدر ساعتی که حکم برائت«گوید: میکیت به راه افتاده بود، حضور داشت. 

 .» مهست نشیمحافظشلیک شود، یکی از  هاآدمکشرفت از سوي که انتظار می
است که تبعیض جنسی در آن رواست و  ياهعجامي زن در زندگی روزانه يدربارهي فیلم مستند سه زن است که پژوهشی کیت میلت همچنین سازنده

کند و طبقات گوناگون را بازنمایی می ) منتشر شد. این اثر ناهمسانی زندگی زنانProstitution Papersِ( »هانامه یروسپ«در  1971ي آن در سال نامهفیلم
 دارد. برمی» گی ریاکارانهخواندهخواهر«چهره از 

اي دفاع از هي شکنجه و اعدام براي برانداختن آن است. او بعد از کودتاي پینوشه یکی از همراهان کمیتهحیطه جديِ کنشگرانکیت میلت همچنین یکی از 
کتاب  کودتاود تا جایی که حتی بیست سال بعد از شجنبش مقاومت مردم این کشور و دیگر کشورهاي آمریکاي جنوبی می زندانیان سیاسی شیلی،

خبري از آن و سکوت در گونه که بی؛ به هماناست یاسیسدانش شکنجه هم خود عملی «: دیگویمنویسد. او میدر این مورد را » رحمیسیاست بی«
 »ناگفتنی است؛ آغاز عمل است. آنچه ازسخن گفتن  برابرش پیامدي سیاسی دارد.

هاي فردي و محاسبهریا و بیسانسور، بینویسد که یک اتوبیوگرافی جسورانه، ژرف، راستین، بیرا می» پرواز کردن« بدر اوج شهرت کتا 1974او در سال  
 هاي آن.دگیاش و پیچیگرایانهها و روابط دوجنسورزيعشق ها،گی، دلدادهشناختی است از ازدواجمالحظات سیاسی و مصلحتی است. این کتاب روایتی روان

علیه  1357ي اسفند روزه پنجهاي ایرانی آمریکا همکاري دارد. او در تظاهرات کیت میلت همچنین یکی از همراهان جنبش انقالبی ایران است و با سازمان
) او را براي CAIFI» (نیویورك يي براي آزادي هنر و اندیشه ـ شاخهکمیته«اش در رزمان پیشینچون هم *فرمان حجاب اجباري خمینی نیز حضور دارد.

با  ؛دهدبزرگوارانه به این ضرورت پاسخ می» کیت، خواهرانت در ایران به تو نیاز دارند.«با شنیدن این جمله: او  کنند.روز زن به ایران دعوت می سخنرانیِ
مادرش با سفر او  ،احتمالی وجود خطرات به خاطر است ورده داد امضا کاردر دو دانشگاه آمریکا قر »روز زن«زمان با هم که براي دو سخنرانیوجود این

» سوفی کر«شود. او به همراه رساند و یکی از شاهدین و همراهان تولد جنبش نوین زنان در ایران میخود را به تهران می دوروزهاما او  ..مخالف است و .
)Sophie Keirاما ؛ کنندو دوربین عکاسی حواشی آن را مستند می صوتضبطفترچه یادداشت، گیرند و با داش در این خیزش نقش می) عکاس کانادایی

شود مانع از همراهی او با جنبش زنان ایران نمی اما این اخراج ؛شودسخنگوي دولت موقت از ایران اخراج می انتظامریامي اسفند با اشاره 29کیت میلت روز 
 يروزهپنج زشیخ يدربارهترین گزارش ترین و جامعي او دقیق. سفرنامهآوردیدرمبه نگارش  سرعتبه ) راGoing to Iran» (رفتن به ایران«و او کتاب 

شود و به این شکل ر میزنان در فرانسه منتش جنبشفرانسوي این کتاب هم به همت فعالین ي ي انگلیسی نسخهزمان با انتشار نسخهزنان ایران است و هم
  گیرد.اختیار جنبش زنان ایران قرار میاثري معتبر و ارزشمند در 

 2017اکتبر  -  هشت مارس
و  »مهناز متین« قلمبه » جهانی / همبستگیِ 1357 خیزش زنان ایران در اسفند«توانید به دفتر دوم کتاب براي آگاهی بیشتر از جزییات سفر کیت میلت به ایران می *
 ایم.ي یادداشت موجود نیز از این کتاب بهره گرفتههیهدر ت نقطه مراجعه نمایید. از نشرِ  »ناصر مهاجر«

  1357کیت میلت در تهران 
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کارزار «و  »افغانستان) – رانیمارس (ا ۸سازمان زنان « نی، ما فعالبعدازظهر ۲ساعت  سپتامرب از ۲۱پنجشنبه  روز
هشداعداماز خاوران،  یر ی، با حمل شعارها و تصاو»رانیزنان در ا هیعل یو خانگ یاجت�ع ،یمبارزه با خشونت دولت

 .میپرداخت یو آملان یبه فارس هیبه پخش اعالم شان،گانهو بازماند گان
و  میکنی�، فراموش ۶۷ تابستان ژهیوبهو  ۶۰ یدر دهه یاسیس انیزندان عامقتل یافشا :میکردیمحمل  هک ییشعارها

 .بودند سم،یالیو امپر سمیبا فندامنتال تی، ضدهاستیالیامپر یهتمندانیسکوت رضا یافشا ،میبخشی�

 حیو عالوه بر توض میبه گفتگو بپرداز نیبا عابر هیبود که ضمن پخش اعالم نیتالش ما ا 
 یهااستیس یو ادامه رانیز اامرو  طیفاجعه را با رشا نی، ارتباط ا۶۰در دهه  میرژ اتیجنا

و  کشزحمت یهاتودهبا زنان، با  میرژ زیقهرآم یبرخوردها ؛ ومینشان ده م،یرژ یکتاتور ید
 یاعرتاض یو خالصه با هر صدا سانینو، وبالگنگارانروزنامهفکران، ه�مندان، با روشن ،یعاص

 .میرا، برمال ساز
با  یاز قبل تا حدود ی. برخمیروبرو بود یتنوعم ی، با برخوردهارودیمکه انتظار  طوره�ن

آرزوی  مانیبراما،  یر یگجهتداشتند و ضمن توافق با  ییآشنا هاعامقتلو  رانیا طیرشا
و معتقد بودند، در  دانستندی� یاتازهکشتار را موضوع  نیهم ا ی. برخکردندیم تیموفق

 یکشتارها ایدر رسارس دن ستیالیو امپر کتاتورید یهاقدرت یاز سو روزانه  هک یروزگار 
عاجل ما  یهفیوظ ،اتفاق افتاده شیسال پ ۲۹که  ی، پرداخنت به کشتار دهدیمرخ  ایانهیوحش

 اتیجنا نیا یدهند که افشا حیتوض نیدسته از مراجع نیا یدوستان ما تالش کردند برا .ستین
 ییهاحکومت کیکراتدم یهاژستاست تا گول  یرضور  هاتوده یخیتار یحفظ حافظه یبرا

در  یغرب یهادولتاز  یار یرا نخورند. تا روشن باشد که چرا بس رانیا یاسالم یمثل جمهور 

منافع  یرا مسکوت گذاشتند، امروزه در راستا اتیجنا نیکه ا روزشانید استیس یادامه
 .کنندیم دیتائرا  یاسالم یر جمهو  تیمرشوع رس�ً شان، یو تجار  یاقتصاد ،یاسیس
فعاالنه در مبارزات رشکت دارند و  یرانیزنان ا کهنیااز  ه،یضمن گرفنت اعالم یوان آملانج کی

 .کردیم یبراز خوشحالد، ادهنیمراه انقالب را ادامه 
 زیچچیهکه  گفتیماش جلب شده بود، ما، توجه یکه با خواندن شعارها یرانینوجوان ا پرس

