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 ایران در زنان مبارزات

 یرهای تا گام چند

 علیرضا ثقفی

 

 

 اجتماعی، مختلف سطوح در آنان میان تبعیض و مردان و زنان حقوق یدرباره

 هک است بهتر جااین در .است شده گذارده سمینارها و شده گفته و بارها بارها

 گشایاهر حدی تا بتواند که بپردازیم مطالبی به و کرده پرهیز تکراری مطالب از

 . باشد زنان آینده مبارزات

 امر نای و برابر نیستند مردان با داریسرمایه نظام کل در و جهانی سطح در زنان

 رسیدن تا هنوز و اندکرده اذعان بارها ،نظام این پردازاننظریه و محافل خودِ را

 ،پیشرفته هایکشور و جهانی سطح در مردان و زنان میان برایر هایفرصت به

 1شود. طی باید که است ایفاصله

 نهمچنی و احتماعی هایموقعیت و شغلی برابر هایفرصت برای زنان مبارزات 

 چند هر .دارد ادامه نیز جهانی سطح در همچنان برابر کارِ ازای در برابر حقوقِ

                                                           

1 https://www.thebalance.com/gender-discrimination-against-women-from-

cradle-to-ceo-3514893https://www.thebalance.com/gender-discrimination-

against-women-from-cradle-to-ceo-3514893 
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-یچه تاکنون اما است رسیده مشخصی هایپیروزی به هازمینه از بسیاری در که

 نابرابری داریسرمایه نظام مهد کشورهای سطح در که است نکرده ادعا کس

 به هازمینه از بسیاری در زنان ،احوال این یهمه با. است شده محو جنسیتی

 ملهج از ؛اندیافته دست مردان با برابری به غربی کشورهای برخی در خصوص

 در رابرب شغل برای برابر و حقوق مشاغل اکثریت در برابر شغل برای برابر حق

 و مالکیت حق فرزندان، از نگهداری و طلاق برای برابر حق مشاغل، اکثریت

 دیگر... حقوق از بسیاری و پوشش در آزادی برای برابر و حق برابر ارث

 ارندد زیادی فاصلهنیز  اولیه حقوق همین به رسیدن تا زنان ،ایران یجامعه در اما

 رابرب ارث حق یا آزادی پوشش حق برابر، طلاق حق مثلاً به رسیدن حتا برای و

 ارزهمب باید است( حقوق ترینمهم از یکی برابر)که اشتغال حق خصوص به و

 ینا برای رسیدن به  گذشته یدهه چند این در که امانی بی یمبارزه چه کنند و

 و هارنج چه و از جانب مردان و زنان صورت نگرفت  ابتدایی هایحقوق

 هک ندیدند و نکشیدند ها کهو اعدام تجاوزها و هاشکنجه و هازندان و هامصیبت

 خون زک ...نیست سنگی خاوران دشت سرتاسر .چشم آب رپُ است داستان یکی

 نیست... رنگی آن بر دیده و دل

 معظی سد این که دریافتند مردان و زنان ،هادهه طی در امانبی یمبارزه این در اما

 در تنها جهان امروز را یحقوق به رسمیت شناخته شده ی وهای ایتدایآزادی

 که زمانی و تا بردارند راه سر از توانندمی که است یکدیگر با کاریهم و دلیهم

 کوچك هایگام     برداشتن نشود؛ برداشته آزادی به رسیدن برای بزرگ مانع این

 تماعیاج زندگی راه سر از دیکتاتوری باید. نیست اساسی اما است ثرمؤ چند هر

 به رسیدن برای مردان و زنان یخواهانهآزادی مبارزات و شود برداشته مردم
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 شئون تمام در آزادی شدن نهادینه با اجتماعی برابر عدالت اجتماعی و حقوق

  همراه باشد. اجتماعی

 رد را مردان و زنان برابری تنها ایران در حکومتگران ،اماناما در این مبارزات بی

 شلاقی همان با را زنان آنان. کنندمی رعایت اعدام هایجوخه و هاگاهشکنجه

 با و را مردان که سپارندمی اعدامی هایجوخه همان و به را مردان که زنندمی

 تیح و بود کامل برابری جااین در. نیز را مردان که کردندمی اعدام یهایتیر همان

 تجاوز مورد هابازداشت و هاگاهشکنجه در مردان از بیش را آن، زنان از بالاتر

 تریمفصل هایداستان و بود مخصوص یشکنجه نوعی خود که دادندمی قرار

 ...دارد

  نمادهایش تمام با را برابری و آزادی ،مردان کنار در زنان که بود روی همین از

 که بود ایعرصه این زیرا برخاستند مبارزه به یکدیگر کنار در و یافتند مبارزه در

 یاحظهمل مثلاً و بدارند روا را تبعیض شدنمی دیگر و شناختنمی مرد و زن دیگر

 داشتندن کمتری یشکنجه حق زنان تنها نه جااین در باشند؛ داشته بیشتر را زنان

 بود کستنش و تسلیم حد سر تا شکنجه حال هر به و داشتند هم بیشتر گاه بلکه

 در که نددریافت نیز مردان که بود ترتیب بدین .نبود تفاوتی آن در را مرد و زن و

 هایقاومتم برابر در مراحل بسیاری در که نیستند برتر زنان از تنها نه عرصه این

 هیچ بدون را آنان عظمت و بزرگی مبارزه، در زنان هایفشانیجان و انهشجاع

 . ستایندو می ستودندمی اغراقی

 و گاهشکنجه تا رزمگاه و خیابان از مبارزه مختلف هایعرصه در زنان مقاومت

 تفکراتی اعصار گذشته رسوبات حتی که آفرید هاحماسه چنانآن قتلگاه

 قعر به و زدایدمی خواهانهآزادی مبارزات یو صحنه عرصه در را مردسالارانه

 خواهد فرستاد.  تاریخ
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 یرغ هایحاکمیت و استثمار و ستم با مبارزه در برابری که بود روی همین از و

 را ودخ آشکاری صورت به دیگر اکنون برابری این.  یافت دیگر وجهی انسانی

 گردی هایزمینه یهمه به تا رودو می ندارد ایستادن سرِ است و یافته مبارزه در

 هک مبارزه یعرصه در که اندکرده ثابت زنان که چنان. یابد گسترش اجتماعی

 رایب مبارزه در که اندکرده ثابت که چنان و است زندگی هایعرصه ترینسخت

 ازترپیشت هازمینه از بسیاری در بلکه و ندارند کم چیزی مردان از تنها نه آزادی

 ریپذیمسئولیت ،تخصص و کار همانند زندگی عادی هایعرصه دیگر ؛هستند

 مردان و زنان و برابری آوردمی فرود برابری یعرصه این در تسلیم سرِ ... و

 ندارد یایستای سرِ و رودمی پیش به و کرده بیشتر اثبات را خود روزه هر همچنان

 شجاعانه چه و برداشتند سر از اجبار را روسری انقلاب دختران شجاعانه چه و

 و ماه دی مبارزات همان یدنباله که ایستادند کنارشان در انقلاب پسران

 این .دندکشی چالش به را ستم نظام ،یکدیگر کنار در که بود سراسری اعتراضات

 تا رود وبه پیش می مبارزات و این سکوت و خموشی پایان بر است آغازی

 . داشت خواهد ادامه ،کامل و عدالت برابری به رسیدن

 مقاومت آن مقابل در حکومتگران چند هر است نمانده راهی ،یرهای به رسیدن تا

 نزنا که است شده ثابت بارها و بارها ،امانبی مبارزات یعرصه در اما کنندمی

 اندپذیرفته که است هاسال ،مبارز زنانِ و مردان را برابری این و برابرند مردان و

تمام هستند و  نآ منکرِ هم هنوز قدرتمداران چند هر .کنندمی افتخار نآ به و

بارزان م های باورِچهآن بنشینند اما در    کو برند تا به انکارِکار میهشان را بشتلا

ی رهای از همین جهت است که تا راه بسته است و ،راراه آزادی دیگر بر این افک

 ..چند گام بیشتر نمانده است.
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 زنان و مبارزه

 شهناز  نیکوروان

 

 زن  هاده و شودمی آغشته ردکُ مبارز دختران و زنان خون به واروژا که حالی در

 ورهایکش و کنندمی مبارزه برابری و آزادی و عدالت برای دنیا سراسر در دختر و

 قرون اعیارتج هایسیستم با  ایران و ترکیه فلسطین، ویژههب خاورمیانه یمنطقه

 زندگی یاولیه هایخواسته  به دستیابی برای را بسیاری دختران و زنان ،وسطایی

 سمبل که را دیگری مارس 8 ما ؛کنندمی محکوم شکنجه و حبس به انسانی

 اتین،ل مریکایآ فریقا،آ در .کنیممی  برگزار باشدمی کارگر زنان مقاومت و مبارزه

 رایب که است بسیاری زنان جانبازی و مبارزه شاهد تاریخ مریکاآ و آسیا اروپا،

 زنان .اندجنگیده بشریت برای صلح و عدالت و خود طبیعی  حقوق به دستیابی

 از اریع دنیای برپایی و ستم و ظلم با مبارزه واقعی پیشگامان تاریخ طول در

 استقامت با زندگی و مبارزه دشوار شرایط در اغلب و اندبوده خشونت و جنگ

 نقشی ،مادی و معنوی همراهی با و بشردوستانه مبارزات از خود حمایت و

 رد بینیممی نیز اکنون. اندگرفته عهده به مبارزه میدان یعرصه دررا  اساسی

 جای در را وستم ظلم علیه مبارزه مشعل همیشه مثل زنان ،خاورمیانه یمنطقه

 داعش که زمانی .کنندمی حمل خود دوش بر ،خون در غرق سرزمین این جای

 ارقر وتاز تاخت مورد را عراق و سوریه ،ارتجاعی تفکر ترینبشری ضد این

 شانامانبی مبارزه و فشانیجان با که هستند روژاوا دختران و زنان این دهدمی
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 و نز صدها و کنندمی تبدیل انسان ضد مرتجعان این برای تار شب به را روز

 تلاش شاهد ما نیز ایران در. کنندمی رها مرگ و اسارت چنگال از را اسیر یبچه

 حق مانند زنان انسانی حقوق ترینابتدایی که هستیم شرایطی از رهایی برای

 متعدد یشیوه و جبهه و کشور هاده اند؛کرده سلب هاآن از را پوشش آزادی

 و عدالت برای مردان دوش به دوش جاآن در زنان که برد نام توانمی را مبارزه

 . کنندمی مبارزه هاانسان برابری

 را هوظیف این بلکه است زنان ایستادگی و مبارزه یادآور تنها نه زن جهانی روز

 انیانس اهدافی برای که باشیم زنانی راه یدهندهادامه تا است گذاشته ما عهده بر

 .اندجنگیده وکرده  مبارزه جهانی و

 اب مبارزه وقف را خود زندگی که برد نام توانمی را بسیاری زنان تردید بدون

 این از تن دو به نمونه عنوان به ؛اندنموده خویش جامعه بر حاکم وستم ظلم

 .کنممی اشاره زیر در زنان

 

 چانگورا بارریوس دمیتیلا

 

 در سالگی 74 سن در ملی قهرمان و انقلابی فمینیست، اتحادیه، رهبر دمیتیلا

 سراسر در او یادبود مراسمِ سال هر ؛درگذشت (Cochabamba)کوچابامبا

 که معدنچی یك همسر عنوان به زیادی شهرت او .شودمی برگزار بولیوی

 راه به را بارینتوس هوگو ژنرال دیکتاتوری علیه 1678 سال در غذا اعتصاب

 .دارد؛ شد بولیوی به دموکراسی بازگشت برای راهی و انداخت

 نگامیه. کنندمی زندگی مردم فقیرترین ،معادن ثروتمندترین در» :چانگورا دمیتیلا

 کار واناییت که افرادی فقط. است شده تبدیل یخ به قبلاً برسد؛ زمین به ادرار که

 یا کشته ،حادثه ینتیجه در کارگر یك اگر. دارند را غذا و مسکن حق دارند

 «شد. خواهد خانمانبی اشخانواده شود؛ ناتوان
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 او .شد متولد بولیوی قلع تولید یمنطقه ترینبزرگ در 1637 سال در دمیتیلا

 و داد دست از را مادرش سالگی 10 سن در .بود معدنچی یك همسر و دختر

 قرف و محرومیت شرایط در را خود فرزند هفت سپس و کوچکترش خواهر پنج

 هرگز اما شد سرکوب او. بود دارخانه زنان سندیکای کل دبیر او .کرد بزرگ

 ار تلخ روزهای این ما که امید این به دیگر زنان با او. نکشید مبارزه از دست

  ،1678 سال غذای اعتصاب. کردند سازماندهی را خود معدنچیان ؛دهیممی تغییر

 در ولیوی،ب تاریخ مسیر تغییر و دیکتاتوری فروپاشی در عطفی ینقطه عنوان به

 .است شده ثبت لاتین مریکایآ کارگری جنبش تاریخ

 ویس به جنبش حزب گذارانبنیان از یکی و سابق سناتور اسکوبار، فلیمان

 سال از ما که دموکراسی»: گفت دومیتیلا یادبود مراسم در ،(MAS)سوسیالیسم

  مورالس اوا جمهوررئیس «.است دومیتیلا لطف به کنیم؛می زندگی آن در 1682

 امزدن عنوان به را دومیتیلا و کرد اعلام ملی عزاداری روز سه دومیتیلا مرگ برای

 یك هب تواندمی دولت که مقامی بالاترین کرد؛ نامزد آند افتخارات از آند کنسول

 .کند اعطا بولیوی شهروند

  رکوب،س  استثمار، دستیهم از بولیوی انگیزغم تاریخ تصدیق دومیتیلا زندگی

 برای عادی مردم قدرت از نمادی همچنین اما است مردسالاری و  استعمار

 .است تغییر و اعتراض

 د؛ش معدنچی زنان یاتحادیه انگیزشگفت رهبر یك دومیتیلا  ،1660 یدهه در

 علیه مبارزه و خدمات و شرایط بهبود برای معدنچیان هایخانواده سازماندهی

-رن        ولتد CIA پشتیبانی با بارینتوس هوگو ژنرال دیکتاتوری سرکوبگری

 معدنچیان یمبارزه و اتحاد از René Barrientos (1966-1969) بارینتوس

 و گرفتندمی     جشن که حالی در جوان سن شب در را هاآن و کرد وحشت

  San Juanبازی آتش با هاگلوله بست؛ گلوله رگبار به هواپیما با رقصیدندمی
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 .رساندند قتل به را کودکان و زنان مردان، رحمی،بی با سربازان. شد مخلوط

