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دو مبارزه، یک هدف: انقالب

مان در آرائیمان، روز صفمارس روز اتحاد و همبستگی جهانیهشت 
دساالر حاکم بر جهان در راه است؛ روز داري پدر/مرمقابل سیستم سرمایه

مان. روزي که مبارزه در راه تحقق بخشیدن به رویاي آزادي و رهایی
ي ستم بر ها زن را زیر پرچم شکستن زنجیر هزاران سالهتواند میلیونمی

زن در کنار هم قرار دهد.
مان يهاتر از همیشه بر گونهامسال نسیم این امید را ملموس

ها زن در سراسر جهان در . این نسیم از مبارزات میلیونمینکیاحساس م
ها زن ویک ژانویه برخاسته است. براي اولین بار در تاریخ، میلیونبیست

در یک همبستگیِ جهانی علیه جریان امپریالیستی فاشیستیِ تازه به 
میلیون نفر از مردم 6پا خاستند. بیش از ه در آمریکا بقدرت رسیده

ویک بیستروزدادند کثریت قاطع آن را زنان تشکیل میجهان که ا
دفاع هاي زنان شدند بلکه پرچمدار خواستتنها پرچمنهامساليژانویه

، تبارانپوستان و التینجویان، مهاجرین، سیاهاز دیگر ستمدیدگان (پناه
گرایان و ...) را بلند کردند. این همبستگی جهانی و جنسهم

يامبارزهتواند و باید در خدمت گستردناش میرزاتیدستاوردهاي مبا
موقع در واکنش به فجایعی که نظام حاکم بر دنیا با حق و بهکه به
چون ترامپ/پنس در آستین دارند، قرار گیرد.یگردانانصحنه

ي تحلیل از عنوان بخشی از جنبش انقالبی زنان بر پایهسازمان ما به
ي سابقهفرودستی زنان و گسترش بیاوضاع کنونی در مورد تشدید

طور مشخص در ایران به این نتیجه رسید ي جهان و بهخشونت در عرصه
ي همین داد؛ و بر پایهضرورتکه باید پاسخ صحیح و درخوري به این 

خشونت دولتی، با کارزار مبارزه «برد تحلیل صحیح در برپایی و پیش
ا نقش گرفته است. کلید این با تمام قو» اجتماعی و خانگی علیه زنان

یعنی قدرتـمهم در آمریکا یاسیسرییتغکه یک شدکارزار زمانی زده 
امواج نوین ـترامپ/پنسزیستفاشیستی و زنيدارو دستهگیري 

مختلف يهامبارزات سیاسی و اجتماعی را از سوي قشرها و گروه
برانگیخته است.

کارگیري هر چه مت بههاي مهم تغییر اوضاع به سیکی از شاخص
یکی از ـبیشتر فاشیسم عریان در سراسر جهان خصوصاً در آمریکا 

ي آشکارتر به حملهـ/امپریالیستی يدارهیترین کشورهاي سرماپرقدرت
توان هم در له را میأحقوق زنان و تشدید ستم برزنان است. این مس

زنان در کمپین ترامپ نسبت بهزیانزجارآمآمیز، رذیالنه و حمالت توهین
ها زن در سراسر جهان را برانگیخت؛ و اش دید که خشم میلیونانتخاباتی

شرکت و دفاع آشکارِ پنس از تظاهراتی که از جانب درچنین یا هم
ي در هفته- جنین در مخالفت با سقطمسیحیيهاي بنیادگرافاشیست

ن دفاع ای، دید.دهی شده بودسازمان-گیري دولت ترامپاول قدرت
شده از جانب یکی از باالترین مقامات دولت فاشیستی ترامپ ریزيبرنامه

که براي اولین بار در تاریخ آمریکا صورت گرفته است، تعرضی آشکار و 
این دهدروند اوضاع نشان میامازهرآگین به حقوق زنان است؛ 

به خود خواهند گرفت و دستاوردهایی هارتري تعرضات اشکال 
شان به دست ي مبارزاتر کشورهاي غربی درنتیجهکه زنان د

تر و در مراتب وحشیانهاند، بیش از گذشته و در ابعادي بهآورده
د گرفت.نمقیاسی جهانی مورد یورش قرار خواه

ها و نیروهاي دولتيتشدید فرودستی زنان در دستور کار همه
ر فاشیستی به اگ؛داردداشته وگرا در سراسر جهان قرارو واپسزیستزن

اش حمله به زنان را با گیرينام ترامپ در آمریکا در اولین روزهاي قدرت
، دو روز بعد حاکمان روسیه کندیآغاز منیجنمحدود کردن حق سقط

و آن را برندیدست م،در قانون دفاع از زنان قربانی خشونت خانگی
کا به اگر بنیادگرایان فاشیست مسیحی در آمری؛کنندمحدودتر می

کنند، کنند و پزشکان را ترور میجنین حمله میهاي سقطکلینیک
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از زمان قدرت و افغانستانایرانبربنیادگرایان فاشیست اسالمی حاکم 

فاشیستِ اگر ترامپِ؛اندجنین را از زنان سلب کردهحق سقطشانيریگ
در بیند،آفرین براي مردان میمردساالر زنان را فقط کاالي جنسی لذت

مختصجاي زنان را در خانه و گراواپسپدرساالرِنِترکیه نیز اردوغا
اگر در برزیل ماریا لوئیزا ؛داندخانه و تولیدمثل میدهی به مردِسرویس

افتد، در آمریکا آنا یوکا به این اتهام که جنین به زندان میبه خاطر سقط
خود خاتمه دهد، لباسی به حاملگی اش با چوبقصد داشته است در خانه

...گرا؛برددر زندان به سر می
عثمانیِ تمتا شونیس/پنسترامپی سفید/مسیحی طلبعظمتاز 

هاي بنیادگرایان رژیم جمهوري اسالمی در ایران تا فاشیستاز اردوغان، 
ي بنیادگراي داعش در دار و دستهاز بنیادگراي مسیحی در آمریکا، 

از بنیادگرایان اسالمی در اسرائیل، هاي حاکم خاورمیانه تا صهیونیست
در نئونازي هاي در قدرت در افغانستان تا فاشیستطالبان و حاکمین

ي این مرتجعین بر سر چگونگی به بند کشیدن هرچه همهاگر آلمان و ... 
ستیزان ي این زناما همهجهان با هم اختالف داشته باشندبیشتر مردمِ

ها بر زنان با هم وحدت و رین خشونتتبر سر تشدید و اعمال وحشیانه
موقعیت امروزي زنان بیش از هر زمان دیگر این . همبستگی دارند

نفرت از زنان و زنجیر کردن هر چه بیشتر دهد که نشان میواقعیت را 
نیروهاي مرتجع اعم از بنیادگرایان مذهبی و يهیکلآنان وجه اشتراك 

هاي پدر/مردساالر است.امپریالیست
قابل آنان اما زنان یعنی نیمی از جمعیت جهان قرار دارند که در م

ها نفرشان در سراسر جهان در مارش وحدت و همبستگی میلیون
. ردآنان دایاعتراضی علیه فاشیسم ترامپ/پنس نشان از هم سرنوشت

ي جهانی حاکمیت سیستم پدر/مردساالر و ادغام جهان در یک شبکه
وشتی است. این سیستم در همه نقاط سرنداري ریشه این همسرمایه

جهان زنان را در موقعیت فرودستی قرار داده است. امروزه تشدید 
بچهمردساالري و کنترل زنان و تبدیل هر چه بیشتر آنان به ماشینِ

داري براي سیستم سرمایهنیازِ،به مردانیبخشلذتو کااليِسازي 
حاکمیت برجهان است.
هرچه حادتر يسراسر جهان درنتیجهدر زنان تشدید فرودستی 

داري است. امروزه حدتسیستم سرمایهو بحران واقعیشدن تضادها
همچونگان فاشیستی هجایی رسیده است که نمایندیابی این تضادها به
ي ستم و رحمانهگانی براي گسترش بیهکند؛ نمایندترامپ را تولید می

» نوین«گانی براي شکل هاینداستثمار و تعرض بیشتر به مردم جهان؛ نم
فاشیست عریان. بخشیدن به فرم حاکمیت آمریکا به یک آمریکايِ 

اش یعنی کسب حداکثر سود و حفظ براي تأمین نیاز اصلیيدارهیسرما
اش نیاز به حفظ و تشدید ستم بر زن دارد. این و گسترش منافع جهانی

ي ظ و تعمیق سلطهي خود نیاز به حفسیستم براي تداوم نظام ستمگرانه
حاکمیت این سیستم است که زنان از يمرد بر زن دارد. درنتیجه

ترین مناطق در جهان، زیر بار افتادهاصطالح مدرن تا عقبکشورهاي به
ها قرار دارند و قدرت و کنترل مردان بر زنان هرروز ترین خشونتگسترده

و... ، فرهنگبیش از گذشته در جامعه توسط قوانین، سنت، ایدئولوژي
شود.نهادینه می

این ي وحدت و همبستگی زنان در سراسر جهان پایهبه همین دلیل 
مناسبات اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم برجهان است که 

ي مردان کرده است. این مناسبات ستمگرانه آنان را فرودست و برده

3,6د برابر با مر8است که شرایطی را فراهم آورده که برجهانغالب 
میلیارد نفر از جمعیتِ فقیر جهان ثروت اندوخته کنند. جهانی که در آن 

خوابد، جهانی که سه میلیارد زن از میلیون انسان گرسنه می800
در صد تولیدات آن را زنان انجام 70برد، جهانی که خشونت رنج می

مردم را در برند. جهانی که اکثریتدهند، اما در فقر مطلق به سر میمی
مناسبات ستم و استثمار اسیر کرده است.

گرفته در آمریکا و پروبال باید در نظر داشت که فاشیسم عریان شکل
هاي جهان گرفتن جنبش فاشیستی در سایر نقاط جهان از مشخصه

/داريداري است. سرمایهکنونی و تشدید تضادهاي اساسی سرمایه
طلبانه، اندازي شونیسم عظمته راهامپریالیستی و مشخصاً آمریکا در ب

نژادپرستی، تشدید فرودستی زنان و حمله به پناهندگان و مهاجرین، 
هر چه بیشتر کره زمین... بیجنگ و تخرياندازراهگرایان، به جنسهم

در تنهانهتر را تر و ارتجاعیمراتب فاشیستیقصد دارد که نظمی به
دهی کند. بر این اساس و بر سر سازمانآمریکا بلکه در سراسر جهان 

این سیستم در سراسر جهان باشد، این کسی سرکرده که چه این
اند و از طرف دیگر تالش دارند به طرف باهم در کشمکشیکها ازقدرت

مردم جهان حقنه کنند که این سیستم ابدي است و راه دیگري در 
ي براي سرنگونی و مقابل آن نیست؛ اما راه دیگري وجود دارد. راه مبارزه

هایی که بر اساس ستم و استثمار زندگی کن کردن همه نظامریشه
به پیشهم ،برند. در این مسیر رفع ستم جنسیتیشان را پیش میانگلی

، هادهیستمدبا سایر یهمبستگو تداوم آن و هم در انقالبیيبرد مبارزه
نوین، يجامعهتواند در راستاي تولد یکي میاین مبارزهربط دارد. 

ها فارغ از جنس، نژاد، ملیت و... رها و ي انسانهمهاي که در آنجامعه
تریناي ذینفعآزاد زندگی کنند، تالش کند. زنان براي تولد چنین جامعه

هستند.
فعال هم براي طوربهدر این راستا و در این اوضاع خطیر، سازمان ما 

ي در مبارزههمزنان در ایران و برد کارزار مبارزه علیه خشونت برپیش
ي تالش خود را همهجهانی علیه فاشیسم حاکم بر آمریکاي امپریالیست، 

ي پرآشوب کنونی صحنهدربرد این دو مبارزه به کار خواهد گرفت. پیش
اي دارد. در شرایطی که زنان رفرمیست و لیبرال و کنندهنییتعنقش 

خود را در راستاي وغمهمن تمامی طلب در ایرا»اصالح«ي نیروهاي کلیه
، کارزار اندگذاشتهحالت تعدیل آن »بهترین«حفظ نظام حاکم و در 

مبارزه علیه خشونت بر زنان در خدمت به سرنگونی انقالبی رژیم 
نقش تواندیمـعامل اصلی فرودستی زنان ـجمهوري اسالمی زیستزن

ی در المللنیبارزات مثبتی ایفا کند. از طرف دیگر شرکت فعال در مب
نیروهاي خصوصاً به مردم در آمریکا و رساندنيارجهت کمک و ی

انقالبی در آن کشور علیه دولت فاشیستی ترامپ /پنس، از وظایف عاجل، 
ي هاانساني مقابل پاي همهسازو سرنوشتانترناسیونالیستی 

خواه، مترقی و انقالبی است.آزادي
هر کندیمایجاب جهانیيدر عرصهچه این واقعیات چه در ایران و 

به این ضرورت و الزامات مقابل پا پاسخ عملی دهیم. بر این ترعیسرچه 
فرايصورت فردو چه بهیصورت گروهزنان را چه بهيما همهاساس، 

خشونت بر زنان مبارزه علیهدر کارزار هم ؛ترهر چه فعالکه میخوانیم
ند و هم در مبارزات علیه فاشیسم عریان ریشرکت کرده و در آن سهم بگ

یابی آن این مبارزات با صفوفی گسترده و ادامهمتحدبردشیپدر آمریکا.
شریت خواهد بود.ت به رهایی بدر خدممؤثربا افق پیروزي گامی 
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تشدید خشونت 
علیه زنان و 

نقش قانون، 
دولت و اشغال 

گران در افغانستان
ن. پیمان
2014آمار سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان در افغانستان در سال بر طبق 

که این خشونت در استیحالاین در .درصدي داشته است5افزایشی 2013نسبت به سال 
يهاگزارشدرصد افزایش داشته است. طبق یکی از 20نسبت به سال قبل از آن 2013سال 

در طول زندگی نوعی زنان افغانستاندرصد87که ددهیمنشان اتتحقیق،المللنیبسازمان عفو
را هاخشونتاین يکه عمدهکندیمدییتأ. این گزارش نیز کنندیماز خشونت را تجربه 

از جانب طالبان و دیگر علیه زنانهاخشونتاما اعمال دهندیمخانگی تشکیل يهاخشونت
عفو يهاگزارشنظر گرفتن . با دردهدیمنیز بخش مهمی را تشکیل مسلحيهاگروه

به افزایش دولتی را که رويهاخشونتکه این سازمان رسدیمبه نظر المللنیب
نیاورده حساببهخشونت يمثابهبهخانگی است، يهاخشونتيتضمینی براي ادامه

.کندینمرجوعی هاآناست و به 
. بر انجامدیمهاآنشدن العضوناقصبه قتل زنان و هاخشونتبخش مهمی از این 

1394تا 1388بین ـسال6يدر فاصله»دادستانی علیه خشونت در افغانستان«طبق گزارشی از جانب 
ي آن، مربوط به قتل بوده است؛پرونده826«است که شدهثبتخشونت 9500بیش از يپروندهـ شمسی 

اختطاف (ربودن) زنانپرونده به75، نینجسقطپرونده موضوع 100،مربوط به تجاوز جنسیپرونده 2400
3000وکوب، بیش از لتدر موردپرونده 2000ازدواج اجباري، نزدیک به يقضیه250، بیش از اختصاص داشته

».قضیه فرار از منزل بوده است914و قضیه منجر به جرح
شوهر و یا پدر به دلیل رایج بودنيو یا خانوادهخانگی توسط شوهريهاشتممثل ضرب و هاخشونتکه برخی از استیحالاین در 

و در میان بودن اجتماعی و فرهنگیمسائللیبه دالمربوط به ازدواج اجباري يهاخشونتمثل تجاوز و هاخشونتبرخی دیگر از نیچنهمو
رقم تنها تصور کرد که اینتوانیمچنین معضل اجتماعی . با توجه به مانندیمو حتی پنهان شوندینمگزارش عمدتاًخانواده »آبرو و حیثیت«موضوع 

است.دهندهتکانخود بسیار ينوبهبهاما همین ارقام هم ؛ دهدیمدرصد بسیار کوچکی از موارد واقعی را تشکیل 
يهجینتدردهدیمیز نشان که آمار باال نگونههمانهم چنان در حال گسترش است. رندیگیمبدین نام صورت کهییهاقتلناموسی و يهاقتل

. تعداد زنانی که در دهدیمناموسی تشکیل يهاقتلکه بخش مهمی از آن را رسندیمزن به قتل 150متوسط ساالنه، در حدود طوربهخانگی يهاخشونت
توجیههاآنقبل. بیش از نیمی از يهاسالط نفر بوده یعنی باالتر از حد متوس200است حدود شدهگزارشهاآنمیالدي به قتل رسیده و قتل 2015سال 

است که این نیز باالتر از حد متوسط ساالنه شدهگزارش2013تا 2011يهاسالقتل ناموسی در بین 240تعداد نیچنهم. اندداشتهناموسی و حیثیتی 
که این پدر دستگیرهرچندي پدرش کشته شد. ربات تیشهساله است که به ض18قتل فجیع یک دختر جوان2014بارز آن در سال يبوده است. نمونه

گونهچیهقاتالنِ زنان دوسومیعنی بیش ازهاآندرصد 70قاتالِن زنان در این سال دستگیر و به محاکمه سپرده شدند و حدود درصد30شد اما تنها 
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کار بسیار »قانون«ست نیروهاي امنیتی و که گریختن قاتالن از ددهدیم. احکام صادره نشان اندنشدهيامحاکمه

بدین معنی که اگر نیروهاي امنیتی حتی همت کنند و قاتل را دستگیر کنند، قاتلی که توجیه مشکلی هم نیست.
زینزندان خواهد بود. قاتلدو سالشودیمداشته باشد حداکثر حکمی که برایش صادر ناموسی براي قتلش

محاکمه شدن و چنین همکاري از جانب نیروهاي امنیتی و پلیس و توجه به امکان گریختن ازبا
بخرد. ودلجانخانواده آن را با »پاك کردن آبرو و حیثیت«قانون آماده است براي نیچنهم

ناموسی قلمداد کرد و کمکيهاقتلقانون را در این مورد مشوقی براي توانیمگریدعبارتبه
آن.يو اشاعهندهماعقببه ترویج فرهنگ سنتی و 

شان موردعالقهبه مرد اندت کردهجرأناموسی تنها دخترانی نیستند که يهاقتلقربانیان 
حتی قربانی تجاوز باشند، اگر با مردي غیر هاآنمتهم به زنا شوند. اگر کهنیاعشق بورزند و یا 

فره بروند و یا لباسی از اعضاي فامیل و یا قوم خود حرف زده باشند، اگر از ازدواج اجباري ط
شان در معرض دید بخشی از بدنناخواستهکهنیاشان را نشان بدهد و یا بپوشند که بخشی از بدن

بیانجامد.هاآنبه قتل تواندیمقرار گیرد، ینامحرمفرد 
به دختر نیمحمدامنام مال همردي ب2014در ماه مه المللنیبطبق گزارشی از جانب عفو 

برخی از فعالین آنازبعدنام واقعی نیست) تجاوز کرد، مدت کوتاهی (به نام بریشنا ياسالهده
حقوق بشر دریافتند که خویشاوندان این دختر تهدید کرده بودند که او را خواهند کشت و 

بریشنا المللنیبسازمان عفو يبه همین دلیل به گفتهجسدش را به رودخانه خواهند انداخت.
امن انتقال داده شد.يهاخانهتان به یکی از بعد از بیمارس

است و فشارهاي گسترش تفکر پدرساالرانه که ناشی از مناسبات تولیدي حاکم بر جامعه
کاري قانون و پلیس از طرف و همطرفکیازخصوص مذهبی رایجهفرهنگی و اجتماعی و ب

رژیم کنونی هم کرده است.دیگر شرایط را براي اعمال و گسترش انواع خشونت علیه زنان فرا
تالشی براي از بین بردن تنهانهآمده است سرکاراشغال امپریالیستی بر يهجیدرنتکه 
هاآنبه شیازپشیبخود نیز يمرتجعانهيهااستیسه نکرده بلکه با این مسأليهاشهیر

ند، هستند که از این شرایط جهنمی بگریزدرصددمثال زنانی که طوربهدمیده است. 
و یا نهادي کسحمایت و کمکی از جانبگونهچیهو بدون ییتنهابهمجبورند که خود 

در محیط هاآناما موضوع تنها نداشتن حمایت نیست بلکه ؛ قدم در این راه بگذارند
از جانبطرفکیازمجبور به انجام این کار هستند که در آن پیوسته ياخصمانه

را به هاآنو از جانب دیگر دولت رندیگیمتعقیب قرار مردان خانواده مورد تهدید و 
دست هاآنافراد خانواده به کهیدرصورت. کندیمو فرار متهم یراخالقیغجرائم 

و یا حداقل در را به قتل برسانندهاآنیابند، ممکن است تحت نام حفظ ناموس 
تگیر شود از طرف دولت دسکهیدرصورتشرایطی بدتر از گذشته قرار دهند و 

مورد اذیت و آزار جنسیتی دولتی نیمأمورتوسط و شوندیمبه زندان افکنده 
قرار خواهند گرفت.

یکیدرکه در افغانستان علیه زنان هاخشونتنگاهی گذرا به مواردي از 
که ابعاد خشونت هم دهدیمدو سال گذشته صورت گرفته است نشان 

که قانون، دولت و دهدیمشده است و هم نشانترعیفجو ترعیوس
و عملکردهایش هااستیسبانیروي پلیس ازجملهنهادهاي وابسته به آن 

.اندکردهرا تضمین هاآنو تداوم اندافزودههاخشونتي این خود به دامنه
افراد خانوادهنیترکینزدعلیه زنان از طرف هاخشونتبخش مهمی از 

. با توجه به ردیگیمي شوهر انجام مثل پدر، برادر، شوهر و یا خانواده
به معموالًي خانگی هانزاعي حاکم در جامعه دعوا و ي پدرساالرانهسلطه

هاخشونتو در مواردي این انجامدیمخشونت علیه زنان و ضرب و شتم آنان 
نیست رمعمولیغدر موردي که مثالً ی است. رانسانیغبسیار وحشیانه و 

گل را ریزهینی و قسمتی از لب باالیی زنشبمردي از ساکنان فاریاب
زن دیگري به نام همین جنایت در مورد با چاقو برید. شبیه

با که آنازپسستاره اتفاق افتاده است که شوهر معتادش 
اش، بینی و لبکندیمهوشیبي سنگ به سرش او را هاضربه
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تا کندیمارد با چاقو بر صورت او وو ضربات دیگري بردیمبا چاقو را
ي. نمونهدهندیمو او را نجات شوندیماز خواب بیدار شیهابچهکهنیا

آلت در استان هراتمرديدهدمیتلویزیون طلوع گزارش که دیگري 
8نوزاد خواستیمو این مرد که معتاد بود چون .بردیمتناسلی زنش را 

.شودیمرا بفروشد که با مقاومت زنش مواجه اشماهه
شدن و یا مجروح شدن، سقط العضوناقصعالوه بر کشته شدن، 

مبتال به هاخشونتابعاد این به خاطربسیاري از زنان کردن بچه،
دیگري که به يدهندهتکانمورد .شوندیممشکالت روحی و روانی نیز 

راه یافت، ماجراي ده سال تجاوز یک پدر به دخترش بود. این هارسانه
تجاوز داراي دو فرزند از پدرش بود. تجاوز هاساليهجیدرنتدختر 

مرد دیگري از اعضاي خانواده نیز گسترده است و این از توسط پدر و یا
و ماندیمزنان قربانی پنهان يمواردي است که یا براي همیشه در سینه

تا آخر اماگذاردیمفراوانی ریتأثدر مسیر زندگی آنان کهنیارغم علییا 
راتیتأثکه با آن بسازند و بسوزند، اما در بسیاري موارد جبورندمعمر 

از آن است که بتوان با آن ساخت و ممکن است ترمهلکروانی آن بسیار 
به خودکشی و خودسوزي زنان بیانجامد.

راه فرار رندیگیمبراي دختران و زنان افغان که مورد خشونت قرار 
مثالًت کنند و بخواهند جرأکهیتصوردرووجود نداردخانه چندانی از 

موارد از اتفاقبهاز شوهر و اذیت و آزارهاي او بگریزند در اکثریت قریب 
، در بهترین حالت از جانب آنان شوندینمخود حمایت يجانب خانواده

برگردند و اگر خودشانکه به خانه و زندگی رندیگیممورد نصیحت قرار 
را به خانه شوهر هاآنزوربهي اجتماعی مقاومت کنند، به خاطر فشارها

تنها و نیز تفاوتی نخواهد کرد . اگر به پلیس رجوع کنندفرستندیم
زنان مسئول یک کلینیکِه را حادتر خواهد کرد. یک دکتر زن کهمسأل

5پیش زنی که يهفته«که دیگویمدر ایالت بلخ در افغانستان است 
اشبچهبود که خوردهکتکشوهرش از دست چنانآنماهه حامله بود، 

راه چراکهشوهرش بازگشت، يرا از دست داد، بعد از معالجه به خانه
) زن دیگري به نام 2013ژانویه 13گاردین (»دیگري در پیش نداشت.

یمخوردیمکتک اشیعصبانکه پیوسته از دست شوهر خشن و مریم
و حتی بارها او را دهیکشیمروي زمین ه که بارها او را با موهایش بدیگو

که هبه پلیس مراجعه کردبارکیبا اسلحه تهدید به مرگ کرده است. او 
اما تنها بعد از چند ساعت او را کنندیمشوهرش را دستگیر جهیدرنت
به او کمک کنند و او را به شوندینم، پدر و مادرش حاضر کنندیمآزاد 

زنان امنِيهاخانهدتی را در . مریم مگردانندیبازمشوهرش يخانواده
امن براي زنان نیز همیشگی نیست و مشکالت يهاخانهسر برد، اما ه ب

خود را دارد.
برزنانخشونت چراکهامن نیستند. نیزدر خارج از خانهمسلماًهازن

. قسمت اعظم شودینمچاردیواري خانه محدود در افغانستان نیز تنها به
در خارج از خانه و هاشتمبخش مهمی از ضرب و ها و تجاوزها و اختطاف

مسلحِ و وابستگان به نیروهايِتوسط اشخاص ناشناس و افراد محل
که طبق آمارِ هرچند. ردیگیمموافق و یا مخالف دولت صورت 

متوسط حدود طوربهساالنه»دادستانی علیه خشونت در افغانستان«
واقعی قربانیان تجاوز را به د است اما تعداشدهگزارشمورد تجاوز 400
خاطر آورد. تجاوز بهحساببهبرابر آن تعداد هادهبیش از توانیمت جرأ

خصوص یکی از موارد خشونت است که در هب»آبرو و حیثیت«موضوع 
يمثل افغانستان بیش از بقیهياجامعهخصوص در هجوامع و بيکلیه

یکی از اشکال خشونت هاتننه. تجاوز ماندیمپنهان ،موارد خشونت

مثل مورد مردي که بیش از ده سال به دخترش تجاوز ـ خانگی است 
ع خشونت بر زنان در کوچه و انوانیترجیرابلکه یکی از است ـکردهیم

طلوع طبق گزارش تلویزیونِاست....خیابان، مسجد، محل کار و زندان و
مورد آموختیمن که در مسجد در کالس یک مال قرآياساله13دختر 

بسیاري وجود داشته يهانمونهتجاوز قرار گرفت و سپس حامله شد. 
مسلح محلی و یا يهاگروهو توسط شدهربودهاست که دختران جوان 

و بنا به دالیلی که به آن اندقرارگرفتهباندهاي تبهکار مورد تجاوز گروهی 
.ابندیینمراه هانهرساو هايخبرگزاراشاره شد بسیاري از آن موارد، به 

و معروفامربهاز طریق ازجملهبه دالیل مختلف و ضرب و شتم زنان
یمحساببهنهی از منکر توسط اوباشان که خود را پاسداران بهشت 

دیگر يجنبهـهمان اوباشان جهل و خرافه هستنددرواقعاما ـآورند
دارد ییوالنیطيزنان سابقهصورتِبهیدپاشیاسخشونت است. موضوع 

اما یکی از ؛ قرار داده استریتأثزندگی هزاران زن را تحت و
موارد ضرب و شتم زنان در افغانستان، مورد فرخنده بود نیتردهندهتکان

انعکاس یافت و خشم مردم دنیا را در پی داشت. یالمللنیبکه در سطح 
اشاندانشجو توسط اوبجوانِزنِ،فرخندهضرب و شتم و سپس قتل

صدها نفرچشم مقابل ، روز روشن و1394جهل و خرافه در شب نوروز 
و تعدادي از افراد نیروهاي انتظامی دنیا را در شوك گرنظارهجمعیت 

جسد این دختر جوان را به آتش کشیده . اوباشان پس از کشتن اوفروبرد
د. و او را به رودخانه انداختند و مردان حاضر هیچ نکردند و هیچ نگفتن

ابعاد نیچنهمو دولت حاکميهاگنداببسیاري از کثافات و قتلی که
روشن چون روزِ،زن راو ضدماندهعقبجامعه پدر/مردساالر و يوحشیانه

به نمایش گذارد. بعد از قتل فرخنده رئیس پلیس و چند مقام دیگر 
؛ دولتی این قتل را به دلیل توهین این زن به قرآن موجه تشخیص دادند

ینینشعقببیرون آمد، مجبور به يریگموضعافتضاح این کهیهنگاماما 
اشتباهاً دفاع از حق یک زن بلکه به این دلیل که منظوربهشدند، اما نه 

بدین معنی بود که اگر حاًیتلوکه اندزدهرا قرآنتهمت پاره کردنبه او
د. بعد هم قتلش توسط اوباشان محق بوگاهآنکردیموي قرآن را پاره 

.او را مجبور کردند که بگویند وي مشکل روانی داشته استيخانواده
گونهنیابنابراین رژیم به هر کاري دست زد تا از حق یک زن که 

دفاع نکند. بود قرارگرفتهوحشیانه مورد ضرب و شتم یک عده اوباش 
زنان و مردان بسیاري نیچنهمکه اعتراضات زنان افغانستان و هرچند

از ياصحنهدستگیر شوند و نیا باعث شد که تعدادي از اوباشدر سطح د
به نمایش درآورند. مادر هاونیزیتلونمایشی در صورتبهدادگاه را 

هاجر) یک سال پس از قتل دخترش در پیامی تصویري یبیب(فرخنده 
روز زن در «که فرستاد، اعالم کردهارسانهمارس به 8مناسبت که به
شود که عدالت براي زن افغان تا ابد با در حالی تجلیل میتانافغانس

نشده نیتأمفرخنده در خاك دفن شد. صبرم به خدا چون عدالت 
پیام مادر فرخنده احکامی نیاازبعد)2015مارس 8یسیبیب(».است

که اجراي آن معلوم هرچندگان صادر و اعالم شد، هبراي دستگیرشد
نیست.

باعث نشد که ابعاد فرخنده که دنیا را تکان داديقتل وحشیانه
گسترده ادامه دارد. طوربهچنانخشونت بر زنان کاهش یابد بلکه هم

بر زنان به هاخشونتباید در نظر داشت که تنها تعداد معدودي از اعمال 
از هاخشونتتعداد وسیعی از انواع کهیدرحال، ابدییمراه هارسانه

.رسدینمبه گوش کسی ... و یا زندان و هاهخانچاردیواريِ
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دولت و قانون از خشونت بر زنان:يهاتیحما

گمارده سرکاراشغال امپریالیستی بر يهجیدرنتدولتی که يهااستیس
ژست تاکندیمناموفقی يهاتالشطرفکیاز.شده است دوجانبه است

تا با کمک به کندیمطرفداري از حقوق زنان را بگیرد و از طرف دیگر تالش
کند. این دولت، ترمستحکمستم بر زنان را يهاهیپاستیزانه وضع قوانین زن

برهاخشونتباالترین هاسالجهادي که يادگرایبنائتالفی است از نیروهاي 
میالدي 94- 90يهاسالخصوص تجاوز در ابعاد گسترده را در طول هب،زنان

تالش دارند با فوکول و کراوات همان تفکرات را بردند و نیروهایی که شیپبه
پیاده کنند.
سازمان یالمللنیبمیثاق 2009در سال طرفکیازنشاندهدستدولت 

فرمالیته يتنها جنبهیه زنان را امضا کرد کهملل در مبارزه با خشونت عل
کرد این رژیم در رابطه با عملي همحقوق بشريهاسازمانداشته و حتی 

سال همان. از طرف دیگر دراندکردهمیثاق را بسیار ضعیف ارزیابی این 
علیه حقوق زنان نمود. او قانون تریارتجاعمراتببهکرزاي حرکتی 2009

و امضا دییتأرسماًبود را صادرشدهخانواده که توسط شوراي علماي شیعه
گیخت. خصوص فعالین حقوق زنان را برانهنمود و خشم بسیاري از مردم و ب

. طبق این قانون حقوق دیافزایمبه قدرت مردان در خانواده این قانون
یمدرصد جمعیت افغانستان را تشکیل 20بسیاري از زنان شیعه کهياولیه
به سفر و آن زنان بدون اجازه شوهر، مجازموجببه. رودیمزیر پا دهند

ا مردان خارج از حتی خارج شدن از خانه نیستند. زنان اجازه ندارند که ب
در ی شوند. قاتدر محل کار و دانشگاه یا مدرسه و یا دیگر اماکن مثالً فامیل 

زن موظف است، در هر زمان : «کهآمده استچنین این قانون 132يماده
یلیبه دالدیگر این قانون يهاماده».نیازهاي جنسی شوهرش را ارضاء کند

. در این قانون سن ازدواج دختراندکنیممحدودترحقوق زنان را محدودتر و 
حق زنان در طالق و هرگونهو یا ابدییمسال کاهش 16سال به 18از 

است. طبق این قانون زنان تنها شدهگرفتهشان از آنان فرزندانداشتننگاه
از مردان را دارند. تصویب این قانون باعث شد که يبردارفرمانيوظیفه

خشنودي کند.طالبان نسبت به آن ابراز
چنان در دستور کار دولت پدر/مردساالراما تشدید فرودستی زنان هم

پیشنهاد دولت کرزايمثالعنوانبهقرار دارد. به همین دلیل است که 
را »و نهی از منکرمعروفبهامر«روحانیون براي احیاي پلیس مذهبیِ 

امرياصول با ادارهشاید در«یکی از مقامات وزارت حجپذیرفت. بنا بر گفته
4یسیبیب(»طالبان فرق نداشته باشد.يو نهی از منکر دورهمعروفبه

)2006يژوئیه
بعد از تنظیم قانون اساسی که بسیاري از مفاد آن مبتنی بر قانون 

و معروفبهامر«تالش کرد دولت افغانستان2011شریعت بود، در آوریل 
آماده شد که آنسینوشیپه قانون تبدیل کند. بدوبارهرا »نهمی از منکر

پوشیده باشد، عروسعقد و عروسی، باید بدنيهاجشنطبق آن در مراسم 
عروسی يهاجشنو در شودیمممنوع موزیکو جشن عروسیهاجشندر 

يهالباسهااگر مغازه. شودیمی شدن مردان و زنان جلوگیري تاز قا
.شوندیمنند، جریمه غیرمناسب براي فروش عرضه ک

عالوه بر وضع قوانین ضدزن در سطح کشوري، دولت در کنار آن 
90بیش از مثالً برده است. شیپبهدیگري را هم يستیزانهزنيهاتالش
مسایل و مشکالت و اختالفات مدنی را که مسایل خانوادگی و فامیلی درصد

محلی واگذار کرده است. يهادادگاهبه وفصلحل، براي ردیگیمرا نیز در بر 
را بر شاناحکامو رندیگیمنادیده اساساً قوانین کشوري را هادادگاهاین 

. البته تصور نشود که کنندیماساس عرف و سنت و قوانین اسالمی صادر 

میلیون 15آمریکا ساالنه بلکهخبرندیبله گران از این مسأدولت و اشغال
هادادگاهاین يریگشکل) به 2013يویهژان13گاردین يدالر (روزنامه

کمک کرده است.
ضربه شالق براي یک 100این احکام، صادر کردن حکم يیک نمونه

هاي زرمینه و احمد در استان غور در سال گذشته دختر و پسر جوان به نام
محلی غور به اجرا گذاشته شد. الزم به يهامقامدر حضور این حکمکهبود

استان دختر جوانی به نام نیدر همچند هفته پیش از آن استيادآوری
توسط یک دادگاه محلی به سنگسار محکوم شد و این حکم به اجرا رخشانه 

،داشتسنوي حاضر به ازدواج با مردي که چند برابر سن، چون اودرآمد
که دولت هرچند.دوست داشت فرار کرده بودنشده و در عوض با مردي که

عالم کرد که این واقعه در ایالت غور در مناطق تحت کنترل افغانستان ا
نیچنهمطرفداران حقوق بشر و از طالبان اتفاق افتاده است اما بسیاري 

و اعالم کردند که مقامات دولتی حقوق زنان در این مورد ابراز تردید کرده
یلالملنیبخصوص در ارتباط با نهادهاي هبراي فرار از انتقادات بمعموالً

. این یک روند معمول دولت نیز اندازدیماحکام را به گردن طالبان گونهنیا
صورت يافاجعه،هااستیساین قوانین و يهجیدرنتکهیهنگامیعنی هست

، مثل مورد فرخنده و یا ابدییمیالمللنیبو خبر آن انعکاس ردیگیم
د و آن را نه که از آن فاصله بگیرکندیمگاه دولت تالش رخشانه، آن

این نظام و دولت ستم و استثمار بداند، بلکه آن و کارکردهااستیسيهجینت
. این درست است که کندمعرفی میسنت و عرف جامعه يهجینترا 

ستیزانه در جامعه از نفوذ زیادي زنيماندهعقبارتجاعی و يهاسنت
محدود کردن و برخوردار است اما موضوع مهم نه گسترش و تقویت آن بلکه

اش تالش این دولت و حامیان امپریالیستکهیدرحالمبارزه با آن است. 
خصوص هنقش بیشتر و بیشتري را به قوانین شریعت و بجیتدربهتا اندکرده
يهامهرهروزافزونی نقش طوربهستیزانه آن قوانین بدهند. زنيهاجنبه

جهادي و بنیادگرا در دولت بیشتر شده است.
و هاستیالیامپرکه دهدیمنشان شیازپشیبسال اشغال افغانستان 15

يهاسنتبا نه قادر و نه خواهان آن هستند کههاآنوابسته به يهامیرژ
نیتأمقدمی در راه کهنیاو ضدزن مبارزه کنند و یا ماندهعقبارتجاعی و 

ر چه بیشتر خود را مجبورند ههاآنزنان بردارند. بلکه يهاخواستهنیترهیاول
هستند ارتجاعیيهاسنتگونهنیايو نیروهایی که نمایندههاسنتبه این 

يهااستیسمتکی کنند. قوانین و ـزیستزنهمانند بنیادگرایان اسالمی و ـ
شان به و متحدینو تالش براي جلب طالبانهاآنيستیزانهشریرانه و زن

بر ستمو فشار و تشدیدبه آنان به قیمتدادنمیز مذاکره و صلح و امتیاز
و نشان کندیمعریانی افشا صورتبهکرد آنان را ماهیت واقعی و عمل،زنان

شان به تقویت وسیع بنیادگرایی و ی سیاستهر شکلکه در دهدیم
يزن کمک بیشترارتجاعی و ضديهاسنتو عمق بخشیدن به يزیستزن

.کندیم
ارتجاعی، يهاسنت، از قید ماندهعقبمناسبات براي رهایی زنان از قید

را ماندهعقبگندیده و به دولت و نظامی انقالبی احتیاج است که مناسبات
سرنگون کند و آن را با مناسبات نوینی جایگزین کند. مناسبات نوینی که 

به اتکاستم و استثمار باشد و به همین دلیل نه هرگونههدفش برچیدن 
مرتجعانه بلکه مبارزه با يهايسازفرهنگو نه ندهماعقبيهاسنت
فرهنگ انقالبی را در کنار انقالبی رواجِارتجاعی و تالش براي يهاسنت

کردن مناسبات تولیدي وظیفه خود بداند، مسیري که به رهایی واقعی زنان 
خواهد انجامید.
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سازي،عقیم
مانوري براي حمله به زنان!

