عصیان کلکتیوی متشکل از زنان آگاه و مبارز با نشریهای به همین نام است .عصیان صدای شورشگری
زنان است و مصمم است تا به مبارزه آنان علیه جمهوری اسالمی خدمت کند.
عصیان بلندگوی زنانی است که از حجاب اجباری ،قانون شریعت ،از جنس دوم و فرودست بودن رنج
میبرند و میخواهند علیه همهی اینها شورش کنند .عصیان زنان را تشویق میکند تا در همه جا ،از خانه
و خانواده تا خیابان و کارخانه و دانشگاه و مدرسه؛ در قانون و شریعت تا عرف و سنت ،ستم بر زن را به
چالش بگیرند و به آن نه بگویند ،هم در سخن و هم در عمل سازماندهی برای مبارزه علیه این ستمگری.
عصیان ستم بر زن و مردساالری را در جای جای نظم اجتماعی موجود دنبال کرده و آن را در هر شکلی
که هست ،افشا میکند :در قانون ،اقتصاد ،سلسله مراتب اجتماعی ،روابط جنسی ،روابط خانواده ،فرهنگ
و هنر و زبان ،عرف و سنت و دین ،در این کشور ،در سراسر خاورمیانه و تمام جهان .زن در عصیان پیام
آور یک نظم اجتماعی نوین است .جامعهای که خشت و گل آن ستمگری مرد بر زن و بهره کشی انسان
از انسان نیست .عصیان در مورد همه دردهای اجتماعی دغدغهمند است و اعالم میکند :آزادی زن،
مسالهی کل جامعهی بشری است.
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اسفند 1399

بیانیه عصیان به مناسبت هشت مارس 1399
بی علت نیست که هشت مارس ،یک روز جهانی است .زیرا ،زنان در سراسر جهان،
توسط نظام های اجتماعی حاکم ،محکوم به فرودستی مردان بوده و تحت ستم هستند.
مرتجعین حاکم در دنیا ،با استفاده از قدرت حکومتی ،با قانون و سرکوب و مجازات،
با استفاده از چماق سنت و دین ،روابط پدرساالری را بر جوامع تحمیل می کنند و در
مقابل ،زنان در هر گوشۀ دنیا ،علیه این بردگی شورش می کنند و این عصیان جهانی را،
در همبستگی با یکدیگر ،جشن می گیرند و نه تنها نوید رهایی زنان را می دهند بلکه به
تمام بشریت اعالم می کنند که باید کلیۀ زنجیرهای ستم و استثمار را شکست و رها شد.
در ترکیه آمار خشونت علیه زنان رو به افزایش است و حکومت با قانون و زندان و دین و
سکوت از آن پشتیبانی می کند .زندان های ترکیه مملو از زنان دگراندیش و زنان سیاسی
کرد است .در افغانستان زنان فعال مدنی و سیاسی ترور فیزیکی و شخصیتی می شوند.
این ترورها توسط بنیادگرایان اسالمی طالب و غیر طالب که از سوی دولت های همسایه
حمایت می شوند ،انجام می دهند و هدف آنها بازکردن راه بازگشت طالبان به قدرت
است که توسط آمریکا برنامه ریزی شده و حاکمان افغانستان در حال اجرایی کردن آن
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هستند و امیدوارند که ترورها ،زنان افغان را به عقب رانده و مانع از عصیان آنان علیه این
تبهکاری منطقه ای و جهانی شود .در ایران بعد از خیزش مردم در دی  96و حرکت
«زنان خیابان انقالب» که پارچۀ ننگ حجاب اجباری را به دار آویختند ،و سپس خیزش
محرومان در آبان  ،98سرکوب همه جانبه تر و شدیدتر شده است و در این میان زنان
فعال به ویژه آنان که نه فقط خود شورش می کنند بلکه زنان دیگر را نیز به مبارزه فرا
می خوانند ،عدۀ زیادی از دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی را تشکیل می دهند .بر
محیط زیست و زنان تا حقوق ملل تحت ستم و اقلیت های زبانی و دینی و از تهران و
کرج تا کردستان و اهواز و آذربایجان  ...و از فارس و کرد تا عرب و بلوچ و  ...را شامل می
شود .این موج از سرکوب ها ،تنها ادامه سرکوب های همیشگی جمهوری اسالمی نیست
بلکه آغاز دور جدیدی از سرکوب و در واقع زورآزمایی حاکمیت در برابر مردم با هدف
ایجاد ثبات از دست رفته اش در شرایط شکننده امروز است.
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اساس اسامی و احکام صادره می توان دید که دستگیری ها تمامی حوزه های فعالیت از

سرکوبگری جمهوری اسالمی در داخل زندان بر مبنای ایدئولوژی اسالم گرایی اش،
ادامه می یابد .حجابی که بر هر زنی در خیابان اجباری است و حتی اجباری بودن آن به
عکس های صفحات مجازی با ابزارهای مثل پلیس فتا تحمیل می شود در زندان غلیظ
تر می شود و هر زن زندانی باید چادر سر کند .عالوه بر اسالم گرایی ،جمهوری اسالمی
از روش های «جهانشمول» که در همه زندان های زنان استفاده می شود نیز «بهره»
می برد .مانند ،استفاده از فحش های جنسی و آزار جنسی زندانیان زن به صورت
فیزیکی و و فشار به بازداشت شدگان برای انجام تست بکارت .ایدئولوژی جمهوری
اسالمی ،معجونی است که از ترکیب ایدئولوژی اسالمی و ایدئولوژی زن ستیزانه سرمایه
دارانه و سنت ها درست شده است .هر چه ناتوانی جمهوری اسالمی در حل مشکالت
جامعه بیشتر می شود سرکوبش نیز افزون تر می شود و این سرکوب از آن جایی که
در چارچوب دینمداری انجام می شود عناصر زن ستیزانه پررنگی دارد.
سیاسی کلیۀ جنبش های اجتماعی،
عصیان ،سال جدید را سال مبارزه علیه سرکوب
ِ
از جمله جنبش زنان اعالم کرده است .زندانیان امروز ،مبارزان آزاد دیروزند و اگر علیه
سرکوب جمهوری اسالمی متحد نشویم ،هر روز مبارزان آزاد کمتری خواهیم داشت .و
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این یعنی غلبه ستم و جهل و سرکوب بر جامعه و تنها ماندن مردم در مقابل یک رژیم
دینی فاشیست .هرچه صفوف همبستگی جهانی مان را گسترش دهیم ،در مقابل تک
تک رژیم های حاکم در هر کشور قوی تر خواهیم شد .پس ،مقابله با سرکوب سیاسی
را جهانی کنیم .مسئله زنان و توقف سرکوب زنان که موضوعی جهانی است می تواند
و باید عامل اتحادی باشد در پیوند دادن جنبش های زنان سراسرجهان چه آنان که
نزدیکی جغرافیایی و مشترکات تاریخی و فرهنگی و یا زبانی ،همراستایی را تشدید

شماره هفتاد و شش

کرده است چه آنان که صدای بلندتری برای سر دادن فریاد مبارزه زنان تحت سرکوب
های دولت های امنیتی را دارند .در این هشت مارس علیه حکومت های مردساالر،
سرکوب گر و ستمگر متحد شویم .اتحاد زنان ،اتحاد مبارزه برای رهایی بشریت را نیز
ممکن می کند.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد
سرکوب و حذف زنان باید متوقف شود
آزادی زنان ،آزادی بشریت است

فمینیسم پروژهای
پروژههایآمریکایی و جنبش زنان در افغانستان

آزاده صمیمی

افغانستان سال  ،2021قریب به بیست سال پس از حمله نظامی آمریکا که با شعار بردن دموکراسی و آزادی
ِ
زنان انجام گرفت :باز هم طالبان ،جنگ ،شدت گرفتن ترور و ارعاب زنان ،فعالین اجتماعی و نیروهای سیاسی
پیشرو ،عقب ماندگی ،فقر و خیل پناهجویانی که آواره سراسر دنیا هستند ...چرا آمریکا که بعد از 2001
بودجههای کالن برای پروژههای مختلف به اصطالح حقوق بشری ،از جمله پروژههای مربوط به زنان به
افغانستان گسیل کرد ،وضعیت را تغییر نداده است؟ شاید برخی به یاد داشته باشند که چطور این پروژه های
پر زرق و برق با نام های دهان پرکن و پشتوانه مالی چشمگیر ،فعالین زنان در ایران را نیز مسحور کرده بود
و گویی بسیاری باور داشتند که افغانستان جدیدی برای زنان در حال تولد است و منتظر جهش عظیمی در
وضعیت زنان افغانستان بودند .در این مقاله نگاهی به این پروژهها ،بودجهها و دستاوردهای آنان میاندازیم.
سپس با نگاهی انتقادی ،این دستاوردها را در بستر بزرگتر جامعه افغانستان قرار داده و بر مبنای تحقیقات بین
المللی نشان میدهیم که وضعیت زنان در واقعیت وخیم تر شده است .پس از آن ،به کنکاش در چرایی این
مسئله از رهگذر بررسی مفهوم جنبش و  NGOو شباهتهای روند پروژهای کردن جنبش زنان در افغانستان با
کردستان میپردازیم .در پایان این مقاله را با نشان دادن تفاوت دو روش و رویکرد در ایجاد تغییرات اجتماعی
(تغییر از باال و وابستگی به پروژههای امپریالیستی یا تغییر از پایین و با تکیه بر پتانسیل زنان و ستمدیدگان
در یک جامعه بنیادا متفاوت) جمعبندی خواهیم کرد.
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 .1بر اساس اسناد منتشر شده دولت آمریکا ،دولت بوش  4میلیون دالر به صندوق دولت موقت افغانستان طی
برنامه توسعه سازمان ملل متحد ( )UNDPکمک کرد تا هزینه های شروع کار را برای همه وزارتخانه ها تأمین
کند .درصدی از این سهم هم در اختیار وزارت امور زنان قرار گرفت .عالوه بر این ،ایاالت متحده مستقیماً از
طریق  USAIDبه بازسازی وزارت زنان کمک کرد و  64000دالر برای بازسازی یک ساختمان مناسب برای
آن صرف کرد .امور زنان اولین وزارتخانه در دولت موقت افغانستان بود كه مستقیماً از دولت آمریكا كمك مالی
میگرفت .همچنین  USAIDو وزارت امور خارجه آمریکا  160،000دالر برای کمک به تأمین بودجه مراکز
1

به آموزش ،مراقبت های بهداشتی باروری ،اشتغال و اطالعات شغلی کمک کند USAID .از دستاوردهای خود
گزارش میدهد که از سال  ،2002امید به زندگی در زنان افغان از  47سال به بیش از  60سال رسیده است.
تقریباً  100000زن در دانشگاه تحصیل میکنند و حدود  3.5میلیون دختر در مدرسه ثبت نام کردهاند .از
سال  2015تا  ،2018برنامه توانمندسازی مستقیم زنان بیش از  61000زن را با مهارت های رهبری ،خدمات
توسعه تجارت ،آموزش خدمات ملکی ،تجربه شغلی و حمایت از جامعه مدنی آموزش داده که به زنان امکان
میدهد در صلح (!) و شکوفایی کشور خود سهیم باشند 2.البته بخشی از این پروژههای توانمندسازی به شکل
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محلی و برای ایجاد یک مرکز زنان در هر یک از  32استان افغانستان تصویب کرده بودند تا به زنان در دستیابی

تاسیس کارگاههای تولیدی و آموزش خیاطی ،نهایتا با استفاده از نیروی کار ارزان زنان افغان به کسب سود
میپردازند.
شورای زنان ایاالت متحده و افغانستان ( )USAWCیکی دیگر از این نهادهاست که در سال  2002راه اندازی
شد با عضویت افتخاری افرادی مثل هیالری کلینتون ،الرا بوش و روال غنی و از آن زمان پروژههای تحصیلی،
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سالمتی ،اقتصادی و توانمندسازی زیادی برای زنان را پیش برده است .سازمان زنان برای زنان افغان هم که
یک سازمان آمریکایی-افغانستانیست در سال  2001تاسیس شد و  86درصد از بودجه آن را نهادهای دولتی
در آمریکا ،اروپا و سازمان ملل تامین می کند .این سازمان گزارش میدهد که تنها در سال  2019به بیش از
 133هزار نفر خدمات حمایتی ،حفاظتی و نظارتی ارایه داده است4.بر اساس این گزارشهای دولتی به نظر
میرسد که پروژهها خوب پیش میروند و روند بهبود وضعیت زنان آهسته ولی پیوسته در حال پیش روی
است.
 .2با نگاهی دقیقتر و کالنتر از آنچه این پروژهها ارائه میدهند ،آمارها و تحقیقات در مورد وضعیت زنان در
افغانستان چه میگویند؟
موسسه بروکینگز که یک سازمان غیرانتفاعی تحقیقاتی در آمریکاست در سپتامبر  2020تحقیقی منتشر کرد
که به وضعیت زنان افغانستان در دو دهه اخیر میپردازد .این تحقیق نشان میدهد که چگونه تمام پروژههای
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ذکر شده به بخش بسیار کوچکی از زنان شهری تعلق گرفته و برای زنان افغان در مناطق روستایی-که تخمین
زده میشود  76درصد از زنان این کشور در آن زندگی میکنند– چیزی تغییر نکرده و تنها درگیریهای خونین
و شدید بین طالبان و نیروهای دولتی و شبه نظامیان محلی را تجربه میکنند .این تحقیق همچنان مینویسد
که نه تنها طالبان بلکه بخشهای مهم جامعه افغانستان محافظهکارتر شدهاند و نسخههای شرعی را میپذیرند
5