 از او .ردک فوت شاکودک شکنجه، دلیل به. بود باردار او ؛شد دستگیر دومیتیلا

 سربازان که جایی برد؛ در به سالم جان «جوآن سان» 1667 آمیزخشونت کشتار

 که کردند شایعه و گشودند آتش شانفرزندان و همسران و معدنچیان روی به

 رد کروز سانتا هایکوه در گواراچه جنگجوی هایچریك از بخشی با معدنچیان

 و هازخم شد؛ شکنجه و زندانی او عام، و قتل آن از پس.  هستند  ارتباط

 هایبیماری و جسمی مشکلات عمر پایان تا هاشکنجه این از ناشی هایجراحت

 د؛آم کار روی دیگری دیکتاتور و یافت ادامه زمان. کرد ایجاد او برای را مزمنی

 مجمع در 1675 سال در دمیتیلا Hugo Bánzer (1971_1979)بنزر هوگو

 و زن معدنچیان یمبارزه صدای و کرد شرکت مکزیك در زنان المللیبین

 سال در: افتاد اتفاق نکردنی باوربه طور  سپس،.  شد منتقد زن فعالان ینماینده

 آغاز ار غذا اعتصاب و رفت پایتخت به دیگر، زن چهار با همراه دومیتیلا، 1678

 علیه معدنچیان دیگرِ زن چهار و دومیتیلا توسط که غذایی اعتصاب. کرد

 اعتصاب اینشد؛  آغاز( بود متحدهایالات حمایت تحت که دیکتاتوری)دولت

 کشور سراسر مردم توجه اعتصاب این. گرفت دست به را ملت یك یروحیه

 بدیلت دیکتاتور دولت علیه ملی یحمله یك به و کرد جلب خود به را بولیوی

 استارخو معترضان .پیوستند اعتصاب به وسوم بیست روز در نفر هزاران ؛شد

 شدند؛ کارگری هایاتحادیه رهبران برای عفو و زندانی معدن کارگران آزادی

 نفر هزاران اعتراض و مبارزه .عمومی انتخابات همچنین و معادن احیای

 ینهمچن بارریوس .کرد جنبش هایدرخواست پذیرش به مجبور را دیکتاتوری

 نقش از و شود جلب بولیوی معدن کارگران وضعیت به جهانیان توجه شد باعث

 به دولت ،روز 23 از بعد .کنند حمایت کارگری و سیاسی مبارزات در زنان مهم

 .یافت ادامه عدالتیبی اما داد تن معترضان هایدرخواست
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 لقب درست بازگشت؛ بولیوی به 1682 سال در و کرد زندگی تبعید در هاسال او

 30 اخراج و دولتی هایمعدن تعطیلی به که نئولیبرالی عظیم ساختار بازسازی از

 دادن شکل برای طولانی هایسال  او که معادنی شد؛ منتهی معدنچی هزار

 غم و هم تمام او عمر، آخر هایسال در .بود کرده سپری آن کارگران مبارزات

 هب سیاسی هایآموزش برای سیار آموزشی یمدرسه یك یتوسعه برای را خود

 رد جدید هاینسل به مردمی تاریخی و سیاسی آگاهی تا کرد متمرکز کارگران

 نتقلم کوچبامبا ساکن تهیدست مردمان بولیوی، بومیان و معترضان هایخانواده

 ماقدرت ،من مردم: »کرد صحبت بهتر دنیای یك برای امیدش یدرباره او. شود

 .«شوندنمی تسلیم هرگز هاآن ؛اندداده من به را

 «تیلادومی»نویسد می تیمپوس لس یسرمقاله در کوچبامبا یروزنامه که همانطور

 د؛بو دیگران بخشالهام که همانطور .بود گرستیزه ،زندگی مانند نیز مرگ در

 قرف در او .شد افراد از بعضی ناراحتی موجب وی انتقادی یروحیه و استقلال

 و اندوست یاری با و درمانی یبیمه بدون و بازنشستگی حقوق کاهش از ناشی

 .درگذشت MAS حزب سابق دولتی مقامات از برخی جمله از رفقا

 كی عنوان به روزمره مبارزات ینامهزندگی شرح  ،«بگویم سخن بگذار» کتاب

 چندین به و شد منتشر 1678 سال در سیاسی فعال و اتحادیه رهبر کارگر، مادر،

 فهرست در نوبل صلح یجایزه برای او 2005 سال در. است شده ترجمه زبان

 .شد نامزد «صلح برای زن 1000»

 یبخش اثر دهد؛می نشان را بولیوی هایچالش و امکانات تمام دیمیتلا زندگی

 ولتید قدرت روابط و نابرابری استثمار، با مقابله به مداوم نیاز جمعی، یمبارزه

 یتجربه. دارد یافتهسازمان مردمی هایجنبش درون حتی و خانه کار، محل در
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 رتغیی را تاریخ مسیر توانندمی عادی مردم چگونه که کندمی یادآوری ما به او

 1جهان. سراسر در مبارزان برای گرانبها است میراثیاین،  و دهند

 

 
 

 

 

 

 

                                                           

1 https://nacla. org/blog/2012/3/15/remembering-domitila-making-bolivian-

history 
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 رامونا فرمانده

   

 الگو و شد تبدیل انقلابی یك به که شکننده موجودی دهقان بود؛ یك زن رامونا

 خشیدهب امید جیاپاس بومیان ویژه به  مکزیکی، زن هامیلیون به که شد چراغی و

 .است

 دلاس کریستوبال سن قدیمی یمستعمره و قدیمی شهر  از که گردشگرانی

 دستیِ عصنای خیابانی فروشندگان با جیاپاس بازار در کنند؛می بازدید  کاساس

 همیشه. کنندمی ارائه فروش برای  را رامونا عروسك که شوندمی دوره محلی

 عروسك اما بوده فروش برای بومی محلی زنان لباس با ایپارچه هایعروسك

 یك اب سفید و سیاه بلوز یك با دهقان زنی است؛ جدیدی ینمونه رامونا فرمانده

 کیکود  یا دارد دوش بر ایاسلحه که شاصورت کردن پنهان برای قرمز دستمال

 تر است.محبوب اسب بر سوار همیشه رامونا اما دو، هر یا و آغوش در

 در 1656 سال در.  است مکزیك تتوزلی بومیان از فعال چریکی  رامونا، فرمانده

-روفمع او گفت بتوان شاید .شد متولد مکزیك لوررینزر آندرس سن نزدیکی

 مکزیك جیاپاس در (EZLN) زاپاتیستا بخشآزادی ارتش زنان میان در زن ترین

 صحبت رامونا فرمانده که زمانی اما بود مایا عضو و کوچك فرد یك او. است

 6 در رامونا  فرمانده .بود مرد چریك جنگجویان یهمه از تربرجسته ؛کردمی

 نام .درگذشت کلیه نارسایی علت به مکزیك کریستوبال سان در  ،2006 ژانویه

. تاس ناشناخته هنوز او انقلاب از قبل زندگی جزئیات و رامونا فرمانده واقعی

 ارامون فرمانده فعالیت یحوزه اما نبود مریکاآ یمتحده ایالات اهالی از او گرچه

 هب بود؛ متحده ایالات هایسیاست و مکزیكـ  متحده ایالات روابط درگیری

 .دش زاپاتیستاها قیام موجب که نفتا پیمان شدن بسته از پس خصوص

  جیاپاس در شورش شارزمانهم سایر با همراه انقلابی مارکوس که وقتی

 گروه هم با هاآن. شد ملحق او به مستقیماً ؛کرد آغاز1664 سال در را مکزیك
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 را شدمی نامیده (Zapatista EZLN) جیاپاس ملی آزادی ارتش که چریکی

 بومیان لابیانق یکمیته زاپاتیستا، ارتش در رهبری سطح بالاترین.  کردند رهبری

(CCRI)فرمانده. است مناطق و جوامع سازماندهی مسئول که است مکزیك 

 سن شهر هایشورش رهبری او. بود بومیان انقلابی یکمیته عضو رامونا

 سمیتر به آنان یخواسته ترینمهم داشت؛ عهده به را کاساس دلاس کریستوبال

 قنامهتواف به اعتراض که بود زمانی در چیاپاس مردم برای بومی حقوق شناختن

 شد.می ترگسترده روز هر (NAFTA) شمالی آمریکای آزاد تجارت

 ریقط از اغلب بومی زنان این .کردند ایفا هازاپاتیست قیام در را مهمی نقش زنان

 اآشن بودند؛ شده تشکیل چیاپاس هایجنگل در چریکی هایگروه با شوهران

 اطارتب در هاچریك با خود هاآن. یافت را مستقلی مسیر آنان ارتباط اما شدند

 چریکی ارتش در هاآن شوند؛ مطلع شانشوهران که این از قبل اغلب و بودند

 در 1664ی ژانویه 1 در EZLN. داشتند( درجه)رتبه و وظایف

 چهار هاآن .شد صحنه وارد شیپور و دهل با (Sylversternacht)سیلورس

 ،امینظ هایسربازخانه تصرف گرفتند؛ دست به را مکزیك جنوب در عمده شهر

. ودندب مست مستِ سربازان از بزرگی بخش زیرا کرد زدهشگفت نسبتا را هاآن

 دلاس کریستوبال سن شهر شافرمان تحت یدسته با همراه رامونا فرمانده

 .بود    ماریا آنا یعهده به نظامی عملیات یفرمانده. کردند تصرف را کاساس

 دست از را خود جان نفر 150 حدود آن در که درگیری و جنگ روز 12 از پس

 در هازاپاتیست و رامونا مارکوس، اما رسید پایان به موثر طور به شورش دادند؛

 باقی بالقوه سیاسی جنبش یك و قوی لابیِ گروه یك عنوان به لاکاندن جنگل

 .ماندند

 عنوان به که بود رامونا این و شد مذاکره به مجبور دولت 1664 یفوریه در

 سان کلیسای به مکزیك دولت با صلح مذاکرات دور اولین برای نماینده
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 با را شاصورت و پوشیده لباس مارکوس سبك به او. شد فرستاده کریستوبال

-ریزه"  را او هارسانه. کردمی پنهان را شاصورت و سر که بود پوشانده کلاهی

 .  نامیدند "جنگجو اندام

 کرد دریافت کلیه پیوند یك و بردمی رنج کلیه جدی بیماری از او ،1666 سال تا

 دولت ممنوعیت یك با بود؛ ضعیف و بیمار چند هر  سال، همین اکتبر در اما

. افتی حضور بومی ملی یکنگره یك برای مکزیکوسیتی در و کرد مخالفت

  فعالیت که شرطیه ب اما کند تحمل را EZLN که است آماده کردمی ادعا دولت

 . شود خارج  جیاپاس جنگل از و نکند نظامی

 هواداران ؛داشت حضور بومیان یکنگره برای مکزیکوسیتی در او که زمانی

 یهمه از حمایت و اطمینان برای نفری هزار 100 ارتش یك هازاپاتیست

 میناناط تا دادند تشکیل فرمانده اطراف در امنیتی محافظ یك ،زندگی هایجنبه

 از عدب .شد داده گل کنگره گلدان از او به و شودنمی دستگیر او که شود حاصل

 مکزیکوسیتی گسترده مرکزی میدان در نفری هزار 100 جمعیت برای او آن،

 گفت و کرد اشاره هاآن به «.!است بس ردیگ»: گفت هاآن به او. کرد سخنرانی

 بیمارستان  اش،خانه روستای تریننزدیك  لاررینزر، د آندرس سن شهر در که

 ساعت 12 مدت به درمان برای تا هستند مجبور بومی مردم و ندارد وجود هنوز

 . کنند رویپیاده

 :است شده تعریف اساس این بر هازاپاتیست بخشرهایی ارتش اهداف

 نحصرم ایدئولوژیك دیدگاه یك چیاپاس، بومی جوامع ثیرتأ تحت چریکی ارتش

 نبشج با  داری،سرمایه ضد و مارکسیست .است کرده تعریف خود برای فرد به

 ضد و استعماری ضد یمبارزه ملی، آزادی. است شده مخلوط بومی آزادسازی

 کلش اساس آن بر هازاپاتیست بنیاد که بودند حیاتی عنصر سه ،داریسرمایه

 یاسیس و اجتماعی ستم و ظلم علیه زنان یمبارزه با باید مبارزات این اما گرفت
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 بومی زنان .شدمی ترکیب جامعه کل از حمایت منظور به بومی روستاهای در

 ستندتوانمی فقط که بودند کوچکی کشاورزان شان،همسران مانند مایا، روستاهای

 و قرض با هاآن از بسیاری. کنند تولید ماندن زنده برای را شاناولیه نیازهای

 .  بودند  آمده در زمین مالکان اسارت به  بدهی

 رامونا .بود پیشرو زنان حقوق فعالان از یکی زاپاتیستاها، قیام از پیش رامونا

 طرف که دانستمی و کرد ترک شهر در هنگام زود کار برای را خود روستای

 از او ها،زاپاتیست ینماینده عنوان به .است شهری استثمار و ستم ،دیگر

: کرد قاعدمت هازاپاتیست به پیوستن برای را زنان و کرد بازدید بومی روستاهای

 است همم هاآن مشارکت ،بد وضعیت این تغییر برای که دریافتند نهایت در زنان»