فریبا امیرخیزي
مثل انتشار » خواب و روسپیسازي زنان کارتنعقیم«طرح موضوع 

هاي مهمی را از عمق به براي مدت  کوتاهی چالش» هاگورخواب«عکس
اي مند رسانهآور و هدفسطح آورد ولی متأسفانه در شتاب سرگیجه

*شد.» ناپدید«

گرا و ایت واپسغي این طرح بههدف این یادداشت بررسی همه جانبه
ي اي مثل گسترش پدیدهفاشیستی نیست. بررسی موضوعات پایه

عمیق داري نئولیبرالی و بروز شکاف طبقاتیِشهرنشینی و رشد روابط سرمایه
یابنده و تبعات آن نیست. نادیده گرفتن تضادهاي متعدد و در هم و گسترش

وابی، اعتیاد، خخانمانی، کارتننشینی، بیاي مثل گسترش حاشیهتنیده
سرپرست، بیمار، معتاد و ... نیست. حتی جدل با گی تولد نوزادان بیآیندهبی

که حضور زنان در دولت را راهی براي احقاق حقوق طلبیصالحاتفکرات 
بسته بودند هم نیست. » امید«دانستند و دل به تدابیرِ زنانِ دولت زنان می

نگ خطر جدیدي را در تمرکز روي بیرون زدن نوك کوه یخی است که ز
گاه زنان و کنترل بر بدن زنان در یک حکومت تئوکراتیک به صدا مورد جاي

در آورده است.
هاي دولت تئوکراتیک قرار چرا کنترل بدن زن در مرکز تعیین سیاست

دارد؟
این سوال بدون نگاه به نقش حجاب اجباري به به پاسخ با وجودي که

سی جمهوري اسالمی که کنترل دولت سیاـعنوان پرچم ایدئولوژیک 
ي پذیر نیست؛ اما حیطهکند، امکاناسالمی بر بدن زنان را آشکارا بیان می

هاي دائمی نسل هم یکی از چالشتولید» ابزار«کنترل بر بدن زن به عنوان 
نظام طبقاتی پدر/مردساالر بوده و هست. 

ي اخیر همین دورهي کنترل بر توان باروري زن، رژیم ایران در در حیطه
کند؛ ایی که باروري را تشویق میهبا تصویب و اجراي انواع و اقسام طرح

ي جرائم کرده؛ و جلوگیري از گیري از بارداري را وارد حیطهتالش براي پیش
جنین اضافه بارداري را هم به مشکالت قبلی زنان یعنی نداشتن حق سقط

ناسیونالیستی را هم چاشنی ضرورت کرده؛ و انواع و اقسام تبلیغات مذهبی و
بارداري «جانبهیاد جمعیت شیعه / ایرانی کرده و ... یعنی به شکل همهداز

سازي زنان را به زنان تحمیل کرده بود؛ و حاال امروز با طرح عقیم» اجباري
روي دیگر همین سکه را به نمایش در آورده است. یعنی قدرت باروري زنان 

باید در اختیار دولت قرار بگیرد و این دولت است » لید نسلابزار تو«به عنوان 
نسل هستند. این دولت ي تولید»شایسته«گیرد کدام زنان که تصمیم می

گیرد زنان چه زمانی، در چه شرایطی و براي چه هدفی است که تصمیم می
اجازه دارند از این توان بیولوژیک استفاده کنند و در این بین اراده، اختیار و

ي آگاهی و جایگاه هرچند زنان بسته به درجه.انتخاب زنان نقشی ندارد
ي قدرت پدر/مردساالرانه کنند اما رابطهشان به درجاتی مقاومت میطبقاتی

ي عمال این رابطهکه در رأس آن دولت قرار دارد تعیین کننده است. در اِ
یا در راستاي کند که این فرمان در راستاي تحمیل بارداريقدرت فرقی نمی

ماشین «ي قدرت زن نقش جلوگیري از آن باشد. در هر صورت در این رابطه
رژیم تئوکراتیک جمهوري درجایی که کند و از آنرا بازي می» کشیجوجه

را به دست دارد، هدف و » ابزار«اسالمی، آشکارا دولت مالکیت و اختیار این 
ت است. هم در دست دول»بزارا«ي استفاده از این شیوه

در جامعه از عمال این رابطهاگرچه دولت جمهوري اسالمی هم براي اِ
کند و با ي قدرت مرد بر زن یعنی مالکیت مرد بر بدن زن استفاده میرابطه

تقویت مردساالري در جامعه که در ایران مشروعیت دینی و اسالمی هم 
ایدئولوژیک جمهوري نمایند. ساختاردارد، این رابطه را بازتولید و هدفمند می

ي عنوان نمایندهاسالمی این ضرورت را ایجاد کرده که دولت اسالمی به
هاي خصوصی نیز وارد شده و قدرت خود روي زمین، در تمام حیطه» خدا«

سیستم (چه زن و چه مرد) به ید. به همین علت هم نمایندگانرا اعمال نما
ا اتخاذ، اعالم و اجرایی نمایند. دهند تا وقیحانه این تصمیمات رخود اجازه می

ي ی و اعمال رابطهدهبینند امکان سازمانهایی که میخصوصا در حیطه
عیف شده است. مردساالرانه تض

یکی از این ساختارها که به شکل سیستماتیک و بسیار هدفمند بدن زن 
اي بهي هستهخانواده است. خانواده،نمایدو قدرت باروري او را کنترل می
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داري مرکز ي سرمایهترین واحد اقتصادي و اجتماعی در جامعهعنوان مهم

گاه زن در تواند جايي مرد بر زن میبازتولید نسل است. جایی که سلطه
ي ورود زنان به د؛ نحوههاي او را تعیین نمایشکل آزاديجامعه و میزان و

ش ایدئولوژي ي بازتولید نسل و پرورش آن، آموزجامعه و بازار کار، نحوه
خواب که قربانیان مستقیم نظام حاکم خانمان و کارتنزنان بیولیحاکم و ... 

اند و امکان به درجات زیادي خارج شدهدر ایران هستند، از این حیطه
پذیر نیست. کنترل بر قدرت باروي آنان از طریق ساختار خانواده دیگر امکان

غیرمستقیم مستقیم و به شکل ها به همین دلیل دولت که در سایر حیطه
هاي از طریق اعمال قوانین توسط دستگاهنماید ـ مثالْمیاعمال سلطه

هاي دیگري دارد تا قضایی و اجرایی و ... ـ در مورد این زنان نیاز به  اهرم
ترین روش براي هزینهترین و کمبتواند این کنترل را اعمال نماید، که سهل

پرده است.خشن و بیآنان اعمال قدرت مستقیم، عریان، 

ها؟فروشها و تنخوابچرا کارتن
است » گیهسازند«دارِ واقعی دولت روحانی میراث»ِتدبیر و امید«دولت 

به همین دلیل ». شوندهاي توسعه له میالجرم فقرا زیر چرخ«که مدعی بود 
کی ي ایران که یداري نئولیبرالیستی در جامعهیههم امروز با رشد روابط سرما

دولت روحانی است، شاهد له شدن بخش » آوردهاي افتخارآمیزدست«از 
آقایان و ده از روابط تولیدي جامعه هستیم؛ و عظیمی از جمعیت رانده ش

حتی انددهشهمین مردم گردن کلفت جاني ها که با کشیدن شیرهآقازاده
انتظار نبود دور ازرا هم ندارند. » برجمعیت اضافی و هزینه«این تحمل دیدن

کنند، می» مرگ را زندگی«کسانی که روزگارانتشار چند عکس از که 
هاي تکراري و حرافیبهبعضی سکوت پیشه کردند، بعضی؛دنشان کآشفته

و برخی هم اشک تمساح ریختند تا گریبان خود را از پرداختندتوخالی
ن ها و وجود چنیترها ابتدا صحت عکسمسولیت آزاد کنند. در این بین وقیح

افرادي را انکار کردند و خواستند با پاك کردن صورت مسأله موضوع را حل 
ها جاي قربانی و مجرم را عوض کردند کنند اما در نهایت با حمله به تحتانی
هاي عمال خشونت آشکار، استداللو براي مشروعیت بخشیدن به اِ

بخشی از جویانه هم یافتند؛ و متأسفانهپرکن و مصلحتفریبانه، دهانعوام
به دنبال » دوستیانسان«را هم که از سر » روشنفکران«طبقات میانی و 

رحمیدر کمال بی. آقایان گردند، با خود همراه کردندبر میهاي میانحلراه
شان خرج چند ساعت تمام هست و نیستِ زندگیرفظکسانی را که شاید 

شان شده است را هايرینگ الستیک ماشین چند صدمیلیونی یکی از آقازاده
نیازي بهگرکه دیبندي رسیدندخواندند؛ و در نهایت به این جمع» متجاهر«

) انشطبقهبراي(بخوانیدشان برايهمسوديکه » جمعیت اضافی«این 
بنابراین؛ندارندذاردگمیشان ندارد و خرج و کار اضافی هم روي دست

ي تولید توانند جایی در چرخهقطع نسل کسانی است که نمی،بهترین راه
ند. چون حتی اگر به دنیا بیایند و بر حسب اتفاق و شانس زنده هم آتی بگیر

ندیده و ... بنابراین حتی آموزشتخصص و بمانند یا معتادند؛ و یا بیمار؛ و بی
آشکارا » قطع نسل«ارزش فروش نیروي کار هم ندارند. به همین دلیل این 

طبقات ترین الیه از زنان سازي طبقاتی است و شامل تحتانییک پاك
اند.ي روابط تولیدي خارج شدهاست یعنی کسانی که از چرخهتحتانی

سازي شامل زنان بود و نه مردان؟چرا طرح عقیم
ي مرکزي کنترل باروري زنان است. عالوه بر لهأقطعا براي قطع نسل مس

که امکان باروري، امکان بارداري و تولید نسل در بدن زن قرار دارد؛ و این
هاي که جلوگیري از بارداري در تضاد آشکار با استداللجود اینحتی با و

دینی حکومت در مورد مخالفت با سقط جنین قرار دارد که معتقدند ایجاد و 
که اگر بخواهند تولد هر انسانی حاصل مشیت الهی است و ... و حتی با این

... اما خواب هم ندارند وسازي مردان کارتنهارتر عمل کنند ابایی از عقیم
قدرت بارورسازي مردان در تمام جوامع مردساالر یکی از امتیازات مردان 
است و نظام مردساالر تمایلی به ضربه زدن به این ساختار سلطه، برتري 

حتی در »مردانه«هاي مردساالرانه و نمادهاي قدرت »ارزش«ایدئولوژیک، 
د نماید).که اضطرار ایجاها ندارد (مگر اینترین الیهتحتانی

سازي اجباري یا اختیاري چه فرقی دارد؟عقیم
خواب و سازي اجباري زنان کارتنخواهان عقیمهرچند در ابتدا این طرح

اما با حمالتی که از درون و بیرون دستگاه حاکم طرح شد، ود،بفروش تن
این زنان انجام خواهد گرفت. اما آیا » فقتوا«ح  با اعالم شد که این طرسریعاْ

اجبار یا اختیار در این موضوع چیزي از بار این فاجعه و از وقاحت و صراحت 
کند؟ آیا قبال از این زنان سوال شده کنترل دولتی بر بدن این زنان کم می

خانمانی، سرما، تجاوز و تهدید دایمی را است که فقر، حقارت، گرسنگی، بی
ها توافق شان با آنسازيکنید یا نه؟! که امروز بر سر سترونانتخاب می

شود؟! صحبت از توافق با قشري از زنان که تمام جایگاه اقتصادي، اجتماعی، 
اند و براي پایان دادن به یک وعده تولیدي و انسانی خود را از دست داده

خماري یا جاي خوابِ چند ساعته حاضرند نوزاد خود را پیش فروش یا
ي یک نمایش شان را حراج کنند چه معنایی دارد؟! جز طراحی رزیالنهتن

ي دستی ضمنی قربانی و جانی به بهانهتراژیک براي هم- کمدي 
؟! »حمایت«

چه پیغامی دارد؟» مادران ناشایست«تنبیه 
ي زنان دارد این طرح اما یک پیام ایدئولوژیک مهم دیگر هم براي همه

زنان نباید فراموش کنند که «شود:ترین زنان بیان میبه تحتانیهرچند رو 
تحت حاکمیت اسالم و طبق »چیست؟!» گاه زن در حکومت اسالمیجاي«

است که باید فرزندان مکتبی زن مادري«قانون اساسی جمهوري اسالمی 
یعنی اوال زن به عنوان یک انسان، قائم به ذات » منبعث از شیعه تربیت کند

همین دلیل به ـ پدر، برادر، شوهر، جد و ... ـ وجود ندارد. و مستقل از مرد
و خانواده بیرون ي خانهکه حتی از سر استیصال پا را از حیطهزناناین 

حتی اگر وجود ندارند. دوماْ » شهروند«عنوان انسان یا  بهاند، اصوالْگذاشته
و » مادر شدن«به لحاظ بیولوژیک قدرت باروري و بارداري دارند، شایستگی 

خواب و پرورش دادن فرزندان مکتبی را ندارند. این طرح نه فقط زنان کارتن
کند. به ي زنان جامعه را مخاطب قرار داده و سرکوب میفروش بلکه همهتن

شده باشید که جایی در آمار کند که حتی اگر زنی لههمه گوشزد می
اگر شما به مادر شدن شماست و» ارزش«تنها ناچنندارید هم» شهروندان«

مادران «چنین توانی ندارید هیچ ارزشی ندارید. دولت با تنبیه این 
فروشی و ... به دیگر زنان ر، اعتیاد و تنو تحقیر آنان به خاطر فق» ناشایست

» مادر«عنوان بهشما را اي باشید تادهد که باید مادران شایستهاخطار می
. شما باید سالمت، تربیت، رسمیت بشناسیمبه») شهروند«، »انسان«(زن، 

و ... فرزند را حتی به زندگی خودتان مقدم بدانید، چون ما پرورش، آموزش
محروم کنیم.» حق«توانیم شما را از این یم

یعنی چه؟» حق تولیدمثل«محروم کردن زنان از 
اي ترین حقوقی است که یکی از پایه» حق کنترل بر بدن«داشتن 

در لهاند. اما وجود این مسأي زنان به درجات مختلف از آن محرومهمه
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که » حق«ي گردد به وجود مسالهي اول برمیي طبقاتی در درجهجامعه

خود حاصل کارکرد یک نظام طبقاتی است. نظامی که نابرابري در آن 
حفظ براي » حقوق«فرضی پذیرفته شده است و مشروع، قانونی و پیش

حق «ي شوند. دوما مسألهتعریف و اجرایی میي این ساختار نابرابرموازنه
کند که بدن زن چیزي در خود این مفهوم را طرح می» اشکنترل زن بر بدن

چالش برانگیز که دایما بر » ابزاري«شود. جدا از کلیت انسانی او مفروض می
که چه کسی مالکیت و حق کنترل آن را در دست دارد، مناقشه سر این

ساالر هاي یک نظام طبقاتی پدر/مرداست. به همین دلیل یکی از دیرك
کنترل بر بدن زن و تالش براي گرفتن این حق از زن است.

فروشی در بین سازي کمکی به کاهش تنعقیم» مسئولین«آیا بنا بر ادعاي 
زنان خواهد کرد؟

هاي بدن زن عالوه بر »کارکرد«در چارچوب یک نظام مردساالر یکی از 
ازاتی است که تولیدنسل، رفع نیازهاي جنسی مردان است. این یکی از امتی

نظام حاکم در قبال کنترل اختیار، اراده و سرنوشت زن به مردان جامعه 
داري بدن زن کامال تبدیل به یک کاالي دهد. البته با ظهور سرمایهمی

جنسی شده است. بنابراین از نظر نظام پدر/مردساالر حتی اگر بدن زن براي 
ه مردان خدمات جنسی تواند بتولیدنسل کارایی نداشته باشد کماکان می

ي که زنان را از چرخهاینسازي زنان در کناربدهد. بنابراین طرح عقیم
ها را به لحاظ ایدئولوژیک تحقیر و تخریب کند، آننسل خارج میتولید

ي روابط و در چرخه» دیگر حتی لیاقت مادر شدن هم ندارید!«کند که می
ها را به و ... آن!»خوریدبه هیچ دردي نمی«اجتماعی و اقتصادي هم دیگر 

کند تا تبدیل به کاالهاي خدمات جنسی لحاظ جسمی و روانی آماده می
شوند که ضمن دادن خدمات جنسی به مردان، احتمال » دردسريبی«

رود. این طرح ضمن ابط جنسی متعدد و ناامن از بین بشان در اثر روبارداري
ي ورود خواب را هم آمادهتنسایر زنان کار،فروشي مضاعف به زنان تنحمله

فروشی که تنکند. ضمن اینفروشی میبازگشت تني هولناك و بیبه چرخه
ترین نیازهاي پاافتادهدر این سطح (در ازاي مواد یا جاي خواب یا ... پیش

مناسبی براي تجاوز و تجاوزات » ابزار«انسانی) زنان را بیش از پیش تبدیل به 
کند. گروهی مردان می

کند؟فروشی میخوابی یا تني کارتنآیا این طرح کمکی به کاهش پدیده
خواب نه تنها این موقعیت فروش و کارتنسازي زنان تنطرح عقیم

بخشد غیرانسانی و پستِ اجتماعی را به رسمیت شناخته و مشروعیت می
یننماید. اتر و امتداد آن را تقویت میهاي بازتولید آن را سهلبلکه زمینه

خواهد در پوشش کارانه است که میدروغی بزرگ و طرحی جنایتطرح،
نمایی واقعیات افکار اجتماعی و با توسل به وارونه» منطق«اندیشی و مصلحت

دست کند. را با جنایتی هولناك همراه و هم
غایت حکومت بهکه اوج انحطاط اخالقی و انسانیاین طرح عالوه بر این

،گذاردپرده به نمایش میی جمهوري اسالمی را بیو ضدانسانستیز زن
در خود دارد. اعالن چنین طرحی از طرف نظامی که هشدار خطِر بزرگی

ستزي و فرودستی زنان بنا کرده تمام دوران حاکمیت خود را بر دیرك زن
روي کرده است؛ و گام به گام با فرودستی زنان و اعمال خشونت بر زنان پیش

دهد ر از انتظار نیست. اما زنگ خطري است که نشان میاست، عجیب و دو
داري نئولیبرالیستی همان قدر که ایران با سرعت بیشتري وارد روابط سرمایه

داري متأثر اقتصادي سرمایهبه همان نسبت هم از بحران سیاسی ـشودمی
ها اشکال حادتر و هارتري از خشونت جنسیتی علیه شود؛ و این بحرانمی

و خشونت طبقاتی علیه طبقات فرودست را با خود به ارمغان خواهد زنان 
ي آورد. جمهوري اسالمی که خود پدرخوانده معنوي داعش است و نسخه

عمال استبداد مذهبی براي کسب قدرت اسالمی است، امروزه با عروج اصلی اِ
فاشیسم در جهان بار دیگر خود را براي یک تهاجم فاشیستی به جامعه و 

.کنداقشار و طبقات تحتانی و تحت ستم آماده میخصوصا
فروشی و ... در تن،خانمانی، اعتیادهاي هولناکی مثل، فقر، بیاگر پدیده

جلوي گسترش آن را توانسازي نمیآور است با عقیممحال گسترش سرسا
اند و موروثی منتقل ها ژنتیکی به وجود نیامدهکدام از این پدیدهگرفت. هیچ

سازي از بین بروند. این فجایع محصول کارکرد سیستمی اند، تا با عقیمنشده
کند و سرنوشت جمعیت است که بر مبناي کسب حداکثر سود حرکت می

دهی چه در فرمانها هیچ ارزش و اهمیتی در آن ندارد. آنعظیمی از انسان
به وجود است. تا زمانی که روند امورقرار گرفته کسب سود و حفظ وضع م

هاي بیشتري به طبقات تحتانی جامعه رود هر روز انساناین شکل پیش می
ي تولید و زندگی خارج خواهند شد. هدف سقوط خواهند کرد و از چرخه

هایی است که براي حاکمان هاي مشابه حذف فیزیکی انساناین طرح و طرح
شوند؛ هدف رواج تفکراتی است محسوب می» سربار«و » جمعیت اضافی«

بر مبناي مشروعیت نابرابري طبقاتی، جنسیتی، ملیتی و ... شکل گرفته و که 
خواهد با اعمال اشکال فاشیستی سرکوب و خشونت عریان و امروزه می

ي در حال انفجار را کنترل کرده و تحت انقیاد در آورند.  این جامعه،ارعاب
خواب را کارتنفروش وتوانند که تعداد زنان تنخواهند و نه میها نه میطرح

و تثبیت ر از زنان کشی هرچه بیشتکاهش دهند. هدف تنها و تنها نسق
ي روابط تولیدي است. به عرصهتر گستردهبراي ورود شان موقعیت فرودست

تثبیت و تقویت ایدئولوژي مردساالرانه و منضبط کردن بدن زنان در موقعیت 
امروز است. 

است که قرار است دور جدیدي از ها فقط برق خنجر تیزياین طرح
د. در مقابل این شرایط نخشونت و ستم علیه زنان را در جامعه نهادینه کن

وجود ندارد. » منطقی«بر و میان، هیچ راه»سردردبی«حل فوري و هیچ راه
فروشی و بیماري، توي اعتیاد، فقر، تني هزاراگر امروز زنانی که را در چرخه

مورد حمله قرار » مشروع«اند به دالیل ظاهرا گرفتار شدهخانمانی و ...بی
به حداقل حقوق زنان و به عقب راندن دهند این مانوري است براي حملهمی

زنان خود مردان و دولتبیش از پیش جامعه است پیش از انفجار، چون دولت
ابل در مق. دانند که باد کاشتند و طوفان درو خواهند کردبهتر از هر کسی می

کند می»طرح«کسانی که رك و صریح اعالن جنگ جدیدي علیه زنان را 
خانمان و زنان بیجز جنگیدن و پیروز شدن وجود ندارد؛ وهیچ راهی 

ي زنانی هستند که امروز مورد ترین حلقهترین و شکنندهفروش ضعیفتن
طه پایان ما روشن باشد که هیچ راهی براي نقاند. باید برايیورش قرار گرفته

فروشی و ... وجود ندارد جز درهم خانمانی، اعتیاد و تنگذاشتن به فقر، بی
کند.ها را تولید میشکستن سیستمی که این پدیده

شهیندخت موالوردي، معاون امور زنان ریاست جمهوري چندي پیش اعالم کرد * 
ها کاسته خطرات آنها و شوند تا از میزان هزینه» عقیم«که باید زنان کارتن خواب 

. شود
سیاووش شهریور، مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداري تهران خواستار اجراي 

با اشاره به اینکه زنان خواب و روسپی شده وسازي زنان کارتناي براي عقیمبرنامه
به سکس ورکري [روسپی گري] «خواب عالوه بر مصرف و توزیع مواد مخدر کارتن

درصد این زنان ایدز دارند و عین ماشین 20باالي «گفت: ،»هم مشغول هستند
».رسندها سرپرست ندارند، به فروش میکنند و چون بچهکشی بچه تولید میجوجه



40هشت مارس شماره |۱۳

چرا 
خشونت

دربر زنان
جهانسراسر

؟یافته استگسترش
آناهیتا رحمانی

ه بهولناکیوسیع و زنان در شرایط کنونی جهان ابعاد برخشونت چرا
خود گرفته و دالیل آن چیست؟ ما در سطح جهان شاهد رشد نجومی 

هستیم. براي یو خانگدولتی، اجتماعی يزنان در سه عرصهبرخشونت 
ی گذرا به اخبار جهان نگاهاستیکاففقطخشونت	نشان دادن ابعاد این

.ببریمپیجامعهيهاعرصهتمامدر		تا به گسترش وسیع آنمیندازیب
راخشونتاینکوهنوكفقطجهاندریررسمیغورسمیدیايمهرچند

هافرسنگو دهندیمنشان 		کنندیمو در هر دقیقه تجربه هرروزهزنانکه
زن را به تباهی کشانده فاصله هاونیلیمبا واقعیات دهشتناکی که زندگی 

دارد، اما سطح خشونت به حدي گسترده شده است که اینان نیز مجبورند 
اتی به آن بپردازند.به درج

مصر و یاتوسط پلیس در	آبیبندنهیسدخترو شتمضرب اگر 
ز هزار اما ا؛ ، در مدیاي جهان منعکس شدعشقبه خاطررخشنده سنگسار

انددهیرسخاطر ناموس به قتل ه بزنی که سال گذشته فقط در پاکستان 
33یصال و استو رنجخبري نیست. تصاویر پر از درد يارسانهدر هیچ 

شوندیمشوهر داده زوربههرسالکه ـ ساله 13تا 9بین ـ دختربچههزار 
تش کشیدن فرخنده در آو بهسنگسار اگر.شودینمدیده هارسانهدر 

هرسالهتا حدودي در مدیا منعکس شد، اما در این کشور افغانستان
يارسانهدر هیچ که شوندیمه همین شکل فجیع کشته بزن		صدها

خاطر ه زن تنها ب15هر هفته شود کهگزارش نمی.شودینمزارش گ
یمبه قتل نیردنشکُيهاالتیااسالمی در يهالباسپوشیدن تخطی از 

ه زن ب12500ردنشین عراق در چند سال اخیر در دوازده ایالت کُ؛ ورسند

سال	18درصد از دختران باالي 90در مصر ؛اندشدهکشتهخاطر ناموس 
امات استان مقازیکیيگفتهطبق؛هستندجنسیسازيناقصقربانی

افراد يهلیوسبهزیر بیست سال زن جوان45ِخوزستان در عرض دو ماه 
، حجاب اجباري، یدپاشیاسسنگسار، ؛اندشدهکشتهخاطر ناموس به فامیل 

هادختربچهل، ازدواج اجباري یناموسی، تجاوز، محرومیت از تحصيهاقتل
وانهیخاورمکشورهاي در		کهشودیمزنیمیلیون800تمامملشا...و

کنندیمسال پیش زندگی 1400اسالمی يو کدهاهاآموزهجهان، تحت 
نیترعیشناین کشورهادر		.رندیگیمقرار هاخشونتنیترانهیوحشو مورد 

در کشورهاي ، چون شودیمتحت حمایت قانون بر زنان اعمال هاتیجنا
سیاسی يهاارگانباالترین و درزنان قانونی بوده برشونت اسالمی خ

میلیون زن، تمام و یا بخش زیادي 800این ،شودیميزیربرنامهمملکت 
			.کنندیمتجربه هرروزهرا »پنهان«عریان و يهاخشونتاز انواع 

منیروي عظیتالش دارندزنانشتریبدر ایران براي سرکوب هرچه 
يداربچهسنتیِيهانقشو بهکرده نینشخانهبیشتر پیشاز بیش زنان را

تیو ممنوعبازگردانند. اخراج زنان از مناصب باالي شغلی يدارخانهو 
جلوگیري لیوساو ندادن هاآنتحصیل دانشگاهی براي يهارشتهبعضی 

نیچنهم، امکاناتآوردن اینبه دستبسیار در يریگسختو یاز حاملگ
همگی در راستاي این سیاست است. در نیجنسقطممنوعیت شدید

تشدید مناسبات کندیمشرایطی که بحران اقتصادي در جامعه بیداد 
ساالرانه در خانواده بیشترین فشار را بر زنان وارد ساخته و وضعیت /مردپدر

آورده است.به وجودهاآنبسیار هولناکی را براي 
رشد خشونت علیه ،اشتبر روي این حقیقت انگشت گذالبته باید

.شودینماسالم هستند خالصه يهاآموزهکشورهایی که زیر بهزنان تنها 

sherri ocaso
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گسترشبسیار نیزيدارهیسرمايتهپیشرفکشورهايدرزنان	برخشونت

پسر دوستشوهر و یا يلهیوسبههزاران زن هرسالهاست. در آمریکا افتهی
. ردیگیمدقیقه یک تجاوز صورت و در هررسندیمو یا سابق به قتل یفعل

که در افتهیگسترشچنانآنيدارهیسرمادر سیستم یفروشتنابعاد 
میلیون زن در 30ملل، تاریخ بشر سابقه نداشته است. طبق اعالم سازمان

زن و کودك در جهان وارد ونیلیمکیو ساالنه کنندیمتجارت سکس کار 
نیپرسودترورنو که یکی از سکس و پ»صنعت«. شوندیماین تجارت 

و موادمخدر است، ساالنه میلیاردها دالر به يسازاسلحهصنایع بعد از 
زن و کودك را تحت هاونیلیمکه زندگی زدیریمیدارانهیسرماجیب 

. پورنوگرافی که با دهندیمقرار یکشبهرهو مورد درآوردهکنترل خود 
افکار جامعه را به تسلط خود تمامیجمعارتباطلیوسااستفاده از آخرین 

تا هرچه بیشتر از شده، باعث کندیمهم سازي آن روسپیبادرآورده و 
8هر. ازکاهدمیجنسی فرو يرا به یک ابژهآنانو ودزدایی شزنان انسان

80،رروِکه بنا به گفته یک سِگرافی است سایت اینترنتی، یک سایت پورنو
. کنندیممان سایت پورنو مراجعه به ههم درصد بازدیدکنندگان 

مورد مرتباً هزاران زن و کودك را تنهانهکثیف »صنعت«سردمداران این 
اشکالبلکه از طریق تبلیغ پورنو به دهندیمخشونت و قتل قرار ،تجاوز

جامعه کلبهو تسري آن زیستزنشدن فرهنگ ترقیعمگوناگون به 
.اندمشغول

بیشترین کهـمیان مردم در سطح جهانذهبی دررشد بنیادگرایی م
به وجود يدارهیسرمانیز در اثر کارکرد سیستم ـ آماج آن زنان هستند 

آمده است. سیستمی که با بیش از چهار دهه تبلیغات ضدکمونیستی و 
،نیترخشنبرراراهو		درآورده، افکار مردم را به تصرف خود یضدانقالب

دروندرتفکراتنیتریو خرافمستبدترینستیزترین،زن،نیتریارتجاع
يریگشکل. استکردهباز،يدارهیسرماسیستمازناراضیوعاصیمردم

اد ستم بر زن و خشونت گسترده علیه ابعخاورمیانهدرمذهبیبنیادگرایی
اسالمی يگسترش داده و تمام نیروهاي اسالمی درجهمراتببهآنان را 

و ؛دهندیموحشیانه علیه زنان نشان نتِبودن خود را با ستم و خشو
بیرق درآوردنزنان اولین قدم براي به اهتزاز ايحجاب اجباري بر

مثال خشونتی که بر زنان ایزدي از جانب دارو طوربهشان است. ایدئولوژیک
است متعلق به شدهاعمالارتجاعی و بنیادگراي داعش در عراق يو دسته
شوندیمدوفروشیخران و دختران جوان در بازار است. زنيداربردهدوران 

ناموسی به امري عادي و روزمره تبدیل يهاقتلو ازدواج کودکان و 
مستقیم و یا يهاجنگاز طرف دیگر با تجاوز و اشغال و و؛گردیده است

خاورمیانه خشونت يمردساالر در منطقهيهاستیالیامپرنیابتی از جانب 
مثال اگر تا طوربهبه خود گرفته است. يترخشنال اشکمراتببهبر زنان 

چند سال پیش در عراق زنان با کارکرد یک سیستم پدر/مردساالر حاکم 
که رژیم بعث عراق بود روبرو بودند، با تجاوز و اشغال نظامی آمریکا و 
شرکا، امروز زنان در عراق عالوه بر دولت پدر/مردساالر با انواع و اقسام 

. امروز شرایط هستندروبروزینادگراي اسالمی در سطح جامعه نیروهاي بنی
ت أجربدون مردان خانواده هاآنرسیده است که ییجابهزنان در عراق 

و ادگرایبننیروهاي برخورد بهبا خطرِچراکهبیرون رفتن از خانه را ندارند، 
چگونه کهمینیبیمبیترتنیابهروبرو هستند. هاآناذیت و آزار و تجاوز 

با هم در حال جنگند، از ظاهراًکه هاستیالیامپربنیادگرایان اسالمی و 
آن يجهیدرنتکه کنندیموجود هم تغذیه کرده و یکدیگر را تقویت 

.اندآوردهبه وجودزنان ژهیوبهشرایط دهشتناکی براي مردم 

ه شکل بسیار جنینی در سطح این نیست به آمارهایی که بماهدف
خشونت بر زنان چنان در تمام سطوح کهچرا،جود دارد، بپردازیمجهان و

از انواع قطور		است که هر زن، خود کتابیشدهنهینهادجامعه جاري و 
چرا باید بدان پرداخت این استآنچهاما ؛ نهان استآشکار ويهاخشونت

بیشتر و هرچهدرنورددرا هاکهکشاندر شرایطی که بشر توانسته مرزهاي 
ناشناخته طبیعت قدم بگذارد و با رشد علم و تکنولوژي به يهاعرصهه ب

خصوص هدست یابد، در روابط اجتماعی و انسانی بيزیانگرتیحکشفیات 
ما شاهد کهيطوربه!داشته است؟گردعقببین مرد و زن يدر رابطه

یعنیجمعیتازنیمیبرايخصوصهب		جهاندريداربردهمناسبات		احیاي
، خشونت بر زنان جهانکنونیشرایطدرچرایراستبه.هستیمانزن
آیا این یک مشکل فرهنگی !افسارگسیخته رشد یافته است؟نیچننیا

فرهنگی در سطح جهان صورت گرفته که ما شاهد گردعقبیک ایآ!است؟
دیتأکجواب منفی است. اگرچه باید !هستیم؟يادهندهتکانچنین حوادث 
فردي نیست بلکه فرهنگ يلهأیک مسزیستزنگ شود که فرهن

نیست. يزیستزنياما فرهنگ، ریشه؛ و اجتماعی استشمولجهان
و روابطعلیه زنان ریشه در یک سري روابط اجتماعی و خشونتفرودستی 

واستيدارهیسرماقدرت بین مرد و زن دارد که برخاسته از کارکرد نظام 
طوربهاجتماعی، سیاسی و فرهنگی توسط مجموعه روابط اقتصادي،

	.شودیمدیبازتولتولید و مرتباًو گرددیماعمال		کیستماتیس
نئولیبرالیسم و يامپریالیستی به مرحلهيدارهیسرمابا گسترش 

		در سراسر جهان ويدارهیسرماگلوبالیزاسیون، ما شاهد رشد مناسبات 
سیستمدرونبهياردهیسرماماقبلاقتصادهايبیشترچههرادغام
گی زنددربسیاريتحوالتوتغییرباعثخوداینکههستیميدارهیسرما

ساالنه صدها میلیون کهيطوربهزنان گردیده است. خصوصبهمردم جهان 
شدهکندهشان امپریالیسم از روستاهاييسلطهدهقان در کشورهاي تحت 

می از آنان جذب تعداد بسیار ککهگردندیمبزرگ يهايشهرراهی 
شهرهاي بزرگ در يو خیل عظیم آنان در حاشیهشوندیمهاکارخانه

انیقاچاقچتولیدي و انگلی و یا گرفتار مشغول کارهاي غیرآبادهایحلب
گی مدرن هستند. خالصه بردهطوربهانسان، کار اجباري و تجارت سکس و 

ته از تضاد ساختاري خود که برخاسيهابحرانبراي حل يدارهیسرما
مناسباتدوبارهاست،) خصوصیمالکیتواجتماعیتولید(		اساسی آن

نیآخراء کرده است. طبق احیجهاندرمدرن،به شکلرايداربرده
مدرن وجود دارد يبردهونیلیم46در جهان 2016در سال هاپژوهش

ن را که زنان اکثریت عظیم آاندآوارهآنان همین دهقانان يکه بخش عمده
. این زنان به دلیل بحران حاد اقتصادي و فقر شدید و دهندیمتشکیل 
کارها را با نیترسختو نیترپست، حاضرند شانیاجتماعشرایط 

زیرا در هاستآنسومشغل		دستمزد انجام دهند که البته ایننیترارزان
د را بر دوش دارندمثلیتولخانگی و سراسر جهان زنان کماکان وظایف کارِ 

است. نئولیبرالیسم که مدام خدمات يدارهیسرماکه متکی بر روابط ماقبل 
را کارنیابه بیگاري زنان در خانه اتکابا کندیمو کمتراجتماعی را کم 

دن نیروي کار زن به دلیل ارزان بوطرفکیازيدارهیسرما. بردیمپیش 
يهانقشمرتباًگر را به بازار کار بکشاند و از طرف دیاوتمایل دارد که 

نیترارزانمزد زنان در خـانـه . کار بدونِکندیمسنتی را تشویق و تقویت 
راه بازتولید نیروي کاراست. زنان با خدمات مجانی خانگی خود، هم نیروي 

به کارگران را ينسل آیندهدمثلیتولو هم با کنندیمدیبازتولکار کارگر را 
آورده که به وجودیط هولناکی براي زنان وضعیت شرانیاورند.آمیوجود
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که يدارهیسرماگوناگون يهاشاخهو هاگروه. شوندیماستثمار هیچندال

تولید نهیهزشتریبهمواره براي فائق آمدن بر دیگر رقبا باید بتوانند هر چه 
ازرامردانمرتباًبرسانند،درجهباالترینبهراسودنرخ		را کاهش دهند و

. زنان فقط کنندیمدستمزد استخدام نیترارزانبارازنانوکردهاربیککار
. طبق اعالم سازمان ملل، زنان رندیگیمدرصد حقوق کارگران مرد را 28

.هستند		کارگراننیترارزان، پرکارترین و نیترعیمط، نیترمنضبط
گروهی به زنی که طوربهمرداندر هندمثالکهزمانیاز طرف دیگر 

یم، او را مورد تجاوز قرار کنندیمهست حمله اشخانهعد از کار راهی ب
یمکرده و تکهتکهو بعد کنندیمفروو سپس میله در رحمش دهند
،جنسی نیست، این برخاسته از خشمیک شهوتفرونشاندن 		فقط،کشند

که سیستم حاکم در جهان آن را در بین 		کینه و نفرت علیه زنان است
.کندیمدیبازتولید و مردان تول

بیشتر عمیق کرده و چه تضادهاي گوناگون جامعه را هر سیستمی که
زند. سیستمی که در قرن بیست و یکم براي حل تضادهاي دامن میمرتباً

سابقهیبجدیدي از جنایت آفریده که در تاریخ بشر مفهومساختاري خود،
		سترش داده است.گیکشنسلبوده است. سیستمی که جنایت را در حد 

به ه نام جمعیت اضافی یا مازاد بشر بجدیديپدیدهیکسیستم،این
مصرفیبو اضافهکودك و زن و مرد،هاونیلیمکه زندگی آوردهوجود
شان گرفت در جنگ جانگیهبه بردشان کرد.معاملهکه باید شودیمتلقی 

و نه نگاهشان داشتو گرسریو فقشان را گرفت، مورد تجاوز قرارشان داد 
بخش و کودکانکرد. جمعیت اضافی که زنان شانغرقیا در دریاها 

و خوندر بستر چنین شرایط پر از چرك 		.دهندیمآن را تشکیل يعمده
.ابدییمو کثافات است که سود و انباشت سرمایه، تحقق 

بر زنان هم در خانواده و هم در 		این خشونت و ستم هولناکی که
سیستمساختارازبرخاسته،افتهیگسترش…فرهنگ و هنر و اجتماع، 

مجموعهدرسیستماتیک،طوربه	کهاستيدارهیمردساالر سرماپدر/
. این مجموعه، شودیماعمالفرهنگیوسیاسیاجتماعی،اقتصادي،روابط

اجزاي آن را از هم توانینماست که و مرتبطدهیتندرهميیک شبکه
تمام این اجزا وستهیپهمبهجنسیتیِـن ساختار طبقاتی در ای		جدا کرد.

