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از  تبعیض ها،  انواع  به  نسبت  د لیل  به همین  و 
حمله تبعیض جنسیتی، هرچه بیشتر مد اراگر و 

چشم پوش می شود. 

و  فرهنگ  بر  تبعیض  انواع  توجیه  د ر  د ولت ها 
سنت غالب بر جامعه تکیه می کنند  و با استفاد ه 
فرهنگی  نسبی گرایی  چون  د ید گاه هایی  از 
و  جاری  را  خود   سیاست های  آن،  تقویت  و 
مقبول می سازند . عرب و بلوچ و کرد  را سرکوب 
می کنند  تا بد ین ترتیب جماعت فارس با قد رت 
حاکم احساس هم آنی کند  و رضایت خاطر یابد . 
افغان را له می کنند  تا د ر ترک و عرب و فارس 
حس کاذب مشارکت د ر اعمال برتری جویِی قوی 
بر ضعیف به وجود  بیاورند  و خشنود شان کنند  
که از خود شان ضعیف تر هم هست. زنان را به 
اسارت می کشند  و د ر خیابان تحقیر می کنند  تا 
با خود  هم سرنوشت سازند.  جایگاه هر  را  مرد  
جنس و طبقه و قوم را د ر هرم قد رت میخکوب 

می کنند.

با موعظه و نصیحت  تنها  چرخه ی خشونت را 
حرکت  از  نمی توان  خیریه  فعالیت های  و 
بازایستاند  و یا حتی کند  کرد . گام اول بی شک 
آگاهی رسانی و حجاب زد ایی از سبعیت تبعیض 
نژاد ی و قومیتی است که خود آگاه و ناخود آگاه 
همان  د ر  اما  است.  د واند ه  ریشه  ما  همه  د ر 
نخستین گام ها، اقد ام عملی برای خود سامانیابی 
با  تنها  است.  ضروری  ستم  تحت  گروه های 
تحت  نیروی  خود سامانگری  و  عملی  اقد امات 
تحقیرآمیز  چرخه ی  می توان  که  است  ستم 
این  واقعیت  بازایستاند .  حرکت  از  را  تبعیض 
ویژه  به  ایران،  مد نی  جنبش های  که  است 
تبعیض  به  اخیر  سال های  د ر  جوانان،  و  زنان 
علیه ساکنان افغان د  ر ایران بی تفاوت نبود ه اند  
و بیالن کار بسیاری از آنان با توجه به شرایطی 
که د ر آن فعالیت می کنند ، بسی د رخشان است. 
اما تا زمانی که آگاهی نسبت به نقش مشارکتی 

مرد م د ر اعمال تبعیض و تعد ی به اقلیت ها د ر 
هر شکل و مقیاسش، اجتماعی و همگانی نشود ، 
باید   ماند .  خواهند   کم اثر  پراکند ه  فعالیت های 
را  بحث  و  را شکست  غالب  جامعه ی  سکوت 
به خانه و محل کار برد ، مانند  کوششی که د ر 
و  زنان  بین  د ر  آگاهی حقوقی  ارتقای  زمینه ی 
را  اید ئولوژیک  نظام  پایه های یک  مرد ان شد . 
تنها با زیر سوال برد ن مبانی پایه ایی آن نظام 

می توان لرزان کرد . 

بد ترین  تحت  خود   که  ایران  زنان  جنبش  آیا 
مراقبت های  و  د ستگیری  و  تهد ید   فشارها، 
پلیسی سعی د ر بقا د ارد ، توانایی پیش برد  مبارزه 
با تبعیض قومیتی و نژاد ی را هم د ارد ؟ پاسخ این 
پرسش را اگر آری فرض کنیم شاید  بتوان براین 
حقیقت تاکید  د اشت که بقای جنبش زنان د ر 
آنست.  تبعیض ستیز  پایه های  گسترش  گرو 
زنان  به  را  خواهری اش  که  آنگاه  زنان  جنبش 
بلوچ...  و  و کرد   افغان، ترک، عرب  زحمتکش 
به ثبوت برساند ، توانمند  می شود . ابتکار مبارزه 
جنسیتی،  تبعیض  همزاد   تبعیض های  انواع  با 
ضربه ناپذیر  و  تنومند   را  زنان  جنبش  بد نه ی 

خواهد  کرد .
تبعیض  علیه  مبارزه  پیشبرد   د ر  زنان  آنکه  با 
که  ملتی  و  قوم  هر  د ر  و  د ارند   ویژه  ظرفیتی 
باشند  تبعیض جنسیتی را نیز تجربه می کنند  اما 
مسئولیت مقابله با فرهنگ و عاد ات ارتجاعی، با 
افغان ستیزی،  قوم پرستی، عرب ستیزی، ترک و 
بر د وش هر شهروند  ایرانی است. باید  همگام با 
و  افراطی  ناسیونالیسم  و  راسیسم  با  حق خواهی 

قومیت پرستی مبارزه کرد .

زنان همواره د ر تاریخ پیشتاز مبارزه ی عملی با 
نیز چنین خواهد   ایران  د ر  بود ه اند .  نژاد پرستی 

بود .

شعله ایرانی، ماه جون سال 2010

و  اشکالش  همه ی  د ر  تبعیض  از  کسانی  چه 
خشونت همزاد  آن، بیشترین زیان را می بینند ؟ 
د ر هر نظام و ساختاری که زبون سازی و حقارت 
نخستین  زنان  می کند ،  مشروع  و  بازتولید   را 
بی جهت  این روی  از  ضربه پذیران آن هستند . 
پیشگامان  زنان  جهان  سراسر  د ر  که  نیست 

جنبش های صلح و ضد  نژاد پرستی هستند .

شرط اصلی نهاد ینه شد ن د موکراسی و عد الت 
د ر هرجامعه ای، مبارزه ی مستمر و بد ون قید  و 
شرط با همه ی اشکال تبعیض و خشونت است. 
هر  به  شود ،  اعمال  که  شکلی  هر  به  تبعیض 
بهانه ای که مشروعیت بگیرد  و به هر شیوه ای 
نابرابری و  که تد اوم یابد ، د ر چرخه ی قد رت، 
همه ی  د ر  و  آن  اشکال  همه ی  د ر  را  خشونت 

الیه های اجتماعی بازتولید  می کند .
 

خشونت های  اعمال  و  افغانی  مهاجران  تحقیر 
نیروی  از  بهره کشی  با  توام  بد وی،  و  ساد یستی 
کار ارزان آنان، از معضل های اجتماعی جامعه ی 
آن  به  بود ،  شرمند ه  آن  از  باید   است.  ایرانی 
با آن مبارزه کرد . جامعه ایی که د ر  اعتراف و 
آن انسانی را به خاطر غریبه گی و قرار گرفتن 
د ر موقعیت فرود ست له کنند ، جامعه ای از خود  
با  و  است  بیزاری  خود   از  د چار  است.  بیگانه 
قد رت سرکوبگر، هم سرنوشت و همد ست نیز 
است. نگاه شهروند ان چنین جامعه ایی به خود ، 
سرکوبگر  حاکمیت  که  است  تصویری  بازتاب 
برای بازتولید ش برنامه ریزی می کند  و با پژواک 

د اد نش تغذیه می شود .

ابعاد  تبعیض و خشونتی که د ر ایران جمهوری 
پیروان  فارس،  غیر  قومیت های  بر  اسالمی 
مذاهب غیرشیعه و مهاجرین افغانی روا می شود ، 
گواه ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه ایی است 
و  مذهبی  قومیتی،  تبعیض های  به  نسبت  که 
نمی د هد   نشان  فوری  و  الزم  نِژاد ی حساسیت 

آیا زنان باید این مبارزه 
را هم به تنهایی پیش برند؟
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خانه های امن
زنان د ر آلمان

         نشریه "اما"، شماره 294
         برگردان: الله حسین پور

 1976 سال  د ر  برلین،  شهر  د ر  زنان  امن  خانه ی  اولین 
محسوب  غیرعاد ی  سال ها  آن  د ر  که  اقد امی  شد .  افتتاح 
امن  خانه ی   358 آلمان  کشور  سطح  د ر  اکنون  می شد. 
زنان وجود  د ارد  که همواره برای به د ست آورد ن بود جه ی 

بیشتر و حمایت مالی مناسب تر با د ولت د ر جنگند .
د ر آن سال های د هه ی هفتاد، اد عای اعمال خشونت مرد ان 
عد ه ای  جنون آمیز  هیستریک  تبلیغات  عنوان  به  زنان  بر 
فمینیست به شمار می آمد  و وقتی گروهی از روان شناسان، 
با  مد اوم  طور  به  د لیل شغل شان  به  که  وکال  و  پزشکان 
می شد ند ، طی  روبرو  از خانه  فراری  و  زنان کتک خورد ه 
نامه ای از وزیر خانواد هِ آن د وره تقاضای گشود ن خانه ي 
د ریافت  نیز  پاسخی  زنانی کرد ند ، حتی  برای چنین  امن 
تلویزیونی  نشست  د ر یک  حتی  وزیر  خانم  این  نکرد ند . 
اظهار کرد  که چنین مشکلی اصلن وجود  خارجی ند ارد  
و زنان باید  خود شان د ر مقابل خشونت از خود شان د فاع 
کنند ! نامه ها بود ند  که بعد  از این برنامه ی تلویزیونی بر 

روی میز خانم وزیر تلنبار شد . 
ناگزیر شد ند  کم کم سکوت خود   رسانه های عمومي  نیز 
مرد ان"  قربانی  "زنان،  تیتر  با  مقاله ای  د رج  بشکنند .  را 
نیز  را  اشترن  مجله  د نبال خود   به  "تسایت"  روزنامه  د ر 
به مید ان آورد . اشترن با  یک همه پرسی د ر سال 1976 
به این نتیجه رسید  که از هر 5 زن،  یک زن د ر زند گی 
می شود . د ر کانال  رابطه جنسی مجبور  انجام  به  زناشوئی 
زند گی  د ر  "توحش  تیتر  با  نیز گزارشی  تلویزیون  اصلی 

زناشوئی! فریاد  کافی نیست" پخش شد .
مقایسه د و کشور آلمان و انگلیس که د ر آن زمان حد ود  80 خانه 
امن زنان را سازمان د هی کرد ه بود ، بی عملی و عقب ماند گی کشور 
مانند   کشورهایی  چنین  هم  می د اد .  نشان  رابطه  این  د ر  را  آلمان 
هلند ، د انمارک و نروژ نیز به علت فعالیت مؤثر جنبش زنان ِخود ، 

جلوتر از آلمان قرار د اشتند .
این بود  که د ر اول نوامبر 1976 بعد  از مد ت ها بحث و جد ل، اولین 
خانه امن زنان به راه افتاد  و زنان خشونت د ید ه توانستند  همراه با 

فرزند ان شان به این خانه ها پناه بیاورند . 
زنان و کود کان  قربانیان خشونت خانگی،  آمار 95 د رصد   بر طبق 
هستند . برای آن هایی که تصور می کرد ند  مشکل ِزنان خشونت د ید ه 
د ر آلمان وجود  ند ارد  و این بحث ها تماما از مخیله پریشان عد ه ای 
فمینیست د رمی آید ، بسیار جای تعجب بود  که خانه زنان به محض 
گشود ه شد ن پر شد  از زنانی که به آن پناه آورد ه بود ند . زنانی بود ند  
که حتی قبل از راه افتاد ن خانه ي امن زنان به بازسازی آن کمک 
د اشته  اسکان  و  زیست  برای  جایی  زود تر  چه  هر  تا  بود ند   کرد ه 
بود   زنی  آن ها  از  بود ، یکی  آن ها شد ه  با  که  ای  باشند . طی مصاحبه 
که هر روز با قالد ه سگ کتک می خورد .  یکی د یگر به طور مد اوم با 
د ست های شوهرش تا مرز خفه شد ن می رفت و هم زمان با لگد  به 
شکمش ضربه می خورد  و آن د یگری زنی بود  که با جمجمه شکسته 

از خانه اش فرار کرد ه بود . 
بچه   300 حد ود   با  همراه  زن   193 تعد اد    ،1977 ژانویه  آخر  تا 
 70 د هه ي  پایان  تا  که  می د هد   نشان  آمار  شد ند .  مستقر  خانه  د ر 
میالد ی تقریبا تمام زنانی که د ر خانه های امن مستقر بود ند ، آلمانی  موانع و د ست آورد ها
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بود ند . د ر سال 2000، د و سوم زنان ِساکن ِخانه های امن از کشور 
از مهاجرینی که د ر آلمان زند گی می کرد ند ، تشکیل  آلمان و بقیه 
شد ه بود ند  و اکنون این نسبت به یک د وم رسید ه است. حد ود  نصف 
زنان پناه جو به خانه های امن، از خانواد ه هایی هستند  که به د لیل 
مذهبی، فرهنگی و سنتی و هم چنین سیستم حاکم بر جامعه و 
خانواد ه، هیچ گونه آگاهی نسبت به فمینیسم و  یا مظاهر مرد ساالری 
ند ارند  و  یک سوم از این زنان از اروپای شرقی و  یک پنجم از کشور 
ترکیه هستند . د ر این میان میزان زنان قربانی که نسبت به حقوق 
امر به ویژه  این  خود  آگاه باشند ، به طور وحشتناکی پایین است. 
بسیار منطقی  د لیل  به همین  می کند .  مهاجر صد ق  زنان  مورد   د ر 
است که د ر د وره هایی که د ر جهت هم گرایی و انتگره شد ن برای 
از  عنوان  یکی  به  نیز  زنان  حقوق  می شود ،  د اد ه  ترتیب  مهاجرین 

رشته های د رسی جای بگیرد .
آیا می توان اد عا کرد  که د ر این چهل سال، خشونت د ر خانواد ه های 
انجام  تحقیقی  هنوز  رابطه  این  د ر  است؟  کرد ه  پید ا  نزول  آلمانی 
سال ها  این  عرض  د ر  که  د ید   را  زنانی  می توان  اما  است.  نگرفته 
بسیار بیشتر از سابق شاغل شد ه اند  و به این د لیل استقالل ماد ی 
و شخصیتی  یافته اند  و نقش مرد  د یگر مثل گذشته، نقش تعیین 
کنند ه و حاکم د ر خانه نیست. زنان اعتماد  به نفس بیشتری نیز پید ا 

کرد ه و کمتر اجازه می د هند  که از د ست شوهرشان کتک بخورند .

ضرورت حمایت مالی از خانه های زنان 
باقی ماند ه اند ، به شد ت تحت فشار  امروز  تا به  خانه های امنی که 
سال  د ر  که  امن،  خانه های  این  از  وارد   یکی  وقتی  هستند .  مالی 
کمبود   می شویم،  شد ،  افتتاح  آلمان  شهرهای  از  د ر یکی   1982
هنوز  که  نیز  وسایلی  می خورد .  چشم  به  عجیبی  طور  به  مبلمان 
وجود  د ارند ، د ر حد  د ور ریختن، خراب و غیرقابل استفاد ه هستند . 
وسایلی که اکثرن از کمک های مرد م خیرخواه و  یا وسایل کهنه ی 
اد اراتی که قصد  نوسازی وسایل خود  را د ارند ، به این خانه ها اهد اء 
شد ه است. د ر شرایطی که هرساله 50 زن و فرزند شان، هر یک برای 
زنان  با  را  مرتب جای خود   و  می کنند   زند گی  اتاق ها  این  د ر  مد تی 
د یگر عوض می کنند ، طبیعی است که وسایل زند گی نیز با سرعت 

بیشتری کهنه و غیرقابل استفاد ه می شوند . 
بنا به تحقیقات و آمار رسمی، اکنون د ر آلمان از هر 4 زن،  یکی 
قربانی خشونت د ر خانه است. د ر حالی که حمایت های مالی و تعلق 
بود جه به خانه های امن برای آنان روز به روز کمتر شد ه و وضعیت 
روز به روز اسفناک تر می شود . اولین بود جه ای که به اولین خانه امن 
زنان تعلق گرفت، 450هزار مارک بود  که امروز بعد  از گذشت 34 
سال، مسئولین خانه های امن زنان آرزوی چنین بود جه ای را د ارند . 
برای مثال وقتی د ر سال 2003 بود جه این خانه ها بر اثر یک تصمیم 
خانه   8 ناچارن  نصف شد ،  بر سیاست صرفه جویی،  مبنی  د ولتی 
بستن  به  آلمان مجبور  ایالت های  از  د ر یکی  نفر  پذیرش 230  برای 
خانه ها و توقف فعالیت خود  شد ند . این سیاست د ر سایر ایالت های 
آلمان نیز د نبال شد  و بر اثر آن بسیاری از خانه های امن زنان به 

علت کمبود  بود جه مجبور به توقف فعالیت های خود  شد ند .
بر  را  خود   اثرات  نیز  آلمان  شرقی  بخش  د ر  سیاست  این  نتیجه   
بسیاری  روی  بر  آلمان،  د ولت  جد ید   سیاست های  با  گذاشت  جای 
آلمان،  اتحاد  د و  و  برلین  از ریزش د یوار  بعد   زنان که  از خانه های 

این  اثر  بر  شد ند .  بسته  و  شد ه  کشید ه  قرمز  خط  شد ند ،  گشود ه 
شرقی  ایالت های  از  د ر یکی  خانه  2005،  یازد ه  سال  از  سیاست، 
با  امن  آمار، نسبت وجود  خانه های  به تعطیلی کشید ه شد .  آلمان 
جمعیت این ایالت را حد ود  یک به پانزد ه هزار نفر یا یک به هفد ه هزار 
نفر نشان می د هد .  یعنی از هفد ه هزار نفر تنها یک نفر امکان آن را 
د ارد  که د ر صورت مراجعه به این خانه ها پذیرفته شود . این نسبت 
از  بعد   مجموع  د ر  می رود .  شمار  به  رسوایی  آلمان یک  کشور  برای 
سیاست صرفه جویی د ر سال 2002 تا 2009، تعد اد  خانه های امن 

از 434 خانه به 358 خانه کاهش پید ا کرد ه است.
یکی د یگر از مشکالتی که خانه های امن زنان با آن روبرویند ، رفرم 
د ولت ائتالفی سرخ - سبز د ر سال 2005 بود  که طی آن حق تأمین 
سیاست  این  گشت.  جد ا  کامل  طور  به  بیکاری  حق  از  اجتماعی 

مشکالت عد ید ه ای برای خانه های امن به وجود  آورد .
تأمین  اد ارات  با  می توانستند   سابقن  خانه  مسئولین  مثال،  برای 
که  زنانی  مالی  مسائل  فصل  و  حل  وارد   راحت تر  بسیار  اجتماعی 
قربانی خشونت شد ه بود ند ، بشوند . معموال مسئول رتق و فتق چنین 
کارهایی د ر اد ارات تأمین اجتماعی  یک شخص معین بود  که از ابتد ا 
تا مراحل نهائی با وقایع و حواد ثی که بر سر زن مربوطه وارد  آمد ه، 
آشنا شد ه و می توانست فوری و بد ون فوت وقت از زن حمایت مالی 
به عمل آورد . د ر واقع زن فراری از خانه را با بوروکراسی کمتری 
تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار د هد . اما د ر حال حاضر این امر 
د ر حیطه ي مسئولیت وزارت کار قرار د ارد  و تا حق بیکاری به زن 
تعلق گیرد ، مراحل بوروکراتیکی می بایست طی شوند  که هر کد ام 
به زمان قابل توجهی نیاز د ارند . د رحالی که موارد ی این چنینی باید  
طبیعتن اورژانس به حساب آمد ه و مقامات سریعا وارد  عمل شوند . 
روشن است زنی که از د ست کتک های شوهرش از خانه فراری شد ه، 
د ر موقعیتی نیست که بسیاری از مد ارکی را که وزارت کار برای حق 
بیکاری نیاز د ارد ، به همراه د اشته باشد . د رچنین شرایطی اگر زن 
بتواند  مد رک شناسایی اش را با خود  برد ارد ، کار بزرگی کرد ه است. 
معمولن فرار از خانه د ر یک موقعیت خطیر و ناگهانی اتفاق می افتد ، 
نیز  را  اولیه  انتظار د اشت که زن حتی مد ارک  نمی توان  نتیجه  د ر 

با خود  برد ارد .
مشکل د یگر این است که بعد  از بررسی وضعیت حقوقی زن، روشن 
می شود  که حق بیکاری اصلن به زن  یا د ختر فراری تعلق نمی گیرد . 
این  یا  باشد  و   تازه اعالم پناهند گی کرد ه  مثال د ر موارد ی که زن 
که محصل و د انشجو باشد . به ویژه د ر سال های اخیر میزان د ختران 
فراری که یا از د ست پد ر و ماد رشان کتک می خورند  و یا به ازد واج 
اجباری تهد ید  می شوند ، بسیار زیاد  شد ه است، و قانونن به این قبیل 
خانه های  شرایطی  د ر چنین  نمی گیرد .  تعلق  بیکاری  د ختران حق 
امن زنان با تناقض بزرگی روبرو هستند . از طرفی هزینه نگاه د اری 
د یگر  طرف  از  و  نمی شود   پرد اخت  د ولت  جانب  از  د ختران  این 

نمی توان آنها را نپذیرفت و به خیابان بازپس فرستاد . 

تناقض این جاست. به لحاظ مالی، سالی برای  یک خانه امن، سال 
زنان که تحت پوشش  از  بیشتری  تعد اد   به شمار می آید  که  خوب 
تأمین اجتماعی قرار د ارند ، به خانه مراجعه کرد ه و به مد ت طوالنی 
زنان  این  اسکان  مخارج  صورت  این  د ر  نمایند !  اسکان  خانه  د ر 
پرد اخت می شود  و مشکلی به میان نمی آید . اما زنانی که برای چند  

 

روز و یا مد تی کوتاه به خانه مراجعه می کنند  و بعد  می روند ، خانه ها 
را به لحاظ مالی د چار بحران و کمبود  می کنند . د ر شرایطی که زن 
صد مه د ید ه همراه با پلیس به خانه زنان و مراکز مشاوره مراجعه 
مشکلی  بیمه  و  معاینه  اقامت،  هزینه ي  لحاظ  به  طبیعتن  می کند ، 
به وجود  نمی آید . اما اگر زنی خود  به تنهایی به خانه امن پناه ببرد ، 
به صورت شخصی محاسبه شد ه که  می بایست  هزینه های مربوطه 
هزینه کتک  می رود  که  انتظار  زن  از  د رواقع  است.  ناعاد النه  بسیار 

خورد ن خود  را نیز شخصن بپرد ازد .

"کمیته هماهنگی  و  "مرکز اطالعاتی خانه های امن زنان مستقل" 
خانه های امن زنان" که د و ارگان جد ا از هم بود ه و برنامه و اهد اف 
هم  با  را  همکاری هایی   2006 سال  از  د ارند ،  د یگر  از یک  متفاوتی 
شروع کرد ه و د ر سال 2007 د ر مقابل د ولت و سیاست صرفه جویی و 
کم کرد ن بود جه خانه های امن، صف آرایی نمود ند . اولین د رخواست 
این د و ارگان از د ولت،  یک د ست کرد ن بود جه و حمایت های مالی 
از خانه های زنان د ر سراسر آلمان است. د ر حالی که تا کنون هر 
ایالت سیاست خود  را د ر قبال این خانه ها د نبال می کند . برای این 
برای خانه های  را  بهترین شرایط  ایالت ها که  از  کار الزم است  یکی 
زنان د اراست، به عنوان الگو انتخاب شد ه و همان قوانین د ر رابطه با 

سایر ایالت ها نیز به کار رود .
 برای مثال ایالت شلسویگ هول اشتاین می تواند  د ر این رابطه یک 
ایالت  این  امن  خانه های  به  پای شان  که  زنانی  باشد .  نمونه  ایالت 
ایالت های  سایر  د ر  که  امری  هستند .  راضی  بسیار  است،  رسید ه 
آلمان به ند رت رخ می د هد . زیرا از سال 1998 سیاست بود جه بند ی و 
حمایت های مالی از این خانه ها به بهترین شکل ممکن انجام گرفته و 
روشی بر آن حاکم است که می تواند  آن را برای سراسر آلمان نمونه 
سازد . د ر واقع خانه های امن زنان د ر این ایالت،  یک امر د اوطلبانه و 

خیریه نیست، بلکه ضرورت وجود  آن اثبات شد ه است.
بود جه ای  سر  بر  بحثی  آلمان  کشور  بر  حاکم  د ولت  د ر  تازگی  به 
مناسب و مد اوم برای خانه های امن زنان باز شد ه است که امکان 
نه  را  آغازی  چنین  می کند .  محتمل  را  بود جه ای  چنین  اختصاص 
فشار  و  زنان  خانه  به  مربوط  سازمان های  عمل  اتحاد   از  باید   تنها 
متحد  آن ها به د ولت د انست، بلکه د ر حال حاضر مجلس اتحاد یه ي 
متمرکز شد ه اند .  آلمان  د ر  خانه ها  این  وضعیت  بهبود   بر  نیز  اروپا 
د ر  جا  مؤنث،  یک  شهروند    7500 هر  برای  است  قرار  د رواقع 
شهر  د ر  تنها  وضعیتی  چنین  که  باشد   شد ه  تأمین  امن  خانه های 

برمن آلمان صاد ق است.

ژانویه  اول  تاریخ  از  که  برود "  خانه  از  باید   می زند ،  که  "آن  قانون 
پایین  د ر  زیاد ی  نقش  می شود ،  اجرا  و  رسید ه  تصویب  به   2002
ند اشته  امن  به خانه های  د ید ه  زنان خشونت  مراجعه  میزان  آمد ن 
است. زیرا زنان به خوبی می د انند ، همین که پلیس از منطقه د ور 
شود ، سر و کله مرد  مجد د ن پید ا شد ه و آش همان است و کاسه 
فقط یک  از خانه  فراری  زنان  د رصد   می د هد ، 62  نشان  آمار  همان. 
است  کوتاه  بسیار  زمان  مد ت  این  می برند .  بسر  زنان  خانه  د ر  ماه 
به شکل  را  خود   آیند ه  نمی تواند   کوتاه  مد ت  این  د ر  زن  مسلما  و 
کار  قانون  این  گفت  می توان  د یگر  طرف  از  کند .  پی ریزی  د یگری 
مراکز مشاوره و حمایت از زنان را بیشتر هم کرد ه است. زیرا پلیس 
و  می د هد   اطالع  مراکز  این  به  را  واقعه  از خانه،  مرد   اخراج  از  بعد  
می بایست اقد امات حمایتی و حفاظتی از زن صورت بگیرد . د ر حالی 
که کف گیر مالی این مراکز به ته د یگ خورد ه و طبیعتن اضافه شد ن 
چنین اقد اماتی به وظائف آن ها که بسیار نیز ضروری هستند ، بود جه 

بسیار باالیی را طلب می کند .

اطریش
اطریش  تهد ید  د ر کشور  مورد    ِ زنان  از  به حفاظت  قوانین مربوط 
قانون  که یک  بود   کشورهایی  اولین  از  اطریش یکی  است.  پیش تاز 
قربانیان  از  فعال  حفاظت  و  خشونت  علیه   1997 سال  د ر  نمونه 
این قانون جهش بزرگی د ر  با  خشونت به تصویب رساند . اطریش 

جهت مبارزه با خشونت خانگی نمود . 
را به  قانون مشابهی  از آن، د ر سال 2002  بعد   نیز 5 سال  آلمان 
توانستند   اطریش  د ر  فعال  زنان  فاصله  این  د ر  اما  رساند .  تصویب 
مشکل  خانه،  از  ضارب  اخراج  تنها  که  سازند   قانع  را  خود   د ولت 
و  حمایت  می بایست  و  نمی کند   حل  را  خانگی  خشونت  قربانیان 
حفاظت فعال تری از زنان به عمل آید  و به این د لیل مراکز مشاوره 
و مد اخله و شعبه های آن د ر هر شهر و ایالت د ر سراسر اطریش را 

بازگشایی کرد ند . 
بنابراین وظیفه پلیس بعد  از اخراج ضارب این است که فورن به این 
مراکز اطالع د اد ه و زنان کتک خورد ه را به این مراکز متصل نمایند . 
نقش این مراکز د ر حفاظت از زنان بسیار باالست و بارها مشاهد ه 
شد ه  تکرار  مجد د ا  خشونت  حفاظتی،  چنین  بد ون  که  است  شد ه 
است. تعد اد  این مراکز د ر کشور اطریش به میزان د وبرابر تعد اد  اولیه 

رسید ه است. 
د ر آلمان اما، بعد  از تصویب قانون "آن که می زند ، از خانه می رود "، 
نه تنها مراکز  ناد ید ه گرفته شد ه و  از زن  ضرورت حفاظت مکمل 
امن زنان و  از تعد اد  خانه های  بلکه حتی  بازگشایی نشد ،  جد ید ی 

مراکز مشاوره موجود  نیز کاسته شد .
د ر  که  جد ید ی  قانون  می کنند .  پیشروی  اطریش  د ر  فعال  زنان 
اطریش به تصویب رسید ه، اعالم می کند ، مجازات آنانی که به طور 
زند ان  سال  سه  تا  می پرد ازند   خشونت  اعمال  به  پیوسته  و  مد اوم 
د ست  از  حد   د ر  عملی صد مه  چنین  نتیجه  اگر  و  می یابد   افزایش 
د اد ن کنترل فیزیکی  یا روانی ِ قربانی باشد ، مجازات د ر حد  5 سال 
این  به  نیز  اگر خشونت جنسی  می گیرد . هم چنین  حبس صورت 
عمل افزود ه شود ، می توان زند انی شد ن ضارب را تا د ه سال انتظار 

د اشت.
بعد  از تصویب این قانون د ر اطریش، د یگر زنان کتک خورد ه نیازی 

د رمان قربانیان خشونت طی  یک سال 255 
نیم  و  برمی د ارد.  یک  هزینه  د الر  میلیون 
نوسازی  به  این رقم متعلق  از  میلیون د الر 
سوئیس  د ر  می باشد .  شد ه  خرد  د ند ان های 
می رسد   فرانک  میلیون  به 400  میزان  این 
د الر  میلیارد   نیم  و  رقم  یک  کاناد ا  د ر  و 

تخمین زد ه می شود  .
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به نشان د اد ن اعضای صد مه د ید ه ِ بد ن خود  د ر د اد گاه، جهت اثبات 
اعمال خشونت بر خود  ند اشته و صرفن اثبات مجموعه ای از ارتکاب 
خشونت، شامل کتک زد ن، ایزوالسیون و تجاوز جنسی کافی است 

تا د اد گاه رأی محکومیت ضارب را اعالم کند .
این  اطریش،  د ر  خشونت  علیه  قانون  رفت های  پیش  از  د یگر  یکی 
به  را که  زند گی  یا شریک  تنها همسر   نه  می تواند   پلیس  است که 
خشونت د ست زد ه است، از خانه اخراج کند ، بلکه طبق قانون اجازه 
د ارد  هر شخصی را که خشونت روا می د ارد ، از خانه اخراج کرد ه و یا 

امکان نزد یک شد ن به خانه را به طور قانونی از او سلب نماید .
که  است  زمانی  مد ت  زمینه،  این  د ر  قانون  د یگر  بهبود   د ر ضمن 
ضارب از خانه اخراج می شود . این مد ت از د ه روز به د و هفته افزایش 
پید ا کرد ه است و د ر صورت تمد ید  این مد ت، د اد گاه به زن اجازه 
می د هد  که خانه مشترک را نه فقط سه ماه، بلکه به مد ت شش ماه 
د ر اختیار کامل خود  د اشته باشد . البته د ر این مورد  قوانین د ر آلمان 
از همان ابتد ا د وره تمد ید  شد ه را شش ماهه به تصویب رساند ه اند .

تأمین  مشاور  و  وکیل  د اشتن  حق  اطریش  د ر  شد ه  مضروب  زن 
اجتماعی را با حمایت د ولت د ارد . 

اما با وجود  این سازمان خانه های امن زنان د ر اطریش نیز به لحاظ 
نیز  جا  آن  هستند .  مشکل  د چار  خود   هزینه های  تأمین  و  بود جه 
همانند  آلمان، هر ایالت بنا به د ل خواه خود  بود جه خانه های زنان را 
تعیین می کند  و به این د لیل بسیاری از این خانه ها د ر خطر بسته 
شد ن قرار د ارند . تقاضای سازمان خانه های امن زنان د ر اطریش نیز  
با مرکزی شد ن تعیین بود جه این خانه ها از جانب د ولت است و یا 

تعیین یک حد اقل بود جه برای هر ایالت می باشد .

نقش بیمارستان ها
از سال 1999 د ر سه مرکز اورژانس د ر برلین پروژه ای به نام "اتاق 
زنان" فعال است و قرار شد ه است تا نسبت به زنان صد مه د ید ه که 
به اورژانس مراجعه می کنند  و هم چنین نسبت به د الیل به وجود  
آمد ن صد مه کم توجهی نشد ه و حساسیت الزم به چنین موارد ی 
کسانی  اولین  معموال  بیمارستان ها  د ر  پزشکان  شود .  د اد ه  نشان 

هستند  که با زن کتک خورد ه روبرو می شوند . 
زنی با سرشکسته، همراه با همسرش به بیمارستان می آید . با وجود ی 
که پانسمان سر بد ون گرفتن عکس امکان پذیر است، پرستار از مرد  
خواهش می کند  که بیرون بماند  تا از جمجمه زن عکس گرفته شود . 
عکس گرفتن بهانه است. پرستار می باید  به تنهایی با زن گفتگو کند  

و د لیل واقعی شکسته شد ن سر ِ زن را جویا شود .
د ه سال است که د یگر بیمارستان فرانکلین نمی خواهد  چشمانش را 
بر خشونت خانگی ببند د . زنان با زخم های فجیع، با فک شکسته یا 
د استان های  و همه  می کنند   مراجعه  بیمارستان  به  د ررفته  بازوی  با 
کمد   به  می کنند .  تعریف  را  واقعه  آمد ن  پیش  د رباره  تکراری 

برخورد م، از پله ها افتاد م، میان د رب گیر کرد م و غیره.
د ر آن گیر کرد ه  را که زن  از وضعیتی  فرار  راه  زنان"  "اتاق  طرح 
نام  به  آموزشی  برنامه  رابطه یک  این  د ر  و  می د هد   نشان  است، 
سیگنال، با هد ف حساس کرد ن پزشکان، پرستاران و مد د یاران د ر 
برخورد  با زنان صد مه د ید ه به راه اند اخته شد ه است. این حساسیت 

شامل چهار محور است.
1. د ر موارد ی که صد مه وارد  آمد ه به زن مورد  سوظن قرار می گیرد ، 

باید  با د قت بیشتری برخورد  شود . 
2. با احتیاط کامل با زن صد مه د ید ه صحبت شود .

3. اگر زن موافق است می بایست او را به یک مرکز مشاوره  یا خانه 
امن معرفی کرد .

د اد گاه  قبول  مورد   و  کامل  طور  به  باید   صد مه  مورد   گزارش   .4
نگارش شود .

طی د ه سال گذشته چنین حساسیتی د ر این مراکز اورژانس به یک 
امر نرمال تبد یل شد ه است. اکنون وقتی زنانی با اعضای بد ن کبود  
قد یمي  روی  بخیه  به مچ د ست  یا جای  آمد ه  وارد   و یا فشار  شد ه 
تشخیص  قابل  چنان  هم  می کنند   مراجعه  بیمارستان  به  و....  بد ن 
بیمارستان  به  مرد انی  همراه  د ید ه  صد مه  زنان  وقتی  است، یا 
او  و  شوند   د ور  زن  کنار  از  لحظه  حتی یک  نمی خواهند   که  می آیند  
و وضعیت هایی مشابه، حساسیت  بگذارند ،  تنها  پرستار  با د کتر یا  را 
با  مرحله صحبت  وارد   تا  می شود   انگیخته  بر  پرستاران  و  پزشکان 
زن و د رصورت توافق او وارد  عمل مؤثر شوند . بسیاری از زنان د ر 
چنین مرحله ای د چار وحشت می شوند  زیرا از مارک خورد ن واهمه 
د ارند . به این جهت نحوه شروع صحبت و آهنگ صد ا بسیار مهم 
به طور  که  روشن شود   زن  برای  ابتد ا  همان  از  می بایست  و  است 
هیچ  ند هد ،  اجازه  خود ش  تا  و  می گیرد   قرار  حفاظت  مورد   کامل 
اقد امی نخواهد  شد . اگر زن موافق باشد ، ارتباط او با مرکز مشاوره و 
مد اخله علیه خشونت خانگی برقرار خواهد  شد . د ر چنین موارد ی 
را  او  وضعیت  و  گرفته  تماس  زن  با  مراکز  این  مسئولین  از   یکی 
بررسی خواهد  کرد . اگر زن د یگر نمی خواهد  به خانه خود  برود ، او را 
به خانه امن زنان می فرستند  و به زنانی که هنوز ترد ید  د ارند ، به طور 
تا د ر مورد   د اد ه خواهد  شد   تلفن  با شماره  مخفیانه کارتی همراه 
ضروری با این مرکز تماس بگیرند . د ر هر حالت گزارش واقعه برای 
روز مباد ا و د قیقن برای د اد گاه نوشته خواهد  شد . چه زن بخواهد  
ماجرا را پی گیری کند  و چه نخواهد  و یا حتی اگر بعد  از چند  سال 
از همسرش جد ا شود  و شکایتی به عمل آورد ، این گزارش می تواند  

ضمیمه پروند ه شود . 
اجرای پروژه ي "اتاق زنان" و طرح سیگنال د ر سه سال اول، حاکی 
از نگاشتن گزارش حد ود  136 مورد  از خشونت خانگی بود ه است. 
حد ود  سنی زنان صد مه د ید ه مابین 14 تا 80 ساله بود  و د و سوم 

آنان به زمانی بیشتر از یک بار برای معالجه نیاز د اشتند .
نظری مبنی بر این که اگر علت واقعی از زنان صد مه د ید ه سئوال 
شود ، باعث ایجاد  وحشت د ر آنان شد ه و د ر نتیجه هرگونه کمکی را 
رد  می کنند  غیرواقعی بود ن خود  را اثبات کرد ه است. به تجربه د ید ه 
نشان  خود   از  پرسش هایی  چنین  با  مثبتی  برخورد   زنان  که  شد ه 
می د هند . آماری که د ر مورد  800زن صد مه د ید ه وجود  د ارد ، این 
امر را اثبات می کند . سه چهارم زنان معتقد  بود ند  که سواالت مد اوم 
سه  و  آید .  شمار  به  بزرگی  کمک  می تواند   خانگی  خشونت  د رباره 
چهارم زنان پیشنهاد  می د اد ند  که خوب است از هر زنی که به هر 
د لیلی به مرکز اورژانس مراجعه می کند ، از تجربه اش د رباره خشونت 

خانگی به طور عام پرسش به عمل آید . 
با خشونت  رابطه  برنامه آموزشی ویژه ای د ر  اکنون پروژه سیگنال 
کلینیک هایی  از  و  می کند   برگزار  بیمارستان ها  از  بسیاری  د ر  خانگی 
عمل  به  حمایت  می کنند ،  سازمان د هی  را  مشابه  پروژه های  که 

می آورد . 

طور  به  و  د ارند   خصوصی  مطب  که  نیز  پزشکانی  که  است  الزم 
مد اوم با موارد  خشونت خانگی مواجه می شوند ، آموزش ویژه ببینند . 
هم اکنون اتحاد ی میان پزشکان و فعالین پروژه سیگنال به وجود  
آمد ه که هد فش تنها طرح شعار مبارزه با خشونت خانگی نیست. 
بلکه هم چنین سازمان د هی یک گام عملی و مؤثر هنگام مواجهه با 

خشونت خانگی نیز مورد  نظر چنین اتحاد ی است.
با  را  بیمار  است  ممکن  که  ند ارند   واهمه  این  از  پزشکان  اکنون 
وسیله  این  به  که  می د انند   آن ها  کنند .  د چار وحشت  سواالت خود  
ثابت شد ه  تجربه  به  و  می کنند   بزرگی  به زن کتک خورد ه کمک 
با ایجاد  امکان گفتگو میان پزشک و بیمار، کشف مي- است که 
بلکه  نیستند ،  د چار خشونت  د ر خانه های شان  تنها  زنان  که  شود  
د ر محیط کار خود  نیز با انواع و اشکال مختلف خشونت به ویژه 
نوع روحی- روانی و نه الزامن فیزیکی روبرو هستند . چنین موارد ی 
بار د یگر ثابت می کند  که آثار خشونت بر روح و روان  یا بر فیزیک 
د رمان  و  توجه  پزشک  یک  وظیفه   و  ند ارند   ماهوی  تفاوت  انسان 

هرد و آن هاست.
آمار نشان می د هد  که تنها د رمان قربانیان خشونت د ر یک سال 255 
میلیون د الر هزینه بر می د ارد  که تنها یک و نیم میلیون ِآن متعلق 
به نوسازی د ند ان های شکسته شد ه می باشد . د ر سوئیس این میزان 
به 400 میلیون فرانک می رسد  و د ر کاناد ا رقم  یک و نیم میلیارد  
د الر تخمین زد ه می شود . د ر صورتی که هزینه پیش گیری و اقد-
امات ایمنی برای جلوگیری از خشونت می تواند  به طور  یقین میزان 

هزینه های د رمان قربانیان خشونت را د ر د راز مد ت پایین بیاورد .

حفظ مد ارک 
پزشکان قضایی توصیه می کنند ، زنانی که د چار خشونت می شوند ، 
می بایست د ر وهله اول اثرات آن را برای ارائه به د اد گاه نزد  خود  
نگاه د ارند . به ویژه گزارش پزشکانی که زن مزبور را مورد  معالجه 
قرار د اد ه اند ، بسیار اهمیت د ارد . اما متأسفانه پزشکانی که د ر رابطه 
با آن آموزش ند ید ه اند ، معموال  با خشونت خانگی و برخورد  مؤثر 

گزارش هایی تهیه می کنند  که مورد  قبول د اد گاه قرار نمی گیرند .
 برای مثال زنی که اد عا می کند ، شوهرش گلوی او را به قصد  خفه 
کرد ن فشار د اد ه است، به پزشک زنان مراجعه می کند . پزشک هیچ 
سند ی بر مبنای اد عای زن نمی یابد . اما وقتی پزشک قضایی آموزش 
د ید ه، زن را معاینه می کند  متوجه برید گی رگ های نازک زیر پوست 
او، به خصوص د ر چشمان و د اخل د هان و پشت گوش های زن مي-
شود . این ها همه نشان می د هند  که جریان خون با فشاری مضاعف 
د ر ناحیه سر زن جمع شد ه و چنین ضایعه ای را به وجود  آورد ه که 
با یک نگاه اولیه د ید ه نمی شوند . گزارش چنین حاد ثه ای می بایست به 
سرعت با سند  و مد رک برای د اد گاه نوشته و نگاه د اری شود . غالبن 
از پزشکان شنید ه می شود  که د ر مطب خود  موارد  خشونت خانگی 
ند اشته اند . د ر حالی که این پزشکان چشمان خود  را بر این موارد  
بسته و آن چیزی را می بینند  که می خواهند  ببینند . بسیاری از زنان 
مراجعه  مطب  به  شکسته  بازوان  و یا  شد ه  کبود   باچشمان  الزامن 
روح  با  و  د اشته  قرار  روانی  شکنجه  تحت  خانه  د ر  آن ها  نمی کنند . 
و روان شکسته با پزشک خود  حرف می زنند . آن ها غالبن د ر ناحیه 
شکم احساس د رد  می کنند  و یا نمی د انند  با رود ه های حساس خود  
فقط یک  نه  احساس  با  باید   موارد ی  د ر چنین  پزشکان  کنند .  چه 

پزشک، بلکه به عنوان یک انسان با انسان د یگر رابطه برقرار کرد ه و 
سوال تعیین کنند ه را از مریض بپرسند : د ر خانه شما چه می گذرد ؟ 
خصوصی  زند گی  از  حیطه  این  وارد   پزشکان  از  بسیاری  اولن  اما 
مریض نمی شوند ، د ومن پزشکان نیز مانند  سایر انسان ها نقاط منفی و 
مثبت خود  را د ارند  و از پیش د اوری مبری نمی باشند . "گاهی د عوا، 
گاهی آشتی"..... این شیوه برخورد  بسیاری از پزشکان د ر مواجهه با 

خشونت خانگی است.
مناسب ترین عکس العمل از طرف مراکز مشاوره یا خانه های زنان این 
است که زن صد مه د ید ه را نه به یک پزشک معمولی، بلکه به سرعت 
به یک پزشک قضایی که د ر این رابطه آموزش د ید ه، معرفی کرد  تا 
از حاد ثه گزارش د قیقی برای د اد گاه تهیه شود . البته این امر به این 
معنی نیست که هر زن صد مه د ید ه ای ضرورتن به د اد گاه شکایت 
این مورد  مرد د   می کند . تجربه نشان د اد ه است که زنان غالبن د ر 
واقعه وجود   از  معتبر  و سند   مد ارک  است که  عاقالنه  اما  هستند . 
د اشته باشد  تا وقتی که زن بر ترد ید  های خود  غلبه کرد  و به د اد گاه 

شکایت برد ، بتواند  شکایت خود  را مد لل کرد ه و اثبات نماید .
د رصورتی که زن صد مه د ید ه همراه با همسرش به پزشک مراجعه 
کند ، اولین اقد ام از جانب پزشک این است... اد امه د ر صفحه ی 46

 اد امه از صفحه ی 9:
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نیمه ی بهتر 
هنوز می رزمد

اهمیت کتاب من تنها د ر آن است که زنها چیزی را د ر آن یافتند  
که خود  د ر جستجویش بود ند : من آن زنان را به وجود  نیاورد م، آنها 

مرا ساختند .

چهل سال گذشته شاهد  تغییراتی عظیم د ر زند گی و انتظارات زنان 
د ر سراسر د نیا بود ه است. همزمان با مباحثات رسانه ای گسترد ه که 
آنها  د رمورد   یا  است  د اد ه  قرار  بازنگری  مورد   فمینیستی  اید ه های 
بد گوئی کرد ه و د وباره فرمول بند یشان می کنند ، ممکن است برای 
که  برسد   نظر  به  اینطور  پیشرفته  کشورهای  متوسط  طبقه ی  زنان 
د گرگونی شرایط آنها مهمترین و تعیین کنند ه ترین تغییرات بود ه اند . 
البته بیشتر این پچ پچه ها، که خوراک مجله های مد  و زند گی هستند ، 
و  می شوند   مختص  تازه  "چیزی"  جستجوی  شاید   و  مد   همان  به 

به راحتی فراموش می شوند .

به محض اینکه فمینیسم به عنوان یک نیروی اجتماعی شناخته شد  
رسانه های غیرد ولتی اعالم کرد ند  که "د وره ی فمینیسم د یگر به سر 
رسید ه". به محض اینکه همان یکی د و تا زنهائی که راهشان به اتاق 
هیئت مد یره باز شد ه بود  روی صند لی مد یریت نشستند  به ما گفتند  
که زنان مد یر رد ه باال ثروت و قد رت تازه یافته شان را رها می کنند  و 
خانه نشینی و ماد ر تمام وقت بود ن را بر می گزینند . د ر عین حال به 
ما گفتند  حاال که زنان می توانند  "همه چیز" د اشته باشند  د یگر چه 

نیازی به فعالیت فمینیستی و یا حتی رفتار فمینیستی است. 

اما از پس این پچ پچه ها غرش د گرگونی های عظیمی را می شد شنید . 
اتفاق ناگواری برای نهاد  ازد واج رخ د اد . نیمی از تمام ازد واج ها به طالق 
منجر می شوند  و د ر خیلی از موارد  تقاضای طالق از جانب کسی است 
که از طالق گرفتن بیشترین ضرر را می کند ؛ یعنی زن. آیا زمانه ی 
ما پایان تک همسری و خانواد ه ی پد رساالر است؟ آیا زنان و مرد ان 
هر د و تالش می کنند  تا به سیستمی عقالنی برای بزرگ کرد ن بچه ها 
د ست پید ا کنند  که د ر آن انقیاد  یکی از طرفین د ر ازد واج فرض گرفته 
نشد ه باشد ؟ یا اینکه این فقط زنها هستند  که د رگیر این تالشند ؟ د ر 

همان حالی که زنان از روابطی که د ر بد ترین حالت تحقیر کنند ه و 
خطرناک و د ر بهترین حالت غیر عاد النه و بی پاد اش هستند  خارج 
می شوند ، الگوهای همزیستی د و جنس و پد روماد ری کرد ن د ر حال 
ریزش و بازسازی توام هستند . د ر همان حال عشاق همجنس تقاضای 
آنرا به د ست هم  ازد واج رسمي  می کنند  و د ارند   از حق  برخورد اری 
می آورند . شاید  این مسئله هرج و مرج به نظر برسد  اما هرج و مرج 

زهد ان ساختارهای پایاست. 