 «!است راه این در زنان منافع. ندارد وجود عدالت به رسیدن برای دیگری راه و

 در. کرد یکی را هاخانواده و روستاها داخل در زنان و بومی جوامع مبارزه امونار

 شرح هب قانون این مفاد. شد نوشته زاپاتیستا «زنان انقلابی قانون»  ،1663 سال

 :است زیر

 راه در دارند حق سیاسی وابستگی یا رنگ ریشه، نژاد، به توجه بدون زنانـ 1

ند؛ کنمی انتخاب خود پتانسیل و اراده اساس بر که نحوی به سیاسی مبارزه

 . کنند شرکت

 . باشند داشته ایعادلانه دستمزد و کنند کار که دارند حق زنان ـ2

 رگبز را هاآن چگونه و داشته فرزند چند که بگیرند تصمیم دارند حق زنانـ 3

 . کنند

 آزادانه انتخاب صورت در و داشته مشارکت اجتماعی امور در دارند حق زنانـ 4

 . بپذیرند را مسئولیتی هایپست دموکراتیك، و

 . دارند خود تغذیه و سلامت به را خود خاص توجه حق شانفرزندان و زنانـ 5

 . دارند تحصیل حق زنانـ 6
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 ازدواج به مجبور و کنند انتخاب آزادانه را خود زندگی شریك دارند حق زنانـ 7

 . نباشند

 هاغریبه یا خویشاوندان توسط ،جسمی شتمِ و ضرب مورد نباید زنی هیچـ 8

 . شودمی مجازات شدیداً ،تجاوز به اقدام یا تجاوز. گیرد قرار

 را رهبری هایموقعیت مسلح، ارتش در و ارتش سازمان در توانندمی زنانـ 6

 . کنند حفظ

 اعمال زنان بر انقلاب مقررات و قوانین در مندرج تعهدات و حقوق تمامـ 10

 .شوندمی

 دانشجویان به پیامی ،زن جهانی روز مناسبت به رامونا فرمانده 1667 مارس در

 :است آمده چنین پیام این در. فرستاد مکزیکوسیتی دانشگاه

 

 

 همراهان و همراه دانشجویان

 بخشآزادی ارتش برای .شد گرفته جشن زن المللیبین روز مارس 8 روز»

 طریق زا بلکه  سلاح، طریق از تنها نه. است مهم بسیار زنان یمبارزه زاپاتیستا

  ندک تغییر ما وضعیت روز یك که است این ما امید. جامعه سیاسی سازماندهی

 . شود برخورد کرامت و عدالت احترام، با زنان با تا

 کودکانی دتعدا بر گیریتصمیم حق ما که گفتند زاپاتیست زنان 1664 ژانویه 1 در

 مسائل در که داریم حق ما داریم؛ کنیم، مراقبت توانیممی و خواهیممی که را

 اریم،د همسر انتخاب حق ما باشیم؛ داشته ولیتمسئ و کنیم شرکت خود یجامعه

 مشت و ضرب مورد تواننمی را ما از کدامهیچ شویم؛ ازدواج به مجبور کهاین نه

 یا انوادهخ توسط تجاوز به قصد یا تجاوز کرد؛ تهدید فیزیکی طور به یا داد قرار

 .شودمی مجازات هاغریبه
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 که یبوم زنان بر که جنایاتی و عدالتیبی  ؛دانیدمی را کشاورزان وضعیت شما

 به توجه با دیکتاتور دولت که روز هر. است حاکم کنندمی زندگی ما کشور در

 ترسخت وضعیت این دهد؛می ادامه ثروتمندان از حمایت به هایشسیاست

  ه،روزان خشونت  بیکاری،  پرورش، و آموزش فقدان قربانیان  زنان، ما. شودمی

 . هستیم بدی بسیار سلامتی وضعیت در همچنین

 لاشت پوستانسرخ( دهکده)پائوبوس خودمختاری برای ما که است دلیل همین به

 این زا بیشتر و باشد خودمان دستان در مانزندگی کنترل خواهیممی ما. کنیممی

 پیش سال 500 از کودکان و زنان مردان، مسیحیان، از نفر هامیلیون. نبریم رنج

. دندش بدبخت یا کشته ،اسلحه خشونتِ با ما اجداد از نفر هامیلیون. اندشده فدا

 ایبر  وراکروز، چیواهوا، سونورا، پوبلا، هیدالگو، گاررو، چیاپاس، از نفر چند

 !اند؟شده قربانی پول قدرت

 ما بعد، به آن از و! همه این است کافی: زدیم فریاد ما 1664 ژانویه 1 در

 سر اب  ؛کنیمنمی آب زیر اردک مانند را خود سر مکزیکی( بومیان)سرخپوستان

 .کشیممی زیر به را دولت و بینیممی را جلو برافراشته

 همه برای را مکزیك ما که جاآن از. ندارد او و داریم شایستگی ما که چرا

 ما که جاآن از. خواهندمی کمی یعده برای فقط را مکزیك هاآن و خواهیممی

  ن،سرخپوستا بهترین هاآن برای که حالی در کنیم؛ زندگی صلح در خواهیممی

 یدبا چگونه که دانیممی مکزیك سرخپوستان ما. هستند مرده سرخپوستان

 ما. دهیم ادامه هایمانفداکاری به که دهیم اجازه خواهیمنمی ما  کرد؛ مقاومت

 خواهیممی و شد خواهیم برنده ما. داریم تاریخ و دلیل  عدالت، خود کنار در

 «.کنیم آماده شما همه با را مکزیك
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 سان به بازگشت مسیر در کلیه تومور اثر در 2006 سال در رامونا فرمانده

 1.ودب گرفته خود ارتش با پیش سال دوازده که شهری ؛کرد فوت کریستوبال

 

                                                           

  1

http://almalopez.com/projects/ChicanasLatinas/ramonacomandante1.html 

http://linkswende.org/comandante-ramona/ 

http://www.struggle.ws/mexico/ezln/1997/romana_at_uni_mar.html 
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 زبان و جنسیت

 سمیرا قنبرنژاد

 

ا هفتاد میلادی ب یهمطالعات مربوط به نسبت میان زبان و جنسیت از اوایل ده

آغاز شد. پیش « 1675 ،موقعیت زن زبان و» 1برانگیز رابین لیکافبحث یمقاله

شناسان پی به های زبان زنان و مردان، زباناز آن و از ابتدای بررسی ویژگی

 ،ها در برخی از جوامعهای زبانی میان این دو جنس برده بودند. این تفاوتتفاوت

توجه و قابل اندک و در حد واژگان و اصطلاحات هستند اما در جوامع دیگر 

ند. شومی    نیز  ـدستوری و آواییدیگر زبانی ـ ترند و شامل سطوح اساسی

( در کالیفرنیا شامل Yanaکند زبان یانا )( ادعا می1626)  2سپیر برای مثال،

های خاصی است که تنها به هنگام کاربرد زبان توسط زنان یا خطاب به صورت

( در مورد زبان 1671) 3دیگر توسط دیکسون ینمونه شوند.زنان استفاده می

( در کوییزلند شمالی در استرالیا گزارش شده است. Dyirbalمردم دیربال )

معمول این مردم است توسط هر دو جنس  یزبان روزمره( که Guwalگووال )

 باشد، یا زن حضور داشته ،او اما اگر فردی مرد باشد و مادرزنِ شوداستفاده می

                                                           

1 Robin Lakoff 
2 Edward Sapir 
3 R. M. W. Dixon 
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استفاده « 1مادرزن/ شوهر» یشد؛ از گونهرشوهرش حضور داشته باباشد و پد

گان ولی واژ مشابه گووال است؛ ،شناسی و دستورگونه به لحاظ واجاین کند.می

مادرزن/ شوهر  یبه گونه حال، هر دو جنسبا این  باشد.آن کاملاً متفاوت می

 (. 2015 2دسترسی دارند )به نقل از وارداف و فولر

رای شناسان باز دلایلی است که برخی از زبانی دیکسون گویای یکی نمونه   

های زبانی متفاوتی برای زنان و مردان وجود دارد که چرا گاهی گونهتوضیح این

تابو عنوان  یهای متفاوت را پدیده( عامل این گونه1664) 3یسپرسن اند.برشمرده

که  است های زبانی میان زنان و مردان به این دلیلکند. بر این اساس، تفاوتمی

است. از دیدگاه مدرسی  جنس دیگر منع شده یهر جنس از کاربرد گونه

ان زبافات واژگانی زنان و مردان فارسیرسد بخشی از اختل(، به نظر می1361)

ان موارد در سطح واژگ یالبته تابو در همه باشد.تابو می یهم معلول همین پدیده

آوایی یك زبان هم مشاهده نظامو ممکن است تأثیر آن در سطح کند عمل نمی

/ نیستند و از این z( مجاز به استفاده از واج /Zuluشود. برای مثال، زنان زولو )

-هایی که دارای این واج باشند در گفتار آنان دچار تغییر میرو، واژه

شوند)یسپرسن به نقل از مدرسی، همان(. وارداف و فولر )همان( همچنین اذعان 

ود با زنان شکند و باعث میتقریباً همیشه بر گفتار زنان عمل میکنند که تابو می

خواهی از نظر جوامع رفتار شود که مغایر اصول  برابری ایاین جوامع به گونه

 دیگر است. 

ر ی و آماری باقدام به انجام مطالعات کمشناسان در این میان، بسیاری از زبان   

آماری به روش علمی نشان دادند که روی متغییر جنسیت کردند. این مطالعات 

                                                           

1 Mother-in-law 
2 Ronald Wardhaugh & Janet Fuller 
3 Otto Jespersen 
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واند تمیان جنسیت و رفتار زبانی همبستگی وجود دارد و بنابراین، جنسیت می

گر بخشی از تنوع زبانی در یك جامعه باشد. مطالعات انجام شده به طور توجیه

دهند که زنان نسبت به رفتار زبانی خود و نسبت به کاربرد آن دسته کلی نشان می

های زبانی که دارای اعتبار اجتماعی بالایی هستند، بیش از مردان از ویژگی

های زبانی کم ارزش و غیر معتبر نیز بیشتر از مردان حساسیت دارند و از صورت

له با توجه به نقش مؤثری که زنان در تربیت این مسأپرهیز دارند)مدرسی، همان(. 

و طوری که زنان را پیشرکند. به های بعدی دارند، اهمیت بیشتری پیدا مینسل

 است. های زبانی معتبر کردهدر جهت گسترش مؤلفه

انتقادهایی را به این نوع  ،ز سوی دیگر، برخی از پژوهشگران این حوزها   

ها کند که این یافته( بیان می1668) 1مطالعات وارد دانستند. برای مثال، کامرون

بانی هستند که میان رفتار ز متعلق به سنت مطالعات تجربی و تنها نشانگر این

تفاوت معناداری وجود دارد. اینکه مشاهده کنیم،  ،زنان و مردان به لحاظ آماری

شمارش کنیم و نمودار آماری بکشیم کافی نیست بلکه نیاز است که بر مبنای 

ی ای اجتماعپردازی شود. در این زمان، نیاز به تدوین نظریه، نظریههااین یافته

بان موجب تحولی در مطالعات زبود که سبت میان زبان و جنسیت برای تبیین ن

د از و متأثر شبود زمان و جنسیت شد. ناگفته نماند که این تحولات تقریباً هم

تغییر دیدگاه نسبت به مقوله جنسیت بر اساس آرای فیلسوف این حوزه، یعنی 

فرد انجام چه آن ی. تحلیلگران از آن پس به جنسیت به مثابه2جودیت باتلر

چه فرد ذاتاً دارد. از این دیدگاه، جنسیت کنشی پرداختند و نه آنمی ،دهدمی

 تواند مکرراً تولید و بازتولید شود.اجتماعی است و مانند هر کنش دیگری می

                                                           

1 Deborah Cameron 
2 Judith Butler 
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 اولین آثاری بود که به چرایی تفاوت ءِجزـ اثر لیکاف ـ که ذکر آن در بالا رفت   

؛ بازگو آیداش برمیطور که از نامت. این اثر، همانگفتار زنان و مردان پرداخ

. کندشان را در جامعه آشکار میموقعیت ،آن است که چگونه زبان زنان یکننده

ود. شفرودست شمرده می ،موقعیتی که به طور کلی نسبت به موقعیت مردان

که هایی مؤلفهبسیاری از    نامیده شد زیرا  1رویکرد لیکاف بعدها مدل نقصان

ای همانند عدم اطمینان در گفتار، کاربرد پرسش ،شمردمیوی برای زبان زنان بر

واژگانی محدود   یو داشتن دایره رویابزارهای طفره ، آهنگ خیزان،2ایضمیمه

دهند که زبان زنان در مقایسه با هنجار زبان مردانه ناقص به امور خانگی نشان می

های زبانی و عدم اطمینان در گفتار ن صورتکند که ایاست. لیکاف استدلال می

موقعیت اجتماعی فرودست و نقش متزلزل و  یو تقویت کنندهمنعکس کننده 

های زبانی زنان و مردان ثبات زنان در اجتماع است. از این دیدگاه، تفاوتبی

 های اجتماعی است.یکی از نتایج نابرابری

گاه شناسان شروع به نقد دیددیگر زبان «زبان و موقعیت زن»اندکی پس از تألیف 

مطالعاتی کردند. تحقیقات تجربی نشان دادند  یحوزهلیکاف و نیز گسترش این 

زومًا ل دانست؛می   های زبانی که لیکاف مخصوص زنان که بعضی از این ویژگی

شوند و در میان مردان هم رواج دارند )وارداف و فولر، محدود به زبان زنان نمی

درمورد زبان در  (1680)4و اتکینز 3. با این حال، پژوهشی که توسط ُابارهمان(

وان های زبانی عننشان داد که این زنان نیستند که لزوماً از مؤلفه دادگاه انجام شد؛

بلکه کسانی هستند که به لحاظ اجتماعی/  کنندشده توسط لیکاف استفاده می

اهمیت کار لیکاف در این است  ارای قدرت کمتری هستند. بنابراینسازمانی د
                                                           

1 Deficit Model 
2 Tag Question 
3 William M. O’Barr 
4 Bowman K. Atkins 
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ر واقع، د شود؛گفتاری که در ارتباط با زنان شمرده می یکند شیوهکه تأیید می

 مربوط به عدم قدرت است.