که خواستار کاهش حقوق و آزادیهای زنان است .همچنین سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان طی
گزارشی در سال  2015بر اساس تحقیقی دو ساله اذعان میکند آنچه به دست آمده ،نااميدکننده است و در
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واقع ،در هفت سال گذشته موانع و محدودیتها برای زنان فعال در عرصه اجتماعی در افغانستان بیشتر شده
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است .در همان گزارش آمده است که آمار خشونت علیه زنان باال رفته و تبلیغات منفی علیه زنان بیشتر شده
است و این نشان میدهد که گروههای محافظهکار نقش برجسته در وخامت وضعیت حقوق زنان داشتهاند.
سال ها پیش از این گزارشها ،در سال  2009دیدبان حقوق بشر هشدار داده بود که وضعیت زنان افغان در
حال وخیم شدن است و دولت دست نشانده در افغانستان در مراقبت از زنان در برابر خشونت از جمله تجاوز،
7
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قتل و تبعیض ناکام مانده است .این سازمان در همان گزارش گفت که هشت سال پس از سقوط طالبان ،زنان
و دختران از حجم باالیی از خشونت و تبعیض در رنجند و دسترسی اندکی به آموزش و دادگستری دارند .این

در حالیست که اکنون میدانیم چگونه سال ها پس از سقوط طالبان ،این گروه بنیادگرای اسالمی دوباره به میز
مذاکره با آمریکا و ایران دعوت شده است .در کنار اینها ،گزارش جدیدی از وضعیت بیخانمان شدن هرساله
 50تا  60هزار نفر که نیمی از آنان را زنان تشکیل میدهند و به حاشیه شهرها کوچ میکنند تا در کپرها
زندگی کنند ،پرده از بخش دیگری از واقعیت برمیدارد" .این زنان از ابتداییترین امکانات زندگی ،همچون آب،
غذا ،سرپناه ،تحصیل و… برخوردار نیستند .این زنان با انواع مشکالت همچون تبعیض ،آزار و سوءاستفاده
جنسی ،خرید و فروش ،ازدواجاجباری ،تبادل با حیوانات و یا همجنس ،کار اجباری و بیگاری مواجهاند .این
زنان غیر از فکر نان ،فکری دیگر به سر ندارند .آنان ناگزیر به سیرکردن شکم خود و فرزندانشان هستند و
حتی اسم حقوق زنان به گوششان نرسیده

است".
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 .3چرا هر روز وخیمتر شدن اوضاع زنان؟ چرا سازمان ها و پروژهها و NGOهای رنگارنگ در تقویت جنبش
زنان افغانستان و بوجود آوردن تغییرات اساسی و پایدار برای اکثریت زنان افغانستان ناکام ماندهاند؟
پاسخ را باید در دل ماهیت چنین رویکردی به مسئله زنان و راهحلهای به اصطالح غیر سیاسی (یا مطابق
سیاستهای قدرتهای بزرگ جهان) و پاسخهای پروژهمحورانه آن جستجو کرد .این رویکرد و روش برای
اولین بار نیست که از باال در کشورهای اصطالحا جهان سوم اجرا میشود .پیش از این شاهد این روند در
کردستان در شمال عراق بودهایم .شهرزاد مجاب ،استاد دانشگاه که در این زمینه پژوهشهای مفصلی در
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شماره هفتاد و شش
اثری از هنگامه امیری

سالهای  2000و  2005کرده است توضیح میدهد که چطور در این طرحهای فمینیستی امپریالیستی  ،زنان
برای اهداف مشخصی که در خدمت به گفتمان غالب حول "دموکراسی" و "صلح" است آموزش میبینند و
ت زنان ،روابط قدرت سرمایهداری و نهادهای دولت و مردساالری دست نخورده
چطور در این نسخه از مبارزا 
باقی میماند10.در مورد مشخص افغانستان ،میبینیم که چطور این پروژههای غیر سیاسی به مقابله با اسالم
سیاسی طالبانی برنخواستند و در غیاب این رویارویی ،فضای تنفسی برای رشد و گسترش تفکرات کهنه و ضد
زن آنان فراهم کردند .البته نمی توان و نباید انتظار ایفای چنین نقشی را (که معموال جنبش های زنان بازی
میکنند) از این سازمان ها داشت .بین این سازمانهای غیر دولتی زنان و جنبشهای زنان باید تفاوت قائل
شد .جنبشها معموال شامل مواضع و روابط متفاوتی با دولت هستند و اغلب دارای بار سیاسی بیشتری هستند
که امکان ارزیابی انتقادیتری از دخالتهای خارجی را فراهم میکنند .اما در مقابل سازمانهای غیردولتی(!)
زنان توسط دولت و بازیگران خارجی بسیج میشوند تا به طرق مختلف جنبشهای زنان را ضعیف ،غیر سیاسی
یا حتی له کنند .زنان نخبه ،تحصیل کرده ،ماهر و فعال در بسیاری از این NGOها غالباً با بودجه مالی جذب
میشوند و به این صورت پتانسیل رهایی بخش آنان برای زنان و کل جامعه ،در مسیرهای تنگ منطبق با
سیاستهای این و آن دولت و در چارچوب همین سیستم کانالیزه میشود .حیفا زنگنه ،زن داستان نویس،
فعال و نویسنده عراقی هم در اینباره استدالل میکند که امروزه در عراق منابع استعماری متنوعی از جمله
NGOها ،مبلغان و سازمانهای زنان وجود دارند که برخالف تهاجم نظامی و خشونت ،کار این سازمانها به
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بطن جامعه معطوف است اما از تاثیرات مخرب آنها بسیار کمتر صحبت شده است.
همچنین NGOها معموال برنامههای كوتاه مدت دارند و مشاركت آنها غالباً قسمی مثال در حوزه درماني و
محدود و وابسته به برنامه اهداكنندگان و گردانندگان پشت صحنه است .در مقابل ،جنبشهای زنان اهداف
بلند مدت تری را چه از نوع اصالحات در جامعه مدنی و چه از نوع رادیکالتر با تغییرات ریشهای در روابط
پدرساالرانه و دولت دنبال میکنند .حتی خواستهها و مبارزات مدنی و تغییر در چارچوب قانون نیز ،نیاز به
مبارزات از پایین و رادیکال دارد .واضح است که دولتهای خاورمیانه تحمل بیشتری در مورد این NGOها
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نسبت به جنبشهای سیاسی و رادیکال زنان دارند و قدرتهای امپریالیستی تحت رهبری آمریکا نیز این امر
را تشویق میکنند تا نهایتا حتی خشم و عصیان زنان علیه وضع موجود همچنان تحت کنترل باقی بماند.
در واقع تحت عنوان "بازسازی" و ایجاد "جامعه مدنی" ،ایاالت متحده آمریکا جبهه جدیدی را با این پروژهها
در راستای برنامههای بزرگتر سلطه جهانی خود در منطقه گشوده بود .به طور کلی طی دهه اول ،2000
سازمانهای غیردولتی در سراسر دنیا در حال تبدیل شدن به ابزاری برای اجرای سیاستهای خارجی ایاالت
متحده (و سایر دولت های غربی) بودند و همچنان این کارکرد خود را بخشا حفظ کردهاند .این امر همانطور

که دیدیم ،از طریق ترتیبات بودجه و از طریق مشارکت زنان مترقی یا نخبگان در سازمانهای غیردولتی پیش
رفته و میرود.
 .4تفاوت دو روش و رویکرد :تغییر از باال یا از پایین؟ وابستگی به پروژههای امپریالیستی یا استقالل و تکیه
به پتانسیل زنان و ستمدیدگان؟
دور باطل طالبان-آمریکا-طالبانی که زنان افغانستان دچارش شدهاند ،تکرار تلخ واقعیتی است که هنوز هم
بسیاری مایل به دیدنش نیستند .حملههای نظامی آمریکا با اهداف "بشردوستانه" و برنامههای رنگارنگ برای
هیچ مردمی ،رهایی به ارمغان نیاوردهاست .تغییرات سطحی ،محدود و یک جانبه اعمال شده از باال با پشتوانه
قدرتهای امپریالیستی که ربطی به زنجیرهای کهنه مردساالری که عمیقا در تاروپود این سیستم بافته شده،
ندارد و اساسا نه میخواهد و نه میتواند ریشه این ستم ها را هدف قرار دهد .زنان تحت ستم افغانستان ،ایران،
عراق ،کردستان و  ...قربانی های ضعیف داستانهای دیزنی لند نیستند که باید منتظر حضور نجات بخش
شوالیه-سرباز آمریکایی بمانند تا پس از آن به خوبی و خوشی (تحت نظم ارباب جدید) زندگی کنند .این
زنان با تمام عقب ماندگیها و تفاوتهای قسمی فرهنگی ،مذهبی و سنتی ،توان و پتانسیل رها کردن خود و
جامعه را از زنجیرهایی که گرفتارش هستند دارند .به شرطی که این پتانسیل رهایی بخش در مسیر درست با
استراتژی و برنامهای همراه شود که افقش ساختن جهانی بنیادا متفاوت برای رهایی بشریت باشد نه گرفتن
امتیازات فردی و سهم خواهی از قدرت موجود .افق های "من محورانه" در ترکیب مسموم با پروژههایی که
شهرت و دستاوردهای مالی دارند ،پیشروترین فعالین زنان را بخشی از بدنه ساختار ضد زن موجود میکنند.
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نگاهی به تجربه چین سوسیالیستی ( )1976-1949و تفاوت روش و رویکرد آنها در برخورد با مساله زنان
(با وجود تمام ضعفهای تاریخی آن) در مقایسه با فمینیسم پروژهای آمریکایی در افغانستان خالی از لطف
نیست .قبل از انقالب و در تدارک انقالب ،مائو همواره تاکید میکرد که مبارزه علیه سلطهی مردان بر زنان
جزء الینفک انقالب دمکراتیک نوین است و یکی از اهداف مهم انقالب از بین بردن نظام پدرساالری است .این
کار با اتکا به خود زنان و در مبارزه با چهار اقتدار بر زنان صورت گرفت :اقتدار دولت ،اقتدار دین ،اقتدار پدر،
از هیچ جهتی را باقی نمیگذاشت؛ برعکس پروژههای گفته شده که رویارویی با این ساختارها را دور میزنند
و در نهایت علی رغم ارائه خدمات به هزاران زن ،ساختارهای ضد زن دولت و اسالم و خانواده در افغانستان
را دست نخورده باقی گذاشتهاند .همچنین در جریان انقالب چین که ربع قرن به درازا کشید ،اهمیت زیادی
به باال بردن آگاهی دهقانان در زمینهی آزادی زنان و ارتجاعی بودن افکار دینی داده میشد چرا که مبارزه
برای آزادی زنان بدون مبارزه علیه دین و پدر و خانواده ثمر بخش نبود و نیست .مائو همزمان که به پتانسیل
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اقتدار خانواده .این برنامه جامع ،جایی برای عقب نشینی و سرخم کردن در مقابل افکار عقب مانده ضد زن

تودهها و زنان اتکا میکرد ،در مقابل افکار عقب افتادهی تودههای مردم کرنش نمیکرد چرا که رهایی بشریت
نیازمند ضربه زدن به افکار سنتی و ارتجاعی است کاری که دولت دست نشانده در افغانستان هرگز انجام نداد
و حتی در برابر حذف و ترور فعالینی که قصد چنین کاری را داشتند ،سکوت کرد .البته که این کار در چین
م سرانهی زمین روبرو
نیز ،نرم و راحت پیش نرفت و با مقاومت روستائیان بطور مثال علیه قانون طالق و تقسی 
شد .با این وجود حزب در مقابل این تودهها به صرف آن که تحت ستم هستند عقبنشینی نکرد و در مقابل
افکار ارتجاعیشان سر خم نکرد .زمین میان دهقانان فقیر و بیزمین و به طور برابر بین زن و مرد تقسیم شد
و در پی آن شمار عظیمی از زنان روستایی که به زور ازدواج کرده یا به دلیل اقتصادی وابسته به شوهر بودند،
هم زمین گرفتند و هم طالق .این به معنی آماده کردن بستر اقتصادی برای تغییرات بزرگتر در عرصه فرهنگ
جامعه بود ،در حالیکه بستر اقتصادی افغانستان با سرمایهگذاریهای آمریکایی فقط برای کسب حداکثر سود
سرمایهداران آماده میشود.
پیروزی در انقالب سوسیالیستی چین ،بدون شرکت فعال تودهای زنان ناممکن بود .بدون نبرد علیه زنجیرهائی
که انرژی انقالبی زنان را عقب نگه میداشت ،مردان نیز نمیتوانستند چنان تغییر کنند که شایسته و درخور
نیازهای پیشروی همه جانبهی انقالب است .به همین دلیل مائو تاکید کرد که میزان پیشرفت انقالب چین را
میتوان به وسیلهی جایگاه زنان در انقالب سنجید و گفت «تا زمانی که یک زن در جهان باشد که به رهائی
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دست نیافته است ،هیچکس به واقع آزاد نیست ».از ترس رواج چنین جهانبینی ای بود که رواج دگمهای
اسالمی در خاورمیانه ،نه تنها برای قدرتهای امپریالیستی خطرناک نبود بلکه فرصت شمرده شد .هرچند در
این نوشتار قصد پرداختن به چگونگی قدرت گرفتن طالبان در افغانستان را نداشتهایم اما اشاره به این مسئله
ضروریست که قدرت گرفتن نیروهای اسالمگرا در خاورمیانه و شمال آفریقا در ابتدا بدون حمایت ضمنی
آمریکا در راستای مقابله با قدرتهای سوسیالیستی وقت از جمله چین و گسترش جنبشهای کمونیستی در
منطقه و جهان ممکن نبود .البته بعدها این چراغ سبز نشان دادن به ضد خودش تبدیل شد و حمله نظامی
به افغانستان و عراق با هدف خشک کردن "مرداب پشه خیز" خاورمیانه صورت گرفت (به تعبیر خود جورج
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بوش) اما بازهم جواب عکس داد و مرداب پشه خیزتر شد.

https://2001-2009.state.gov/g/wi/rls/10684.htm

1

https://www.usaid.gov/afghanistan/gender-participant-training

2

https://gucchd.georgetown.edu/USAWC/Projects.html

3

https://womenforafghanwomen.org/afghanistan

4

https://www.brookings.edu/essay/the-fate-of-womens-rights-in-afghanistan

5

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/02/150202_k03_afghan_women_facing_limitations

6

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2009/12/091207_an_afghanistan_women_hrw

7

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4b1cc3fc2

8

https://8am.af/the-plight-of-internally-displaced-women

9

https://againstthecurrent.org/atc129/p576
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مروری بر تاریخچه سقط جنین در ایران
روشنک مینو

در این نوشته سعی میکنیم روند سقطجنین را بهعنوان پدیدهای که همواره همراه بشر بوده ،در قوانین ایران
از دیرزمان تاکنون نشان دهیم.
در تعریف سقطجنین آمده است؛ خارج شدن جنین یا رویان از رحم ،سقطجنین ( )abortionنام دارد که
بر دو نوع است.
-

1سقطجنین ناخواسته یا خودبهخودی ( )Miscarriageکه ممکن است به دالیل مختلف
ازجمله اختالالت کروموزومی جنین ،رخ دهد و در  30تا  40درصد بارداریها رخ میدهد.

