
   ۱                                                                                                           ۳۱شماره هشت مارس  

 



   2                                                                                                           ۳۱شماره هشت مارس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ۳                                                                                                         ۳۱شماره رس هشت ما 

 

 

 مطالبفهرست 
 

 هشت مارس
 نشريه سازمان زنان

 هشت مارس 
 افغانستان( -)ايران

=============== 

  ين شماره:اهمکاران 
 لیال پرنیان

 فريدا فراز 
 فريبا امیرخیزی

 

 سمیراطرح روی جلد: 
 

 

 همکاری شما:
 نشريه را پر بارتر خواهد کرد. 

 !بر، مقاله، شعر، عکس، طرح، داستان و ترجمه بفرستیدبرای هشت مارس خ
 فارسی Wordهای خود را در صورت  امکان با برنامه لطفا نوشته

 !مان بفرستیدتايپ کنید و مطالب را برای 

 ارسال مطالب برای نشريه:

 zanane8mars@yahoo.com 
 

 نويسندگان آن است. یمقاالت در نشريه هشت مارس به عهدهمسئولیت هر يک از 

 

  

 

 

 

  ۴......................................................................... بدن زن در رژيم جمهوری اسالمی! :سخنسر 
  

  ۷ ..................................................................................... !"منشور حقوق شهروندی"زنان و 
 

  ۱۱.............................................. یعفمینیسم: چارچوبی تئوريک برای درک روابط اجتما ـمارکسیست 
 

 ۱۱ ............................................................................................  فشار و ستم بر زنان پناهجو 
 

 ۱۱ ................................................................. شد صادر هابچه دختر به جنسی تجاوز قانونیِ مجوز 

 

 ۱۲................................................................................................... ت!زنان و محیط زيس 
 

  ۱۱ .............................................................................. "يک رويای خصوصی"نقدی بر نمايش 

 

 ،۱۷ ................................. فلسطین زنان جنبش از هايیدرس  انتحاری: گذارانبمب و گرانالبی فعالین 

 

 ۲۱ ...................................................... نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان ۱2اسبت به من 
 

  

 

 
 

  

 

mailto:zanane8mars@yahoo.com


   4                                                                                                           ۳۱شماره هشت مارس  

 بدن زن در رژیم جمهوری اسالمی !
 اند:ای روبرو بودهارهستیز جمهوری اسالمی با یورش دوبرژیم زن "جدید"ی زنان در ایران از زمان به روی کار آمدن حسن روحانی راننده

 سخنرانی حسن روحانی و تأکید وی بر رعایت عفاف و حجاب زنان ▪

 ی مجلس از مواضع حسن روحانی درمورد حجاب و عفافنماینده 081تقدیر  ▪

  طرح نصب منشور حجاب بر سردرِ ورودیِ مدارس ▪

 سازیِ مدارس دخترانمَحرم ▪

 ده با فرزندخواندهخانوا تصویب قانون ازدواج سرپرستِ  ▪

 ها در جهت ازدیاد جمعیتتشکیل جلسات و همایش ▪

 هاها و بازداشتتشدید اعدام ▪

  و ...
 

 

 

 

 

 

 

سال  پنجدر تاریخ سی و 
ی رژیم جمهوری اسالمی گذشته

 "جدید"همواره هریک از رانندگان 
این ماشین سرکوب و فرودستی 

ی اسالمی بودن ادنِ درجهزنان که به قدرت رسیده است، برای نشان د
خود و کل نظام با حمله به زنان و تشدید هرچه بیشتر پدرساالری رقم 

 خورده است. 
های داخلی حسن ترین طرحدر راستای همین وظیفه یکی از اولیه

تر علیه زنان بوده است. وی در جمع هیأت ی سازمان یافتهروحانی حمله
ی اسالمی رعایت در جامعه"گوید اش در رابطه با حجاب میوزیران

 "ویژه جوانانمدار بهمردم اخالق"الزامی است و از  "عفاف و حجاب
را محترم بشمارند. پس از این  "دستور دینی"خواهد که این می

گرای مجلس اسالمی ی واپسنماینده 081سخنرانی است که بالفاصله 
وع حجاب مواضع روشن و مثبت ایشان در موض"مراتب تشکر خود را از 

شوند که سخنان کنند و یادآور میاعالم می "و عفاف
عزم راسخ دولت را در پاسداری از این "حسن روحانی 

 0داده است. "فریضه و حکم اسالمی نشان
در مورد حجاب  "جدیدش"حسن روحانی برای این که طرح 

ها زن را از وزارت ی کنترل میلیوناجباری را مقبول جلوه دهد، وظیفه
قرار است که زنان با تحویل دهد. ید به وزارت دادگستری تحویل مارشا

گر دیگر و عوض گر به ارگان سرکوباین مسئولیت از یک ارگان سرکوب
 ؟!گران احساس رضایت کنندشدن رخت تن سرکوب

در همین دوره است که در سایت همشهری در مورد حجاب و عفاف 
کند و او را برای یمه میپوشش، زن را برای همسرش ب"خوانیم که می

ی کند. پوشش، مرز خودی و منطقهی ممنوعه میبیگانگان شجره
ممنوعه، جهت بیگانه است. پوشش سپری در مقابل راهزنان عفاف است، 

ی است که ئگر ارزش گرانبهاپوشش اعالم حق انحصاری است و بیان
تنها همین چند سطر کافی  "چون طال در پوشش پیچیده است و ...

زنان، نگاه بغایت ارتجاعی و متحجر  است تا عمق خشونت عریان بر علیه
سردمداران نظام جمهوری اسالمی، نسبت به بدن زن را نشان دهد. تنها 
همین چند سطر کافی است که هر زنی حکم باطل بودن این رژیم زن 
ستیز را صادر کند و برای سرنگون کردن آن از هیچ کوششی خودداری 

 ۲ننماید.
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ر همین دوره است که محمد د
ابراهیم محمدی مدیر کل فرهنگی و 
هنری وزارت آموزش و پرورش رژیم 

کند که قرار است بر سر در اعالم می
ای منشور ی دخترانهورودی هر مدرسه

خواهند هر روز به دختران حجاب نصب شود. می
بار این نظام را گوشزد کنند جوان قوانین اسارت

های گذشته در همانند نسل این نسلتا مبادا 
برابر حجاب شورش کنند و کل نظام جمهوری 

 ۳اسالمی را به لرزه در آورند.
این را باید در نظر داشته باشیم که رژیم 

سال  پنججمهوری اسالمی در طی سی و 
گذشته حجاب را با سر نیزه و خشونت گسترده بر 
سر زنان نگاه داشته است. این کار برای این نظام 

کرد سیاسی ـ ایدئولوژیک دارد. چرا که کار
حجاب یک رکن قدرت سیاسی در ایران را 

دهد. کارکرد حجاب این است که تشکیل می
ی جنسی است و باید نشان دهد زن یک سوژه

ی مرد بر کنترل شود و از این طریق سلطه
زن تثبیت شود. موضوع حجاب و بدن زن 
در رژیم جمهوری اسالمی به عنوان 

های اجتماعی ـ سیاسی از جانب فشارسنج
مردان بکار برده شده تا مناسبات قدرت دولت

 در جامعه تثبیت شود.
در همین دوره است که علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش 

کند. قرار سازی مدارس دخترانه صحبت میحسن روحانی از طرح مَحرم
رندگان نَر هم جایی بلند کنند که حتی پاست دیوارهای مدارس را تا آن

خواهند مدارس، جایی که قرار است نتوانند به آن وارد شوند! در واقع می
بیشترین هم و غم صرف شرایط بهتر برای کسب علم و دانش باشد را 

ها نه تنها از خواهند هر روز به آنمبدل به زندان دختران جوان کنند. می
فلک کشیده  طریق کتب اسالمی بلکه حتی از طریق دیوارهای سر به

آن و شما تنها موظفید که از  ه بدن شما متعلق به مردان استبیاموزند ک
 ۴حفاظت کنید.آنان برداری برای بهره

تمام این تدابیر حکومتی برای آن است که در عمل رژیم جمهوری 
سال  پنجاسالمی با مبارزه و مقاومت زنان و دختران جوان، طی سی و 

جباری و به زیر سوال بردن کدهای اسالمی گذشته در مقابله با حجاب ا
رو بوده است و با تمام بگیر و ببندهایش هرگز نتوانسته زنان را به روبه

 رعایت حجاب مجبور سازد. 
های رژیم و هم ی جناححسن روحانی به خاطر متحدکردن همه

المللی خصوصا در بین ی بینچنین برای این که در صحنه
ی طقهنیروهای بنیادگرای من

خاورمیانه بتواند نقش 
حکومت 

اسالمی 
در محصور کردن زنان در  "موفق"

زندانی به اسم ایران را بر عهده داشته باشد، در 
ی آگاهانه و اش حملهی صدارتی صد روزهدوره
 مندی را بر علیه زنان سازمان داده است. نقشه

ی صدارت ایشان است که جلسات در همین دوره
عددی برای ازدیاد جمعیت برگزار های متو همایش

های اخیر از ی سران رژیم در ماههمه ۵شود.می
اند. در کشوری که فقر و مواهب ازدیاد جمعیت گفته

فالکت اکثریت زنان را که زنان طبقات زحمتکش و 
چنان تحت فشار قرار داده است که هستند  کارگر

شان به گوش هایصدای خرد شدن استخوان
شوری که هزاران هزار زن به خاطر رسد. در کمی

فروشی برای بقای کاری دست به تنفقر و بی
زنند. در کشوری که زنان کارتن زندگی می

خواب در خیابان بیش از پیش گسترش 
میلیون  01یافته است. در کشوری که 

کودک از حق آموزش محرومند و برای 
خن و... س اندبه بیگاری کشیده شدهتأمین زندگی خانواده 

گفتن در مورد ازدیاد جمعیت به معنای به بند کشیدن هر چه بیشتر 
  است.زنان 
 کند: دنبال می را معینی اهداف جمعیت ازدیادطرح  با ایران یحاکمه طبقه

از شدت  خواهندیکی از اهداف ازدیاد جمعیت این است که می
ده ی جوانان با تشکیل خانواهای اخیر از مقابلهضرباتی که در سال

همین دولت نشان از این های آماری داده صورت گرفته است، بکاهند.
دیگر حاضر نیستند تن به ازدواج دهند تعداد وسیعی از دختران، دارد که 

و این امر برای حاکمین اسالمی در قدرت به معنای زیر سوال رفتن 
های اسالمی است. از طرف دیگر خیل بسیاری از معیارها و ارزش

زنان از همسران خود جدا شده و به تنهایی سرپرست خانواده عظیمی از 
سال تالش کرده  پنجهستند. این برخورد زنان برای رژیمی که سی و 

خود را در مورد کیان خانواده در جامعه ی دینی فرهنگ عقب ماندهاست 
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 حکم 100دهد. )بنا بر گزارش دولت روزانه اشاعه دهد، به باد هوا می
 باشند.(ود که بیشترین متقاضی آن زنان میشطالق صادر می

هدف دیگر ازدیاد جمعیت برای این رژیم آن است که بتواند زنان را 
کشی کند و از این طریق نقش و جایگاه مبدل به ماشین جوجه

ها داری از فرزندان و خانواده بداننشینی و نگهزنان را در خانه "طبیعی"
یغ بازگشت زنان به کانون خانواده، در بازگرداند. جمهوری اسالمی با تبل

ی اقتصادی وابسته به مردان پی آن است که هر چه بیشتر زنان از زاویه
  بیشتر فراهم شود. گری بر آنانخانواده گردند، تا امکان کنترل و سلطه

ی اسالمیِ در های شیعهدر عین حال ازدیاد جمعیت برای شونیست
جمعیت شیعه را نسبت به سایر مذاهب که بتوانند به این معناست قدرت 
سنی افزایش دهند و از این طریق حاکمیت خود را حفظ کنند.  خصوصا

کافی است در این مورد به پیام یکی از سران مرتجع رژیم جمهوری 
اسالمی آیت اهلل سحابی مراجعه کنیم. وی در بخشی از پیامش به 

هرِ مشهد در ثبت شدر رضوان"گوید: همایش ازدیاد جمعیت در قم، می
درصد شیعه  11درصد اهل تسنن و  01نام دانش آموزان مقطع ابتدائی 

 ۶"هستند که این خود هشداری برای نظام است.
داران حاکم، هدف دیگر از ازدیاد جمعیت موضوع مهمی برای سرمایه

شان این است که هایجهت کسب هر چه بیشتر سود و گسترش سرمایه
ی کار در جامعه موجود باشد. رژیم ارتش ذخیرههمواره خیل عظیمی از 

داری را از طریق سازمان خواهد این امر حیاتی برای بقای سرمایهمی
 دادن زنان برای زائیدن بیشتر تأمین کند!

در همین دوره است که قانون ازدواج سرپرست خانواده با 
 فرزندخوانده که عمال به معنای قانونی کردن تجاوز به دخترخوانده

ترین ستیزترین و زنباشد از جانب مجلسی که توسط مرتجعمی
رسد. سهم زنان و نمایندگان این رژیم اشغال شده است،  به تصویب می

تر کودکان از بر روی کار آمدن دولت حسن روحانی خشونت گسترده
 بوده است.

بخشی از زنان حکومتی همراه با ی انتخابات پیش از شروع دوره 
ی حسن طلب برای به قدرت رساندن دارودستهل و اصالحزنان لیبرا
کردند و جلسات متعددی را برگزار نمودند. هم و  "اندیشیهم"روحانی 

پا فشاری برای وارد  "اندیشیهم"کنندگان جلسات غم بسیاری از شرکت
ساختن "ی حسن روحانی و یا به کابینه "سه تا چهار وزیر زن"کردن 

و مدرن کردن اسالم و  "کردن با آقایان علماتشکیالتی برای گفتگو 
اینان در این دوره تالش  ۷به آنان بود. "طلبانهخوانشی برابری"انتقال 

کردند تا با تبلیغات مخرب خود و دامن زدن به توهم در بین مردم و به 
ی خود را مبنی بر طور مشخص زنان یک بار دیگر تفکر شکسته خورده

را پیش گذارند. همین چند ماه  "جدید" اصالحاتی حقیر توسط دولت
اش بار دیگر نشان اخیر دولت حسن روحانی با هر چند زن درون کابینه

های حاکمین ضدزن جمهوری اسالمی چه با نام ی داوردستهداد که همه
ی ای جز ادامهبرنامه "تدبیرامید و "طلب و چه با نام دولت اصالح

 سرکوب زنان و کل جامعه ندارند. 
های آمریکایی ولت روحانی برای این که در مذاکرات با امپریالیستد

ها اطمینان دهد که یک دولت مقتدر را در آورد و به آن ادایو اروپایی 
و  سرمایه داریاز بحران توانند روی کشور ایران برای خارج شدن می

های وسیع و بازداشت مخالفین دست به اعدام خاورمیانه حساب کنند،
. با هجوم دوباره به زنان و ایجاد دم و دستگاه بیشتر برای کنترل زندمی

حجاب و تصویب قوانین بغایت ارتجاعی بر علیه کودکان و زنان 

ی های غربی بگویند که ما هنوز توان ایجاد جزیرهخواهند به قدرتمی
خواهند با تان را داریم. میهایثبات مورد نیاز شما برای انباشت سرمایه

کشان که برای تر کردن زنان، سرکوب کارگران و زحمتفرودست هر چه
زنند، سرکوب شان دست به مبارزه میماندهدریافت حقوق عقب

پیام دهند که به دنبال به امپریالیست ها های تحت ستم و ... ملیت
های دست دولت دیگری برای سرکوب مردم نباشید. ما همانند دولت

توانیم با نستان، مصر و تونس و لیبی و ... میتان در عراق و افغانشانده
اعدام و دستگیری مخالفین، با به قهقرا بردن هر چه بیشتر زندگی 

کشان و دیگر کارگران و زحمت ها زن، با کشیدن آخرین رمقمیلیون
تان نوکران خوبی باشیم. در هایاقشار و طبقات برای شما و سرمایه

یی و اروپایی برای برون رفت از باتالق های آمریکامقابل هم امپریالیست
اند، برای جان دوباره دادن به بحران خاورمیانه که در آن گیر کرده

شان، در برابر کشتاری که از مخالفین جمهوری زدههای بحرانسرمایه
شود، در برابر تشدید هر چه اسالمی توسط دولت روحانی انجام می

شیدن بسیاری از مخالفین و... با بیشتر پدرساالری، در برابر به بند ک
گویند. همان شان به سران جمهوری اسالمی دست مریزاد میسکوت

سال گذشته در برابر سرکوب  پنجای که در سی و مندانهسکوت رضایت
در  06و تابستان  01ی مخالفین خصوصا کشتار زندانیان سیاسی در دهه

 ایران کردند.
های غربی دو قطب ن و امپریالیستبنیادگرایان اسالمی حاکم بر ایرا

ای هستند که بدون به انقیاد کشیدن زنان به اشکال گوناگون، پوسیده
های سیاسی ـ ی عرصهبدون گسترش خشونت وحشیانه در همه

ریزی و طراحی انواع اجتماعی و اقتصادی علیه زنان، بدون برنامه
ن، قادر به ادامه های انقالبی زناخطر برای مقابله با بدیلهای بیبدیل

 باشند.  حیات نمی
ی زنان خصوصا دختران جوانی که شجاعانه سوالی که در مقابل همه

زنند هر روز در مقابله با حجاب اجباری دست به مبارزه و مقاومت می
توان به لغو حجاب خودی میی فردی و خودبهاین است که آیا با مبارزه

ه یکی از ارکان اصلی رژیم طور کلی فرودستی زنان کاجباری و به
 ی پایانی گذاشت؟ دهد، نقطهستیز جمهوری اسالمی را تشکیل میزن

های اولیه برای رهایی زنان از حجاب امروزه در ایران برداشتن گام
های های اسالمی، فرهنگ و سنتی قوانین نابرابر و مجازاتاجباری، کلیه

ی متعفن عبور از جنازه طور الینفکی بهمانده، دین و خرافات بهعقب
رژیم جمهوری اسالمی گره خورده است. مبارزه برای سرنگونی انقالبی 

های های جهان جدا از مبارزه علیه امپریالیستستیزترین رژیمیکی از زن
پدرساالر که به انقیاد کشاندن زنان در ایران، افغانستان، عراق، مصر و 

  ✦جدا نیست. است، ستثمارشانا و ستم از نظام جزئی جهان کلدر و لیبی
 زيرنويس:

 27شهریور  76گزارشی از ایلنا در تاریخ  -0
 "حجاب و پوشش عامل طهارت قلب و روح"شهری آنالین هم -7
منشور حجاب در ورودی مدارس نصب "ی مهر در مورد گزارشی از روزنامه -3

 "شودمی
 27آبان  01 "سازیِ مدارساهداف مَحرم"فارس  -1
در شهر قم تحت عنوان  27آبان  2ای به تاریخ شی از برگزاری جلسهگزار -1
  "تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه"
تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحوالت "ی یام آیت اهلل سبحانی به جلسهپ -0

 "متخلف جامعه
 اندیشی زنان دومین نشست هم -6



   7                                                                                                           ۳۱شماره هشت مارس  

 !"منشور حقوق شهروندی" زنان و
 

 یال پرنیانل
بار رژیم جمهوری اسالمی خیانت یبعد از سه دهه که از کارنامه

 هاترین خشونتسرکوب عریان، اعمال وحشیانه گذرد، رژیمی که جزمی
به بند  ها،بر علیه زنان، کشتار انقالبیون و کمونیست هادر تمام عرصه

 ها،ترین روزنامهخواهی، توقیف حتا لیبرالکشیدن هر صدای آزادی
نویسان معترض، سرکوب هر تجمع و تشکل بازداشت و اعدام وبالگ

جان اکثریت  یکشیدن شیره ها،ملیت یصنفی، سرکوب وحشیانه
جامعه برای انباشت سرمایه، از بین بردن محیط  کشانکارگران و زحمت

مردم  "حق شهروندی"... به یاد  داری وزیست در خدمت منافع سرمایه
 افتاده است! 

ن رژیم در طی سی و پنج سال با اعمال ستم و استثمار، سرکوب و ای
ی رسیده است که اگر بخواهد چند صباحی بر عمر یاستبداد به جا

ش بیفزاید باید بتواند هم به درجاتی بخشی از طبقات میانی و اننگین
فکران این طبقه را بار دیگر با خود همراه کند مرفه جامعه خصوصا روشن

را به خود  "مدرن"یک دولت  یگاه اربابان خود چهرهو هم در پیش
و  "هاگفتگوی تمدن"اصالحات و  یگیرد. اگر در دوران خاتمی با وعده

توانست برای خود وقت بخرد،  "گران ناراضیکنش"همیاری و همکاری 
حقوق  منشور"خواهد از طریق ترفند دیگری تحت نام بار میاین

 ود اضافه کند. بار خعمر نکبت بر "شهروندی
در مورد زنان همان قوانین  "منشور حقوق شهروندی" بندِبند

ستیزی است که از قبل در قانون اساسی رژیم جمهوری غایت زنهب
خانواده، زنان، کودکان "اسالمی هم آمده است. تنها کافی است به بخش 

مراجعه شود تا عمق ضدیت آن با زنان را  "منشور"این  "و کهنساالن
زنان "هده کرد. در بخش مربوط به حجاب نوشته شده است که: مشا

مندی از حق انتخاب پوشش مناسب بایستی از تمامی امکانات برای بهره
ظف است ؤمند شوند. دولت مایرانی بهره -هماهنگ با معیارهای اسالمی 

 0"تمهیدات الزم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ کند.
، همان قانونی است "ارهای اسالمیپوشش مناسب هماهنگ با معی"

ش اکه از روزی که این رژیم به قدرت رسید به عنوان معیار اسالمی بودن
ش بر زنان تحمیل کرد. در مقابل هم زنان بزرگترین او پرچم ایدئولوژیک

سازماندهی کردند.  بر علیه این معیار اسالمی 16مارس  8تظاهرات را در 
گری که در ی سرکوبهاسالمی با نیرویاز آن زمان تا کنون جمهوری ا

جامعه گسیل کرد در پی این بوده است که زنان را به اجرای این معیار 
ی زنان و هااسالمی وا دارد، اما قادر نشد سرکشی یماندهمتحجر و عقب

خصوصا دختران جوان را در مقابله با آن مهار کند. جمهوری اسالمی با 
شان را با الم جنگ کرد و زنان نیز جنگاجباری کردن حجاب به زنان اع

و به یاد ماندنی آغاز کردند و از  به راه انداختن تظاهرات وسیع و پرشور
آن روز تا کنون به مبارزه و مقاومت خود بر علیه این معیار اسالمی ادامه 

 اند. داده
طور هدفمند و آگاهانه ه، ب"منشور"سردمداران رژیم پس از انتشار 

اند. آن در بین مردم پیش برده ی را برای فراگیر کردنهایمصاحبه
پورمحمدی وزیر دادگستری دولت روحانی در صدا و سیمای جمهوری 

کند اسالمی اعالم می
نظام جمهوری اسالمی نظامی است که ": که

 ۲"طور جدی معتقد و پایبند بوده است.به حقوق شهروندان و مردمش به
در تابستان  هاانقالبیون و کمونیستپورمحمدی کسی است که به جالد 

خونین شصت و هفت معروف است، کسی که هزاران جوان مبارز و 
کسی  جوخه اعدام کرد، یای روانهی چند دقیقههادادگاهانقالبی را در بی

سران مرتجع رژیم پس از کشتار زندانیان سیاسی  یکه همراه با همه
باخته توسط جانسپاری و یا سوگواری عزیزان مانع از خاک

 کند!!صحبت می "حق شهروندی"شان شد، امروز از یهاخانواده
جالب است "کند که: کید میأمفاد این منشور ت یپورمحمدی درباره

عبارتی این منشور به ۳"بدانید این منشور بر گرفته از قوانین فعلی است.
م ندارد قانون اساسی این رژیم تهیه شده است و جای تعجبی ه یبر پایه

را  "حقوق شهروندی"ای که که در جای جای این منشور هر جمله
 "اما مغایر با قانون و دین اسالم نباشد" یدهد فورا جملهتوضیح می
کار بست همین هشود. در تمام طول سی و پنج سال گذشته بآورده می

ی فرمایشی، در های قرون وسطائی رژیم، در دادگاههاجمله در زندان
خواه هزار انقالبی و آزادی های گسترده و... باعث کشتار صدهاشتبازدا

ش در اهمین درک است که حسن روحانی و دولت یشده است. بر پایه
منشور با اتکا بر سخنان خمینی، کسی که یک رژیم مذهبی،  یمقدمه

ستیز و مستبدی که کل جامعه را به زندان ملل غایت ارتجاعی، زنهب
عنوان از مردم سلب کرده است را به حقوق فردی را یلیهمبدل کرده و ک

ام من مکرر اعالم کرده" نماید:فردی طرفدار حقوق شهروندی معرفی می
که در اسالم نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام 

برادر و برابر و همه برخوردار از  - چه اهل سنت و چه شیعی -مسلمین 
در همین چند خط بدون هیچ  ۴"قوق اسالمی هستند.مزایا و ح یهمه

توضیحی روشن است که موضوع جنسیت برای رهبر این نظام و کل 
نابرابری و  یحاکمین در قدرت، در قانون اساسی و در منشورشان بر پایه

 یمردان طبقه یفرودستی زنان استوار است. از نظر این رژیم همه
تبعیض و خشونت  عمال بی حقوقی،حاکمه همراه با مردان جامعه در ا

گسترده علیه زنان برادر و برابرند. مسلمان بودن و مرد بودن در این رژیم 
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سبب امتیاز و قانونی بودن سرکوب زنان و سایر مردمی که به ادیان دیگر 
 باشد. باور دارند، می

از زمان به روی کار آمدن این رژیم، زنان حق شهروندی خود را 
تئوکراسی مذهبی با فرمان ارتجاعی خمینی در مورد تحت یک حکومت 

اند. بار در قانون اساسی گرفتهقوانین اسارت یحجاب و تصویب کلیه
ترین سند حقوقی و قانون اساسی رژیم جمهوری اسالمی که مهم بندِبند

شریعت  یقانونی این رژیم است، بر تبعیض و فرودستی زنان بر پایه
جا حقوق نگاشته شده در قانون اساسی تا آن یریزی شده است. کلیهپی

گردد به مردان امتیار داده که به موضوع قدرت بین زن و مرد بر می
ترین جزء محروم "جدید"دولت  "منشور"است. زنان در قانون اساسی و 

 اند. ترین قشر جامعهحقوقو بی
حال یک عده که منافع معینی را در نظام جمهوری اسالمی جستجو 

خواهی و گویند به دنبال زیادهبه مردم می "منشور" یدرباره ،کنندمی
هم  "منشور"ای و اساسی نباشید. بلکه حتا اگر یک بند از تغییرات ریشه

 ید:یپیشرفت تلقی نما یاجرا شود به آن دل خوش کنید و آن را نشانه
نویس منشور حقوق اگر یک ماده از مجموع موادی که در پیش"

جود دارد اجرا شود یک گام به سوی پیشرفت و عدالت شهروندی و
که بتوانند مسیراصلی مبارزات مردم در برای این ۵"شویم.نزدیک می

کنند، تمام  جهت سرنگونی انقالبی یک رژیم استبدادی دینی را، عوض
اول  ی، در درجه"منشور"بندند که با انتشار این تالش خود را به کار می

ردم با این نظام را کاهش دهند و یا این که خود ناپذیر متضاد آشتی
مردم را مستبد و مقصر معرفی کنند تا بدین وسیله مرتجعین حاکم را 

تدوین منشور شهروندی در دولت تدبیر و امید گامی بسیار " تبرئه کنند:
 ی... اگر دنبال ریشه سابقه... در نوع خود بی بزرگ و مترقی است و
شه در درون ما هست و نه در بیرون، بیرون اعم از استبداد هستیم این ری

 ۶"ی آن هستند.هاساختار اجتماعی و سیاسی، تنها شاخ و برگ
ش این بوده است ا"تدبیر"از زمان به روی کار آمدن حسن روحانی 
رعب و وحشت را در  هاکه از یک طرف با به راه انداختن موج اعدام

ی گوناگون از جمله هابا ترفند جامعه دامن زند و از طرف دیگر بتواند
صل جمهوری اسالمی را أرژیم درمانده و مست "منشور حقوق شهروندی"

تر با ش این است که بتواند با روابط علنیا"امید" نجات دهد و
ی و حمایت آنان از فروپاشی این رژیم یی و اروپایی آمریکاهاامپریالیست

 جلوگیری کند.
 