گزارشاتی  د ر  است.  کرد ن  د رو  طوفان  یاد آور  کنیم  نگاه  هر چه  به 
سال  ژانویه  از  که  ام  د ید ه  شد ه  چاپ  استرالیائی  رسانه های  د ر  که 
2007، چهل و هشت مرد  توانسته اند  با استفاد ه از آزمایش نوکلئیک 
نفقه  به ماد رانشان  آنها  ثابت کنند  که بچه هائی که  اسید  )د ی.ان.ا( 
از  حمایت  اد اره  نیستند .  واقعی شان  و  بیولوژیک  فرزند   می د اد ه اند  
کود کان هم نفقه های پرد اخت شد ه را به آنها پس د اد ه است، کل مبلغ 
حد ود  434،378 د الر و باالترین مبلغ پرد اخت شد ه به یک نفرحد ود  
70000 د الربود ه است. د ر واقع صد ها آزمایش نوکلئیک اسید  انجام 
شد ه و بسیاری مرد ها فهمید ه اند  که، متاسفانه، بچه هایشان تولید ات 
بیولوژیکی خود شان هستند  و آنها باید  برای نگهد اری از فرزند انشان 
د ارند   عالقه  بیشتر  مرد ها  که  می رسد   نظر  به  اینطور  بد هند .  پول 
این صورت نظر  باشند . د ر  تا  نباشند   فرزند انشان بچه های خود شان 
انگلس که خانواد ه ی پد رساالر به عنوان مکانیزمي  برای کنترل تولید  
نسل انسان نمو کرد ه پاک غلط بود . تنها مورد ی که من از آن خبرد ارم 
و د ر آن مرد ی برای اثبات پد ریش متوسل به آزمایش نوکلئیک اسید  
شد ه )البته ممکن است موارد  د یگری هم وجود  د اشته باشند ( جریان 
سیاستمد ار انگلیسی، د یوید  بلنکت، است که اد عای پد ریش رد  شد . 
د ر مجله های مرد انه آزمایش نوکلئیک اسید  به عنوان وسیله ای برای 

رد  کرد ن پد ر بود ن تبلیغ می شود . 

رنگم  قرمز  اولیوتی  تایپ  ماشین  پشت   1969 سال  د ر  من  وقتی 

 جرمین گریر 
چهل سال پس از 
کتاب "زن خواجه"
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نشستم که توضیحی د ر باره اینکه چرا د اد ن حق رای به زنان تاثیر 
بسیار محد ود ی بر ساختارهای قد رت نرینه د اشته بنویسم، هیچ کد ام 
از این اتفاقاتی که امروز افتاد ه را پیش بینی نمی کرد م. من کتاب "زن 
را برای خوانند ه ی کمابیش جوان نوشته بود م، همان زنان  خواجه" 
از  بتی فرید ان که شش سال پیش  سرخورد ه ی کتاب"رمز زنانگی" 
کتاب من نوشته شد ه بود . من برخالف بتی معتقد  نبود م که مشکل 
می رود   احتمال  می کرد م  فکر  برعکس  است،  زنان  سکسوالیته ی 

سکسوالیته زنان خود  راه حل باشد . 

بود   بیگانه  تمنای جنسی خود ش  با  خانگی،  اهلی  زن  من،  نظر  به 
با نیروی آفرینش و لذت زند گی. او خود ش را مسئول  و د ر نتیجه 
به  جنسی،  ابژۀ  یک  عنوان  به  می د ید ؛  د یگران  نیازهای  برآورد ن 
تالش  زند گیش  کارگر.  یک  عنوان  به  کنند ه،  نگهد اری  یک  عنوان 
ناپذیری برای ارضای نیازهای متناقض بود . از حساسیتش به  پایان 
شکست د ر ارضای این نیازها د ائما به وسیلۀ "بنگاه های زیباسازی" 
نگرانی و تشویش زنان می سازند   از  را  بقیه حرفه هائی که پولشان  و 

سواستفاد ه می شد .

فرهنگ بچه بازی حاکم بر جامعه ی ما، به روشنی به زنان می گوید  
که بزرگسال بود ن معاد ل پیری و فرسود ه گی است. یکی از تقاضاهائی 
که هنوز هم د ر سال2010 از زنها می شود ، همان طوری که د ر سال 
بمانند .  باقی  باید  همیشه جوان  زنان  اینست که  می شد ،  1970 هم 
چه د لیل د یگری می تواند  وجود  د اشته باشد  که "کیت ماس" با بد ن 
یک کود ک د وازد ه ساله، مد ل مورد  عالقۀ د نیای پیشرفتۀ مرفه است. 
آن تشویشی که مورد  خطاب کتاب "زن خواجه" بود  امروزه بیشتر از 
هر زمانی شد ت و حد ت د ارد . د ختر بچه ها از کمترین مقد ار چربی 
می د هند .  گرسنگی  خود شان  به  و  نگرانند   سرین شان  و  ران ها  روی 
که  زنند ه شان،  صورتی  لباس های  د ر  ساله  د و  یکی  نوپای  د ختران 
می د هند .  جوالن  جا  همه  شد ه،  جنسی شان  هویت  تعیین  یونیفرم 
د ختران نوجوان تقاضای عمل جراحی برای بزرگ کرد ن سینه هایشان 
می کنند  و پد ر و ماد رشان راضی اند  پول عمل را پرد اخت کنند  چون 
زهی  می د هد .  نفس  به  اعتماد   د خترشان  به  کار  این  می کنند   فکر 

امید ! 

بخشی از روند ی د ر جامعه بود  که صد  سال یا  کتاب "زن خواجه" 
بیشتر عمر د اشت و امروز، بد ون هیچ د لیل روشنی، به آن نام موج 
د وم فمینیسم د اد ه شد ه است. زنانی که بیشتر از صد  سال پیش برای 
به د ست آورد ن حق رای تالش کرد ند  زنانی بود ند  که امکانی برای 
ازد واج کرد ن و تکیه به د رآمد  شوهرشان ند اشتند . د ر د هه های آخرین 
قرن نوزد هم زنانی که هیچ وقت ازد واج نکرد ه بود ند ، بخصوص آنهائی 
که متعلق به طبقۀ متوسط بود ند ، مجبور می شد ند  د ر شرایط تحقیر 

آمیز وابستگی به قوم و خویش هایشان زند گی کنند . 

د رمقایسه  مشترک  زند گی  پایه های  بناگذاری  هزینۀ  که  همانطور 
با د رآمد  واقعی باالتر رفت، مرد ان بیشتری متوجه شد ند  که امکان 
ازد واج کرد ن را ند ارند . و تنها کاری که برای زنانی که ازد واج نکرد ه 
بود ند  پید ا می شد  کارهای د ون پایه ای بود  که شایسته ی "خانم"های 

طبقۀ متوسط نبود . 

د اشتند   اشتغال  آن  به  متوسط  طبقۀ  محترم  خانم های  که  کاری 
حرفه ی معلمی بود ، به عنوان معلم سرخانه و یا د ر مد ارس د خترانه. 
به  فقط  کود کان  همۀ  برای  تحصیل  حق  به  مربوط  قوانین  اجرای 
خاطر وجود  د سته های زنان مجرد  که مسئولیت آموزش کود کان را 
زنان مزد وج  از شرکت  امکان پذیر شد . ممانعت  می گرفتند ،  به عهد ه 
د ر این حرفه عاد النه به نظر می رسید  چون که زن ازد واج کرد ه ای که 
می توانست برای تامین مالی به د رآمد  شوهرش تکیه کند  نمی بایست 
شانس زنی ازد واج نکرد ه برای امرار معاش را سلب کند . تا د هه های 
اول قرن بیستم مزد وج بود ن کماکان د لیل اصلی رد  تقاضای زنان 

برای کار معلمي  باقی ماند . د ومین د لیل استعفا یا اخراج بود . 

از میان رفتن بخش عظیمي  از نیروی کار مرد ان د ر جریان جنگ 
جهانی اول به این معنا بود  که تعد اد  زنانی که هرگز ازد واج نکرد ه 
همه ی  تقریبا  شد .  برابر  چند   جوان  بیوه های  همچنین  و  بود ند  
و  کار طوالنی  زمان ساعات  با گذشت  و  رفتند   کار  زنان مجرد  سر 
طوالنی تری شد  تا که سرانجام، حد اقل بخشی ازآنها، ازد واج کرد ند . 
اما از د ست د اد ن ناگهانی د رآمد  مستقل و خانه نشینی برای این د سته 
عنوان  زند گی،که  استاند ارد   غیر ضروری شد .  و  د هند ه  آزار   زنان  از 
باال  شتاب  از  بیشتر  شتابی  با  است،  مصرف  رفتن حد   باال  د یگرش 
تجرد   هنگام  که  کارگری  زنان  می کرد .  رشد   خانواد ه  د رآمد   رفتن 
شاغل بود ند  عاد ت د اشتند  که بعد  از ازد واج هم به کار کرد ن اد امه 
کرد ن  د نبال  جز  به  چاره ای  متوسط  طبقۀ  زنان  زود ی  به  بد هند . 

نمونه ی زنان کارگر ند اشتند . 

زنانی که د ر طول جنگ د وم جهانی د ر صنایع اولیه مشغول به کار 
شوهر انشان  از  و  بمانند   خانه  د ر  که  بود ند   راضی  ابتد ا  بود ند ،  شد ه 
نگهد اری کنند  و بچه د ار شوند  ولی به زود ی ناآرامی سر برآورد . د ر آن 
زمان د یگر تعد اد  زایمان ها کاهش یافته بود ، بخشن به این خاطرکه 
د یگر  بود ن  ماد ر  بود .  افزایش  د ر حال  بچه هم  بزرگ کرد ن  هزینۀ 
اینکه  و  اند اختن بچه د ار شد ن  تاخیر  به  نبود .  انتخاب حرفه ای  یک 
سایز خانواد ه زود تر از قبل به حد  مطلوب می رسید  به این معنی بود  
که زنان کمتر و کمتر حاضر بود ند  زند گی خود  را صرف این انتخاب 
کنند . شرایط اقتصاد ی تغییر یابند ه به این معنی بود  که آنها بضاعت 

این انتخاب را ند اشتند . 

زنان مزد وج بچه د ار که  تعد اد   نوشته شد   "زن خواجه"  وقتی کتاب 
مجبور  زند گیشان  استاند ارد   نگهد اشتن  و  خانواد ه  قرض های  بخاطر 
افزایش بود . بسیاری  بود ند  شاغل باشند  به طور روزافزونی د ر حال 
می کرد ند   د ریافت  کارشان  کمي  برای  د ستمزد   تنها  نه  زنان  این  از 
بلکه آماج حمله ی رسانه های گروهی د ر مورد  تعد اد  بچه هائی که از 
مد رسه به خانه هائی بر می گرد ند  که د ر آن ماد ر شاغل غایب است 
و یا تعد اد  فزایند ۀ نوجوانان متمرد  از قانون، احساس گناه می کرد ند . 
امکانات نگهد اری از بچه ها یا آنقد ر گران بود  که خانمان برباد  می د اد  و 
یا اینکه بر گرد ه ی قوم و خویش ها می افتاد . قسمت اعظم کارهائی که 
زنها میکرد ند  نه ارضا کنند ه بود  و نه آیند ه ای برای پیشرفت د اشت. 
حتی اتحاد یه های کارگری به اید ه هائی غیرواقع گرایانه د ر مورد  "د رآمد  
خانواد ه" چسبید ه بود ند  و به نازلی د یگر کارفرماها به زنانی که برای 

آنها کار می کرد ند ، حقوق می د اد ند .

کمبود  امکانات شغل یابی برای زنانی که بچه های مد رسه رو د اشتند  
بیشتر از اینکه ناامید کنند ه باشد  تحقیرآمیز بود . ولی زنان جوانی که 
از زنان  تحصیالت شان را تازه تمام کرد ه بود ند  هم شانس بیشتری 
با د رآمد  و  ارضا کنند ه  پید ا کرد ن کارهایی  برای  و بچه د ار،  مزد وج 
کم  شغل های  واضحی  شکل  به  پرستاری  معلمي  و  ند اشتند .   مکفی 
بار  اولین  برای  می خورد .  تکان  چیزی  طوری،  باید   بود ند .  د رآمد ی 
صحبت از د ستمزد  مساوی می شد . اتحاد یه های کارگری، که انتظار 
بهتری از آنها میرفت، حقوق مساوی را تبد یل به شعار "حقوق مساوی 
برای کار با ارزش مساوی" کرد ند ، با این نتیجه که کار زنان به عنوان 
کاری که از ارزش کمتری برخورد ار بود  تعریف شد . مثال تعیین شد  
که ارزش کار زنی که برای صند لی ماشین روکش می د وزد  از ارزش 
کار مرد ی که د ر خط تولید  کارخانه پیچ سفت می کند  کمتر است. 
کار زنهائی که شغلشان تمیز کرد ن ساختمان های بزرگ بود  از ارزش 

کمتری نسبت به کار مرد ی که د ربان ساختمان بود  برخورد ار شد . 

د اد ه  ارزش کمتری  بطور سیستماتیک،  زنان،  کار  به  امروز  تا  حتی 
که  اینست  است  کنند ه  ناامید   بیشتر  که  د یگری  اتفاق  می شود . 
اعتبار کارهائی که قبلن معتبر تلقی می شد ند ، مثال حرفه ی پزشکی، 
تشکیل  را  حرفه  این  د ر  کار  نیروی  اکثریت  زنان  اینکه  با  همزمان 
می د هند  د ر حال کاهش است. ارزش کار معلمی هیچوقت به اند ازۀ 
امروز پایین نبود ه است؛ د ر زمانی که پید ا کرد ن آموزگار بخصوص 
شد ه  مشکل  همیشه  از  بیشتر  ابتد ائی  د وره های  برای  مرد   آموزگار 
است. با وجود  همۀ شعارهائی که احزاب مختلف سیاسی، بخصوص 
اهمیت  زنان مهم میشود ( د ربارۀ  انتخابات )وقتی که رای  د ر موقع 
مشاغلی چون نگهد اری از بچه ها، پیرساالن و افراد ی که ناتوانی های 
جسمی د ارند  می د هند ، کارهایی که غالبن بوسیلۀ زنان انجام می گیرند  

به حاشیه راند ه می شوند . 

و بعد  مشکل همیشگی کارخانه گی را د اریم. گرچه که همیشه حرف 
این بود ه که مرد ها باید  سهم خود شان را به عهد ه بگیرند ، وظیفه ی 
آمارها نشان  بر عهد ه ی زن است. همه ی  امور خانه کماکان  انجام 
می د هند  که حجم اساسی کار بد ون حقوق د ر سراسر د نیا به وسیلۀ 
زنان انجام می شود . تا آنجائی هم که به کار خانه گی مربوط می شود  
مرد ها به سرعت د ریافتند  که کار خانه از آن نوع کارهای وقت گیر 
است. امروز وقتی به خوابگاه د انشجویان، که معموال د رآن د انشجویان 

که  د ید   برویم خواهیم  زند گی می کنند ،  آن  د ر  با هم  پسر  و  د ختر 
تمیزکاری و خرید ن د ستمال توالت و نسکافه به وسیلۀ د خترها انجام 
بکنند .  را  کار  این  که  می د هند   اجازه  د خترها  به  پسرها  و  می شود . 
پسرها میگویند  ظرفهای کثیف تلمبار شد ه د ر د ستشوئی آشپزخانه 
آزار شان نمی د هد  و د خترها می گویند  که تحمل نمی کنند . د رهمان 
زمانی که به ما هشد ار می د هند  که زنان امروزی مرد ها را از مرد انگی 
می اند ازند ، مرد ها با خاطر آسود ه از کار بی مزد  زنان که به آنها سرویس 

می د هند  بهره مند  می شوند  و ذره ای هم خود  را مسئول نمی بینند . 

د ر روزنامه ها، به اخبار ورزشی د و برابر اخبار سیاسی د اخلی و خارجی 
این  هیچگاه  ورزش  به  مربوط  گفتار  و  می شود   د اد ه  اختصاص  جا 
چنین مرد گرا نبود ه است. شرکت زنان د ر ورزش به کند ی افزایش 
از آن هم  زنان حتی  از ورزش  زنان  افزایش حمایت  و  پید ا می کند  
آهسته تر. ورزشکار بود ن ]برای زنان[ معنی خاصی همراه د ارد ؛ بیشتر 
زنان ورزشکاری که د ر صحنه های عمومی حضور د ارند  تاکید  د ارند  که 
وقتی پای خرید  کرد ن و لباس پوشید ن د ر میان باشد  آنها از د خترها 

هم د خترترند .
است.  د اد ه شد ه  انقالب"  "طوالنی ترین  عنوان  فمینیستی  انقالب  به 
ناپذیرست ولی نمی شود  آن را هل د اد   د گرگونی د امنه د ار اجتناب 
یا با حرکتی از باال به پائین به وجود ش آورد . اگر د ر جهان پیشرفته 
نامتناسب روبرو شوند   العمل سیاسی  با یک عکس  اینکه  زنها بد ون 
حال  د ر  جهان  کل  د ر  شرایط  بگذارند ،  جلو  قد می به  نمی توانند  

عقب گرد  بد ی است. 

قارۀ آسیا شصت د رصد  جمعیت د نیا را د ر خود  جا می د هد  و با وجود  
تمام تالش های جامعۀ جهانی، د ر سراسر این قاره وضعیت زنان د ر 
بهترین حالت تغییری نکرد ه و د ر بد ترین حالت د ر حال پسگرد  است. 
این گفتۀ مائوتسه تونگ است که "زنان نصف آسمان را نگه مید ارند ". 
این گفته البته به این خاطر بود که مائو مثل بقیۀ رهبران سوسیالیست 
قابل  مرد ها  از  بیشتر  تغییر  ایجاد   عوامل  عنوان  به  زنها  که  فهمید  
اعتماد ند  نه به این خاطر که کتاب "زن خواجه" را خواند ه بود  )حق 
ترجمۀ چینی کتاب د ر سال 1999 بوسیله یک ناشر د ر تای پی به 
د ست آورد ه شد ، و کتاب د ر همان سال به وسیلۀ "خانه نشر مرد م" 

مغولستان چاپ شد (. 
لباس  و مرد ان مثل هم  زنان  مائوئیستی  چهل سال پیش د ر چین 
می پوشید ند  و شانه به شانۀ هم کار می کرد ند . امکان پیشرفت کاری 
مرد   و  زن  حزبی  کاد رهای  تعد اد   همچنین  و  مرد ان  و  زنان  برای 
مساوی بود . با معرفی سیاست "تک فرزند ی" د ر سال 1978 معلوم 
د ر  می گوید -  چه  د ولتی  سیاسی  خط  اینکه  به  توجه  بد ون   – شد  
اذهان عمومی که شامل خود  زنان هم می شد  ارزش زنها خیلی کمتر 
از مرد هاست. اگر قرار بود  خانواد ه فقط یک بچه د اشته باشد  اکثریت 

خانواد ه ها می خواستند  که آن بچه پسر باشد . 

هیچ کس نمی د اند  چند  تا د ختر بچه د ر چین سقط جنین شد ه اند  یا 
چند  د ختر تازه به د نیا آمد ه کشته شد ند . هیچکس د رست نمی د اند  
د ر چین چه تعد اد  مرد  که هیچوقت امکان برقراری رابطه ی جنسی با 
پنجاه  تا  می کنند ؛ تخمین ها د ر حد ود  سی  زند گی  ند اشته اند،   را  زنی 
میلیون مرد  است. چنین مرد هائی هم آسیب پذیرند  و هم خطرناک. 

ما،  بر جامعه ی  فرهنگ بچه بازی حاکم 
به روشنی به زنان می گوید  که بزرگسال 
است.  فرسود ه گی  و  پیری  معاد ل  بود ن 
باید   زن  که  می کنند  تبلیغ  رسانه ها 
همیشه جوان باقی بماند . به همین د لیل 
یک  بد ن  با  ماس"  "کیت  که  است  
عالقۀ  مورد   مد ل  ساله،  د وازد ه  کود ک 

د نیای پیشرفتۀ مرفه است.
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مرد انی با این خصوصیات د ر سطح د نیا اکثریت جمعیت مرد ان زند انی 
را تشکیل می د هند . اصال فکرش را هم نمی شود  کرد  که چین با این 
جمعیت وسیع مرد انی که هیچوقت ازد واج نکرد ه اند  چه خواهد  کرد . 
این مرد ان می توانند  بزرگترین ارتش "ایستاد ه" د ر جهان را تشکیل 

د هند . 

را  خواجه"  "زن  کتاب  قاچاق  نسخه ی  یک  هند   د ر   1971 سال 
و روی  استنسل  پید ا کرد م که  د وره گرد   کتابفروش  بساط یک  د ر 
ارزانترین کاغذ چاپ شد ه بود  و به قیمت چند  روپیه فروخته می شد . 
و تا وقتی که پاره پوره شد  نسخۀ شخصی خود م از کتاب بود  )اولین 
نسخه زبان هند ی کتاب د ر سال 1999 چاپ شد (. وقتی د ر سال 
1985 به شهر د یواللی رفته بود م تا د ر مورد  تجربۀ زمان جنگ پد رم 
که  نهاد ،  آن  فرماند ۀ  افسران  با  کنم،  تحقیق  ارتشی  بیمارستان  د ر 
امروز بیمارستانی برای یک ارد وگاه ارتشی است، مالقات کرد م. هر 
د و سرهنگ بود ند ، هر د و زن، و د ر ساری های خاکی رنگشان خیلی 
هم باابهت. وقتی اسمم را برایشان نوشتم د اد  زد ند : ای وای، ای وای، 
واقعن خود تی؟ د ستهای مرا د ر د ستهایشان گرفتند  و با چشم هائی 
که برق میزد  آنها را برای چند  د قیقه نگه د اشتند . من تعجب زد ه بود م 
و شرمند ه. چرا این زنها فکر می کرد ند  چیزی به من مد یونند ؟ تاثیر 
گذاشتن بر زنان تحصیل کرد ۀ هند ی کاریست کارستان. برای اکثریت 
ماند نست:  زند ه  عمد ه  مسئله  هند   زنان شبه جزیرۀ  اتفاق  به  قریب 

حد ود  37 میلیون زن هند ی گم شد ه اند . 

است،  د ختر  از  بیشتر  پسر  جنین  تعد اد   معمولن  برابر  شرایط  د ر 
تعد اد   و  می شود   سقط  پسر  جنین  بیشتری  تعد اد   منوال  همین  به 
بچه های  بیشتر  میر  و  مرگ  شد .  خواهد   متولد   پسر  نوزاد   بیشتری 
پسر به این معنی است که د ر جمعیت بزرگساالن تعد اد  زنان و مرد ان 
تقریبا مساوی خواهد  شد  مگر اینکه بچه های د ختر از خد مات د رمانی 
و تغذیه ای با کیفیت پائین تری برخورد ار باشند  که د ر این صورت 
تعد اد  کمتری از آنان به سن بزرگسالی خواهند  رسید . د ر سال 2010 
باید  بر آن شمار از کود کان د ختر که به خاطر امکانات بهد اشتی نازل 
خواهند  مرد  تعد اد  د خترانی که به خاطر سقط جنین گزینشی هرگز 
برنامۀ توسعۀ سازمان ملل  به د نیا نخواهند  آمد  را هم اضافه کنیم. 
متحد  د ر گزارش اخیرش عنوان می کند  امروز د ر آسیا د ر ازای 119 

پسر 100 د ختر به د نیا خواهد  آمد :
زنان نمی توانند  قد ر زند ه بود نشان را ند انند . د رآسیا سقط جنین 
به  مرگ  و  کشی  کود ک  جنین،  جنسیت  اساس  بر  گزینشی 
خاطر اهمال د رمانی و تغذیه ای 69 میلیون زن را "ناپد ید " کرد ه 

است....... و این تعد اد  د ر حال افزایش است. 

می رفت  تصور  می شد ،  اعمال  باال  قضییه  به  بازار  منطق  و  نیرو  اگر 
کره  د ر  مثال  برود .  باال  شد ه اند ،  کمیاب تر  که  زنان،چون  ارزش  که 
جنوبی نشانه هائی هست که پد ر و ماد رها ترجیح برای د اشتن فرزند  
د ختر ابراز می کنند . ارزش مقایسه ای پسران به خاطر اینکه د خترها 
پد روماد ر  از  و  باشند   گذشته  از  فعالتر  اقتصاد ی  لحاظ  از  می توانند  
پیرشان نگهد اری کنند  و د ولتها د ر هر د و مورد  ذکر شد ه تا حد ود ی 
کره ای  زبان  به  تالیف  است. حق  اند  کمتر شد ه  پذیرفته  مسئولیت 
برای کتاب "زن خواجه" و کتاب بعد ی من "زن کامل" اخیرا به د ست 

آورد ه شد ه است. این شاید  گواهی کوچک بر این باشد  که د گرگونی 
د ر آگاهی اجتماعی، حد اقل د ر میان طبقات متوسط، د ر راهست.

فمینیسم ممکن است برای اکثریت عظیم زنان آسیائی که هنوز با 
پنجه  و  د ست  سیستماتیک  خشونت  و  بیسواد ی  زمخت،  سرکوب 
می شوند   د اشته  نگاه  بیرون  اقتصاد   کلی  جریان  از  و  می کنند   نرم 
د یر رسید ه باشد . صعود  و صعود  اسالم بنیاد گرا و زوال سکوالریسم 
به  را  زنان  شرایط  د ر  پیشرفتی  هر  آسیائی  کشورهای  بسیاری  د ر 
عقب برگرد اند ه است. د ر سال 1970 ایران کشوری به ظاهر د ر حال 
پیشرفت و طرفد ار آمریکا بود  که سازمان زنانی به ریاست شاهزاد ه 
عملی ست  نمونه ای  افتاد   د رایران  که  اتفاقی  د استان  د اشت.  اشرف 
جوامع  بر  را  رفرم  مفهوم  از  خود   د رک  نباید   بیگانگان  چرا  ازاینکه 

تحمیل کنند . 

انگلیسی  آمریکائی-  د وجانبه  عملیات  نتیجۀ  د ر  فقط  پهلوی  رضا 
)که  را  منتخب محمد  مصد ق  د ولت  د ر سال 1953  که  "آژاکس"، 
صنعت نفت را ملی کرد ه بود ( سرنگون کرد ، شاه ایران شد . پهلوی 
که به خاطر فرس ماژر آمریکائی- انگلیسی به قد رت رسید ه بود  با 
کلی  اساس خط  بر  کشور،  کرد ن  مد رنیزه  برای  سیاست هائی  اعمال 
د نیای غرب، به آنها نان قرض مید اد . د ر سال 1972، من به همراه 
هلوی سیپیال برای سخنرانی د ر سازمان زنان به ایران د عوت شد یم. 
د ر طول این د ید ار من موفق به مالقات زنان مارکسیست اسالمی شد م 
که چاد ر می پوشید ند  )پوششی که از سال 1936 ممنوع شد ه بود (، 
به عنوان نشانه ای از مخالفت شان با رژیم شاه و ساواک. د ر اعتراضات 
سال های 1978-79 که د ر آن تعد اد  وسیعی از زنان شرکت د اشتند ، 
چاد ر ابزاری باارزش برای فرار هنگام د ستگیری بود . بعد  از انقالب، 
زنان پس رفت کرد :  باالی شاه ملغی شد ند  و وضعیت  از  رفرم های 
د وباره امکان پذیر شد  که زنان را سریعن و تقریبن بی قید  و شرط 
طالق د اد ، حق ارث زن نصف حق ارث مرد  شد ، جد ائی مطلق زن و 

مرد  د ر همه جا اعمال شد ، همه زنها می بایست حجاب مید اشتند .

ایران  بومي  د ر  فمینیستی  جنبش  رشد   شاهد   ما  حاضر  د رحال 
تاریخن  که  است  تحصیلی ای  باالی  سطح  نتیجۀ  خود   که  هستیم 
و سنتن به وسیلۀ بسیاری زنان ایرانی کسب شد ه است. تقریبا سه 
مرد انه ای  رشته های  د ر  حتی  عالی،  تحصیالت  د انشجویان  چهارم 
د ر  زنان  شرکت  سطح  گرچه  هستند .  زن  علوم،  و  مهند سی  نظیر 
فعالیت های اقتصاد ی کماکان پایین باقی ماند ه است، اما زنان تحصیل 
کرد ه ی مشتاق به استفاد ه از تحصیالتشان )به منظور پاسخگوئی به 
نیازهای خود شان و به سازی جامعه( فشار روزافزونی به سیستم وارد  
مجازات های  با  فمینیستی  فعالیت  که  د ر حالی ست  این  و  میآورند . 
شد ید ی روبروست. د ر سال های اخیر د رصد  زاد  و ولد  د ر جامعۀ ایران 

نیز رو به کاهش بود ه است. 
کتاب "زن خواجه" د ر سال 1970 بوسیلۀ مهرانگیز منوچهریان، اولین 
وکیل زن ایرانی، موسس و رئیس "انجمن بین المللی زنان قاضی"، به 
فارسی ترجمه شد . وقتی مهری خبر ترجمه کتاب را به من د اد  من 
حق نشر ترجمۀ کتاب را به او هد یه کرد م ولی نمی د انم آیا این ترجمه 
هیچوقت چاپ شد  یا نه. زند گینامۀ مهری با همکاری نوشین احمد ی، 
و  فعال فمینیست د لیری که از رهبران "کمپین یک میلیون امضا" 

عجیب این است که گویی با طرح مسائل فمینیستی نوعی مخالفت 
معناشناختی بین زن و جامعه ایجاد  می شود . مسائلی نظیر تحصیالت 
با کیفیت زند گی زنان مطرح نمی شوند   اولیه د ر رابطه  زنان به طور 
بلکه به آنها به عنوان د ستاورد  "جامعه" نگاه می شود . تحصیالت زنان 
باید  ترویج شود  چراکه باالبرد ن آن موثرترین راه کاهش میزان زاد وولد  
است؛ شانس زند ه ماند ن بچه های زنان باسواد  بیشتر است. بازد هی 
افزایش  باسواد  باشند   وقتی  کشاورزی،  بخش  د ر  زنان، حتی  کاری 
پید ا میکند . واژگانی که ایزوبل کلمن، نمایند ۀ ارشد  سیاست خارجی 
برنامۀ سیاست خارجی  مد یر  و  ارتباطات خارجی  هیئت  د ر  آمریکا 
آمریکا و زنان د ر این هیئت، ازآن استفاد ه می کند  روشنگرند :" تعد اد  
بچه های زنان باسواد  به نسبت زنان بیسواد ، کمتر است، آنها امکانات 
تغذیه ای و بهد اشتی بهتری برای خانواد ه هایشان فراهم میکنند ، تعد اد  
کمتری از بچه هایشان می میرند ، د رآمد  بیشتری د ارند  و امکان اینکه 
بچه های آنها باسواد  شوند  بیشتر است". با وجود  چنین طرز نگرشی 

آد م فراموش می کند  که زنان 51 د رصد  جامعه هستند . 
د ر  د ر سال 1976  بنگالد ش  د ر  "گرامین"  بانک  پایه گذاری  اززمان 
حالیکه 97 د رصد  مشتریانش زن بود ند ، نتیجه گرفته شد  که کمک 
مالی به زنان برای سرمایه گذاران و جامعه سود  بیشتری به بار میآورد . 
یک  کرد ه  پید ا  گسترش  وسیعا  که  کوچک(  )وام  کرد یت"  "میکرو 
کاسبی زنانه است. اما اقتصاد های د رحال گسترش از نمونه های بانک 
جهانی و آی. ام. اف( International Monitory Fund و بنگاههای 

کمک جهانی د رس نمی گیرند . 
موفقیت روزافزون چین و هند  به ایجاد  یک طبقۀ کارآفرین منجرشد ه 
که هیچ عالقه ای به آزاد  کرد ن زنان و یا تضمین استقالل اقتصاد ی 
طرز  به  پورنوگرافی،  آن  تبلیغاتی  ماشین  و  فاحشگی،  ند ارد .  آنها 
تصاعد ی د رحال رشد  است. د ر د رون سیستم کاپیتالیستی این پیش 
از آنکه نشانۀ بهبود  وضعیت زنان باشد  نتیجۀ قابل پیش بینی کمبود  
خرید   برای  کاالئی  به  زنان  اقلیت  د ر  است. جمعیت  زنان  جمعیت 
و فروش تبد یل می شوند . بازپید ائی فاحشه گی د ر چین از زمان آزاد  
سازی اقتصاد ی د ر سال 1979 شروع شد  و همپای رشد  اقتصاد ی 
تعد اد ی  باور د ارد  د ر چین  اقتصاد  د ان چینی  چین رشد  کرد . یک 
حد ود  بیست میلیون فاحشه وجود  د ارد . فاحشه های چینی د ر سراسر 

آسیا، منجمله افغانستان، کار می کنند .

برای  فقط  االن  و  بود .  من  کتاب  بهترین  نه  و  اولین  خواجه"  "زن 
د ر  خود   که  یافتند   آن  د ر  را  چیزی  زنها  خیلی  که  است  مهم  این 
جستجویش بود ند : من آن زنان را به وجود  نیاورد م، آنها مرا به وجود  
آورد ند . وقتی زنی د ر خیابان مرا نگه می د ارد  و می گوید  "تو زند گی 
می د هم:  جواب  تکراری(  طرزی  )به  همیشه  من  کرد ی"  عوض  مرا 
"تو خود ت زند گی ات را تغییر د اد ی. اگر من کمکی کرد م خوشحالم 
من  به  نچسب  آد م های خشک  وقتی  توست".  آن  از  د ستآورد   ولی 
من  به  "زیاد ی  می د هم  جواب  کرد ی  نابود   را  خانواد ه  تو  می گویند  
امتیاز می د هید ". زنان د رطول صد  سال گذشته خود  را برای انقالب 
آماد ه می کرد ه اند ، ولی این هنوز آغاز کارست. آنگاه که انقالب واقعی 

به راه بیافتد ، من فراموش خواهم شد . 

Better half still battling
www.theaustralian.com.au
 The Female Eunuch,1970, Germaine Greer

یکی از اعضای مهم گروهیست که د رحال حاضر برای برکناری رئیس 
جمهور ایران، محمود  احمد ی نژاد ، مبارزه می کنند ، نوشته شد ه است. 
وقتی د ربارۀ تئاتر خیابانی ای که نوشین و همکارانش، از جمله برند ۀ 
جایزۀ نوبل، شیرین عباد ی، ابد اع کرد ه اند  مطلبی خواند م فکر کرد م 
اگر آنها از کارمن الهام گرفته باشند  باید  به خود م ببالم، گرچه شک 

د ارم آنها به الهام نیاز د اشته باشند . 

تحصیل  زن  زیاد ی  تعد اد   وجود   خاطر  به  فقط  "زن خواجه"  کتاب 
کرد ه ایرانی می توانست برای فعالین زن د رایران مهم بود ه باشد : کتاب 
برای یک زن بیسواد  اهمیت بسیارکمی د ارد . برطبق ]مواضع[ سازمان 
ملل، حق تحصیل یک حق پایه ایی بشری است ولی د ر 41 کشور از 
195 کشور د نیا بیشتر از نصف جمعیت زنان قاد ر به خواند ن و نوشتن 
نیستند . ازهرهشت زن افغانی هفت زن قاد ر به خواند ن نیستند ، واگر 
به خواند ن نخواهند   قاد ر  آنها هیچگاه  طالبان د رکارش موفق شود ، 
اینکه  تصور  از  من  گرچه  و  است  فارسی  رسمی افغانستان  زبان  شد . 
با خود  د اشته است چگونه  را  "زن خواجه"  افغانی ای که کتاب  زن 
کتاب  فارسی  نسخه های  امید وارم  د ارم،  خواهد شد  وحشت  مجازات 
افغانستان پید ا کنند . د رهند ، و د ربسیاری  راهش رابه  "زن خواجه" 
با  است،  بود ه  منقطع  روند ی  د یگر که مد رنیزه شد نشان  کشورهای 

سواد  شد ن زنان با سرعتی بیشتر از مرد ان د رحال افزایش است.

د رصد   د رسال 1975، 36  نیست.  اینطور  البته جریان  د رپاکستان   
مرد ان و فقط 11 د رصد  زنان سواد  خواند ن د اشتند . د ر سال 2001، 
که گرچه د رصد  باسواد ی زنان ومرد ان بهبود  پید ا کرد ه، اما سرعت 
این بهبود ی برای زنان کمترازمرد ان بود ه است: 58 د رصد  مرد ان و 
فقط 29 د رصد  زنان سواد  خواند ن د اشتند . با رشد  جمعیت، تعد اد  
د رحالیکه  شد ،  د وبرابر   1951 سال  نسبت  به  بیسواد   پاکستانی های 
د رمورد   نگرانی  است.  شد ه  برابر  سه  بیسواد   پاکستانی  زنان  تعد اد  
بیسواد ی زنان ناشی ازد الیل مختلفی است ولی نقطه نظری که بیش 
از همه برآن تاکید  شد ه اینست که سطح سواد  زنان رابطه مستقیمی با 
میزان زاد و ولد  د ارد . چنین تصور میشود  که زنانی که سواد  خواند ن 
و نوشتن ند ارند  از عهد ۀ به کارگیری روش های جلوگیری از حاملگی 
کارگر  که  زنی  که  است  محتمل  اند ازه  همان  به  البته  نمی آیند .  بر 
نه  می آید   حساب  به  شوهرش  خانواد ۀ  برای  د ستمزد   بد ون  کشاوز 
تنها محرکی برای محد ود کرد ن تعد اد  بچه هایش ند اشته باشد  بلکه 
همه جور مشوق برای زایش نیروی کاری که بتواند  جایگزین او شود  
د اشته باشد . و این زنان همان هائی هستند  که کیلومترها راه میروند  
بچۀ  برای  را  اینکار  د ر حالیکه  برسانند   د کتر  به  را  بچۀ پسرشان  تا 
د خترشان نمی کنند . و اگر از چنین زنی د لیل کارش را بپرسی ممکن 
است جواب د هد  که نمی خواهد  بچۀ د ختری را بزرگ کند  که همان 
رنجهائی را که خود ش کشید ه بکشد . بعالوه، د خترها خانۀ پد ری را 
ترک می کنند  و برای خانواد ۀ شوهرشان کارخواهد  کرد  و از آن گذشته 
باید  با خود  جهیزیه هم ببرند . از نقطه نظر اد امۀ حیات خانواد ه، فرزند  
د ختر تنها مسئولیتی بی پاد اش بر گرد ن ماد ر می گذارند . تاوقتی که 
این شرایط تغییرنکند  وضعیت بهتر نخواهد شد . افزایش آمار "عروس 
سوزانی" د رهند  - به بهانه ی کم بود  د ر جهیزیه، - یاد آور نگران کنند ه 
ایست که رشد  فرهنگ مصرف گرائی د ر شرایط هند  عواقب بد ی برای 

زنان به بار می آورند .
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Bell Hooks
Feminist Theory:

 From Margin to Center

بِل هوکز
 ترجمه: پریسا اسود          ی - نسرین ماهوتچی

فصل یازد هم

پایان د اد ن به 
ستم جنسی بر زنان

د ر مراحل اولیه جنبش فمینیستیِ معاصر، آزاد ی زنان غالبن با آزاد ی 
جنسی یکی گرفته می شد . روی جلد  کتاب معروف جرمین گری یر، 
وسیعن  که  هفتاد   د هه  فمینیستی  کتاب های  از  )یکی  خواجه،  زن 
مورد  مطالعه قرار گرفت و د ر همین شماره معرفی شد ه است( کتاب 
به عنوان "حرف آخر د ر باره ی آزاد ی جنسی" توصیف می شود . روی 
جلد  این کتاب شخص جرمین گری یر به عنوان زنی "شوخ طبع که 
متفکران  می شود .  توصیف  می کند "،  افتخار  خود   سکسوالیته ی  به 
رابطه ی  د ر  قد مي  پیش  که  د اشتند   باور  گری یر،  مثل  فمینیستی، 
 جنسی خود  اقد امي  آزاد یبخش است . آنها زنان را به پیشقد م شد ن 
برای ایجاد  روابط جنسی، به لذت برد ن از همخوابگی، به تجربه کرد ن 
روابط جد ید  و به "آزاد " بود ن از نظر جنسی تشویق کرد ند . اما، بیشتر 
زنان، وقت آزاد ، امکان تحرک آزاد انه، شبکه ی روابط الزم و یا حتی 
تمایلی برای وارد  شد ن د ر این حرکت به اصطالح "آزاد ی جنسی" را 
ند اشتند . زنان غیرهمجنس گرای جوان، مجرد  و بی بچه، تین ایجرها، 
د انشجویان و زنانِ از لحاظ سیاسی پیشرو، گروهی بود ند  که بیش از 
همه متمایل و قاد ر بود ند  که رفتار جنسی خود  را بر اساس الگوئی 
است،  آزاد ی جنسی  از  نرینه  انگارۀ  باژگونه ی  اساسی،  طور  به  که، 
پایه گذاری کنند . تبلیغ و طرفد اری از آزاد ی جنسی اصیل حرکتی 
مثبت بود  و زنان یاد  گرفتند  که تجربیاتی نظیر پیش قد م شد ن برای 
ایجاد  روابط جنسی، تنها بسند ه نکرد ن به یک رابطه جنسی، تجربه 
هیجان  می توانند   ساد و مازوخیستی  سکس  و  گروهی  سکس  کرد ن 
انگیز و لذت آور باشند ، اما، چنین آزاد ی جنسی ای به ساختار شکنی 
روابط قد رت موجود  بین زنان و مرد ان د ر فضای جنسیت/سکسیت 
منجر نشد . بسیاری زنان از اید ه ی آزاد ی جنسی سرخورد ه شد ند . 
تاکید   به  فمینیستی  محافل  د ر  کنند گان  شرکت  از  بعضی  گرچه 
بر  آزاد ی  این  که  اید ه  این  رد   و  جنسی  آزاد ی  اهمیت  بر  خود  
از  بزرگتری  گروه  د اد ند ،  اد امه  شود   طراحی  نرینه  الگو های  اساس 
اید ه  کرد ن  محکوم  به  شروع  همجنس گرا،  و  غیرهمجنس گرا  زنان، 
آنها  مرد ان کرد ند . چرا که  با  ارتباط جنسی  و حتی  آزاد ی جنسی 
کهنه  جنسی  انگاره های  ابر  طریق  از  کماکان  زنان  می کرد ند   فکر 
نتیجه  این  به  افزونی  روز  به طور  فمینیست ها  این  می شوند .  استثمار 
می رسید ند  که جنسیت نرینه تنفرآور و بر اساس ضرورت وجود یش 

استثمارگر زنان است. 
د ر حال حاضر، این که امروزه آزاد ی جنسی یک مسئله فمینیستی 

هست یا نه مورد  مباحثه بسیار است. اتل پی یرسون د ر مقاله خود  
چنین   " روانکاوانه  نظرات  نقطه  هویت:  پایه ی  عنوان  به  "جنسیت 

نتیجه گیری می کند :
افراد   بسیاری  برای  گرچه  جنسی،  آزاد ی  جمع بند ی،  د ر  پس 
مهم و حتی اساسی است، به عنوان یک نقد  اجتماعی و برنامه 
سیاسی محد ود یت های تعیین کنند ه ای د ارد . د ر بد ترین حالتش، 
آزاد ی جنسی جزئی از کیش فرد گرائی است که تنها تقاضایش 
"انگیزه"  که  چیزی  فرد ،  نیازهای  بیان  به  بخشید ن  مشروعیت 
خام زند گی است، می باشد . حرکتی د ر تقابل با تقاضاهای جامعه، 
بد ون توجه به سازماند هی ای نو به خود  سامان اجتماعی. د ستیابی 
برای استقالل زن پیش شرط آزاد ی جنسی  به شرایط ضروری 

واقعی است. 

پی یرسون این که نگرشی نو به سکسوالیته، تغییر الگوهای جنسی، 
پیش شرطی برای استقالل جنسی زنان است را به نتیجه گیری اش 
"آزاد ی  ضمنی  بطور  پس  و  سکسوالیته  بنابراین  نمی کند ؛  اضافه 

جنسی" مسئله ای مهم و د رخور برای سیاست فمینیستی است. 

برای زنان این وظیفه ای ساد ه بود ه است که جوانب منفی سکسوالیته 
بر ساختار سکسیستی پذیرفته  )سکسوالیته ای که د رجامعۀ مبتنی 
است( را توصیف کرد ه و از آن انتقاد  کنند  و ابژه سازی و انسانیت زد ائی 
زنان بوسیله مرد ان را عریان کرد ه، تجاوز جنسی، پورنوگرافی، خشونت 
سکسی شد ه و رابطه ی جنسی با کود کان را محکوم کنند . اما تصور 
سکسوالتیه  الگوهای  تغییر  منظور  به  تازه  جنسی  ابرانگاره های 
وظیفه ای بسیار مشکل تربود ه است. عنصر الهام بخش به چنین تالشی 
جنسی/سکسی  سالمت  به  آن  د ر  که  می یابد   ظهور  فضائی  د ر  تنها 
ارزش د اد ه شود . جالب است که بعضی از فمینیست ها به این تمایل 
رضایت جنسی  و  لذت جنسی، سالمت  نظیر  مسائلی  که  د اشته اند  
ابراز  "برای  یا  جنسی  انقالب  بر  معاصر  تاکید   نکنند .  تلقی  مهم  را 
جنسیت هرکاری قبول" بسیاری از مرد ان و زنان را به اینجا رساند ه 
که فکر کنند  آزاد ی جنسی نه تنها د ر جامعه وجود  د ارد  بلکه به آن 
ارزش زیاد ه از حد  هم د اد ه می شود . اما، فرهنگ ما فرهنگی نیست 
)تاکید  از نویسند ه( که آزاد ی واقعی جنسی را تایید  کند . الن ویلیس 
د ر مقاله "پیش به سوی انقالب جنسی فمینیستی"، د ر انتقاد  از این 
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نه  و  به سرکوب جنسی  بخشید ن  پایان  بر  اصلی  تاکید   که  وقتی 
تصور کرد  که  را  می توان جامعه ای  آزاد ی جنسی گذاشته شود   بر 
د ر آن ند اشتن فعالیت جنسی به اند ازۀ شرکت د ر فعالیت جنسی 

نشانگر آزاد ی است. 

الگوهای رفتارجنسی که توسط جامعه معاصر ما پرد ازش یافته اند  
همیشه ابراز فعالیت جنسی را بر تمنای جنسی ارجحیت د اد ه اند . 
فعال بود ن د ر ایجاد  رابطه ی جنسی نرمال تلقی می شود  و غیر آن غیر 
طبیعی. چنین طرز تفکری با الگو سازی جنسی سکسیتی سازگاری 
به  باشند ،  فعال  تا  می د هد   آموزش جنسی  مرد ان  به  اجتماع  د ارد . 
زنان غیر فعال بود ن، یا فقط پاسخگویی به پیشقد می جنسی مرد ان، 
اینکه فعالیت جنسی  بر  آزاد یخواه  پافشاری زنان  یاد  د اد ه می شود . 
زنان باید  از موضع آزاد یجویانه باشد ، به آزاد  سازی جنسی زنان از 
سرکوبگر  د وگانۀ  جنسی  استاند ارد های  بوسیلۀ  که  محد ود یت هائی 
برآنان اعمال می شد  کمک کرد  ولی مانع از انگ زد ن به کسانی که 
فعالیت جنسی فعال ند ارند  نشد . تا وقتی که این انگ از بین برد ه 
تا براساس تمایل خود شان  نشود ، زنان و مرد ان آزاد  نخواهند  بود  
د ر صحنه روابط جنسی فعالیت د اشته باشند . آنها به واکنش نشان 
د اد ن به فشار اد امه خواهند  د اد ، چه این فشار سکسیستی فشاری 
به  )یا  خود   "مرد انگی"  تا  میکند    واد ار  را  جوان  مرد ان  که  باشد  
یا آن فشاری که  اثبات کنند   را  بیان د یگر د گرجنس خواهی شان( 
روابط  ایجاد   برای  مرد ان  د عوت  به  می کند   مجبور  را  جوان  زنان 
جنسی واکنش مثبت نشان د هند  تا "زنیت" خود  )یا به بیان د یگر 
جنسی  روابط  د رچارچوب  بود ن  جنسی  ابژه  برای  آماد گی شان 
عد م  به  که  انگی  برد ن  ازبین  برسانند .  اثبات  به  را  د گرجنس گرا( 
الگوهای  تغییرد ر  با  معاد ل  می شود   زد ه  فعالیت جنسی  د ر  شرکت 
بخصوص  و  مرد ان،  و  زنان  برای  مثبتی  پیامد های  و  است  جنسی 
برای نوجوانان که د ر حال حاضر بیش از همه آماج الگوهای جنسی 
سکسیستی هستند  به بار خواهد  آورد . تمرکزی که اخیرن بر روابط 
جنسی بین نوجوانان غیرهمجنس گذاشته شد ه نشانگر این است 
که فشار اجتماعی انگیزه ای عمد ه برای شرکت آنان د ر فعالیت های 
جنسی است. همانطوری که د ختر هفد ه ساله ای به ماد رش می گوید  
)نقل قول شد ه ازمقاله الن گود من "بحران سکسوالیتۀ نوجوانان"( 
د خترها "به خاطر پسرها این کار را می کنند " و پسرها تا به پسرهای 
قد رت  می توانند   و  نیستند   همجنس گرا  آنان  کنند که  ثابت  د یگر 

"مرد انه" بر د ختران اعمال کنند .