-

2سقطجنین خواسته ( )induced abortionکه به خاتمه دادن ارادی و عامدانه به
بارداری گفته میشود.

برای انجام سقطجنین خواسته الزم بود که دانش بشر بهاندازه کافی رشد کند تا شناخت کافی از بدن انسان
و گیاهان و داروها و ابزار انجام آن داشته باشد .با رشد جوامع به لحاظ دانش و شکلگیری روابط سیاسی
جدید و درعینحال ظهور مرد-پدرساالری قوانین مربوط به سقطجنین نیز به مجموعه قوانین حاکم بر اجتماع
اضافه شد .قوانین مربوط به سقطجنین در سراسر جهان و در طول تاریخ شامل سه رویکرد مختلف به این
مسئلهاند .اول اولویت بقای جنین نسبت به جان مادر ،دوم اولویت جان مادر در مقایسه با بقای جنین ،سوم
موردتوجه قرارگرفته است.
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مساوی بودن اهمیت بقای جنین و جان مادر .همیشه بر اساس میزان مرد-پدرساالری ،یکی از این سه رویکرد

در ایران باستان کتاب اوستا دارای مطالب مشخصی در خصوص سقطجنین بوده است که فصلی از آن تا
تاریخ معاصر حفظ شده و مطالب آن ارزش تاریخی زیادی دارد؛ تا جایی که در این کتاب به داروهایی که در
سقطجنین کاربرد داشته مانند بنگ نیز اشارهشده است .وندیداد که تنها فصل حفظشده اوستا است به زنی
میشناختهاند .برخی تاریخنگارها او را زنی مسن با مویی سپید توصیف کرده ا ند .این زن در تاریخ با داللتی
در لفافه منفی حضور دارد تا جایی که در دوره ساسانی از او بهعنوان زنی موسپید با نیرویی شیطانی یاد شده
است .درمجموع در ایران باستان سقطجنین عملی وقیحانه شمرده میشده است و مورد نفرین قرار میگرفته
است .در بسیاری از متون بهجای مانده از اوستا ،دیدگاهها و نظرات ایرانیان باستان در خصوص سقطجنین به
دست میآید .البته در متون پهلوی کتاب آردا -ویراز نیز بسیاری از گناهان را نام برده است که از این جمله
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به نام حنا اشاره کرده که به تکنیکهای سقطجنین آشنا بوده است و شاید مردم او را بهعنوان پرستار یا ماما

سقطجنین بوده که بر عاملینش نفرین فرستاده شده است  .جزئیات مختصری در خصوص قوانین سقط در
دوران هخامنشی در دسترس است ،اما در دوران ساسانیان و پارتیان از میان خطوط متون مذهبی وندیداد،
مطالبی در این خصوص بهدستآمده است .در این متون سقط عملی مانند قتل به شمار آمده است و همه
افرادی که در عملی نمودن آن نقش داشتهاند ،مجازات میشدهاند .جالبتوجه است که در این قانون تنها
مادر درگیر نبوده است و تمامی افراد مرتبط با سقط را نیز شامل میشده است  ...در ایران باستان در صورت
وقوع حاملگی به دنبال سوءاستفاده جنسی ،دولت ،مادر و خانواده او را تشویق به نگهداشتن جنین مینمود.
همچنین خانواده آنها را ترغیب میکردند تا دست از شماتت مرد بردارد و مرد را تشویق میکرد تا با تأثر و
ندامت به حضور ایشان برود و مسئولیت مراقبت از مادر و فرزند را از اعماق وجود خود بپذیرد و به آن عمل
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نماید .اگر زندگی این جنین ناخواسته توسط پدر یا مادرش تهدید میشد ،با تنبیه دولت مواجه میشدند.

1

پس از ورود اسالم به ایران در اواسط قرن ششم ،این کشور توسط خلفای اهل سنت خلفای بنیامیه و عباسی
اداره میشد و بعد از آن با تشکیل سلسله صفوی مذهب شیعه بهعنوان مذهب رسمیشناخته شد و از این
رو احکام اسالمی از دوره ورودش به ایران تاکنون از حمایت سیاسی و مذهبی برخوردار بوده است .توجه
مستقیم قرآن به تکامل جنین منجر به ظهور مقدار قابل توجهی از منابع مذهبی شده است که سقطجنین را

جرم اعالم کردهاند و برای آن از طریق دادگاههای سنتی اسالمی مجازات مشخص کردهاند .در برخی از منابع
اسالمی فصلهایی وجود دارد که مقررات اجتماعی و دولتی را برای تنظیم فعالیتها ازجمله عمل پزشکی
شرح میدهند دو منبع اصلی در این زمینه آثار الشیزاری (النهایه الرطبه فی الطیب الحصبه) و بن آل اوخووا
(الماعلیم الغوربه) هستند.

2

اما در ایران جدید با شکلگیری قانون اساسی برای مسائل مختلف ازجمله سقطجنین قانون وضع شد .در
سال  1304قانون ممنوعیت سقطجنین در ایران براساس ماده قانونی از حقوق جزای عمومی تصویب شد.
بر اساس این قانون سقطجنین حتی اگر توسط والدین جنین صورت میگرفت با مجازات سنگین همراه بود
و پزشکی که به این کار مبادرت کرده بود تا  10سال به زندان محکوم میشد و سقطجنین تنها زمانی مجاز
بود که باعث حفظ جان مادر میشد .محتوای این مصوبات از قوانین فرانسه گرفتهشده بود؛ جایی که بسیاری
از روشنفکران و متخصصین علوم قضای ایران از آن جا فارغالتحصیل شده بودند .در سال  1347در بندی از
آییننامه پزشکی که درواقع مصوبه اجرایی برای نظام پزشکی کشور بود سقطجنین بهمنظور حفظ سالمت
مادر قانونی اعالم شد آن هم در حالی که مصوبات حقوق جزای عمومی ،سقطجنین را فقط برای حفظ جان
مادر قانونی میدانست .درواقع این دو مصوبه مغایر یکدیگر بودند .در سال  1351با افزودن بندی به حقوق
جزای عمومی از مداخله پزشکی جرمزدایی شد و سه سال بعد آییننامه اجرایی آن تصویب شد تا سقطجنین
زیر دوازده هفته را با ارائه دالیل موجه و کافی از طرف والدین [پدر و مادر] ممکن سازد .البته مسئولیت
ارزیابی موجه و کافی بودن این دالیل بر عهده پزشک معتمد بود .جالب اینکه رضایت مادران مجرد ،معتبر
جلوگیری از آسیب روحی و جسمی مادر اختصاص داشت .در این شرایط نیز تصمیم پزشک معتمد و تأییدیه
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شمرده میشد .یکی از مواد این آییننامه به مواردی نظیر جلوگیری از تولد کودکانی با بیماریهای العالج و یا
دو پزشک دیگر ضروری بود .در چنین مواردی رضایت مادر کافی بود و سن جنین تأثیری نداشت .برخالف
قوانین قبلی که در مورد سقطجنینهایی که جان مادر را نجات میدهد توافق قابل قبولی با دین داشت ولی
آییننامه جدید سقطجنین نامحدود را براساس درخواست والدین و قضاوت پزشکان مجاز میدانست.

3

مجازات اسـالمی دیات در سال  1361جایگزین آن شد و در ادامه نیز قـانون سـال  1370کـه شـامل مـواد
عمومی حدود ،دیات و قصاص بود ،جایگزین قانون سال  1361شد.

4

در قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1370به پیروی از فقه اسالمی ،در بند  6ماده  487آمده است :دیه
جنین که روح در آن پیدا شده است ،اگر پسر باشد ،کامل و اگر دختر باشد ،نصف دیه کامل و اگر مشتبه
باشد ،سه ربع دیه کامل خواهد بود .قانونگذار ایران از میان چهار نظر پیرامون جواز یا حرمت سقطجنین،
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در سال  1357با شکست انقالب و روی کار آمدن جمهوری اسالمی قوانین سقطجنین سابق لغو مقررات قانون

تنها یک مورد را قانونی شناخته است :جواز سقط قبل از ولوج روح با شرایط خاص و حرمت آن پس از
ولوج روح به صورت مطلق .در سال  ، 1376خامنهای بهعنوان رهبر جمهوری اسالمی اجازه سقطجنین
مبتال به تاالسمی ماژور را قبل از ولوج روح صادر نمودند .در سال  1381کمیته کشوری سقطجنین در
سازمان پزشکی قانونی کشور به تعیین اندیکاسیون های سقط درمانی پرداخت و آییننامهای با  49مورد
اندیکاسیون قطعی پیشنهاد نمود .سرانجام در سال  ، 1384به دلیل نیازهای موجود و لزوم انجام سقط در
برخی موارد و با عنایت به موازین اسالمی و رعایت اصول اخالقی قانون سقط درمانی شامل  51اندیکاسیون
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و با تأیید شورای نگهبان این روند تکمیل گردید .در قانون سقط
درمانی مصوب  1384چند شرط برای قانونی تلقی کردن این عمل ضروری شناخته شده است ،ازجمله
اینکه جنین باید قبل از چهار ماهگی باشد و خطر به صورت قطعی تهدید کننده جان مادر یا موجب
عقبافتادگی و ناقصالخلقه بودن جنین گردد و این امر توسط سه پزشک متخصص و پزشکی قانونی تأیید
گردد ،همچنین رضایت کتبی مادر و پدر الزامی است .همچنین بهموجب مفاد قانون مجازات اسالمی ،احکام
مربوط به سقطجنین در قانون تعزیرات مصوب  1375شمسی در موارد  622تا  624مقررشده است .ماده
 622مقرر میدارد :هر کس عالما عامدا ً بهواسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ،موجب سقطجنین وی
شود عالوه بر پرداخت دیه یا قصاص ،حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد .طبق
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ماده  ، 623هر کس بهواسطه دادن ادویه یا ماده دیگر موجب سقطجنین زن گردد به شش ماه تا یک سال
حبس محکوم میشود و اگر عامدا ً زن حاملهای را داللت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر نماید که جنین
وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای
حفظ حیات مادر است و در هر مورد دیه مطابق مقررات داده میشود و بر اساس ماده  ،624اگر طبیب یا
ماما یا داروفروش و اشخاصی که بهعنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند ،وسایل
سقطجنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند
شد و حکم به پرداخت دیه ،مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .آمارها نشان میدهند که باوجود
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تصویب و اعمال قانون مزبور ،در بارداری ناخواسته یا ناشی از اعمال نامشروع یا تجاوز به عنف و همچنین
در موارد دیگری که به دلیل مشکالت اجتماعی و اقتصادی روی میدهد و قانونگذار آنها را پیشبینی
نکرده است و اجازه سقط درمانی را نمیدهد ،زنان خود به سقطهای ناسالم و غیربهداشتی دست میزنند
که نهایتاً جان بسیاری از آنان را خواهد گرفت.

5

اخیرا ً در همراستا باسیاستهای افزایش جمعیت که جمهوری اسالمی در پیشگرفته نهفقط سقطجنین
محدودتر شده است که حتی ابزار و داروهای پیشگیری از بارداری پرهزینهتر و یا نایاب شده است .بهتازگی
زمزمههایی مبنی بر اجباری نبودن طرح غربالگری شنیده شده است .طرح غربالگری که از طریق آن

بیماریهای العالج و یا معلولیتهای جنین مشخص میشود در صورت اجباری بودن تحت پوشش بیمههای
درمانی قرار میگیرد ولی چنانچه اجباری در کار نباشد هزینهها بر عهده افراد مراجعهکننده است .اختیاری
کردن طرح غربالگری را باید در راستای سیاستهای دیگر جمهوری اسالمیدانست که محدودیت سقطجنین
و زایمان اجباری را دنبال میکند .مسئله سقطجنین در هر کجای جهان با میزان مردساالری و کنترل زنان
ارتباط مستقیم دارد .هر چه حکومتها سیاستهای ضد زن و مردساالرانه بیشتری داشته باشند ،انجام
سقطجنین با ممنوعیت و مجازات بیشتری همراه است .گرچه سیاستهای تنبیهی برای سقطجنین در ظاهر
برای نوعدوستی و حفظ جنینی است که قرار است به نوزاد تبدیل شود اما با بررسی قانون حکومتهایی که
سقطجنین در آن جرم است مثل جمهوری اسالمی میتوان دید که زندگان از حقوق ابتدایی انسان بودن
محروماند و حفظ جنین زیر عنوان حفظ شان و مقام انسانی ،دروغی بیش نیست.
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با این وجود متأسفانه جمهوری اسالمی میتواند با استفاده از باورهای خرافی و مذهبی مردم در میان
شهروندان متحدانی در ضدیت با سقطجنین پیدا کند .به عبارت دیگر برای کسب حق سقطجنین بدون قید
و شرط یعنی امکان سقطجنین برای هر زنی در هر دورهای از بارداری فقط به اراده و خواست زن باردار ،عالوه
بر اینکه باید با جمهوری اسالمی جنگید با افکار غلط مردم در این مورد نیز مبارزه کرد .بدون شک مبارزه
بدانند چون کسب هر نوع حقوق مترقی در جامعه راه را برای کسب حقوق پیشرو دیگر باز میکند.
 .1سقط جنین از ایران باستان تا ایران امروز دکتر الهام اختری
Abortion in Iranian Legal System, Mahmoud Abbasi, Ehsan Shamsi Gooshki, and Neda Allahbedashti.2

