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آوای	زن	از	همکاری	همه		ی	عالقه			مند										ان	و	صاحب			نظران	د									ر	مسائل	زنان	استقبال	مي			کند									.	
آثار	و	مطالب	مند									رج	د									ر	آوای	زن	بیانگر	نظرات	نویسند									گان	است	و	الزاما	نظر	گرد									انند									گان	نیست.	

نقل	مطالب	آوای	زن	با	ذکر	منبع	و	نام	نویسند									ه	مجاز	است.	
آوای	زن	مطالبی	را	که	د									ر	د									یگر	نشریات	و	سایت			های	فارسی	خارج	از	کشور	منتشر	شد									ه	نمی			پذیرد									.	

	مطالب	ارسالی	خود										را	با	برنامه			ی	کامپیوتری	وورد	و	یا	برنامه		های	مشابه	تایپ	کرد									ه	و	با	ای-	میل	برای	ما	ارسال	کنید									.	

تا	هنگام	ارسال	این	شماره	ی	آوای	زن	برای	چاپ،	اخبار	
بحران	اقتصادی	و	سیاسی	کم	سابقه،	داغ	ترین	موضوعات	
یک	 از	 است.	 مردم	 میان	 بحث	 و	 بین	المللی	 رسانه	های	
از	دهه		ی	بیست	میالدی	 اقتصادی	 سو	بزرگترین	بحران	
کم	سابقه	ترین	 سو	 دیگر	 از	 و	 گرفته	 را	 مردم	 گریبان	
اعتراضات	و	انقالبات،	گریبان	قدرت	مداران	را	رها	نمی	کند.
در	ایران،		شاهد	تاثیرات	بحران	اقتصادی	جهانی	به	موازات	
تحریم	اقتصادی	هدفمند	از	جانب	کشورهای	غربی	هستیم.	
از	یک	سو	با	سرکوب	و	رکود	جنبش	اعتراضی	مردم	روبه	
رو	هستیم	و	از	دیگر	سو	با	زمزمه	های	مداخله	ی	نظامی	

ناتو	به	اصرار	اسراییل	و	همراهی	مشترکین	ایرانی	اش.	
نظام	 حاکمیت	 سده	 چند	 تاریخ	 ویژه	 به	 و	 بشر	 	 تاریخ	
سرمایه	داری،	نشان	داده	است	که	روش	معمول	قدرت	های	
حاکم	این	است	که	راه	برون	رفت	از	بحران	های	اقتصادی	
را	با	جنگ	و	قشون	کشی	هموار	کنند.	جنگ	و	بازتقسیم	
اهرم	های	 وحشیانه	ترین	 و	 بدوی	ترین	 از	 منابع،	 و	 غنائم	
مال	اندوزی	و	تمرکز	قدرت	تاریخ	پدرساالر	بوده	است.	اما	
نه	بدان	معنی	که	نیروهای	مترقی	و	صلح	دوست،	تسلیم	
بزرگ	 قدرت	های	 توافق	 و	 تصمیمات	 تاریخی،	 تقدیر	
این	 میان	 می	گذارند.در	 دست	 روی	 دست	 و	 می	شوند	
با	توحش،	ویرانی	و	جنگ،	 زنان	در	مقابله	 نیروها،	نقش	
با	توجه	به	برجسته	تر	شدن	موقعیت	اجتماعی	و	سیاسی	
آنان	طی	دهه	های	اخیر	و	در	شرایط	ویژه	ی	ایران،	بیش	

از	هر	زمان	دیگری،	برجسته	شده	است.

این	 نگارش	 هنگام	 در	 ایران:	 به  نظامی  حمله ی  خطر 
توافق	 جلب	 برای	 مذاکرات	 و	 گمانه	زنی	ها	 مطلب،	
به	 نظامی	 حمله	ی	 برای	 منطقه	ایی	 و	 غربی	 دولت	های	
است.	 بریتانیایی	 و	 اسراییلی	 رسانه	های	 تیتر	 سر	 ایران	
بسیاری	مفسران	سیاسی	این	اقدامات	و	رسانه	ایی	شدن	
بر	 فشار	 افزایش	 منظور	 به	 روانی	 از	جنگ	 بخشی	 را	 آن	
غنی	 ساختن	 متوقف	 پذیرش	 برای	 اسالمی	 جمهوری	
سازی	اورانیوم	می	دانند	و	معتقدند	که	حمله	ی	نظامی	به	
ایران	به	نفع	حل	بحران	اقتصادی	غرب	نیست	و	حتی	بر	
ابعاد	آن	می	افزاید	هرچند	روند	آماده	سازی	افکار	عمومی	
برای	پذیرش	و	معقول	جلوه	دادن	حمله	نظامی	به	ایران	
در	موعد	مساعد،	مدت	هاست	حتی	در	داخل	کلید	خورده	
و	 مستعد	 سیاسی	 نیروهای	 برخی	 رضایت	 جلب	 است،	
با	 زمینه	 این	 در	 همکاری	شان	 و	 ایرانی	 قدرت	 تشنه	ی	
در	 علنی	 بازتاب	 اما	 می	گیرد،	 صورت	 پرده	 پشت	 آنکه	
نگاشته	ها	و	سخنان	رسانه	ایی	داشته	است.	در	این	میان	
سران	جمهوری	اسالمی	نیز	با	وجود	مذاکرات	پشت	پرده	
اتحادیه	ی	 و	 آمریکا	 دولت	 با	 منطقه	ایی	 همکاری	های	 و	
اروپا،	در	داغ	نگه	داشتن	تنور	جنگ	احتمالی	نقشی	فعال	
داشته اند	تا	بتوانند	سیاست	های	داخلی	و	بگیر	و	ببند	را	
به	این	بهانه	توجیه	و	به	موازاتش	اختالفات	درون	ساختار	

قدرت	را	رتق	و	فتق	کنند.	
و	 به	هرشکل	 داده	که	جنگ	 نشان	 ما	 به	 تاریخی	 تجربه	
در	 آنچه	 نیست.	 و	 نبوده	 زنان	 نفع	 به	 هیچگاه	 بهانه	ای	
اهمیت	 زنان	 جنبش	 مستقل	 نیروهای	 برای	 برهه	 این	
است.	 تاریخی	 تجربه	ی	 این	 بر	 نورافکنی	 و	 بازتوجه	 دارد	
فمینیست	ها	هیچ	گاه	جنگ	و	مداخالت	نظامی	را	به	عنوان	
راه	کار	موجه	ندانسته	اند	و	همواره	با	آن	مقابله	ی	جدی	
کرده اند.	فمینیست	ها	خواهان	تغییرات	پایه	ایی	و	نهادینه	
برای	ساختن	جامعه	ایی	نوین	و	فارغ	از	تبعیض	هستند.	
از	مسیر	 از	ستم	جنسی،	 رهایی	جامعه	 امر	 و	 این	هدف	
نظامی	گری	و	جابجایی	قدرت	از	باال	قابل	دستیابی	نیست.	
راهکار	نظامی	گری	و	جنگ	حتی	یک	شروع	مناسب	برای	
ورود	به	پروسه	ی	ساختمان	جامعه	ی	جدید	تبعیض	ستیز	
نیست.	جنبش	زنان	ایران	بی	شک	دوران	مهم،	سرنوشت	
ساز	و	پر	مخاطره	ایی	در	پیش	رو	دارد.	دورانی	که	بیش	
هوشیارانه	 مداخله	گری	 کشورمان،	 تاریخ	 در	 زمان	 هر	 از	
آنان	را	می	طلبد.	ضرورت	و	خواست	مداخله	گری	جنبش	
زنان	به	جهت	اهمیت	مسائل	زنان	ایران	و	ابعاد	ستمی	که	

در	ابعاد	جهانی	شناخته	شده	و	قابل	بهره	برداری	منفعت	
عهده	 به	 را	 مهمی	 تاریخی	 مسئولیت	 هست،	 طلبانه	

کنشگران	مسائل	زنان	می	گذارد.	
پیچیده گی و خطیر بودن شرایط این برهه از تاریخ 
کشورمان ایجاب می کند که هر اظهار نظر سیاسی 
از جانب کنشگران جنبش زنان در مورد سرنوشت 
حول  توافق  نوع  هر  و  کشور  این  مردم  آینده ی  و 
نهایت  و  وسواس  با  سیاسی،  مسائل  و  همکاری ها 
بدیهی  گیرد.  انجام  سیاسی  و  اخالقی  مسئولیت 
بحث  و  دیدگاه  ارائه ی  و  نظر  اظهار  حق  که  است 
و  محفوظ  همه  برای  اندیشه  و  بیان  آزادی  به  بنا 
اما رعایت  از پیش است.  رعایتش حتی ضروری تر 
ارتباطات  حتی  و  البی گری ها  فعالیت ها،  شفافیت 
برای  خارجی  و  داخلی  قدرت  مراجع  با  شخصی 
کنشگران جنبش زنان امروزه  بیش از پیش اهمیت 
می یابد. هر نوع اظهار نظر، دعوت، ائتالف، مذاکره  و 
مسائلی از این دست تحت  نام »جنبش زنان ایران« 
و یا به نمایندگی از جانب »زنان ایران«، در حیطه ی 
اختیار هیچ یک از کنشگران و یا گروه های جنبش 
اصول  به  پایبند  گروه  یا  فرد  هیچ  نیست.  زنان 
زنان«  »جنبش  نام  به  که  نیست  مجاز  دمکراتیک 
است  بدیهی  دهد.  انجام  اقدامی  یا  و  بگوید  سخن 
که افراد و گروه ها مختارند که با استفاده از اسامی 
و  بگیرند  تصمیمی  هر  خود  سازمانی  اختیارات  و 
اعالم کنند. اما هر نوع تصمیم و جهت گیری به نام 
با توافق همه ی گروه ها،  باید  ایران«  »جنبش زنان 
این جنبش، که  افراد فعال  انجمن ها، سازمان ها و 
به معنای واقعی و عینی فعال و کوشنده ی مسائل 
حقوق و آزادی های زنان بوده اند، طی یک پروسه ی 

دمکراتیک صورت گیرد.

موقعیت	 جهانی	 اقتصادی	 بحران	 اقتصادی:	 بحران 
اقتصادی	و	اجتماعی	زنان	را	هر	چه	بیشتر	تضعیف	کرده	
است.	در	اوج	بحران	اقتصادی	جهانی	به	روشنی	می	بینیم	
فقر	 به	 مردان،	 از	 بیشتری	 	 تعداد	 و	 سرعت	 با	 زنان	 که	
کالیفرنیای	 ثروتمند	 ایالت	 در	 می	شوند.	 رانده	 فالکت	 و	
مالی	 کمک	های	 بدون	 که	 کسانی	 از	 درصد	 	78 آمریکا	
زن	 نمی	آیند	 بر	 زندگی	شان	 اداره	ی	 ی	 عهده	 از	 ویژه	
هستند.	در	سراسر	آمریکا	زنان	54	درصد	از	کل	فقرا	را	
تشکیل	می	دهند.	رسانه	ها	در	کشور	بحران	زده	ی	یونان،	
کشوری	با	استاندارد		تا	کنون	باالی	زندگی،	از	کودکانی	
که	در	مدارس	از	گرسنگی	ضعف	می	کنند	خبر	می	دهند.	
به	 کودکانشان	 تغذیه	ی	 برای	 مجبورند	 مادران	 بسیاری	
کلیساها	مراجعه	کنند.	رسانه	ها	صف	های	طوالنی	مردم	
را	نشان	می	دهند	که	برای	گرفتن	یک	وعده	غذای	خیریه	

در	شهرهای	یونان	تشکیل	می	شوند.	
در	نظام	جهانی	که	زنان	سه	چهارم	بیسوادان	و	اکثریت	
اقتصادی	 اوضاع	 وخامت	 می	دهند،	 تشکیل	 آنرا	 فقرای	
گذشته	 از	 بیش	 کشی،	 ریاضت	 سیاست	های	 تحمیل	 و	
خواهد	 تعمیق	 را	 جنسیت	 مبنای	 بر	 طبقاتی	 شکاف	
بخشید.	فقر	رو	به	ازدیاد،	زنان	را	هر	چه	بیشتر	از	تحصیل	
ازدواج	و	 به	 امر	 این	 باز	خواهد	داشت.	 و	کار	و	پیشرفت	
حامله	گی	زودرس	زنان	و	درنتیجه	حذف	از	بازار	کار	در	
زنگ	 که	 مسئله	ایی	 شد.	 	 خواهد	 منجر	 آتی	 های	 سال	

خطری	جدی	برای	جنبش	جهانی	زنان	است.

وال	 اشغال	 جنبش	 صنعتی:	 کشورهای  در  مبارزات 
استریت	و	به	دنبال	آن	موج	اعتراضاتی	که	اروپا	و	آمریکا	
آنچه	 اما.	 بود.	 غافلگیرانه	 بسیاری	 برای	 گرفته	 بر	 در	 را	
با	 مخالفت	 در	 اروپایی	 کشورهای	 و	 متحده	 ایاالت	 در	
رخ	 محور	 سود	 اقتصاد	 نظام	 و	 خصوصی	 شرکت	های	
در	 که	 است	 جنبش	هایی	 منطقی	 ادامه	ی	 می	دهد،	
بوده	اند.	 سازماندهی	 حال	 در	 جهان	 در	 اخیر	 سال	های	
ممکن	 دیگر	 »جهانی	 شعار	 با	 اجتماعی	 فوروم	 جنبش	

اولویت	 و	 سرمایه	داری	 نظام	 به	 اعتراض	 در	 که	 است«	
ازدیاد	سود	بر	منافع	بشریت،	در	دهه	ی	نود	میالدی	به	راه	
افتاد	بذر	جنبش	اعتراضی	اشغال	وال	استریت	را	کاشت.	
شکل گیری	 با	 پیگیرانه	 مبارزه	 و	 سازماندهی	 شیوه	ی	
یکسان	 مشارکت	 اصل	 رعایت	 طریق	 از	 متمرکز	 رهبری	
همه	در	تصمیم	گیری	ها	در	جنبش	اشغال	وال	استریت،	
و	 فمینیستی	 جنبش	 که	 است	 بذری	 حاصل	 بی	شک	
نیروهای	سیاسی	آلترناتیو	و	مخالفان	ساختار	هیرارشیک	
از	دهه	شصت	میالدی	در	ضمیر	آگاه	جامعه	کاشته	اند.	
و	 تحریر	 میدان	 نبرد	 که	 کرد	 فراموش	 نمی	توان	 البته	 و	
تجربه	ی	زیبای	خودسازماندهی	مردم	در	18	شبانه	روزی	
که	جهان	عرب	را	لرزاند،	الهام	بخش	جنبش	وال	استریت	

بوده	است.

انقالب های جهان عرب:	با	سرنگونی	رژیم	قذافی	و	روی	
کار	آمدن	دولت	موقتی	که	با	کمک	نیروهای	نظامی	ناتو	
قدرت	را	در	دست	گرفت،	رسانه	های	مستقل	هر	چه	بیشتر	
از	جنگ	 ناشی	 ویرانی	 و	 جنایات	 ابعاد	 از	 پرده	 توانستند	
بردارند.	 ناتو	 هواپیماهای	 بمباران	های	 یاری	 به	 داخلی	
جنگی	 های	 ویرانی	 بازسازی	 که	 می	شود	 زده	 تخمین	
از	محل	 مخارجش	 که	 انجامید	 به	طول	خواهد	 ده	سال	
چون	 کشورهایی	 نزد	 لیبی	 مردم	 شده	 فریز	 دارایی	های	
فرانسه	به	شرکت	های	غربی	که	قراردادهای	از	پیش	امضا	
شده	در	درست	دارند،	پرداخت	خواهد	شد.	حقایق	نشان	
موقت	 شورای	 نیروهای	 هولناک	 حساب	های	 تسویه	 از	
قذافی	 نظام	 یا	غلط	هوادار	 راست	 به	 با	کسانی	که	 لیبی	
از	5000	 لیبی	 بود.	سازمان	های	زنان	 انگاشته	می	شدند	
زن	مورد	تجاوز	قرار	گرفته	توسط	نیروهای	مختلف	اعم	از	
قذافی	و	مخالفانش	خبر	می	دهند.	رهبر	شورای	موقت	هم	
در	اولین	نطق	پیروزی	دوره	ی	پس	از	قذافی	اعالم	کرد	که	
بر	اساس	احکام	شریعت	تنظیم	 باید	 لیبی	 قوانین	جدید	
شده	و	به	عنوان	نمونه	از	لغو	محدودیت	چند	زنی	مردان	
و	تغییر	نظام	بانکی	نام	برد.	چند	زنی	مردان	هیچگاه	در	
و	 اول	 اجازه	ی	همسر	 به	 بلکه	محدود	 نبود	 لیبی	ممنوع	
اجرای	برخی	مقررات	اداری	بود.	اکنون	طرفداران	شورای	
موقت	می	گویند	که	مردان	متمول	که	یک	بار	زن	باکره	
گرفته	اند	باید	بتوانند	بدون	مانع	قانونی	زنان	مورد	تجاوز	
علیرغم	 ترتیب،	 بدین	 آورند.	 در	 خود	 عقد	 به	 را	 گرفته	
مشارکت	وسیع	و	با	اهمیت	زنان	در	سخت	ترین	روزهای	
مبارزات،	با	آنان،	نه	به	عنوان	قهرمانان	انقالب	لیبی	بلکه	

به	عنوان	غنایم	جنگی	رفتار	می	شود.	
	40 آرای	 برتری	 با	 تونس	 موسسان	 مجلس	 انتخابات	
بن	 رژیم	 دوره	ی	 در	 که	 النهاد	 اسالمی	 حزب	 درصدی	
علی	ممنوع	و	اعضایش	مورد	شکنجه	و	اعدام	و	آزار	قرار	
گرفته	بودند	موجب	نگرانی	مردم	دنیا	شد.	22	درصد	از	
ولی	 گرفت.	 تعلق	 زنان	 به	 موسسان	 مجلس	 کرسی	های	
42	زن	از		مجموع	49	زن	نماینده	از	حزب	اسالمی	النهاد	
در	 را	 زنان	 دیگراحزاب،	 که	 معنی	 بدین	 شدند.	 انتخاب	
صدر	لیست	های	انتخاباتی	خود	قرار	نداده	بودند.	علی	رغم	
اینکه	نمایندگان	حزب	اسالمی	تونس	به	مردم	کشور	و	دنیا	
سازمان	های	 اما	 نیستند	 بنیادگرا	 که	 می	دهند	 اطمینان	
زنان	تونس	اعالم	کرده	اند	که	در	صورت	هر	گونه	تعدی	
آمد.	مجلس	 به	خیابان	ها	خواهند	 زنان	دوباره	 به	حقوق	
موسسان	تونس	قرار	است	قانون	اساسی	جدید	تونس	را	
این	 در	 کرسی	 سیاسی	صاحب	 دیگراحزاب	 کند،	 تنظیم	
پارلمان	می	گویند	که	مسئله	ی	حقوق	زنان	و	آزادی	های	
آنان	خط	قرمزی	است	که	از	آن	نخواهند	گذشت.	آینده	ی	
نزدیک	در	کشورهای	عربی	نشان	خواهد	داد	که	جنبش	
زنان	در	این	کشورها	تا	چه	حد	توان	دفاع	از	حقوق	زنان	
را	دارند.	مسئله	ایی	که	از	هم	اکنون	ضرورت	و	موجبات	
همکاری	های	منطقه	ایی	حول	مسائل	زنان	را	افزایش	داده		

است.

نظامی درتالطم، جهانی در فالکت و نقش زنان

شعله ایرانی، نوامبر 2011
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ساله	 بیست	 را	 خود	 که	 مجارستان	 از	 جوانی	 دختر	 نیکی	 	
معرفی	می	کند	از	سال	2008	به	آلمان	آمده	و	به	تن	فروشی	
مشغول	است.	اکنون	او	باردار	است	و	نمی	داند	پدر	کودکش	
کیست.	نیکی	کودکی	خود	را	دریکی	از	روستاهای	دوردست	
کمک	 قصد	 به	 پدر	 مرگ	 از	 بعد	 است.	 گذرانده	 مجارستان	
را	 پرستاری	 حرفه	ی	 کوچکش	 برادران	 و	 خواهر	 مادر،	 به	
تنها	 ماهانه	 پرستاری،	 شغل	 از	 او	 ناچیز	 درآمد	 اما	 آموخت.	
را	 او	 زندگی	می	کند،	 آلمان	 بود.	خاله	اش	که	در	 یورو	 	200
قدیمی	شهر	 قسمت	 در	 پس	 آن	 از	 نیکی	 و	 آورد	 آلمان	 به	
اشتوتگارت	به	تن	فروشی	مشغول	شد.	نیکی	در	این	دو	سال	
در	 که	 خانه	ای	 صاحب	 به	 بلکه	 نداشته،	 پس	اندازی	 تنها	 نه	
روزی	 می	بایست	 او	 است.	 مقروض	 می	کند،	 تن	فروشی	 آن	
100یورو	بابت	کرایه	خانه	بپردازد	و	اگر	در	ماه	100	مشتری	
داشته	باشد،	تنها	میتواند	کرایه	مسکن	خود	را	بپردازد.	نیکی	
دارد.	 نگاه	 را	 خود	 جنین	 دارد	 قصد	 و	 است	 باردار	 اکنون	
اجتماعی	 تأمین	 مشاور	 با	 می	خواهد	 او	 نمی	داند.	 چگونه؟	

صحبت	کند	و	راه	حلی	بجوید.	

الاسترادا

الاسترادا	مکانی	ست	که	از	15	سال	پیش	اساسا	با	کمک	های	
کارش	 به	 با	همین	کمک	ها	 و	 تأسیس	شده	 داوطلبانه	 مالی	
قدیمی	شهر	 قسمت	 در	 که	 تن	فروش	 زنان	 می	دهد.	 ادامه	
کلوپ	ها	 و	 قرمز	 نور	 با	 کوچه	هایی	 خانه	ها،	 در	 اشتوتگارت	
مشغول	تن	فروشی	هستند،	با	دردهای	زیر	دل،	عفونت	رحم،	
مثانه	و	تخم	دان،	با	امراض	مقاربتی،	با	حاملگی	های	ناخواسته	
دکتر	 مراجعه	می	کنند.	 به	الاسترادا	 روحی	 با	مشکالت	 یا	 و	
طور	 به	 غروب	 نیم	 و	 هفت	 ساعت	 از	 پنجشنبه	 هر	 اشپیث	

داوطلبانه	و	مجانی	مریض	ها	را	مداوا	می	کند.	

است.	 الاسترادا	 در	 اجتماعی	 تأمین	 مشاور	 کنستابل،	 زابینه	
مکانی	که	چهار	بار	در	هفته	از	ساعت	شش	غروب	باز	است	و	
با	همکاری	یک	تیم	از	کارکنان	اصلی	و	داوطلب	به	احتیاجات	
حمام،	 چای،	 غذا،	 وعده	 یک	 می	کنند.	 رسیدگی	 زنان	 این	
زنان	 می	شود.	 ارائه	 دارو	 یا	 و	 بارداری	 از	 پیش	گیری	 وسایل	
یا	 بپردازند	 آلمانی	 زبان	 آموختن	 به	 محل	 این	 در	 می	توانند	
هفته	 در	 بار	 یک	 بگیرند.	 هدیه	 پارچه	ای	 بازی	 اسباب	 یک	
یک	ماسور	داوطلب	در	الاسترادا	به	ماساژ	بدن	زنان	مشغول	
دچار	 بدن«	 از	 »فرار	 عارضه	 به	 که	 زنانی	 به	 ماساژ	 می	شود.	
کنند.	 برقرار	 ارتباط	 خود	 بدن	 با	 تا	 می	کند	 کمک	 شده	اند،	
الاسترادا	تنها	جایی	ست	که	زنان	تن	فروش	می	توانند	به	آن	
پناه	ببرند.	به	ویژه	دختران	جوانی	که	تازه	به	آلمان	آمده	اند،	یا	
آن	هایی	که	می	بایست	در	دادگاه	حاضر	شوند	و	به	ورقه	های	

اقامت	و	غیره	نیاز	دارند.	

که	 می	رود	 دیگری	 دختر	 سراغ	 به	 روزانه	 ازکار	 بعد	 زابینه	

گزارش	بارداری	او	را	از	پزشک	الاسترادا	گرفته	است.	دختر	
زن	 و	 نمی	داند	 آلمانی	 است.	 الغر	 بسیار	 و	 جوان	 رومانیایی	
دیگری	برای	ترجمه	همراه	می	شود.	دختر	می	داند	که	حامله	
است.	نه،	او	نمی	خواهد	جنین	را	نگاه	دارد.	نه،	او	پول	ندارد	
.	.زابینه	مشکل	هزینه	را	حل	 	. که	هزینه	کورتاژ	را	بپردازد.	
اما	به	دختر	می	گوید	که	تا	دو	هفته	بعد	از	کورتاژ	 می	کند،	
اجازه	کار	ندارد.	دختر	سرش	را	تکان	می	دهد	که	یعنی	نه،	
امکان	ندارد.	زابینه	می	گوید	که	دختر	فقط	یک	هفته	فرصت	
دهد.	 انجام	 را	 کورتاژ	 عمل	 آلمان	 در	 نمی	تواند	 وگرنه	 دارد	
البته	دختر	می	تواند	به	رومانی	رفته	و	آن	جا	در	قبال	پرداخت	
مبلغی،	این	عمل	را	انجام	دهد.	آنجا	دیگر	تفاوتی	نمی	کند	که	

در	چندمین	هفته	بارداری	است.	

را	 نیکی	می	خواهد	جنین	 است.	 اما	سخت	تر	 نیکی	 وضعیت	
نگاه	دارد.	برای	بیرون	آمدن	نیکی	از	تجارت	تن	فروشی،	ابتدا	
الزم	است	»دوست	پسر«	او	از	این	کار	خارج	شود.	تا	زمانی	
که	این	مرد	از	تن	فروشی	نیکی	استفاده	می	کند،	خروج	نیکی	

دشوار	است.	