 _ جنسی  برتری گرائی  کرد ن  کن  ریشه  برای  فمینیستی  فعالیت 
د گرجنس گرایی اجباری _ ، د ر تالش برای پایان بخشید ن به ستم 
جنسی نقشی محوری بازی می کند . د ر مقد مۀ کتاب "بی بازگشت: 
نویسند گان  د هۀ هشتاد "  برای  گرا  مرد ان همجنس  و  زنان  آزاد ی 
گی یرگود من، جرج لی کی، جود ی لی کی و اریکا تورن برترگرائی 

د گرجنس گرایان را این گونه تعریف می کنند :

سرکوب و انکار همجنس گرائی با این فرض که همه یا د گرجنسگرا 
الگوی  طبیعی  برتری  به  باور  د ومن  و  باشند   مجبورند   یا  هستند  
رفتاری جنسی "مرد فائق/زن بی کنش". برتری گرائی د گرجنسگرایانه 
به د گرجنسگرائی اجباری منجر می شود  که ابرا زوجود  آزاد  و روابط 

تصور که جامعه ما جامعه ای از لحاظ جنسی آزاد  است چرا که د ر 
آن بسیاری از محد ود یت ها وجود  ند ارند  چنین می نویسد :

ریشه کنی  تنها  نه  جنسی  آزاد ی  پس،  راد یکال  نظر  نقطه  یک  از 
که  روانی  و  اجتماعی  شرایط  مثبت  حضور  بلکه  محد ود یت ها 
این  از  و  برد ارد .  د ر  می کنند   ترویج  را  جنسی  کنند ه  ارضا  روابط 
نقطه نظر فرهنگ ما فرهنگی عمیقا سرکوبگر است. واضح تر از هر 
چیزی اینکه، نابرابری جنسی و تضاد  بین زن و مرد  ناشی از این 
نابرابری، سد ی مخرب د ر راه شاد مانی جنسی ایجاد  می کند . اضافه 
بر آن من بر این عقید ه ام که، با وجود  برد اشتهای لیبرالی جنسی، 
تربیت اکثریت کود کان، بزرگساالنی با برد اشت هایی عمیقن منفی 
د ر رابطه با سکس به بار می آورد . د ر چنین شرایطی، مالیم کرد ن 
میان  از  برای  آد مها  می شود که  منجر  این  به  محد ود یت های جنسی 
برد اشتن سد های موجود  د ر راه د ستیابی به رضایت جنسی از طریق 
فعالیت جنسی د امنه د ار و اینکه ذهنی شان همیشه مشغول سکس 
باشد ، د ست و پا بزنند . تاکید  بر سکس که امروزه شد ید ن د ر زند گی 
اجتماعی ما نفوذ کرد ه است – و مشخصا تقاضای بسیار زیاد  برای 
ما  جنسی  آزاد ی  د لیل  جنسی-  آموزش  د ریافت  و  تراپی  سکس 

نیست بلکه مستد ل بر ناامید ی جنسی اد امه د ار ماست. 

تنفرآور  خود   ذات  د ر  را  نرینه  جنسیت  که  فمینیستی ای  فعالین 
بر  تاکید   عد م  به  تمایل  همه  از  بیش  که  هستند   آنانی  می بینند  
آزاد ی جنسی د ارند . با تمرکز بر آن جوانبی از جنسیت نرینه که 
با تفوق جنسی زنان بر مرد ان ارتباط د ارند ، این فعالین تمایلی به 
ساختار  سکسیستی  جامعه  د ر  که  سکسوالیته ای  که  این  پذیرش 
یافته است برای مرد ان هم "آزاد یبخش" نیست، ند ارند  )گرچه که 
این سیستم زنان را، د رمقایسه با مرد ان، به شیوه های د امنه د ارتری 
تحت استثمار جنسی قرار می د هد (. ویلیس براین عقید ه است که 
انحرافی که منعکس کنند ه و  شناسائی "تخریب جنسی به عنوان 
که  می کند   ایجاد   امکان  سرکوبگراست"  سیستم  یک  بخش  اد امه 
آزاد ی  به  تعهد   آن  د ر  که  فمینیستی  جانبه  همه  سیاست  "یک 
تنها  جنسی  آزاد ی  شود .  آفرید ه  می کند "  مهمی بازی  نقش  جنسی 
هنگامي  می تواند  وجود  یابد  که افراد  د یگر به وسیلۀ سکسوالیته ای 
که ساخته و پرد اختۀ سیستم اجتماعی بود ه و استوار بر مفاهیم از 
پیش تعریف شد ۀ بیولوژیکی ای مانند  سرکوب، احساس گناه و شرم، 
نمی شوند .  سرکوب  است  یکد یگر  از  بهره برد اری  و  استیال  و  تفوق 
جنسی ای،  آزاد ی  چنین  گسترش  برای  صحنه  کرد ن  آماد ه  برای 
جنبش فمینیستی باید  به تمرکز بر پایان د اد ن به سرکوب جنسی 

اد امه د هد . 

تمرکز بر "آزاد ی جنسی" همیشه این فرض را با خود  همراه د اشته 
است که هد ف چنین تالشی این است که افراد  امکان فعالیت جنسی 
موجود   الگوهای جنسی  از  اما یک جنبه  یابند .  د لخواه تر  و  بیشتر 
فعالیت جنسی د اشته باشند . این "باید "  این است که افراد  "باید " 
منصه ای از سرکوبگری جنسی است. مبلغان آزاد ی جنسی به طور 
کیفیت  مورد   د ر  نگرانی ای  د ل  که  آن  که  می کنند   عنوان  تلویحی 
خواهان  را  بیشتری  آزاد ی جنسی  یا  ند اشته  خود   زند گی جنسی 
نیست د چار نابسامانی روانی بود ه یا از نظر جنسی سرخورد ه است. 

چنین  هم  و  مرد   و  زن  هم جنسگرایان  بین  حمایتگرانه  د وجانبه 
د گرجنسگرایان را فلج میکند .

د ر د رون جنبش فمینیستی زنان همجنسگرا بیش ازهمه توجه را به 
مبارزه برای پایان بخشید ن به سرکوب جنسی جلب کرد ه اند . زنان 
همجنس گرا د ر هر د و صحنه ي  مباحثۀ عمومی برای آزاد ی جنسی 
حضور د اشته اند . آنها به بسیاری از زنان د گرجنسگرا نشان د اد ه اند  
که پیشد اوریهای منفی آنان د ربارۀ زنان همجنسگرا، د گرجنسگرائی 
همچنین  آنها  می د هد .  گسترش  را  آن  و  کرد ه  راحمایت  اجباری 
به زنان نشان د اد ه اند  که ما میتوانیم د ر رابطۀ با یک د یگر رضایت 
عنوان  همجنسگرا  زنان  از  بعضی  کنیم.  پید ا  د وجانبه  و  عاطفی 
وجود   منصۀ  واسطه ترین  بد ون  شاید   همجنسگرائی  که  کرد ه اند  
سیاست طرفد ار سکس واقعی باشد ، چرا که پیوستی با تولید  نسل 
با  به ستم جنسی  بخشید ن  پایان  برای  فمینیستی  ند ارد . جنبش 
آزاد ی زنان همجنسگرا پیوستگی د ارد . مبارزه برای پایان بخشید ن 
به غرض و پیشد اوری، استثمار و سرکوب زنان و مرد ان همجنسگرا 
جنبش  از  ضروری  جزئی  و  فمینیستی  کنند ۀ  تعیین  هد ف  یک 
برای پایان بخشید ن به ستم جنسی است. زنانی که خود  میتوانند  
ترجیح های جنسی گوناگون د اشته باشند ، با پذیرش همجنسگرائی 
مقاومت  اجباری  د گرجنسگرائی  به  بخشید ن  برابرتد اوم  د ر  زنانه، 

می کنند .

د رطول جنبش فمینیستی، گرایشی برای تبد یل مبازره برای پایان 
مسابقۀ  است:  د اشته  وجود   مسابقه  یک  به  جنسی  ستم  به  د اد ن 
د گرجنسگرائی با همجنسگرائی. د ر اوائل جنبش، تالش برای طرد  
و ساکت کرد ن زنان همجنسگرا از طریق د ستیازی به شبح "تهد ید  
ارغوانی"]lavender menace[ )توضیح مترجم: اصصالح "تهد ید  
برای اولین بار د ر سال 1969توسط بتی فرید ان سرد بیر  ارغوانی" 
کنگره اول سازمان ملی زنان د ر آمریکا برای توصیف حضور زنان 
بتی  شد .  استفاد ه  زنان  حقوق  جنبش  اول  موج  د ر  همجنسگرا 
فرید ان و د یگران باور د اشتند  که حضور زنان همجنسگرا به جنبش 

ضربه میزند ( توجیه می شد . 

عرضه  انتخابی  عنوان  به  زنان  همجنسگرائی  بعد ی،  مراحل  د ر 
رود رروئی  نیازبرای  که  بود   معنی  این  به  یا  آن  قبول  که  می شد  
انتخاب  این  اینکه  یا  و  است  رفته  ازبین  د گرجنسگرائی  مسائل  با 
گرچه  است.  فمینیست  زن  برای  سیاسی  انتخاب  د رست ترین 
جنسی،  سرکوب  با  مبازره  که  د ارند   قبول  فمینیست ها  از  بسیاری 
نیست  یکی  ازمرد ان  نفرت  با  برزنان،  مرد ان  تفوق  بخصوص  و 
د رد رون محافل و سازمان های فمینیستی احساسات ضد  مرد  شد ید  
بوسیلۀ زنان همجنسگرا و به همان اند ازه بوسیلۀ زنان د گرجنسگرا 
عنوان می شوند . و زنانی که ممکن است همجنسگرا نبود ه و روابط 
"واقعی"  فمینیست  که  می کنند   احساس  د ارند   مرد ان  با  خصوصی 
نیستند . این بخصوص د رمورد  زنانی که از فمینیسم حمایت کرد ه 
ولی به طور علنی از حقوق زنان همجنسگرا حمایت نمی کنند  صاد ق 
است. غالبا فراموش می شود  که ما همه د رگیر روند  پرورش وجد ان 
روند   این  د ر  است.  "روند "  یک  این  که  هستیم،  راد یکال  سیاسی 
همه ی  از  بالواسطه  شاید   که  زنانی  مورد   د ر  کرد ن  منفی  قضاوت 

مسائلی که از نظر ما مهم است، حمایت نکنند  به شکست تالشها 
برای ایجاد  همبستگی منجر می شود .

القای این نظر که زن فمینیست واقعی یک زن همجنسگراست )که 
هم بوسیلۀ زنان همجنسگرا و هم زنان د گرجنسگرا عنوان می شود ( 
به نوبه ی خود  استاند ارد  جنسی د یگری را عرضه می کند  که طبق 
د عوت  رابطه  به  و  بگیرد   قرار  قضاوت  مورد   باید   کماکان  زن  آن 
فمینیستی  جنبش  زنان  که  نمی افتد   اتفاق  زیاد   این  گرچه  شود . 
اعالم کنند  که زنان باید  همجنسگرا باشند  اما این پیغام از طریق 
القا می شود . مباحثی که می گوید   مباحثاتی د ر مورد  د گرجسگرائی 
هر نوع ارتباط سکسی بین زن و مرد  تجاوز جنسی است، که زنی 
که از نظر عاطفی و جنسی به مرد ی وفاد ار است ضرورتن از تعهد  
به مسائل سیاسی ای که خاص زنانند  ناتوان است. به همان اند ازه 
که مبارزه برای پایان بخشید ن به ستم جنسی هد فش ریشه کن 
کرد ن برتری گرائی د گرجنسگرائی است، به همان اند ازه این مبارزه 
چه  کند :  تایید   و  پشتیبانی  را  خاصی  جنسی  انتخاب  هیچ  نباید  
خود د اری از ارتباط جنسی، چه د وگانگی جنسی، چه همجنسگرائی 
باید  خاطر نشان شوند  که  و یا د گرجنسگرائی. فعالین فمینیستی 
انتخاب سیاسی ما با این که با چه جنسیتی همخوابگی کنیم تعیین 
گزید ۀ  "خواهران:  خود   کتاب  مقد مه  د ر  اسمیت  باربارا  نمی شود . 
"فمینیسم  میکند :  مطرح  پوست"  سیاه  فمینیست های  نوشته های 
یکسان  هم  با  سیاه پوست  زنان  همجنسگرائی  و  سیاه پوست  زنان 
زنان  از  بسیاری  و  است  سیاسی  جنبش  یک  فمینیسم  نیستند . 
زنان  از  بسیاری  مورد   د ر  این  نیستند ".  فمینیست  همجنسگرا 
بخصوص  زنان،  که  است  مهم  این  است.  صاد ق  هم  د گرجنسگرا 
مبارزه  به  راد یکال  تعهد ی  می توانند   که  بد انند   د گرجنسگرا،  زنان 
فمینیستی د اشته باشند  گرچه از نظر جنسی با مرد ان رابطه د ارند  
)بسیاری از ما براساس تجربه مید انیم که انتخاب سیاسی بد ون شک 
بد انند   باید   زنان  همه  می د هد (.  تغییر  را  روابط خصوصی  طبیعت 
تعهد   این  اینکه  ن  بد و  باشند   متعهد   فمینیسم  به  می توانند   که 
بد انند   باید   آنها  باشد .  د اشته  آنها  انتخاب جنسی  با  ارتباطی  هیچ 
"جنسیت  برای  نظام نامه  یک  ایجاد   فمینیستی  جنبش  هد ف  که 
فمینیستی ای که  فعالین  نظر سیاسی،  از  نیست.  سیاسی"  صحیح 
متعهد  به پایان بخشید ن به ستم جنسی هستند  باید  تالش کنند  
یک  از  بخشی  عنوان  به  را،  همجنسگرا  مرد ان  و  زنان  سرکوب  تا 
انتخاب  به  مرد ان(  )و  زنان  تمام  قاد ر ساختن  عمومی برای  جنبش 
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آزاد  شریک جنسی خود ، ریشه کن کنند . فعالین فمینیستی باید  
از د گرجسگرائی )به عنوان  انتقاد ات به جای ما  مواظب باشند  که 
یک اید ئولوژی( حمله به د گرجنسگرا "بود ن" نیست. به عنوان زنان 
فمینیست، ما باید  با آن زنانی که واقعن براین باورند  که زنانی که 
تمایالت د گرجنسگرا د ارند  به اهد اف فمینیستی خیانت کرد ه یا با 
زنان هم جنسگرا مخالفند  مقابله کنیم. محکوم کرد ن د گرجنسگرایی 
به این منجر شد ه که زنانی که به ایجاد  رابطۀ جنسی با مرد ان تمایل 
شرکت  فمینیستی  د رجنبش  نمی توانند   که  کنند   احساس  د ارند  
فمینیست"واقعی"بود ن  که  شد ه  د اد ه  پیغام  این  آنها  به  کنند . 
از  حمایت  که  است  راحت  این  و  است.  بود ن  هم جنسگرا  معاد ل 
برتری  به  اعتقاد   با  را  استثمارگرایانۀ د گرجنس گرا  رفتارها ي  غیر 
فمینست هم جنس گرا،  مثال،  برای  اشتباه گرفت.  د گرجنس گرائی 
شریل کالرک، د ر جواب به بیانیه ی "حمله به د گرجنسگرائی کمکی 
به تقویت اید ۀ از خود ِ خیل زنانی که تمایل د ارند  با مرد ها ارتباط 
خصوصی د اشته باشند  نمی کند " که د ر کتاب ]من[ به عنوان "مگر 
من یک زن نیستم؟" مطرح شد ه د رمقالۀ خود  "شکست د گرگونی: 

تمایل ضد  همجنس گرائی د ر جوامع سیاه پوستان" می نویسد ":

.......هوکز به زنان فمینیست همجنسگرا، که تعد اد  بسیاری از آنان 
سیاه پوست هستند  تو د هنی می زند . اگر هوکز به ساختار اجتماعی 
د گرجنس گرائی حمله می کرد  کار شایسته ای کرد ه بود  چرا که این 

ساختار عامل اصلی استثمار زنان سیاه پوست د رآمریکاست.

برد اشت  و  فهمید ه  بد   را  نظر من  است که کالرک  این روشن 
اجتماعی  ساختار  به  اشاره ای  هیچ  من  د ارد .  آن  از  ناد رستی 
گرفتن  یکی  این  و  بود م  نکرد ه  د گرجنسگرائی  جویانه  برتری 
یک ساختار اجتماعی با خود  د گرجنسگرا بود ن است که باعث 
به د گرجنس گرا  برسد  که که کالرک  نظر  به  این طور  می شود  
بود ن و نه برتری جوئی ساختار اجتماعی د گرجنس گرائی حمله 
برای  هیچوقت  فمینیسم  که  است  این  من  نظر  نقطه  می کند . 
انبوه زنان د گرجنسگرا د ر جامعۀ ما جذابیت نخواهد  د اشت اگر 
اینطور  آنها  به  اینکه  یا  تحقیر می شوند   د ارند   فکر کنند که  آنها 
به  من  قصد   می کنند .  اشتباهی  کار  د ارند   گویا  می شود که  نگاه 
هیچ وجه انعکاس خاص برخورد های زنان همجنس گرا نبود  زیرا 
آنها تنها گروهی نیستند  که ازکلیت رفتارهای د گرجنسگرایانه 

انتقاد  کرد ه و یا د رموارد ی حتی آن را محکوم می کنند . 
 

به همان اند ازه که جنبش فمینیستی برای پایان بخشی به استثمار 
مرد ان  و  زنان  آن  د ر  که  بیافریند   اجتماعی  فضایی  باید   جنسی 
آن  د ر  که  فضائی  نگیرند ،  قرار  استثمار  تحت  د یگر  همجنس گرا 
انتخاب جنسی آنان تایید  شود ، این جنبش باید  فضائی ایجاد  کند که 
د رآن د گرجنس گرا بود ن از محد ود یت های ساختار اجتماعی برتری 
جویانۀ د گرجنس گرائی رها شد ه و تایید  شود . یکی از د الیل عملی 
پیشبرد   که  است  مسئله  این  تشخیص  کرد ن چنین هد فی  د نبال 
فمینیسم به عنوان یک جنبش اجتماعی به شرکت انبوه زنان، که 
اکثریت آنان د گرجنس گرا هستند ، د ر این جنبش بستگی د ارد . تا 
زمانی که زنان فمینیست )چه آنانی که فعالیت جنسی ند ارند ، چه 
آنانی که همجنس گرا، د گرجنس گرا و غیره هستند  ( جنسیت نرینه، 

و به د نبال آن زنانی که با مرد ان ارتباط خصوصی د ارند  را محکوم 
بند ی های  د سته  و  شد .  خواهد   تضعیف  فمینیستی  جنبش  کنند  
که  زمانی  تا  حال،  د رهمین  شد .  خواهد   ایجاد   غیرالزم  و  بیهود ه 
هر نوع بیانیۀ حمایت گرایانه از د گرجنسگرائی یک حملۀ مخفیانه 
به همجنس گرائی تلقی شود ، ما به د امن زد ن به این اید ه که گویا 
با  رقابت  د ر  همجنس گرائی  و  د گرجنس گرائی  جنسی  تمایل  د و 
د ارد   امکان  د اد .  اد امه خواهیم  باشند ،  باید  هم  و  یکد یگر هستند ، 
جنبه های مثبت و منفی همجنسگرائی زنانه را مشخص کنیم بد ون 
اینکه هیچ اشاره ای به د گرجنس گرائی بشود  و برعکس. گرچه الن 
انتخاب  زنانه  همجنس گرائی  اینکه  د رمورد   خود   مقالۀ  د ر  ویلیس 
چنین  اینکه  یا  و  است،  فمینست  زنان  برای  د رست تری  سیاسی 
زنان  بر جنسیت  استاند ارد ی د یگر  برخورد ی خود  نشانگر تحمیل 
نو-ویکتوریائی  منطق  مورد   د ر  نظرات وی  نمی کند   است، صحبتی 

تلویحا حمله به تماس جنسی زنان با مرد ان است :

با  فمینیسم  همسان انگاری  طریق  از  هم،  ویکتوریائی  نو-  مبلغین 
برخورد های جنسی خود شان، مخالفت جنبش فمینیستی با جناح 
راست را تضعیف کرد ه و د رعمل هر زنی که نظراتش با نظرات آنان 
برد اشت  که  آنجائی  از  کرد ه اند .  بیرون  جنبش  از  را  است  مخالف 
فمینیستی بازتابگر قضاوت های اخالقی  آنها از سکسوالیتۀ "د رست" 
متد اول، و تبلیغات ضد  جنسیت که د ر حال حاضر از جناح راست 
ار  بسیاری  است.  بود ه  موثر  آنها  فروشی  است، گناه  بیرون می آید  
فمینیست ها که متوجه هستند  احساسات جنسی آنها با اید ه ال های 
نو-ویکتوریائی د ر تناقض است د ر سرد رگمي  و سکوت عذرخواهانه 
نتیجه  این  به  بی سرو صد ا  هم  زن  هزاران  بد ون شک  فرورفته اند . 
است  فمینیسم  ]نو-ویکتوریائی[  اید ه ال  این  اگر  که  رسید ه اند  
پس فمینیسم هیچ ربطی به آنها ند ارد . نتیجه بی عالقگی، فساد  و 
چند د ستگی عمیق د امنه د ار د ر جنبشی است که با د شمنی مصمم 

روبروست که موجود یتش را تهد ید  می کند .

استثمار  کرد ن  ریشه کن  هد فش  که  فمینیستی ای  جنبش 
نمی تواند   است  جنسی،  استثمار  چارچوب  این  د ر  و  سکسیستی، 
گرفته  ناد ید ه  را  باشند   د گرجنسگرا  اینکه  برای  زنان  انتخاب 
از  بسیاری  د گرجنس گرائی،  تفوق  وجود   با  کند .  ازسربیرون  و 

نیستند   مجبور  آنها  که  کرد ه اند   قبول  و  د اد ه اند   تشخیص  زنان 
و  د ارند (  وجود   هم  د یگری  انتخاب های  )که  باشند   د گرجنس گرا 
انتخاب کرد ه اند که منحصرا و یاد رد رجۀ اول د گرجنس گرا باشند . با 
انتخاب آنها آزاد ی جنسی خود  را اعمال می کنند . و این امکان وجود  
د ارد  که انتخاب آنها )برخالف آنی که مخالفانشان مطرح می کنند ( 
انتخابی که تحت تاثیر امتیازات د گرجنس گرائی است نبود ه باشد . 
که  استثماری  میزان  با  مقایسه  د ر  د گرجنس گرائی  امتیازات  اکثر 
تجربه  د گرجنس گرایانه  روابط  چارچوب  د ر  است  ممکن  زن  یک 
از  بسیاری  د ارند .  وجود   هم  استثناهائی  اما  می بازند .  رنگ  کند  
تماس  از  که  چون  باشند   د گرجنس گرا  می کنند   انتخاب  زنان 
زنانۀ  جنسیت  فمینیستی  جنبش  می برند .  لذت  مرد ان  با  سکسی 
همجنس گرایانه را غنا بخشید ه و ابعاد  جد ید ی به آن افزود ه است 
و د لیلی وجود  ند ارد  که نتواند  برای د گرجنس گرائی هم این کاررا 
بکند . زنان د گرجنس گرا باید  بد انند  فمینیسم یک جنبش سیاسی 
است که انتخاب های آنها را رد  نمی کند  و د ر عین حال برای چالش و 

مقابله با تفوق جنسی مرد ان بر زنان چارچوب ارائه می کند . 

د ارند   باور  هستم(  آنها  از  یکی  هم  من  )که  فمینیست ها  برخی 
جنبش فمینیستی تالش می کند  تا هنجارهای مخرب جنسی را به 
منظور پایان بخشی به استثمار جنسی تغییر د هد . اما اگر به مرد م 
آموزش د اد ه شود  که آنها مجبورند  میان جنسیت هائی که د ر رقابت 
د گرجنسگرائی  و  همجنس گرائی  روشن ترینشان  )که  یکد یگرند   با 
هستند ( یکی را انتخاب کنند  و خود  را با توقعاتی که از انتخابشان 
تغییر  برای  فمینیستی  مبارزه ی  این  د هند ،  تطبیق  د ارد ،  رواج 
است  بعد ی  چند   و  متنوع  جنسی  تمنای  خورد .  خواهد   شکست 
 " ند رت  به  می کنند   مطرح  غالب  هنجارهای  که  آنچه  به خالف  و 
آزاد یخواهانه  بر سکسوالیتۀ  است. نظریه ی مبتنی  انحصارجویانه" 
همه ی  یا  و  مرد ان،  تمامي   برای  را  بد نشان  که  نمی گوید   زنان  به 
زنان، قابل د سترس بد انند . بلکه به سکسوالیته ای بها می د هد  که بنا 
بر طبیعت د رونی رابطه ی کنش و واکنشی مناسب فرد  "گشود ه" 
یا "بسته" است. د ر اید ۀ گزینش جنسی این فرض نهفته است که 
هر فرد  از هر جنسیتی که شخص برای رابطه ی جنسی برمی گزیند  
اید ه  این  باشد .  او  تن  به  د ستیابی  خواهان  مانع  بد ون  می تواند  
چارچوب  د ر  می کند .  ترویج  را  ابزاری  استفاد ه ی  نگاه  که  ایست 
ابزار  به  تبد یل  را  زنان،  بخصوص  همه،  اید ه  این  د گرجنسگرائی 
جنسی می کند . با توجه به ناهمسانی قد رتی که به وسیلۀ سیاست 
سکسیستی ایجاد  می شود  احتمال این می رود  که "هر" مرد ی برای 
نزد یکی به یک زن به او پیشنهاد اتی بد هد  چرا که به مرد ها آموزش 
د اشته  د سترسی  تمامی زنان  تن  به  باید   کنند   فکر  که  شد ه  د اد ه 
که  خواهد شد   د گرگون  وقتی  سکسوالیته  به  نگاه  نوع  این  باشند . 
کد ها و برچسب هائی که تمنای جنسی را از ویژگی و خاص بود نش 
تهی می کنند  تغییر کنند . استفن هیث د ر کتاب "وسواس جنسی" 

این موضوع را چنین خالصه می کند :
ارتباطات  برای  نو  قالب هائی  که  می یابد   پایان  زمانی  استثمار 
آزاد ند ؛  مرد ان  و  زنان  آن  چارچوب  د ر  که  شود   ساخته  اجتماعی 
خارج از هرگونه ابزار سازی جنسیتی، بد ور از خشونت و بیگانگی 
اینکه  از  بد ور  نام هویت جنسی،  به  مباد له  و  و ستد   د اد   از  ناشی 
هویت جنسیت به این یا آن سمبل و تصویر وابسته شد ه باشد ، بد ور 

از این یا آن هنجار جنسی، بد ور از این "چیز": "سکسوالیته".

گرچه بسیاری اززنان د ر جامعه برچسب "د گرجنس گرا" می خورند ، 
ولی آنها تمنای جنسی محد ود ی برای مرد ان احساس می کنند ؛ به 
خاطر استثمار جنسی، به خاطر تفوق نرینه که این تمنا را منحرف و 
تخریب می کند . این نشانگر شد ت استثمار جنسی است که از جانب 
مرد ان به زنان تحمیل میرشود . این استثمار برای زنان مشکل زاست 
و مانع می شود  که بتوانند  د ر باره کنش و واکنش های جنسی مثبت 
با مرد ان نظر د هند . زنان فمینیست د گرجنس گرا به طور روزافزونی 
مشخص"  مرد   "یک  با  تا  می کنند   انتخاب  آنها  که  می کنند   تاکید  
ارتباط د اشته باشند . اگر از این انتخاب این برد اشت شود  که آنها 
هستند ،  پذیرا و خوشامد گوی هر پیشنهاد ی از جانب "هر مرد ی" 
چنین  است.  د گرجنس گرائی  برتری گرائی  از  مظهری  د یگر  این 
تاکید ی حمله به د گرجنس گرائی اجباری است که حق زنان برای 
ارزشیابی و انتخاب شریک مرد ی که وجود  آنها را به شیوه ای مثبت 
انتخاب،  حق  بر  پافشاری  با  می کند .  نفی  می کند   تایید   و  حمایت 
زنان این اید ه را که جنسیت زنانه وجود  د ارد  تا نیازهای جنسیت 
نرینه را برآورد ه کند  به چالش می کشند . تالشهای این زنان مبارزه 
برای پایان بخشید ن به استثمار جنسی را تقویت می کند . حق زنان 
برای انتخاب باید  به تمامی پروسه ی کنش و واکنش های مابین افراد  
ویژگی بخشد . هر چه زنان و مرد ان بیشتری بر ویژگی و خصوصیت 
سکسوالیته  رایج  مفهوم  کنند ،  پافشاری  خود   جنسی  تمنای 

کمرنگ ترخواهد  شد . 

د گرگونی ای که بد ون شک همزمان با پیشرفت مبارزه برای پایان 
افراط  و  وسواس  کرد   خواهد   ظهور  جنسی،  استثمار  به  بخشید ن 
بد ین  این ضرورتا  را کاهش خواهد  د اد . و  با سکسوالیته  رابطه  د ر 
این  کرد .  خواهد   پید ا  کاهش  جنسی  فعالیت  که  نیست  معنا 
آن  د ر  که  جامعه ای  د ر  سکسوالیته  اهمیت  از  که  معناست  بد ین 
سکسوالیته منحصرن د ر خد مت نگاهد اشت نابرابری جنسی، تفوق 
نرینه وفرهنگ مصرفی بود ه و سرخورد گی جنسی توجه را از نیاز 
به انقالب اجتماعی منحرف می کند ، خواهد  کاست. همانطوری که 

استفن هیث نظر می د هد :

مسئله و وظیفه مهم همیشه انقالب اجتماعی است. د ر این رابطه 
د رون  د ر  آزاد یبخشی  به جنسیت ضرورتن هیچ عنصر  امتیازد هی 
خود  ند ارد ؛ د رواقع ]جنسیت[، د رغیبت پروسه هائی موثر برای ایجاد  
د گرگونی، به آسانی به عنوان عنصری که جامعه با رشد  و تکیه بر 
از  و  می گیرد .  قرار  استفاد ه  مورد   را تضمین می کند ،  نظم خود   آن 
این طریق تبد یل به مکان و اید ئولوژی ای برای بازد اری "انقالب" و 

"آزاد یبخشی" می شود . 

اگر قرار است استثمار جنسی ریشه کن شود ، تالشهای فمینیستی 
برای تولید  و گسترش یک تئوری سیاسی جنسیتی باید  اد امه پید ا 
کنند . اما ما باید  به یاد د اشته باشیم که مبارزه برای پایان بخشید ن 
به استثمار جنسی فقط جزئی از مبارزه ای وسیع تر برای د گرگونی 

جامعه و ایجاد  نظم اجتماعی جد ید  است. 

  

 

یک جنبه از الگوهای جنسی موجود  این 
جنسی  فعالیت  "باید "  افراد   که  است 
از  منصه ای  "باید "  این  باشند .  د اشته 
سرکوبگری جنسی است. مبلغان آزاد ی 
جنسی به طور تلویحی عنوان می کنند  که 
کیفیت  مورد   د ر  نگرانی ای  د ل  که  آن 
آزاد ی  یا  ند اشته  خود   جنسی  زند گی 
د چار  نیست  خواهان  را  بیشتری  جنسی 
جنسی  نظر  از  یا  بود ه  روانی  نابسامانی 

سرخورد ه است. 
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گزید ه ایی از کتاب مارکسیسم و فمینیسم 
گرد آوری و ترجمه: نسیم روشنایی 

نسیم روشنایی د ر مقد مه ی کتاب مارکسیسم و فمینیسم توضیح می د هد که هد ف از 
گرد آوری این مجموعه، ارائه ی مختصر رویکرد هایی د ر جنبش فمینیستی است که نقش 

جامعه ی طبقاتی، کار و شیوه ی تولید و د ر حال حاضر سرمایه د اری را نیز د ر تحلیل 
و استراتژی مبارزه د ر نظر می گیرند و اید ه ی مارکسیسم را به فمینیسم پیوند می زنند. 

مقاله ایی که برای د رج د ر این شماره ی آوای زن برگزید ه شد ه بخش پایانی از فصل اول 
کتاب است، از نظریات آن فرگوسن )Ann Ferguson( که به مسئله ي نژاد ، طبقه و 

تحلیل فمینیستی میان حوزه ای مربوط می شود. 

 نژاد ، طبقه و 
تحلیل های فمینیستی 

میان حوزه ای 

انضمامي "میان حوزه ای"  گسترش  به  معاصر  فمینیستی  نظری  مباحث  از  بسیاری 
جنسیت،  به  می کوشند   که  د ارند   تمایل  خاصی  موضوعات  تحلیل های  از  "ترکیبی"  و 
این که  نژاد  و سکسوالیته د ر زمینه ی جهانی، تأکید  یکسانی د اشته باشند  بد ون  طبقه، 
اولیه ی  مباحث  د ر  که  ماتریالیست،  یا  راد یکال  لیبرال،  مانند   بند ی هایی  د سته  با  را  خود  
فمینیستی د سته بند ی می شد ، تعریف کنند . )cf. work by Davis 1983; Brewer 1995 ؛ 
Crenshaw 1997; Stanlie and James 1997; Anzaldua; Hooks 1984, 2000(. با وجود  

 ، زنان  د رباره ی  آثارشان  قومی د ر  و  نژاد ی  موضوعات  بر  بسیاری  تأکید های  می توان  این، 
طبقه و کار یافت. برای مثال، برور )Brewer( نشان می د هد  که زنان طبقه ي کارگر سفید  
و امریکایی افریقایی، به عنوان نیروی کار، از لحاظ نژاد ی از هم مجزا می شوند  و از نظر 
تاریخی همه ی تغییرات د ر ساختار شغلی به حفظ و ابقای این تقسیم نژاد ی کار گرایش 
راد یکال فمینیست ها، نسبت  برخی  و  رنگین پوست  زنان  استد الل می کند  که  د ارد . هوکز 
بیشتر  می نامد ،  فمینیست اصالح طلب"   " را  آنها  او  به سفید پوست ها و فمینیست هایی که 

.)Hooks 2000(  به مباحث طبقه و کار حساسیت نشان می د اد ند
طبقه ي  اجتماع،  جنسیت،  بین  ارتباط  د رباره ی  نظری  کلی  مباحث  د ر  فرضیات  پیش 
اقتصاد ی و کار، معموال مشخص کنند ه ی هر یک از این د سته بند ی های هستند  که برخی 
 )Tokarczyk( از متفکرین استد الل کرد ه اند  که مباحثی پیچید ه اند . برای مثال، تکارزایک
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د رباره ی  عالی  بسیار  مجموعه ای  آکاد مي )1993(  د ر   )Fay( فی  و 

زنان طبقه ی کارگر د ارند  که د ر آن شرکت کنند ه های مختلف از 
موقعیت های گنگی صحبت می کنند  که د ر آن خود  را با برخاستن از 
کشف  شد ن  آکاد میک  عضو  و  فقیر  خانواد ه های  زمینه های  پیش 
طبقه ی  اعضای  از  هنوز  آنها  آیا  که  است  این  مسئله  یک  کرد ند . 
کارگرهستند  یا اگر این طور نیست، آیا آنها با ترفیع خود  به طبقه ی 
متوسط، به خانواد ه های پرولتر خود  خیانت کرد ه اند . د یگر این که، 
یا  مرد ان  به  نسبت  زنان،  و  متفکران  کارگران،  عنوان  به  آنها  آیا 
زنانی که از آغاز جزء خانواه های طبقه متوسط به باال بود ند ، همان 
جایگاه را د ر آکاد می د ارند . ریتا می بروان )Rita Mae Brown( د ر یکی 
از مقاله های قد یمی اش د رباره این موضوع استد الل کرد ه است که 
تحصیل و مقام آکاد میک ، خود به خود ، هویت زنان طبقه ی کارگر 
را تغییر نمی د هد ، این امر تنها بر ارتباط فرد  با محصولی که تولید  
اولیه ی  فرضیات  پیش  فرد ،  رفتار  به  بلکه  نیست،  مبتنی  می کند ، 
 Brown( شخص نسبت به زند گی و تجارب کود کی فرد  مبتنی است
1974(. تکارزایک و فی، تعریفی از " طبقه" ارائه د اد ند  که د ر آمریکا 
نسبتا مبهم است و تعریف فلسفی استاند ارد ی را بر مبنای شرایط 
الزم و کافی برای عضویت د ر طبقه ی کارگر ارائه کرد ند ، آنها گروهی 
از  مانند  مشاغلی   ، کرد ند   تهیه  را  نمونه های مشاغل  ویژگی های  از 
لحاظ جسمانی سخت و طاقت فرسا، تکراری و خطرناک هستند ، و 
د رکل، مشاغلی که خود مختاری کارگران را بسیار محد ود  می کند  و 
عموما د ستمزد هایشان بسیار ناچیز است و نامنظم پرد اخت می شود  
و یا اصال پرد اخت نمی شود . نمونه های مشاغل طبقه ی کارگر که آنها 
ارائه کرد ند  چنین بود : پیشخد مت های زن، کلفت های زن، چوب برها، 
زنان  سراید ارها و پاسبان ها. سپس آنها توضیح د اد ند  که اصطالح " 
است  زنانی  شامل  کرد ه اند ،  مطرح  که  د انشگاهی"  کارگر  طبقه ی 
که پد ر و ماد رهایشان چنین مشاغلی د ارند  و این زنان اولین نسل 
 Tokarczyk( اند   رفته  کالج  به  که  هستند   خانواد ه هایشان  د ر 
می کنند   استد الل  که  کسانی  با  فی  و  تکازاریک   .)and Fay: 5
فرد   کنونی  موقعیت  توسط  خانواد گی  خاستگاه  است  ممکن  که 
انجام  راستی  به  مخالف اند :  شود ،  مغلوب  کار  اجتماعی  تقسیم  د ر 
کاری تخصصی و به د ست آورد ن د رآمد ی خوب، قاد ر نیست هویت 
فرد  شکل یافته، ریشه  طبقاتی فرد  را که د ر "طبقه ی خانواد گی" 

 .)cf. Ferguson 1979(  کن کند
آرگوسن )1979, 1989, 1991( برای نظریه پرد ازی ارتباط مسئله زای 
سه  کم  د ست  که  می کند   استد الل  اجتماعی  طبقه ی  و  زنان  بین 
متغیر مختلف وجود  د ارد  یعنی: کار فرد ی، خانواد ه ی پد ری، واحد  
اقتصاد ی خانوار کنونی، که طبقه ی اقتصاد ی- اجتماعی خاص یک 
فرد  را بازگو می کنند . برای مثال یک زن ممکن است د ر د و سطح 
کار کند : به عنوان یک پرستار کود ک )کارگری از طبقه ي کارگر( 
و همچنین به عنوان عضوی از خانواد ه، وقتی که او کار خانه د اری، 
البته د ر صورتی که شوهرش  انجام می د هد ،  را  ماد ری و بچه د اری 
سرمایه د اران  طبقه ي  بورژوا،  )خرد ه  باشد   ثروتمند   پیمانکار  یک 
کوچک(. به ویژه اگر خانواد ه ي آن زن از اعضای طبقه ی متوسط 
متخصص هستند  )زیرا می گوید  پد ر و ماد رش د ر د انشگاه تحصیل 
طبقه ی  یا  کارگر  طبقه ی  عضو  است  ممکن  زن  این  کرد ه اند (، 
به  این گونه تصور کند ،  را  متوسط د ید ه شود  و خود ش هم خود  
این ترتیب آیا خود  او و د یگران، مناسبات کنونی کار مزد ی او را 

شرایط  این  د ر  که  را  فرد ی اش  اقتصاد ی  )طبقه ي  می کنند   تأیید  
طبقه ی کارگر است( و یا د رآمد  خانه د اری اش ) طبقه ی متوسط( و 

یا خانواد ه ی پد ری اش ) طبقه ی متوسط( را تأیید  می کنند . 
خانه د ار  زنان  اقتصاد ی  طبقه ی  د ر  موجود   ابهام  با  والبی  سیلویا 
می کند   اد عا   )1984( د لفی  بر خالف  و  د ارد   کار  و  سر  مزد   بد ون 
هستند   خانه د اری  زنان  مربوطه،  اقتصاد ی   – جنسی  طبقات  که 
زنان  تمام  شامل  این  و  می برند   سود   آنها  کار  از  شوهران شان  که 
نکنند   چه  و  کنند   د ریافت  خانگی  نمی شود ، چه خد مات  مرد ان  و 
زنان  تمام  که  د لفی  موضع  این  از  والبی  )Walby 1990(. هرچند ، 
تمام  می کند ، چون  می د هد ، حمایت  قرار  طبقه ی جنسی"   " د ر  را 
هد ایت  پد رساالری  ماد ری  و  همسری  نقش های  به  که  زنانی 
می توان  مزد   بد ون  خانه د اری  سبب  به  که  هستند   زنانی  می شوند ، 
آنها را استثمار کرد . د ر این شرایط، زن خود  را به عنوان عضوی از 
طبقه ی جنسی"، و بنابراین خود   چهارمین طبقه می بیند ، یعنی " 
را د ر نظام سرمایه د اریِ پد رشاهی، به عنوان یک کارگر زن د ر کار 
مزد ی و یک خانه د ار بی مزد  د ر شیفت د وم کاری د ر خانه اش، فرد ی 
استثمار شد ه می بیند  ]4[، و بنابراین، این یک ماهیت مسلم و معین 
است.  آمد ه  د ست  به  که  است  اجتماعی  هویت  یک  بلکه  نیست، 
چنین هویتی معمولن از طریق سازماند هی سیاسی و ائتالف با زنان 
از  می گیرد .  انجمن هایشان شکل  و  خانه ها  د ر  و  کار  محل  د ر  د یگر 
این د ید گاه، مفهوم طبقه ی جنسی، عینا با مفهوم معرفت شناختی 
فمینیستی استند  پوینت )standpoint( قابل مقایسه است: این 
مفهوم یک هویت یا د ید گاه معین و مسلم نیست بلکه تحت شرایط 

واقعی کسب می شود . 
بیشتر  د ر   )Maxine Molyneux( )1984( مولینوکس  ماکسین 
طبقه ی  بین  شد ن  قائل  تفکیک  اهمیتِ  د رک  برای  مقاالت اش 
اقتصاد ی و جنسی استد الل می کند  که به طور مطلق، هیچ "منافع 
کند ،  متحد   سیاسی  مبارزه ای  د ر  را  زنان  باشد   قاد ر  که  زنانه ای" 
وجود  ند ارد . به جای آن، فرضیه ی او این است که زنان هم "منافع 
کابرد ی جنسیتی" د ارند  و هم "منافع استراتژیکی جنسیتی". منافع 
تقسیم  واسطه ی  به  زنان  که  هستند   منافعی  جنسیتی  کاربرد ی 
جنسی کار آن را گسترش می د هند  که آنها را د ر برابر کار پرورشِی 
حمایت از رفاهِ جسمي  و روانی فرزند ان، همسران و اعضای خانواد ه 
با پرستاری کرد ن، مسئول و جوابگو می سازد . آنها به واسطه ی منافع 
کاربرد ی جنسیتی، د رک زنانه ی خود  را از منافع شان به عنوان یک 
زن د ر مقابل خانواد ه، به حمایت از جنبش های عاِم زنان برای غذا، 
آب، کود کان و تأمین اجتماعی، گره می زنند  و حتی برعلیه خشونت 
د ولت که آنها را به منافع اقتصاد ی طبقاتی ِخانواد ه هایشان متصل 
ممکن  جنسیتی  استراتژیکی  منافع  برعکس،  می ایستند .  می کند ، 
اقتصاد ی طبقاتی تقسیم شد ه، متحد   با د یگر منافع  را  است زنان 
کند ، این منافع مانند  حقوق علیه خشونت فیزیکی مرد انه و حقوق 
تولید  مثل هستند  که زنان را واد ار می کنند  تا به عنوان یک طبقه ی 

جنسی، سلطه ی مرد انه را از بین ببرند . 
مولینوکس تمایز بین منافع جنسیتی کاربرد ی و منافع جنسیتی 
زنان  مرد مي  جنبش  بین  تفاوت  د رک  برای  را  استراتژیکی 
کارگران  برای  اقتصاد ی  عد الت  مطالبات  بر  که  نیکاراگوئه  د ر 
پرورش،  و  آموزش  مانند   مالکین  طبقات  مقابل  د ر  کشاورزان  و 
بهد اشت، د رمان و مراقبت از ماد ران، آب آشامید نی، غذا و مسکن 

الزام  قانونی،  جنین  بر سقط  که  فمینیستی  و جنبش  بود   مبتنی 
مجرد   ماد ران  از  و حمایت  فرزند ان  هزینه ی  پرد اخت  برای  پد ران 
و حقوقی علیه تجاوز و خشونت خانگی مبتنی بود ، به کار برد . او 
و د یگران از تمایز بین منافع جنسیتی کاربرد ی و استراتژیک برای 
مشخص کرد ن تنش بین جنبش مرد می زنان و جنبش فمینیستی 

د ر امریکای التین استفاد ه کرد ه اند.
 .Molyneux 2001; Alvarez 1998; Foweraker( )1998( 

 )Anna Jónasdóttir( )1988, 1994( جوناسد وتیر  آنا  عالوه،  به 
نقد ی  عنوان  به  زنان  منافع  مختلف  الگوهای  بین  مشابهی  تمایز 
جوناسد وتیر  د اد .  توسعه  را  سیاست  گروهی  منافع  پاراد ایم های  از 
یک  د یگر،  زنان  برای  د اد ن  رأی  د ر  زنان  که  می کند   استد الل 
زنان،  سیاسی  پارلمان های  و  احزاب  د ارند ،  مشترک  قانونی  منفعت 
مطالبات برابری جنسیتی و د یگر مکانیسم هایی که به زنان فرصت 
اینکه  می د هد  صد ای سیاسی مشترک خود  را گسترش د هند ، ولو 
محتوای منافع شان، نیازها و اولویت های خاصی باشد  ممکن است به 
واسطه ی نژاد  و طبقه ی اقتصاد ی د ر بین د یگران تغییر یابد . تمایز 
او و تمایزی که مولینوکس مطرح کرد ، با مقایسه و سنجش الگوهای 
مختلف توسعه ی اقتصاد ی که توسط نظریه پرد از فمینیست بانک 
جهانی، کارولین موسر )Carolyn Moser( )1993( ارائه شد ، نیازهای 
جنسیتی کاربرد ی را د ر مقابل نیازهای جنسیتی استراتژیکی و نه 
اخیرا  است.  د اد ه  تغییر  تاحد ی  استراتژیکی،  و  کاربرد ی  منافع 
علی   ،)Mohanty( )1997( موهانتی  توسط  جوناسد وتیر  تمایزات 
کار  به  حوزه ای  میان  تفاوت های  بر  مد رنیست ها  پست  تأکید   رغم 
می تواند   که  شد ه  جنسی  کار  د ر  زنان  اشتراک  از  تا  است،  رفته 
برای  تا صد ای سیاسی مشترکی  بسازد   بینا طبقاتی  یک شالود ه ی 
زنان مطالبه کند ، د فاع و حمایت می کند : یک فمینیسم فراملی که 
مطالباتی برای بازنمایی سیاسی زنان می سازد  و این پلت فرِم حقوق 
انسانی زنان به عنوان زن و کارگر را توسعه می بخشد . با این حال، 
کشمکش بین طبقات اقتصاد ی زنان که بر منافع شان، نیازهایشان و 
یا منافع جنسیتیِ خیالی/ استراتژیکی شان استوار است هنوز وجود  
مرد می برای  جنبش های  توسط  باید   همیشه  منظور  بد ین  و  د ارد ، 
عد الت اجتماعی ای که مشمول مسائل زنان نیز می گرد د ، عینا وارد  

مذاکره شود . 
اجتماعی  طبقه ی  مشکل زای  ماهیت  به  راجع  د یگر  د ید گاه 
مطالعات  می یابد ،  ارتباط  زنان  با  که  گونه ای  به  اقتصاد ی   –
هنوز  چگونه  طبقاتی  تضاد های  می د هند   نشان  که  هستند   تجربی 

آنها  وقتی  مثال  می کنند ،  مهمی ایفا  نقش  زنان  روزانه ی  زند گی  د ر 
خود  را با زنان یا مرد ان و زنان د یگر می سنجند  یا مقایسه می کنند ، 
حتی اگر مفهوم "طبقه ي کارگر"، "طبقه ی متخصص" یا "طبقه ی 
را به کار نبرند . بسیاری نشان د اد ه اند  که خود  مفهوم  سرمایه د ار" 
طبقه د ر پیشنیه ی ایاالت متحد  مبهم و گیج کنند ه است، اما با این 
حال، تضاد های طبقاتی، هنوز، به سبب محد ود یت های ساختارهای 
اقتصاد ی مختلف وجود  د ارند  و اجرا می شوند  و برای برخی نسبت به 
 Barbara( ارنریچ  باربارا  د یگران به شیوه ی متفاوتی عمل می کنند . 
Ehrenreich( )1979( د ر مقاله ای کالسیک چنین استد الل می کند  

مد یر،   – متخصص  طبقه ی  ظهور  علت  به  طبقاتی،  ابهام  این  که 
ایجاد  شد ه که هم مشترکا برخی منافع طبقه ی سرمایه د ار را د ارد  
و هم برخی منافع طبقه ي کارگر را. مطالعات تجربی ای نیز انجام 
شد ه است که نشان می د هند  که د ر میان زنان هنوز تضاد  طبقاتی 
وجود  د ارد  و هر چند  به شیوه های غیر مستقیم، اما عمل می کند . 
ارنریچ د ر سال ) 2001( با اتخاذ شرایط زند گی ماد ی زنان فقیر، 
مطالعه ایی تجربی د رباره زند گی زنان کارگر که د ستمزد های بسیار 
متفاوت  کامال  شیوه ای  به  را  موضوعات اش  و  د اد   انجام  کمی د ارند  
از مسائلی که از سوی زنان طبقه ی متوسط و مرفه ناد ید ه گرفته 
می شد ، قالب بند ی کرد . د ایان ری )Diane Reay( )2004( مطالعه ای 
تجربی د رباره ی زنانی انجام د اد  که د ر خانواد ه هایی به د نیا آمد ه و 
بزرگ شد ه بود ند  که کار ید ی می کرد ند  و ارتباط شان را با مد رسه 
رفتن بچه هایشان بررسی کرد  و پی برد  که آنها از استد اللی استفاد ه 
به  د سترسی  امکان  و  طبقاتی  اختالف های  رابطه ی  که  می کنند  
این  اگر  حتی  می کند ،  تصد یق  را  شغلی  امکان های  و  تحصیل 
مسئله به خود ی خود  توسط طبقه مشخص نشد ه باشد . به همین 
)Julie Bettie( )2000( یک گفتمان تحلیلی مؤثر  بتی  نحو، جولی 
د بیرستان های  آموز  د انش  زنان  که  د اد   انجام  شیوه ای  د رباره ی 
امریکای التین، اختالف طبقاتی خود  را از طریق مفاهیمی مانند  " 
د ختر بچه"، " بلوک سیمانی" و " آشغال" به خود  یا همساالن شان 
نسبت می د هند . ماد امی که "طبقه" هرگز با نام خود ش عنوان نشود ، 
طبقه ی  د ختران  از  را  متوسط  طبقه ی  د ختران  د سته بند ی ها،  این 
از  د هند ه ای  نمایش  شاخص های  توسط  فقرا  مطالبات  یا  کارگر 
قبیل لباس، گفتار، محیط زند گی شخص و موفقیت تحصیلی جد ا 
می کند . تجربیات بلوغ زنان طبقه ی کارگر د ر مجموعه ای که توسط 

تی )Tea, 2003( تنظیم شد ه، ارائه شد ه است. 
کار  و  طبقه  زنان،  بین  رابطه ی  د رباره ي  تجربی  و  نظری  مباحث 
ستم  و  مرد انه  سلطه ی  نظریات  برای  مناسبات  این  د اللت های  و 
اجتماعی،  سلطه ی  د یگر  سیستم های  برای  همچنین  و  زنان  بر 
قد رت  و  نقش  پژوهش های جنسیتی،  و  نظریات  مهم  منابع  توسط 
تاریخ، جامعه شناسی،  د ر  نیز  و  و مطالعات جنسی  زنان  حیطه ی 
انسان شناسی و علم اقتصاد  د نبال می شود . همچنین این مباحثات، 
نظریه ي  و  متافیزیک  شناسی،  معرفت  مهمی برای  د اللت های 
سیاسی د ر د انش فلسفی و د رنتیجه د انش های د یگر د ر علوم انسانی 

و اجتماعی د ربرد ارند . 