بنابراین براي درك علل ؛ کنندیمهمدیگر را تکمیل و تقویت مرتباً
رفتبرونآن در سراسر جهان و راه يسابقهیبخشونت بر زنان و گسترش 

یبررسموردوشناخترااجزااینازیکهرکارکرد		یدرستبهاز آن، باید 
.دادارقردقیق

در ایران خشونت علیه زنان براي استقرار و تحکیم رژیم تئوکراتیک 
و هاتیجنانیترعیشناسالمی امري بسیار حیاتی است. جمهوري
. قانونی شودیمبر زنان قانونی بوده و تحت حمایت قانون اعمال هاخشونت

ات و عدم تمکین زنان را مستحق مجازداندیمکه مرد را رئیس خانواده 
زند.بسیار واضح است که به خشونت خانگی و اجتماعی دامن میداندیم

و رفت، از آمددریو ناامناجتماعی مانند اسیدپاشی يهاخشونت
وز در محیط کار و مدرسه و متلک و اذیت و آزارهاي جنسی گرفته تا تجا

از طریق سنت و مرتباً جامعه که يسازپاك، قتل زنان تحت عنوان خیابان
که آنان هرچه بیشتر به شودیمباعث و ...گرددیمفرهنگ بر زنان اعمال 

شودکه خود باعث میاست آقاباالسریک مرد پناه ببرند که نامش شوهر و 
خشونت و تحقیر و زور در خانه تمکین کنند.هر نوعبه 

در خانه و ايو ستمگرانهبارخشونتاز سوي دیگر چنین مناسبات 
،نیترپست(که به هر شرایط استخدامکندیمرا وادار جامعه، زنان 

استثمار تنازو هر درجه)یا حتی تمکین به کارفرماوقتپاره،نیترارزان
يسرشارسودهاي منبعاین خود،نیروي کار خود را بفروشند کهداده و
براي صاحبان سرمایه.است

بط اقتصادي روابط اجتماعی به روايباید در نظر داشت که مجموعه
مرد بر زن تیمالکهبتولید لیوسامالکیت، یعنی مالکیت خصوصی بر 

شد، روابط دیتأککه در ابتداي نوشته طورهمان	نیچنهم.کندیمخدمت 
میان زن و نابرابرروابط اجتماعی کلبهاقتصادي يناعادالنه و ستمگرانه

خدمت و فرهنگ و سنت و مذهب که همواره در		زندیممرد دامن 
زن را تحکیم و افکار ضدمرتباً مناسبات اقتصادي و سیاسی حاکم است 

.کنندیمدیبازتول
افکار زن		،يدارهیسرماکه چگونه در این ساختار مینیبیمبنابراین 

و ما براي دهدیماین کلیت را به هم پیوند 		تمام،یتچون مالهمستیزانه
از کلیت این ساختار جانبههمهو باید تحلیل دقیق يمردساالرمبارزه علیه 

ستمگرانه داشته باشیم. تنها با شناخت از این ساختار و کارکرد اجزاي آن 
به توانیمآنيجانبههمهو شخم زدن عمیق این زمین و در هم شکستن 

.افتیدسترهایی زنان 
براي پایان دادن به هر نوع و شکلی از خشونت بر زنان باید جهیدرنت
و عامل اصلی فرودستی زنان است را به زیر منشأکه يایاتطبقسیستم 

؟ آیا با افتیدستبه این امر مهم توانیماما آیا با مبارزات فردي ؛ کشید
توانیمو یا منفی مانند خودکشی و خودسوزي يخودخودبهمبارزات 

وحشیانه بر زنان نهاد؟ جواب منفی است. يهاخشونتپایانی بر ينقطه
يکنندهتیتقودولتی علیه زنان که يافتهیسازمانستماتیک وخشونت سی

خانگی و اجتماعی در جامعه است تنها با مبارزات يهاخشونتتمام 
پایان یابد. ما تواندیمانقالبی و متحد زنان يافتهیسازمانسیستماتیک و 

کنار ایستادن در و بازنان تنها با متشکل شدن و کسب آگاهی انقالبی 
انقالبی زنان، با دامن زدن به کارزارهاي يمبارزهو بنا بر نیازِگریکدی

کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی «چون همـ انقالبی يگسترده
یم،ردیگیبرموسیع زنان را در يهاتودهکه ـ»و خانگی بر زنان در ایران

بستر چنین درمینتوایمبرویم. ما بارخشونتبه جنگ این مناسبات میتوان
خشیده با نقد و مبارزه با مبارزاتی، آگاهی انقالبی خود و جامعه را ارتقاء ب

حاکم نظامو ایدئولوژي هاباارزشرایج میان مردم که يهاارزشو باورها
، در خدمت به سرنگونی انقالبی رژیم جمهوري اسالمی داردفصل مشترك

ریگهمهمبارزه و هدفمندبرد هر چه گسترده و حرکت کنیم. با پیش
که هیچ زنی میبازکنياجامعهراه را براي تحقق میتوانیمآن کردنِ

از کالس زوربهرا نتوانند يادختربچهمجبور به ازدواج اجباري نباشد، هیچ 
به هیچ زنی مجبور نباشد ،شانندبعقد يسفرهسردرس جدا کرده بر

به هر نوع تحقیر و توهین نداشتن حق سرپرستی فرزندانش تن خاطر
يرابطهبه خاطرهیچ زنی ،عشق سنگسار نگرددبه خاطرهیچ زنی ،دهدب

هیچ زنی براي سیر ،مجازاتی واقع نگرددگونهچیهخارج از ازدواج مورد 
.جسم و جان خود را بفروشدکردن خود و فرزندانش مجبور نباشد

لبانه، خود و جهان خود را داوطبا تعاونی و همکاريِهاانسانکه ياجامعه
.سازندیم
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شوند؟کنونی، زنان ضرب و شتم میچرا در جهان
اخگر فرزانه

، خشونت ابزاري هاانسان، در روابط بین یو کلدر یک تعریف عام 
رقابلیغاست براي تثبیت قدرت و اعمال کنترل. یکی از بارزترین و 

است که و شتمفیزیکی و ضرب اشکال خشونت، خشونت نیانکارتر
صورت گسترده از خانه و مدرسه تا سایر اماکن خصوصی و عمومی، در هب

در اشکال مختلف آنچهشود. سرتاسر جهان به درجات متفاوت، اعمال می
اي که در یک جهان قدرت است؛ رابطهياین فرایند مشترك است، رابطه

هاي بشر براي رهایی است.شترین چالمهمازنابرابر، امري رایج بوده و
جامعه در روابطی ساده و مرکب يدهندههاي تشکیلتک سلولتک

دو دوست، دو يساده بین دو فرد انسان مثل رابطهيدرگیرند. از رابطه
هم گرفته تا روابطی از افراد خانواده بانفرهمکالسی، دو همکار یا دو 

ثل رابطه در سطح فامیل هاي کوچک انسانی متر بین گروهکمی پیچیده
هاي تر بین گروههم پیچیدهو طوایف مختلف با یکدیگر و یا روابطی باز

طبقات مختلف اجتماعی، بین اقشار ويتر بشري، مثل رابطهبزرگ
يجنسیت مختلف در پهنهو بین ديیا رابطهدر روابط تولیدي،ژهیوبه

يتواند زیر سایهیجهان یعنی زن و مرد به مفهوم عام، همه و همه م
يهاي رابطهاما یکی از مشهودترین شکل؛ قدرت شکل بگیرديرابطه

جامعه يکه خود را در تمامی روابط ساده و پیچیدهحاکم و محکوم
بین زن و مرد است و ضرب ويسازد همان رابطهنمایان مییخوببه

گیر در آن ابزارهاي تثبیت جایگاه افراد درنیتریاز عمومشتم هم یکی 
.است

تا مردان شتم زنان توسط پدر و برادر و پارتنر گرفتهضرب واگرچه
با استفاده از برتري قدرت بدنی و جایگاه اجتماعییراحتبهاي که غریبه

(مزاحم خیابانی، کنند،شان، به این وسیله خواست خود را تحمیل می
در »خودي«م یا بان، سربازان ارتش مهاجمتجاوز، پلیس، بازجو، زندان

به درجات وحشتناکی افتهینتوسعهجنگ و ...) در کشورهاي 

است، ولی زنان در کشورهاي مدرن و پیشرفته اقتصادي هم مشاهدهقابل
کنند.در سطح وسیعی آن را تجربه می

ابزاري فیزیکی براي تحمیل خواست ضارب، از عنوانبهضرب و شتم 
ست و بار منفی دارد؛ این بارِ منفی عام اجتماعی عملی نکوهیده امنظرِ

ترین اما بسته به شکل و محتوا درجات متفاوتی دارد. یکی از پذیرفته
اشکال آن ضرب و شتم زنان به دست مردان است. امري که در بسیاري 

شود و در بسیاري از موارد نادیده گرفته میسروصدایباز موارد ترجیحاً
هند آن را فراموش کنند و یا حداقل دخود ترجیح مینیز، زنان مضروب 

رنگ و خود را با پانسمانی از جنسِ تبسمی بیيخوردهزخمتن و روح 
سطحی از دید دیگران مخفی کنند. این برخورد منفعل زنان، از 

قانون، عرف، سنن تیحماعدمگیرد. تاریخی آنان نشئت میسرخوردگیِ
با ضارب خودي و غریبه، جامعه، چنان زنان را در رویارویی درمجموعو 

آمدهاي اي را به امري دشوار با پیمنزوي ساخته که هرگونه مقابلهتنها و
بدل ساخته است.تحملرقابلیغ

می»پایان بخشیدن بر خشونت علیه زنان«يآندره دورکین در مقاله
نویسد:
و زن براي کنند هم ازدواج میبراي مثال تصور کنید زن و مردي با«

و به ـنه براي چهار و یا دهمین بارـخوردبار کتک میاولین 
. آیا اطرافیانش به او »او مرا کتک زد«.برداش پناه میخانواده

»حقوق تو را نقض کرده است؟کهچونترکش کن «گویند که می
گویند که این وظیفه و طبیعت تو است بعید است. در عوض به او می

. این یکنتحملها را د این برخوردکه مراقب او باشی و در ضمن در
آن زن باید در اولین باري که خشونت چراکهنصیحت بدي است. 

1.»بیند آن مرد را ترك کندمی

خوانیم:می»ترس شکنجه و مقاومت«يچنین در مقالهاز دورکین هم
جا هستم که بگویم جنگ علیه زنان یک جنگ واقعی است. من این«
نتزاعی نیست. این جنگی است که در آن مشِت وجه خیالی یا اهیچبه

امروز «گوییم که رویم و میمردان در صورت شماست. ما راه می

Gulabi Gang/ باند صورتی
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من در سه ماه گذشته «یا »هنوز اتفاقی نیفتاده«یا »اتفاقی نیفتاد

. آدم امداکردهیپاوه! من مرد خوبش را «یا »امبودهشانسخوش
ها به من د خیلی وقتکند. شایخوبی است و زیاد مرا اذیت نمی

شاید راست باشد و شاید »زند.توهین کند ولی به من صدمه نمی
ولی ما باید راهی پیدا کنیم که تحت هیچ شرایطی و ـهم نه

2».وجه نگذاریم که مردان به زنان صدمه بزنندهیچبه

در این میان تنها قشري نازك از زنان که فرصت بالندگی و توان 
مضروبی از عواقب «که پردازند. اینند، به مقابله میاگري یافتهشورش

گري بخوانیم، شهامت و شورشرا»کتک خوردنش نهراسدعلنی کردن
دار بیاید؛ ولی در مورد زنانی که توسط افراد خانواده شاید به نظر خنده

در کشورهایی مثل ایران، همین حد از مقابله هم ژهیوبهخورند کتک می
بینی را به جان خریدن.عواقب غیرقابل پیشهد وخواسري نترس می

یک دکتراي مدیریت آموزشی پس از شکایت همسرش مبنی بر «
اي ناچیز هنگام خروج از کتک زدن و آزار وي، پس از پرداخت دیه

آور رو به همسر ضرب دیده و اي چندشدادگستري، با تمسخر و خنده
کرد گفت: زن، رت نگاه میکه با صورتی کبود او را با نفاشخوردهکتک

3»فعل امر بزن است. زن را باید زد! و زن را به سمت ماشین هل داد.

اي است که در اغلب مواقع بهانه»احترام به حریم خصوصی«
حفظ ارکان «کنند. میهتفاوتی خود را توجیشاهدان عینی با آن، بی

برخورد با در اولینکهیوقت.پلیس و قانون استيهم بهانه»خانواده
زنی که زیر مشت و لگد همسرش، با بدنی کبود و خونین براي شکایت 

یکنند. وحشت تنهایکند، او را به سازش و آشتی ترغیب میمراجعه می
هاي بیشتر و از دست دادن عمال خشونتپناهی و تهدید به اِو بی

هایی هستند که هرچه بیشتر پاهاي زن را سرپرستی کودکان هم واقعیت
اندازند.ر این رویارویی به لرزه مید

آندره دورکین »پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان«مقاله يدر ادامه
نویسد:می

زنیم منظور بالیی نیست که بر سر وقتی از ضرب و شتم حرف می«
آید، بلکه نیمی از زنان متأهل در آمریکا آن را معدودي از زنان می

زن کیآناست بفهمیم جایی که در کنند. عجیب تجربه کرده و می
4000ي اوست. خانهدرواقعدر معرض بیشترین خطرات قرار دارد، 

ي هاهاي خود، نه به دست غریبهدر خانههرسالهزن در آمریکا 
رسید، شوند که به نظر میمتجاوز بلکه به دست مردانی کشته می

»نرمال«که کجاي عمل ضرب و شتم زناناند. اینعاشق آنان بوده
چرا این عمل در چشم شوهران و اغلب خود زنان، کهنیااست و 

ي آنان یک عمل بسیار زشت و وحشیانه نیست همسایگان و خانواده
4.»نیازمند یک بررسی عمیق است

یک زن و دو دخترش در مشهد، توسط مرد خانواده، يخبر شکنجه
که خیلی زود، بود يادهندهتکانیکی از اخبار 1395در بهار سال 

سراغی از آنان یکسگریداخبار محو شد و گونهنیاازگردبادي يالالبه
گیرد.نمی

روز اعظم و دو دخترش، هانیه و هدیه توسط همسرش بدون 21«
شان سوزانده شکنجه شدند. بدنشدتبهو شدهیزندانآب و غذا در خانه 

انه، توسط پدرش شد، فک و سه دندان هانیه در مدت زندانی بودن در خ
»هاي زیادي خورده است.شکسته است، هدیه هم کتک

به چنین موجودي بدل نشده و طبیعی شبهکیمسلماًهمسر اعظم 
اقدامی نکرد.هانیاازشیپبپرسیم چرا اعظم از خوداست که 

کنند و در این زندگی میباهمسال است که 12اعظم و شوهرش «
ازشیپبه اعظم انجام داده تا حدي که ها را نسبتمدت انواع خشونت

اتفاق، اعظم سه بار مدرك پزشکی قانونی گرفته و اقدام به شکایت نیا
پدر به علت ترس از تهدیدات شوهرش و بیآنازبعدکرده است، اما 

5».هاي خود را پس گرفته استهایش، شکایتشدن بچه

وضوحبهدنیا، درو شتمبا یک نگاه اجمالی به آمار خشونت و ضرب 
در ایران و تنهانهاي از جامعه هستند کهتوان دید که زنان، آن نیمهمی

مورد خشونت زمین، يدر تمامی کره، بلکهافتهینتوسعهسایر کشورهاي 
.خورندو کتک میشوندیمواقع 
در BKAپلیس جنایی فدرال آلمان يبر اساس آخرین آمار اداره«
هاي خود در آلمان مورد زن در خانه457هزار و127، 2015سال 

درصد این زنان از سوي همسران یا شرکاي 82. اندقرارگرفتهخشونت 
از زنان آلمانی نیز درصد12,7.اندقرارگرفتهشان مورد خشونت زندگی

اند. مورد ضرب و شتم شدید با خطر مرگ قرار داشته2015در سال 
نیز به قتل درصد0,3و ارگرفتهقرمورد تجاوز و آزار جنسی درصد1,9

6».اندرسیده

18ه گرفته که در هر از مطالعاتش نتیجسازمان بهداشت جهانی«
را از هاآنگیرد و باردار بودن زنان هم ثانیه یک زن مورد آزار قرار می

درمتأسفانهپنهان.استامريخانگیخشونت. داردنمیخشونت مصون
هاخشونتاینازبسیاريقربانیانازتیحماعدمدلیلبهکشورهابرخی

خشونتمعرضدرزنانشیوبکمدنیاجايهمه. شودنمیگزارش
درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی همسران خود 35تا 30.هستند

در هنگام بارداري مورد ضرب و شتم هاآندرصد 25تا 15هستند و 
سه نفر توسط شوهران یا ،شوند همچنین از هر ده قربانی زنواقع می

سمی زنان در اثر آزار جدرصد41رسند. در هند سایر مردان به قتل می
ها قتلدرصد50زنند، در بنگالدش به خودکشی میشان دست همسران

زنان مورد آزار درصد63از خشونت مردان است و در شیلی ناشی
7»گیرند.جسمی قرار می

شود. آزار جسمی زنان تنها به عوارض جسمی آن خالصه نمی
خشونت فیزیکی نسبت به زنان گاها تا سر حد مرگ هم پیش رفته 

اما حتی در مواردي که شدت این ضرب و شتم، کمتر بوده و بعد است، 
، داکردهیپها ترمیم ، زخمافتهیبهبوداز مدتی عوارض جسمی آن 

اند؛ اما دردي عمیق و جانها برطرف شده و دردها تخفیف یافتهکبودي
زن هر خود را بر هستی و روانِماند. دردي که تا پایان عمر مُکاه باقی می

یک انسان، عنوانبهگذارد. دردي که از له شدن شخصیت زن میجابه
خردشده، رشدهیتحقپذیر نیست. او درمانیسادگبهنشیند، میبرجانش

و اگر در مقابل این تحقیر یاراي مقابله نداشته باشد، ناگزیر باید، 
بدون افقی روشن ادامه دهد.،به زندگیوسیمأسرخورده و 
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شوند، ز طرف مردان به سردمزاجی متهم مییکی از دالیلی که زنان ا

مهري و مورد بیطورنیازنانی که هماین است که در واقعیت 
نزدیک و يشان را به هرگونه رابطه، تمایلاندقرارگرفتهسرخوردگی 

. عدم تمایل زنان به انددادهدستازهاي تحمیلی سکس، در این زندگی
تمکین، جرم عدمنامبای، که در کشورهایی با قوانین اسالمسکس

گذارد. فشار و آزاري باز میهرگونهشود، دست مرد را در شناخته می
یابد، باز ضرب و شتم و باز تحقیر و باز تداوم میاین چرخهبیترتنیابه
الوه بر قانون، فرهنگ، سنن و عرف؛بینیم که عمیمیلی زن و ... .بی

قدرت بین زن و ياست که رابطهیکی از ابزارهاي کارآمدي نیز مذهب
34ينسا، آیهيقرآن در سورهکند.مرد را ترسیم و تحکیم می

پند کهنیاازبعدـ، کتک زدن زن را در صورت مخالفت با مردیروشنبه
کند. توصیه میـبستري با او، نتیجه نداد و اندرز و دوري کردن از هم

و فرودستی زن، امري است که بر سروري مرددیتأکتابعیت زن از مرد و 
. براي شده استفرمولهدر تمامی مذاهب، با فرامین و قوانینِ روشن، 

» در مذهبيزیستزن«توان به مقاله اطالعات بیشتر در این زمینه می
8نوشته مهري زند مراجعه کرد.

بردهبه دوران منشأشانکه را ـقوانین مذهبی امپریالیسم جهانی 
امروز يروبنایی براي جامعهعنوانبهگردد ـ، برمیمداري و فئودالیس

، با چنگ و دندان حفاظت میزیربناي اقتصادي کنونیبا سطح رشد 
ـ تضاد واقعی بین این روبناي پوسیده با روابط اجتماعیباوجودکند. 

شاهد تشدید و تقویت این قوانین از جانب روزههمهاقتصادي کنونی، 
ي ه حفظ این قوانین و روابط پوسیده به ادامهکها هستیم؛ چراحکومت

داري اي از تاریخ سرمایهگندیدهيکه خود مرحلهحیات امپریالیسم ـ
يِجلوروبهکند و ترمزي است براي انقالب و حرکتِخدمت میاست ـ

آن زنان را از حق يکه به بهانه» حق زندگی«تاریخ بشري. حمایت از 
هایی است کنند، از پدیدهی خود محروم میانتخاب بر بدن و تمام زندگ

گیرد و یا قانونی را از زنان مینیجنسقطکه ریشه در مذهب دارد و حق 
ابزاري براي به عنوانبه، »حفظ بنیان خانواده«کند. محدود میشدتبه

هاي مذهبی است، زنان را در که از دیگر آموزهاسارت کشیدن زنان
نمایند و پناه ساخته ترغیب به سازش میهاي خانگی بیمقابل خشونت

نیافته، که عمدتاً در کشورهاي توسعهيعبوررقابلیغقانون هم با موانع 
گذارد، هر چه بیشتر زنان را به سراشیبی براي احقاق حقوق زنان جلو می
کند.سرخوردگی و سکوت هدایت می

از طرف زنان طبقات زحمتکش ژهیوبهگیري یک دعواي حقوقی پی
هاي مالی بعد از باال گرفتن وکیل و حمایتيکه توان پرداخت هزینه

فرساست و گذر از آن اغلب اي طاقتدعوا و طالق را ندارند، پروسه
دراپناه ناچارند دوباره دست از پاخورده و بیناممکن است. زنان کتک

دربارنیازتر، به همان جهنمی که از آن فرار کرده بودند بازگردند و 
گونه امکانات حمایتی اجتماعی در تر. هیچفرودستهمبازجایگاهی 

نهادینه شدن این سرخوردگیِ زنان کهچرااستنشدهینیبشیپقانون 
است که گذارانقانونداران حکومت و دقیقاً در راستاي منافع سکان

گري در مقابل بتوانند نیمی از جامعه را از توان هرگونه مخالفت و شورش
سیستماتیک دولتی، عاري سازند. زنان عالوه بر استثماري که در ستم

دار نیز، شوند، در جایگاه زنان خانهکارگر متحمل میعنوانبهها کارخانه
دهند، در خانه انجام میگانیرابهو هم با خدماتی که دمثلیتولهم با 

ها هعاملی اساسی در جامعه، در جهت بازتولید نیروي کار با حداقل هزین
هستند و به همین دلیل هم وجودشان براي انباشت سرمایه حیاتی است 

داشتن زنان براي و رام و مطیع نگه» حفظ بنیان خانواده«و بنابراین 
ناپذیر است.داري اجتنابسیستم سرمایه

تر نیز از سرکوب یافتهطور که گفته شد، کشورهاي توسعههمان
گرد حقوقی در خبري تازه از عقبروزهراند و قانونی زنان غافل نمانده

شود. براي مثال، قوانین مربوط به حقوق زنان در سطح جهان شنیده می
فرمانی صادر اشيجمهوراستیردونالد ترامپ در سومین روز از شروع 

که از بودجه دولت ییکایآمریردولتیغيهاسازمانآن، موجببهکرد که 
یا انجام دهند.نیجنسقطکشور نیز اخارج اتوانندینمشوند،یمنیتأم

قانونی یتازگبهدر روسیه که خشونت خانگی در آن امري رایج است 
براي کاهش مجازات خشونت خانگی، در پارلمان و با حمایت کلیسا، 

موافق در برابر يرأ380(دوما) با هیپارلمان روس«تصویب شده است: 
یمجازات خشونت خانگکرد کهبیرا تصویمخالف طرح قانونيسه رأ

یخانگيهاو خشونتيکارقانون کتکنی. طبق ادهدیرا کاهش م
مراتببهینقص عضو نشوند، مجازاتایدیشدیبدنبیچنانچه موجب آس

9.»تر از قبل خواهند داشتسبک

الزم است بدانیم که:
درصد از موارد 40حدود 2013سال یرسميرهابنا بر آما«

. دهدیها رخ مخانهيواریدر چهاردهیدر روسیبدنيهابیآس
شان کشور مورد ضرب و شتم شوهراننیهزار زن در ا36روزانه 
.»رندیگیقرار م

جان یخشونت خانگلیزن به دلکیقهیدق40در هر هیدر روس«
لیکشور به دلنیهزار زن در ا12. ساالنه دهدیخود را از دست م

یجان مدیو ضرب و شتم شدیگاز خشونت خانیناشيامدهایپ
9».دهند

، خشونت بر زنان با قوانین رسمی و با افتهینتوسعهدر کشورهاي 
شود؛ آشکارا، حمایت و اِعمال میروزههمهگر دولتی نیروهاي سرکوب

تاریخی مبارزات درازمدت زنان، يدر کشورهاي غربی که پروسه
ت بر زن را براي حمایت قانونی از ضرب و شتم و سایر اشکال خشون

رسانه، هنر، يتر ساخته، از ابزارهاي مختلف در عرصهدولت سخت
ادبیات و فیلم براي نهادینه کردن ضرب و شتم و سرکوب زنان، بهره

شود. پورنوگرافی یکی از ابزارهایی است که در آموزش به برداري می
شکنجه شود.آمیز با زنان، استفاده میمردان براي داشتن رفتار خشونت

اي خواستنی زنان و ضرب و شتم آنان تا حد مرگ، به سوژهيوحشیانه
که مردي به این درجه از نفرت و است. اینهاي پورن بدل شدهدر فیلم
گري برسد که از تماشاي شکنجه و زجر کشیدن یک زن لذت وحشی

اي که بیمار قابل تصور است؛ جامعهيببرد، فقط در یک جامعه
بر اساس روابط انسانی و منافع میلیاردها بشر ساکن کره مختصاتش نه 

مندانه منافع قشر نازکی که سکان زمین، رقم خورده باشد؛ بلکه هدف
سازد.نیتأمحکومت را در سطح جهان به دست دارند، 
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داریپادایآ
افراشته...هايدلم با مشتهايتکهزانم،یعزيهمهبه

؟بردسرخوردگی نفع میهمهنیاچه کسی از 
؟زنان در رویارویی با آن چیستيپشتوانه

راهی براي افتنِیدرتواند به جستجوي ما میاالتوسپاسخ به این 
بخشیده و یاري رساند. روابط موجود که وسوسمتتغییر این شرایط، 

نیافته، جایگاه کشورهاي غربی و چه در کشورهاي توسعهچه در
گردد و روابطی رووریزکنند، باید فرودست را براي زنان تعیین می

برقرار گردد. ولی تغییر این روابط بشر در جهانشأنِدرخورسالم و 
درواقعرسد. فردي به ثمر نمیيو تنها با مبارزهاي نیستکار ساده

فردي قدم اول است که زنان را با سدهایی که بر سر راه دارند يمبارزه
اولین قدم امر خوبی است نه عنوانبهبنابراین ؛ سازدتا حدودي آشنا می

و زن، انعکاسی است از روابط نابرابر موجود قدرت بین مرد يرابطهبد. 
حاکم و يقدرت میان طبقهيدر جهان. انعکاسی است از رابطه

کش و تحتانی جامعه از و اقشار و طبقات زحمتطرفکیازاستثمارگر 
امپریالیستی و ارتجاعی طرف دیگر؛ به همین دلیل است که سیستم 

کنند. و تثبیت می، تقویت دییتأحاکم در جهان این روابط را 
که اي است براي اینسرخوردگی و تمکین زنان از منظر عمومی، زمینه

نیمی از جامعه را به موجوداتی لَخت و مطیع بدل سازد؛ موجوداتی 
بنابراین ؛ چه بیشتر استثمار شدنخطر براي هر خلع سالح شده و بی

مند، اگر زنان هم در مقابل این سیستم به هم تنیده و متشکل و هدف
انرژي مبارزاتی درواقعتنها به مبارزات فردي و موردي بسنده کنند، 

زنان در مقابل ضرب يبرند. مبارزهنمیییجابهخود را خرد کرده و راه 
يیکی از اشکال خشونت، بدون مبارزه علیه همهعنوانبهو شتم 

اشکال نابرابري و نهایتاً بدونياشکال خشونت، بدون مبارزه با همه
یابیتشکلنخواهد داشت. يامالحظهقابلمبارزه براي رهایی، دستاورد 

انقالبی زنان در جهت این اهداف، امري است که به رشد تصاعدي 
کند. انقالب تشدید توان مبارزاتی زنان خدمت میجهیدرنتآگاهی و 

مردمی یعنی تنها راه رسیدن زنان به رهایی بدون تشکیالت انقالبی به 
زنان جهان براي رسیدن به «توان گفت: رسد. پس تنها میینتیجه نم

».رهایی متشکل شوید
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پرستی زن از فرزند،سر
؟»یفهوظ«یا » حق«

روژانمهسا 
فرزند در غربقوانین سرپرستی ازاز ي کوتاهاخچهیتار

قرن هجدهم و نوزدهم:
اقتصادي سیاسیيجنبهداد مهم تاریخی از دو چندین رويیزمانهم

قوانینِ برخی شکلرییتغو موجبات ضعیف شدن،و اجتماعی فرهنگی
در غرب 1800يهاسالدوم يرا در نیمهدر رابطه با زنان پدرساالرانه 
وجه عمده داشت و بستر مادي این تغییرات را چهآننیبنیاازفراهم آورد. 

انقالب صنعتی و نیاز به يجهیدرنتپدید آورد تغییر در اوضاع اقتصادي 
تحول و نقطه نیترمهماما ؛ نظم اقتصادي سیاسی فئودالی بودیختگیفرور

، وقوع يدارهیسرماعطف آغاز تحوالت اجتماعی و سیاسی و تثبیت نهایی 
شروع برخی سازنهیزماواخر قرن هجدهم بود که انقالب فرانسه در

در قوانین مذهبی رونیاازو فرهنگیو اجتماعی يهاچالشاصالحات و 
پسو از انقالب فرانسهریتأثبا طالق و خانواده در کل نیز شد. ، ازدواج

خواهانه در افکار و نظریات روشنگرانه، انقالبی، آزادي و برابريبود که ازآن
صنعتی سربلند کردند. یکی از موضوعات مهم این بود که خدا، جوامع 

به شکل سابق در این جوامع دخالت فعالی در هاآنيمذهب و اتوریته
، هايدئولوژیاو کردندینمنداشتند و اعمال حاکمیت هايگذارقانون
و تفکرات انتقادي توانستند از درون جامعه قد علم کنند.نوینيهافلسفه

شرایطی را فراهم کرد که در آن شرح وضعیت نابرابر زنان راتیثتأاین 
ت یافته و خود را نمایان أجر،و یا بیاناتهانوشتهنیز بتواند در قالب برخی 

انقالب فرانسه نگرش ریتأثکند. ولستون کرافت از آن دسته بود که تحت 
را در پیش گرفت و کتاب احقاق حقوق زنان را به نگارشيترمتفاوت
و طرح بحث نابرابري و » زنانيلهأمس«. در اواخر قرن هجدهم درآورد

به ترشیبحقوق قانونی زنان، نقش فرودست آنان در جامعه، روز به روز 
اجتماعی روشنفکرانه مبدل شد. تا اوایل قرن نوزدهم این يهابحثموضوع 

ر فکر داز سوي برخی مردان و زنان روشنيترمتفاوتموضوع از جوانب 
و اشعار و ادبیات زیبرانگچالشاجتماعی، مقاالت و نوشتار يهابحثقالب 

کل در این طوربهدر جامعه بود ظهور کرد. هاينابرابرنوینی که انعکاس 

يهاينابرابرخود به موضوع يهانوشتهدوران نویسندگان بسیاري در 
نوشتن داشتند . گروهی از زنان که تواناییپرداختندیمفقر و ... ، اجتماعی

از این کار براي بیان احساسات و عقاید خود به شکل نوشتن رمان استفاده 
ينیز به شکل رسمی مقاالت سیاسی در زمینهگروهی دیگر. کردندیم

مترقی از دانانحقوق. برخی وکال و نوشتندیمدر قانون هاينابرابربیان 
و ... نیز به این هاروزنامهسیاسیـمقاالت ادبیوکردندیمپشتیبانی هاآن

.پرداختندیممسائل 
،اقتصادييدر پی تحوالت انقالب صنعتی در عرصهوزمانهم

کار مردان به خارج ساختار خانواده نیز در حال تغییر بود به این شکل که 
ینوعبهو زنان بودشدهمنتقلو ادارات و ... هاکارخانهو به از محیط خانه

. مسئول بودنددرواقعر و کارهاي آن و با کودکان تنها بوده و خانوارأسدر 
جا که روابط تولیدي بر مبناي فروش نیروي کار و به از آنحالنیدرع

تحت کنترل کامل قبالًکار کودکان در خانواده که تنهانهشکلی ارزان بود، 
نبود بلکه نیاز سیستماتیک به پرورش این کودکان برايسودآورپدر بود 

در این به نیروي کار آینده در اشکال مختلف به وجود آمد. شدنلیتبد
سوکیبه وجود آمد: از نیز مقطع، دو ضرورت و تضاد براي سیستم نوین 

در خانواده » هاتیمسئولوظایف و «میباز تقسبه يدارهیسرمانیاز و اجبار 
از کودك وجود داشت.يدهندهپرورشزنان و ریمزدبگمردان به شکل 

نیچنهمنیروي کار فراوان و در آن مقطع به يدارهیسرمادیگر سو نیاز 
فروش درواقعبگیر و مزدکارِپیوستن زنان به نیروي جهیدرنتارزان و 

نیز بود و این یعنی بیرون هانهیزمنیروي کارشان در برخی ي»آزادانه«
شدنِختهرسمیت شناخصوصی و نیاز به حدي از بهيآمدن زنان از عرصه

تثبیت یک فضاي خصوصی و قرار دادن زنان در رونیازا.شانعملآزاديِ
تولید و و تا به شکلی رایگان به بازتولید نیروي کار مردان کارهاي آن رأس

یک فضاي عمومی که تنها متعلق به و پرورش نیروي کار آینده بپردازند
و تداوم ر برابر زنان تمرین قدرت آنان ديعرصهدرواقعو ریمزدبگمردان 

تولید و بازتولید يپروسههم تا ؛باشدقدرت آنان بر زنان يرابطه
و هم مردساالري تقویت گرددترنهیهزکمچه سودمندتر و هريدارهیسرما

در کنار مطالبات نوینهاضرورتبنابراین برخورد این ؛ شود، ضروري شد
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در يریگمیصمتبسیار زیادي بر چگونگی ریتأثاجتماعی، 

سرپرستی زنان از کودکان داشت.امر 
و تغییر ساختار يدارهیسرمایعنی نیاز ـ در چنین بستري 

يفکرانهو مبارزات روشنسوکیسیاسی و اقتصادي از 
کار بیرون آمدن زنان منفرد از حصار ـاجتماعی از سوي دیگر

يریگشکلزیادي در ریتأثتوانست جامعهحضور درو در خانه
مشترك زنان و افزایش آگاهی آنان از وضع يهادغدغهگروهی 

د. افکار برابرينیک گروه داشته باشيمثابهبهخود فرودست 
و در این بستر نوین، افتهیگسترشطلبانه در بین زنان توانست 

را پیدا نماید. زیآمضیتبعجسارت به چالش گرفتن قوانین 
مارکسعلمیيهالیتحلهکبودقرنایناواخردرحالنیدرع

موضوعبهآنربطوزنانفرودستیيریشهوعللازانگلسو
فکريتحوالتسازنهیزمتوانستطبقات،وخصوصیمالکیت

بههرچندمطالعاتاین. شودزمینهایندرترکالیرادوترنینو
مطالعاتیتنهاامابودندمحدودخوددورانماديشرایطدلیل
ربطوزنبرستمواقعیيریشهتوانستندانجامسرکهبودند

فضایی که شرح .سازندبرمالرااقتصاديسیاسیساختاربهآن
افکار يریگشکلبسیار زیادي در ریتأثداده شد در کلیت خود 

پرداختن به هدف خاصِازنانه بيهاگروهفمینیستی و 
موضوعات زنان داشت.