زابینه	می	تواند	یک	خوابگاه	مخصوص	مادران	و	فرزندان	برای	
زندگی	 یک	 بتواند	 که	 جایی	 تا	 را	 او	 و	 بگیرد	 نظر	 در	 نیکی	
عادی	را	شروع	کند،	همراهی	نماید.	زابینه	می	گوید،	زنانی	که	
سال	ها	تن	فروشی	کرده	اند،	می	بایست	مدت	ها	مشاور	همراه	
داشته	باشند	تا	موفق	به	ترک	نهایی	این	کار	گردند.	و	اگر	در	
این	راه	موفق	شوند،	زابینه	به	هدفی	که	از	20	سال	پیش	که	

به	این	کار	مشغول	شده	داشته،	می	رسد.	

بارداری	زنان	تن	فروش	پدیده	ویژه	ای	نیست.	در	سال	2010	از	
ژانویه	تا	سپتامبر	در	همین	منطقه	40	مورد	بارداری	ناخواسته	
اتفاق	افتاده	است.	زنان،	اغلب	پیش	گیری	نمی	کنند	و	تقریبا	
هفته	ای	یک	مورد	بارداری	پیش	می	آید	و	جای	تعجب	ندارد.	
تعجب	 اتفاقی	 هیچ	 تن	فروش	 زنان	 با	 کار	 سال	 	20 از	 بعد	
زابینه	را	برنمی	انگیزاند.	اوتنها	از	این	متعجب	است	که	چگونه	
به	 آلمان	 زنان	می	رود،	در	 بر	 چنین	خشونت	و	تحقیری	که	
می	شود.	 پذیرفته	 عادی	 پدیده	 یک	 عنوان	 به	 و	 قانونی	 طور	
پدیده	ای	که	جز	بیماری	جسم	و	روح	برای	زنان	چیز	دیگری	
دربر	ندارد.	از	نظر	او	تن	فروشی	یک	برده	داری	مدرن	است.	
از	بیچاره	گی،	فقر	و	ناتوانی	زنان	تن	فروش	نهایت	سوءاستفاده	
برادران	 پدران،	 توسط	 زنان	 این	 از	 بسیاری	 به	عمل	می	آید.	
و	یا	همسران	خود	مجبور	به	تن	فروشی	می	شوند.	در	چنین	
انجام	 زنان	 این	 با	 ممکن	 برخوردهای	 بدترین	 خانواده	هایی	
همین	 درآمد	 منبع	 از	 مردانی	 چنین	 که	 درحالی	 می	گیرد.	

زنان	تغذیه	می	کنند.	

زنان	 که	 می	شود	 دیده	 آلمانی	 تلویزیونی	 شوهای	 در	 گاهی	
تن	فروش	از	مزایای	این	کار	تعریف	کرده	و	از	قانون	و	رفرم	در	

برده داری 
مدرن
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امر	تن	فروشی	حمایت	می	کنند.	زابینه	می	گوید،	این	ها	زنانی	
هستند	که	حاضرند	برای	500	یورو	در	چنین	شوهایی	شرکت	
کنند.	زنانی	که	در	این	جا	به	تن	فروشی	مشغولند،	نه	توانی	
تلویزیونی	شرکت	 نه	وقت	که	داوطلبانه	در	شو	های	 و	 دارند	

کنند،	آن	ها	فقط	برای	ادامه	زندگی	خود	می	جنگند.	

است،	 کرده	 منتشر	 اشتوتگارت	 پلیس	 که	 آماری	 طبق	
80درصد	از	3500	زن	تن	فروش	که	به	طور	رسمی	به	این	کار	
مشغولند،	خارجی	بوده	و	دو	سوم	آن	ها	از	کشورهایی	که	در	
سال	های	اخیر	به	اتحادیه	اروپا	پیوسته	اند،	به	آلمان	آمده	اند.	
در	رأس	این	کشورها،	رومانی	و	بلغارستان	قرار	دارند.	تقریبا	
نیمی	از	854	زنی	که	در	سال	گذشته	توسط	پلیس	شناسایی	
شده	اند،	از	این	کشورها	بوده	اند.	آن	ها	فقیرترین	فقرای	کشور	
اغلب	 می	آیند.	 شمار	 به	 جامعه	 اقشار	 پایین	ترین	 از	 و	 خود	
بی	سوادند	و	یک	کلمه	آلمانی	نمی	دانند.	دالالن	انسان،	این	
زنان	را	دسته	دسته	با	اتوبوس	به	آلمان	می	آورند	و	در	شهرها	
توزیع	می	کنند.	آن	ها	از	بدترین	وضعیت	سالمتی	برخوردارند	
اند.	آن	ها	حاضرند	برای	10	 و	اکثرا	تحت	تجاوز	قرار	گرفته	
یورو	هرکاری	انجام	دهند.	آن	ها	مبلغی	از	درآمد	خود	را	برای	
خانواده	خود	ارسال	می	دارند	و	خود	در	مرز	گرسنگی	زندگی	

می	کنند.	

در	یکی	از	کلوپ	های	تن	فروشی	در	اشتوتگارت	چنین	تبلیغ	
می	شود:		»70یورو	در	روز،	100	یورو	در	شب،	سکس	با	هر	
تعداد	که	بخواهید،	هر	مدت	زمانی	که	مایل	باشید،	هر	چند	

بار	و	با	هر	شیوه	که	خواستارش	هستید«!

آمار	پلیس	از	تعداد	1700	مشتری	که	در	این	آخر	هفته	به	
کلوپ	آمدند،	نشان	می	دهد.	زنانی	که	بعد	از	این	آخر	هفته	
مراجعه	 الاسترادا	 کلینیک	 به	 روحی	 جسمی	و	 معالجه	 برای	
کردند،	از	هجوم	مشتریان	مرد	به	این	کلوپ	گزارش	داده	و	
گفتند	بعد	از	بار	سوم	که	مورد	استفاده	قرار	گرفتند،	به	عارضه	
فرار	از	تن	دچار	شده	و	دیگر	از	آن	پس	چیزی	را	حس	نکرده	

و	به	یاد	ندارند.	

به	علت	وجود	»قانون«،	پلیس	نمی	توانست	در	کار	این	کلوپ	
و	 بهداشت	 کمبود	 علت	 به	 بعدها	 پلیس	 آورد.	 وارد	 خللی	
تخلفات	مالیاتی	رئیس	کلوپ،	توانست	درب	آن	را	تخته	کرده	
و	این	کلوپ	را	در	اشتوتگارت	تعطیل	اعالم	کند.	در	حالی	که	
کلوپ	های	مشابه	در	سایر	شهرهای	آلمان	به	کار	خود	ادامه	

می	دهند.	

شهرهای	 سایر	 به	 نسبت	 اشتوتگارت	 پلیس	 که	 وجودی	 با	
آلمان،	بخشی	متخصص	و	قوی	در	امر	تن	فروشی	دارد	و	به	
طور	ویژه	تمام	هفته	و	در	هر	ساعت	با	3000	مأمور	کنترل،	
نمی	آید.	 بر	 آن	ها	 از	 زیادی	 کار	 اما	 است،	 خدمت	 به	 آماده	

پلیس	می	تواند	پاسپورت	ها	را	کنترل	کند	و	از	زنان	بازجویی	
ترس،	 از	 و	 نمی	دانند	 آلمانی	 اغلب	 که	 زنانی	 آورد.	 عمل	 به	
اختیار	 در	 ارزان	 را	 خود	 که	 زنانی	 است.	 بسته	 زبان	شان	
مشتری	قرار	می	دهند	و	بسیار	جوان	هستند.	آن	ها	راضی	به	
300	یورویی	هستند	که	به	دست	می	آورند	و	حاضرند	از	باقی	
8000	یورو	که	دالالن	برمی	دارند،	بگذرند	و	چیزی	نگویند.	
این	زنان	 از	 این	که	 آن	ها	شکایتی	نمی	کنند	و	پلیس	بدون	
اقدامی	بکند.	 نمی	تواند	هیچ	 باشد،	 شکایتی	در	دست	داشته	
گسیل	 است.	 قانونی	 تجارت	 یک	 کار	 این	 می	گویند،	 دالالن	
زنان	به	خیابان	ها	در	حد	14	ساعت	در	شبانه	روز،	تقاضای	
کرایه	های	بسیار	باال	برای	یک	اتاق،	برداشتن	مقدار	زیادی	از	
قسمت	 در	 که	 تمامی	فجایعی	 و	 دالالن	 توسط	 دختر	 درآمد	
قدیمی	شهر	اشتوتگارت	پیش	می	رود،	همه	و	همه	»قانونی«	
است.	هر	چند	که	در	تئوری،	داللی	و	قاچاق	انسان	هم	چنان	
اثبات	 قابل	 سختی	 به	 عمل	 در	 امر	 این	 اما	 غیرقانونی	ست،	
پلیس	 برای	 و	چه	 قانون	گذاران	 برای	 که	چه	 درحالی	 است.	
دارند،	 سروکار	 جنایی	 شدت	 به	 باند	 یک	 با	 که	 است	 واضح	
اما	دست	شان	به	لحاظ	قانونی	بسته	است.	از	همه	مشکل	تر	
زنانی	هستند	که	ظاهرا	»آزادانه«	تن	فروشی	می	کنند	و	بسیار	
شیک	اسکورت	می	شوند	و	ماهانه	8	تا	10	هزار	یورو	درآمد	
دارند.	یکی	از	این	زنان	با	درآمد	خود	سه	خانه	برای	»دوست	
زن	 این	 است.	 کرده	 تأمین	 را	 او	 خانواده	 و	 خریده	 پسرش«	
می	گوید،	نمی	خواهد	شماره	حساب	بانکی	برای	خود	داشته	

باشد!	

توسط	 که	 تن	فروشی	 با	 رابطه	 در	 	2002 سال	 رفرم	 از	 قبل	
در	 آلمان	 دمکرات	های	 سوسیال	 و	 سبزها	 ائتالفی	 دولت	
با	 که	 داشت	 را	 امکان	 این	 پلیس	 آمد،	 عمل	 به	 زمان	 آن	
کوچک	ترین	سوءظنی	وضعیت	خانه	های	فحشاء	را	از	نزدیک	
دخالت	 حق	 قانون	 به	 بنا	 نیز	 پلیس	 اکنون	 اما	 کند.	 کنترل	
در	این	امور	را	ندارد	و	وضعیت	زنان	تن	فروش	نیز	نه	تنها	با	
این	رفرم	بهتر	نشده،	بلکه	راه	های	فرار	دالالن	و	واسطه	ها	از	
قانون	گسترده	تر	شده	است.	بعد	از	کنفرانسی	که	در	همین	
دست	 به	 نتیجه	 این	 به	 گشت،	 برگزار	 ایالت	 این	 در	 رابطه	
باید	 تن	فروشی	 کلوپ	 یا	 خانه	 هر	 برای	 مجوز	 تهیه	 که	 آمد	

بوفه ی سکس: در یکی از کلوپ های 
تن فروشی در اشتوتگارت تبلیغ 

می شود:  »70یورو در روز، 100 یورو در 
شب، سکس با هر تعداد که بخواهید، 

هر مدت زمانی که مایل باشید، هر 
چند بار و با هر شیوه که خواستارش 

هستید«!
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شرایطی	دالالن	می	توانند	بدون	واهمه	از	مجازات	تا	آخرین	
حد	ممکن	از	»کاال«	ی	خود	بهره	برداری	کنند.	قانونی	که	در	
این	رابطه	در	فرانسه	اجراء	می	شود،	راه	های	آسان	تری	برای	
مجازات	دالالن	پیش	پای	پلیس	قرار	می	دهد.	طبق	این	قانون	
افرادی	که	از	درآمد	تن	فروشی	»دوست	دختر«	خود	زندگی	
افرادی	 عمل	 چنین	 هم	 می	باشند.	 مجازات	 قابل	 می	کنند،	
را	 او	 پول	 یا	 و	 می	کنند	 همراهی	 را	 تن	فروش	 زن	 یک	 که	
حمل	می	کنند،	قابل	پی	گیری	پلیس	هستند.	برای	مثال	دو	
دالل	انسان	از	آلمان	که	فعالیت	شان	را	در	کشور	خود	آزادانه	
زنان	 با	 همراهی	 دلیل	 به	 فرانسه	 در	 اکنون	 می	دادند،	 انجام	

تن	فروش	در	زندان	بسر	می	برند!

آلمان	 در	 اما	 است.	 جرم	 تن	 خریداری	 نیز	 سوئد	 کشور	 در	
می	رسد.	 نظر	 به	 دور	 بسیار	 هدفی	 چنین	 به	 دست	یابی	
ظاهرن	امر	داللی	انسان	برای	بسیاری	یا	بی	اهمیت	است	و	یا	
نمی	دانند	که	از	این	طریق	چه	فاجعه	ای	بر	زنان	روا	می	شود.	
قدم	اول	در	آلمان	می	تواند،	آزادی	تن	فروشی	به	طور	مستقل	

و	غیرقانونی	کردن	داللی	و	واسطه	گری	باشد.	

منتقدان	نسبت	به	قوانین	ممنوعیت	تن	فروشی	مدل	سوئدی	
را	 تن	فروشی	 پدیده	 ممنوعیت،	 شکل	 این	 که	 معتقدند	
زیرزمینی	و	غیرقابل	کنترل	می	کند.	در	حالی	که	اگر	قانون	
ممنوعیت	وجود	داشته	باشد،	پلیس	می	تواند	به	میزان	بسیار	
و	 پی	گیری	 و	 تعقیب	 تحت	 را	 انسان	 فروش	 و	 خرید	 زیادی	
کنترل	قرار	دهد.	قانون	یک	نشانه	و	عالمت	مهم	برای	جامعه	
انسانی	است	و	روشن	می	کند،	چه	کاری	غلط	و	قابل	مجازات	
انسانی	 و	چه	کاری	درست	می	باشد.	به	عالوه	یک	جامعه	ی	
می	بایست	پا	جای	پای	قانون	گزاران	سوئد	گذاشته	و	با	خرید	
و	فروش	تن	مبارزه	کند.	در	کشور	آلمان	اما،	خرید	و	فروش	
تن	به	امری	شیک	و	مجلسی	تبدیل	شده	و	با	حرفه	های	دیگر	
هم	سطح	انگاشته	می	شود.	چنین	امری	یک	توسعه	ناگوار	با	

پیامدهای	زشت	برای	جامعه	آلمان	است.	

تبلیغات	 و	 گردند	 نام	 ثبت	 باید	 تن	فروشان	 اجباری	شود.	
از	هر	چیز	تبلیغ	 تن	فروشی	می	بایست	محدود	شود	و	بیش	
بارداری	می	بایست	حذف	گردد.	 از	 سکس	بدون	پیش	گیری	
از	طرف	دیگر	تسهیالتی	برای	خروج	زنان	از	تن	فروشی	درنظر	

گرفته	شود.	

تهیه	 می	گوید،	 الاسترادا	 در	 اجتماعی	 تأمین	 مشاور	 زابینه	
به	 می	توانند	 خانه	ها	 این	 اکثر	 نیست.	 مشکلی	 کار	 مجوز	
راحتی	مجوز	تهیه	کرده	و	به	همین	ترتیب	به	کارشان	ادامه	
دهند.	مهم	سرمایه	گذاری	و	کمک	هایی	ست	که	برای	خروج	

زنان	از	این	وضعیت	درنظر	گرفته	می	شود.	

با	وجودی	که	طبق	قانون،	داللی	شامل	مجازات	است،	تحقیقات	
تن	فروشی	 به	 زنانی	که	 تا	97	درصد	 نشان	می	دهد	که	95	
شاید	 می	باشند.	 واسطه	 و	 دالل	 یک	 به	 وابسته	 می	پردازند،	
بتوان	3	تا	5	درصد	زنان	تن	فروش	را	مستقل	دانست.	سابقا	
قانونی	وجود	داشت	که	مطابق	آن	کمک	و	یاری	به	»فحشاء«	
جرم	محسوب	می	شد.	این	قانون	با	رفرم	دولت	ائتالفی	قبلی	
آلمان	لغو	شد	و	در	نتیجه	امر	پی	گیری	و	مجازات	واسطه	ها	
قانونی	که	 از	گذشته	شده	است.	هرچند	 مراتب	سخت	تر	 به	
واقعا	مورد	نیاز	است،	می	بایست	امکان	اثبات	خرید	و	فروش	
زنان	را	بدون	بازجویی	از	زن	در	اختیار	پلیس	قرار	دهد.	البته	
بسیار	مهم	و	ضروری	است	که	قانون	به	شهادت	قربانی	اهمیت	
می	دهد.	اما	در	شرایطی	که	زنان	تن	فروش	حاضر	به	افشای	
آنان	را	دوست	پسر	و	شریک	زندگی	 دالالن	نیستند	و	غالبا	
چنین	 در	 را	 زنان	 قاچاق	 و	 داللی	 نمی	توان	 می	نامند،	 خود	
مواردی	به	اثبات	رساند.	بسیاری	از	زنان	تن	فروش	که	قربانی	
دیده،	 ضرب	 بدن	 و	 کبود	 چشمان	 با	 هستند،	 نیز	 خشونت	
می	کنند.	 تکرار	 را	 پله	 از	 افتادن	 و	 کمد	 با	 تصادم	 داستان	
با	کمال	 را	 ادعا	می	کنند	که	درآمد	خود	 با	زبان	خود	 آن	ها	
میل	در	اختیار	»دوست«	خود	قرار	می	دهند.	پلیس	با	زنانی	
وابسته	روبرو	است.	در	چنین	 ناتوان،	ضعیف	و	 وحشت	زده،	
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سوانته	تیدهلم	کارگردانی	ست	سوئدی	و	مردی	فمینیست	که	برای	تهیه	
فیلمی	به	نام	»مثل	پاشا«	به	آلمان	سفر	کرد.	این	فیلم	مستند	که	تهیه	آن	
سه	سال	به	طول	انجامید،	گزارشی	ست	تکان	دهنده	از	یک	فاحشه	خانه	
به	نام	پاشا	در	شهر	کلن	آلمان.	پاشا	فاحشه	خانه	ایی	است	که	هر	اتاقش	

را	روزانه	در	قبال150	یورو	به	زنان	تن	فروش	اجاره	می	دهد.	حدود	
150	زن	در	این	خانه	سکونت	دارند.	یعنی	ماهانه	675	هزار	یورو	عاید	
هرمان	مولر،	صاحب	خانه	می	شود.	مولر	ساالنه	8	میلیون	یورو	از	محل	

فروش	تن	زنان	درآمد	دارد!

درآمد	هرمان	مولر	از	شعبه	های	مشابه	در	مونیخ،	سالزبورگ	و	لینتز	هم	تأمین	می	شود.	به	
عالوه	وی	با	تهیه	فیلم	های	پورنو	و	برگزاری	پورنو-	پارتی	که	هر	شرکت	کننده	100یورو	

برای	شرکت	در	آن	می	پردازد،	درآمد	باالیی	را	صاحب	می	شود.	

در	فیلم	»مثل	پاشا«،	تماشاچی	وارد	فاحشه	خانه	شده	و	11	طبقه	آن	را	در	می	نوردد.	
روزانه	800	مرد	به	این	خانه	مراجعه	می	کنند.	مصاحبه	های	متفاوتی	با	این	مردان	حول	
توجیحات	شان	برای	مراجعه	به	این	خانه	انجام	شده	است.	کارگردان	با	زنی	به	نام	سونیا	
که	از	رومانی	آمده	و	در	کشور	خود	7	بار	مورد	تجاوز	قرار	گرفته،	صحبت	می	کند.	سونیا	
معتقد	است	که	فاحشه	خانه	برای	جلوگیری	از	تجاوز	ضروری	است!	یکی	از	مردانی	که	

مصاحبه	می	شود،	استدالل	می	کند:	»وقتی	دندانت	درد	می	گیرد	به	دندان	پزشک	مراجعه	
می	کنی،	و	وقتی	به	سکس	نیاز	داری،	طبیعی	است	که	به	فاحشه	خانه	بروی«!

با	پرداخت	5	یورو	ورودی	می	توان	وارد	ساختمان	شد	و	در	طبقه	دوم	با	پرداخت	30	یورو	
به	یک	بار	ارضاء	شدن	دست	یافت.	در	سراسر	ساختمان	نور	قرمز	می	تابد	و	از	نور	خورشید	
خبری	نیست.	پنجره	ها	پوشیده	اند	و	موزیکی	مبتذل	به	گوش	می	رسد.	گویی	وارد	دنیای	
دیگری	شده	ایم.	فاحشه	خانه	پاشا	جایی	ست	که	مردان	را	با	امتیازات	و	حقوق	نامحدود	و	

زنان	را	با	ناتوانی	و	عجز	نامحدود	به	نمایش	می	گذارد.	

در	قسمتی	از	فیلم،	مصاحبه	ای	با	مدیر	این	خانه	انجام	می	گیرد	و	از	او	سوال	می	شود	که	
آیا	می	تواند	خود	را	به	جای	این	زنان	تصور	کند.	مدیر	مزبور	سوال	را	توهینی	نسبت	به	

خود	تلقی	کرده	و	از	آن	دلخور	می	شود.	روشن	است	در	جامعه	ای	که	اخالق	دوگانه	نسبت	
به	زنان	و	مردان	حاکم	است،	یک	مرد	نه	تنها	نمی	تواند،	بلکه	نمی	خواهد	و	حتی	مانع	

می	شود	که	احساس	هم	دردی	با	این	زنان	به	درونش	راه	پیدا	کرده	و	خود	را	در	جای	یک	
زن	تن	فروش	تصور	کند.	

در	این	مصاحبه	ها	نشان	داده	می	شود	که	مردان	مراجعه	به	فاحشه	خانه	و	خریداری	تن	
زن	را	حق	خود	دانسته	و	به	هیچ	وجه	احساس	ناراحتی	وجدان	نمی	کنند.	آن	ها	باور	

ندارند	که	کار	اشتباهی	می	کنند	و	یا	از	این	طریق	به	این	زنان	صدمه	می	زنند.	

فیلم	»مثل	پاشا«	که	پرده	از	جزئیات	روند	بزرگ	ترین	فاحشه	خانه	اروپا	برمی	دارد،	
در	پارلمان	سوئد	به	بحث	گذاشته	شد،	اما	در	آلمان	اعتنایی	به	آن	نمی	شود.	سوانته	
تیدهلم	می	گوید،	زمانی	که	مسابقات	جهانی	فوتبال	در	سال	2006	در	آلمان	انجام	

میگرفت،	بحث	های	زیادی	در	سوئد	بر	سر	آزادی	خرید	و	فروش	تن	در	آلمان	و	وسعت	و	
سازماندهی	آن	به	ویژه	در	دوران	مسابقات	انجام	شد.	این	بحث	ها	مشوق	من	برای	تهیه	

این	فیلم	بود.	فیلم	مثل	پاشا،	بحث	تازه	ای	را	حول	و	حوش	خرید	و	فروش	تن	باز	کرده	و	
نگاه	عمیق	تری	به	این	پدیده	می	اندازد.	

پاشا

به نقل از اما. برگردان:  الله حسین پور
ساختمان	بزرگترین	فاحشه	خانه	ی

	اروپایی	در	کلن
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یدیا	کاچو	روزنامه	نگار	48	ساله	مکزیکی،	
در	سال	2008	جایزه	یونسکو	برای	

آزادی	مطبوعات	را	از	آن	خود	کرد.	او	با	
تالش	های	بی	پایان	خود	پرده	از	تجارت	

زنان	و	کودکان	که	پدیده	ای	است	گلوبال،	
برداشته	است.	کاچو	برای	افشای	این	

جنایت	انسانی	در	عرصه	جهانی،	با	لباس	
مبدل،	به	کشورهای	مختلف	سفر	می	کند	و	
در	این	راه	از	هیچ	تهدیدی	هراس	ندارد.	
کاچو	در	سال	2005	کتابی	نوشت	با	نام	

»شیطان	بهشت«	که	در	آن	از	شرکت	یک	
تاجر	معروف	در	صنعت	پورنو	با	سواستفاده	

از	کودکان،	پرده	برداشت.	این	کتاب	
افشاگرانه	باعث	شد	که	لیدیا	کاچو	به	

مرگ	تهدید	شود.	وی	را	به	اتهام	زنی	متهم	
کردند	و	در	نهایت	توسط	یک	گروه	پلیسی	
ربوده	و	مورد	تجاوز	قرار	گرفت.	اما	لیدیا	
کاچو	هم	چنان	به	فعالیت	خود	ادامه	داد.	

لیدیا	می	گوید،	اکنون	مکزیک	به	»تایلند«	
آمریکای	جنوبی	تبدیل	شده	است.	او	

جستجوها	و	تحقیقاتش	را	در	کتابی	جدید	
به	نام	»برده	داری«	جمع	آوری	و	منتشر	

کرده	است.	لیدیا	کاچو	می	نویسد:	»تجارت	
سکس	با	رشد	بی	سابقه	بین	المللی،	بازاری	
ساخته	که	به	زودی	در	آن	تعداد	بیشتری	

برده	به	نسبت	قرن	16	تا	19	خرید	و	فروش	
می	شوند«.	این	برده	ها	عمدتن	شامل	زنان	
می	شوند	و	تفاوتی	نمی	کند	که	در	مکزیک	

یا	تایلند،	ژاپن	یا	فلسطین	صورت	بگیرد.	
این	ها	زنانی	هستند	که	انسان	به	حساب	

نیامده	و	حتی	اغلب	از	جانب	هم	جنسان	خود	
نیز	تحقیر	شده	و	ابزار	ارضای	جنسی	مردان	

شمرده	می	شوند.	