 ،شود. این رویکرداز رویکرد نقصان منتج می 1دین ترتیب رویکرد سلطهب   

-تفاوت دهد. از دیدگاه سلطه،روابط قدرت میان دو جنس را مورد توجه قرار می

های قدرت در جامعه است. بر این اساس، بازتاب تفاوت ،های زبانی دو جنس

 ود.شمی اجتماعی مردان، به هنگام گفتگو با زنان بازتولید  یسلطه قدرت و

ه در د ککنادعا می ؛است این رویکرد صورت گرفته یتحقیقاتی که بر پایه

یشتر از پرسند، بتر سؤال میهای بیناجنسیتی، زنان نسبت به مردان بیشمکالمه

اده گفتگو استف یر ترغیب افراد برای ادامههای توجه به مکالمه به منظونشانه

شان قطع شود، اگر سخن کنند واستفاده می« ما»و « شما»کنند، بیشتر از ضمایر می

نند، ککنند. در مقابل، مردان بیشتر سخن دیگران را قطع میعتراض میاکمتر 

و را کنند موضوعات گفتگترند، سعی میتوجهکنند، بیو جدل میبیشتر بحث 

، به نظر ترجامعبه بیانی   ند که اظهارنظرهای قاطعانه بکنند. اکنترل کنند و مایل

شان در گفتگوها، غالباً روابط قدرتی رسد که زنان و مردان در الگوهای تعاملیمی

 ند و زنانیگرگذارند، با مردانی که سلطهکه در جامعه وجود دارد را به نمایش می

رکه سلطه زبان »کتاب  ینویسنده، فمینیست و 2پذیر. از نظر سپند

د زیرا ثیری بگذارناند بر زبان تأتوانسته، زنان در طول تاریخ نمی«1680مردساخته

گر زبان، اندیشه و است و این گروه سلطه زبان همواره تحت کنترل مردان بوده

اند. حتی تجارب خاص زنانه نیز در بسیاری اوقات از دید تولید کرده واقعیت را

است که از « مادر شدن»های وی مفهوم اند. یکی از مثالمردانه توصیف شده

                                                           

1 Dominance Approach 
2 Dale Spender 
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ود. شممکن برای یك زن توصیف می یربهترین تجبخشسوی مردان رضایت

 است. های به دنیا آوردن بچهاین توصیف، در واقع، تحریفِ دردها و سختی

تر نشان دادند که این الگوهای تعاملی بیش از های جامعبا این حال، پژوهش   

این باورند که پژوهشگران این  اند. منتقدان این رویکرد برحد تعمیم داده شده

نظر  را در 1ای اساسی، یعنی بافتاند و مؤلفهانگاری شده، دچار ساده رویکرد

تمام افراد یك جامعه همواره یك نقش در اجتماع گونه نیست که این اند.نگرفته

ها، چه خصوصی چه عمومی، به یك شیوه سخن داشته باشند و در تمام بافت

برای  همگانی یی یك نظریهترتیب، رویکرد سلطه نیز در ارائه بگویند. بدین

 تبیین تفاوت گفتار زنان و مردان با شکست مواجه شد.

مطرح  2سلطه، رویکرد دیگری به نام رویکرد تفاوت زمان با رویکردتقریباً هم   

فهمی: زنان و مردان به هنگام تو کلاً نمی»فروش  ردر کتاب پُ 3شد. دبورا تانن

را زیگویند می    کند که زنان و مردان متفاوت سخن استدلال می« 1661 گفتگو

 ،اجتماعی شدناند و در جریان فرهنگ متفاوت پرورش یافتهو خردههرکدام در د

رو، به از این جنسان خود صحبت کنند.اند که تنها همانند همهر کدام آموخته

 این رویکرد، دیدی برابر نسبت شوند.دلیل عدم درک متقابل، دچار سوءتفاهم می

گر را دی یی گفتار یك جنس را هنجار و گونهبدین معنی که گونه به زبان دارد.

داند. ادعای اصلی تانن این است که بر نجار نمیبه دلیل تفاوت، انحراف از ه

اساس این تفاوت فرهنگی، زنان و مردان در گفتگو اهداف متفاوتی را دنبال 

ه کدلی و تداوم گفتگو هستند، در حالیکنند؛ زنان به دنبال ایجاد وحدت، هممی
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 مردان در جستجوی استقرار سلسه مراتب و پایگاه. این تفاوت در هدف، موجب

 شود. ها میدم درک متقابل و مشکلات ارتباطی میان آنع

 منتقدان این رویکرد معتقدند تأکید زیاد بر تفاوت در عین برابری باعث شده   

ای، تبیینی راحت ارائه شود. به باور آنان، پیچیده یاست که برای چنین مسأله

نگاشت. ا قدرت را نادیده یتحلیل گفتگوهای بیناجنسیتی، مسأله توان درنمی

ن تنها درو ،نیز، اینگونه نیست که تمام تعاملات و مراحل اجتماعی شدن افراد

ند، کمردانه را رد نمی یکه سلطهگروه همجنس صورت گرفته باشد. تانن با این

ز حدی همین پرهی آورد. از نظر برخی منتقدان، احتمالاً تابرای آن توضیحی نمی

وضوع بغرنج ِروابط قدرت میان دو جنس باعث محبوبیت این از پرداختن به م

 )وارداف و فولر، همان(. کرد شده استروی

عامل های پویای تچهارمین و واپسین رویکرد، به دلیل تأکید و توجه به جنبه   

پژوهشگران این رویکرد از منظر ساختگرایی  شود.میخوانده 1رویکرد پویا، زبانی

نگرند. بنایراین، هویت جنسیتی را به ان و جنسیت میبه موضوع زب 2اجتماعی

اجتماعی ثابت و از  یمقوله گیرند و نه یكدر نظر می 3عنوان ساختی اجتماعی

های اجتماعی یك جامعه بر اساس تجارب گونه که واقعیتشده؛ همانتعیینپیش 

د و تولی ،روندهیندی پویا و پیشهای اجتماعی، همانند فرآو دانش افراد یا گروه

(. به قول 2013 4شوند و موجودیتی ذاتی و طبیعی نیستند)کوتسبازتولید می

                                                           

1 Dynamic Approach 
2 Social Constructionism 
3 Social construct 
4 Jennifer Coates 



 کانون مدافعان حقوق کارگر                                          مارس/ روز جهانی زن  8ی نامهویژه

 

28 

 

« اجرا کنندگان»بایست به عنوان می(، کاربران زبان 1687) 1وست و زیمرمن

 جنسیت نگریسته شوند، نه دارای جنسیتی ایستا و متعین.

 

 بندیجمع

مابقی  شد؛ رد سلطه حلزمان در رویکهمان به غیر از رویکرد نقصان که در

شان وجود مرز مشخصی میان در واقع رویکردها هنوز طرفداران خود را دارند؛

یك بهره ببرد. این  ندارد و هر پژوهشگری بسته به نیاز، ممکن است از هر

تبیین  و رویکردها هر کدام نشانگر تلاش برای توصیف رفتار زبانی زنان و مردان

 رویکردهای جدیدیاند. این مطالعات همراه بودند با نسبت میان زبان و جنسیت

مطالعات جنسیت منجر به تعریف جدیدی از جنسیت شد و نیز،  یکه در حوزه

همراه بودند با مبارزات زنان برای رسیدن به برابری اجتماعی و با تحولاتی که 

 یآن زمان که لیکاف در دههوقوع بود.  در جامعه در مورد جایگاه زن در حالِ

 یگفتمان غالب در جامعه نوشت؛را می زن یتعزبان و موقهفتاد میلادی کتاب 

(. نگرش سلطه 2013 2)ن.ک. هلمز آمریکا این بود که جایگاه زن در خانه است

ی ی مشاهدات رفتار زبانی، که جزئپایه به تفاوت زبانی میان دو جنس در واقع بر

یا  وچرا زنان نسبت به گفتار ـ بود. مبتنی  رفتار اجتماعی زنان و مردان است؛ از

ر ها انتظار رفتاخود حساسیت بیشتری دارند. زیرا احتمالاً جامعه از آن رفتارِـ

را دارد؛ فرودست باید مؤدب باشد. مضاف بر این تحولات، فشارهای « بهتری»

 رد.زدایی صورت بگیجنسیت ،هاهای فمینیستی موجب شد در برخی زبانگروه

ر رد برای زبان قراریزی خُامهاین اوصاف، این تغییرات که در سطح برن یبا همه

                                                           

1 Candace West & Don Zimmerman 
2 Janet Holmes 
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 زده را اصلاح کنند. به قولجنسیت یجامعهتوانند کل یك به تنهایی نمی ؛دارند

ل ها تبعیض ناعادلانه قائوارداف و فولر )همان(، این زبان نیست که میان جنسیت

بانی، کنشی اجتماعی است و بلکه این مردم یك جامعه هستند. کنش ز شودمی

-نسیتتا هنگامی که ج را تغییر داد. بنابراینبرای ایجاد تغییر زبانی باید جامعه 

بازتاب آن را همچنان در رفتار آنان،  پاک نشود؛ زدگی از اذهان مردم یك جامعه

 و به تبع، در رفتار زبانی آنان خواهیم دید.
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 «زن روانکاوی» یا «زنانگی»، «بودن زن» یا «بودن زن ستایش در»
 

 وندقلی رامین

 

ــاموس، :نَقَببی یکبب  ــالاری ن ــتثمار و مردس ــان مضــاعف اس ــه در زن  یجامع

 .داریسرمایه

 یرابطه در که گرددمی اطلاق زنانی تمام به محارم معنای به «ناموس»

 اطلاق مردان مورد در واژه این؛ هستند مرد یك به نسبت خاصی خویشاوندی

 مرد ناموسِ است. من ناموس ،مرد فلان گویدنمی زنی وقت هیچ مثلاً شودنمی

 نیز مرد مردیِ و است مرد خاص حریمِ ،زن کههمچنان اوست خاص حریم

 نقانو چیزی هر از قبل محارم قانون رواین از .است حریم این حفظ بر مبتنی

 .«گیردمی منشأ ناموس از قانون»:گفت چنیناین شودمی کل در .است مذکر

 نبرگرداند معنای به حقیقت در کهنه، قانون نفی و داریسرمایه نظام نفی آیا

 ،داریسرمایه نظام در حقیقت در نیست؟ دیرینه زنِ حقیقیِ یشدهگم ناموس

 لیهع جدید نظام قانونی بی که دارد وجود جاییآن ،قانون بلکه ندارد وجود قانون

 .کند جایگزین را خود داریسرمایه نظام

 «زنانه زبانِ ازخودبیگانگیِ» :دوم نقی

 ودخ یاولیه زبانِ کردن گم با زن؛ ندارند خود آن از زبانی زنان، ایریگاری نظر از

 ایریگاری .دشومی تکلم در سردرگمی دچار زبان، یمردانه الگوی از پیروی و
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 که یوقت مثال طورهب)داندمی معانی تعدد از ناشی را زنانه زبان در معنا ناپایداری

 دیگر یجنبه از ـ ناموس مردانگی، و غیرت باشد؛ مرد بایستی آدم شودمی گفته

 هم آن زنانه زندگی کل در این و شودمی قاصر زن زبانِ جااین (.غیره و زنا حیا،

 زنانه زبان قالب در زن مضاعفِ خودبیگانگی از باعث داریسرمایه یجامعه در

 همردسالاران یجامعه قیمومیت در نیز زبان که بگویم خواهممی .شودمی متجلی

 زمانمه تواندمی نیز زبان خودبیگانگیِ از و شده کالا تنِ خودبیگانگی ازاست؛ 

 سیمون .ترندخودبیگانه از بیشتر زنان مردان، خلاف بر که انگار بیفتد؛ اتفاق

 هاییاشتکم و تهوع یعنی کرد عنوان را «نوع مقابل در ارگانیسم طغیان» دوبووار

 دیگری خانگی یماده هیچ مورد در افتدمی اتفاق بارداری اول هایماه در که

 اعتراض یمثابه به استفراغ که انگار: گویدمی او .انسان جز شودنمی مشاهده

 رغمبه .است او دیگر نشانه خوردن رپُ که گونههمان است؛ امروزی زن زبان

 یربازد از زن زنانه، زبان آفرینش طرفداران دیگر و ایریگاری سفارش و توصیه

 نظر مورد زنانه زبان سیکسو.)زد خواهد و زندمی حرف بدن زبان با همچنان

 .کرد ریزیپی را زنانه نوشتار نظریه اساس و داد تسری نوشتار به را ایریگاری

 ملموس هایویژگی جمله از مفرط گراییاحساسات کلمات، با بازی شاعرانگی،

 بلکه بانز با نه او شده، نفی تنِ نمایش در اما آشوبدمیبر زن (.نوشتارند گونهاین

 .استخ اهدبرخو مبارزه به خود جسم و تن با

 به گاهجلیت هیستری که بگوییم نیست بهتر آیا امااست  «بدن زبانِ» هیستری،

 فتگ شودمی آیا است؟ زنانه بدن یشدهسرکوب زبان رقصناکِ یدرآمده نمایش

 ت؟سا تنانه و زبانی یشده خودبیگانه از رخداد در فرد سرکوبِ هیستری، که

ــه ــتری،" بل ــان هیس ــانگی نش ــتازخودبیگ ــتری ،"س ــاد هیس ــه نم  یجامع

 .ستمردسالاری
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 «همیاری و رقابت مرد، و زن آنتاگونیستی تضاد» :سوم  نقی