 طلب:اصالح منشور دولت و زنان لیبرال و
اگر فرضاَ مشارکت وسیع مردمی صورت  ... در چنین شرایطی"

جمعی  یدر حافظه« میثاق همگانی»تواند به یک راستی میبگیرد به
 ینفس کشور تبدیل شود، و نیز ... مشارکت گستردهی تازههانسل

منشوری از آن »... شاید شانس آن را داشته باشد که بتواند به  مردمی
 ۷"رتقاء یابد و ...ا« مردم

طلب حکومتی و غیرحکومتی که جمع بار دیگر زنان اصالحیک
و در خدمت به آن شکل داده  "انتخابات"خود را قبل از  "اندیشیهم"

اند. قرار است این جمع با به راه انداختن دیالوگ بودند به تحرک در آمده
ی با سران زنو چانه "منشور حقوق شهروندی"بین خود و دولت در مورد 

چون جدا کردن تیتر زنان از بند هم "خرده تغییراتی"این دولت و 
آن را  "کودکان و کهنساالن منشور حقوق شهروندی ،خانواده، زنان"
جنبش زنان معرفی  "زِییپا"راه حلی برای خارج شدن از  یمثابهبه

بار دیگر به دولت یادآوری کنند که از طریق این خواهند یکمی 8کنند.

خواهند طرح توان بین دولت و مردم پلی برقرار کرد. اینان میمنشور می
جلب و  یش را )که از زاویه داخلی بر پایهاحسن روحانی و دولت منشور

طلب و لیبرال زنان اصالح چونهم "ناراضی" ییاتکای بیشتر بر نیروها
ی غربی هاالمللی جلب نظر امپریالیستاستوار است و از زاویه بین

خواهند نسل عنوان دستاورد مردم و زنان جا بزنند. میخصوصا آمریکا( به
ای در این نظام ندارد و به خاطر ذهن جوان را که هیچ آینده

گردد، دنبال راه دیگری برای زدن کهنه و ساختن نو میجستجوگرش به
خواهند نفرت عمیق زنان نسبت به این رژیم را کاهش منحرف کنند. می

امیدوار کنند. به همین دلیل قلم به  "گریدخالت"ان را به دهند و آن
 یدست گرفته و از مزایای این منشور و خدماتی که به زنان و جامعه

خواهند از این طریق کنند. میکند، حمایت و آن را تبلیغ میمدنی می
 گویند:ای دور کنند. میزنان و مردم را از مسائل اصلی و پایه یتوجه

دولت از مردم برای ویرایش منشور حقوق شهروندی ...  نظرخواهی"
مدنی است ... گویا قرار است که منشور  یفرصتی برای اعضای جامعه

بار دیگر خواهند یکمی ۹"حقوق شهروندی با انشای مردم تدوین شود.
دنبال ین کشند و آنان را بهیای زنان را پاو مطالبات پایه هاسطح خواست

 ن نظام دل خوش کنند. ریزی از ایخرده
ی در نظام أاگر تا همین چند ماه پیش موضوع انتخابات و حق ر

عنوان حقوق شهروندی و نشان جامعه مدنی جمهوری اسالمی را به
را  "نظرخواهی عموم"و  "منشور"کردند، امروز موضوع معرفی می

کنند. در صورتی که محتوای اصلی روی معرفی میپیش یعنوان نشانهبه
ی هاترین خواستایی رژیم کنار زدن پایههاین طرح همانند سایر طرحا

مردم این سرزمین بر  هااگر عزم میلیون"مردم و خصوصا زنان است. 
و  0360شرکت جدی و مسئوالنه در انتخابات ریاست جمهوری سال 

« شانرأی»گیر سرنوشت نبود و آنان پی 0388سپس در انتخابات سال 
یان، آن . آیا اساساَ منشوری برای حقوق شهروندی ایران.. شدند، ومین

 01"شد؟میهم از سوی دولت، برای نظرخواهی عموم، تدارک و منتشر 
اینان از آن جا که خود را متعهد به ممانعت از یک انقالب اجتماعی که 

دانند بتواند در موقعیت زنان تحوالت عظیمی را ایجاد کند، می
شان پیش آمده است بیشترین فرصتی که برای گر ازیخواهند بار دمی

استفاده را کرده و بین منافع متضاد زنان و رژیم جمهوری اسالمی 
  بس برقرار کنند.آتش

طلب و لیبرال حکومتی و موضوعی که همواره از جانب زنان اصالح
غیرحکومتی پوشیده مانده این است که گویا رژیم جمهوری اسالمی با 

منشور حقوق "چون یش همهایش و طرحهاعوض کردن مهره
گذارد، عوض خواهد شد. در خود پیش می یکه برای بقا "شهروندی

اند صورتی که در سی و پنج سال گذشته نگهبانان این رژیم عوض شده
این رژیم هیچ تغییری ولو تغییر جزئی  یستیزانهاما در ماهیت زن
ت گرفته است، بر ظاهرا صور هم "تغییری"و اگر  ؛صورت نگرفته است

اثر مبارزه و مقاومت زنانی بوده است که در مقابل این قوانین قرون 
اند. زنان در ایران با پوست و گوشت خود لمس وسطائی تمکین نکرده

اند که هر تغییر جزئی هم اگر صورت گیرد، این نظام برای حفظ کرده
دارد.  اسالمی بودن خود مجبور است که فرودستی زنان را محکم نگاه

کید بر یک أو این ت ایمکید کردهأطور که بارها و بارها تچرا که همان
 رحقیقت انکارناشدنی استوار است، این رژیم اسالمی بودنش با زنجی

 یابد. اسارت زنان معنی و مفهموم می
تواند پس از برپایی یک گفت و گوی ملی در میتصویب این سند "
ین صورت نیازمند زمانی بیش از یک عمومی انجام شود که در ا یعرصه
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اگر تا دیروز در کمپین  00"..و .ماه است 
یک میلیون امضا به دبنال جمع کردن امضا 
برای تساوی دیه و ارث بین زن و مرد بودند، 
امروز با انتشار طومار در مورد این منشور 

خواهند از وقت بیشتری جهت گمراه می
 .کردن زنان و مردم برخوردار باشند

اولین حق شهروندی هر زنی در ایران 
این است که پوشش خود را برگزیند. چگونه 

دولت را  "منشور حقوق شهروندی"توان می
زمانی که این  ،ارزیابی کرد "گامی به جلو"

دینی و اسالمی تهیه گشته  یمنشور بر پایه
است. اولین گام در جهت داشتن هر حقی از 

که دین  جمله حق شهروندی زنان این است
طور قطعی جدا باشد. کارکرد هاز دولت ب

دولت، قوانین، کتب آموزشی، آموزش و 
از دخالت هر اصل مذهبی مبرا  ... پرورش و

ی هاعرصه باشد و دولت نباید هیچ یک از
جامعه را طبق دین و باورهای دینی 
سازماندهی کند. اصل جدایی دین از دولت 
پیش شرط حیات دمکراتیک و از حقوق 

ی اولیه هاشهروندی است و یکی از خواسته
برای حرکت به سوی رهایی زنان است. 

 یتوان از دمکراسی، جامعهمیبنابراین ن
مدنی، حقوق شهروندی صحبت کرد ولی 
ضدیت آشکار دین با آزادی و برابری زنان را 

 الپوشانی کرد.
به یاد داشته باشیم که جنبش زنان تنها 

ی اسالمی را از جنبشی بوده است که جمهور
همان ابتدا به چالش گرفته است. عصیان و 
سرکشی دختران جوان به اشکال مختلف 
نظام حاکم را دائما به مبارزه طلبیده است. 

ی مختلف از های زنان درعرصههاخواست
ی هاحجاب اجباری گرفته تا لغو مجازات

اسالمی و قوانین نابرابر تا لغو سنگسار به 
 می گره خورده است.نابودی جمهوری اسال

بدون سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی 
و جدایی قطعی دین از دولت، هرگونه 

تغییر در موقعیت زنان سرابی بیش  یوعده
ما توسط زنان و  یجامعه یآینده .نیست

ی مردم خصوصا هاسایراقشار و توده
کشان در میدان نبرد قهرآمیز تعیین زحمت

که هر زنی و  ایخواهد شد. داشتن جامعه
طور آزادانه و هر شهروندی در ایران بتواند به

بدون قید و بند در جهت رهایی از یوغ روابط 
مانده، ستم و استثمار طبقاتی گام عقب

بردارد، در گرو نابود کردن ساختار استبدادی 
ستیز جمهوری اسالمی آور رژیم زنو خفقان
 قرار دارد. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :زنان مامنشور 
تواند ما زنان را در صفوف میلیونی در کنار یکدیگر قرار دهد تا با اتحادی میرئوس کلی منشوری که 
مان، از ستم و استثمار ی از فرودستییجهت رها ی سنجیده و استوار درهااصولی و با برداشتن گام

 ت: ریزی کنیم، بدین قرار اسنوین را پی یی یک جامعههاحرکت کنیم و پایه
 ستیز جمهوری اسالمیسرنگونی انقالبی رژیم زن -0
 .شان استانقالبی علیه دول ارتجاعی امپریالیستی که مردساالری از ارکان اصلی نظام یمبارزه -7
موضوع زنان یکی از محورهای اصلی مبارزات مردم در ایران است و بدون حل این موضوع ایجاد  -3

ارتجاعی حاکم و وابستگی به امپریالیسم پایان داده شود و  قاتطب یای که در آن به سلطهجامعه
 .باشدمیپذیر نی مردم انجام دهد، امکانهادمکراسی و آزادی را به نفع توده

اش انقیاد زنان است( با دولت ی اصلیهای قطعی دین از دولت. ادغام دین )که یکی از ستونیجدا -1
ستم بر زنان را تشدید کرده است. مبارزه علیه ستم بر زنان اسارت زنان شکل گرفته(  ی)که بر پایه

ترین ترین و فوریایتوان به جدایی دین از دولت محدود کرد. اما این خواست از پایهمیرا ن
 .ی زنان در ایران استهاخواست

 یلیهکنند و برای آزادی کمیمبارزین در بند به ویژه زندانیان سیاسی زن دفاع  یزنان از کلیه -1
 .کنندمیزندانیان سیاسی مبارزه 

قوانین رسمی، عرفی، شرعی، آداب و سنن و رفتارهای ضدزن و افکار و فرهنگ  یزنان علیه کلیه -0
کنند و به افشا کلیه میمسلط مردساالرانه در اشکال مذهبی و یا هر شکل دیگری که باشد مبارزه 

کنند، می... ستم بر زن را توجیه  و "میفمینیسم اسال"ی که تحت عناوینی چون هایتئوری
 پردازند.می
ی ملی در ایران )کرد، آذری، بلوچ، عرب، هازنان از منافع زنان متعلق به ملل ستمدیده و اقلیت -6

نظری کنند و برای اتحاد میان زنان به دور از هرگونه تنگمی..( دفاع . ترکمن، ارمنی و افغانستانی و
 .کنندمیفارس تالس  یطلبانهملی و گرایشات برتری

زنان در شرایط ترور، خفقان و استبداد رژیم جمهوری اسالمی از روش سازماندهی مخفی در  -8
ند. در عین حال زنان برای نمین کأکنند تا بتوانند ادامه کاری مبارزاتی خود را تمیایران استفاده 

قابل تحمل برای حاکمین در قدرت ی رسمی و هاشان، خود را به چارچوبهیابی به اهدافدست
 .دنکنند و در پی به قدرت رساندن این یا آن زن در حکومت جمهوری اسالمی نیستمیمحدود ن

کنیم. هرچند که میی زیر مبارزه هامان در جهت خواستثرتر مبارزاتؤبرد مما زنان برای پیش
المی غیرممکن است، اما ستیز جمهوری اسدر کلیت خویش توسط رژیم زن هاتحقق این خواست

مان را جهت داده و به ارتقا آگاهی و وحدت صفوف مان، مبارزاتهامبارزه به گرد این مطالبات و شعار
 رساند:مییاری 

گذاری و دخالت در زندگی خصوصی ی دین از دولت، کوتاه شدن دست مذهب از قانونیجدا- 
 زنان ویژههآحاد جامعه ب یکلیه
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نظر از جنسیت، ملیت، مذهب و سنن، روندان صرفتساوی کامل شهـ 
 مذهب های فردی از تعرض قانون ومصونیت آزادی

ی که برای کنترل و سرکوب یقوای انتظامی و نهادها یبرچیدن کلیه- 
 اندزنان ایجاد شده

 آزادی زندانیان سیاسی- 
 لغو مجازات اعدام- 
عرف که مستقیم یا لغو تمام قوانین مدنی و مقررات مبتنی بر شرع و - 

 غیرمستقیم مبین تبعیض جنسی است
 ی اسالمیهامجازات یلغو سنگسار و کلیه- 
 لغو حجاب اجباری، آزادی زنان در انتخاب پوشش- 
 ،مجامع ،سساتؤمردان در م ممنوعیت جداسازی اجباری زنان و- 

 عمومی ینقلیه وسائل و معابر ،هاها، ورزشگاههاجتماعات، مدارس، دانشگا
قوانینی که عملکرد اجتماعی زنان را منوط به امضاء یا  یلغو کلیه- 

 کندمیرضایت شوهر یا پدر 
 یآزادی زن در انتخاب شغل، سفر، ورزش و تحصیل و باز بودن کلیه- 

 زنان برای ورزشی یهای آموزشی و مشاغل و رشتههاعرصه
و اعتصاب و اندیشه و ابراز عقاید، حق تشکل  آزادی بدون قید و شرط- 

ی گروهی و حق هاتظاهرات، حق نشر افکار از طریق مطبوعات و رسانه
 انتخاب شدن و انتخاب کردن

زنان در راه  یمبارزه دادن سازمان برای زنان تشکالت ایجاد آزادی -
کسب آزادی و برابری و حمایت از زنان در مقابل هر شکل از ستم 

الت در افشاء و مبارزه علیه رسمیت شناختن آزادی این تشکهو ب جنسی،
دولت ضد زن  هرگونه سنن اجتماعی و مذهبی و قانون و عملکرد

 یجمهوری اسالم
ی اقتصادی، هاعرصه یبرابری کامل حقوقی میان زن و مرد در کلیه- 

 گیآموزشی و خانواده ،فرهنگی ،اجتماعی، سیاسی
یملک خانواده ما یمین حقوق برابر زنان در ارث و در تصاحب و ادارهأت- 

قوانینی که زنان را از حق مالکیت بر زمین، خانه و ...  یو لغو کلیه
 کنندمیمحروم یا محدود 

 دستمزد، حقوق و مزایای برابر در مقابل کار مشابه برای زنان و مردان- 
 ی اشتغالهاممنوعیت اعالن جنسیت در مدارک تحصیل و درخواست- 
 حق طالق برای زنان -

 ضانت فرزندان برای پدرلغو حق ح- 
 لغو چندهمسری و صیغه -
معاشرت  یی قانونی در زمینههاو محدودیت هاممنوعیت یلغو کلیه- 

 دختران و پسران
آزادی زنان در امر ازدواج و گزینش همسر، ممنوعیت هر نوع ازدواج - 

گری از قبیل مهریه، جهیزیه و اجباری، به نقد کشیدن هرگونه معامله
به زن و غیره در امر ازدواج و برقراری قانون شراکت مساوی  زنشیربها، 
طرف سوم در ازدواج و به  یاموال زوجین، ممنوعیت مداخله یدر کلیه

حقوق اجتماعی کسانی که خواهان زندگی  یرسمیت شناختن کلیه
 د.مشترک بدون ثبت رسمی هستن

ممنوعیت خرید و فروش دختران خردسال تحت لوای سن شرعی - 
 ازدواج و قوانین شرعی و مدنی

 رسمیت شناختن آن بدون مراسم مذهبیهایجاد مراکز ثبت ازدواج و ب- 
حقوق فردی و اجتماعی برای زنانی که  یرسمیت شناختن کلیههب- 

 .شوندمیدار خارج از ازدواج بچه

رسمیت شناختن حق سقط جنین برای زنان و ایجاد تسهیالت برای هب- 
 آن
مین مخارج أهیالت برای جلوگیری از حاملگی ناخواسته و تایجاد تس- 

 آن و آموزش جلوگیری از حاملگی ناخواسته
 گرایانمحکوم کردن هرگونه تبعیض و سرکوب علیه همجنس- 
فروش از طرف دولت، ایجاد مبارزه با مجرم شناخته شدن زنان تن -

 مشاغل با درآمد مکفی برای آنان و بیمه و درمان مجانی
 قابله با تجارت سکس و فحشای کودکانم- 
ممنوعیت ضرب و شتم زنان توسط مردان. مجازات تجاوز جنسی اعم - 

 از این که متجاوز شوهر زن باشد یا غیرشوهر
 تصویب قوانین علیه اذیت و آزار خیابانی زنان- 
مین تسهیالت معین برای زنان أمین مرخصی زایمان با حقوق، تأت- 

 باردار شاغل
 تر به هنگام دوران یائسکین شرایط کاری سبکمیأت- 
پس از  هاایجاد تسهیالت الزم نظیر مهدکودک و مراکز نگهداری از بچه- 

 ساعات مدرسه
ی هاحذف محتوای مردساالرانه از دروس و منابع آموزشی، از برنامه- 

رادیو و تلویزیون مطبوعات رسمی، مبارزه علیه اشکال مردساالرانه در 
 ری و نوشتاریزبان گفتا

آثار ادبی و هنری زنان و  یاختصاص بودجه مخصوص برای اشاعه- 
 زنان که مستقل از ساختار حاکمیت هستند یمطبوعات ویژه

لغو هرگونه قوانین ارتجاعی و هرنوع ممنوعیت و تبعیض شوونیستی بر - 
آموزش و  یزنان پناهنده و مهاجر در ایران مثال تبعیضاتی که در عرصه

 شودمیال علیه زنان افغانستانی اعمال اشتغ
 ✦0۲...  و -
 

 زيرنويس:
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 فمینیسم:  -مارکسیست 
 یعچارچوبی تئوریک برای درک روابط اجتما

 

 نویسندگان: سارا کارپنتر و شهرزاد مجاب

 ترجمه: مهسا روژان

 
 
 

 :کتاب یای است از مقدمهاین مقاله ترجمه، اقتباس و خالصه

Sara Carpenter and Shahrzad Mojab (eds.) (2011) Educating from Marx: Race, Gender, and Learning. New York: Palgrave: pages 3-18. 
  

لی نوین شبِح بدیمارکس و انگلس گفتند  بیش از صد سال پیش،
است. بر فراز اروپا در گشت و گذار یعدهی اجتماسازمانبرای 

سرمایه داری و نظام کمونیسم در مقابل  یایده مقصودشان پیدایش
های گوناگون سعی در توضیح ی بود. امروز هم تئورییبورژوا سیدموکرا

دنبال کردن دارند، اما و ارایه ی بدیل هایی برای آن ی عروابط اجتما
 از سابق شده اما ذره ای از اهمیت تر ت فکری کنونی پیچیدهجریانا
کنیم ی استفاده میعدهی اجتماهایی که برای درک و سازمانتئوری

  کاسته نشده است.
شبیه . مانند ای داردنقش و عملکرد دوگانه هر چارچوب تئوریک،

است: هم روشن می کند و هم زمان مانعی است در مقابل دیدن.  عدسی
را می دهند و مانع دیدن  ها به ما توان دیدن برخی روابطدسیاین ع

برخی دیگر می شوند. در رویکرد به تئوری باید به طور عموم این 
دوگانگی را مد نظر داشته باشیم. اما به همان اندازه نیز مهم است که 

به ما افق های گسترده و تازه ای در های تئوریک این چارچوببدانیم 
  ای سیاسی نوین می دهند. ترسیم بدیل ه

تئوری و عمل( ما را به  یاین رابطه )یعنی رابطهی نسبت به آگاه
یک پس،  کند.وادار میی آلترناتیوهای سیاسی و نقادانهمستمر بررسی 

روابط و توضیح کردن چارچوب تئوریک نیاز داریم که قادر به عریان 
ید و بازتولید ی تولسرچشمهکه داری باشد اجتماعی نهفته و ریشه

 جامعه است. های مادی و اجتماعی نابرابری
 - یک چارچوب مارکسیست تبیین این نوشته در جستجوی 

ی است. با استفاده و عفمینیستی برای آموزش درک روابط اجتما
نظریه های علوم اجتماعی، از جمله  یهدر عرص وسیع برداشت از ادبیات

الیسم تاریخی، ما به این نتیجه و ماتری یآموزشنظریه های فمینیستی، 
شامل پنج حداقل  فمینیستی - ایم که یک چارچوب مارکسیسترسیده

 تئوریک است: بخش کلیدیِ

داری اجتماعی سرمایهروابط ( تئوری 2( تئوری اجتماعی، 1
( تئوری آگاهی و 4( تئوری دانش، 3ی، عهای اجتماو تفاوت

 ( تئوری تغییر اجتماعی.5یاد گیری، و 
دهیم که این پنج بخش تئوریک را بر اساس این سوال توضیح میما 

توانیم موجبات درک دیالکتیکی فمینیسم از مارکس و چگونه می
اند زیرا برعکس آن را فراهم کنیم. این اجزاء تئوریکی بسیار حیاتی

های اجتماعی را فمینیسم نه تنها ابزار توضیح تحلیلی پدیده-مارکسیسم 
چنین چارچوب اخالقی )اتیک( برای دهد، بلکه همار میدر اختیار ما قر

 .کندرا نیز فراهم میجامعه جهت تغییر  مبارزه

 تئوری اجتماعی:
سی تا علوم اجتماعی در بیست ی هدر عرصمسلط روندهای تئوریک 

تئوریسین  اند.سال گذشته در تئوریزه کردن روابط اجتماعی تردید کرده
و  مدرنیسم پسترپذیری از نظریه های های علوم اجتماعی، با تاثی

را نمی توان شناخت روابط اجتماعی اعالم کرده اند که  پساساختارگرایی
زیرا این روابط ناپیوسته و ناهمگون هستند و هر گونه تالش برای کسب 

اما  )توتالیزه کردن(. نگریشناخت در مورد آن مساوی است با  تمام
 شامل تجارب در عین این که  هازندگی انسانواقعیت آن است که 

همه در یک مجموعه ی روابط  ت،اسمشخص های مکانمشخص، در 
 پیچیده درهم تنیده اند. 

فمینیست، ما نیاز به یک تئوری اجتماعی  - عنوان مارکسیستهب
توضیح و درک  ی توضیح این سه هدف را داشته باشد:یداریم که توانا
، گون کنندهر دهنده )دگریتغی مان، تولید دانش و آگاهیجهان اطراف

transformative) در خدمت به این  های انقالبیو تولید سیاست
اجتماعی  روابط. برای انجام این کار، ما مفهوم دگرگونی و تغییر

دهد بسیاری از مسائلی که گیریم که اجازه میکار میهدیالکتیکی را ب
چون هم ـ کرده های اجتماعی معاصر را به خود مشغولذهن تئوریسین

و  ، تفکر تک خطی(binaries)گرایی، دوگانگی، دو گان پایگی ذات
 را حل کنیم. - گرایینسبی

یا "یک شیئ " یمثابههرا ب "جامعه"یا  "روابط اجتماعی"در ابتدا ما 
که خارج از مردم زیسته و فعالیت و تفکر آنان  "سیستمی"یا  "ساختار"

روابط اجتماعی، یک نوع سازمان اجتماعی بینیم. کند، نمیرا تعیین می
یافته ی میان انسان  یعنی فعالیت سازمان، هاستکاری بین انسانو هم

چون درک ما از جهان اجتماعی، هاست که تاریخا شکل گرفته است. 
ها و اشکال همکاری مرتبط های واقعی انسانای از فعالیتترکیب پیچیده

روابط ی از واژه یح جهان اجتماعی،باشد، در نتیجه جهت توضبا آن می
ها شروع بررسی یکنیم. روابط اجتماعی، هم نقطهاستفاده می اجتماعی

نهایی به آن خواهیم رسید.  گیریِاست و هم جایی است که در نتیجه
شان کنیم. خواهیم درکتوانیم خود را از آن جدا کنیم چون مینمی

فعالیت عملی و احساسی آگاهی و هم  هایشکلهم  ،روابط اجتماعی
هاست )هم در فکر و هم در عمل(. این روابط اجتماعی را باید در انسان
. منظور ما از دیالکتیک، درک کرددیالکتیکی با یکدیگر درک  یهرابط
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خارج ، به مثابه وحدت اضداد است که نمی توانست واقعی یهیک پدید
ای که در شرایط  مولفه های متضاد آن به گونهای که بین از رابطه

 کنونی وجود دارد، تکامل تاریخی و حتا وجود خارجی داشته باشد.
رشته دیالکتیکی یعنی به جهان اجتماعی به شکل یک  سازیِمفهوم

در سطوح  زمانطور همههای مختلف و بپدیدهمیان بنگریم که روابطی 
محلی/خاص و جهانی/عام وجود دارند. روابط دیالکتیکی که جهان 

دهند، دائما در حال حرکت و تغییراند. این حرکت ماعی را شکل میاجت
تضادهای درونی این  -0و تغییر به خاطر دو دینامیسم اصلی است: 

فراهم می  های اجتماعیپدیدهکه توسط دیگر شرایط خارجی -7و روابط 
 . شود

دیالکتیکی همیشه وحدت بین دو پدیده است که فقط  یهیک رابط
توانند از طریق نفی تضاد با هم موجود باشند و فقط میتوانند در می

عبارت روابط مابین و دگرگونی هر دوشان در این رابطه، تکامل یابند. به
هر  یهمعین متقابل است که تجربرشته روابط  دیگر، اجتماع شامل یک

دهد تا . تفکر دیالکتیکی به ما اجازه میشودما را نیز شامل می یهروز
  درک کنیم.روابط های دینامیک از طریق این بافتتجربه را 

مختلف  شکل هایای از سلسله یهمثابتوانیم تاریخ را بهما می
در طول تاریخ، آن است که  سازماندهی اجتماعی بررسی کنیم. منظور

ها برای بازتولید نیازهای مادی زندگی خود، در یک نظم خاص با انسان
شکل های کنند. ما نام این اری میکیکدیگر سازماندهی شده و هم

نامیم که به لحاظ تاریخی می های تولیدیشیوه سازماندهی اجتماعی را
 یهکلی یهتولیدی، در یک زمان معین، در بر گیرند یهاند. یک شیوویژه

نیروهای  یمثابهههای زندگی اجتماعی است، که شامل مردم بپیچیدگی
و  ای تولید نیازهای مادی زندگی(ها برمولده )چگونه کار کردن آن

شود. کنند( هم می)چگونه خود را سازماندهی می ولیدیت مناسبات
کنند که در تولیدی با هم شرایطی را ایجاد میروابط نیروهای مولده و 

ی بشر را تولید و بازتولید کنیم. ما از عکنیم تا روابط اجتماآن ما کار می
ا مفهوم روابط اجتماعی استفاده تولیدی در رابطه ب یهمفهوم شیو

شکلی از سازماندهی  یمثابههکنیم تا بتوانیم زندگی اجتماعی را بمی
درک کنیم. از و تاریخا در حال تغییر است، بشری، که بسیار پیچیده، 

 کنیم که درتولیدی درک می یهشیو یمثابههداری را باین رو، سرمایه
نژادی،  یههای ویژچون سازماندهیای، هماجتماعیروابط  یهبرگیرند

داری، نوعی تولیدی سرمایه یهاز شیو جنسیتی و کاری است. منظور
 یهسازماندهی تولید و بازتولید زندگی است که از طریق رابط خاص از

 شود. میپذیر امکان "روابط ارزش"یا به طور کلی  کاالیی مزدی و تولیدِ
ش اضافه از کار مزدی با هدف تولید ارزاستخراج تولیدی،  یهدر این شیو