برای	افشای	این	جنایت	عظیم،	لیدیا	خود	را	
به	مکزیک	محدود	نکرده	و	تحقیقات	خود	را	
به	صورت	بین	المللی	ادامه	می	دهد.	در	ترکیه	

در	نشستی	که	با	محمود،	عضو	واحد	ویژه	
مبارزه	با	تجارت	انسان	داشت،	مطلع	می	شود	

که	دالیل	واقعی	پلیس	ترکیه	برای	عدم	
مبارزه	جدی	با	این	پدیده	غیرانسانی	این	

است	که	رئیس	پلیس	و	ارتش،	خود	در	این	
معامالت	دست	داشته	و	از	مشتریان	زنانی	
به	حساب	می	آیند	که	از	روسیه،	گرجستان	
یا	مولداوی	به	ترکیه	آورده	شده	و	خرید	و	

فروش	می	شوند.	

اکنون	در	افغانستان	نیز	نه	تنها	تجارت	
خشخاش،	بلکه	تجارت	زنان	نیز	در	حال	

شکوفایی	است.	حتما	در	آینده	نزدیک	میزان	
سود	و	دریافتی	تروریست	ها	و	یا	سربازان	

آمریکایی	از	خرید	و	فروش	زنان	افشا	
خواهد	شد.	درتوکیو	مهم	ترین	منبع	درآمد	
یاکوزا	)مافیای	ژاپن(	از	تجارت	زنان	تأمین	
می	شود.	دختران	ژاپنی	در	خانه	هایی	که	

خود	را	در	آنها	عرضه	می	کنند،	بی	شباهت	
به	کمیک	های	مانگا	نیستند.	روجا	یک	

دختر	جوان	آمریکایی	که	به	دنبال	یافتن	
کار	است،	برای	رقصیدن	در	یکی	از	بارهای	

توکیو	استخدام	می	شود.	او	خیلی	دیر	متوجه	
می	شود	که	به	مشتری	ها	فروخته	می	شود.	
در	این	بار	تنها	برده	های	شیک	و	سطح	باال	

خرید	و	فروش	می	شوند.	

لیدیا	در	هر	جا	با	لباسی	مبدل،	گاه	رقاص،	
گاه	راهبه	یا	تاجر	و	یا	خانم	رئیسی	که	به	

دنبال	معامله	است،	وارد	می	شود	و	مشاهدات	
خود	را	جمع	آوری	می	کند.	او	در	کامبوج	با	
زنی	به	نام	سومالی	مام	مالقات	می	کند	که	
خانه	ای	برای	زنان	رها	شده	از	تن	فروشی	
سازمان	داده	است.	سومالی	مام		خود	در	

کودکی	به	فروش	می	رسد	و	زمانی	که	موفق	
به	فرار	می	شود،	خانه	امنی	را	برای	دختران	

فراری	تأسیس	می	کند.	لیدیا	در	این	مکان	با	
قربانیانی	مالقات	می	کند	که	هنور	به	زمان	

درازی	برای	ترمیم	زخم	های	شان	نیاز	دارند.	
به	آن	ها	از	کودکی	آموزش	داده	شده	که	تنها	

برای	تن	فروشی	به	دنیا	آمده	اند.	

لیدیا	کاچو	می	گوید:		»عادی	جلوه	دادن	
خرید	و	فروش	سکس	به	مثابه	یک	عمل	
نفرت	انگیز	در	دنیایی	که	نابرابری	بر	آن	
حاکم	است،	تنها	به	نفع	مجرمین	تمام	

می	شود	و	نه	قربانیان	آن«.	

برده داری 
جهانی
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خرید و فروش تن 
تجارت انسان است!
متن	سخنرانی	کاترین	مک	کینون،	حقوق	دان	فمینیست	آمریکایی

	نشریه	آلمانی	اما،	شماره	299
برگردان:		الله	حسین	پور
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با	اینکه	هیچ	کس	ظاهرن	با	معامله	و	قاچاق	
انسان	موافقتی	نشان	نمی	دهد،	اما	به	قوانین	

مدافع	خرید	و	فروش	تن،	رأی	موافق	می	دهند.	
میزان	حامیان	تجارت	زنان	حتی	از	حامیان	برده	
داری	نیز	کمتر	است،	اما	در	مواجهه	با	تن	فروشی	

نظرات	مالیم	تر	می	شود.	برخی	حمایت	از	
تن	فروشی	را	ضروری	می	دانند	و	این	پدیده	
راغیرقابل	اجتناب	و	بی	ضرر	تلقی	می	کنند.	

راستی	چرا؟	

آیا	تن	فروشی	واقعا	آن	طوری	که	عده	ای	ادعا	می	کنند،	
مترادف	با	آزادی	رابطه	جنسی	است؟	آیا	تن	فروشی	شغلی	
است	مانند	سایر	مشاغل؟	آیا	معامله	ی	تن	انسان	استثمار	

و	بهره	کشی	جنسی	به	حساب	نمی	آید؟	آیا	باید	آن	را	
آن	طوری	که	برخی	می	نامند،	به	عنوان	»قدیمی	ترین	

حرفه	و	پیشه«	در	جامعه	پذیرفت؟	طرفداران	تن	فروشی	

	کاترین	مک	کینون

	نشریه	آلمانی	اما،	شماره	299

Laertes :عکس
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معتقدند	که	به	قدر	کافی	به	آنان	بها	داده	نمی	شود.	در	
واقع	زنان	برای	کاری	درآمد	کسب	می	کنند	که	به	طور	
عادی	در	جامعه	از	آنان	مجانی	و	بدون	دست	مزد	انتظار	
می	رود.	گویی	این	زنان	به	این	وسیله	از	نظر	اقتصادی	و	

مالی	استقالل	پیدا	کرده	و	در	نتیجه	می	توانند	با	افراد	مورد	
نظرشان	رابطه	جنسی	برقرار	کنند،	کاری	که	تنها	برای	

مردان	قابل	قبول	است.	

مخالفین	تن	فروشی	اما،	معتقدند	که	چنین	پدیده	ای	
بهره	کشی	جنسی	محسوب	شده	و	قدیمی	ترین	متد	سرکوب	

زنان	و	رواج	نابرابری	جنسیتی	می	باشد.	نشانه	ی	بارزی	از	
عدم	آزادی	انتخاب	زن	در	عمل	رابطه	جنسی.	جبر	فیزیکی	
و	روحی	برای	زن	که	سوءاستفاده	مالی	و	سودآوری	را	برای	

شخص	دیگری	امکان	پذیر	می	کند.	این	پول	و	سودآوری	
دالل	و	واسطه	است	که	در	امر	تن	فروشی	نقش	اصلی	را	

دارد	و	نه	رابطه	آزادانه	جنسی	با	توافق	طرفین.	در	نتیجه	
سود	و	منفعت،	تن	فروشی	را	تبدیل	به	یک	تجاوز	مستمر	و	

استثمار	جنسی	می	کند.	

	نظریه	ی	طرفداری	از	خرید	و	فروش	تن،	این	پدیده	را	
جرم	زدایی	کرده	و	به	آن	به	مثابه	یک	امر	قانونی	می	نگرد.	
قصد	و	هدف	آنان	برداشتن	تحریم	و	بایکوت	از	عاملین	این	
عمل	و	عادی	کردن	آن	در	جامعه	می	باشد.	کاری	که	هم	
اکنون	در	کشورهای	آلمان،	هلند،	نیوزلند،	ایالت	ویکتوریا	

در	استرالیا	و	ده	ایالت	در	آمریکا	انجام	می	شود.	

طرفداران	مبارزه	با	تن	فروشی	و	آنان	که	این	عمل	را	
یک	بهره	کشی	و	استثمار	جنسی	می	دانند،	برای	از	میان	

برداشتن	تجارت	خرید	و	فروش	تن	تالش	می	کنند.	درباره	
این	که	چگونه	می	توان	به	این	هدف	نائل	شد،	بحث	فراوان	

است.	دروهله	ی	اول	باید	روشن	شود	که	زن	در	رابطه	با	
فروش	تن	خود،	قابل	مجازات	نیست،	بلکه	باید	او	را	با	

اقدامات	فوری	و	ضروری	مورد	حمایت	قرار	داد.	اما	خریدار	
تن	و	یا	داللی	که	زن	را	وسیله	سودآوری	خود	قرار	داده،	

شامل	تعقیب	قانونی	و	مجازات	خواهد	شد.	کشورهای	
سوئد،	ایسلند،	نروژ	و	به	تازگی	انگلستان	در	رأس	این	شیوه	

برخورد	با	تن	فروشی	قرار	دارند.	

نکته	قابل	مالحظه	این	است	که	زنان	تن	فروش	معموال	فقیر	
و	بی	چیز	هستند.	واقعیتی	غیرقابل	انکار.	جبر	اقتصادی	و	
ضرورت	مالی	زنان	است	که	آنان	را	به	چنین	کاری	وادار	
می	کند.	اما	فاکت	این	است	که	هیچ	زنی	نتوانسته	از	این	

طریق	بر	فقر	خود	غلبه	کند.	

تحقیقاتی	در	کانادا	ثابت	می	کند	که	مرگ	و	میر	در	زنان	
تن	فروش	40	برابر	بیشتر	از	سایر	زنان	است.	در	مجموع	

زنان	تن	فروش	به	لحاظ	فرهنگی	و	اقتصادی	در	پایین	ترین	
قشر	جامعه	قرار	دارند.	در	ونکوور	میزان	زنان	تن	فروشی	که	
سرخ	پوست	هستند،	به	نسبت	سایر	زنان	بسیار	باال	است.	یا	
در	هندوستان،	با	وجودی	که	سیستم	کاست	غیرقانونی	شده	

است،	کاست	تن	فروشان	هم	چنان	به	فعالیت	خود	ادامه	
می	دهد.	تمام	این	فاکتورها	نشان	می	دهند	که	چه	اقشاری	
تحت	بهره	کشی	جنسی	قرار	می	گیرند	و	روشن	است	که	

هیچ	کس	داوطلبانه	و	بدون	جبر	چنین	زندگی	ای	را	انتخاب	
نمی	کند.	

نکته	دیگری	که	غیرقابل	انکار	است،	این	است	که	تن	فروشی	
از	سنین	بسیار	پایین	و	جوانی	آغاز	می	شود.	نگاهی	به	

سنین	دختران	در	کاست	تن	فروشان	در	هندوستان	نشان	
می	دهد،	که	تن	فروشی	تفاوت	چندانی	با	تجاوز	جنسی	به	
کودکان	ندارد.	یک	مشاهده	عینی	در	کالکوتا،	دختر	13	

ساله	ای	را	نشان	می	دهد	که	در	خیابان	معروف	شهر	با	نور	
قرمز	بر	سر	کوچه	ای	به	انتظار	مشتری	ایستاده	است	و	در	
امتداد	کوچه،	دختر	بچه	ای	که	به	زحمت	سنش	به	شش	
سال	می	رسید،	با	پاهای	از	هم	باز	شده،	عضو	جنسی	خود	
را	نشان	می	داد.	آیا	این	دختر	بچه	امکان	و	آزادی	انتخاب	

دارد؟

اگر	طرفداران	تن	فروشی	تعریفی	از	آن	ارائه	نمی	دهند،	
بیایید	تعریفی	از	سکس	و	رابطه	جنسی	ارائه	دهیم	و	این	
دو	پدیده	را	با	هم	مقایسه	کنیم.	درواقع	یک	رابطه	جنسی	

می	بایست	دواطلبانه	و	بنا	به	تمایل	طرفین	انجام	گیرد.	
طرفداران	تن	فروشی	معتقدند	چنین	عملی	نیز	داوطلبانه	و	
بنا	به	تمایل	طرفین	انجام	می	گیرد.	اما	سئوال	این	جاست،	
اگر	چنین	است	چرا	برای	یک	رابطه	جنسی	دواطلبانه	مزد	
پرداخت	می	شود.	البته	اگر	این	رابطه	به	علت	بقای	زندگی	

یک	طرف	انجام	می	گیرد،	در	نتیجه	باید	از	جبر	صحبت	کرد	
و	نه	از	اختیار	و	نه	از	انتخاب.	

تن	فروشی	در	نامیبیا	طور	دیگری	تعریف	می	شود.	یک	
رابطه	جنسی	که	به	آن	نه	با	رابطه	متقابل	جنسی،	بلکه	با	
یک	فاکتور	دیگر	که	همانا	پول	است،	پاداش	داده	می	شود.	
در	همین	جا	باید	گفت،	حتی	همین	پول	و	مزد	نیز	غالبا	به	
دست	زن	نمی	رسد،	بلکه	به	جیب	مرد	دیگری	که	واسطه	

محسوب	می	شود،	می	رود.	

یکی	دیگر	از	تناقض	های	استدالل		طرفداران	تن	فروشی	
این	است	که	از	یک	طرف	می	گویند،	الزم	است	تن	فروشی	
در	مکان	معینی	باشد	تا	کنترل	بر	آن	امکان	پذیر	گردد	و	از	
طرف	دیگر	معتقدند،	اگر	تن	فروشی	ممنوع	باشد،	این	کار	
پشت	درهای	بسته	صورت	می	گیرد	و	خطرناک	تر	می	شود.	
اما	در	واقعیت	کنترل	این	پدیده	حتی	در	مکان	های	تعیین	
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شده	نیز	توهمی	بیش	نیست.	بررسی	وضعیت	این	خانه	ها	
نشان	داده	است	که	این	اماکن	در	عمل	وسیله	ای	هستند	
در	دست	دالالن	تا	زنان	را	بیشتر	کنترل	کرده	و	هیچ	گاه	

در	شرایطی	که	زنی	به	کمک	نیاز	داشته،	اقدامات	الزم	
انجام	نشده	است.	در	حالیکه	نظریه	طرفداران	تن	فروشی	

همچنان	می	گویند:	»تن	فروشان	آزادانه	این	شغل	را	انتخاب	
کرده	اند	و	از	آن	لذت	می	برند.	آن	ها	می	توانند	هر	لحظه	
که	بخواهند،	استعفا	دهند	و	هرگز	آزار	و	اذیت	نمی	شوند،	

حداقل	زیاده	از	حد	نمی	شوند	و	بهتر	است	آن	هایی	که	
تن	فروشی	را	فاجعه	می	دانند،	خود	آن	را	آزمایش	کنند«!

تن	فروشی	در	خیابان	ها	یا	در	فاحشه	خانه	ها	تفاوتی	
نمی	کند.	بنا	به	تحقیقات،	میزان	زنان	تن	فروشی	که	به	

عوارض	تکان	روحی-	روانی	و	شوک	های	ناشی	از	این	کار	
دچار	می	شوند،	همان	قدر	باالست	که	قربانیان	جنگی،	تجاوز	
و	شکنجه	دچار	آن	هستند.	این	زنان	در	طول	زمان	از	خود	

بیگانه	شده	و	خود	را	از	روح	و	جسم	خود	جدا	می	کنند.	
معموال	زنان	تن	فروش	به	مواد	مخدر	معتاد	شده	و	یا	خارج	
از	اندازه	الکل	می	نوشند	تا	بتوانند	وضعیت	و	موقعیت	خود	
را	تحمل	و	یا	فراموش	کنند.	بسیاری	از	آنان	عامدانه	توسط	
دالالن	و	واسطه	ها	معتاد	می	شوند	تا	اولن	فشارهای	سخت	
جسمی	و	روحی	وارده	و	تجاوزی	را	که	به	طور	مداوم	اتفاق	
می	افتد،	کمتر	احساس	کنند	و	ثانیا	به	آنان	وابسته	شده	و	
نتوانند	به	راحتی	دست	از	کار	کشیده	و	شیوه	زندگی	خود	

را	تغییر	دهند.	این	زنان	معموال	نام	خود	را	عوض	کرده	و	به	
هویت	و	شخصیت	دیگری	دست	می	یابند	و	دیگر	خودشان	

نیستند.	

آیا	می	توان	زنان	را	در	چنین	شرایطی	آزاد	و	این	نوع	زندگی	
را	آزادانه	نامید؟	تجاوز	روزانه،	همراه	با	کتک	و	همراه	با	

تهدید	و	اخاذی.	آیا	این	زندگی	می	تواند	دواطلبانه	انتخاب	
شود؟	آیا	می	توان	این	کار	را	شغلی	مانند	مشاغل	دیگر	
نامید؟	آیا	وقتی	شخصی	تصمیم	میرگیرد	شغلی	بیابد،	

می	تواند	داوطلب	چنین	زندگی	ای	برای	خود	باشد؟	اگر	
تن	فروشی	شغلی	مانند	مشاغل	دیگر	بود،	قطعا	مردان	زیادی	

این	شغل	را	انتخاب	می	کردند.	

بیایید	ببینیم	تن	فروشی	واقعا	چیست.	مردی،	زنی	را	به	مرد	
دیگری	می	فروشد	و	از	این	طریق	سلطه	و	قدرت	را	بر	آن	

زن	اعمال	می	کند.	زن	کاری	را	می	کند	که	مرد	می	خواهد.	
رابطه	جنسی	با	مرد	دیگر	که	مزد	او	را	می	دهد	و	این	مزد	
به	جیب	مرد	اول	می	رود.	زن	در	این	نقش	صرفا	اطاعت	
و	خدمت	می	کند.	زن	در	حالی	به	عمل	سکس	میپردازد	

که	روح	خود	را	از	جسم	جدا	کرده	و	با	چشمان	باز	به	
سقف	می	نگرد	تا	این	عمل	به	پایان	برسد.	مردان	به	خوبی	

میردانند	که	این	زنان	تنها	به	علت	فقر	به	این	کار	دست	زده	
و	هیچ	گونه	لذتی	از	آن	نمی	برند.	آن	ها	می	دانند	که	با	این	
عمل	در	واقع	فقر	را	می	خرند	و	نه	تمایل	آزادانه	را.	عملی	
که	»جبر«	محسوب	می	شود	و	نه	»توافق«.	مرد	در	چنین	
رابطه	ای	می	تواند	آن	طور	که	میرخواهد	با	سلطه	و	قدرت،	

عمل	سکس	را	انجام	دهد	و	به	این	کار	نمی	توان	شغلی	
مانند	سایر	مشاغل	نام	نهاد.	

طرفداران	تن	فروشی	می	گویند،	در	امر	تن	فروشی،	عمل	
سکس	انجام	می	شود	و	مخالفان	تن	فروشی	در	واقع	با	

سکس	مخالفت	دارند.	استدالل	عجیبی	است.	گویی	می	توان	
به	کسی	که	مخالف	تجاوز	است،	اتهام	مخالفت	با	سکس	را	

زد.	مدافعان	معتقدند	زنان	تن	فروش،	استقالل	خود	را	داشته	
و	کارفرمای	خود	می	باشند	و	البته	برخی	نیز	مدیری	برای	

تنظیم	فعالیت	خود	دارند!

موافقین	تن	فروشی	می	گویند	که	البته	با	تجارت	انسان	
مخالفند.	اما	بیایید	ببینیم	تجارت	انسان	چه	تعریفی	دارد.	
تجارت	انسان	بنا	به	گزارش	پالرمو	در	سال	2005،	یعنی	
هرگونه	سوءاستفاده	و	بهره	کشی	جنسی	با	هدف	مالی	و	
سودآوری	با	توسل	به	جبر	و	اضطرار،	تهدید	و	یا	حیله	و	

تقلب	و	کاله	برداری.	تعریف	تجارت	انسان	مشخصاتی	دارد	
که	کامال	بر	پدیده	تن	فروشی	قابل	انطباق	است.	

تن	فروشی	در	سوئد	در	چهارچوب	خشونت	علیه	زنان	جای	
گرفته	است.	در	سوئد	تجارت	انسان،	خریداری	تن	و	داللی	

و	واسطه	گری	جرم	محسوب	شده	و	از	زنان	تن	فروش	
حمایت	مالی	و	معنوی	به	عمل	می	آید.	به	این	ترتیب	آمار	
تن	فروشی	در	برخی	مناطق	سوئد	در	حد	80	درصد	پایین	
آمده	و	سوئد	دارای	کمترین	میزان	تجارت	زنان	در	سطح	

اروپا	می	باشد.	

بسیار	طبیعی	است	در	جایی	که	تن	فروشی	آزاد	باشد،	تجارت	
انسان	نیز	غوغا	می	کند.	کشورهای	آلمان	و	هلند	در	این	زمینه	
نمونه	هستند.	مسلما	در	این	کشورها	دالالن	بسیار	راحت	تر	
می	توانند	دست	به	خرید	و	فروش	دختران	و	زنان	زده	و	با	
وجودی	که	تجارت	انسان	هم	چنان	در	این	کشورها	ممنوع	

می	باشد،	در	لفافه	تن	فروشی	از	مجازات	در	امان	بمانند.	

تجارت انسان یعنی هرگونه سوءاستفاده و 
بهره کشی جنسی با هدف مالی و سودآوری 

با توسل به جبر و اضطرار، تهدید و یا حیله و 
تقلب و کاله برداری. تعریف تجارت انسان 

مشخصاتی دارد که کامال بر پدیده تن فروشی 
قابل انطباق است. 
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از همان روزهایی	که	با	
تبعیض	های		بسیار	در	خانه	میان	
ما	سه	دختر	با	تنها	برادرم	روبرو	
شدم	و	بعدها	نمونه	های		بسیاری	

از	آن	را	در	جامعه	دیدم،	سعی	
کردم	در	زندگی	انسان	منصفی	
باشم.	پس	از	ازدواج	و	اشتغال	
بیرون	از	خانه	روزی	نبودکه	از	

تبعیض	ها	به	ستوه	نیایم.	بیشتر	
اوقات	این	به	ستوه	آمدن	ها	منجر	
به	اعتراض	می	شد	و	گاهی	نیز	به	
از	دست	دادن	امتیازهایی	که	به	

سختی	به	دست	آمده	بود.	

آن	روزها	تنها	یک	چرا	گفتن	به	
پرداخت	حقوق	بیشتر	به	کارمندان	
مرد	با	کار	یکسان	با	کارمندان	زن،	
کافی	بود	تا	همکاران	مرد	بپرسند:		

خانم	شما	فمینیست	هستید؟	
حتی	خرید	مجله	زنان	نشانه ای	
از	اعتقاد	به	فمینیسم	بود.	مدیر	

عامل	شرکت مان	با	استخدام	
بیشتر	زنان	و	دختران	خود	را	یک	
فمینیست	می	دانست.	ولی	همیشه	

در	جمع	اقرار	می	کرد	که	علت	
استخدام	زنان،	مسئولیت	پذیری	
بیشتر	و	کار	منظم ترآنان	است.	

من	که	آزادی	و	برتری	های	بیشتر	
در	خانواده	ها	به	پسران،	آزارم	
	می	داد،	سعی	کردم	با	دختر	و	

پسرم	یکسان	برخورد	کنم	وگاهی	
نیز	آزادی	های	بیشتری	برای	

دخترم	که	فرزند	بزرگتر	بود	قایل	
باشم.	اما	به	تازه گی	اتفاقی	پیش	
آمد	که	مرا	به	فکر	واداشت	و	به	
این	که	در	میزان	پیگیری	افکار	
و	اهدافی	که	سالها	با	آن	زندگی	

کردم	شک	کنم.	

چند	ماه	پیش	پسرم	بعد	از	سال	ها	
کار	و	پس	انداز	و	با	کمک	اعضای	
خانواده	موفق	به	خرید	آپارتمان	

کوچکی	شد.	بعد	از	سه	ماه	
دوندگی	و	هزینه	های	گوناگون	و	

حق	بنگاه	و	خرج	محضر،	سرانجام	
کلید	آپارتمان	را	گرفتیم.	همان	

شب	منزل	یکی	از	بستگان	مهمان	
بودیم.	همگی	به	پسرم	تبریک	

گفتند	وکسی	از	حاضران	گفت:		
»خوب،	حاال	دیگه	وقت	این	است	
که	دستی	باال	بزنید	و	سورو	سات	
عروسی	راه	بیندازید.«	من	گفتم:		
»ای	بابا	حاال	که	زوده،	مگه	چه	

خبره؟	خانه	و	ازدواج	و.	.	.	«	

اما	پسرم	با	خنده	گفت	:	»آره	
دیگه	نوبت	ازدواج	است.	اگر	دختر	
خوبی	پیدا	کنم	سه	دانگ	خانه	را	
به	نامش			می	کنم	و	برایش	ماشین	

هم	می	خرم.	«

گفتن	این	حرف	ها	باعث	شد	که	
همه	حاضران	از	دختر	و	پسر	و	
مرد	و	زن	به	او	اعتراض	کنند	و	
از	همه	بدتر	این	که	من	هم	در	
این	اعتراض	سهیم	شدم.	البته	

طولی	نکشید	که	به	خود	آمدم	و	
به	او	گفتم:		»عزیزم،ببخشید.	من	
اشتباه	می	کنم	و	حق	با	توست«.	

در	همان	جمع	از	او	عذر	خواستم.	
اما	دخترم	همچنان	معتقد	بود	که	

او	نباید	این	کارها	را	در	ابتدای	
ازدواج	انجام	دهد	و	چیزی	را	به	

نام	زنش	بکند.	

این	گفتگوی	شوخی	و	جدی	
کافی	بود	تا	همه	ما	الیه	های	
درونی	خود	را	آشکار	کنیم.	

طنز	ماجرا	این	بود	که	در	همان	
جمع	یکی	از	حاضران	به	تازه گی	
خواستگاری اش	را	به	این	دلیل	
که	خانواده	ی	دختر	درخواست	
سه	دانگ	آپارتمان	مسکونی	به	

نام	دختر	کرده	بودند،	پس	گرفته	
بود.	آن	پسر	به	شوخی	به	پسر	

من	گفت	:	خوب،	حاال	تو	بیا	برو	
خواستگاری	فالنی.	آنها	سه	دانگ	
خانه	می	خواهند	و	تو	هم	که.	.	.	

     آیا من واقعن فمینیست هستم؟!
من همیشه خودم	را	به	عنوان	یک	
فمینیست	دو	آتشه	معرفی	کرده	ام.	