او  یبداند. دوستان ما برا شرتیبود که ب مندعالقه اریو بس دهینشن ۶۷در رابطه با کشتار سال 
آگاه و مبارز  یروهاینسل از ن کی کشتار قطع ارتباط نیاز اهداف ا یکیدادند که  حیتوض

یمکمرت  میرژ میعظ اتیکه او امروز از جنا یلیاز دال یکیبوده و  یبعد یهانسلجامعه با 
 اتیجنا نیبه ا یکه پ ییهاانسان یهمه یهفیدو نسل است و وظ نیب یفاصله نیهم ،داند

 .آن شوند شدنفراموشاست که مانع از  نیا برندیم
 تیح� یبرا یمدت باعالقه هیاز اعالم ییهابخشهم بعد از خواندن  سالانیم یِ خانم آملان کی

یمرشکت کرده از مواضع ما دفاع  میداشت نیعابر ریکه با سا ییهابحثو در  ستادیکنار ما ا
 .دکر 
 نرتنتیرا در ا ۶۷روزها اخبار مربوط به کشتار سال  نیکه ا گفتیم یدخرت نوجوان افغان کی

یفارس انیاز دوستان ما گرفت که به دست آشنا یبه زبان فارس هیو چند اعالم کندیمدنبال 
 .برساند شازبان

 یه زبان آملانبه آملان آمده بود و ب لیتحص یادامه یبرا یگهتاز بهکه  یهند یدانشجو  کی
و در ادامه  میرشح ده شیرا به زبان ساده برا هیاعالم یمسلط نبود از ما تقاضا کرد که محتوا

 .میباهم صحبت کن یکم یراجع به اوضاع جهان میتوانست
زنگ خطر در جهان، از  کیعنوان راست به شاتیو گرا سمیما بر رس رشد راس یر یگموضع
 یجمهور  استیر یبرا و انتخاب ترامپ گرفتیمقرار  نیبود که مورد توجه عابر یمسائل

 .کردیم دیأیتامر را  نیبود که ا یاز اتفاقات یکیهم  کایمرآ 
 یخارج عنوانبهکش است و به ما که از رس و وضعش مشخص بود زحمت یپاسخ به عابر  در

 ،میدهیمفحش  اهیآملاندر مقابل به  یول میکنیمکه از امکانات آملان استفاده  کردیمانتقاد 
انسان  هاونیلیم یگهاز عوامل آوار  یکی ،دهدیممورد ستم قرار  اه�ن دولت آملان که او ر  کهنیصف دوست و دشمن را جدا کرد و ا دیبا زیکه قبل از هر چ میداد حیتوض

 یآملانر یو غ یکشان اعم از آملانبا زحمت یغرب یکشورها ریو ساحکومت آملان  نیبلکه ب هاستیخارجکشان آملان و زحمت نینه ب یدر رسارس جهان است. تضاد واقع
 .و نه مقابل هم میسمت قرار دار کیاست. ما در 

 .میداد انیبعد از حدود دو ساعت به کار خود پا ؛ ومینیبه گفتگو بنش مندانعالقهاز  یار یو با بس میکنپخش هیاعالم یادیتعداد ز میما توانست مجموع در
 برمن - افغانستان) - رانیمارس (اهشت زنان  سازمان

برمن - دولتی، اجت�عی و خانگی در ایرانفعالین کارزار ضد خشونت   

 

 
 

 

هاي گزارش بخشی از فعالیت
 سازمان زنان هشت مارس
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   2017سپتامبر  18 / امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در لندن29گزارشی از آکسیون اعتراضی در 
 

عام ین سالگرد قتلام۲۹آکسیون اعرتاضی به مدت دو ساعت در بزرگداشت  سپتامرب ۱۶شنبه 

فعالین کارزار در میدان ترافالگار از جانب  ۶۷و تابستان خونین  ۶۰ یزندانیان سیاسی دهه

زنان هشت مارس و با ح�یت فعالین تشکل ضد خشونت علیه زنان و فعالین سازمان 

 برگزار شد.» ایران)-و مهاجرین برای جهانی بدون مرز (افغانستان انیجوپناه«

به  »بر زنان کارزار ضد خشونت دولتی، اجت�عی و خانگی«یون اعرتاضی پرچم در این آکس

شده بود. باختگان بر روی زمین قرار دادههمراه �ایشگاه عکسی از مبارزات مردم و جان

آزادی زندانیان «، !»میبخشیو � میکنیفراموش �«، !»رسنگون باد جمهوری اسالمی«شعار 

زنان  یاهیکه مطالبات پا ییپالکاردها نیچنو هم !»جه پایان دهیدبه اعدام و شکن«، !»سیاسی

مردساالر و  یهاستیالیلغو حجاب اجباری، زنان جهان برای در هم شکسنت امپر« هم چون:

بدون  یای دین از دولت، لغو سنگسار، زنان برای جامعهیمذهبی متحد شوید، جدا انیادگرایبن

 .، قرار داشتکردیمنعکس م» ... و کنندیستم و استث�ر مبارزه م

یزنان هشت مارس تالش کردند با عابرینی که به متاشای �ایشگاه عکس م سازمانفعالین 

شان توضیح دهند. به آنان توضیح را برای  صحبت کرده و دلیل برگزاری آکسیون ستادندیا

ابعاد این کشتار سال از کشتار رسارسی زندانیان سیاسی، هنوز  ۲۹گذشت  باوجودداده شد که 

و  ینشدناندازه کافی افشا نشده است، هنوز مجریان و مسئولین این جنایت فراموشبه

 یهاقدرت یمندانهمند دلیل سکوت رضایت. برای عابرین عالقهکنندی، حاکمیت میبخشودنان

به  خواه، انقالبی و کمونیستدر ه�ن دوره که هزاران هزار زن و مرد آزادی -امپریالیستی 

گوناگون، از سنین مختلف  یهاتیتوضیح داده شد. بسیاری از مردم از مل - دار آویخته شدند

و از میان آنان کسانی بودند که با  گرفتندیقرار م ریما تحت تأث یهابا گوش دادن به حرف

امین سالگرد ۲۹سازمان زنان هشت مارس به مناسبت  انگلیسیِ  یکمک مالی و گرفنت بیانیه

دادخواهی تنها از طریق رسنگونی انقالبی رژیم جمهوری «زندانیان سیاسی تحت عنوان  کشتار

اسالمی  یجمهور  زیستدر محکومیت رژیم زن یاو امضای ورقه» اسالمی به دست خواهد آمد

 میل پشتیبانی خود را از این حرکت اعالم کردند.ایو دادن 
 

 انگلستان - ن)افغانستا - زنان هشت مارس (ایرانفعالین سازمان 
انگلستان – دولتی، اجت�عی و خانگی در ایرانفعالین کارزار ضد خشونت   

 
 

 کلیت نظام جمهوري اسالمیو  نیویورك سفر روحانی به علیه تظاهرات گزارش 
 2017سپتامبر  20چهارشنبه 

 

پوزسیوِن چپ، ها و احزاب ابرخی دیگر از فعالین سازمان به همراه مارس هشت زنان سازمانفعالین 
سپتامرب در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک حارض  ۲۰خواه و ... روز چهارشنبه کمونیست، آزادی

شدند تا تظاهراتی در اعرتاض به سفر روحانی به نیویورک ـ برای رشکت در هفتاد و دومین اجالس این مجمع 
ن که از شهرهای مختلف آمریکا و کانادا گرد آمده هزار نفره از ایرانیا نیچند دهی کنند. جمعیِت سازمان ـ

آزادی زندانیان «شعارهایی برای  نیچهمو » مرگ بر جمهوری اسالمی!«زدند: صدا فریاد میبودند یک
ی شصت که با هایی از اعدامیان دههعکسهمچنین بود و  اندازنیطنو ... نیز » مخالفت با اعدام«، »سیاسی!