بر مبنای استثمار کار  سرمایه )استفاده از ثروت جهت تولید ثروت بیشتر
داری به داری است. سرمایه( هدف نهایی تولید اجتماعی سرمایهمزدی

یعنی، فعالیت آگاهانه و هدفمند بشر و  است. استثمار نیروی کار وابسته 
 .ستثمار نیروی کار انجام می شودبر مبنای ا دخالت آن در طبیعت

است  روابطیخالصه کرده باشیم، درک ما از جهان اجتماعی، درک 
بیند. ها میعنوان فعالیت واقعی انسانهکه سازماندهی اجتماعی بشر را ب

آن را از طریق  جهان اجتماعی چیزی است که ما در آن حضور یافته و
وجود یک تئوری منسجم  . عدمکنیمو آگاهی خودمان بازتولید می کار

ی، دانشمندان مختلف علوم اجتماعی، از جمله افکار مرسوم عاجتما
فمینیستی را وادار کرده تا روابط اجتماعی را شرایطی مستقل از کلیت 

در نظر بگیرند، که به تکه تکه و تجزیه شدن سازمان اجتماعی به  جامعه
شود. مینجر مهایی چون جنسیت، اقتصاد، نژاد، مذهب و دولت بخش

 شکل های شود که ببینیم چگونه این این تجزیه مانع از این می
گیرند. در هم و برهم اثرگذار قرار میهروابطی وابسته ب اجتماعی در

روابط اجتماعی طبقه را بر مبنای داری، این تولید سرمایه یهشیو
 کند. بنابراین درک ما ازمی بندیتقسیمه جنسیت، نژاد و سکسوالیت

عملکرد این  یهو توضیح دهند زندگی اجتماعی باید در بر گیرنده
 باشد.نیز ها ثیر طبقه بر این تفاوتأها در طبقه و تتفاوت

  

 :داریروابط و تمايزات اجتماعی سرمايهتئوری 
یکی از مشکالت دیرپای اخالقی )اتیک( در تئوریزه کردن 

 - مارکسیستبرای  تمایزتمایزات اجتماعی است. مارکسیستی، 
اجتماعی چون جنسیت، نژاد و تمایزات مینیسم، در نظر گرفتن ف

روابط تمایزات و ای برخوردار است. تئوری از اهمیت ویژهه سکسوالیت
کند که چرا ال اشاره میوفمینیسم به این س - اجتماعی در مارکسیست

و  ه نژاد، جنسیت، سکسوالیتچون ، "تمایزات"جهانی بر اساس  یهجامع
نژادپرستی و  بقه سازماندهی شده است. ما از تحقیقات فمینیسم ضدط

، چگونگی تمایزاتضد استعمار نقدگرا که به بررسی چگونگی بنای این 
پردازند، یاد ها میها، و چگونگی تولید و بازتولید آنتکامل تاریخی آن

زبان  یهشروع ما مطالع یهکنیم. هرچند نقطگیریم و استنتاجاتی میمی
و تبارزات اجتماعی مبتنی بر شرایط، از جایی که نشان دهد چگونه این 

باشد، و کنند میفرهنگی سر بلند می یهعنوان یک پدیدهب "تمایزات"
روابط  ،"تمایزات"تمرکزمان بر این است که توضیح دهیم چگونه این 

نه فقط خواهیم عبارت دیگر، ما میکنند. بهجتماعی را سازماندهی میا
 مارکسیست از این رو، درکنای تمایز بلکه کارکرد آن را شرح دهیم. مع
 ناپذیر است.، اجتناب)آنتولوژی( شناسیفمینیستی از هستی -

را های فمینیستی در ابتدا هیچ فضای تئوریک و یا تجربی تئوری
صرفا  کردند.  تمایز بر اساس نژاد و طبقه فراهم ن "تمایز"برای مفاهیم 
-difference) بین -تفاوت هم در چارچوبسیت، آناز دیدگاه جن

between) تفاوتزن، معنی شد. در این شکل اول فمینیسم،  مرد و- 
زن را به شکل مقوالت ویژه و منحصر به فردی در نظر  -، مردبین
این  (Teresa Ebert)تریسا ابرت  ذاتا مشابه اند. گیرد که منسجم و می

نامد که تحت می ")مدرنیست( نوگرا" هایها را فمینیستنوع فمینیست
مردم بر اساس  یمهروشنگری بودند که معتقد بود ه تاثیر نظریه جنبش

های طبیعت ذاتی انسانی و آگاهی عقالنی با هم برابرند. فمینیست
از  تمایزد. ندهمدرنیست طیف وسیعی از لیبرال تا رادیکال را تشکیل می

ست که به زنان ستم کرده و آنان را از نابرابری ا نظام یهها نتیجدید آن
داند. در چنین الگویی، درک از مرد ساالری نظر عقل و منطق برابر نمی

فراد بین ا یهسلط یمثابههفرهنگی و عمدتا ب یهیک اید یمثابههب
)یعنی  گراییباوری/عامذات یهباشد. فمینیسم مدرنیست به مقولمی

 "زن"کند. ترسیم اتکا می "زن" عمومیت دادن و به شکل کل دیدن(
ی که تواند با نادیده گرفتن تمایزعام و یکسان فقط می یهمقول یمثابههب

نظریه قادر این  ،ه ممکن شودشکل گرفت به طور اجتماعی و تاریخی
درک  ،ی اجتماعیِ تاریخا شکل گرفتهعنوان یک مقولهرا به "زن"نیست 
خود زنان را از بین برده و با جدا  از این رو، تضادهای واقعی بینکند. 

کردن جنسیت از دیگر روابط اجتماعی، یک افسانه و اسطوره )زن( و یک 
مدرن و پساساختارگرا های پستفمینیست نماید.مفهوم مجرد خلق می

می کنند که این درک به کنند و استدالل تمایز بین زن و مرد را رد می
شمولی و عامگرایِی( دوران ی یونیورسالیسم )جهان همان اندازه

 شناسانهو شناخت (ontological)شناسانه هستیروشنگری به لحاظ 
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(epistemological) بحث اصلی این نوع دوم  کننده هستند.  محدود
-difference درون - تفاوتبین،  - فمینیسم آن است که تفاوت

within)) د به های معتقاز نظر فمینیست کند.می محو را زنان گروهی
درون، تفاوت مساوی با هویت نیست )یعنی زن به این دلیل  - تفاوت

نامیده شده چون با مرد متفاوت است و این تفاوت هویت او را  "زن"
 مترجم(، زیرا هیچ هویتی یک شکل و یکنواخت نیست.. - تعیین کرده

)از  شوددائما علیه خود تقسیم می درون -تفاوتفرد، از دید فمینیسم 
که به اعتقاد آنان هویت درونی مرتبا و در شرایط خاص تغییر جا آن
بر تنوع و  درون-تفاوتهای از این رو، فمینیست .مترجم(-کندمی

ی که وجود یهاکنند. تمایزکید میأهای چندجانبه/متغیر فرد تموقعیت
خاص بودن مفهوم و معنی  یی نیستند که در حیطهیهادارند صرفا تمایز
، هویتی با مرز کامال "مذکر"د. در نتیجه در این دید گاه، در جریان باشن

باشد نیست، بلکه درون خود این هویت مشخص که متفاوت از مؤنث می
، یعنی توسط مؤنث ((otherاش هایی دارد و توسط دیگریبندیتقسیم

گیرد، مؤنثی که مکمل آن است و تمایز است که مورد مخالفت قرار می
 ام و وجود کامل خود به این تفاوت وابسته است.جنس مذکر برای انسج

بعضی اوقات به نظر  درون -تفاوتهای از دیدگاه فمینیست "تمایز"
، با درون -تفاوتهای وجود آمده است. تئوریسینهب رسد که از هیچمی
اند، و ماهیت ذاتی )مادی( در چالش ((discourseبین گفتمان  یهرابط

ها قادر به درک این های مادی سرمایه. آننهخصوص در ارتباط با زمیهب
معنایی یا بازنمودی  یلهأله نیستند که تمایز صرفا یک مسأمس

representation))  مقوله ای اجتماعی است که بار نیست، بلکه
اجتماعی اش را از نوع سازمان اجتماعی/اقتصادی می گیرد.  یعنی در 

 .صادی جامعه استرابطه ای دیالکتیکی با خصلت اجتماعی/اقت
های و پست مدرنیست بین -تفاوت های مدرنیستمواضع فمینیست

زیرا مدرنیسم  ی دارد.بسیار محدودنتایج سیاسی ، درون -تفاوت
های سیاست .داری و دموکراسی را حل کندتواند تضاد بین سرمایهنمی
یا  ،بهزیستی اجتماعی مانندبازتوزیع حداقل،  یهها محدود به زمینآن

باشد. سیاست های ارائه و شناخت میعنوان سیاستهچند فرهنگی ب
ارائه و مفهوم و استدالل محدود  یها صرفا به تغییر نحوهمدرنیستپست
تواند یک ساختارشکنی است، هر چند که این تغییر می شده

های کننده باشد. ما با این دیدگاه موافقیم که سیاسترادیکال/دگرگون
اساختارگرایی در نهایت بهشت امنی برای گرایشات مدرنیسم/پسپست

 بورژوایی است.
اش بر گفتمان است تنها به ضد ای که تکیهسیاسی تئوری ینتیجه

گردد. این تحول در آگاهی به خود، یعنی به بازسازی گفتمان محدود می
چنان که مارکس در دهی مادی جامعه نیست. هممعنی تحول در سازمان

، جهان را صرفا به اشکال السفه ف"رباخ گفت: ئفو یهارتز یازدهم درب
 "است.آن تغییر مسألهکرده اند، حال آنکه  تفسیر مختلف

گیری سومی نیز در افکار فمینیستی در ارتباط با درک جهت
تمایز موجود است که درون طرز تفکر فمینیسم ماتریالیستی  یلهأمس

ایز، نژاد و جنسیت را ساختارگرا پوشانده شده است. این درک از تم
داری، و به نوعی از ابداعات آن سرمایه ((effects "ثیراتأت" یمثابهبه
کند که زنان را در فمینیسم تالش می -مارکسیست بیند. این نوعمی

سرمایه  -های موجودی که در ارتباط با تضادهای کار و کاردرون تئوری
 سلسله به یک طور گریزناپذیری ه دهند که بی موجود است، جا

ها اغلب اوقات درگیر مسائلی زند. اینمشکالت تئوریک دیگر دامن می
که در رابطه با شوند، مگر ایننمی (sexuality) سکسوآلیتهچون نژاد یا 

های این مواضع عمومی باشد. محدودیت -خصوصی یهای حیطهبحث
 یهنتیجشود؛ بلکه ساختارگرایانه صرفا به تناقضات تئوریک خالصه نمی
انجامد که در آن آن به شکستن و تقسیم شدن چپ سیاسی می

ها را از صفوف خود رانده ها و فمینیستنژادپرست ها، ضدمارکسیست
اع که ما بدان زانت یهاست. پروس ((abstract است. این یک تفکر انتزاعی

های اشاره داریم بدین معنی است: جداسازی غیرواقعی زندگی از بخش
آن. برای نمونه، تجرید زندگی اجتماعی از اشکال مادی  یهدهندتشکیل 

های مختلف فمینیستی یا سیاسی اقتصادی. به این دلیل که این تئوری
توانند با نمی ورزند،کل امتناع می یمثابههب جامعهاز درگیر شدن با 

 های آن دست و پنجه نرم کنند.پیچیدگی
ها، تئوریزه کردن یک درک ستفمینیـ تسبنابراین کار ما مارکسی

دیالکتیکی از تمایز است. مارکس و انگلس تولید  تاریخیِ -ماتریالیست
production)) و بازتولید (reproduction)  زندگی را عامل تعیین

طور کامل تکامل هها بکننده در تاریخ ارزیابی نمودند. این ایده در آثار آن
های جبرگرایی هد تا از ایدهدنیافت، اما به ما این امکان را می

 گرایی و یا اشکال مکانیکی فمینیسمفرهنگ گرایانه،اکونومیستی و تقلیل
کل موجود است، در درون  یمثابهجامعه بهدوری جوییم. تمایز در درون 

تولیدی که یک شکل تاریخا تکامل یافته از سازمان  یهیک شیو
تولیدی ی هکه یک شیو اجتماعی است، وجود دارد. این بدین معنی است

مردم ملزومات رفاه  اجتماعی است که از طریق آن روابطشامل تمامی 
مادی خود را تولید و نسل خود را و جهان مادی، اجتماعی و فرهنگی 

فضای تاریخی دائما "تولیدی یک  یهکنند. شیوخود را نیز بازتولید می
و شناختی  جدایی کیفی" که "در حال تکامل منسجم و یکپارچه است

سیاسی و  یهمدنی، دولت، اقتصاد و فرهنگ؛ و حیط یهخود را از جامع
 اجتماعی  روابطکند. این جدا می "اجتماعی از خصوصی و خانوادگی

 از سارا کارپنتر و شهرزاد مجاب Educating from Marxکتاب  
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چنین اشکال ای و همشده، توسط روابط اجتماعی ویژه سلسله مراتبی
در  "شکلی ویژه و واقعیبه"های اجتماعی خاصی آگاهی و پراتیک

توانند از هم منفصل یا جدا گردند. بنابراین اند. روابط اجتماعی نمیآمده
تولیدی از طریق روابط اجتماعی پیچیده کنکرت شده )به  یهیک شیو

شده ایجاد  متمایزمترجم( و  - شکل واقعی، مشخص و ویژه در آمده
شکلی از تمایز است، نه  "نژاد"نظر، شده است. در نتیجه از این نقطه

به نژادپرستانه  های عملی و فرهنگیِاز طریق حرکت؛ و نه بیشترکمتر و 
در نفس  "نژاد" کمک می کند. تولیدی یهیک شیوشکل گیری و تولید 

 "هاتمایز"یعنی شود. تواند برقرار نمیقائم به ذات خود یک تمایز است و 
مجرد و به طور  تواننمیرا  "کار"ورای تاریخی نیستند و أم هایی پدیده
روابط هر شیوه تولیدی دارای منظورمان این است که  کرد.نی درک ذه

 معنا و مفهومنه تنها  متمایز و مخصوص به خود است. اجتماعی 
دهی ها برای سازمانبه کار بستن آنجنسیت و نژاد، بلکه چگونگی 

تولید  ی، از خصوصیات روابط دیالکتیکی درون شیوهزندگی اجتماعی
 .باشندداری میسرمایه

 

 تئوری دانش
شان تحقیق های اجتماعی که دربارهسواالتی از این قبیل که پدیده

اند. تا زمانی که ، بسیار مهم و ضروری"شناسیمچطور می" کنیم رامی
بشر در انقیاد ستم و استثمار باشد و این انقیاد تحمل شود، تولید دانش 

دیگران فرودستی به منافع کسانی که از اغلب به گونه ای خواهد بود که 
شکل های تواند خدمت کند. هرچند تولید دانش می ،برندنفع می

متناقضی نیز به خود بگیرد، که منظورمان انتقادات ماتریالیستی است که 
وجود  مشخصی بهاجتماعی  روابطچطور و  چرادهد که توضیح می

یابند. ما شوند و بر آگاهی تسلط میآیند، به کار گرفته میمی
مان را فقط به عنوان دانشی فمینیستی ـ بندی افکار مارکسیستصورت
گیریم. برای این که چنین در نظر می ((oppositionalگر مخالفت

از  تاریخی که ییک پروژه یمثابههدانشی تولید شود، دانش بایستی ب
تقسیم کار جنسیتی و نژادی برخاسته، درک شود. دانش توسط  میان

فعالیت  یمثابهبه با این وجود، تولید دانش، شود.میتولید تمام طبقات 
معینی از  هایشکلاست که در آمیخته واقعی بشر، چنان با روابط قدرت 
شوند. این پروسه از تولید دانش که روابط این روابط، قانونی و معتبر می

کند، از نگاه مارکسیسم یک یید و تقویت میأاجتماعی موجود را ت
 باشد.وژیکی میایدئول یپروسه

صرفا منظومه ای از افکار و نظرات از ایدئولوژی در این جا منظور 
است، یک راه دانستن  (شناسیشناختاپیستمولوژی )بلکه یک نیست. 

کند. استدالل بخش میاست که زندگی اجتماعی را تجزیه و بخش
گیرد که از ای از کارهایی صورت میایدئولوژیکی از طریق مجموعه

روزمره را از شرایط و روابطی که این تجربه  یخواهد تجربهن میمحققی
های جدا شده از زندگی این تکه کنند. جدا بر بستر آن رخ می دهد، 

بشری، سپس در درون چارچوب افکار و باورهای قابل تفسیری که از 
د. سپس به مفاهیم، مقوالت، و نشوقبل موجود است قرار داده می

شود تا به شوند اجازه داده میاین پروسه نتیجه میهایی که از تئوری
های اجتماعی به کار گرفته و توضیح دیگر پدیده منظور تنظیم و تفسیر

ی را تکه پاره عهای ایدئولوژیکی استدالل، روابط اجتماروش شوند.
را از بستر روابط شان جدا خواهند که این عناصر ها میکنند. اینمی

مفاهیمی مجرد و ذهنی که به  یمثابههها را ببط آنرواکنند تا بتوانند 
جداسازی روابط کنند. دهند، تئوریزه تفسیر و آگاهی ما از جهان نظم می

رابطه ی تکه کردن سیاسی است؛ و چنین تکه یی یک پروژهعاجتما
های مختلف اجتماعی و تجارب ما از استثمار، ستم و پدیده میان 

مان دئولوژی، روش فهمیدن تجربیاتکند. ایخشونت را مخفی می
شان در اگر افراد و موقعیت"شود. مارکس و انگلس بحث کردند که می

عکاسی،  یشوند، مثل اتاقک جعبهها سرو ته ظاهر میتمام ایدئولوژی
خیزد که وارونگی اشیاء قدر از روند زندگی تاریخی بر میاین پدیده همان

اشتباه در  "خیزد.یکی بر میچشم از روند زندگی فیز یاز شبکه
 یمان نیست؛ بلکه در پروسهچگونگی فکر کردن یا تفسیر)توجیه( تجربه

مترجم( است، در وارونه کردن  - جدا کردن جزء از کل - تجرید )انتزاع
دار ها را قابل درک و معنیی است. تا از این طریق آنعروابط اجتما

ای از زندگی است که یم شیوهمستق یکنیم. بازتاب ایدئولوژیکی، نتیجه
داری تجسم یافته؛ و بر روی جدایی تجربی، زمانی و مکانی در سرمایه

 کند.رشد می تضادهای دیالکتیکی در زندگی روزمره
گیرد که بر ای را به کار میشناسیفمینیسم شناخت - مارکسیسم

 هجامععمل استوار است. دانش از راه پرس و جوهای نقادانه از  یپایه
افراد در رابطه  یهای زندهجهانی، از راه امتحان کردن تجارب و واقعیت

آید. در این چارچوب، تئوریزه کردن شان به وجود میآگاهیشکل های با 
 - و نقد، اجزای ضروری تولید دانش هستند. چارچوب مارکسیست

کنیم، متدی است برای ایجاد ای که ما در این جا پیشنهاد میفمینیستی
ها را در ن نوع از دانش که روابط اجتماعی را آشکار کرده و بیان آنای

 بیند.روابط تاریخی می
 

 تئوری آگاهی و يادگیری
فمینیسم خدمت مهمی به تئوری آموزش و یادگیری  - مارکسیسم
کند به این شکل که به تحقیقات و عمل ما نسبت به بزرگساالن می
کند که دهد و ما را وادار میگیری آگاهی، جهت نوینی میموضوع شکل

به شکل ساده کسب دانش گیری آگاهی باشیم و در جستجوی شکل
این خدمت مهمی است با توجه به این که مارکس یک اکتفا نکنیم.  

آگاهی و ماده، به رابطه ی میان شناسانه را برای درک چارچوب شناخت
کند. وجود یک عنوان یک رابطه دیالکتیکی دائما در حال تغییر مهیا می

فمینیستی از روابط اجتماعی  ـ تئوری آگاهی برای درک مارکسیست
ضروری است. هرچند، این موضوع برای آموزش دهندگان از اهمیت 
خاصی برخوردار است. در حالی که آموزش انتقادی دارای یک 

کید بر اهمیت تغییر یا باال بردن آگاهی است، أت غنی مبنی بر یتاریخچه
کمتری را برای تئوریزه کردن، تفصیل و درک از این که ما زحمت 

کند، آگاهی چیست، چگونه شکل گرفته و در نتیجه چگونه تغییر می
 ایم.کشیده
سری روابط مارکس و انگلس بحث کردند که آگاهی از درون یک 

عمل ما در جهان شکل دیالکتیکی بین جهان مادی/اجتماعی و تجربه/
های از سویی در مغایرت است با تئوریگرفته است. این موضوع 

 ((abstract انتزاعیو  ((objectآلیستی از آگاهی که تجربه را ابژه ایده
به شکل  های ماتریالیستی از آگاهیکند و از سوی دیگر با تئوریمی

نظر از نقطه کند.برخورد می "واقعی"جریانی مکانیکی از جهان 
روابط دائما در حال  یمثابهبهی فمینیستی، تجربه و آگاه - مارکسیست

عمل  یکه ابژه "ییهائش"شوند و هرگز به شکل حرکت شناخته می
. این موضوع در مغایرت شدیدی با است در نظر گرفته نشده ؛هستند
)آگاهی مستقیم نسبت به تجربیات  ((phenomenologyشناسی پدیده

واسطه در بی هایی کهو مشاهدات، یا به عبارت دیگر نسبت به پدیده
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های مترجم( قرار دارد، که در زمینه ـ شوندما ظاهر می یتجربه
 "شخص اولی"به آگاهی از دیدگاه  فمینیسم و آموزش بسیار با نفوذند، و

 کند. ی برخورد میعجدا شده از شرایط و روابط اجتما
هایی که ما ها، مفاهیم، مقوالت و تئوریآگاهی مرکب است از ایده

کنیم، که ها استفاده میمان از جهان از آنر سازماندهی درکمنظوبه
تواند از درون متد ایدئولوژیک استدالل یا گونه که بحث کردیم میهمان

تواند وجود آید. از این طریق، آگاهی میهمتد ماتریالیست تاریخی ب
نباشد، همان چیزی که اغلب به  ((false "کاذب"ایدئولوژیک باشد، ولی 

یا  تواند غیرنقادانه باشدمنسوب شده است. آگاهی و عمل ما میمارکس 
تنها از این جهت  تواند انتقادی و انقالبی باشد.سازنده باشد، یا می

 است که به طرز اشتباهی روابط اجتماعی واقعی که در زیر و "کاذب"
کند. در نتیجه آگاهی مان وجود دارد را انکار میروزمره یپشت تجربه

گیرد. از نظر وساطت دائم تجربه و روابط اجتماعی شکل می یبوسیله
قالبی که در آن فرد و جهان " یمثابهبهفمینیستی تجربه  - مارکسیست

شوند که سوژه اجتماعی با همدیگر وارد یک اتحاد منسجم و سخت می
subject)) درک شده است.  ،"شوداجتماعی نامیده می 

فمینیست  - نظر یک مارکسیستیک تئوری آگاهی و یادگیری از م
یک وحدت و تضاد فکر و عمل  (،(praxisدر واقع یک تئوری پراکسیس 

عنوان یک مفهوم تاریخی استفاده هتوسط مارکس، ب "پراکسیس"است. 
شناسانه و هستی یشده است. زیرا این مفهوم است که یک رابطه

خت کند. از این رو یک تئوری شناشناسانه را توصیف میشناخت
دیالکتیکی است که در آن فکر، عمل و روابط اجتماعی از هم 

 یوقفهبی یناپذیرند. به بیانی دیگر، پراکسیس یک پروسهجدایی
مان هر روزه یشناسی( است که ریشه در تجربهسازی )شناختمفهوم

خطی، اتفاقی، یا رابطه الزم  یشناسی(. نه یک پروسهدارد )هستی
های یادگیری گونه که اغلب اوقات در مدلل، آنعم ملزومی بین فکر و

ای و پشت سر هم زنجیره یو نه یک پروسه ،تجربی شرح داده شده
شناسانه است، متد تفکر است. به این دلیل که پراکسیس شناخت

مان به نحوی که مثال شود به توجیه تجاربایدئولوژیک که منتهی می
کند. اشکال نت را حفظ میساختارهای ستم، استثمار، انقیاد و خشو

اجزاء  یمثابهایدئولوژیک، تفکر تجریدی این تجربیات روزمره را به
دهد. گسترش مفاهیم طبیعی جلوه می ،بشری یناپذیر تجربهاجتناب

پراکسیس، آگاهی، ایدئولوژی، و یادگیری در رابطه با دیگری به ما این 
ری رد استفاده و نقش تئوموا یدهد تا درکی انتقادی دربارهامکان را می

خورد به مفهوم پراکسیس یک درک در آموزش داشته باشیم. این بر
دهد که شناسی میشناسی و شناختفمینیستی از هستی ـ مارکسیست

عمل را نه تنها در تئوری بلکه  کند تا ارتباط بین فکر وبه ما کمک می
، نیروی تازه در بکار گیری آن نیز برقرار سازیم. به عنوان آموزندگان

کند تا یک دورنمای دادن به این درک از پراکسیس به ما کمک می
 نقادانه از مبارزات و تغییرات اجتماعی ایجاد کنیم.

 

 تئوری تغییر اجتماعی
دنبال کنیم، رباخ ئتزهای فواگر ما استدالل مارکس را از درون 

ی را فهمیم که هدف تولید دانش بایستی این باشد که جهان اجتماعمی
ها و تضادهایش و با سازماندهی با شرح دادن و آشکار کردن دینامیک

های اجتماعی آلترناتیو، تغییر دهد. این نوع بندیکردن ما در شکل
سازماندهی و عمل کرد، به اشکال غیر ایدئولوژیکی از آگاهی نیازمند 

سم یک شکل انقالبی از آگاهی و عمل است. یفمین - است؛ و مارکسیسم
فمینیسم هم بایستی در مبارزه شرکت کند و هم - نتیجه، مارکسیسمدر 

 ((transformativeشونده در ساختن دانشی فعال، مثبت و دگرگون
 درگیر باشد.