زنانی ازجملهنیز یسیگلان» کارولین نورتون«نیبنیادر
در را مپینیکبود که توانایی نوشتن داشت و توانست از این راه

سرپرستی و طالقتا در قوانینبه راه اندازد1839سال 
براي زنان عملی مبارزات سرآغاز. ایناصالحاتی ایجاد کند

او مادرانيهاتالشيجهیدرنتبود. تغییر قوانین سرپرستی 
تقاضاي سرپرستی براي فرزندان تا سن » فرم«ا اجازه یافتند ت

سال را پر کنند و تقاضاي دسترسی داشتن به فرزندان سن 7
توانستیمین حد از تغییر فقط ااما ؛ باالتر را نیز داشته باشند

جا که برآورده کردن (از آنبه زنان طبقات باال فایده برساند
ضاي زن را در تا شاید تقاکردیمشرایطی که این فرم مطالبه 

نظر بگیرند، تنها از سوي یک زن مرفه که داراي نفوذ در میان 
همان از این کمپینو عملی شود)توانستیمطبقات باال بود 

اهداف فردي نورتون و نه تالش او براي يهزیباانگابتدا نیز 
با مردان، بود. هدف او تغییر در برخی » برابري حقوقی زنان«

ق، ازدواج و سرپرستی از فرزند بود که قوانین مربوط به طال
جا که خود پس از ازدواج کرده بودند، از آنایجاد برایش مانع 

اما در پی ؛ بودناموفقی که داشت از حق دیدار کودکان محروم
زنان در اواسط قرن نوزده ياین تالش، جنبش تازه برخاسته

نان نابرابري زيلهأرسیدگی به حقوق قانونی و مسباهدفکه 
سر برافراشته بود، به دنبال گرفتن حق سرپرستی نیز به مبارزه 

له به یکی از موضوعات بسیار مهم در أبرخاست و این مس
براي برابري حقوق زنان مبدل شد. این هاآنکمپین مبارزاتی 

کودکان تا بر مبارزات سرسختانه سرانجام حق سرپرستی زنان 
ز آن سن را پس از سال و حق دیدار کودکان باالتر ا7سن 

يبا انگیزه1873نوزاد طالق به شکل قانون سرپرستی از
1.رسانندثبت به » منافع کودكنیتأم«

قرن بیستم:
تا اواخر قرن نوزدهم کافی شدهانجام، اصالحات شانحامیانوهاستینیفمبراي 

درهاآننیترمهمکه»برابرحقوق«کسببرايمبارزاتبیستمقرنابتدايدر. ندنبود
بسیار زیادي ریتأثاین. بودافتهیشیافزازنانسويازبود،يرأحقکسبسیاسی،يعرصه

در به اوج رساندن مبارزات براي کسب مطالبات زنان و حق سرپرستی آنان داشت. در این 
زمینه بحث این بود که زنان داراي حقوقی نابرابر با مردان و شهروند درجه دوم هستند و 

پرورش کودك را بر عهده دارند يزنان کار عمدهکهنیانیچنهمتوهین به زنان است، این 
مادر است که رشد و تربیت کودك و منافع او را به بهترین يهاتالشو هامراقبتو این 
.کندیمبرآوردهشکل 
بهترمتفاوتمبارزات این زنان فعال، شکلی بیستمقرناوایلونوزدهمقرناواخردر

و افزایش تعداد زنان کارگر بود که مفاهیمی همهاکارخانهیک دلیل آن رشد .خود گرفت
، دستمزد نابرابر با زنانيشدهپرداختکار زنان)، ترنامناسب(کاريو امنیتِچون شرایط

باکارگري پیوسته بودند اما يهاهیاتحادزنان بسیاري به . ساختیممردان و ... را مطرح 
مطالباتانیبابنیز قدرت و فرصت یکسانی با مردان در رابطه آنجاکه در دندیدیمحالنیا

يهادغدغهشرایط زنان کارگر و در نظر گرفتن ریتأثيهجیدرنتو از این نقطهندارند.شان
این زنان از کودکانِ نگهداريِمحل زندگی و رفاه اجتماعی و شرایط سالمت و اقتصادي، 

متفاوتی بر جنبش زنان ریتأثفعال سیاسی زنان قد علم کردند و ياهگروهخود بود که 
2گذاشتند.

کارگري يهاشورشمبارزات و ،رادیکال، انقالبی،در این دوران تفکرات مارکسیستی
واعتصابات،ياتودهوسیعجذبوکارگرييهاهیاتحادرشدو این باعثبسیار قوي بود

کهکارگريحزبو به ظهورشغلی شدهبدوقِحقوشرایطعلیهگستردهيهاشورش
درسیاسیرادیکاليهازشیخرونیاازداشت انجامید.مارکسیسموسوسیالیسمدرریشه

زنان يتوده.بودافزایشحالدرگوناگونيهاعرصهدر) بریتانیاوآمریکا(غربیجوامع
يمنحصر به زنان طبقهسیاسی شدند و جنبش فمینیستی دیگر يهابحثکارگر نیز وارد 

این 3تحول اساسی و مهم براي جنبش زنان بود.کینیانبود. کردهلیتحصمتوسط
ادامه یافت و گرفتن حق سرپرستی در تریشورشو ترسرسختانهبار به شکلی مبارزات این

يهانیکمپمنافع کودکان) از موضوعات بسیار مهم در صرفاً و نه(راستاي حقوق مادران 
سیاسی و ياز جنبش زنان به نام اتحادیهياشاخهبود. هاستینیفمرزاتی گوناگون مبا

گرو شورشینظامشبه، جویانهرزميهاکیتاکتها) به ) (سافراجتWSPUاجتماعی زنان (
ازوقفهیبحمالتوکارهامجموعهاینتمامخود افزوده بودند. ياتودهيهاتظاهراتو 

جنگ روداریگ. در این کردیمواردحاکميطبقهبرزیادييفشارهاگوناگون،جهات
را در صنایع هاآنجهانی اول آغاز شد. رفتن مردان به جنگ باعث شد که زنان جاي 

مسلم با و مهندسی، بانک و ... بگیرند. کار زنان در این شرایط قدرِ ونقلحملسنگین، 
پس از جنگ و بازگشت مردان، زنان و نکهیباا. شدهمراه هارسانهخاطر جامعه و رضایتِ

کار «تشویق به بازگشت به خانه شدند و دولت توسط قانون و تبلیغ متأهلزنان ژهیوبه
بسیار زیادي ریتأثتبعات اجتماعی جنگ درهرحال، اما کردیماعمال زوربهاین را » خانگی

سی گذاشته بود. و تمایزات جنهااستیسچالش گرفته شدن اصول سنتی کار، را در به
آنانبرايراموقعیتیتوانستجامعهپایینطبقاتِزنانِژهیوبهزناندستمزديِکارزمانهم

کهشدباعثامراین. داشته باشندمالیاستقاللمحدوديطوربهبتوانندکهفراهم آورد
قانونازپسمشخصطوربهطالقمیزان. رودباالزنانسويازطالقيهادرخواستآمار

آماردرافزایشاین. بودافتهیشیافزاقبلبهنسبتيریگچشمطرزبه1873سرپرستی
درخواستنفعبهخودبودو دولت گذاشتههادادگاهرويبرزیاديبسیارفشارکهطالق
مبارزاتیيزنان با چنان تاریخچهسرانجام.بودسرپرستیقوانیندربیشتراصالحاتبراي

توانستند تغییراتی را در اصالح قوانین طالق و سرپرستی به نفع خود تحمیل که گفته شد،
انون، ق»عمدهيدهندهپرورش«و » بهترین منافع کودكنیتأم«فاکتورهاي کنند.

بیستمدوم قرن يکه از حدود دههدرآورندرا به اجرا » اولویت مادري«سرپرستی بر مبناي 
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به طول انجامید.دوم قرن بیستم يتا اواسط نیمه

ند اول قرن بیستم جنگ جهانی دوم رخ داد و همانيدر اواخر نیمه
» اصلی«ياز زنان خواسته شد که به وظیفهجنگپس از پایانجنگ اول، 

بسیار قوي بر مبناي نیاز يدیتأکبپردازند. در واقعیت امر این شانيدارخانه
نقش پدري و مادريبا آن بود تاییهاراهبه بازسازي زندگی خانوادگی و 

تشویق شود. در همین حال بر اساس نیاز به بازسازي اقتصادي پس از جنگ، 
که به کردیمرا تشویق متأهلکارگران زن 1950يدههيهاسالقوانین در 

تا نمودیمشان فراهم این امکان را نیز برايحالنیدرعنیروي کار بپیوندند و 
و اهمیت ياهستهيخانه ادغام کنند. خانواده»ظایفو«بتوانند این کار را با 
خشت محکمی در تجدید بناي ساختار ضربه يمثابهبهنقش مادري در آن، 

يبنابراین همان داستان دو عرصه؛ اقتصادي و اجتماعی بوديخورده
جنسیتی بار دیگر مسلط شد تا خانواده را کارمیتقسو خصوصی و عمومی

ير مادري را برجسته و مقدس کند. همانند دو دههتحکیم کرده و تصوی
نقش عنوانبهو حمایت از مادر يآورنان، نقش پدر در خانه، 1930و 1920

و مادري يدارخانهيهادهیا، فیلم و نوشتار و ... همه و همههارسانهاول بود. 
در دشدهیتول. این قوانین توانستند از دانش کردندیمخوب را تقویت 

خاص تصوري طوربهزیرا ؛ نیز به نفع خود استفاده کنندیشناسروانيهعرص
، زیر بند و اساس روشندیدیمترمناسبکه مادران را براي پرورش کودك 

فرویدي و بسیاري يکاوانهرواناز تئوري 1940يهاسالخود را در يفکرانه
ی است... هم داشت وظیفه و نقش مادر استثنایدیتأکدیگر گرفته بود که 

تمام روابط ياولیهيو نمونه...محبوب ءیشنیترمحکمو نیترهیاولچون 
اولویت «بدین ترتیب سرپرستی بر مبناي است.آنازبعديعاشقانه
به مبارزات پرقدرت فمینیستیيهجیدرنتسوکیاز کهیحالدر، »مادرانه

،سیستم حاکممنافع و نیازِبود، از دیگر سو اما توانست در راستاي نفع زنان
ساز شده و شکل بگیرد.هم

این تصورات و فرضیات مادرانه براي حق سرپرستی براي چندین دهه به 
توانندینمخوديخودبهاصالحات قانونی که جا اما از آن؛ قوت خود باقی ماند

يستیزانهزنيزندگی واقعی افراد را متحول کنند و قوانین و اصول نانوشته
، شدن هستندچنان در حال زندگی و تقویت در دل جامعه همفرهنگ حاکم 

به زنان کهیدرحالیعنی ؛ کردیماولویت مادرانه نیز براي زنان دوگانگی ایجاد 
. کردیمجنسیتی را نیز مشروع و تقویت يهانقش، دادیمحق سرپرستی 

تنهانه»دریتما«است. این »ماهیت بدن زنان«که گویا مادریت، ياگونهبه
بلکه گذاشتیمهاآنیک مسئولیت نابرابر را به لحاظ قانونی بر دوش 

که گویا زنان باید بیشتر فرزندداري کرده و باید بهتر دادیمنشان گونهنیا
طبیعی وصل به طوربهبتوانند نسبت به مردان آن را انجام دهند، زیرا کودك 

مادر است.
که در جامعه به وجود آمده بود شرایطی تناقضاتیعوامل و حالهردر

، از دل این شرایطرا فراهم نمود که سیاست را واداشت تا با چرخشی دیگر
قراربهکرده و منافع خود را مستحکم کند. این عوامل يکاردستقوانین را 

:زیرند
، توازن اقتصادي و 1970دهه يهاسالکه گفته شد در طول طورهمان-1

با بود. زنان بسیاري به کار خارج از خانه پرداخته و افتهیرییتغسیاسی خانوار
خواستار گرفتن از مبارزات رادیکال موج دوم جنبش فمینیستی، ریتأث

خانه بودند.تساوي جنسیتی در محیط کار و
ي. در دههباالبوديریگچشمطرز به1960دهه يهاسالآمار طالق در -2

امري اصالً شکسته شد، چیزي که قبل از آن هفتاد قرن بیستم تابوي طالق

حفظ نهاد خانواده بسیار نظرنقطهازيدارهیسرماعادي نبود. این براي دولت 
بود.کنندهنگران

شدیمبیشتر آمدندیمتعداد کودکانی که خارج از ازدواج به دنیا زمانهم-3
ا حاصل درصد کودکان به دنیا آمده در آمریک40حدود 2007و تا سال 

نیز در معرض توجه نکردهازدواجبنابراین حقوق و وظایف پدرِ ؛ ازدواج نبودند
بر نکردهازدواجبود تا حق پدر يابهانهتنهانهله أبیشتري قرار گرفت. این مس

حالنیدرعگیري شود، بلکه از قبل توسط دولت پیتريجدفرزند بسیار 
، از شدینمپرداخت هاآناري از کودك را که توسط بسیيهنیهزکمکبتواند 

یمآمار دولت نشان «در آمریکا دولت را کاهش دهد. يبگیرد و هزینههاآن
در زمان رندیگیمدولتی ينهیهزکمکصد زنانی که در70باًیتقرکه داد
دولت که يآگاهانهبودند. در طول همین اقدامات نکردهازدواجشدن داربچه
به هاآنسرپرستیِحقِ بهبه حمایت از فرزندان را اجبار پدرانيلهأمس

به ترویج و گسترش یروزافزونطوربهو قوانین هادادگاهکودك گره زد، 
سیاسی که به حقوق کامالً جایی هحقوق پدران مجرد پرداختند. این جاب

بهترین منافع نیتأم«يکاوانهروانداشت ریشه در تئوري دیتأکپدران مجرد 
به لحاظ مالی مسئول هاآنکه کردیمنداشت بلکه سیاست ایجاب » کودك
4».باشند

دنبال بهنیز که به لحاظ سیاسی فعال بودند بهگراجنسهميهازوج-4
يخانواده«کهنیارسمیت شناساندن خانواده خود بودند و تحقیقات نوینی از 

دارد را رواج و پدر یا مادر غیر بیولوژیک چه حقوقیگونه استچه»سالم
گرویدند که مفاهیم نوینی را در سونیابنابراین تعاریف و معیارها به ؛ دادند
سرپرستی از فرزند ارائه دهند.يبر سر آیندهيریگمیتصميعرصه

کودك است چرخ به بهترین شکل به نفعچه چیزي کهنیاتصمیم بر -5
به هادادگاهرا از يریگمیتصميدیگري نیز خورد. زمانی که دولت پروسه

طوربهمنتقل کرد. چیزي که حضور در آن در بسیاري جاها » دفاتر مشاوره«
نهایی بر سر يِریگمیتصميمثال در بریتانیا اکنون یکی از الزامات پروسه

براي رسیدن به آگاهانهيانهیزمشیپسرپرستی و شاید بتوان گفت 
.استسرپرستی مشترك 

نیاز (نوین يهاضرورتدر خانواده بر مبناي هانقشتقسیم بیترتنیابه
، تناقضات اجتماعی حاصل از اولویت مادر از سوي دیگر) به سوکیسیستم از 

ماهیت خود را کهنیارفت که شکل دیگري به خود بگیرد در عین سونیا
حفظ کند.

خنثا:ـ قوانین جنسیت
و منافع کودكبهترین «انتخابی بر مبناي بازنگري در مفاهیم .1

»:عمدهيدهندهپرورش
در برخی که از اواخر قرن نوزدهم نرم غالب » اولویت مادري«سرانجام 

- جنسیت«به نفع قوانین 1970يتا اواسط دههبودکشورهاي غربی 
ازاین به این معنا نیست که این اولویت از بین رفت بلکه تغییر کرد. »خنثا

تنها با اتکا به اولویت مت رفت که دیگر تعیین سرپرستی به این سپسنیا
نیتأم«جنسیتی نباشد بلکه بر اساس بازتعریفی از اصطالحبهمادر و یا 

» بهترین و عمده«، این »عمدهيدهندهپرورش«و » بهترین منافع کودك
بلکه بر این مبنا کنندینمبرتري مادرانه را القا لزوماً د که نباشياگونهبه

دي (پدر یا مادر) که قادر است بیشترین خدمت را به که هر فرهستند
بهترین گزینه باشد.،ارضاي نیازهاي کودك نماید

پرورش کودك را ياین استاندارد اهمیت کار عمدهدر ابتدا باید گفت 
. در دنیایی نابرابر که آوردینمحساببهدهندیمزنان انجام معموالًکه 
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بین زن و مرد، کارمیتقسوجودي زن و گرانه از نقش و ضرورتتعاریف ستم

نابرابري جنسیتی هنوز سر جاي خود فرهنگ و اخالقیات و تعاریف مبتنی بر
باً یتقرهاآن. سنتی خود را باید ایفا کنند»مادري«هستند، زنان هنوز نقش 

هابچهکنند، یدهسازمان. بپزند، بشورند، هستندکارهاتمامبه انجاممجبور
را هاآنیو اجتماعبازي يهابرنامهمدرسه کنند، يپوشانند و آمادهرا لباس ب

واقعی جامعه چنین فشاري طوربه... . این در حالی است که تنظیم نمایند و
.گذاردینمرا بر روي مردان 

در نظر قضات شخصی و تفکرات تصمیمات ریتأثنقش و کهنیادوم 
بر مبناي تصورات ذهنی و یک قاضییعنی زمانی که ؛ شودینمگرفته 

بخواهد تشخیص ، و مرد و ماهیت آن داردخود از نقش زنکه ی یباورها
اگر پدر درآمد باالتري مثالً؟!بهتر یعنی چه چیزي و چه کسیبدهد که 

تریمذهبپدر باشد، دارخانهازدواج مجدد کرده و همسر او پدر ،داشته باشد
قاضی مالك نظرازتواندیم، مرد ...و لزبین شده باشد مادر مثالًیا باشد،

جا که بسیاري از آنکهنیادیگر توجهقابلمهم و ينکتهباشد.» بهتر بودن«
تواندیمیراحتبهبنابراین تمایل قضات کنندیممادران در خارج از خانه کار 

. کافی است پدر کارهاي دهدیمبه سمت کارهایی جلب شود که مرد انجام 
شدهفیتعربیش از نرم اصطالحبهو نسبت به حد عادي مردانبیشتري را 
انجام داده به زنان است (!) هاکمکاصطالحبهکه شامل برخی براي مردان 

یمیراحتبهعمده بوده است يکنندهمراقبتمادري که همنجایاباشد. در 
5حق سرپرستی را از دست بدهد.تواند

را »بهترین فرد«د این است که بتواند مندارد نیازاین استانکهنیاسوم 
بنابراین باید طبق اصولی که معرفی کرده بر نظرات ؛ سرپرست کند
شناسان اتکا اجتماعی و جامعهمددکارانشناسان، چون روانمتخصصانی هم

تا حق کندیمبراي زنان مانع ایجاد یراحتبهاست و برنهیهزله أکند. این مس
این زنان هستند که بعد از طالق به لحاظ معموالًرا خود را از دست بدهند زی

کمک دولتی نیز در این زمینه یا کهنیاژهیوبهمالی در رنج خواهند بود. 
شده است. آمار و ارقام محدودتروجود ندارد و یا در برخی جاها بسیار 

، توقپارهو یا شاغل دارخانهمادران ژهیوبهکه مادران دهدیمنشان هادادگاه
طوربه. اندشدهدولتی متحمل يهاکمکرا در اثر قطع هاضربهنیدتریشد

تعداد زنانی که در مبارزه براي انگلستاندادگستريطبق آمار وزارت مثال 
شان بدون وکیل هستند به فرزندانیابیدستکسب حق سرپرستی و یا 

یش درصد افزا66حدود هانهیهزکمکنسبت به زمان قبل از قطع این 
)2014ژوئن 23تلگراف، ي(روزنامهوار داشته است. جهش

چه کسی کهنیاله مهم دیگر این است که در کشاکش نبرد أمس
این مردان هستند که در دنیاي براي سرپرستی کودکان است،»ین فردبهتر«

قدرت کنند. زمانی که زنی حق يمعاملهتوانندیمکنونیمردساالر
تواندیماما تمایلی به این کار نداشته باشد، حتا رد و مخواهدیمسرپرستی 

وچانهچک، قدرت فرابخواندعمد زن را به نبرد بر سر گرفتن این حق طوربه
کمتري را در حمایت از ياش را باال برد به این نحو که پول و هزینهيهایزن

فرزندان بپردازد تا در ازاي آن، حق را به زن بدهد.
»:تركسرپرستی مش«.2

، توانست به ظهور »خنثاـجنسیت«جایی تاریخی به استانداردهاي هجاب
همان درواقعنجامد که ابراي سرپرستی بیيزیربرنامهنوعی دیگر از 

یتانیا و یا دیگر کشورهاي در بر،است. این نوع» مشتركسرپرستیِ«
ا در امردیگینمقرار مورداستفادهنرم صورتبهاروپایی هنوز يهپیشرفت

يدارد. مفهوم سرپرستی مشترك در ابتداي دههيترمرسومآمریکا فرم 

کارشناسان سالمت روان نیچنهماز پدران و ياعدهبود که از سوي 1970
شان پدرانه را با فرزندانيکه تمایل داشتند بعد از طالق رابطهریشه گرفت

وم شوند فقط به مخالف بودند که از حقوق پدري محرشدتبهادامه دهند و 
و مقاالت بسیاري هارسالهاین مفهوم توسط .اندگرفتهاین دلیل که طالق 

از اجراي سرپرستی مشترك را براي يشماریبحمایت شد که در آن فواید 
دیتأک. این رساالت و مقاالت کردیمجامعه، والدین و فرزندان توصیف 

عاطفی و يو رابطهنداشتند که به دخالت و خدمت پدران در رشد فرزندا
يهانقشکهنیانیچنهماست. شدهدادهبهاکموابستگی فرزندان به پدران 

که ییهاخانوادهدر خصوصبهتغییر کرده است هاخانوادهجنسیتی در میان 
یعنی مردان نیز ؛ کنندیمزن و مرد در آن در خارج از خانه کار يهردو

یمو فرزندان نقش خانهکارِبه مربوط يهاتیمسئولبیشتر از قبل در 
6.رندیگ

، شودیماغلب از سوي مردان حمایت اتفاقاًکه یدهسازماناما این نوع 
همتنهانهنشان داد که شدنی نیست و به ضرر زنان است زیرا زنان در عمل

چنان زمان بسیار بیشتري را نسبت به مردان در کارهاي مربوط به خانه و 
بلکه به لحاظ مالی بسیار زیان خواهند دید. کنندیمپرورش کودکان صرف 

طوربهکودك موجود در جامعه، يهانرمواقعی و کارمیتقسبا توجه به 
اما این در حالی است گذراندیمبیشتر وقتش را با مادر خود يریناپذاجتناب

طور دوگانهمربوط به حمایت از کودکان در شرایط سرپرستی يهاکمککه 
تنها سرپرست تیدرنهادر واقعیت امر کهیدرحالاهد بود و مادردیگري خو

تنها سرپرست است قانونیطوربهاست، کمک کمتري را نسبت به مادري که 
7.کندیمدریافت 

از سوي مرد در طول ازدواج موضوع مهم دیگر این است که زنانی که 
مشترك در امر سرپرستی (یدهسازمانبا چنین ، اندبودهمورد خشونت 

زیرا که شوهر سابق اوخواهند بود، هاخشونتچنان در معرض این همبودن) 
در هاآنبا براي اجراي سرپرستی مشترك فیزیکی قرار است طوربههنوز 

اید گفت این درست است که در فرهنگ موجود بد.ارتباط نزدیک باش
کنندیمتلقین هاآنبه زنانبرهستند که با فشار آوردن ییهاشهیکلهمواره 

زنان است. این نرم يکه گویا رسیدگی به هر جنبه از زندگی کودك وظیفه
ازریغاست که اگر زنی شدهنهینهادو چنان درون زنان کندیمچنان عمل 

عمل کند احساس گناه و عذاب وجدان او را راحت نخواهد گذاشت و یا آن
خود را يهاخواستهتمام که حاضر است دهدیمقرار ریتأثچنان او را تحت 

بنابراین ؛ (البته اگر داشته باشد!) قربانی نیازها و پیشرفت فرزندش نماید
بلکه هم زن و هم مرد را داندینمزن ياستانداردي که این کار را وظیفه

جنسیت«اما استاندارد ؛ به نظر خوشایند استداندیمبر سرپرستی »محق«
جنسی دارد و يربطی به از بین بردن کلیشهنیز به معناي واقعی نه»خنثاـ 

آن این يکه از هر روزنهياجامعهبطی به ادعاي برابري حقوق. در رنه حتا 
چنان نقش زن را مادري دانسته و و همشوندیمتولید و بازتولید هاشهیکل
خارج از خانه و يدر مورد زنانی که در عرصهتاکه کنندیمتبلیغ ياگونهبه
و مادرتموضوع تنهانه، اندبودهموفق شودیمتلقی »مردانه«کارهایی که یا 

زنی مدرن و يچنان برجسته است بلکه همین را نمونههمهاآنيدارخانه
عمل کند.»خنثا«تواندینم، این موضوع هرگز دانندیم»کارههمه«

بر قوانین سرپرستیتئوریک فمینیستی معاصريکردهايرو
يلهأبه مسفمینیستی تئوریک کرد روي4عمده طوربهمعاصر، در عصر

پس هابحثاین . نابرابري جنسیتی و چگونگی تعیین سرپرستی موجود است
خنثا و تغییر جهت در تعیین سرپرستی ـمعیارهاي جنسیتشدنمطرحاز 
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رسمی که حقوقیهاينابرابريغیررسمی وهايدر کلیت خود، بحث برابري

موج دوم مطرح شده بود؛ و يهاستینیفمقرن بیستم توسط 60ياز دهه
و هاچالشکه همواره نقطه شروع » برابري قانونی«در راستاي مفهوم 

کرد، همروي4مبارزات زنان بود به میان آمدند. از این زاویه یکی از این 
حق نجایاحقوق زنان و مردان، در يچنان به برابري قانونی در زمینه

دارد (فمینیسم لیبرال)؛ و در مقابل، سه رویکرد دیگر هر دیتأکرستی، سرپ
است آلترناتیوي در رابطه با درصددفکري خود، يیک با توجه به فلسفه

قوانین تعیین سرپرستی يخاص در زمینهطوربهو »برابري قانونی«بحث 
ارائه نماید.

:کرد لیبرال فمینیستیروي
گاه زنان به این دلیل در جايکه است اینهاستینیفماین درك 

. اندگرفتههاآنحق انتخاب را از زیآمضیتبعفرودست هستند چون قوانین 
زیرا با اعمال استکرد مناسب هدف و رويهمواره برابري در قانون رونیازا

به زنان توانیم، هم کندیم(برابر) نگاه چشمکیقانونی که به زن و مرد به 
کنندیمتخاب و انجام کار داد و هم فاکتورهایی که افراد را مجبور انياجازه

سنتی نابرابر جنسیِيهانقشو هاشهیکلخاطر جنس خود مطابق با به
موجود رفتار کنند را از بین برد. استداللی که امروزه لیبرال فمینیسم ارائه 

از نظرفصر، برندیماگر افراد در یک موقعیت به سر این است که دهدیم
برخوردي یکسان شود.هاآنشان چیست، باید با جنس و یا جنسیتکهنیا

انین و وکه قمعتقد استحق سرپرستی، لیبرال فمینیسميزمینهدر 
زیرا در غیر این د نمعیارهاي تعیین سرپرستی نباید مبتنی بر جنسیت باش

و انجامدیماندکردهکه زنان را فرودست ییهانقشصورت به تقویت همان 
در این زمینه ابتدا باید گفت 8خنثا هستند.ـخواهان قوانین جنسیترونیازا

که بر روي زنان و مردان »برابر«یا »خنثا«معیارهاي قوانین و قدر مسلم این 
طبقاتیواقعی و در مناسبات درون جامعه در طول تاریخ جوامع طوربه

متفاوتی دارند.راتیتأث، اندبودهابرابردو گروه متفاوت و نيمثابهبهرمردساال
در سیستمی که بر مبناي نابرابري، سرکوب، ستم و استثمار ساخته شده و 

تواندینمموجودیت یابد، برابري صرف در قانون تواندیمتنها بر همین اساس 
آنچهکنونی بین زن و مرد و يهشدنهینهادگرانه و نابرابر روابط ماهیت ستم

زندگی عملی و در درون جامعه در حال انجام است را تغییر دهد. را که در
این تفکر به موضوع مردساالري سیستماتیک و رسدیمبه نظر کهنیادوم 

که باشند) توجهی در هر موقعیت اجتماعی(تضاد خاص بین زن و مرد 
به اش گویا تنها موقعیت اجتماعی، اقتصادي و قدرت است.لهندارد، بلکه مسأ

در یک موقعیت و هستند زنان و مردانی که کهین دلیل معتقد است هم
و موقعیت مالی و اجتماعی اندطبقهدر یک مثالً(برندیمشرایط به سر 

اما سوال این است ؛ متفاوت نگریستهاآنیکسان دارند) و بنابراین نباید به 
یمبا درکی که لیبرال فمینیست پیش (که اگر زن و مرد در یک موقعیت 

مثال زن در زمان طالق از موقعیت مالی و شغلی طوربه) نباشند چه؟! گذارد
با قانون و ... بیشتر باشد...، یزنچانهبرخوردار باشد و قدرت مرد در يترنییپا

! دادن حق برابر براي سرپرستی با این استدالل ؟باشد»دارخانه«اصالًیا زن 
به تواندیم..، در بهترین حالت تنها که اگر زن و مرد در یک موقعیت باشند.

زنانی که در یک موقعیت با مرد نیستند تنهانهحال اقشار معینی مفید باشد. 
را براي آنان، » حق سرپرستی«داشتن درواقعرا در بر نخواهد گرفت بلکه 

کهآنجاازنیچنهم. شناسدینمحال در هر موقعیتی که باشند، به رسمیت 
در میان اتفاقاًجامعه (که تاروپوددر شدهنهینهادساالر مناسبات قدرت مرد

) که هرگز ردیگیمبه خود يترانیعرو ترخشناقشار پایینی جامعه اشکال 

که باشند، از موقعیت یکسانی ياطبقهدر هر و مرداجازه نخواهند داد زن 
؛ چه آگاهانه و چه آوردینمحساببهبرخوردار شوند را در واقعیت امر 

.کندیمحقوقی و موقعیت فرودست زنان را تضمین تداوم بیناآگاهانه

9:خواهانهکرد تسلطروي

زنان آزار جنسی (1979زمانی که اولین کتاب کاترین مکینون در سال 
و کرد لیبرالی فمینیستی مختلفی از روييهايتئورشاغل) منتشر شد، 

زنان و مردان در کل این بود کهدرهاآن. بحث کردندیمانتقاد برابري قانونی 
برابري در قانون باعث دو موقعیت اجتماعی متفاوت و در حال حاضر نابرابرند. 

که تفاوت بین زن و مرد بتواند توجیهی براي فرودستی زنان نسبت شودیم
زیرا اجتماعی ساخته شده را توجیه کندطوربهيهاينابرابربه مردان باشد و 
يهااهرمهم چون ماندهعقبکه سنن و افکار ردیگینماین را در نظر 

فشاري درون جامعه علیه زنان عمل کرده و مانع ارتقاي آنان و یا همان قرار 
نظریات این دسته تالش داشتند تا رونیازا. شوندیمگرفتن در موقعیت برابر 

ان در این می. پیش گذارندقانونیبرابريِنوینی را در راستاي جایگزینی با 
کرد تسلطکردي را ارائه داد که به رويخاص رويطوربهمکینون بود که 

به کار گرفته شد. هاستینیفمتوسط دیگر بعدهاخواهانه معروف است و 
تفاوت بین زن و مرد بحث مکینون و طرفداران این نظریه این است که 

طور بهعمومی و کارهاي مربوط به آن)ـ خصوصیيحوزهدرمثال طوربه(
که بر آن مبنا شودیمدارد تعریف به شکل سیستماتیک طوريو اجتماعی 

و زنان و کارشان به موقعیت گرفتهقرار»قدرت«رأسمردان همواره در 
کارهاي بسیار کهیدرحالاندشدهکشانده ارزشکمو ارزشیبو فرودست 

بین زن و اول باید قدرت جهیدرنت. دهندیمبیشتري نسبت به مردان انجام 
د ند که قدرت زنان را باال برنمرد به حد تعادل برسد و قوانین باید طوري باش

قانون سرپرستی نیز باید به نفع زنان رونیازاد.نیعنی به نفع زنان نابرابر باش
10باشد.

بر نابرابري قدرت است و به دنبال قوانینی کرد این رويبنابراین تمرکز 
با کهبیترتنیابهبه مردان افزایش دهد. است که قدرت زنان را نسبت

آن تعریف غلط و نابرابر نتواند شکل بگیرد و قوانین به نفع زنان، یدهسازمان
قدرت به حد گاه زنان را از موقعیت فرودست تغییر دهد، به این شکل جاي

گاه اجتماعی یکسانی قرار گیرند.زنان و مردان در جايوتعادل برسد 
د تحلیل خود دلیل فرودستی زن را ساختار مردساالري مکینون در مت

و به نکات درستی مبنی بر ناکارآمدي برابري داندیمقدرت مردان) ي(سلطه
جاي پرداختن به و تحلیل در آناما ؛ کندیمقانونی و حق اولویت زنان اشاره 

خود چه تعریفی دارد و به چه منظور و با چه کهنیا، »قدرت«از این 
جامعه از یدهسازمانبا قوانین و يارابطهو چه استگرفتهشکلسمی مکانی

هر نظر دارد، بسیار خالی است. دلیل فرودستی زنان این نیست که از 
قدرت «يدسترسی به ساختار قدرت محروم شده و از این منظر زیر سلطه

بر گاه قدرت برافقط کافی است به جايجهیدرنتو اندقرارگرفته» مردساالري
و نوع کارشان نتواند صورت گیرد. هاآنتا تعاریف مردساالرانه از بازگردند
هشکل بگیرد که برخی بر برخی چیرتواندیمتنها زمانی » قدرت«ساختار 

ساختار قدرت را در خود داشت. اگر از همان ابتدا توانینمگی یابند و 
ساختار طبقاتی گرانه نشده بود، ار اقتصادي جامعه، ستم و استثمارساخت

نظمی به وجود نیچننیاو نیاز به وجود نابرابري در تداوم گرفتینمشکل 
؛ ساختار قدرت مرد بر زن (مردساالري) نیز در راستاي آن وجود آمدینم

قوانین براي حفظ و تداوم آن گونهنیانیازي نیز به برقراري رونیازانداشت و 
ابر به نفع زنان در بازگرداندن بخشی قوانین نابراعمال نبود. درست است که 
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، در تغییر موقعیت مادي زندگی و درنتیجه ارتقاي فکر و جسارت از حق آنان

، از خود چه انتظاري دارند و افق نندیبیمخود را چه کهنیاعمل آنان و 
؛ مردساالر ضروري استيدر یک جامعه؛ کندیمشان چگونه تغییر انتظارات

قادر به از بین بردن روابط قدرتی خوديخودبهنفع زنان اما این قوانین به 
طبقات و روابط تولیدي مبتنی بر مالکیت به وجود يسلطهيهجیدرنتکه 
شان، نخواهند بود.زنان از موقعیت فرودسترها کردنو آمد

زنان (هدونیک):حس رضایت و خوشبختیکرد مبتنی بر روي
بخشلذتزندگی«نامبااشمقالهدروسترابینکه توسطنظریهاین

. به این داندیمقبلی يگزینی بر دو نظریهخود را جاي11شدمعرفی»زنان
خواهانه و لیبرال فرض را بر این دارند که رویکرد تسلطدیگویمشکل که 

یک فرد مجزا و يمثابهبهمستقل بودن و یعنی ینوعبهگویی انسان بودن 
فیزیکی و اجتماعی زنان از يتجربهکهیالدرحمند عمل کردن. قدرت
که نسبت به مردان شودیمجنسی، حاملگی و مادري کردن باعث يرابطه

ینمبنابراین ؛ کمتر مستقل، بیشتر وابسته و داراي احساسات متفاوت باشند
منظور به قدرت رسیدن و یا در شرایط (گفت استقالل بیشتر داشتن توان

به نفع زنان است.با مرد قرار گرفتن)حق انتخاب و کار برابر
این است خاص يدر این زمینهفمینیسم هدونیک و طرفداران آنبحث 

است، بخشی به توجهیبکه اگر سیستم قانونی به احساسات و روحیات زنان 
از کهنیاشان و که خود زنان در بیان احساسات و مشکالتگرددیبرماین 

. این نظریه معتقد است که حس مملو از اندناتوانبرندیمچه چیز لذت 
شان و حتا احساس خشمهادغدغهو هاینگرانعشق زنان، هویت، ارتباط، 

در کهآنجاازاست شانیزندگاحساسات نیتريقوشان از نسبت به فرزندان
مراقبت يشکل غالب و فراگیر، این زنان هستند که همواره کار عمده و اولیه

؛ ، چه در خارج از خانه شاغل باشند و چه نباشنددارندعهدهر از کودکان را ب
منفی جدایی از فرزندان قرار راتیتأثبنابراین بسیار بیشتر از پدران تحت 

21خواهند گرفت.