بیشتر	بحث	ها	و	درگیری	هایم	با	افراد	
دور	وبر	هم	در	مورد	رفتار	مردساالرنه	
شان	صورت	می	گیرد.	اما	حاال	چند	
وقتی	است	که	خودم	را	زیر	ذربین	

گذاشته ام	تا	ببینم	واقعن	به	آنچه	در	
تئوری	معتقدم	چقدر	عمل	می	کنم.	
راستش	فهمیدم	که	فمینست	بودن	

فقط	حرف	زدن	نیست.	باید	در	
زندگی،	آن	جا	ها	که	مهم	است	و	باید	
از	خود	مایه	گذاشت	فمینیست	بود.	
تنها	پسرم	را	که	باید	نتیجه ی	یک	

پرورش	فمینیستی	باشد	نگاه	می	کنم.	
پسر	خوبی	است	و	به	دخترها	احترام	
می	گذارد	و	نگاهش	خوب	است.	ولی	
به	خانه	که	می	آید	پاشای	خانه	است!	

من	فمینیست،	پسرم	را	طوری	بار	
آورده ام	که	حتمن	باید	یک	زن	در	

دور	و	بر	باشد	و	او	را	تر	و	خشک	کند.	
به	خود	متکی	نیست.	مثلن	می	آید	

خانه	و	می	نشیند	تا	من	بیایم	و	برایش	
غذا	بپزم.	خودش	از	عهده ی	خودش	
بر	نمی	آید.	من	در	اصل	خدمتکاری	
توانا	هستم	که	زندگی	پسرم	را	از	

شستن	رخت	ها	تا	کارهای	اداری اش	
به	خوبی	انجام	داد	ه ام.	البته	از	روی	
عشق	مادری	و	احساس	مسئولیت.	
نمی	دانم	آیا	اگر	او	دختر	بود	هم	تا	

این	اندازه	او	را	در	عدم	مشارکتش	در	
زندگی	روزمره	راحت	می	گذاشتم؟	آیا	
این	نقش	های	جنسیتی	بیشتر	از	آنکه	
خودمان	به	آن	واقف	باشیم	شخصیت	
ما	را	شکل	داده	است؟	پسرم	حتمن	
از	همه ی	زنها	در	زندگی	آینده اش	

انتظار	خواهد	داشت	که	تر	و	خشکش	
کنند	و	اگر	نکنند	فلج	می	شود.	این	
مسئله	حتمن	در	روابطش	با	دیگر	
زنها	تاثیر	خواهد	گذاشت.	همان	ها	

که	من	مدعی ام	که	از	حقوقشان	دفاع	
می کنم!	حاال	باید	ببینم	که	وقتی	
با	دختری	زندگی	کند،	من	طرف	

کدامشان	را	در	دعوای	کار	خانه	گی	
خواهم	گرفت!

اکرم س. شیرین اردالن

اعترافات دو فمینیست!
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     آیا من واقعن فمینیست هستم؟!
تو سیب می فروشی، 

من خودم را.
تاخت بزنیم سیبها را؟

سال86

گیرم که خدا مردی باشد
 و من زنی ... 

اگر عاشقش شوم ...!

چگونه در آغوشش بگیرم؟
کجا ببوسمش؟

چگونه دست در دستش بپیچم؟

بازوان او ابر است یا صخره؟
و ساقدوش ما،

کدام پیامبر اولی العزم خواهد بود؟

چه سقفی، کدام دیوار؟
عشقمان را در پناه می گیرد؟

بسترمان
در خون ریز کدام شفق پهن می شود؟ 

و راستی
کودک ما

شکل کدام سرزمین جنگ زده خواهد بود؟
سال85- تهران

زن زندانبان
»تو، حق خودت را هم نمی توانی بگیری،

چه رسد به حقوق زنان!« 
این را زن زندانبان

بارها و بارها 
با تاکید یا به داد
گوشزد می کرد.

او خود ولی
بارها و بارها

از یقه پیراهنم، از اکتشاف جیب هام
و هر چیز برجسته مشکوکی 

از بازدید شلوارم
و زیرتر و زیرتر از آن

حقوقش را
درست و کامل دریافت می کرد.

8 اردیبهشت 86

او که سنگ مي زند!

باران سنگ که آغاز شود
پیش از آنکه از من
کوه سنگي بسازد،

از دل تو صخره اي ساخته است.
****

 گیرم که من گناهکار
 گیرم که من خائن

 گیرم که من در خور مجازات
اي تو که از دلت سنگ مي سازي و پرتاب مي کني

تو آیا با عصمت مریم 
شبها به خواب مي روي؟!

 سال 85

چهارشنبه های سرد

هفته به نیمه رسیده است
شب به پگاه.

صیحه می کشد زنی 
و سه شنبه 

می چکد بر گونه هاش
باز زینب* خواب دیده است! 

خواب مردی با
چشم سیاه

قد بلند
شانه های پهن. 

مردی که نامش کوردستان است. 

* زینب جاللیان زن کورد زندانی محکوم به اعدام در اوین 
است که تا وقت سرودن این شعر در زندان بوده است.

ژانویه 2011- تروندهایم
توضیح : از کتاب جدید آسیه امینی. این مجموعه شامل 8 شعر 

است که تحت عنوان »چهارشنبه ها روزاعدام است«، منتشر شده. 

 کتاب نخست آسیه امینی 
»هی	...،	تو	که	رفته	ای«	سال	
2004	درتهران	منتشر	شد.	

کتاب	از	طرف	دفتر	یونسکو	در	
ایران،	به	عنوان	بهترین	کتاب	
شعر	جوان	ایران	برای	شرکت	

در	فستیوال	جهانی	شعر	»پلهای	
استروگا«	انتخاب	شد.	

به خواب من با تفنگ نیا! 
عنوان	دفتر	شعرهای	حد	فاصل	
سالهای	2004	تا	2010	است	
که	در	سپتامبر	2011	در	نروژ	

منتشر	شده	است.	شعرهای	این	
کتاب	به	دو	زبان	نروژی	)مترجم	

نروژی	نینا	زنجانی(	و	فارسی	
است.	فارتین	هورگار	از	منتقدان	

ادبی	نروژ،	در	مقاله	ای	در	
روزنامه	آدرس	آویسا	این	کتاب	
را	بهترین	کتاب	شعر	در	فصل	

کتاب	نروژ	خوانده	است.

آسیه امینی
اکنون	نویسنده	مهمان	

»شهرهای	آزاد	نویسندگان«	
)پروژه	آیکورن(	در	کشور	نروژ	

است.	
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IN FOCUS

مقــدمـه

آیا مردان می توانند فمینیست باشند؟
مردان فمینیست چه کسانی هستند؟
چرا مردانی مبارزه با تبعیض جنسی 

را به نفع خود می دانند؟ 

این ها از جمله پرسش هایی است که زیر 
ذربین این شماره به آنها می پردازد و با 

مردان در میان می گذارد. در این مجموعه 
به مکانیسم و روش های جامعه ی پدرساالر 

برای »مردانه سازی« نیز می پردازیم.  

زیر ذربین

مرد و فمینیسم
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میدان	تحریر،	تظاهرات	روز	زنان.	زنان	و	مردان	

مصری	شرکت	کننده	خواستار	برابری	حقوق	زن	و	
مرد	هستند.	عکس:		شعله	ایرانی

مرد و فمینیسم
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	از	چه	زمانی	این	احساس	یا	بهتر	بگویم	رفتار	فمینیستی	را	در	
خود	سراغ	دارید؟

طرفدار	 که	 زمانی	 از	 نوجوانی،	 ابتدای	 از	 بگویم	 می	توانم	 	-
حقوق	برابر	برای	همه	ی	انسان	ها	شدم.	در	نوجوانی	در	یک	
بهداشت	در	 ترویج	 کار	می	کردم	که	کارش	 بین	المللی	 نهاد	
روستاها	بود.	مشاهده	اختالفات	فاحش	طبقاتی	بین	شهر	و	
روستا،	انگیزه	ای	شد	برای	مبارزه	و	تالش	برای	از	بین	بردن	
دانش	 جنیست،	 اجتماعی،	 طبقه	 لحاظ	 به	 که	 اختالفاتی	
یک	 پدری	ام	 خانواده	 آمده	اند.	 بوجود	 دیگر	 فاکتورهای	 و	
زن	 تساوی	حقوق	 که	 بود	 مردساالر	 مذهبی	 سنتی	 خانواده	
و	مرد	در	آن	جایی	نداشت.	برخالف	آن	در	خانواده	مادری،	
دختران	جایگاه	خاصی	داشتند.	همیشه	مورد	مشورت	بودند.	
گفت	 می	توان	 حتی	 بودند.	 برخوردار	 برابر	 ارث	 و	 حقوق	 از	
که	در	خانواده	مادری	یک	جور	زن	ساالری	حکم	فرما	بود	و	

طبیعی	بود	که	من	جذب	خانواده	مادری	شده	باشم.	
را	شناختم	 اجتماعی	شدم،	زنی	 فعالیت	های	 وارد	 بعدها	که	
که	در	آن	حوزه	کاری،	ده	برابر	ما	مردان	کار	می	کرد.	حتی	
می	توانم	بگویم	کارایی	اش	بی	نهایت	بود	و	با	هیچ	مردی	قابل	

مقایسه	نبود.	او	یکی	اززنان	تاثیر	گذار	در	زندگی	ام	بود.	

بر	 زنان	 مورد	 در	 تعریف	ها	 گونه	 این	 به	 وقت	ها	 بیشتر	 ما	
می	خوریم	که	مثال	طرف	مثل	یک	مرد.	.	.		تو	چگونه	از	یک	

زن	تعریف	می	کنی	و	چرا؟
-	من	بارها	اقرار	کرده	ام	که	حتی	آنان	که	نزدیک	بیست	سال	
است	در	این	راه	قدم	گذاشته	اند،	هنوز	هم	در	خود	رسوبات	

مرد،فمینیست و ایرانی
در گذشته های نه چندان دور، که گروه های زنان، تشکل های دانشجویی، 

تشکل های کارگری و ان جی او های مربوط به آنان هنوز فعال بودند و 
می توانستند به مناسبت های گوناگون، مراسم ویا گردهم آیی داشته 

باشند، مجید ملکی یکی از مردان فعال و یاری رسان همیشگی بود و حتی 
می توان از او به عنوان یکی از اولین مردانی که با حضور خود در جمع های 

زنانه تابوشکنی می کرد، نام برد. 
موضوع این شماره مجله آوای زن بهانه ای شد برای گپ وگفت با          

مجید ملکی در یک ظهر جمعه پاییزی در تهران. 

همیشه	 می	کنند.	 حس	 را	 تبعیض	آمیز	 سنتی	 تفکرات	
مرد	 آن	 می	توان	 هم	 من	 مانند	 مردی	 درون	 در	 می	گویم	
درازی	 راه	 هنوز	 ما	 دید.	 را	 شاپویی	 به	دست	کاله	 دستمال	

در	پیش	داریم.	

به	عنوان	یک	مرد	فمینیست	رفتار	مردان	دیگر	با	مردانی	که	
مانند	تو	می	اندیشند	چگونه	است؟	

برای	 مثال	 نداشت.	 من	جنبه	ی	شخصی	 فمینیست	شدن	 	-
تبعیض	در	خانواده	یا	ظلم	پدر	یا	برادر	نبود،	آنطور	که	برای	

بسیاری	زنان	هست.	
در	جامعه	ی	مردانه،	فمینیست	بودن	یک	مرد	خیلی	سخت	
در	 نمی	دهند.	 راه	 فضاها	شان	 در	 را	 تو	 مردان	 حتی	 است.	
از	 را	 تو	 رفتارشان،	 به	 اعتراضی	 هر	 و	 غریبه	ای	 جمع	شان	
آن	ها	دورتر	می	کند.	مثال	در	خانه	دوستی	برای	شام	دعوت	
را	 کارها	 همه	 همسرش	 و	 نشسته	 او	 که	 می	بینی	 هستی،	
خودش	 نمی	گذارد.	 کنی.	 کمک	 می	خواهی	 می	دهد.	 انجام	
ناراحت	 به	 منجر	 او	 به	 تو	 اعتراض	 و	 نمی	کند	 کاری	 هم	
شدنش	و	کدورت	می	شود.	این	نمونه	کوچکی	است.	وظیفه	
عمل	 مجبوری	 می	کنی.	 احساس	 دوشت	 روی	 سنگین	تری	
را	 نگاه	 این	 تا	 بگویی	 شعر	 کنی.	 عکاسی	 بنویسی.	 کنی.	
گسترش	بدهی.	کمی	از	آن	هم	شاید	خودخواهانه	باشد.	شاید	
زندگی	 زنی	 با	 می	خواهی	 وقتی	 بشود.	 هم	 شخصی	 مسئله	
کنی	که	در	جامعه	برابر	زندگی	نکرده	و	هزاران	مشکل	روحی	
از	 با	خود	همراه	دارد،	مسئله	پیش	می	آید.	بخشی	 و	روانی	

مبارزات	همه	ی	ماها	کمی	خودخواهانه	هم	است.	
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تظاهرات	8	مارس	2011	قاهره.	

	عکس:		الجزیره

-	برای	بسیاری	باورپذیری	این	که	می	خواهی	تالش	کنی	تا	
کنی،	 می	بینی	سبک	 اطرافیان	 دوش	 روی	 که	 را	 مشکالتی	
با	نام	خود	منتشر	 سخت	است.	سال	ها	وبالگ	شخصی	ام	را	
می	کردم.	اما	حتی	زمانی	که	مرا	در	جمعی	می	دیدند	باز	هم	
باور	نمی	کردند	آن	وبالگ	متعلق	به	یک	مرد	است	و	یک	مرد	

مطالب	آن	را	نوشته	است.	

.	چه	 	. و.	 تعدد	زوجات	 ارث،	دیه،	 مانند	 قوانینی	 با	 رابطه	 در	
فکر	می	کنی؟

-	بعضی	از	این	قوانین	مانند	ارث	یا	ازدواج	مجدد	به	سیکل	
خانواده	برمی	گردد.	مثال	می	توان	خانواده	هایی	را	یافت	که	به	
ارث	برابر	معتقدند	و	در	زمان	حیاتشان	آن	را	اجرا	می	کنند.	
یا	تعدد	زوجات	بیشتر	در	خانواده	های	سنتی-مذهبی	اتفاق	
می	افتد.	من	با	فعالیت	در	کمپین	یک	میلیون	امضا	بارها	به	
گوشتشان	 و	 پوست	 با	 را	 مشکالت	 این	 که	 برخوردم	 زنانی	

لمس	کرده	و	سالها	از	آن	در	رنج	بودند.	

شرایط	کار	و	فعالیت	مردانی	با	عقاید	تو	در	تشکل	های	زنان	
چگونه	است؟

-	اوایل	که	نهادها	و	تشکل	های	زنان	شروع	به	فعالیت	کردند،	
یا	 و	 شود	 عضو	 آن	 در	 بتواند	 مرد	 یک	 که	 نبود	 طوری	 فضا	
کار	کند.	با	آن	که	در	کنار	بچه	های	مرکز	فرهنگی	زنان	کار	
کردم،	هیچ	وقت	این	را	ندیدم.	بعدها	با	شکل	گیری	کمپین	
یک	میلیون	امضا،	این	فضا	بازتر	شد.	کمپین	برای	من	تجربه	

خوبی	بود	که	دیگر	می	توانستیم	در	بستری	که	فراهم	شده	
بود،	با	آدم	ها	رخ	به	رخ	شویم	و	بحث	کتاب	و	مطالعه	نبود.	
دیگر	مستقیم	با	زن	یا	دختری	روبرو	می	شدی	که	سال	ها	در	
زمین	کشاورزی	شوهر	یا	پدرش	کار	کرده	و	حاال	با	مرگ	مرد	
او	هیچ	چیز	ندارد.	در	شهرهای	جنوبی	کشور	زنان	بسیاری	
مسئله	 این	 از	 و	 دارند	 زن	 سه	 شوهرانشان	 که	 می	دیدی	 را	
رنج	می	برند.	در	مدت	کار	کمپین،	مردان	فمینیست	بسیاری	

رشد	کردند،	جذب	شدند	و	درخشیدند.	

و	دنیای	این	روز	های	ما؟
-	بهتر	است	حقوق	برابر	را	با	رفتارمان	از	دوران	کودکی	به	

فرزندان	آموزش	دهیم.	
-	به	باور	من	فشاری	که	مردان	از	نظر	اقتصادی	می	توانستد	
اعمال	کنند	کمتر	شده	است.	زنی	که	کار	می	کند	و	از	نظر	
مالی	احتیاجی	به	مرد	ندارد	و	حتی	به	کمک	او	چرخه	مالی	
زور	 حرف	 آنکه	 برای	 است	 تلنگری	 این	 می	چرخد.	 خانواده	
می	شود.	 دیده	 بیشتر	 شهری	 جوامع	 در	 این	 البته	 نشنود.	
مناسبات	 خاطر	 به	 جنسیتی	 تبعیض	 زمینه	ها	 همه	ی	 در	
اقتصادی	تغییر	می	کند.	کار	سختی	در	پیش	است.	دولتهایی	
که	نماینده	قشر	عقب	افتاده	جامعه	هستند	از	تمامی	رسانه	ها	
برای	 بگیرند.	 را	 فرهنگی	 تغییر	 جلوی	 تا	 می	کنند	 استفاده	
در	جبهه	ای	 بتوانیم	 تا	 است	 مبارزه	طوالنی	الزم	 تغییر	 این	
نابرابر،	با	امکانات	و	نیرویی	محدود	در	مقابل	مشکالت	فراوان	
به	 حاضر	 آسانی	 به	 که	 هستند	 کسانی	 ما	 مقابل	 بیایستیم.	

ترک	منافع	خویش	نیستند.	
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مرد! 
فمینیست؟

 چرا؟
گفتگو با سه 

مرد فمینیست 
از سه کشور
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آیا مردان می توانند 
فمینیست باشند؟

برایان کالک 

پیوستن مردان به جنبش فمینیستی اهمیت 
حیاتی دارد. برای دست یابی به اهداف 

فمینیسم یعنی رهایی زنان از ستم جنسی 
مردان باید در این مبارزه شرکت کنند. در 
واقع مردان مسئولیت بیشتری برای پایان 

بخشیدن به ستم زنان دارند زیرا مردان در 
نظام پدرساالری شریک جرم و مباشران 
اعمال انواع ستم جنسی هستند. ولی آیا 

مردانی که در پایان بخشیدن به این نظام 
می کوشند فمینیست می شوند؟ 

اگرچه معتقدم که مردان می توانند مدافع 
فمینیست و مخالف سکسیسم باشند اما 
باور ندارم که آنها می توانند به معنای 
اخص کلمه فمینیست شوند. در نظام 

پدرساالری حاکم بر جامعه ی امروزین 
مردان نمی توانند خود را از قدرتی که 

به آنها اعطا شده مبری کنند. مردان در 
این نظام نمی توانند خود را از امتیازات و 
قدرتی که در رابطه با زنان به آنها داده 

شده جدا کنند. برای فمینیست بودن باید 
عضوی از گروه تحت ستم بود. نه تنها از 
جهت تعلق گروهی بلکه به لحاظ تجربه ی 

مستقیم که خود منشا تئوری و پراتیک 
هست.

 مقایسه ی مرد مدافع فمینیسم با فرد 
ضد راسیست شاید موضوع را روشن کند. 
اگرچه مردان می توانند مدافع فمینیسیم 
و سفیدان مدافع حقوق سیاهان باشند 
اما مردان به همان میزان نمی توانند 
فمینیست واقعی باشند که یک سفید 

پوست نمی تواند به مانند یک ساهپوست 
مخالف ستم نژادی باشد. از دیگر سو 

تعلق گروهی هم به تنهایی برای فمینیست 
و یا ضد راسیست بودن کافی نیست. 

فمینیست بودن، به اندازه ی مدافع حقوق 
رنگین پوستان بودن، به آگاهی سیاسی و 

آکتیویسم نیاز دارد. 
بخشی از مقاله ی نقش مردان

 در فمینیسم و تئوری فمینیستی

	Roles of Men with Feminism

and Feminist Theory

.Filed under Paper,	Pro-Feminism

by Brian Klocke

طارق میدع
 فعال جنبش جوانان مصر

آیا	شما	فمینیست	هستید	و	چرا؟
-	فمینیست	هستم	چون	خواهان	جامعه	ایی	انسانی	ورای	ساختار	
مردانه	موجود	هستم.	جامعه	ی	موجود	از	جنسیت،	سکسوالیته	و	
حقوق	تنها	یک	تعریف	منجمد	ارائه	می	دهد	و	من	با	این	مسئله	

مخالفم.	

-عکس	العمل	مردان	دیگر	نسبت	به	شما	چیست؟	آیا	شما	را	دست	
می	اندازند؟	اصلن	به	دیگران	می	گویید	که	شما	فمینیست	هستید؟
	-	من	با	افتخار	به	مردم	می	گویم	که	فمینیست	هسستم.	بعضی	

وقتها	مرا	دست	می	اندازند.	یادم	می	آید	که	روز	تظاهرات	8	مارس	
زنان	در	قاهره،	برخی	مردان	مرا	که	در	تظاهرات	فعاالنه	شرکت	

کرده	بودم	و	در	صف	جلوی	تظاهرات	با	پالکارد	با	مضمون	دفاع	از	
برابری	زنان	ایستاده	بودم،	کونی	خطاب	می	کردند.	

آیا	زنان	فمینیست	بودن	شما	را	باور	می	کنند؟	عکس	العمل	آنها	
نسبت	به	شما	چیست؟

-	زنانی	که	مرا	می	شناسند	مرا	باور	و	از	من	حمایت	می	کنند.

آیا	نسل	جدید	مصری	ها	نسبت	به	نسل	قبلی	آگاهی	بیشتری	به	
حقوق	زنان	یافته	است؟	

-	فکر	کنم	که	نسل	جوان	نسبت	به	نسل	گذشته	خیلی	بهتر	شده	
است.	ولی	تغییراتی	که	ما	به	آن	دل	بسته	ایم	هنوز	در	مراحل	اولیه	

هستند.	این	تغییرات	وقت	بیشتری	طلب	می	کنند

طارق میدع در میدان تحریر قاهره هنگام اولین تظاهرات 
8 مارس پس از انقالب. عکس: شعله ایرانی
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یوهان برگ گرن،
 ژورنالیست سوئدی

آیا	شما	فمینیست	هستید	و	
چرا؟

-	من	فمینیست	هستم	چون	
به	برابری	انسان	ها	و	یکسانی	
حقوق	و	مسئولیت	هایشان	

اعتقاد	دارم.	آشکار	است	که	
زنان	در	جامعه	ی	انسانی	

مورد	ستم	هستند.	آنها	بیشتر	
کار	می	کنند	)بیشتر	کارهای	

خانگی	بدون	دستمزد(	و	از	درآمد	و	ثروت	کمتری	بهره	
می	برند.	آنها	نسبت	به	مردان	از	قدرت	سیاسی	و	اقتصادی	
کمتری	برخوردارند،	مورد	خشونت	گروه	دیگر	یعنی	مردان	

قرار	می	گیرند،	)در	حالی	که	زنان	به	ندرت	دست	به	
خشونت	می	زنند(.	این	موارد	به	درجات	مختلف	در	همه	ی	
جوامع	صدق	می	کند.	با	این	تفاوت	که	میزان	این	ستم	ها	

در	جوامعی	که	فمینیست	ها	موفقیت	هایی	کسب	کردهراند	
کمتر	هستند.	و	این	ها	جوامعی	هستند	که	در	آنها	مردم،	از	
جمله	مردان،	در	آن	آزادتر،	خوشبخترتر	و	برابرتر	هستند.	

فمینیسم	در	واقع	یکی	از	بزرگترین	جنبشرهای	آزادی	
بخش	و	برابری	بشر	است.	برای	من	مخالفت	با	نابرابری	ها	

بدون	مبارزه	علیه	ستمی	که	بر	نیمی	از	جامعه	اعمال	
می	شود	ناممکن	است.	

عکس	العمل	مردان	دیگر	نسبت	به	شما	چیست؟	آیا	شما	

را	دست	می	اندازند؟	ایا	به	دیگران	می	گویید	که	شما	
فمینیست	هستید؟

-	فرق	می	کند	که	چه	مردانی	باشند.	مردان	آگاه	معمولن	
خودشان	فمینیست	هستند	و	یا	به	فمینیسم	سمپاتی	دارند.	

مردان	عقب	افتاده	که	معمولن	ساختارهای	دیگر	ستم	
اجتماعی	را	هم	می	پذیرند	)مثل	راسیسم	و	سرمایه	داری(	
معمولن	به	افرادی	چون	من	مشکوکند.	خوب	مسخره	هم	
می	کنند.	معمول	ترینش	این	است	که	بگویند	که	کسانی	

چون	من	»مرد	واقعی«	نیستند	و	یا	اینکه	»پیش	زنان	خود	
شیرینی«	می	کنند.	شاید	این	تمسخر	آخری	زیاد	هم	دور	

از	واقعیت	نباشد!	راستش	اگر	فمینیست	نبودم،	یا	این	همه	
ستم	های	جامعه،	خجالت	می	کشیدم	به	عنوان	یک	مرد	

حتی	به	چشم	زنی	نگاه	هم	بکنم.

آیا	زنان	فمینیست	بودن	شما	را	باور	می	کنند؟	عکس	العمل	
آنها	نسبت	به	شما	چیست؟

-	راستش	فکر	نمی	کنم	هرگز	زنی	را	دیده	باشم	که	نظر	
منفی	به	فمینیست	بودن	من	داشته	باشد.	البته	ادعای	

فمینیست	بودن	آسان	هست	ولی	باید	در	عمل	نشان	داد	که	
واقعن	فمینیست	است.