ای که ما به کار کنیم و خط مشیدانشی که ما آن را بنا می
فمینیستی  ییافتهی سازمانگیریم بایستی از سنت دیرپای مبارزهمی

ده باشد. ما از دیالکتیک نه تنها برای بنای دانش، بلکه برای برگرفته ش
خاص و جهانی/عام استفاده درک روابط مبارزه و همبستگی بین محلی/

کنیم. برای انجام این کار، ما بایستی مفاهیم تئوریک مثل ستم، می
محکمی در  یاستثمار، رهایی، آزادی، مبارزه و مقاومت را که پایه

های اجتماعی دارند را به کار گرفته و توسعه سازمانتجربیات واقعی 
دهیم. هرچند، بایستی دقت کنیم تا این مفاهیم را با یک روش 
دیالکتیکی شرح و تفصیل دهیم. ما باید مراقب باشیم تا ستم و استثمار 

بین اشکال  "گمشده یحلقه"مفاهیمی دیالکتیکی که  یمثابهرا به
مفصال بیان  ،کنندمار مادی را فراهم میسیاسی و اجتماعی ستم و استث

ها، باید رهایی را در اشکال مختلفش به روشنی بیان کنیم. عالوه بر این
کنیم. مثال، مارکس وجه تمایزی بین رهایی سیاسی و رهایی بشری 

رهایی را در بین  یطور خالصه، رهایی سیاسی، محدودههب گذارد.می
دهد که با برابری قانونی را شرح می داریهای لیبرال سرمایهدموکراسی

شود. رهایی بشری شامل نه تنها تحول روابط سیاسی، بلکه مشخص می
شود. برای این کار، ما باید عملکرد مقوالت فرهنگی و مادی نیز می

مان شناسایی و ایدئولوژیکی مثل آزادی و برابری را در مبارزات سیاسی
مان را محدود به ا آگاهی مبارزاتیبا آن مقابله کنیم. تا آن جایی که م

طور هجنگیم که برهایی سیاسی کنیم، داریم برای داشتن این حق می
ها برابرتری توسط سرمایه استثمار شویم. در نهایت این که، مارکسیست

 شکل هایطوالنی را با مسائل جنسیتی، نژادی، و دیگر  یمبارزه
گرایانه و اثبات اند. تفسیر مکانیکیتمایزات اجتماعی داشته

positivistic))  از مارکس موجب شده است که این فعالین و دانش
زنان صرف  یلهأپژوهان زمان زیادی را برای کنکاش در به اصطالح مس

های تئوریک و اشکال سازماندهی را ایجاد کرده کنند، که تجزیه تحلیل
ند. در کنهادینه می است که روابط اجتماعی جنسیتی و نژادی شده را

فمینیست، ما باید با تاریخ درگیری  - عنوان مارکسیستهنتیجه، ب
سیاسی میان مارکسیسم و فمینیسم مقابله و آن را تصحیح کنیم. ما 

کنیم تا این را بگوییم که را استفاده می "تصحیح"طور عمد مفهوم به
های تحلیلی اخالقی و تئوریک در تضاد با مارکسیسم و فمینیسم شیوه

مان را با نیستند. اولین قدم برای این تصحیح این است که موضعهم 
روابط  یمثابهقطعیت مشخص کنیم. ما به تفسیر از روابط اجتماعی به

ایم که جنسیت و نژاد نه معلول طبقه است ایم. گفتهمادی صحبت کرده
 ایچنین، نکتهاند. همداری آن را اختراع کردهو سرمایه و نه این که طبقه

کارگر مرد نیست.  یکید شود این است که طبقهأسفانه باید تأهم که مت
تنها برای توضیح توسعه و بازتولید ( (abstract labor کار مجرد

طور مشخص( و دیگر اشکال هداری کافی نیست؛ استثمار زنان )بسرمایه
طور کل( اجزای الینفک در جهت رشد و حفظ روابط اجتماعی هتمایز )ب
یا  ی بورژواییلهأیک مس "زنان یلهأمس"در نتیجه،  داری هستند.سرمایه

منجر به از  یخودهطور خودبهرفرمیستی نیست. هرچند، سوسیالیسم ب
شود. در نتیجه، مبارزه برای میان رفتن نژادپرستی یا مردساالری نمی

فمینیست  - آلترناتیو سازماندهی اجتماعی بایستی برای مارکسیست
رادیکال، بایستی  گران منقد وعنوان آموزشه باشد. ما بهضدنژادپرستان

ایم را در تئوری و عمل آموزش و سازماندهی جهتی که انتخاب کرده
مجددا ارزیابی کنیم. پرس و جو، آموزش دادن و سازماندهی کردن ما 

  ✦.آوردها باشدبایستی در جهت این دست
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 فشار و ستم بر زنان پناهجو:
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ای طبقاتی، جنسیتی، ملی، مذهبی و نژادی هستم
 یک سیستم پوسیده را یکجا در خود نهفته دارد!

 نسیم سعادت
های نظامی مخالف قرار گرفت. قبل از این که افراد نظامی به او، مادر و ی گروهساله اهل کنگو است، روستایش مورد حمله 25سوزان زنی "

ی شوهر و پدرش بود. سوزان همراه با سه فرزندش به کنیا فرار تجاوز کنند، او شاهد کشته شدن وحشیانه اش به کراتاش در برابر فرزندانخواهران

جا به کمپ پناهندگی کاکوما رفت. بالفاصله بعد از ورود به کمپ متوجه شد که آبستن است و در همان کمپ چهارمین فرزند خود را متولد کرد و در آن

گرفت و از جانب برخی افراد اش شده بود مورد سرزنش و اذیت و آزار قرار میخاطر تجاوزی که به او و خانوادهاکوما بهاش در ککرد. در دوران اقامت

اش با سختی و پر از مشقت بود. یکی از مردان در کمپ به او گفت که اگر با او رابطه برقرار کند به او و ی زندگی برای او و فرزندانشد. ادامهطرد می

اش همراه با خشونت بود، اغلب او را مورد ضرب و ی دیگری ندارد. رابطهاش کمک خواهد کرد. او به این کار راضی نبود اما فکر کرد که چارهنفرزندا

  "اش را تهدید به مرگ کرد.کرد. وقتی که سوزان سرانجام خواست او را ترک کند، سوزان و فرزندانداد و به او تجاوز میشتم قرار می

 ی منتشر شده توسط دولت استرالیا در مورد زنان پناهجو در استرالیا(وه)جز
 

سوزان اولین و آخرین زنی نیست که چنین دوران سخت و غیر قابل 
ست برای بازگو کردن برخی ایتحملی را از سرگذرانده است. اما نمونه

 فشارهای وحشیانه بر زنان پناهجو. 
هجویان در جهان را زنان و درصد پنا 81بنا بر گزارشات متعدد 

دهند. در هایی که عمدتا تحت سرپرستی آنان قرار دارند، تشکیل میبچه
شود، اما ویژگی این مورد فشار بر پناهجویان سخن بسیار گفته می

خاطر زن در صد به 81ها در مورد زنان یا به عبارت دیگر این فشار
زنی که یا تنها و یا با  ماند. صدها هزارباقی می در خفاشان اغلب بودن

شان برای خالص شدن از وضعیت غیر قابل تحملی که در فرزندان
های بسیار از میان دهد، مجبورند با تحمل سختیشان رخ میکشورهای

تونل  وحشت و هولناکی عبور کنند. تعدادی در میان راه قربانی 
به مقصد رسانند و آنانی که گردند و هرگز این راه را به آخر نمیمی

ای روبرو هستند که در جامعه مردساالر رسند با مشکالت عدیدهمی
شوند و یا این که پنهان رسمیت شناخته نمیحاکم این مشکالت یا به

شود. در این میان ها مانور داده میشوند و یا با مهارت زیاد بر روی آنمی
ور ها ادامه دهند و هم چنان جزنان پناهجو باید به تحمل سختی

 ی مردساالر را به دوش کشند.جامعه
های پناهجوی آفریقایی در آب 111غرق شدن کشتی حامل 

ی ایتالیایی لمپه دوسا در مهر ماه مدیترانه در نزدیک سواحل جزیره
دهد که پناهجویان را ای از خطرات مرگباری را نشان میگذشته جنبه

وضوع پناهجویان در بار دیگر میکباعث شد که کند. این خبر تهدید می
پناهجو به حال خود رها شد  111سطح جهان طرح شود. کشتی حامل 
شان توسط نفر )که بسیاری 011تا غرق شود. از این تعداد تنها 

گیران( نجات یافتند، جان سالم به در بردند، اما بقیه پناهجویان در ماهی
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گان رنج دیدهنفر از  0111قعر دریای مدیترانه دفن شدند. ساالنه حداقل 
منظور رهایی از اوضاع فالکت بار زندگی، جان خود و آفریقایی که به

ی این دریا اند، طعمهشان و دار و ندارشان را به قمار گذاشتهخانواده
نفر آفریقایی که اکثریت آنان از  111شوند. تنها در دو ماه مهر و آبان می

ر زیادی از قربانیان این سومالی، اریتره بودند، در دریا غرق شدند. شما
دادند. زنان و کودکانی که هم چون تراژدی را زنان و کودکان تشکیل می

هایی را که ما از آن ها و ستماش انبوهی از فشارسوزان و فرزندان
 جا برسند. خبریم متحمل شده بودند تا به آنبی

یا ی نقلِ مکان و مهاجرت برای کار و یا زندگی بهتر و گرچه مسأله
ها پیش صورت ای نیست و از قرنگرایی امر تازهفرار از جنگ و فرقه

گرفته است اما ابعاد آن در دوران امپریالیسم به مراتب و کیفیتا  می
تر شده است؛ و در شرایط امروز به آن چنان حدی بیشتر و گسترده

رسیده است که به یک تهدید مهم برای ثبات جهان امپریالیستی تبدیل 
ترین دلیل گسترش ابعاد پناهندگی است. ناگفته پیداست که اصلیشده 

 باشد. داری در سطح جهان میی کارکرد سیستم سرمایهدر نتیجه
وجود آمدن این اوضاع کشورهای امپریالیستی که مسببین اصلی به

هستند و پناهجویان عمدتا به سوی کشورهای آنان روانند، همراه با 
ود، کارزارهای عظیم راسیستی و ضد خارجی را های وابسته به خرسانه

اند و این راه انداختهای بهسابقهدر ابعاد وسیع علیه آنان و در سطح بی
کنند تا بدین وسیله و مجرم معرفی می "افراد غیرقانونی"پناهجویان را 

ها را وارونه جلوه دهند، و از طرف دیگر ابزار ستم و از یک طرف واقعیت
 ها را هر چه بیشتر صیقل دهند. آن استثمار علیه

ها نفر برحسب اجبار مجبور به رها در حال حاضر هر ساله میلیون
ای دیگر هستند. این کردن خانه و زندگی خود و مهاجرت به منطقه

های ها حکومتزده، از مناطقی که در آنها از مناطق جنگمهاجرت
بعیضات جنسیتی، گر حاکم است، از مناطقی که تاستبدادی و سرکوب

ی اقتصادی که ماندهکند، از مناطق عقبداد میمذهبی، ملی و نژادی بی
زندگی و امید به آینده در میان جوانان آن از بین رفته است و ... صورت 

 گیرد.می
ی پناهجویان در بیشتر موارد مجبورند در این شکی نیست که کلیه

ی دار و ندار بگذرانند، کلیهمسیر پر پیچ و خم خطرات بسیاری را از سر 
خود را به قاچاقچیان داده و یا خرج مسیر راه کنند. غرق شدن کشتی 
پناهجویان آفریقایی در دریای مدیترانه در مهرماه تنها یک نمونه از آن 

خوران نگردند و ی آدمبود. اما اگر این پناهجویان در مسیر راه طعمه
های نوع راسیستی و نوازیانبتوانند به مقصد برسند با انواع مهم

ی نهادینه شده در کشور میزبان روبرو خواهند شد و در گرایانهتبیعض
نهایت به عنوان شهروند درجه دوم، مورد ستم و استثمار قرار خواهند 

ی کیفیتا ها برای زنان پناهجو دارای جنبهی این فشارگرفت. اما کلیه
ی سوزان است. هر چند نمونهبارتری فرساتر و جنایتتر، طاقتسخت

دهد اما اشکال فشار بر عمق فشار و اذیت و آزار زنان پناهجو را نشان می
تر است. ستم بر زنان پناهجویی چون زنان پناهجو بسیار فراتر و متنوع

های طبقاتی، جنسیتی، ملی، مذهبی و نژادی یک سیستم سوزان ستم
 پوسیده را در خود یک جا نهفته دارد. 

 

 دهند؟ا زنان سیل عظیم پناهندگان و مهاجرين را تشکیل میچر
ی خود تحت فشارهای عالوه بر این که زنان به همراه خانواده

سیاسی، ملی و فرار از موقعیت اقتصادی غیر قابل تحمل، مجبور به رها 
اند، هستند، کردن خانه، زندگی، محل و کشوری که در آن زاده شده

تر و داغان که در بسیاری موارد مهلک ی جنسیتیفشارهای عدیده
ست که در اکثر تر است را نیز باید به دوش بکشند. واقعیت اینکننده

ها نه بنا بر میل شخصی بلکه برحسب قریب به اتفاق موارد این مهاجرت
 گیرد. ای در مقابل آنان صورت میاجبار و بدون باقی ماندن راه و چاره

قعیت را هم چون روز روشن کرده است اخبار و وقایع جهان این وا
که ستمی که بر زنان به خاطر تبعیض نژادی، مذهبی، طبقاتی، قومی، 

شود، توسط ملی و هم چنین تبعیضات اقتصادی ـ اجتماعی وارد می
 یابد. ستم جنسیتی کیفیتا تشدید می

های ها و فرهنگستیزانه که سنتملی زن و مذهبی نگرشی هایشیوه
های مذهبی، ملی و سنتی ها که تصویر زن را تجسم ارزشمنتج از آن

ی یک مثابهدانند، به حمالت و آزار جنسیتی گسترده علیه زنان بهمی
های داخلی افغانستان که ی آن را در جنگاند. نمونهعمل سیاسی پا داده

شد و یا در جنگ بوسنی  های جهادی به پیش برده میتوسط گروه
 توان دید.تر به اجرا گذاشته شد، میو سیستماتیکتر طور گستردهبه

های نژادی، آبستن کردن زنان توسط مردان ملت و یا قوم در جنگ
رود. شکی کار میکشی بهی کثیفی است که برای نسلمتخاصم شیوه

نیست که زنان به جرم تعلق به ملیت، مذهب و یا قوم متخاصم و 
ای را به دوش چنین ضربه خاطر زن بودن مجبورند بارچنین بههم

صورت مضاعفی بیگانه محسوب شود که آنان بهکشند. زن بودن باعث می
ی تجاوز، تجاوزهای سیستماتیک ها را هدف عمدهشوند و این مسأله آن

ی مردساالر ی جنسی قرار دهد تا بدین وسیله مردان و جامعهو شکنجه
ی این جوامع باعث دیگر را بی آبرو کنند! تسلط مردساالری بر کلیه

شدت مؤثر واقع شوند و حتی در شود تا این شکنجه و ابزار جنگی بهمی
کند، زنانی که از این تجاوز و جنگ داد میماندگی بیمواقعی که عقب
های ناموسی از جانب مردان برند، مورد هدف قتلدر میجان سالم به

 "ی ننگلکه"ا این گیرند تی خود قرار میخود و حتی خانوادهی جامعه
عبارتی برای بار سوم و در را از جامعه و یا از خانواده پاک کنند. به

شوند! به جرم این که و حتی دشمن محسوب می "بیگانه"ی خود جامعه
مورد هدف نیروهای مردساالر متخاصم قرار گرفته و بار فشار این جنگ 

 اند. را بیش از هر کسی دیگر تحمل کرده
شماری که بر پناهجویان و مهاجرین ضافه بر فشارهای بیبنابراین ا
شود تا شوهران و پدران خانواده و شود، به زنان تجاوز میزن وارد می

مردان آن جامعه را مورد اهانت قرار دهند! تعداد وسیعی از پناهجویان 
ی غذا و احتیاجات اولیه برای فرزندان شوند به منظور تهیهزن مجبور می

ها نه تنها توسط نیروهای نظامی، نگهبانان روشی کنند، آنفخود تن
ها محافظت مرزی، حتی توسط نیروهای حافظ صلح که قرار است از آن

گیرند. در واقع تجاوز و آزارجنسی کنند نیز مورد تجاوز قرار می
ترین شکل شکنجه سیستماتیزه شده علیه زنان است. حتی بنابر معمول

نیروهای نظامی برای مرتکب شدن به این  شود کهشواهدی گفته می
های چند شوند. این روند در بسیاری از درگیریجنایات تعلیم داده می

ی اخیر تشدید شده است. در بوسنی در اروپا، در رواندا در آفریقا و دهه
ی در سیرالئون و تیمورِشرقی در آسیا و... تجاوز و خشونتِ جنسی علیه

 م جنگی بوده است. زنان یکی از ابزارهای مه
های سیاسی و یا مخالفت با حکومت خاطر فعالیتزنان بسیاری به

اند و در کشورهای خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زندانی شده
ها مورد تجاوز و اذیت و آزار جنسی قرار ها و یا زندانبازداشتگاه

د بسیاری ای نیست. شواهی تازهاند. برای زنان ایران این مسألهگرفته
مبنی بر تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام وجود دارد. زنانی که 

های دهشتناک رژیم جمهوری اسالمی ها و شکنجهتوانستند از زندان
گران جمهوری اسالمی در برند از جنایت بازجویان و شکنجهجان سالم به

نی ی زجردهنده علیه زنان زندای یک شکنجهمثابهمبنی بر تجاوز به
و بعد از  01ی ها در طول دههخاطر شکستن مقاومت آنسیاسی و به

 اند. پرده برداشته 0388حوادث انتخابات 
های مذهبی، ملی و سنتی هستند، زنان در جوامعی که تجسم ارزش

باید از بدن خود محافظت کنند، آن را در زندانی به اسم حجاب بپوشانند 
مانده ین دلیل زنان در جوامع عقبهای حاکم حفظ شود. به همتا ارزش
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گیرند؛ و شدت مورد تبعیض جنسیتی قرار میهم چون جوامع اسالمی به
جا که قانون، دین و سنت و فرهنگ همه با هم در این مورد از آن

تواند مورد سرکوب وحشیانه و در بسیاری متحدند، هر گونه سرکشی می
ی خود در ب خانوادهاز موارد جان دختران و یا زنان سرکش از جان

معرض خطر جدی قرار گیرد. در نتیجه زنان عالوه بر فرار از اوضاع بد 
های نظامی و یا حتی سیاسی حاکم در این کشورها، از جنگ، از گروه

شان بگریزند. خاطر حفظ جانی اقتصادی، مجبورند بهاوضاع بهم ریخته
همین دلیل تعداد روزافزونی از به

خواهند از میدختران جوانی که 
های های اجباری و یا از قتلازدواج

ناموسی فرار کنند و جان خود را نجات 
پیوندند. دهند، به خیل پناهجویان می

اما داستان زندگی این زنان برای 
ها به بسیاری از کشورهایی که پناهنده

برند مورد قبول واقع جا پناه میآن
شود و بار دیگر این زنان مورد نمی

و اذیت و آزار روحی و جسمی فشار 
 گیرند.قرار می

  

 :های پناهندگیاوضاع در کمپ

های پناهندگی در جوار کشورهایی که کمپ
ها جریان دارد، جهنمی دیگر برای زنان پناهجو است. جنگ در آن

رسد این مسأله را ای میهای پناهجویان سوریهخبرهایی که از کمپ
ای در مراکز پناهندگی مورد تجاوز سوریهبسیاری از زنان "کند. تأیید می
دهند که به ترجیح میهمین دلیل بسیاری گیرند و بهقرار می

( طبق 7103اکتبر  70)هوفینگتون پست،  "شان برگردند.هایخانه
ای که از یک سازمان خیریه درصد زنان سوریه 11همان خبر بیش از 
اند که مورد تهاند به مددکارهای اجتماعی گفتقاضای کمک کرده
 اند. آزارجنسی قرار گرفته

ساله در همین مرکز در لبنان گفته است که توسط  36یک زن 
گیرد. او به همراه شوهرش اش مورد تجاوز قرار میساله 01پدرشوهر

خاطر مدارک قالبی صورت غیرقانونی وارد لبنان شدند، شوهرش بهبه
جا اقامت تند تا در آندستگیر شد، او و سه فرزندش پیش پدرشوهر رف

که به کسی اگر قبول نکنی و یا این"کنند. پدرشوهر او را تهدید کرد که 
  "ها را از تو خواهم گرفت و تو را بیرون خواهم انداخت.بگویی بچه

در همین مرکز که بیش از نیم میلیون پناهجو از سوریه سکونت 
شان هایانوادهشوند تا خساله شوهر داده می 07دارند، حتی دختران 

عبارت دیگر نوعی از تجاوز و ها را از سر خود باز کنند. بهمسئولیت آن
 رود. جا به پیش میخشونتِ جنسیِ قانونی در این
های پناهندگی در جنوب سودان، کارکنان طبق یک خبر در کمپ

گویند، که زنان خصوصا زنان تنها و مسن موقعیت های خیریه میسازمان
ای دارند. حتی برخی مواقع مجبورند که در مقابل کمک دهبسیار شکنن

ها برای حمل و نقل مواد غذایی، جیره غذایی خود را تقسیم کنند. آن
های اطراف هیزم جمع کنند، که مجبورند که برای تأمین انرژی از جنگل

تر است، بلکه تر و یا مسنخصوص برای زنان ضعیفنه تنها کار سختی به
طرناک است، چرا که جایی است که مورد حمله و تجاوز ها خبرای آن
گیرند؛ و برای زنان این کار با ترس و وحشت همراه است. چرا که قرار می

موارد بسیاری از تجاوز و آزارجنسی و قصد تجاوز به زنان و دختران 
ست که اکثر مواقع تجاوز و سایر جوان گزارش شده است و این در حالی

 شود.آبرو شدن گزارش نمیترس بیآزارهای جنسی از 
ی دیگری از ی سومالیایی نیز جنبهساله 31داستان زهرا زن 

ی دشمن ی قبیلهبا حملهدهد. های جنسیتی علیه زنان را نشان میستم

شود. شان همه مردان روستا از جمله شوهر زهرا کشته میبه روستای
گاه او به همراه د. آنشوسپس به زهرا و دو دختر بزرگش بارها تجاوز می

ی او گریزد. به گفتهفرزندش به کمپ پناهندگی داداب در کنیا می 1
زندگی در کمپ بسیار خطرناک بود، زنان و دختران اکثرا مورد تجاوز 

گرفتند و غذا و پول برای مواد ضروری مثل صابون و دارو قرار می
 هیچگاه کافی نبود.

که کرد برای اینا احساس میمانند بسیاری از زنان در کمپ زهر
ی بتواند پول الزم برای تغذیه

ی اش را فراهم کند چارهفرزندان
فروشی ندارد. اما جز تندیگری به

که مردان این مسأله را محض اینبه
اش را مورد فهمیدند زهرا و فرزندان

اذیت و آزار قراردادند، و طرد کردند. 
 ها تعلقکه به آن ی غذاییحتی جیره

شد. زهرا برای این گرفت دزیده میمی
اش مواظبت کند سخت که از خانواده

کرد. او از کاری که مجبور بود کار می
شدت ناراضی بود، مردان انجام دهد به

شدند و ی او میاغلب اوقات بزور وارد خانه
گفتند که کردند، و به او میبه او تجاوز می

ک تواند نه بگوید، چرا که او یاو نمی
است. زهرا فرزند ششم خود را  "فاحشه"

که باالخره او به در کمپ متولد کرد، تا این
ی منتشر شده توسط جزوهقل از ن)به یافت. استرالیا انتقال 

 دولت استرالیا در مورد زنان پناهجو در استرالیا(
هاست و در ناپذیر و نهادینه شده در این کمپتجاوز بخش جدایی
صورت ها بهکنندگان کمپأمورین و ادارهاغلب موارد توسط م

ها و گیرد. این یکی از مکانیزمریزی شده انجام میسیستماتیک و برنامه
 ها است!ها در مقابل اعتراضات و سرکشیهای کنترل این کمپراه

 

رسیدن به مقصد و يا کشوری که در آن تقاضای پناهندگی داده 
 شود:می

رسند، ی فراوان به کشور مقصد میهاپناهجویانی که بعد از سختی
شوند. این مسأله باعث عنوان افراد غیرقانونی و مجرم معرفی میبه
ها به مراتب افزایش یابد و ها بر آنشود که فشارها و سختیمی

 ها را بیشتر و بیشتر کند. شکنندگی آن
زنان پناهجو در کشورهای مقصد که عمدتا کشورهای غربی 

یا است، عالوه بر مشکالتی که پناهجویان عموما با آن ی استرالعالوهبه
خاطر زن بودن نیز روبرو هستند. اما ای بهدرگیر هستند با مشکالت ویژه

شود. این مشکالت از جانب این کشورها به رسمیت شناخته نمی
ی بافته شده در ساختار عبارت دیگر به علت شونیسم مردساالرانهبه

کشورها، تجاوز به زنان فاقد اعتبار برای قبول  قدرت دولتی حاکم بر این
جاست حتی در شرایط استثنایی باشد. مشکل اینتقاضای پناهندگی می

که ممکن است تجاوز مبنای معتبری به حساب آید، فرهنگ ناباوری 
شود که آن چه بر سر این زنان در نسبت به پناهجویان و زنان باعث می

ه است، باور نشود. در حالی که بنابر ی تجاوز و آزارجنسی رفتنتیجه
شواهد بسیاری در اکثر موارد، زنان پناهجویی که مورد تجاوز قرار 

 کنند.اند به دالیل گوناگون آن را پنهان میگرفته
استرالیا جزو معدود کشورها و یا شاید تنها کشوری باشد که از سال 

کند. صادر می "ویزایی برای زنان در معرض خطر"ویزایی به نام  0282
ها در باال گفته شد بر طبق همین ویزا در سوزان و زهرا که داستان آن

استرالیا اسکان داده شدند. اما غلط است اگر تصور شود که ادعاهای 
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دولت استرالیا در مورد فراهم کردن تسهیالت برای زنان پناهجو و در 
در معرض خطر، جدی است و به معنای زدودن فرهنگ مردساالرانه 

ساختار دولتی آن است. برای این مسأله کافی است به تحقیقی که در 
ویزا تحت عنوان ویزا  01این مورد شده است اشاره کنیم. در ابتدا تنها 

برای زنان در معرض خطر اختصاص داده شده که در دو سال اول تنها 
ویزا در مقابل هزاران زن و کودک پناهجو  71ها یعنی تنها یک سوم آن

ها این بود که اگر زنی در مورد تجاوز و در شد. اما چرا؟ بحث آنصا
ها در معرض خطرند، آزارجنسی صحبت کند به معنی این نیست که آن

ی موضوع تجاوز و طوری که یکی از مردان مقامات دولتی دربارهبه
اگر تنها تجاوز یک معیار باشد، من "گوید: تقاضای پناهندگی می

مام زنان اردوگاه را برای شما بفرستم، این اتفاق دائما، توانم تقریبا تمی
توانیم در این دهد؛ و ما نمیخصوص برای زنان غیرمتأهلِ جوان رخ میبه

تواند تجاوز نمی"گوید: . یکی دیگر از مقامات می"مورد کاری کنیم
تواند مبنایی برای صادر مبنایی برای پناهندگی باشد در نتیجه نمی

 ".ع ویزا باشد، بلکه زن باید در معرض خشونت شدید باشدکردن این نو
تواند مبنایی تجاوز تا آن حد رایج است که نمی" گوید کهو نفر سوم می

برای پناهندگی محسوب شود و به هر حال این راهی است که زنان برای 
و بدترین  ".کنندگرفتن غذای بیشتر ]از مأمورین[ از آن استفاده می

توان افتد را واقعا نمیچه که اتفاق میاغلب آن"بود که  اظهار نظر این
تجاوز نامید، چرا که زنان از آن طریق از جنسیت خود در کمپ استفاده 

قدر این اتفاق آن"و این که  ".کنند تا از مأمورین سرویس بگیرندمی
کنند و به نوعی انتظار آن را دارند، و آن افتد که زنان به آن عادت میمی
پناهجویان، نژاد و  ("بینندعنوان خشونت مثل زدن و یا شکنجه نمیبهرا 

جنسیت: تبعیضات چندگانه علیه زنان پناهجو الین پیتاوی و لیندا 
 )بارتولومی

ی مثابهالمللی بهچنان در سطح بینجالب توجه است که تجاوز هم
مبنایی برای پناهندگی به رسمیت شناخته نشده است! و مبنای آن هم 

ست که تجاوز در همه جا وجود دارد و زنان پیوسته در همه کشورها این
بوسنی و کزوو و راه پیدا  با آن روبرویند. البته بعد از تجارب زنان در

ها باعث تغییراتی در به رسمیت شناختن کردن این خبرها به رسانه
ها بیشتر متأثر از ها شد، اما این تغییرات در سیاستتجاوز در جنگ

 ی هولناکی جنایت باشد.انب سیاسی واقعه بود تا این که در نتیجهجو
عنوان یک در بسیاری از کشورها هنوز تجاوز به صورت جدی به

ای مربوط چنان مسألهشود، تجاوز و آزارجنسی همجنایت نگریسته نمی
ی آید. در نتیجه در محدودهبه حریم خصوصی خانواده به حساب می

چنین واتیکان بسیاری از کشورهای اسالمی و هم مسئولیت دولت نیست.
های بنیادگرا متحدا در مقابل شناخته شدن تجاوز به و برخی کاتولیک

اند و بسیاری از ی جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت ایستادهمثابه
اند که مخالفت زیادی با آن نشان کشورهای دیگر به نفع خود دیده

ن آن است که این مسأله منجر به جا خصوص نگراندهند. واتیکان به
افتادن لزوم حق سقط جنین در ابعاد گسترده گردد، و در نتیجه موقعیت 