هدونیک این است که کیفیت زندگی زنان را يهاستینیفمهدف 
و یعنی حس رضایت و خوشبختی زنان را افزایش و حس رنج ؛ افزایش دهند

بنابراین معتقدند که براي این کار باید روایت ؛ ناراحتی آنان را کاهش دهند
و دید یا رنج شان را در نظر گرفتاحساس رضایت،،هادغدغهخود زنان از

از راحتی و لذت و یا درد چه بیانی دارند و بر مبناي آن براي تغییر هاآنکه 
(آکادمیسینا اقشار دانشگاهیِ بر این است تهاآنتمرکز قوانین اقدام نمود.

فمینیست را تشویق کنند زمان بیشتري را براي به بهترین شکل توصیف ها) 
کردن زندگی احساسی و عاطفی زنان عصر کنونی صرف کرده و با استفاده از 
این روایات پیشنهاداتی را در رابطه با چگونگی تغییر در قوانین ارائه نمایند.

کهشوداعمالقانونیروشکهاستاینکردويراینطرفدارانحلراه
يدرجهدربتواندوبگیردبردرراهاآنمنافعوزناناحواالتمستقیمطوربه

ازودهدافزایشرادارندآنچهاززنانرضایتوشاديوخوشحالیحساول
که شکل دانندیمل آروشی را ایدهنیبنابرا؛ کندجلوگیريهاآنرنجودرد

نتی اولویت مادري را در نظر بگیرد و شامل فقط کودکان در سنین س
13.ردیبربگکل فرزندان در هر سنی را در طوربهحساس نبوده و 

حملهکه به عالیم بعد از بیماري و ماندیممثل این قاًیدقاین استدالل 
شناسایی ویروس و از بین يجابهمثال ویروسی به فرد نگاه کنیم و طوربهي

کهنیاردن آن، از بیمار بپرسیم که چه حسی به آن وضعیت دارد و ما براي ب
به او مرفین بخورانیم و اگر او این را مثالًچه کنیم. ،اش را بهتر کنیمحس

آن بیماري ارائه دهیم و حلراهعنوانبهدوست داشت، خوراندن مرفین را 

ه زنان قرار است در این کآنجاازمثالًیا .کاري به ویروس هم نداشته باشیم
سیستم طوري اجتماعی شوند که در انجام کارهاي مربوط به مراقبت و 

»حس«را داشته باشند، »راحتی«بیشترین .داري..پرستاري، بچه و خانه
. اندراحتکنندیمنیز همین خواهد بود و با انجام این کارها فکر شانياریبس

اجتماعی و خارج از يهاعرصهدر ، شرکت »عادت«سپس به دلیل عامل مهم 
يبرامعینی است، يهاییتواناو نفساعتمادبهکه نیازمند ابراز وجود، ياخانه
خواهد بود. این درست است که زنان در بیان »ناراحت«کاري سخت و شان

یک گروه سرکوب يمثابهبهچون در طول تاریخ اندناتوانشان احساسات
م است که علت درد و رنج را درست شناسایی کنیم و اما آیا این مه؛ اندشده
و این جهان چیست یا این هاآنوجودي » حقیقت«بگوییم که هاآنبه 

زن فرودست و يمثابهبهندانند که هاآن؟ حتا اگر ندیآیمها از کجا » حس«
طور دیگري باشد و قادرند تواندیمشان ، ندانند که وضعیتاندشدهسرکوب 
، بدون ستم و استثمار، متفاوتکامالً مناسباتی در خود،يت آگاهانهبا مبارزا
هاآنطلبانه و رنج حاصل از گرانه و سلطهتعاریف و روابط ستمهرگونهبدون 

آنچهنوع بشر آنان را به يمثابهبهآیا این مهم است که ؛زندگی کنند
!م؟هستند آگاه سازیاشستهیشا

:ستیکرد فمینیستی پراگماتیروي
معتقد کردي که روي14کرد توسط مارگارت رادین ارائه شد.روياین

ساخته شده به دست بشر همواره داراي محدودیت هستند يهايتئوراست 
و ما هرگز قادر نخواهیم بود تصمیم بگیریم که در دنیاي واقعی چه چیزي 

در . یک پراگماتیست مدعی است هدف یا تمرکز خاصی دهدیمجواب 
کردي را که در همان موقعیت مشخص رويو هر نداردو مبارزه سیاست

کردن بالفاصله باشد را مطلوب، مفید و ضروري شیآزماقابلجواب دهد و 
بخواهدکهنیاتااسترییتغقابلوموقتحقیقت،کهاستمعتقد. اوداندیم

هاکانموشرایطهمهبرايمناسبراآنبتوانديانخبهفردکهثابتمعیاري
.باشدکندکشفانتزاعیتفکراتدرونازو

واقعی نداشته یحلراهشدهانجامحالتابهيکارهاراهکه تمام آنجااز
این است که هیچ استراتژي مطمئنی وجود هاآنيبندجمعاست، بنابراین 

ییجادرخیلی خوب کار کند ولی ییجادرکردي ممکن است ندارد. روي
که عواقب هر کاري در کرد باید بر این تمرکز وباشددیگر به ضرر زنان

واقعیت عمل آن چیست و این تنها با نگاه مجزا به هر مورد خاص عملی 
است.

يانتخاب استانداردي براي حق سرپرستی ربطی به ارائهاز دید این گروه
ندارد بلکه باید بتواند بیوغربیعجاي »پیچیدن نسخه«یک تئوري و یا 

و در هر واقعیمشکالت در دنیاي گويپاسخباشد که کارهاراهاز يامجموعه
زنانی که تا به زمان طالق نیازهاي. شرایطی که در آن هستندشرایط خاص

شان وقت و انرژي زیادي چه به لحاظ عاطفی و چه ... در روابط با فرزندان
راقبت عاطفی و نقش آن در ميرابطهيلهأشود، مسنیتأماندکردهصرف 

اولویت بر جنس خاصلزوماًکودك در بسیاري موارد در نظر گرفته شود، اما 
ارائه حلراهبلکه بسته به شرایط خاص نباشدو مبتنی بر یک قانون خاص

.دهد
ها و ... »نیاز«و »واقعی«و آن دنیاي »شرایط خاص«باید پرسید که این 

؟ این اندشدهساختهچگونه دارد خود دیتأکهاآناي که یک پراگماتیست بر 
اما دلیل این خاص ؛ خاص نگاه کردطوربهدرست است که به هر واقعیت باید 

تاو متدهاي خاص و متفاوت به کار بردن این است هالیتحلنگاه کردن و یا 
رهایی حلراهيبتوان به بهترین شکل قادر به کشف حقیقت آن و ارائه
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ا نوع بشر بيمثابهبهان زنتمام ی که در آن رهایبخشی براي آن شد

یمو یا نوع فرهنگی که او را به بند ملیت خاص چوناصطالحبهمعیارهایی 
بلکه معیار رهایی، از بین بردن هر نوع رابطه و یا شودینمتعیین کشد

. موضوع این است که ما در حال حاضر در قوانین ستم و استثمارگرانه است
در کهمیبریمگرانه و استثمارگرانه به سر تمطبقاتی با ماهیت سجهان 

که مناسبات و ياجامعهدر جوامع گوناگون اعمال آن اشکال مختلف دارد. 
گرانه در کلیت خود باقی است عدم اولویت زنان یعنی تمایزات نابرابر ستم

این اولویت، با در خود ماندن و با ماندن در کهنیا.حقوقی آنانتضمین بی
گرانه را نابرابر ستميهاعرصهبه شدنلیتبدن و مناسباتی، بستر چنین جها

که به آن پرداخته خواهد شد.مهیا خواهد کرد بحث دیگري است
يهاستینیفمسو با دیدگاه همتیدرنهااین دیدگاه که به لحاظ فلسفی 

رغم ادعاي خود هم هدف و هم تمرکز خاص دارد به این ، علیاستهدونیک 
تضادي واقعی و جدي با امکان تغییرات رادیکال انقالبی در شکل که در 

که حقیقت را مخدوش کرده و افق مبارزات و آنجااجتماع قرار دارد، از 
هاآنبه تواندیمکه هست و آنچهزنان را به راضی بودن به هر يهاخواسته

داده شود، فرومی کاهد.

قوانین سرپرستی از فرزند در ایران:يتاریخچه
از زمان تدوین قوانین، مفهوم حق سرپرستی از فرزند براي زنان در ایران 

. قوانین اندکردهدین اسالم و متون فقهی آن فرموله آنچهمطابق است با 
توانایی عملی، شایستگی اخالقی، عقل، «شرعی و مدنی ایران پنج شرط 

ه زن یا را براي تعلق حق حضانت ب»اسالم و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر
کودكکهیزماندرکه ندیگویم. استدالالت این قوانین انددانستهمرد الزم 
کهو در دورانیبر پدر استنیاز دارد مادر مقدمو شفقتمواظبتبیشتر به

از دید تفکر ایدهاست. پدر مقدماوستاز نگهداريترمهمکودكتربیت
هماهنگی با ياگونه«له أاین مسهبی آلیستی و قوانین ارتجاعی و مذ

دست بوده ونام دارد زیرا توانایی زن در پرورش و تربیت طفل»طبیعت
... که از هیچ ایثاري در ه استآفرینش براي خلقت انسان، بطن زن را برگزید

درواقع تنها علتی که زنان را واجد شرط یعنی ؛ رشد و کمال او دریغ ندارد
اجبار طبیعت است و تنها این توانایی است که ینوعبهکندیمتوانایی عملی 

زن جزبهتوانینمرا برآورده سازد و » مواظبت و شفقت«نیاز به تواندیم
شرط عدم ازدواج که تنها مختص جزبهحالنیدرع.دیگري داشتيگزینه

فرزند و رشد » تربیت«زن است چهار شرط دیگر قرار است بتواند در خدمت 
خالقی و شخصیت اجتماعی او قرار گیرد که از قضا تنها یک مرد فکري و ا

ازدواج مجدد، تنها شرطی است که فقط شامل مادر .هاستآنقادر به انجام 
اش تمکین از مرد و . بنا بر ایدئولوژي اسالمی، زن وظیفه و اولویتشودیم

دارتیصالحبنابراین هرگاه پس از طالق، مادر ؛ خدمت به نیازهاي او است
شناخته شود و حضانت طفل به مادر واگذار شود و در این دوره، شوهر 

، حق جمهوري اسالمیقانون مدنی1170دیگري انتخاب نماید، مطابق ماده 
و حضانت با پدر خواهد بود. مادر پس از ازدواج، در شودیمحضانت او ساقط 

ناشی از يهايگرفتارو با توجه به ردیگیمسرپرستی شوهر جدید قرار 
شرکت در خانواده و لزوم تمکین از شوهر جدید، ناگزیر است به امور مربوط 
به شوهر جدید بپردازد و ممکن است در حضانت طفل نتواند موفق عمل 

نماید.
یدهسازمان» مصالح و منافع کودکان«بر اساس اندیمدعاین قوانین نیز که 

» سنین حساس زندگی«در مادر را تنها و نه منافع مردساالري، شوندیم
فرزند را بگیرد. این تواندیمپدر آنازبعدو شناسندیمکودك به رسمیت 

سال بود. علت تفاوت 2و براي پسران 7سن در ابتدا و همواره براي دختران 
کهدر سن پسر و دختر نیز این بود که دختر براي آموختن هنرها و اموري

باشد، »جنس زندرخور«براي تربیتی که یطورکلو بهاستزنانيویژه
، 1346در سال احتیاج بیشتري به سرپرستی، نگهداري و مراقبت مادر دارد.
که تا بیترتنیابهبا اجبار در اصالح قوانین، تغییراتی در این زمینه پدید آمد 

نیز آنازبعدکودکان سرپرستی مادر اولویت یافته و یسالگهفتسن 
در همان زمان نیز کهنیاایی قرار بود به دادگاه سپرده شود (گیري نهتصمیم

ینمتعیین شود و توانستیمبر اساس چه معیاري عمالًتصمیم دادگاه 
که در قوانین غرب دیدیم). طورهمانخنثا باشد جاي بحث نیست. توانست
از زنان باز بندمیناسالمی، این حمایت جمهوري آمدن رژیم سرکارپس از 

7سالگی و فرزند دختر تا 2فرزند پسر تا کهنیاازجملهگرفته شد پس 
توانست فرزند را از مادر تحویل میپدرآنازپسماند و سالگی نزد مادر می

شد که هم براي » اصالح«این قانون به این صورت 1382بگیرد. در سال 
با پدر است. اولویت ازآن دارد و پسسالگی مادر اولویت7پسر و هم دختر تا 

سالگی در 7اي نیز به این ماده افزوده شد که بر اساس آن بعد از تبصره
.کودك به تشخیص دادگاه خواهدصورت اختالف، حضانت با رعایت مصلحت

انو سرانجام به نفع زن» عادالنه«شاید اکنون به نظر برسد این قوانین، 
رستی با مادر و سپس سال ابتدایی عمر کودکان اولویت سرپ7زیرا تا ؛ است

اگر هم .اش نباشد، با پدر استلهأنداشته باشد و مسنظراختالفنیز اگر مادر 
وقضاوت خواهند کرد»مصلحت کودك«بنا به هادادگاهاختالف باشد 

اما با تمام این تفاسیر ؛ تبعیض علیه زنان در کار نیستيلهأبنابراین دیگر مس
در کهنیای اشاره کرد. ممهيید به نکته، قبل از هر چیز باکنندهمنحرف

حضانت و والیت تفاوت وجود دارد. در مواد يقوانین اسالمی بین دو واژه
به معناى پرورش دادن، به سینه » حضانت«قانون مدنی، 1181و 1180

ایناصطالحبهفقط به نگهداري کودك و مواظبت از او، درواقعو چسباندن
به » والیت«اقب باشند که بالیی سرش نیاید؛ و که غذایش را بدهند و مر

معنى مدیریت کارها و داشتن مسئولیت در انجام امور حقوقی و امور مربوط 
است. این تنها پدر و جد تعریف شده به زندگی اجتماعی و شخصیتی کودك 

از. است»مصلحت«پدرى است که نسبت به فرزند خود والیت دارند و این 
وژي، مرد را برخوردار از رشد عقلی کامل و توان عملی که این ایدئولآنجا

و هايبرترو بسیار دیگر امور زندگیيچگونه زیستن در جامعه و اداره
کندیماقتضا »مصلحت«،داندیمخانواده »اریاختصاحبرئیس و «درواقع

پس زمانی که فرض بر مصلحت کودك .که کودکان به پدر واگذار شوند
کودکانی است کردنخشکو تر، سال7کار زنان در طول ،شودیمگذاشته 

يسوبهکه باید براي تبدیل به انسان شدن و شکوفایی رشد عقلی خود 
مادري ياولویت اولیهاصطالحبهشوند. همین برگرداندهصاحب خود (ولی) 

بنابراین در عمل ؛ کننده داردفرودستو زیرآمیتحقبارکینیز در حقیقت 
داشته باشد و چه نظراختالفاش باشد و چه نباشد، چه لهأسمادر چه م

و در نظر گرفتن مفهوم حضانت و »مصلحت کودك«نداشته باشد، بنا بر 
طبق قاً یدقزیچهمهبیترتنیابه.رسدیمبه پدر »اجباراً«والیت، سرپرستی 

این برشودینمنیز به کسی داده يابهانهو ردیگیمقانون سر جاي خود قرار 
ایدئولوژي و قوانین .اند و باید عوض شوندستیزانهاساس که این قوانین زن

در خانواده، شوهر رئیس خانواده و داراي والیت قهري ندیگویماسالمی 
از. قانون مدنی)به بعد در1180و 1105(ماده نسبت به اطفال خود است

شتري به مواظبت نخستین زندگی که طفل احتیاج بیيهاسالجز در رونیا
و مراقبت مادر دارد، باید نگهداري او به پدر واگذار شود. حتی اگر پدر 

چنان وجود دارد. در صالحیت حضانت فرزندش را نداشته باشد، والیت او هم
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را داشته باشد اما نه »حق والیت«شرایط بسیار نادر مادر ممکن است بتواند 
مادر در نبود پدر و جد کهیهنگامبه آن معنا که پدر داشت. بر اساس قانون

پدري والیت فرزندانش را بر عهده دارد، همراه با اعمال والیت مادر اداره 
با يامصاحبه(به نقل از نسرین ستوده در سرپرستی هم نظارتش را دارد.

).»یتنگدلازفراترايمرثیهحضانت؛برايزنانحقتضییع«عنوان: 
نیز از قوانین و چگونگی »انتقاداتی«در درون این چارچوب اسالمی

سرپرستی از فرزند و اولویت مادري وجود دارد و بار دیگر الزم به یادآوري 
آنجاازباشد تواندیم» حضانت«این انتقادها تنها بر سر ياست که محدوده

ساختار منسجم يدهندهدر هر زمینه، سازمانمرد/پدر » والیت قهري«که 
ایران است که نقش اساسی در بقا و تداوم پدرساالري، حقوقی اسالمی در 

(ان) دارد. برخی از این گرسلطهيگرانه و اعمال اتوریتهمناسبات ستم
هاي عاطفی کودك به نیاز، سالگی7در کهنیا: یکی قرارندنیازاانتقادات 

داري مادر نیاز دارد و جدایی چنان به مراقبت و نگههماو نشده و م مادر ک
از مادر و یا سلب حق حضانت در صورت ازدواج مادر، مادر این سنرزند در ف

از طرفی برخی مجتهدین که از دهد.و فرزند را در شرایط سختی قرار می
که افزایش سن انددهیعقبر این (!)قضا دغدغه حقوق زنان را نیز دارند

ود و بار نگهداري کودك نزد مادر، تنها به مشکالت زنان مطلقه خواهد افز
خواهد بود. این گروه حتی با افزایش سن هاآنمالی مضاعفی بر دوش 

ها مخالف بوده و سال نیز به دلیل افزایش مسئولیت7به 2حضانت پسر از 
51.اندآن را منافی با حقوق زنان دانسته

حضانتاین است که دادن» اولویت مادري«یک توجیه دیگر در رد 
هاياز راهمرد، یکیبهآنانو نگهداريحفظسنگینو مسئولیتفرزندان

ندهند. اگر مرد را طالقزنانیسادگبهتا مرداناستطالقمحدود کردن
آنهايو مسئولیتکودکاندارينگهيبعد از طالق، وظیفهشود کهمطمئن

و آزادييمجردایامهگیرد و او بار دیگر بمادر قرار میيعهدهبهیراحتبه
جدایی، تصمیمتواند پیرامونمییراحتبهگردد، برمیاز قیود مسئولیت

نیز در موارد الزمباشد و قانونوييعهدهبهسنگینیگیرد، اما اگر وظایف
خورد. میکمتر لطمهخانوادهثباتکند، بهوظایفانجاماو را اجبار به

)60-55ص ، 1، حقوق خانواده، ج يبجنورديسومومحمد (
دانانحقوقاز جانب استدالالتی که در این زمینه بسیار رایج است، 

منطقی باشند و مثل همیشه با ،که به نظر عامهشوندیمطوري بیان اسالمی 
يماندهعقبزنان و کودکان این قوانین »مدافع حقوق و مصلحت«نام 

ينحوهيدربارهشکل توجیه و به نرخ روز کنند. پدرساالر را به بهترین 
این حکم : «ندیگویمسرپرستی و توجیه حقوق نابرابر زن و مرد یدهسازمان

اوالًزیرا ؛ براي وقوع طالق استيابازدارندهو عاملگیرانه داردپیشيجنبه
يهاتیمشغوللت تداوم یک خانواده است. ثانیاً در اغلب موارد عهابچهوجود 

شان محرز کاري و اجتماعی پدران که (داراي حق طالق هستند) براي
یمبه فرزندان رسیدگی کنند و از این کار توانندینمییتنهابهساخته که 

قانون پس از طالق فرزندان را از مادر گرفته، به کهنیا؛ لذا ترس از هراسند
قدام کنند. روشن که هرچه دیرتر به این امر اشودیم، باعث سپاردیمآنان 

تهدید هابچهاست در موارد متعددي که پدران همسران خود را به گرفتن 
، نه از روي میل واقعی، بلکه استفاده از یک اهرم فشار علیه زنان کنندیم

است. ثالثاً، وجود فرزندان در موارد بسیاري، ازدواج مجدد زنان و مردان را با 
نت براي مردان یک امر بازدارنده است ؛ لذا قانون حضاکندیمسختی مواجه 
حمایتی دارد؛ زیرا در فرایند ازدواج زنان نوعًا انتخاب يجنبهو براي زنان 

؛ آوردیمرا پایین هاآنشونده هستند و وجود فرزندان شانس ازدواج مجدد 
بنابراین با توجه به وضعیت موجود که همیشه در طول تاریخ هم وجود 

زنان مطلقه از جهات مختلف، شارع رأفت ترمشکلت داشته، مبنی بر وضعی
ترسختکه هر چه وضعیت معیشت خصوصبهبه خرج داده است. يترشیب

دارایی نسبی) و توقع رو به تزاید باشد، باوجودشود و یا احساس فقر (
کنوانسیون رفع ،.(ف.عالسوندشودیمهم ترمشکلفرزندان یدهسامان

ر حقوق داخلی جمهوري اسالمی ایران)تبعیض علیه زنان از منظ
سعی دارند پنهان کنند که نگران »سوزانو دلدانانحقوق«این 

اصلی موضوع، یعنی تقویت و اعمال قدرت مردساالري در کلیتيهسته
کهنیشود و نه ادیخود هستند که در درون خانواده قرار است تولید و بازتول

دانندیمیدرستآنان به.اندو یا آینده زنانخانواده» کانون گرم«صرفاً نگران 
که مرد صرفاً به دلیل فرار از مسئولیت، سرپرستی را به زن واگذار نخواهد 

عنوان گاه زن و هم بههم به شکل تنبیه کردن و تحقیر جاي،کرد بلکه از آن
یبراي تهدید او به سازش و سکوت و بخشیدن ناچیز حقوق باقيالهیوس

قرار نیست که این مردان نیچن. همکندیآن استفاده ميازادرخودمانده
مانده، خود نگران و مسئول بزرگ کردن در یک نظام مردساالر از نوع عقب

قاین نگرانی مانع از طال،جهیها بوده و درنتفرزندان و سروکله زدن با آن
ل مادر و باشد. بلکه بار آن یا بر دوش زن جدید و یا دیگر زنان خانواده مث

بودن و مطلقه بودن نیز براي مردان در چنین داربچه. افتدیمخواهر او 
درکه قانون بر این است که آنجاازمحدودیتی ایجاد نخواهد کرد ياجامعه

دل و زن باید تمکین کند. مردي که ممکن است معتاد، روانی، سنگحالهر
ت همسرش را که تمایل به باشد، قادر اسآزاردهندهو بداخالقو بسیار خشن

جدایی دارد، در این دوگانگی وحشتناك ظالمانه قرار دهد: یا به زندگی با من 
این ابزاري است هرچندو یا هرگز فرزندانت را نخواهی دید.یدهیمادامه 

. کنندیمروانی و یا معتاد نیستند نیز از آن استفاده لزوماًکه تمام مردان که 
شان، مجبور به فرزندانداریاز دشدن نه براي محروم کمیشناسیمچقدر زن 

یبپر از بارمشقتو باررقتکه به یک زندگی اندشدهاین راه »انتخاب«
هزاران زن نیز در سکوت !و سرکوب و خشونت با مردي تن دهند؟یحرمت
از ماندهعقباز دوري فرزندانی که یک قانون لحظهبهلحظهو کشندیمزجر 

به »دانانحقوق«پیام این . ا کرده در حال عذاب کشیدن هستندجدهاآن
و که شما جنس دوم، فرودست، مفعول، وابستهآنجاازاین است: درواقعزنان 

که هیچ حمایتی از موجودیت، آنجاازملزم به اطاعت از شوهر هستید؛ و 
ته و یک انسان در جامعه وجود نداشيمثابهبهفعالیت، استقالل و حقوق شما 

در این است که ادعاي حق »مصلحت«قرار هم نیست داشته باشد؛ بنابراین 
کل حقی که بیان موجودیت شماست را نیز نداشته طوربهبر فرزندتان و 

د.نشودردسرسازتان باشید تا براي

برویم؟میخواهیمکجا هستیم و به کجا 
که ییاجبهبد نیست میبریماینک که در قرن بیست و یکم به سر 
يکرد مبارزاتی زنان در زمینههستیم نگاه کنیم و ببینیم دستاورد و روي

. باید رودیمکسب حق سرپرستی در کلیت خود چگونه بوده و به کدام سو 
ریتأثتغییر قوانین به نفع زنان در غرب کهنیابا به این موضوع فکر کنیم چرا

در داشت اما این تغییراتزیادي در وضعیت زندگی و موقعیت اجتماعی آنان 
یک گروه عمل يمثابهبهبه نفع زنان تیدرنهاواقعی و طوربه،هر دوره

کردن واقعیت رنگکماز بین بردن و یا حتا هببه این معنا که بتوانند ندنکرد
ياشهیکليهانقشسنتی بین زن و مرد و کارمیتقسگرانه بودن ستم

.منجر شوندجنسیتی 
هستیم که نقش و ش مالکیت خصوصی، ما در مناسباتیاز بدو پیدای

. کندیمخاص از درون نهادي به نام خانواده تعریف طوربهگاه زنان را جاي
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محوري سیاست اجتماعی اقتصادي يهايتئوراز ياهستهيخانوادهيایده

کارکردش نسبت يدر هر سیستم بنا به ماهیت و نحوهمرتبط است و قوانین 
نهادتریناصلیونیترمهمخانوادهخانواده نیز متفاوت بوده است.به موضوع

»سنتیايهسته«يخانوادهوجودترمهمهمهاز. استزنبدنوفکرکنترل
يمبادلهوتولیدهايدینامیکبرمبتنیايجامعهازناپذیرجداییبخشی
وداريسرمایهاستثمارتداومبرايکارنیرويدیبازتولوتولید. استکاالیی
تقویتوبقابرايمردساالروسنتیفرهنگوروابطبازتولیدوتولید

آناقتصاديهايپایهخدمتدرکهحاکميطبقهيمردساالرانهایدئولوژي
با تثبیت .شودمیبردهپیشخانوادهتداوموحفظطریقازاست،
تصادي جامعه و سطح و شکل و تغییر در شرایط مادي و اقيدارهیسرما

روابط تولیدي، ضرورت تحول در ساختار اجتماعی و فرهنگی خود را تحمیل 
و بنابراین یک تعریف جدید از خانواده و قوانین مربوط به آن، در کردیم

. حیاتی بودنیز يدارهیسرماثبات اقتصادي و اجتماعی براي سیستم يبازساز
، تغییرات در قوانین مربوط به خانواده از نباید فراموش کرد که یکماین را 

اعمال نشد بلکه با مبارزات رادیکال و انقالبی در يدارهیسرماسوي خود 
مفهوم این تغییرات و کهنیاطول بیش از یک قرن به آن تحمیل شد. دوم، 

و افقی، در جامعه و در قوانین خود را منعکس کرد وسوسمتدر چه کهنیا
ماهیت و کارکرد خاص سیستم سیاسی اقتصادي حاکم و وابسته بهکامالً 

ینمش داشته و دارد. در این سیستم قوانین ااهداف آن براي بقاي موجودیت
یمو یا تفسیرفیبازتعرياگونهبهتغییر کنند بلکه در عمل، صرفاًتوانند
. شودحفظ بتواند که ماهیت نابرابر، ستم و استثمارگرانه بودن سیستم شوند

مثال تغییر در دینامیک خانواده پس از انقالب صنعتی و افزایش طورهب
هانقشو ... درگیري مادران در کار خارج از خانه و تغییر در مفهوم کودکی

داشت روریات نوینی در جامعه عرضه ضرا تغییر داد و هانرمکرد، فیبازتعررا 
ت وجودي خانواده همواره در راستاي همان تعاریف و ضرورهانقشاما این 
گرانه و جنسیتی با همان ماهیت ستمکارمیتقسشد که فیبازتعرطوري

گاه و نقش جاييهکنندتیتقوهمان نهاد عنوانبهنابرابر؛ و نقش خانواده 
د.فرودست زن باقی بمان

که آن حق را و سننیبراي تحقق کامل مفهوم حق، باید از قوانین
و تفکرات هادهیااز اصول، ی باید بتوانیعن؛ گذر کردکنندیممحدود 

شوندیميکدبندسیاسی که از سوي روبناي حاکم در جامعه ـایدئولوژیک
و اندجامعهحیات آن درواقعتولیدي و ياهیپاانعکاس روابط هانیاگذر کرد. 

کردن و تداوم آن روابط و تنها بر همین یدهسازمانبراي به بهترین شکل 
اگر از همان ابتدا و پس از ظهور . کنندیمتعریف و محدود مبنا حقوق را

و مناسبات گرفتینماجتماعی صورت يجامعه صنعتی، انقالبی در عرصه
درواقعسخت نخورده و ياضربهآن يفئودالی و قوانین پوسیدهيکهنه

به وجود آید که بر توانستینماین امکان عنوانچیهبهسرنگون نشده بود 
شرایط نوین، بستر مناسب براي تغییرات نوین اجتماعی و ظهور مبناي 

عقاید مذهبی، خرافات و ... مهیا يجابهگرانه و ایدئولوژي روشنهاشهیاند
آن صورتبهو خود را گرفتهشکلنوین بر این مبنا يهاضرورتشده، 

قاي با ارتزمانهم، اگر زنان ترمهمتغییرات در قوانین مطرح کنند. از همه 
هانیکمپسطح آگاهی خود و جامعه، با بسیج شدن و مبارزات خود در قالب 

علیه مردساالري و با اتکا به ریناپذیخستگشکنانه ساختاريهاشورشو 
شرکت نداشتند، مبارزهيدرصحنهعملی و طوربهوسیع زنان يهاتوده

اولیه و . این گامشدندینماصالحات در قوانین گونهنیاقادر به اعمال 
درك در مبارزه است. از همان قرن نوزدهم مبارزات خونینی که نیتريضرور

و ... زنان (سافراجت ها)يرأو حق سیاهانيرأ، حق يداربردهبراي لغو 

که ندمبارزات زنان براي دیگر تحوالت را فراهم نمودي، زمینهندوجود داشت
. این است زیربناي برخیندبودهم تریانقالبو ترقیعمدر قرن بیستم بسیار 

اتفاق ي غربیتحوالت و اصالحاتی که در رابطه با حقوق زنان در کشورها
مقابل شرایطی است که در آن زنان ایران به دنبال اصالح ياین نقطهافتاد. 

چون ایران، این مناسبات تولیدي . در کشوري هماندیدر قوانین سرپرست
مذهبی و قوانین و يماندهروبناي عقبزمان با یکاستثمارگرانه، هم

کامل يایدئولوژي خاص آن نیز همراه است. شرایطی که در آن حفظ اتوریته
تنها زن بلکه فرزندان یک ضرورت است و قوانین مرد بر حیات و ممات نه

یدهمبتنی بر خرافه و جهل زمام سازمانيهالیاسالمی شریعت و تحل
. این کنندیرا مشخص مهاگاهیها را تعیین و جاقشدارند، نرا بر عهدهجامعه

تنها زیربناي اقتصادي، اند که ماهیت نهشدهقوانین، تنها به این منظور وضع
بلکه روبناي سیاسی ایدئولوژیک را نیز حفظ کنند که معتقد است زنان 

اند و شایستگی شده» آفریده«سلطه ، فرودست و تحت»طور طبیعیبه«
یا تملک را ندارند. در اسالم نقش اصلی و يریگمیحق تصمونهگچیداشتن ه

ي آن، تنها ارضاي گرانهشدت جنسیتی و ستمبهکارمیزنان در تقس» الهی«
نیازهاي جنسی مرد، زاییدن و پرورش فرزند براي مردان و براي گسترش 

ن قوانی. شودیمخانواده تمرین و تثبیت »مقدس«که در نهاد باشدیاسالم م
د که بتوانند به سرکوب و نشریعت معنا و مفهوم واقعی خود را تنها زمانی دار

د. نتثبیت جایگاه فرودست زنان و تثبیت قدرت مردساالري خدمت نمای
وجود هر یک از این قوانین در کنار دیگري است که کارکرد واقعی خود را در 

وانین از . این قکندیمجهت خدمت به منافع کلی حاکمیت مذهبی پیدا 
رفرمی نیز گونهچیهاگر از ریشه بر کنده نشوند و اندیفئودالجنس قوانین 

به هر ـشده و یا نشده»اصالح«ـقادر به ظهور نخواهد بود. این قوانین را
یمباز همین واقعیت را منعکس يریزناپذیگرطرف که بچرخانیم به شکل 

گاهی پست نسبت به ايکه زنان خود متعلق به مردان بوده و در جکنند
تغییربرايمبارزهرونیاازمردان قرار دارند و این خواست خدا و مقدر است.

درمهمبسیاروابتداییگامتنهانهحقوق،کسبجهتقوانیندررادیکال
آناناجتماعیوشخصیزندگیوضعیتکیفیبیان موجودیت زنان، ارتقاي

وانتظاراتسطحآگاهی،کهباشدماديشرایطبسترسازتواندیمبلکهاست،
درونکهايگرانهستمسننومناسباتگرفتنچالشبهدرزنانجسارت

.دهدارتقارااستحیاتحالدرجامعه
از سوي دیگر باید دید به دنبال چه اصالحاتی هستیم. هدف ما زنان تنها 

و چون میدانیمیک زن » حق«باشد چون آن را تواندینمکسب سرپرستی 
و اوست که مسئولیت بخشدیماوست که در بدن خود به کودك موجودیت 

کاري را که مستلزم صرف وقت بسیار، انرژي و هزینه جسمی و مالی است را 
تنها در بستر شرایط سیاسی اجتماعی »حق«در واقعیت امر بر عهده دارد. 