فکر	می	کنید	اگر	به	عنوان	یک	مرد	در	ایران	زندگی	
می	کردید	چه	می	کردید؟

-	تصور	اینکه	اگر	در	ایران	زندگی	می	کردم	چه	می	کردم	
مشکل	هست.	امیدوارم	که	جسارت	این	را	داشته	می	داشتم	
که،	همچون	آن	زنان	و	مردانی	می	بودم	که	جرات	اعتراض	
علیه	نابرابری	ها	و	ستم	را	دارند	و	برای	انتخاب	آزادانه	در	

مورد	زندگی	فارغ	از	زن	بودن	یا	مرد،	مسلمان	یا	مسیحی،	
سیاه	یا	سفید	مبارزه	می	کنند.	
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تارق رحمان، پرفسور انستیوی ملی 
مطالعات پاکستان

من	خودم	را	به	این	معنا	فمینیست	می	دانم	که	از	ستمی	
که	زنان	تحت	فلسفه	ی	پدرساالری	پاکستان	از	آن	رنج	

می	برند	آگاهم.	خواهان	برابری	زن	و	مرد،	و	تضمین	
حقوق	و	امتیازات	برابر	توسط	قانون	اساسی	و	سیاست	ها	
هستم.	معتقدم	که	تا	زمانی	که	برابری	کامل	تامین	شود	
باید	به	زنان	برای	مشارکت	و	تامین	برابری	جنسی	کامل،	

امتیازات	ویژه	داد.	یعنی	تبعیض	مثبت	برای	زنان	در	برخی	
عرصه	های	زندگی	اجتماعی	و	سیاسی	قائل	شد.	خواهان	

آموزش	در	مورد	مسائل	جنسیتی	در	همه	ی	عرصه	ها	برای	
مرد	و	زن،	هر	دو	هستم.

عکس	العمل	مردان	دیگر	نسبت	به	شما	چیست؟	آیا	شما	
را	دست	می	اندازند؟	ایا	به	دیگران	می	گویید	که	شما	

فمینیست	هستید؟
-	مران	معمولن	موضع	گیری	مرا	درک	نمی	کنند.	آنها	فکر	

می	کنند	که	من	خواستار	حقوقی	هستم	که	در	نظر	بسیاری	
از	آنان	خواستی	غربی	است.

آیا	زنان	فمینیست	بودن	شما	را	باور	می	کنند؟	عکس	العمل	
آنها	نسبت	به	شما	چیست؟

-	زنان	معمولن	مودب	هستند	و	مخالفتی	با	من	نشان	
نمی	دهند.	اما	اکثر	آنانی	که	من	با	آنها	معاشر	هستم	با	

تعاریف	پایه	ایی	پدرساالری	و	اینکه	چگونه	این	ساختار	زنان	
را	سرکوب	می	کند	آشنا	نیستند.	آنها	می	دانند	که	برخی	
سنت	ها	زنان	روستاها	و	طبقات	پایین	را	مورد	ستم	قرار	
می	دهند	ولی	معمولن	اهمیتی	به	این	مسائل	نمی	دهند.	

درکی	از	اینکه	من	چه	می	گویم	ندارند.

آیا	نسل	جدید	پاکستان	در	مقایسه	با	نسل	قبلی	نسبت	به	
حقوق	زنان	آگاهی	بیشتری	یافته	است؟	

-	مردان	جوان	با	تحصیالت	غربی	نسبت	به	مردان	نسل	
گذشته	بیشتر	به	مسائل	حقوق	زنان	آگاهی	دارند	ولی	

چنین	کسانی	بخش	کوچکی	از	مردان	شهرنشین	را	تشکیل	
می	دهند.	اکثریت	مردان،	جوان	یا	پیر	با	این	مسائل	آشنا	
نیستند.	آنها	فکر	می	کنند	که	این	حرف	ها	تبلیغات	غربی	

است.

به	مردان	ایرانی	چه	دارید	بگویید؟
-	وضعیت	در	پاکستان	احتمالن	از	ایران	هم	بدتر	هست.	در	
ایران	قتل	های	ناموسی،	تبادل	زن	در	موارد	قتل	خویشان،	
و	ممانعت	از	ازدواج	زنان	برای	منتقل	نشدن	دارایی	و	ملک	
به	شوهر	ندارید	و	یا	نادر	است.	من	نمی	توانم	چیزی	به	مرد	
ایرانی	بگویم	که	اول	به	مرد	پاکستانی	نگویم.	به	هر	دو	نظام	
های	حاکم	در	این	کشورها	می	گویم	که	آموزش	ضد	تبعیض	

جنسی	باید	از	مدرسه	تا	باال	نهادینه	شوند	تا	به	سرکوب	
زنان	پایان	داده	شود.

مرد! 

فمینیست؟

 چرا؟
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گذار به 
مرد انگی

پروین ارد الن

نظام بخشی اجتماعی و جنسی به زندگی مردان جوان
دکتر مایکل فاِلد در رشتۀ تحقیقات زنان و جنسیت در دانشگان ملی استرالیا تدریس میکند. 

وی همچنین درمرکز خانوادۀ ا. سی. تی درنقش مدیر برنامۀ اشاعۀ سالمت جنسی فعالیت 
دارد. فاِلد به تحقیق در مورد مردان، مردانگی و روابط جنسیتی، سکسوالیته ها و بخصوص 

ناهمجنسگرائی، سالمت تولید مثل، خشونت میان رابطه ای، متدهای کیفی و شناخت 
شناسی و فرهنگهای پسران ومردان جوان می پردازد. 

در این مقاله مایکل فالد تصویری از خصوصیات کلیدی زندگی اجتماعی- جنسی پسران و 
مردان جوان به دست می دهد. مقاله به آموزش سالمت مردانگی و به پروژۀ وسیع  تئوریزه 

کردن و تالش برای تغییر کیفی روابط جنسی و سکسی می پردازد. 

برگردان: پریسا اسودی
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)برای	توصیف	موجزی	از	این	روندها	به	مرجع	کانل	2000	
کنید(.	 مراجعه	

تحقیقات	وسیع	و	دامنه	دار	علمی	به	ما	نشان	داده	است	که	
درچارچوبهای	 جنسی	 رفتار	 و	 جنسیت	 از	 خاصی	 فرم	های	
مشخص	بر	ما	غالب	هستند	)که	از	لحاظ	فرهنگی	تجلیل	و	
از	لحاظ	اجتماعی	تصدیق	می	شوند(	در	حالیکه	به	فرم	های	
خارج	از	این	چارچوب	انگ	زده	شده،	آنها	را	خفه	و	مجازات	
می	کنند.	پسرها	و	مردان	جوان	ممکن	است	بر	اساس	فرمهای	
غالب	نرینگی	زندگی	کنند	و	یا	در	مقابل	این	اشکال	مقاومت	
واکنش	ها	 این	 دوی	 هر	 ولی	 کنند	 رد	 را	 آن	 حتی	 و	 کرده	
و	 )درکنش	 عمومی	 شدۀ	 ایجاد	 جنسیتی	 روابط	 سایۀ	 در	
واکنش	ها	با	هم	سن	و	ساالن،	در	مدرسه	ها	و	دیگر	نهادهای	
اجتماعی(	و	همچنین	تحت	سایۀ	گفتمان	های	مسلط	مربوط	
به	جنسیت	صورت	می	پذیرند.	الگوهائی	که	دردنباله	به	آنها	
سلطه	 جوان	 پسران	 تک	 تک	 زندگی	 بر	 کرد	 خواهم	 اشاره	
ندارند	ولی	آنقدر	گسترده	و	تیپیکال	هستند	که	مورد	توجه	
هر	کسی	که	در	مورد	پسران	جوان،	اشکال	مختلف	مردانگی	

و	روابط	میان	جنسی	دغدغه	ای	دارد،	قرار	بگیرند.	

و	 برکنش	 تاثیرات	 ازمهمترین	 یکی	 کردن:		 ثابت  را  خود 
واکنش	های	اجتماعی	و	جنسی	پسرها	و	مردان	جوان	رقابت،	
پسرها	 از	 خیلی	 است.	 مرد	 با/بر	 مرد-	 دیسیپلین	 و	 نظارت	
خود	 اثبات	 برای	 جمع	 فشار	 مدرسه	 دوره	ی	 در	 بخصوص	
را	احساس	 به	دخترها(	 تا	حد	کمتری	 )و	 به	پسرهای	دیگر	
می	کنند.	پسرها	از	راه	شرکت	در	اشکال	تایید	شده	مردانگی	
برسانند.	 ثبت	 به	 را	 مرد	 عنوان	 به	 خود	 وجود	 می	توانند	
این	 بودن	می	گیرند.	 نمرۀ	مرد	 برای	تالش	هایشان	 انگار	که	
از	 به	شدت	 مردها	 زندگی	 که	 واقعیتند	 این	 نمایانگر	 الگوها	
»نمایش«	 می	یابد.	 نظام	 مردان	 خود	 بینابین	 روابط	 طریق	
مردانگی	غالبا	در	حضور	مردان	دیگر	صورت	می	پذیرد	و	به	
می	شود	 اعطا	 نظاره	گر	 مردان	 وسیلۀ	 به	 بودش	 یک	 عنوان	

قدرتمند	 روابط	 تاثیر	 تحت	 جوان	 مردان	 و	 پسران	 زندگی	
ساختار،	 این	 می	یابد.	 شکل	 جنسی	 ساختار	 و	 اجتماعی	
غنا	 و	 سالم	 روابط	 ایجاد	 برای	 مردان	 و	 پسران	 توانائی	
کسانی	 و	 خود	 مثلی	 تولید	 و	 جنسی	 سالمت	 به	 بخشیدن	
می	شوند،	 شریک	 آنها	 با	 را	 خود	 جنسی	 زندگی	 آنها	 که	
محدود	می	کنند.	ساختارهای	اجتماعی	مبتنی	بر	نرینگی	و	
جنسیت	مردانۀ	تیپیکال،	تعیین	کنندۀ	برخوردهای	ریسک	
را	 از	سرویس	های	سالمتی	 آنها	 استفادۀ	 بوده،	 مردان	 آمیز	
سالمت	 مورد	 در	 آگاهی	 گسترش	 راه	 در	 و	 کرده	 محدود	
امکان	 محدودیت	هائی	 چنین	 می	کنند.	 ایجاد	 مانع	 جنسی	
حاملگی	های	 بروز	 در	 میانسال	 و	 جوان	 مردان	 مشارکت	
خشونت	های	 و	 جنسی	 بیماریهای	 گسترش	 ناخواسته،	

افزایش	می	دهند.	 جنسی	را	
مردان	 جنسی	 زندگی	 شکل	یابی	 کلیدی	 جوانب	 مقاله	 این	
برعملکردها،	 من	 تمرکز	 می	کند.	 اندازی	 طرح	 را	 جوان	
مردان	 بین	 سکسوالیته	ای	 و	 جنسیتی	 روابط	 گفتمان	ها،	
و	 اجتماعی	 واکنش	های	 و	 کنش	 جنسی،	 رفتار	 که	 است	
نحوۀ	 الگوها	 این	 می	دهند.	 شکل	 را	 آنان	 جنسی	 روابط	
مسائل	 از	 گستره	ای	 به	 جوان	 مردان	 و	 پسران	 برخورد	
آن،	 از	 جلوگیری	 و	 حاملگی	 ازجمله	 سالمتی،	 به	 مربوط	
سالمت	جسمی،	روابط	جنسی	خطرناک	و	شیوع	بیماریهای	
روابط	 واقع	 در	 خشونت،	 عمومی	تر	 محدودۀ	 در	 و	 جنسی	
جنسی	و	خانوادگی	در	جامعه	را	تحت	تاثیر	قرار	می	دهند.	
و	 سالمتی	 به	 مربوط	 رفتار	 درک	 منظور	 به	 درنتیجه،	
همچنین	ترویج	امکانات	سالمت	میان	مردان،	تعیین	کننده	
از	روابط	اجتماعی	و	جنسی	آنها	»نقشه«ای	تهیه	 است	که	
پرداخت.	 خواهم	 مهم	 این	 به	 من	 مقاله	 این	 درطول	 شود.	
ترم	هایی	 درمورد	 کوتاه	 توضیحی	 دادن	 با	 را	 آن	 که	 کاری	

ازآنها	استفاده	خواهم	کردشروع	می	کنم.	 که	
همه	ی	 زندگی	 مثل	 کلن	 جوان،	 مردان	 و	 پسران	 زندگی	
جنسیت،	 متقاطع	 ساختارهای	 وسیلۀ	 به	 مردان،	 و	 زنان	
نژاد	 مثل	طبقه،	 اجتماعی	 تمایز	 عوامل	 دیگر	 و	 سکسوالیته	
به	 »جنسیت«	 ساده	 طور	 به	 می	گیرد.	 شکل	 جنسیت	 و	
بودن	داده	می	شود	و	سازماندهی	 یا	زن	 به	مرد	 معنایی	که	
»سکسوالیته«	 دارد.	 اشاره	 مردان	 و	 زنان	 روابط	 و	 زندگی	
یا	سوگیری	 با	سکس	 ارتباط	 به	عملکردهای	جسمی	که	در	
یافته	 شکل	 گروه	های	 و	 جنسی	 ارتباطات	 جنسی،	 هویت	
باورها	 به	 همچنین	 و	 می	شوند	 تجربه	 جنسیت	 اساس	 بر	
دنباله	 )در	 دارد	 اشاره	 سکسوالیته	 درمورد	 گفتمان	ها	 و	
پرداخت(.	 خواهم	 اجتماعی	 تمایز	 اشکال	 دیگر	 تاثیر	 به	
سکسوالیته	 و	 جنسیت	 از	 مشخصی	 ساختاریابی	 روند	های	
در	حال	عمل	هستند.	 یا	چارچوب	مشخص،	 در	هر	جامعه	
به	این	معنی	که		معانی	مشخصی	به	مرد	یا	زن	بودن	داده	
نظاِم	 اساس	 بر	 مردان	 و	 زنان	 زندگی	 نتیجه	 در	 و	 می	شود	
عوامل	 این	 می	یابد.	 فردی	شکل	 و	 اجتماعی	 حاکم	جنسِی	
هویت	 و	 روابط	 آن	 در	 که	 شیوه	هایی	 با	 خود	 ی	 نوبه	 به	
دارند	 برخورد	 یا	 و	 هم	پوششی	 می	گیرند	 نظام	 جنسی	

مردان جوان کلن با بی پرده صحبت 
کردن در مورد رفتارهای جنسی راحت 

نیستند. وقتی با هم حرف می زنند 
ازطریق گزافه گوئی، توهین جنسی، 

سکوت و غالبا جوک، میان خودشان 
و موضوع گفتگو، فاصله ایجاد می کنند.
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)کیِمل،	1994:	128(.	پسرها	ازطریق	نمایش	مهارتهای	خود	
خشن	 مثل	 مردانه	 کلیشه	ای	 رفتارهای		 و	 خصوصیات	 در	
ورزشی،	 و	 فیزیکی	 توانایی	های	 روابط،	 در	 بودن	 غلبه	جو	 و	
توجه	 جلب	 در	 شدن	 فاتح	 و	 دخترها	 بین	 محبوبیت	 میزان	
جایگاه	 مردان	 بین	 خود	 برای	 بازی،	 شلوغ	 و	 و	شوخی	 آنها	

کسب	می	کنند.	
دائمی	آنها	 نظاره	گری	 دربرگیرندۀ	 درمدرسه	 پسرها	 زندگی	
جنسیتی	 دائمی	 کنترل	 نوعی	 است؛	 دیگران	 و	 برخودشان	
تلقی	 »دخترماب«	 یا	 »سوسول«	 که	 پسرهائی	 جنسی.	 و	
دست	 طریق	 از	 پسرها	 می	شوند.	 تنبیه	 و	 مسخره	 شوند	
انداختن	همدیگر،	برای	هم	اسم	گذاشتن	و	شوخی	و	مسخره	
مقام،	 و	 قدرت	 بندی	 طبقه	 در	 دیگران	 و	 برای	خود	 کردن،	
یکدیگر	 پایان	ناپذیر	 روند	 این	 در	 و	 می	کنند	 تعیین	 جایگاه	
را	آبدیده	می	کنند.	دست	انداختن	یکدیگر	می	تواند	به	طرز	
ولی	 باشد.	 بازیگوشانه	 و	 طنزآمیز	 و	 خالق	 خارق	العاده	ای	
و	سرجای	 دیگران	 تحقیر	 برای	 آن	 از	 می	شود	 حال	 درعین	
غالِب	 ایدئولوژیهاِی	 درچارچوب	 کرد.	 استفاده	 آنها	 نشاندن	
فرهنگی،	پسرها	و	مردان	جوان	می	توانند	شیوه	های	اعمال	
قدرت،	رقابت	و	نیاز	به	کنترل	را	به	منظور	مرد	شدن	تمرین	

کنند.	
خطر	 و	 لذت	 آنان	 به	 مردان	 همسال	 گروه	های	 با	 معاشرت	
ارائه	می	کند.	اجبار	و	رقابت	جوئی	دراثبات	مردانگی	 را	توام	
جدا	 محلی	 به	 را	 همسال	 مردان	 گروه	های	 این	 می	تواند	
تبدیل	 ازکسی	حمایتی	نمی	شود	 افتاده	و	متروک	که	درآن	
بکند.	درمیان	گذاشتن	نقاط	ضعف	و	مشکال	ت	جنسی	خود	
باپسرهای	دیگر	سخت	می	شود	و	تالشی	دائمی	برای	ایجاد	و	
دادن	تصویری	از	مردانگی	قابل	قبول	برای	دیگران	درجریان	

است	)هلند،	رمضان	اغلو	و	شارپ،	1994:	14(.	

احساس خجالت کردن:		تحقیق	بین	مردان	جوان	»تصویری	
از	درام	های	درونی	پیچیدۀ	احساس	عدم	امنیت	و	اعتماد	به	
بسیاری	 	.)102	:1994 گاهیل،	 و	 )مک	 میزند«	 رقم	 نفس	
رابطه	های	 ادامۀ	 و	 ایجاد	 ملزومات	 برابر	 در	 جوان	 مردان	
با	 نمی	توانند	 می	کنند.	 خجالت	 و	 کمبود	 عمومی	احساس	
همساالن	 ازجانب	 زیادی	 فشار	 و	 شوند	 روبرو	 ملزومات	 این	
رابطۀ	 ایجاد	 به	 قادر	 خود	احساس	می	کنند.	فکر	می	کنند	
داده	های	 با	 که	 امری	 نیستند.	 جوان	 دختران	 با	 جنسی	
»به	 مورد	 در	 آنها	 همیشگی	 شوخی	های	 و	 مسلط	 مردانگی	
چنگ	آوردن	دخترها«	اساسا	تناقض	دارد	)درهمانجا،	102،	

وایت،	1994:	717(.	
میان	 جوان،	 مردان	 از	 بسیاری	 درزندگی	 اصلی	 دوگانگی	
برآورد	آنها	از	مردانگِی	اجتماعِی	و	اعتماد	به	خود	از	یک	سو	
و	تجربۀ	شخصی	و	خصوصیشان	از	تشویش	ها	و	احساس	عدم	
	.)99	:1994 گاهیل،	 و	 )مک	 است	 سو	 دیگر	 از	 امنیت	شان	
این	پدیده	به	تناقض	موقعیت	کلی	قدرتمند	مردان	در	جامعه	
و	احساس	بسیاری	مردان	از	بی	قدرتی	خودشان	هم	مربوط	

زمینۀ	 در	 بخصوص	 این	 و	 	.)29	:1996 لین،	 )مک	 می	شود	
سکسوالیته،	به	عنوان	زمینه	ای	که	در	آن	قدرت	جاری	بوده	
و	 عاطفی	 ضعف	 حضور	 برای	 زمینه	ایست	 حال	 عین	 در	 و	

وابستگی،	مصداق	دارد	)سیگال،	1990:	212(.	
بی	پرده	 با	 کلن	 مردان	جوان	 حرف زدن درمورد سکس: 	
نیستند.	 راحت	 جنسی	 رفتارهای	 مورد	 در	 کردن	 صحبت	
توهین	 گزافه	گوئی،	 ازطریق	 می	زنند	 حرف	 هم	 با	 وقتی	
موضوع	 و	 خودشان	 میان	 جوک،	 غالبا	 و	 سکوت	 جنسی،	

گفتگو،	فاصله	ایجاد	می	کنند	)وایت،	1994:	718(.	
گفتگو	دربین	مردان	جوان	خیلی	وقتها	به	تحقیر	و	کوچک	
گوشه	گیری	 باعث	 که	 	- می	شود	 خالصه	 یکدیگر	 کردن	
جنسی	 رابطۀ	 و	  – می	شود	 پسرها	 روحیه	 شدن	 دفاعی	 و	
جنسی	 ازرابطۀ	 است.	 طبیعی	 »مدل«	 ناهمجنسگرایانه	
بیشتر	 و	 می	شود	 استفاده	 توهین	 مایه	ی	 دست	 عنوان	 به	
دست	 شکل	 به	 جنسی،	 روابط	 درمورد	 پسرها	 حرفهای	
انداختن	یکدیگر	است.	رفتاری	که	بعضی	از	نمودهای	جنسی	
از	 بعضی	 در	 می	کند.	 ممنوع	 را	 دیگر	 بعضی	 و	 تشویق	 را	
تلقی	 بیگانه	 و	 عجیب	 ذاتن	 دخترها	 پسرانه«	 »حرفهای	
از	و	بی	ارزش	کردن	دنیای	 می	شوند	و	حالت	فاصله	گیری	
زنانه	عادی	است	)وایت،	1994:	719(.	تفاوت	های	مهمی	بین	
رفتار	پسرها	در	جمع	های	گوناگون	مشهود	است.	 و	 حرفها	
وقتی	آنها	با	جمعی	از	پسرها	هستند،	هنگامی	که	با	دختری	
یا	دوست	دخترشان	تنها	هستند	و	وقتی	فقط	با	یک	دوست	

مردشان	معاشرت	می	کنند	رفتارهای	گوناگونی	دارند.	
می	آموزند.	 کجا	 سکس	 درمورد	 پسرها	 که	 پرسید	 باید	
از	 کمتر	 اطالعات،	 آوردن	 دست	 به	 برای	 آنها	 حقیقت	 در	
دخترها،	به	پدر	و	مادر	یا	معلم	شان	تکیه	می	کنند	و	احتمالن	
کنند.	 تکیه	 تلویزیون	 فیلم	های	 یا	 دوستانشان	 به	 بیشتر	
مجله	های	 و	 معلم	ها	 شامل	 پسران	 اطالعات	 منابع	 دیگر	
پورنوگرافی	می	شود	)گیلبرت	و	گیلبرت،	1998:	100؛	وایت،	

	.)715	:1994
زنان	و	مردان	جوان	به	طرز	روزافزونی	برای	به	دست	آوردن	
مسائل	 دیگر	 و	 و	جنسیت	 رابطه	 درمورد	سالمتی،	 اطالعات	
مربوط	به	سکسوالیته	مثل	دیدن	پورنوگرافی	یا	تماس	برقرار	
ازپورنوگرافی	استفاده	می	کنند	 با	کسانی	که	آنها	هم	 کردن	
اینترنت	 به	 و	دسترسی	 مراجعه	می	کنند.	وجود	 اینترنت	 به	
)گلدمن،	 است	 بوده	 جنسی	 آموزش	 نفع	 به	 روشنی	 به	
2000:	16(	اما	من	بخصوص	در	مورد	نقش	اینترنت	در	ایجاد	
دسترسی	به	و	استفاده	از	پورنوگرافی	به	ویژه	بوسیلۀ	پسرها	

و	مردان	جوان	نگران	هستم.	
پورنوگرافی	عامل	بسیار	موثری	در	شکل	فهم	پسران	و	مردان	
تاثیر	 این	 اینترنت	 سریع	 رشد	 با	 و	 است	 جنسیت	 از	 جوان	
فمینیستها	 بین	 که	 درحالی	 کرد.	 خواهد	 پیدا	 هم	 افزایش	
از	 اما	 دارد،	 وجود	 پورنوگرافی	 دربارۀ	 بزرگی	 اختالف	های	
طرزی	 به	 زنان	 کشیدن	 تصویر	 به	 برای	 غالبن	 پورنوگرافی	
غیرواقعی	و	به	عنوان	ابزار	جنسی،	برای	شهوانی	نشان	دادن	
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همخوابگی	توام	با	زور	و	خشونت	و	همچنین	به	خاطر	ضربه	
می	شود.	 انتقاد	 پورنوگرافی	 تولید	 روند	 در	 زنان	 به	 زدن	
رفتارهای	 می	تواند	 اینترنتی	 پورنوگرافی	 خاطر	 همین	 به	
روابط	 به	 مردان	 آمیز	 خشونت	 برخوردهای	 و	 سکسیستی	

جنسی	را	تشویق	کند.	
پسرها	 درناهمجنسگرایی: 	 نقیض  و  ضد  احساسات 
حرفهایی	 یکدیگر	 تحقیر	 برای	 است	 ممکن	 جانب	 یک	 از	
یا	»مثل	دخترها	 »تو	که	دختری«	 زنیکه؟«،	 مثل:	»تو	چته	
زنانگی	 و	 بودن	 زن	 دراینجا	 بزنند.	 هم	 به	 می	کنی«	 بازی	
طرد	 و	 شده	 اجتناب	 ازآن	 باید	 که	 هستند	 مفاهیمی	منفی	
معلم	های	 و	 آموزان	 دانش	 دارد	 امکان	 حال	 درعین	 شود.	
مرد	رفتارهایی	که	رفتار	مردان	همجنسگرا	تلقی	می	شود	را	
کنند.	 توهین	 همجنسگرا	 مردان	 به	 تا	 کنند	 یکی	 زنانگی	 با	
تحقیر	 را	 همجنسگرایی	 تا	 کنند	 استفاده	 زنانگی	 از	 یعنی	

کنند	)مک	و	گاهیل،	1994:	164(.	
خصوصیات	 و	 زنانگی	 پسرها	 از	 خیلی	 اینکه	 با	 همزمان	
کلیشه	ای	آن	را	تحقیر	می	کنند،	اما	به	دخترها	کشش	دارند.	