ی شصت و سال عام زندانیان سیاسی دههها که سمبل قتله بود و تلی از دمپاییهای قرمز پوشیده شدگل
 بود. ۶۷

های جمهوری که امروزه در زندانهایی از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی این تظاهرات همچنین عکس در
هایی از چنین عکسشد؛ همدیده می هستند، نیزکسانی که در اعتصاب غذا  خصوصاً و برد اسالمی به رس می

مشخص  کامالًنیز وجود داشت و مذهبی و ملی و ...  ، زندانیان اقلیتحقوق برش، فعالین یطاهر  یمحمدعل
؛ اما برای ما فعالین سازمان زنان هشت مارس هستندهای مختلف سیاسی گان از طیفکنندهبود که رشکت

و مرزبندی روشن و قاطع با  اسالمیبرای رسنگونی انقالبی جمهوری  روشن بود که دلیل حضور ما مبارزه
آمریکا است و این موضوع  ازجملههای مردساالر ی امپریالیستزمان با کلیهکلیت جمهوری اسالمی و هم

مرز سیاسی روشنی بین ما و بسیاری از نیروهای طرفدار دخالت و ح�یت آمریکا برای رسنگونی جمهوری 
صدای  ،خودمان تالش کردیم که ضمن تقویت این مبارزه ینوبهبهکرد. ما هم اسالمی در آن جمع ترسیم می

ایران  بخش وسیعی از فرودستان ایران یعنی زنان باشیم و روشن کنیم رسنگونی انقالبی جمهوری اسالمی در
ی زمین یی از کرههرجادر  ضد زنگان این نظام و به همین دلیل ما با �اینده اولین گام رهایی زنان است

 بارزه خواهیم کرد.وقفه مبی
 کانادا –افغانستان)  –سازمان زنان هشت مارس (ایران فعالین 
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 در بروکسل و دهه شصت 67باختگان سال مین یادمان جان29به مناسبت  گزارش جلسه و آکسیون اعتراضیاي از چکیده 
 2017اکتبر  7و  6

 جمعه شش اکتبر: جلسه بحث و گفتگو
سازمان «و » کمیته جوانان بلژیک«با فراخوان  ۲۰۱۷عرص روز جمعه شش اکترب 

در مجتمع فرهنگی پیانوفابریک در بروکسل گرد آمدیم تا به » زنان هشت مارس
ی شصت به بحث و گفتگو و دهه ۶۷سال  باختگانجانمین یادمان ۲۹مناسبت 

از برگزاری چنین نشستی این بود که عالوه بر  برگزارکنندهبپردازیم. هدف جمع 
ی شصت را به موضوعی فراتر از و دهه ۶۷عام سال زاری یادمان، موضوع قتلبرگ

با حارضین این موضوع  وجدلبحثتقویمی تبدیل �وده و از طریق  رصفاً یادمانی 
تر برای مبارزات جاری در برابر جمهوری اسالمی �وده و را تبدیل به رضورتی عمیق

 اری و آتی نشان دهد.جایگاه و اهمیت این موضوع را در مبارزات ج
ای ها به شیوهجلسه با خوانش قطعاتی از خاطرات زندانیان سیاسی و خانواده

شکافت و روشنایی که بازتاب بخش یی که تاریکی را میهاواژهخالقانه آغاز شد. 
گرد، گرا در برابر تسلیم، عقبکوچکی از مقاومت هزاران جان شیفته و نسلی آرمان

ام بود؛ برشی کوتاه از روایت مقاومت در جدال با تاریکی، شکنجه، کشتار و اعد
 سکوت، سکون، خاموشی و فراموشی.

 با طرح سه سوال اصلی حارضین وارد بحث جمعی شدند: آن از بعد
 سیاسی جاری در ایران؟ یدرصحنه ۶۷و سال  ۶۰ یجایگاه کشتار دهه -۱
 چیست؟!» میکنیم و نه فراموش میبخشینه م«معنای سیاسی و عملی شعار  -۲
 برخورد دستگاه قضایی آلرتناتیو (انقالبیون) به مخالف سیاسی متشکل چیست؟ -۳

در یک بحث فعال هر یک از دوستان به جوانبی از موضوع پرداختند. هرچند 
به موضوعاتی مثل اهمیت  مجموعاً اما  ها زوایایی با یکدیگر داشتدگاهبرخی از دی

با  حسابهیتصفبرای  رصفاً که نگاه تاریخی نه شد. این تاریخ و تحلیل تاریخی تأکید
در  خصوصاً ای متفاوت رضوری است. گذشته بلکه برای درک حال و آفریدن آینده

وارونهزده است تا با  جانبههمهای که جمهوری اسالمی دست به یک یورش دوره
دوستان به یِی تاریخِی عظیم، بر تضادهای درونی این دوره خود فائق بیاید. �ا

اشکال مختلف این موضوع را طرح کردند که خشونت، کشتار و رسکوب 
به یک دوره محدود کرد و آن را  توانی�سیست�تیک حاکمیت جمهوری اسالمی را 

های مختلف به ی انکارناپذیر از ساختار این رژیم دانست که در دورهجزئباید 
ی شصت در عام دههو قتل �اید اما برجستگی رسکوباشکال متفاوت بروز می

تحکیم حکومت بنیادگرای جمهوری اسالمی از رضورت رسکوب تفکر انتقادی و 
. خاستیبرمصدایی با موج شکست انقالبات در جهان انقالبی در همراهی و هم

حذف فیزیکی نسلی از انقالبیون در خدمت به ایجاد یک گسست نسلی بود تا مانع 
ها و تجربیات مبارزاتی شود. در این بحث به بندیامتداد مبارزه و انتقال جمع

جامعه هم  گردعقبموقعیت مردم در آن دوره و شوک ناشی از شکست انقالب و 
بردگان در شکسنت  بدرباختگان و جانهای جاناشاره شد و همچنین نقش خانواده

هایی که جمع از موقعیت سکوت و ایجاد جنبش دادخواهی (با وجود تفاوت درک
 ماهیت جنبش دادخواهی داشت). و

ی که طرح شد تا به زمانگیری و مرزبندی صحیح این شعار از جهت باوجودداشتند که  دیتأکهم دوستان » کنیم!بخشیم و نه فراموش مینه می«در مورد اهمیت شعار 
های جدید امروزه با کلید خوردن پروژه اتفاقاً کافی فراگیر نشده است؛ و  ازهاندبهامروز و فراگیر شدنش در اپوزسیون و ... اما این شعار هنوز در ایران و درون جنبش 

معتقد بودند که موضوع دادخواهی  یدرستبهاهمیت فراگیر و ترویج کردن این شعار بیش از قبل شده است. برخی از رفقا » آشتی ملی«و » جعل تاریخ«و جدی 
بخشیم چون کشتار نسل است. ما �ی یخانوادگود اما موضوع نبخشیدن و فراموش نکردن، فراتر از نسبت شو دادخواهی حقوقی هم می هاخانوادهاگرچه شامل 

ها نفر در ایران و توانست به شکل دیگری رقم بخورد و رسنوشت میلیونی شصت مینسل انقالبی دهه باوجودای بود که تخریب آینده درواقعگرا و انقالبی آرمان
ا هان را تغییر دهد. دوستان تأکید داشتند که موضوع نبخشیدن و فراموش نکردن نباید محدود به افراد و اشخاص باشد، بلکه باید این نظام ر در منطقه و ج بساچه

چنین درکی نشان ارد. اینداری در رشایط ایران را هدف قرار داد که همیشه پتانسیل تکرار این جنایات به اشکال دیگری را هم دهدف قرار داد. باید منافع نظام رسمایه
انتقام گرفنت نیست بلکه هدف پایان دادن به سیستمی است که بر اساس رسکوب و کشتار سیست�تیک بنا شده است. برای موفقیت در این  تنهانهدهد که هدف ما می

شود که اش �ایان میی برخورد نیروی انقالبی به مخالف سیاسینحوه ها، درداشته باشیم. یکی از این مرزبندی گراواپسکار ما باید مرزبندی روشنی با هر نوع تفکر 
 ی بعد موکول شد.موضوع سوال سوم بود و کمبود وقت مانع از پرداخنت به آن شد و با تصدیق جمع به جلسه

 
 شنبه هفت اکتبر: آکسیون اعتراضی در مرکز شهر بروکسل (پالس دو المونه)

در مرکز شهر  ۱۳گرفت قرار بود ساعت صورت می» سازمان زنان هشت مارس«و » زار مبارزه با خشونت دولتی، اجت�عی و خانگی بر زنانکار «این آکسیون که با فراخوان 
 ..بروکسل برگزار شود.