 ،ارگرک یطبقه و دارسرمایه یطبقه بین تضاد داریسرمایه یجامعه در کههمچنان

 تضاد نیز مرد اب زن آشتی همیاری، و رقابت بین؛ است( ناپذیرآشتی)آنتاگونیستی

 از نیز را خود ،(زن یعنی)دیگری حریم کردن آزاد با مرد».دارد وجود آنتاگونیسم

 .کندمی زادآ را خود زن، ساختن آزاد با مرد« .آورددرمی بودگی ناآزاد محدودیت

ــتی زن ــود چیزواره بایس ــودآور، چیزی و تن به مبدل ش  و ادا طریقت از س

 ،بوتاکس و پروتز میکرو، مانند جراحی هایعمل با یا بدنی هاینمایش اطوارها،

 رایب را خود دیگر، یشده چسبانده خود به ابزارهای و پیرسـینگ و اکسـتشـن

 یجامعه برای شاارزش از صـــورتاین غیر در بیاراید شاتن ســـودمندیِ

 شتنگذا نمایش به با بایستی نیز مرد کههمچنان. شد خواهد کاسته مردسـالاری

 نمایش به کالایی دیگرگونگیِ نماد در را زیبایی نقش ،خود مقاومتِ و قدرت

 نماد در مثلاًگردد؛  تبدیل سودآور موجودی به تا دهد انجام وارهدلقك یدرآمده

 یهزینه و خرج دلار میلیاردها که اســت مهم چنان آیا ...قدرتمند ورزشــکاران

 اب دیگری ســر بر مشــتی! ببرند؟ ســر بالای را ایوزنه مثلاً که شــودمی افرادی

 ا،هبیلدینگبادی در و !زنند؟ زمین به را دیگری پشت! آورند؟ وارد تمام قدرتِ

 مرد آن از ورزش انگار جهتی از؟! زنند خود به افزایشی یبیمارگونه هایحجم

 به حتی زن ،آن در که ژیمناســتیك یا یخ روی اســکیِ مثل هاییورزش ؛اســت

ــبت بهتری انعطاف از عملکردیلحاظ  ــت برخوردار مرد به نس  نادیده نیز اس

ــد خواهد گرفته  ارجحیت قدرت ،ورزش در خب گفت خواهند وقت آن .ش

 !زیبایی و انعطاف به دارد

 یکی آن، «همیاریِ» شکل نه پذیردمی «رقابت» در را چیز همه مردسالاری نظام

 مرد و زن همیاری با یخ روی اسکی ینفره دو ورزش ،هاورزش زیباترین از
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 تا ودشمی تبدیل رقابت به نیز ورزش این داریسرمایه نظام در که البته؛ است

 .گردد سود به تبدیل

 در .است همیاری دیالکتیك مقابل در و هارقابت نفی مرد، و زن پیوستگیهم

 یالکتیكد به ،رقابت نفی با شودمی رقابت به تبدیل چیز همه داریسرمایه نظام

 انیزندگ یهمه در بلکه ورزش در فقط نه رقابت که البته. رسید خواهیم همیاری

 .کندمی پیدا نمود زنان زندگانی مخصوصاً و بشر ابعاد و

 

 «پدرسالاری به مادرسالاری کمونی دوران از گذر» :چهارم نقی

 رهاین مقابل در نرها فرمانروایی بلکه رانندنمی فرمان هاماده بر نرها ،طبیعت در"

 ".است دیگر

 بازداری اتنه را آن علت که فرویدی تابوی و توتم تعریف راستای در رید ایولین

 رددا ایدوگانه  ممنوعیت و بازداری تابو که رسدمی این به ؛دانستمی جنسی

 وراکیخ بازداری بلکه، گفتمی فروید که است جنسی بازداری فقط نه تابو این

 ،خواریآدم برابر در است تابویی آن ودارد  همراه به نیز را هست نیز ترمهم که

-هستیز بر .کنند همکارى هم با باید خود نوعهم مقابل در پیروزى براى مردان

 و هبرادران یرابطه آن جای به و شدندمی چیره باید مردان سکسی رفتار جویی

 رپاب را جانشینییك         توانستند زنان کهاین دوم .نشاندندمی را اجتماعى

-می خانه بودند، کشاورز هاآن کردند، آغاز را جانوران کردن رام فرایند دارند،

 مشخصى مکان ،زنان برعکس و بوده شکارگر و جنگجو مردان اما ساختند

 یاهانگ فرزندان،بتوانند  تا شدندمی جانشینیك باید بودند رام زنان .نداشتند

 .کنند رام را مردان و حیوانات رستنی،
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 وجود بدوی، و قدیم یجامعه در که گویدمی سالاریزن کتاب در رید ایولین

 هنگامى از؛ شد آغاز زن یك فرزند و شوهر میان اجتماعى پیوندى سان به پدر

 ،تاریخ در محارم با زنا مفهوم. شد پاره دو مادرى یخانواده ؛آمد پدید پدرى که

 .نداشت وجود مالکیت پیدایش از پیش جامعه در است؛ هنگام دیر ایپدیده

، فرزند بر پدر یك ىشده شناخته پدرى یپایه بر نه پدرى هاىخانواده نخستین

 یجامعه دهدمی شرح انگلس که همچنان .بود استوار فرزند بر مالکیتِ بر که

 .شد هادهن بنیاد دولت و خصوصى مالکیت خانواده، یپایه بر پدرسالار طبقاتى

 بودند هگرفت قرار پرستش مورد که زنی هایالهه هستیم این شاهد اساطیر در حتی

 هایالهه  مثل زنان هایالهه مردان، توسط سالاریزن و زن جایگاه شکست با

 .یردگمی مرد خدایان نیز را هاآن جای و گرایندمی افول به نیز زایندگی و باروری

 

 نقاب و زن :پنج  نقی

؛ است نقاب چون که حالعین دراست.  زن وجود مبین ،نقاب گفتمی لکان

 ردانم با نسبت در منفی نحو به را زنان لکان .ندارد وجود زن که است آن مبین

 یزیچ فاقد بنابراین،و  نیست مرد زن، که شکل این به یعنی کندنمی تعریف

 دارند یدسترس مردان از بیش چیزی به زنان بلکه .قضیب یعنی دارد مرد که است

 .مازاد ژوئیسانس

 ردانگیم تملك کردن پنهان برای زن که باشد نقابی است ممکن» زنانگی :ریویئر

 اگر هک گذاردمی چهره بر ایشدهبینیپیش تلافی گزند از اجتناب برای نیز و

 .«کندمی تهدید را او است مردانگی واجد شود آشکار
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 ردک تلقی زنانه جنسی رشد ینظریه در مهم دستاوردی را نقاب مفهوم ریویئر 

 .دانست ثرمؤ زنانه ادیپ یعقده در را آن و

-بقال در آمدن گرفتار بدون را زنانه امر چگونه که است این ایریگاری یمسأله

-رؤیت رب متکی جنسی تفاوت از روانکاوانه تلقی .کند تعریف پدرسالارانه های

 جارهن نفی یا غیاب عنوان به همواره زنانه امر بنابراین،و  است تفاوت پذیری

 .شوندمی حذف بازنمایی از زنان نتیجه در .شودمی تعریف مردانه

 ارانکغیرقابل نیاز نشانه را مردان طرف از زنان تحمیق و تحقیر هورنای کارن

 ند؛کمی          یاد شیردادن و بارداری زایندگی، قدرت از او .داندمی زنان به مردان

 هم مرد که است باور این بر او .اندزنانه قدرت ینشانه که ایزنانه عملکردهای

 یرتحق را او پس .است نیازمند قدرت این صاحب به هم و ترسدمی قدرت این از

 نزدیك وا به ترسی هیچ بی بتواند تا گیردمی او از را شانفس به اعتمادکند؛ می

 به را مردان که پردازدمی رحم یغبطه به دیگر جای در هورنای همچنین شود

 به نسبت مردان عقده یریشه و علت تمام هاآن زایندگی عدم و رحم نداشتن

 را معاصر دوران مرد که ایزنانه یشده بدل ضعف به قدرت .کندمی اعلام زنان

 .ترساندنمی باستان دوران مرد مانند
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 برگی از تاریخ مبارزات زنان ایران

 قانون خانواده یاعتراض به تصویی اصلاحیه

 8538آبان  ،تهران 

 هاله صفرزاده

 

قانونی تصویب و در  ،ت وزیران و شورای انقلابدر هیأ 1358مهر ماه  16در 

دادگاه حمایت خانواده ملغی و  ،نشریات رسمی منتشر شد. به موجب این قانون

کرد. بر ل خانوادگی رسیدگی میه خاص مدنی به امور مربوط به مسائدادگا

این لایحه، حق طلاق به مرد داده شده بود. به دنبال آن  3ی ماده 2حسب تبصره 

های و برخی تشکلز سوی زنان فعال له االات بسیاری در اعتراض به این مسأمق

چاپ  ،هایی نیز در رابطه با تغییر قانون حمایت خانوادهاطلاعیهزنان منتشر شد. 

 و در ادارات و مدارس پخش شد. 

 

 خوانیم:آبان منتشر شده چنین می  8در خبری که در کیهان 

به حضور امام خمینی در  اینامه تسلیمِ گروهی از زنان مبارز ایران با»

سوال و پاسخ به شرح زیر  حق طلاق زنان سوال نمودند که متن یزمینه
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موجب ناراحتی و تشویش خاطر  ،له اختیار طلاق به دست مردأاست: مس

کنند که دیگر به هیچ وجه گروهی از زنان مبارز ایران شده است و گمان می

 «له چیست؟أسجنابعالی راجع به این محق طلاق ندارند... نظر 

 

وده است به این معنی که محل معین فربرای زنان محترم شارع مقدس راه»

 ،دتوانندر طلاق می ؛در ضمن عقد و نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند

در  اصلاً ،طلاق یلهأتظری اعلام کرد مسنم الهآیت خود را طلاق دهند...

ی زیادی هامجلس خبرگان مطرح نخواهد شد... دو روز است که تلفن

که مجلس خبرگان راجع به طلاق اصلی  اند.. از دیروز شایع کرده.شودمی

ی خواهران من به همه .بنا دارند تظاهراتی انجام دهند هاو خانم اندگذرانده

قانون مدنی  نکاح و طلاق مربوط به یلهأدهم که مسو برادران اطلاع می

 «مطرح نشده است. است و در مجلس خبرگان اصلاً

 

ین اها، تظاهراتی بود که در تهران مقابل دادگستری برگزار شد. اوج این مخالفت

ن یاراهپیماصورت گرفت و  )خیابان انقلاب(پارک دانشجومجاور تظاهرات 

 1.دادندشعارهایی مبنی بر تساوی حقوق زن و مرد می ،ضمن حمل پلاکاردهایی

 :به گزارش زن روز

 

                                                           

 است.آبان گزارش مفصلی از این تظاهرات آمده  26آبان و زن روز  6در کیهان  1 



 کانون مدافعان حقوق کارگر                                          مارس/ روز جهانی زن  8ی نامهویژه

36 

 

قانون مدنی در موارد طلاق و  معترض بودند که اساساً ،های تظاهرکنندهخانم»

انسانی حکم داده و از  غیر ،تمام قوانین مربوط به زن قیمومیت فرزندان و کلاً

 «ست...، پایین آورده احد عدل و انصاف خارج شده و زن را تا حد یك برده

یس دادگاه شهرستان تهران و تعدادی با رئهایی ی زن روز، مصاحبهدر این شماره

ود یس دادگاه شهرستان تهران پرسیده باز رئاز وکلا نیز منتشر شده بود. خبرنگار 

ما خیر ا»رخواست طلاق کند. پاسخ این بود: تواند مانند مرد دکه آیا زن نیز می

شرط کند که مرد اگر سوءمعاشرت یا بدرفتاری کند  ،تواند در موقع عقدزن می

اما وکلا  .«..زن وکیل باشد که بتواند طلاق بگیرد ؛که مناسب شئونات زن نباشد

جه به ها با توحقوق خانم«ك طرفه دانسته و معتقد بودند که ی این قانون را کاملاً

ن طلاق گرفت شود... با این قانون به مراتبمین نمیی قانون درست تأاین ماده

دار نیز آمده است: نظرات چند خانم خانه ،در ادامه «تر است...یك خانم سخت

حمایت خانواده بهتر شود  ،یم. باید کاری بکنند که از قانونانه ما همه مخالف»

طرف و صالحی باشد که در هر صورت حتا یك دادگاه بی نه بدتر. باید حتماً

 «جا مراجعه کنند.ه آناگر زن و شوهر موافق هم باشند ب

 

ش خبردار شده و توی ااین خانم عنوان کرده بود که از طریق یکی از دوستان

کت برای شر ها، همه از این تظاهرات خبر داشته و گفته بودند که حتماًآن یمحله

 در این تظاهرات خواهند رفت. 
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 روز چنینکننده در این تظاهرات، خبرنگار زندر مورد ترکیب جمعیت شرکت

 نویسد:می
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رفت نبود، ولی ترکیب جالبی داشت از هر اندازه که انتظار میتعداد به آن»

حجاب همه در کنار هم بودند و حجاب و بی تیپ و سنی، پیر و جوان، با

شد... هنوز چند متری نرفته بودیم که شان دیده میتعدادی مرد هم در میان

ای از آن طرف خیابان را جلب کرد. عده، نظرها هیاهویی از آن طرف خیابان

خواستند بگویند: هایشان میها و خندهآمدند و... انگار با نگاهپیش می

برخوردشان  "آبجی شما را چه به این کارها، آدم شدید زبون در آوردید."