دخترها	ابژۀ	تمنا	و	شیفتگی	جنسی	و	حتی	وسواس	جنسی	
مجموعه	ای	 دخترها	 با	 جوان	 مردان	 بسیاری	 رابطۀ	 هستند.	
متناقض	از	دنبال	کردن	و	بی	عالقگی،	ترس	و	تمرکز	وسواس	
از	 گاهیل	 و	 گاهیل،	1994:	102(.	مک	 و	 )مک	 است	 مابانه	
این	پدیده	ی	موجود	در	فرهنگ	مردان	ناهمجنسگرا	به	عنوان	
»ضدزن	بودن	ضد	و	نقیض«	یاد	می	کنند.	برای	مثال،	وقتی	
پسرها	از	بعضی	دخترها	به	عنوان	»جنده«	یاد	می	کنند	در	
واقع	این	دخترها	برایشان	از	لحاظ	جنسی	هم	تحقیرشده	هم	

خواستنی	هستند	)همانجا:	132(.	

درساختارهای	 مقام: 	 آوردن  بدست  برای  همخوابگی 
مقام	 از	 نشانه	ای	 همخوابگی	 تجربۀ	 مردانه،	 جنسیت	 غالب	
خوابیده	 بیشتری	 زنهای	 با	 بیشتر	 هرچه	 است:		 مردانگی	
باشی،	بیشتر	مرد	هستی.	همخوابگی	برایشان	آنگاه	که	درآن	
است.	 واقعی	 می	شود	 استفاده	 مرد	 و	 زن	 جنسی	 ارگان	 از	
آیین	های	 ازتنها	 بکارت«	 دادن	 »ازدست	 غربی	 درجوامع	
گذار	به	مردانگی	که	نمود	ورود	به	بزرگسالی	و	مرد	شدنست	
می	باشد)ویلتون،	1997:	34(.	به	زبان	دیگر،	مردها	از	طریق	
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دسترسی	پیدا	کردن	به	واژن	زنها	مقام	مردانگی	را	به	دست	
می	آورند.	

بخصوص	 مسئلۀ	ای	 همخوابگی	 تجربه	 مسئلۀ	 بلوغ	 دردوران	
برای	 بی	اختیار	 گرایشی	 پسرها	 از	 خیلی	 دربین	 است.	 مهم	
حرف	 باهم	 پسرها	 وقتی	 دارد.	 وجود	 بکارت	 دادن	 دست	 از	
همخوابگی	 تجربۀ	 که	 که	 می	کنند	 ادعا	 یا	 وانمود	 می	زنند	
دارند.	و	درعین	حال	گزافه	گویی	به	شدت	جریان	دارد)وایت،	
1994:	721(.	فشار	برای	همخوابگی	کردن	ازجانب	دوستان	
پدرها	 سرگذاشتن	 سربه	 وقتها	 بعضی	 بزرگتر،	 برداران	 پسر،	
پسرها	 وقتها	 بیشتر	 می	شود.	 عمومی	اعمال	 رسانه	های	 و	
باالتر	 بسیار	 متوسط	 حد	 از	 که	 اغراق	آمیز،	 تخمین	هایی	
از	همساالنشان	که	تجربۀ	سکسی	داشته	اند	به	دست	 است،	

می	دهند.	)لیندزی،	اسمیت	و	روزنتال،	1997:	9(
به	 برای	 منبعی	 عنوان	 به	 جنسی	 تجربۀ	 تاکیدبرداشتن	 این	
دست	آوردن	مقام	ممکن	است	در	دوران	گذار	از	اوائل	به	اواخر	
پیدا	 کاهش	 سالگی،	 بیست	 دهۀ	 اوایل	 یا	 نوجوانی،	 دوره	ی	
کند.	شاید	به	این	دلیل	ساده	که	تا	این	زمان	درصد	بزرگتری	

درمقایسه	 عالوه،	 به	 کرده	اند.	 تجربه	 را	 همخوابگی	 ازپسرها	
به	 همجنس	 غیر	 روابط	 پسران-با-پسران،	 دوستی	های	 با	
سرمایه	گذاری	احساسی	و	اختصاص	وقت	اجتماعی	بیشتری	
طلب	می	کند.	با	این	وجود،	روابط	پسران	و	مردان	هم	سن	
مردان	 ناهمجسگرایانۀ	 جنسی	 روابط	 برای	 کماکان	 سال	 و	
من	 تحقیقات	 می	دهد.	 معنا	 آن	 به	 و	 می	آفرینند	 ساختار	
سال	 	26 تا	 	18 سنین	 بین	 ناهمجنسگرای	 مردان	 درمیان	
با-	 مردان-	 روابط	 مردها،	 بعضی	 برای	 که	 می	دهد	 نشان	
ارجحیت	 زنان	 با-	 مردان-	 جنسی	 غیر	 روابط	 بر	 مردان	
دارند،	تجربیات	سکسی	همچنین	رهگذاری	کلیدی	به	مقام	
مردانگی	هستند	و	داستانگویی	درمورد	ماجراهای	همخوابگی	

دربرابر	دیگر	شنوندگان	مرد	ادامه	می	یابد.	
دخترهای »جنده« و پسرهای »بکن«:		ازدیگر	ساختارهای	
داری	 ادامه	 کنندۀ	 تعیین	 تاثیر	 که	 کننده	 نگران	 جنسیتی	
این	 است.	 دوگانه	 استاندارد	 دارد	 مردان	 و	 زنان	 درروابط	
برای	 یکی	 جنسی،	 رفتار	 برای	 استاندارد	 دو	 به	 دوگانه	گی	
باشم،	 دارد.	ساده	ترگفته	 اشاره	 برای	مردان،	 و	دیگری	 زنان	
زنانی	که	فعالیت	جنسی	دارند	یا	چنین	برچسبی	به	آنها	زده	
تلقی	 »آسان«	 یا	 پران«	 »تک	 »جنده«،	 عنوان	 به	 می	شود،	
می	شوند،	یا	به	بیان	دیگر	به	شکلی	منفی.	درحالیکه	به	مردها	
عنواینی	مثل	»بکن«،	»قهرمان«،	»ژیگولو«	یا	»اهل	عمل«،	
یا	به	بیان	دیگر	عنواینی	مثبت،	داده	می	شود.	به	مردها	اجازه	
سال	های	 همان	 در	 تا	 می	شوند	 تشویق	 حتی	 یا	 شده	 داده	
نوجوانی	شروع	به	ایجاد	روابط	جنسی	متعدد	کنند	و	وفادار	
نماندنشان	به	شریک	رابطۀ	جنسی	بر	آنها	تحمل	می	شود.	در	
حالیکه	زنانی	که	از	لحاظ	جنسی	فعالند	به	شدت	و	بیرحمانه	
بشدت	 زنان	 جنسی	 رفتار	 کلی،	 طور	 به	 می	شوند.	 قضاوت	
مردان	 جنسی	 روابط	 درحالیکه	 است	 کنترل	 و	 نظر	 تحت	

ازمحدودیت	های	اجتماعی	رهاتراست.	
استاندارد	دوگانۀ	جنسی،	حضوری	نیرومند	دردبیرستان	ها	و	
عنوان،	شهرت	 تحت	 این	حضور	 دارد.	 استرالیا	 دانشگاههای	
نوع	مشابهی	 که	 مردانی	 و	 زنان	 به	 که	 متفاوتی	 مقام	های	 و	
یا	باور	 از	فعالیت،	تمنا	و	رفتار	جنسی	را	تجربه	می	کنند	– 
می	کنند	که	آنرا	تجربه	می	کنند	-	بیشتر	از	هرجائی	روشن	
است.	همچنین	از	»جنده«	به	عنوان	نامی	برای	ابراز	خشونت	
است	 ممکن	 اسمی	که	 می	شود؛	 استفاده	 زنان	 بر	 تعدی	 و	
آنها	دارند	 به	رفتار	جنسی	ای	که	گفته	می	شود	 هیچ	ربطی	

نداشته	باشد.	
تهدیِد	به	بدنامی	و	کسب	شهرت	منفی،	تاثیری	بسیار	قوی	
برزنان	دارد	و	روابط	اجتماعی	و	جنسی	آنها	را	کنترل	کرده،	
سوق	 قبول	 مورد	 رفتارِی	 فرمهاِی	 پذیرش	 سوی	 به	 را	 آنها	
محدود	 را	 آنها	 جنسی	 استقالل	 و	 جرات	 قدرت،	 و	 داده	
همکاران،	 و	 هلند	 1998:	26؛	 همکاران،	 و	 )هیلیر	 می	کند.	
روزنتال،	1993:	96؛	 و	 مور	 1996:	242؛	کیتزینگر،	1995؛	

استوارت،	1996(.	
زنان	 از	 که	 می	شود	 داده	 جنسی	ای	 جواز	 جوان	 مردان	 به	
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بها	 پروانه	 این	 دریافت	 برای	 هم	 مردها	 ولی	 می	شود.	 دریغ	
می	دهند،	این	پروانه	به	آنها	در	ازای	از	دست	دادن	نرمش،	
و	همکاران،	 )هلند	 داده	می	شود.	 عاطفی	 وتکیه	گاه	 نزدیکی	
1996:	247(.	تحقیقات	من	نشان	داد	که	تعداد	کمی		از	زنان	
می	کنند	 استفاده	 مردان	 برای	 »جنده«	 عنوان	 از	 نیز	 جوان	
است.	 دوگانه	 استانداردهای	 در	 محدود	 انعطافی	 نشانگر	 که	
اما	ساختارهای	نابرابر	و	استوار	بر	جنسیت،	شهرت	جنسی	و	
روابط	غیرمساوی	قدرت،	کماکان	تاثیراتی	نیرومند	بر	کنش	

و	واکنش	های	جنسی	مابین	ناهمجنسگرایان	دارند.	
و	 مردانگی	 تیپیکال	 ساختارهای	 نه: 	 جواب  کردن  قبول 
اعمال	 برجنسیت	 مبتنی	 قدرت	 روابط	 همچنین	 و	 جنسیت	
تغذیه	 را	 جوان	 مردان	 بعضی	 جانب	 از	 جنسی	 خشونت	
می	کنند.	گرچه	اکثر	مردها	خشن	نیستند	اما	اعمال	خشونت	
آمیز	غالبن	به	وسیلۀ	مردها	صورت	می	گیرند.	خشونت	بدنی	
و	جنسی	مانعی	تعیین	کننده	درراه	سالمت	جنسی	و	تولید	

مثل	زنان	است	)ِهیز،	1995(.	
یا	چهار	 زنان	جوان	سه	 درمیان	 بودن	 قربانی	خشونت	 ابعاد	
همکاران،	 و	 )یانگ	 است	 زنان	 کل	 دربین	 ابعاد	 این	 برابر	
سالگی	 	24 تا	 	18 سنین	 بین	 درصدزنان	 نوزده	 	.)1	:2000
حداقل	یک	تجربۀ	خشونت	درطول	یک	سال	گذشته	راداشته	
اند	)ادارۀ	آمار	استرالیا،	1996(.	در	یک	تحقیق	در	استرالیا،	
داشتن	 تا	23	سال	 بین	سنین	18	 مردان	جوان	 12	درصد	
رابطه	خشونت	آمیز	با	همسر	یا	شریک	زندگیشان	را	گزارش	
به	 بودند،	 رابطه	ها	کتک	خورده	 نیمی	اززنان	دراین	 داده	اند.	
آنها	با	اسلحۀ	گرم	شلیک	شده	بوده	و	حدود	سه	چهارم	آنها	
به	دلیل	این	اعمال	خشونت	آمیز	مجروح	شده	بودند	)یانگ	

و	همکاران،	2000:	1(.	
خشونت	فیزیکی	و	جنسی	مردان	برعلیه	زنان	در	فرهنگ	هایی	
آبروی	 با	غلبه	جویی،	گردن	کلفتی	و	 که	مردانگی	درارتباط	
)ِهیز،	 دارد	 بیشتری	 بروز	 احتمال	 می	شود	 تعریف	 مردانگی	
راه	 از	 را	 مردانی	که	خودشان	 فردی	 1998:	277(.	درسطح	
رفتار	خشونت	 تعریف	می	کنند،که	 مردانگی	 الگوهای	سنتی	
آمیز	و	منفی	درمقابل	زنان	دارند،که	اعمال	خشونت	را	مردانه	
وخواستنی	تلقی	می	کنند	و	به	کالن	باورهای	مربوط	به	تجاوز	
باور	دارند	بیشتر	احتمال	دارد	ازلحاظ	جنسی	پرخاشگرباشند	
اونیل	 1998:	277؛	 )ِهیز،	 روادارند	 زنان	 بر	 آزاروخشونت	 و	

و	هارِوی،	1997:	192؛	اسکالی،	1990؛	وارشا،	1998(.	
بنابراین	نگران	کننده	است	که	درصد	قابل	توجهی	از	پسران	
یک	 و	 در	سه	 نفر	 یک	 ترتیب	 دراسترالیا-به	 مردان	جوان	 و	
نفر	در	هفت	نفر-	باورهایی	حمایت	کننده	ازخشونت	جنسی	
]شهری	 بریزبن	 در	 کارتحقیقی	 دریک	 می	کنند.	 راابراز	
تعدادی	 دبیرستان،	 نهم	 کالس	 پسرهای	 دربین	 دراسترالیا[	
ندارد	 »عیبی	 که	 باورداشتند	 نفر	 سه	 نفردربین	 یک	 حدود	
پسری	دختری	را	مجبوربه	داشتن	سکس	کند،	اگرآن	دختر	
باشد«.	 داشته	 سکس	 می	خواهد	 که	 باشد	 داده	 نخ	 پسر	 به	
یک	 نبودند.	 مطمئن	 مورد	 دراین	 پسر	 یک	 تنها	 هرپنج	 از	

چهارم	پسرها	فکر	میکردند	این	قابل	قبول	است	که	دختری	
را	مجبور	به	داشتن	سکس	کرد	اگر	او	پسر	را	از	نظر	سکسی	
نبودند	 مطمئن	 دیگر	 پنجم	 یک	 و	 باشد	 آورده	 هیجان	 به	
بررسی	 دریک	 	.) 	1992 خانگی،	 خشونت	 )مرکزتحقیقی	
انجام	شده	درسال	1997	به	وسیلۀ	سازمان	خانوادۀ	استرالیا،	
نزدیک	به	یک	سوم	پسران	با	سنینی	بین	15-25	که	با	آنها	
مشخصی	 شرایط	 تحت	 داشتند	 موافقت	 بود	 شده	 مصاحبه	
سکس	 داشتن	 مجبوربه	 را	 دختری	 پسری	 ندارد	 »عیبی	
بکند«.	و	درآخر،	یک	بررسی	ملی	دربرگیرندۀ	بیش	از	5000	
هفت	 ازهر	 که	 است	 داده	 نشان	 	20-12 سنین	 بین	 جوان	
با	بیاناتی	نظیر	»عیبی	ندارد	پسری	دختری	 پسرجوان	یکی	
را	مجبور	به	داشتن	سکس	کنداگر	دختر	با	او	الس	زده	باشد	
دختری	 به	 ندارد	 »عیبی	 و	 باشد«	 داده	 سبز	 چراغ	 او	 به	 و	
نباشد«،	 فیزیکی	 اگرفشار	 فشارآورد	 سکس	 داشتن	 برای	
موافق	است	)مرکزجلوگیری	ازجرایم	ملی	2001،	70-64	(.	

جنسی	 احساسات	 غالبن	 پسرها	 همجنسگرا: 	 شهوت 
تجربه	 را	 دیگر	 پسران	 فیزیک	 به	 نسبت	 قوی	ای	 کشش	 و	
بعضی	 و	 می	شوند،	 روبرو	 پسران	 دیگر	 بدن	 با	 می	کنند،	
ازآنها	روابط	سکسی	با	دیگر	پسران	را	تجربه	کرده	یا	استمنا	
بررسی	 (.	در	یک	 لین،	32-1995	 دوجانبه	می	کنند.	)مک	
ملی	اخیر	8-9	درصد	از	دانش	آموزان	دبیرستان	گفته	بودند	
که	کشش	جنسی	نسبت	به	همجنس	خود	را	تجربه	کرده	اند	

)لیندزی،	اسمیت	و	روزن	تال	1997:	27(.
از	 تنفر	 و	 )ترس	 گرایش	همجنسگرایانه	 از	 تاثیر	وحشت	 اما	
این	 درمورد	 کنجکاوی	 یا	 احساسات	 قبول	 همجنسگرایی(	
پسرها	 بین	 عاطفی	 ناپذیر	می	کند.	محبت	 امکان	 را	 گرایش	
فقط	در	قالب	های	سخت	فیزیکی	و	یا	از	طریق	شوخی	ابراز	
ابراز	این	احساسات	 می	شوند؛	تنها	فرمهای	قابل	قبول	برای	
کتک	کاری	 یا	 رفتن	 باال	 هم	 کول	 و	 ازسر	 بدنی،	 ورزشهای	

است	)مک	لین،	1995:		33-32(.	
از	 هراس	 ناهمجنسگرائی:		 و  همجنسگرائی  از  ترس 
بخصوص	 و	 پسرها	 زندگی	 بر	 اساسی	 تاثیری	 همجنسگرائی	
با	 مقایسه	 در	 می	کند.	 اعمال	 پسران-با-پسران	 روابط	 بر	

مردها درروند رشد خود با 
تهدید همیشگِی به عنوان 

همجنسگرا دیده شدن و 
چالش همیشگِی اثبات اینکه 
»همجنس باز« نیستند روبرو 

هستند.
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ضد	 احساسات	 و	 رفتارها	 به	 بیشتری	 وفاداری	 مردان	 زنها،	
از	 مهمتر	 	.)1986 )ِهِرک،	 می	دهند	 نشان	 همجنسگرائی	
عنوان	 به	 خود	 سرشت	 لحاظ	 به	 مردانگی	 که	 اینست	 این	
تعریف	 زنانگی	 و	 با	همجنسگرائی	 تخالف	 در	 و	 ناهمجنسگرا	
میشود.	مردان	»واقعی«	مردان	ناهمجنسگرا	هستند	و	مدل	

غالب	مردانگی	مدل	مردانگی	ناهمجنسگراست.	
عنوان	 به	 همیشگِی	 تهدید	 با	 خود	 رشد	 درروند	 مردها	
اینکه	 اثبات	 همیشگِی	 چالش	 و	 شدن	 دیده	 همجنسگرا	
گفته	 کوتاه	 سخن	 هستند.	 روبرو	 نیستند	 »همجنس	باز«	
باشم	پسرها	و	مردان	بوسیلۀ	ترس	از	همجنسگرائی	سرجای	
خارج	 مردانه	 رفتار	 محدودۀ	 از	 اگر	 می	شوند.	 نشانده	 خود	
می	شوند.	 روبرو	 فیزیکی	 و	 زبانی	 حملۀ	 با	 بالفاصله	 شوند	
عاطفی	 روابط	 مردان	 می	شود	 باعث	 ازهمجنسگرائی	 ترس	
از	 هراس	 کنند.	 محدود	 را	 مردان	 دیگر	 با	 خود	 نزدیک	 و	
رفتارهای	 مردان	 می	شود	 باعث	 شدن	 خوانده	 »کونی«	
غلوآمیز	و	پرخاشگر	مردانه	ازخود	نشان	دهند	و	خودشان	را	
ازهمجنسگرائی	 ترس	 ترتیب	 بدین	 ببندند.	 عاطفی	 لحاظ	 از	
کرده	 عمل	 آلترناتیو	 مردانگی	 دروازۀ	 بر	 اژدهائی	 مانند	 به	
)فاِلد،	 است	 مسلط	 مردانگی	 محدوده	های	 حافظ	 پلیس	 و	
به	 خیانت	 عنوان	 به	 همجنسگرائی	 دیگر	 ازجانب	 	.)1997
با	 مردانگی	 غالب	 ازاشکال	 تخطی	 و	 شده	 تلقی	 خود	 جنس	
همجنسگرائی	یکی	میشود.	هراس	ازهمجنسگرائی	همدست	
ماست،	 فرهنگ	 رایج	 ارزش	 که	 ناهمجنسگرا،	 سکسیسم	
نیکسون،	 1994:	198؛	 جانسون،	 و	 )اِپستین	 می	باشد	
باتوجه	به	تاثیر	فراگیر	هراس	ازهمجنسگرائی	 	.)161	:1996
و	سکسیسم	ناهمجنسگرا	در	روابط	اجتماعی	مردان،	مبارزه	

با	آن	وظیفه	ای	کلیدی	است.	
من	 که	 باوجودی	 مراتب ها:		 سلسله  و  گوناگونی ها 
پسرها	 درزندگی	 جنسی	 و	 جنسیستی	 الگوهای	 سری	 یک	
به	 که	 حیاتیست	 این	 کرده	ام،	 شناسائی	 را	 جوان	 مردان	 و	
گوناگونی	و	تنوع	در	میان	مردان	هم	توجه	شود.	درمدارس	
گروههای	 و	 چندگانه	 و	 متناقض	 مردانگی	های	 معموال	
همساالن	مختلف	با	ذهنیت	ها	و	عملکردهای	متفاوت	وجود	
دارند.	هویت	ها	و	خرده	فرهنگ	های	متفاوتی	درمیان	پسران	
پرروها«،	 »بچه	 ننه	ها«،	 »بچه	 مثل	 دارند	 وجود	 مدارس	 در	
»بچه	ژیگول	ها«	و	غیره	که	به	وسیلۀ	کانل	)1989،	1993،	
و	 درسخوانها،	 خشن	ها،	 یا	 و	 شده	 نوشته	 	)1996 	،1994
	،1994( گاهیل	 و	 مک	 وسیلۀ	 به	 که	 اصیل	 انگلیسی	های	
همساالن	 گروه	های	 و	 مردانگی	ها	 شده	اند.	 توصیف	 	)1996
مختلف	درمدارس	به	وسیلۀ	طبقه،	نژاد	و	پیشینه	ی	نژادی،	
دیسیپلین	 و	 قدرت	 اعمال	 الگوهای	 رسمی،	 درسی	 برنامۀ	
درمدرسه،	خانواده	ها	و	بسیاری	عوامل	دیگر،	شکل	می	یابند.	
بینش	های	 بر	 فرهنگی	 سلطه	ی	 برای	 مختلف	 گروههای	 و	

دیگر	گروه	ها	از	مردانگی	رقابت	می	کنند.	
از	 مختلفی	 الگوهای	 همساالن	 مختلف	 گروههای	 دربین	
پسرانه.	 کاملن	 در	گروه	های	 بخصوص	 دارد،	 مردانگی	وجود	

در	 جوان	 مردان	 می	دهد	 نشان	 اسکاتلندی	ها	 تحقیقات	
احتمال	 بیشتر	 شده	 تشکیل	 مردان	 از	 فقط	 که	 گروههائی	
»دخترخوبها«	 	- زنان	 از	 گروه	 دو	 وجود	 ایدۀ	 به	 که	 دارد	
شهر	 جوان	 مردان	 دربین	 باشند.	 داشته	 باور	 »جنده	ها«-	 و	
را	 همساالن	 ازگروههای	 دسته	 دو	 	)1995( وایت	 گالسکو،	
نظر	 از	 که	 دختر	 پسرو	 مختلط	 گروه	 یکی	 کرد:		 شناسائی	
مدرسه	ای	 تحصیالت	 ویژگی	 با	 بودند	 پراکنده	 جغرافیائی	
گروه	 دیگر	 و	 خود.	 برای	 شغل	 ایجاد	 به	 پایبندی	 و	 موفق	
تقریبا	تماما	متشکل	از	پسرها،	غرق	در	فرهنگ	خاص	خود،	
به	طور	دامنه	دار	بیکار	و	بدون	مهارت	حرفه	ای.	گرچه	دسته	
با	 بندی	دوگانۀ	اخالقی	»دخترخوبها«	و	»جنده	ها«،	همراه	
در	گروه	 الگوی	شکارگری	جنسی	 و	 تقسیم	بندیهای	مستقر	
دوم	رایج	بود،	درگروه	اول	این	ویژگیها	غایب	بودند	و	مردان	

ایده	ال	هایی	مبنتی	بر	روابط	حمایتگرانه	ابراز	می	کردند.	
بندی	 تقسیم	 و	 ویژگی	یابی	 چندگانۀ	 اشکال	 دارد	 احتمال	
روابط	 به	 نژادی،	 زمینۀ	 پس	 و	 نژاد	 طبقه،	 مثل	 اجتماعی،	
که	 باوجودی	 بخشند.	 ساختار	 مردان	 جنسی	 و	 اجتماعی	
دارد،	 وجود	 زمینه	 دراین	 محدودی	 استرالیائی	 تحقیقات	
الگوهای	 به	 تفاوت	 محورهای	 این	 که	 میدانیم	 ما	 ولی	
میانگین	 دربین	جوانان	 دارند.	 ارتباط	 فعالیت	جنسی	 متغیر	
سنی	ای	که	درآن	برای	اولین	بار	همخوابگی	تجربه	میشود	به	
طبقه،	تحصیالت،	فرهنگ	و	پس	زمینۀ	نژادی	بستگی	دارد.	
دختر	 آموزان	 دانش	 اینکه	 امکان	 	.)7	:1998 کلمن،	 )راکرو	
را	 همخوابگی	 نیست	 آنها	 ومادر	 پدر	 اول	 زبان	 انگلیسی	 که	
تجربه	کرده	باشند	کمتر	از	این	احتمال	برای	دخترانی	که	از	
)لیندزی،اسمیت	 است	 می	آیند	 ساکسون	 انگلو	 خانواده	های	
مذهبی- تعلقات	 که	 جوانانی	 	.)26	:1997 تال،	 روزن	 و	
هرمذهبی-	دارند	کمتر	محتمل	است	از	لحاظ	سکسی	فعال	
مناطق	 در	 جوانان	 	.)46	:1996 تال،	 روزن	 و	 )مور	 باشند	
روستائی	به	نسبت	جوانان	شهری،	احتمال	بیشتری	دارد	که	
زنان	 درمورد	 بخصوص	 این	 و	 باشند.	 فعال	 لحاظ	سکسی	 از	
جوان	مناطق	روستائی	صادق	است	)لیندزی،	اسمیت	و	روزن	

تال،	1997:	26(.	
باالتری	 حد	 به	 خواب[	 ]کارتن	 بیخانمان	 ودرآخرجوانان	
درگیر	رفتار	جنسی	مخاطره	آمیز	با	تعداد	شریک	های	جنسی	
بیشتری	انجام	می	دهند	)هیلیر،مثیوز	و	دمپسی،	1997(.	به	
مردانگی	های	 تقاطعی	 مرزهای	 دربارۀ	 بیشتری	 تحقیقات	
چندگانه	و	دیگر	اشکال	ویژه	گی	دهندۀ	اجتماعی	نیاز	است.	
مردان	 و	 پسران	 درمیان	 سالمت	 آموزش	 برای	 تالشها	 اگر	
بنیان	 بر	 باید	 تالشها	 این	 شود،	 واقع	 موثر	 قراراست	 جوان	
درکی	عمیق	از	روابط	اجتماعی	ای	که	زندگی	پسران	و	مردان	
جوان	را	ویژگی	می	بخشد	استوار	باشند.	ساختارهای	متقاطع	
جنسیت،	سکسوالیته	و	دیگر	تقسیم	بندی	های	اجتماعی	هم	
برای	رفتار	مردان	جوان	که	مربوط	به	سالمتی	می	شود	و	هم	
برای	استراتژی	های	اشاعۀ	سالمت	که	می	خواهند	این	مردان	

را	به	خود	جلب	کنند،	چارچوب	مسلط	هستند.	
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فمینیسم
از نگاه 
یک مرد 

فمینیست
 سرکوب مستمر در سطح جهانی، 

منطقه ای، خصوصی و عمومی  ادامه دارد. 
تو این را می دانی و من هم می دانم. 