 .3همانجا
 .4بررسی تطبیقی سقط جنین در قانون مجازات ایران و قانون مجازات روسیه فاطمه فالح نژاد
 .5بررسی تطبیقی قوانین سقط جنین در کشورهای جهان سحر رستمی فاطمه عبدی محبوبه احمدی ابوعلی ودادهیر
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برای حق سقطجنین صرفاً به زنان محدود نمیشود و مردان نیز باید خود را موظف به مشارکت در این مبارزه

گلوله مشقی ،تیر خطا
درباره مناظره لیال حسین زاده با نماینده جبهه احمدی نژاد
گلی خندان

مناظرهای سهنفره در الیو اینستا گرام صفحه بهار منتسب به جریان احمدینژاد در اینترنت منتشرشده است.
( )1در این مناظره لیال حسین زاده بهعنوان فعال دانشجویی چپ و علی نانوایی دانشجوی دکترای علوم
سیاسی و فعال دانشجویی و بهمن شریفزاده ،روحانی منتسب به جریان احمدینژاد و از یاران رحیم مشایی
شرکت دارند .حول این مناظره بحثهای موافق و مخالفی در میان نیروهای سیاسی و فعالین درگرفته است.
( )2در ابتدا و پیش از ورود به بحث ،اشاره به دو نکته را ضروری میدانیم.
اول :شرکت یا عدم شرکت در مناظره بهخودیخود نمیتواند بهعنوان یک اصل یا پرنسیپ مطلق پذیرفته
یا رد شود .مبارزه ایدئولوژیک سیاسی با نمایندگان طبقات حاکم به اشکال مختلف وجود دارد .مناظره یکی
از این اشکال است .بنابراین هیچ ایرادی در نفس امکان مناظره وجود ندارد .اما پیش از هر شرکتی نیز باید
به این سه سؤال پاسخ دهیم .مناظره بر سر چه چیزی است؟ با چه کسانی مناظره میکنیم؟ و این مناظره
تحت چه شرایطی انجام میپذیرد .با جواب دادن به این سؤاالت است که درمیابیم شرکت در کدام مناظره
درست و اصولی و شرکت در کدام نادرست و غیراصولی است .فارغ از این که دلیل منتقدین شرکت در این
مناظره ،بر چه مبنایی استوار است ،نپرداختن آنها به محتوای مناظره حکایت از یک موضوع مهم دارد؛
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آنها نتوانستهاند به این سؤال پاسخ دهند که این مناظره چطور میتوانست به یک مناظره قابلقبول و رزم
ایدئولوژیک  -سیاسی صحیح تبدیل شود .به عقیده ما پرداختن به این موضوع است که نشان میدهد ما
درواقع با چه چیزی مخالف و موافقیم و افقهایمان چیست.
دوم :لیال حسین زاده بهعنوان یک زن در چهارچوب قوانین ضد زن جمهوری اسالمی در این مناظره بدون
حجاب حاضرشده است .این عمل اقدامی جسورانه است و اگر حضور بدون حجاب در مناظره بهعنوان یک
شرط از سوی وی گذاشتهشده باشد ،شرطی درست و اقدامی متعرضانه است .اما این اقدا ِم درست هنوز کامل
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نیست .نماینده فکری طرف مقابل بهعنوان حجت خداوند روی زمین از دل ایدئولوژی برمیآید که بهتمامی
علیه زنان است .او مناظره با یک فعال سیاسی زن بیحجاب در فضای الیو اینستا را میپذیرد تا به مخاطب
این را حقنه کند که دین ،منشی انسانگرا ،مختار ،رحمانی و دموکرات دارد .یا حداقل قرائت او از دین این
است .بهمن شریفزاده دروغ میگوید .هم به استناد مقاالتی که درزمینهٔ اسالم و جایگاه زن نوشته و هم به
استناد ماهیت ضد زن حاکمیتی که او نماینده یکی از جریانهای هار فاشیستی آن است .به عقیده ما اگر
لیال حسین زاده متوجه اهمیت این موضوع میبود و در ابتدای مناظره در مورد این مسئله علناً موضعگیری
میکرد ،ضربه ایدئولوژیک قوی بهطرف مقابل زده بود .و اما بخش اصلی که در این متن سعی در تشریح آن

داریم ،ضعفی است که در کل مناظره وجود دارد و بهواسطهٔ همین ضعف لیال حسین زاده قادر نیست طرف
مقابل را به عقب براند .این ضعف درنهایت به نماینده طبقه حاکم این امکان را میدهد که خود را از تیررس
نقدهای لیال حسین زاده خارج کند و ضربهای که از دیماه نودوشش به کلیت نظام جمهوری اسالمی واردشده
است ،حداقل در قد و قواره یک مناظره ترمیم کند و آن بیرون کشیدن دامن جناح مورد حمایتش از دامنهٔ
شعار"اصالحطلب اصولگرا ،دیگه تمومه ماجرا" است.
لیال حسین زاده و بهمن شریفزاده "دموکراسی" را چطور بازشناسی میکنند؟
لیال حسین زاده بهعنوان نماینده جریان چپ دانشجویی در این مناظره تعریفی از دموکراسی ارائه میدهد
و سعی دارد بحث خود را در چهارچوب این تعریف تشریح کند .در بحث او چهار پرسش اساسی وجود دارد
که هر طرف با پاسخ دادن به آن ،جایگاه خود را در نسبت با مفهوم دموکراسی و تجربه "جمهوری اسالمی"

مشخص میکند .او میپرسد -1 ":کدام مردم؟  -2از دموکراسی خود مردم سخن میگوییم یا دموکراسی
نمایندگان مردم؟  -3در ایران  Governmentچه سهمی از  Stateرا اشغال کرده است؟  -4پارامترهای
حکمرانی مردمی چیست؟(او این پارامترها را چنین بازشناسی میکند -1 :حق حیات جمعی  -2حق به منابع
سرزمینی  -3حق به فضا  -4حقوق بشری و .)...لیال حسین زاده امید دارد اثبات کند که جمهوری اسالمی از
تمامی این موارد فاصلهای نجومی دارد" .تمامی دولتهای به قدرت رسیده در جمهوری اسالمی در تضاد با
بخشی از این حقوق و تعاریف بودهاند .سیاستهای اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسالمی در دورههای مختلف
نشان داده است که چهارچوب دولت در جمهوری اسالمی را نمیتوان در قالب دموکراسی معرفی کرد ".او
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همچنین معتقداست که "کلیت ساخت سیاسی در جمهوری اسالمی آنچنان بزرگ است که دولتهای(به
تعبیر صحیحتر حکومتهای) روی کار آمده در این چهل و دو سال بهعنوان نهاد اجرایی (سرکارگر ساده) تنها
بخشی از آن را اشغال میکنند و به این شکل بخش بزرگی از سیاستهای کالن اقتصادی ،سیاسی و نظامی
جامعه خارج از دسترس آرا و نظرات عموم مردم قرار میگیرد)3(".
آنچه از متن بحث لیال حسین زاده دریافت میشود ،تکیه او به مفهوم "مردم" در عامترین و گستردهترین
حقی اساسی بازشناسی میکند .این حق تنها از طریق مشارکت مستقیم مردم در تعیین سرنوشتشان تحقق
میابد .در چنین بیانی " ،حق انتخاب" آن چوب جادویی است که تمامی تضادهای درونی جامعه بهواسطه
آن از میان برخاسته و جامعه ایدئال لیال حسین زاده خلق میشود .به باور لیال حسین زاده "حق انتخاب"

معیاری برای سنجش درجه خلوص یک دموکراسی است .اینجاست که لیال حسین زاده تمامی انتقاداتش
به جمهوری اسالمی را در نبود این حق انتخاب میداند .بهطور مثال او اشاره میکند " ما حقی در انتخاب
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(بورژواییترین) بیان آن است .این مفهوم از مردم بهعنوان هسته مرکزی دموکراسی ،حق حاکمیت را بهعنوان

سیاستهای سپاه بهعنوان غولی اقتصادی ،نظامی و امنیتی را نداریم"  .اصوالً حق انتخاب مردم در جمهوری
اسالمی بسیار محدود است)4(.
لیال حسین زاده تالش دارد بگوید جمهوری اسالمی نظامی دموکراتیک نیست .او با مرکزیت دادن به مسئله
حق انتخابِ برابر همگان و حق حاکمیت در تعریف دموکراسی ،وارد زمینبازی تئوریک طبقه حاکم شده است.
در ادامه این موضوع را بیشتر توضیح خواهیم داد.
بهمن شریفزاده اما بحث خود را با کلیاتی برآمده از درون اندیشه اسالمی آغاز میکند و در باب "اختیار"

و "حق" و  ...سخنرانی میکند .وی در ادامه سعی میکند به سؤاالت لیال حسین زاده پاسخ بدهد .بهمن
شریفزاده میگوید" :مردم یعنی همه مردم! زن و مرد!" به عقیده او "دموکراسی باید حاکمیت خود مردم
باشد و نه نمایندگان مردم .این نمایندگان تنها وکالی مردماند و همواره این مردم است که باید در رأس امور
باشد ".او در مغالطهای گیجکننده(هدف کلی این مناظره هم مغشوش کردن و ماهیگیری در آب گلآلود است)
در باب دولت و ساخت سیاسی نظر میدهد و میگوید "اگر مردم واقعاً در رأس امور باشند این مشکالت پیش
نمیآید" و درنهایت در اشاره به پارامترهای دموکراسی او منتقد جمهوری اسالمی میشود .از حق اعتراض
مردم دفاع میکند ،پایههای والیی حکومت دینی را به چالش میکشد .تا اینجای کار او گوی و میدان را از

18

لیال حسین زاده ربوده و او را خلع سالح کرده است.
ما سعی کردیم خارج از اظهارات بهمن شریفزاده در این مناظره به سایر نوشتهها و مقاالت او رجوع کنیم.
بهمن شریفزاده در مقالهای بلند در باب ماهیت قدرت سیاسی دینی در اندیشه شیعه به ماهیت قدرت
سیاسی مطبوعش میپردازد .در این مناظره بهمن شریفزاده در جواب سؤال اول میگوید ":همه مردم حق
انتخاب و اختیار عمل دارند" ،اما در مقالهاش میگوید":تدبیر سیاسی امت اسالمی همواره از خود مردم
خواستهشده است و مردم باید در چهارچوب ضوابط دینی ،حاکمیت اسالمی را اعمال کنند و راه انتخاب آن
حاکمان شایسته اسالمی و بیعت با آنان است .همیشه یک فقیه در رأس حاکمیت باید باشد .مردم حق ندارند
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آدم بیصالحیت انتخاب کنند .آنان شرعاً موظف به کشف فقیه هستند .حق انتخاب مردم تابع ضوابط الهی
است)5( ".
برخالف لیال حسین زاده که از چهارچوب انتخاب و نماینده و شکل اجرا سخن میگوید ،بهمن شریفزاده
بیتعارف از محتوای سیاسی و ایدئولوژیک قدرت سیاسی حاکم حرف میزند .ما در هیچ جای این مناظره
نمیبینیم که لیال حسین زاده این ماهیت و محتوا را مستقیماً به چالش بکشد .همانطور که در گزارههای
فوق میبینیم ،چهارچوب و محتوای سیاسی و ایدئولوژیک دموکراسی یا به عبارت دقیقتر اعمال حاکمیت

طبقاتی درون ساخت قدرت سیاسی در جمهوری اسالمی برای بهمن شریفزاده روشن است .به عقیده او
"جامعه مذهبی و اسالمی است .پس بهترین محتوایی که میتواند تمامی استعدادهای درون این جامعه را
شکوفا کند اسالم است)6( ".
در دروغی آشکار بهمن شریفزاده در مناظره اعالم میکند که "والیت مطلق فقیه وکیل قابل عزل مردم
است و مردمی که اختیاردارند نمیتوانند اختیار خود را به صورت غیرقابلبازگشت به هرکسی حتی ولیفقیه
واگذار کنند .این اختیار اختیاری قابلواگذاری نیست" .اما او در همین مقاله بهصراحت اذعان میدارد که
"ولیفقیه (وکیل مطلق)است" .او معتقد است" با "والیت مطلقه فقیه" سکان هدایت همه امور در جامعه در
دست ولیفقیه قرار میگیرد و "بیعت مردم" با او این حق را به گردن او و مردم میگذارد که رابطه رهبر و
مطیع را بهدرستی انجام دهند ".در این میان "مشروعیت ولیفقیه نه از جانب مردم بلکه بهواسطه جایگاه
فقهی و اسالمی او تعیین میشود و نخبگان عالم اسالم او را شناسایی میکنند .مردم حق انتخاب حاکم غیر
اسالمی(غیر ولیفقیه) را ندارند و این خروج از تکالیف اسالمی مردم محسوب میشود .حق انتخاب مردم
محدود به انتخاب بین این فقیه یا آن فقیه است)7 (".
بگذارید دو احتمال را بررسی کنیم.اگر فرض را بر این بگیریم که بهمن شریفزاده هنوز به محتوای مقاله خود
در باب ماهیت قدرت سیاسی در اندیشه شیعه معتقد است ،بنابراین باید گفت او توانسته از این بیتوجهی لیال
حسین زاده و عدم آشنایی او به دیدگاههای سیاسی و ایدئولوژیک طرف مورد مناظرهاش استفاده کرده و دروغ
بگوید .اما اگر او دیگر به نوشتههای خودش معتقد نیست و نظرش را در این باب تغییر داده است(که ما هیچ
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جا بهصراحت اشارهای از او در این زمینه نیافتیم) او توانسته است با جوابهایی که به سؤاالت لیال حسین
زاده داده و با پذیرش اصل تعریف او از «دموکراسی» لیال حسین زاده را با خود متحد کند .ما معتقدیم او در
این اتحاد با بحث لیال حسین زاده دروغ نمیگوید .هرچند با چراغ خاموش حرکت میکند .او نماینده جریانی
است که مستعد چنین دگردیسی است )8(.هرچند محتوای ایدئولوژیک و دینی نحوهٔ اعمال قدرت از سوی
طبقه حاکم در جامعه آینده برایش مهم است اما او منتسب به جریانی است که سعی دارد با ترفندهایی در

بنابراین میتوان فرض کرد که بهمن شریفزاده در پاسخ دادن به سؤاالت لیال حسین زاده نظر واقعی خود را
ابراز کرده باشد .سؤال اساسی این است که چطور ممکن است ،نماینده طبقه حاکم با یکی از نمایندگان فعالین
چپ دانشجویی در جامعه بر سر محتوا و ماهیت دموکراسی موردنظرشان این اندازه همفکر باشند؟ منشأ این
اتحاد کجاست و این اتحاد بر سر چیست؟
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نحوه بازنمایی این محتوای ایدئولوژیک دینی ،کلیت نظم طبقاتی حاکم را حفظ کند.