گفتند و اعمال جدی نبود و بیشتر از روی تحقیر و تمسخر متلك می

زن که حق جهاد  "زدند: ای فریاد میشان عدهکردند و در میانناشایست می

... کردندهایی پخش میاعلامیه ،چند نفر از دخترها "نداره، حق طلاق نداره

ها را گرفته و در حالی که ناسزاهای مسن و چادری اعلامیه مرد و زن نسبتاً

.. پرسیدم آقا چرا پاره ؛ آنها را پاره کردند.کردندرکیکی نثار دخترها می

ه ککه این اعلامیه مال سازمان... بود... پرسیدم اینگفت برای این ید...کرد

دهند تعدد زوجات محکوم است یا طلاق غیابی محکوم است ها شعار میآن

ها ... نه این؛ به نظر شما غلط است؟و حقوق زن باید محترم شمرده شود

الف شان مخاندازند والا با هدفغلط نیست ولی این گروه اختلاف می

 «نیستم...

مرد  دهد.آن را نشان می یمحل امضاکند و خبرنگار اعلامیه پاره شد را جمع می

گفت: من به این مطالب اعتراضی ندارم  ؛در حالی که از خجالت سرافکنده بود

... هستند. بله حق با شماست حمله و ناسزا درست هاگویند ایناما همه می

 نیست...

فقط اسلام را قبول دارم. هر چی امام خمینی گوید: من خانم مسن می»

قبول دارم اگر بگوید شوهرم چند تا زن هم بگیرد، من باز هم قبول  ،بگوید

صاحب قبول دارم... مرد جوان  دارم. اگر بدون خبر من را طلاق دهد رسماً
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گوید اگر من بتوانم آن چهارتا را اداره کنم چه اشکالی بزرگی می یمغازه

 «گوید: اینها همه توطئه است...ر جوانی با اطمینان میدارد... دخت

 پرسد چه چیزی توطئه است طلاق بدون دادگاه یا این تظاهرات؟ خبرنگار می 

 

در مجلس خبرگان چنین قانونی گذرانده نشده  گوید اصلاًدختر جوان می»

ها ... چند مرد هم به خانمقانون جدیدی برای طلاق تصویب نشده و اصلاً

نامه بنویسید. یك یا دو نماینده  اید،کنند که چرا راه افتادهاعتراض می

کنی گوید برو آقا خیال میزنند. خانم باحجابی میبتان را بفرستید تا حرف

گوید اگر این ... مرد دیگری میدهدایم. کی به حرف ما گوش میکم کرده

دیگر زن و مرد  زند.اساس خانواده را به هم می ؛قانون تصویب شده باشد

احتی بروند ش را بتواند طلاق دهد یا هر دو به راراحت زن ،ندارد وقتی مرد

گوید می   ... زن دیگری شودپس حق اجتماع چه می محضر جدا شوند؛

دروغ است که این دخترها را بریزند بیرون. آخر کدام  ؛ها شایعه استاین

ند، اها همه خرابکند. اینیطور مآید خیابان اینآبرو می زن حسابی و با

ها زنین گوید خجالت بکش، مگر آن وقت که احیاها، زن دیگری میبی

 «رفتند خراب بودند...برای تظاهرات کنار مردها جلوی گلوله می

-نمی    باور  مردان که شاهد این اعتراض بودند؛ گزارش آمده بیشتر زنان و در

قانونی را بر دعاوی خانوادگی حاکم گرداند کردند که دولت انقلابی اسلامی چنین 

ه کرد هر چند بو کمتر کسی برای حمایت از این قانون با تظاهرات مخالفت می

ای از زنان و مردان به میدان آمدند و با حمله به تظاهرکنندگان سعی زودی دسته

 در از هم پاشاندن صفوف تظاهرکنندگان داشتند:

آقایان به ظاهر مسلمان که به اسم اسلام سعی  ...گیرد وبعد درگیری بالا می»

ها پناه دکان ها به دارند مردم را به هم بریزد شروع به حمله کردند و خانم
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بردند... همکار عکاس من و یکی دیگر از عکاسان به یك مغازه پناه برده می

گفت کرد و میمی   جا مانده بودند... زنی گریه شب در آن 7و تا ساعت 

این اسلامی است آخر دیگر با این سن و سال و با این چادر چرا کجای 

باید به من بگویند فاحشه... جلوی یکی از این مردان را گرفتم که فریاد می

، و پرسیدم شما "گیرمی شما را میخواهید بیاید من همهاگر شوهر می"زد 

گری جوان دیید باور دارید، گفت بله...، دختر گویبه این چیزی که می واقعاً

کنند که پسر جوان برای این که منحرف گفت چرا فکر این را میثر میبا تأ

نشود، باید صیغه کند، هر وقت خواست زن بگیرد و طلاق بدهد اما فکر آن 

گویند که چقدر آن زن باید بدبخت کنند؟ چرا نمیزن بدبخت صیغه را نمی

کی ل هر چند ماه صیغه یباشد و محتاج که بخواهد در قبال گرفتن مبلغی پو

 «شود و این چه فرقی با انحراف دارد. فقط قانونی است و بس! ...

 اما این اعتراضات به جایی نرسید و این قانون اجرایی شد. 
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 جوُن بائز 

             فوژان کرمی

 سرا، گیتاریست، فعال ضدترانه ،ی فولك آمریکاییدهخوانن  ،1جُون چاندوس بائز

 .باشدمی زیست و طرفدار حقوق زنان و کودکان فعال اجتماعی و محیط جنگ،

 راک ارائه داده است.پاپ ـ  های کانتری، پاپ واو همچنین آثاری را در سبك

 های اعتراضی در سراسر جهان است.صدای وی صدای جنبش

 باشد.استاتن واقع در ایالت نیویورک میی زیرهدر ج 1641ی ژانویه 6او متولد 

 این برای شماست،»،  2«الماس و زنگار»ی او شدههای شناختهبرخی از ترانه

 یی هولوکاست و بازخوانی ترانهمنسوب به واقعه 4«دونا دونا»، 3«نیکولا و بارت

                                                           

1  joan Chandos Baez  
2 Diamonds & Rust 
3 Here's to you 
4 Dona Dona 
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متشکرم از »و  3«چگوارا»، 2«ما پیروز میشیم»، فعال حقوق کارگری 1«جوهیل»

 باشد.می 4«زندگی

-ای با    ترانه، بائز به عنوان خواننده1660سال ش در اآلبومپس از انتشار اولین 

 شناخته یطلبعدالت اجتماعی، حقوق مدنی و صلح های ترویجهایی در زمینه

 شد.

ش امان آشفتگی در تاریخ آمریکا بود؛ او اغلب از موسیقیکه ز 1660ی در دهه

بدیل بدین ترتیب او تکرد. ای سیاسی و اجتماعی استفاده میهبرای بیان دیدگاه

 شد به یك هنرمند مردمی که از صدایش برای تغییرات گسترده استفاده کرد.

ش از حقوق مدنی به عنوان یك هنرمند و کارگر در سال ااو علاوه بر پشتیبانی

با شرکت در یك سخنرانی در دانشگاه بریکلی کالیفرنیا که توسط  1664

مورد حق آزادی بیان و جنبش  نرانی در؛ با سخدانشجویان ترتیب داده شده بود

س پلی خواستار پایان دادن به جنگ در ویتنام شد. در آن سخنرانی ،ضد جنگ

دانشجو  800ز از دانشگاه خارج شود و سپس حدود ائون بقدر صبر کرد تا جُآن

های نظامی هزینه   خاطر اعتراض بهههمچنین او از همان سال ب .را بازداشت کرد

 همینطور در .ش را پرداخت نکرداده برای یك دهه، بخشی از مالیاتت متحاایال

 2علت مشارکت در مسدود کردن یك مرکز القا نیروهای مسلح، ه ب 1667سال 

 بار در اوکلند کالیفرنیا دستگیر شد.

                                                           

1 Joe Hill 
2 We Shall Overcome 
3 Che Guevara 
4 Gracisa a la vida 



 کانون مدافعان حقوق کارگر                                          مارس/ روز جهانی زن  8ی نامهویژه

47 

 

ه ازدواج کرد که ب 1با رهبر جنبش ضد جنگ دیوید هریس 1668بائز در سال 

دیوید از طرفداران موسیقی کانتری بود به همین هایش زندانی شد. خاطر فعالیت

 در سبك کانتری منتشر کرد. «دیوید»آلبومی را با نام  1666ز در سال علت بائ

بر . این ترانه نوشت و اجرا کرد 1671در سال  را «بنگلادش قصه ی» یبائز ترانه

که  دانشگاه داکابه دانشجویان بنگالی  پاکستاناساس ماجرای حمله ارتش 

جنگ های جرقه ،این اتفاق که در نهایتباشد می ؛سلاح در خواب بودندبی

 .را روشن کرد بخش بنگلادشآزادی

برای نیکولا ساکو و بارتولومیو  «این برای شماست» نامه ی بااو همچنین ترانه

این دو نفر که در اصل از  آمریکا  خواند. 20ی دو فعال آنارشیست دهه 2ونزتی

خاطر سرقت مسلحانه و قتلی که انجام نداده بودند ه ب ؛مهاجران ایتالیایی بودند

بر روی  1627 و در دادگاه محاکمه و سپس در سالتوسط پلیس بازداشت 

 یترانه قضاییه،ی سال پس از آن قتل توسط قوه 44 صندلی برقی اعدام شدند.

 1677 منجر به تقویت دادخواهی آنان شد تا سرانجام در سال 1671در سال  بائز

یی که ماساچوست)همان جا ها، فرماندارمین سالگرد اعدام آنیعنی در پنجاه

ای طور غیرمنصفانهه اعلام کرد که این دو نفر بمحکوم و اعدام شده بودند( 

ها حذف شود هی برای همیشه باید از نام آناند و هر گنامحاکمه و محکوم شده

 شان را اعلام نمود. و حکم برائت

 ،شیلیاهل  فولك یهرا که در اصل خوانند« مچکرم از زندگی»ی ترانه  جُون

در  1672 سالدرو  را باز اجرا کرد استآن را ساخته و اجرا کرده ویولتا پارا

                                                           

1 David Harris   
2 Nicola sacco & Bartolomeo Vanzetti 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
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های اییشیلی آن را به عنوان پیام امید به سپس منتشر کرد؛آلبومی با همین نام 

 پیشکش کرد.  سالوادور آلندهپس از مرگ  آگوستو پینوشهتحت ستم 

در ایران همکاری  رحقوق بشالمللی مدافع های بینبا گروه 1677در سال  او

ا آشکار« بادهای خلیج»در آلبوم « آهنگ مرغان دریایی» یداشت و حتی در ترانه

 ، با اطلاقتلویزیونی یبرنامهانتقاد کرده بود. او در یك  محمدرضا پهلویاز 

مًا ، رسپهلویمحمدرضا به « شانقاتل کودکان در برابر چشمان والدین»صفت 

 رانسفیر بریتانیا در ته، آنتونی پارسونزاعتراض نمود که موجب احضار رسمی 

 .و ابلاغ اعتراض رسمی دولت ایران شد

ولك شناخته شده زمانی بود که بائز در موسیقی ف 60و  80ی که دهه در حالی

آوری ین حال او به جمعبود و اغلب مردم به این موسیقی توجه داشتند با ا

 های مالی برای اهداف سیاسی و اجتماعی در سراسر جهان ادامه داد.کمك

در  تگزاسو  سان فرانسیسکوهایی در ز در تظاهراتئبا 2004و  2003 سال در

 .اعتراض به جنگ عراق به اجرای موسیقی پرداخت

را به همراه چند خط « ما پیروز میشیم»ی ز ترانهئبا 2006سال  ژوئن 25در 

ای بازخوانی کرد و نسخه مردم ایران، در حمایت از جنبش مدنی فارسی یترجمه

و وبگاه  یوتیوبروی  بر ؛اش ضبط کرده بودکه در خانه از ویدئوی آن را

  .اش قرار دادشخصی

ل جنبش اشغادر کنسرت موسیقی که برای معترضین  2011نوامبر ز در ئجُون با

ز )یکی ا «جو هیل» یترانه شرکت کرد. او ؛ه بودشد داده ترتیب استریتوال

 های اعتراضی در ستایش جوهیل فعال حقوق کارگری( وترین ترانهمحبوب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA


 کانون مدافعان حقوق کارگر                                          مارس/ روز جهانی زن  8ی نامهویژه

46 

 

از « پای سیب من کجاست؟»و  رولینگ استونزای از گروه ترانه 1«نمك زمین»

 .خودش را اجرا کرد های ترانه

بیان  ی خبرنگار به اویمز وقتتاآنجلسای درج شده در سایت لسبائز در مصاحبه

صدای شما در واقع در پشت صحنه بود و در حقیقت تمام مسائل بزرگ »کرد 

بخشی از آن صدا است  گویید.درست می شما کاملاً»پاسخ داد:  «گذرد...از آن می

ن م این است که من چگونه تصمیم گرفتم که از آن استفاده کنم. ،و بخشی از آن

 ها زندگی من را غنی کردند.ام ملاقات کردم و آنزندگی ای را درالعادهافراد فوق

خاطر انجام کارهایی بود که ه العاده بود اما ثروت واقعی من بآوازخوانی من فوق

 «ها را انجام دهد...خواهد آنکردم کسی نمیفکر می

 

 «شماست این برای»

 

 نیکولا و بارت

 این برای شماست، نیکولا و بارت

 مانیدمان میجا در قلببرای همیشه این

 آخر و نهایی شماست یلحظه

 .این رنج، پیروزی شماست

                                                           

1 Salt of The Earth 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B2
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 «ما پیروز میشی »

 

 میشیمما پیروز 

 میشیمما پیروز 

 یك روز میشیمما پیروز 

 م بر این باورمااز اعماق قلب ،آه

 یك روز میشیمما پیروز 

 

 دست در دست به راه خواهیم افتادما 

 دست در دست افتادراه خواهیم به ما 

 یك روز دست در دست افتادراه خواهیم به ما 

 م بر این باورماآه از اعماق قلب

 یك روز میشیمما پیروز 

 