برای تهیه  ی کتاب و د سترسی به زیرنویسها و لیست کتابها از 
طریق آوای زن با مترجم تماس بگیرید.

 زنان هم "منافع کابرد ی جنسیتی" د ارند  و هم 
"منافع استراتژیکی جنسیتی". منافع کاربرد ی 
واسطه ی  به  زنان  که  هستند   منافعی  جنسیتی 
تقسیم جنسی کار آن را گسترش می د هند  که 
آنها را د ر برابر کار پرورشِی حمایت از رفاِه 
اعضای  و  همسران  فرزند ان،  روانی  جسمي  و 
و جوابگو  مسئول  پرستاری کرد ن،  با  خانواد ه 

می سازد .
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شعري براي تنهایي
 مرد م جهان

ب
مثل بمب
مثل برنج

مثل باروت

رویاي د ریا د اشت ماهي
رویاي د ریا د اشتم من

کابوس مرد اب را تاب آورد 
کابوس مرد اب را تاب آورد م

به خرد ه ناني قناعت کرد 
قناعت کرد م

تو بود ي که تاب نیاورد ي.
د ر خواب بود م

کابوس بود  خواب هایم
د ر خواب به من تازیانه زد ي

تو آغاز کرد ي
با بمب و

برنج
و باروت

گرسنه بود م من
گرسنه بود م من

پابرهنه
سرگرد ان

د ر کوچه ها مي گشتم
مي گشتم

ویران بود م من
ویران

از ویراني کود کانم
از ویراني زنانم

مرد انم را پیش از آن برد ه بود ي
بازگشتني د ر کار نبود 

نه حتا
پیراهني براي بویید ن
چرا صلح نمي خواستم

مي خواستم
ستیزه جو نبود م من

صلح مي خواستم
و گوشه اي از خاک جهان را

- کوچک –
براي آن که بیاسایم

و چهره ها را مرور کنم
تار و د رهم بود  تصاویر

- تصویرها پیش از این سوخته بود 
سوزاند ه بود ي شان تو –

به کابوس رضایت د اد ه بود م
به اند ک
به اند ک

به ذره
به قطره

تا فقط باشم
نگذاشتي

...
خواب بود م

و به یاد  مي آورد م
آن د شت گسترد ه ي خاموش را

به یاد ش مي آورد م
د ست هایش را
چشم هایش را

نگاهش را
کود کي ها

و نوجواني هایش را
مشق ها و کتاب هایش را

پایان نامه اش
تکه تکه شد ن

بر روي مین هاي کاشته ي تو بود 

تو مین کاشتي
که مرا د رو کني

کرد ي.
بي د ست

بي پا
زخمي و د ل شکسته بود م،

اما
نگفتم.

نه گفتم
“آري”

و نه گفتم
“نه”

هیچ نگفتم
خوش نبود م  اما
ساد ه بود م من

راضي بود م به بود ن
به یک “د م”

به یک “بازد م”
سینه پر مي کرد م

از بوي گه
و

باروت
چکمه ها
چکمه ها
چکمه ها

قهقهه ي سربازان
و باغ هاي ویران.

راضي بود م
به بود ن

تو رضایت ند اد ي
صد ا سر ند اد م

حنجره ام با خود  گفت:
“ساکت ... هیس”

بسته شد .
د ست هایم به خود  گفتند :

“ساکت ... هیس”
ساکن ماند ند .

پاهایم به خود  گفتند :
“ساکت... هیس”

ایستاد ند .
تو اما

نماند ي
نایستاد ي

زد ي
زد ي
زد ي

به تنهایي ام شلیک کرد ي
به سکوتم شلیک کرد ي.

من
نه جنگ مي خواستم

و نه غرش توپ و تانک هاي ترا
مي خواستم

د ر زمین کوچکم
رشد  جوانه هایم را

نظاره کنم
تو نگذاشتي.

...
مرد ي که مي گذشت

مي توانست
آري

مي توانست
همان نجات د هند ه ي د ر راه باشد 

جوشش چشمه ي زالل بود  خند ه هایش
- نه ناجي همه ي زمین

نجات د هند ه ي تنهایي ام –
پستان هایم را کشتم اما

که نخواهند 
پستان هایش را کشت

که نخواهند 
لب هایم را کشتم

که نبینند 
وسوسه ي آن چشم ها و لب ها را

خوابشان کرد م

با الي الي ترس
خوابشان کرد م

مي خواستم
مي خواست
مي توانست

رویایي بسازد 
از کابوس هایم

تا حضور مرگ را آسان کند 
که د هانم د یگر
از بیم و هراس

گس نباشد 
نتوانستم
نتوانست.

...
د ر مید ان نبود 

نشسته بود 
با گیالس شرابي د ر د ستش

و د رخت الغري
د ر تیررس نگاهش.

د ر مید ان نبود 
نه جاسوس
نه قهرمان

با بمب
و برنج

وباروت
بر سرش فرود  آمد ي
به نیمکتي د ر خیابان

راضي بود 
د ست ها د ر زیر سر
چشم ها بر آسمان

ستاره مي شمرد 
د ر انتظار معجزه ي خواب

نگذاشتي
به کم رضایت د اشت

و تو
نگذاشتي

ساکت بود 
د ر کوچه

د ر خیابان
د ر مید ان

صد ا ند اشت
ساکت بود 

زبان د اشت
اما د ر کام

شمشیري ش نبود 
حتا د ر نیام

تو از زبان د ر کام هم ترسید ي
مي رفت

نمي گفت
زمزمه نمي کرد 

سوت هم نمي زد 
سر به زیر

بي رویا
بي کابوس

از مجسمه ي تو بي جان تر

نگذاشتي اما
نگذاشتي

تو نگذاشتي
زد ي
زد ي
زد ي.

...
مي ترسید 
از چراغ ها

که د یگر روشن نبود ند 
از سایه ها که مي گریختند 

از د یوارها
که فرو مي ریختند 

مي ترسید 
حتا

از شانه هاي من
که پذیراي گریه هایش بود .

صلح مي خواستم من
مي خواستم نمیرم
مي خواستم باشم
د ر همین جهان

د ر همین جهاني که تو
گورستاني سوت و کورش کرد ي.

مي خواستم نفس بکشم
و باشم

مي خواست نفس بکشد 
و باشد 

مي خواستم روي زمین باشم
و تماشا کنم

شوق ماند ن د اشتم من
حتا

د ر مرد اب
و کویر

و تو
نگذاشتي

...
رویاي د ریا د اشت ماهي

رویاي د ریا د اشتم من
کابوس مرد اب را تاب آورد 

کابوس مرد اب را تاب آورد م
تو بود ي

که تاب نیاورد ي
با کسان د یگرت سر جنگ بود 

مرا قرباني کرد ي
به کم رضایت د اد م
به کم رضایت د اد 
و تو راضي نشد ي.

کسي رانکشته بود م
کسي را نکشته بود م

سهل است
که همسایه اي را

به زخم زبان – حتا –
نیازرد ه بود م.

کود کانم
با چشم هاي بي نور

د ر د االن هاي تاریک
فرش زیر پاي ترا بافتند 

زنانم
د ر کلبه هاي کوچک

پیراهن هاي ابریشمین جشن هاي رسمي
ترا د وختند 

مرد انم
براي بي عد التي هاي تو

طاق نصرت بستند 
و د خترانم

چکمه هاي خون آلود ت را
د ر زالل چشمه ها

شستند .
د ر برابرت نایستاد م

د ر ازد حام جمعیت گم شد م
که مرا نبیني

تو گشتي
گشتي
گشتي

و پید ایم کرد ي
و بر گونه هایم سیلي زد ي

تاول هاي کف پایم
مهر تازیانه هاي تو بود 

از بیم د سیسه هایت
شعرهایم را

از عشق
و عد الت
و آزاد ي

تهي کرد م.
خوابید ه بود م
خوابید ه بود م
که با بمب و

برنج
و باروت

خوابم را آشفتي
تو مرا به مید ان فرا خواند ي

حرف من نبود  جنگ
نه جنگ

و نه ارتش
تو سرب د اغ د ر د هانم ریختي

و مرد مانم را
از شهرها
و روستاها

به بیابان هاي بي آب و علف
تاراند ي.
من .....

من ترا از آن پنجره ي رو به جهان د ید م
که مي آمد ي

و ویران مي کرد ي
و مرا

فرزند انم را
و زمینم را

به نام صد ا مي زد ي
خوابید ه بود م من

ساکت بود م

تو بید ارم کرد ي
بي حوصله ام کرد ي

از فریاد  لبریزم کرد ي
حاال
من

با حنجره ام حرف زد م
که فریاد  بزند 

حاال
من

با د ستهایم حرف زد م
که مشت هایش را به بي شرمي تو بکوبد 

حاال
من

با پاهایم حرف زد م
که راهپیمایي کند 

با چشم هایم حرف زد م
که ببیند 

با گوش هایم حرف زد م
که بشنود 

حاال
من

د وباره از تارها و جلبک هاي وحشت بیرون آمد م.
حاال
من

با پستان هایم حرف زد م
که پر از خواهش باشد 
با لب هایم حرف زد م

که د ر آرزوي بوسه بسوزد 
با قلبم حرف زد م
که از امید  پر شود 

حاال من
با همه ي خود م حرف زد م

که وقاحت ترا چاره کند 
که ترا چاره کنم

حاال من
ایستاد ه ام
ایستاد ه ام
ایستاد ه ام

این تو
با بمب
و برنج

و باروت
و این من
با سنگ
و د ست
و اراد ه

اکتبر د وهزار و یک گوتنبرک
از د فتر شعر “د ریا پشت ترد ید هاي توست”

شعر

مینا اسد ی
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 مینا
کتاب کوري رو توصیه مي کنم نوشته ساراماگو؛ معرکه است و به 

 نظرم واقعا حیفه از د ست د اد نش.

جیران
آخرین کتابی که من خود ند م فینالیست جایزه پالنتا بود ه: مرگ 

میان شاعران. به اسپانیایی. امید وارم هرگز به فارسی ترجمه نشه. 
 بووووع!

گیتی
  باغ تروتسکی _ مجموعه د استان های از نویسند گان جهان.

مریم 
 از طرف او، آلبا د سس پد س، ترجمه بهمن فرزانه عالیه.

مهسا
د رحال خوند ن " آناکارنینا" اثر "لئون تولستوی" هستم. باترجمه 
"سروش حبیبی" از انتشارات "نیلوفر"تا اینجا کتاب خوبیه. البته 

می د ونم یکی از شاهکارهای د استانی است. د استان کند  پیش 
می رود . با توصیفات زیاد  و آرام. ولی فکر می کنم کتاب خوبی 

باشه.

 بنفشه
شرحی بر پیشگفتار چنین گفت زرتشت.....پیر ابرسون و ترجمه 

 بهروز صفد ری.

 سانا
”گفتگو د ر سیسیل" رو تموم کرد م از الیو ویتورینی، ترجمه 

منوچهر افسری که کتاب خورشید  د ر آورد ه. قبل از اون هم 
"نون نوشتن" د ولت آباد ی که نشر چشمه د ر آورد ه و و به قول 
خود  آقای د ولت آباد ی، گاهی نوشتن هاشون هست که بی هیچ 

تحریفی به د ست مخاطب رسید ه.

 کتی
رازهای سرزمین من کاری از رضا براهنی رو میخونم.

 فرانک
 ماه عسل پاییزی یه کتاب فوق العاد ه از ابراهیم نبوی.

کتابهای بلقیس سلیمانی رو هم د وست د ارم. رمان بازی آخر بانو 

و خاله بازی و مجموعه د استانهای خیلی کوتاه بازی عروس و 
 د اماد .

میترا
کتابفروش کابلی رو خوند م، نویسند ه ش یک زن نروژی بنام 

اوسنه سه یرستاد  هست، اولش با کمی بی رغبتی خوند م ولی 
وقتی همشو خوند م بنظرم رسید  که کار خوبی بود  ولی الزم 

هست که این کتاب را نه سطحی بلکه عمیق خوند  و بهش فکر 
 کرد .

مریم 
کتاب راز فال ورق از یوستین گورد ر را خوند م)نویسند ه د نیاي 

 صوفي(. نثر ساد ه و رواني د اره و جذاب هم هست.

 آناهیتا
به نظرم هر د ختری باید  »از طرف او« رو بخونه و هر کسی که 

می خواد  زن رو بهتر بشناسه.
 زهره

زند گی د ر پیش رو نوشته ی رومن گاری رو خیلی د وست د اشتم. 
نثر عجیبی د اره و جمالتی که تا مد ت ها به یاد  آد م می مونه.

آناهیتا  
رضا براهنی یه کتاب کوچولو د اره که نه د استانه نه شعر یه 

مقاله طوالنی شاید  به نام»تاریخ مــذکر« اگه گیرتون اومد  از 
 د ستش ند ید .

مرضیه
  قوانین روابط موفق اربارا د ي آنجلیس...

 میترا
تمام تابستان گذشته را اختصاص د اد م به خواند ن اثر برجسته 
کالسیک ایران کلید ر از محمود  د ولت آباد ی، خواند نش را به 

هموطنانم د ر سراسر جهان توصیه می کنم.

 صفورا
 کتاب همه می میرند  نوشته ی سیمون د وبوار....حیفه نخونید ش.

 پوشا
کتاب د ست به د هان:گاهشماری شکستهای نخستین/ پل استر.

میترا الگر

اخیرن د ر فیس بوک به صفحه ای برخورد م بنام "کتاب چی خوند ی؟" د ر این صفحه کتاب خوان های ایرانی، چه از د اخل یا 
خارج کشور د ر مورد  کتاب هایی که خواند ه و یا می خواهند  بخوانند  اظهار نظر می کنند . برایم جالب بود  بد انم زنان چه کتاب هایی 

می خوانند . لیستی از کتاب هایی که زنان ایرانی طبق این صفحه ی فیس بوک می خوانند  جمع آوری کرد  م. تا آنجا که د ید ه ام زنان 
غربی اغلب کتاب های پلیسی، کارآگاهی و جنایی یا به عبارتی اد بیاتی کیوسکی می خوانند . اما این لیست به نظرم نشان می د هد  که 

زنان ایرانی کتاب های خوبی می خوانند ، شما چه فکر می کنید ؟  

 فرانک
د سته گلی برای الجرنون د استان کوتاهی از د نیل کیز. د استانی 

زیبا و تاثیرگذار از زبان چارلی گورد ون که یک عقب ماند ه ذهنی 
است روایت می شود .

 آزی
کشور آخرین ها ...نوشته پل استر را خوند م ...یه جورایی خوب 

 حس می کنم من هم تو کشور آخرین ها زند گی می کنم.

 بهلول
ذوب شد ه ی عباس معروفی. اولین کتابیه که نوشته ولی سال ِ 
پیش اجازه ی چاپ پید ا کرد  و اواخر ِسال هم لغو ِ مجوز شد . 

راجع به یک زند انی تو د هه ی شصته. ولی قبلش "سرزمین ِ 
گوجه های سبز" ِ هرتا مولر رو خوند م که توصیه می کنم.

 مونا
من چهل سالگی از ناهید  طباطبایی رو خوند م نثر روان و ساد ه ای 

 د اره و از تجربه ی یک زن د ر د هه ی چهارم زند گیش می گه.

 سپید ه
د کتر نون زنش را بیشتر از مصد ق د وست د ارد  ، خوب است ، 

 بخوانید .

 فرانک
د ر جستجوي قطعه گم شد ه، آشنایي قطعه گم شد ه با د ایره 

بزرگ، اثر شل سیلور استاین، ترجمه رضي هنرمند .

 عطیه
قشنگترین کتابی که خوند م رمان »کوری« نوشته ژوزه ساراماگو 

بود ه... نثرش فوق العاد ه است.

 سعید ه
کلید ر محمود  د ولت آباد ی یکی از زیباترین کتابهایی است که تا 

 به امروز خواند ه ام.

 هد ا
خود شناسی به روش یونگ بهترین کتاب روانشناسی بعد  از 

وضعیت آخره.......نتیجه اش آد مو حیرت زد ه می کنه.

 سمیه
د فترچه ممنوع، عذاب وجد ان،ذاز طرف او و خالصه هر چی 

کتاب از آلپا د سس پد س ، گیر آورد ید  بخونید  با ترجمه بهمن 
فرزانه، بسیار زیبا د نیای زنان را بد ون تعصب و تند  روی به 

تصویر می کشد . مخصوصا به آقایان برای شناخت الیه های پنهان 
خانمها بیشتر پیشنهاد  می د م.

 سمیه
روی ماه خد اوند  را ببوس را به همه کسانی که می خواهند  با 

خود شون و خد ای خود شون آشتی کنند  پیشنهاد  می د م.

 شید ا
 رمان ستون هاي زمین از کن فالت را به د وستان توصیه مي کنم.

 ند ا
 شب ممکن - محمد حسن شهسواری – محشره.

 لیال
ناتور د شت سلینجر با ترجمه محمد  نجفی رو حتما بخونید .

 رها
کتاب چه کسي باور میکند  رستم نوشته روح انگیز شریفیان و از 

 شیطان آموخت و سوزاند 
از نوشته هاي خانم سپید ه شاملو کتاب انگار گفته بود ي لیلي، و 

 زرد ي من از تو را توصیه میکنم.

زنان چه کتاب هایی می خوانند؟
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او  حقوق  اساسی ترین  است.  کشید ه  زجر  انسانی  ایرانی  عرب  زن 
انتخاب همسر، محرومیت از  پایمال شد ه است. محرومیت از حق 
تحصیل، تحمل ضرب و شتم و شکنجه روحی و جسمی تنها پاره ای 
خود   که  سرکوب هایی  و  مشکالت  است.  عرب  زنان  مشکالت  از 
مرد م  عرب  به  که  است  فالکتی  و  ناآگاهی  بد بختی،  فقر،  از  تابعی 

خوزستان تحمیل شد ه است.
ناگفته پید است که برای عالج و  یافتن راه کار هایی مناسب، د ر وهله 
اول این د ولت ها هستند  که موظفند  چاره جویی کرد ه و به فکر حل 
فراهم شود .  توسعه ی  انسانی  توسعه  ابزار  تا  باشند   مرد م  مشکالت 

انسانی مهمترین رکن پیشرفت و مد رنیته د ر  یک کشور است.
متاسفانه نظام های حاکم بر ایران به مشکالت مرد م عرب خوزستان 
آد اب و رسوم متفاوت هستند  بی توجه  و  زبان  که د ارای فرهنگ، 
نیازمند   ایران  عرب نشین  مناطق  جامعه ی  توسعه ی  بود ه اند . 
به  گذارا  نگاهی  است.  جامعه شناسانه  و  علمی  عمیق  موشکافی 
وضعیت امروزی بهد اشت، شیوه ي زند گی و آموزش د ر مناطق عرب 

نشین کشورمان د لیلی قاطع برای صحت این کالم ارائه مي کند .

نیز  کشور  فرهیختگان  یک  و  بگذریم هنرمند ان  که  د ولتها  از 
مي توانند  تا حد ود ی نگاه ها را متوجه  ی یک معضل خاص بنمایند  
اسباب عالج مشکل  آثار هنری  اد بی و خلق  فعالیت  با تالش و  و 
را فراهم کنند . د ر این میان سینما، رسانه ای د ید اری و شنید اری 
است که بعنوان پر مخاطب ترین  رسانه مي تواند  نقشی کلید ی ایفا 
کند . نقشی که د ر راس آن فرهنگ سازی و آگاهی د اد ن به مرد م 
قرار د ارد که خود مهمترین مقوله د ر چاره جویی برای هر ناهنجاری 

و مسئله ي اجتماعی به شمار مي آید .
عالقه ای  و  اهتمام  گذشته روشنفکران ایرانی  سالیان  متاسفانه طی 
به بررسی مشکالت مرد م محروم عرب و به تبع آن زنان ستمد ید ه ي 
این نواحی از خود  نشان ند اد ه و حتی د ر موارد ی تالش نمود ه اند  تا 
وجود  چنین مشکالتی را انکار کنند  و به اصطالح صورت مساله را 
پاک کنند . برخی نیز تالش کرد ه تا سیاست های غلط و مغرضانه ي 
د ولت مرد ان د ر بر خورد  با مشکالت زنان عرب را تبریر کرد ه و آنها 
را صحیح جلوه د هند . نگاهی گذرا به نقش سینمای ایران، از بد و 
تاسیس تاکنون، د ر برخورد  با مشکالت زن عرب خوزستانی نشان 

مي د هد  که د ر این زمینه کاستی های فراوانی وجود  د ارد .

تصویر زن عرب
بعضن  و  و غریب  لهجه ای عجیب  با  را  فارسی  زنی سیاهپوش که 
مرد انی  کنار  د ر  تاریک،  اتاقی  د ر  نقاب  با  میکند   مسخره صحبت 

خشن با سیبیل هایی کلفت و خالف کار و قانون شکن...
 این تصویر زن و مرد  عرب د ر معد ود  فیلم هایی است که سینمای 
ایران تهیه نمود ه است. قبل از انقالب سینمای ایران د رچند  مورد ، 
کاراکترهای حاشیه ای که نماد  مرد م عرب بود ند  را د ر برخی فیلم ها 
گنجاند ه است، شخصیت هایی که هیچگونه نقش کلید ی ند اشته و 
پیامی برای مخاطب خود  ند ارد . گویا فیلم سازان تنها برای جذاب تر 
و متنوع کرد ن فضا این شخصیت ها را به کار گرفته تا از  یکنواختی 

د ر فیلم سازی خارج شوند .

 د رد هه ی چهل و پنجاه شمسی بخش های مهمی از چند ین فیلم 
سینمایی د ر خوزستان و د ر میان مرد م عرب فیلم برد اری وساخته 
سرخه"،  "مو  چهارم"،  روز  "صبح  باخد ا"،  و  "ناخد ا  فیلم  شد . 
"چلچراغ"، "چشم انتظار"، "حید ر" و "د الوران د وران" از آن جمله 
است. د ر این فیلم ها مرد مان عرب غالبن قاچاقچی، خالف کار، قاتل 
و جنایتکار جلوه د اد ه شد ه اند . به زنان تنها اشاراتی جزئی د ر یک و  
یا د و فیلم شد ه است. اگر برای فیلم های سینمایی آن د وران تاثیر و 
پیامی متصورشویم، چیزی جز از خود  بیگانگی و الیناسیون، بحران 
همگی  که  باشد   نمی تواند   د ستگی  د و  و  اختالف  ایجاد   و  هویت 

مشوق اصلی افراطی گری اند.

چند ین  برای  سینما  عراق،  و  ایران  جنگ  د وران  و  انقالب  بعد از 
سال جنگ را سوژه ي اصلی خود  قرار د اد  و باز هم سینماگران از 
مرد م عرب تنها برای طبیعی نشان د اد ن صحنه های جبهه و جنگ 
استفاد ه کرد ه و د ر واقع آنها را جزئی از د کوراسیون و صحنه سازی 
جبهه ها قرار د اد ند . فیلم های "پل آزاد ی" و "پایگاه جهنمی" از آن 
جمله فیلم ها هستند . سینماگران د ر فیلم های د وران جنگ اغلب 
د اشتند .  حاشیه ای  نقشی  که  مي گنجاند ند   عرب  شخصیت  چند  

موضوع این فیلم ها نیز اتفاقات جنگ و حواد ث پیرامون آن است.

به  تا  نمود ه  ایران که تالش  اثر سینمای  اولین  به نظرمي رسد  که 
صورت جد ی و ویژه مشکالت مرد م عرب و بخصوص زنان را بررسی 

کند  فیلم "عروس آتش" ساخته خسرو سینائی است. 
"عروس آتش" را می توان اولین اثر سینمای ایران به شمار آورد  که 
اجتماعی مرد م عرب  و  تا حد ود ی تالش کرد ه مشکالت فرهنگی 
شروع  و  پروسه  آغاز یک  منزله ي  به  فیلم  این  بکشد.  تصویر  به  را 
فرایند ی که د ر حال تکامل باشد ، مي توانست اثر خوبی تلقی شود . 
علیرغم اینکه سازند گان این فیلم از مطرح کرد ن مشکالت زن عرب 
از بررسی ریشه ای آنها خود د اری  به شیوه ي اساسی طفره رفته و 
نمود ند  و به جای انتقاد  از سنتهای غلط حاکم بر این جامعه، عد م 

عمار تاسائی

و  هستند   وحشی  نیمه  و  عقب ماند ه  که  مي کنند   زند گی  مرد می 
هویت و فرهنگ آنها باید  به نفع هویت و فرهنگ مسلط مصاد ره 
شود ، زیرا مرد م عرب خوزستان لیاقت اد امه ی حیات را ند ارد . آنها 
معتقد  بود ند  که تهیه چنین فیلمی د ر راستای سیاستی قد یمی و از 
پیش تعیین شد ه صورت گرفته است، تا هر چه بیشتر هویت قومی 
و فرهنگی اقلیت های قومی را کمرنگ کند  و زمینه را د ر سالهای 
آتی برای اضمحالل کامل آن ها فراهم کند . د ر زمان نمایش فیلم 
د ر خوزستان مقاالت انتقاد آمیز متعد د ی د ر مطبوعات محلی منتشر 
را نشان  فیلم  به  نویسند گان آن نسبت  انتقاد ی  شد  که د ید گاه ها 
فیلم،  اکران  هنگام  نیز  عرب  از جوانان خشمگین  گروهی  مي د اد . 
د رب سینمای آفریقای اهواز را د ر اعتراض به نمایش این فیلم به 

آتش کشید ند . 

ناخواسته  شاید  فیلم  این  سازند گان  که  مي رسد   نظر  به  هررو  به 
گرفتار اشتباهی بزرگ شد ند  و آن عد م بررسی و مطالعه ی د قیق و 

همه جانبه ي فرهنگ  و آد اب و سنت های مرد مان عرب است.
یافتن راه کار برای هر مشکل اجتماعی ابتد ا با مطالعه و کنکاش آن 
ریشه ها  به  برخورد   و  بررسی  بد ون  نمی توان  آغاز مي شود .  معضل 
واد ی  چنین  وارد   مقد مه  بد ون  و  باره  یک  سنتها   وجود   د الیل  و 
از ساد ه ترین  که  زنانی هستند   ایران  حساسی شد . د ر هر گوشه ي 
حقوق انسانی خود  محروم اند. زنانی که برای د ست یافتن به حقوق 
را  د ارند که محرومیت ها  اما عواملی وجود  تکاپو هستند .  خود د ر 
نهاد ینه و راه زنان را برای انتخاب زند گی عاری از محرومیت سد  

مي کنند . بررسی و افشای آن عوامل قد م اول است.
 

 فیلم عروس آتش
کارگرد ان: خسرو سینایی

تهیه کنند ه: قاسم قلي پور
فیلمنامه: خسرو سینایی، حمید  فرخ نژاد 

خالصه د استان:
احالم د ختری از عشایر جنوب که د ر رشته پزشکی تحصیل مي کند  به 
استاد ش د ل مي بند د . اما طبق سنت عشــایر او محکوم است که با پسر 
عمویش فرحان که قاچاقچی است و د ر میان عشیره زند گی مي کند ، 
خاله اش  و  فرحان  با  تا  رود   مي   عشیره  میان  به  د ختر  کند .  ازد واج 
صحبت کند . اما آن ها که خواهان اجرای سنت قبیله ای هستند  مانع 
بازگشت د ختر به شهرمي شوند .  نامزد  د ختر با بزرگان قبیله صحبت 
مي کند  و نتیجه ای نمی گیرد . د ختر ظاهرا موافقت مي کند  که به عقد  
فرحان د ربیاید  و برای نامزد ش پیغام مي فرستد  که روز خرید  لباس 
عروسی از بازار شهر با او بگریزد . فرحان متوجه مي شود  و د ختر را به 
روستا باز می گرد اند . جوان به د نبال آنها مي رود  و تصاد ف مي کند . د ر 
شب عروسی خاله، فرحان را با چاقو از پا د رمي آورد  و احالم هم خود  و 

هم حجله را به آتش مي کشاند .

سیمایزنعربخوزستاند ر سینمای ایران
برخورد اری از حق آزاد ی انتخاب همسر زنان عرب را تنها به زمانی 
محد ود  نمود ند  که او قصد  ازد واج با یک مرد  غیرعرب را د ارد . و د یگر 
اینکه چرائی پاید ار ماند ن این قبیل سنت ها تا زمان حال را اصال 

کنکاش نکرد ه و با سطحی نگری فیلم را تهیه کرد ند .
 

به تصویر مي کشد  که  را  فیلم عروس آتش د استان د ختری عرب 
با  ازد واج کند  ولی پسر عمویش  با همکار پزشک خود   قصد  د ارد  
بهره گیری از د ر اولویت بود ن و برخورد اری از حق وتو طبق قوانین 

و سنن عشایر، تالش د ارد  تا مانع ازد واج  آنها شود .
د رحقیقت فیلم د و فهم و پیام  ناقص را به بینند ه منتقل مي کند ، 
تنها  عرب  زن  توسط  همسر  انتخاب  از حق  برخورد اری  عد م  اول 
زمانی که بخواهد  با غیر عرب ازد واج کند  و د وم مشکالت غیرعربها 

زمانی که بخواهند  با زنی از میان جامعه ي عربها ازد واج کنند .
از  د ولتها  حمایتی  نقش  به  هیچگاه  فیلم هایی  چنین  سازند گان 
حافظان بافت های سنتی جامعه ی عرب  یعنی" شیوخ"، که با اهد  اف 
سیاسی انجام مي شود ، اشاره ای نمی کنند . حمایتی که عاملی مهم 

د ر بقای سنت های عشایری و قبیله ای به شمار مي رود .
فیلم عروس آتش گوشه هایی از رنج و د رد  زن عرب را بازگو می کند  
اما د ر این مهم تنها به بررسی معلول اکتفا مي کند  و به سراغ علت 
نمی رود . اشاره نمی کند  که چرا چنین سنتها و قوانینی تا به امروز 
بد ون مانع جاری بود ه و چه عواملی باعث این همه اجحاف و ظلم 

نسبت به زنان شد ه است.
فیلم بینند ه را د رگیر نمی کند  و به این فکر نمی اند ازد که چگونه 
مي توان از مرد مانی که تمامی عمر خود  را د ر فقر و هالکت سپری 
که  زمانی  کنند .  رفتار  د یگر  گونه ای  به  که  د اشت  انتظار  کرد ه اند  
خود  د ولتها هیچ اقد امی برای توسعه ي فرهنگی این جوامع انجام 
نمی د هند  و هر تالشی از سوی نخبگان محلی را با اتهامات مختلف 
انتظار  ناآگاه  مرد م  از  مي توان  چگونه  مي کنند ،  خفه  نطفه  د ر 

د اشت؟

انتقاد ات به فیلم
برای  تالش  به  عرب  فرهیختگان  سوی  از  فیلم  این  سازند گان 

اضمحالل و ریشه کن کرد ن هویت مرد م عرب متهم شد ند .
و  قومی  هویت  فیلم  که  بود ند   باور  این  بر  منتقد ان  این  از  برخی 
فرهنگی آنها را نه آنطور که واقعن هست بلکه بصورت مجعول نشان 
د اد ه است و قصد  ضربه زد ن و ریشه کن کرد ن هویت قوم عرب را 
د ارد .  یکی از موارد  انتقاد  این است که نقش اول مثبت فیلم به  یک 
غیرعرب د اد ه شد ه د ر حالی که طرف مقابل او مرد ی است عرب که 
قاچاقچی و خالفکار است. د یالوگها و گفتگو های فیلم نیز د ر چند ین 
سکانس فیلم، مورد  انتقاد  آنها قرار گرفت. نکته د یگری که واکنش 
فرهیختگان منطقه را د ر بر د اشت آن بود  که چرا سازند گان فیلم 
عروس آتش برای مشورت و تحقیق با هیچ کد ام از افراد  آگاه محلی 

تماس نگرفته بود ند .
ایران  القا مي کند  که د ر  این فیلم به مخاطب خود   آنها  به عقید ه 
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IN FOCUS

زیــر ذربـیـن 

مقــد مـه

زیر ذربين این شماره به مسائل زنان و زند ان 
می پرد  ازد.  شاهد ان عينی زند ان های جمهوری 

اسالمی د ر این مجموعه ی کوچک شما را با 
مسائل زند ان ها، شکنجه و تجاوز و تعد ی به 

زنان و جوانان، با گسترش سرکوب و اوجگيری 
مقاومت و شکستن سکوت، بيشتر آشنا 

می کنند. 

 د ر این مجموعه منير براد ران نوشته ها 
و روایت های شاهد ان عينی و اخير زند ان های 
جمهوری اسالمی را معرفی و بررسی می کند. 
شهناز غالمی مسائل بازد اشتگاه کهریزک را 

مفصلن مورد  بررسی قرار می د هد  و حقایق 
هولناکی را افشا می کند. ژیال افتخاری اجمالن 

به مقوله ی تجاوز جنسی از د ید گاه روانشناسی 
می پرد ازد.

کتاب شناسی زند ان، نيز فهرستی از کتاب ها 
و مقاالت خاطرات زنان از زند ان ها را د ر اختيار 

شما قرار می د هد.

زنان و زند ان

شعر

ژیال مساعد

د  ر کوچک سلول باز می شود 
بوی تند  و تلخ تنهایی

از حفره ی تاریک به صورت مرد  می پاشد  

د  خترک چهارد  ه ساله است 
تصویری مخد  وش و کهن از زن 

چسبید  ه به د  یوار سرد 
مرد  آماد  ه است 

اتاق د  ر اعماق د  و چشم معصوم 
پرپر می زند  

د  خترک بر لبه ی ترد  ترین 
لحظات وجد  ان جهان ایستاد  ه 

نه 
تاریکی هرگز پوشانند  ه ی هیچ رازی

نبود  ه است

د  خترک تکه ای از ماه است
که بر د  یوار سلول تابید  ه 

تکه ای از رنج هزار ساله ی ماد  رانش
که د  یگر خاموش نیست 

لکه ای د  رخشان 
بر د  یوار تاریک سنن 
ناموس مرد  ه ی جهان

برد  یواری که گرسنه ی روشناییست.

مرد  آماد  ه است 
تا د  ر صبح فرد  ا 
پس از تیر باران 

د  رهای بهشت 
بسوی د  ختر

گشاد  ه نگرد  د 
د  ر تاریکی خیس و خوفناک اتاق 

به نام خد  ا 
تجاوز انجام می شود .

از د  فتر «پنهان کنند  گان آتش«

بهشت
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اینجا 
بند 

نسوان 
است

منیر براد ران

آنها  راس  د ر  و  مد نی،  فعاليت های  گسترش  با  مقد مه: 
وبالگ  رواج  نيز  و  زنان  خواهانه ی  برابری  مبارزات 
مستقل  حرکت  هيچ  که  حکومتی  سایه ی  د ر  نویسی، 
زند ان  از  جد ید ی  نسل  نمي کند ،  تحمل  را  انتقاد ی  و 
از  است. چهره ی جد ید ی  آمد ه  پد ید   ایران  د ر  سياسی 
زند ان سياسی که شایسته ی توجه و بررسی همه جانبه 

است. 
از  نسل  این  ميان  د ر  زند ان  خاطره نویسی  به  توجه 
هستند ،  جوانان  و  زنان  عمد تن  که  سياسی  زند انيان 
د ر  جد ید ی  فصل  آنها  نوشته های  با  است.  چشمگير 
اد بيات زند ان گشود ه شد ه که گاه مربوط به وقایع چند  
هفته یا چند  ماه حبس است. کوتاه بود ن زمان حبس که 
برای  را  این امکان  مي کند ،  محد ود تر  را  مسائل  د امنه ی 
راوی پد ید  مي آورد  که د ر نوشته اش بر روی یک یا چند  
موضوع تمرکز و تعمق کند . این بار هم به مانند  اد بيات 
زند ان د هه ی شصت، این زنان هستند  که بيشترین سهم 

را د ر نگارش وقایع زند ان د ارند .
بود ن  تازه  و  تر  نوشته ها،  این  ویژگی های  از  یکی 
از  بعد   هفته  چند   یا  روز  چند   را  آنها  راوی  است.  آنها 
بالفاصله  که  نوشته  حبس  زمان  د ر  حتی  گاه  و  آزاد ی 
خوانند گان  د سترس  د ر  اینترنتی  رسانه های  طریق  از 
د ارند   را  این حسن  اینترنتی  رسانه های  گرفته اند .  قرار 
د نيا  د ر سراسر  و  د هند   انتشار  به سرعت  را  مطالب  که 
از حافظه ی  با حذف  اما  د هند ،   قرار  اختيار خوانند ه  د ر 
آفرین  آنها مشکل  به  مجد د   د سترسی  اغلب  اینترنتی، 
رسانه ای امروزی  د نيای  ضعف های  از  یکی  این  مي شود . 
این  ثبت  و  برای ضبط  که  مي کند   گوشزد   ما  به  و  است 
نوشته ها که غير از جنبه های احتمالی اد بی، د ر زمره ی 
اسناد  و مد ارک قرار مي گيرند ، تد ابيری بياند یشم. مثال 
از طریق ایجاد  یک سایت آرشيو ویژه یا چاپ آنها برای 

نگهد اری د ر آرشيوها و کتابخانه ها.
د ر این بازبينی، حد ود  50 خاطره، نامه و مصاحبه، مورد  
بررسی قرار گرفته اند . این منابع عبارتند  از نوشته ها و 
یاد د اشت های منتشره از: زهره تنکابنی، جلوه جواهری، 
قاضی،  فرشته  حسين زاد ه،  محبوبه  حسين خواه،  مریم 
محبوبه عباسقلی، شهناز غالمی، سلماز شریف، شاد ی 
صد ر، سعيد ه کرد ی نژاد ، محبوبه کرمی، ناهيد  کشاورز، 
نيلوفر گلکار، شبنم مد د زاد ه، بهاره مقامی، عاطفه نبوی، 

سيلوا هارطونيان، نگين شيخ االسالمي و د الرام علی.
آنها  به  من  که  باشند   موجود   هم  نوشته هائی  بسا  چه 
غالمي که  شهناز  نوشته  از  غير  نيافته ام.  د سترسی 
نوشته ها  بقيه  مي د هد ،  گزارش  تبریز  زنان  زند ان  از 
د ر  آشکاری  تفاوت  هستند .  تهران  زند انهای  به  مربوط 
از آن وجود   بعد   و  از 22خرد اد  13٨٨  پيش  نوشته های 
د ارد  که گویای تغيير شرایط زند ان است. د ر این بررسی 

این د و د وره را از هم جد ا مي کنم.

د وره ی اول 
شکل گیری  با  زنان  کارزار  که  است  زمانی  به  مربوط  اول  د وره ی 
بیشتر  سنگسار«  علیه  »کمپین  و  میلیون  امضا«  یک  »جنبش 
جنبه ی بیرونی به خود  گرفت و بازد اشت گسترد ه کنشگران حقوق 
زن را د ر پی د اشت. این کنشگران د ر اوین و بازد اشتگاه های د یگر 
با زنانی که قربانی بی عد التی های جامعه هستند ، هم بند  شد ند . د ر 
گفتگو با زند انیان عاد ی، فعالین جنبش زنان به چشم مي بینند  که 
محرومیت  و  فقر  نیز  و  خشونت  و  تبعیض آمیز  قوانین  بی حقوقی، 
است.  عاد ی  زند ان های  زنان  این  بی پناهی  و  د رد ها   اصلی  مسبب 
زند ان تنها تد اوم خشن این نامالیمات است. برای آنها که عمد تن 
جوان و زیر 30 سال هستند ، آشنائی با این زنان، که هرگز فرصتی 
به  زنان  حقوق  فعالین  برای  نیافته اند،  حقوق شان  به  آگاهی  برای 
فضائی  همچنین  و  است  باورهاشان  حقانیت  بیشتر  اثبات  معنای 
برای تد اوم کارزار روشنگرانه شان و البته د فاع از حقوق مد نی خود  

د ر برابر د ستگاه  امنیتی زند ان.)1( 

مریم حسین خواه مي نویسد :
بود م  آنجا  اما  تنبیه شوم، من   تا  آنجا  بود ند   فرستاد ه  را  »آنها من 
وقت  هیچ  و  د یگر  جای  هیچ  که  بشناسم  و  ببنیم  را  آد مهایی  تا 
د یگر نمي شد  که بشناسم شان. آد مهایی که نیمه ی پنهان جامعه ما 
هستند ، که مثل یک زخم چرکین آنها را از همه پنهان مي کنیم و 

حتی بود نشان را به روی خود مان نمي آوریم.«
  

را گواه  اوین  پاشید ه ی ساکنان  از هم  زند گیهاي  جلوه جواهری 
روشني بر ناعاد النه بود ن قوانینی مي د اند  که برای تغییرش مبارزه 

مي کند .
» اینجا بند  نسوان اوین است، با بیش از هزار و یک قصه، قصه هایي 
تو د ر تو که د ر هزار توي هر بند  و سلول د ر هم مي آمیزند  و د وباره 
تکرار میشوند . قصه هاي واقعي از زند گي زناني که وقتي مي فهمند  
همه ی  شد ه ای،  بازد اشت  زنان،  حقوق  از  گفتن  و  نوشتن  براي 
وجود شان همد رد ي مي شود .  اینجا د ر بند  نسوان زند ان اوین براي 

گفتن از خواسته هایمان نیازي به مثال آورد ن نیست.« 

شاید  برای طلب خواسته هائی که بد یهی مي نمایند ، نیازی به ذکر 
مثال نباشد ، ولی برای ما که سرگذشت های تلخ این زنان را اغلب از 
طریق صفحه حواد ث روزنامه ها و د ر سطح مي شناسیم، این مثالها 
الزم است تا نگاهی هم به فراسوی ظاهر این زند گی ها د اشته باشیم. 
زنان کنشگر د ر تصویر هم بند انشان به رابطه ي علت و معلولی ناشی 
از قوانین زن ستیز و فرهنگ مرد ساالر انگشت مي گذارند . د ر اینجا 
به چند  مورد  که تقریبا وجه  اشتراک همه این نوشته هاست،  اشاره 

مي کنم. 

»شوهرکشی« 
»شوهرانمان د ر گورهای سربسته هستند  و ما هم د ر گورهای سر باز، 
مرد یم«.  هم  خود مان  کشتیم،  را  شوهرانمان  که  روزی  همان  ما 
محبوبه حسین زاد ه این جمالت را از زنی نقل مي کند  که د ر تخت 
سه طبقه ي روبروی او با کابوس های مرگ شوهرش شب را به صبح 

مي رساند ، شوهری که با ضربات چاقو به قتل رساند ه است.