ها ای که خود دولتخانواده و حاکمیت مردان برآن متزلزل گردد. مسأله
 کند.های قدرتمندی از آنان را نگران میو یا حداقل جناح

آن هم در این ابعاد  به این ترتیب اصرار بر نادیده گرفتن تجاوز
ی تهدید و یا خطر برای زنان، ریشه در سخت جانی مثابههولناکش به

چنین های پدرساالری در ساختارهای کشورهای قدرتمند و همارزش
هایی المللی از جمله سازمانِ ملل دارد. ارزشهای بینساختارها و سازمان

 شوند. تولید میهای مختلف تولید و بازکه از طرق مختلف و با شیوه
طبق گزارش منتشر شده توسط یک گروه حامی پناهجویان در 

اند قربانی بریتانیا، نیمی از زنانی که در بریتانیا تقاضای پناهندگی کرده
ها رد شده است. بر آن %61اند که تقاضای تجاوز در کشور خود بوده

های ایتاساس همین تحقیق بیشتر زنان در گروه مورد مطالعه قربانی جن

ضد بشری، از جمله تجاوز، زندان، خشونت از طرف سربازان و یا پلیس، 
اند. در میان آنانی که تقاضای فروشیِ اجباری بودهازدواج اجباری و یا تن

 ها بدون هر گونه حمایتی در فقر رهااند دو سوم آنپناهندگی داده

 ند. اها به فکر خودکشی افتادهاند و بیش از نیمی از آنشده
سازمان حمایت " - (Asylum Aid)بر طبق تحقیق دیگری توسط 

زنان در ابتدا رد  %86تقاضای پناهندگی  -در بریتانیا  "از پناهجویان
ها را شود چرا که عمدتا آژانس مرزی بریتانیا به سادگی داستان آنمی

شان در ابتدا کسانی که تقاضای %17نفع کند؛ و دادگاه تنها بهباور نمی
 دهد. رد شده است، رأی می

در واکنش به برخورد کارکنان  7103مارس  8ای در گاردین مقاله
که ویلیام هیگ، علیرغم این"نویسد: چنین می (UKBA)آژانس مرزی 

تجاوز به زنان  "مصونیت"وزیر امور خارجه بریتانیا، از لزوم پایان دادن به 
کسی که دقیقا به خاطر راند، اما ی یک اسلحه جنگی سخن میمثابهبه

رسد نباید برد، وقتی که به این جا میهمین نوع حمله به بریتانیا پناه می
لزوما انتظار همدردی )از سوی مقامات آژانس مرزی و یا مقامات اداره 

 "مهاجرت( داشته باشد.
در یک مورد مشخص یکی از مأموران "نویسد که همین روزنامه می
یک زن پناهجو که قربانی تجارت سکس شده بود آژانس مرزی بریتانیا از 

برد؟ از قربانی دیگری پرسیده فروشی لذت میپرسد که آیا از تنمی
کرده شود که آیا تالش کرده است در مقابل کسی که به او تجاوز میمی

  "بایستد و ...
تفاوتی مأموران مرزی نیست اطالعی و بیها تنها ناشی از بیاما این

ی های عمومی ضدخارجی و مردساالرانهدر سیاستبلکه ریشه 
های اخیر در های بیشتری در سالهای حاکم نیز دارد. گزارشقدرت

مورد کشیده شدن زنان به فقر و تن فروشی در بریتانیا بوده است که 
خصوص زنان پناهجو که بیش ناشی از فشارهای بیشتر بر پناهجویان و به

 باشد.از دیگران شکننده هستند، می 

دمکرات پارلمان  -تِر، عضو لیبرال یک تحقیق به ریاست سارا تی
بریتانیا، به بررسی فقر روز افزونِ متقاضیان پناهندگی اختصاص داده 

ی خیریه حمایت شده بود. در این بررسی که توسط چندین مؤسسه
ها شهادت نفر از پناهجویان، شاهدان و سازمان 711شد، بیش از می
این تحقیق به این نتیجه رسید که کودکانِ پناهجویان در اند. داده

شان مجبور ای که مادرانکنند به گونهبریتانیا در شرایط فقر زندگی می
شوند، چرا که سیستم حمایت دولتی از کار افتاده است فروشی میبه تن

و این وضعیت ممکن است به افزایش مرگ نوزادان و مادران در هنگام 
 (7103ژانویه  31امد. )گاردین حاملگی بیانج

جا اوضاع در بسیاری از کشورهای امپریالیستی که پناهجویان به آن
آورند، در موقعیتی کم و بیش در همین سطح است، بدین معنی روی می

های شوند، سیاستکه پناهجویان مجرم و غیرقانونی معرفی می
موارد زنان یابد و در بیشتر ضدخارجی و راسیستی گسترش بیشتری می

 تری قرار دارند. مراتب شکنندهدر موقعیت به
در  "صنعت سکس"ها در منظور وارد کردن آنتجارت زنان به

ی دیگر و عامل دیگری است که بر فشار کشورهای غرب و ثروتمند جنبه
ی و ستم بر زنان مهاجر و پناهنده افزوده است. مکانیزم و تحرک عمده

ی است که مهاجرت از کشورهای فقیر به ها در چارچوب مکانیزمآن
ی استرالیا و ژاپن( را گسترش عالوهکشورهای ثروتمند )عمدتا غرب به

داده است، که خود ناشی از عملکرد سیستم امپریالیستی در سطح جهان 
اند که ست که به غیر از موارد خاص، این زناناست. اما ویژگی آن این

، فقر و شکنندگی زنان در کشورهای گیرند. علت اصلی آنهدف قرار می
سلطه است. این موقعیت شرایطی را ایجاد کرده است که فقیر و تحت

ی تبهکاران و قاچاقچیان و سوداگران انسان که سر مورد سوء استفاده
های بیلیونِی سکس در اروپا، آمریکا و استرالیا ... شان در مراکز تجارتنخ
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بار با نابود کردن زندگی های جنایتبکهگیرد. این شنهفته است، قرار می
کنند از فقر، جنگ، به قتل ها دختر و زن جوانی که تالش میمیلیون

های کالن رسیدن، تنهایی و ازدواج اجباری فرار کنند، برای خود سرمایه
سازند. قوانین مهاجرت در کشورهای مقصد، به این روند کمک مهمی ب

ساز برای وجود آوردن این تجارت پولکرده است و عامل مهمی در به
هایی ی گذشته رسواییسوداگران انسان بوده است. در طول یکی دو دهه

که نشان از دخالت و همکاری مقامات دولتی کشورهای غربی در این 
چون همکاری مقامات دولتی هلند، در کشاندن ت همتجارت داشته اس

دختران از نیجریه، افشا گشته است و یا حتی در شرایطی که چنین 
تفاوتی دخالتی افشاء نشده است، قوانین مهاجرت در خدمت به آن و بی

گیری و گسترش های دولتی بر روند شکلو چشم بستن مقامات و ارگان
ه است. وضعی که علیرغم تبلیغات پوچ در ی کافی گویا بودآن به اندازه
 چنان ادامه دارد.تری همابعاد گسترده

 

 چه کسی مسئول است؟ 
گیری بر پناهجویان ارتباط مستقیمی برای اعمال فشار و سخت

گرانه و پایین راندن این قشر در های راسیستی، تبعیضاعمال سیاست
ن به قشر پایینی جامعه ها، پناهجویای این سیاستجامعه دارد. در نتیجه

شدت ارزان ها تلف و یا بهشوند؛ و بدین ترتیب نیروی کار آنرانده می
سابقه و وسیع پناهجویان به های اخیر هجوم بیشود. اما در سالمی

ی کنترل را هم به یک موضوع و تر، مسألهسمت کشورهای غنی
اهجویان همین دلیل پنی مهم این کشورها بدل کرده است. بهدغدغه

ها آن "جرم"شوند و در نتیجه می "غیرقانونی"طور روزافزونی به
عنوان مسببین بسیاری از جنایات و شود و از آن فراتر بهتر میسنگین

شوند. تا جایی که مشخصا به زنان های جامعه معرفی مینابسامانی
ها را باری بر دوش سیستم خدمات رفاهی ارزیابی شود آنمربوط می

هایی که همراه با مرد کنند. به همین علت در بسیاری مواقع خانوادهمی
شوند. زنانی هایی که بدون مرد هستند، ترجیح داده میباشند بر خانواده

ی اقامت و مأموران مرزی که قربانی تجاوز هستند، در نزد مأموران اداره
 شوند.فروش ارزیابی میعنوان زنان تنبه

ای برای وارونه جلوه دادن حقایق مذبوحانههای ها همه تالشاین
شماری نشان داده است و کسانی که ست که شواهد بیاست. واقعیت این

های از نزدیک با امور پناهندگی سرو کار داشته و دارند، مثل سازمان
های دولتی مربوط به این مسأله حقوق بشری و یا خیریه و حتی دستگاه

یب به اتفاق پناهجویان چه سیاسی و چه خوبی آگاهند که اکثریت قربه
اقتصادی خواهان این نیستند که کشوری که در آن تولد یافته، بزرگ 

ها برای ای که سالشان و زندگیی فامیل، خانواده، دوستانشده و کلیه
اند را رها کنند. خود و خانواده خود را تا خرخره در آن زحمت کشیده

ا در کف دست بگذارند و خطرات و زیر قرض فرو کنند، و جان خود ر
هایی تا این حد را به عهده گیرند تا بتوانند شرایط زندگی قابل ریسک
 شان بیابند. تری را برای خود و خانوادهتحمل

چه شرایطی است که این آورد: دنبال میسوالی را بهها ی اینهمه
امی که کند؟ هنگپناهجویان را وادار به تن دادن به چنین خطراتی می

شود، سازد، گذارده میاین سوال در مقابل واقعیاتی که جهان امروز را می
وقتی که روشن است جهان بدو رشته از کشورهای امپریالیستی و 

سلطه تقسیم شده است، هنگامی که اقتصاد کشاورزی کشورهای تحت
خصوص ی کارکرد سیستم امپریالیستی و بهجهان سوم در نتیجه

شدت شدت مخروبه و بهی اخیر بهزاسیون در دو دههگسترش گلوبالی
نامتوازن شده است. هنگامی که روستاییان قادر نیستند شکم خود را 

نشینانی که جا با سیل زاغهبرند اما در آنسیر کنند به شهرها پناه می
شوند. دهند، روبرو میاینک نیم میلیارد جمعیت جهان را تشکیل می

اند. در شرایطی که اکثریت ر گونه امکاناتی محرومهنگامی که از کار و ه
فرسا در مردم کشورهای جهان سوم علیرغم زحمات و کار طاقت

چه که های خطرناکی به نام کارخانه، شبیه آنها و یا مکانچالسیاه
های دوزندگی بنگالدش، هند، مکزیک و ویتنام کارگران زن در کارگاه

به تأمین زندگی خود نیستند، هنگامی که کنند اما قادر سختی کار میبه
های روستایی در آفریقا و هند و ... را های بزرگ چندملیتی زمینشرکت

های ارتجاعی در کشورهای موسوم برند، هنگامی که دولتبه سرقت می
شان هایکنند و زندانبه جهان سوم هر نوع مخالفتی را سرکوب می

ها زن در فرودستی مطلق ه میلیونباشد، هنگامی کمملو از معترضین می
داری حاکم در جهان از آن برای انباشت سرمایه سود قرار دارند و سرمایه

توان انتظار نداشت که از مکزیک، اریتره، جوید و ... چگونه میمی
نیجریه، هند، پاکستان، ایران و ... سیل پناهجویان سرازیر نشوند. 

ر بالکان، عراق، افغانستان و های خانمان برانداز دهنگامی که جنگ
توان افتد چگونه میسوریه، سومالی، سودان، مالی، کنگو و ... براه می

انتظار نداشت که سیل پناهجویان از این کشورها سرازیر نشوند. این 
ی کارکرد سیستمی است که در پی خیل عظیم پناهجویان در نتیجه

غایت ارتجاعی و های بهانباشت سرمایه مجبور به حمایت و گماردن دولت
های ارتجاعی و ی جنگهم زمان نابود کردن نیروی انسانی در نتیجه

ستیزی در کل جهان است را های مردساالرانه که منبع زنایجاد ارزش
در نتیجه، این سیستم ها و اشکال متفاوت تقویت کند. به شیوه

کتاتوری که امپریالیستی و حاکمین و مسئوالن آن و وابستگان فاسد و دی
کنند، در کشورهای جهان سوم عمال به نمایندگی از آنان حکومت می

 مجرم هستند نه پناهجویان.
بدون شک مهاجرت و پناهجو شدن به منظور نجات خود و فرزندان 

گونه که خود برای زنان ستمدیده، یک حق است و نه یک جنایت آن
ی ست که پدیدهننمایانند. اما واقعیت ایکشورهای امپریالیستی می

های پوسیده و فاسد پناهندگی در جوار فقر اقتصادی به همراه سیستم
ی ماندهی وجود مناسبات عقبدیکتاتورهای سیاسی و مذهبی در نتیجه

گونه که تاریخ یک قرن چنان ادامه خواهد یافت و همانستیز همزن
بسیار  گذشته شهادت داده است، افزایش یافته و خواهد یافت و ابعاد

خود خواهد گرفت. تا زمانی که سیستم تری را باز هم بهگسترده
امپریالیستی موجود باشد وضع به همین منوال خواهد بود و با توجه به 

خصوص ها و کارزارهای راسیستی امپریالیستی فجایع بسیاری بهسیاست
تری در این جوامع قرار دارند، در مورد زنان که در موقعیت شکننده

وجود خواهد آمد. به همین علت برای این که مردم جامعه نه به دلیل به
جبر اقتصادی و یا سیاسی بلکه بر مبنای اختیار بتوانند نقلِ مکان کنند 
و یا این که مجبور به نقلِ مکان نباشند، باید این شکاف عظیم میان 

کش از بین برود، باید کشورهای غنی و فقیر، میان طبقات غنی و زحمت
یستم پدرساالری از بین برود. برای حرکت بدین سو سیستم و نظام س

شود که باید بعد از سرنگونی حاکمیت طبقات مرتجع نوینی طلب می
سرمایه دار امپریالیستی و حاکمیت دین و مذهب ساخته شود و مردم و 
زحمتکشان را بر سرنوشت خویش حاکم گرداند. به همین دلیل مبارزه 

خصوص پناهجویان زن و مبارزه برعلیه اعمال یان و بهبرای حقوق پناهجو
ستم و فشار بر پناهجویان بر علیه مجرم شناختن پناهجویان یک 

ترین بخش آن باید در این ی شکنندهمثابهضرورت است. زنان پناهجو به
عهده گیرند، و این مبارزات باید با چنین نگرشی مبارزه نقش فعالی به
گیر و هایی از این وضعیت، مبارزات عمیق، پیپیوند یابد که برای ر

داری تری برای از بین بردن مردساالری و کل سیستم سرمایهایریشه
 ✦ الزم و ضروری است. 
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 !شد صادر هابچه دختر به جنسی تجاوز قانونی   مجوز
 

  فرزانه اخگر
 کودکان از حمایت جدید یالیحه

 که آورده فراهم را امکان این سرپرستبی
 سرپرست دادگاه، صالحدید صورت در

 .کند ازدواج خود یفرزندخوانده با بتواند
 حتی خبری تیتر این خواندن از
 ایجاد تصور این خواننده ذهن در ایلحظه
 توانندمی قانون این مخاطبین که شودنمی

 فرزندی به او که باشد پسری و مادرخوانده
 همان به هم این البته که) است پذیرفته

 که دختری با پدرخوانده ازدواج یازهاند
 مترود و محکوم پذیرفته فرزندی به

 این یخواننده که امر این دلیل(. است
 فورا و شودنمی توهمی چنین دچار تیتر
 است این برد،می پی گذارقانون منظور به
 همانا که او اهداف و گذارقانون ماهیت که

 به امتیاز دادن و مردساالری تثبیت
 و موافقین تمامی برای است، مردان

 بدیهی و روشن امری قانون این مخالفین
  .است

 اسالمی قوانین در زن جایگاه
 پدر، تملکِ تحت کاالی به صراحت، به و وقیحانه

 نوبت به خانواده مردان. است یافته تنزل همسر و برادر پدری، جدِ
 معامله یکدیگر با را او و گیرندمی تصمیم برایش کاال، این مالک عنوان به
 امر بها، شیر عنوانبه دختر، پدرِ توسط داماد، از پول دریافت. کنندمی

 در هم گاهی معامالت این. است اسالمی کشورهای اغلب میان در رایجی
 یک کردن کم حداقل یا و مختلف هایموقعیت و امتیازات دریافت مقابل
 .شودمی انجام اضافی خورنان

 که شاه محمدرضا و شاه رضا زمان در یحت ایران اساسی قانون
 اسالم، قوانین اساس، بر عمدتا بودند، کشور بر مدرن حکومتی مدعیان
 این. بود متکی مردساالری و زن فرودستی به شدتبه و شده نگاشته
 شریعت، یپایه بر بارجدید اسارت لوایح تصویب با انقالب از بعد قوانین

. بخشید تعمیق را زنان تملکِ تتح و فرودست جایگاه بیشتر روز هر
 برای محدودیتی و مانع کوچکترین اسالمی، جمهوری مردساالران

 کنند تحمل توانندنمی را جنسی کاالی یک عنوان به زن تنِ از استفاده
 رهبر مرتجع، نگهبانِ شورای تا گرفته انتصابی مجلس از نویسان، قانون و

 تصویب با روز هر مربوطه، هایارگان سایر و کشور جانیِ و دیکتاتور
 پا زنان بردگی و انقیاد در خود یمردانه "حقِ" بر جدید قانونی
  .فشارندمی

 عرفی و شرعی قوانین در دختر کودکانِ  به جنسی آزارهای و تجاوز
 لذت تقلید، مراجع سایر و خمینی که جایی در. نیست ایتازه امر ایران،

 هم را دختر نوزادِ از حتی جنسی
 دانند،می جایز مردان برای

 جنسیتی نگاه و تجاوز پدوفیلی،
 بیماری یک نه کودکان، به

 معمول، ایپدیده بلکه اجتماعی،
. شودمی تلقی قانونی، و خوشایند
 با ازدواج کردن قانونی

 چارچوب در همآن فرزندخوانده،
 حمایت یالیحه" را آن که ایالیحه

 و سرپرستبی نوجوانان و کودکان از
 دارد تالش نامند،می "پرستبدسر
 قباحت و اخالقی قانونی، موانع

 و ببرد بین از را امر این اجتماعیِ
 یجامعه برای که ای پدیده چنین
 به را است هضم غیرقابل ایران امروز
 شورای. کند بدل معمول و عادی امری
 دقت با خود وظایف به بنا نگهبان
 امکانی جایی، مبادا که است مراقب
 محدودیتی با مردان جوییتلذ برای
 تشدید برای را امکانی یا و شود مواجه
 بنابراین بدهند؛ دست از زنان دستی فرو
 وسیع اعتراضات و هامخالفت وجود با

 آن از مُصرانه الیحه، این با اجتماعی
 این کردن غیرقانونی از و کرده حمایت
 .است آورده عمل به ممانعت هاازدواج

 حمایت ییحهال" 76 یماده تصویب
 "حق" از واقع در "بدسرپرست و سرپرستبی نوجوانان و کودکان از

 امرِ  ماده، این تصویب. فرزندخوانده نه و کندمی حمایت پدرخوانده
 فراوانی هایچالش دچار را سرپرستبی کودکان سرپرستی پذیرفتن

 این برای است قرار متقاضی، هایخانواده به کودکان سپردن. کندمی
 این در که ایرابطه. کند ایجاد خانوادگی عاطفیِ یرابطه یک دکانکو

 و است کودکان طبیعی نیاز ایران، اجتماعیِ - تاریخی رشدِ از مقطع
 اصوال ولی بیاورد؛ همراه به آرامش و امنیت احساس شانبرای تواندمی
 یک ایجاد دختر، و پدرخوانده بین جنسی یرابطه بودن مجاز طرح
 فرزندِ  پذیرفتن. کندمی مختل را، فرزندی و پدر عاطفیِ و المس یرابطه
 و راحت ارزان، جنسی یرابطه یک پتانسیل کهاین احتساب با تنها دختر
 سرپرستی متقاضیانِ از ایدسته یانگیزه تواندمی دارد، را یافتنی دست

 از دسته آن عواطفِ و احساسات حتی دیگر، طرف از. باشد دختران
 در دارند، نیتحسن فرزندخوانده با خود یرابطه در که هاییهپدرخواند
 یرابطه یک ساختن امر، این و شودمی نگریسته شک یدیده به جامعه
 دخترانِ شانس دیگر بار. سازدمی مشکل پیش از بیش را صحیح

 عنوانبه شدن پذیرفته برای شان،بودنِ دختر علت به تنها را سرپرستبی
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 تواندمی دختران از نگهداری که چرا کندمی کمتر هاادهخانو در فرزند،
 باریک. باشد داشته خانواده چارچوب حفظ برای ناخوشایندی عواقب
 همراه به را دختری فرزند خود اول ازدواج از که زنانی دوم ازدواج دیگر
 .کندمی همراه اعتمادیبی و دلی دو و وحشت با و کرده ترمشکل دارند،
 و اجازه نابالغ، دختران ازدواج قانونی شرایط از یکی هک جاآن از
 است، پدرخوانده همان قانونی ولیِ جااین در و اوست قانونی ولیِ تصمیم
 تمایل پدرخوانده که صورتی در. ماندنمی باقی دختر برای حقی بنابراین

 مجوز دختر قانونی ولیِ جایگاه در هم خودش باشد، داشته ازدواج این به
  .است روشن که هم اسالمی جمهوری هایدادگاه رأی. کندمی درصا را

 هایدولت با خود یساله 31 حکومت دوران طی اسالمی جمهوری
 همواره...  و گرااصول طلب،اصالح متفاوت هایچهره و هانام با مختلف،
 از لوایحی تصویب و داده نشان را خود ضدبشری و ستیزانهزن یچهره
 راستای در دقیقا امر این که چرا. سازدنمی متعجب را ما دست این

 با روحانی دولت کهاین. است رژیم این همیشگی اهداف و هاعملکرد
 توانست ستمتحت اقشار سایر و زنان از حمایت فریبِ مردم هایشعار
 وجه هیچ به آورد، دست به را مردم از توجهی قابل بخش آراء و توجه
 قدرت به از بعد بالفاصله ستیز،زن و وسطایی قرون لوایح تصویب از مانع

 روبنای واین ایمایستاده تاریخ کجای در ما کهاین. است نشده او رسیدن
 است، تناقض در ایران یجامعه انتظارات با چقدر ایدئولوژیک و سیاسی

 حقوق تریناولیه به نظام یشرمانهبی هجوم مانع است نتوانسته هم
 بخش ستیزیزن. شود ستم تحت اقشار از دیگر بسیاری و زنان انسانی
 با و است اسالمی جمهوری نظام اقتدار ارکان از یکی و تفکیک غیرقابل
 اعتراضات که هم غربی کشورهای. است شده اجین نظام این ماهیت
 اسالمی، جمهوری بشرِدولت حقوق مغایر عملکردهای به شانظاهری
 و بوده مابین فی معامالت در ازامتی گرفتن برای ایوسیله تنها همواره
 فراوان امتیازات و هستند ایران با ایهسته توافقات یمرحله در که حاال

 مثل ایران داخل هایخشونت با مشکلی تنها نه مسلما اند،کرده دریافت
 شدن کشیده عقب به از همیشه مثل بلکه ندارند، الیحه همین تصویب
  .برندمی هم سود خود فاهدا پیشبرد برای ایران مثل جوامعی

 فرودستی تشدید و تعمیق در اسالمی جمهوری تغییرعملکرد انتظار
 هایحمایت به بستن امید یا و ستم تحت اقشار سایر و کودکان زنان،
. کندمی دور مانمعضالت حل راه از را ما تنها که است توهمی غرب،
 و قول به که کنندمی ایجاد را توهم این مردم کل و زنان بین در که آنان
 عمال ببندند، امید دولتش و روحانی حسن مثل کسانی توخالی هایقرار
 اسالمی جمهوری ستیززن حاکمین دست در دست خواهندمی

 هیج که این برای. بخشند ابدیت را زنان اسارت و فرودستی
 از زنی هیج که این برای نگیرد، قرار جنسی تعرض مورد ایدخترخوانده

 برای نباشد، جدید رابطه نگران دارد دختری اشقبلی رابطه از که این
 باید نباشد، کار در کودکان و زنان به علنی تجاوز قوانین کلیه کهاین
 جمهوری سرنگونی بدون. کرد سرنگون را اسالمی جمهوری رژیم

 انتظار تواننمی جانبه همه و انقالبی دگرگونی یک بدون و اسالمی
 بدون ستم از عاری دنیایی به رسیدن. تداش را حقی هیچ احقاق
 سیستم در اصالحات توهم از دوری و مبارزات صحیح گیریجهت

 ✦ است. غیرممکن امپریالیستی، هایسرمایه حمایت توهم یا و موجود،
 

 
 

 

 "ماند! یتنها صداست که م"
 

 هایای از مقاالت و سخنرانیمجموعه
 به تازگی منتشر شده است. که« درخشان آذر»
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  زنان و محیط زیست!
 

 

 
 

 منصور سحر
 3،  (Haiyan)یان هی نامه، طوفان مهیبی ب7103نوامبر  8 ـ فیلیپین

بود. این طوفان در  (Katrina)برابر قدرتمندتر از طوفان کاترینای آتالنتا 
 یاتفاق افتاد. مرکز اصلی طوفان شهر و حومه (Leyte)لیت  یمنطقه
گان بیش از ده هزار هشدبود. آمار تقریبی کشته (Tacloban)لوبان تک

 نفر گزارش شده است. 
اطق، در اثر طوفان، سیل و آبادهای منکوتاهی، حلبی یدر فاصله

ثیر أهای مهیب، با خاک یکسان شدند. بیش از ده میلیون نفر تحت تموج
خانمان، آواره، ها بیویرانی شدید این طوفان قرار گرفته است. میلیون

اند. این طوفان بزرگترین و شدیدترین طوفانی تشنه و گرسنه باقی مانده
 361است. سرعت این طوفان  است که تا کنون در تاریخ بشر ثبت شده

 کیلومتر در ساعت بود.
طور مستقیم تحت بیش از یک میلیون و هفتصد هزار کودک به

ثیر این طوفان مهیب قرار گرفته است. درصد قابل توجهی از آنان یا أت
اند. خطر بردگی اند و یا از خانواده جدا افتادهکل خانواده را از دست داده

کند. للی انسان، این کودکان را تهدید جدی میالمجنسی و ترافیک بین
تعداد وسیعی از این کودکان از هم اکنون ناپدید گشته و این روند ادامه 

 سی(بیزنده بی 1رادیو  7103دسامبر  3داد. )
تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان مختلف در فیلیپین نشان 

ر متوسط مرگ و میر سالنمدان در طول یک سال به طودهد که می
گان طوفان است. دالیلی چون از بین رفتن شدهبرابر کشته 01نزدیک به 

امکانات زندگی، بهداشت و درمان، فقر، زخمی ها و قطع سریع شیر مادر 
به نوزادان خصوصا نوزادان دختر) مردم بومی بدین باورند که نوزادان 

دا کردن کار دختر قوی تر از پسر ها هستند( به خاطر اجبار مادر برای پی
  و تامین مایحتاج زندگی و..... بعد از هر طوفان ارزیابی شده است.