افسانه دموکراسی بورژوایی
نکته استراتژیکی که لیال در این مناظره فراموش میکند ،شناخت علمی است که مارکسیسم از ماهیت دولت
در هر جامعه ارائه کرده است .دولت ،نهاد اعمال دیکتاتوری طبقه حاکم علیه طبقات دیگر است .فارغ از اینکه
شکل ساخت قدرتی(حکومت) که آن را متحقق میکند ،چه باشد ،در اینجا دموکراسی بورژوایی ،ماهیت آن
همواره و همیشه اعمال دیکتاتوری طبقات حاکم است .بنابراین ،تعریف لیال حسین زاده از دموکراسی نه
تعریفی در چهارچوب آموزههای علم مارکسیسم که در بهترین حالت یک بازشناسی در چهارچوبهای بورژوا
 دموکراتیک است .تعریفی که از ماهیت و روابط درونی حاکم بر این دموکراسی بورژوایی دور شده و به شکلو اندازه و حق رأی و بحث در باب ویژگیهای نماینده و نظام نمایندگی محدود میشود .این بزرگترین لغزش
تئوریک لیال حسین زاده است .اگر دموکراسی یعنی مشارکت مردم و ساخت سیاسی دموکراتیک یعنی شکلی
از اداره جامعه که مردم در آن در تمامی سطوح و به شکل برابر حتی درباره والیت مطلقه فقیه حق تعیین
و تکلیف دارند ،پس دعوا و جدلی وجود ندارد .بهمن شریفزاده هم حداقل در قوارهٔ ادعایش در این مناظره
مانند لیال حسین زاده یک دموکرات است و به لحاظ جهانبینی و ایدئولوژی همانجایی ایستاده است که
لیال حسین زاده قرار دارد .او از افق این دستاورد علمی  -تاریخی مبارزه پرولتاریا بینصیب میماند و در ادامه
سنگرهای دیگری را در عمل به دشمن طبقاتی واگذار میکند.
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باب آواکیان تعبیر روشنگرانهای از مفهوم بورژوایی از دموکراسی ارائه میدهد .او میگوید ":انتخابات تنها شکل
دیگری از اعمال منافع و ضرورتهای طبقه حاکمه در این نوع جامعه است و مکانیزمی است که این منافع از
طریق آن و همچنین از طریق فرآیند سیاست و انتخاب بورژوایی ،ابقا و اعمال میشود .این که آنان انتخابات
برگزار میکنند ،افسانه نیست .اینکه انتخابات به چه چیزی خدمت میکند و از درون آنچه چیزی میتواند
بیرون بیاید افسانه است .درواقع انتخابات بیان "اراده" و "حاکمیت مردم" نیستند ،بلکه بیان فرآیندی هستند
که از طریق آن طبقه سرمایهدار ،نظام استثمار و سلطهاش و دیکتاتوریاش را علیه گروهها و طبقاتی که آنان
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را استثمار و سرکوب میکند ،اعمال میکند)9(".
لیال حسین زاده در بحث خود تضادی بین گستره عمل دولت و حکومت در ایران را یکی از شاخصههای دیگر
و مهم عدم حق حاکمیت مردم برمیشمارد .او میگوید" در ایران دولت آن اندازه بزرگ است که حکومت
تنها بخش کوچکی از آن را تشکیل میدهد ".ظاهرا ً در بحث لیال حسین زاده بخش اجرایی و قوه مجریه با
حکومت یکسان در نظر گرفتهشده است .برای درک تضاد مطرحشده از سوی لیال حسین زاده ناچاریم به
مفهومپردازیهای دولت و حکومت دوباره نظری بیندازیم .در جامعه طبقاتی ،این طبقات هستند که اجزای
اساسی ساخت دولت و ساخت قدرت سیاسی(حکومت) را تشکیل میدهند )10(.بنابراین زمانی که از مفهوم

قدرت سیاسی سخن میگوییم این قدرت پیشاپیش قدرتی طبقاتی است .ساخت قدرت سیاسی(طبقاتی)
مسئلهای است مرتبط با شکلی که طبقات اجتماعی معین هنگام برقراری ارگانهای قدرت طبقاتی خود
برمیگزینند تا با دشمن طبقاتی به نبرد بپردازند .زمانی که این ارگانها شکل مناسب خود را بیابند ،میتوانیم
از دولت سخن بگوییم .لیال حسین زاده میپندارد اگر اندازه دولت و حکومت یکی باشد ،یعنی هیچ ساحتی از
حاکمیت از دسترس انتخاب برابر همگان دور نماند ،در این صورت است که ما میتوانیم از دموکراسی واقعی
سخن بگوییم .ناچاریم باز تکرار کنیم که هر شکل از سخن گفتن از دموکراسی واقعی در جامعه مبتنی بر
ستم گری طبقاتی در زیربنای روابط تولیدی و روبنای دولت طبقاتی ،فرود آمدن بر زمین ارزشهای بورژوایی
است .در هیچ جامعه طبقاتی(که این شامل سوسیالیسم هم میشود) دولت و حاکمیت نمیتوانند بهتمامی
بر هم منطبق باشند.و یا اگر بخواهیم با تعابیر مورداستفاده لیال حسین زاده سخن بگوییم ،حق حاکمیت
مردم زمانی به صورت واقعی اعمال خواهد شد که روابط تولیدی زیربنایی جامعه از تمامی دینامیکها و قوای
محرکهٔ تولید و بازتولید کنندهٔ این نابرابری زدوده شود .به دو معنی اساساً بیمعناست که در اینجا از "انطباق
دولت و حکومت" و رابطه مستقیم آن با اعمال حق حاکمیت واقعی مردم سخن بگوییم.
اوالً در سطح انتزاع دولت بهعنوان مهمترین عنصر در روبنای جامعه طبقاتی ،نهادی است که سیاستهای
طبقات حاکم بهواسطه آن بر جامعه اعمال میشود .از همین رو وحدت اضداد دیکتاتوری و دموکراسی اساس
تبیین دولت است .اما در ارتباط با دولت و حکومت ما به سطح دیگری از انتزاع گام میگذاریم .دولتها(ارگان
اعمال دیکتاتوری /دموکراسی طبقاتی) میتوانند بهواسطه حکومتهای مختلفی نمایندگی شوند .مانند دولت
نمایندگی شده است .و یا اشکال مختلف حکومت دموکراسی بورژوایی که در کشورهای امپریالیستی شاهد آن

21

مبتنی بر استثمار و ستم که در ایران در دورهای با حکومت سلطنتی و در دورهای دیگر با جمهوری اسالمی
هستیم .با این توصیف سخن گفتن از انطباق دولت و حکومت درک نادرست داشتن از رابطه دو سطح متفاوت
از یک پدیده به نام قدرت سیاسی(طبقاتی)است .همچنین تقلیل دادن ضرورت حل تاریخی جهانی نابرابری
موجود در روابط زیربنایی تولیدی به اشکال فرمیک برابری صوری در روبنای سیاسی است .هر گز نباید این
درس بزرگ مارکس را فراموش کنیم که هر شکلی از تغییر در حکومت بدون در هم شکستن ماشین دولتی

با این توصیف باخت لیال حسین زاده نه در نفس شرکت در یک مناظره با نماینده یک جریان از طبقه حاکم
در جمهوری اسالمی ،بلکه در محتوای تئوریک بحثی است که پیش گذاشته است .به استناد این محتوا
میتوان گفت ،در این مناظره ،جریان منتسب به احمدینژاد بهعنوان جناحی از درون حاکمیت فاشیستی
جمهوری اسالمی به هدف خود رسیدهاند .آنها خود را دموکرات جلوه دادند .دروغ گفتند و نشان دادند هنوز
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نظم طبقاتی پیشین ،تکمیل این ماشین در سطحی باالتر است.

قابلیت مقابله ایدئولوژیک و سیاسی دارند و میتوانند در تداوم نظام طبقاتی موجود نقش ایفا کنند .این امکانی
خطرناک برای آینده است .این طیف با لینکهای داخلی و بینالمللی خود واقعاً هم میتواند چنین مهمی را به
انجام برساند اگر ما بهعنوان نیروهای انقالبی جامعه دست به افشاگریهای اساسی نزنیم و ماهیت طبقاتی و
هدف اساسی حفظ نظم موجود را در اندیشه و کالمشان بازشناسی نکنیم و با شناخت ناقص و یا عدم شناخت
صحیح از ماهیت آلترناتیوی که خود باید بهعنوان نیروهای انقالبی پیش گذاریم ،به آنها اجازه دهیم به هر
شکل که میخواهند دربیایند و همگان را برای چندمین بار فریب دهند.
نه جمهوری اسالمی نظامی دموکراتیک است و نه دموکراسی بورژوایی سیستمی مبتنی بر برابری ناب و حق
حاکمیت واقعی «مردم» .این بازشناسی بازی در زمین ارزشها و افقهای بورژوایی است .آن هم در دورانی که
تشت رسوایی انواع دموکراسی از اشکال اروپایی تا آمریکاییاش هم از بام افتاده است .ضرورت خطیر لحظه
کنونی افشای تمامیت چنین جهانبینیها و ایدئالهایی است .این مهم بهطور مشخص در باب افشای بهمن
شریفزاده بهعنوان یکی از نمایندگان طبقه حاکم در ساختار قدرت سیاسی جمهوری اسالمی ایران ،از مسیر
درهم شکستن و نقد رادیکال جهانبینی دینی میگذرد .جهانبینی که میپندارد هنوز برای نجات قدرت
استثمارگران و ستمگرانه موجود بهترین آلترناتیو است و قدرت بازسازی خود
سیاسی طبقاتی و حفظ نظم
ِ
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را دارد.
1 1این مناظره در صفحه اینستا گرامی بهار جاودانه جریان حامیان احمدینژاد در دسترس است .نشریه بهار ارگان نشراتیاین جریان نیز متن مکتوب این مناظره را در شماره  ..خود منتشر کرد.
2 2در این باره حسن مرتضوی مطلبی را در صفحه فیسبوکی خود منتشر کرد و نقدی نیز با نام "در دفاع از استقالل چپانقالبی" در سایت نقد منتشر شد .هر دو متن از سوی لیال حسین زاده جواب گرفته است" .خراب آشنا" و "جوابیه
به یک نا نقد"
3 3این اشارات تلخیصی است از عمده نظراتی که لیال حسین زاده در این مناظره ارائه کرده است.4 4گویی اگر حق انتخابی در چهارچوب تعریف دموکراتیک موجود بود ما با چنین غولهای جنایتکاری روبرو نبودیم.با این منطق کل دستگاه نظامی و امنیتی جنایتکارانه کشورهای امپریالیستی که درجه باالتری از دموکراسی را به
نسبت جمهوری اسالمی نمایندگی میکنند ،حاصل رأی و نظر "مردم" آن کشور است .بحران نژادپرستی ،بحران
مهاجرت ،فقر ،خشونت و جنگ و محیطزیست و ستمی که بر زنان جهان حتی در کشورهای بزرگ امپریالیستی اعمال
میشود ،سرنوشتی است که شهروندان این کشورها برای خود و بهواسطه اعمال رأی و حق حاکمیت دموکراتیکشان
رقمزدهاند.
5 5نظریه دولت در فقه شیعه ،بهمن شریفزاده ،کتاب نقد  1377شماره .86 6همان.7 7همان.8 8در تالشی جدید جریانی که بهمن شریفزاده خود را بدان منتسب میداند سعی دارد قرائتی متفاوت از اعمال حاکمیتدین در جامعه ارائه کند .در این بیان "مدیریت" بهجای " امامت" مینشیند تا تضادهای پیش پای سیاستهای
گلوبالیزاسیون و حاکمیت سرمایهداری اسالمی برداشته شود .برای مطالعه بیشتر میتوانید به جزوه "مدیریت جهانی
مهدوی" از انتشارات ویژهنامه گروه مطالعات دینی مرکز ملی مطالعات جهانیشدن و دفتر مطالعات و پژوهشهای
دینی مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران مراجعه کنید.
9 9پرندهها نمیتوانند کروکودیل بزایند اما بشر میتواند افقها را درنوردد ،باب آواکیان ،انتشارات حزب کمونیستایران،ص 28
ً
 1 100-در ادبیات سیاسی ایران مفاهیم "دولت" و "حکومت" عمدتا برعکس و به نادرست مورداستفاده قرار میگیرد.