ها و های مرگ و سواالت و نحوه اعدامن، دادگاهو آمرین و عاملین آ  ۶۷ی کوتاهی به زبان انگلیسی در ارتباط با کشتار سال از بلندگوی ما منت افشاگرانه دامئاً مثل سال قبل 
ی خشونت جنسیتی (دولتی) بر زنان زندانی سیاسی و ی کارزار زنان روی مسالههمچنین چون مترکز مبارزات این دوره ..کرد.شد و همین توجه را جلب می... پخش می

ها قرار داده بودیم که توجه برخی از عابرین را به خود همراه با توضیحات آن را در کنار سایر عکس هایی از زنان زندانی سیاسی امروز در ایرانغیرسیاسی بود، ما هم عکس
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هایی مربوط به کشتارهای سال پیش نیست. همچنین عکس ۲۹عامی مربوط به برخورد به گذشته و یادآوری قتل رصفاً فهمیدند که موضوع ما کرد و بهرت میجلب می

هدف ما محدود به ایران هم نیست و ما با کلیت نظامی که چنین پتانسیلی را در خود دارد مرزبندی  که دادیم، ترکیه، شیلی، کنگو و ... نشان جمعی در فلسطین، آملان
اعدام هستند، به همراه ها و شعارهایی در ح�یت از رضا شهابی و سایر زندانیان سیاسی و غیرسیاسی که در اعتصاب غذا یا زیر حکم داریم. برخی از دوستان هم عکس

 آورده بودند.
ی اشغال کنگو در کنار هیتلر و شارون و ... باعث اعرتاض یک مرد بلژیکی شد که معتقد بود ما اجازه کار بلژیک در دورهوجود یک عکس از پادشاه استع�رگر و جنایت

ما  نظر ازپلیس متاس گرفت اما ما توضیح دادیم که جنایت و کشتار کشور بلژیک در کنگو بعد از اعرتاض به ما با  حتابگذاریم. او  آنجانداریم عکس پادشاه بلژیک را 
جلو آمد و گفت این شعار بسیار » کنیم!بخشیم و نه فراموش مینه می«داری است و ... اما در عوض یک مرد بلژیکی دیگر با دیدن شعار برخاسته از همین نظام رسمایه

شود که خواند گفت باورش �یحیح است ما را در کنار مبارزات خود بدانید. یک دخرت بلژیکی که با دقت توضیحات زیر عکس زنان را میصحیح است و انتخاب ش� هم ص
ها سال را به آندر ه�ن  هااعدامجمهور فرانسه و آمار زد تا عکس دست دادن روحانی و رئیسها مربوط به امروز است. یک پرس ترک با حرارت دوستانش را صدا میاین

کنند. مرد جوانی از شعار اعدام می مألعام دربا طناب بلکه  تنهانهو از پاسخ ما متعجب شد که » کنند؟مگر در ایران هنوز با طناب اعدام می«پرسید: نشان دهد. مردی می
ی کوتاهی گرفتند به فاصلهها را مید. برخی از کسانی که بیانیهعکس گرفت و با لبخندی دوستانه گفت امیدوارم موفق شوی» رسنگون باد جمهوری اسالمی!«بزرگ 

مان را کردیم تا به حداکرث از این فرصت برای ما متام تالش هرحالبهی برای عکس گرفنت و دادن کمک مالی دوباره برگشتند و ... چندنفر خواندند و را می ایستادند و آنمی
ها در آن هوای نامساعد بخش کوچکی از مبارزات ما برای دادخواهی و برای رسنگونی انقالبی جمهوری اسالمی بود و این تالش آگاهی دادن به مردم استفاده کنیم. همه

یم تا ها و مبارزات بعدی را به اشرتاک گذاشتمان برای آکسیونهایبعد از متام شدن آکسیون همه با وجود خستگی جسمی که داشتیم اما در جمعی گرم و پرحرارت ایده
 تر بتوانیم این مبارزه را طرح کرده و به پیش بربیم.هایی خالقانهدفعه بعد با طرح

 بلژیک -افغانستان)  -ن هشت مارس (ایران فعالین سازمان زنا
بلژیک - فعالین کارزار ضد خشونت دولتی، اجت�عی و خانگی در ایران  
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یک تظاهرات رسارسی در اروپا به  ۲۰۱۷سپتامرب  ۲۸عرص روز پنجشنبه 
در بروکسل برگزار شد. در این تظاهرات  نیجنسقطمناسبت روز جهانی حق 

دهی شده که با فراخوان اکرث تشکالت زنان، احزاب و سندیکاها و ... سازمان
های مختلف رشکت داشتند. رها و ملیتزن و مرد از کشو  ۱۵۰۰بود بیش از 

های خود گرد نیروهای سیاسی مختلف به شکل متشکل با شعارها و پرچم
ای به شکل برجسته» بدن من، حق من است!«اما شعار ؛ آمده بودند

ی رشوع تظاهرات در پارک مجاور میدان شومان کرد. در نقطهخود�ایی می
دند و دخرتان جوان دانشجو با حرارت و وار حلقه ز ابتدا دایره تظاهرکنندگان

های را به زبان نیجنسقطای شعارهایی در ارتباط با حق به شکل رزمنده
ها و ارتباطات زدند. از ه�ن ابتدای تظاهرات بیانیهمختلف فریاد می

 نیجنسقطشد. دو موضوع برجسته بود یکی مبارزه برای حق می ردوبدل
در لهستان، ایرلند، اسپانیا، آمریکا و ... یعنی در همبستگی با مبارزات زنان 

ها یا وجود ندارد یا زیر رضب در آن نیجنسقطکشورهایی که امروزه حق 
در بلژیک چون در بلژیک  نیجنسقطرفته است و دیگری مبارزه برای حق 

زدایی شده است. از آن جرم رصفاً ندارند و  نیجنسقطک�کان زنان حق 
ین حق و مجانی شدن امکانات جلوگیری از بارداری و مبارزه برای تحقق ا

 و ... یکی از اهداف فعالین جنبش زنان در بلژیک است. نیجنسقط
ما فعالین سازمان زنان هشت مارس هم در همبستگی با مبارزات زنان در  

در این تظاهرات رشکت داشتیم و سعی  نیجنسقطرسارس جهان برای حق 
را به ورای مرزهای اروپا و آمریکا بربیم یعنی داشتیم توجه فعالین جنبش 

غیرقانونی است و مجازات سنگینی دارد  نیجنسقطکشورهایی که ک�کان 
اند و مذهب، دولت و یک حق باز نشناخته عنوانبهآن را  اصوالً و زنان 
روابط مردساالرانه بدن زنان را به شکل آشکار و با  دستبهدستقانون 

کردیم که اکرثیت با اشتیاق های انگلیسی و فرانسه را در بین جمعیت پخش میمان به زبانهایکنند. به همین منظور بیانیهو دولتی کنرتل می اع�ل خشونت قانونی
و نه هیچ فردی، متعلق دولت  چیهمذهب، نه  چیهبدن من حق من است، نه «کردند. شعار ما کردند و از حضور فعالین جنبش زنان ایران ابراز خوشحالی میدریافت می