در مورد این در جاهای مختلف و از 
زوایای گوناگون گفته و نوشته شده. 

مرا ببخش اگر االن بیشتر در موردش 
توضیح نمی دهم. راستش را بخواهی 
بیش از سه، چهار گزارش 8 مارس را 

مرور کرده ام، دیگر حوصله اش را ندارم. 
بی صبرانه می خواهم از این مرحله 

بگذرم و در عوض در مورد استراتژی و 
ابزار تغییرات عملی بحث کنم. برابری 
را چگونه می شود متحقق کرد؟ در سطح 

فردی، اجتماعی و آخ که این دو چه 
به هم پیوند خورده اند، انگارعاشقان 

دلباخته اند! 

یوهان برگ گرن، 
اجتماعی  سیاسی  سردبیرنشریه ی 

اورد فرانت سوئد )جبهه ی کالم(
برگردان: ژیال افتخاری
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یادم	می	آید	که	خیلی	وقت	پیشها،	در	کافه	44	در	استکهلم،	
نیست	 یادم	 بودند.	 گرفته	 را	جشن	 فمینیست«	 مردان	 »روز	
کات	 ویلد	 استفان	 که	 هست	 یادم	 اما	 نه،	 یا	 بود	 مارس	 	8
مجری	آن	بود	و	سخنرانی	می	کرد.	یادم	می	آید	که	می	گفت	
سطوح	 در	 را	 خود	 فمینیستی	 وظایف	 و	 است	 فمینیست	
مختلف	به	انجام	می	رساند.	آنچه	برایش	جالب	نبود	این	بود	
که	چرا	باید	بابت	فمینیست	بودنش	مزایای	زیادی	به	او	تعلق	
بگیرد.	از	جمله	ستایش	و	قدردانی	از	طرف	سایر	فمینیستها،	
نیست،	 خوب	 این	 می	گفت	 فمینیست.	 زنان	 اول	 درجه	 در	
نباید	اینطوری	باشد،	چرا	که	مرد	بودن	حتی	در	این	عرصه	
هم	امتیاز	به	همراه	می	آورد.	او	و	بسیاری	همچون	او	معتقد	
بودند	که	ما	مردها	می	بایست	فمینیست	باشیم	اما	نباید	بابت	
بلکه	 بگیریم.	 مزایا	 بابتش	 و	 کنیم	 زیادی	 غرور	 احساس	 آن	
می	گویم	عجب	 من	 کنیم.	 اخالقی	مان	عمل	 وظیفه	 به	 فقط	
چرا	 وظیفه(.	 )انجام	 بی	معنی	 	)1( لوتری	 فرضیه	 موضعی!	
حمایت	 اخالقی-سیاسی	 مواضع	 بخاطر	 و	 کرد	 افتخار	 نباید	
و	تشویق	)نکرد	و(	نشد؟	چرا	زنان	و	مردان	هم	نظر	و	یا	هر	
کس	دیگری،	دیگرانی	را	که	خوب	فکر	و	عمل	می	کنند	مورد	
خوب	 »چه	 بگویند:	 مثلن	 ندهند؟	 قرار	 قدردانی	 و	 ستایش	
که	تو	فمینیستی،	نیمی	از	دوران	مرخصی	والدین	را	استفاده	
گاز	 تا	 می	کنی	 صرفه	جویی	 اتوموبیل	 مصرف	 در	 می	کنی،	
مخفی	 را	 اخراجی	 پناهجویان	 نکنی،	 تولید	 زیادی	 کربنیک	
می	کنی.	.	.	اما	من	قصد	ندارم	که	برخورد	بهتری	با	تو	داشته	
را	 روسپی	ها	 که	 راستی	 دست	 آن	 از	 بهتر	 تو	 که	 چرا	 باشم	
تمسخر	 با	 و	 می	خرد	 اسلحه	 می	دهد،	 قرار	 مورد	سواستفاده	
از	زن	خانه	دارش	صحبت	می	کند	نیستی.	معنا	و	مفهوم	این	
مورد	 مرد	 »عنوان	 به	 تو	 که	 باشد	 این	 می	توانست	 موضوع	

ستایش	قرار	گرفتی«

فمینیستی	 مواضع	 بخاطر	 نباید	 چرا	 است؟	 این	 از	 غیر	 	. 	. 	.
گرفت،	 پاداش	 گرفت؟	 قرار	 قدردانی	 مورد	 دوستان	 از	طرف	
مواضع	 که	 آنانی	 نیز	 اندازه	 همان	 به	 دقیقن	 شد؟	 تشویق	
لند	 و	 غر	 و	 گرفته	 قرار	 انتقاد	 مورد	 نمی	گیرند	 فمینیستی	
مردانی	 به	 پاداش	 مثال	 بعنوان	 رفقا!	 و	حلوا،	 بشنوند.	چماق	
که	از	مزایای	والدین	استفاده	می	کنند	و	مسئولیت	نگهداری	
است.	 درست	 حتمن	 می	گیرند،	 عهده	 به	 را	 نوزادشان	 از	
را	 والدین	 مزایای	 و	 آمیز	 تشویق	 تشکر	 یک	 بدهید!	 پاداش	

سهمیه	بندی	کنید،	آنوقت	می	بینید	نتیجه	می	دهد.	

موقعیت	 کنم	 اشاره	 آن	 به	 می	خواستم	 که	 دیگری	 نکته	
عنوان	 به	 جهان	 از	 بزرگی	 بخش	 در	 زنان	 است.	 بین	المللی	
شهروند	 اگر	 می	شوند،	 محسوب	 سوم	 درجه	 شهروندان	
محسوب	شوند!	به	تازگی	از	تونس	دیدار	کردم،	آنجا	که	سلطه	
خانواده	 در	 چه	 و	 سیاست	 در	 عمومی	چه	 زندگی	 در	 مردان	
وحشتناک	و	گیج	کننده	است.	بگذارید	اشاره	کنم	که	علت	
این	موضوع	فقط	مذهب	نیست	– اگر	چه	مذاهب	بزرگ	بطور	
اما	 داده	اند،	 قرار	 تحقیر	 و	 فشار	 مورد	 را	 زنان	 سیستماتیک	
اندازه	 به	 تونسی	 سکوالرهای	 است.	 فرهنگی	 اساسن	 مسئله	
را	 تونس	 این	می	توان	 بر	 پدرساالر	هستند.	عالوه	 مذهبی	ها	

تونس. از	 مسلمانتر	 بسیار	 کشوری	 کرد،	 مقایسه	 مالزی	 با	
دیده	 مختلف	 سطوح	 در	 گسترده	تری	 بطور	 زنان	 مالزی	 در	
دمکراسی	 مدرنیسم،	 مورد	 در	 بحث	 می	کنند.	 کار	 و	 شده	
بر	 متکی	 جامعه	 یک	 چقدر	 هر	 است.	 هیرارشک	 ساختار	 و	
طبقات،	 تمام	 در	 زنان	 باشد،	 بسته	 و	 قدرت	 مراتب	 سلسله	
مورد	فشار	بیشتری	قرار	می	گیرند.	شاید	به	استثنای	تونس،	
در	 بویژه	 باال	 متوسط	 ثروتمند/	 کوچک	 طبقه	 یک	 آنجا	 در	
به	 آزادترند.	 ثروتمندشان	 زنان	 که	 هستند	 بزرگ	 شهرهای	
لباس	 کنند،	 رشد	 حرفه	هایشان	 در	 می	توانند	 دیگر	 بیان	
سنتی	مذهبی	نپوشند-	اما	یک	نقش	درجه	دوم	به	آنان	داده	
خانواده	 بخوانید	ضعیف،	 باشند:		 »زنانه«	 میبایست	 می	شود:		

را	در	درجه	اول	قرار	دهند	و.	.	.	

یک بازبینی سریع:		ما	در	غرب	شدیدن	به	روسری	و	مقنعه	
اما	نگاهی	به	پوشش	زنان	غربی	 	. 	. واکنش	نشان	می	دهیم.	
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بیندازید:		دامن	کوتاه،	پیراهن	کج،	کفش	پاشنه	بلند،	آرایش،	
با	 بله،	 	. 	. دهنده.	 پوشش	 متعلقات	 پاگیر،	 و	 لباسهای	دست	
تفاوت	در	اجباری	نبودن،	اما	»مدهای	زنانه«	ما	چقدر	آزادی	

بخش	هستند؟	

موقعیت	بین	المللی،	بله.	یک	ضعف	در	فمینیسم	امروز-	مانند	
چپ-	فقدان	همبستگی	بین	المللی	است.	پوزش	از	یک	مثال	
ناخوشایند،	آنانی	که	مثلن	در	تونس	اینگونه	مورد	تحقیر	قرار	
موقعیت	 که	 آنانی	 و	 زنان	 نه	 و	 آفریقایی	 سیاهان	 می	گیرند،	
تنها	قدم	زدن	در	خیابانها،	نشستن	در	 بهتری	داشتند،	حق	
پوست	 که	 بودند	 آنانی	 داشتند،	 را	 شدن	 سیاسی	 و	 کافه	ها	
خوانده	 آپارتاید	 می	توانست	 این	 آنموقع	 داشتند،	 سفیدتری	
در	 تونس	 گفتم	 که	 همانطور	 	( تحریمها	 اعتراضات،	 و	 شده	
از	بهترین	دوست	غرب،	 این	رابطه	هیوالیی	نیست،	بگذارید	
عربستان	سعودی	یادی	کنم	با	نفت	مرغوبش	و	با	برخورد	پیشا	

قرون	وسطایی	اش	با	زنان(،	اما	در	حال	حاضر	بر	حسب	اتفاق	
مظلومان	تونسی	زن	هستند	و	بعدش:		آها	متاسفیم،	همیشه	

اینگونه	بوده	است	و	...راستی	به	زودی	9	مارچ	نمی	شود؟	

بین	المللی	 همبستگی	 نوشته	ام.	 قبلن	 کمبود	 این	 مورد	 در	
سایر	 با	 مترادف	 زنان	 سرکوب	 که	 موضوع	 این	 بر	 نظارت	 و	
سرکوب	 با	 جانبه	 همه	 مبارزه	 الفبای	 دراصل	 سرکوبهاست،	
به	 که	 است	 خوب	 مثال	 بعنوان	 است.	 جهانی	 پدرساالرانه	
لباس	 پورنوگرافی	 نیمه	 آگهی	های	 روی	 بر	 اعتراض	 عنوان	
بپاشید،	 رنگ	 ام،	 اند	 اچ	 نام	 به	 سوئدی	 ایی	 زنجیره	 فروشی	
اما	انرژی	را	از	اعتراض	به	این	واقعیت	که،	آنانی	که	شورتهای	
توری	مانکنها	را	می	دوزند	دختران	جوان	چینی	هستند	که	از	
دستمزد	خیلی	پایینی	برخوردارند،	بدست	بیاورید.	)تعدادی	
از	تحلیلگران	بزرگ	جهان،	مثل	آمارتیا	سن	نشان	داده	اند	که	
هم	 با	 رفاه	 افزایش	 و	 دمکراسی	 زنان،	 قدرت	 تحکیم	 چگونه	
که	شخصی	 آنچه	 دارند،	 ارتباط	 هم	 به	 همه	 هستند.	 عجین	
است	سیاسی	است	و	سیاست	فرد	را	تحت	تاثیر	قرار	می	دهد.(	

از	بحث	دور	شدم!	نمی	دانم	سر	از	کجا	در	آوردم.	آها!

پروژه	ی	 فمینیسم	 که	 نشان	می	دهد	 قدرت	 رابطه	ی	 تحلیل	
داشته	 زیادی	 دستاوردهای	 که	 است،	 بخشی	 آزادی	 بزرگ	
که	 است	 این	 متنفرم	 آن	 از	 من	 که	 دیگری	 )کلیشه	 است	
مبارزه	صد	ساله	 نخیر	پس	  – نیفتاده	است«	 اتفاقی	 »	هیچ	
اما	کارهای	 .	پس	چرا	مبارزه؟(	 	. اثر	بوده	است؟.	 کاملن	بی	
زیادی	نیز	باقی	مانده	است:		دفاع	از	پیروزی	های	بدست	آمده	
مورد	 سراسردنیا	 در	 که	 آزدی	سقط	جنین	 مثال	 عنوان	 )به	
بازار	 عضو	 کشورهای	 در	 جمله	 از	 است،	 قرارگرفته	 حمله	

مشترک	اروپا	)لهستان	را	ببینید(،	و	برای	ادامه	آزادسازی.	

کاپیتالیسم،	 با	 سرکوب	 این	 پیوند	 چگونگی	 ما	 اگر	
تهدید	 با	 رهایی	 پروسه	ی	 نبینیم،	 را	 	. 	. و.	 نئوکلونیالیسم	
افزایش	پست	و	 به	 متوقف	شدن	روبروست.	مثلن	کورکورانه	
می	توانیم	چند	 البته	 بله	 	. 	. بستن.	 امید	 زنان	 برای	 ها	 مقام	
زن	ثروتمند	تونسی	را	نجات	دهیم	اما	چه	هدف	غیر	رضایت	

بخشی!؟	

و در پایان: 	هیچگونه	تبریکی	در	روز	زن	نمی	گویم	)مانند	
شستن	 ظرف	 از	 معافیت	 رز،	 گل	 یک	 کشورها،	 از	 بسیاری	
بعد	از	شام،	8	مارس	مثل	روز	مادر	دیگری(.	به	جایش	فریاد	
به	 زیادی	 پیروزی	های	 ما	 آوانتی!	 می	دهم:		 سر	 همبستگی	
دست	آورده	ایم،	ما	می	توانیم	و	باید	پیروزی	های	بیشتری	به	

دست	بیاوریم.	

و	 کاری	 بر	وجدان	 که	 پروتستانها	 از	مذهب	 ای	 (	شاخه	 	1(
را	 غرب	 پیشرفت	 دلیل	 معمولن	 و	 دارد	 تاکید	 وظیفه	 انجام	

بخشن	به	این	فرهنگ	غالب	مذهبی	نسبت	می	دهند.

منبع:		بالگ	اورد	فورد	ماگازین

http://ordfrontmagasin.blogspot.com
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در ایران هنوز هم فراوانند 
کسانی که فمینیست را 
مترادف فحش و ناسزا 

می دانند. اما دور و بر ما 
پر است از مردانی که فکر 
می کنند فمینیست هستند، 

ولی نیستند! زیاد هم نباید 
تعجب کرد. درنظامی زندگی 

می کنیم که مرد و زن هیچ 
کدام به حقوق اولیه خود 

آگاهی ندارند. چطور 
می توان از آنها انتظار 

داشت که حقوق دیگران را 
رعایت کنند؟ مطلب پیش رو 

حاصل گفتگوهای کوتاه و 
روزمره با مردانی است که 

با وجود تحصیالت عالیه و 
ادعای رعایت حقوق زنان در 

چنبره افکار قرون وسطایی 
گرفتارند. 

     فمینیست؟
نینا ناوک 
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- محمد ف وکیل دادگستری و دارای 
همسر و دو فرزند خردسال است. 

به	باور	او	که	فردی	متدین	به	اسالم	است	می	توان	حتی	با	
داشتن	گرایشات	مذهبی	فمینسیت	بود.	دلیل	این	گفته	

خود	را	اینگونه	توضیح	می	دهد:		من	با	خانمم	هم	دانشگاهی	
و	هم	رشته	بودیم	اما	بعد	از	ازدواج	و	بارداری	ایشان	با	

هم	تصمیم	گرفتیم	که	او	به	خانه	داری	و	تربیت	فرزندمان	
بپردازد.	بعد	از	تولد	فرزند	دوم،	خانمم	دیگر	به	فکر	اینکه	
حتی	به	دنبال	مدرک	تحصیلی	اش	هم	برود	نیفتاد	چرا	که	
من	همه	مقدمات	آسایش	و	راحتی	او	را	فراهم	کرده	ام.	تا	

جایی	که	مقدور	باشد	او	را	در	کارهایم	سهیم	می	کنم،	مثال	
اگر	در	شهرستان	پرونده	ای	بگیرم،	او	و	بچه	ها	را	نیز	با	

خود	می	برم	که	تفریحی	هم	کرده	باشند.	یا	گاهی	وقت	ها	
همسرم	الیحه	هایی	را	که	باید	به	دادگاه	ارایه	بدهم	برایم	

تایپ	می	کند.	
یکبار	به	یکی	از	موکلینم	که	از	همسرش	جدا	شده	بود،	

عالقه	مند	شدم	و	به	خانمم	موضوع	را	گفتم.	او	مدتی	بود	
که	به	خاطر	ناراحتی	های	زنانگی	تحت	درمان	بود	و	ابتدا	

خیلی	ناراحت	شد	اما	وقتی	با	دفتر	آیت	ا.	.	.	تماس	گرفت	و	
مشاوره	کرد	به	من	اجازه	داد	تا	آن	خانم	را	صیغه	کنم.	

از	این	آقا	می	پرسم	چه	چیز	موجب	شده	خود	را	فمینیست	
بداند؟	می	گوید	به	حقوق	همسرم	احترام	می	گذارم،	

هفته	ابی	یکبار	او	را	به	خانه	پدرش	می	برم.	حتی	اجازه	دادم	
با	آنها	به	سوریه	برود.	به	او	دروغ	نمی	گویم.	تا	به	حال	با	

صدای	بلند	با	او	حرف	نزده	ام	و.	.	.	.	.	

- فریدون ش. مهندس راه و ساختمان دارای 
همسرو دو فرزند دانشجوست. 

این	آقا	دارای	چند	شرکت	ساختمانی	است	و	همیشه	
چندین	خانه	و	آپارتمان	آماده	ی	فروش	دارد.	سرمیز	شام	

دوباره	حرف	فرستادن	دخترش	به	آمریکا	را	پیش	می	کشد.	
دخترک	عالقه	ای	به	رفتن	ندارد.	فریدون	ش	می	گوید:		

-	می	دانید	با	این	که	آرزو	دو	سال	از	آرش	کوچکتر	است	اما	
خیلی	از	او	عاقل	تر	است.	اصال	بین	یک	دختر	و	پسر	همسن،	

باز	هم	این	دخترها	هستند	که	سنجیده	تر	عمل	می	کنند.	
اول	دخترم	را	می	فرستم،	وقتی	جابجا	شد	آنوقت	پسرم	را	

هم	می	فرستم.	
همسر	مهندس	در	طول	این	گفتگو	مشغول	پاک	کردن	
تیغ	های	ماهی	برای	شوهرش	است.	مرد	در	حالی	که	
ماهی	های	پاک	شده	را	نوش	جان	می	کند	می	گوید:		

-	اصال	می	دانید	من	همیشه	به	خانمم	می	گویم	شما	زنها	
آنقدر	خوبید	که	آدم	حیف	اش	می	آید	که	فقط	یکی	از	

شماها	را	داشته	باشد.	
پسر	با	عصبانیت	از	سر	میز	بلند	می	شود	و	وقتی	می	روم	

که	او	را	سر	میز	برگردانم	می	گوید	این	بابا	دیگر	کفرم	را	در	
آورده	است.	باز	هم	در	آپارتمان	جدید	با	یکی	از	مشتریانش	
است.	یک	واحد	هم	به	خانم.	.	.	داده	و	بارها	دیدم	که	پیش	

او	می	رود.	
	

- بهنام ق دانشجوی سال آخر کارشناسی 
دانشگاه آزاد است. 

بهنام	ق.	معماری	می	خواند	و	همیشه	مشغول	رسم	خطوط	
در	فضاست.	می	گوید	با	ازدواج	مرد	با	چهار	زن	موافق	است	

به	شرط	آنکه	به	عدالت	رفتار	کند.	او	در	شهرداری	کار	
می	کند	و	یک	روز	که	یکی	از	مراجعه	کنندگان	به	یکی	از	
زنان	کارمند	برای	تاخیر	در	کارش	مشاجره	می	کرد	رو	به	
مرد	معترض	کرده	و	گفت	برای	چی	با	یک	زن	اینطوری	

رفتار	می	کنی	زن	ها	را	خدا	زده	دیگر	شما	چرا	او	را	تهدید	
می	کنی؟

او	هرسال	درروز	تولد	فاطمه	به	زنان	همکارش	هدیه	
می	دهد.	

- کامیار م. چهار برادر دارد. 
کامیار	م.	می	گوید:		همه	ما	به	همسرانمان	بیشتر	از	هرچه	
دردنیاست	اهمیت	می	دهیم.	همیشه	هرچه	که	می	خواهند	

برایشان	فراهم	می	کنیم.	همگی	مان	در	نگهداری	فرزند	
و	کارهای	خانه	به	آنها	کمک	می	کنیم.	می	دانید،	حتی	

در	شهرمان	ما	را	به	زن	ذلیل	بودن	متهم	می	کنند.	اما	ما	
اهمیت	نمی	دهیم.	وقتی	با	مادر	و	مادر	همسرم	هستیم	به	

آنها	به	یک	چشم	می	نگرم	و	به	آنها	احترام	می	گذارم.	
خالصه	آنقدر	از	خودش	تعریف	می	کند	که	لحظه	ای	

شک	می	کنم	آیا	واقعیت	دارد	یا	تظاهر	است.	وقتی	پای	
حرف	های	خواهرش	می	نشینم	می	گوید:	

-	از	سال	گذشته	که	پدرمان	اموال	خود	را	بین	این	چهار	
برادر	با	من	و	مادرم	به	طور	مساوی	تقسیم	کرد	دیگر	

هیچیک	از	برادران	با	من	حرف	نمی	زنند.	

آری	حکایت	مردان	فمینیست	دراینجا	با	همه	جای	دنیا	فرق	
دارد.	دوستی	می	گفت	همان	طور	که	دانشگاه	اسالمی	داریم،	

جمهوری	اسالمی	داریم،	فاشیسم	اسالمی	داریم،	فمینیسم	
اسالمی	هم	می	توانیم	داشته	باشیم.	

حکایت مردان فمینیست 
در جمهوری اسالمی با همه 

جای دنیا فرق دارد.
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1. وسط حرف زنان نپرید. فضا را بر آنها تنگ نکنید. تصور نکنید که آنها بدون دخالت شما اکری از دستشان بر 
نمی آید. مهم نیست که نیت تان چیست، مهم این است که چه رفتاری انجام می دهید. 

2. از زنان برای احراز موقعیت های رهبری حمایت کنید و به انتخاب زنان مترقی برای پست های 
سیاسی کمک کنید. 

3. از حق برابر زنان در تحصیل، ورزش و اکر در عمل حمایت کنید. 

4. از دست انداختن و مسخره کردن و یا گفتن جک های زن ستیز و )راسیستی و هموفوبیک که زن 
ستیزی را تقویت می کند( خودداری کنید.

5. عکس العمل های احساسی دیگران را تمسخر نکنید. 

6. به روایت های زنان گوش کنید، آنها را باور کنید. وقتی کسی به شما در مورد سکسیست بودنتان گوشزد 
می کند به جای موضع دفاعی گرفتن اول به حرفهایشان گوش کنید. 

7. به زنان و مردانی که در زندگیتان نقش دارند با صدای بلند بگویید:  دوستتان دارم!

8. پدری باشید که همواره آرزوی داشتنش را داشته اید.

9. آن پارتنری باشید که آرزو دارید فرزندانتان روزی بیابند. 

10. در رابطه اتان مسئولیت جلوگیری از بارداری و پیشگیری از امراض جنسی را به عهده بگیرید. 

11. علیه هر نوع خشونت علیه زنان و کوداکن، هر جا که اعمال می شوند، از زندگی روزمره تا رسانه ها، با صدای 
بلند اعتراض کنید. به سازمان هایی که علیه تجاوز و خشونت خانه گی مبارزه می کنند کمک برسانید. 

12. با پورنوگرافی و صنعت سکس مخالفت کنید .

مرد هستید؟

 می خواهید با زن 
ستیزی مقابله کنید؟ 

با رعایت این

12 نکته شروع کنید!

	The National Organization for Men	
Against Sexism	)NOMAS(
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جنگ تمام 
عیار میان 

دو جنس
نرینه گی اساکندیناویایی سخت ترین بحران صد سال اخیرش 

را از سر می گذراند. منظورم فقط از منظر مردانی چون تروریست 
نروژی آندرش برینگ برویک نیست که می گوید فمینیسم 

بزرگترین مشلک جامعه ی ماست. بلکه بیشتر منظورم کسانی 
هستند که در پی احیای تصویر مردانه ی قرن گذشته اند. 
مردانه گی که تصور می شد دیگر جایی در اساکندیناوی ندارد.