نگاهی به فرودستی زنان با «اتاقی از آن خود»
آوا آرمان

مقدمه
این یادداشت کوتاه ،نگاهی است به/با «اتاقی از آن خود»؛ فارغ از کلیشههایی که به اثر و مؤلف آن ویرجینیا
وولف نسبت داده میشود .در اینجا به این نمیپردازیم که «اتاقی از آن خود» فمینیستی است یا خیر؟ اگر آری
به چه معنا؟ نخبه گرایانه است یا خیر؟ ریشهی ستم بر زن را نشان داده یا خیر؟ و . ...فارغ از برچسبهایی
که برای سادهسازی به آثار کالسیک (و مشخصاً این اثر) الصاق میشود و هیچ توضیحی نیز در مورد اثر و
ساختار آن داده نمیشود ،تالش میکنیم به تصاویر وولف نگاهی دوباره بی اندازیم .تالش ما این است که نشان
دهیم اگر اثر را زیر تودهی اظهار نظرات شتابزدهای از قبیل اینکه« :به ریشهها نمیپردازد»؛ «بیش از حد
فمینیستی است»؛ «بیش از حد نخبه گرایانه است»؛ «یک جانبه است» و  ...خفه نکنیم ،همچنان حرفهایی
برای گفتن دارد .کافی است پیش از اینکه «نقد»اش کنیم بگذاریم سخن بگوید .به این ترتیب این یادداشت
کوتاه تنها ،چشماندازی را از وولف به عاریت میگیرد که گمان میکند همچنان موجه است.
یک حقیقت ساده« :اتاقی از آن خود»
پرسش اثر بسیار ساده است« :نسبت زن و داستان چیست؟» این پرسش به انحاء گوناگون در سیر متن وولف
تکرار میشود :زنان چرا کمتر دست به قلم میبرند؟ زنان چرا وقتی دست به قلم میبرند ،بیشتر داستان
داستان زناناند؟ و . ...وولف در مقابل تلی از این پرسشهای پژوهشی ،بیپیرایه ،اعتراف میکند که قرار نیست
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مینویسند و کمتر شعر؟ چرا قفسههای داستانهای بزرگ خالی از داستانهای زنان است؟ چرا مردان راوی
«هستهای از حقیقت ناب را» 1در اختیارمان بگذارد ،اما بر حقیقت ماتریالیستی سادهای انگشت میگذارد:
«زنی که میخواهد داستانی بنویسد باید پول و اتاقی از آن خود داشته باشد :».شوکه کننده ،حیرتانگیز!
وولف در مقام رماننویسی قدر از همان ابتدا به ما میگوید که قرار نیست دستورالعمل داستاننویسی را به زنان
جنسیت {زن و مرد} در مقام نویسنده»( )149را مورد ارزیابی قرار دهد« :زیرا حتی اگر زمان این ارزشیابی
رسیده بود ...-بهمراتب مهمتر است که بدانیم زنان چه مقدار پول و چه تعداد اتاق در اختیار داشتند تا دربارهی
قابلیتهای آنها نظریهپردازی کنیم ...-به اعتقاد من نمیتوان استعدادها و خصوصیات ذهنی یا شخصیتی را
مثل شکر و کره وزن کرد»( )149بعضاً «اتاقی از آن خود»  ،به دلیل تأکیدات و توصیههایش بر رشد فرهنگی
و تحصیلی زنان ،را متهم به نخبهگرایی کردهاند .اما برعکس وولف برای یکلحظه هم در دام کلیشههای
1

تمامی ارجاعات به «اتاقی از آن خود» است :وولف ،ویرجینیا()1384؛ ترجمه صفورا نوربخش ،نشر نی.
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ارائه دهد .بیشتر از این ،او حتی بنا ندارد ذهنیت زنانه را در مقابل ذهنیت مردانه قرار دهد و «ارزشهای دو

رمانتیک از نبوغ ادبی و هنری گرفتار نمیشود و در سراسر کتاب از تأکید و پافشاری بر این نکتهی ساده که
هر استعدادی نیاز به امکان و فضایی برای پرورش دارد بازنمیایستد( :این بار از زبان سر آرتور کوئیلر کوچ) «...
واقعیت ناخوشایند این است که نظریهای که میگوید نبوغ شاعرانه هر جا بخواهد ،به یک میزان در میان فقیر
و غنی ،پدیدار میشود ،چندان به حقیقت نزدیک نیست...شاعر فقیر نه این روزها و نه در دویست سال اخیر
کوچکترین شانسی نداشته...شاید ما بتوانیم از دموکراسی دم بزنیم ،اما ،درواقع ،امید به رهایی و رسیدن به
آن استقالل فکری که آثار بزرگ در آن پدید میآید برای کودکی فقیر در انگلستان فقط اندکی بیشتر از پسر
یک بردهی آتنی است» .وولف در ادامه این نقلقول مینویسد « :مسئله همین است .استقالل فکری به عوامل
مادی وابسته است .شعر به استقالل فکری وابسته است و زنان همیشه فقیر بودهاند)152(»...
داللتهای مرکب «اتاق» در داستان
یکی از اصلیترین دغدغههای فکری وولف نسبت داستان ،واقعیت و حقیقت بوده است .وولف معتقد نیست
که نگاه خام به واقعیت و روایت خطی آن به شکل داستان «حقیقتی» از حیات انسانی را فاش میکند .هنر
برای وولف «نسخهی دوم» واقعیت نیست« :از آن کثافت همان یک نسخه بس است» .بلکه هنر روابط واقعیتی
را نشان میدهد که به صورت تجربی زیستش میکنیم .در نگاه خالقانهی وولف خط مستقیمی واقعیت را
به حقیقت متصل نمیکند؛ به این شکل است که زمان و وقایع و روابط درهمآمیخته میشود تا «حقایقی»
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از روابط را به ما «نشان دهد»(نه اثبات کند) .همین نگاه را وولف در نوشتن مقاله «اتاقی از آن خود» اتخاذ
میکند .مقالهی «اتاقی از آن خود» هیچ انطباقی با شیوهی مقالهنویسی معمول و کالسیک ندارد .ابتدای
مقاله از میانهی جملهای آغاز میشود :با یک «اما» .ارجاعات و «استدالالت» مقاله هم اصوالً مبتنی بر منطق
استداللی صغری-کبری چیدن و نتیجهگیری کردن از مقدمات نیست .او در مقام رماننویسی که قلم را این
بار برای نگارش مقالهای به دست گرفته ،شیوهی خالقانهای را در نگارش مقاله ابداع میکند .این بار سخن
از اثبات روابط نیست؛ بلکه روابطی فاش میشوند .برای این کار زنی که میخواهد دربارهی زن و داستان
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سخن براند ،بهوسیلهی داستان سخن میگوید ...« :در اینجا داستان بهتر از واقعیت میتواند بیانگر حقیقت
باشد)24(».
وولف در همان ابتدای مقاله داستانی را برای ما روایت میکند از زبان «من»ی که «وجود خارجی ندارد» .این
«من» راوی داستان/مقالهی وولف است .منی که زن است .زنی که ازقضا اتاقی از آن خود و مقرری ثابتی نیز
دارد ،و در طول داستان در مورد نسبت «زن و داستان» تحقیق میکند.
وولف در همان صفحهی اول « اتاقی از آن خود» مبنای مسئله را در مورد زن و داستان به خواننده میگوید:

«پول و اتاقی از آن خود» .اموری که عمدتاً زنان از آن محروم بودهاند .اما وولف بههیچوجه مسئله را به شرایط
مالی زنان تقلیل نمیدهد .مادیت فرودستی زنان در تاریخ ادبیات و هنر ،برای وولف قابل تقلیل به شرایط
مالی نیست .درواقع ،فقدان «اتاق» برای وولف محل تالقی محرومیت مالی و موانع فکری زنان است .در نگاه
وولف اتاق از آن خود در تقابل با اتاق نشیمن عمومی قرار میگیرد  .اگر اتاق نشیمن عمومی ،محل مواظبت
از کودکان ،پذیرایی از مهمانان و در یک کالم نقطه تمرکز «خانهداری» است ،اتاقی از آن خود ،فضایی است
که امکان اندیشیدن و نوشتن زن را مستقل از وظایفی که قوانین و عرف بر گردن او بسته ،فراهم میکند.
«مشکالت معنوی» پیش روی زنان یا ایدئولوژی مردساالر
با در نظر داشتن مسئلهی فوق نگاهی به «من» محقق داستان داشته باشیم .او که هم اتاقی از آن خود دارد و
هم مقرری ثابت ماهیانهای؛ همچنان با موانع اجتماعی مواجه نمیشود .در همان صفحات اول ،داستان/مقاله
موانع را به ما نشان میدهد .روای زن در «هوای مطبوع اکتبر ،غرق در افکار خود کنار رودخانهای نشسته»
و به مسئلهی «زن و داستان» میاندیشد .اما هیجان اندیشیدن «چنان آشوب و غوغایی» در ذهنش به پا
میکند که آرام نشستن را برایش غیرممکن میکند .به شکلی که ناگهان خود را در محوطهی چمنی مییابد
که مردی پدیدار شده و او را متوقف میکند« :حالت چهرهاش حاکی از وحشت و خشم بود .بهجای استدالل،
غریزه به کمکم آمد؛ او مأمور بود و من زن .این چمن بود و آن راه .تنها اعضا و دانشپژوهان اجازهی استفاده
از این مکان را دارند؛ جای من در راه شنی است )26(».زن که افکارش غوغایی را در سرش به وجود آورده
بود ،با ذهنی آشفته راه شنی را پی میگیرد .بار دیگر برخی آثار و رسالهها ذهنش را دوباره مشغول میکند،
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در پی خواندن آنها به سمت کتابخانه روانه میشود« :حاال دیگر جلو در ورودی کتابخانه بودم ،حتماً آن را باز
کرده بودم ،زیرا بالفاصله آقایی مهربان ،سفیدمو و معترض -مثل فرشتهی نگهبانی که ،بهجای بالهای سفید،
راه را با تکان دادن لباس سیاه خود سد میکند -جلو من ظاهر شد و همانطور که مرا عقب میراند آهسته
عذرخواهی کرد و گفت که بانوان تنها در معیت یکی از اعضای دانشگاه یا ارائهی معرفینامه اجازهی ورود به
کتابخانه را دارند)28(».

میدهد؛ در کتابهای کثیری که مردان دربارهی زنان نوشتهاند« -،مردانی که هیچ صالحیتی ندارند جز اینکه
زن نیستند»( -)53در رمانهای قلیلی که زنان نوشتهاند ،حتی در تیترهای روزنامهای که راوی به صورت
اتفاقی در هنگام خوردن نهار با آنها مواجه میشود .تورم تبارزات مردساالری موجود در جامعه بهقدری است
که «حتی یک مسافر عبوری این سیاره هم اگر این روزنامه را برمیداشت ،قطعاً حتی از همین شواهد پراکنده
متوجه میشد که انگلستان زیر سلطهی یک نظام پدرساالر است)61(».

شماره هفتاد و شش

راویِ وولف در ادامه ،تبارزات پدرساالری را در تمامی تنفسهای جامعهای که در آن زندگی میکند تشخیص

از آنجایی که وولف نبوغ نوشتن ،اندیشیدن و خلق کردن را محصول پرورش و تربیت میداند ،غیاب بزرگ زنان
را با مجموع «مشکالت مادی و معنوی» ای تصویر میکند که تاریخ مردساالر در مسیر زنان قرار داده است.
در تالش برای توضیح همین مسئله است که یکی از شناختهشدهترین شخصیتهای خیالی خلق میشود:
جودیت ،خواهر خیالی شکسپیر .زنی که همانند خود شکسپیر به تئاتر ،بازیگری و نوشتن عشق میورزد ،اما
به خانهداری واداشته میشود ،از این که سر در کتاب فرو برد بر حذر داشته میشود ،در نوجوانی مهر پدری
به او تاجری را معرفی میکند ،طغیان میکند ،کتک میخورد ،فرار میکند ،برای یافتن نقشی در نمایشی
به تماشاخانهها میرود ،تمسخر میشود ،تحقیر میشود ،گهگاه نیز مورد ترحم هم قرار میگیرد ،ترحم آقای
گرین ،مدیر بازیگران ،او را آبستن میکند ،مستأصل و پریشان در شبی زمستانی خودکشی میکند اما شانس
این را مییابد که دفن شود.
راوی پس از پرداخت شخصیت و روایت جودیت به شکل طنزآمیزی با اسقف مرتجعی که گفته بود هیچ
زنی نبوغ شکسپیر را نداشته ،همراه میشود و میگوید « تصورش هم محال است که زنی در زمان شکسپیر
نبوغ شکسپیر را داشته باشد» و البته که این مسئله محدود به عصر الیزابت نمیشود .وولف از دنیایی سخن
میگوید که اساساً به فعالیت فکری «غیر سودآور» اهمیتی نمیدهد« :دنیا از مردم نمیخواهد شعر و رمان
و تاریخ؛ بنویسند ...برای دنیا اهمیتی ندارد که فلوبر کلمهی مناسب را پیدا کند )83(»...اما دنیایی که وولف
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ترسیم میکند به این تصویر خالصه نمیشود« :بیاعتنایی جهان پیرامون ،که کیتس و فلوبر و دیگر مردان
هنرمند به سختی قادر به تحمل آن بودند ،در مورد او {زن} دیگر بیاعتنایی نبود ،خصومت و عناد بود .دنیا
به او همچون مردان نمیگفت اگر میخواهی بنویس ،برای من فرقی نمیکند .بلکه با قهقهه میپرسید که
میخواهی بنویسی؟»()84
«جنون» و «گم نامی» زنان و حفظ ارزشهای مردساالر
طبعاً وولف مدعی نیست که زنان از نبوغ بیبهره بودهاند ،بلکه معتقد است که ایدئولوژی مردساالرانه امکان
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نمود یافتن این نبوغ را از زنان گرفته است .زنانی که خالقیت و استعدادی داشتهاند ،بین اشتیاق برای تحقق
استعداد خود و زندگی روزمرهای که به زیستنش واداشته شدهاند ،شقه میشوند .جنون و گم نامی محصوالت
این زیست دوگانه است .یعنی دو وضعیتی که چارچوبهای موجود به طغیان خود الصاق میکند؛ بهعنوان
استثناهایی بر قاعده منسجم وضعیت .به این ترتیب«...وقتی میخوانیم که زن جادوگری را سر به نیست
میکنند ،یا زنی جنزده شده ،یا زن خردمندی داروهای گیاهی میفروشد ،یا حتی مرد برجستهای مادری
دارد ،آن وقت است که فکر میکنیم میتوانیم رد رماننویسی گمشده ،یا شاعری سرکوبشده ،یا جین آستنی
خاموش ،یا امیلی برونتهای را بیابیم که به دلیل عذاب و شکنجهای که به خاطر استعدادش متحمل میشده

سر به بیابان گذاشته است )80(».به این شکل گم نامی محملی میشود که زنان بتوانند در سایه بخوانند
و بنویسند و بیاندیشند ،گم نامی پستوی تاریخ مردساالر است ،گم نامی انتخاب زنان نیست« ،گم نامی در
رگهای زنان جاری است».
آنچنان که لیدی وینچسلی در قرن هفدهم سروده بود:
«برای چند دوست ،و برای غمهایت بخوان
تو هرگز برای باغهای شهرت و افتخار ساخته نشده بودی،
امید که سایههایت بسیار تیره باشد ،و آن جا راضی و خشنود باشی».
سخن آخر :نوشتن در اتاق نشیمن
سخن گفتن از «اتاقی از آن خود» در جامعهای که شکلهای مدرن ستم بر زن با کریهترین اشکال ستم سنتی
– حجاب اسالمی ،قتل ناموسی ،سنگسار و -...آمیختهشده ،سخن گفتن از دلخوشی نخبه گرایانه نیست،
بل سخن گفتن از ضرورتی است که باید به آن پرداخت .زنان به اشکال مختلف از کار فکری بر حذر داشته
شدهاند .به سکوت کشانده شدهاند .ضروری است که صدای اندیشهی زنان هرچه بلندتر شود.
وولف اتاقی از آن خود را شرط نوشتن میدانست اما به نحو متناقضی در میانهی کتاب از جین آستن نام
مزاحمتهای غیرمنتظره» مینوشت .همچنین «جین آستن خوشحال بود که لوالی در جیرجیر میکرد و او
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میبرد؛ کسی که اتاقی از آن خود نداشت و تمامی آثارش را در اتاق نشیمن عمومی و با «انواع و اقسام
میتوانست قبل از آنکه کسی وارد شود دستنویس خود را پنهان کند».
جامعهای که در آن زیست میکنیم بهناچار «انواع و اقسام مزاحمتهای غیرمنتظره» و بهویژه حسابشده و
قابلانتظار را پیش روی اندیشیدن زنان قرار داده است .اما در میانه هیاهوی این مزاحمتها و در نشیمن تاریخ
از آن خود» که همچنین دربارهی «جهانی برای فتح».