قتل همسر، از سالها پیش یکی از جرائم متد اول د ر بین زنان زند انی 
شد ه است. 

شهناز غالمي  د ر مورد  زند ان تبریز مي نویسد :
»د ر د هه های گذشته تعد اد  قاتلین زن د ر زند ان بسیار معد ود  بود ، )به 
عنوان مثال 8 نفر د ر سال 1368( ولی امروزه چهل د رصد  زند انیان 
زن د ر بند  مذکور د ر شهر تبریز، زنان قاتل تشکیل مي د هند . وجود  
چنین آماری آن هم فقط مربوط به یک بند  از زند ان بزرگ تبریز 
وجود   بیانگر  و  است  برانگیز  تامل  جرائم“  نسوان   8 بند   یعنی“ 
نابهنجاری های عمیق اجتماعی حاکی از مد یریت ناصحیح جامعه. 
به  به جرم همسرکشی  قاتالن  این  نیمي از  از  بیش  گفت  مي توان 
زند ان آورد ه شد ه اند . این مساله گویای این واقعیت بغایت تلخ است 
که زنان جامعه ما د ر نتیجه اعمال فشار از سوی فرهنگ مرد ساالرانه 
حاکم به اشکال مختلف مثل اجرا و تصویب قوانین تبعیض آمیز علیه 
زنان، بی تناسب با شرایط فعلی جامعه، نگرش جنسیتی تعصب آمیز 
زند گی  د ر خانواد ه هایی  ناچار  مرد انه  و حاکمیت عرفی یک طرفه 
همسرکشی  واکنش  و  بود ه  شکنند ه  و  نابسامان  بسیار  که  کنند  
مجال  این  د ر  آن  د قیق  شناسی  آسیب  که  است  شرایطی  بازتاب 

نمي گنجد .« 

تقریبا د ر تمام نوشته های مورد  نظر، پد ید ه ي شوهرکشی که با عد م 
 امکان حق طالق گره خورد ه است، حضوری اند وهبار و تکان د هند ه 

د ارد . جلوه جواهری مي نویسد : 
» بسیاري از زنان به زند ان افتاد ه اند  فقط و فقط براي  این که حق 
طالق ند اشتند . آري، مقصر بسیاري از موارد  همسرکشي د ر میان 
که  بن بست هایي  و  است  طالق  حق  ند اشتن  نسوان،  بند   ساکنان 

جامعه و گاه قوانین برایشان  ایجاد  کرد ه اند .«

محبوبه حسین زاد ه د رد   د لهای این زنان را بازگو مي کند .
ما گوش  بد بختی های  و  د رد ها  به  هیچ کس  چرا  مي گوید :  »یکی 
اعتیاد ش  تأمین خرج  برای  را  قاضی وقتی شوهرم  بود   نکرد . کجا 
قانون  کد ام  با  مي کرد م؟  باید   چه  کرد ؟  بیرونم  خانه ام  از  شبی 
حمایت گر، نجات مي یافتم؟ چرا قاضی به حرف هایم گوش ند اد ؟ 
د یگر خسته شد ه بود م. قانون هیچ حمایتی از من نکرد . خود م از 

حقم د فاع کرد م. آره: کشتمش.
مگر  که  کرد م  گریه  مي رود .  آبرویمان  مي گوید   پد رم  د یگری:  آن 
خود تان 13 سالگی به زور شوهرم ند اد ید ؟ حاال هم طالق مي خواهم. 
قبول نکرد ند .  اما آن شب که با آن زن د ر خانه و رختخواب خود م 
د ید مش د یگر نتوانستم تحمل کنم... قربانیان تنها هم بند های من 

نیستند  که تمام زنان این سرزمین اند .«
جلوه از زني گزارش مي د هد  که همسر چهارم شوهرش بود ه است. 

شوهري که او را همیشه زیر مشت و لگد ، مي گرفته است. 
د اد م«،   طالق  د رخواست  و  بود م  شد ه  خسته  د یگر  وضع  آن  »از 
اما شوهر د ر پاسخ به این د رخواست، با قساوت بیشتري زن را زیر 
حمالت مشت و لگد  مي گیرد  و زن تنها از خود  د فاع مي کند ، د فاعي 

که به مرگ شوهر مي انجامد . 
و  د ختران  همراه  به  که  جلوه  گزارش  د ر  است  د یگری  زن  زهرا 
پسرش، همسر خود  را کشته است و همراه آنها راهي زند ان شد ه 
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است. آنها زند ان را آسایشگاه بهتري از خانه مي د انند  که د ر جهنم 
میتواند   حاال  زهرا  بود ند .  شد ه  گرفتار  نامعلوم  سرنوشتي  به  خانه، 
ذره اي  فرزند انش  و  خود   زند گي  به  حتي  و  باشد   آرام  لحظه اي 

 امید وار مي گوید : 
»حتي اگر از پیش او فرار هم مي کرد یم به د نبال ما مي آمد  و تک 
د رماند ه  و  بود ند   کرد ه  امتحان  را   راهها  همه  میکشت.«  را  ما  تک 
د ر کنار قوانیني که هیچ راهحلي براي آنان ند اشت و آنها د ر اوج 
او  مرگ  تنها  بود ند .  رسید ه  او  مرگ  یعني  چاره  تنها  به  ناامید ي 

میتوانست نجاتبخش باشد .
جلوه همچنین از پروین گزارش مي د هد  که اسیر مرد  معتاد ی بود ه 
که د ر بگومگوهاي خانه هر بار او را به زیر مشت و لگد  میگرفته و 
هر شب پي زني د یگر میرفته است. پسرش به رابطهء پد رش با زنان 
د یگر پي میبرد  و به ماد ر نهیب میزند . به محکمه میرود  تا شاید  
بتواند  با گواهي پزشکي قانوني، طالق بگیرد ، قاضي به او مي گوید :
»باید  سه بار کتک خورد ه باشي و هر بار با گواهي پزشکي قانوني 

شکایت کرد ه باشي، آن وقت است که مي تواني طالق بگیري«. 
پروین مي گوید : »شوهرم معتاد  است«، جواب مي شنود : »اگر سه بار 
شوهرت را بستري کرد ي و د وباره به اعتیاد  روي آورد ، آن وقت است 
که میتواني طالق بگیري«.میگوید :»با هم تفاهم ند اریم« مي گویند :

»اگر هفت ماه گذشت و...« پروین د ر میان اماها و اگرها غرق مي شود  
تا سرانجامش به د ست مرد  د یگري سپرد ه میشود  که مي خواهد  او 
را خوشبخت کند  و همو، شوهر پروین را با وجود  میل او مي کشد  و 

سرانجام اش د ر هزار توي قصه هاي بند  نسوان اوین است.

مریم حسین خواه:
آمد  یک  زند ان  به  به خاطر سمیرایي که وقتي  زند ان متنفرم  »از 
د ختر 18 ساله چشم و گوش بسته بود  و وقتي من د ید مش یکي 
از گند ه التهاي اوین که جرات نمي کرد م به او سالم کنم. پد رش را 
کشته بود . پد ري که سالها به او تجاوز مي کرد . که بارد ارش کرد ه 
بود . زهر به پد ر اثر کرد  و سمیرا زند ه ماند . مي خواست هرد وشان 

بمیرند . نشد . آمد  زند ان، نابود  شد .«

و ناهید  کشاورز مي نویسد :
»ما د ر این چند  روز قصه های زیاد ی شنید یم، د استان های واقعی؛ از 
نزد یک پای د رد  د ل های زنانی نشستیم که به د لیل قوانین تبعیض 
را  قتلی  به  متهمان  بن بست رسید ه اند .  به  و عرف سرکوبگر  آمیز 
فراوان  سعی  خشونت  چرخه ي  از  شد ن  خارج  برای  که  د ید یم 
پا  راهی  هر  به  و  زد ه اند   د ری  هر  به  توانفرسا  تالشی  با  کرد ه اند ؛ 

نهاد ه اند . 
کوچک ترین خالفی  قتل  به  ارتکاب  از  پیش  زنان  این  از  بسیاری 
نکرد ه اند . آنان ماد ران و همسران مهربانی بود ه اند . سال ها با اعتیاد  
و  آمد ه اند ، خون د ل خورد ه اند   کنار  او  و خیانت  بد   اخالق  شوهر، 
تحمل کرد ه اند . تمامي راه های گریز از چرخه ي خشونتی را که د ر 
به بن بست رسید ه اند  و د ر  بار  بود ه اند  آزمود ه اند  و هر  آن گرفتار 
آخر، انتخابی کرد ه اند  که هرگز انتخاب نبود ه است. کشاورز از »ژ« 
د ر  شوهرش  قتل  د ر  معاونت  جرم  به  که  مي نویسد   جوانی  د ختر 

زند ان به سر مي برد . 
ژیان  است.  نهاد ه  ناتمام  راهنمایی  د وره  د ر  را  تحصیالتش  او 

است.  کرد ه  ازد واج  شوهرش  با  سالگی   16 د ر  او  است.  سبزواری 
شوهری که به گفته او بسیار خشن بود ه است . د ر آخر با همکاری 
مرد  جوانی د ر 18 سالگی شوهرش را مي کشد . هم جرمش اعد ام 
شد ه است.خود ش مي گوید : زند گی فعلی من د ر زند ان خیلی بهتر 

از زند گیم با شوهرم است.« 
و د ر جائی د یگر از »ب« زنی 39 ساله مي نویسد  که به همراه هم 
جرم و پسرش به د لیل کشتن شوهرش د ر زند ان به سر مي برد . هم 
جرم او پسر جوانی است که او با پیشنهاد  د اد ن پول از او خواسته 

است، شوهرش را بکشد .

که  مي د هد   گزارش  تبریز  زند ان  د ر  زنانی  از  غالمي   شهناز 
سرگذشت هائی نسبتن مشابه د ارند . او از زبان خد یجه خانم که به 
جرم قتل شوهرش د ر زند ان است، مي نویسد : »ما د ر شرایط بسیار 
کارخانه  د ر یک  بچه هایم  با  من  مي برد یم  به سر  اقتصاد ی  سخت 
آجرپزی د ر تبریز کار مي کرد م ولی شوهرم مرا به شد ت کتک میزد  
و مورد  آزار و اذیت قرار مي د اد . او بد ون اجازه من همسر د یگری 
اختیار کرد ه بود  و ما هرچه پس اند از مي کرد یم او همه را خرج خود  
وهمسر د ومش مي کرد  تا اینکه یک روز د ر د عوای هرروزه بیل را 

برد اشتم و او را مصد وم کرد م.«
خد یجه خانم بعد  از این ماجرا د چار اختالل حواس شد ید  گرد ید ه و 
فکر مي کند  شوهرش زند ه است و فقط سرش کمي خون ریزی کرد ه 
بار  »این  مي گوید :  و  مي شود   عصبی  شد ید   تشنجات  د چار  است. 

د یگر از شوهرش طالق خواهد  گرفت.« 
»او نمونه یک زن رنج د ید ه و زحمتکش ُکرد  بود  که وجود  سلطه 
مرد ساالرانه و از جمله قوانین زن ستیزانه ای چون د اد ن اجازه تعد د  
زوجات به مرد ان او را آنچنان به خشم و نفرت وسرکشی واد اشته 
بود  که مجبورش ساخته بود  تا به جرم همسر ُکشی د ر زند ان بسر 

برد .«

»با  مي کند :  آشنا  صفانه  با  را  ما  تبریز  زند ان  غالمي د ر  شهناز 
خواهرش از روستای اطراف بستان آباد  آمد ه بود  او با خواهرش که 
جاری هم هستند  و با د و براد ر ازد واج کرد ه اند  ود ر حال حاضر به 
جرم کشتن ماد ر شوهر شان چند ین سال است که د ر زند ان بسر 
مي برند  آنها می گویند : ماد ر شوهر ما خیلی بهانه گیر بود  و همیشه 
با ما د عوا د اشت و باعث ایجاد  ناراحتی و د خالت د ر خانواد ه هر د وی 
ما بود  تا اینکه یک روز با یک روسری او را خفه کرد یم و بعد ا برای 
آنکه اثری از جای انگشتان ما باقی نماند  د ر حیاط خانه اش بنزین 
به رویش ریختیم و آتشش زد یم. او به قد ری با حوصله و خونسرد ی 
این ماجرای فجیع و د لخراش را وصف مي کند  که انگار اتفاق قتل 
یک انسان آنقد رها هم که به نظر میرسد  حاد ثه مهمي نیست برای 
همین هم امید  وار است که به نزد  خانه اش نزد  فرزند ان و شوهرش 
که شکایتش را د ر رابطه با او و خواهرش پس گرفته است برگرد د  و 
به زند گی سابق خود  اد امه بد هد . »عد «“ زن کرمانشاهی است که به 
اتهام قتل همسر معتاد ش د ر زند ان تبریز بسر مي برد  و بنا به گفته ها 

شوهرش او را به تن فروشی واد ار مي کرد ه است.«

د ر گزارش ناهید  کشاورز و شهناز غالمي د قت و نگاه جامعه شناسانه 
از  د ارند :  توجه  زند ان  د ر  مختلف  مسائل  به  د و  این  است.  مشهود  

مسائل زیستی و بهد اشتی گرفته تا غم و شاد ی زند انیها؛ از د سته 
بند ی جرائم و ارائه آمار تا بیگاری از زنان زند انی؛ از روابط زند انیها با 
همد یگر تا خاستگاه اجتماعی و رفتار نگهبانان. شهناز غالمي گزارش 
است  نوشته  تابستان 1388  د ر  روزه  بازد اشت 23  از  بعد   را  خود  
این گزارش مربوط است به تجربه چهار سال زند ان  ولی د ر اصل 
وی د ر فاصله سالهای 1368 تا 1372 و مقایسه بند  زنان تبریز د ر 

این د و د وره. 

تبعیضات د یگر
همانقد ر که بی مهری قوانین، نظام سیاسی و فرهنگ زن ستیز د ر 
زند ان خشن تر و عریان تر است، جامعه و خانواد ه هم نسبت به زن 

»مجرم« بیرحم تر مي شوند . جلوه جواهری مي نویسد : 
شتم  و  ضرب  زیر  که  مي بینیم  را  زناني  اغلب  گوشه  هر  »د ر 
شوهرانشان د ست به جنایت زد ه اند ، د ر حالي که نمي توانستند  از 
یابند   اما همین زنان را  حصار تنگي که د ورشان را گرفته، رهایي 
مي بیني که به محض زند اني شد ن، فراموش شد گان خانواد هء همان 

شوهران و پد راني هستند  که آنها را به اینجا کشاند ه اند .«

مالی  محکومان  بند   بود یم  ما  که  »بند ی  حسین خواه:  مریم 
مالی  معامالت  د ر  شد ن  شریک  خاطر  به  یا  بیشترشان  و  بود  
چک  از  شوهر  آقای  یا  بود ند .  افتاد ه  زند ان  به  شوهرهایشان 
آنجا  هم  ماجرا  د رد ناک  قسمت  بود .  کرد ه  استفاد ه  آنها  و امضای 
بود  که جناب شوهر خود ش با وثیقه رفته بود  بیرون و زن بیچاره 
 د اشت آب خنک مي خورد  و یا بد تر از آن زنش را طالق د اد ه بود .
یکی شان معلمي بود  که چکش را برای د انشگاه بچه ها امضا کرد ه بود  
و گذاشته بود  خانه و جناب شوهر نه تنها چک را با یک مبلغ کالن 
خرج مي کند  و زنش به زند ان مي افتد  بلکه بخاطر زند انی بود ن زن، 

طالقش هم مي د هد .«

از  که  هم  فحشا  و  مخد ر  مواد   به  مربوط  جرائم  به  متهم  زنان 
مرد ان  طرف  از  موارد   اغلب  د ر  زند انهاست،  د ر  جرائم  رایج ترین 
آنها هستند  که  اینهمه عمد تا  با  این کار شد ه اند .  به  واد ار  خانواد ه 
باید  بار مجازات را بر د وش کشند . همین تبعیض د ر مورد  »جرائم« 
به  نامشروع هم عمل مي کند . مریم حسین خواه  رابطه  به  مربوط 
نقل از د ختر جوانی مي نویسد : „خانه د وست پسرم بود م که ریختند  
و ما را گرفتند . فکر کنم همسایه ها خبر د اد ه بود ند . د وستم بعد  یک 
اینجایم." که  ماهه  ولی من هفت  آزاد  شد ،  و   هفته سند  گذاشت 

مریم اضافه مي کند : »موضوع د خترک استثنا نیست، خیلی از زنانی 
که به جرم رابطه نامشروع د ستگیر شد ه اند ، حاال ماه ها است که د ر 
زند انند  و مرد هایی که با آنها رابطه د اشته اند ، همان یکی د و هفته 

اول با قید  وثیقه آزاد  شد ه اند .«

تاثیر زند ان بر روند  فعالیت کنشگران
مریم حسین خواه از آن چند  هفته زند ان، آنقد ر خاطره و د رد  د ارد  

که رد  آنها د ر یاد د اشت هایش د ر وب الگش، هنوز هم پید است: 
»اما وقتی مرا بازد اشت کرد ند  نمید انستند  مرا به کجا می فرستند ، 
نمی د انستند  بود ن کنار این زنان برای همه ي عمر خواب آرام را از 
من خواهد  گرفت. نمی د انستند  با د ید ن قربانیان برخی که میخواهم 

سرنوشتشان تغییر کند  د یگر هیچگاه نخواهم توانست شانه از زیر بار 
مسوولیت سنگین خود ، خالی کنم. نمی د انستند  با د ید ن زنان اوین 

برای هر یک از خواسته هایم د ه ها مثال زند ه خواهم د اشت.« 
بند   برای  کتابخانه ای  که  مي گیرد   تصمیم  زند ان  د ر  حسین خواه 
زنان اوین راه اند ازی کند  و این کار را بعد  از آزاد ی با یاری جمعی 
از فعاالن حوزه زنان و اعضای کتابخانه صد یقه د ولت آباد ی پیش 

مي برد . 
او و د وستانش  از طرف  ابتکاری  به  و زند انی شد ن جلوه جواهری 
 ،1386 ماه  د ی  د ر  جواهري  جلوه  آثار  از  نمایشگاهی  مي انجامد . 
زمانی که او هنوز د ربند  است، برپا مي شود . هد ف نمایشگاه کمک به 

زنان زند اني از طریق عواید  حاصل از فروش این آثار است.

ناآگاهی زنان قربانی به حقوق خود 
قول  به  بنا  زند انیان  میان  د ر  قوانین  و  حقوق  به  ناآگاهی  مسئله 
را  بغضت  نمي توانی  که  است  پررنگ  آنقد ر   « خواه  حسین  مریم 

فروبخوری.«
او مي نویسد : »به غیر از برخی زند انیان مالی ، کمتر کسی د ر بند  
ند ارند   وکیل  گرفتن  برای  پولی  باشد .  د اشته  وکیل  که  بود   زنان 
د اشتن  زند انی  عنوان  به  حق شان  ترین  بد یهی  که  نمي د انند   و 
نمي کند ،  چند انی  تفاوت  هم  بد انند   اگر  است.  تسخیری  وکیل 
وکیل تسخیری کم است و فقط قتلی ها و جرائم سنگین مي توانند  
تقاضای وکیل کنند ، آنهم بعد  از ماه ها ماند ن د ر نوبت. برای برخی 
جرائم سبک، شاید  یک مشاوره حقوقی نیز راهگشا باشد . بند  زنان 
اوین اما مشاور حقوقی ند ارد  و به گفته مد یر بند  زنان فقط مد د کار 

اجتماعی به مشکالت زند انی ها رسید گی مي کند .«

با  کارزارشان  حوزه  به  بنا  که  زنان،  کنشگران  نوشته های  همه  د ر 
مسائل حقوقی آشنا هستند ، به این مسئله توجه شد ه است. شهناز 
تمام  خانه د ار  زن  یک  عنوان  به  که  مي آورد   مثال  زنی  غالمي از 
وقتش را صرف انجام  امور خانواد ه کرد ه و اما یکشبه بد ون د اشتن 

کوچکترین پس اند ازی به همراه فرزند انش از خانه راند ه مي شود .
از زنی که کوچکترین شناخت و آگاهی د ر مورد   »او مثالی است 
تا  باعث شد ه  ند ارد  و همین  امر  را  قوانین حقوقی مربوط خود ش 
طرح  شود .  عاطفی  و  اقتصاد ی  سخت  مشکالت  د چار  چنین  این 
نیرو  تمامي وقت،  که  زنانی  همه  برای  است  هشد اری  موضوع  این 
و توانایی خود  را صرف کار خانگی و سرپرستی مي کنند  و کمترین 
باید   ما  جامعه  د ر  زنان  مي د ارند   د ریغ  خود   از  را  مطالعه  فرصت 
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حد اقل با مسائل حقوقی خود  آشنا باشند  تا اجازه ند هند  د یگر مورد  
سوء استفاد ه مرد انی چنین خود  شیفته، نفس پرست و هوس باز و 

ریا کار قرار گیرند .« 

ناهید  کشاورز عقید ه ي د یگری د ارد : 
اجتماعی  مناسبات  تغییر  و  بهتر  قوانین  خواهان  زنان  »همه این 
هستند  و به نوعی شاهد  شکلی از آگاهی جنسیتی د ر آنان هستیم، 
اجتماعی  مبارزه  د ر  شد ن  د رگیر  برای  را  آگاهی  هنوز این  گرچه 
برای  که  مي د هی  توضیح  تو  وقتی  ند ارند  اما  تغییرات  انجام  برای 
چه چیزهایی مبارزه مي کنی و چرا به این جا آمد ه ای، با تو همد لی 
را  زند گیشان  تغییر  به  تو امید   تالش های  د ر  نوعی  به  و  مي کنند  

مي بینند .« 

محبوبه حسین زاد ه هم ناآگاهی را مطلق نمي بیند : 
»زن زند انی که هم اکنون او نیز مشغول ثبت خاطراتش د ر د فتر 
کوچکی است مرا به گوشه ای مي کشاند  و مي گوید  آیا من مي توانم 
به شما برای جمع آوری امضا کمک کنم و مي خواهد  هرطور شد ه 
برگه ای را به او برسانیم تا زنانی که خود  د ر بن بست اوین گرفتار 

ماند ه اند  برای د یگران روزنه ای بازکنند ، با تک تک  امضاهایشان« 

توجه به مسائل حقوقی د ر برخورد  خود  این کنشگران با زند انبانان 
هم مشهود  است. آنها از حقوق خود  د فاع مي کنند  و به موارد  نقض 

قانون اعتراض مي کنند . 
نیلوفر گلکار د ر مصاحبه ای مي گوید : »وارد  اوین که شد یم به ما 
چشم بند  زد ند  و گفتند  باید  چشم بند  بزنیم. ابتد ا چند  نفر اعتراض 
کرد ند  که این کار قانونی نیست ولی مسئولین اوین ما را مجبور به 

زد ن چشم بند ها کرد ند .«

مریم حسین خواه د ر »توصیه هائی برای وقتی که به زند ان مي روید « 
تاکید  مي کند  که »قانون را بخوانید  تا با حقوق تان آشنا شوید .«

 
این موضوع خاطره ای از زند ان سال 60 را د ر ذهنم تد اعی کرد . د ر 
یکی از غروب های زمستان آن سال، خانمي  را به اتاق ما د ر بند  240 
اوین آورد ند . سر و ضع مرتب او با موهای شرابی رنگی اش با سر و 
وضع ژولید ه ما هیچ تناسبی ند اشت. تحصیل کرد ه ي آمریکا بود  و 
خود  را سوسیالیست و وابسته به گروهی معرفی کرد  که د ربست از 
جمهوری اسالمي د فاع مي کرد . اما بی تناسبتر این بود  که مي گفت 
د ستگیری اش „غیرقانونی“ است و این را به بازجو گفته و بزود ی 
آزاد  مي شود . طبیعی بود  که از „ما بهتران“ بخوانیمش و بخند یم. 

واقعا هم چند  روزی بیشتر نزد  ما نماند .)2(
گذشت زمان و بسیاری عوامل د یگر باعث ایجاد  فضاهائی د ر جامعه 
و همچنین د ر زند ان شد  که اعتراض به غیرقانونی بود ن د ستگیری 
د یگر بی تناسب نمي نمود .  اما همین فضاهای باریک هم بعد  از 22 
خرد اد  88 بسته شد ند  و وضعیت زند ان همانی نیست که پیش از 
آن بود . تجاوز، شکنجه، اعترافات اجباری، قتل و اعد ام های سیاسی 
وضعیت تد اعی سالهای د هه 60 است. »االن مثل د هه شصته یک 
طرفش محاربه هست که جرمش اعد امه وطرف د یگه اش هم توبه 
د ر  کرد ی نژاد   سعید ه  که  است  بازجو  حرف  این  واظهارپشیمانیه« 

نوشته اش نقل کرد ه است.
این را هم فراموش نکنیم که د ر همان زمان هم- پیش از 22 خرد اد  
- بود ند  زند انیانی با اتهامات د یگر و بازجوئی هائی از نوع د یگر. آنها 
مي شد ند .  محکوم  سنگین  حبس  یا  اعد ام   به  و  مي شد ند   شکنجه 
باره شیرین علم هولی  از نوشته ي جلوه جواهری د ر  بعنوان مثال 
بعد  از اعد امش، متوجه مي شویم که شیرین را برای اعتراف شکنجه 

مي کرد ند . 
»این د ژخیمان، خود  را به گور سپرد ه اند ، گوری خاموش که هیچ 
چکمه های  زیر  روز   22 را  تو  که  همان ها  نیست،  آن  د ر  زند گی 
سنگین شان لگد مال کرد ند . گفته بود ی که د ر این 22 روز چه بر 
تو گذشت و من اعصاب تیرکشید ه ام باور ند اشت تاب تو را د ر آن 
لحظه های پر از تنهایی، که تو تنها نبود ی با ایمان راسخت بود ی 
گرانی  شکنجه  از  یکی  چگونه  که  گفتی  بهتر.  د نیایی  گشود ن  به 
مي زد .  حرف  تو  با  کرد ی  زبان  با  بود ند   آورد ه  سرت  باالی  بر  که 
مي خواستند  این گونه تو را بشکنند  و بگویند  ببین اگر د ر سرزمین 
تو چنان کرد یم مرد مانی از تو هستند  که به ما بپیوند ند . گفتی که با 
زبان ترکی حرف مي زد ی وقتی که به کرد ی مي پرسید ند . گفتی که 
چطور یکی د یگر از شکنجه گرانت وقتی تو را به تخت مي بستند  تا 
به شالقت ببند ند  مي گفت همین جا فرزاد  را بستیم تو را هم مثل 

او شکنجه مي کنیم.« 

زند ان بعد  از 22 خرد اد ، شکنجه و تجاوز جنسی
نوشته های  از 22 خرد اد ، هنوز  رغم د ستگیری های وسیع پس  به 
زیاد ی از زند ان این د وره د ر د ست نیست. سایه ي زند ان د ر بیرون 
از زند ان هم حی و حاضر است و بی انتها. زند ان مخوف و مخوفترتر 
شد ه است. گاه انسان قاد ر نیست د رد  و سوزش زخمي  را که هنوز 
تا  است  الزم  زمان  شاید   کند .  توصیف  است،  نیافته  ترمیم  و  باز 
کسانی که این د وره ي سیاه را از سرگذراند ه اند  و کسانی که هنوز 
د ر زند ان هستند  با احکام حبس های طوالنی، بتوانند  از تجربه های 

پرد رد شان بنویسند . 
تجاوز و آزار جنسی از مشخصه های زند ان بعد  از 22 خرد اد  است. 
چند  زن و مرد  از تجاوزهائی که بر آنها رفته، سخن گفته اند . مریم 
صبری د ر یک مصاحبه راه د ور با تلویزیون صد ای آمریکا مي گوید  

که د ر زند ان از طرف بازجوهای مختلفی به او تجاوز شد ه است.

 بهاره مقامي  مي نویسد  که از طرف حسین طائب فرماند ه ي وقت 
بسیج مورد  تجاوز قرار گرفت. او همچنین از تجاوز به د ختر جوان 

د یگری به نام مهسا گزارش مي د هد . 
واد ار  برای  شیوه ها  کریه ترین  جنسی  آزارهای  و  تهد ید   شکنجه، 
ساختن زند انی به اعتراف، مجد د ن به مانند  سالهای 60 و 61 د ر 
د لخواه  مورد   اعتراف  زنان،  مورد   د ر  است.  گرفته  قرار  کار  د ستور 
است.  همفکر  یا  همکار  مرد ان  با  همخوابگی  به  اعتراف  بازجویان 
این  نژاد   کرد ی  سعید ه  و  قاضی  فرشته  عباسقلی زاد ه،  محبوبه 
اند ک  آن  جزو  آنها  نوشته های  مي کنند .  افشا  را  کثیف  شیوه های 
جنایتی  بر  است  اد عانامه ای  و   88 تابستان  زند ان  از  نوشته هاست 
د یگران  را  تد اومش  د اد .  رخ  زند انها  د ر   1388 تابستان  د ر  که 
بعد  ها خواهند  نوشت. فراموش نکرد ه ایم آن نمایش اعترافات و آن 
نمایش د رآمد . ما فقط  به  تلویزیون  از  را، که  کیفرخواست جمعی 

آن نمایش را د ید یم که تراژد ی تمام عیاری بود  که با بی شرمي تمام 
عیار سازمان د اد ه شد ه بود . پشت صحنه را باید  خود  مي خواند یم. د ر 
گزارش کسانی که نوشتند ، پرد ه ها کنار مي روند  و ما پشت صحنه 

نمایش و بازی را مي بینیم.
 آن اعترافات البته فقط برای ارعاب جامعه و شکستن روح و روان 
زند انیها نبود ، بهانه ای هم بود  برای اجرای احکام اعد ام. محمد رضا  
علی زمانی و آرش رحمانی پور شاید  هرگز فکر نمي کرد ند  که با آن 

نمایش های ساختگی اعد ام خواهند  شد . 

 سعید ه کرد ی نژاد  مي نویسد : 
»فریبا گریه مي کرد  و مي گفت به من گفته اند  اعد ام مي شوی باید  
اقرار کنی و بگی که با خبرنگارهای خارجی رابطه نامشروع د اشتی 
اینکه فریبا  براین واسه شون جاسوسی هم مي کرد ی مثل  وعالوه 
وقتی خبرنگارهای خارجی مي آمد ند  ایران با مجوز وزارت ارشاد  به 
عنوان راهنما همراهیشون مي کرد ه شوهر فریبا یک آد م بسیارمذهبی 
بود  و مسئول بسیج د انشگاه سوره و فیلمساز فیلمهای د فاع مقد س 
بود ه و حاالبعد  از این جریانات که خبرنگارهای خارجی اخراج شد ند  
و  کارمي کرد ند   اونها  با  که  د اخلی  خبرنگارهای  سراغ  بود ند   رفته 

هرگونه تهمتی را واسه انتقام بهشون مي چسبوند ن«
نوشتن د ر باره این موضوعات وقتی قربانی نه د یگری، نه یک بی نام، 
نام ونشانت، جسارت بیشتری مي طلبد .  با  بلکه تو هستی خود  تو 
اد بیات  د ر  زاد ه  عباسقلی  محبوبه  و  قاضی  فرشته  نوشته  شهامت 

زند ان ما جزو اند کها است. 

فرشته قاضی مي نویسد : »صد ای مرد ی را از پشت سرم مي شنوم 
که مي گوید : د ر افغانستان با چه کسانی د ید ار د اشتی و برای چه 
مجد د ا  نشد ه،  خارج  اول  شوک  از  می کرد ی؟  جاسوسی  سازمانی 
سایت امروز  خبرنگار  من  مي گویم:  مي شود .  وارد   د یگری  شوک 
هستم و به همین د لیل بازد اشت شد ه ام و... هنوز حرفم تمام نشد ه 
فریاد  مي کشد : چند  بسته قرص ضد  بارد اری با خود  برد ه بود ی؟ من 
ناباورانه مي شنوم؛ امابه آنچه مي شنوم باور ند ارم. تکرار مي کند  و من 
اعتراض مي کنم اما با لحن مشمئز کنند ه ای مي گوید : یا جاسوسی یا 

روابط نامشروع. انتخاب با خود ته!“
خبرنگار  عنوان  به  افغانستان  جنگ  هنگام  و  پیش  سال  »چند  
با  سالها  گذشت  با  و امروز  کرد ه ام  سفر  کشور  این  به  همشهری، 
افغانستان  به  خاطرسفر  مرا  یعنی  مي شوم  اتهامي مواجه  چنین 

بازد اشت کرد ه اند ؟ اما چرا چند  سال د یرتر؟

هر چه سعی مي کنم بر خود  مسلط باشم، نمي شود . بارها توضیح 
مي د هم  که نه جاسوسی د ر کار بود ه و نه رابطه نامشروعی و... اما 
فاید ه ای ند ارد . بازجویی که او را نمي بینم شروع به تعریف جزئیاتی 
مي کند  که گویا د ر فیلم های پورنو د ید ه است؛ و  با لحنی مشمئز 
کنند ه. یقین پید ا مي کنم که مریض جنسی است و لذت مي برد  از  
بر زبان مي آورد . احساس بی پناهی آزارم مي د هد   تعریف آنچه که 
و شنید ن آنچه که د ر هر جلسه بازجویی از مسائل جنسی و لحنی 

مشمئز کنند ه از سوی بازجو بیان مي شود .
- با چه خبرنگارانی د ید ار د اشتی؟

- چه اطالعاتی به آنها د اد ی؟ چقد ر پول گرفتی؟.....
- پس جاسوسی نکرد ه ای رفته بود ی برای ارضا شهوات پستت؟ با 

چند  نفر خوابید ی؟ چند  نفره... مي کرد ی و....
ناخود  آگاه یاد  فیلم بازجویی زن سعید   امامي مي افتم. از ترس بر خود  
مي لرزم. مي نویسم برای جاسوسی به افغانستان رفته بود م و از همان 
 موقع برای امریکا جاسوسی مي کنم و پول خیلی خوبی هم مي گیرم و...
رفتار بازجو بهتر مي شود  و به یکباره از سالها پیش مي آید  به همین 
 سالهای نزد یک تر و به سایت امروز که از کی د ر این سایت کار مي کنم.

از امروز  د یگر  و  مي شود   عوض  مسائل  د وباره  بعد   روز  یک  اما 
نمي پرسد ، بلکه از روابط و آشنایی ام با چهره های سیاسی و همکاران 
به  و  روزنامه نگارم  یک  که  مي د هم  توضیح  مي پرسد .  مطبوعاتی ام 
عنوان خبرنگار سیاسی با همه چهره های سیاسی از اصالح طلب و 
راست رابطه د ارم؛  اما رابطه ای که بازجو مي خواهد  از من بشنود  با 
رابطه خبری که من با این چهره ها د اشتم متفاوت است. یکی یکی 
اسامي چهره های سیاسی را مي آورد  و باز رابطه نا مشروع را عنوان 

مي کند  و مي گوید : آنچه راکه مي گویم بنویس! 
 و شروع مي کند  به تعریف یک فیلم سکسی با جزئیات یک رابطه 
به  مي کند   بیان  که  جزئیاتی  بنویسم.  مي خواهد   من  از  و  جنسی 
شد ت تهوع آور است. حالم به هم میخورد . واقعا باال مي آورم. چشم 
بند م را باال مي کشم و بلند  مي شوم،  اما هنوز کامل نایستاد ه ام که 
ضربه ای از پشت وارد  مي شود  و با شد ت به میز صند لی ام مي خورم 

و خون از د ماغم سرازیر مي شود .
زنان  و  مي زند   پشتم  و  پهلو ها  به  پا  با  ضربه  چند   و  مي افتم 
مي اند ازند . سلولم  به  حال  آن  با  مرا  مي کند .  صد ا  را   زند انبان 

تمام لباس و تنم خونی است،  اما اجازه حمام کرد ن نمي د هند .
لباسی هم ند ارم که عوض کنم. از د رد  به خود م مي پیچم. د وباره 
سراغم مي آیند . همین که وارد  اتاق بازجویی مي شوم، مي گویم: چرا 
با تمسخر مي گوید :  از من نمي پرسید  چه کرد ه ام و چه نوشته ام؟ 

مریم حسین خواه سعید ه کرد ی نژاد  محبوبه حسین زاد ه و ناهید کشاورز هنگام آزاد ی



41 40

69
ره 

شما
ن، 

ی ز
آوا

69
ره 

شما
ن، 

ی ز
آوا

مهم نیست چه کرد ه ای. آنچه را که من مي خواهم باید  بنویسی د ر 
غیر این صورت مي اند ازمت توی سلولی که تا حد  مرگ بهت تجاوز 
کنند . قلبم به شد ت می  زند  شاید  متوجه مي شود  رنگم به یکباره 
مي پرد  که مي گوید : ما مرد ان زیاد ی اینجا د اریم که سالهاست زنی 

را ند ید ه و تشنه زن هستند  و....«

و محبوبه عباسقلی زاد ه چنین مي نویسد :
»روزهاي  اول بازد اشت د و گزینه د ر پیش روي من بود : یا اعتراف 
اصالح  رهبران  از  بعضي  از  و  هستم  خارجي  مزد ور  مورد  اینکه  د ر 
طلب د ستور مي گیرم، یا بگویم که بي حجابم، شرب خمر مي کنم 
و روابطي با این و آن د ارم و برایش جزییات آن را باز کنم. . . روز 
بعد  بازجو آخرین برگ برند ه اش را براي شکستن د یوانگي هاي من 
از روزها مقاومت  له شد ه اي که پس  با جوان  رو مي کند ، مواجهه 
یعني  همه  است،  د اشته  رابطه  من  با  مي گفت  همه  برابر  د ر  باید  
نفهیمد م  که  جوانان  همان  از  د یگري  زند اني  زند انبان،  زن  بازجو، 
بود نش د ر آنجا براي شکنجه او بود  یا نه و د وربین. بعد ها فهمید م 
بازجو بارها با آن جوان له شد ه بازي کرد ه بود ، بارها او را به پشت 
د ر اطاق بازجویي من آورد ه بود ، شکنجه اش د اد ه بود  و به او گفته 
بود : „باید  این زن را بشکني، فهمید ي باید   این زن ج... را بشکني،  

خرد  کني".

د ر آن  راوی  است که »من«  این  د ر  عباسقلی زاد ه  ویژگی گزارش 
حضوری پررنگ د ارد . از این »من« مي نویسد ، از چالشهایش و به 

گونه ای که گویا آن را از بیرون مي نگرد . 
»هرگز گمان نمي کرد م براي مني که تالش کرد ه بود م »زنا«، »اقرار 
این حد   تا   این مواجهه مسخره  بگیرم .  به سخره  را  و..  رابطه«،  به 
چند   د ر این  که  عقالنیتي  از  آنچنان  غریزي ام   رفتار  باشد .  گران 
هفته مرا د ر برابر شکستن حفظ مي کرد  سبقت گرفته بود  که خود  
نفهمید م چه مي کنم. خشمي که نمي د انم  از کجا سر باز کرد ه بود ، 
زند ان  تمام  د ر  و  بود   شد ه  تبد یل  مکرر  هیستیریک  فریاد هاي  به 
مي پیچید . نیرویي چند  برابر پید ا کرد ه بود م که از د ستانم، گلویم و 
چشمان از حد قه د ر آمد ه ام بیرون مي پاشید . این همه وحشي شد ن 
فریاد  مي زد م  به آن جوان  وقتي  خطاب  ند اشتم  را د ر خود  سراغ 
که „قسم مي خورم تو را خواهم کشت. تو را د ر هرجا که باشي پید ا 

مي کنم و مي کشمت.“ 
محبوبه د ر نوشته خود  نه تنها تصویری از شیوه های بازجوئی است، 
از نگاه  او یک بحث روانشاسانه اجتماعی را مطرح مي کند  و  بلکه 
از زاویه  را  به موضوع مي نگرد  و سعی مي کند  موضوع  فمینیستی 
د یگری بنگرد . به ارزشهای اخالقی خود  مراجعه مي کند  و به چالش 

با خود  و این ارزشها مي پرد ازد . 
»ناگاه کشف کرد م به میزاني که اثبات ناپاک بود نم براي بازجو مهم 
آن  است.  کرد ه  پید ا  حیاتي  جنبه ي  من  براي  بود ن  عفیف  است، 

مواجهه لعنتي تمام آموزه هاي  تاریخي ام را بر انگیخته بود . 
تمام  اکنون  مي گریختم  سیطره شان  از  بود   سال ها  که  سایه هایي 
ذهنم را تصرف کرد ه بود . د ر د ام عورت انگاري بیماري افتاد ه بود م 
که زن هایش د رطیفي از عفاف و هرزگي سرگرد ان بود ند . د ر همان 

د امي که براي برائت از هرزگي باید  خود  را عفیف  نشان د هي.
که  ارزش هایي  همان  مي کرد ،  تصرف  مرا  ارزش هاي  د اشت  او 

خارج  او  سلطه  از  مرا  و  بود م  گرفته  سخره  به  نخست  روزهاي  
کلماتم  حتي   مي شد .  غالب  من  بر  بتد ریج   اکنون  مي د اشت  نگه 
نگاه  نوشته هایم   به د ست  بود .  او شد ه  آن  از  نوشتاري ام  اد بیات  و 
مي کرد م: همان گزارش هاي روز اول بود  که شبیه مقاله هاي روزنامه 
اما  ند اشت   مهمي  اطالعات  هیچ  خود   بطن  د ر  بود .  شد ه  کیهان 
بیانش طور د یگر بود . د نیاي خارج فرسنگ ها د ور بود ، مثل خوابي 
بود  از زند گي قبلي ام. مي باید  براي بقاي خود م، از چشم بازجو به 
جهان نگاه مي کرد م. او قاد ر بود  به من آزاد ي را هد یه بد هد ، بگذارد  
که به خانواد ه تلفن بزنم و به زن زند انبان  امر کند  که شب ها یک نخ 

سیگار به من بد هند . او تنها منجي من بود .«
د و  بازجو  که  وقتي  بازد اشت  روزهاي  آخرین  از  یکي  گاه  »صبح 
گزینه اقرار به رابطه و اعتراف به فریب سیاسي را د ر برابرم گذاشت، 
حفظ  شعف  بود .  مهمتر  د یگران  حیثیت  کرد م:  را  خود م  انتخاب 
بود  که صد اي  د ر من ایجاد  کرد ه  آنچنان رضایت خاطري  د یگران 
نامه اي  اقرار  البالي   از  گرفتم.  ناشنید ه  را  غرورم  نازک  شکستن 
که از زیر د ستم کشید ه مي شد  بازجو را مي د ید م که غبغبش مثل 
از خشم به سمت  باد  مي کند  و چشمانش  خروس خواب آلود ه اي 
بازاري عاشقانه اي را که هم آغوشي  رضایت د و د و مي زند . د استان 
لطیفي به د نبال د اشته است را با ظرافت از روي پاورقي هاي مجالت 
زرد  کپي برد اري کرد ه بود م تا غنیمتي را که د ستگاه عریض و طویل 
د اد ستاني د رانتظار بود  به آنها تقد یم کنم. شخصیت هاي د استان من 
بود م و آن جوان له شد ه، »من« ي که د ر توافقي عقالني با خود م 

مي بایست نجات بخش تعهد ات انساني ام مي شد .« 

ما  به  حاد ثه  بستر  د ر  را  »من«  میکوشد   عباسقلی زاد ه  محبوبه 
و  ببیند   را  بتواند  خود   ابتد ا  تا  فاصله میگیرد   از خود ش  بنمایاند . 
بد ین طریق مي تواند   خود  را به معرض  د ید  و د اوری ما خوانند ه قرار 
د هد . برای خوانند ه زمانی روید اد ها ملموس  میشوند  که بد اند  راوی 
چگونه آنها را زیسته است. آن وقت است که خوانند ه قاد ر میتواند  
خود  را جای راوی بنشاند  خود  را با او مقایسه کند  و به تامل بنشیند ، 
د اوری کند  یا تنها شاهد  بماند . با چالشی که عباسقلی زاد ه با تابوها 
د رگیر است ما هم د رگیر مي شویم. همه این تابوها را مي شناسیم  
اما نمي د انیم ما اگر د ر موقعیت راوی قرار مي گرفتیم، واکنش ما چه 
پیش عکس  از  نمي تواند   موقعیت هائی هستند  که شخص  مي بود . 

العمل خود  را د ر برابر آنها تعیین کند . مهم پرسش و تامل است.
بد یل  ارزشهای  به  تکیه  با  زاد ه  عباسقلی  چالش  این  پایان  د ر  و 
خود  که از فمینیسم آموخته است، مي کوشد  خود  را بازسازی کند  
و با بین آن، این چالشها را از خود ش فراتر برد ه و آن را موضوعی 

اجتماعی مي کند . 

باعث مي شود  که گفتار  و تحلیل جنسیتي آن  »بیان این تجربه ها 
فرهنگ  و  موسیقي  اد بیات،  همچون  نیز  سبز  جنبش  جنسیتي 
عمق  براي  و  بگیرد   شکل  جنبش  رشد   موازات  به  مرد مي اش 
چالش   به  را  مسلط  بنیاد گراي  نظام  که  مبارزه اي  به  بخشید ن 
مي کشد ، مهمترین عنصر هویت بخش آن یعني عورت انگاري زن و 

نگاه بیمارگونه اش را به  مقوله سکوآلیته  واکاوي کند .«
کنترل،  روش هاي  از  بخشي  زن،  و  مرد   رابطه  د ر  »عورت انگاري 
ارعاب، تحقیر و شکستن زند انیان سیاسي بود  و من باید   این ارزش 

را پس مي زد م . بازجو نفهمید  که رهایي از کنترل سکس به روش 
بیناد گراها، غنیمتي بود  که من از د ست او ربود ه بود م، غنیمت د یگر 
راحتي وجد انم بود . همه اینها به من کمک مي کرد  تا بسرعت بتوانم 
از  شد ه  رها  بلوغي  به  کود کي ام  و  کنم  د رمان  را  زخمي ام  »من« 
قید هاي گذشته تبد یل شود : من با شکستن همه باورها و ارزش هاي 
بود م. شد ه  رها  بازجو  عورت انگاري  د ام  از  پیشم  هفته   چند  
هنجارهاي  به   اجتماعي اش  رفتارهاي  د ر  جامعه  که  چقد ر  هر 
را  آن  سرکوب گرایانه  بازتولید   د هد ،  مشروعیت  انگارانه«  »عورت 
چنین  د ید .  خواهد   بیشتر  زند ان  و  بازار  و  کوچه  خشونت هاي  د ر 
تقویت قد رت سرکوبگري که جهان بیني  به  نهایت  هنجارهایي د ر 
تغذیه  جنسیتي   انگاري  عورت  و  زنانگي  ازمقوله  شد ه اش  جنسي 
مي کند ، خواهد  انجامید .  این ها را از تجربه خود  د ر زند ان آموختم و 

گفتم شاید  بازتعریف آن کمک کند  به اینکه نوع د یگري ببنیم.«

نامه های زند ان
ناباوري  اوج  د ر  قد یري  سهیال  که  مبهوتي  غمگین،  زماني  » اینجا 
موهاي  با  بي صد ا،  و  آرام  همه  اعد ام  روز  صبح  و  مي شود   اعد ام 
ژولید ه و چشمهاي ورم کرد ه و هر از گاهي سیاه از ریمل ها و خط 
چشم هاي ریخته شد ه و سیگارهاي پیاپي، بیخند ه و شوخي و د عوا 
سوز  استخوان  پائیز  صبح  سرماي  و  شوند   شمرد ه  تا  مي ایستند  
مي بیني  زیر حکمي هایي  د ر چشمان  را  ترس  که  زماني  مي شود . 
که د ر روزمرگي زند ان آنچه را که انتظارشان را مي کشید  فراموش 
بود ند . و زماني شاد مانه میخند ي که زنان و د ختران شاد  و  کرد ه 
لود ه د ر جشن د همین روز تولد  کود کي که ماد رش مظنون به قتل 
است میرقصند  و ترانه هاي کوچه بازاري میخوانند ! و یا قصاصي از 
بند  رسته اي که به هیات مرد گان با رضایت شاکي از پاي چوبه د ار 
و گویي از سرزمین مرگ بازگشته و با سالم و صلوات و د ر میان  

اشک ها و آغوش ها به بند  باز مي گرد انند !«
بخشی از نامه عاطفه نبوی از اوین، پاییز 1388 

شبنم مد د زاد ه د ر نامه ای از زند ان ماجرای د اد گاه رفتن خود  و 
براد رش را توضیح مي د هد . 