(www.New scientist.com - 25 Nov 2013)  
یان مستقیما توسط تغییرات محیط شاید نتوان گفت که طوفان هی
چه که مسلم است قدرت ویران زیست صورت گرفته است، اما آن

 مراتب تشدید یافته است.ست بهآن توسط تغییرات محیط زی یکننده
هزار نفر در روسیه بر اثر شدت  11، بیش از 7101در اوت  ـ روسیه

ویژه های اطراف شهرها، بههای جنگلسوزیگرما و دود ناشی از آتش
مسکو، کشته شدند. تغییرات زیست محیطی و باال رفتن دمای زمین، 

 .رده استبرابر باالتر ب 3بروز امواج حرارتی را در روسیه 
(www.physorg.com - 22 Feb 2012) 

 7111در اواخر اوت  در طوفان کاترینا که در نیواورالن آمریکا ـ آمريکا
میلیارد  80نفر کشته شدند. خسارات مالی برابر با  0830اتفاق افتاد، 

دالر تخمین زده شد. بیشتر 
پوستان گان زنان و سیاههشدکشته

 فقیر بودند. 
معروف آسیا که  امیِدر سون ـآسیا 

های ساحلی بسیاری از کشورها را ویران نمود، صدها هزار کشته به بخش
وقوع پیوست، نسبت هب 7111جای گذاشت. در این سونامی که در سال 

 (www.iwpr.org)گان زن به مرد سه برابر بیشتر بود. هشدکشته

ر کشته به هزا 61، بیش از 7113گرمای تابستانی اروپا در سال  ـ اروپا
 درصد بیشتر بود.  31جای گذاشت. نسبت مرگ زنان به مردان، 

(www.bbc.co.uk- 25Sep 2003 and www.livescience.com - 
01Agu 2012) 

در ژاپن اتفاق افتاد،  0221که در سال  (Kobe)در زلزله کوبه  ـ ژاپن
 گان زن به مرد، پنجاه درصد بیشتر بود.هشدنسبت کشته

رسد این است که چرا در چند ذهن هر انسانی می سوالی که به
های موجود افزوده شده بلکه تعداد اخیر نه تنها بر شدت طوفان یدهه
ها نیز افزایش یافته است؟ بر اساس تحقیقات دانشمندان آکادمی ملی آن

های طوفان مهیب دیگر بر تعداد طوفان 71آمریکا تا آخر قرن اخیر، 
ها و . این تحقیقات علت افزایش این طوفانموجود اضافه خواهد گشت

 اند. یابی قدرت آن را باال رفتن دمای زمین ارزیابی کردهشدت
(USA Today, 8 Jul 2013- Doyle Rice)  

های اقیانوس و دریاها به ها، انرژی خود را از گرمای سطح آبطوفان
طح دهند که گرمای سطور روشن نشان میآورند. تحقیقات بهدست می

ثیر أها در سراسر جهان در حال افزایش است. این عامل، خود اثبات تآب
هاست. ی بر ماهیت طوفانیهوا و آب مستقیم تغییرات زیست محیطی
افزاید، تفاوت حرارتی بین سطح ها میفاکتور دیگری که بر شدت طوفان

تماس طوفان با دریا با انتهای باالی طوفان است. این تفاوت حرارت، 
ور محرک طوفان است. دانشمندان معتقدند که این تفاوت حرارت با موت

ها تغییرات جوی بیشتر گشته است و بر شدت قدرت ویرانی این طوفان
درصد اضافه گشته است. با باال  71پا داده و بر مقدار ریزش باران نیز، 

های قطب یخ شدنِ ها در سراسر جهان به علت مذابآمدن سطح آب
کیلومتر در  361سرعتی برابر با  ههای موجود که بوفانشمال و شدت ط

ها و دریاها انجامیده است. های بسیار بلند اقیانوسساعت رسیده، به موج
های بلند ساحلی با بادهای شدید، به ریزش باران و موج یدر نتیجه

 (7103نوامبر  00 - ها افزوده است. )گاردینریسک و شدت سیل
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 رفتن دمای زمین گشته است؟ چه عواملی باعث باال
اکسید از مرز چهارصد در  ون دببار، سطح کرسال گذشته برای اولین

ای که در سه میلیون سال گذشته دیده نشده میلیون گذشت. پدیده
 است. در آن زمان هنوز انسان موجود نبود.

درجه افزایش یابد،  1ای نه چندان دور، اگر دمای زمین در آینده
گراد، سطح درجه سانتی 07تا  0تواند بین های سال میترین روزگرم
ثیرات عظیم بر أسانت یا بیشتر افزایش یابد. این یعنی ت 81ها تا آب

در صد  11محصوالتی چون ذرت، گندم، برنج که مقدار برداشت آن تا 
ها دچار فقر و گرسنگی کاهش خواهد یافت. به سخن دیگر انسان

 بیشتری خواهند شد.
چون نفت و گاز، در دستور هم (Fossil)از انرژی فسیلی استفاده 

المللی و رقابت برای تصاحب، کنترل، های بزرگ بینکار کل قدرت
المللی، به میدان اصلی کنترل جهان بین یاستفاده و پخش آن در عرصه

های اکسید دو زتبدیل گشته است. انرژی فسیلی از عوامل اصلی ایجاد گا
های نفتی و آمریکا را کمپانی بزرگ کارتلِ 01از کارتل  0کربن است. 

کارتل  01از  کارتل 8نیز  جهانی یدهند. در عرصهاتوموبیل تشکیل می
 . هستند بزرگ جهان نیز به همین شکل

رحمانه زمان رقابت بر سر تصاحب منابع معدنی و موادخام بیهم
برای تصاحب مسابقه "ادامه دارد. یک دانشمند مترقی اسم این رقابت را 

 نامیده است. "چه باقی ماندهآن
سال گذشته، که آن را تبدیل  71گذاری در اقتصاد چین در سرمایه

های اصلی رشد اقتصاد جهانی نموده است، خود به یکی از دینامیسم
ن گشته است و دیگر بتبدیل به مقام اول در تولید اکسید دو کر

رزیل با سرعت در این چون هند و باقتصادهای بزرگ جهان سومی هم
 دارند.مسیر گام بر می

کل، برای بقا مجبور است  یمثابهداری و سرمایه بهسیستم سرمایه
ها قرار گرفته و بر آنان چیره گردد. در این در رقابت با دیگر سرمایه

ترین شکل و فوق انتها، دسترسی به منابع طبیعی به ارزانرقابت بی
ترین شکل، بردن راندمان کار باز هم به ارزاناستثمار نیروی کار و باال 

داران جهت داری است. در محاسبات سرمایهسیستم سرمایه یانگیزه
بشریت و خطر محیطی که  یهای مختلف، آیندهگذاری در عرصهسرمایه

در آن سرمایه به انباشت نجومی رسیده، نقش چندانی ندارد. منطق، 
ها چه مقدار کربن به اتمسفر رخانهسود است. بنابراین مهم نیست که کا

ای به محیط های آمازون چه ضربهفرستند و یا درو کردن جنگلمی
 رود. داران به پیش میهای سرمایهاست، برنامه سودآور که ییجا تا زند،می

استفاده از منابع ءداری، ویرانی و سویابی نامحدود سرمایههمین ادامه
های را زیر و رو کرده است. هوا و آبزیر و رو زمینی است که زمین 

ای کربن، دمای زمین را خانهاند. گازهای گلزیرزمینی سمی گشته
های قطب شمال گشته، دمای افزایش داده و باعث مذاب شدن یخ

کشنده و  سالیِطوفان و خشک ،های جهان افزایش یافته، به سیلآب
 مهیبت دامن زده است. 

سازی دست سساتِ ؤداری، مود سرمایهزمان، به علت مالحظات سهم
تولید انرژی  سساتِؤچون چرنویل در اوکراین و فوکوشیمای ژاپن، م

ثیرات عظیمی در أاتمی که بر اثر عواملی متفاوت منفجر شدند، نه تنها ت
اند، بلکه شرایط زندگی صدها هزار نفر را از بین اکولوژی منطقه گذاشته

 ثیرات منفی خواهند داشت.أت های بعدی نیزبرده و حتا بر نسل
 3های در سواحل نزدیک به نیروگاه اتمی فوکوشیما، صیادان ماهی

 بر - خصوص در چرنویلبه - اند. ارتعاشات رادیو اکتیوچشم صید کرده
هزار نوزاد ناقص )فیزیکی و ثیرات عظیم گذاشته و دهأحاملگی زنان ت

 فکری( به دنیا آمده است.
ها را الیستی، ویرانی طبیعت و از بین رفتن انسانگلوبالیزاسیون امپری

چون خشک کردن مراتب تشدید نموده است. تغییرات اکولوژیکی همبه
منطقه  -diversity) (Bioآسیای میانه برای کشت پنبه بر تنوع آرال دردریای

 ست. ا هم زدههثیر مستقیم گذاشته و حتا اقلیم جغرافیایی منطقه را بأت

دهد، اما این ثیر قرار میأت را تحت "همه" "طبیعی"ی هرچند بالیا
طرف، دارند. کشورهای  "طبیعی"باشند. بالیای تاثیرات همگون نمی

ترین مناطق، بیشترین خصوص فقیرترین و دور افتادهجهان سوم و به
صدای بینند و در این میان زنان و کودکان به قربانیان بیصدمات را می
در صد فقیران جهان را زنان و  61اند. بدل شده "طبیعت"ماشین جنگی 

در یک شرایط اجتماعی، اقتصادی،  "طبیعی"دهند. بالیای کودکان تشکیل می
 گیرد و مهر این شرایط را همراه خود دارد. سیاسی و فرهنگی صورت می

بالیای "عدم وجود امکانات کافی زیر ساختی جهت مقابله با این 
ها، کمبود اطالعات در مورد شدت و ی دولتعدم تدارکات کاف "طبیعی
 مردم جهت خروج از مناطقمالی  ییتوانا عدم بالیا، دیگر و هاطوفان حدت

 نماید.می پذیرترضربه را کودکان و زنان ویژهمردم فقیر، به ...خطرناک و

زده، با به مناطق طوفان "انسانی"های کمک یحجم و شیوه
ربط مستقیم دارد.  "کنندگانکمک"استراتژیک  - مالحظات سیاسی

 "کنندهکمک"توسط خود نهادهای  "هاکمک" این از زیادی حجم هرچند
رسد، در دست شود؛ و آن مقداری که به این مناطق میبلعیده می

گیرد که خود شریک ی )مستقیم و یا غیرمستقیم( قرار مییهادولت
ینک طبقاتی معینی های موجود با عاند. اولویت"طبیعی"ویرانی بالیای 
 ... عوامل دیگر خواری، ریخت و پاش وشوند. دزدی، رشوهسنجیده می

 است برسد.  قرار آخر یاست که به نقطه ییها"کمک" مقدار بر ثیرگذارأت
های مهیب، بافت نازک جامعه، از هم دریده شده، در زمان طوفان

اکز خوراک، مردم برای بقاء و فرار از گرسنگی، مجبور به حمله به مر
عادالنه، با  "توزیع"شوند. حرکت برای پوشاک، آب و بهداشت می

ها فرستادن شود. اولین حرکت حکومتهای ارتش پاسخ گفته میگلوله
فقر و استثمار است.  ییعنی ادامه "حفظ نظم و قانون"سربازان جهت 

های این امر چه در آنالنتای آمریکا و چه در فیلیپین )که ناوگان
ی و انگلیسی سریع خود را به محل رساندند( و هر جای دیگر ییکاآمر

عمدتا  ،کوپتر، مردمی با هلییکامال صادق است. سربازان آمریکا
 سربازان فیلیپین نیز به همین شکل. ؛بستندپوستان را به رگبار میسیاه

 

 :بر مردم خصوصا زنان و کودکان "طبیعی"ثیرات مستقیم باليای أت
  ن مرد خانواده و فشار عظیم بر زنان و کودکاناز دست داد -
سرپرست قرار گرفتن توجهی و بیو در معرض بی ،از دست دادن زن -

 ویژه برای دختران کودکان، خطری بزرگ به
سرپرست شدن و یا از خانواده جدا شدن کودکان، فشاری بزرگ بر بی -

 ویژه برای دختراندوش زنان و خطری جدی به
خاطر عدم وجود امکانات درمانی و خصوص زنان بهانی، بهتلفات انس -

 ویژه در دوران زایمانبهداشتی به
افسردگی روحی برای کل خانواده، فقر، اعتیاد، فحشا و طالق و به  -

 وجود آمدن موقعیت شکننده برای زنان و دختران 
 گرفتن کودکان و دختران جوان برای بازار سکس معرض خطر بیشتر قرار در -
زده  های اجباری در ابعاد وسیعی دامنبقاء به کوچ از بین رفتن شرایط -

 ها را بر دوش دارند.و زنان بار اصلی خطرات ناشی از این کوچ
باندهای  ییابنده برای کودکان و دختران جوان که طعمهخطر افزایش -

 "طبیعی"شوند. در دوران بالیای ... می ترافیک انسان، موادمخدر و
میلیون انسان  1تا  7یابد. ساالنه بین فیک زنان به مراتب افزایش میترا

درصد زنان در تجارت سکس و دیگر  61شوند. از این تعداد، تجارت می
درصد باقی مانده در  31شوند. اشکال استثمار جنسی، گرفتار می

های بدن قرار داری و تجارت ارگانکارهای طاقت فرسای نوع برده
کند. میلیارد دالر سود تولید می 32ارت انسان، سالیانه، گیرند. تجمی

اند. در زمان "طبیعی"های بالیای زنان و کودکان قربانیان اصلی در زمان
ها از هم پاشیده، نگرانی، استرس، ی، ثبات خانوادهیوقوع چنین بالیا

کند. این ها را تشدید میهای روانی و اختالفات درون خانوادهبیماری
توجهی به کودکان دامن زده، باعث خشونت بر علیه کودکان به بی عوامل

های کمین گرگ یها را مستعد طعمهگردد و آنویژه دختران میبه
 سازد.گرفته می
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برای نمونه کارکنان تجارت سکس در بمبئی هندوستان، از 
های فقیر بر اثر شوند. خانوادههای بسیار فقیر نپال آورده میدهات
ی مجبوراند یکی از فرزندان خود را جهت بقاء دیگر فرزندان سالخشک

ی با زور و حیله، این نوزادان را از خانواده جدا یبفروشند. باندهای مافیا
حد  -درصد دختران  38برند. های نامعلوم میکرده و با خود به مکان

درصد زنان  01به بیماری ایدز مبتال هستند.  - سال 00متوسط سن 
کنند، وسط مشتریان خود که از پوشیدن کاندوم امتناع میتایلندی ت

خرند، درصد از مردانی که سکس را می 67گیرند. مورد خشونت قرار می
سال در  01درصد دختران زیر  01در نتیجه  کنند.کاندوم استفاده نمی

اند به بیماری ایدز مبتال هستند. فروشی گشتهتایلند که مجبور به تن
 شوند. دختر بسیار جوان از نپال دزدیده می هزار 1ساالنه 

(Women at the front line of climate change - pages 46-7, 
Christina Nellemann, Rita Verma, Lawrence Hislop) 

زمان مناسبات قدرت و تقسیم کار موجود بین زن و مرد، روابط هم
همراه مناسبات بهمردساالری، آداب و رسوم و فرهنگ منتج از این  -پدر

دین و مذهب، همگی دست در دست هم فشار بیشتری را به زنان وارد 
شوند. بر اساس آورد. این فشارها در دوران بالیای مختلف تشدید میمی

بالیای  010، از (L.S.E) ال اس ئی تحقیقات دانشکده اقتصاد لندن
بوده گان زن به مراتب بیشتر از مردان هشد، در صد کشته"طبیعی"

حقوقی زنان ارزیابی شده است. برای نمونه است. یکی از این عوامل بی
در بسیاری از کشورهای جهان سوم خصوصا کشورهای اسالمی حتا در 

توانند بدون همراهی مردی از خانواده از خانه خارج زمان بالیا، زنان نمی
ارتباط  گیری درزنان هیچ حقی در تصمیم (www.Oxfam.ca) شوند.

چگونگی استفاده از منابع موجود جهت مقابله با بالیا را نداشته و  با
طور مثال، اکثر زنان به .باشندها میوابسته به مردان و تصمیمات آن

کوتاهی شنا کنند. یکی  یتوانند حتا برای فاصلهفقیر در جهان سوم نمی
ه از عواملی که در سونامی آسیا و دیگر بالیای مرتبط با سیل، در کشت

ی آنان در یشدن سه برابر زنان نسبت به مردان دخالت داشت، عدم آشنا
 شنا کردن بود.

های کوچک، بیشترین غذای جهان را تولید زنان کشاورز در زمین
ی اقتصادی، اغلب این تولیدات از طریق یعلت عدم تواناکنند. بهمی

 یاطرهپذیرد. تغییرات اکولوژیکی، کار پر مخنیروی کار زیاد صورت می
تر ینیسالی، سیل، پاتر کرده است. خشکمراتب مشکلکشاورزی را به

های مختلف بر باروری رفتن سطح آب در مناطق کشاورزی و طوفان
ثیرات منفی گذاشته و بر کار و زحمت زنان به مراتب افزوده أمحصوالت ت

و  گرسنگی به - جدا از تشدید کار برای زنان - باروری عدم است.
 گذارد. زده که خود بار دیگری بر دوش زنان می دامن مختلف هایبیماری

سوخت و آب برای آشامیدن  یغذا، تهیه یاین تغییرات جدا از تهیه
تر کرده است. زنان و دختران تر و کمیابو کشاورزی را بسیار سخت

اساسی صرف کنند  هاینیاز یهای زیادی را برای تهیهمجبورند مسافت
 یچون حملهراه خطرات زیادی را متحمل گردند. خطراتی همو در این 

 حیوانات وحشی و یا تجاوز توسط مردان.
باید در نظر گرفت که این تغییرات اکولوژیک باعث کمبود منابع 

های محلی جهت کنترل آب و مراتع خود به جنگ یگشته که به نوبه
بخشی از  دامن زده است. تجاوز و ربودن زنان و دختران جوان، به

 جنگ در جهان امروز تبدیل شده است.  یمقوله
 یدهندهنگاهی گذرا به موقعیت کشاورزان فقیر هند، نکات تکان

های موسمی درصد کشاورزان هندی به باران 61دهد. مهمی را نشان می
گردند. سالی روبرو میاند. اگر باران نبارد، کشاورزان با خشکوابسته

رسانی به کشاورزی نکرده است. برای آب دولت هند اقدامی جدی
محیطی کشاورزان فقیر را ورشکسته کرده است. طبق تغییرات زیست

تا کنون دویست و هشتاد هزار کشاورز  0221آمار رسمی از سال 
های خود به ی در باز پرداخت قرض و بدهییخاطر عدم توانابه

ی چون حق اند. اغلب زنان کشاورز هندخواران خودکشی کردهنزول
آیند. ها به حساب نمیمالکیت بر زمین را ندارند، در بین آمار خودکشی

رسد. شود. قرض به زن میاما موضوع قرض با خودکشی مرد تمام نمی

داشتن یک زندگی با مرد دیگر محروم  در عین حال این زنان از حقِ
کس حاضر به ازدواج با آنان نیست. چرا که در صورت هستند. هیچ

گردد. انحصار تصاحب جنسی، واج قرض به همسر جدید منتقل میازد
 فیزیکی و روحی زن با صاحب قرض است.

محیطی که ها میلیون کشاورز زن از تغییرات زیستتنها در هند، ده
داری است، به طور مستقیم یکی از مسببان اصلی آن، مناسبات سرمایه

سالی ازدگی و خشکزمین، خطر گرم یبینند. رشد حرارت کرهضربه می
درصد افزایش داده است. این رشد حرارت بر باروری کشاورزی  311را 
درصد محصول گشته  71ثیرات منفی گذاشته و باعث از بین رفتن تأ

میلیارد دالر  01اقتصادی این گرمازدگی بر کشاورزان  یاست. ضربه
 شود. زده می تخمین

ودن امکانات مجبور به محیطی، زنان با نبدر نتیجه تغییرات زیست
مراتب بیشتری از عوامل منفی که این تغییرات بر جای تحمل وزن به

 باشند.گذاشته است، می
مردم بومی کشورهای جهان سوم، برای بقاء شدیدا به امکانات محلی 

ا پختن، ذها برای گرم کردن و غچوب از جنگل یاند. تهیهوابسته
ز حیوانات اهلی، آب برای کشاورزی و داری ااستفاده از مراتع برای نگه

ثیر تغییرات اکولوژیکی قرار أنوشیدن و بهداشت و... تماما تحت ت
کردن خانه و آب برای ا، پختن و گرمذغ یاند. بنابراین تهیهگرفته

تر گشته است. این .. به مراتب سخت. نوشیدن و بهداشت و کشاورزی و
ست. در عین حال کمبود مواد له باعث فشار فزاینده بر زنان شده اأمس

بین مردم خصوصا زنان و  غذایی، گرسنگی و شیوع امراض مختلف را در
 وجود آورده است. هکودکان ب

محیطی زنان و کودکان را در صف مقدم در نتیجه، تغییرات زیست
پذیری قرار داده است. در اثر تغییرات اکولوژیکی که زندگی ضربه

هم ریخته است، سیل عظیم مهاجرت مردان  ها نفر انسان را بهمیلیون
خانواده برای پیدا کردن کار به مناطق دیگر نه تنها باری از دوش زنان بر 
نداشته است بلکه به درجات بیشتری فشار و خشونت بر زنان را افزایش 

توانند کار پر درآمدی که بتوانند داده است. بسیاری از این مردان یا نمی
ای خانواده که پس از دورهیا این پیدا کنند و ،نندخانواده را حمایت ک

 کنند.خود را رها می
داری سیستم سرمایه یحل بحران اکولوژیکی جهان با وجود ادامه

زمین در جاده نابودی موجودات و اکوسیستمی  یغیرممکن است. کره
شود. این غیرقابل برگشت نزدیک می یقرار گرفته که با سرعت به نقطه

ای متفاوت از امروز بدل گردد زمین، به کره یوجود دارد که کره احتمال
و خود و موجودیت بشر را با مخاطرات جدی روبرو سازد. این که دقیقا 

چه مسلم است، بینی کرد. اما آنتوان پیشچه اتفاقی خواهد افتاد را نمی
 زمین در این جاده به سرعت در حال حرکتیم.  یما به همراه کره

های زیرزمینی، ها و آبها، سمی شدن خاکی جنگلنابود
سمی  یها و تبدیل طبیعت به گورستانی از زبالهشدن اقیانوساسیدی
ها به داری امپریالیستی است. چرا که آنهای سرمایهفعالیت ینتیجه

نگرند که باید در خدمت تولید رشد یابنده منبعی می یمثابهطبیعت به
 رار گیرد.جهت کسب حداکثر سود ق

جهانی که در آن کار، فوق استثمار، ستم و فرودستی، بردگی جنسی 
و فیزیکی، خشونت، فقر و گرسنگی اساسا زنانه شده است، سیستم 

محیطی که خود یکی از مسببین امپریالیستی، وزن اصلی ویرانی زیست
  شان انداخته است.اصلی آن است را نیز به دوش زنان و فرزندان

خصوص زنان که در نتیجه آن میلیاردها انسان، به "بیعیط"باالیای 
بینند، کافی بار میمرگ یجهانی از آن ضربه یفقیر در عرصه و کودکانِ

تواند نگهبان و بندی رسید که سیستم موجود نمینیست که به این جمع
 خاکی باشد؟ یناجی کره

سنه و ها زن و کودک گرزمین، نجات میلیون یتنها راه نجات کره
طور کلی نجات کل بشریت و کل فروش و بهها زن تنفقیر، نجات میلیون

عنوان داری امپریالیستی بهخاکی در گرو سرنگون کردن سرمایه یکره
 ✦باشد.عامل اصلی این تغییر و تحوالت عظیم در محیط زیست می
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 دیبا دالرا

 قبل یکی از نسل ،سرشناس هنرمند دو بازیگری و نیااکرگردانی سوسن فرخ، ایرج جنتی عطایی نویسندگی این نمایشنامه به
نیا بر روی فرخ بازی سوسنبا  طورهمین و "فراهانی لگشیفته" انقالب از پس نسل از یکی و "وثوقی بهروز" انقالب از

 ت.اس بر روی صحنه برده شده اروپا و ادااکن آمریاک، در کنون تا نمایش این شود.تر برده میأت یصحنه
ل و مشکالت زندگی یک زوج ئاین نمایشنامه قصد دارد که مسا

خورده، جاوید، یک هنرمند نقاش )با بازی بهروز وثوقی( و تینا سال
هاست در که سال را نیا(،دار)با بازی سوسن فرخخانه همسرش، یک

 بکشد. ناخواسته هستند به تصویر تبعیدی
داری برد و تینا عالوه بر خانهد از بیماری اختالل حافظه رنج میجاوی

کند. از ابتدا تا انتهای نمایش نقش پرستار را نیز برای همسرش ایفا می
روی بوم است که در واقع  جاوید در فکر کشیدن آخرین نقاشی خود بر

دهد که می خبر او به تینا اش باشد. از طرفیخواهد بهترین نقاشیمی
سارا )با بازی گلشیفته فراهانی( که هنرمند  از نزدیکانش به نام کیی

است و تازه در این کشور پناهنده شده، قرار است مدتی در کنار  جوانی
 کند تا هم کمکی باشد برای پرستاری از جاوید و هم پولی ها زندگیآن

 ولی شودخود. سارا از اوایل نمایش وارد صحنه می در آورد برای زندگی
شود که این دختر جوان، سارای تماشاگر مدتی پس از نمایش متوجه می

 جاوید ذهن در که است خیالی جوان سارای یک بلکه نیست، حقیقی
خندد، گیتار زند، میمی حرف او با جاوید ذهندر  سارا. است بسته نقش
 خواند با این هدف که ذهن جاوید را به جنبش در آوردمی آواز زند ومی

 سارا همچنین. کند کشیدنش به شروع و پیدا را نقاشی موضوع تا بلکه او
های های گوناگونی با پوشیدن لباسدر کالبد شخصیت جاوید ذهن در

و او را هرچه بیشتر برای به پایان رساندن  شودمختلف ظاهر می
 زندمی بیرون جاوید ذهن از زمانی کند. در نهایتاش تشویق مینقاشی

اش خیره شده است. تنها در دقایق شده تمام نقاشی به وجد اب او که
 تینا که جوانی آشنای ، یعنی همانپایانی نمایش است که سارای حقیقی

بیند. رسد و نقاشی جاوید را میمی سر چمدانش با بود داده خبر آن از
ناگفته نماند که تماشگر از دیدن بوم نقاشی در صحنه تئاتر محروم است 

شنود و چه را که بر روی بوم کشیده شده است میآن ولی
 تالش نمایش این .است کرده نقاشی را ایران جاوید که یابددرمی آخر در

خوانی گلشیفته آواز. بیامیزد هم در را زندگی تلخی و شیرینی کرده
بخشد و به لبریز فراهانی نیز به فضای نمایش رنگ و بوی زیباتری می

 کند.و شیرین تماشاگر کمک میشدن احساسات تلخ 
 زندگی مسائل و مشکالت از ایگوشه ی این نمایش بیانگرپروسه 
 این. است دیگر کشوری در تبعید از پس چه و ایران در چه هنرمند یک

کند نشان دهد که چطور مشکالت یک انسان )در می تالش نمایش

 شکل ییرتغ تنها تبعید پس از خصوص یک هنرمند ایرانی(جا بهاین
 خوبی به کوتاه جمله یک در جاوید روند.دهند بلکه از بین نمیمی
. "!گور به گور شدن"کند: می پررنگ تماشاگر ذهن را در مفهوم این

این نمایش  دهد.به غربت نسبت می را دیگری و وطن به را گویی یکی
 قوانین ایپاره صدایی خود را به اعتراضات برکند که هممی سعی

 چنین که قوانینی حاکم در ایران نشان دهد. سنتی و رتجاعیا
 زن یک گاهی مشخصا  و ) هنرمند یک برای را پررنجی زندگی
  است. بوده ناموفق جدا  درآن زند، ولیرقم می (هنرمند

منتقل  پیامی را که در تالش است در رابطه با زن ایرانی خصوصبه
رساندن پیام  یو جاوید نمایندهساست. از یک دچار یک دوگانگی، کند
 - مقابله با قوانین سنتی و ای از مطالبات زنانصدایی با گوشههم

که سارای خیالی در نقش  برای مثال زمانی د.شومی در ایران مذهبی
سانسور  خوانِبا حجاب و یا یک زن آواز ایرانی ییک دختر دانشجو

رود و او را از این و میشود، جاوید به سمت اصدا ظاهر میبی و شده
که در این  هایی)ناگفته نماند آواز تا دوباره رها شود. آوردنقش بیرون می

 .کند(شود در رساندن این پیام به مخاطب کمک میحین خوانده می
بین زن و مرد در  افتاده و سنتیعقب مناسبات همان دیگر، سوی از اما