شماره هفتاد و شش

مردساالری است که زنان باید بیندیشند ،بنویسند و خلق کنند؛ بیندیشند و بنویسند نهتنها دربارهی «اتاقی

هفت و نیم
روایت ستم های زنان مهاجر

کیمیا محمودی

نویسنده و کارگردان هفت و نیم ،نوید محمودی است؛ مردی  42ساله و متولد والیت پروان افغانستان که از
شش سالگی در ایران ساکن است و با برادرش جمشید به نویسندگی و کارگردانی و تهیهکنندگی در سینما
مشغولاند .او که به قول خودش "به بی شناسنامه زندگی کردن عادت کرده" سالهاست بهعنوان یک مهاجر
افغانستانی در ایران زندگی ،تحصیل و کار میکند و بهخوبی میداند که هر ستمی که بر ساکنان ایران میرود
برای مهاجرین چند برابر است ،بهویژه اگر مهاجر زن باشند .شاید به همین خاطر است که این فیلم عمدتاً بر
زندگی زنان ایرانی – افغانستانی تمرکز دارد .هفت و نیم از هفت داستان کوتاه از ستم بر زنانی است که عمدتاً
اهل افغانستاناند و همگی در ایران زندگی میکنند.
نگار زن جوان و مستقلی است که خانواده نامزدش تأییدیه پرده بکارت از او میخواهند .فرشته میخواهد
پرده بکارت ترمیم کند تا رابطهاش را با نامزدش الپوشانی کند .نیلوفر یک ترنس است و سالهاست از مادرش
میخواهد تا رازش را به پدرش بگوید و حاال باید بر سر سفره عقد بنشیند .ناهید زنی بدون برگه هویت ایرانی
که به صورت صوری با مردی ایرانی عقد کرده تا بتواند پاسپورت بگیرد و به آلمان و نزد نامزدش برود اما با
درخواستهای جنسی او روبرو میشود.
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راحیل از سنگینی حرف دوست پسر سابقش که گفته " پول میدهم تا چیزی که خودم خرابش کردم
(بکارت) را درست کنم" خودکشی کرده است .شکر کودک کاری ست که پدرش او را بر سر قمار به مردی
مسن باخته است .آنچه تلخی این هفت غم را اندوهبارتر میکند تسلیم و منکوب شدنشان در تصاویر آخر فیلم
است کنار مردانی که هرکدام عامالن آگاه و یا حداقل مجریان ناخودآگاه ستمی هستند که در این جامعه هر
لحظه زنان بیشتری را در چرخهی نابودکنندهاش خرد میکند.
همه این داستانها بر برگرفته از واقعیتاند .نوید محمودی درباره خبر تجاوز به یک کودک میگوید "وقتی
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خبر را شنیدم به این موضوع فکر کردم که چطور یک نفر میتواند به یک دختربچه تجاوز کند .من خودم
دختر کوچکی دارم و وقتی این خبر را شنیدم چند روزی حالم بد بود و تصمیم گرفتم کاری کنیم و این
داستان کوتاه را نوشتم و بعد فکر کردم میتواند چند داستان دیگر باشد تا این که هفت تا شد ".این هفت
داستان روایت رنج زنانی است که نیمی از جامعهاند اما در جایگاه فرودست قرار دارند و جامعه بهمثابه یک
انسان نیمه با آنان برخورد میکند.
محمودی که اهل کوتاه و مختصر بودن است همانقدر که هایکو دوست دارد و مثنوی گریز است ،قصه و

داستانپردازی را دوست دارد .شاید برای همین هفت قصه او اگرچه کوتاهاند و به قبل و بعد و چندوچون
زندگی این زنان اشاره بیشتری نمیشود اما چارچوب و اسکلت محکمی دارد ،آشنا و گویا هستند و با آن که
برشی است از زندگی این زنها اما تا مغز استخوان بیننده نفوذ میکند .انگار منشوری است که رنگ یکنواخت
و یک دست ستم را به شکلهای مختلف آن میشکند و یادآور میشود که همه یک پِی و بُن دارند؛ "زن بودن
در این اجتماع و در این جهان" .اپیزوت ها با آن که در ارتباط داستانی با هم نیستند اما پیوندی درونی دارند
درست مثل دانههای گردنبند که نخی از میان هر دانه میگذرد و پیوندشان میدهد.

اثری از شمیسا حسنی
نوید محمودی بیننده خوبی است اما در درک چیستی و چگونگی پدیده ستم بر زن هنوز آگاهی بنیادینی
و میگوید "با آن که عدم آموزش در این مسائل نقش دارد اما نقش سنت حتی از عدم آموزش مؤثرتر
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ندارد او ریشه ستمها را به "ناآگاه بودن جامعه" و عدم دسترسی به آموزشهای درزمینهٔ جنسی برمیگرداند.
است و آموزش برمیگردد به فرهنگ ما" و یا میگوید "آگاهی داده نمیشود برای همین یک سری اتفاقات
میافتد .توضیح دادن بعضی چیزها به بچهها و آگاهی دادن اینها به خودشان میتواند مانع یک سری چیزها
شود".درست است که آموزش جنسی برای کودکان ضروری است اما در میان این هفت داستان تنها شبانه را
بسیاری از زنان بزرگسال و حتی مردان جوان اتفاق میافتد .آموزش به کودکی مثل شکر چقدر میتواند
مؤثر باشد وقتی پدوفیلی در شکل ازدواج کودک قانونی و شرعی است .حتی اگر منظور کارگردان را به کل
سیستم آموزشی گسترش بدهیم باز هم به سدی برمیخوریم به اسم ساختار حکومت که هر شکلی از آگاهی
بخشی جنسی را ممنوع کرده است ..باورپذیر نیست که بگوییم کارگردان اینها را میداند اما چون در مصاحبه
نمیتوان این نکات را بیان کرد دست به خودسانسوری زده است اما دردناک است که باور کنیم این نکات را
نمیداند.
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شاید بشود قربانی جهل کودکانه دانست آن هم تنها "شاید" چون تجاوز در مسیر مهاجرت غیرقانونی برای

ستم بر زن در جمهوری اسالمی قانون است .این قانون شریعت محور اسالمی است که میگوید "مرد میتواند
ازدواجش را با همسرش به هم بزند اگر متوجه بشود که پیش از ازدواج با فرد دیگری رابطه داشته (بکارتش
از بین رفته) و به او نگفته است" (ماده  ۴۳۸قانون مدنی)" .مرد میتواند تحت نام قانون تمکین هر زمان که
اراده کند با همسرش همبستر شود و زن وظیفه دارد خواسته او را برآورده کند حتی اگر مایل به این کار نباشد
یعنی قانونی بودن تجاوز مرد به همسرش" (ماده  ۱۱۰۵قانون آیین دادرسی مدنی) .تحمیل رابطه جنسی از
سوی همسر در برخی کشورها جرم محسوب میشود و در صورت ارتکاب ،مرد مجازات میشود.
همچنین ازدواج با کودک در قوانین جمهوری اسالمی امری قانونی است .یعنی پدوفیلی (آزار جنسی کودکان)
که در بسیاری از کشورهای دنیا جرم شناخته شده است در قوانین ما کام ً
ال جنبه قانونی و شرعی دارد (طبق
ماده  ۱۰۴۱قانون مدنی ایران).
ضروری بودن رضایت پدر یا پدربزرگ و جد پدری برای ازدواج دختران قانونی است (قانون مدنی در ماده
 ،۱۰۴۳اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره الزم شمرده است ).و حتی قتل فرزند توسط پدر پیگرد
چندانی ندارد به خاطر این که براساس نظر فقها و ماده  ۲۲۰قانون مجازات اسالمی ،هرگز پدر قاتل را قصاص
نمیکنند و البته در همین راستا خون مقتول نباید پایمال شود بنابراین پدر باید نصف دیه پرداخت نماید،
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مبلغ دیه بین شرکای قتل تقسیم میشود و هرکس بنا به سهم خود باید مبلغ دیه را پرداخت نماید).
از این رو ریشهیابی مسئله ستم بر زن در "ناآگاهی جامعه" بدون اشاره کردن به بنیادهای ایدئولوژیک و روابط
ساختاری یک نظام اجتماعی و دستگاه حکومت که بر آموزش و قانون و  ...حاکم است ،خودفریبی است.
از همین روست که میگوییم مبارزه با حکومت جمهوری اسالمی در پیش برد امر رهایی زنان گامی بسیار
اساسی است اما این گام کافی نیست .اگر واقعاً خواستار رهایی همه زنان از ستم سیستماتیکی که در جامعه
بر آنان میشود باشیم ،باید کلیت روابط تاریخی اجتماعی را که تولید و بازتولید کننده این ستمها است هدف
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بگیریم .مهمترین گام آموزشی برای جلوگیری کردن از تکرار این هفت کابوس که بر زنان گذشته است،
آموزش مبارزه با تمامی نهادها و ساختارها و ایدئولوژیهای ضد زن است .معنیاش این نیست که اگر جمهوری
اسالمی برود ستم بر زن پایان مییابد چون ستم بر زن با سرمایهداری پیوند خورده است و بدون از بین رفتن
سرمایهداری ،محو ستم بر زن بهطور کامل غیرممکن است اما وجود یک حکومت مذهبی باعث شده که زنان
در ایران سختیهایی متحمل بشوند که در بسیاری از کشورها وجود ندارد یا به این شدت نیست.

نامهای بیمبدا و بیمقصد و بیاسم

ارسالی به عصیان

مهاجرت کلمه ايست پر از هیاهو ،پر از درد و انتظار ،پر از تجربه و پر از دلتنگي هايي که به کالم درنمیآیند.
دليل مهاجرتت چيست؟ کدامين ستم تو را پرت کرد در کشوري که زمين و آسمانش غریبهاند؟ چقدر با
تنهايي عريان مواجه شدي؟ حاال حالت خوب است؟ با دغدغهی پول و سرپناهي گرم در افکارت چه طور غوطه
میخوری؟ حال را با چه چشماندازی براي آينده ساختهای؟ هنوز هم نگرانیهایت کش میآیند؟ چند بار بين
مرگ و زندگي قدم زدي و چقدر لحظههایی را در گذشته بازسازي کردي که بازسازیشان ،امکانپذیر نبود؟
شايد تنها ماه همان ماهی باشد که قب ً
ال باالي سرت شبها میدرخشید .همه چيز تغيير کرده است ولي ازدياد
نگاه هايي که رنج و سختي را فرياد مي زدند ،هنوز دور و اطرافت پر است .درست مثل قبل .تو نيز مثل من و
خیلیهای ديگر از افغانستان ،ايران ،سوريه و هر نقطهای از این جهان آشفته ،مجبور به ترک از وطن شدي و
وقتي با کوله باري از خاطره هات از مرز گذشتي ،شايد تازه فهمیدی که جهان بايد موطن آدمي باشد و مرزها
واقعاً پوچ و بیهودهاند.
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اثری از سوالرا شیه
خاص پر از بهت و خشم نسبت به حاکمان ستمگرمان .من وقتي امکانش را نداشتم تا حتي براي يک ثانيه از
چارچوب پنجره به کوچهی باريکمان خيره شوم و حتي در ذهنم هم نمیتوانستم براي لحظهای در دوراهی رؤیا
و واقعيت اندکي گز کنم ،تو آنطرفها در کابل سرت را پايين انداختي و به مادر و خواهرت نگفتي که شايد ديگر
برنگردی .مسير به من میگفت برو و من در داالني قرار گرفتم که ضرورت فرار روي درودیوارش نوشتهشده بود
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تو نيز عين خیلیها تنها در يک لحظه ،یک لحظه حیاتی ،تصميم گرفتي از کشور خارج شوي .در یکلحظهی

و تو در عنفوان هفدهسالگی سرنوشت بي آیندهات را در افغانستان خط زدي و در آینهی شکستهای گفتي که نه
از مرگ میترسی و نه از زندگي .همانطور که جنگ بزرگت کرده بود ،به ديدن خون عادت داشتي .اما بعدها
به من گفتي که وقتي با دستهی اسلحه در مرز ايران زدندت با اين که هميشه گفته بودي نمیترسی ،ترسيده
بودي .وقتي  15ساعت پياده در مسيري سرد و با چند دانه خرما به خواهرت فکر میکردی ،خاطرههای من با
خاطرههای زن عربي که پسرعمويش در بغداد قصد بريدن سرش را کرده بود ،درجایی دور در نقطهای در گوگل
ترنسليت نوشته میشد ،به زبان فارسي و عربي ،میخواندیم و به چشمهای هم نگاه میکردیم و پاک میشد.
حاال اينجا پر است از مردمي که به اميد نان و زمين و آسماني بي باروت و يا اندکي ،تنها اندکي امنيت و آرامش
با هزار جور فالکت که مختص جهان کنونی ماست ،از کشورشان گریختهاند و نینی چشمانشان پر از حرف و
رنج است .اینها تازه خوششانسهایی هستند که زنده از مسیرهای پيچيده و تودرتو بيرون آمدهاند و کلنجار
رفتن با مصائب و سختیها اجزاي صورتشان را درهم کرده است .روبهرویم مردي الغراندام با پوست سبزه مدام
عرض اتاق انتظار را طي میکند .کاغذي تاخورده در دستش قرار دارد و ترسخورده و مضطرب است .سرم را
که به چپ میچرخانم ،زني در گوشهی ديوار از نگاه آزارگر مردي که به سینههایش زل زده بود با تمام وجود
اخم میکند .هنوز تعداد زيادي مراجعهکننده در سالن انتظار نشستهاند که عقربههای ساعت به پايان ساعت
اداري نزديک میشود .حاال برگهی نوبت در دستم است که صداي کتک خوردن از راهرو میآید و زني کرد در
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گوشم چيزي میگوید که نشنيده با حس آوارگي معنايش میکنم .اينجا برف میبارد و تو متأسفانه ديپورت
شدهای و با هواپيما به افغانستان برمیگردی .در حالي که خواهرت خوشحال است که نمردهای و برمیگردی،
در ذهنت به جور کردن دوبارهی پول قاچاقبر فکر میکنی و دوست داري درست باالي ابرها خلبان مقصدش
را عوض کند و آلمان يا حتي يونان از طياره پیادهات کند.
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بلند که میشوم حس میکنم تمام خاطرههام ،تمام لحظههام و تمام دوستانم با من بلند میشوند.