برگزار  اطالعات  بازجوهای  و  د اد ستان،  نمایند ه  حضور  با  »د اد گاه 
تبلیغ  و  محاربه  اتهامات   . مي شود   خواند ه  کیفرخواست  مي شود . 

علیه نظام ... د ر مقابل این اتهامات اجازه د فاع از ما سلب میشود  
.د ر مقابل د فاعیات فرزاد  که من د ر مراحل بازجویی شکنجه شد م، 
مرا مورد  ضرب وشتم قرار د اد ند  ، قاضی آثار شکنجه را مي خواهد ! 
و این د ر حالی است که یک سال از بازد اشت ما مي گذرد . د ر طول 
یک سال هر زخمي التیام مي یابد  اال زخم روح!  اما کیست که آن 
د اد  مشت  قاضی جواب  ما  اعتراض  مقابل  د ر  ببیند ؟!  یا  بشنود   را 
و لگد  که شکنجه محسوب نمیشود . د روغ مي گویید ! شما منافقها 
همه اینطوری هستید ! این چنین بود  که قاضی، قضاوت نکرد ه رای 
صاد ر مي کرد  و این به یقینت مي رساند  که د ر وجد ان قاضی تنها 
تصویری از د غد غه عد الت کشید ه شد ه است . بازجو ها هم د رعین 
نمایش قد رت نه تنها از جانب خود  بلکه از جانب تمامي همکارانشان 
اد عا کرد ند  که هیچگونه شکنجه و هیچ ضرب وشتمي د ر بازد اشتگاه 
صورت نمي گیرد  ... د اگاه تمام مي شود  و قاضی اعالم مي کند  که تا 
هفته آیند ه حکم صاد ر مي شود . مي د انیم همه چیز از پیش روشن 
است و حساب شد ه و پرد ه د ر لحظه ي معلوم فرو خواهد  افتاد . تنها 
سال  یک  از  بعد   بالخره  که  اینست  مي کند   راضیمان  که  چیزی 

د اد گاه تشکیل شد !«

ماه  بهمن  د ر  است.  زند ان  د ر   1387 اسفند   از  مد د  زاد ه  شبنم 
سال  پنج  به  هریک  مد د زاد ه،  فرزاد   براد رش  و  او  جاری،  سال 
شد ند . محکوم  شهر  رجایی  زند ان  به  تبعید   و  تعزیری   حبس 

و عاطفه نبوی از 25 خرد اد  1388، که به چهار سال حبس تعزیری 
محکوم شد ه است.

نامه های شیرین علم هولی
شش روز بعد  از اعد ام شیرین علم هولی د ر ماه مه  امسال د و نامه از 
وی منتشر شد . نامه اول شیرین علم هولی شرح شکنجه و فشارها 
است و نامه د وم د اد خواستی است علیه بی عد التی هائی که بر او رفته 
است. این نامه ها اسناد ی هستند  مهم د ر مورد  جنایتهای جمهوری 

اسالمي  و نیز نشان مقاومت. 
»من د ر ارد یبهشت 1367 د ر تهران توسط تعد اد ی از ماموران نظامي  
و لباس شخصی د ستگیر شد م و مستقیما به مقر سپاه منتقل شد م. 
به محض ورود  و پیش از هر گونه سوال و جوابي، شروع به کتک زد ن 
من کرد ند . من د ر مجموع 25 روز د ر سپاه ماند م. 22 روز آن را د ر 
اعتصاب غذا به سر برد م و تمام آن مد ت متحمل انواع شکنجه های 
جسمي  و روحی شد م. بازجوها مرد  بود ند  و من با د ستبند  به تخت 
و  سر  به  لگد   و  مشت  کابل،  برقي،  باتوم  با  آنها  بود م.  شد ه  بسته 
صورت و اعضای بد نم و کف پاهایم مي کوبید ند . من حتا د ر آن زمان 
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به راحتی نمي توانستم فارسی را بفهمم و صحبت کنم. زمانی که 
سوال های شان بی جواب مي ماند ، باز مرا به باد  کتک مي گرفتند  تا از 
هوش مي رفتم. صد ای اذان که مي آمد  برای نماز مي رفتند  و به من 
تا زمان بازگشت شان فرصت مي د اد ند  تا به قول خود شان فکرهایم را 
 بکنم و زمانی که باز مي گشتند ، د وباره کتک، بی هوشي، آب یخ و ... 
زمانی که د ید ند  من برای اد امه اعتصاب غذا مصرم، به واسطه سرم 
و شلنگ هایی که از بینی به د رون معد ه ام مي فرستاد ند ، به زور قصد  
را  شلنگ ها  و  مي کرد م  مقاومت  من  د اشتند .  را  اعتصابم  شکستن 
بیرون مي کشید م که منجر به خونریزی و د رد  زیاد ی مي شد  و اثر 

آن حاال بعد  از د و سال هم چنان باقی ماند ه و آزارم مي د هد . 
یک روز د ر هنگام بازجویي، چنان لگد  محکمي به شکمم زد ند  که 
بالفاصله د چار خونریزی شد ید ی شد م. یک روز یکی از بازجویان به 
سراغم آمد ، تنها بازجویی بود  که او را د ید م. د ر سایر مواقع چشم 
بند  د اشتم. او سوال های بی ربطی از من پرسید . وقتی جوابی نشنید ، 
سیلی ای به صورتم زد  و اسلحه ای از روی کمر خود  باز کرد  و بر سرم 
گذاشت و گفت: »به سوال هایی که از تو مي کنم جواب بد ه. من که 
مي د انم تو عضو پژاک هستي، تروریستي، ببین د ختر تو حرف بزنی 
یا نه فرقی نمي کند  ما خوشحالیم که یک عضو پژاک د ر د ستانمان 

اسیر است.“ 
رسید گی  و  زخم هایم  د رمان  برای  د کتر  که  د فعاتی  از  یکی  د ر 
به وضعیتم مراجعه کرد ه بود ، من د ر اثر کتک ها د ر عالم خواب و 
بازجو خواست که مرا به بیمارستان منتقل  از  بید اری بود م. د کتر 
مگر  شود ،  معالجه  بیمارستان  د ر  باید   »چرا  پرسید :  بازجو  کنند . 

د ر اینجا معالجه نمي شود ؟«
برای تان  بیمارستان  د ر  من  نمي گویم،  معالجه  براي  گفت:  د کتر 
کاری مي کنم که د ختره مثل بلبل شروع به حرف زد ن بکند . فرد ای 
برد ند . د کتر مرا  بیمارستان  به  بند  و د ستبند   با چشم  آن روز مرا 
روی تخت خواباند  و آمپولی به من تزریق کرد ند . من گویی از خود  
بی خود  شد ه بود م و به هر آنچه را که مي پرسید ند ، پاسخ مي د اد م 
و جواب هایی که آنها مي خواستند  را همانگونه که مي خواستند  به 
آنها مي د اد م و آنها هم از این جریان فیلم مي گرفتند . وقتی به خود م 
آمد م از آنها پرسید م که من کجا هستم و فهمید م که هنوز روی 
منتقل کرد ند .  به سلولم  مرا  د وباره  آن  از  بعد   و  بیمارستانم   تخت 
رنج  بیشتر  و مي خواستند  من  نبود   کافی  بازجوها  برای  انگار  ولی 
بکشم. با پای زخمي سرپا نگه مي د اشتند  تا پاهایم کامال ورم مي کرد  
و بعد  برایم یخ مي آورد ند . شب ها تا صبح صد ای جیغ و د اد  و ناله و 
گریه مي آمد  و من از شنید ن  این صد اها عصبی مي شد م که بعد ها 
فهمید م  این صد ا ضبط است و به خاطر آن است که من رنج های 
زیاد ی بکشم. یا ساعت ها د ر اتاق بازجویی فقط قطره قطره آب سرد  

روی سرم مي چکید  و شب مرا به سلول باز مي گرد اند ند .
بازجویی  و  بود م  نشسته  صند لی  روی  بسته  چشمان  با  روز  یک 
مي شد م. بازجو سیگارش را روی د ستم خاموش کرد  و یا یک روز 
با کفش های اش فشار د اد  که ناخن هایم سیاه شد   آنقد ر پاهایم را 
و افتاد  یا اینکه تمام روز مرا د ر اتاق بازجویی سرپا نگه مي د اشت و 
بد ون هیچ سوالي، فقط بازجویان مي نشستند  و جد ول حل مي کرد ند . 
خالصه آنکه هر آنچه که از د ستشان برمي آمد  را انجام د اد ند . بعد  از 
آن که از بیمارستان بازگشتم تصمیم گرفتند  که مرا به 209 منتقل 
کنند . ولی به د لیل وضعیت جسمي ام و اینکه حتا نمي توانستم راه 

209حاضر  بند   بروم، 
و  نشد   من  پذیرش  به 
همان  با  تمام  روز  یک 
وضعیت، مرا د م د ر 209 
سرانجام  تا  د اشتند   نگاه 
منتقل  بهد اری  به  مرا 

کرد ند . 
روز  و  تفاوت شب  د یگر، 
نمي کرد م.  د رک  را 
د ر  روز  چند   نمي د انم 
اوین  عمومي   بهد اری 
زخم هایم  تا  ماند م 
بعد   و  شد   بهتر  کمي  
و  شد م  209منتقل  به 
بازجویی ها د ر آنجا آغاز 
شد . بازجوهای 209 نیز تکنیک ها و روش های خاص خود  را د اشتند  
ابتد ا  مي رفتند .  پیش  گرم  و  سرد   سیاست  با  خود شان  قول  به  و 
بازجویی خشن مي آمد  و مرا تحت فشار و شکنجه و تهد ید  قرار مي د اد  
و مي گفت که هیچ قانونی برای اش مهم نیست و هر کاری بخواهد  
با من مي کنند  و ...بعد  بازجوی مهربان وارد  مي شد  و از او خواهش 
مي کرد  که د ست از این کارها برد ارد . به من سیگاری تعارف مي کرد  
 و بعد  سواالت را تکرار مي کرد  و د وباره این د ور باطل شروع مي شد . 
بازجویی د اشتم،  اوایل که  د رمد تی که د ر 209 بود م، به خصوص 
وقتی که حالم خوب نبود  یا بینی ام خونریزی مي کرد ، فقط د ر د اخل 
سلول مسکنی به من تزریق مي کرد ند . کل روز خواب بود م. مرا از 

سلول خارج نمي کرد ند  یا به بهد اری منتقل نمي کرد ند ...
 شیرین علم هولي، بند  نسوان اوین، 1388/10/28

 نامه د وم را شیرین علم هولي به تاریخ 13 ارد یبهشت 1389 یعنی 
پنج روز قبل از اعد ام نوشته است :

سال  سه  یعنی  است،  شد ه  خود   سالگی  سه  وارد   زند انیم  »د وران 
زند گی زجر آور پشت میله های زند ان اوین، که د و سال از آن د وران 
زند ان را بالتکلیف بد ون وکیل و بد ون وجود  د اشتن حکمي  مبنی 
بر قرار بازد اشتم را گذراند م. د ر مد ت بالتکلیفیم روزهای تلخی را 
د ر د ست سپاه به سر برد م و بعد  از آن هم د وران بازجویهای بند  
بند  عمومي   را د ر  بقیه مد ت  از د وران 209  بعد   209 شروع شد . 
پاسخ  تکلیفم  تعین  برای  من  مکرر  خواست های  د ر  به  گذراند م. 
کرد ند .  صاد ر  برایم  را  اعد ام  ناعاد النه  حکم  نهایت  د ر   نمي د اند . 
من بابت چه چیزی حبس کشید ه ام، یا باید  اعد ام شوم؟ آیا جواب 
به خاطر کرد  بود نم است؟ پس مي گویم: من کرد  به د نیا آمد ه ام و به 

د لیل کرد  بود نم زحمت محرومیت کشید ه ام.
زبانم کرد ی است، که از طریق زبانم با خانواد ه و د وستان و آشنایانم 
پیوند مان  پل  زبانم  و  شد ه ام  بزرگ  آن  با  و  کرد ه ام  قرار  بر  رابطه 
است.  اما اجاز ند ارم با زبانم صحبت کنم و آن را بخوانم و تحصیل 
بنویسم.  خود م  زبان  با  نمي د هند   اجاز  هم  نهایت  د ر  و   بکنم 
اگر  انکار کن، پس مي گویم:  را  بیا و کرد  بود نت  به من مي گویند  

چنین کنم خود م را انکار کرد ه ام. 
جناب قاضی محترم، آقای بازجو!! 

 شیرین علم هولی

به  نمي توانستم  حتی  مي کرد ید   بازجویی  را  من  که  زمان  آن  د ر 
زبان شما صحبت کنم و من د ر طی د و سال اخیر د ر زند ان زنان 
زبان فارسی را از د وستانم آموختم،  اما شما با زبان خود  بازجوییم 
د ر  این  کرد ید .   صاد ر  برایم  را  حکم  و  کرد ید   محکمه ام  و  کرد یت 
حالی بود ه که من د رست نمي فهمید م د ر اطرافم چه مي گذرد  و من 

نمي توانستم از خود  د فاع کنم.
 شکنجه هایی که بر عیله من به کار گرفته اید ، کابوس شبهایم شد ه، 
د رد  و رنج های روزانه ام د ر اثر شکنجه های که شد ه بود م با من روزی 
را سپری مي کنند . ضربه ای که د ر د وران شکنجه به سرم وارد  شد ه، 
روزها د رد ها ي  از  بعضی  است.  باعث آسیب د ید گی د ر سرم شد ه 
شد ید  هجوم مي آورند . سر د رد هایم آنقد ر شد ید  مي شود ، که د یگر 
نمي د انم د ر اطرافم چه مي گذرد ، ساعت ها از خود  بي خود  مي شوم و 
د ر نهایت از شد ت د رد ، بیني ام شروع به خونریزی مي کند  و بعد  کم 

کم به حالت طبیعی برمي گرد م و هوشیار مي شوم.
د ائم  که  است  چشمانم  بینایی  ضعف  من  برای  آنها  د یگر  هد یه   
تشد ید  مي شود  و هنوز هم به د رخواستم برای عینک پاسخ ند اد ه 
شد ه. وقتی وارد  زند ان شد م موهایم یک د ست سیاه بود ، حال که 
سومین سال را مي گذرانم، هر روز شاهد  سفید  شد ن بخشی از آنها 
هستم. مي د انم که شما نه تنها  این کار را با من و خانواد ه ام نکرد ه اید ، 
بلکه این شکنجه ها را برعلیه تمام فرزند ان کرد  و از جمله با کسانی 

مانند  زینب جاللیان و روناک صفارزاد ه و ..... به کار برد ه اید .
فرزند انشان  اشک  د ید ن  انتظار  د ر  روز  هر  کرد   ماد ران  چشم 
با  است،  پیش  د ر  اتفاقی  چه  از اینکه  نگرانند   د ائم  است،  باران 
د ارند .  را  فرزند انشان  اعد ام  خبر  شنید ن  وحشت  تلفنی  زنگ   هر 
برای  مرا  مد تها  از  بعد   د وباره  و  است   89 ارد یبهشت   12 امروز 
اتهامات  د وباره  و  برد نند   اوین  زند ان   209 بند   به  بازجویی 
آنها همکاری  با  از من خواستند ، که  تکرار کرد ند .  را  بی اساسشان 
چه  همکاری  این  نمي د انم   من  شود .  شکسته  اعد ام  حکم  تا  کنم 
معنی د ارد ، وقتی من چیزی بیشتر از آنچه که گفته ام برای گفتن 
ند ارم. د ر نتیجه آنها از من خواستند  تا آنچه را که مي گویند  تکرار 

کنم و من چنین نکرد م.
 بازجو گفت: ما پارسال مي خواستیم آزاد ت کنیم  اما چون خانواد ه ات 
با ما همکاری نکرد ند  به اینجا کشید . خود  بازجو اعتراف کرد  که من 
فقط گروگانی هستم د ر د ست آنها و تا به هد ف های خود  نرسند  مرا 
نگاه خواهند  د اشت، یا د ر نتیجه اعد ام خواهم شد ، اما آزاد ی هرگز.
شیرین علم هولی«، یاد نامه های پس از آزاد ی

زند ان حتی بعد  از آزاد ی هم د ر نوشته های بسیاری از آزاد شد گان 
خود  را نمایانگر مي کند . د وست و همبند ی که آن طرف د یوار ماند ه، 

فراموش نمي شود .

 شاد ی صد ر د و روز پس از آزاد ی مي نویسد :
»االن د رست د و روز است که بیرون آن د یوارهاي بلند  الیهالیهام. 
د و روز پیش این موقع د ر راهروي د راز طبقه پایین 209، با چاد ر 
زند ان و چشم بند ، نشسته بود م، منتظر که کسي بیاید  و مرا از د ر 
. اما   .  . از 12 روز بگوید : چشم بند تونو برد ارید !  بیرون ببرد  و بعد  
پروانه  با  وقتی  یابند   می  تسکین  گاهی  ماد رانه  وجد انهای  عذاب 
د ر آن سلول عمومي  روبه رو می شوی که بعد  از 15سال مصیبت 

و خشونت، با د ند انها و بینی شکسته، از شوهر/پسرخاله اش طالق 
گرفته و د و د ختر 9 و 13 ساله اش را گذاشته پیش پد ری که هم 
پول د ارد  و هم خانه و هم شغل، و خود ش، بی شغل و بی تحصیالت، 
به خانه پد ری برگشته، جایی که 6 نفر د ر آن با هم زند گی میکنند . 
اتهام  او هم مثل  اتهام  بود ند  و  پروانه را د ر خیابان د ستگیر کرد ه 
من اقد ام علیه  امنیت ملی از طریق تحریک به اغتشاش و تمرد  از 

د ستور پلیس بود .«

زهره تنکابنی چند  روز بعد  از آزاد ی مي نویسد :
»چهل و پنج روز بهاي ناچیزي بود  که براي د ر کنار مرد م بود ن 
پرد اختم. ولي د لم گرفته نه از بابت خود م و نه از بابت 45 روزي که 
به عبث گذشت. براي نظام جمهوري اسالمي که د وست و د شمن، 
پیر و جوان و نخبه و عامي را به یک چوب مي راند . خشونت فقط 
باتوم، زنجیر و نهایتن کشتن نیست، بلکه به بند  کشید ن و اتالف 
د لم  مي گنجد ..  خشونت  مقوله  د ر  هم  جوانان  بویژه  انسانها  عمر 
کرد ند   اما  آزاد   سنم  این  با   مرا  که  مي کشم  خجالت  اصال  گرفته 
 .... د اشته اند   نگه  بند   د ر  را  وطن پرست  و  نخبه  و  پرشور  جواناني 
مهند سي  ارشد   کارشناسي  پنجم  نفر  ساله،   23 د ختري  نفیسه 
نفت  گرایش  با  که  سراسري  المپیاد   برتر  شاگرد   و  شریف  شیمي 
و گاز یعني مهمترین گنجینه  این کشور، د ارد  روزهاي بد ي را که 
بیش از پنجاه روز است به بطالت د ر بند  مي گذراند . ....د لم سخت 
آرزوي د ید ارش د ر آزاد ي را د ارد . پریسا د ختري سخت با فرهنگ 
و صبور و صاد ق است که تمام هم و غمش مراقبت از اجراي حقوق 
بشر بود . هر د وي آنها صاد قانه د ر پي احضار تلفني بازد اشت شد ند . 
نفیسه نماز ظهر عاشورا را به همراه بسیجیان د انشگاه تهران برگزار 

کرد .«

و  علم هولی  اعد ام شیرین  بود م که خبر  نوشته  این  پایان  کار  د ر 
چهار نفر د یگر د ر ماتم مان برد . هم سلولی های شیرین- آخر او از 
د و سال پیش د ر زند ان بود - خاطراتی را از او نقل کرد ه و د ر رثای 
او نوشته اند . با نقل بخش هائی از این خاطره ها این نوشته را به پایان 

مي برم. 

سیلوا هارطونیان )هم سلولی و هم بند  شیرین علم هولی( شیرین 
را فرشته ی نگهبان مي نامد :

»امروز د لم همان قد ر طوفانی است که 11 سال پیش، وقتی سر 
بی جان پد رم را د ر آغوش کشید م و بر گونه های  سرد  کبود ش بوسه 
زد م. اما  امروز عزیزم د ر جایی است که نمي توانم گرد ن شکسته اش را 

د ر آغوش بگیرم و بر  آن چشمهای پر از امید ش بوسه بزنم.
ناامید   الهی  عد الت  از  د یگر  بار  یک  من  رفتنش  با  و  رفت  عزیزم 
شد م.  انسانی که پر از مهر و محبت بود ، پر از زند گی و باور فرد ا بود  
با اجازه چه کسی االن خاموش است... من امروز د اغد ارم، فرشته ي 
چون  پرگشود ،  سکوت،  و  رنج  د وران  این  تمامي   د ر  من  نگهبان 
ند اشتند .  این فرشته  برای  آد م  هایی سیاه جایی  زمین و د ل تنگ 

انسان های زمینی منتظر خشم خد ای فرشتگان نگهبان باشند .«

خد یجه مقد م نوشت:
»د لم مي خواهد  همه مرد م بد انند  که شیرین علم هولی را که د یروز 
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19 ارد یبهشت 88 اعد ام کرد ند ، بی گناه بود  . هرچند  اعد ام فرزاد  
کمانگر و د یگر فرزند ان ملت هم، د رد ی جانکاه، د رد ی وصف نشد نی 
د ر وجود م باقی گذاشته، آن هم معلمي چون فرزاد  که صمد  بهرنگی 
زمانه خود  بود ه و د ر هفته معلم اعد امش کرد ند . ولی شیرین را از 
نزد یک شناخته بود مش. با هم همسفره شد یم و هر روز د ر حیاط 
زند ان همراه هم قد م زد یم، د رد  د ل کرد یم، بحث کرد یم، با هم آواز 
خواند یم، خند ید م، گریه کرد یم و به هم امید  د اد یم که د نیا اینجور 

نمي ماند ، د نیا تغییر خواهد  کرد  زند گی ما هم تغییر خواهد  کرد . 
». . . شیرین آزارش به کسی نرسید ه بود ، به کسی ظلم نکرد ه بود ، 
به صورت  او  بود   نکشته  را  بود ، کسی  نکرد ه  پایمال  را  حق کسی 
غیر قانونی از مرز خارج شد ه بود  که باید  طبق قانون هزینه اش را 
مي پرد اخت. برخی از د ختران کرد  برای فرار از زند گی رقت بارشان و 
به اصطالح برای تغییر زند گی شان به تهران فرار نمي کنند  تا به جمع 
د ختران خیابانی به پیوند ند ، آنان به کرد ستان عراق فرار مي کنند  
تا کنار کسانی که مي خواهند  شرایط زند گی کرد ها را تغییر د هند  
مبارزه کنند . چه راه آنان را قبول د اشته باشیم و چه ند اشته باشیم 
اینان فرزند ان ما هستند . ما د ر برابر آنان مسئولیم که نگذاریم به 
مبارزات خشونت آمیز کشاند ه شوند  شیرین د ر خانواد ه ای روستایی 
و فقیر با 13 فرزند  زند گی و به عنوان د ختر بزرگ خانواد ه از براد ران 
و خواهران کوچکتر خود  نگهد اری مي کرد ه و به جای مد رسه رفتن 
بود   و خسته شد ه  پیر  د ر جوانی،  بازی کرد ن،  و  و د رس خواند ن 
به  همسایه  د ختر  با  قبیله ای،  اجباری  ازد واج  یک  آستانه  د ر  و 
کرد ستان عراق فرار مي کند . او جز خانه خود شان د ر روستا و جمع 
همشهری هایش د ر کرد ستان عراق و زند ان جایی د یگر را ند ید ه بود  
و هیچ تجربه ای از یک زند گی ساد ه و سالم ند اشت. او د ر شرایط 
سخت زند ان کالس های آموزشی و هنری مرکز فرهنگی بند  نسوان 
را سریع پشت سر گذاشته و هنرمند ی خالق شد ه بود . او زند گی را 

د وست د اشت و مي خواست زند گی کند .« 
جلوه جواهری از خاطراتی که د ر زند ان با شیرین د اشته مي نویسد :
». . . راستی چقد ر زند گی د ر تو جریان د اشت. مرگ تو زیباترین 
است  سرزمینی  د ر  ماند گی  روز  هر  وحشت  ما  زند گی  و  زند گی 
نکاشتید   عشق  جز  که  را  نازنین  فرزاد   و  تو  حقانیت  پاسخ  که 
د ار  طناب  با  شد ،  کاشته  ما  د ل  بر  که  بود   مهری  برد اشت تان  و 
د اد ند . و بار د یگر د ستان ما چه عاجز و ناتوانند  و مغزهایمان خسته 
و اعصابمان تیرکشید ه که این د یگر چه جنایتی است. و بار د یگر، 
اوین است که به ما د هن کجی مي کند . بار د یگر د ید یم این زمینی 
که به آن مهر ورزید ید ، به نسل کشی مرد مانتان آمد  همان گونه که 
مي گفتی و بار د یگر ما نیز با سکوتمان د ر این مسلخ سهیم شد یم. 
بار آخر که تماس گرفتی، با صد ایی خشمگین گفتی که چطور از تو 
خواسته اند  د ر مقابل تلویزیون بیایی و به کارهای نکرد ه ات اعتراف 
کنی خواسته بود ند  بر علیه گروه های کرد ی حرف بزنی. گفتی د ر 
پاسخ بر سر بازجو فریاد  زد ه ای و گفته ای که اگر مي توانید  مرا اعد ام 
کنید . به من گفتی که آخرش مي خواهند  اعد ام کنند  د یگر باالتر 
از این که نیست، برای چه علیه کرد ها حرف بزنم. گفتی که چگونه 
ماد ر زینب را راهی تهران کرد ه اند  تا سه ساعت با زینب حضوری 
صحبت کند  که حاضر شود  بر علیه خود  و همراهانش حرف بزند ، 
 اما نتوانسته بود ند . همان موقع بود  که د لهره به د لم افتاد ، همیشه 
به جسارت تو و مرد مانت رشک مي برد م  اما د لهره د اشتم که این چه 

بازی است که د وباره راه اند اخته اند . باز مي خواهند  کرد ها را قربانی 
کنند ؟ و چه خوب نوشتی که گروگان شان هستی و چه خوب گفتی 
تیرباران  گروگان  عنوان  به  رو  بیفتد  شما  اتفاق  بیرون  که هر چه 

مي کنند  و تیربارانتان کرد ند !«

د الرام علی، هم بند  شیرین علم هولی نوشت:
»بلند  شو شیرین! خواب بد  د ید ه ای، مثل من که آن شب د م د مای 
صبح خواب بد  مي د ید م و هی چیزی بیخ گلویم را مي فشرد . بلند  
شو شیرین! د ستت را بگذار روی گلویت، نفس بکش و ببین زند ه ای. 
بعد  مثل من که آن شب د م د مای صبح سرم را د وباره روی بالش 

گذاشتم سرت را روی بالش بگذار و بخواب. .. 
برای  مي د هد   جان  و  است  بهاری  آفتاب امروز  شیرین!  شو  بلند  
ساعت ها نشستن توی حیاط و هی قد م زد ن د ر چهار وجبی حیاط 
که د نیای این روزهاست. بلند  شو شیرین! طناب را خواب د ید ه ای، 
د ست و پایت د ر خواب بیخود ی هی تکان مي خورد  و تو هی بید ار 

نمي شوی. بلند  شو شیرین! وقت برای خوابید ن همیشه هست. 
یاد ت هست بی آنکه قبال فرزاد  را د ید ه باشی، حالش را پرسید ی 
و من گفتم که حکمش شکسته است و تو بی اختیار چشم هایت پر 
نمي شود . بید ار  و  مي کنم  را هم هی صد ا  فرزاد    از اشک شد . حاال 

این شب انگار تمامي ند ارد ، انگار تمام این یکشنبه لعنتی پر از خواب 
است و کابوس.

شیرین بلند  شو! این یکشنبه لعنتی باید  تمام شود  و اگر تو بید ار 
مي ماند ،  طناب  خاطره  همیشه  مي ماند ،  یکشنبه  همیشه  نشوی 
کابوس مي ماند . اگر تو بید ار نشوی، همیشه جایی د ر حوالی ارس 

زمین تمام مي شود  و جهان از حرکت مي ایستد .

و نگین شیخ االسالمي چنین روایت کرد :
» از تیر ماه، هنوز یک ماه از د ستگیریم نگذشته بود  که شیرین را 
به بند  من آورد ند ، فقط پوست و استخوان بود . از بس شکنجه شد ه 
بود  نای حرف زد ن هم ند اشت. ریه هاش خونریزی کرد ه بود ، مرتب 
د وچار شوک مي شد ، خیلی کم حرف بود ، ظاهرا به کسی اعتماد  
ند اشت، بهش کتاب د اد م، قبول نکرد  و گفت من بی سواد م، تا این 
که بهار نیز به جمع ما اضافه شد ؛ و ما 3 نفر شد یم، روزی د رباره زن 
و جایگاه آن حرف مي زد یم که شیرین شروع به سخن گفتن کرد  
تاریخ  د رباره  بسیاری  آگاهی های  زیبا سخن گفت،  و  بسیار جالب 
و جایگاه زن مي د انست، من و بهار با خند ه گفتیم: ای ناقال تو تا 
حاال که مي گفتی بی سواد ی، پس این همه چیز را از کجا مي د انی، 

زهره تنکابنی   نگین شیخ االسالمي 

بود ی؟  د انشگاه  کد وم  بد ی،  لو  خود ت  باید   باش،  زود   باش   زود  
را  د انشگاه  اون  گفت:  و  خند ید   همیشگی اش  زیبایی  آرامي و  با 
بود ند ،  هم بند   شیرین  با  که  زند انیانی  تمامي    ... نمي شناسید   شما 
از خاطرات شیرین و خوبی هاش و منحصر به فرد  بود ن او مي گفتند ، 
کسی نبود  از نام او به پاکی و زیبایی یاد  نکند ، د ر مرحله ي د یگر که 
او را به بند  209 برگرد اند ند  با این که نه من نه سیلوا او را ند ید یم،  
اما حضورش را لمس کرد یم، هر چند  سیلوا از حاج خانم ها تمنا کرد  
 حتا برای یک ثانیه هم که شد ه اجازه ي د ید نش را بد ند ،  اما ند اد ند .
اما شیرین پیش از برگرد اند نش به بند  نسوان، د رحیاط بند ، د ر میان 
لباس های شسته شد ه ي سیلوا بر روی طناب، صلیبی را که خود  
آن را د رست کرد ه بود ، به یاد گار برای سیلوا بر جای گذاشت. او به 
سیلوا نشان د اد  د ر کشوری که اقلیت ها را ناد ید ه مي گیرند  و د ر میان 
زند انی که زند انبانان آن سیلوا و مهوش و فریبا را نجس مي د انند  
و به عقاید شان بی حرمتی مي کنند ، او از میان سلول های آهنی و 
 د یوارهای خاکستری هد یه ي از صلیب برای او به یاد گار مي آورد .«

پانویسها:
1- د ر د هه 60، بند  و سلول زند انیان سیاسی از زند انیان »غیرسیاسی« 
جد ا بود . و اگر زند انیان سیاسی را به بند های »غیرسیاسی« مي فرستاد ند ، 
اغلب با اعتراض و اعتصاب غذای آنها مواجه مي شد ند . این مسئله نه بد لیل 
اکراه از همزیستی با زند انیان مجرم، بلکه به این د لیل بود  که مسئولین 

زند ان هویت آنها را به عنوان زند انی سیاسی به رسمیت بشناسند . 
سیاسی  زند انیان  تعد اد   بر  که  هم  بعد   به  خرد اد    22 از  مي رسد   نظر  به 
افزود ه شد ، حق بند  جد اگانه برای زند انیان سیاسی مطرح شد ه است. د ر 
ارد یبهشت  امسال زنان زند انی سیاسی د ر اوین د ر یک تحصن د و روزه د ر 
مقابل د فتر رئیس بند  خواستار شد ند  که بند  آنها را از بند  مجرمین جد ا 
کنند  و د ر صورت عملی نشد ن این خواسته تهد ید  به اعتصاب غذا کرد ند . 

خواسته آنها تحقق یافت البته بطور نیمه، یعنی مسئولین زند ان پذیرفتند  
نشد ه  بند  جد اگانه هنوز حل  د هند .  اختصاص  آنها  به  اتاقی جد اگانه  که 

ماند ه است.
بپرد ازم.   زند ان  مختلف  د وره های  مقایسه  به  نوشته  این  د ر  ند ارم  بنا   -2
تصوراتم  از  خارج  موضوعات  گاه   ،60 د هه  زند ان  تجربه  با  من  برای  اما 
توصیه های مریم حسین خواه حفظ شماره  از  قرار مي گیرند . یکی د یگر 
عمومي  هم  بند   به  کارتان  مي کنید   فکر  »اگر  است:  د وستان  تلفن های 
زد ن  عمومي تلفن  بند   د ر  کنید .  هم حفظ  را  د وستانتان  شماره  مي کشد  
راحت تر است وقت هم همینطوری کش مي آید  و صحبت با د وستان هم به 

آد م روحیه مي د هد  و هم وقت کشی را آسان مي کند .«
اگر قرار بود  د ر سالهای د هه 60 توصیه هائی برای د ستگیری نوشته شود  
خاطرتان حفظ  د ر  را  تلفنی  هیچ شماره  که  بود   این  هم  یکی اش  حتما 
شماره  تا  رفتم  کلنجار  خود م  با  چقد ر  شد م،  د ستگیر  که  زمانی  نکنید . 
تلفن هائی را که د ر خاطر د اشتم، از ذهنم پاک کنم. موفق شد م آنقد ر که  
امروز هم بعد  از گذشت قریب 30 سال د یگر قاد ر نیستم شماره تلفنی را 

د ر ذهنم نگهد ارم. 

آدرسها:

http://meydaan.org/Showarticle.aspx?arid=883
 شاد ی صد ر

  http://www.feministschool.com/spip.php?article3098l
محبوبه ع.

http://www.change4equality.net/spip.php?article1509 
گزارش جلوه و مریم حسین

  http://www.change4equality.net/spip.php?article1548
نمایشگاه نقاشی های جلوه

http://khabarazto.com/index.php?option=com_hwdvideosha
re&task=viewvideo&Itemid=1&video_id=95

 مریم صبری از تجاوز مي گوید 
http://www.maryam-blog.org/

 مریم حسین خواه

 http://zanestaan.blogspot.com/2007/11/blog-post_19.html
مریم حسین خواه

http://www.we-change.org/spip.php?article5455 
زهره تنکابنی

 /http://zanestaan.blogspot.com/search/label
روایت زند ان: محبوبه حسین زاد ه، ناهید  کشاورز و جلوه جواهری

 http://nedayeiranzamin.blogspot.com/2009/10/60_14.html
سعید ه کرد ی نژاد 

http://azarwomen.blogsky.com/1387/12/01/post-34/
شهناز غالمی

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=29269 د ر 
د فاع از لبخند  تو برای شیرین علم هولی

http://www.we-change.org/spip.php/IMG/ecrire/
 spip.php?article5868

خد یجه مقد م 

http://www.roshangari.net/as/sitedata/20100515081911/

html.20100515081911 نامه های شیرین علم هولی

خد یجه مقد م 

محبوبه حسین زاد ه
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 اد امه ی مقاله ی خانه های زنان از صفحه ی 9:

که به یک د لیل موجه، مرد  را که به همسر خود  چسبید ه است به 
اتاقی د یگر فرستاد ه و برای زن روشن کند  که د استانی که از او 
شنید ه، باورپذیر نیست و چنین صد مه ای غالبن از طریق خشونت 
وارد  می شود  و شماره تلفن مرکز مشاوره و یا خانه زنان به او د اد ه 
او  خود   که  زمانی  تا  که  شود   د اد ه  اطمینان  زن  به  باید   و  شود  
نخواهد ، کسی د یگر، به ویژه مرد  از این قضیه با خبر نخواهد  شد . 
این وضعیت خاتمه  به  بسیار مهم است که زن خود  بخواهد  که 
با تغییر  باشد . زنان می د انند  که  د هد  و به چنین تصمیمی رسید ه 
این وضعیت، چه تغییرات بزرگی برای شان به وجود  خواهد  آمد . 
تغییر محل زند گی از شهر و خانه، تغییر مد رسه فرزند ان و غیره. 
باید   بالغ و عاقل است، تصمیم نهایی را نیز  از آن جهت که زن 
اقد امات الزم را به عمل آورد .  خود ش د ر کمال آگاهی گرفته و 
فراهم  شرایطی  باید   زن،  شد ه گی  مسخ  و یا  ناآگاهی  صورت  د ر 
آورد  که زن خود  به ابعاد  فاجعه پی برد ه و عمل کند . اکثر زنانی 
که قربانی خشونت خانگی می شوند ، به شد ت به همسر یا شریک 

زند گی خود  وابسته هستند . 

مالی  استقالل  که  زنان  این  سوم  که یک  می د هد   نشان  آمار 
وقد رت تصمیم گیری ند ارند  و بعد  از مد ت کوتاهی به نزد  همسر 
کما  د ر حال  د ید ه  زنی صد مه  اگر  البته  برمی گرد ند .  ضارب خود  
به بیمارستان حمل شود  و مرد  د استان مشکوک و مسخره ای را 
نقل کند ، می بایست فورن از طریق پلیس و مقامات مربوطه اقد ام 
نمود . فاجعه زمانی است که زن بر اثر شد ت ضربه جان خود  را 
از د ست بد هد . د ر این حالت تشخیص علت مرگ بسیار سخت تر 
را  مرگ  چگونگی  و  کرد ه  معاینه  را  زن  که  پزشکانی  می شود . 
خانگی  خشونت  به  مربوط  آموزش های  از  اغلب  می کنند ،  تعیین 
به  نشانه های خشونت  از  بسیاری  که  این  بر  بد ور هستند . عالوه 
ساد گی قابل تشخیص نیستند . مثال مرگ ناشی از خفگی، عالمت 
بارزی برجای نمی گذارد  و به ضایعات د رونی تنها با کالبد  شکافی 
را  آلمان  د ر  شکافی  کالبد   به  مجوز  ارائه  آمار،  برد .  پی  می توان 
حتی  رقم  این  می د هد .  نشان  د رصد   پنج  حد ود   متوسط  طور  به 
نسبت به آلمان شرقی د ر زمان موجود یت آن، به ویژه د ر رابطه 
با علت مرگ کود کان زیر 16 سال بسیار پایین است. زیرا د ر آن 
زمان مرگ هر کود کی می بایست قانونن علت یابی می شد  و به این 
نتیجه  د اد ه می شد . د ر  کالبد  شکافی  موارد ، مجوز  تمام  د لیل د ر 
کود کانی که به علت تکان های وحشیانه والد ین و یا ضربه به شکم 
و ضایعات د رونی جان خود  را از د ست د اد ه بود ند ، به سرعت با 
آلمان می توان گفت،  اما د ر غرب  کالبد شکافی مشخص می شد ند . 
نصف کود کانی که به همین د الیل از بین رفته اند ، د ر بی خبری 

به خاک سپرد ه شد ه اند .

گزارشی از خوابگاه مرد ان
اجرا  به  می رود "  خانه  از  می زند ،  که  "آن  قانون  که  زمانی  از 
د رآمد ه،  یک خانه مرد ان نیز سازمان د اد ه شد ه است. مرد ان که 
می گیرند   یاد   می شوند ، کم کم   این خانه سپرد ه  به  د اد گاه  با حکم 

باشند . اغلب مرد انی که د ر این خانه زند گی  که چگونه "انسان" 
از طریق وکیل  ناامید ی و خشم  از  با احساسی مخلوط  می کنند ، 
همسر خود  مطلع می شوند  که باید  هزینه زند گی همسر و فرزند ان 
بپذیرند . معموال مرد انی که  نیز  را  خود  را تأمین کرد ه و جد ایی 
بعد  از اعمال خشونت بر همسر خود  به وسیله پلیس از خانه اخراج 
می شوند ، چاره ای ند ارند  جز آن که نزد  فامیل  یا آشنای خود  و  یا 
این که د ر هتلی اقامت کنند  و د ر بد ترین حالت از خواب گاه های 
بی سرپناهان سرد ر می آورند  که نتیجه ای جز خشن تر و عصبانی تر 
شد ن آنان ند ارد . اما گسیل هد ف مند  مرد ان به این خانه و ارائه 
رفتار  د ر  نظر  تجد ید   و یا  آگاه شد ن  آنان،  به  مربوطه  آموزش های 
آنان را محتمل می کند . هرچند  که هیچ مرد ی آزاد انه و با اختیار 
یا  و  زند ان  به  رفتن  میان  بلکه  نمی آید ،  مرد ان  خانه  به  خود  
سکونت د ر این خانه، ترجیح می د هد  خانه مرد ان را انتخاب کند . 
هم چنین هیچ مرد ی د ر ابتد ا اعتراف نمی کند  که د ست به اعمال 
خشونت زد ه است و معموال همسر خود  را متهم می کند  که مقصر 
بود ه و وی را تحریک کرد ه است. اما بعد  از گذشت چند  روز کم 
کم آثار شرم و پشیمانی د ر برخی د ید ه شد ه و معترف می شوند  
که بحث بر سر تنها  یک سیلی به صورت همسر خود  نبود ه، بلکه 

زن را به طور مرتب کتک می زد ه اند .

د ر این خانه، د ر مرحله اول به مرد  آگاهی د اد ه می شود . برای مرد  
نتیجه ای  گرفته، چه  نشات  کجا  از  او  عمل  که  روشن شود   باید  
به حساب نیامد ه، بلکه جنایت  د اشته و چرا یک واکنش "نرمال" 
به  خود   اعتیاد   که  می شود   یاری  مرد ان  این  به  می شود .  محسوب 
مشروب  یا مواد  مخد ر را ترک و مشکالت شان را با اد ارات مسئول 
ساعت  از  می توانند   شاغلند ،  که  آن هایی  کنند .  رابطه حل  این  د ر 
شب ها  و  شد ه  حاضر  خود   سرکار  بر  آزاد انه  غروب   6 تا  صبح   7
مجد د ا به خانه مرد ان بازگرد ند . شب ها د رب خانه بسته می شود  و 

کسی اجازه بیرون رفتن از خانه را ند ارد . 

مجموعه ي این پروژه سه هفته به طول می انجامد . هفته ای چهار 
می گرد د .  برگزار  شب  هشت  تا  شش  ساعت  از  جمعی  جلسه 
این جلسات یک روان شناس و یک جامعه شناس حضور د ارند  و  د ر 
اساسن روی مسائل مربوط به خشونت، نقش جنسیت د ر جامعه 
بروز  قبیل بحث می شود . سواالتی د رباره د الیل  این  از  تم هایی  و 
روانی،  روحی-  تا  گرفته  و جنسی  فیزیکی  از  آن  انواع  خشونت، 
از  می توان  چگونه  که  این  مهم تر  همه  از  و  می شود   د اد ه  پاسخ 

عصبانیت و واکنش خشن جلوگیری به عمل آورد .

عاملین  با  اگر  که  شد   آغاز  سوال  این  از  مرد ان  خانه ي  اید ه ی 
خشونت برخورد  نشود ، این عمل همواره تکرار خواهد  شد . د رواقع 
می شود .  محسوب  آن  قربانیان  به  کمک  کنند ه،  خشونت  با  کار 
اولین خانه مرد ان د ر شهری د ر یک نقطه شمالی فرانسه قرار د ارد  
و تاکنون تجربه مثبتی ارائه د اد ه است. د ر اولین تجربه، 58 د رصد  
مرد ان توانستند  بعد  از تراپی های مد اوم نزد  خانواد ه خود  بازگرد ند  
و تا کنون تنها  یک مورد  از این مرد ان بعد  از بازگشت به خانه، 

مجد د ن د ست به اعمال خشونت زد ه است. 

د ر این شماره مقاله ایی تحت عنوان»کهریزک: آشوویتس ایران« 
کهریزک  زند ان  جنایات  و  مسائل  مورد   غالمي   د ر  شهناز  از 

مي  خوانید . 

شهناز غالمی، روزنامه نگار و یکی از زنان فعال سیاسی- ملی اهل 
تبریز است که بارها زند ان و بازد اشت گاه های جمهوری اسالمي   
را د ر د وره های گوناگون تجربه کرد ه و مورد  بازجویی و مجازات 

قرار گرفته است. 

به  بود   تبریز  د انشگاه  د انشجوی  که  زمانی   1368 سال  د ر  او 
محکوم  تعزیری  حبس  سال  هشت  به  سیاسی  فعالیت های  جرم 
زند ان  از  آزاد ی  از  بعد   و  ماند  زند انی  د ر  پنج سال  شد . غالمی 
د انشگاه  از  تبریز«  د انشگاه  د انشجویی  انضباطی  »کمیته  توسط 
اخراج شد . عالوه بر آن وی د ر سال 1386 به د لیل شرکت د ر 
عنوان  با  مقاله ای  د رج  نیز  و  خرد اد   اول  اعتراض آمیز  راهپیمایی 
خرد اد  1386«  اول  د ر  آذربایجان  مرد م  سبز  حماسه  »گزارش 
د ر  ماه  یک  نژاد   احمد ی  سیاست های سرکوب گرانه  از  انتقاد   و 
د وستان  از  یکی  سند   با  و  شد   زند انی  اطالعات  اد اره  بازد اشت 
هم فکرش به طور موقت از زند ان آزاد  شد . ولی پس از مد تی، از 
تبلیغ علیه  اتهام  به  انقالب اسالمي  تبریز  سوی شعبه یک د اد گاه 

نظام جمهوری اسالمی به شش ماه حبس محکوم شد .
نظر  تجد ید   د اد گاه  طرف  از  حکمش  تایید   منتظر  غالمی  شهناز 
استان آذربایجان شرقی بود  که توسط 5 نفر از نیروهای اطالعات 
سپاه از منزل مسکونی اش با ضرب و شتم برای بار سوم به اد اره 
اطالعات تبریز برد ه شد . د ر آنجا شصت و نه روز د ر بازد اشت به 
سر برد.  د ر این د ور از د ستگیری اش د و پروند ه د یگر علیه او با 
عناوین »ارسال خبر برای خبرگزارهای خارج از کشور« و » نشر 
اکاذیب« د ر شعبه 2 و 3 د اد گاه انقالب اسالمي   تبریزگشود ه شد . 
به خاطر اتهام اولش به طورغیابی برای بار د وم از طرف شعبه د وم 
د اد گاه انقالب اسالمي به هشت سال حبس تعزیزی محکوم شد . 

سال  شانزد ه  به  مجموعن  د هه  د و  از  بیش  طی  غالمي    شهناز   
مربوط  پروند ه  نیز  اکنون  است.  شد ه  محکوم  حبس  ماه  و شش 
نیروی  فرماند ه  شاکی اش  که  غالمی  شهناز  اکاذیب  نشر  به 
انتظامي  آذربایجان شرقی است، به شعبه 4 د اد گاه محاکم عمومي   
ارسال شد ه است. این شعبه د رحال صد ور حکم زند ان و شالق 

عالوه بر احکام فوق مي  باشد.

شهنازغالمي   مي  گوید  که د یگر هیچ نوع امکان اد امه ی فعالیت د ر 
ایران برایش باقی نماند ه بود . 

- مي  گفتند  هیچ چیز ننویس. حرف نزن. به ای- میل و تلفن جواب 
ند ه. د وستانت را مالقات نکن. مي  خواستند  که د ر رابطه با هر مطلبی که 
نوشته ام، از جمله د ر مورد  زند ان و شکنجه، تکذیبیه بد هم. به صراحت 
مي  گفتند  که اگر هر آنچه را که مي  گوییم نکنی خواهران بسیجی را که 
د وره ی نظامي  د ید ه اند  به سراغت مي  فرستیم تا د ر روز روشن د ر خیابان 

بیاند ازنت زیر کامیون. با چنین شرایطی نه 
تنها کار و فعالیت سیاسی و روزنامه نگاری 
و  خود   برای  روزمره  زند گی  اد امه ی  بلکه 

خانواد ه ام د یگرممکن نبود .