ی به شکل مستقیم اشاره داشت. زنی که از آملان برای رشکت در این مردساالر کرد و تنها شعاری بود که به همدستی مذهب و دولت و هم توجه را جلب می» به من است!
اش را داد تا یک بسیار خوشش آمده بود و آدرس» وجود نخواهد آمد!تغییری به  چیهبدون مبارزه انقالبی زنان «های ما که نوشته بود: رشتتظاهرات آمده بود از تی

های کرد و متعجب بود که چرا رسانهرشت برای او به آملان ارسال کنیم. پرس جوانی با شگفتی و کنجکاوی از نوع مبارزات ما تحت حکومت استبدادی در ایران سوال میتی
است و ... بعد از تجمع در پارک جمعیت به سمت میدان شومان یعنی مقر پارملان اروپا به حرکت در آمد. در بین راه  غربی ارصار دارند که اوضاع در ایران بهرت شده

نان ژت در همبستگی با ز اند؛ و در ک�ل تعجب فهمیدیم برخی از زنان و مردان سندیکای ساز کشوهایی مثل اتریش، آملان، فرانسه و... هم آمده تظاهرکنندگانفهمیدیم که 
های شد. حضور دخرتان دانشجو از دانشگاهزمان تظاهرات مشابهی هم در پاریس برگزار میهم کهیدرحالهم اند آنبلژیک از جنوب فرانسه به این تظاهرات ملحق شده

با  آنجابه نزدیکی میدان شومان رسید و در  ادکنانیفرداد. جمعیت با شور و اشتیاق و فرانسه و هلندی زباِن بروکسل چشمگیر بود و طراوت و شادابی زیادی به جمع می
در ایرلند  نیجنسقطرسید اما یکی از موضوعاتی که به جمع انرژی داد، خرب برگزاری رفراندوم برای  انیپاسخ�انی چند نفر از فعالین و نواخنت موسیقی و ... تظاهرات به 

حلی برای پایان دادن به خشونت و کنرتل بر بدن زنان نیست اما تغییر در چارچوب راه قطعاً یم که این رفراندوم دانستبود، هرچند بسیاری از فعالین جنبش زنان مثل ما می
ی ی پایان تظاهرات از فرصت استفاده کردیم و بیانیهدیدند. در نقطهروی خود میروی جنبش زنان بوده است و حارضین آن را گامی از پیشی پیشهاگامقانون یکی از 

را بین جمعیت پخش کردیم تا گامی دیگر در جهت همبستگی بین جنبش زنان در اروپا و ایران » رزار مبارزه با خشونت دولتی، اجت�عی و خانگی علیه زنان در ایرانکا«
 برداشته باشیم.

بلژیک -افغانستان)  -ین سازمان زنان هشت مارس (ایران فعال



   فارسی به زبان - جنین در بریتانیاروز تصویب قانون سقطامین سال50ورد ي سازمان زنان هشت مارس در مبیانیه 
 طبقاتی است يیک مبارزه جنینسقطمبارزه براي حق 

 

شخص و مقررات و رشایط م«با  توانندیمطبق این قانون زنان   .شودیمسالگی  ۵۰در بریتانیا است که امسال وارد  ۱۹۶۷ نیجنسقطوز تصویب قانون ر اکترب سال ۲۷
حاملگی برای سالمت  یکرده باشند که ادامه دییتأ »تعهد خوب اخالقی«و با  شدهثبت پزشکِ  ۲هفته نباشد،  ۲۴ی به حاملگی خود پایان دهند: حاملگی بیش از »محدود

 باشد. شدهانجامرسمی  شدهثبتلتی یا دو  یهاکینیکلو این کار تنها در  جسم و یا روان زن خطرناک است و یا جنین در رشایط سامل به دنیا نخواهد آمد
یعنی ؛ است و بنابراین مجازات دارد جرائم یپایان دادن به حاملگی هنوز در محدوده عملِ  ، نفِس ۱۸۶۱سال » جرم علیه اشخاص«قانون  ۵۹و  ۵۸ یطبق ماده زمانهماما 

به  توانندیمکند و یا هر فردی که به چنین زنی کمک کرده باشد، مرتکب جرم شده و  نیجنسقط  شخصی طوربه، ۱۹۶۷قانون  یهارشطهر زنی که بدون در نظر گرفنت 
 زندان و یا حبس ابد محکوم شوند.

 رسمی طوربهاخالقی دارد و  یهایکدبندو  هایگذار قانونکلیسای کاتولیک نقش زیادی در جوانب گوناگون فرهنگ، آموزش،  .در ایرلند وضعیت حتا در این حد هم نیست
جرم  تنهانه ،کندیمدر این نقطه از اروپایی که به دمکراسی و حقوق برشش افتخار  نیجنسقطاست.  نیجنسقطاعالم کرده است که مخالف هرگونه حرکتی جهت آزادی 

 است پایان دادن به حاملگی کار آسانی نیست. درخطراست بلکه تابو هم هست. حتا در مواردی که جان زن 
مربوط  یهاکینیکل، در مقابل شوندیم یدهسازمانخاص از سوی مراکز مذهبی  طوربهکه  ییهادستهاست. افراد و  افتهیشیافزا نیجنسقطاعرتاضات ضد  در بریتانیا ش�ر

 ایجاد کنند. »گناه«، رشم و حسی از ترس، افسوس ،هاآنو مردم هستند که بتوانند با درگیر کردن  کنندهمراجعهبر زنان  یرگذار یتأثدر تالش برای  نیجنسقطبه 
گان مجلس خواستند که قوانین مربوط به هانجمن پزشکان بریتانیا در اقدامی رسمی از �ایند ژهیوبهزنان و زای�ن  بریتانیا نوشتند که جمعی از متخصصینِ  یهاروزنامه راً یاخ

این موضوعی  کهنیا یجابهکنند حذف شود و  نیجنسقطقانون  یهامحدودهاست تا خارج از کمک کرده  هاآنزندان را که برای تنبیه و مجازات زنان و هر فردی که به 
» هفتگی ۲۴قانونی تا  نیجنسقط«محدودیت  رفتههمیرو  هادرخواست. در این قرار گیردو پزشکی  سالمتبهموضوعات مربوط  یبنددستهی باشد، در سشنامربوط به جرم

 مورد چالش قرار نگرفته است.
 یمثابهبهپزشکی  یای در محدودهلهأمس نیجنسقطاما بحث بر رس این است که یکم برخالف تفکر موجود ؛ به نفع زنان هستند هادرخواستنیت، هر چه که باشد این 

دن جنین ناخواسته) موضوعی محوری در مسیر گیری و چه سقط کر نیست. داشنت حق کنرتل باروری (چه پیش ،که زنان باید و یا نباید با پزشک مشاوره کنند »بی�ری«یک 
باید  کهنیاخود را کنرتل کنند یا نه؟ دوم  یدمثلیتولو در هر رشایطی قادر هستند بدن خود را از مالکیت رها کرده و توان  تیدرنهاآیا زنان  کهنیارهایی زنان است. 

 یهاجنبش بود. تغییراتی که نه از راه آگاهی زنان و پیشتازیِ  نیبخوشانجام بپذیرند  کهنیابا فرض  هانآ  یر یگجهتبه این تغییرات و  توانیماندیشید که چقدر  نانهیبواقع
رهایی زنان از کنرتل  یر یگجهتکل در  طوربهو نه  مالکیت بر بدن زن و کنرتل خواسته و موقعیت او یلهأخاص در مرکز آن مس طوربهرهایی زنان و با استدالالتی که 

بریتانیا، در رشایطی که در آن  یدار هیرسماگان مجلس و دولت هبا �ایند یگر یالببا  همآنطبقاتی بر او؛ بلکه تنها با اتکا به تشخیص پزشکان  یری و مالکیت جامعهمردساال 
 است قصد دارد انجام بپذیرد. گردعقبمشخص حقوق زنان در حال  طوربه

و ارتجاعی خود رنگ و  ماندهعقبعقاید مذهبی بنیادگرایانه است ولی تالش دارد که به استدالالت  ریتأثتحت  شدتبهل، به لحاظ ماهیت و در ک نیجنسقطجنبش ضد 
است، زنده است و خصوصیات بیولوژیک کامل انسان را داشته و  »شخص«جنین بخشی از بدن زن نیست و خود یک « :ندیگویم هاآنبوی علمی و یا حقوق برشی دهد. 