 ما در آرامش زندگی خواهیم کرد

 ما در آرامش زندگی خواهیم کرد

 ما در آرامش زندگی خواهیم کرد یك روز

 م بر این باورماآه از اعماق قلب

 یك روز میشیمما پیروز  

 

 ترسیمما دیگر نمی

 ترسیمما دیگر نمی
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 ترسیمما امروز دیگر نمی

 م بر این باورمااز اعماق قلب ،آه

 یك روز میشیمما پیروز 

 

 آزاد خواهیم شد هما هم

 آزاد خواهیم شد هما هم

 آزاد خواهیم شد یك روز هما هم

 م بر این باورماآه از اعماق قلب

 ...یك روز میشیمما پیروز 
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 زنان و آنارشیس 

 افشین حیرتیان

 

م فمینیسی آنارشیسم همان آنارکو هاشاخهترین زیر ترین و متقدمیکی از مهم

 نامند.است که آن را آنارکا فمینیسم یا آنارشیسم فمینیسم هم می

جنسی و لبیطیق فمینیسم به معنای جنبش برابریید تلفآنارکو فمینیسم مؤ تفکر

تلف ی مخهاستیزی است و این مبحث را که در کشورآنارشیسم به معنای سرور 

ردد را گمختلف و به طور قانونی و سیستماتیك نقض می حقوق زنان به انحای

سیتی را جنبرابری هابه باور آنارکو فمینیست. کشدداده و به چالش میپایه قرار 

یگیری توان پتی و جوامع فاشیستی میخانواده سن ینه در بستر جوامع بر پایه

در  در عمل به کاپیتالیست تبدیل شده که کرد و نه در فضای جوامع لیبرالیستیِ

 شود. در حقیقت این جستارداری ارزیابی میی کالای سرمایهآن زن نیز به مثابه

ق تنها از طری های موجود تنها وکه حقوق برابر جنسیتی را مانند دیگر تضاد

وان تسالاری مطلق میر برای نوین جهان آرمانی         انسانیتتی گستردهمبارزه

هایی است ها با دیگر فمینیستفمینیستی تمایز آنارکو پی گرفت و این نقطه

  که وجود دارند. 

ها نشان آنارشیسم است که در قسمت پایین دایره علامت نماد آنارکو فمینیست

رچمی پرچم آنارکو فمینیسم پ .مونث به آن متصل است یتبه علاوه به نشان جنس

ه دو طر مستطیل بمستطیلی شکل و دارای دو رنگ بنفش و مشکی است که از قُ
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شود که قسمت بالایی سیاه و قسمت پایینی به رنگ بنفش قسمت تقسیم می

 .است

 

 تاریخچه

های شاخهترین زیر ؛ یکی از متقدمهمانطور که پیشتر به آن اشاره کردیم

توان آنارکو فمینیسم به حساب آورد که به طور عمده در اواخر آنارشیسم را می

ه زن سهای اما گلدمن، ولتارین دی کلیر و لوسی پارسونز، قرن نوزده در تئوری

اما اولین فردی که به طور اخص به  .آشنای جنبش آنارشیستی شکل گرفتنام 

 ،میخاییل باکونین ؛ی موضع گرفتعنوان یك آنارشیست در برابر مرد سالار

گرا بود. وی درکتاب خدا و گذار آنارشیسم جمعابی بزرگ روس و بنیانلانق

 گوید:دولت می

اه زندگی ر حقوق برابر باید به مردان و زنان تعلق یابد تا زنان بتوانند مستقلاً»

 «خود را شکل دهند.

-بینی میستر آنارشیستی پیشقضاوتی را در بای ی اتوریتهدهباکونین پایان خانوا

بیند و در شرح آن چنین مرد می یسلطهای را تحتوی چنین خانوادهکند. 

 گوید:می

مورد  خود را یاعضای خانواده ،ای که مرد به عنوان موجود برتردر خانواده»

ی دهد و این برخورد در مورد زنان به طور خودکار وجهقضاوت و فرمان قرار می

دهد و جامعه نیز این آن را به جامعه سریان می سلسله مراتبِ ؛یابدمیتری تیز

 «کند.رویکرد را تبدیل به قانون می

اما گلدمن و ولتارین دی کلیر در آمریکا با مطرح کردن  ،خر قرن نوزدهدر اوا

ویی به آن گتنها آنارشیسم را یارای پاسخهای فمینیستی به عنوان تضادی که ایده
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ی مهم در جنبش آنارشیسم و فمینیسم را به عنوان یك زیر شاخهآنارک ؛است

 .گذاری کردندپایه

یشان را باز نگاه هاهایشان را بسته و رحمزنان نیازی ندارند که همیشه دهان»

 1«دارند

 2«در آن خشونت علیه زنان تسری نشود.ای نیست که هیچ جامعه»

سازماندهی جنبش زنان کارگر ، دی کلیر و لوسی پارسونز در رهبری و گلدمن 

شان قطاران مارکسیستر رنگی با همهمکاری پُ ؛که به هشت مارس انجامید

 .داشتند

گروهی از زنان یك ستون به نام زنان آزاد که زیر  ،در دوران جنگ داخلی اسپانیا

خواه بود تشکیل دادند و در های آزادینارشیستی فدراسیون آمجموعه

 ها در شورای آنارشیستیآن. آزادی بارسلون شرکت جستندهای منجر به عملیات

بارسلون از موضع آنارکو فمینیستی خواهان حقوق زنان شدند اما با شروع جنگ 

شغالگران ا ستون پارتیزانی به عملیات بر ضداین ستون به عنوان یك  ،جهانی دوم

اشیست س فتوسط پلی ،این ستون یاولیاگا فرماندهرفیق آنا ماریان دست زدند. 

اس تحویل داده شد و در میدان اصلی ی اس هااسپانیا اسیر گردید و به نیرو

 .تیرباران شد ؛مادرید به همراه سه رفیق مرد مارکسیست

تند.  رنگی داش رفرانسه نیز دختران آنارکو فمینیست حضور پُ 68 در جنبش می

سازماندهی اعتراضات سینما تك پاریس را بر عهده داشتند  ،طور مشخصهآنان ب

سوربن  یو در مبارزات دانشکده تئاتر سوربن نیز حضوری عمده داشتند. بیانیه

واخر اجنبش در  .های آنارکو مارکسیستی فراوانی استلفهطور اخص دارای مؤهب

                                                           

 اما گلدمن 1 

 ولتارین دی کلیر 2 
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ای تران برسازمان آنارشیستی دخ ،هفتاد میلادی در آمریکا یشصت و دهه یدهه

تر دختران خشمگین در کنار دیگر کنشگران از جمله یی و گروه رادیکالرها

 .رنگ پرداختند رها و حزب پلنگان سیاه به ایفای نقشی پُهیپی

 

 وضعیت کنونی

زنان  یهای آنارشیستی همگی دارای شاخهها و گروهضر اکثر سازمانادر حال ح

ر دی آنارکو سبز هاسازمان ،وه پرچم سیاهآنان میتوان به گر یباشند. از جملهمی

 کانادا، آمریکا، ایتالیا وگروه آنارشیستیآنارشیست لاگ آلمان، های مختلف، کشور

 .پاریس آزاد نام برد

گیری شهر آنارشیستی ولادیا در جریانات آنارکو فمینیستی در شکل همچنین

 کنند.آن به دیگر رفقا کمك می یروسیه حضور داشته و در اداره

بسیاری از زنان آنارشیست به  ،های کردستان سوریه و عراقبا آغاز درگیری

های مدافع زنان که ستونی متشکل از زنان مبارز منطقه رفته و در قالب یگان

های آنارشیستی انترناسیونالیستی آنارشیست است به دفاع از آرمان عمدتاً

د در حال مبارزه در عفرین رد خوپرداختند و هم اکنون هم در کنار رفقای کُ

  هستند.
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 بلوطستان سوخته

 پورایرج رحمان

 

  ...  هی بیدادهوار ای داد

 ، دِت میایه بادهَنی بو زلف سوخته

 

از  ایم وشمال مرز غربی ایران به سمت جنوب، ایلام را ترک گفتهدر سفری از 

به سمت  ،پس تصویرن گاز از منابع نفتی در ی سوزاگلوگاه تنگ فنی، با شعله

اهل ایوان از توابع ایلام را همسفر خود  ،یم... همراهمان دو زنااهواز در حرکت

 تر ازای عمومیصل و نگران، کنار جاده منتظر عبور وسیلهأایم که مستکرده

 .بودند و با اسرار ما سوار شدند سواری ما

زنی رعیادت پیآرامش نسبی بعد از دقایقی طولانی، مشخص شد که به قصد با 

، فراهم شد و پس از پدیدار شدن لبخند آرامی بر اند. بستر، راهی ایزهاز طایفه

؟ بر زنان ایلام چه «خودسوزی»مقدمه پرسیدم: چرا شان، بیر فروغچشمان پُ

 ؟ اندد که در آمار خودکشی دردناک دنیا، پا در تاریخ گذاشتهگذرمی

ام. تهگرفبینم که آتش ها خواب میشب : خیلیای گفتتر با طرح خندهزن جوان

 !پرمهراسان از خواب می

 ،ها... از هر کسی توی شهر من بپرسیگونه ادامه داد: آره زیادن خودسوزیو این

خونواده... از ! از فشار مردای شناخته که سوختندچند نفر دور و نزدیك رو می
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ردی حرف و یا با م ... از پاک کردن اسم ننگ! ... آخه بدونن عاشق شدیفقر

 ت پای خودته!ا، دیگه خونزدی

 ش، تویا. چشمانکه به سر داشت را جلوتر کشید و سینه عقب داد 1ایچالمه

 دوید.می هایمچشم

فت ، نمونعروسی توی محلهتری، نجواکنان گفت: تازهتر با صدای بمزن مسن

د ش بشوهر ...ش کردیمانیمه خاموشیخت خودشو آتیش زد و رسیدیم نصفهر

کرد. چند روز بعد، توی بیمارستان ش میاخونه حبس ی)بدگمان( بود و تودل

ا گفتن از ! اما دکترش بیمارستان دیگه دردی نداشتا... اول که بردیمردمُ

 !سوزهتو)داخل( هنوز داره می

ای ادامه داد: نه تفریحی، نه کاری، نه لید و با حالت گرفتهش را به هم ماادستان

ها رو عذاب پول خونه میان، بدتر زنذوق و بیکار و بیپولی... مردا هم که بی

، دو برادرش بابت ش بود یا نبوداسال 17 ـ18، میدن... همین راحله دختر جاریم

ورش ! آخرم زتره لاغر شده بود... دخزدنش میا، کتكش با دوستاشابیرون رفتن

رص برنج خورده بود و خودشو ق، ش شه، قبل نامزدیاکردن زن پسر دایی

 ...، آتیش زدی انبار حیاطگوشه

چنان  ؛آمداما حالا که از گلوی بومیان برمیدانستم می ها رای این حرفهمه

م: چرا مرده پرسید! دلسرم تاب شنیدن نداشت و فرو افتاددردناک بود که 

 ؟سوختن

مکثی گفت: جلو بی ؛زندصدایش می 2«دایا»ترش تر که همسفر جوانزن مسن

وز روستاهامون که فقط همینو دارن... اما ... هندستشونه دیگه! نفت، سوختمونه

 ... تو ایوان سالای قبلکشنکشن به جون خودشون، انگار آژیر میآتیش که می

                                                           

 گُلوَنی َکت،نوعی سربند،   1 

 ری، کوردی و لُ مختلف ایلامی هایمادر در گویشبه معنای  2 
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تر وسط زن جوان گرفتن...خوبی نمی واسه زنای سوخته و مرده، مراسم ختمِ

ا ! لیلهاسهر چی زن خوبه از همین سوختهاما  کید گفت:أش دوید و با تاحرف

ری دیگه درس بخونه اشتن شهذش خوب بود... ناز اولم درس ؛مون بودهم محلی

 )دولتی( . و دانشگاه بره. دانشگاهشم مفت بود!

 پرسیدم چرا؟

همدان  ن! همیسیدن چش و گوشش واشه، که خاک دنیا کیپشون کردترگفت: می

اشت بره و لیلا داشت دق ذآقاش)پدرش( نخیلی هم دور نیس؛  ...قبول شد

 شون خودشو سوخته بود...بومپشت کولر پشت ،. بعد از ظهریکردمی

شگل خو یلیخ مشیشناختیم ؛خواهرم با ما آشنا بود یاز دوستا یکی: و ادامه داد

. یهر چ زد سرِیکتك م یلیآقاش)پدرش( خ نوی. اود... چشماش معصوم بودب

 ...رفتیکه با خواهرم م گهید یبافکلاس قلاب ادیاشتن بذینم

 یبود و گذاشته بود کنار و خودشو تو دهی، موهاشو برکه خونه نبودن خونوادش

 ...اومدیتا چند کوچه م شاغیج یصدا گفتنی. مزده بود شیآت یانبار

 .بود یلخت و بلند و مشک یلیخ موهاش

 دیر... موهاشو بکارو کردنیهممادرش  ،شواسه فاتحه میقبرستون که ما رفت سر

 گذاشت رو قبر.