 .آیدیتماشا در م به به وضوح روابط این زوج

عنوان یک زن ایرانی در حقیقت تصویری که این نمایش از تینا به
که  است ایهمان تصویر کهنه و کلیشه امیدکنندگیابه ن دهدنشان می
های ساخته شده در ایران تماشا ها و نمایشفیلم بیشتر از زن در

برای  که چندان حرفی ضعیف، وابسته و فرودست کنیم. نقش انسانیمی
  ندارد. گفتن

و سیاسی  کید کرد که این نمایش از نظر مفهومیأدر آخر باید ت
نه تنها مفهوم و یا معضل نوینی  است. به این معنا که هاییدارای کمبود

 زدگیگذارد بلکه خود مبتال به سنترا در میان نمی
که از نظر پیام به اضافه این در ایران است. حاکم هنری فرهنگی فضای

کرده دچار ضعف و دوگانگی است.  خود را آگاهانه درگیر آنسیاسی که 
رود نمایشی که در خارج از فضای سرکوب و راستی که انتظار میهب

 دریغ دست ردی بر آنبی رود،ایران بر روی صحنه می یافتادهعقب
ای و سنتی بزند، با زیرکی هنرمندانه به افشاگری چنین های کلیشهنقش

 ✦.باشد تازه و متفاوت آور نگاهیپردازد و پیامکهنه مناسباتی ب
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 انتحاری: گذارانبمب و گرانالبی فعالین،

 فلسطین! زنان جنبش از هاییدرس 
 امیره نویسنده: امل

 برگردان: مهسا روژان
ی مواضع ارائه شده در این مقاله توضیح: کلیه

باشد. ی هشت مارس نمیلزوما نظرات نشریه
های غیردولتی او.جی.ز ان.برای درک درست ا

ی هشت مارس گان را به نشریهخواننده
شهرزاد مجاب تحت  یمقاله 61ی شماره

 "دمکراسی امپریالیستی"عنوان: اشغال نظامی 
 دهیم.رجوع می "فمینیسم استعماری"و 

 هشت مارس
 

 غزه متوقف سر بر اسرائیل هایبمب بارش این که از بعد هفته چند

 را فلسطینی کودک و زن و مرد چهارصد، و هزار هک حالی در شد

 یک کرد؛می تماشا تلویزیون در را آن تفاوتیبی با جهان و کرد عامقتل

 رسید. ما قتل به چاقو یهضرب با مادرش و پدر ینهخا در غزه اهل زن

ی هشیو از هرچند دانیم،نمی را چرا به قتل رسید این که یا و را او اسم
 از یکی یهبه وسیل او حدس زد که توانخبری می ایهمقاله نوشتن

 این از بعد کمی مدت 0شده است. پدر و یا برادر کشته ه،خانواد اعضای

 در سازمان حماس بشنویم، را آن دوباره نداریم دوست اصال که واقعه،

 ۲.بپوشانند را شانموهای باید کار زمان در زن وکالی که کرد اعالم غزه
آن هم این بود که  بعد از مدتی فسخ شد. دلیل میمتص این که هرچند

 فلسطین وکالی یهاتحادی و بشر حقوق هایتوسط سازمان اعتراضاتی

 هایآزادی کردن محدود سیاست به صورت پذیرفته بود. اما حماس

 در اخالقی هایگذاریسیاست اعمال منظوربه کمپین برپایی و فردی

 ها یکاین سیاست یداد. در نتیجه مهادا غزه، ایدری سواحل ها وخیابان

 نامزدش با زدن قدم جرم به العظامی اسره نامهب ساله بیست دختر جوان

 وابسته به به سرش توسط مردان گلوله شلیک با دریا، ساحل کنار در

 میان از گروهی اردن، رود باختری یهکران در ۳رسید. قتل به حماس

 استفاده سکسی یهشد ضبط نوار یک از ،(PA) .آ.فلسطینی پی مقامات

 دام به را الحسینی رفیق نامهب PA)) .آ.رسمی پی مقام یک تا کردند

 نام تحت داستان این د.دهن قرار توهین و تحقیر مورد را او و انداخته

 رسمی مقام این از زمانی مثال که فلسطینی زن یک جنسی ناموس حفظ

 مطرح است، شده جنسی تقاضای او از عوض، در و کرده کار تقاضای

 ۴.شد

 اطالعاتی نیروهای توسط که شده ضبط نوار از استفاده شگرد این

 که است هاییشیوه از یکی آفرینیِزبا شد، گرفته کار به فلسطین

 تا شدمی گرفته کار به ،"اباکش" اسرائیل، امنیتی سازمان یهوسیلهب

یق آنان را مجبور از این طر انداخته و دام به را فلسطینی زنان و مردان
 همکاری پلیسی نماید. به

 عرب - آمریکایی دانشگاه در انگلیسی دپارتمان رئیس که نجار، ریما

 ذاتِ  به توهین به متهم را او آموزدانش چند این که از بعد بود، جنین در
 گرافیکی رمان او که دلیل این به شد. استعفا به وادار د،کردن الهی

 سال ۵.است کردهمی تدریس را ستراپی، مرجان اثر ،"پرسپولیس"

 شهرِ آزادیِ تئاتر مقابل کارگردان، و بازیگر ،جولیانو میر خمیس گذشته

 را تئاتر سالن این که بود کسی او د.رسی قتل به گلوله شلیک با جنین

 فساد" به مرد بود. این کرده سیسأت جنین در پناهندگان کمپ در

 هایسنت علیه شورش به انآن تحریک و مسلمان جوانان اخالقی

 "ی پروژه مرکز درجنسی   روابط و زنان ۶بود. شده متهم "مانجامعه

 .قرار داشت میر خمیس "فساد

 طورهب که است این کندمی وصل هم به ها راداستان این که چیزی

ها موضوع آن که موضوع کند این متوجه را فلسطینی زنان مستقیم
 سکوت ها بااین البته همه و ؛ن هستندفلسطی یجامعه برای ایجدی

 به فمینیستی، یا زنانه جمعیِ پاسخ بود. هیچ مواجه زنان جنبش

 نه و اینوشته نه ای،بیانیه نشد: نه داده وقایع این از کدامهیچ

 این که است این من نظر است؟ معنی چه به سکوت این ۷تظاهراتی.

  -است فلسطین نزنا جنبش اخیر تاریخ منطقی پیامد حضور، عدم
 سیاسی زندگی در موجود تابوی سه با شدن درگیر از مداوما که جنبشی

 الگوی یک مذهب. و گرینظامی جنسیت، :کندمی ها پرهیزفلسطینی

 است، مسلط سکوالر گرایانملی هایسیاست بر که بندی،اولویت

و الگ این است. طبق گرفته خود گرو در را جنبش این که هاستدهه
 زمان یک به شده است، موکول بعد به همواره "زنان یلهأمس"

 ملی، آزادیِ نظیر مبرم، مسائلِ دیگر دلیل که این به یا تر،مناسب

 و این حقانیت با رابطه در باالیی سیاسی هایریسک کهاین یا اند وارجح
به آن  "نیست آماده"ه جامع که زمانی آید، درمی وجودبه آن تأثیرات
را  جنبش این اخیر تاریخ من شده، گفته چیزهای به توجه با 8بپردازد.

 .دهد آینده درسی برای ما، به گذشته که امید به این کنممروری می
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ها فلسطینی ملی جنبش از بخشی فلسطینی زنان که زمانی تا
 -0286) اولی انتفاضه یدوره طول در حضورشان و نقش بودند،
 که زیر داستان ۹بود. متفاوت آن از لقب دیگر زمان هر از کیفیتا( 0227

 خیزش این دل از که تصاویری تواندمی است اولی انتفاضه با مرتبط

 :دهد نشان را برآمدند

 اندازسنگ جوانان از گروهی دنبال به اسرائیلی سربازان

 که طورگرفتند. همان را شانیکی سرانجام و بودند فلسطینی

 کنند، شانجیپ سوار تا ندکشاندمی را جوان مرد این داشتند

 با و آمد جاآن به دوان دوان بغل در کودکی با جوان زنی

کرد:  فلسطینی مرد سر بر فریاد داد و به شروع عصبانیت
 دستگیر کنم چکار نیایی. حاال این جا بودم گفته تو بفرما! به"

 دست از کنم؟ سیر را بچه این و خودم شکم چطور من شدی؟

 و بگیر را بچه حاال شدم! بیا خسته تو تیمسئولیبی همه این
 زدهبهت مرد بغل در را بچه که حالی در بعد !بده غذا بهش

 فلسطینی مرد مثل که هم رفت. سربازان جاآن از انداخت،

 ناچار و بود گرفته قرار شانمقابل در ایبچه بودند، شده شوکه

 که دشدن مجبور نتیجه در بزنند، کله و سر هم با او که بودند

بغلش.  در ایبچه و ماند بروند. مرد و کرده رها را جوان مرد
 پنهان جاآن در که ساختمانی پشت از کودک مادر سرانجام

 او ممنون بسیار که جوان مرد سمت آمد. به بیرون بود، شده

 او از را بود. کودکش ندیده هرگز حالهب تا که مردی رفت، بود

 01.رفت اشخانه به و گرفت

 شرکت چطور که دهدمی نشان داستان این چیزها، دیگر انمی در

 تصورات ها ونقش اسرائیل، گراناشغال با مقابله در فلسطینی زنان

از  زنان را به چالش کشیده و به آن ضربه زدند. ایکلیشه جنسیتی
طور شان بین آنان و سربازان اسرائیلی بهمردان جوان، با قرار دادن بدن

 هایعملیاتاز بسیاری در حال عین در کردند،واقعی محافظت می

 هایکنش فقرات ستون زنان هایداشتند. کمیته شرکت نیز مقاومت

 تقویت را آن و زده را اول یانتفاضه هایجرقه که بود مدنی فرمانیان

 انداختن، سنگ تا گرفته خیابانی هایتظاهرات و اعتصابات از نمود.

 دیگر و غذا پخش زباله، آوریعجم آلترناتیو، آموزش سازماندهی

 طوربه دوره این طول در زنان مبارزات. نقش از حمایت هایشبکه

 یجامعه بر شاکنندهمتحول اثر اما 00است، شده مستند ایارزنده

 به تنها است. نه آمیزاغراق کنونی، سیاسی سساتؤم بر ها وفلسطینی

 میان در که دلیل این به بلکه بودند، مدت ها کوتاهفعالیت که دلیل این

 باقی چنانهم بودند، شده ها تجویزسنت طبق بر که جنسیتی هاینقش

 0۲ماندند.

 که دهد نشان بهتر هنادی، و عمر من، یزادهخاله دو داستان شاید

 سلسله یا قدرتمند، را زنان ضرورتا اول یانتفاضه طول در زنان فعالیت

 0۳نکرد. سست را جنسیتی مراتب

 بخش به ایدر تظاهرات گلوله که ای بودساله 00 سر جوانعمر، پ

 گلوله را از بدنش خارج ها نتوانستنددکتر و کرد اصابت شانخاع پایین

برود.  راه بغل زیر عصای شد با مجبور و شد فلج بخشا نتیجه کنند. در
 جامعه و خانواده در و یافت دست ضروری معالجات انجام به عمر

 تیپ،خوش و خجالتی شد. نوجوان مشهور قهرمان جوان یک عنوانبه

 هم سرانجام وشد ها همسایه هایقلب تپش عاملبه مبدل یک دفعه

 .کرد ازوداج

 داشت شرکت تظاهراتی در وقتی که ای بودساله 06 هنادی دختر

 از ترس هم حدی تا و بود جدی کرد. گلوله اصابت پایش به ایگلوله

داشت.  وجود بدهد، دست از را جوان پایش دختر این است ممکن کهاین
زندگی  کشور از خارج در که اشخاله با پسر هنادی زمان همان در

 بیمارستان در هنادی که طوالنی مدت تمام در که بود، نامزد ،کردمی

 عدم نوعی به و آمد دیدنش به نه و نوشت اینامه او به نه سر برد،هب

 عنوانبه عمر برخالف هنادی .داد شانن را نامزدی یادامه به شاتمایل

قهرمان، شناخته نشد و در نتیجه جشنی هم برایش برگزار نگردید. 
 مثل زیبا، دختر این که کردندمی تأسف اظهار اغلب اشجامعه و خانواده

 دیگری دختر را که با نامزدش کساست. هیچ خورده ی صدمهیکاال

 و یافت بهبود حال هر به هنادی کرد، مورد سرزنش قرار نداد. ازدواج
 اغلب هنادی است. داستان مجرد هنوز نداد. او دست از نیز را پایش

 تعیین پیش از و خاص رسوم غالب در که دلیل این ماند، بهمی ناگفته

 گرفته قرار بحث مورد اول یانتفاضه در زنان نقش آن در که یاشده

 که است این مثل دشو صحبت او از اگر کهاین دیگر دلیل و نیست است،

 اصلی، داستان از نتیجه در شود،زده می حرف جنسیت و جنس یدرباره

 . یابدمی انحراف گران،اشغال برابر در مثل مقاومت

 فعالیت طول در فلسطین زنان کوچک دستاوردهای همین حتا ولی

 میلیتاریزه مدنی خیزش که بود زمانی این و رفت باد بر اول، یانتفاضه

 و دمکراتیک کمتر و یافت بیشتری مرکزیت انتفاضه رهبریِ  که ازیر شد.
 شدند، ها مسلطخیابان بر مسلح جوان مردان که جاآن از و بود یاتوده

 شد. دو همراه زیادی و جدی هاینشینیعقب با زنان حضور و شرکت

 و کند محدود ها راآن جنبش تا درآمد حرکت به زنان علیه کمپین
 این کهاین دهد. ندیدن جلوه غیرموجه را آنان ستیناسیونالی خدمات

 در فلسطینی زنان حضور از موجود خشم گرنمایان گرا،واپس هایکمپین

 خیلی بود، عمومی و اجتماعی زندگی در کلی طورهب و مقاومت جنبش

 مسلط جنسیتی ایدئولوژی میان در هرچند که است. حضوری سخت

نقش  آن در که کردمی باز را یفضای چنانهم ولی بود، گرفته شکل
 گرفته چالش به  یافت،می اشاعه ایدئولوژی این توسط که جنسیتی

 .شود

 در اسالمی جنبش توسط که بود حجاب کمپین مورد، اولین

ای در تبدیل کنندهای که نقش دگرگونشد، دوره آغاز 0282 تابستان
خود را وفق داده  گران اسرائیلیاین نیروی اسالمی از گروهی که با اشغال

 شکل به هألمس کرد تبدیل شد. اینبود به گروهی که با آنان مقابله می

 سنگ تبلیغاتی، پوستر طریق )از بودند حجاببی که زنانی آزار و تهدید

 مباحثاتی و نظرات یاشاعه شکل به تهدید( و و لفظی توهین انداختن،

 به کاریزپرهی و تقوا از اینشانه عنوانبه تنها نه داشتن حجاب آن در که

پیش گذاشته شد.  نیز رستیپمیهن یمثابهبه بلکه آمدمی حساب
 آزار و توهین کمپین این توانستندمی گاهی از هر فقط زنان، هایگروه

بود  مرد که ملی رهبر یا به و کنند متوقف را شانهواداران و فعالین علیه
ش اسالمی به از جنداشت متوسل شوند ک سیاسی قدرت زمان آن در و

از دست داده  دیگر که بخواهد که این کار را متوقف کنند. )قدرتی
 با را حجاب پوشیدن که نظراتی و مباحثات وجود این با 0۴بودند(

 و یافت ادامه دانست،می یکی بودن واقعی فلسطینیِ  و پرستیمیهن
 .شد گرفته چالش به مرد، چه و زن چه سکوالرها، توسط ندرتبه

 نظر پیش گذاشته شد: عمدتا دو سکوت این دادن نشان موجه یبرا

 شود و یامی تفرقه موجب پوشش بحث کردن مطرح که،این اول

 که زمانی است تا مربوط مذهب و زنان به که یالهأمس هر عبارتیهب

توضیح  موضوع شود. اینمی تفرقه موجب است اشغال تحت کشور
 رهبری توسط که ایبیانیه در حتا چرا که له استأاین مس یدهنده

در پاسخ به جنبش اسالمی در  (13شماره  انتفاضه )اعالمیه متمرکز
حجاب استفاده نشد و  یمنتشر شد، هرگز کلمه "حجاب"مورد کمپین 

 بر آزار این این، بر عالوه زنان شده بود. "آزار"مبهمی به  یفقط اشاره

 و رسوم "که یراز گرفت، قرار نکوهش مورد "یسنت"ل اصو مبنای
 است ما قبول مورد که زنان، با رفتار نوع جمله از را، ما یجامعه هاینرم
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 ربط پوشش به را آزار موضوع آن، در که ایشارهتنها ا " کند.می نقض را

 از بیش توجه به ما "د:شومی دیده رهبری یبیانیه اولین در دهد،می

 زمانیی برهه این در آرایش، از استفاده و شخصی پوشش به دادن حد

 اندازه یک به زنان برای هم و مردان برای هم موضوع مخالفیم. این

 چنین با مردم، ها بهنهی و امر از سیستمی چنین شروع 0۵"است.

ه این ک در گرایاناسالم ییدأت یکم، دهد.می نشان را چیز دو مواردی،
 گفت توانمیآن  ینتیجه در و است رستیپمیهن از یانشانه "تواضع"

شان ی که بدنیپذیر قرار گرفتند، جاکه زنان در یک موقعیت آسیب
 عنوانبه تواضع ها بهآن یاشاره شد. دوم،توسط کل مردم کنترل می

 که دهدمی ها اجازهآن بود و این تنها به نیز مردان برای الزم شرط یک

 نادیده شان،مطالبات به هم و زنان به حمله در هم را جنسیت بودن ویژه

 که دارند داللت محصوالتی به "آرایش"ی هکلم حال هر به بگیرند. )زیرا

کنند(. نمی استفاده آن از فلسطینی مردان چون است زنان برای فقط
 در دارالسالم در را کنفرانسی مترقی، فلسطینی زنان وقتی مشابه طوربه

 یجامعه هم و ملی جنبش هم کردن اسالمی به پاسخ در و 0221 سال
 یزمینه پس در را مذهب که بودند مراقب بسیار برگزار کردند، فلسطین،

 انتفاضه" ضررِبی موضوع کنفرانس، ندهند. عنوان موضوع مورد بحث قرار

 بر اسالمی جنبش ثراتا" مرکزی تم و بود "یاجتماع معضالت برخی و

 "،همامی ریما یگفته بود که به "خیزش گیریجهت روزمره در زندگی

 اسالمی جنبش که جاستاین طنز 0۶بود. "نامنسجم و پراکنده شدت به

 معضالت و مذهب آن طبق بر که شده بندیاولویت الگوی یک به هرگز

 اعتقادی نداشت. برعکس، هستند، ملی هایسیاست انقیاد در اجتماعی

ی که در ارتباط با زنان، یهاخصوص آنهب اجتماعی، ها معضالتآن نظر از
این  قرار داشت، شانسیاسی هایپروژه مرکز و جنسیت، بودند، درجنس 

 ابتدا فلسطین، یجامعه کردن دگرگون ها درهای آنامر نشان از موفقیت

 .اردن، بود رود باختری یکرانه در سپس و غزه در

 چیزی شد مطرح انفعال و سکوت این توجیه برای که دومی بحث

 بحث، این طبق .سکوالرها بنامیم راییگذات را توانیم آنما می که است

 همیشه ـ کندمی نمایندگی را آن ملی که جنبش فلسطین و یجامعه -

 رهبری یبیانیه در گراییذات منطق بود. این خواهند و بوده سکوالر ذاتا

 و است شده مستند "ما یجامعه هاینرم و رسوم"به  اشاره در متمرکز
 در مسئولیتی هر از را خودشان ین کها برای سکوالر و گراچپ فعالین

 برای را زمینه و کنندمی اتکا آن بر کنند، مبرا جامعه تغییر جهت

 با را "مسلمان امت" یک ساختی پروژه که گذارندمی باز گرایانیاسالم

 بیگانگان ثیراتأت و غلط هایسنت که چهآن تدریجی بردن بین از

 .ددهن قرار خود کار دستور در نامند،می

 پروژه این مفهوم حماس عضو سیاسی یبرجسته مقام یک جمالت

  سازد:می روشن کامال را

در دل نسل آینده از  را اسالمی یآینده یک هاینطفه باید ما"
 را مردم فکر طرز و عادات باید ما طریق تغییر اجتماعی پرورش دهیم.

ما کنیم.  است، دگرگون اسالمی ارزش دارای سیستمی که یک توسط
طور آرام و مداوم انجام هسازی و آموزش و باین کار را از طریق نمونه

 که گرایان هستنداسالم این که دهدمی نشان سخنان این 0۷"دهیم.می

 سکوالر، هایناسیونالیست که حالی در سازند،اجتماع را می

تمام آن چیزی  ،گذشته به کردن استناد کنندمی فکر که نداگرایانیذات
 ثیرگذاری بر شرایط کنونی بدان نیاز دارند.أها برای تکه آن است

 آغاز زنان علیه را دوم کمپین کسانی چه که توان گفتسختی میبه

تشنج  و ترس اول، یانتفاضه شدن میلیتاریزه به توجه با ولی کردند
داد.  تکان شدتبه را اردن رود باختری کرانه و غزه همکاری، درمورد
 در به ناچار زنان و داشت قرار همکاری از ترس این مرکز در جنسیت

ثباتی انتفاضه در شدند. اضطراب درمورد بی اسیر آنی چارچوب پیچیده

های جنیستی در اشکال جنسی و نگرانی مردان از بدن رابطه با نقش
ای به خود گرفت، به این اضطراب گسترده شکل زنان ابراز شد. آن ترس،
برای جلب مردان فلسطینی به عنوان همکاران نحو که زنان فلسطینی 

مردان به اسم حفاظت از زنان و  نتیجه، خود از سکس استفاده کردند. در
انقالب فلسطین، زنان را از زندگی اجتماعی کنار گذاشتند و آنان را به 

 08مردساالر خانگی سوق دادند. یبازگشت به عرصه

 طرز به فلسطین انزن جنبش موقعیت ،0223 در اسلو توافق پی در

 انتفاضه، از آمده دستهب یتجربه از یادگیری با 0۹بود. ضعیف گیریچشم

 مینأت را شانحقوق تواندنمی تنهایی به ناسیونالیستی یبرنامه این که

 توانندمی زنان از بهتر خیلی سکوالر و اسالمی ساالراندمر که چرا کند،

اشاعه  در را شانتالش زن فعالین نتیجه در به کار ببندند، را ناسیونالیسم
 مزیت از و کردند متمرکز فلسطینی زنان برای "حقوقی"یک خواست 

دولت یک  یک ایجاد با رابطه در اسلو، پیمان که قولی نشدن برآورده
 ۲1.کردند استفاده بود، داده فلسطینی یپارچه

 شکل ها.او.جی.زنان ان دولتیرغی هایسازمان که است زمانی این

 هایسازمان سرکردگان به تبدیل اول، یانتفاضه خیابانی ت. فعالینگرف

 و تخصصی فرایند شدند. این زنان مطالعاتی مراکز و .او.جی.ان مختلف
 ۲0است. داشته عمیقی پیامدهای زنان، جنبش کردن ایحرفه

 سه در را شانهایکمپین ها وتالش فلسطینی، زنان های.او.جی.ان

 خشونت با مبارزه قوانین حقوق فردی، در تغییر کردند: متمرکز عرصه

 ۲۲سیاسی. مشارکت در بیشتر سهم گری برای داشتنالبی و زنان، علیه
 گرفتن هم چون حقوقی کسب در زنان پیروزی برای تالش ها درآن

 به نیاز بدون رانندگی آموزش مرد، سرپرست رضایت بدون پاسپورت

 بدون کودک برای ناسنامهش گرفتن و نزی خانواده از مردی حضور

 هاآن (،PA) .آ.پی با همکاری بودند. در مردانه مناسبات به وابستگی

 کنند. برخی سیسأت نابلوس در موفقیت با را زنانه پناهگاه یک توانستند

 این که بود این شانبحث و گرفتند نادیده را دستاوردها این مردم، از

 شروع 2000 سال در که دوم انتفاضه یا اصاالق گسترش ها بافعالیت

 و مناسبتبی کامال اسرائیل ادامه دارد، گریاشغال چنین باهم و ؛شده
 بسته مرزها است: وقتی شکل این به گرایانهتقلیل بحث است. این ربطبی

 به او رانندگی گواهی نامه خورد؟می دردی چه به زنان پاسپورت باشند،

 را تر طرف آن خانه تا سه ندازها به نتواند که وقتی خوردمی دردی چه

این که چه  و کند؟ رانندگی بازرسی، ایست با شدن رو در رو بدون
 زمانی شناسنامه برای کودک دارد، قدرت برای گرفتن داشتن ی دریمعنا

 مسائل از یکی بازرسی، هایایست این از یکی در حمل وضع امکان که

 درست است بهتر است؟ حامله زن یک برای کنندهنگران اصلی

 ـ است اصلی دشمن بر تمرکزش تمام بحث کنیم. این بندیاولویت
 در ها رافمینیست اغلب، که گرایانهتقلیل بحث گر. ایناشغال اسرائیل

 که کند مقابله دیگری بحث با بایستی داده قرار دفاعی موضع یک

 برقرار فردی حقوق و ملی آزادی برای مبارزه بین را روشنی یرابطه

 هایکشمکش بودند مجبور مردان مثل هم زنان که جاآن از :کندمی

 داشته اسرائیل نظامی بازرسی هایایست از شدن ردی مسأله با را زیادی

 سر بر مردساالرانه بوروکراتیک موانع گذاشتن با بایستی چرا باشند

 زایمان احتمال زن یک برای اگر و بشوند؟ هم بیشتری سرکوب شان،راه

 شناسنامه حق حتما بایستی پس دارد، وجود بازرسی ستای یک در

 خودمختاری، آیا تر،کلی عبارت به باشد؟ داشته را کودکش برای گرفتن

 گروهی، حقوق دیگر مثل خشونت، از بودن محفوظ و جنبش آزادی

 باشد، آمده که کجا هر از حال حقوق، این نقض نباید آیا و نیستند فردی

 زنان جنبش ولی بجنگند؟ آن علیه مرد هم و زن هم که باشد چیزی

 جدا سیاست از زنان، حقوق برای مبارزه و نساخت برقرار را ارتباط این

 ۲۳شد.
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 که حالی در زن گرانالبی

برچسب  داشتن از چنانهم
 سر بر کردند،می دوری "فمینیست"

 :کردند کار مسائل فمینیستی دیگر
 یکی پایین سنین در ازدواج با مبازره

 ها هم چنینآن ۲۴بود. موارد این از

 به مجازات قوانین در رفرم ایجاد برای

 دلیل به را زنی مردی وقتی که نحوی

 به خانواده ناموس حفظ اصطالحبه

 تخفیف مجازات شامل رساند،می قتل

 ضرحا حال در که شکلی به یافته،

 کل، در نشود. )هرچند دارد، وجود

 موضوع جنسیتی تبعیض یلهأمس

 خیلی ه نبود به این دلیل کهمبارز

 گرانالبی ۲۵ریسک داشت.(

 در جنین سقط که خواستندمی

 نیز محارم زنای و تجاوز مواقع

 حال در که طورهمان شود، قانونی

 خطر وجود احتمال موارد در حاضر

 قانونی جنین سقط مادر، برای مرگ

 در که بود ها اینآن است. بحث

 نگه محارم، زنای و تجاوز صورت

 - است جنین بچه )منظور داشتن
 زن زندگی متوجه را خطری مترجم(

 خاطر به است ممکن زیرا کند،می

 پس برسد، قتل به جنین این وجود

 قانونی باید جنین سقط موارد این در

 تغییر دنبالبه گرانباشد. البی

 تعقیب و گردپی مانع که قوانینی

 شانقربانیان با که وقتی متجاوزین،

 ها دربودند. آن کنند،یم ازدواج

 چند کردن محدود با رابطه

 حق مثل کردند، بحث همسری

 که مردی از گرفتن طالق برای زن

 .بگیرد دیگری زن خواهدمی
 به قانون که خواستندمی چنینهم

 محارم زنای علیه تا دهد اجازه زن

 قوانین که جاآن از کند، شکایت

 به تنها را اجازه این موجود

 است مرد معموال که سرپرست

 ۲۶دهد.می

توان گفت سختی میاگرچه به
که این مطالبات رادیکال بودند، اما 
 با مقاومت شدیدی مواجه شدند.