 ».نادرست است »یاخالق« انسانی به لحاظ را کشته است و از بین بردن عمدی هر زندگیِ  »شخص« کی درواقعمرحله)،  در هرکاری که جنین را از بین بربد (ر گی دارد. هحق زند 
 یمثابهبهزنان نسبت به مردان، فرودست و  گاهیجاانجیل یا قرآن نقش و  همچوندینی  یهاکتابنگاهی بیندازیم. در منطق و اخالقیات  هاآنبیایید به بنیان ایدئولوژیک 

زنان جایی برای « :دیگویمرک و روشن  »خالق هستی«، قلمداد شده است. در این متون »خالق هستی«امری ازلی و ابدی و از روی حکمت و نظم طبیعی امور توسط 
... مردان رئیس خانواده و رسور زنان هستند و باید زنان را کنرتل اندشدهدهیآفر هاآنبه  گی مردان و در جایگاهی فرودست نسبتهمردان هستند... برای آسود دمثلیتول

بوده و کارشان خدمت به مرد و  هاآنبنابراین زنان موجوداتی هستند که قرار است ملک مردان و در کنرتل ؛ ...»اطاعت �ایند و  شانشوهرانکنند... زنان نیز باید از مردان و 
در آن جوامع  شدهرفتهیپذ کامالًمرسوم و » اخالقیات«و مرد/پدرساالری،  یدار بردهاز تاریخ اتفاق افتاده است که در آن  یادورهباشد. این داستان در » او«ند برای آوردن فرز 

است تا مطمنئ شوند فرزندان  شدهیمکنرتل  شدتبهی زنان، به مالکیت مردان درآمدند. حرکات و متایالت جنس عمالًگان و فرزندان هبوده است. دورانی که زنان همراه با برد
اجت�عی و فرهنگ، نهادینه و خدایی شد و اشکال  و مناسباتآمدن مذهب این اصول  با تنها به یک مرد تعلق دارند تا به این وسیله مالکیت ثروت مرد بتواند حفظ شود.

بار حکمت و مصلحت خدا و مقدر شده از سوی او در نظر گرفته شد و مناسبات موجود، این هارمنُ ر راستای از موجودیت و نقش زن د فیتعار ایدئولوژیک به خود گرفت.
 .زن قرار داده است، پیش گذاشته شدآن را در شکم  رصفاً از سوی خدا و تصمیم او در ایجاد انسانی نوین که  یاهیهد همچونو حاملگی زن نیز 

باور نداشنت به و یا  متأسفانهگر. رسکوبمردساالر ِ طبقاتیِ  یگی زنان توسط سلطههیعنی برد؛ شودیمچنان به زنان و جامعه اع�ل ماکنون این ه�ن اخالقیات است که ه
نسبت به زنان  ماندهبعقاین نیست که افراد، نگاه مردساالرانه و تفکر  یدهندهنشانو  کنندهنیتضم  خودخودبه ،طبقاتی یحتا ضدیت داشنت با مذهب، دین و یا جامعه

زنان،  یلهأمس ژهیوبهطبقه را هم داشت، تحصیالت آکادمیک باال داشت؛ اما در زندگی و روابط اجت�عی بی یمذهبی نبود و یا حتا آرزوی داشنت جامعه توانیمندارند. 
که در پوست و گوشت جوامع  هاستقرنطبقاتی،  یاز فرهنگ جامعه خاستهبر ، یا مذهبی فکر و عمل کرد. مذهب، سنت و افکار مرتبط به آن و مناسبات یرعلمیغدگم و 

مردساالر  طبقاتیِ  یچنان در جامعههم  این افکارند زیرا دیبازتولدر حال تولید و  ناآگاهانهرا شکل داده است. افراد آگاهانه و یا  هاانسانتنیده شده است و بخشی از تفکر 
 .کنندیمزندگی  ستم و استث�ر یبر پایه

 یرابطهیک  یدار هیرسما یهادولت یر یگشکلبا  در متام دنیا در حال حارض هیچ دولتی نیست که در این امر دخالت نکرده و برای زنان محدودیت قرار نداده باشد.
تر و سیست�تیک» کننده دمثلیتول عنوانبهنقش زن «به وجود آمد. ستم بر زن و » تولید و کنرتل نیروی کار«جنسیتی و قدرت جدید میان زن و مرد در راستای رضورت 

 یدار هیرسماسوی دیگر مذهب نیز همواره در خدمت  از .قرار داردطبقاتی مردساالر پیشین شده است که در مرکز آن کنرتل زن و رحم او  یهانظاماز  ترافتهیسازمانبسیار 
سال  ٥٠٠است. حدود  کنندهنییتعامپریالیستی بریتانیا ـ  یدار هیرسمادولت  ازجمله یدار هیرسما یهادولتا برای هاین آن تنیده شده است. متام تاروپوددر  شدتبهبوده و 

ز هنو  یدار هیرسما یهادئولوگیابه این دلیل نیست که  نیا باشند. را داشتهابتدایی کنرتل آگاهانه بر بدن خود  حقِ  اندنتوانستهولی هنوز زنان  گذردیماز انقالب بورژوازی 
مبارزات خود زنان و اجبار  یهجیدرنتدر همین سطح محدود توانسته تا حدودی قانونی شود،  نیجنسقط ازجملهاگر برخی حقوق زنان  .درک روشنی از این موضوع ندارند

این بوده  هادولتتالش  زمانهمکنرتل بدن او نیازمند است، این سیستم بنیادا به نقش فرودست زن و  که آنجا ازاما   .و سیاست آن در رشایط خاص بوده است یدار هیرسما
و یا  گذاردیمبرای آن رشط و رشوط » حقوق برش«ام ن. یا بهکندیمزیرکانه عمل  بسیار طوربه. بورژوازی کنندکه به لحاظ ایدئولوژیک بتوانند مسیر این مبارزات را منحرف 

تا به  کندیمبیولوژیک خود را از نفس و هدف مبارزه جدا  یهاتیفعالزنان در کنرتل آگاهانه بدن و  یمبارزه بخشییرهایت ماه درواقعکه  کندیمرا تبلیغ  ییهااستدالل
 هالمیف از راه دولت، یهااستیس و نقش فرودست زن را تضمین کند. نوع برش تیدرنهامالکیت بر زن و بدن او و  یبتواند ایده تیدرنهااین شکل فضایی را حفظ کند که 

و نقش سنتی  گاهیجاو  خشونت بر زن تیدرنهاکه  دهدیم، افکار عمومی جامعه را طوری شکل کنندهرسگرمگوناگون فرهنگی و  یهابرنامهو  هانوشته، هارسانهو تبلیغات 
 .کندیم دیبازتولو فرودست او را تولید و 

چه بخشی از بدن او  تواند در مورد هر چیزی که در بدن او قرار است رشد �اید و تغییراتی در آن ایجاد کند،، باید باشیوزندگبدیهی بر بدن  و حقنوع برش  عنوانبهزن 
 کهنیااست،  گونهنیابیولوِژی زن  کهنیانام بگیرد و چه یک جنین یا انسان، تصمیم بگیرد.  زائده، چه یک غده و یا یک رزندهیغچه زنده باشد چه  ،بیاید یا نیاید حساببه

اتوماتیک در برابر زنان  طوربهرا  یافهیوظزنان نشده است؛ هیچ  یو برداشنت بار آن از گرده دمثلیتول یلهأمردان چنین توانایی را ندارند و علم برش هنوز قادر به حل مس
 شان است.محکم درک از موضوع حق زنان بر بدن ین هستهاجباری بر عهده داشته باشند. ای طوربهکه مسئولیت تولید نوع برش و نیروی انسانی را  دهدی�قرار 
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کنرتل بدن و توان باروری خود را نداشته باشد. زمانی هم که  یکه زن اجازه ، این استو ننگین است آوررشمیک تراژدی  آنچهنیست.  آوررشم ییک تراژدی و کار  نیجنسقط