ارزش فرد معنا یابد و نشان دهد که تا چه حد بیان موجودیت وتواندیم
دارد. آیا تعریف از هاانسانو اجبار بوده و چه تعریفی از اراده، اختیار و آزادي

حق در راستاي ضرورت برخورداري از یک عمل آگاهانه براي رفع نیازها و 
و منافع جمع و ارتقاي کیفی یک ازهاینبرآورده کردن منافع فردي در بستر 

يسوبهرد جامعه در کلیت خود بپیشدرصدداست که ياآگاهانهزندگی 
» حق«، یا برعکس؛ به باشدیمگرانه رهایی از قید هرگونه محدودیت ستم

و هايازمندینقرار است صرفاً که نگردیمفردي و در خود يامقولهيمثابهبه
در جامعه معنا یافته و موجود است، در همان آنچهمنافع فردي را در راستاي 
از بین بردن وضعیتی باشد که درصددکهنیادون لحظه خاص پاسخ دهد ب

» حق«به نام يادهیپدبراي نمونه !؟انجامدیمبه پیدایش و لزوم چنین حقی 
سربلند و مالکیت خصوصیطبقاتیيپیدایش جامعهپس ازسرپرستی زن، 



40هشت مارس شماره |۲۹
کارمیتقسروابط و کرده است و قبل از آن چنین چیزي مفهوم نداشت چون 

این نبود بلکه به دلیل سطح بسیار تنهانهگرانه نبود. مبین زن و مرد ست
نبود ترمهمو از همه هاانسانو روابط بین ابتدایی نیروهاي مادي و مولده

پرورش ازجمله(هاانسان... امور هاآناز موانع و غلبه بر هاانساندرك آگاهانه 
رفتیمپیش و ابتدایی خود، به نحويناآگاهانهبه شکل طبیعی، کودکان) 

آن شرایط خاص و امکانات مادي و تولیدي بود. اینک زنان در يالزمهکه 
و به کنندیمسرپرستی مبارزه » حق«براي گرفتن يدارهیسرماسیستم 

» حق«یک يمثابهبهصرفاًدرجات مختلف و در برخی جاها تا حدودي آن را 
یمکه به نظر آنجاحتا مینیبیمنگاه کنیم ترقیدقاما اگر ؛ اندآوردهبه دست 

بر » وظیفه«به زنان داده شده است، بار دیگر همان تقسیم » حق«رسد
زن است و هیچ ربطی به رفع ستم بر زنان و به رسمیت »طبیعت«مبناي 

گرانه بودن یچ تغییري در واقعیت ستمنداشته و هشناختن موجودیت آنان 
هاانسانردن موانع پیش روي و از بین بو وظیفه بین زن و مردکارمیتقس

وکندینمایجاد تربخشییرهاو تریمترقبس ياجامعهساختن يسوبه
در هاقرنطولدرشدهنهینهادمردساالروماندهعقبافکار و عقاید سنتی و 

.در جامعه هنوز موجودنداین زمینه 
ر بار دیگتواندیمسرپرستی در این سیستم، تنها » حق«صرفياعاده

و ضروري قبولقابليهاشهیکلکه بر مبناي تعاریف و » وظیفه«به تقسیم 
یعنی زنان به این دلیل ؛ کاهش یابدردیگیمموجود در همین ساختار شکل 

براي عرصه خانگی و رابطه با شانییتواناو استعدادهاطبیعی طوربهکه 
و راحتی ، دلسوزترین و فداکارترین نسبت به او هستندشدهمیتنظکودك 

خود را فداي راحتی فرزندشان کرده و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار 
نیستند؛ بنابراین بهترین گزینه براي نگهداري از کودك و بهترین پاسخ به 
نیازهاي کودك هستند. تنها با این دورنما و ماندن در همین بستر سیاسی 

معنا یابند و از آن گریزي گونهنیاتوانندیم» حقوق«اجتماعی فرهنگی این 
با چه تعریفی و بر » حق«که این گرددیبرمله به این أبنابراین مس؛ نیست

یمو با چه دورنمایی درخواست و یا گرفته ییهازهیانگمبناي چه استدالل و 
یمتغییر کنندیمسربلند. آیا شرایط اجتماعی که در آن چنین حقوقی شود
از زنان به شکل ظاهري و در صورت قانونی رفع کهزمانهمآیا !یا نه؟کند

، در جهت از بین شودیمبه آنان داده » حق«و یا به قولی شودیمتبعیض 
در برزنانهاستمو دیگر درون جامعه گرانه تقسیم وظایف ستمگونهنیابردن 
و به بهتر شدن وضعیت زنان و ردیگیمدیگر نیز تالش صورت يهاعرصه

!یا نه؟انجامدیمخود جامعه در کلیت
باید کنندیمزندگی ر زنان در یک نظام مردساالکهآنجاازباید گفت 

گرانه و شان باشند زیرا مناسبات ستمندر داشتن فرزندا» حق اولویت«داراي 
روابط قدرت در این سیستم مردساالر و طبقاتی همواره مناسبات 

یمدیبازتولن به اشکال مختلف گرانه خود را نسبت به زناو ستمزیآمضیتبع
و درست به همین دلیل این حق براي زنان تا زمانی که کلیه مناسبات کند
زنان وجود خواهد داشت. به این شکلگرانه از بین نرفته باشد هموارهستم

را هاآنباید بتوانند با مبارزاتی سرسخت و مستمر هر قانونی که حقوق 
ینمرا به رسمیت شانفرزندانداشتن و حق سرپرستی وکندیممحدود 
یک حق يمثابهبهباید بتوانند این را حالنیدرعاز میان برداشته و را شناسد
سرپرستی از کودك و نیچنهمآورند. به دستوظیفه) باز تقسیم (و نه 

نیازمند صرف بخش زیادي از هاآنپرورش و بازتولید نیروي فکري و بدنی 
که به معناي کنندهخستهکاري تکراري و روزمره و وقت است که در قالب

در هاآنشخصیت و ارزش زنان و مانع از شرکت يواقعی زایل کننده
. این منطبق بر نیازهاي شودیمانجام ،جامعه شده استيساختن آگاهانه

بهتر نیست و قرار نیست چه زنان و چه مردان يبه یک جامعهپیش رويِ
پیش برند. هر فرد و موجودیت او، در اجتماع و رابطه با هگوننیااین امر را 
بنابراین اجتماع و دولت نیز باید در برابر هر فرد مسئول ؛ شودیمآن تعریف 

کند که موضوع پرورش کودك تنها مسئولیت یدهسازمانباشد و طوري 
و قوانین و حقوق مرتبط نیز باید بر مبناي تغییرات اجتماعی که فردي نباشد

متحول شده بین کامالًالزم است تا بتواند روابطی نوین و درازمدتر د
که هم زن و هم مرد در آن به يارابطهبرقرار نمایند تعیین شوند. هاانسان
امور در آن با گونهنیایدهسازمانکه انددهیرساز رشد فکري يادرجه

مفهوم فردیت، متفاوت، نوین و مترقی از مفهوم زن و مرد وکامالً تعاریف 
بشرمنافعجامعه و در جهت خدمت به يهلیوسبهاز سوي آنان بلکه تنهانه

ینممبارزه براي کسب حق سرپرستی رونیااز. خوردیمدر کلیت خود رقم 
مناسبات دیگر قوانین و جداي از مبارزه جهت از بین بردن و گسست از تواند
مفهوم و يدر عرصهژهیوبهجامعه و افکار سنتی در هر عرصه در ستیزانهزن

بدون داشتن انگیزه و تالش جهت تغییر تواندینمکارکرد خانواده نباشد، 
کردن کنشهیراقتصادي جامعه و ـسیاسیـ ساختار اجتماعیياشهیر

و ناگزیر است این دورنما و آن نباشداز نوع فئودالیژهیوبهقوانین ارتجاعی
د.مبارزات خود قرار دهيرا در سرلوحهيریگجهت
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خواهم بپذیرم کههنوز نمی

به من تجاوز شد
*شودمیتربار آن هرروز سختو تحملِ 

یگیلاي از لین ابنوشته
برگردان: سمیرا باستانی و نینا امیري

واقعی و جدي به ذهنم خطور کرد که طوربهساله بودم که ودوچهل
با خشونت همراه بود. حتی حاال که درواقعجنسی من ياولین تجربه

اي است توانم بگویم تجاوز بود. تجاوز فاجعهحدود شصت سال دارم، نمی
قدرها وحشتناك نبود. حتی من آنيتجربهافتد؛که براي دیگران اتفاق می
کنم آن را نرم جلوه دهم و با نویسم، تالش میاالن که راجع به آن می

کنم.شآن را متمایزفقط یک تعرض بود،کهنیاگفتن 
ام از جهات ساله شده بودم. زندگی15بود و من تازه 1970سال 

ساالن، فقر و ر، فشار همرسید (پدر و مادمیکنترلرقابلیغبسیاري به نظر 
میترتحملقابلزیچهمهکردم پرستاربچه کار میعنوانبهغیره) اما وقتی 

جمعه و معموالًبعد از مدرسه و هرروزکردم، منظم کار میطوربهشد. 
ساله) که 31ها یک زوج هیپی خیلی خوب بودند (هر دو . آنهاشبشنبه

با، خاکی، باهوش و بامزه بود و مرد العاده داشتند. زن زیچهار پسر فوق
،خمارکرد، با چشمان آبیِمییاسبدمموهایی بلند و تیره داشت که آن را 

يها همهآنيهردوپوشید و عاشق مهره بود. میچندرنگهاي شرتتی
ها شرکت میپارتیيشناختند، در همههاي موسیقی محلی را میگروه

»آلن گینزبرگ«، »جنیس جاپلین«مرا با ماندند.کردند و تمام شب را می
ن، شامخارجنیتأمبراي آشنا کردند. زن»علف هرز«موسیقیِو گروه

کرد و در هیچ مرد دائم شغل عوض می.کردروزها در یک اداره کار می
التحصیل شده بود و چند فارغمذهبیيکاري موفق نبود. از یک مدرسه

ها آشنا ن طریق بود که با آن. از همیکشیش کار کرده بودعنوانبهسالی 
هابچههاي بسیار جالبی براي او در کلیسایی در همسایگی ما برنامه.شدم

شان شدم او شغلی نداشت و هادید. زمانی که من پرستار بچهتدارك می
کرد.مختلف و متفاوتی میکامالًکارهاي 
یراحتبهاي داشته باشم.خواستم وقتی بزرگ شدم چنین زندگیمی

هیپی تصور توانستم خودم را مثل مادر آن خانواده با یک مرد باحالِمی
و میو من کششی ناخودآگاه به او داشتمبودياافهیقخوشکنم. مرد 

د خودم این بال را سر به همین دلیل شای،خواستم مثل همسر او شوم
دانستم.میمقصر ها خودم را براي اتفاقی که افتادتا سال.خودم آوردم

یک روز مرد خانه با من تماس گرفت و از من خواست که براي 
بابود و این معمول نبود شبچهارشنبهشان بروم. ها به خانهمراقبت از بچه

حتی ،ن رسیدم اما تنها او در خانه بودشاقبول کردم. به خانهحالنیا

به کمک من کند و زیسورپراخواهد زنش را ها هم نبودند. گفت میبچه
به کمد لباس و سایر ینوعبهبرویم. خواباتاقنیاز دارد. الزم بود به 

شد. باقی ماجرا بسیار سریع اتفاق زن در آن اتاق مربوط میيهاوپرتخرت
زدهذوقکمی احتماالًافتاد. او خشونت چندانی به کار نبرد یا حمله نکرد. 

تالش کردم همهنیبااکنم. ارکچهدانستم شده بودم اما بعد ترسیدم و نمی
ام. از آن پنج خواستم فکر کند ترسیدهخونسرد و راحت به نظر برسم. نمی

بعدي چیز زیادي در خاطرم نیست. دروغ و خیانتی که پنج دقیقه يدقیقه
ها نگاه کرد و از اما یادم هست که بعدش چه شد. او به ملحفه؛ طول کشید

ناراحت شد. حتی چیزي راجع به آن خون بیشتري بر آن نبود کهنیا
ام، بارها سعی کردم خونسرد باشم و گفتم من باکره نبودههمبازگفت. من 

ام و این خون پریود است. او گفت که من هفتمین جنسی داشتهيرابطه
ها رابطه داشته، اما حاال اش با آناي هستم که او از زمان ازدواجدختر باکره

باکره نبودم.واقعاًمن چراکه،شده استوسیمأاز من 
یادم نیست چطور شد که همه فهمیدند. از طریقی زنش فهمید، پدر و 

هاي تلفنی و شاید حتی به پلیس هم زنگ زدند. تماسمادر من فهمیدند
کردند. پدر و مادرم که زیادي گرفته شد و دو طرف یکدیگر را تهدید می

شان را براي ، تمام تالشتوانستند به خودشان کمک کنندمییسختبه
کمک به من به کار گرفتند. سعی کردند تا از نظر قانونی او مقصر معرفی 
شود، انگار این موضوع قرار بود به من اطمینان و آرامش ببخشد. از دیدن 

ها اش بودم. من به آنمن باعث،بودند، متنفر بودمدهیدصدمهها آنکهنیا
اش شان را که خودم مسببدرد کشیدنتوانستم صدمه زده بودم و نمی

. من آن زن را هم آزار داده بودم. او دیگر اجازه نداد به کنمتحملبودم، 
اش را از دست دادم، همه را اذیت شان بروم. او را از دست دادم، پسرانخانه

و تاب دیدن آسیبی که زده بودم و دردي که در چشمان همه کرده بودم
را خراب کرده بودم.زیچهمهرا رنجانده بودم و بود را نداشتم. من همه

بزرگ اصالًدرواقعام باالتر رفت اما ، سنآنازپسهاي در طول سال
دار شدم. طی این مدت نشدم. با یک مرد هیپی ازدواج کردم و بچه

هاي بسیاري را رنجاندم که خود چیزهاي زیادي را خراب کردم و انسان
سالگی و از دست دادن 15يهر وقت دربارهاما؛ بحث مفصل دیگري است

مقصر خودت «و » ات بودهحق«کنم، محور اصلی همیشه ام فکر میبکارت
است.» ايبوده

کردم. در شهر با بهترین دوستم رانندگی می،بودمودوسالهچهلوقتی 
میهابچه». کنی اگر بگویم این هفته چه اتفاقی افتادباور نمی«به او گفتم: 

خانه هیپی را که در کتابآن زنِ کهیوقتخانه بردم. شوکه شدم ه کتابرا ب
من صد مایل از آن شهر دور بودم و نکهیبااکتاب بود، دیدم. دارِتحویل
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ها به همان شهري که ما به هم رسیدیم. آنبازهمبیست سال از آن ماجرا گذشته بود، 

کرد که من کار میياخانهکتابکردم کوچ کرده بودند و او در همانمن زندگی می
گرفتیم، عرق سردي روي تمام بدنم ها را تحویل میرفتم. وقتی کتابهمیشه می

طور که در نشسته بود اما او مرا نشناخت. برخوردش خوب و حتی دوستانه بود. همان
فتاده بود براي دوستم سالگی برایم ا15کردم، اتفاقی را که در شهر رانندگی می

خانه ببرم. محل هایم را به آن کتابتوانم بچهبه او گفتم که دیگر نمی،کردمتعریف
شهر بروم. من هنوز هم ازتوانستم هرگز به آن بخششان را پیدا کردم و نمیزندگی

بمانند و در شهر باهمها به شکلی توانسته بودند زده و مقصر بودم. آنخجالت،شرمنده
ها حفظ کنم و ام را با آنمن بود که فاصلهين وظیفهکردند. حاال ایمن زندگی می

دیگر آن حادثه دردناك را به یادشان نیاورم.
يتوانند چیزهایی را دربارهدلیلی هست که ما دوستان صمیمی داریم. می

من عصبانی بود. يجابهدانیم. دوستم خودمان به ما بگویند که باید بدانیم، اما نمی
اش کنم. خشمی را احساس توانستم احساسرد که هرگز نمیکدردي را احساس می

دقیقه او به من راه متفاوتی 5کرد که هرگز نتوانسته بودم بروزش دهم. در عرض می
به ذهن من وجهچیهبههرگز و ؛دادپیش نشان يهاساليدقیقه5را براي تفسیر آن 

هرگز به این فکر نکرده .ساله31ساله بودم و او 15خطور نکرده بود که من فقط 
خونسرد اصالًدانستم، زمانی که آن اتفاق افتاد بودم که من بچه بودم، چیز زیادي نمی

خواستم این اتفاق بیفتد، آزاردهنده بود، سردرگم بودم، از خانه فرار و آرام نبودم، نمی
. به خودم آسیبی نرساندموقتچیهخواستم کس دیگري را اذیت کنم اما کردم، نمی

فقط تقصیر من نبود.زیچهمههرگز به ذهنم نرسیده بود که 
توانم احساس متفاوتی داشته کنم اما هنوز هم نمیها فکر میاینيحاال به همه

تري شناسم که تجربیات بسیار وحشتناكکنم. زنانی را میاش میباشم. هنوز توجیه
ياندازهبهدانم که زي نیست. میاند که اتفاقی که براي من افتاد در برابر آن چیداشته

توانم نمیحالنیدرعدانم اما ام. دیگر تنها خودم را مقصر نمیها زجر نکشیدهآن
چنین ش کنم. چند وقت پیش عکسی از آن مرد هیپی مال همان زمان و همافراموش

هاشان بودم پیدا کردم. او چند عکس دیگر از یکی از مردان همسایه که پرستار بچه
- تر شده بودم. عکسم سعی کرد همان کار را با من بکند اما در آن زمان من عاقله

هاي دیگري هم از چند دوست قدیمی خانوادگی بود که تالش کردند همان کار را 
اما براي من مبارزه با مردان مسن چندان سخت نبود. این مردان حاال ؛تکرار کنند

کنند که کارشان اند؟ چطور فکر میکجا هستند؟ زندگی چند نفر را نابود کرده
هایش با دار کردن ملحفههایی براي لکهاست؟ چه نوع پدري به دنبال راهقبولقابل

گردد؟ آن پدر چگونه پسرانی تربیت خواهد کرد؟ گی دختران جوان میخون باکره
شان کجایند؟ آیا هرگز تغییري در خود به وجودامروز آن مردان کجا هستند؟ دختران

آوردند؟
اي که همه چیز برایم ام. اتفاقی را که برایم افتاد و آن لحظهساله60باًیتقرحاال 
؛ گذارمام را با دیگران به اشتراك میخشم بهترین دوستم و تفهیم شدنـروشن شد

هاي کنم. عکسکنم. هنوز بیشتر احساس گناه و شرم میاما هنوز چیزي احساس نمی
بیشتر از این سزاوار بودن در زندگی من نیستند. چراکهوزاند آن مردان را خواهم س

هایش هاي زندگی را بیشتر از بديبگویم خوبییراحتبهتوانم توانم گریه کنم، میمی
اما همه ؛ امتوانم بگویم که اینک دیگر آن تجارب را از سر گذراندهو میامتجربه کرده

و سنگینی این واقعه دانم با این خشمیکند. هنوز هم نمها چیزي را عوض نمیاین
شدن است، چه کنم؟ترنیسنگکه همواره در حال 

»!در تجاوز، قربانی هرگز مقصر نیست«در پاسخ به ابیگیل: 
نویسنده: آندریا اسرتانگ

به «مسئولینِيآندریا استرانگ یکی از اعضاي کمیته
است.» !پورنوگرافی و مردساالري پایان دهید

کنم: میدیتأکتجاوز هرگز مقصر نیست. دوباره یِقربان
تجاوز هرگز، هرگز، هرگز و هرگز تقصیر قربانی نیست. اگر 

شک داري به تو تجاوز شده و ای،ياقرارگرفتهمورد تجاوز 
حرف یا فریبندگی یا تهدید خود را ناچار ریتأثیا اگر تحت 

م اي و ممکن است آن را تجاوز ندانی، اما هنوز هدیده
را داري، تقصیر تو نبوده شدنواقعاحساس مورد تحقیر 

است.
کنیم، فرهنگی که زندگی میتجاوزما در یک فرهنگ 

يرابطهدرواقعدانند. تجاوز مردم، تجاوز را با سکس یکی می
چندانی با سکس ندارد؛ بلکه به موضوع کنترل انسانی توسط 

شار دیگري مربوط است: چه از طریق خشونت فیزیکی، ف
تا جایی که هاي اجتماعیعاطفی، اعمال قدرت یا دیگر برتري

قربانی تجاوز همه گونه احساسی از تحقیر گرفته تا نمود بیرونی 
. کندیماش است را تجربه ها که ترس از دست دادن زندگیآن

ساله، از هر ملیتی، از هر طبقه 90تا ماههششهر زنی، از 
شغل یا فعالیتی (گاهی حتی اجتماعی، با هر لباسی، با هر 

اش خوابیده است)، در معرض خطر است. در تختکهیدرحال
است. درخطرهر زنی در هر محیطی، در هر زمان از شب و روز، 

هاي تجاوز ممکن است در خانه خودش اتفاق بیفتد، یا در پارتی
، کلیسا یا معبدش، مهدکودکشدانشجویی، یا در حیاط بازي 

- وس و یا پیادهاش، در خیابان، در اتوباشینسر کارش، یا در م

باشد، یا پسرشدوستمتجاوز دیشاروي زیرزمینی و...
ش، کشیش یا شوهرش، دوستش، پسري که تازه با او امعلم

اش، اش، مشتريکارش، رئیسآشنا شده، یک غریبه، صاحب
- همکارش، یا حتی پدر/برادر/عمو یا هر عضو دیگري از خانواده

.اش و یا...
، خود اندقرارگرفتهاین ایده که زنانی که مورد تجاوز 

رفتارشان، به خاطر شان، اند: با لباسکننده بودهتحریکینوعبه
فروشی یا پورنوگرافی، (یا پرستار مثل تند ـ شغلی که دارن
تر ها نظریات غلطی است. بگذارید روشن!!)، این!کودکان بودن

اخالقی سرزنش نظرازنقطهاند چونبگویم، این نظریات غلط
کردن قربانی یک جنایت، براي جنایتی است که شخص دیگري 

اما؛ غلط استکامالً علیه او مرتکب شده، اگر نگوییم مضحکه، 
جا که این نظریات واقعیت را منعکس نمیعالوه بر این، از آن

دهند که چرا تجاوزگران به صحیح توضیح نمیطوربهکنند و 
کنند، غلط هستند.یزنان تجاوز م

به یاد داشته باش لیست کارهایی را که باید انجام داد تا 
شامل چه چیزهایی میـمورد تجاوز یا خشونت واقع نشد 

همیشه سوتی همراه !ها تنها بیرون نروآخر شبالْمث؟!شوند



40هشت مارس شماره |۳۲

!له کرد بتوانی از آن استفاده کنیداشته باش که اگر کسی به تو حم
یصندلشوي وقتی سوار ماشینت می!ات را همیشه قفل کندرهاي ماشین

در خیابان برایت دست بلند اي را کههرگز غریبه!عقب را چک کنيها
پیروي از درواقع. نصیحت خوبی است، ..و !کند سوار ماشینت نکنمی

ها هست، براي زنان ضروري است. گرچه بسیاري از نکاتی که در این لیست
ناپذیر از است باعث شوند تجاوز جزئی طبیعی و جداییها ممکناین لیست

خوب تاد، «شنویم: ها را از وانا میبینیمان به نظر برسد. حال پیشزندگی
هاي اطراف خیابانيرسد که خطر بزرگی از تجاوز در منطقهبه نظر می

اصلی موجود است، پس اگر آلت تناسلی زنانه دارید، بهتر است درهاي 
و امشب اگر مجبور نیستید، از خانه بیرون نروید. را قفل کنیدتان ماشین

هاتان مطمئن کنید، از قفل بودن در خانهاگر در این محدوده زندگی می
-جاست، چرا مانند چنین لیستی که به زنان داده میسوال این». !شوید

احساس ؟؟؟شودشود، به متجاوزان و آنان که قصد تجاوز دارند داده نمی
خواهید به زنی تجاوز کنید؟ باید یک سوت همراه خود داشته ید میکنمی

اید تجاوز کنید، و هر وقت خواستید به زنی که تازه با او آشنا شدهباشید
آن را براي خودتان به صدا درآورید.

کنند که تصوري را داریم که تنها مردانی تجاوز مینیچنهمما 
ند. دفعه بعد که در یک مکان آوربداخالق یا بدجنس یا پیر یا چندش

عمومی بودید خوب به اطراف خود نگاه کنید. به این فکر کنید که از هر 
. در آمریکا در هر قرارگرفته استبینید، یکی مورد تجاوز چهار زن که می

ها؟ چه شوند اینگیرد. چند تا زن میدو دقیقه، زنی مورد تجاوز قرار می
واقعیت این است که فقط مردان ؟؟؟دشوتجاوز میهمهنیاکسی مرتکب 

زنانی که درصد80کنند. غریبه به زنان تجاوز نمیبدجنسِآورِچندشپیرِ
گیرند، شان مورد تجاوز قرار میشوند توسط آشنایانمورد تجاوز واقع می

یمها اعتماد دارند و یا شاید حتی آن زن از او خوشش کسانی که به آن
یا دوستش دارد.دیآ

از زنانی که مورد تجاوز، آزار و اذیت جنسی و یا مورد تعرض ياریبس
که این استقبولرقابلیغو این کنند، خود را سرزنش میاندقرارگرفته

فرهنگ براي تقویت مفاهیم پدرساالرانه، قربانی را براي جنایاتی که در 
شناسید وکند. عالوه بر این، اگر شما کسی را میاش شده سرزنش میحق

تان هستند، آن لیست بخشی از زندگیدرواقعها و آنبه او اعتماد دارید
پرده فایده است. واقعیت بیلعنتی چگونه قرار است به شما کمک کند؟ بی

کنیم که فقط زنان دنیا این است که ما در دنیایی زندگی میيبراي همه
ایم که دهکنند. ما کاري انجام ندامان ما را سرکوب میبه خاطر جنسیت

مستوجب این نوع مجازات و خشونت آشکار باشیم که اگر علیه یک زن 
با آن کنار آیند. واقعیت دردناکی است. به این یراحتبهاعمال شود دیگران 

شان »(ها)اشتباه«کنند دریابند کنم که زنان بارها و بارها تالش میفکر می
شان داشته باشند ضعیتچه بوده است تا شاید بتوانند احساس تسلطی بر و

منطقی بر خیانت و جنایتی که قدرت کنترل و انتخاب را از کمدستیا 
گردیم ایم به دنبال این میآنان گرفته، بیابند. اگر ما مورد تجاوز قرار گرفته

که راهی را پیدا کنیم که بتوانیم از خود محافظت کنیم و اجازه ندهیم 
سؤالفتد؛ یا اگر بتوانیم به روشنی به این مان اتفاق بیدیگر این فاجعه براي

شاید بتوانیم جلو تکرار آن را » چرا من سزاوار این بودم؟«پاسخ دهیم که 

اما این افکاري واهی و مسخره ؛ و بهتري باشیم» دختر خوب«بگیریم و 
توانیم در شرایطی که کسی که از که میمیفکر کنيطورنیااست که 

شان فرهنگی که همه زنان به خاطر جنسیتقدرت محروم شده است، در 
توانیم قدرت را بگیریم.اند، میفرودست شده
در معرض خطر این نوع خشونت هستند و شدت آن جاهمهزنان در 

شود. هیچ راهی براي جلوگیري از فرهنگ تجاوز، بیشتر و بیشتر میهرروز
ان جوان، اي که با پورن، این عامل تخریب جنسی زنان و دختردر جامعه

هم که ما هرچقدر، وجود ندارد. مردم باید بفهمند که شده استاشباع
ها تجاوز شده سرزنش کنیم، زنان خودمان را، یا زنان دیگري را که به آن

توان منکر این نمیبازهمهم که آن را انکار کنیم و نپذیریم هرچقدر
ه معناي شود. ببشري خشونت میيواقعیت شد که به نیمی از جامعه

ایستی و وقتی در برابرش میواقعی باید در برابر این خشونت ایستاد
توانایی آن را جیتدربهمقصر اصلی کیست. درواقعبینی که میوضوحبه

کنیم، مردساالري را که در آن زندگی میيیابی که قاطعانه جامعهمی
محکوم راپرورانددهد و متجاوزي که میمیپروبالفرهنگی که به آن 

زنان باید این باشد که هیعلکنی. بخشی از مبارزه براي غلبه بر این جنگ 
تجاوز يبینیم که با ما دربارهو هر کس که میمانبه خودمان، به دوستان

این !!!تقصیر ما نیستکند، بگوییم کهیا خشونت جنسی صحبت می
و به ا باورش کنیمتمییبگوکافی گفته نشده و نیاز داریم آن را ياندازهبه

ها تجاوز شده یا برخورد جامعه با زنانی که به آنچراکهدیگران بگوییم... 
تا حدي حس سرزنش درونی و مالمت اندشدهواقعمورد خشونت جنسی 

ها نیاز دارند این پیام را بلند و رسا . آنکندها تقویت میخود را در آن
بگذارید فریاد بزنیم: ـبوددیگر نباید آرامبشنوند: تقصیر تو نبود.

!!!شودتقصیر ما نیست که به ما تجاوز می
آن افکار بیهوده را کنار گذاشت يسرزنش و همهباید خجالت و

احتماالً و شما کرد!و مبارزه براي پایان جنگ علیه زنان را آغاز
آن افکار تلخ در نهایت نهایت نهایت جایی براي يکه همهدیابییدرم

؛ وتوانید سودش را نصیب خود کنیدکنند، باالخره میشدن پیدا مینمایان
منبع خشمی نهفته است احتماالًها ها و ترستمام آن تلخیینیسنگزیر 

روید، آن طور که پیش میکه تنها یک زمزمه است... یک روزنه. همان
دانستید اگر جا که خشمی که آن را واقعی نمیتا آنکندزمزمه رشد می

زنان بسیار بسیار بسیار ؛ وتواند دنیا را تکان دهدست هدایت شود میدر
ترین زوایاي درون که این خشم را در نهانیزیادي مانند ما وجود دارند

شویم که احساس بهتري داشته ما خشمگین نمیاند. خود پنهان کرده
جنگیم بخواهیم انتقام بگیریم، ما براي دنیایی میکهنیاباشیم، یا 

جنگیم تا دنیایی بسازیم بدون شوند، میه در آن زنان شکار نمیک
هاي جامعه مانند یک انسان تجاوز، دنیایی که با زنان در همه عرصه

اش بروند و این چیزي است که باید مردان و زنان به استقبالرفتار شود.
همهنیا، ارزش یدرستبهها همه این؛ وفعاالنه آن را در خود پرورش دهند

مبارزه را دارد.

* Stoppatriarchy.org
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رفنت استنیشد و در زندان در حال از بریجمازات و حتق: وکایآنا 
شودیزنان مرتکب مهیعلستمیسنیکه ایاتیبه خاطر جنافقط

زنانیترامپ/ پنس برایهااز برنامهیهولناکیهانشانه

*سان سارا تیلور

برگردان: لیال پرنیان
در Tennesseeسیهنیک سال است که در تهباً یتقرساله، ۳۲آنا یوکای 

به چه جرمی؟ او متهم شده است که قصد داشته در .بردیمبه رس زندان
ند. ابتدا به آنا جرم قصد ارتکاب به جنین خود را سقط کیلباسچوببا اشخانه

؛ وتقلیل یافتبارخشونتیاین اتهام به حملهقتل را بستند، بعد در فوریه
که سه جرم تخطی از قانون را به آنا یوکا ببندند: اندشدهموفق هادادستانحاال 
کسی که زیآمخشونتیحمله کند، قصد نیجنسقطبا سالح، تالش برای یاف
.نیجنسقطبه نام »جنایتی«ب به ارتکا

چیزی که وکالیش (او قصد داشت که جنین خودش را سقط کند یا نه کهنیا
یمحساببهخوار کامالًتنها در جامعه و سیستمی که زنان را )،کنندیمرد 

ن قاً یدقو این ؛شودیمشمرده »جنایت«،آورد است که ما در آن یاجامعهه
و حتیدر پیش است؛رشایط بسیار بسیار بدتریکهنیابدتر ؛ ومیکنیمزندگی 

یمداده شامنتخب و معاونجمهورسیرئعادی شدن چنین روابطی توسط قول
.شود

گی زنان است:همادر شدن اجباري به معنی برد
کشور، حق نیدر اکه در بخش بزرگی از آن میکنیمزندگی یاجامعهما در 

هاالتیادرصد ۹۰در باً یتقراست. شدهگرفتههاآناز الً عمبرای زنان نیجنسقط
کلینیک ۷تنها Tennesseeسینهوجود ندارد. در تهنیجنسقطامکانات 

و یا بیشرت را یاهفته۱۶جنین هاآناز کدامچیهموجود است که نیجنسقط
یک کلینیک کنندیسقط  بیش نیجنسقط. بسیاری از زنان مجبورند برای یاف

ازمایل سفر کنند. دولت فدرال تنها یک نوع از آموزش روابط جنسی را ۱۰۰از 
یمآموزشی که روابط جنسی خارج از ازدواج را منع ـکندیمنیتأممالی نظر
ن ـکند ، با اندکردهاست که تعداد عظیمی از مدارس اتخاذ یابرنامهاین ه

آموزش علمی در مورد روابط جنسی هگونچیهمیلیون جوان هاونیلیماین وضع 
چیزی در مورد چگونگی جلوگیری از بارداری نخواهند نخواهند دید و یا

آموخت.
تا جلوگیری از کندیممذهبی تالش یهاستیفاشدر حال گسرتِش جنبِش 

در در بیرونِ هاستیفاشکند. ترمشکلبارداری ناخواسته را برای زنان مشکل و 
را زنانورستارس این کشور ایستاده درنیجنسقطمراکز یهمهباً یتقرورودیِ 

در کنندیمنیجنسقط. زنانی که دهندیمتهدید کرده و مورد آزار و اذیت قرار 
وسیع در طوربهاصلی و خالصه یهارسانه، تلویزیون، هالمیفبیشرت کلیساها، 

.رندیگیمفرهنگ مورد رسزنش قرار 
مجبور شود افتدیمش به خطر اجاننکهیاباچاری و زنی از روی ناکهیوقت

کرده تا یکیبهدستکل جامعه کهنیاخاطر به بارداری خود پایان دهد به
این درواقعرا از او بگیرد، دمثلیتولحق انتخاِب یساده و آزادعملجلوی 

!مرتکب جنایت شده است! نه این زنسیستم است که
رسمیت شناخبهیجابه، میکنیمن زندگی که ما در آ یز یستزنسیستم 

قصد پایان دادن واقعاً خطری که آنا یوکا مجبور شد به جان بخرد (حتی اگر او 
یتی از او کهنیایجابهو به بارداری خود را داشته است) از هیچ کمک و ح

چنین نکرد بلکه در عوض به او سه جرم تخطی از قانون را تنهانهدریغ نکند، 
ت و او را به زندان فرستاد.بس

را که او به آن متهم آنچهاما این سیستم به اینجا بسنده نکرده است. اگر 
است به بارداری خواستهیماو کهنیاشده است حقیقت داشته باشد، یعنی 

رستان (که او به دلیل خود پایان دهد، رفته بود) آنجابه یز یرخونپس بی

را علیه او انجام داده است. یبخششرقابلیغو قبولرقابلیغجنایت ظاملانه، 
۱٫۵ندادند. در عوض دو هفته بعد، او یک جنین به وی حق انتخاب هاآن

گرمی) را متولد کرد که بالفاصله تحت مراقبت قرار داده ۷۰۰(حدوداً پوندی 
ییهاجرماین یکه این بچه را داشته باشد و همهخواستیمبنابراین یا او ؛ شد

او کهنیابرداشته شوند. یا هاجرممزخرف است و باید این ،اندبستهرا که به او 
رستان و دولت این باشدکه بچه داشته هخواستی که در این صورت بی

و علیه خواست خودش مجبور به زوربهخواست یوکا را نادیده گرفته و او را 
.کنندیموضع حمل 

یت احتیاج دارد و در این جامعه با با زنی که بهکهنیایجابه کمک و ح
او را چیزی بیش از هاآندردی نشان دهند، او بدرفتاری شده است احساس هم

بعد او ؛ ونیاوردندحساببهدلسختکارتیجناو یک یکشجوجهماشین یک
را به پلیس تحویل داده و رسپرستی بچه را به دولت سپردند.

:هولناكيانشانهو خطرناكيگذاربدعتیک 
خطرناک است و باید با آن مبارزه شود. العادهفوقیگذار بدعتکینیا

خود را داشته دمثلیتولو حق کنرتل بر نیجنسقطزنان باید حق دسرتسی به 
شیبکهنیاگسرتش پیدا کند، نه باشند. آموزش واقعی روابط جنسی باید وسیعاْ 

است هرگز نباید نیجنسقطخواستار کهیرتدرصو کاهش یابد. هیچ زنی شیپاز
مربوط به آن یهاسیرسوو یا از ؛باشدیخواهمعذرتمجبور به توجیه و 

زنی هر وقت بخواهد بتواند کنرتل مسائل مربوط به هربایدو ؛محروم شود
جنایتکهنیانهـقرار گیردتیموردحو باید ؛خود را در دست داشته باشد

.شودمعرفیکار
مبنی بر اشانتخاباتیبسیاری از مردم تهدیدات دونالد ترامپ در کارزار 

این «که او اینازبعدهاآنرا جدی نگرفتند. کنند میجنینسقطزنانی که »مجازات«
اما این ؛ و با آهی، نفس راحتی کشیدندشدند؛بسیار خوشحال»بیانیه را پس گرفت

ن چیزی است که در این کشو دقیقاً  در حاالهمینر در حال اجرا است. اگر ما ه
فاشیستی ترامپ/پنس علیه زنان هایبرنامهنایستیم و تحکیم مقابلش

را بر جنینسقطکه یک قاضی ضد انددادهبا قولی که خصوصبهنکنیم (متوقفرا
تبعیضات جنسیتی یبقیهچنینهمخواهند نشاند و »عدالت«مسند دادگاه عالی

از زنان همراه با حمالت رشیرانه علیه بسیاری دیگر از مردم تحت آشکار و تنفر
است که در انتظار بسیاری از زنان جوان و ایآیندههولناک آنا یوکا یستم) تجربه

ندهیم که چنین چیزی اتفاق دخرتان نسل آینده خواهد بود. عقب ننشینیم و اجازه 
بیافتد! ما باید مقاومت کنیم!

ست!جنین هنوز طفل نی
قتل نیست!نیجنسقط ،
 نیستند!یکشجوجهزنان ماشین
 یخواهمعذرتبدون نیجنسقطامکان دسترسی به!
 نیروي قدرتمندي يمثابهبهزنجیرها را پاره کنیم خشم زنان را

براي انقالب رها کنیم!
۲۰۱۶دسامرب ۷

سان سارا تیلور: از فعالین حزب کمونیست انقالبی آمریکا*
شد.منترش» انقالب«ینرشیهدر ۲۰۱۶دسامرب ۷تاریخدرماین 

http://revcom.us/a/468/anna-yocca-in-prison-horrific-harbinger-of-
trump-pence-program-for-women-en.html
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معرفی کتابِ 

*»ما«

اثرِ الُرا فان دولرن

ي هشت مارسگان نشریهیادداشت ارسالی از یکی از خواننده
به معنای »ما«این ؛ وتکیس» ما«من تالش خواهم کرد که بگویم «... 