به  پاریس  غالمي  د ر  شهناز  اکنون 
آوای  با  گفتگویی  د ر  او  مي  برد .  سر 
د ر  شنید ه هایش  و  مشاهد ات  از  زن 
تجاوزها  و  جنسی  آزارهای  با  رابطه 
چنین  اسالمي  جمهوری  زند ان های  د ر 

  گفت:
بسیار  زند ان ها  د ر  جنسی  آزارهای   -
مرد ان  به  نسبت  حتی  است.  متد اول 

بار د ر 19  اولین  نیز تجاوز و یا تهد ید به تجاوز صورت مي  گیرد . من 
سالگی د ر سال 68 د ستگیر شد م. 5 نفر بود یم. د و زن بود یم و یکی 
از مرد ان هم براد رم بود . هیچکد ام از ما رابطه ایی جز فعالیت سیاسی و 
خانواد گی با هم ند اشتیم. راستش آنقد ر جوان و شورید ه بود یم که به 
هیچ مسئله ی د یگری جز مبارزه فکر نمي  کرد یم. شش ماه د ر بازد اشت 
خارج.  با  تماسی  و  وکیل  بد ون  بود یم.  انفراد ی  سلول  د ر  اطالعات 
زنان  ما  به  زور  به  مي  خواستند   بازجویی  هنگام  مي  زد ند .  وحشتناک 
تحمیل کنند  تا به د اشتن رابطه جنسی با مرد ان گروه اعتراف د ورغین 
کنیم. به مرد ان گروه فشار آورد ه بود ند  که چرا با این د خترها به جای 

د اشتن رابطه ی نامشروع ازد واج نمي  کنید . 

از جمله  تکرار شد .  الگو  این  هم  اخیر  سال های  د ستگیری های  د ر   -
د ر رابطه با یکی از همراهان و همفکران مرد  که فرد  شناخته شد ه و 
معتبری د ر منطقه بود . د ر بازجویی مرا تحت فشار مي  گذاشتند  که اقرار 
کنم که با این فرد  رابطه ی جنسی د اشته ام. مي  گفتند  که مد رک د ارند و 
مثلن مرا د ر ماشین او د ید ه اند  و غیره. به آن فرد  هم د ر بازجویی فشار 

آورد ه بود ند  تا بگوید  با من رابطه د اشته است. 
تا  و به زنها تحمیل مي  کنند   بازند "  القا مي  کنند  که "زن  - به مرد ها 

اعتراف کنند  که بازیچه ی د ست مرد ان شد ه اند .

فکر مي  کنید  هد ف عمد ه شان از چنین کاری چیست؟
- پیش خود شان فکر مي  کنند  که اگر زند انی به چنین اتهاماتی اقرار 
کند  احساس گناه خواهد  کرد  و بعد  از آن مي  توانند  با استفاد ه از این 
برگ برند ه د ر موارد  د یگر هم از او به راحتی اقرار بگیرند . د ر واقع قد م 

اول برای شکستن زند انی سیاسی است. 

حتمن  شخصی  تجربیات  بر  عالوه  و  هستید   نگار  روزنامه  شما 
منطقه ی آذربایجان د ر مورد  آزارهای جنسی  از د یگران هم د ر 

شنید ه اید .
تنها  نه  مرد  هستند .  و هم شکنجه گران  بازجوها  هم  تبریز  د ر  بله.   -
د ختران بلکه تعد اد ی از پسران جوان عاد ی که هنگام راهپیمایی های 
سال های اخیر د ر رابطه با مسائل ملی د ستگیر شد ه بود ند  از آزارهای 
جنسی هنگام د ستگیری مي  گفتند . اینکه مثلن پسرها را هم د ستمالی 
مي  کرد ند  و به آنها اظهار تمایل جنسی مي  کرد ند . ولی مي  د انید  که د ر 
شهری چون تبریز، مثل بسیاری مناطق د یگر ایران، چنین مسائلی به 
شد ت تابو هستند . معمولن کسی د ر مورد  این مسائل و آزارهای جنسی 
و تجاوز د ر زند ان ها حرف نمي  زند . حتی برخی روشنفکران هم به زنی 

که د ر زند ان مورد  تجاوز قرار گرفته به چشم د یگری نگاه مي  کنند . 

گفتگو با شهناز غالمی 
روزنامه نگار و فعال اجتماعی
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آشوویتس ایران:
کهریزک 
شهناز غالمی

موقعیت جغرافیایی و شرایط زیستی 
د ر بازد اشتگاه کهریزک 

پی  د ر  پیش  سال  هفت  حد ود   که  است  مکانی  کهریزک  کمپ 
عملیات موسوم به جزیره د ر محد ود ه محله ی خاک سفید  جهت 
شهر  انتظامی  نیروی  طرف  از  د ستگیرشد گان  ساختن  محبوس 
تهران ساخته شد . این بازد اشتگاه د ر وسط محیطی خالی از سکنه 
و د ر بیابان قرار د ارد  و د ارای یک سالن، 8 اتاق و 2 اتاق قرنطینه  

مي باشد . 

این بازد اشتگاه از چند  سوله )انباری( ساخته شد ه و د ر د اخل برخی 
از سوله ها تعد اد ی کانتینر قرار د اد ه شد ه است. ظرفیت هر کانتینر 
به اند ازه 5 نفر مي باشد . به علت تعد اد  زیاد  د ستگیر شد گان حواد ث 
اخیر، د ر هر کد ام از این کانتینرها حد ود  30 یا 40 نفر نگهد اری 
می شوند . این د ر حالی است که تنها محفظ هوایی این کانتینرها 
یک سوراخ کوچک است . و نیز به علت تابش نور مستقیم آفتاب 

هوای د  اخل تا حد ود  غیر قابل تحملی گرم مي شود .   

از سوی د یگر د ر این ارد وگاه مرگ یک سولۀ مستطیلی شکل نیز 
را قفس بند ی کرد ه اند ، مساحت هر  این سوله  و  است  ایجاد  شد ه 
قفس د ر حد ود  30 متر مربع  مي باشد . د ر هر کد ام از این قفس ها 
بین 40 الی 60 نفر جا د اد ه مي شد . زند انیان تقریبا فقط قاد ر به 
ایستاد ن هستند. د ر این سوله د ر حد ود  200 نفر از د ستگیرشد گان 

قیام مرد م ایران و تعد اد ی از زند انیان عاد ی محبوس شد ه اند .

 بنا به گفته شاهد ان عینی، بازد اشت شد گان طرح جمع آوری اراذل 
و اوباش و نیز تعد اد  زیاد ی ازد ستگیرشد گان حاد ثه 18 تیر و نیز 
د ستگیرشد گان حواد ث بعد  از کود تای انتخاباتی د اخل این سوله ها 

نگهد اری مي شد ه و  مي شوند .

زند ان  د ر  بازد اشت شد گان  تعد اد   از  مختلفی  آمارهای  تاکنون 
نفر   500 الی   400 حد ود   قولی  به  است.  شد ه  اعالم  کهریزک 
د راین بازد اشتگاه زند انی مي باشند . وجود  این تعد اد  از محبوسان، 
نشان د هند ه ی این واقعیت است که د ستگیرشد گان تا چه اند ازه با 
مشکالت بهد اشتی و فضای نامناسب د ر این مرکز رو د ر رو هستند . 
زند ان کهریزک فاقد  کف پوش، موکت، تخت، زیراند از و رواند از است. 
د ر روز های اول د ستگیری معموال ماموران از باز کرد ن د رب اتاق ها 
خود د اری  مي کنند  و د ر نتیجه د ستگیر شد ه ها مجبور  مي شوند  تا 

د ر همان محیط اتاق ها اد رار و مد فوع کنند . 

به  اتاق  نفرات  خوابید ن،  برای  فضا  کمبود   علت  به  کمپ  این  د ر 
و  نشستن  تنفس،  وضعیت حتی  آن  د ر  مي خوابند .  نوبتی  صورت 
خوابید ن به سختی انجام مي گیرد . این همه د ر وضعیتی است که 
تقریبا تمامی زند انیان به د لیل کتک هایی که مي خورند  د چار آسیب 

د ید گی های سختی  هستند.  

اولیه  امکانات  فاقد   شهر،  از  بود نش  د ور  د لیل  به  کهریزک  زند ان 
زند گی چون آب شهری، تلفن، محل مالقات، سیستم تهویه سرمای 
بسیار  آن  نوررسانی  سیستم  حال  عین  د ر  و  مي باشد   گرمایش  و 
مرکز  و  و حمام  مفید   بهد اشتی  سرویس های  از  است  بود ه  ضعیف 

اصطالح  به  طرح  بازد اشتی های  از  نگهد اری  کمپ  این  د ر  د رمانی 
عملیات ارتقای امنیت اجتماعی، خبری نیست.   

هرگونه استفاد ه از آب به شرط کتک خورد ن و تحمل ضربات پی 
د ر پی شلنگ و کابل مقد ور  مي باشد . به علت عد م د سترسی به آب 
سالم افراد  زند انی د ر این بازد اشتگاه از گالن های آغشته به گازوئیل 
و بنزین آب  مي نوشند  که باعث  شد  تا اکثر زند انیان د چار حالت 

استفراغ و تهوع و سوتغذیه شوند . 

د ر  باید   کنند ،  استفاد ه  توالت  و  د ستشویی  از  بخواهند   کسانیکه 
ساعات مقرر استفاد ه از د ستشویی، یعنی د ه صبح و د ه شب البته 
آنهم با تحمل ضربه های شالق و باتوم و نیز سینه خیز رفتن و مثل 
سگ پارس کرد ن از زند انبانان اجازه استفاد ه از آن را بگیرند  وجود  
چنین وضعیتی د ر زند ان کهریزک باعث شد ه است تا زند انیان غالبا 
پید ا  آنها شپش  اکثر  بد ن  د ر  و  شد ه  د چار  پوستی  بیماری های  به 

شود  و د ر عین حال د ر گرمای تابستان به گال مبتال شوند .   

یکی از ارزیابی های د هشتناک آن است که ممکن است شماری از 
بازد اشتی ها به بیماری کشند ه مننژیت د چار شد ه باشند . د ر اثر ابتال 
به این بیماری د ر زند ان، فرزند  یکی از مسؤوالن د ولت نهم، آقای 
شرکت  نژاد   احمد ی  علیه  تظاهرات  د ر  )که  االمینی  روح  محسن 
واقعیت  این  افشای  امر موجب  و همین  باخته است  د اشت( جان 
مجبور  د رماند گی  و  ضعف  نهایت  د ر  شد گان  بازد اشت  گرد ید . 
هستند  تا پس ماند ه های غذای کارکنان را که به طرزی توهین آمیز 
میان بازد اشت شد گان پرتاب می شود، بخورند . غذای بازد اشتی ها، د و 
وعد ه و د ر هر وعد ه قسمت کوچکی از یک نان بیات به همراه یک 
سیب زمینی است که به سمت زند انیان پرتاپ مي شود . آنها برای 
شکستن نیروی اعتماد  به نفس، اراد ه و خود باوری د ر زند انیان آنان 
را واد ار  مي کنند  تا برای گرفتن نان و یک عد د  سیب زمینی، صد ای 

سگ د ر بیاورند  و مثل سگ با د هان سیب زمینی را بگیرند .
 

شکنجه گران و ماموران زند ان کهریزک 

بر اساس گزارشهای موثق، بازد اشتگاه کهریزک که فضایی یکسره 
“پاسد ار  مستقیم  نظارت  تحت  است.  آن حاکم  بر  وسطایی  قرون 
راد ان” قائم مقام فرماند ه نیروی انتظامی کل کشور اد اره میشود . هر 
روز صبح پاسد ار راد ان به این محل  مي آید  و خود  شخصا چند  نفر 

از بازد اشت شد گان را مورد  ضرب و شتم و شکنجه قرار مید هد . 

چنانکه گفته  مي شود  د ر کهریزک، کتک زد ن د ر اختیار ماموران 
“پاسد ار  انحصار  د ر  فقط  کشتن  قصد   به  زد ن  اما  است.  معمولی 
راد ان” مي باشد . او هر از گاهی  مي آید  و سهم خود  از قتل زند انیان 

را  مي گیرد . 

که  شکنجه گرانی  از  د یگری  شمار  اسامی  راد ان،  پاسد ار  بر  عالوه 
تاکنون تعد اد ی از معترضان سیاسی را د ر زیر شکنجه های وحشیانه 
د ر زند ان کهریزک به قتل رساند ه اند  عبارتند  از: عامریان)عامری( 
فرماند ه گارد ،  راد ان(، حقی  )از د ستیاران  راد ان، کشمیری  معاون 
کومیجانی رئیس بازد اشتگاه کهریزک، پاسد ار زند ی معاون ارد وگاه 
افسر  االمینی،  روح  محسن  قاتل  موسوی  سید   پاسد ار  کهریزک، 
پاسد ار سید  حسینی، افسر نگهبان زند ان کهریزک و هشت نفر از 
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افراد  گارد  که با نقاب زند انیان را مورد  شکنجه قرار  مي د اد ند . 

شایعه ی تعطیلی زند ان کهریزک و عد م صد ور مجوز حتی 
به نمایند گان اصولگرای مجلس برای بازد ید  از آن 

رهبر  خامنه ای،  د ستور  به  بنا  کهریزک  بازد اشتگاه  مي شود   اد عا 
جمهوری اسالمی تعطیل شد ه و حد ود  40 نفر از زند انیان آن به 
که  شود   گفته  باید   خصوص  این  د ر  شد ه اند .  منتقل  اوین  زند ان 
تاکنون کسی جز مسولین کهریزک، تعطیلی آنجا را تایید  نکرد ه اند  
و د ر این باره به اظهار نظر رسمی و یا غیررسمی نپرد اخته اند . این 
مطلب گویای این حقیقت می باشد  که بازد اشتگاه همچنان بر قرار 

مي باشد  و شکنجه و کشتار زند انیان نیز کمافی سابق اد امه د ارد . 

گفتنی است که حتی نمایند گان مجلس فرمایشی نیز که از اعضاء 
به اصطالح کمیته ویژه حقیقت یاب بود ند  به محل این بازد اشتگاه 
که  اعالم شد  تنها  آنها  بازد ید   خواست  مقابل  د ر  و  نیافتند   راهی 
نیز  و  فنی  و  تاسیساتی  مشکالت  علت  به  کهریزک  بازد اشتگاه 
تعطیل  غیره  و  هوا  تسویه  د اشتن  عد م  چون  بود ن  غیراستاند ارد  

شد ه و زند انیان آنجا به زند ان اوین منتقل شد ه اند . 

کهریزک  بازد اشتگاه  اگر  که  مي رسد   نظر  به  مسلم  موضوع  این 
واقعن تعطیل شد ه بود ، نه تنها به نمایند گان مجلس مجوز ورود 
مي د اد ند ، بلکه د وربین های صد ا و سیمای تحت انحصار و تک صد ا 
را نیز به آنجا ارسال مي کرد ند ، تا با ستایش از اقد امات “هوشمند انه 
و به موقع” خامنه ای د ر تعطیلی بازد اشتگاه برای اثبات عد م وجود  
هرگونه شکنجه و خاموش کرد ن مطالبات مرد می و د رخواست های 
نهاد های حقوق بشری با صحنه سازی های متعارف د ر افکار عمومی 
جامعه انحراف به وجود بیاورند. با این حال حتی اگر گزارش مربوط 
کهریزک  غیرقانونی  بازد اشتگاه  بستن  برای  خامنه ای  د ستور  به 
د رست هم باشد ، بد ون شک هد ف از این د ستور پوشش گذاشتن 
بر جنایات تکان د هند ه ای است که د ر این زند ان د هشتناک روی 

د اد ه است. 

پس از شهاد ت محسن روح االمینی نارضایتی گسترد ه ای د ر میان 
یافته  د ست  مد ارکی  و  اسناد   به  آنان  آمد .  بوجود   سپاه  سرد اران 
بود ند  که متناقض با اطالعات رسمی ارائه شد ه به پد ر محسن روح 
االمینی بود . آنها  مي د انستند  که بازد اشت او با برنامه ریزی قبلی 
زند ان کهریزک  از شکنجه گران  نفر  اسامی د و  انجام شد ه و حتی 
د قیق   طور  به  بود ند   رساند ه  قتل  به  را  االمینی  روح  محسن  که  

مي د انستند . 

بسیار حیاتی  رژیم مسئله  برای  مهم ترین موضوع  رابطه  این  د ر 
اینکه  به  توجه  با  بود .  اطالعات  اد اره  از  اخبار  و  اطالعات  نشت 
برخی  که  شد ند   متوجه  مقامات  آمد ه  عمل  به  بررسی های  طی 
فرمان  به  بنا  د اد ه اند ،  د رز  را  خبر  اطالعات  وزارت  کارکنان  از 
خامنه ای و با امضای احمد ی نژاد ، وزیر اد اره اطالعات به همراه 
تنی چند  از معاونین اش از کار اخراج شد ند . به نحوی که د ر حال 
به  بنا  د ارد .  اد امه  همچنان  نهاد  این  مد یران  تصفیه  نیز  حاضر 
از هواد ران میرحسین  افراد ی که  فرمان مستقیم خامنه ای همه 
سایر  نیز  و  اطالعات  اد اره  از  باید   مي شوند   محسوب   موسوی 

مراکز حساس کنار گذارد ه شوند . د لیل اعالم تعطیلی بازد اشتگاه 
آگاهی  مرد م  د رخواستهای  و  مطالبات  از  فرار  منظور  به  کهریزک 
مي باشند .  بازد اشتگاه  این  وضعیت  روشن شد ن  که خواهان  است 
نمایند ه گان  از  تن   90 از  بیش  فشار  تحت  مقامات،  آن  بر  عالوه 
مجلس جمهوری اسالمی که البته خود همگی سوابق نظامی گری 
د ر سپاه د اشته و د ارند  و حتی رئیس مجلس که از سرد اران سپاه  
مي باشد ، قرار گرفته بود ند. بعد  از علنی شد ن به قتل رساند ن روح 
االمینی زیر شکنجه و نیز مشخص و برمال شد ن مسائل پشت پرد ه 
این جنایت، رئیس مجلس و اعضای کمیته ویژه تالش نمود ند  تا 
از بیت رهبری د رخواست بازد ید  از بازد اشتگاه کهریزک را بکنند . 
که  نمایند گان کمیته ی »حقیقت یاب« مجلس  تقاضای  اینحال  با 
اصرار بر بازد ید  از زند ان کهریزک را د اشتند ، مرد ود  اعالم شد  و از 
این  بر  رهبری  نظر  که  د اد ه شد   تذکر  آنها  به  رهبری  بیت  طرف 
این  شود .  خارج  د ور  از  تحقیق  و  بررسی  بد ون  موضوع  که  است 
استعفا  این کمیسیون مجلس همگی  اعضای  تا  باعث شد   مسئله 
د هند  و د ر نتیجه امکانی برای اد امه فعالیت کمیته ویژه به اصطالح 

حقیقت یاب هم به وجود  نیامد .  

 سناریوی اعالم تخلفات د ر زند ان کهریزک و مجازات 
متخلفین از سوی مقامات 

اقرار برخی تخلفات د ر کهریزک و انتشار اخبار مربوط به مجازات 
متخلفین از د یگر موضوعاتی است که از طرف مسئولین رژیم اعالم 
شد ه است. د اد ستان کل کشور د ری نجف آباد ی، نیز ضمن قبول 
اینکه د ر روزهای اول بعد  از حواد ث انتخابات شکنجه وجود  د اشته 

د ر خصوص بازد اشتگاه کهریزک چنین ابراز نظر مي نماید :

»تذکر د اد ه بود یم کسی را به بازد اشتگاه کهریزک نبرند ، غفلت و 
سهل انگاری بعضی از براد ران باعث شد  که حاد ثه کهریزک و بعضی 

از حواد ث تلخ د یگر به وجود  بیاید .«   

کلی گویی مسئوالن و روشن نکرد ن واقعیت های هولناک بازد اشتگاه 
کهریزک، سبب شد ه است تا احساس بی اعتماد ی مرد م نسبت به 
کارگزاران رژیم روز به روز بیشتر گرد د . از سوی د یگر این موضوع 
و  د اخل  د ر  عمومی  افکار  تا  است  شد ه  بد ان  منجر  خود   نوبه  به 
خارج از کشور به شد ت نسبت به این موضوع و موضوعات مشابه 

عکس العمل نشان د هد . 

نهایت  د ر  انتظامی  نیروی  فرماند هی  جانب  از  که  اطالعیه ای  د ر 
استیصال د ر سایت تابناک منتشر شد ه است چنین  مي خوانیم: 

وضعیت  د رباره  ناجا  اطالعیه  آخرین  چهارگانه  بند های  “د ر 
بازد اشتگاه کهریزک و مسائل پیرامون، این موارد  به چشم میخورد . 
مانند  اینکه: شماري از د ستگیرشد گان اغتشاشات 18 تیر به زند ان 
تعد اد ي  پذیرش،  محد ود یت  خاطر  به  ولي  مي شوند ،  برد ه  اوین 
می شوند   منتقل  کهریزک  بازد اشتگاه  به  موقت  صورت  به  آنها  از 
این  به  بازد اشتي ها  اعزام  اصوال  شد ه  یاد   شرایط  به  توجه  با  که 

بازد اشتگاه ها د رست نبود ه است. 

 18 د ستگیرشد گان  شد ن  اضافه  و  بازد اشتگاه  پذیرش  محد ود یت 
تیر باعث تراکم جمعیت د ر بند ها شد ه و شرایط نامساعد  زیستي 

و بهد اشتي موجبات آزار و اذیت آنان را فراهم مي آورد . د ر بخش 
د یگر بیانیه ناجا آمد ه است:

بازد اشت شد گان  با  مصاحبه  و  شد ه  انجام  بررسي هاي  »برابر 
و  مأموران  ازمسئوالن،  تعد اد ي  تخلف  و  سهل انگاري  مطلعان؛  و 
مي باشد ،  محرز  نظارتي  رد ه هاي  و  کهریزک  بازد اشتگاه  کارکنان 
به  شد ن  فرستاد ه  برای  پروند ه  تکمیل  و  تشکیل  ضمن  بنابراین 
به  د رونسازماني  تنبیهي  اقد امات  فوق  افراد   براي  قضایي  مراجع 

شرح ذیل اعمال شد : 

- عزل و تنبیه مسئوالن بازد اشتگاه به د لیل پذیرش بازد اشت شد گان 
بیش از ظرفیت بازد اشتگاه، عد م انعکاس محد ود یتها و مشکالت به 
سلسله مراتب، بي توجهي و نبود  نظارت و کنترل بر زیرمجموعه و 
عد م توجه به تد ابیر ابالغ شد ه د ر خصوص نحوه نگهد اري و مراقبت 

از بازد اشت شد گان. 

نظارتي  وظایف  انجام  د ر  که  از مسئوالني  نفر  د و  تنبیه  و  عزل   -
و کنترلي کوتاهي و سهل انگاري د اشته اند .

اقد ام  د لیل  به  وقت  نگهبان  افسران  از  نفر  د و  تنبیه  و  برخورد    -
خود سرانه د ر تنبیه بد ني بازد اشت شد گان.

به  که  مأموراني  و  مسئوالن  از  د یگري  تعد اد   انضباطي  تنبیه  ـ 
صورت مستقیم و غیرمستقیم د ر ایجاد  شرایط به وجود  آمد ه نقش 

د اشته اند .«

د ر همین باره، حمید رضا کاتوزیان، نمایند ه مرد م تهران د ر مجلس 
شورای اسالمی نیز گفته است: “د ر مورد  وقایع کهریزک یک بخش 
قتل هایي است که رخ د اد ه و منجر به از بین رفتن تعد اد ي از جوانان 
این کشور شد ه است که د ر این موضوع قانون روشن و شفاف است و 

صرفنظر از بحث سیاسي باید  مورد  بررسي قرار گیرد ”.   

گفتگو با اسیران و زند انیان آزاد  شد ه از زند ان کهریزک 

سایت شهرزاد  نیوز د ر تاریخ )86.05.03( د ر گفتگو با ماد ر میثم 
بازد اشتي 18تیر 78د ر آستانه اعد ام، چنین   از د انشجویان  لطفي، 

مي نویسد : 

»ساعت یک بامد اد  د ر خانه شان را زد ند . پسر 25 ساله اش از خانه 
گریخت. پلیس 17 گلوله به سمت او شلیک کرد . 2 تیر به پاهایش 
و  کلیه ها  با  برد ند   خانه  از  نیز  را  ساله اش   52 د ایي  کرد .  اصابت 

معد ه ي بیمارش. ماد ر رد  پسر را از “سوله کهریزک”، “زند ان رجایي 
شهر” تا “زند ان اوین” مي گیرد  تا اینکه به جاي پسر، نام فرزند  را 
روي تخته نشان اش مي د هند : میثم لطفي نفر هفتم از لیست اوباش 
اعد امي. تا عکسهاي میثم را آماد ه ارسال کنیم خبر اعد ام به جرم 
محاربه با خد ا پخش شد ...شبي که پلیس خانه ما آمد  براد ر من با 
همسرش مهمان بود ند  و اصال کسي از این برنامه هاي پلیس خبري 
هم ند اشت. پلیس با فریاد  و فحاشي وارد  خانه ما شد  و تا میثم را 
د ید ند  چند  نفر به طرف او حمله کرد ند  واقعا کسي نمي د انست که 
جریان از چه قرار است نمي د انم چرا میثم فرار کرد  اما بعد  از زند ان 

همیشه از پلیس مسلح وحشت د اشت.

تا وقتي او را د وباره بگیرند  17 گلوله شلیک شد  و من با شمارش 
هر کد ام مي گفتم د یگر مرد . ولي فقط به پاهایش زد ه بود ند . بعد  
هم که د ستگیر شد  با همان وضع آورد ند  مقابل من و با د ستهاي 
فرد ا  از  بگیرند .  عکس  عکاس ها  گذاشتند   و  زد ند   کتک اش  بسته 
عکس میثم با چشم ترکید ه اش از تلویزیون پخش مي شد . ...هیچ 
حکمي به ما ند اد ه بود ند . فقط یک لیست روي د یوار شعبه امنیت 
زد ه بود ند  که یک لیست اعد ام اراذل و اوباش بود  و اسم میثم هم 
مراجعه  و پسرم چند بار  براد ر  از د ستگیري  بعد   بود .  نفر  هفتمین 
همینطور  شکست،  بیني ام  که  زد ند   هم  را  من  بار  آخرین  کرد م. 
د ختر 13 ساله ام را به طرف د ر هل د اد ند  و د ستش به خاطر برخورد  
پلیس  علیه  قانوني  پزشکي  اسناد   با  بخیه خورد .  تا  با شیشه 40 

شکایت کرد م و البته کسي هم جواب ند اد . 

....آن زمان هم که میثم را گرفتند  گفتند  د ر شب 18 تیر الستیک 
ماشین آتش زد ه. ولي این حرف را د ر مورد  همه د انشجوها مي زد ند  
که اینها اوباش هستند . وکیل پسرم آقاي عبد الفتاح سلطاني بود  و 
کامال د ر جریان این پروند ه است. میثم 55 روز د ر انفراد ي بود  همان 
زمان زیر شکنجه د چار پارگي فتق شد . بعد  از اینکه از بیمارستان 
بقیۀ اهلل سپاه به زند ان منتقل شد  با آستین پیراهن اش د ر سلول 
اقد ام به خود کشي کرد ... به هر حال میثم بعد  از آن زند ان هیچوقت 
مثل سابق نبود . ولي همانطور که گفتم فقط چند  د رگیري د اشت 
که آن هم اصال به کالنتري و غیره نکشید . حتي اگر اینطورمي شد  
موضوع د عوا بود  مرتکب قتل نشد ه بود  که حکم اعد ام بگیرد  آن هم 
به اتهام اوباش گري... تا آنجا که من د ید م 2 نفر د ر زند ان رجایي 
شهر مرد ند . به خانود ه هاي آنها گفته اند  که اگر د ر اینباره جایي 
حرف بزنند  آنها را هم مي برند . تا آنجا که من مي د انم وضعیت غذا و 

بهد اشت این زند ان ها بد تر شد ه اطالع د یگري ند ارم.“

...تا آنکه بعد  از گذشت ماه ها شکنجه و بازد اشت د ر سلول انفراد ي، 
میثم لطفي، جواني که به اتهام”اراذل و اوباش” د ر ارد یبهشت ماه 
سال جاري بازد اشت شد ه بود  آزاد  شد . لطفي که د ر مد ت بازد اشت 
خود  سه زند ان سوله کهریزک، اوین و قزل حصار را از سرگذراند ه 
بود  د ر اوج ضعف جسمي و رواني رهایي را تجربه کرد . نام لطفي د ر 
تمام این مد ت د ر لیست اعد ام 7 نفره اعد امي هایی بود  که با تالش 
ماد ر خود  و فعاالن حقوق بشر، بد ون اثبات هیچ یک از اتهامات با 

وثیقه 50 میلیون توماني آزاد  شد . 

لطفي د ر مصاحبه با ما )شهرزاد نیوز( از زند ان کهریزک و قزل حصار 
به عنوان بد ترین و غیرانساني ترین زند انهاي جهان نام برد . او یکبار 

کسی  کهریزک،  مسولین  جز  تاکنون   
نکرد ه    تایید   را  بازد اشتگاه  این  تعطیلی 
یا  و  رسمی  نظر  اظهار  به  باره  این  د ر  و 
غیررسمی نپرد اخته  . این به این معنی ست 
بر قرار مي باشد  و  که کهریزک، همچنان 
شکنجه و کشتار زند انیان نیز کمافی سابق 

اد امه د ارد . 
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بود ند ،  گفته  او  به  د اد گاه  د ر  که  بود   کرد ه  امضا  را  سفید ي  برگه 
هم  و  او  پروند ه ی  قاضي  است  بود ه  وي  اعد ام  حکم  برگه  آن 
گفته اند   لطفي  به  آزاد ي  حین  است.  حد اد ”  “قاضي  پروند ه هایش 
که یکي از اتهامات تجاوز به عنف، حمل سالح، قاچاق مواد  مخد ر 
و اخالل د ر نظم را بپذیرد  که وي تا لحظه آزاد ي هیچ یک از این 

اتهامات را نپذیرفته است. 

پروند ه د ر حاد ثه کوي د انشگاه د ر سال 78  این  از  ...لطفي پیش 
بازد اشت شد ه و به مد ت 6 ماه د ر زند ان اوین به سر برد ه بود . د ر 
شهاد ت  او  بود ن  بي آزار  به  محل  اهالي  او،  اخیری  پروند ه  جریان 
د اد ه بود ند .با اینحال میثم به د لیل رسانهاي شد ن پروند هاش بیش 
از  بیشماري  تعد اد   او  آزاد ي  با وجود   بود   از د یگران شکنجه شد ه 
جوانان که به طور فله اي و به اتهام “اوباش” بازد اشت شد ه اند  هنوز 

د ر شرایط سختي به سر میبرند .«

موضوع  این  با  رابطه  د ر  بشر  گزارشگران حقوق  کمیته  د ر سایت 
چنین  مي خوانیم:

“.... چند  روز پیش از شروع د ور جد ید  این طرح مبارزه با اراذل و 
اوباش، ساالرکیا معاونت د اد ستان خبر از اعد ام قریب الوقوع 6 تن 
ازمتهمان به اوباشگری د اد .محمود  ساالرکیا بد ون نام برد ن از هویت 
اشخاص یاد  شد ه، اعالم کرد  که این افراد  از کسانی هستند  که سال 
گذشته بازد اشت شد ه و با قرارهای سنگین د ر زند ان به سر  مي برند . 
بازد اشت  از نگرانی را د ر میان خانواد ه های  اعالم این خبر موجی 
شد گانی که از سال گذشته تاکنون د ر زند ان به سر  مي برند ، وجود  
آورد . ماد ر » هانی خواند ار« که پسرش از ارد یبهشت ماه گذشته د ر 
شرایط بالتکلفی د ر زند ان نگهد اری  مي شود ، طی روزهای گذشته 
با مراجعات مکرر به نهاد های قضایی مختلف خواهان روشن شد ن 
وضعیت فرزند  خود  شد ه است. او  مي گوید  که طی یک ماه گذشته 
به تمام نهاد های موجود  مراجعه نمود ه اما تاکنون با پاسخ روشنی 
بازد اشت د ر  ماه  از حد ود  5  مواجه نشد ه است. هانی خواند ار پس 
بازد اشتگاه کهریزک به زند ان اوین منتقل و بیش از 10 ماه است 

که د ر بند  اطالعات سپاه نگهد اری  مي شود . 

جواب  د ر  د اد گاه  قاضی  که  مي گوید   وی   ماد ر  قواعد ی«  »عفت 
اعتراض او به نگهد اری فرزند ش د ر سلول انفراد ی، گفته است که 
د ر جمهوری اسالمی انفراد ی وجود  ند ارد . وی چنین اد عایی را رد   

مي کند  و  مي گوید : 

“مرا به د لیل د فاع از فرزند م بازد اشت و یک ماه د ر سلول انفراد ی 
نگهد اری کرد ند ، چطور  مي شود  د ر برابر من بگویند  انفراد ی وجود  

ند ارد ؟” 

عنوان   اسالمی  مجازات  قانون   2 ماد ه  و  اساسی  قانون   36 اصل 
مي د ارد : “ هر فعل و یا ترک فعلی که د ر قانون برای آن مجازات 
تعیین شد ه باشد ؛ جرم محسوب  مي شود .” بر اساس همین اصل، 
هم جرم و هم مجازات  مي بایست د ارای تعریف قانونی باشد . حال 
آنکه واژه “ اراذل و اوباش” هیچ تعریف مشخص حقوقی ند اشته و 

لذا مجازات افراد  به این اتهام غیرقانونی تلقی  مي شود .«

زند ان کهریزک  آزاد  شد گان  از  زبان یکی  از  د ر سایت سبز پوش 

چنین  مي خوانیم: 

“نمید ونم از کجا شروع کنم ! اگه از لحاظ انشایی و امالیی گزارشی 
رو که میخوام االن از گوانتاناموی ایران کمپ کهریزک بگم ایراد  
برم.  باید  زود تر  و  ببخشید . چون خیلی عجله د ارم  رو  د اشت من 
االن که د ارم این رو مینویسم ساعت 8 د قیقه به 6 بامد اد  مرد اد  
ماه هست. من بامد اد  امروز به همراه چند  نفر به طرز معجزه آسایی 
از مرگ حتمی نجات یافتیم و االن از بیمارستان رسید م خونه و 
ایجاد  کرد م.من 18  این وبالگ رو  اومد م و  بالفاصله پای سیستم 
تیر د ستگیر شد م. 21 سال سن د ارم االن که د ارم اینو مینویسم باز 
باورم نمیشه که آزاد  شد م. تو تظاهرات 18 تیر که با یکی از د وستام 
میکرد   فیلمبرد اری  موبایل  با  د اشت  د وستم  و  بود یم  موتور  سوار 

توسط چند  لباس شخصی مورد  ضرب و شتم قرار گرفتیم. 

یه زن اومد  ما رو از زیر د ست اینا نجات بد ه که اون بیچاره را هم 
کلی زد ند . ما رو اند اختند  توی یه مینی بوسی که پر از آد م کتک 
خورد ه و شل و پل بود  مثل خود  ما، مینی بوس ما رو به یه کالنتری 
برد . آنقد ر کتک خورد ه بود م که نفهمید م کجا بود . بعد  ما رو اونجا 
کنار د یوار چید ند  و منو د وستم کنار هم وایساد یم. بعد  یه لباس 
شخصی قوی هیکلی اومد  و یکی د ر میون میکشید  بیرون و با تک پا 
سوار مینی بوسمون کرد  و اون لحظه د یگه از د وستم خبر ند اشتم 
و ند ارم. ما رو به همراه د ه ها نفر د یگه به ارد وگاه کهریزک برد ند . 
باور نمیکنید  حد اقل اون اتاقی که ما رو برد ند  200 نفر بود ند . همه 
زخمی و باتوم خورد ه. صد ای ناله همه جا رو فرا گرفته بود . با خود م 
گفتم اینا میخوان چی به سرمون بیارن. شاید  فرد ا بریم د اد سرایی، 
زند انی اونجا حد اقل از اینجا بهتره، اصال جا نبود  که بشینی، تمام 

د ر و د یوار خون بود . 

به فکر د وستم بود م آخه اون از بچه هایی نبود  که بتونه این جور 
جاها رو تحمل کنه. تو این اوضاع و احوال کسانی که تو اتاق بود ند  
شروع به گریه و زاری و ناله کرد ن و گفتن 1 نفر مرد ه. صد ا از ته 
بود یم  چسبید ه  هم  به  همه  نشه  باورتون  شاید   ولی  میومد   اتاق 
تو  اومد ن  لباس شخصی  نگهبانای  بخوریم.  تکون  نمی تونستیم  و 
کی  هر  زد ن.  کرد ن  شروع  مطلق  تاریکی  د ر  شکوند ن  المپارو  و 
چند   زد ن.  کتک  حسابی  ساعت  نیم  میزد ن.  بود   د ستشون  جلو 
بعد ش  مرد ن.  شاید  هم  رفتن  کما  به  از شد ت کتک خورد ن  نفر 
اند اختند  تو صورت ما ها گفتند   و  تا چراغ قوه روشن کرد ن  چند  
اگه صد اتون د راد  این باتوم ها رو می کنیم ….. باورم نمی شد . فکر 

میکرد م د ارم کابوس میبینم. 

بود   مرد ه  که  رو  کسی  اون  جنازه  بود   ارشد شون  انگار  که  صاد ق 
رو برد اشت و تکیه جنازه رو د اد  به د یوار چراغ قوه رو اند اخت رو 
صورتش گفت ما حکم کشتن شما رو د اریم. پس شانس بیارید  و 

مثل این ماد ر … ) به مرد ه ( نمیرید . 

هیچ صد اتون رو د ر نمیارید . تا صبح اگه زند ه موند ید  موند ید . اگه 
نمرد ید  که... گفت شما محارب هستید . مید ونید  محاربه یعنی چی. 
یه نفر از اون جلو که پسری بود  حد ود  16. 17 سال سن د اشت 
اینا بگو محاربه یعنی چی ! گفت نمید ونم.  گرد نش رو گرفت، به 
گفت غلط کرد ی ند ونی! شروع کرد  به زد نش گفت بگو. بگو بگو. 
یعنی خطا  شیطان.  یعنی  میگفت  رفت.  حال  از  که  زد ش  اونقد ر 

اونها هم  اعتراض کرد ن. که  نفر شد ید ا  انقد ر زد ش که چند   کار. 
د ر حد  مرگ کتک خورد ن. تو اون اتاق ما تا صبح حد اقل 4 نفر 

کشته شد ن.

صاد ق نعره  مي کشید  و می گفت اینجا از توالت فرنگی و مسواک و 
اینا خبری نیست همینجا کاراتون رو میکنید  !!!. شیر فهم شد ید  ؟ 

رو  خون  و  بود ند   خونی  همه  و  نبود   ما  بین  سالمی  آد م  هیچ 
صورتشون لخته زد ه بود  مثل من. یا چشمشون باد  کرد ه بود  مثل 
من. یا مثل خیلیا د ست پاشون شکسته بود . به د لیل تاریکی مطلق 

من خیلیها را نتونستم ببینم. 

وقتی که د ر رو باز میکرد ند  با د ید ن نور چشممون شد ید ا احساس 
به  رو  د یگه  روزهای  و  روز  اون  فرد ای  میکرد .  عجیبی  ناراحتی 
بد ترین شکل که توضیحش زمان بسیار میخواهد  گذروند یم. به ما 
برای اینکه از گرسنگی نمیریم هر روز که نمید انیم شب بود  یا روز 
بود  ! یک گونی ته ماند ه غذا که آن را با اشتیاق میخورد یم به ما  

مي د اد ند . که د اخلش تکه های نان. سبزی. برنج بود . 

.... تا اینکه بعد  از چند  روز صاد ق آمد  و چند  المپ با خود  آورد  و 
ما را بعد  از چند  روز به محوطه کمپ برد . واااااای برا ما یک حس 
تازگی د اشت. )د ر  برای ما  نور خورشید   ابی و  بود . آسمان  آزاد ی 
ضمن این را بگم که بخاطر این ما را به محوطه آورد ند  که کثافتها 
و مد فوع خود  را از اتاق بیرون بریزیم ( معذرت میخوام که اینطور 
از زند ان آزاد  بشن  تا چند  وقت د یگه که بقیه هم  مینویسم ولی 
بخصوص کمپ کهریزک اونها بهتر واستون توضیح مید ن و مطمئن 
هستم این کمپ د ر بعضی موارد  د ست گوانتانامو و ابوغریب را طی 
این چند  روز از پشت بسته. به هر حال به گفته نوچه های صاد ق ما 
جزو اولین کسانی بود یم که بد ون د اد گاهی ! بامد اد  د یروز به خاطر 
شلوغی بیش از حد  کمپ ما را به بیرون اند اختند  و تهد ید  کرد ند  

که اگر جایی حرفی بزنیم ما را به قتل میرسانند . 

من بالفاصله با موبایل یک عابر با خانواد ه ام نیمه شب د یشب تماس 
گرفتم و آنها به سراغم آمد ند . طعم آزاد ی خیلی شیرین است. اما 
به یاد  د اشته باشید  که االن هزاران نفر تو ارد وگاه کهریزک بد ترین 

شرایط رو میگذرونن. 

د ر ضمن اسامی چند  نفر رو که تو این مد ت جان خود شون رو فقط 
تو کمپ ما از د ست د اد ن و من حفظ کرد م رو میگم. د ر ضمن اگر 
این حیوان صفتها اینها رو به بیمارستان میبرد ند  شاید  االن زند ه 

بود ند . 

)حسن شاپوری د انشجو(، رضافتاحی )د انشجو(، میالد ... فاقد  
فامیلی 27 ساله.

اون پسره 17 ساله که توسط صاد ق شب اول به باد  مشت و لگد  
گرفته شد  و به کما رفت و اون رو با خود شون برد ند . ولی د کتر هم 
بند  ما و به قولی ارشد  ما گفت اون از گوش و د هنش خون اومد ه 

و متاسفانه مرد ه. 

اسامی  ضمن  د ر  انتظامی.  محسن  آقاسی،  سلحشور،مراد   مرتضی 
تعد اد  زیاد ی از بازد اشت شد ه ها رو تو کمپ خود مون د ارم که اون 

رو هم تو این وبالگ تا چند  روز آیند ه میگم. 

خد ایا ما رو از شر اینا راحت کن.

 باورم نمیشه که 24 ساعت پیش کجا بود م.

خد ایا همه ایرانیها و آزاد یخواهان رو هر چه سریعتر نجات بد ه.

تو کمپ کهریزک پیش  تغییراتی که  با  احتمال مید م   د ر ضمن 
اومد ه اون بازد اشتگاهی که رهبر فاسد  قراره تعطیلش کنه همین 

کهریزکه. چون خیلی ها توش کشته شد ند . 

)رضا یاوری نام مستعار من(

6 مرد اد  ماه ساعت 1:10 د قیقه بامد اد.  به امید  آزاد ی د ربند ان 
کهریزک. 

مصاحبه  د ر  که  است  سایت هایی  د یگر  از  ایراند خت  خبری  سایت 
خود  با زند انیان زند ان کهریزک چنین می نویسد :

این  است.  تیر   18 روز  شد گان  د ستگیر  از  یکی  الف،  “ماجد ، 
د انشجوی بیست و چند  ساله، پس از آزاد ی از بازد اشتگاه کهریزک 
د ر گفت و گو با سایت خبری “روز” از شرایط مخوفی گفته که بر 

این زند ان حاکم است:

را  نفر  یا 12  به 10  نزد یک  زد ند   را  اشک آور  گاز  وقتی  ما،  “بین 
انجام  نتوانستیم  کاری  هیچ  خورد یم  گاز  وقتی  کرد ند .  بازد اشت 
د هیم. ترکیبات گازی که ماموران به مرد م می زنند  بسیار متفاوت تر 
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از گازاشک آور است به د لیل اینکه این نوع گاز به محض اصابت 
و استشمام باعث بی حالی و کد ری د ربد ن مي شود . وقتی این نوع 
وارد  شود  قد رت کاری و  بد ن  به  او اس است  گاز که حاوی سی 
تصمیم گیری از بین  مي رود  و به راحتی به د ام خواهی افتاد ....پس 
از بازد اشت د رمحل انقالب د ر همانجا و حین د ستگیری ما را به 
شد ت کتک زد ند . یعنی د رحالی که نمی توانستیم حرکت چند ان 
زیاد ی را انجام د هیم )به د لیل گازگرفتگی( ناگهان 6، 7 نفر ریختند  
روی سر ما و شروع کرد ند  به ضرب وشتم. با باتوم های الکتریکی و 

مشت ولگد ؛ قد رت هیچ نوع د فاعی را ند اشتیم.

آنها ابتد ا ما را که قریب 50 نفر بود یم. به ستاد  فرماند هی نیروی 
شب.  نیمه های  حد ود   بعد ا  و  برد ند.  جنوبی  کارگر  د ر  انتظامی 
انتقال به جایی که بعد ا  فکرمی کنم ساعت 4 صبح بود  که برای 
 فهمید یم کهریزک است، ما را حرکت د اد ند  ما را به کهریزک برد ند .
با یک یا د و اتوبوس. د ست و پاهای مان را زنجیر زد ند ، چشم های 
همه  از  اول  رسید یم  کرد ند ...وقتی  اتوبوس  سوار  و  بستند   را  مان 
همگی ما را کتک مفصلی زد ند . د وباره ساعت 6 صبح بود  که 13 
به  را  ما  بسیار رکیک  با فحاشی های  و  ما  نفر ریختند  سر  الی 14 
باد  کتک گرفتند . همه را با باتوم های شوک آور زد ند . بعد  لخت مان 
کرد ند  و به روی مان آب پاشید ند  و با کابل و زنجیر به ما یورش 
آورد ند . آن موقع اغلب ما به د لیل بی خوابی و د رد های بد نی عمال 
بی جان شد ه بود یم و رمقی برای مان نماند ه بود . با این برخورد ها 
د رمحوطه کهریزک توان بلند  شد ن هم ند اشتیم....بی د لیل. فحش 
که  د یگر  فحش  هزاران  و  آشغال  منافق،  گفتند   ومی  د اد ند   می 

گفتنی نیست...

وضعیت محل اسکان افتضاح بود  سوله هایی ساخته بود ند  که بوی 
رطوبت د ر آن بیش از هرچیزی آزار می د اد . د راین سوله ها تعد اد  
ولی  نفر ساخته شد ه.  نگهد اری 5  برای  که  کانتینر هست  زیاد ی 
د ر  نفر  نفره. حد اقل 20   5 کانتینر های  این  د ر  ریختند   مارا  همه 
بازد اشتگاه  است.  صفر  د رحد   بهد اشتی  امکانات  آنجا  کانتینر.  هر 
وسط بیابان است و د اخل آنها خیلی گرم می شود . هوای مناسب 
برای استشمام وجود  ند ارد  و خیلی ها مریض شد ند . برای د ستشویی 
رفتن همه 20 نفر را یک جا د ستبند  و پابند  می زد ند  و به جلوی 
نبود   خبری  برد ن  بیرون  از  هم  وقت ها  بعضی  می برد ند .  توالت ها 
بود .  برای همین د ر د اخل کانتینرها، بوی تعفن همه جا پیچید ه 
...نزد یک 48ساعت چیزی به ما ند اد ند . بعد  از آن فقط نان د اد ند . 
آب  بود  که  این  از همه سخت تر  ماند ه.  روز  بیات چند   لواش  نان 
لیس  تا  کانتینر  کف  روی  می ریختند   د ر  زیر  از  را  آب  ند اشتیم. 
بشود .  آنجا جمع  تا آب د ر  آماد ه کرد یم  را  ما هم قسمتی  بزنیم. 
جایی که کمتر جای پا روی آن وجود  د اشت. اما همان جا هم روز 
 بعد  آلود ه تر شد  و موقع کتک زد ن بعد ی، به کثافت کشید ه شد .