گی یعنی زمانی که فردی به دلیل موقعیت و یا خصوصیت بیولوژیک خود و یا هگی است. بردهضوع به همین سادیک برده است. مو  درواقعچنین آزادی ابتدایی را ندارد، 
و توسط آن به کنرتل و مالکیت  زا باشدو منفعت سودآور ،طبقاتی مردساالر مبتنی بر مالکیت یدر دل یک جامعه تواندیمتوان خاصی که دارد و درست به همین دلیل 

 .میکنیمگی مدرن زندگی هدر دوران برد اکنونهممستقیم این را به زبان بیاورد زیرا ما  طوربهنیست کسی  . الزمدیدرآ
مبارزهشفاف و روشنی را در رابطه با ماهیت و هدف  یمرزبندبتواند  یو عملفکری  یهانهیزمباشیم که در  یامبارزه یدهسازماناول قادر به  یما باید در درجه بنابراین

و افکار سنتی  هادهیامرتبط با مالکیت بلکه  یافکار کهنه تنهانهطبقاتی است و باید در این پرتو باشد تا بتواند  ییک مبارزه نیجنسقطبرای حق  مبارزه داشته باشد. مان
یم دیبازتولبا ایدئولوژی و تفکری است که این وضعیت را  ارزهمب ریمسکار در این  نیترمهم کند. کنشهیرنیز را  هاقرندر طول  شدهنهینهاد از مذهب و جهلِ  برخاسته

مخالف  یهاگروهو  هاجنبشافراد حتا متوجه شوند که زیر نفوذ آن هستند.  کهنیابدون  دهدیموجه خود شکل  نیترقیعمو افکار عمومی را به  بردیم، از آن نفع کند
 دوبندیقو علم رهایی زنان و برشیت از  گیهخرافات و برد ،د بین ایدئولوژی وابسته به جهلد ایدئولوژیک هستند. نرب ، دانسته یا ندانسته درگیر یک نرب تیدرنها نیجنسقط

 از چنگال دولت، مذهب و مردساالری. ؛هر نوع ستم و استث�ر
 یدستاوردها پشت آن باشد. ،اق میفتد که جنبش پیرشوییی اتفاطمینان بخش طوربهتاریخ نشان داده است که تغییرات اجت�عی پیرشفته تنها زمانی ممکن است و  

و درگیر  بخشییرهاجنبش انقالبی زنان بود. ما نیز تنها با اتکا به جنبش انقالبی زنان در پرتو یک اسرتاتژی  یمدیون رهربی آگاهانه ۷۰و  ۶۰ یمبارزات زنان نیز در دهه
برای زنان  بخشییرها یوسو سمتانتظار دستاوردی رادیکال با  میتوانیمقای افکار آنان در مبارزات اجت�عی است که آن زنان و به چالش گرفنت و ارت رأسکردن مردم و در 

 داشته باشیم.
 ۲۰۱۷اکترب  ۲۴ -ن انگلستا -افغانستان)-مارس (ایران ۸سازمان زنان 

 
 در بریتانیا نیجنقطسامین سالگرد قانونی شدن 50به مناسبت  روزهکگزارش کنفرانس یاي از چکیده* 

در لندن » نیجنحق سقط«در بریتانیا توسط سازمان  نیجنامین سالگرد قانونی شدن سقط۵۰، به مناسبت »فرای غیرقانونی و مخفی بودن«بانام  یااکترب برنامه ۲۸روز شنبه 
 ...پنل مختلف برگزار شد  ۸ رفتههمیساعته رو  ۴ یبرگزار شد. در این برنامه

 ها را در دست بگیرند؟م تا نتوانند نبض گفت�ننیرا متوقف ک نیجندر اقلیت ضد سقط یهاخالقیاتی گروهبا چه ا
آور در جامعه عنوان کاری رشممخالف به یهااز جانب گروه کهنیشدت موافق حق انتخاب زنان است اما به دلیل ارانان معتقد بودند که افکار عمومی در بریتانیا بهسخن
شده هستند  یدهمخالفین در حال افزایش است و بسیار سازمان یهاتیقدر که باید موردبحث اجت�ع قرار گیرد. فعالاست، باعث شده این موضوع نتواند آن شدههنینهاد

اند، با این استدالل طور بنیادی به چالش گرفتهضوع را بهکردند که این مبارزه کامالً ایدئولوژیکی است و این مو  دأییها تنآ .. اند.گرفته ریها تأثو سیاست و قوانین نیز از آن
چه چیز برای  دهدیرا خودش کنرتل کند چون فقط اوست که تشخیص م اشیزن باید حق انتخاب داشته باشد یعنی باید بتواند بدن و توان بارور  مییگویکه وقتی م

 بهرت است. اشیسالمتی و زندگ
 نیجنکاوشی در تاریخ مبارزات حق سقط

) بود. در این پنل او با رشوع از ۱۹۶۷ازجمله دیان ماندی (یکی از افراد کلیدی در تصویب قانون  نیجنگان و فعالین حقوق زنان در سقطهبا حضور برخی نویسند یاین پنل
قوی  یازهیدر دل آن رشایط محرک انگ اشیشخص یبهکنند، توضیح داد که چطور تجر نیجنخود و وضعیت بسیار بدی که در آن زمان زنان مجبور بودند سقط یتجربه

 ...برای تالش در تغییر این قانون بوده است
 نیجنرویکردی تقاطعی به کارزار سقط

رانان زنان جوان ندو نفر از سخ.. ارتجاعی بپردازد. یهااز دستور کار برنامه یتر و ابعاد گسرتده نیجنبین جنبش ضد سقط یرابطهعنوان بحث این بود که بتواند به
 خواهندیخود نیز هستند و م دمثلیها نگران تولفقط نگران غذا و رسپناه هستند. آن افتهیننیست که زنان کشورهای توسعه گونهنیداشتند که ا دیبودند و تأک پوستاهیس

ضد خارجی، دید ندارند بلکه  نیجنستیزانه و ضد سقطالفین تنها دید بسیار زنها فراموش کرد. فعالین ایرلندی نیز اضافه کردند که مخاین حق را داشته باشند و نباید آن
 جامعه نیز برویم. ترعیوس یهابشکنیم باید به این بخش را هابتوانیم جنبش آن کهنیراست ناسیونالیست وصل هستند. برای ا یهاو به گروهدارند و... نیز  ییگراجنسهمضد 
 ۲۱در قرن  نیجنسقط یهااستیس یو ارائه یبندجمع

راهی برای تغییر مطرح  یانجام داد و چه نقشه توانیببیند چه اقداماتی برای تغییر و یا بهرت کردن جنبش حق انتخاب م یبندعنوان جمعاین پنل به دنبال این بود که به
رسعت و بدون اتالف وقت بسیار تغییر در قانون و به کهنیان بود مطرح شد. امجلس و فعال زن یرانان که �ایندهکرد. در این میان نکات جالبی توسط یکی از سخن

مخالفین در  یهااز بحث یز یچچیسخت در اشتباه است و ه ،ردیگیدامن ما را � نیجنگرد در حقوق زنان و حق سقطعقب کندیرضوری است. او گفت اگر کسی فکر م
و نباید سکوت کنیم، باید در برابر هر  میاکنیم، ما برای حق زنان ایرلندی هم مبارزه نکرده ییزداجرم نیجنودتر از سقطجامعه نشنیده است، ما باید بتوانیم هر چه ز 

که منظور  دیرسیمردساالرانه مبارزه شود (البته به نظر م یدهیزمان فرهنگ جامعه را عوض کنیم تا با هر اکنیم و هم یاظهار همبستگ شودیکه به حقوق زنان م یاحمله
ببینیم به این شکل که  یتر له را در ابعاد گسرتدهأما را با خود به عقب خواهد برد، باید مس یمان بیاید همهگرد رساغاو بیشرت زنان در غرب بود) و اگر نکنیم زمانی که عقب

با هم رابطه دارند و به این موضوع داللت دارند که تعریف از زن در  مساوی است با چه کسی کنرتل زنان را در دست دارد. اشکال گوناگون خشونت بر زنان نیجنسقط
بر او تسلط یافت و ارزش او را در جامعه تعیین کرد. هر بعدی از خشونت بر زنان با ابعاد دیگر  توانیکلیت خود چگونه است و با اع�ل قدرت بر او از راه خشونت؛ م

 ..ما نیز رها نخواهیم شد. انددهیری نرسرابطه دارد و تا زمانی که همه زنان به براب
گان آن هدهندگان از نقاط مختلف فکری برخوردار بودند و سازمانهشدرانان و دعوتسخن رسدیگفت این است که به نظر م توانیم کنفرانساین  یآنچه درباره... 