یتر بزرگی »ما«معنای خواننده نیست. بلکه بهی»ش«مِن نویسنده و 
؛ سالِن تئاتر، دیخوانیماست که دیوارهای محدود جاهایی که این کتاب را 

و ... را یهاکوپه »...نورددیمدرقطار یا هواپی
ام کسانی ست که »ما« یست. برای ک»ما«بدانند خواهندیممختص 

.رایج و ساده به این مفهوم فراگیر نیستندیهاپاسخام کسانی که به دنبال 
ایشنامه دراین کتاب توسط خود نویسن در ماه فوریه آمده و ده به شکل 

، »الُرا فان دولرُن«کتاب یهیک استندآِپ فلسفی اجرا شد. نویسندصورتهب
کردهلیتحصصحنه ارگردانیِ کیهاهل کشور هلند که در رشتسالهچهل

های فلسفی را با زبان یکی از اولین کسانی است که استندآپعنوانبه
عی ـتاریخی یهو به مضامیِن پیچیدکندیمندرلندز اجرا  . او پردازدیماجت

بلکه یک جهان بهرت را در تئاتر ترسیم سازدییک جهان بهرت تئاتر یدرباره
با شخصی او از مخاطبان،ظاهربهواالت سیوندی میاِن ، تئاتری که پکندیم

**که باید تغییر کند.کندیمایجاد یتر گسرتدهجهان 
: ... دیگویمدر مورِد جامعه و روندهای جاری در آن »ما«فان دولرُن در 

تا اوضاع عوض شود، در مورد کسانی که با دهندیممنفی یرأ از کسانی که 
ِ انسان ی، دربارهکنندیمدیتائآری چیزی را  ، دیگویمکانت و کوچک ساخ

و مفهوِم انیجوپناهی، دربارهدیگویمو احساسات بتهوونیدرباره
یمییهاقیقاشان در زنان به همراِه کودکانسوارشدن، از دیگویمپناهندگی 

، از رس فرود آوردن بر پیکر شوندیمدر دریای مدیرتانه غرق قطعاً که دیگو
اقتصادی و انحطاِط روابط ی، از روابط پیچیدهدیگویمدخرتان یهزدخی

عی  ...دیگویماجت
دائم میاِن زیربنای اقتصادی و مناسبات طوربهفان دولرُن »ما«در 

عی و ایدئولوژیک در سیستم  است و وآمدرفتدر حال یدار هیرسمااجت
خود و دیگران، تصویری از از زندگی یاسادهیهامثالکه با کندیمتالش 

رگرایانه و مردساالران جهاِن موجود ارائه دهد. او با اشاره به یهروابط استث
بکی ، فلشکنندیمیگذار بکرِد ارتجاعِی جهادگرایانی که در اروپا روی

و نقش زندیمرسیع به افغانستان، عراق، لیبی و کشورهای آفریقایی 
و در همین حین با طنِز تلخی سازدیمسته کشورهای امپریالیستی را برج

اندکردهکه جهان را پوالریزه یدوقطبرا در تقابل با این »ما«مسئولیِت 
که چرا مردم اروپا یا ستمدیدگان کشورهای کندیمپرسش ؛ وشودیمیادآور 

ِ هویت خود در  امپریالیستی یا جهادی یا ... یهافیتعردیگر به دنبال یاف
که هویِت خود را در همبستگی و مبارزه با نیروهایی که جای اینههستند ب

جستجو کنند ... در همین قسمت او به بحراِن کشانندیمبرش را به نابودی 
تا این کندیمقول خودش تالش هو بپردازدیمفراگیِر مهاجرت و پناهندگی 

ایش فیبازتعردیگری یمفاهیم را در چارچوبه در رابطه »ما«کند. او در 
را به دخرت یک سال هانیاهرروز... من «:دیگویمبا این مسائل دهشتناک 

را بفهمد و از هانیا، از طرفی او خیلی کوچک است که میگویماممهینو 
»طرِف دیگر او زمان زیادی برای فهمیدِن این مسائل ندارد ...

یمعهدر جاییگرامرصفاو در قسمت دیگری از کتاب، به فرهنِگ 
پرداخته و به ستم جنسیتی عالوه بر یک نابرابری تاریخی، یدار هیرسما

که بدوِن کندیممردساالر اشاره یدر جامعهییگرامرصفشکلی از عنوانبه
در ادامه او .کشدیمآن خوراِک فکری و ایدئولوژیک برای این جامعه ته 

ر ییگرامرصفرا هم به همین بحث ستیزطیمحرونِد تخریِب  و استث
.سازدیمجویانه متصل رقابت

که یکنیم...فکر «: کندیمکتاب پرسش تلخی را طرح ۱۱۴یهدر صفح
او در »؟...یابیی»دیگران«هستی؟ چرا آن را در »ما«به دنبال یک 

که دهدیمفراوانی اجرا کرده و ادامه بااحساساین بخش را اششنامهیا
ِ دوست و دشمن بسیار قهادون سالمائو تسه بل این را در رابطه با شناخ

... مطمنئ «: دیگویمو خنددیمفرموله کرده بود ... و با صدای بلند ترساده
ترسندیماما همه میخوانیمرا زیچهمهامروزه !باشید که مائوئیست نیستم

...»آثار مائو را بخوانند
میشنویم... دائم «: ردازدپیمفاشیسم یدر انتهای کتاب هم به مساله

جنسی داشت ید، افالطون با افراد زیر سن رابطهکه هایدگر یک فاشیست بو 
عادی هانیا... دانستیچیزی از فمینیسم ریشکسپکه رسدیمو به نظر 

واضح طوربه. والت دیزنی دیگویاما کسی چیزی از دونالد داک اندشده
نبود که بخواهیم به آن فکر کنیم. این روند بود اما موردی سمیتیستآنتی

فکرهمدر جهان عادی و نهادینه شد که به ظهور دونالد ترامپ قدرآن
های فکرِی دونالد ترامپ در اروپا و ؛ ونکردیم امروزه برای فکر کردن به پارت

هاآنجهان دیر شده است و ما دستپاچه و هراسان هستیم. امروزه یا باید با 
کنیم یا اینکه رونِد دونالد داک در والت دیزنی در مورد دونالد ترامپمبارزه 

»ها نیز ادامه خواهد یافت!...
یهالُرا فان دولرُن یک پرتر یک فراخواِن سیاسی و شخصی است،»ما«

کیست!»ما«تا بگوید کندیمانتقادی مملو از عشق را برای ما ترسیم 

در کشور ”ISVW“کاری از انتشاراِت ”WIJ“دزندرلنیا به زبان »ما«کتاب ِ *
http://lauravandolron.com/wij-het-boekهلند

** https://en.wikipedia.org/wiki/Laura_van_Dolron
http://lauravandolron.com/over-laura
http://lauravandolron.com



های سازمان زنان هشت مارسفعالیتگزارش خبشی از
علیه دولت ترامپ/پنس» نه به فاشیسم!«مهبستگی با کارزار در 

سیدر واشنگتن ديت باشکوه مردم گزارش تظاهرااي از چکیده
روزهاي بیست و بیست و یکم ژانویه

:بیست ژانویهجمعه
ن لحظه...  حضور صفی وروددر ه بزرگ برای یهاونیپلیس و کامیهابه واشنگ

شهر کامالً حالت نظامی داشت. مرکز تجمع .دستگیری مردم توجه ما را جلب کرد
بود. موج »مک فورسن«معرتض در پارک یهاو دیگر گروه!»نه به فاشیسم«کارزار 

حارض مختلف با شعارهای متنوع یها. گروهشدیجمعیت هرلحظه بیشرت و بیشرت م
احزاب طرفدار : ازمان و گروه از نیروهای مرتقی آمریکا. بیش از سیصد حزب و سبودند

مندان مرتقی، تی،بیجیفعالین ال، ستیزطیمح احزاب سوسیالیست و کمونیست، ه
امریکن «، »ز مرتبلک الیف«و کارزار پوستاناهیکارگری، سیهاهیها، اتحادکارگردان

ن و اسوان تشکالت دانشجوی،احزاب و تشکیالت مهاجرین،»التینو اتیدمعل
مبیستروزهایهزاران سازمان و گروه دیگر در تظاهرات... وهاستیدانشگاه، آنارش

حضور داشتنیهاابانیو بیست و یکم ژانویه در خ د.واشنگ
؛ وپلیس مسدود شده بودی هلیوسبهتا کیلومرتهااطراف کاخ سفید یهاابانیخ...

هایاگون اطراف کاخ سفید در جریان بود. میز گونیهاصدها تظاهرات در قسمت
مرتقی و انقالبی آمریکا در یهااز سوی احزاب و سازمانمتعددی کتاب و نرشیات 

نه به «کارزار یمرکز تجمعات روز شنبه بر پا بود. اعالمیه»مک فوسن«پارک 
اسها ایمیلآنما از و بودشدهبین مردم پخشعایوس!»فاشیسم یمراشان هایو 

و از فعالین کارزار یکاآمراز سخنگویان حزب کمونیست انقالبی »سان سارا«. میگرفت
ان»نه به فاشیسم!« قالبی و دمکراسیِ یدار هیاش از نظام رسماآتشینیهایبا سخ

یالحظه،فاشیسمتا عقب راندنِ خواستیو از مردم مکردیاین نظام افشاگری م
...شدیجا دیده مهمه!»نه به راسیسم!نه به ترامپ«شعارِ را ترک نکنند.هاابانیخ

:شنبه بیست و یکم ژانویه
انی ، صبح۸از ساعت ژانویه ۲۱شنبه روز تظاهرات زنان در  جلوی کاخ سفید با سخ

مندان و فعالین ،مهاجرینجنبش ، ستیزیط محجنبش زنان و جنبشبسیاری از ه
ان یدار هیضد راسیسم و رسما،قیسیاسی مرت یهااحزاب و سازمان آغاز شد. هر سخ

و مردم را به مقاومت ترشیح کردهگوناگون فجایع روی کار آمدن ترامپ را زوایایاز 
. موج عظیمی از زنان و کردندیو ایستادگی در برابر راسیسم و فاشیسم دعوت م

کنندگان. رشکتحضور داشتندتظاهرات در صفوف این مردان در اطراف کاخ سفید 
یخودبا ابتکارات شخصیزیادی آمده بودند. تنوع هاابانیو به خکردههیتههاییب

نه به «!!!مشرتک بودند: ترامپ باید برودزیچکیها بسیار زیاد بود؛ اما همه در رشعا
،!»ات را از بدن زنان کوتاه کنکثیفیهاترامپ دست«،!»نه به راسیسم!فاشیسم

،!»مبارزه را رها نخواهیم کرد«، !»شانکنرتل زنان بر بدنحق«، !»نیجنآزادی سقط«
زندگی سیاهان مهم «،!»هستیمهاابانیما در خ،تا زمانی که ترامپ در قدرت است«

بجنگ برای «،!»باد انقالبزنده«،!»این است دمکراسی آمریکایی!ببیند«،»است
!» ...سوسیالیسم

تظاهرات در تاریخ مبارزات زنان در نیترنویه بزرگتظاهرات زنان در بیست یکم ژا
یک میلیون و دویست آمارطبق جهان است.  خربگزاری سی ان ان فقط در واشینگ

۳۰۰بیش از شش میلیون نفر از و سی هزار نفر در تظاهرات زنان رشکت داشتند و 
برای مبارزه مریکا و برای حقوق زنان و آ شهر در رسارس جهان برای همبستگی با زنان 

مردساالری به خیابان آمدند و با صدای بلند فریاد برآوردند سیستم رسمایه داری و با 
گسرتدگی از اندازه ازاین.مان را از ما پس بگیرنداجازه نخواهیم داد تا دستاوردهای

دیبازتولمردساالری را مرتباً همبستگی زنان در مبارزه علیه مردساالری و سیستمی که 
نظیر است و پیام مهمی را در خود دارد در تاریخ مبارزات زنان بیبخشدیمو شدت 

هیم بود و قاطعانه یی در صف مقدم مبارزه خواگراواپسکه ما زنان علیه فاشیسم و 
…خواهیم جنگید

واحد کانادا-افغانستان) -سازمان زنان هشت مارس (ایران 
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آنجلسسلدرت باشکوه مردم گزارش تظاهرااي از چکیده
بیست و یکم ژانویهشنبه

همراه با »نه به فاشیسم«در همبستگی با کارزار ما نیز ... 
در فعالین این کارزار و فعالین حزب کمونیست انقالبی آمریکا،

برایم. آمدیآنجلسلسهای به خیابانو مردها زنکنار میلیون
با پخش از بیست روز قبلنیروهای انقالبی این روز دهیسازمان

و کنار رانی در هر گوشه میه و صحبت با مردم و سخنوسیع اعال 
راکه مردمکرده بودند ش تال و ...هاها و دانشگاهکالجشهر، در

حضور ...ی ندارد و یکه این سیستم پوسیده دیگر کاراکنند آگاه 
از و نفرتخشمکه با ابراز زمان بیش از دو میلیون زن و مرد هم

دیگر در دفرت تاریخیِ برگآمده بودنده خیابانباین وضع 
وددر آمریکا مبارزات علیه ارتجاع  این بود عمدتاً ما . شعارباز

برای درهم «،»!انید و به مبارزه ادامه دهیدهاخیابان«که در 
که فاشیسم قبل از این«،»!کوبیدن این سیستم پوسیده بجنگید

...!»کردنگون متوقف و رس آن را قدرت بگیرد باید 
آنجلسلس–افغانستان) -سازمان زنان هشت مارس (ایران فعالین 

بروکسلدرآکسیون علیه ترامپگزارش اي از چکیده
بیست ژانویهجمعه

فعالین سازمان ما ژانویه، مصادف با مراسم تحلیف ترامپ، ۲۰بعدازظهر جمعه 
جوانان بلژیک و جمعی از ی زنان هشت مارس واحد بلژیک به همراه رفقای کمیته

دیگر دوستان، در آکسیونی دوساعته در مرکز شهر بروکسل رشکت کردیم. در این 
) وLight for Rights(در بلژیک » مارش زنان«آکسیون که به ابتکار و دعوت 

نه به «گرفته بود، ما نیز در همبستگی با کارزار زیست انجامفعالین محیط
رهای و پالکاردهایی که از قبل تدارک دیده بودیم، ، فعاالنه و با شعا»فاشیسم

حارض شدیم.
هایاز طیف، فعالین از مردمنفر ۳۰۰۰رغم هوای رسد ماه ژانویه، بیش از علی

ویژه نوجوانان و جوانان، زنان و مشخصاً های سنی متفاوت، بهمختلف سیاسی، رده
...دن بلژیک، در این تجمع حضور داشتنزنان آمریکایی ساک

ی ما با شعارهای رادیکال در بین یافته و رزمندهکوچک اما سازماننسبتاً جمع ...
یز  تن به یک آمریکای ،نه! به نام برشیت«. شعار مرکزی ما: بودجمعیت مت

بود و عالوه بر آن، شدهنوشتهبر روی قطعات متفاوت » فاشیست نخواهیم داد!
زیست را دوباره باعظمت خواهیم محیطآمریکا نه!)«(شعارهای دیگری چون: 

، !»یآمریکای فاشیستها و نه به کالننه به ترامپ! نه پنس! نه کوکالس«، »کرد!
زنان، فاحشه، «، »باقدرت حاکمه مبارزه کن! سیستم را با انقالب در هم بشکن!«

هایی ی جنسی نیستند! زنان، انسانزنی و یا اُبژهی مشتکشی، کیسهماشین جوجه
یل کریه ترامپ روی شعارهاهمراه داشتیم. در کنار و ... نیز به » ستند!کامل ه ش

و هاها توجه مردم، رسانه»کالنکوکالس«یک بادکنک زرد با دهانی گشاد و کاله 
ها که در این آکسیون حضور فعال داشتند را هم به خود جلب بچهخصوصا 

تنها راه رهایی زنان «بود شدهنوشتهدست ما که روی آن های یکرشتکرد. تیمی
ما یافتگیسازمانای از هم خود نشانه» جهانی برای فتح داریم!«و » انقالب است!

...کردها را جلب میهم توجه رسانه»داری امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی!پدرساالر: رسمایهیگراواپسزنان در مقابل دو «ما:در کنار این شعارها شعار مرکزی . بود
را با شور و » !How to stop Trump and Pence? Revolution nothing less!« ،»Hey hey! Ho ho! Trump and Pence have to go«ما شعارهای دیگری چون: 

را با خود همراه سازیم و شاهد و حتی کودکان ویژه نوجوانان، زنانرغم امکانات محدودمان، توانسته بودیم بخشی از جمعیت، بهزدیم و علیفریاد میزیادحرارت
لزوماً یک جمعیت رزمنده را متشکل کردیم اما باً یتقرها باشیم. بسیاری از نیروهای سیاسی رادیکال هم در کنار ما ایستادند و توسط آنمانیشعارهاهمراهی و تکرار 

با یکی از رفقای ما وارد گفتگو شد. او معتقد بود که برای قضاوت در مورد دونالد ، بعد از شنیدن شعارهای ماکنندگانرشکتیکی از مثالًهمه با ما توافق نداشتند، 
رود یا خیر؟! یا کسانی که هم بودند که همچنان به جناح دموکرات، امید ترامپ هنوز زود است و باید منتظر ماند و دید که آیا واقعاً دولت او به سمت فاشیسم می

...در دست داشتند» میشل متشکریم!«و » اوباما متشکریم!«ا عنوان واهی داشتند و حتی پالکاردهایی ب
بادزنده«، »بدن من، حق من، آزادی من«شد چندان مبارزاتی نبود اما ما هم مثل سایرین با برخی از شعارها مثل: اگرچه شعارهایی که از تریبون اصلی داده می... 

جان لنون، امید به برقراری دنیایی بدون مرز، بدون حرص، از » تصور کن!«به همراه جمعیت، با خواندن ترانه کردیم. در پایانهمراهی می» همبستگی جهانی زنان!
ه دادیم.های وعده دادهبدون فقر و گرسنگی، بدون مالکیت، بدون مذهب و بدون بهشت و جهنم شده را فریاد زدیم و به آکسیون خا

بلژیک-فغانستان) ا-سازمان زنان هشت مارس (ایران فعالین 
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لندندرت مردم گزارش تظاهرااي از چکیده
روزهاي بیست و بیست و یکم ژانویه

ایستاده و در طوربهتظاهرات اعرتاضی که در این روز در لندن صورت گرفت ...
عرص روز جمعه، حدود ٥مقابل سفارت آمریکا در این شهر انجام شد. از ساعت 

سیاسی و زنان، فعالین یهاگروهجوانان، ازجملهن مردم هزار نفر از اقشار گوناگو 
دورتادورگرد آمدند. چندین میز کتاب و نرشیات دورهم... وLGBTمدنی و

ترامپ، ضدهیاعالممختلف در حال پخش یهاگروهبود و فعالین برپاشدهجمعیت 
از سوی در دفاع از مهاجرین و ... بودند. افرادی نیزهاهیاعالمنرشیه و دیگر 

مردمی ضدیهااستیسترامپ و ضدیرانسخندهندگان این برنامه در حال سازمان
و شعارهایی هم کردندیمنیز از هر فرصتی استفاده کنندگانرشکتاو بودند و 

را با آغوش باز هاپناهندهما «، !»نه به راسیسم«، !»ترامپ باید برود«:چون
مارس به ٨داران سازمان زنان الین و دوست. ما فعدادندیمو ... رس !»پذیراییم

اعرتاضی ییآهمنیز در این گرد»اروپایانقالبگروه مانیفست «همراه هواداران 
...پرداختیمهیاعالمرشکت کرده و به پخش 

ام کشورهایی که در اعرتاض با ترامپ و فاشیسم یهایدهسازمان اعرتاضی در 
زنان به دومین روز مبارزه خود یییپراهانامببود، در روز شنبه شدهدادهترتیب 

ظهر و از مقابل سفارت ١٢ادامه داد. زمان آغاز و محل تجمع این تظاهرات ساعت 
زیاد بود که پس از رشوع تظاهرات در ابتدای صف، یقدر بهآمریکا بود. جمعیت 

که در وسط صف و جمعیت بودند بیش از یک ساعت زمان یکنندگانرشکتبرای 
واقشار و طبقات مختلف مردم .ند و به تظاهرات بپیوندندرد تا بتوانند حرکت کنب

تعداد زیادی از زنان جوان به خیابان آمده بودند و ژهیوبهدر سنین مختلف، زنان
یت از حقوق زنان، پناهندگان و مهاجرین، برابری بین یپالکاردها دستی در ح

و ستیزطیمحبدون نژادپرستی و تبعیض، بدون مرز ویاجامعه، داشهاانسان
که برخی ییپالکاردهابا هادخرتبچهژهیوبه. کودکان خردسال و خواندندیمو برخی شعر دادندیمترامپ شعار گوناگون در دست داشتند. برخی ضدیهاعملبا ابتکار ...

یخستگطوربه...و!»ما همه مثل هم هستیم و باید برابر باشیم«، »!یرمخواهمیکنم و تنفس خواهمیممن «بود: شدهنوشتههاآنخود نقاشی کرده بودند و روی 
یی بودند. شور و حال بسیار خوب و مثبت و برخورد راهدریر یناپذ ا . مبوددهندهیانرژ و دبخشیامواقعاً که در میان مردم وجود داشت برای همه ما یاکنندهدلگرمپی

یت از کارزار ضد خشونت بر زنان و کارزار ضد رژیم فاشیستی ترامپ را پخش کردیم. شور و اشتیاق هیاعالمم شعار دادیم و هم بیش از هزار نیز در طول راه ه در ح
که ییپالکاردها. گرفتندیمن را آ »برای مبارزه علیه خشونت بر زنان متحد شویم!«خشونت، کارزار ضدهیاعالمدیدن تیرت محضبهدخرتان جوان به حدی بود که داوطلبانه و 

. ما ب»نه! این رژیم فاشیست قبل از رشوع باید متوقف شود«، !»نه! به نام برشیت ما تن به آمریکای فاشیست نخواهیم داد«بود شدهنوشتههاآنبه همراه داشتیم روی 
بر تن داشتیم که روی آن ییهارشتیتو با خود به همراه داشته»مذهبی متحد شوید!ییگرااد یبنزنان جهان، برای مبارزه با سیستم امپریالیستی و «خود را نیز با شعار 

…!»میرس استانقالبرهایی زنان تنها با «بود شدهنوشته
مهم یاملللنیبهمبستگی نظرازنقطههاتننههاتظاهرات، این رفتههمیرو . بریتانیا به بیش از صد هزار نفر تخمین زده شدیهارسانهبه گزارش کنندگانرشکتتعداد ...

این موضوع تبدیل به یکی از کهنیااز دستاوردهای حقوق دمکراتیک خود نیز بودند و گردعقببودند بلکه بیان همبستگی و نگرانی مردم در هر کشور نسبت به خطر 
ام این لیدلیبفکری اقشار زیادی از مردم شده است. یهادغدغه فاشیستی، نژادپرستانه و ضدزن یهااستیسبر اعرتاض به عالوههایییپراهیا هاییردهگنبود که در 

مهاجرین و یبسیاری در اعرتاض به خروج بریتانیا از اتحادیهیپالکاردهاترامپ،  به حفظ حقوق برش و دیتأکضد پناهندگی، یهااستیساروپا، اعرتاض به سیاست نپذیرف
مبارزات است و باید تقویت گونهنیاقوت ینقطهنیترمهماین . خوردیمو بسیاری دیگر از این قبیل نیز به چشم هستیم و حقوق ما نیز مساوی استما همه یکیکهنیا

اگر بتوانند در پرتو یک رهربی له بسیار مهم است و آن یعنی مرشوعیت این سیستم. به همین دلیل این مبارزاتأتلنگری بر یک مسناآگاهانهآگاهانه یا آنجاکهازشود 
به ورای این تزلزل را خواهند داشت. توانندیمتنهانهو هدایت شوند یدهجهتآگاهانه و هدفمند  مرشوعیت این سیستم را در برابر مردم متزلزل کنند بلکه پتانسیل رف

ندرست  !».آمدن استدرراهط ممکن نیست، بلکه دنیای دیگر فق«ود: بشدهنوشتهچنین پالکاردهااز یکیدرکه گونهه
انگلستان–افغانستان) -سازمان زنان هشت مارس (ایران فعالین 

دوسلدورفآکسیون درگزارش اي از چکیده
ژانویهسومبیست و دوشنبه
ضدیت با روی کار آمدن ترامپ، در در ییآگرد هم۱۷از ساعت ۲۰۱۷ژانویه ۲۳در روز 

مارس، به همراههشتشد. ما هم از طرف سازمان زنان برگزارمرکز شهر دوسلدورف
» حزب مارکسیست لنینیستی آملان«،)Courage(»کوراژ«مثل سازمان زنان ییهاگروه

)mlpd(و فعالینMontags Demo گروهی که افرادش هر دوشنبه در هر یک از)
ت مردم از جوانب و بر رس معضال ندیآیمشهرهای آملان در ساعت و مکانی ثابت گرد 

نفر ۳۰در حدود جمعاً کسیون رشکت داشتیم که آ )، در این کنندیممختلف، افشاگری 
که ما به همراه داشتیم، به زبان فارسی و آملانی این ییپالکاردهاروی یکی از .میشدیم

. !»مریکای فاشیست نخواهیم دادآ تن به یک ،نه، به نام برشیت«بود: شدهنوشتهشعار
فارسی این شعار، توجه رهگذران را جلب ام یم، میکردیمما را که به زبان آملانی توزیع یهاهیاعالمو آمدندیمبه سمت ما باعالقهو کردیمضای ما زیر این شعار و م

ما ییک سکه هستند، صحبت کنیم. از گفتگوها و اعالمیهفاشیسم مذهبی و امپریالیستی دو روینکهیامثلمانکه بتوانیم با آنان بر رس مواضع. این فرصتی بود گرفتند
آیی گرد همهم نقش بگیریم. این هاگروهرادیکال سایر یهاهیاعالمعیتوزام شد و ما توانستیم در آییهمقبل از پایان گرد،هاهیاعالمخیلی خوب استقبال شد طوری که 

پایان رسید.به۱۹در ساعت 
دوسلدورف- افغانستان) - مارس (ایران۸سازمان زنان فعالین 
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هلنددرآکسیون علیه ترامپگزارش اي از چکیده
یهبیست ژانوجمعه

/فعالین سیاسی،های سیاسی چپ و مرتقیب و سازماناحزااز نفر۱۰۰۰بیش از ...
عی و ۷از ساعت ۲۰۱۷نویه اژ ۲۰خواه روز جمعه مردم آزادیجمع وسیعی ازاجت

یت و تا ضمن آمدند همگردپلین شهر آمسرتدام هلند یومیشب در موزه ح
خصوص در آمریکا؛ همردم در کشورهای مختلف بیاعرتاضمبارزات باهمبستگی

یهااستیسوآمریکاجمهورسیرئفاشیستی ترامپو های نژادپرستانهسیاست
.کنندرا محکوم »حزب آزادی«هلندیو افراطیراسترهرب حزبویلدرزراسیستی 

یی با در مسیر راهکنندگانرشکت و موزیکبا مختلف خودیهااردپالکو هاپرچمپی
برای اولین بار در این تظاهرات .کردندیمرا به خود جلب انتوجه عابر دادن شعار

نه به «دادندیمرس علیه کاپیتالیسم شعارصداکیکنندگانرشکتی از ر بسیا
».!کاپیتالیسم

با حضور خود در این آکسیون ضمناز فعالین سازمان زنان هشت مارسجمعیما ... 
وضدزنیهااستیسمردم، اعرتاضییهاحرکتزنان ویهمبستگی با مبارزات گسرتده

نه به «شعار همچنین ...یماحزاب فاشیستی و راسیستی را محکوم کردیرانسانیغ
که بر روی پرچم را»!مکن استجهان دیگری م!هاستیالیامپرنه به ،جمهوری اسالمی

.به همراه داشتیمبزرگی نوشته و
ییپایان راهدر این برگزارکنندگانیکی از فعالین حزب سوسیالیست جدید هلند ـپی

فاشیستی و ضدزن ترامپ و ویلدرز رهرب یکی از احزاب یهااستیسهیعلـآکسیون
ارائه دادند که جمعیت را میمحکهایصحبتمهاجرین در پارملان هلند؛اسیستی ضدر 

ی که نشان از خشم و نفرت . دخرتان و پرسان جوان با شور و هیجاندقرار داریتأثتحت 
اندر ،داشتوضع موجود آنان از نسل گیِ هآیندو بییتیهویبخود بر روی یهایسخ
ر حاکم، مردم جهان را دیِ دار هیرسمااینکه سیستم صحبت کردند با تأکید برجوان

اهمیت حرکت اعرتاضی ؛ ونسبت به گذاشته قرار خواهد دادیتر سخترشایط دشوار و 
بر روی همبستگی با مبارزات هاگیر ما خواهد بود. آنمبارزات پییامروز ما در ادامه

انداشتند. یکی از زنان جوان بعد از دیتأکراسیستی و غیرانسانی افکار فاشیستی، هیعلجهانی یگسرتده »مارچ زنان«را به اهمیت رشکت در کنندگانرشکتاشیسخ
ضد زن ترامپ و یهااستیسدعوت کرد و در پایان بار دیگر بر روی برگزار شود،در هلندهاگژنوایه در دو شهر آمسرتدام و دن۲۱که قرار بود فردای آن روز یعنی 

.مورد تشویق جمعیت قرار گرفتکهکرددیتأکگرفت ،اکی قرار خواهدزنان و مردم جهان در چه رشایطی اسفناک و خطرنیکه آیندهاین
واحد هلند–افغانستان) -سازمان زنان هشت مارس (ایران 

نمرِبِدرآکسیون علیه ترامپگزارش اي از چکیده
ژانویهو سومبیستدوشنبه

آملان نیست، تیپرجمعجا که برمن از شهرهای از آن
انی هم در آن چندان گسرتده اعرتاضات به معضالت جه

نیست. یکی از جریاناتی که در این شهر، نسبت به روی کار 
نام گروهی به،نشان دادالعملعکسآمدن ترامپ 

این گروه که است.) Montagsdemo(»هادوشنبهتظاهرات «
در اغلب شهرهای آملان هر دوشنبه در ساعت و مکانی 

عی برگزار به معضال در اعرتاضهاییکسیونآ ثابت  ت اجت
، موضوع اعرتاض این دوشنبه خود را در رسارس آملان کندیم

یعلیه روی کار آمدن ترامپ اعالم کرده بود و به همه
معرتضان فراخوان داده بود که برای همبستگی با مردم 

ترامپ به این برشیِ ضدیهااستیسآمریکا و در اعرتاض به 
کسیون بپیوندند.آ 

آیی رشکت کردیم.) در این گردهمCourage) و سازمان زنان کوراژ (MLPDمارس به همراه جمعی از حزب مارکسیست لنینیست آملان (۸مان زنان ما هم از طرف ساز 
اعرتاضات و مواضع جا ماندند و یکی پس از دیگری تا آخر برنامه آنگانهکنندرشکتدر مرکز شهر، آغاز شد. هوا تاریک و بسیار رسد بود ولی ۱۸از ساعت اکسیون

زن در آمریکا و اروپا، از پشت میکروفون بیان کردند.راسیستی و ضدیهااستیسرادیکال خود را نسبت به 
یمتوجهجلبدست که خیلی را درمارس۸بر تن داشتیم؛ و پرچم رسخ»!دیآیبه دستآزادی زنان بدون انقالب «نوشته بود هاآنقرمز که روی یهارشتیتما 
زن و ضدیهااستیسو ضمن افشای میپرداختیمبا مردم به گفتگو هاهیاعالمضمن پخش . تنها گروهی که اعالمیه در این رابطه به همراه داشت هم ما بودیم.کرد

سایر .کردندیمدیتائمواضع ما را هاآنز که خیلی ازنان بودند اغلب دادندیم. کسانی که توجه نشان میکردیمکارهای خودمان را بیان ضدبرشی ترامپ، مواضع و راه
ساعت به ۲این اکسیون حدود بود خیلی استقبال کردند.داکردهیپحضور یز یربرنامهیک جریان زنان که با عنوانبهاز حضور ما هم ییآگرد همدر این کنندگانرشکت

طول انجامید.
برمنـ افغانستان) -مارس (ایرانهشتسازمان زنان فعالین 
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فرانکفورتدرآکسیون علیه ترامپگزارش اي از چکیده
 ژانویهو سومبیستبیست و یکم و

گزارش اول
کار آمدن ترامپ، در شهر یبارو ، مارش عظیمی در ضدیت ۲۰۱۷ژانویه ۲۱روز شنبه 

یی که از جلوی اپرای قدیمی شهر آغاز شده بود تا فرانکفورت بر پا شد. این راهپی
رومر) در مرکز شهر، ادامه یافت و در این مکان زنان مختلف طی محل شهرداری (

انی ۸ها و نظرات خود را اعالم کردند. ما هم از طرف سازمان زنان ایی، خواستهسخ
صدایی با زنان و سایر اقشار در آمریکا، با خواست عدالت و مارس در همبستگی و هم

یی پیوستیم.ستیزی، راسیسم و فاشیسم ترامپ، در ضدیت با زن برخی به این راهپی
پا هب«، !»نیروی ما در اتحاد ماست«شد:ی داده مییپیههای که در جریان راشعار از

را اگر ما متشکل شویم هیچ نیروی مامردم،«، !»ستیزیخیزید بر ضد راسیسم و زن
انی از ملیتی برخوردار بود و زنان و مردیی از پتانسیل باالیپیهاین را» د!نشکی

ها و سایر انگلیسی تعداد زیادی از آمریکاییدر آن رشکت کرده بودند.های مختلف
انیزبانان هم رشکت داشتند. شد.انگلیسی و آملانی ارائه مییهازبانها به سخ

گزارش دوم
علیه روی کار آمدن ترامپ، )Hauptwacheی قدیمی و معروف شهر (در مرکز شهر فرانکفورت جلوی یکی از بناهاییآگرد همهم۲۰۱۷ژانویه ۲۳در روز دوشنبه 

Montags Demoو فعالین)mlpd» (حزب مارکسیست لنینیستی آملان«،)Courage(»کوراژ«هایی مثل سازمان زنان گروهبه همراهکسیون هم آ برگزار شد. ما در این 
عی کشور موضعآملان در ساعت و محلی ثابت گرد می(که گروهی است که افرادش هر دوشنبه در هر یک از شهرهای  آیند و بر رس معضالت سیاسی، اقتصادی و اجت

ایندصداهمرشکت کردیم و کنند)،گیری و افشاگری می م با شعارهای محکم ستیزی و سکسیسچنین با زنکند و همگی میهدر ضدیت با فاشیسمی که ترامپ آن را 
استیم.به مقابله برخ

فرانکفورت- افغانستان) - سازمان زنان هشت مارس (ایرانین فعال

ها هزار نفر در اعرتاض به فرمان ترامپتظاهرات دهیریگزارش تصوخبشی از 
لندن- ۲۰۱۷هیفور۴شنبه/ »کایو منع موقت ورود شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان به آمرانیجوپناهرشیپذتوقف«

هزاران نفر در خمالفت با سفر ترامپ به انگلستانیار ش تصويرگزخبشی از 
لندن–۲۰۱۷فوريه ۲۰دوشنبه 



40هشت مارس شماره |۴۰

»جویان و شهروندان مسلمانممنوعیت ورود پناه«ترامپ مبنی بر فرمانگزارش جتمع اعرتاضی بهای از چکیده
بروکسل–۲۰۱۷فوریه ۱۲یکشنبه 

کشور عمدتاً و شهروندان هفتانیجوورود پناهتیممنوع«بر یفرمان ترامپ مبندر اعرتاض به
ن به آمر در بروکسل کایدر مقابل سفارت آمری، تجمع۲۰۱۷هیفور۱۲کشنبهیروز »کایمسل

یمدتکایدادگاه فدرال آمرییفرمان با دستور قضانیاکهنیبرگزار شد. اگرچه با توجه به ا
تیتجمع رشکت کنند اما درنهانیدر ایادیوز تعداد زکه هنمیاست مطمنئ نبودشدهفمتوق

عیهاشبکهقیتجمع که عمدتاً از طرنیا شده بود، ساعت یدهو سازمانیرساناطالعیاجت
تجمع عالوه نینفر در آن رشکت کردند. در ا۱۰۰۰رسد بروکسل آغاز شد و حدود یدر هوا۱۵

در قبال کیکشور بلژیهااستیکنندگان ستترامپ، رشکیستیبر مخالفت قاطع با فرمان فاش
را هم هدف قرار داده بودند. یامور مهاجرت و پناهندگریوزنیو مشخصاً تئوفرانکلانیجوپناه
است به » آیان و «از رهربان جوان حزب یکیکه نیفرانکلیهااستیها معتقد بودند که سآن

ن اندازه نژادپرس خطر آن را درک کرد.دیاست و بازیآمضیو تبعتانهه
به یچپ و مرتقیاسیسیروهایاز نیار یبسهیژانو۲۱و ۲۰تجمع برخالف مبارزات نیادر

کان حضور مردم از طیشکل متشکل رشکت داشتند ول بود. ریمختلف چشمگیهافیک
یآموز به نظر مکه عمدتاً دانشیبرجسته داشتند. خصوصاً نوجوانانیجوانان و زنان حضور 

یابتکار ییبا خود داشتند. زنان جوان هم شعارهاکالیو رادیار ابتکییو شعارهادندیسر 
کوچک یهاترامپ داشتند و عمدتاً در حلقهیضد زن و نژادپرستانهیهااستیسهیعلیخوب

از مادران جوان با فرزندان خود حارضشده بودند. حضور کودکان یار یدوستانه حارض بودند. بس
مادران جوان را نشان نیایر یپذتیهم تعهد و مسئولودادیمیو شادابینرژ هم به فضا ا

اندکردههیبا خود داشتند که مشخص بود خودشان تهییکودکان شعارهانیاز ایار ی. بسدادیم
یپالکاردها را در حد امکان به شکل ساده برایرو یو پدر و مادرها هم تالش داشتند شعارها

..دهند.حیتوضشان
کیبلژ–افغانستان) –رانیزنان هشت مارس (اسازمان

۲۰۱۷هیفور۱۲
معاون ترامپ در بروکسل» پنس«اعرتاض به حضور ونیگزارش آکسای از چکیده

بروکسل–۲۰۱۷هیفور۲۰دوشنبه
خالقانه در اریبسیفراوان و با شعارهایباانرژ نیحارضدینسبتاً رسد و باد شدیهواباوجود

ساکن اروپا و مشخصاً زنان یهاییکایکنندگان عمدتاً آمررض شده بودند. رشکتمحل حا
ورود تیممنوع«بر یفرمان ترامپ مبنهم در اعرتاض به»املللنیسازمان عفو ب«بودند. البته 

ً با ا»انیوجپناه سازمان و نیانیاز فعالیاکرده بود و عدهیاعالم همبستگونیآکسنیرس
شتند.رشکت داونیآکسنیدر ایکیبلژیاسیسنیعالاز فیمعدود

نژادپرست و ست،یسکسمداراستیس«بود:نیخالقانه ایپالکاردهانیاز ایمضمون برخ.... 
گرا را افراطخواهانیجمهور دیبا«، »پنس برو گمشو!«، !»یامدیخوش نز،یگراستجنسهم

از خواهدیمیپنس: چه کس«، !»میکنید مما به زنان اعت«، !»وارینه به د«، !»میمتوقف کن
محافظت کند؟یما در مقابل مذهب افراطیآموزش و پروش و برابر ست،یزطیمح ، »ش

یبکش! من پرداخت مواریدکیترامپ اطراف خودت «، »مزخرفات کمرت!شرت،یبسمینیفم«
و ...» تقابل کرد!میبرخاست! و مبارزهدیشده است، باحقوق زنان موردحمله واقع«، !»کنم

: زدندیمادیفرونیآکسقیدقانیتا آخرینبود اما همه پرانرژ یادیزتیجمعکهنیاباوجود
! متحد اهی! سدیسف«، !»میا! ما هرگز جدا نبودهدیمتحد شو«، »بروند!دیترامپ و پنس با«

یکایبه آمرها! و نهنه به ترامپ! نه به پنس! نه به کوکالس کالن«، !»دی! مبارزه کندیشو
...و » برو گمشو!زیگرا ستجنسپنس ضدزن، نژادپرست و هم«، !»ستیفاش

ی. برخمیحارض بودونیآکسنیدر امانیسازمان زنان هشت مارس هم با شعارهانیفعالما
!نه ی! نه نژادپرستیاهستهیها! نه اخراج! نه سالحوارینه د«بود: نیامانیاز شعارها

! زنان انسانستندیو ... نیکشجوجهنیماش،یابژه جنسبوکس،سهیزنان ک«، »زنان!یفرودست
و یحیمسستیفاشیندهیانیدر اعرتاض به حضور پنس انیو ... همچن!» دکامل هستن

پرو «یگراکه در دفاع از جنبش واپسکایدر آمرنیجندر تظاهرات ضد حق سقطادگرایبن
، »صاحب بدن خودش است!یهر زن: «میبه دست گرفته بودشعارها را نیبود، ما هم ا»فزیال
و » ! متعلق به من است!یفردچیبدن من متعلق است نه به دولت! نه به مذهب! نه به ه«

دییشعار ما را تأیبود با شادمانهستادیمقابل ما ا» سه نسل از طرفداران حق انتخاب!«اش (که نوزاد بود) آنجا حارض بود و با پالکارد: که همراه با دخرت و نوهی... زن مسن
...کردیم

کیبلژ–افغانستان) - رانیسازمان زنان هشت مارس (انیفعال
۲۰۱۷هیفور۲۰



به زبان فارسی-»نه به فاشیسم!«در همبستگی با کارزار سازمان زنان هشت مارسيبیانیه
در مهبستگی با کارزارِ 

نه! به نام بشریت، ما زیر بار یک «
»آمریکای فاشیست خنواهیم رفت!