شب ها  اوقات  خیلی  نوبت.  چند   روز  هر  زد ند .  می  کتک  فقط  آنها 
به  این  د ر  بعد   صبح  تا  صبح  این  از  می زد ند ....  و  مي آمد ند   هم  
تکان  که  بود   تنگ  آنقد ر  جا  آن  بود یم.  کثیف  سلول های  اصطالح 
مالین  و  خونین  همه  حالیکه  د ر  هم  آن  بخوریم،  نمي توانستیم 
بود یم. برای خواب هم نه پتو وجود  د اشت و نه بالش. زند انیان روی 
پاهای یکد یگر مي خوابید ند .... ما را اصال بیرون نمي برد ند . محوطه 
آنجا خیلی کوچک بود  و تعد اد  زیاد . فقط یک سوراخ، به اند ازه یک 

وجب باالی سقف بلند  بازد اشتگاه محل نگهد اری ما وجود  د اشت 
که فقط از نور آن متوجه زمان مي شد یم.

ساعات  برای  را  بسیاری  بود   هم  د یگری  شکنجه های  ...البته 
و  مي زد ند   کتک  فقط  را  خیلی ها  بود ند .  کرد ه  آویزان  طوالنی 
مي د اشتند .  نگه  انفراد ی ها  د ر  را  عد ه ای  بود .  قسمت  بهترین  این 
خیلی ها  د ند ان  مي سوزاند ند .  د اغ   قیر  د ر  را  خیلی ها  پای  و  د ست 
رفته  کهریزک  به  که  کسانی  بیشتر  شد .  شکسته  مد ت  این  د ر 
پای  به  اعد ام  برای  را  وسال ها  سن  کم  ند ارند .  سالم  د ند ان  اند  
چوبه د ار می برد ند ، طناب را د ور گرد ن آنها  مي اند اختند  و د وباره 
آنها  اما  مي شد ند   زند ه   و  مي مرد ند   بچه ها   مي آورد ند .  پائین  
بسیار  ناموسی  فحش های  و  مي زد ند   کتک   هم  حال  همان  د ر 
غذا  اند ک  همان  از  بود ند   قوی تر  که  زند انیانی  مي د اد ند .  زشتی  
هم  آن  مي ماند ند   کانتینر   د ر  وقت  بیشتر  و  بود ند   محروم  هم 
و... بود ند   کرد ه  رها  د رسوله ها  را  زیاد ی  موش های  حالیکه   د ر 
متاسفانه بد ترین قسمت شکنجه ها این بود . که کسانی را که آرام تر 
و جوان تر بود ند  مورد  تجاوز قرار  مي د اد ند . ما مرتب فریاد های این 
بچه ها را  مي شنید یم. 3 نفر از هم سلولی های من برایشان پیش آمد . 
هرسه زیر 22 سال د اشتند . اینها را روزی یک بار  مي برد ند . البته 
 پس از آن آمپول هایی به آنها تزریق  مي کرد ند  که استراحت کنند !

...خیلی از این هایی که خبر فوت شان را به تازگی اعالم  مي کنند ،

 مد ت ها قبل جان شان را از د ست د اد ه بود ند . یعنی بین کشته شد ن و 
اعالم فوت آنها به خانواد ه ها چند  روز طول  مي کشید . این به خاطر 
این بود  که از بازد اشت آنها بگذرد  و بگویند  که مثال فالنی بازد اشت 
حد ی  به  شکنجه ها  حالیکه  د ر  است.  نمرد ه  شکنجه  زیر  و  بود ه 
 بود  که بسیاری از کشته شد گان همان روزهای اول کشته شد ند .

انگشت  اثر  گرفتند .  عکس  بعد   گرفتند .  تعهد   ما  از  آزاد ی  هنگام 
د رجه  افراد   و  زند انی  سکونت  محل  خانواد ه،  افراد   جزئیات  و 
د ر حال حاضر  هم  من خود م  کرد ند .  رها  را  ما  بعد   خانواد ه.  یک 
راستم شکسته و همینطور  تحت د رمان هستم. د ند ه های سمت 

د ند ان هایم. و از ناحیه گوش چپم د چار افت شنوایی شد ه ام. “ 
)پرستو سپهري، روز(

 گزارشگران بد ون مرز از قول یکی از زند انیان چنین  مي آورد : 

“ اونجا آب ند اشت، آب  مي آورد ن تو د به های 20 لیتری گازوئیل، 
به خد ا قسم وقتی میاورد ن و تو این شیشه های زمزم  مي د اد ن به 
ما، روی آب هفت رنگ بود ... یعنی چرب بود  و مزه گازوئیل رو 

احساس می کرد ی... 

او همچنین د ر شرح شکنجه های رایج د ر کهریزک می گوید : 

باتوم  تا   30-20 باید   بره،  مي خواست  آد م  د ستشویی  یه  »وااله، 
برمیگشت...  تا  میخورد   هم  تا   30-20 می رفت،  تا  می خورد  
شماره   3 فقط  بیرون،  میومد ی  باید    3-2-1 می گفتن  یعنی 
هم  یکبار  روز   10 هر  بمونی...  د ستشویی  تو  که  د اشتی  فرصت 
تیمش  حیاط،  ته  می رفت  تیمش...  با  مي اومد   محمود ی  سرد ار 
هم د ورش بود ن... 10-15 نفر رو می برد ن تو حیاط، یکی یکی، 
می اند اختن وسط با باتوم به قصد  کشت میزد نش، بعد  جنازه ش 
رو برمی گرد وند ند  تو سلول. معموال اونایی که اسمشون بیشتر بود  
رو انتخاب می کرد ند . نمید ونم سیستم زد نشون چطوری بود ، یعنی 
یه هفته با باتوم میزد ن، یه هفته با کابل، یه هفته با شلنگ، که 
انگار بد ن عاد ت نکنه... اصال تو د وران بازد اشت، چیزی به عنوان 
بازجویی ند اشتیم. د ر مد ت د و ماهی که د ر کهریزک زند انی بود م، 
جرمی.  چه  به  آخه  میگفتم  من  هستی،  اعد امی  تو  که  میگفتن 
میگفتن به یه د ختر 13 ساله تجاوز کرد ی، انقد ر اینو گفتن که 
من خود م باورم شد ه بود ، که نکنه من یه همچین کاری کرد م، یا 
اینو گذاشتن تو پروند ه من، مثال یه پسره بود ، بهش گفته  نکنه 
اومد   بود ن، یه روز  آنقد ر پسر رو زد ه  تو عروس د زد ید ی،  بود ن، 
تو اتاق ما، می گفت به خد ا قسم این د روغه... تو این مد ت اصال 
نمازی  آقای  ماه   2 از  بعد   د اریم،  اتهام هایی  چه  نمی د ونستیم 
مسئول رسید گی به پروند ه های ما آمد ، همه رو تو حیاط د اد گاه 
جمع کرد ، چند  تا سوال پرسید ، بعد  مارو د اد  زند ان. من جز اولین 
نفرا بود م که د اد ن زند ان، چون وضعم خیلی بد  بود ، فکر کنم اگر 
د و هفته د یگه  مي موند م،  مي مرد م.. منو د اد ن رجایی شهر، 6 ماه 

اونجا بود م... “.

آورد ه  چنین  خواند ار"  ماد ر"هانی  مورد  در  سایت  همان  د ر  باز 
می شود :

»خانه اش بوی غم می د هد ، عکس د و پسرش را رد یف چید ه است 
روی زمین کنار تلویزیون، و خود ش مد ام پکی بر سیگار می زند  و 
از رنج د و سالی که گذشت  مي گوید . »م.ل« که از پسرش حرف 
از اشک  پر  از شرح شکنجه هایش می گوید ، چشمانش  و  می زند ، 
می شود  و سرش را تکان می د هد . این ماد ر 20 ماه است که هر 
روز راهروهای د اد گاه را از این اتاق به آن اتاق طی کرد ه است و 
هنوز خبری از آزاد ی پسرش نیست. عکس هانی را با حسرت نشان 
بود  و حاال 67  بازد اشت 120 کیلو  می د هد  و می گوید  که زمان 

کیلو شد ه است... چه بر سر فرزند م آمد ه است؟!

وی به د لیل مصاحبه ی خود  با رسانه های خارج از کشور و اعالم 
اینکه ناخن های فرزند ش را کشید ه اند ، به مد ت یک ماه بازد اشت 
نمازی،  قاضی  شد .  نگهد اری  اوین  زند ان   ) 2-الف   ( بند   د ر  و 
قند   کمبود   د لیل  به  بود   گفته  و  کرد ه  تکذیب  را  او  صحبت های 
ناخن های او افتاد ه است! با این حال سایر بازد اشت شد گان، اد عای 
"هانی خواند ار" را می پذیرند ، آنان با یاد آوری روزهای تلخ بازد اشت 
د ر کهریزک می گویند  که به یاد  د ارند ، یک روز این خبر د هان به 
د هان د ر زند ان پیچید  که ناخن های هانی را کشید ه اند  و از آن پس 

هیچ کس هانی را ند ید  تا صحت مطلب را از خود  او بپرسد .

این پسر 27 ساله د ر مالقات با ماد رش خبر مذکور را تأیید  کرد ه 
و گفته است که 3 بار تا پای چوبه د ار برد ه شد ه و مراسم اعد ام را 
برایش اجرا کرد ه اند  و سپس د وباره به سلول بازگرد اند ه شد ه است. 
مورد   د ر  که  خواند ار  مورد    هانی  د ر  تنها  نه  اما،  مصنوعی  اعد ام 

بسیاری د یگر از بازد اشت شد گان نیز به اجرا گذارد ه شد .

هانی خواند ار، که از او به عنوان یکی از شرورترین افراد  تهران یاد  
بازد اشت  اجتماعی  امنیت  آغاز طرح  از  می شود ، یک هفته پیش 
از  به شد ت  بازد اشت خود  د ر سوله کهریزک  شد . وی د ر د وران 

»کسانی را که آرام تر و جوان تر بود ند  
مورد  تجاوز قرار  مي د اد ند . ما مرتب 
مي شنید یم.  را  بچه ها  این  فریاد های 
برایشان  از هم سلولی های من  نفر   3
پیش آمد . هرسه زیر 22 سال د اشتند . 
اینها را روزی یک بار  مي برد ند . البته 
پس از آن آمپول هایی به آنها تزریق  

مي کرد ند  که استراحت کنند !«
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جانب مأموران مورد  ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت. د ر لیست 
18 نفره نیروی انتظامی نیز، نام وی به عنوان اولین فرد  محکوم 

به اعد ام د رج شد ه بود .«

توسط   کهریزک  زند ان  د ر  زند انیان  کشتار  و  شکنجه 
ماموران رژیم 

به طرزی آشکار  از سه د هه است که شاهد شکنجه  بیش  اکنون 
و  عمومی  انظار  برابر  د ر  چه  ایران؛  نام  به  اسارتگاهی  سراسر  د ر 
د ر  معترضان  سرکوب  جراید ،  خبرنگاران  و  تلویزیونی  د وربین های 
زنان و مرد ان تحت عناوینی چون شرب  به  تازیانه  خیابان ها، زد ن 
خمر و زنای با نامحرم، آفتابه به گرد ن اند اختن، با باتوم بقصد  کشت 
نیز  و  غیره  و  انگشت  د ست،  برید ن  قاتلین،  آویختن  د ار  به  زد ن، 
اجرای رجم و سنگسار، هستیم. البته د ر این میان اعمال شکنجه 
مراحل  د ر  اتهام  تفهیم  و  پروند ه  تکمیل  و  اعتراف  اخذ  منظور  به 
مختلف بازجویی د ر رابطه با زند انیان عاد ی و نیز مجرمان سیاسی 
نیز از د یگر مصد ایق بارز شکنجه است که از سوی د ستگاه سرکوب 

نظام نسبت به همه شهروند ان اعمال می شود .

عوامل رژیم اعم از رهبری و نهاد های د یگر با اعتقاد  به اید ئولوژی 
)یعنی  بالرعب"  "النصر  روایاتی چون  و  آیات  از  پیروی  و  اسالمی 
فتح و پیروزی د ر سایه ایجاد  ترس و وحشت است( بر آن هستند  
تا پایه های قد رت پوشالی خود  را محکم کنند . به همین د لیل نیز 
آنان حاضر  مي شوند  برای ماند گاری باند  مافیایی خود  به هر عمل 
ضد  انسانی د ست بزنند . این د ر حالی است که رانت خواری توسط 
قضایی،  از  اعم  زمینه ها  همه  د ر  بی عد التی  آقازاد ه ها،  و  خود ی ها 
نابسامانی  و  د ولتی  فساد   نیز  و  طبقاتی  جنسیتی،  اقتصاد ی، 
بیکاری 25 د رصد ی،  و  مواد  مخد ر  و شیوع  معیشتی  و  اقتصاد ی 
افزایش روزافزون فقر و فحشاء و سایر آسیب های اجتماعی، زند گی 
متعارف همه شهروند ان محروم از حقوق اولیه شهروند ی را د چار 

نابسامانی کرد ه است. 

وقتی جلوی چشم مرد م و د وربین های رسانه های د اخلی و خارجی؛ 
عوامل رژیم ارتجاع د ر ایران با باتوم به معترضان حمله می کنند  و 
آنها را د ر جلوی چشم همه تا حد  مرگ کتک می زنند  و یا د ر نهایت 
د رند ه خویی به طرف راهپیمایی کنند گان آتش می گشایند  و باعث 
به شهاد ت رسید ن تعد اد  بی شماری از مرد م می شوند . مسلم است 
که د ر بازد اشتگاه کهریزک و نیز سایر بازد اشتگاه ها و زند ان ها و د ر 
اطاق های مجهز به انواع آلت شکنجه،چگونه رفتار سبعانه ای نسبت 
به د ستگیر شد گانی که فقط متهم هستند  و هنوز جرم شان د ر هیچ 

محکمه ای ثابت نشد ه است، خواهند  د اشت.

د ر این ارد وگاه مرگ، از همان ابتد ای ورود  بازد اشت شد گان به کمپ 
کهریزک شکنجه ها شروع می شود . بازد اشت شد گان د ر هنگام ورود  
به کمپ توسط مامورین لخت می شوند  و واد ار می شوند  تا بر روی 
زمین های آسفالت به صورت سینه خیز مسیر طوالنی را طی کنند ، 
و  کمربند   با  نیز  بند   ماموران  و  زند انبان ها  از  عد ه ای  میان  این  د ر 
فانوسقه سعی  مي کنند  تا زند انیان را د ر یک نقطه ثابت نگه د ارند  
تا سایر شکنجه گران زند ان بتوانند  با ضربات پوتین و چوب و کابل 

و یا حتی د سته بیل و غیره د ستگیرشد گان را مورد  ضرب و شتم 
قرارد هند . د رهر حال این برای همه زند انیان کهریزک مسلم است 
که آنان د رد   وارد  آمد ن ضربات باتوم، کابل و شلنگ و تحقیرها و 
تجاوزات را به عنوان تجربه ای تلخ و از یاد  نرفتنی تا پایان زند گی 

با خود  خواهند د اشت . 

بود ه اند   زند انی  کهریزک  زند ان  د ر  که  کسانی  اظهارات  به  بنا 
اطاق های شکنجه کهریزک عالوه بر تخت تعزیر برای شالق زد ن بر 
زند انی و کابل برقی، مجهز به تمام امکانات برای شکنجه های د یگر 
از جمله شکنجه هایی چون »قپانی« و »جوجه کباب« و »آویزان« 

و غیره می باشد .

 به عنوان نمونه ای برای این قبیل رفتارهای ضد  انسانی  مي توان از 
موارد  زیر که د ر سال 1386 اتفاق افتاد ه نام برد :

از اواخر ارد یبهشت ماه سال 1386 سلسله عملیات های پلیسی د ر 
سرتاسر کشور خصوصا د ر تهران از طریق نهاد های انتظامی شروع 
د ر  اجتماعی  امنیت  ارتقای  آن  از  هد ف  ظاهرا  که  طرح  شد .این 
میثاق های  و  نامه ها  پیمان  کلیه  ناقض  گرد ید   اعالم  جامعه  سطح 

حقوق بشری و حتی قوانین موجود  د ر کشور بود .

»جمع آوری  بد حجابی«،  با  »مبارزه  مرحله   4 د ر  که  طرح  این 
با  »برخورد   اوباش«،  و  اراذل  با  »برخورد   پرخطر«،  معتاد ان 
اعتراضات  از  انجام شد  موجی  بد حجابی د ر شرکت های خصوصی« 
را د ر ابعاد  د اخلی و خارجی سبب گرد ید . یکی از مهمترین مراحل 
این طرح که با واکنش و اعتراض شد ید  نهاد های بین لمللی همراه 
شد ، بازد اشت افراد ی موسوم به " اراذل و اوباش" بود .به عبارت د یگر 
اکثریت مطلق قربانیان این طرح از محرومترین الیه های اجتماعی 
بود ند  که به هیچگونه نهاد ، مجموعه یا تریبونی برای بیان حقایق 

د سترسی ند اشتند .

مأموران نقابد ار نیروی انتظامی د ر ساعات پایانی شب، با شکستن 
بازد اشت   را  آنان  با ضرب و شتم شد ید ،  افراد ، همراه  د رب منازل 
مي نمود ند . بازد اشت شد گان سپس به کمپ کهریزک منتقل شد ه 
و شرایط طاقت فرسایی از شکنجه های فیزیکی و روانی را تجربه 
می کرد ند . شد ت برخورد  های خشن و غیرانسانی و شکنجه با این 
افراد  به اند ازه ای بود  که بنابر آمار غیر رسمی، تعد اد ی از این افراد  

د ر کهریزک جان خود  را از د ست د اد ند .

خاطر  به  گذشته  سال  ماه  مرد اد   د ر 
طاقت فرسای  و  انسانی  ضد   شرایط 
د ر  که  زند اني  زن   18 کهریزک، 
د اخل  د ر  ماه،  مرد اد   سوزان  گرماي 
اثر  د ر  بود ند   حبس  فلزي  بنگال هاي 
جان  تنفسي  مشکالت  و  گرمازد گی 

خود  را از د ست د اد ند .

شکنجه و قتل فجیع 18 زن زند انی د ر 
بازد اشتگاه کهریزک

 د ر خبر ارسالی کمیته گزارشگران حقوق بشر که د ر تاریخ 25 
شد ه  منتشر   503 شماره  اطالعیه  عنوان  تحت   1386 ماه  تیر 

چنین می خوانیم:

انتظامی  نیروی  فرماند ه  "راد ان"  سرد ار  اعالم  با  گذشته  سال   «
به منازل  بار د یگر  امنیت اجتماعی،  بر تد اوم اجرای طرح  مبنی 
افراد ی که از آنان به عنوان "اراذل و اوباش" یاد   مي شود ، حمله 
شد ه و نیز اقد ام به بازد اشت آنان نمود ند . منابع آگاه می گویند که 
اند ....سال  انتقال یافته  بازد اشت شد گان به زند ان کهریزک  کلیه 
گذشته همزمان با اجرای این طرح و انتشار تصاویری از برخورد های 
خشن صورت گرفته، موج اعتراض های بین المللی، فرماند ه نیروی 
خشن  برخورد های  مصاحبه ای  انجام  با  تا  کرد   واد ار  را  انتظامی 
صورت گرفته را محکوم کرد ه و اعالم کند  که با مأموران خاطی 
برخورد  خواهد  شد . با این حال خانواد ه های بازد اشت شد گان، که 
تا مد ت ها از سرنوشت فرزند ان خود  بی اطالع بود ند ، پس از مد تی 
خبر از اعمال شکنجه های شد ید  بر آنان د ر بازد اشتگاه کهریزک 
با  روزها  این  بازد اشت شد گان که  از  به گفته ی شماری  د اد ند .  را 
شروع د وباره این طرح بیش از پیش احساس خطر می کنند ، د ر 
جریان بازد اشت سال گذشته د ست کم 10 نفر د ر کهریزک جان 

باختند .«

ضد   شرایط  خاطر  به  گذشته  سال  ماه  مرد اد   د ر  آن  بر  عالوه   
این زند ان، 18 زن زند اني که د ر گرماي  انسانی و طاقت فرسای 
اثر  د ر  بود ند   فلزي حبس  بنگال هاي  د اخل  د ر  ماه،  مرد اد   سوزان 
گرمازد گی و مشکالت تنفسي جان خود  را از د ست د اد ند . د یگر 
زند انیان از بوي تعفن این اجساد ، متوجه این واقعه تکان د هند ه 
انتقال  براي  تالشي  تنها  نه  کهریزک  شکنجه گران  اما  شد ند . 
رعب  فضاي  ایجاد   براي  آنان  بلکه  نیاورد ند   عمل  به  اجساد   این 
د ر  طوالنی  مد تی  برای  زند انیان  سایر  بین  د ر  بیشتر  وحشت  و 
د اخل بنگالها باقي گذاشتند . وقتی اخبار این جنایت د ر رسانه ها 
منعکس شد  مقامات رژیم سعی کرد ند  تا این جنایت تکان د هند ه 
یا  قلبي  ایست  نظیر  د روغ  اخبار  انتشار  و  سازي  پروند ه  با  را 

خود کشي این زند انیان پرد ه پوشی کند .

انسانی ترین  ضد   از  یکی  عنوان  به  می توان  کهریزک  کمپ  از 
شکنجه گاه های موجود  جهان نام برد . قربانیان د ر این زند ان که 
پروند ه  حقوقی  وضعیت  از  میرسد  حتی  تن  د ه ها  به  آنان  تعد اد  
معرفی  قضائی  مرجع  هیچ  به  تاکنون  و  ند ارند   اطالعی  خود  
نشد ه اند  و به طور یقین پروسه های بازد اشت و بازجویی و زند ان 

آنان بد ور از حد اقل استاند ارد های حقوقی و قانونی مي باشد .

راد یو ایرآوا واقعه را این گونه شرح د اد:

“بنا به شهاد ت افراد ی که خود  و یا اعضای خانواد ه آنها د ر زمره ی 
قربانیان خشونت د ر این بازد اشتگاه قرار د ارند  عالوه بر مشاهد ات 
متعد د ی از فوت زند انیان که بعلت ضربات وارد ه و یا بد رفتاری های 

سیستماتیک د ر کمپ مذکور اتفاق  مي افتاد  همگی از موضوعی 
مشابه نیز یاد   مي نمایند  و آن واقعه ای د ر مرد اد  ماه سال گذشته  
مي باشد  که نیروهای نظامی تعد اد  18 زن بازد اشت شد ه را بعلت 
کانکس های  د اخل  د ر  مذکور،  کمپ  د ر  زنان  ی  ویژه  بند   فقد ان 
به  و  عمل  این  اثر  نمود ند .د ر  باال حبس  حرارت  د رجه  د ر  فلزی 
علت عد م توجه به وضعیت آنان تمامی این افراد  بعلت حرارت باال 
از د ست د اد ند . زند انیان مذکور  و مشکالت تنفسی جان خود  را 
عنوان می نمایند  د ر اثر این حاد ثه بوی مشمئز کنند ه تعفن جسد ، 
کمپ مذکور را د ر برگرفته بود  و پرسنل نظامی از این واقعه و ذکر 
آن برای ایجاد  فضای رعب وحشت بیشتر د ر کمپ مذکور استفاد ه 

می کرد ند .

با  این کمپ  پروند ه های فوت متهمان د ر  گفته می شود  موارد  و 
مد عیاتی همچون استفاد ه از مواد  مخد ر، ایست قلبی یا خود کشی 
بسته  مي شود . این زند انیان همچنین از حضور منظم سرد ار راد ان 
فرماند ه نیروی انتظامی د ر این کمپ سخن میگویند  و تقد یر وی 
با متهمان.  آنان  انسانی  برخورد های غیر  بعلت  نظامی  پرسنل  از 
تهرانپارس  منطقه  د ر  انتظامی  نیروی  مي شود   گفته   همچنین 
)خاک سفید ( د ر حال ساخت محلی جد ید  با استفاد ه از تجربیات 

کمپ کهریزک جهت برنامه های آتی خود   مي باشد ."

آیا می توان د ر قبال چنین جنایت های 
هولناکی بی تفاوت ماند ؟

»آشوویتس  این  کهریزک  سرکوب  ماشین  و  شکنجه  د ستگاه 
ایران  د ر  مذهبی  فاشیسم  حاکمیت  د هه  سه  د ستاورد   نوین«، 
است. جمهوری اسالمی و د ولت د ر مسند ش احمد ی نژاد  60 سال 
بعد  از شکست فاشیسم و نازیسم اروپایی و تبد یل شد ن ارد وگاه 
جنایت جنگی “آشوویتس” هیتلری به موزه ای برای عبرت گرفتن 
را  بخواهد  گذشته  اینکه  بد ون  تاریخ، د ر هزاره سوم میالد ی،  از 
چراغ راه آیند ه سازند ، بر آن است تا “ آشوویتس” د یگری را د ر 

ایران بازسازی کند .

انسانی زند انیان و به خصوص زند انیان سیاسی و  از حقوق  د فاع 
مقابل جهانیان است،  ایران وظیفه ایی عاجل د ر  د ر  زند انی  زنان 
زیرا د فاع ازشرف و هویت انسانی و اصول حقوق بشر یک ضرورت 

اخالقی و مسئولیت بین  المللی است.

و  ملی  مد نی،  فعالین  حاضر،  سرنوشت ساز  و  تاریخی  شرایط  د ر 
حقوق بشر د ر د اخل و خارج از کشور نسبت به سالمت جان و روان 
ایران هشد ار جد ی   د ستگیرشد گان قیام مرد م د ر تمامی مناطق 
مي د هند . آنها خواستار ارسال یک هیئت مستقل بین المللی برای 
تحقیق و بررسی وضعیت و شرایط د ستگیرشد گان و نیز بازد ید  از 
شکنجه گاه ها و شناسایی آمرین و عاملین این جنایت ها به منظور 
پایان د اد ن به کشتار معترضان سیاسی و نیز مرد م عاد ی د ر ایران 
پروند ه  ارجاع  و  جنایت ها  این  محکومیت  خواستار  آنها  هستند . 
نقض حقوق بشر توسط سران جمهوری اسالمی، به شوراي امنیت 

ملل متحد  براي اقد امات فوري الزم االجرا شد ه اند .
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جنبش آزاد یخواهی مرد م ایران د ر تابستان 1388  با واکنش 
خشن  رژیم جمهوری اسالمی ایران مواجه شد . تعد اد  زیاد ی 
از معترضان د ستگیر و شکنجه شد ند و مورد  تجاوزات جنسی 
سیستماتیک قرار گرفتند . افشای وسیع  این جنایت ها و بطور 
خاص تجاوز های جنسی د ر سطح کشور و د ر صحنه بین المللی 
د ر  جنسی  تجاوز  د اشت.  بر  د ر  را  گسترد ه ای  واکنش های 
د ر  نبود .  پد ید ه ی جد ید ی  ایران  اسالمی  زند ان های جمهوری 
د هه ی شصت زند انیان سیاسی زن مورد  آزار و تجاوز جنسی 
قرار گرفتند  و خاطرات زند انیان آزاد  شد ه گویای این نوع از 
شکنجه د ر سطوح مختلف بود ه است. از طرفی د ر د وران جنگ 
به  عراقی  تجاوز سربازان  از  فراوانی  موارد   نیز،  عراق  و  ایران 
زنان به اسارت گرفته شد ه د ر شهرهای مرزی ایران نقل شد ه 
است. اما این تعرض ها با سکوت مواجهه شد ، بازتاب عمومی 
تاریکی سنت و شرم ساری  تابو د ر  به مثابه یک  و  پید ا نکرد  

پنهان گرد ید . 

از د و جنبه  اخیرد ر زند انهای جمهوری اسالمی  تجاوز های جنسی 
همواره  که  زنان  بر  عالوه  اینکه  نخست  هستند .  اهمیت  حائز 
قربانیان اصلی آزار جنسی د ر زند انها بود ه اند ، مرد ان جوان نیز بطور 
سیتماتیک مورد  تجاوز جنسی  قرار گرفتند . ازسوی د یگر انعکاس 
وسیع این اخبار د ر سطح جامعه و ظاهر شد ن قربانیان این تجاوزها 
د ر رسانه ها را می توان نقطه ی عطفی د ر زمینه ی تابو شکنی پد ید ه 
تجاوز جنسی قلمد اد  کرد . این افراد  با ظاهر شد نشان د ر مالء عام، 
با احساس حقارت،  شرم و گناهی که متجاوز سعی د ر تحمیل آن 
بر روان زند انی د ارد  مقابله کرد ه و آن را از یک مسئله ی شخصی به 

سطح یک معضل اجتماعی ناشی از رفتار انسان ستیز و حقوق شکن 
حاکمیت سیاسی ارتقاء د اد ند . سکوت سنگینی که سالیان د راز به 
قصد  پنهان کرد ن این عارضه اجتماعی حاکم شد ه بود ، شکسته شد  
و به جرات می توان این تابوشکنی را نقطه ی آغازی د ر جهت  یک 

گره گشائی فرهنگی ارزیابی نمود .
ریشه های  و  عوامل  شناسائی  برای  طاقت فرسائی  تالش  بی ترد ید    
آزار جنسی از زوایای مختلف ضروری است تا بتوان به راه حل های 
و  اجتماعی  د ر سطح  پد ید ه  این  بروز  از  جلوگیری  برای  متناسب 

فرد ی د ست یافت.

شکنجه و آزار جنسی سیستماتیک با اهد اف سیاسی، د ر عصر حاضر 
منحصر به جمهوری اسالمی ایران نیست. اخبار این گونه جنایات 
به طور مستمر و روزانه از گوشه و کنار منتشر می شود . اما آنچه که 
جمهوری اسالمی را د ر میان آزارد هند گان حرفه ای ممتاز می سازد ، 
تجاوز به حریم انسانی و فیزیکی شهروند ان ایرانی به شکلی فراگیر 
و منحصر به فرد  است. جوانان ایرانی د ر سی سال گذشته روزانه د ر 
خیابان ها مورد  ضرب و شتم فیزیکی قرار گرفته و جسم و جانشان 
آمال اذیت و تجاوز د یکتاتوری خشن و یرانگری قرار گرفته است که 

نظیرش را به سختی می توان پید ا کرد .  
تمرکز  پارامتر  د و  بر  حاضر  نوشتار  د ر  است  صد د   د ر  نگارند ه 
منظر  از  تجاوز جنسی  روانی  ریشه های  نخست  باشد .  د اشته  ویژه 
میان  د ر  انسان  د وم جایگاه سمبلیک جسم  و  فرد ی  رفتارشناسی 

همه د اشته های او.
تجاوز جنسی از نگاه روان کاوی، عملی است که هد ف نخستین آن 

تجاوز جنسی 
از منظر روانشناسی

نگاهی اجمالی
ژیال افتخاری

روانشناس

بهره مند ی جنسی نیست. اختالالت روانی و شخصیتی فرد  متجاوز و 
خشونت گر، خود  محصول تجاوز های جنسی و ضرب و شتم و سایر 
بد رفتاری های اعمال شد ه بر او د ر د وران کود کی است. چنین فرد ی 
اعمال  از طریق  را  پر استرس احساسات خود   و  د ر شرایط سخت 
عاطفی  احساسات  د اد ن  نشان  از  افراد   این  می کند .  بیان  جنسی 
کسی  به  می توانند   سختی  به  و  هستند   ناتوان  د یگران  به  نسبت 
احساسی   عاطفی-  رابطه  یا  و  د هند   نشان  د لسوزی  کنند ،  اعتماد  

گرم و متقابل ایجاد  کند . 

انگیزه های تجاوز جنسی از نظر گروس، روان شناس سوئد ی به سه 
د سته تقسیم می شوند :

1. تجاوزات ناشی از خشم و عصبانيت. 
د ر این حالت فرد  متجاوز سرشار از خشم و عصبانیت است و عمل 
با  و  ونفرت  از خشم  تخلیه خویش  و  بیان  برای  ای  وسیله  تجاوز 
هد ف تحقیر فرد  قربانی است. عمل تجاوز، واکنشی به فشارروحی و 

استرس و یک حاد ثه تصاد فی تلقی می شود .

2.  تجاوز ناشی از ميل به اعمال قد رت.
د ر این نوع تجاوز، تمایل به تسلط و غلبه بر د یگری انگیزه اصلی 
ترمیم  برای  وسیله ای  به  سکس  اینجا  د ر  می باشد .  متجاوز  فرد  
هویت  اتوریته،  کنترل،  قد رت،  کسب  و  شد ه  جریحه د ار  احساس 

و توان مند ی تبد یل می شود .

3 . تجاوز ساد یستی.
 د ر این حالت خشونت، سکس و قد رت با هم تلفیق می شوند . عمل 
اذیت قربانی  آزار و  از  با لذت جنسی است و تجاوزگر  تجاوز توآم 
لذت می برد . قربانی می تواند  زند انی شد ه و به مد تی طوالنی مورد  
به کشته شد ن  معموال  تجاوزها  گونه  این  گیرد .  قرار  اذیت  و  آزار 
قربانی منجر می شوند . عمل تجاوز برنامه ریزی شد ه و کامال آگاهانه 

است. 

از نگاه گروس تجاوز جنسی با هد ف ارضاء جنسی انجام نمی شود 
اضطراب  و  د لهره  از  مملو  کنند ه  اعمال  فرد   برای  عمل  این  بلکه 
به  ناباوری  حقارت،  کمبود ،  احساس  با  همواره  متجاوز  مرد   است. 
تائید   انتظار  د ر  همواره  او  است.  گریبان  به  د ست  د یگران  و  خود  
شد ن عمیق احساسی به سر می برد . ارزش مرد انگی او د ر پتانسیل 
جنسی اش نهفته است. تعلیق بین عد م اطمینان و توقع تایید  شد ن،  
به د شمنی، سوظن و نیاز انتقام گیری منجر می شود . او این حق را 
به خود  می د هد  که فرد  د یگری را مورد  سواستفاد ه قرار د هد  زیرا که 

او خود  را لگد  مال شد ه و استثمار شد ه ند ارد .
 

تا  سیاسی  زند انیان  مورد   د ر  و  جنگی  شرایط  د ر  جنسی  تجاوز 
نوع  این  مطالعه شد ه  و  عاد ی  موارد   از  و  بود ه  ویژه  زیاد ی  حد ود  
تجاوزات متمایز می گرد د . این نوع تجاوزهای جنسی را نمی توان به 
رفتار بیمارگونه و ناهنجار فرد  متجاوز محد ود  کرد . بلکه د ر چنین 
شرایطی فرد  متجاوز خود  ابزاری است د ر د ست یک نظام سیاسی 
که اهد افی فراتر از آزار فرد ی و یا لذت جنسی د ارد . این تجاوزها 

حاکم  قربانی،  روحیه ی  شکستن  ابتد ائی  هد ف  پی گرفتن  ضمن 
کرد ن ترس عمومی د ر جامعه را نیز د نبال می کنند . هد ف متجاوز 
به تسخیر د ر آورد ن وجود  و هستی زند انی است. فرد  قربانی و بد ن 
د ر هم شکسته ی او به سمبلی برای ترساند ن و تابلوئی برای ابالغ 

پیام د یکتاتور به جامعه ی معترض تبد یل می شود . 

کارکرد  بد ن انسان و نقش آن د ر ارتباط  فرد  با زمان و مکان
قلمروی عزت،  و  بیرونی  واقعی حضورش د ر جهان  بیان  فرد   بد ن 
پیش شرط  مهمترین  انسان  بد ن  اوست.  شخصی  حریم  و  کرامت 
تکوین افکار، احساسات و خالقیت های فرد  و ظرفی برای شد ن و 
بد ن  به عبارتی  او د ر سراسر زند گی است.  متحول گشتن مستمر 
فرد ، "مِن" اوست و من فرد  بد ِن اوست. اند ام تناسلی حساس ترین 
اجزای روحی و عصبی جسم هستند  و تجاوز به این اند ام ها تالش 
هویت  خوشحالی،  اشتیاق،  زند گی،  به  میل  برد ن  بین  از  برای 
د ر  جنسی  تجاوز  اهد اف  از  یکی  است.  انسان  آیند ه ی  و  جسمی 
کرد ن و پست جلوه د اد ن زند انی و جسم اوست  کثیف"  زند انها " 
بیرون  به  اجتماعی  زند گی  روند   از  را  فرد   بتوانند   ترتیب  بد ین  تا 
د ر  را  بود ن  لجن وار  احساس  تحمیلی،  "کثیفی"  این  کنند .  پرتاب 
فرد  بوجود  می آورد  چرا که مقوله ی پاکی و ناپاکی جایگاه ویژه ای 
د ر هویت جسمی هر فرد  د ارد . به همین د لیل است که زند انی از 
حد اقل های لوازم بهد اشتی نیز محروم می شود . خاطرات زنانی که 
مورد  تجاوز جنسی قرار گرفته اند  حاکی از این است که آنها بعد  از 
تجاوز جنسی به سختی می توانستند  خود  را "پاک" احساس کنند . و 
این احساس ناپاکی نه الزما مرتبط  با باورهای د ینی یا اخالقی بلکه 

احساسی است که د رنتیجه این تجاوزها شکل می گیرد .

از نگاه خشونت گران، بد ن صرفا وسیله ای برای تولید  و بازتولید  است 
و آنان که قد رت طلبان تجاوزگر را به چالش می کشند ، بد ن خود  
را د ر معرض چنین تجاوز سبعانه ای قرار می د هند . شکنجه و ضرب 
از هیچ پوشش  او  بد ن  زند انی د ر حالی که عریان است و  و شتم 
پذیرش  از  حاکمیت  فرار  د هند ه  نشان  نیست  برخورد ار  حفاظتی 
واقعیت عریان رویاروئی گسترد ه مرد م با آن است. شکنجه و تجاوز 
که جمهوری  است  وحشتی  د هند ه ی  نشان  حال  عین  د ر  جنسی 
اسالمی از پیکرهای به هم پیوسته مرد م و همبستگی و هماهنگی 
تجاوز  فرد   محرمانه  و  حریم شخصی  به  رژیم  د ارد .  آن  از  حاصل 
تاروپود  جامعه  به  آن  انتشار  و  اعتراض  تکرار یک  مانع  تا  می کند  
گرد د . این یک رویکرد  روان شناسانه برای تخریب روحیه ی عمومی 
است که طی سی سال گذشته د ر اشکال مختلف د ر سطح جامعه 
را  بی وقفه ای  تالش  اسالمی  جمهوری  رژیم  است.  شد ه  برد ه  بکار 
برای تسلط کامل بر جسم و جان جوانان و زنان ایرانی بکار برد ه 
است. زن ایرانی واقعیت انکار ناشد نی حضور خود  د ر همه عرصه های 
اجتماعی و مد نی را با همه پتانسیل های نهفته د ر بد نش بیان کرد ه 

و جمهوری اسالمی را به چالشی بزرگ کشید ه است.
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از  توجهی  قابل  بخش   زند ان  خاطره نویسی  پیش  سالها  از 
اد بیات ما را تشکیل مید هد . این خاطرات مربوط به گذشته ای 
و  برجاست  اسالمی  جمهوری  است.  زند ه  هنوز  که  نزد یک اند  
زند ان هایش برقرار. از این جهت این نوشته ها افشاگر چهره ی 
تاریخ  سیماي  افشاگر  و  است  تبه کاری هاشان  و  جنایتکاران 
که  ند ارد   باکی  طرف  یک  از  اسالمی  جمهوری  جامعه.  سیاه 
از طرف  اعد ام، ولی  بد انند  که زند ان هست و شکنجه و  همه 
د یگر هرگز نوشتن و سخن گفتن از زند ان را برنمی تابد . انتشار 
کتاب های مربوط به زند ان د ر ایران ممنوع هستند . می خواهند  
که حضور و سایه ی رعب برانگیز زند ان حس  شود  ولی حقیقت 
پوشید ه بماند . آنها چهره ی تحریف شد ه زند ان را می خواهند . 

نوشته ها و خاطره نویسی های زند ان، زند ان و محد ود ه معماری 
د یوار و سلول را از واژه های مجرد  به واقعیت تبد یل می کنند . 
وجود  فیزیکی زند انی و زند انبان است که از د ر و د خمه زند ان 
این د و زند ان موزه می شود . می نویسیم  می سازد . بد ون حضور 
تا د ر کشور ما نیز، روزگاری زند انها از زند انی و زند انبان خالی 

شود  و زند ان ها به موزه تبد یل گرد ند . 

شصت  د هه ی  سال های  به  مربوط  زند ان  کتابهای  بیشترین 
با  سرگذراند ند ،  از  را  سیاه  د وره ی  آن  که  زند انیانی  است. 
زند ان  تاریخ  د وره ی  سیاه ترین  به  را  خوانند ه  خاطراتشان  نقل 
تاریخ سیاه.  این  بر  باشند   تا شاهد  و سند ی  ایران می برند   د ر 
خاطره نویسی مقابله با سیاست فراموشی و تلنگری است بر میل 

به فراموشی و پذیرش سکوت. 
 اما این کتابها را نمی توان تنها به عنوان سند  د ید . این خاطره ها 
با هر بار خواند ه شد ن از حافظه ی فرد ی راوی فراتر رفته و به 
شکل گیری  پروسه  د ر  امر  این  و  می یابند   راه  خوانند ه  حافظه 

حافظه تاریخی و خاطره جمعی ما سهم ایفا می کند . 
د ر  آورد .  شمار  به  اد بی  اثر  نوعی  میتوان  را  خاطره نویسی 
خاطره نویسی هم مثل هر نوع اثر اد بی د یگر شگرد های نوشتن، 
نحوه پرد اخت، فضاآفرینی، د قت و ایجاز، میزان سنجش  و نقد  
واقع میشوند . از این زاویه که بنگریم خاطره نویسی به عنوان 
یک نوع کار اد بی با رمان قابل قیاس  میشود . از زاویه ی د یگر، 
که  چرا  باشد   قیاس   قابل  رمان  با  نمیتواند   خاطره نویسی  اما، 
اگر  مید هند .  تشکیل  واقعیت ها  بلکه  تخیل،  نه  را  آن  مصالح 
نویسند ه،  تخیل  پرد اخته ی  است  ماجرایی  خلق  رمان  تالش  
روید اد هاست،  د قیق  بازآفرینی  خاطره نویس   کوشش   برعکس  
قلم  با  امروز  و  د ارند   تعلق  گذشته  به  که  روید اد هایی 
تکیه  به حافظه  خاطره نویس  د وباره جان میگیرند . خاطره نگار 
می کند  تا به خیال پرد ازی. انتشار کتاب »زند انی تهران« نوشته 
بر  تا  نشسته  تخیل  بال  بر  می رسد   نظر  به  که  نعمت،  مارینا 
حافظه، خاطر نشان می کند  که بر تفاوتهای رمان و خاطره نویسی 

بیشتر تامل کنیم.  

سرگذشتها ممکن است بهم شبیه باشند  چرا که همگی حکایت 
پایان  تنبیه های  و  شکنجه  و  د ستگیری  از  پیش  د ربد ری های 
ناپذیر و انتظار د ر سایه ی اعد ام د ر زند ان ها را بازگو می کنند . 
ولی هر کسی این وقایع را به شیوه ی خویش تجربه کرد ه است. 
بنابراین هر خاطره منحصر به فرد  و حکایتی د یگر است. د ر این 
ماند ند ،  که  آنها  زند گی  است:  نهفته  زیاد ی  زند گی های  کتابها 
زند گی آنها که رفتند  و زند گی های ربود ه شد ه. هر کتاب روایتی 

است که باید  خواند ه شود .
سهم زنان د ر اد بیات زند ان چشمگیرتر است. د ر زیر فهرست 

کتابهای خاطرات زنان زند انی را مالحظه می کنید .

کتاب شناسی زند ان زنان
                                       منیره براد ران، ماه مه 2010

زند ان د هه ی شصت و هفتاد شمسی:
١- نگاه کنید ، راستکی است، پروانه علیزاد ه، خاوران، پاریس ١٣٦٦

١٣٧١١ تا ١٣٧٤، تجد ید  چاپ: نشر نیما-  ٢
آلمان

٣ - یاد های زند ان- د وجلد - فریبا ثابت، نشر خاوران، پاریس، جلد  اول تابستان 
١٣٧٦ و جلد  د وم ١٣٨٣ 

٤- خاطرات زند ان، شهرنوش پارسی پور، نشر باران، ١٩٩٦
٥- و اینجا د ختران نمی میرند ، شهرزاد ، چاپ د وم-پاریس  ١٣٧٧

٦- فریب خورد گان زند ان، آزاد ه ایرانی، ١٣٧٩
٧- زیر بوته الله عباسی، نسرین پرواز ١٣٧٥

٨- مصلوب، کتایون آذرلی، نشر فروغ، تاریخ نگارش: ١٣٨٠
٩- یاد نگاره های زند ان، سود ابه ارد الن، سوئد / ١٣٨٢

١٠- گرد ن بند  مقد س، مهرانگیز کار، باران، ٢٠٠٢، سوئد 
١١- چشم د ر چشم، هنگامه حاج حسن، نشر هما، فرانسه ١٣٨٢

١٢- بهای انسان بود ن، اعظم حاج حید ری، فرانسه ١٣٨٣
١٣- د ر جستجوی رهائی، مریم نوری، باران ٢٠٠٥  

١٤- تاریخ زند ه )جلد  اول(، فریبا مرزبان، ١٣٨٤
١٥- سیبا معمار نوبری )زیبا ناوک(

١٦- یاد ها و د ید گاه ها، پروین خسروی )مرجانه افتخاری(، نشر فروغ، ٢٠٠٨
 ١٧- فراموشم مکن، عفت ماهباز، نشر باران، ٢٠٠٨

١٨- کرانه ی حقیقی یک رویا، ملیحه مقد م
١٩- پر کبوتر، ثریا زنگباری، نشر باران، ٢٠٠٨

نقطه،  نشر  ناصر مهاجر،  به کوشش  ٢٠- و همچنین کتاب زند ان د ر د و جلد ، 
١٣٧٧ و ١٣٨٠

و سه کتاب د یگر که به فارسی ترجمه نشد ه اند :
 Prisoner of Tehran: A Memoir, Marina Nemat, 2007 -٢١

   We lived to tell, Azadeh Agah, Shadi Parsi and Sousan Mehr, Canada, 2007    -٢٢

Gud vill att du ska dö. Mitra Lager. Efron & Dotter. Sweden 2008 -23

عالوه بر این کتابها، انبوهی از نوشته ها د ر باره زند ان به شکل پراکند ه د ر این جا و آنجا، د ر مجله ها، د ر جزوه ها و د ر 
تارنماها. چاپ شد ه است. ایکاش می شد  که اینها گرد آوری می شد ند . تارنما گرچه این حسن را د ارد  که د سترسی به 
نوشته را ساد ه تر و همگانی تر می  کند ، اما د ر ضمن این خطر را هم د ارد  که با پاک شد ن از حافظه ی کامپیوتر از حافظه 
تاریخی هم حذف گرد د . از میان نوشته های منتشر شد ه د ر سایتهای اینترنتی به نمونه ای که د ر زمره خاطره نویسی می 

گنجند ، اشاره می کنم:
www.dialogt.net ،زند ان انفراد ی، مینا زرین، کتاب گفتگوهای زند ان )٤( و د ر سایت گفتگوهای زند ان -

- نی لبکهائی که انسان را سرود ند ، روایتی از زند ان های جمهوری اسالمی، مهناز قزلو، د ر ٥ قسمت که اد امه د ارد ، منتشر 
 www.bidaran.net/spip.php?rubrique14 د ر سایت بید اران

بخش د یگری از کتاب خاطرات زند ان، مربوط است به زند انهای د هه ی٥٠، که قاعد تا باید  بعد  از آزاد ی باشکوه زند انیان 
د ر سال ١٣٥٧ نوشته می شد ند . غیر از حماسه مقاومت، بقیه بعد  از یک فاصله زمانی تقریبا ٢٠ ساله نوشته شد ه اند . یا 
فرصت کم بود  و یا تب و تابها و بگیر و ببند های مجد د  که به زند انیان تازه آزاد شد ه مجالی ند اد ند  برای نوشتن. شاید  

باید  زمان می گذشت تا آنها بتوانند  به گذشته بنگرند . 
خاطرات زند ان از زند انهای قبل از انقالب:

- حماسه مقاومت، اشرف د هقانی، بهمن ١٣٥٧
- خاطرات یک زن تود ه ای، راضیه ابراهیم زاد ه، کلن، ١٣٧٣/ چاپ جد ید : توسط نشر آید ا د ر آلمان، ٢٠٠٥

- ساعت ٤ آن روز، مهین محتاج، تهران ١٣٧٨
- د اد  بی د اد ، به کوشش وید ا حاجبی، د ر د و جلد ، ١٣٨١ و ١٣٨٣

-؟  طاهره کمالی، تهران
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