 زنان هرگز تفاوت،بی (PA)ی .آ.پی

یک نکرد.  کمکی و نگرفت جدی را
 دیگری دلیل نیز تفاوتبی یجامعه

 هایجنبش محدود موفقیت برای

 هک حالی است. در زنان

 شانتالش تمام زنان های.او.جی.ان

 تغییر جهت در گریالبی برای را

 نیز دیگری گرانالبی دادند،می انجام قوانین

 فعالیت ۲۷نداشتند. انتخابی یحوزه که بودند

 زنان نبشج اتکای نقطه مردمی، هایجنبش

 و گرایید افول به گذشته، هایدهه در فلسطینی
 دموکراسی و سیتجن با مرتبط فضای در فعالیت

 و مردمی فعالیت فقدان شد. جایگزین آن

 مشروعیت فمینیستی، فعالیت کردن غیرسیاسی

 در که داد. مشروعیتی کاهش را زنان جنبش

 سختی هایتالش اول یانتفاضه هایسال طول

 چهگرفته بود. آن انجام شاآوردن دستهب برای

 کمپین کرد، تشدید را بیگانگی این که

 که گرایانیاسالم سوی از که است زیآمیاهانت

فردی  حقوقی زمینه در چالشی هر با عمال
 علیه مبارزه به قادر نیز خود و کردندمی مقابله

 بود. نبودند، زنان علیه مردساالری خشونت

 از مالی کمک دریافت به زنان های.او.جی.ان

 بردن بین از "دنبالبه که خارجی منابع سوی

 زن کردن محروم و مسلمان یخانواده

 به او تبدیل و شانسانی شأن از عرب مسلمان

 در زنان که چهآن به شبیه ارزان کاالی یک

  ۲8شدند. متهم "هستند غرب

 پارلمانی، طرح به جواب در حمالت

 .او.جی.ان زنان از ائتالفی توسط که یاپروژه
 رسید. طرح خود اوجی نقطه به شد، آغاز

 یامناظره کردن باز رایب بود تالشی پارلمانی،
 این این که و حقوق فردی قوانین خصوص در

 مراقب دارند. زنان زنان بر ثیریأت چه قوانین

 قرار اسالم با مجادله در را خود که بودند

 مراجع از چند تنی این که علیرغم ولی ندهند،

 امام مثل بودند، عضو شانبین در نیز مذهبی

 چنانهم ،باز ولی نابلوس، از دیابا زهیر

 مساجد یجمعه نماز ها درتوسط امام

 قرار هدف مورد هبرون و اهللرام دارالسالم،

 اسالمی جنبش که یااعالمیه گرفتند. طبق

 پارلمانی طرح رد به را زنان ها،آن کرد، پخش

 کسانی را طرح سازندگان و خواندند فرا

 کمک و حمایت ها راآن بیگانگان "که نامیدند

 اتحاد تا اندکرده ها دیکتهآن به و کرده مالی

دهد: می ادامه بیانیه" د.کنن نابود را اسالم
 هدفش که کندمی کنونی ثابت کمپین"

 بلکه نیست فلسطینی زنان حقوق از حمایت

 و جامعه در باری و بندبی و فساد گسترش
 محکم بنای سنگ که است خانواده نابودی

 این این کمپین برای ماست. پس یجامعه

 بخش را آن کنند، نابود را جامعه که است

 یک ۲۹"ببرد. بین از را آن اتحاد و کند بخش

را  زنان که کرد تندروی قدرآن امام
 بسام که حالی در نامید، "رستپشیطان"

 هایایدئولوگ تریناحترام مورد از یکی جرار،

 جای به و کرده عمل ترزیرکانه اسالمی، جنبش

 در ۳1خواند! شیطانی را زنان فکر زنان، خود

 PFLP ز اولین رهبران نظامی ا( ۹۱۶۹-۹۱۹۱) غزالة أبو شادية

 اولین زن حماس در عملیات انتحاری( ۴۰۰۹-۹۱۹۹) الرياشی ريم

 ۹۱۹۹اول عکسی از سال  یهتفاضحضور زنان در ان
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 این"کرد:  رسمی اعالم طوربه او گرایان،اسالم هایراهپیمایی از یکی

 از وی در یکی ۳0"کنند.می تشویق زنا گناه انجام به را مردم سکوالر زنان

جمله  این با رسیده بود، چاپ به االیام یروزنامه در که مقاالتش
 بلکه نیست زنان حقوق یدرباره اصال لهأمس"رساند:  پایان به اش رامقاله

 ۳۲".است تمدن با مبارزه و تعارض

 هرگز که کردند پافشاری این بر خودشان، از دفاع در زن فعالین

 شان،گرانرسانسو اند. برخالفنداشته را "مذهب به بردن دست "قصد

 دادند ترجیح و نکرده فحاشی کردند ها حملهآن به که کسانی به هرگز

 بندیاولویت بر حتا ببرند. برخی نام "که کسانی"م اس ها بهآن از که

 دشمن هنوز ما "که بکنند را بحث این کهاین کردند، برای ها تکیهطرح

 به ،"شود؟می حمله ما به چرا پس ایم،نداده شکست را فلسطین مردم

 هایفعالیت بر پوششی "ناسیونالیستی"ی هاپردازیعبارت که امید این

 کنند )به دفاع بودن "اخالقیرغی"م اتها علیه خودشان از و ۳۳؛باشد آنان

ه ک عنوان این ها با(، آن"هاجنسیدو" از حمایت و زنا به تشویق دلیل
دار بچه و کرده ازدواج ما اکثریت هستیم؛ اخالق با زنانی مان روابط در"

 کیدأت شانهویت بر "کنیممی مان افتخارمادر بودن برای  هستیم و

 ۴۳کردند.

 آغاز دلیل این به را خود باراهانت ( کمپینPA).آ.پی که موضوع این

 به خواهدمی و است .ها خشمگیناو.جی.ان مالی استقالل از کرد که

 آبروی نتیجه در ۳۵نکرد. زنان به کمکی یابد، دست هاآن پول

 که جاآن شد. از دارخدشه زنان مطالعاتی مراکز و زنان های.او.جی.ان

 خواهندمی که شدند "بیگانگان"ی هابرنامه و اهداف ترویج به متهم

 این که حقیقت کنند. این تضعیف را فلسطین البته و اسالم خانواده،

 حمایت مورد اروپایی و آمریکایی گانددهناعانه سوی از ها اغلبگروه

 و ناسیونالیستی ینکرد. اعتبارنامه لهأمس به کمکی گرفتندمی قرار مالی
 دیگری از پس یکی حمله هر در فلسطینی زن فعالین یدوستانهمیهن

 از هاییبخش میان در ایدئولوژیکی، بارِاهانت کمپین شد. این تضعیف

 نبودند، متعهد اسالمی ایدئولوژی به هم لزوما که فلسطینی جامعه
 و متخصص زنان از جدیدی یطبقه وجود از سکوالر یافت. مردان بازتاب
 ظاهر فلسطین یجامعه در اسلو پیمان از پس هایسال که در یاحرفه

 قابل طور به نتیجه، کردند. در بودن حاشیه در و خطر احساس شدند،

 .داد دست از را اشعمده پیمانانهم از بخشی زنان جنبش ایبینیپیش

 جنبش تابوت هایمیخ آخرین ،7111سال در دومی انتفاضه ظهور

ی فلسطین زنان زد. اگر دانیم،می که طورهمان را فلسطین زنان
 که طورهمان بودند، اول یفقرات( انتفاضهستون )یعنی"بندیاستخوان"

 به مبدل هاآن دوم یانتفاضه در کند،می توصیف فلسطینی فعال یک

 بسیج و مشارکت ا،صاالق یانتفاضه ۳۶در گنجه شدند. ایبندیاستخوان

 به این دلیل ت؛نداش بود، اول یتفاضهان در که چهآن همانند را ایتوده

 سرعت به و بود مراتبی سلسله بسیج یک دنبال به ابتدا همان از که

ی مشخصه صفات و خود هایبرنامه که نظامیشبه نیروهای توسط
 در یامرحله هیچ در درآمد. زنان تصرف به داشتند، را خود به مربوط

 که شد خواسته زنان از عوض، نداشتند. در دخالتی گیریتصمیم روند

 .باشند قربانی و گرنظاره بیشتر

 کنار در زن، انتحاری گذاربمب این زمینه، در که نیست آورتعجب

 ظاهر اصلی مقاومت مظهر عنوان به ملی گفتگوهای در مردش، همتای

 به امتیاز، سوی اینهب زن این پیشرفت که است این من شود. بحثمی

 مقاومت در فلسطینی زنان مشارکت بردپیش یا و کردن منعکس از دور

 از بخشی به مبدل بودند، مدعی برخی که گونههمان سیاست، در یا و

 میدان از ها راآن ریتثاک بود. چون فلسطینی زنان ضرر به که بحثی شد

 در شروع، برای ۳۷ها را در مکان سنتی جنسیتی قرار داد.آن و کرد در به

 یابرجسته طورهب زن انتحاری گذاربمب ا،هفلسطینی و اعراب مباحثات

 آن از کشیده شد و تصویر به شرم، نام به شده جنسیتی سیاست یک در

در شکست نقش  عرب نظامی نیروهای و رهبران به زدن طعنه منظور به
 نگاه"قرار گرفت.  استفاده شان موردو جایگاه مردانه در دفاع از سرزمین

 یک برای و "ت!اس بیشتر مردان شما از شاتأجر زن یک حتا کنید،

 زن یک از که است طعنه این شنیدن از بارترحقارت چیزی چه مرد

 توسط شده ضبطی بیانیه اساس کردن، شرمنده زبان این !است رتترسو

 یحمله یک در که بود زنی دومین که است ساله 00 آیات االخراس
 "فلسطین عروس"ان عنوبه طور دائم از اوهب و شد داده شرکت انتحاری
 بس خواب گویم،می عرب رهبران به من "د:گویمی . االخراسشدیاد می

نیروهای نظامی  بر شرم !است بس وظایف انجام در ورزیدن قصور است،
 حالی در بینند،می مبارزه در را فلسطین دختران و اندنشسته عرب که

 ۳8"خوابند. خود که

 گرفت قرار کیدأت وردم حسین صدام توسط کردن زدهمشر این

 مسلح زن این مثل که باد عربی هر بر و مردان بر شرم"ت: گف که زمانی

غازی  بریتانیا، در سعودی عربستان سفیر چنینهم ۳۹"شوند.نمی
 اینشانه را األخراس کار شعرهایش از یکی در که عبدالرحمن القصیبی 

 ختنه انمرد وقتی": نویسدمی او ۴1بیند.می عرب مردان ضعف از

ریم ولی  ۴0"د.گیرمی قرار تبهکاری با جدال در زیبایی شوند،می
 مورد در شکی هیچ که بود حماس انتحاری گذاربمب اولین ،الریاشی

 به خطاب تنها اشبیانیه الریاشینگذاشت.  باقی کارش جنسیتی ماهیت

 کرد، زیرا دوری کردن مردان خطاب از و بود عرب ملت کودکان و زنان

 و فلسطین در چند تنی جز به بیندنمی ملت در را مردی دیگر "که
 این هایدامی که هستند کودکان و زنان این "،او یگفته طبق ".عراق

 غرب تا شرق از ( مردانگی ارواحالرجال ) اشباح این که از بعد اند،ملت

 عرب حکام که کندمی پیشنهاد او ۴۲".شده است سرافکندگی موجب

 بایستی و نیست شانزیرا این مقام مناسب دهند استعفا نشامقام از باید
 شانهایفعالیت به را "تا" یزنانه پسوند ن ... وشاهاینام به زنانه اسم"

 خطاب اش را دربیانیه او "هستند. سزاوارش بیشتر چون کنند، اضافه

 هرکسی" رساند:شیراک به پایان می ژاک فرانسه جمهوررئیس دادن قرار

این  از بعد خواهممی تو کند: از ممنوع فرانسه در را خواهد نقابمی که
 مردان بر را آن کردی، ممنوع حجاب پوشیدن از را مسلمان زن که

 تا کن مجبورشان کهاین و !رهبران به همه از اول ؛کن اجبار مسلمان

که  است آلت تناسلی شبیه که زیرا کنند پنهان را شانایهمفرو صورت
  "!آن را ببیند کس نبایدهیچ

 به از بخشی استراتژیکی از بدنامی جنسیتی تنها تجلیل این

 را بودنش مفید زن است. این زن انتحاری گذارانبمب ارتجاعی گیریرکا
 هایطرح و عرب هایفمینیست کردن پست و کردن اعتباربی با

 عنوانهرا ب خود که صورت این به دهد.می نشان شانبخشرهایی

عرب که قادر به انجام کارهای مردانه  مردان برابری زنان بابر  شاهدی
های عرب که تقاضای گونه به آن دسته از فمینیستو این ؛بینداست، می

 که چهآن از اینمونه جاگویند. در اینبرابری جنسیتی را دارند، دروغ می

 انتحاری، گذاربمب اولین ادریس، وفا این که از بعد نگار،روزنامه یک

 که است زنی این"کنم: بگوید نقل می شد مجبور کرد، منفجر را خودش

 واقعی آزادی معنای مسلمان، زنان ای آه دهد،می شما به را درسی امروز

 که است زنی این ... کردند وسوسه را تو آن با زن حقوق فعالین که را،

 و رنج از بدن آزادی یعنی آزادی )زن(، مفهوم که است کرده ثابت اکنون
قوی  و مشتاق آغوشی مرگ با قبول و  ...دنیاست این هایمحنت
 از موشاال حسین ،"یبرابر و ادریس وفا "امنبه اینوشته در ۴۳"است.

 یجامعه که کند یادآوری شاخوانندگان به تا کرد استفاده موضوع این
 کشورهای در بشر حقوق فعالین "و گذاشته احترام زنان به همواره عرب

 به زیرا کنند.می جدا شانانسانی موجودیت از را زنان که نداسانیک غربی
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 در ادریس کار که افزود او "کنند.می نگاه روح بدون بدنی شکل ها بهآن

 سرگرم روز هایمدل آخرین با عرب دختران که گیردمی صورت زمانی

 و دبلیو.ام.بی یک اشتن د آرزوی هرگز "زن این ها،آن اند. برخالفشده
 مواد بلکه نبود کیفش در آرایش لوازم  ...نداشت را همراه تلفن یا

 ۴۴".کرد درک را برابری مفهوم او گونهاینشت ... دا وجود منفجره

که  بود اسالمی سیاسی و اجتماعی جنبش تصور بیشتر این ولی
 حالی گذاران انتحاری زن برآمد. این دردنبال استفاده کردن از بمببه

 حمالت برای زنان تعلیم به جنبش اسالمی نسبت تدااب در است که

 این که بر مبنی نیز هاییتوصیه علنی صورت به و بود میلبی انتحاری

 احمد رهبرشان، از جانب است، بودن مادر و همسر زنان برای کار بهترین

 که شد سرانجام حماس مجبور شد. ولیپیش گذاشته می یاسین،

 که دیگری احزاب ها وگروه با بتواند تا دهد تغییر را خود بیان و پراتیک

 که زنی کند. اولین رقابت دادند،می شرکت نظامی حمالت در را زنان

 خانواده هم.بود خردسال کودک دو مادر ،الریاشی فرستادند منظور بدین

 زنی گرفتن کار به که کردند ها اعالمفلسطینی از وسیعی جمع هم و او

 در و مقابل نیست. در درست دارند نیاز او به کودکانش و است مادر که

 اقداماتش و تصمیم از دفاع برای را کمپینی حماس انتقاد، این ینتیجه

 گذاربمب که بود تفکر این اقدام این انداخت. مرکز راه به زمینه این در

 زنان دیگر تمام با تقابل در که اسالم در زنانگی از است مدلی انتحاری

نشدند.  پذیرا را اسالمی سیاسی ایدئولوژی که اردد قرار ایفلسطینی
 فلسطینی زن یک عنوانهب را الریاشی که داشت نیاز تنها نه حماس

 بلکه دهد، نشان جنگدمی کشورش گراناشغال علیه که ناسیونالیست

 به وفاداری که مسلمان آل ایده زن یک عنوانهب را او خواستمی

 از یکی کند. در معرفی است، داده قرار اهمیت اول درجه در را مذهبش

 را اشخداحافظی فیلم شد مجبور او که شده ذکر حماس هاییادداشت
 را اشمذهبی تاب و تب تا شد خواسته او از و بیندازد دور به بار سه

 اشتیاق و حرارت قدری به او اول، ویدیوی دو در که چون کند، ترمتعادل

 نگران ،القصام عزالدین یگاد،بر رهبر که داشت خدا به عشق و مذهبی

 درک را عمل این نهد،می ارج را بودن مادر که فلسطین یجامعه که بود

 سه الریاشی که گویدمی دیگر جایی در یادداشت کرد. همان نخواهند

 ولی ،بود شده داوطلب شود انتحاری گذاربمب کهاین از قبل سال

 و ؛ندبود نکرده وافقتم موقع آن در فرستادنش با اسالمی جنبشرهبران 
 ۴۵داشت.در دست  را شوهرش اجازه که کردند موافقت با او زمانی

 مباحث در زن گذارانبمب نیروی از که ایاستفاده ترینخطرناک اما

 از است. بعد فلسطینی زنان هایمقاومت تاریخ کردن پاک شد، اسالمی

 زنان ارکتمش با را اشقبلی ضدیت یاسین احمد شیخ ،الریاشی  عملیات

در برابر بسیج  مردان که مشکالتی گفت و کرد رد انتحاری حمالت در
 آن در که ایمشده تاریخ از جدیدی فاز وارد ما"زنان دارند، این است که: 

 طورهمان هستند، رسیدن شهادت به و جنگیدن به قادر فلسطینی زنان

 سر انتحاری گذاربمب زنان که نظریه این ۴۶"هستند. مردان و جوانان که

 کیدأت با حماس تبلیغات در کنندمی باز تاریخ در را جدیدی فصل

 فلسطین زنان انتحاری، گذاربمب زنان از که قبلو این شد، بیان بیشتری

 این و نداشتند چندانی مشارکت گراناشغال علیه مقاومت در

 تغییر و هاآن به دادن قدرت و زنان بسیج در که بودند گرایاناسالم

 گذارانیبمب نتیجه در اند.یافته دست موفقیت به آنان نقش یفیک

 بودن مسلمان زن یک یهنمون خاطربه ،یهناد و الریاشی چونهم

 و مبتذل هایمدل"ل مقاب در معکوسی مدل که شوند. زنانیمی ستایش
 در و فرستدمی ما سوی به زده انحطاط غرب که هستند ناچیزی

 گذاران،بمب این ... کاردمی پیشرفت مدل نوانعهب را بذرش ما یجامعه

 که هستند واقعی فمینیستی اسالمی طرح ینماینده که انددرستی مدل

گیریم. می مقابله به را فاسد فمینیستی هایحطر ما آن،ی وسیلههب

 هایفعالیت با فمینیستی تجمعات ها وسازمان توسط که هاییطرح

 جامعه، عفت تا است بیگانگان هایبرنامه به خدمت در شان،مشکوک

 جامعه تبدیل هااین کنند. هدف تباه را افکارش پاکی و زنان، دامنیپاک

 تعارض یک مرد و زن بین تضاد  ...است ضعیف و منحرف شکلی به

 اخالقیات و ناب سنن از ملت کردن جدا هدفش که است ساختگی

 ۴۷".است صحیح

 تاریخ تنها نه نظرات . ایناندمانده چالش بدون عمال مباحث این

 انتحاری گذارانبمب با که تاریخی کند،می بازنویسی را فلسطین زنان

کند. می بازنگری کل در نیز ها رافلسطینی ملی تاریخ بلکه نشد، آغاز
 نافرمانی هایاستراتژی بتوانند تا شوندمی استفاده منظور این به هااین

 شده اتخاذ آن از قبل و اول یانتفاضه در که را مقاومتی و ایتوده مدنی

ی نظریه این دهند. طبق خاتمه آن به و گرفته هیچ به را بود
 این به است. شده تعریف سطحی بسیار مقاومت، مفهوم رویزیونیستی،

 انتحاری گذارانبمب و است، نظامی عمل معنای به تنها که صورت

 "که را چهآن اسالمی جنبش هستند. مبلغان آن عنصر ترینآلایده

 در فلسطینی زنان که کردند نقشی به منسوب را نامیدند "کیفی تغییر

 زنان عظیم دستاورد که بودند مدعی هادارند. آن اسالم به تعهدشان

 رد و اسالمی پوشش بر هاآن پافشاری در ا،صاالق یانتفاضه در فلسطینی

 داده اشاعه زنان جنبشی مانده باقی توسط که غربی مدل رفتار

 ملی هایفعالیت مستقیما هاآن کار، این است. با رسیده اوج به شود،می

 جنبش ایدئولوژیکی و اجتماعی هایطرح ها ودستورالعمل به را زنان

 دلیل به نظریات و مباحث این نگرفتن چالش کردند. به مرتبط زنان

 ضرر به هم که کرده ثابت اسالمی، جنبش با شدن درگیر از ترس

 خشبنیززیان هاآن آینده و حال به هم و بوده فلسطینی زنان جنبش

 ۴8.بود خواهد

 جنبش از فلسطینی هایفمینیست ما که درسی ترینارزش با

 مسائل کلی طوربه و زنان مسائل که است این گیریماسالمی می

شود.  موکول آینده به یا و شده گذاشته حاشیه به تواندنمی جنسیتی،
هستند.  عدالت و آزادی ها برایفلسطینی مبارزات کزمر در مسائل این

 بر و کنندمی رد را الگوها این فعالین، از جدیدی نسل بینیم،می این که

 تأجر آدم به دارند، پافشاری آزادی، برای مبارزه بودن تقسیم قابلرغی
 و القوس جنسی، هایاقلیت گروه اسوت، ها،لزبین دهد. گروهمی

 ،"مجازات( سازی،بهرهبی برای )تحریم، لسطینیف جنسی هایاقلیت"
ه ب اعتقادی که کنندمی سیاسی پیشنهاد کار برای را نوینی هایمدل

والیته، سسک و جنسیت به مربوط سائلم "نکرد آینده به موکول"
 نیازمند که کردن، ندیباولویت الگوی که فهمندها میگروه این ۴۹ندارد.

 شود، محول آزادی از پس زمان هب "اعیاجتم مسائل "این که است این

 .کندمی تهدید را فلسطین مترقی نیروهای و فمینیسم فعلی موجودیت

 در فلسطینی جوانان بسیج است، امیدبخش که آن چه چنینهم

 خودمختار ندای که است، عربی بهار از گرفته الهام که است اخیر یدوره

 ابتکار این که است کند. امیدمی طلب را سیاسی استقالل و بودن

 از سطحی تعریف یک بر که هژمونیک ملی ایدئولوژی با مقابله ها باعمل

قتل  دهد. اگر ادامه خود وجود به دارد، باور سیاسی استقالل و آزادی
 قرار هدف را او آزادی تئاتر که مردمی دست به جنین در میر خمیس

 باشد هاییریسک دوجو از ترسناکی زیادند(، یادآوری هم هنوز دادند )که

 فعال قتل آمد، خواهد وجود به مترقی هایطرح این اجرای با که

 توسط واقعه این از بعد روز 01 که غزه، در آریگونی ویتوریو ایتالیایی

 تراژدی یک یادآور گرفت، انجام افراطی( کارانها )محافظهسلفی گروه

 ها ممکنطرح این انداختن تعویق به ینتیجه در که هاییریسک از است

 ✦.است امروز همین آید. فردا پیش است
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 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان 25به مناسبت 

 فرودستی زن، فرودستی بشریت!
 

ای هولناک بدل شده است. از تجارت دختران داری به پدیدهآن در جهان مردساالر سرمایهی سابقهخشونت علیه زنان و گسترش بی

فروشی اجباری و پورنوگرافی تا تجاوز و ضرب و شتم، توهین و تحقیر خردسال و زنان جوان به کشورهای غربی و سایر کشورها برای تن

است از ستم دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان. این سیستم مردساالر ای شان توسط مردان خانواده، زنجیر بهم پیوستهزنان در خانه

کند. این سیستم بدون خشونت گسترده علیه زنان، بدون دفاع ای اعمال میداری است که جنگ علیه زنان را به طرز وحشیانهسرمایه

 ی قادر به ادامه حیات نیست.های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و خانگو به رسمیت شناختن برتری مرد بر زن در عرصه

ی خشونت در هر شکلش را دارد باید از خود سوال کند که چرا این اتفاق برایش افتاده است؟ ربط آن به نظام هر زنی که تجربه

داری چیست و چرا این نظام یکی از ارکان اصلی ستم و استثمارش فرودستی زنان و جنگ عریان علیه آنهاست؟ چرا سرمایه

اند؟ چرا ستیزی در جهان هستند که خشونت و تنفر از زنان را این چنین وسعت بخشیدهها دو قطب زنیان و امپریالیستبنیادگرا

دانند مردان در سراسر جهان از امتیازی که این سیستم در اختیارشان گذاشته است بیشترین استفاده را کرده و خود را مالک زنان می

شود در طبیعت کنند؟ چرا خشونتی که توسط مردان علیه زنان اعمال مینت ها را بر زنان اعمال میو بر پایه آن وحشیانه ترین خشو

 ... پدرساالر حاکم شکل می گیرد؟ و -ی نظام مرد است که بوسیله "طبیعت مردان"مردان نیست، بلکه بخشی از 

طور آگاهانه، شکل علمی درک کنند  تا بتوانند به داری را بهپدرساالر سرمایه -برای پاسخ به این سواالت زنان باید کارکرد نظام مرد 

 .وسیع ترین و عمیق ترین مبارزه را در جامعه علیه آن دامن زنند

ای در موقعیت اسارت بار زنان است، یا به عبارتی تغییر ما در جهانی قرار داریم که بیش از هر زمان دیگر آماده تغییرات ریشه

ی ای و اساسی در موقعیت زنان در گرو سرنگونی نظامی است که بر پایهای در آن است. تغییرات پایهات ریشهموقعیت زنان رمز تغییر

ی قدرت بین زن و مرد داری بدون دست بردن و زیر و رو کردن رابطهفرودستی و بردگی زنان بنا شده است. زیر و رو کردن نظام سرمایه

 پذیر نیست.امکان

پذیر است، جهانی ساخته شود که هیچ زنی به خاطر زن بودنش مورد خشونت قرار کنیم که امکاننیم، ثابت میکال نمیوامروز ما س

را عوض کند. جهانی ساخته شود که بر مالکیت  "طبیعت مردان"نگیرد. جهانی ساخته شود که به ستم هزاران ساله پایان دهد و 

که زنان را به عنوان نوع کامل بشر ارزیابی کنند. جهانی ساخته شود که کتاب و مرد بر زن نقطه پایانی بخشد و مردان را آگاه کند 

های تلویزیون و رادیو، سینما و تئاتر، موزیک و ... احترام عمیقی را به زنان تولید کنند و نقش و دخالت زنان را در پویائی شعر، برنامه

ی آن  برای رهائی کل بشریت مبارزه کند. ساختن چنین جهانی برای جامعه جشن بگیرند. جهانی ساخته شود که هر زنی در هر گوشه

شویم! ... ما برای مانیم! تسلیم نمیکنیم! ساکت نمیهایمان صبرنمیها و یافتهرهائی زنان امکان پذیر است و ما برای اثبات گفته

نوامبر  25بار علیه زنان، نه فقط روز یه و خشونتسوی مردساالر و برای پایان دادن به این جنگ یکتغییر عمیق این جهان ستمگرانه

ها مان برای فتح ناممکنی جهانیکنیم! و به مدد مبارزهایستیم! مبارزه  میبلکه هر روز و هر ساعت و هر لحظه در صف مقدم نبرد می

 !کنیمحرکت می

 افغانستان( ـمارس )ایران  ۸سازمان زنان 
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