جمهور آمریکا بر عنوان رئیسژانویه به۲۰دانیم که دونالد ترامپ روز ی ما میهمه
در آمریکا تنهانهها نفر مسند قدرت خواهد نشست. این موضوع باعث نگرانی میلیون

بلکه در رسارس جهان شده است.
ردانه، برتری سفیدپوستان، شوونیسم اش را بر مبنای برتری مترامپ کمپین انتخاباتی

نان و مسابقهملی، تهدید به حمله علیه پناه ای ی تسلیحات هستهجویان و مسل
گرایان، نژادپرستی و تبعیض علیه جنسطراحی کرد؛ بنابراین فرودستی زنان، تحقیر هم

ی ها و مذاهب، تهدید به یک مسابقهغیرسفیدپوستان، ستمگری علیه سایر ملیت
های کشتاِر جمعی بخشی گر با سالحای دیگر و درنتیجه خطر یک جنگ ویرانتههس

چنین قول داده است که تولید گازهای های اوست. او همناپذیر از برنامهجدایی
ای را که تهدیدی برای کل کره زمین و زندگی نسل آینده است، افزایش دهد.گلخانه

ها را گرد هم آورده تا ها و ایدهترین ارزشاعیترین و ارتجترین، پوسیدهافتادهاو عقب
. به این شکل فاشیسماش است، مشخص کند: ریزینوع حکومتی را که در حال طرح

اینده ِر دیگر کشورها در خدمت به منافع جهانیی رسمایهیک  هدیدی ریزد. حاکمیتی که تاش نقشه میداری امپریالیستی برای حاکمیت در آمریکا و ستم و استث
ندتر دارد.توان آن را با آملان نازی مقایسه کرد که دسرتسی بیشرتی به سالحبرای برشیت و کل کره زمین است و می های کشتار جمعی قدر

ندترین کشورهای جهان حاکمیت شوند آنچنین حقیروخوار شمرده میای که زنان اینما از شیوه کند، بسیار منزجریم.هم توسط کسی که قرار است بر یکی از قدر
مانده و ضد زن به قدرت رسید. بسیاری باور نداشتند که حاکمین نوین بتوانند های عقبی یک رژیم تئوکراتیک را دارند که بر مبنای دین و ارزشزنان ایران تجربه

ل کنند؛ اما اعالم اجباری شدِن حجاب بالفاصله بعد از بهستیزانههای زنچنین ایده حقوق زنان بود که اعرتاض قدرت رسیدن رژیِم اسالمی اولین حمله علیهای را اع
کارش  و از طرف دیگر نادیده انگاشته شدن جدیت این های محافظهطرف رژیم با تکیه بر پایهها هزار زن در تهران را برای چند روز متوالی به دنبال داشت. ازیکده

یتی که سزاوار آن بودند و به - ای فرعی و غیرعمده است مسألهتحت این عنوان که این - انقالبی و مرتقی حمله از طرف بسیاری نیروها ازجمله نیروهای  زنان را از ح
عی محروم کها را از فعالیتطور روزافزونی آنستیز بر فشار خود علیه زنان افزود و بهآن احتیاج داشتند، محروم کرد. پیرو آن، رژیِم مذهبی و زن رد. زیاد های اجت

های مخالف گسرتش ها و سایر گروههای مذهبی، کمونیستهای ملی و محدود کردن حقوِق فردی، علیه اقلیتطول نکشید که حمالت علیه زنان، به حمله علیه اقلیت
، زندانی، شکنجه و اعدام شدند و حکومت شکنجه و های اپوزسیونهای انقالبی و دیگر گروهها هزار نفر از اعضا و هواداران سازمانای رسید که دهیافت تا به نقطه

وحشت هنوز ادامه دارد.
مان در آگاهیم که رهاییمسألهبه این یخوببهاند. ما زنان ایرانی ستیز ادامه دادهی خود علیه این رژیم زنوخیز به مقاومت و مبارزهاز آن زمان تا امروز زنان با افت
ی رژیم بنیادگرای جمهوری اسالمی است.گرو مبارزه برای رسنگونی انقالب

ی اقشار و کنیم، چه در مورد زنان باشد و یا در مورد بقیهکنیم که خوار و پست شمردن زنان چه مفهومی دارد. ما درد تبعیض را احساس میما کامالً و عمیقاً درک می
طبقات جامعه.

برای متحد ما می ام وجود از تالش و کوشش ش یدهی همهکردن و سازمانخواهیم با  گیری یک آمریکای فاشیست را توانند کنار بایستند و شکلی کسانی که 
مشاهده کنند، قدردانی کنیم.

برای متشکل و متحد کردن اقشار مختلف مردم و مبارزه برای جلوگیری از به قدرت رسیدن رژیمی به رسکرده به زیر بما از تالش ش اِر گی ترامپ/ پنس و نرف
یت میهای حقیقتاً هولناکنقشه کنیم.شان، کامالً ح

کنیم و کند، قویاً احساس میتنها آمریکا بلکه کل جهان را تهدید میها نهمهم نیست که ما در کجای جهان قرار داریم، ما خطراتی که از جانب ترامپ/ پنس و باند آن
انیم بلکه توانیم در مقابل آن بیی مصمم هستیم که در این مبارزه سهم بگیریم و بخشی از آن باشیم.تفاوت باقی 

جویان و پیروان مذاهب دیگر مبارزه کنیم.ی ماست که در مقابل ستم برزنان، نژادپرستی و دامن زدن به ترس و تنفر از پناهاین وظیفه
جهت برشیت و کل کره ای و خطری که ازاینی تسلیحات هستهسوی مسابقهوار بهآید انجام دهیم تا حرکت دیوانهمان برمیچه از دستی ماست که هر آناین وظیفه

کند، جلوگیری کنیم.زمین را تهدید می
وجه زیر بار یک آمریکای فاشیست نرویم.هیچها در رشایط کنونی به این بستگی دارد که بهی اینهمه

علیه یک آمریکای فاشیست به رسکردگی ترامپ/ پمبارزه کسانی است که ی خواهان جهان و همهی انقالبیون و آزادیی همهچنین مبارزهی ما و همنس، مبارزهی ش
ر مبارزه می کنند.برای جهانی بدون ستم و استث

و هم۲۰روز  یسم نروند.ها مردمی خواهیم بود که در آمریکا و رسارس جهان مصمم هستند زیر بار فاشچنین میلیونام ژانویه ما در کنار ش

ی ماست!مشا مبارزهیمبارزه
افغانستان)–ایران (مارس ۸سازمان زنان 
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د!شان به مقابله با فاشیسم برخاستنبر زنانی که با حضور پرقدرتدرود
، در رسارس جهان پیام ۲۰۱۷ژانویه ۲۱ها زن در روز تظاهرات میلیون

داری پدر/مردساالر انکاری برای سیستم رسمایهواضح، محکم و غیرقابل 
دار امپریالیستی آمریکا و سکان-حاکم برجهان، برای رسمایه داری 

ما زنان در صف مقدم مبارزه با «کارش دونالد ترامپ داشت: تازه
ایم و مصمم به مبارزه برای حقوق گرایی ایستادهفاشیسم و واپس

»خودمان و سایر فرودستان هستیم! این تازه اول ماجراست!
انتخاب ترامپ هرچند برای لحظاتی دنیا را در شوک عظیمی فروبرد، اما 

ام این روزها و شب وقفه در خیابان ها بیپایداری نیروی اندکی که در 
تزلزل زه کردند، کمک کرد که پای دیگر معرتضین هم بیماندند و مبار 

انی ترامپ در روز  ژانویه تیر خالص بر ۲۰به خیابان باز شود. سخ
ترامپ، » ادعایی«ی عمِل کردند، برنامهتوهم کسانی بود که فکر می

چیزی جز تبلیغات انتخاباتی برای کسب رأی نیست و پس از انتخاب 
فی» ر طبیعیجمهو رئیس«ترامپ نیز یک  السابق حافظ نظم و ک

انی ترامپ در مراسم تحلیف اش که آشکارا موجود خواهد شد؛ اما سخ
گری امپریالیستی آمریکا استوار بود جای طلبی و نظامیی عظمتبر پایه

های جریان اصلی باقی نگذاشت که این ای حتی برای رسانههیچ شائبه
نیست.» طبیعی«برنامه 

یی فاشیستی و ارتجاعی ترامپ اما پاسخ روشن و محکمی ااین قدرت
برنامه در ۶۷۰زمان بیش از دو میلیون نفر در دریافت کرد. حضور هم

۷۰ی آمریکا؛ و صدها هزار نفر در بیش از متحدههای ایاالتخیابان
یت آن زنان بودند و به دعوت  مارش «شهر در رسارس جهان که اک

ایی ها به خیابان آمده بودند، قدرتو کمپینها و دیگر سازمان» زنان
یت آن زنانی از ملیتگیریباورنکردنی در مقابل فاشیسِم عریاِن ترامپ و دولت در حال شکل های مختلف، های مختلف، سنین و نسلاش بود. جمعیتی که اک

های سیاسی متفاوت بودند اما در یک های متفاوت و از گرایشا خواستههای طبقاتی متفاوت و بهای جنسی و مذاهب و مشاغل متفاوت و ... خاستگاهگرایش
موضوع مهم وجه اشرتاک داشتند: این دولت ارتجاعِی فاشیستی را باید متوقف کرد!

زده باز شده که ی رسد و یخی آتشفشانی از دل کوهچنان مصمم، محکم، متحد، شورانگیز، رنگارنگ، خالقانه و پرامید درصحنه حارض شدند که گویا دهانهزنان آن
مدت و های خود را طرح کردند؛ چنان از منافع کوتاهگرما، نشاط و امید به آینده را در خود فرشده کرده بود. زنان با شعارهای خالقانه چنان روشن خواسته

اند: زنان در جهان تقویت کردند که جای هیچ شبههدرازمدت خودشان و سایر ستمدیدگان با قطعیت دفاع کردند و چنان صفوف متحد یکدیگر را در رسارس ای 
نصف مقدم مبارزه علیه سیستم رسمایه داری مردساالر ایستاده های مختلف زنان و خصوصاً زنان جوان که حضوری گسرتده و چشمگیر قدر که نسلاند. ه

ها و مهاجرین، حق برخورداری ن نسبت از حق آزادی انتخاب محل زندگی برای ملیتکردند به هاش دفاع میداشتند، با حرارت و مصمم از حق کنرتل زن بر بدن
نهای مختلف جنسی و حق آزادی مذاهب دفاع میاز خدمات درمانی و پزشکی همگانی، حق آزادی گرایش قدر که از تبعیض و ستم جنسیتی ابراز کردند. زنان ه

ر و تخریب محیطکردند از تبعیض ملی و نژادی، از جنگ ونفرت می کردند. طلبی و خشونت پلیس و رسکوب سیاهان ابراز انزجار میزیست، عظمتکشتار، استث
ن گی ترامپ اظهار خشم کردند از تقویت سیستم پدر/مردساالرانه به رسکردشان، ابراز عشق و احساس نزدیکی میقدر که از حضور چشمگیر و متحدانهزنان ه

مند، چهرهل وقتی تودهکردند. به این شکمی پیشه، ه ام حقوقی که یک ی زنان در کنار زناِن ه های دانشگاهی و فعالین سیاسی و... خودشان را در جنبشی که 
یانسان در یک زندگی انسانی باید از آن برخوردار باشد، بازتعریف می پذیر نیست و حضور ای امکانماند که بدون حضور زنان هیچ تغییر ریشهکنند، شکی باقی 

عی انقالبی است. زنان دماسنج پیرشوِی یک جنبش اجت
یدر کنار این مبارزه به ی سنگین اصالحتوان چشم بر این واقعیت نیز بست که سایهی پرشور اما  از درون گردانندگان و » قهرمانانی«طلبی و چشم امید داش

ترین نشان آن توهم به حزب دمکرات آمریکا و زد که شاخصکنندگان و گردانندگان موج میه در بین رشکتمرصف گذشترسدمداران همین سیستِم دهشت و تاریخ
ی انقالبی زنان در درون این جنبش و تقویت قطب انقالبی در درون جامعه کنار ایندگان فعلی و سابق آن بود. شکی نیست که این توهم غلیظ بدون مبارزه

ایی کرد، طوفانینخواهد رفت و نیروی انقال  تر از امروز رها نخواهد شد. این جنبش نویدبخش بی زنان که فقط قسمت کوچکی از آن در این مارِش پرقدرت خود
جنبش انقالبی جهانی است.

اند، ها و موانعِ این جنبش، باید تالش کنیم تا این جنبِش بهی پتانسیلامروز ما با علم بر همه یحق و جهانی در خیابان  کند. باید در هرکجا که هستیم، فرقی 
تر، صف این مبارزه بپیوندند. باید در کنار این اتحاد مبارزاتی وسیع، با دامن زدن به مبارزات فکری درونی، این جنبش را هرچه گسرتدهزنان و مردان بیشرتی به

وده و دولت فاشیستی ترامپ / پنس کرد تا بتواند جنبش ضداش را انقالبیتر، هدفمندتر و افقتر، منسجممصمم فاشیسم را در آمریکا و در رسارس جهان تقویت 
امپریالیستی، به زیر کشد.- را در خدمت به رسنگونی کلیت سیستم رسمایه داری 

ها را تسخیر کردند!درود بر زنان و مردانی که متحدانه در مقابله با فاشیسم خیابان
افغانستان)–سازمان زنان هشت مارس (ایران 
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را به زیر کشیم!اشیستی ترامپ/پنستوانیم و باید در خیابان مبانیم تا دولت فما می
هزار ترامپ گذشته و هر روز هزارانگیری رسمیفقط ده روز از قدرت

هزار پیوندند. هزارانخشمگین و عاصی به صفوف مخالفین او مینفر
نفری که هر کدام به دالیلی عنارص عروج فاشیسم را ملس و احساس خطر 

نمی ها زن در رسارس جهان در روز طور که حضور پرشکوه میلیونکنند. ه
های آشکار فاشیسم ا یکی از جنبهژانویه مخالفت مصمم و محکمی ب۲۱

ایش ها وترامپ یعنی تقویت ارزش تشدید روابط پدر/مردساالرانه را به 
توقف «گذاشت؛ این بار هم حضور صدها هزار معرتض در مقابله با فرمان 

جویان و منع موقت ورود شهروندان هفت کشور عمدتاً پذیرش پناه
ن به آمریکا ی طلبانهت با شونیسم عظمتبه شکل قاطعی مخالف» مسل

سفیِد مسیحی است.هایفاشیست
یت قاطع از آن، دولت فاشیستی ترامپ با اعالن این فرمان، اجرا و ح

دارِی امپریالیستی بدون حمله به منافع دیگر نشان داد که رسمایهبارکی
هایش را نخواهد داشت. حمله ها امکان زیست و حل بحرانترینفرودست
چه معنایی از خاورمیانه و مکزیک و ...و مهاجرینانیجوپناهبه حقوق

طلبی طلبی و جنگهای منفعتاصلی سیاستانیقربانکه دارد جز این
طلبی آن کند.دیگر قربانی سیاست عظمتبارکآمریکا را ی

و ... پنهان » هاامنیت آمریکایی«و » امنیت ملی«ی هاچه پشت واژهآن
هستند نجایاجویان و مهاجرین نکارناپذیر است که پناهشده این واقعیت ا

و منافع بی جا گان اینهچیزترین آوارهستید! بیآنجاتان پایانچون ش
هستند چون قانون حاکم بر سود رسمایه این است که در ازای تأمین منافع 

یت بیای میهر نوع معامله» سزاوار«و » برتر«اقلیتی  چیز و توان با اک
داری های مستقیم و نیابتی رسمایهی جنگافغانستان، عراق، سوریه و... درنتیجههمچونجویان و مهاجرین از کشورهایی انجام داد. این سیل عظیم پناه» ناسزاوار«

ی در کشورهای غربی » امنیت«، این برجهانهای آمریکایی و رشکا به وجود آمده است. این شکاف عظیم طبقاتی حاکم امپریالیست در مقابل وضعیت جنگی دا
ام اینامپریالیسم آمریکا بوده است. م» امنیت ملی«ی پشتوانهو ... همه» جهان سوم«کشورهای  انیبیکشتار،گی وآوارهها،مهاجرتسبب اصلی  گی ، بردهخا

گیری جریانات به شکلشان ارتجاعی در جهت منافعهای دامن زدن به جنگکه بارشکا هستند و ییمردساالر آمریکاپدر/های .. امپریالیستجنسی و خانگی، تجاوز .
ل آفریقا نیز اسالمی بنیادگرا  یت و تقویت وجود آورده ه را بهاخود آنشان، در جهت حفظ و تحکیم منافعاند و یا پا دادهدر خاورمیانه و ش و امروزه هم ح

کنند.می
دهد. جویان قرار میمهاجرین و پناه» هست و نیست«آمریکا را در مقابل » منافع مردم«دیگر بارکفید/ مسیحی آمریکایی یطلبی سامروز ترامپ برای تقویت عظمت

، »نامطلوب«عنوان عنارص جویان و مهاجرین را بهحاکم بر قوانین آمریکا پناه» مرشوع«رحمی و حتی در مغایرت با اصول قانونی و رشمی و بیبیتیدرنهاترامپ 
دهد تا بتواند هیزم کافی برای تحکیم دولت فاشیستی خود و تقویت مظنون جلوه میذاتاً شان ی ملیت و مذهبکند و از زاویهمعرفی می» خطرات بالقوه«، »دشمن«

اید. جنبش فاشیستی فراهم 
نعمدتاً «با پیشربد سیاست منع ورود شهروندان از هفت کشور طرفکیازترامپ  ها و نیروهای بنیادگرای اسالمی در این کشورها تقویت دولتبهعمالً» مسل
ی هااستیسشود که مردم منزجر از گرا یعنی امپریالیسم فاشیست آمریکا و بنیادگرایان اسالمی باعث میو با دوقطبی کردن جامعه بین دو نیروی واپسکندیمخدمت 

به این دولتستیز و ... راهستیز و مهاجر ستیزانه، نژادپرستانه، شونیستی و اسالمزن یت آنحل را در پیوس ، بیابند که خود ها و جریانات اسالمی و زیر چرت ح ها رف
ی در آمریکا و اروپا راست افراطشود؛ و از طرف دیگر قصد دارد از این طریق به تقویت جریانات گرای اسالمی میمرشوعت بخشیدن به این جریانات واپسباعث

بپردازد.
داری امپریالیستی پدر/مردساالر و ی برشیت و کره زمین را نه آوارگان و قربانیان، بلکه سیستم رسمایهآیندهامنیت و ،که بفهمیمها پوششی است برای اینمه اینه

ر هیچ راهی نداریم جز تحملبلرقایغاین سیستم و پایان دادن به این درجه کند. برای در هم شکسهان آن تهدید میفرماندهانیپایبطلبی عظمت ستم و استث
اییم و در مقابل هیچکه صفوفاین یک از اشکال تبعیض و رسکوب سکوت نکرده و به هر شکلی که امکانش را داریم مبارزه کنیم. مان را در اعرتاض و مبارزه تقویت 

ام کسانی که به هر شکلی مورد ستم و  ربله!  گیری دولت فاشیستی تر در قدرترایی و حمله وحشیانه به حقوق مردم را به شکلی عریانگهستند و خطر واپساستث
ای از جهان تقویت کنند.مبارزه بپیوندند و مبارزات یکدیگر را در هر نقطهصفبهکنند باید ترامپ/پنس احساس می

ندترین کشور جهان نفر در مقابل اهاونیلیمدرست است که تا همین حاال در آمریکا و رسارس جهان  به پا استقرارگرفتهین فاشیسم عریان که در فرماندهی قدر
ها را تسخیر کنیم و مان را به میدان بیاوریم و خیابانتوانیم و باید بیش از هر زمان دیگر قدرت اتحاد و نیروی انفجاریاند؛ اما هنوز این اول کار است. ما میخاسته

فاشیسمطلبی پا بگیرد. ما باید علیهدر بین مردم و گسرتش نفرت و عظمتهای آمریکایی با ایجاد شکافو کل حاکمیت امپریالیستنگذاریم که فاشیسم ترامپ/پنس
انیم و مبارزه را ادامه دهیهر چه وسیعهمشانهبهشانهسیستم امپریالیستی آمریکا، گانایندهاینپنس/ترامپعریان م تا بتوانیم این تر و هدفمندتر در خیابان 

.میرکشیزاین رژیم فاشیستی را به ها میلیون نفر دیگر باید به این صف بپیوندند تا همراه هممان قرار دهیم. میلیونمبارزه را در مسیر رهایی برشیت و سیاره
افغانستان)- سازمان زنان هشت مارس (ایران

۲۰۱۷ژانویه ۳۱



فارسیبه زبان-» روز جهانی زن«به مناسبت » ت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایرانکارزار مبارزه علیه خشون«ي بیانیه

چهل سال مبارزه! تولد یک کارزار!
دستانت را به ما بده تا توامنندتر شویم!

ام جهان نشستهدر راه است و ما در تکاپو و تالش، چشم» روز جهانی زن«هشت مارس  مان را فریاد شانه هم داده و خشمبهایم تا شانهانتظار مبارزات زنان در 
ر زناِن تحت ستم در جهان خیابانکنیم؛ و در کنار بی ها را دوباره تسخیر کنیم.ش

و مردانی - ها زن ایم. شکوه حضور پرقدرت میلیونآرایی زنان در طول تاریخ بودهترین صفرویم که شاهد گسرتدهامسال در رشایطی به پیشواز هشت مارس می
انکاری به های رسارس جهان انرژی و امید را به صفوف جنبش جهانی زنان بازگرداند؛ و پیام قاطع، روشن و غیرقابلدر خیابان- اندکه از ستمگری بر زنان در رنج

اندگرایی ایستادهقدم مبارزه با فاشیسم و واپسزنان در صف م«ستیز و فاشیستی ترامپ در آمریکا داد: داری مردساالر حاکم بر جهان و دولت زنسیستم رسمایه
»و برای احقاق حقوق خودشان و سایر فرودستان مبارزه خواهند کرد!

ای یافته است. در هیچ مقطعی از تاریخ، زنان در این سابقهرویم که ستم بر زن به لحاظ کمی و کیفی گسرتش بیامسال در رشایطی به پیشواز هشت مارس می
ی روابط چنین گسرتده در چرخهاند. در هیچ مقطعی از تاریخ زنان اینو به شکل جهانی مورد انواع خشونت جنسیتی هر دم فزاینده قرار نگرفتهابعاد وسیع

عی وارد نشده و این اند.چنین هولناک مورد خشونت و رسکوب و تحقیر قرار نگرفتهتولیدی و اجت
دست با مبارزه و با چنگ و دندان به » داریی رسمایهپیرشفته«ای که زنان در کشورهای هم حقوقی نسبیرویم که امسال در رشایطی به پیشواز هشت مارس می

حقوقی و ی این نظام طبقاتی درخطر قرارگرفته است؛ و هم در کشورهایی که بیمردساالرانهداری و تشدید روابطی بحران جهانی رسمایهآورده بودند با ادامه
شان هستند.های آزادیی روزنهماندهدر آن قانونی، رشعی و یا عرفی است، زنان شاهد یورش جدی به باقیستم بر زن 

ی تنگ دو قطب ازپیش در حلقهداری باعث شده تا زنان بیشسازی و بحران رسمایهرویم که گسرتش جهانیامسال در رشایطی به پیشواز هشت مارس می
داری امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی نابود گردند.هگرای مردساالر یعنی رسمایواپس

، »محارم«ایم: تجاوز، تجاوز گروهی، تجاوز خسته شدهپایاِن روزانهرویم که از برشمردن و تکرار این لیست بیامسال در رشایطی به پیشواز هشت مارس می
گی و سازی جنسی، باکرهخرتکشی، تهدید به قتل، اسیدپاشی، سنگسار، کتک، ناقصهای جنگ، تجاوز در زندان، همرس آزاری، همرس کشی، دتجاوز در میدان

پرده بکارت، قتل ناموسی، پاره فروشی، آزار جنسی در محل کار، بدنام های ناامن، داد و ستد بدن زن، تنگی واژن، آزارهای خیابانی، ساعات ناامن، مکاندوخ
، حجاب اجباری، ناموس، رشم و حیا، تبعیض جنسیتی و ...کردن، تخریب اینرتنتی، برقع، پورنوگرافی

عی و دولتی نداریم. ی بیرویم که هیچ راهی جز مبارزه برای پایان دادن به چرخهامسال در رشایطی به پیشواز هشت مارس می پایان خشونت خانگی، اجت
ی یدیگر سکوت  یکنیم! دیگر آمار  یکنیم! دهیم! دیگر بیانیه صادر  ی جسورانه!مانیم! وقت عمل و شورش است! وقت اتحاد و مبارزهدیگر منتظر 

صف مقدم تنها در آمریکا بلکه در بسیاری از کشورها زنان را بهرویم که موج مبارزات ضد عروج فاشیسم، نهامسال در رشایطی به پیشواز هشت مارس می
عی پیرشو علیه رژیم واپسهامبارزه کشانده است؛ و مبارزات زنان و سایر جنبش گرایی در گرای جمهوری اسالمی را به مبارزه علیه عروج فاشیسم و واپسی اجت

ام جهان پیوند داده است.
عی و دولتی بر زنان«رویم که تولد کنیم در رشایطی به پیشواز هشت مارس میبه همین دلیل امسال اعالم می فرصت » کارزار مبارزه با خشونت خانگی، اجت

به یک مبارزه ی جهانی. هر زنی که از خشونت بر ی متحد، پرشور و جسورانهجدیدی در مقابل جنبش زنان ایران و جهان قرار داده است؛ فرصتی برای پیوس
ستیز جمهوری اسالمی نقالبی رژیم زنجویبارهای این مبارزات بپیوندد تا تبدیل به رودی خروشان در جهت مبارزه برای رسنگونِی اتواند به زنان در رنج است می

شویم.
دهی هدفمند و گسرتده ی آغازی باشد برای یک سازمانپیوندیم تا نقطهکنیم که ما متحد، مصمم و معرتض به این کارزار میبه همین دلیل امسال اعالم می

به مناسبت چهل سال - ۱۳۹۷یعنی هشت مارس » ن ضد حجاب اجباریی زنان ایراتظاهرات پنج روزه«ای رسارسی در چهلمین سالگرد سوی برپایی مبارزهبه
چهل به همین دلیل ما فعالین کارزار از همین امروز -های حارض در جهانستیزترین رژیمگراترین و زنی زنان علیه یکی از واپسوقفه و توفندهی بیمبارزه
ندتر از همیشه به صحنه بیاییم.تر، آمادهگسرتده۱۳۹۷مارس پیش خواهیم برد تا هشترا در رسارس جهان بهی متحدمبارزه تر و قدر

امبرخیز! باید از پستوها و سایه قد بایستیم!ها خارج شویم! باید 
برخیز! سکوت را بشکن! فریاد بزن! طنین صدایت قدرت نهفته در خشم ماست!

ندتر شویم! برخیز! دستانت را به ما بده تا توا
فهمند!های تو را میتوانی ما را تنها نگذار! کسانی که ناگفتهصف مبارزه بپیوند با هر ابتکاری که میبرخیز! به

آن را نداشته باشد!توانیم زنجیرهای خشونت علیه زنان را چنان پاره کنیم که هیچبرخیز! باهم می کسی دیگر جرأت دوباره باف

عی  ۲۰۱۷مارس ۸–و خانگی بر زنان در ایرانکارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجت
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control of women and turning them more and more into the role of incubators and treating them as a commodity for
men’s sexual desire are the requirements of the capitalist system that rules the world.

The intensification of women’s subjugation around the world is the result of the intensification of the contradictions
and the real crisis of capitalist system. Today the intensification of these contradictions has reached a point where it
produces fascist representatives such as Trump, a representative that ruthlessly increases oppression and
exploitation and attacks people all around the world, a representative for forging a “new” form of rule and turning
the U.S. into a nakedly fascist state. The capitalist system, in order to nourish its main necessities, meaning
obtaining maximum profit, maintaining and developing its international interests, needs to preserve and intensify
the oppression of women. This system in order to prolong its oppressive system needs to preserve and expand the
domination of men over women. Therefore it is the result of this rule that women all over the world from so-called
modern countries to the most backward regions are undergoing widespread violence, and the power to control
women by men is being increasingly institutionalised through the laws, traditions, ideology, culture, etc.

For the same reason, the foundation for the unity and solidarity of women all over the world are the backward
productive, political, social and cultural relations that are governing this world, which subjugate women and make
them the slaves of men. It is the same oppressive relation that has created the conditions that the wealth of just 8
men is equivalent to that of 3.6 billion of the planet’s poorest people.

A world where 800 million people go to sleep hungry, where 3 billion women suffer from violence, a world where
70 per cent of productions is produced by women while they live in absolute poverty. A world where the majority
of the people are slaves of oppressive and exploitative relations.

We should bear in mind that formation of naked fascism in the US as well as the growing momentum of fascist
movements in other parts of the world are some of the most important aspects of the present situation of the world
and show the intensification of the fundamental contradictions of the capitalist system. Imperialist-capitalism
particularly the US is spreading chauvinism, racism and intensifying the subjugation of women, attacking refugees
and immigrants, gays, invasions and wars and the destruction of planet Earth at an even higher speed… all are
aimed to shape a more fascist and reactionary order not only in the US but also all over the world. For the control
of the world these powers are on the one hand in contention and on the other hand try to make people believe that
their system is eternal and that there is no other pathway for humanity. But there is another way, a revolutionary
struggle for overthrowing and eradicating all systems that continue their existence based on oppression and
exploitation. On this path, the elimination of gender oppression directly depends on carrying out the revolutionary
struggle as well as sustaining that struggle and on the solidarity with the other oppressed people. This revolutionary
struggle can be in the same direction for the birth of a new society, a society where all humanity will live together
free and emancipated regardless of their gender, race, and nationality! Women have the greatest interests in the
birth of such a society.

On this path and in such a turbulent situation our organisation will actively take part in the campaign to fight
violence against women in Iran as well as the international struggle against dominant fascism in the US and will do
our outmost in these struggles. Carrying out these two struggles in the tumultuous scene of today’s world is
extremely important. At the time where all the reformist and liberal women are putting their efforts to save the
system or at its “best” to reform it, the campaign to fight violence against women is in line with the revolutionary
overthrow of the anti-women regime of the Islamic republic as the main cause of women’s subjugation becomes
even more important. On the other hand, taking an active role in our international struggles to support people and
particularly the revolutionary forces in the U.S. who are fighting against the fascist state of Trump/Pence is our
important duty of internationalism and of supporting the decisive struggles that are facing all freedom-seeking,
progressive and revolutionary people.

The realities in Iran as well as on a world scale require a prompt and practical response to the necessities
confronting us. Therefore we call upon all women, either in groups or as individuals, to actively take part in the
campaign to fight violence against women as well as in the struggle against naked fascism in the U.S. To wage
these struggles united and shoulder to shoulder and in a large number and continue it with the perspective of
victory will be a significant step in serving the emancipation of humanity.



به زبان انگلیسی-» روز جهانی زن«سازمان زنان هشت مارس به مناسبت يبیانیه

Two Struggles, One Goal: Revolution!
The 8th of March, the day of international solidarity and unity, the day of marching against the capitalist patriarchal
system that is ruling the world, is on the way. It is a day of struggle for achieving our goals of freedom and
emancipation, a day that can bring together millions of women under the banner of breaking the chains of
thousands of years of women’s oppression.

This year, we can feel the breath of hope even more clearly. This breath stems out of the struggles of millions of
women all over the world on 21 January 2017. For the first time in history, millions of women rose in international
solidarity against an imperialist fascist regime in the U.S. as it started its reign. More than 6 million people, with
the vast majority women, not only represented the demands of women's rights, but also became the defenders of
other oppressed people such as refugees, immigrants, black people, Latinos, gays, etc. This international solidarity
and the achievements of such struggles can and must be directed to serve to continue such struggles and spread the
fire of struggle that is just and timely in reacting to the monstrous crimes that the new rulers of this system, the
Trump/Pence regime, are impatiently waiting to commit.

Our organisation, as part of the women's revolutionary movement, on the basis of our analysis of the current
situation regarding the intensification of the subjugation of women and the escalation of violence against women on
a world scale as well as in Iran, has concluded that it is essential to give a correct and appropriate response to such
a necessity; and on the basis of this correct analysis we play our role wholeheartedly and full-forcedly in launching
and waging the “Campaign to Fight the State and Social and Domestic violence against Women in Iran".  The start
of this campaign coincided with the coming to power of the fascist, anti-women regime of Trump/Pence and the
important political changes that took place in the U.S. This political shift in the U.S has given tremendous
momentum to different sections and strata and to new waves of political and social struggles around the world.

One of the most important aspects of this shift is the use of naked fascism on a world scale and particularly in the
U.S - one of the most powerful capitalist-imperialist countries on this planet - in openly attacking women's rights
and intensifying the oppression of women. The humiliating, horrendous and disgusting attacks on women by
Trump during his presidential campaign outraged millions of women on a world scale. The support and
participation of vice-president Pence when for the first time in the US an official at such a high position was taking
part in a demonstration against abortion organised by the Christian fascist fundamentalists, on the first week of
their reign, was another organised act against women. These are open and bitter attacks on women's rights. The
trends indicate that these attacks will be intensifying and all the achievements of women in the Western
countries which have been obtained through struggles on a world scale will be targeted ever more brutally.

The intensification of women’s subjugation has been and is on the agenda of all the anti-women, outmoded states
and forces all over the world. If Trump’s reign started with attacking women and limiting the rights to abortion,
two days later, the rulers in Russia changed the law regarding domestic violence against women; if the Christian
fascist fundamentalists in the U.S attack abortion clinics and kill doctors, the Islamic fundamentalists and fascists
who rule Iran and Afghanistan took away the rights of abortion since they have come to power. If the patriarchal
fascist Trump sees women as a sex object for men’s pleasure, the patriarchal and backward president of Turkey
Erdogan sees the place of women as being at home serving men and bearing children. If in Brazil Maria Louisa is
imprisoned because she had an abortion, in the U.S. Ana Yoka is in prison because she wanted to end her
pregnancy with a coat hanger.

From the white/Christian chauvinism of Trump in the U.S. to the chauvinism of Erdogan in Turkey, from the
fundamentalism of Islamic Regime of Iran to the fundamentalist Christian fascism in the U.S., from the
fundamentalist clique of ISIS in the Middle East to the Zionist rulers in Israel, from the Islamic fundamentalists of
the Taliban and the rulers in Afghanistan, from the Neo Nazis in Germany to ...... while these reactionaries have
differences, all these anti-women reactionaries are united on the intensification of violence against women. The fact
is that hating women and chaining them is the common denominator of all reactionary forces, from religious
fundamentalists to patriarchal capitalist-imperialists.

In front of them stands half of humanity, where the unity and solidarity of millions all over the world in their
protests against fascist regime of Trump/Pence showed their common goals. The rule of the patriarchal system that
has woven the world into a network of the capitalist system is the base of this common goal. This system has
pushed women to an inferior position all over the world. Today the intensification of male chauvinism and the