 نیجنحق سقط یلهأمس یها دربارهمثبتی است. در برخی پنلی که نقطه کردندیال مداشتند و از آن استقب دی) نیز بر گوناگونی نظرات تأکنیجن(سازمان حق سقط
مرحله صورت گیرد و برخی معتقد به بهداشتند و معتقد بودند این کار باید مرحله دیتأک یگر یشدت به البناروشنی و ضعف تئوریک مشخصی وجود داشت. برخی به

شده در افکار عمومی بریتانیا کامالً حل نیجنحق سقط یلهأند که مسدبه هر دو. برخی معتقد بو  معتقد و برخی بودند بارزاتآگاهی و همراهی هر چه بیشرت زنان در م
ان زن یگرد دستاوردهارژیم ترامپ بر هار شدن حمالت بر زنان و هر نوع احت�ل در عقب ریبر وخامت اوضاع جهانی، تأث یدرستاست و جای نگرانی نیست و برخی به

این وضعیت در  یهستند و ریشه یاهیچرا زنان حتا در غرب هنوز در حال مجادله بر رس داشنت چنین حق پا کهنیا ی؛ اما در هیچ پنلی هیچ بحثی دربارهدادندیهشدار م
در رهایی زنان است پس چطور  یاهیموضوع پا کینیتقدیم اکرد و اگر مع یگر یفراهم نشده بود تا بتوان الب» اعدمسی این زمینه«اگر به قول بسیاری  کهنیا نشد.کجاست 

دولت و قدرت  کهنیطور مثال انبودند. به تریاشهیزمان قادر به بسط آن و کندوکاو بیشرت و ربرخی به نکات خوبی اشاره داشتند اما هم نکهی؟ حتا باامیکردیباید مبارزه م
نقش «و  ستهاو تبلیغاتی که بر محور آن» مادریت و خانواده«، »مالکیت مرد بر زن«و یا موضوعاتی چون  ردبیفرودستی زنان سود م یلهأسیاسی چطور از مس

حل آن اهمیت له و راهأو چرا پرداخنت به این موضوعات در درک مس ردیگینسل برش در جامعه انجام م یهدکنندیدهنده و تولعنوان پرورشبه» و خاص زن شدهفیتعر
 دندیدیکه از دید افرادی هم که موضوع را سیاسی م دیرسیرا کمی بهرت کنیم. به نظر م شانطیفقط رشا کهنیزنان را رها کنیم و یا ا تیدرنها میخواهیا مدارند. آیا م

گان خود به مجلس قوانین را عوض کنند؛ اما هندگذاران و فرستادن �ایزنان تالش کنند تا با متقاعد کردن قانون کهنیتنها در راستای رشایط موجود است. ا همچنانحل راه
تنها نقاط م تا بتوانیم هر چه بیشرت نهریدابسیار بیشرتی نیاز  یهانظر و بحثمثبت در مسیر مبارزات زنان بود و نشان داد که ما به تبادل یدرهرحال این برنامه یک نقطه

ستم بر زنان  یلهأها در درک مسناروشنیمشخص کردن و  ئوریک در رابطه با ریشه و علل فرودستی زنانسیاسی، تمان را قوت بخشیم بلکه با رفع کمبودهای اشرتاک
 پیش بربیم. یتر مبارزه را در مسیر درست نیجنازجمله سقط
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Justice Can be achieved only by Overthrowing Islamic Regime of Iran! 
On the 29th Anniversary of the Massacre of Political Prisoners in Iran 

 
A brief overview of the 39-year horrific ruling history of the Islamic Regime of Iran shows that oppression, killing 
and execution have been integral parts of this repressive machine. However, the barbarous killing of militants, 
revolutionaries, and communists in the 80s and particularly summer of 1988 was the most notorious example of 
this dreadful machine. 
Contrary to the massive efforts of the Islamic regime to erase this bloodbath, neither the walls of the prison nor the 
mass graves, nor the intimidation and humiliation of the families and survived prisoners; could bury the truth 
behind this terrible slaughter. ‘Litigation movement’ is the name given to the struggle of people who have been 
trying to uncover and expose the massacre of political prisoners by the Islamic regime of Iran and putting on trial 
the organizers, commanders and perpetrators of this horrific crime. This movement despite the silence of 
imperialists’ powers and their dependent media and even the human rights’ organisation, started by the  resistance 
of families of martyred prisoners, along with the struggle and resistance of the revolutionary and progressive 
activists to expose this horrific crime and later against the destruction and cleansing of mass graves, particularly 
in Khavaran cemetery ( the cemetery near Tehran that is known to contain the grave of some of the executed 
political prisoners  of 1988). ‘Litigation movement’ later on became an integral part of the student movement, the 
women's movement, and the revolutionary and overthrowing movement of Iran. 
The litigation movement is not merely a legal movement. The responsibilities of the litigation movement cannot be 
handed over to any state authority. The ambitions of this movement can be realized only by relying on the mass 
power, deepening awareness, and pursuing the ambitions of those who lost their lives in this massacre. 
‘Litigation movement’ can advance and become a deep rooted struggle when it can have the solidarity of other 
progressive movements, particularly solidarity with the women’s oppression and the role that this oppression has in 
the power structure of the Islamic Regime of Iran. Firstly, due to the mass struggle of women during the struggle 
against Shah until 1979, for the first time in the history of Iran, we encountered the phenomenon of women 
political prisoners. Secondly, repression, intimidation, torture and execution of women political prisoners played a 
very important role in establishing and consolidating the power relations in anti-woman Islamic regime of Iran. 
The women's movement must also see the ‘litigation movement’ as part of its struggle to confront the Islamic 
regime of Iran. This regime has a deeply oppressive and patriarchal structure and not only functions on the basis of 
gender discrimination, but also based on crushing the most inferior, neglected, helpless and oppressed women. 
There’s no media and tribune which reflects the depth of the onslaught imposed on these women. With such an 
understanding, we must enliven the litigation movement again. In the same line, we must publish books and papers; 
hold seminars and memorial. We must bring back these memorials to the public and streets; consistently discuss 
about the facts and truths behind this massacre and disclose theorganisers, commanders and perpetrators of these 
crimes... 
It is necessary to push the ‘litigation movement’ forward to build a different future and overthrow of the 
reactionary Islamic regime of Iran. This is the only way for real litigation and the only guarantee to prevent the 
repetition of these crimes. A movement aiming at building a society wherein not only no one is suppressed, 
imprisoned, tortured or executed for their ideas, but also is supported for having opposing ideas with the aim of 
discovering the truth, and spreading the awareness. 
  
* Excerpt from the Editorial 8 March magazine issue no 41 
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	( چه چیز تو را شوکه میکند؟
	(   بیانیهی سازمان زنان هشت مارس در مورد ۵۰امین سالروز تصویب قانون سقطجنین در بریتانیا - به زبان فارسی