 ...ش بودا؟ چند سالخوردی: چرا کتك مگفتم

نداشت و تازه از روستا اومده بودن  شتریسال ب 16ـ 17! : خوشگل بودگفت

 پرست بود آقاش!ناموس یلی. خادیب رونیاشتنش بذیشهر... نم

 .میکن هیتا با هم گرتر را نگاه کردم و انگار منتظر بودم زده زن مسنبهت

 خورد. ش راابه ناله تکان داد و بغض ی، سرهانیها و چاریش رِپُ شاصورت
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-یمن  کشند اما یفرهنگ ننگ م نیاز ا یادی، درد زلامیبودم زنان ا دهیشن: گفتم

-حرف دنیترسم از ادامه دادن و شنی، مشنومی... حالا که ملیدانستم به چه دل

 .تانیها

سوزونن... زن یهاشونم خودشونو نمیلی: خددا ادامه یدردناک دیجوان با تأک زن

 .ادینم شیپ یمشکل گهیگن و دینم یزی! چاندیگزند

 !؟ستندیشعور خود ن هیهمه ظلم عل نیمتوجه ا یعنی: دمیپرس

-یم  . من خودم گنیشون زور مهخون یدونن مردایشون ماا.... همه: چرااگفت

عادت  دمیهستن و من که ند ی، زنا ناراضمینیشیهم که م دورِ! ترسم بسوزم

کنن و ن یچیاگه ه گهی! دبه نظرم رنیخوان بمی، منتها نمکنند به رفتار بد مردا

 باهاشون ندارن!  ی، کارجواب ندن

 

... به خدا قسم اگر تر کرد و گفت: مرد بد، بدهبه زن جوان یانگاه خسته «ایدا»

 ...یریمیهر روز م ؛ی، حرف هم که نزنباشهخلق آدم، تنگ همدمِ

 ...رعنا رو ستین ادتی مگر

. رحم بودی... مردش بدم نزد زیخورد و ر یبچه 5زن با  نیا ی، عمرجان خانم

 ها از آب و گل دراد... بچهدیو فقط سر تکون م ومدییصداش در نم ایآخر

 . گفتن سرطانه.رد، مُومدنین اومدن و در

 .کنن... دستشون تنگهیبگم بهت مردا هم دق م اما

... اگر نون هست، ستی، نون نستی، کار ندنیرده پاشکه خاک مُرو شهر  نیا

 زمستوناش بلنده.ما  یمنطقه نیو ا هی. کار هم که فصلکمه. اگر کار هست، کمه

، یخوشدشت و کوه به آواز و دل یکه تو می... قددنی، نا امسیخوب ن یدیام نا

 .خونن انگار. حالا جوونا کنجِ ومدیبه چش نم امونیو کسرکم 

 ...کرد یظیغل یسرفه

 ...م از اشك، تار بوداانداختم و چشم ینگاه مانعبور ریمس به
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 :ه دم گرفتدر ته گلو به زمزم ییهازن مسن با خراش یآلتو یصدا

 

 بیا باد پریشو خاطرِ دلتنگ، تو دلتنگ و مه ه  دلتنگ

 خاطر و دلتنگ بیا چون ه  تو دلتنگ هستی و ه  منای باد پریشان 

 

 مه اَنوه وارِ ایواریا، ِد لالسوِن شهر سَنگ

 ها در سکوت این شهر سنگی هست من اندوهگین غروب

 

 تو شَکَتِ ُگذر دُو شَهر، که ژاری دِش موحونه بیت بد آهنگ

   ه فقر در آن سرود بد آهنگی را ی گذر از آن شهری هستی کتو خسته

 نوازدمی

 

 هوار ای داد هی بیداد، هَنی بو زلف سوخته، دِت میایه باد

 دهیباد هنوز ه  بوی گیسوان سوخته میای داد و ای بیداد، ای 

 

 هَنی ه  دو دسِ روشن، بلیزِ خینِ گرمینِه، میکه فریاد

 زندکه بلندای خونی گرم را فریاد می هنوز ه  از آن دو دست روشن

 

 اد، هنی بو زلفِ سوخته، دِت میایه بادهوار ای داد هی بید

 دهیباد هنوز ه  بوی گیسوان سوخته میای داد و ای بیداد، ای 
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 هَنی ه  دُو گُلِ اَزگل، دو چش انتظارِ تر

 های خیسِ انتظارهنوز ه  از گرمای اخگر آتش و از آن چش 

 

 دُو داغ نَنگ، و پِشنی مُلک ناآباد

 آباد هست های ناو خودسوزی( که بر پیشانی سرزمین )فقردو داغ ننگ

 

 هوار ای داد هی بیداد، هَنی بو زلفِ سوخته، دِت میایه باد

 دهیباد هنوز ه  بوی گیسوان سوخته میای داد و ای بیداد، ای 

 

 هَنی ه  لُرسو دلتنگ، هنی ه  دیلرو غَمبار

 بار استهنوز ه  لرستان دلتنگ و دهلران غمگین و غ 

 

 وَر به باد، نیایه میرِ نوروز، که ناره طاقت دیدارخَ

 ای باد خبر بده تا میرِ نوروزی نیاید، زیرا طاقت دیدن این وضعیت را ندارد

 

 هوار ای داد هی بیداد، هَنی بو زلفِ سُوخته، دِت میایه باد

 دهی  بوی گیسوان سوخته میای داد و ای بیداد، ای باد هنوز ه
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 ها(:مورد استفاده)جدولمنبع 
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 زنان مبارز در ایران

 زینی پاشا

 

-اشیبده» ،«زینب باجی»، «شاه زینببیبی»ها و القابی چون: زینب پاشا با نام

دست بزرگ شد. او ای تهیدرخانواده ؛از او یاد شده است« ائل قیزی»و « زینب

ها و باورهای مردسالارانه و سنتای از در چنبرهعصرش، مثل هزاران زن هم

فرهنگی زندگی را آغاز کرد اما به این زندگی تن نداد و برای بهبود شرایط 

 نمود.  ای گذاشت که مردانه میی مبارزه، قدم در عرصهزندگی خود و دیگر مردم

 رژی و یاولین مبارزات وی که در تاریخ ثبت شده،  حضور فعال وی در واقعه

 است.  تحریم تنباکو 

 تبریز ،گذاری امتیاز تنباکو به انگلستانپس از انتشار اخبار انعقاد قرارداد وا

، ریزیفتوای مجتهد تب پس از .دشنخستین کانون مبارزه و مخالفت با این قرارداد 

و با بستن بازار و حمله به چند  ندهزار تن از مردم تبریز شورش کرد 20 حدود

اه شسربازان مسلح ناصرالدینمخالفت خود را با آن اعلام کردند.  ،مرکز دولتی

-می هارا مجبور به بازکردن مغازه ضمن سرکوب و متفرق کردم مردم، بازاریان

من ریخته و ض بازاربه ای از زنان دستهبه همراه نیز زینب پاشا  در مقابل. کردند

 . کردنددرگیری با مأموران، بازاریان را مجبور به تعطیلی بازار می

-نان به مردم   نمیگیر مردم شده بود. ، دامنشمسی قحطی و وبا 1277در سال 

ر از گندم بود.  زنان اشراف و حاکمان پُ در حالی که انبارهای محتکران ورسید 
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شعبان جلوی شاه را که از شکار  17وز در ر ؛که از گرسنگی به تنگ آمده بودند

و چشم ا های نانوایی را پیشِگشت گرفتند و از او نان خواستند و دکانبرمی

ها را ببندند. اما زنان فرمان داد دروازه ؛غارت کردند. همین که شاه به قصر رسید

بان را از پا درآوردند و به شهر ریختند. شاه از کلانتر چوب و سنگ، دروازه با

ش به اگانگماشت کلانتر با . خواست تا غوغا را بخواباند، شهر، محمودخان نوری

زنان حمله کرد و آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد. شاه که اوضاع را آشفته 

ش را ببرند و به چوب و فلك ببندند. بعد ادستور داد او را گرفته ریش ؛دیدمی

آرام گرفت. فردا  ش آن روز، اینطور. شورهم دستور به دار زدن او را صادر کرد

نیز دستور داد تا تمام کدخدایان شهر را چوب و فلك بزنند.  اما زنان کوتاه 

ها ریخته و برای اعتراض به سفارت روس و انگلیس نیامده و فردا نیز به خیابان

زنان  ،هاها تا ماه رمضان ادامه داشت. در جریان این شورشرفتند. این شورش

زیادی را گرفتند. گوش مردان را بریدند و در نهایت مجبور شدند که قیمت نان 

 را کاهش دهند. 

رده انبارهای محتکران را شناسایی ک ،در تبریز نیز زنان به سردستگی زینب پاشا

شده را بین مردم و در فرصتی مناسب به آن انبارها حمله کرده و غلات احتکار 

دن ، گشوترین عملیات زینب پاشا. یکی از معروفدکردنچیز تقسیم میبی

ترین محتکران به شمار والی تبریز بود که خود از بزرگ مقامِانبارهای قائم

زنان زیادی کشته شدند. میرزا فرخ، شورش زینب پاشا  ،رفت. در این ماجرامی

 م:آوریرا می ی چند بیت از این شعرهاکند که ترجمهرا با زبان شعر توصیف می

 

 قتاله مسلح گردیدرا پیغام            همه با آلت زنانداد زینب همه بیوه

 ترس بست سراسر بازار جمله شورش بکنید وارد بازار شوید       اهل بازار ز
 چون نبد جای درنگی به کناری گریختصحنه بدید گاه گریست گه خندید  هرکه این

 ش غلطاناشد بسی کشته و بس گشته به خون          ان بد و هر کس به مکانی گریختتیربار
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 که یك امروز کنند صبر و بگیرم آرام   د حضرت والا که بگویند به حلقامر کر

 نرخ نان،  قیمت اجناس نمایم ارزان      صبح فردا بکنم چاره بسازم درمان     

 شوگفت با مردم عاصی که نمایند خر   ننمود زینب براین سخنان اصلا گوش

 ما چو مردیم و نباشد قسم مرد دروغ     قسم خورده ام هرگز ننشینم آرام  من 

 

ان را از هدفی که داشتند دور این زنان قهرم ،شهروعده و وعیدهای توخالی والیِ 

شان سیر کردن محتکران بودند و هدف ش دشمن سرسختِاکرد. او و یاراننمی

 عملیات معروف زینب پاشا تصرف انباریکی دیگر از . خیل عظیم گرسنگان بود

ترین محتکران تبریز بود. نظام العلما چند تفنگچی نظام العلما، یکی از بزرگ

دستور تیراندازی داد. زینب  ؛خانه را محاصره کردند ،آماده کرده بود و وقتی مردم

پس از جنگی سخت سرانجام توانستند  ش نیز دست به اسلحه برده واو یاران

ر از گندم او را نیز بین مردم گرسنه تقسیم کنند.  در این ماجرا نیز چندین انبار پُ

 نفر گشته شدند. 

 

 گویا که رو کرده عدو بر اردوی تاتارها        پاشا یك چماق رو کرده بر بازارهازینب

 رخ زیر دستارش نهان هم زیور و گوشوارها      چادر ببسته بر کمر،  بالا زده دستارها

 اش هم راه و رسم کارها     فرمان یورش داده بر یاران: سوی غدارهاکرده نقشهتنظیم 

 ملت به حق خویشتن باید همی آگه شود       باید بفهمد همچنین تکلیف خود انبارها
 ار ملت است حاک ،  تو این را نیک دانخدمتگز   ملت شود در هر زمان خوشبخت و راحت شادمان

 عارهابیاز بیخ و بن برکن تو هم بیدادها، گر مکند نابود باید کردشان   خون جماعت 

 نها این زناها بنگرید این شیردلآخرخوان پاشا با یك چماق رو کرده بر بازارها زینب

 شان ناید زکس فریادهاآن سان مکیده خون از روی غیرت سرنگون سازید کاخ اغنیا   

 پاشا با یك چماق رو کرده بر بازارهازینببیدار باش و حمله کن بر روی این اشرارها 
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این زن قهرمان چگونه در یاد  ها و مبارزاتِدهد که رشادتنشان می این شعرها

گاه محتکری هنوز هم در تبریز هر مردم تبریز ماندگار شده است.  یو خاطره

ینب فقط ز» :گویندزنان میپیرمردان و پیر ؛اجناس مورد نیاز مردم را احتکار کند

 «.آیدشما نامردان برمی پاشا از پسِ
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 8۱8۱مارس  8در  مایی روز جهانی زنان در پتروگرادراهپی

 

نخستین  .هایی انجامید که باعث سرنگونی تزار شدندبه اعتصابها این راهپیمایی

روز  ،فوریه به تقویم قدیم روسی( 23هشتم مارس)معادل  ،روز انقلاب روسیه

 ؛ها هزار نفر، که اکثرشان زن بودند، ده1617جهانی زنان بود. در آن روز در سال 

در نوسکی پروپسکت، خیابان اصلی در مرکز پایتخت روسیه، پتروگراد جمع 

  .شدند. پلاکاردهایی در دست داشتند

های سربازان، سهم خانواده»، «را غذا دهید کودکانِ مدافعانِ سرزمین مادری»

، از جمله شعارهایی بود که بر روی «مدافعان آزادی و صلح مردمان کجاست؟

متنوع بود. از زنان  خورد. ترکیب جمعیت راهپیمایان بسیارها به چشم میآن

 آموز.دختران دانشفته تا دهقان گر
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ازی سمت ویبورگ به خاطر سکاشی یکارخانه ،عصر آن روز با اعتصاب زنان

ت حاضر یها به جمعکمبود نان، فضا تغییر کرد. پس از پیوستن مردان کارگر، آن

ر پایان د. «مرگ بر تزار!»و « نان!»زدند میآنها فریاد  ؛در خیابان نوسکی پیوستند

هزار کارگر به اعتصاب پیوسته بودند و هنگامی که کارگران  روز، صد

با  ؛گذرندب ،کردنی، که ویبورگ را به مرکز شهر متصل میخواستند از پل لیتیمی

ند از ها را متفرق کرد اما چند صد نفر توانستپلیس درگیر شدند. پلیس بیشتر آن

 ،کاری یدرجه 5نوا بگذرند)که با توجه به دمای منفی  یزدهیخ یروی رودخانه

ها، در راه نوسکی دست به غارت برخی نیز، خشمگین از نزاع .خطرناک بود(

 این اعتراضات ادامه یافت تا به سرنگونی رژیم تزاری منتهی شد. .ها زدندمغازه
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