Statement from OSYAN/REVOLT on the Occasion
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of March 8: International Women’s Day
In Iran, after the people’s uprising in December 2017, and especially after the massive rebellion in November
2019, repression has become more widespread and more severe. Among those targeted by the Islamic
regime are women activists, especially those who worked for women’s rights. In large part those are the
ones being arrested and are now many of the political prisoners. Based on the names, places and prison
sentences of those arrested, it can be seen that this repression covers all areas of political, cultural and
intellectual activities and different localities in Iran. It encompasses environmentalists to labor and women’s
rights activists, from oppressed nationalities to religious minorities—from the cities and regions of Tehran
and Karaj to Kurdistan, Ahvaz and Azerbaijan ... and from the Fars to the minority people of the Kurds, the
Arabs, to the Baluchis, etc. This is not only the continuation of the permanent repression of the Islamic
Republic, but also the beginning of a new round of repression. And in fact, it is a testimony to the battle
between the regime and the people. The regime aims to restore its lost stability in their current fragile hold
on Iranian society
In Afghanistan, women activists who fight for civil and political rights are assassinated or their character is
attacked. These assassinations are carried out to pave the way for the return to power of the Taliban, which is
planned by the United States and is being implemented by Afghan politicians
The Islamic Republic of Iran not only suppresses the people outside the prison or just by imprisoning them.
Inside the prisons, the repression continues and is even harsher based on the religious fundamentalist
ideology and laws of the Islamic Republic. The hijab is mandatory for every woman on the street. And this
compulsory covering of women by the regime’s morality police is even imposed on the posting of virtual
images and photos online! It becomes more concentrated in prison where every female prisoner must wear
a chador
The use of physical obscenities, the sexual harassment of female prisoners, the pressure on detainees to
undergo virginity tests—these are all specific forms of oppression of women that are widely enforced and
are all particular aspects of the Islamic Republic›s misogynistic ideology. The regime also maintains its antiwomen ideological basis by exerting maximum repression on militant, radical or revolutionary women. As
the inability of the Islamic Republic to solve the problems of the society increases, so does its repression and
its misogynistic theocratic oppressive framework widen
On March 8, we call on all progressive movements, both in Iran and around the world who are fighting against
patriarchy, racism and fascism, religious fundamentalism, environmental destruction, poverty, national
oppression, political repression and imperialist wars to unite with all those who are standing up in Iran. We
call on everyone who is opposed to any form of oppression under the capitalist system to unite around the
demand for freedom for all Iran’s political prisoners. Today›s political prisoners are freedom fighters of our
society. If we do not unite against the repression of the Islamic Republic, we will have fewer freedom fighters
every day, which means that oppression, ignorance and repression will prevail over society
At the same time, women’s liberation and putting a stop to the oppression of women which is a global issue,
can and should be a unifying factor in linking women›s movements around the world. Those of us who have
more ability and possibility should raise our voices as loud as we can to unite on March 8 against patriarchal,
repressive and oppressive governments. The liberation of women also makes possible the struggle to free
all humanity
Free All Political Prisoners in Iran NOW
Stop the Suppression and Segregation of Women
For Women’s Freedom and for the Freedom of All Humanity

Erklärung von Osyan/Revolte anlässlich
des internationalen Weltfrauentags 8. März 2021
Im Iran hat sich die Unterdrückung nach dem Volksaufstand im Dezember 2017 und insbesondere nach dem
massiven Aufstand im November 2019 weiterverbreitet und verschärft. Unter den Zielpersonen des islamischen
Regimes sind Aktivistinnen, insbesondere diejenigen, die sich für die Rechte der Frauen eingesetzt haben. Zum
großen Teil werden diese verhaftet und sind jetzt politische Gefangene der Islamischen Republik Iran. Anhand
der Namen, Orte und Haftstrafen der Inhaftierten ist ersichtlich, dass diese Unterdrückung alle Bereiche – von
politischen, intellektuellen bis hin zu kulturellen im Iran abdeckt
Ob Umweltschützerinnen, Arbeiteraktivistinnen, Frauenrechtlerinnen, ob nationale und religiöse Minderheiten,
von Teheran bis nach Kurdistan, von Ahvaz bis nach Aserbaidschan, Kurden, Araber oder Belutschen – der Apparat
des iranischen Regimes kennt keinen Halt
Dies ist nicht nur die Fortsetzung der permanenten Unterdrückung, sondern auch der Beginn einer neuen
Repressionsrunde. Dies ist das Zeugnis für den Kampf zwischen dem Regime und dem iranischen Volk. Die
islamische Republik will seine verlorene Macht über die iranische Gesellschaft zurück zuerlangen
In Afghanistan werden Aktivistinnen, die für ihre Bürgerrechte kämpfen, ermordet oder angegriffen. Diese
Attentate sollen den Weg für die Rückkehr der Taliban an die Macht ebnen, die von den Vereinigten Staaten
geplant und von afghanischen Politikern durchgeführt wird
Die Islamische Republik Iran unterdrückt nicht nur die Menschen außerhalb des Gefängnisses. In den Gefängnissen
geht die Unterdrückung weiter und ist aufgrund der religiös-fundamentalistischen Ideologie und der Gesetze der
Islamischen Republik noch härter. Der Tschador ist für jede Frau auf der Straße obligatorisch. In den Gefängnissen
hingegen wird jede weibliche Gefangene gezwungen einen Tschador zu tragen

Gleichzeitig kann und sollte die Befreiung von Frauen und die Beendigung der Unterdrückung von Frauen, ein
verbindender Faktor für den Zusammenschluss von allen Frauenbewegungen auf der ganzen Welt sein
Erhebt mit uns am 8. März eure Stimme gegen patriarchalische, repressive und unterdrückende Regierungen. Die
Befreiung der Frauen ermöglicht auch den Kampf um die Befreiung der gesamten Menschheit
Freiheit für alle politischen Gefangenen im Iran. JETZT !
Stopp mit der Unterdrückung von Frauen
Freiheit für alle Frauen und Freiheit für alle Menschen
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Am 8. März fordern wir alle fortschrittlichen Bewegungen im Iran und auf der ganzen Welt – die gegen Patriarchat,
Rassismus und Faschismus, religiösen Fundamentalismus, Umweltzerstörung, Armut, nationale Unterdrückung,
politische Unterdrückung und imperialistische Kriege kämpfen – auf, sich mit all denen zu vereinen, die im Iran
für ihre Freiheit kämpfen. Wir fordern alle – die gegen jede Form der Unterdrückung in kapitalistischen Systemen
sind – auf, die Freiheit aller politischen Gefangenen im Iran zu fordern. Die heutigen politischen Gefangenen sind
Freiheitskämpfer unserer Gesellschaft. Wenn wir uns nicht gegen die Unterdrückung der Islamischen Republik
zusammenschließen, wird die Zahl dieser Freiheitskämpfer immer mehr sinken und die Unterdrückung der
Gesellschaft weitergehen
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Körperliche Obszönitäten, sexuelle Belästigung weiblicher Gefangener, der Druck auf die Inhaftierten, sich
Jungfräulichkeitstests zu unterziehen - all dies sind spezifische Formen der Unterdrückung von Frauen, die weit
verbreitet sind und alle besondere Aspekte der frauenfeindlichen Ideologie der Islamischen Republik darstellen.
Das Regime behält auch seine ideologische frauenfeindliche Basis bei, indem es auf revolutionäre Frauen
maximalen Druck ausübt. Mit zunehmender Unfähigkeit der Islamischen Republik, die Probleme der Gesellschaft
zu lösen, nehmen auch ihre Unterdrückungen zu
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OSYAN’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Açıklaması
İran’da, Aralık 2017’deki halk ayaklanmasının ardından ve özellikle Kasım 2019’daki büyük ayaklanmanın ardından,
baskı daha da yaygın ve şiddetli hale geldi. İslami rejim tarafından hedef alınanlar arasında kadın aktivistler, özellikle
de kadın hakları için çalışanlar var. Bunların büyük kısmı şu an tutuklu ve pek çok siyasi tutuklu mevcut. Tutuklananların
isimlerine, yerlerine ve hapis cezalarına göre bu baskının İran’daki siyasi, kültürel ve entelektüel faaliyetlerin tüm
alanlarını ve farklı özgünlükleri kapsadığı görülmektedir. Çevrecilerden emek ve kadın hakları aktivistlerine, ezilen
milliyetlerden dini azınlıklara, Tahran ve Karaj bölgelerinden Kürdistan, Ahvaz ve Azerbaycan’a …Farslardan Kürtlerin
azınlık halklarına, Araplara, Belucilere vb. kadar her şeyi kapsıyor. Bu sadece İslam Cumhuriyeti’nin kalıcı baskısının
devamı değildir, aynı zamanda yeni bir baskı dalgasının da başlangıcıdır. Ve aslında, rejim ile halk arasındaki savaşın
da bir kanıtıdır. Rejim, İran toplumu üzerinde kırılgan hale gelen ve kaybettiği istikrarı yeniden sağlamayı hedefliyor
Afganistan’da medeni ve siyasi haklar için savaşan kadın aktivistler öldürülüyor ya da doğrudan şahsiyetlerine
saldırıyorlar. Bu suikastlar, ABD tarafından planlanan ve Afgan siyasetçiler tarafından uygulanmakta olan Taliban’ın
iktidara dönmesinin önünü açmak için gerçekleştiriliyor
İran İslam Cumhuriyeti ne yalnızca hapishane dışındaki halkları baskı altına alıyor, ne de yalnızca insanları hapse
atıyor. Hapishanelerin içinde de baskı devam ediyor ve İslam Cumhuriyeti’nin köktendinci ideolojisi ve yasalarına
dayalı olarak daha da sert bir şekilde devam ediyor. Başörtüsü sokaktaki her kadın için zorunlu kılınıyor. Rejimin
ahlak polisi tarafından kadınların zorunlu şekilde örtünmesi, sanal görüntülerin ve fotoğrafların yayınlanmasında
dahi etkisini gösteriyor. Her kadın tutukluya zorla çarşaf giydirilmesi hapishanelerde daha da yoğun hale geliyor
Fiziksel ve sözlü saldırılar, kadın mahkumlara yönelik cinsel tacizler, tutuklulara bekaret testlerinden geçmeleri için
baskı… Bunların tümü, kadınlara yönelik yaygın olarak uygulanan belirli baskı biçimleridir ve İslam Cumhuriyeti’nin
kadın düşmanı ideolojisinin belirli yönleridir. Rejim ayrıca militan, radikal veya devrimci kadınlara azami baskı
uygulayarak kadın karşıtı ideolojik temelini de koruyor. İslam Cumhuriyeti’nin toplumun sorunlarını çözmedeki
yetersizliği arttıkça, baskısı ve kadın düşmanı teokratik baskıcı çerçevesi de genişliyor8 Mart’ta, hem İran’da hem
de dünyadaki ataerkilliğe, ırkçılığa ve faşizme, dini köktenciliğe, çevresel yıkıma, yoksulluğa, ulusal baskıya, siyasi
baskıya ve emperyalist savaşlara karşı mücadele eden tüm ilerici hareketler İran’da ayağa kalkacak. Kapitalist sistem
altında her türlü baskıya karşı çıkan herkesi, İran’ın tüm siyasi tutukluları için özgürlük talebi etrafında birleşmeye
çağırıyoruz. Bugünün siyasi tutsakları, toplumumuzun özgürlük savaşçılarıdır. İslam Cumhuriyeti’nin baskısına
karşı birleşmezsek, her geçen gün daha az özgürlük savaşçımız olacak, bu da topluma baskı, cehalet ve baskının
hakim olacağı anlamına geliyorTüm bunlarla birlikte, kadınların özgürleşmesi ve küresel bir sorun olan kadınlara
yönelik baskıya son verilmesi, dünya çapında kadın hareketlerini birbirine bağlamada birleştirici bir faktör olabilir ve
olmalıdır. Daha fazla yetenek ve imkana sahip olanlarımız, ataerkil, baskıcı ve sömürücü hükümetlere karşı 8 Mart’ta
birleşebilmek için sesimizi olabildiğince yüksek sesle yükseltmeliyiz. Kadınların özgürleşmesi aynı zamanda tüm
insanlığı özgürleştirme mücadelesini de mümkün kılar
İran’daki Tüm Siyasi Mahkumları ŞİMDİ Serbest Bırakın
Kadınlara Yönelik Baskıya ve Ayrımcılığa Son
Kadınların Kurtuluşu ve Tüm İnsanlığın Kurtuluşu İçin