«

«
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اولریکا	شرنبورگ،	
نویسنده	و	منتقد	ادبی	در	

مقاله	ایی	در	بخش	فرهنگی	
روزنامه	ی	سوئدی	آفتون	

بالدت	از	تالش	هایی	در	جامعه	ی	
اسکاندیناوی	برای	بازپس	گرفتن	
مردانه	گی	سلطه	جو	می	نویسد.	

او	از	تئوری	هایی	که	در	آغاز	قرن	
گذشته	منبع	الهام	بسیاری	نویسندگان	و	شعرا	
بوده	و	اکنون	در	سال	های	آغازین	قرن	جدید	

بازتولید	می	شوند	می	گوید.	
مملو	 تصویری،	 هنر	 و	 ادبیات	 گذشته	 قرن	 آغاز	 در	 	-
با	 مدوسا	 بریده	ی	 سر	 بود.	 زنان	 منفی	 تصاویر	 از	
چشمان	از	حدقه	بیرون	زده،	روسپیان	سفلیسی،	زنان	
خون	آشام.	.	.	زن	به	تصویر	در	آمده	موجودی	هراس	
انگیز	بود.	ابا	-	بریت	براداستروم	متخصص	ادبیات	و	از	
چهره	های	سرشناس	مبارزات	حقوق	زنان	در	سوئد	در	
اثر	تحقیقی	اش	درمورد	تصویر	زن	در	آغاز	قرن	بیست	
بود	 عکس	العملی	 تصویرسازی	 نوع	 این	 که	 می	نویسد	
در	رویارویی	با	پیشرفت	های	هنوز	با	احتیاط	و	محدود	
تعادل	سیاسی	 رای	که	 زنان	در	آن	سال	ها.	مثل	حق	
جامعه	مبتنی	بر	جنسیت	را	به	هم	زد.	او	معتقد	است	
که	بحران	میان	دو	جنس	و	تغییر	در	توازن	قدرتشان	
فاشیسم	و	جنگ	 تقویت	 بحران	در	جامعه،	 به	 باالخره	

جهانی	منتهی	شد.	
اولریکا	شرنبورگ	در	ادامه	ی	مقاله	به	بررسی	رمان	های	
نوشته	شده	در	سال	های	اخیر	و	کاراکتر	زنان	در	آنها	
نویسندگان	 از	 دسته	 آن	 که	 می	نویسد	 او	 می	پردازد.	
پلیسی	 رمان	های	 که	 اسکاندیناوی	 رئالیست	 سوسیال	
مرد	 و	 زن	 میان	 رابطه	ی	 معمولن	 می	نویسند	 جنایی	

دوران	خود	را	واقعی	و	عینی	منعکس	می	کنند.	
در	 معمولن	 کالسیک	 رئالیست	های	 سوسیال	  _
رمان	هایشان	خطر	متوجه	ی	حیات	بشری	را	از	جانب	
ساختار	و	دولت	به	تصویر	می	کشند.	در	حالیکه	در	این	

پرفروش	 آثار	 از	 متاثر	 ویژه	 به	 اخیر،	 سال	های	
استیگ	الرسون،	تناقض	و	تضاد	اجتماعی	

تصویر	 به	 فردی	 روابط	 منظر	 از	
کشیده	می	شود.	

جنایی	 پرفروش	ترین	 )الرسون	
با	شهرت	جهانی(	 نویس	سوئدی	
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در	این	دسته	از	رمان	ها	گرچه	زن	شخصیتی	قوی	و	همچون	
مردان	خشن	دارد	اما	شخصیت	منفی	داستان	است	و	معمولن	

دست	آخر	کشته	می	شود	و	از	او	جسدی	باقی	می	ماند.	
اولریکا	شرنبورگ	معتقد	است	که	حتی	قهرمان	قوی	و	خشن	
شخصیت	زدایی	 ساالندر،	 لیزبت	 یعنی	 الرسون	 کتاب	های	

شده	و	فاقد	جنسیت	است.	
دارد،	هم	شکننده	 دوگانه	 قهرمان	زن	الرسون	شخصیتی	  _
برداشت	و	 این	 برانگیز	و	تهدیدآمیز.	شاید	 است	وهم	هراس	
جمع	بندی	استیگ	الرسون	از	مبارزات	حقوق	زنان	دهه	های	
زنان	 فمینیستی	 مبارزات	 است.	 سوئد	 در	 بیست	 قرن	 پایان	
برای	گسترش	حقوق	و	برابری	زنان	در	دهه	نود	موفقیت	آمیز	
مورد	 که	 نیستند	 زنان	 تنها	 این	 الرسون	 تریلوژی	 در	 نبود.	
خشونت	قرار	می	گیرند،	بلکه	آنها	نیز	به	همان	میزان	بر	آن	
گمان	 به	 شاید	 واقع	 در	 می	کنند.	 روا	 دیگر،	خشونت	 جنس	

فیلم سوئدی بر 
اساس کتاب استیگ 

الرسون »مردانی که از 
زنان منتفرند« رکورد 
فروش را شکست. به 

زودی فیلم هالیوودی 
بر اساس کتاب با نام 

»دختری با خالکوبی 
اژدها« به اکران در 

می آید. الرسون که 
کتاب هایش پس از 

مرگ ناگهانی اش 
مشهور شدند از فعالین 

سرشناس چپ و 
جنبش ضد راسیستی 

بود و خود را فمینیست 
می خواند. 

نتیجه	 و	 است	 شده	 ملغی	 جنس	 دو	 میان	 قرارداد	 الرسون	
جنگ	تمام	عیار	میان	دو	جنس	است.	

سوئدی،	 لیندکویست	 آیوید	 جان	 اثر	 دیگر	 رمان	 یک	 در	 	-
غیرطبیعی	 آشامان	 خون	 می	کند	 تهدید	 را	 تمدن	 آنچه	
نیستند	که	بشود	با	سیر	و	مناسک	دیگر	فراری	شان	داد.	این	
بار	این	دختران	جوان	با	کاله	های	سیاه	هستند	که	شبانه	برای	
ستاره	های	 کتاب	 بسیاری	 می	شوند.	 قسم	 هم	 دنیا	 تصاحب	
کوچک	او	را	به	عنوان	یک	اثر	فمینیستی	تلقی	کرده	اند	ولی	

در	واقع	کتاب	نوعی	زن	ستیزی	را	دامن	می	زند.	

ضد	شخصیت	های	دوران	ما
اولریکا	شرنبورگ	می	نویسد	که	جنسیت	شخصیت	های	منفی	
ما	مونث	شده	است.	قهرمان	متضاد	 چون	دراکوال	در	دوران	
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این	زنان	هم	همچنان	چون	آغاز	قرن	گذشته،	مادر	است.	حتی	
اندازه	ی	 به	 پادزهری	 این	قرن	هنوز	هم	هیچ	 آثار	مدرن	 در	
نیست.	 کارساز	 پرهیزکار،	 و	 پاکیزه	 مادر	 مادونا،	 شخصیت	
شخصیت	 به	 فوری	 می	شود	 حامله	 داستان	 در	 زنی	 وقتی	
مثبت	تبدیل	می	گردد.	اما	با	این	حال	غیبت	زن	خوب،	مادر	
خوب،	در	آثار	مردان	اسکاندیناوی	بیشتر	از	دیگر	نویسندگان	

کشورهای	دیگر	محسوس	است.	
نتیجه	 چنین	 خود	 مقاله	ی	 پایان	 در	 شرنبورگ	 اولریکا	

می	گیرد:	
-	کتاب	نویسنده	ی	فرانسوی/	الجزیره	ایی،	سالیم	باخیس،	به	
نام	»همه	را	بکشید«،	از	زبان	خلبانی	که	برای	یک	عملیات	
انتحاری	رهسپار	است	تصویری	هولناک	از	زنان	ارائه	می	دهد.	
بر	 هرمان	هسه	 به	 اروپایی	ها	 آثار	 در	 نمونه	اش	 که	 تصویری	

می	گردد.	
مرتبط	هستند.	 هم	 به	 زن	ستیز	 دیدگاه	های	 این	 همه	ی	  _
آن	بنیادگرای	مسلمان	و	عقده	هایش	در	مورد	زنان،	آن	قاتل	
اولترا	راست	نروژی	که	فکر	می	کند	نظام	اجتماعی	جدید	و	
فمینیست	ها	مردان	را	خواجه	کرده	اند،	دو	سوی	دیدگاه	زن	

ستیزانه	ی	عصر	حاضر	را	نمایش	می	دهند.	
تا	 داریم؟	 قرار	 نرینه	گی	 بحران	 یک	 آستانه	ی	 در	 ما	 آیا	  _
تحلیل	 این	 به	 نیافته	ایم	 دست	 دیگری	 نتایج	 به	 که	 وقتی	
بحران	های	 به	 بحران	 این	 امید	که	 این	 به	 دست	می	اندازیم.	

وخیم	تری	منتهی	نشود.	

برگردان و تخلیص:  آوای زن
توضیحات:	

-	Ulrika Kärnborg	نویسنده	و	منتقد	
سوئدی

-	Anders Behring Breiviks	تروریست	
نروژی	که	در	مانیفستی	که	قبل	از	قتل	
بود	 کرده	 منتشر	 نروژی	 جوانان	 عام	
نوشته	 مفصل	 فمینیسم	 خطر	 مورد	 در	

است.	
کارشناس	 	Ebba Witt-Brattström 	-

ادبیات،	پرفسور	و	فمینیست
و	خالق	سه	 نویسنده	 	Stieg Larsson 	-
گانه	هزاره	است	که	در	چند	سال	گذشته	
کتاب	ها	 فروش	ترین	 پر	 از	 یکی	 همواره	
در	دنیا	بوده		است.	کتاب	سه	گانه	هزاره	
که	پس	از	مرگ	وی	منتشر	شد	تا	مارس	
و	 ترجمه	شده	 دنیا	 زبان	 به	40	 	2010
بیش	از	27	میلیون	نسخه	از	آن	فروش	
از	 فیلمی	 زودی	 به	 هالیوود	 است.	 رفته	

کتاب	او	به	نمایش	می	گذارد.
-	John Ajvide Lindqvis	نویسنده
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داش 
آکلها

مردان خشن، صورتهاي زخمي	و	سالهاي	دراز	زندان	
که	هنوز	پیش	روست.	دندانهاي	ریخته،	کمرهاي	تا	شده	
و	گوشتهاي	اضافه	خودزني	که	در	هر	جایي	روئیده	اند	و	
پوستهایي	بمثابه	اثر	هنري!	پوستهایي	که	باید	به	جاي	

دیدن،	خواندشان.	برهنه	که	مي	شوند	گویي	پرده	از	یک	
تابلو	برداشته	مي	شود.	آمیزه	اي	از	تصویر	و	کلمه.	از	پشت	
پلک	تا	روي	انگشتان	پا.	به	جز	شکوه	از	نامرداي	روزگار	و	
غروب	آرزوها	و	سر	شدن	ناکامانه	ایام	جواني،	آنچه	فصل	
مشترک	این	زبان	نمادین	است،	تصاویري	است	از	زنان	
عریان	و	نیمه	عریان	و	جمالتي	در	مذمت	بر	دل	گرفتن	

مهر	زنان.	تصاویر	گویاي	جاذبه	زن	و	میل	وافر	مردان	براي	
استیالي	بر	جان	و	تن	زنان	و	جمالتي	برآمده	از	اخالق	
جوانمردي	و	لوطي	گري.	پارادوکس	بین	تصویر	ذهني	

خودسازنده	و	تحمیالت	انتزاعي	متشرعانه.	و	ماحصل،	بروز	
کردوکارهاي	بعضاً	مالیخولیایي	در	مواجهه	با	زن.	

شاید به تظاهر، انساني ترین وجه	از	کنش	عاطفي	مرد،	
در	خالکوبي	کلیشه	اي	»سلطان	غم	مادر«	متجسم	شود.	
در	واقع	او	برغم	زنانگي	ارزش	دلتنگي	و	دو	بیت	تصنیف	

زندان	را	دارد.	که	از	قضا	با	تعمق	در	معاني	تصانیف	و	
تفاسیر	درخواهید	یافت	مادر	اساساً	خیلي	مرد	است!	)عطار	

نیشابوري	نیز	در	فصلي	از	تذکرۀ	الولیا،	ضمن	برشمردن	
فاطمه	و	رابعه	در	سبیل	عرفاي	اهل	کمال	و	معرفت،	متذکر	
مي	شود	که	این	دو	نیز	اساساً	بدین	روي	شایستگي	وصول	

به	چنین	مقاماتي	را	یافتند	که	خصائل	و	خصایص	زنانه	

روایت هایی از بند عادي
داش آکلها، صد تومنیها و نسوان

محمد غزنویان
روایتهای متن برگرفته از سه ماه )بیست و چهارم فروردین تا هفده تیر 

1390( حضور نویسنده در زندان مرکزی قزوین است. 
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خویش	را	نفي	و	رسم	مردي	و	درویشي	پیشه	ساختند(.	

زن، در بهترین حالت، بچه هاست.	و	زماني	در	زندان	به	
بچه	ها	احساس	نیاز	مي	شود	که	باید	از	کسي	رضایت	گرفت	
یا	فالن	نامه	را	روي	پرونده	گذاشت.	که	این	اتفاق	هم	عموماً	
از	روي	عجز	براي	مرد	روي	مي	دهد.	مگر	اینکه	برادر	و	پدر	
و	رفیق	و	وکیلي	در	کار	نباشند	که	پیگیر	کارهاي	او	باشند	

وگرنه	مرد	تا	صبح	با	خود	در	پیچش	و	تقالست	و	شکي	
براستي	مردافکن	برش	میدارد!	)نکند	به	وکیل	روي	خوش	

نشان	بدهد.	مبادا	سرباز	و	افسر	نگهبان	نگاهي	آنچناني	به	او	
بندازند.	نکند	در	تاکسي	سر	صحبت	را	راننده	باز	کرده	باشد.	

اصال	چرا	کار	به	این	سرعت	راه	افتاد؟!!!(

مرد در تفکرات مالیخولیایي	شبانه	ي	بند	به	این	نتیجه	
میرسد	که	پیشاني	نوشت	اش	کار	را	به	جایي	رسانده	که،	

ضعیفه،	گره	از	کار	او	بگشاید.	به	جایي	رسیده	که	ناموسش	
با	هر	اجنبي	همکالم	شود.	پوست	مرد	در	زندان	با	این	درد	

بي	حساب	به	دباغ	خانه	ي	زن	مي	افتد	و	مي	شود	طومار	
خالکوبي	و	توهم	خیانت.	کار	مرد	به	طریق	دیگري	به	دام	
زن	نمي	افتد.	یک	میل	جنسي	مي	ماند	که	با	ممنوع	بودن	
صداي	خواننده	زن	و	فیلم	محرک،	و	از	صدقه	سري	کافور	

یارانه	اي	که	بي	دریغ	به	خورد	غذا	داده	مي	شود،	به	مرور	مرز	
تعدیل	را	تا	آستانه	خنثي	شدگي	در	مي	نوردد.	و	اگر	مرد	

خیلي	مرد	باشد	و	تمام	اینها	کارگر	نیفتد	و	به	عذاب	وجدان	
گناه	کبیره	غلبه	کند	با	یک	خودارضایي	چند	دقیقه	اي	زن	

را	به	تمامي	از	ذهن	خود	میزداید	)در	واقع	این	عمل	در	
وجهي،	زودون	است	و	در	وجهي	نیز	بازتولید	زن	بمثابه	ابژه	
صرفا	جنسي.	غرض	این	است	که	مرد	زنداني	بند	عادي	هیچ	
تفاوت	محتوایي	في	مابین	دو	سطح	انزال	قائل	نیست.	این	
عمل	بعضاً	جهت	تعدیل	و	تخلیه	میل	جنسي	است	و	در	

عین	حال	با	انکار	دائمي	این	میل	همراه	است	-	که	از	این	
بابت	مشکلي	ندارم	و	سکس	در	خیالم	جایي	ندارد-.	بروز	

بي	پرواي	میل	جنسي	به	سهولت	به	همخوابگي	ناخواسته	با	
همجنس	منجر	مي	شود،	که	داراي	تبعات	رواني	و	قضایي	

است(.	

صد	تومنیها
به	مرداني	که	به	خاطر	مهریه	محکوم	شده	اند	مي	گویند	

صد	تومني.	واین	یعني	مرد	از	زن	کمتر.	یعني	مردي	چنان	
نامرد	و	بي	خاصیت	که	به	خاطر	مهر	زن	به	زندان	افتاده	

است.	مرد	باید	دست	کم	به	خاطر	مقادیري	مواد	یا	مشتي	
خون	که	به	زمین	ریخته	یا	یک	کالهبرداري	جانانه	به	

زندان	افتاده	باشد.	و	صد	تومني	تنها	زماني	قادر	خواهد	بود	
خودش	را	تا	حدي	بمثابه	مرد	به	اثبات	برساند	که	حتي	

المقدور	در	زندان	بماند	و	ننگ	پرداخت	مهریه	را	به	زني	
که	به	زودي	همسر	دیگري	خواهد	شد	بر	خود	حمل	نکند.	
صد	تومني	براي	آنکه	خودش	را	اثبات	کند	هیچ	ابایي	از	
تشریح	اقتدار	جنسي	خود	و	ناتواني	زن	در	پاسخ	مثبت	

به	درخواست	هاي	مکرر	و	نابهنگام	هم	آغوشي،	به	خود	راه	
نمي	دهد.	و	با	تجربه	ها	نیز	ضمن	برساختن	تصویر	جنسي	
جهت	خودارضایي	از	این	تعاریف،	در	پایان	و	حق	به	جانب	
اذعان	مي	کنند	که	یک	جاي	کار	چنین	زني	مي	لنگیده	و	
یحتمل	پاالنش	کج	بوده	است!	دسته	دومي	از	صد	تومنیها	
هم	هستند	که	گاه	و	بیگاه	با	در	دست	داشتن	کارت	تلفن	

به	سمت	کابین	خیز	بر	مي	دارند	تا	از	زن	و	نامزد	و.	.	.	
خبري	بگیرند.	این	دسته	دوم	هم	به	قول	رایج،	حبس	تلفن	

مي	کشند.	

بند	نسوان	و	هرمنوتیک	عدالت	محور	بند	عادي
جمله	معروفي	است	که	مي	گوید:		»زندان	جاي	مرد	است«.	
بند	نسوان	به	این	دلیل	ناقض	اعتبار	این	جمله	نیست	که	
باید	آنرا	بدین	شکل	تحلیل	نمود:		زندان	جاي	مرد	است،	

درست!	اما	این	لزوماً	بدین	معنا	نیست	که	حق	مرد	تحمل	
زندان	باشد.	در	واقع،	اکثر	قریب	به	اتفاق	زندانیان	معتقدند	

به	ناحق	زنداني	شده	اند.	با	این	وجود،	بعنوان	یک	مرد	
خم	به	ابرو	نمي	آوردند	و	راضي	به	رضاي	خدا،	این	دوران	
را	سپري	مي	کنند.	با	این	وجود،	زناني	که	در	بند	نسوان	
به	سر	مي	برند	دقیقاً	باید	همینجا	باشند	چون	از	تعریف	

رسمي	زن	بودن	تخطي	کرده	اند	و	رسم	اطاعت	و	گوش	به	
فرماني	را	به	جا	نیاورده	اند.	زني	که	سر	و	گوشش	مي	جنبد	
و	مطیع	مردان	خانه	و	قبیله	نبوده	همان	بهتر	که	هر	چه	

زودتر	به	زندگي	ننگینش	پایان	داده	شود.	بنابراین	در	منطق	
مردان	بندهاي	عادي،	زنان	نه	تنها	زنداني	نیستند،	بلکه	به	
سزاي	اعمالشان	رسیده	اند.	اگر	روزن	امیدي	به	عدالت	در	

دستگاه	حقوقي	باشد	همین	اجراي	قانون	مجازات	در	رابطه	
با	زنان	خاطي	است.	چرا	که	اگر	هر	یک	از	این	مردان	نیز	

بدون	کمترین	سر	رشته	حقوقي	و	قضایي	بر	منصب	قضاوت	
نشسته	بود،	صرفا	با	اتکا	به	سنتي	که	میراث	دار	آنست،	بهتر	

از	این	عمل	نمي	کرد.	در	واقع،	خواست	خدا	هم	مجازات	
این	دنیا	و	آن	دنیاي	زن	عاصي	است	)در	سریال	»ستایش«،	

عروس	خانواده	فردوس	بعنوان	زن	شخصیت	منفي	فیلم،	
همچون	تجسم	عفریتگي	در	زندان	تحلیل	مي	شد.	وقتي	

در	سکانسي	دکتر	اعالم	کرد	او	فلج	شده	است،	تمام	یکصد	
و	سي	نفر	آمار	بند،	ایستادند	و	کف	زدند	و	خدا	را	شکر	

نمودند!	همانطور	که	وقتي	ستایش	پسر	زائید	دقایق	طوالني	
کف	زدند	و	به	هم	تبریک	گفتند!!!(

به	نقل	از	سایت	تا	قانون	خانواده	ی	برابر
http:	//www.	fairfamilylaw.	asia
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این مقاله درارتباط با وضعیت زنان درایران و از 
نقطه نظر یک ناظر ذینفع نوشته شده است. ناظر 

از این مقال که نگارنده سالیان سال است تن به 
مهاجرت اجباری از وطن داده است. ازاینروست 

که دستی بر نبض آنی که زندگی هرروزۀ زنان 
هموطنش را رقم میزند ندارد، گرچه همۀ اخبار را 

می خواند و به حرفهای همه وقتی راجع به زنان 
ایرانی حرف بزنند گوش می دهد. ذینفع از این 

رو که زنیت و ایرانی بودنش را ازجمله محورهای 
تعیین کنندۀ وجودیتش می پندارد و هیچگاه 

ازاین منصه های وجودیش دست نشسته است. به 
خاطر این ذینفع دیدن خود روز و شب میگردد، 

کلیک کلیک، روی این سایت فمینیستی و آن 
سایت فمینیستی که بیابد از زبان و نگاه زنان 

ایرانی ای که به خاطر درایران زندگی کردنشان 
حسی بالواسطه ازشرایط دارند، شرح و تفصیلی 

تئوریک/نظری ازاین شرایط را. و همچنین 
درساختارفرهنگی-اجتماعی ای که این ناظر 

درآن بسر می برد و با آن دست به گریبان است 
با این پرسش روبرو می شود که »چه می گذرد 

برزنان ایران؟« و می خواهد پاسخگو باشد نه فقط 
از افق دیدار شخص خودش، بلکه با آگاهی از 

افق دیدارهای دیگر زنان که زندگی هرروزه شان 
بوسیلۀ در ایران زندگی کردنشان نقش می خورد. 

اول	میخواهم	ازعنوانی	که	دردنباله	به	آن	پرداخته	خواهد	
شد	یادی	بکنم.	دراینجا	به	»جنبش	زنان«	اشاره	خواهد	
شد	بدون	اینکه	نگارنده	بر	این	عقیده	باشد	که	در	ایران	

امروز	وجودیتی	که	بشود	برآن	شرایط	الزمۀ	»جنبش	
زنان«	را	اطالق	کرد	پاگرفته	است.	این	گفته	بدیتهن	به	

منظور	انکار	حضور	گستردۀ	زنان	در	خیزشهائی	که	در	طول	
حیات	جمهوری	اسالمی،	و	بخصوص	در	سال	1388،	ایران	

را	درخود	گرفتند	نیست.	این	گفته	همینطور	به	منظور	
نادیده	گرفتن،	و	بی	اهمیت	تلقی	کردن	تالشهای	شجاعانه	

و	تحسین	آفرین	فردی	و	جمعی	زنان	ایرانی	درطول	
ده	های	گذشته	نیست	و	آگاهی	همگان	درمورد	شرایطی	

که	شالوده	ریزی	و	ادامۀ	حیات	جنبشی	برای	زنان	ایران	را	
مشکل	می	کند	فرض	اولیه	تلقی	می	کند.	با	دادن	این	پس	
زمینۀ	اولیه	قصد	دارم	به	این	روبیاورم	که	از	این	جائی	که	

به	ترتیب	باال	برایتان	طرحی	از	آن	به	دست	دادم	من	کمبود	
رادرکجا	می	بینم،	دنبال	چه	چیزی	می	گردم	)که	نمی	یابم(	

و	فکر	می	کنم	چراست	که	اینطورست.	

زنان درایران امروز	در	ابعادی	گسترده	تر	از	همیشه	کار	
می	کنند،	بارزندگی	خودشان	و	در	بسیاری	موارد	فرزندانشان	

را	به	تنهائی	به	دوش	می	کشند.	تحصیالت	درمیان	زنان	
ایران	سطح	باالئی	دارد.	زنان	بخش	مهمی	ازنیروی	کار	
اجتماعی،	درسطوح	مختلف	آن،	هستند.	شخصیت	های	

فمینیست	شناخته	شده	دردنیا	ازحرکات	زنان	فمینیست	
ایران	یاد	می	کنند	و	می	گویند	ما	از	این	حرکت	آموخته	ایم	

و	می	آموزیم.	زنان	درایران	می	خوانند	و	می	نویسید	و	
تقاضای	اصالحات	قانون	طالق،	حق	نگهداری	از	فرزندان،	

حق	برابر	برای	کار	و	زندگی	مستقل	دارند.	درخواست	
اینکه	زنان	باید	حق	انتخاب	پوشش	داشته	باشند	که	

حجاب	نباید	اجباری	باشد	دارند.	مطالعات	تطبیقی	و	میان	
متنی	صورت	می	گیرد	در	مورد	این	یا	آن	نظریۀ	این	یا	آن	
فمینیست	اروپایی	و	آمریکایی	و	امکان	اعمال	آن	نظرات	

بر	شرایط	مشخص	وضعیت	زنان	ایران.	مدارامنشی	تشویق	

پریسا	اسودی

دیدگاه

خشمزنانایرانی
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مادران	داغدار«	داریم	و	»مادران	صلح«.	من	می	خوانم	و	
می	بینم	که	ما	زنان	ایران،	صبر	می	کنیم،	منطق	به	خرج	

می	دهیم،	نفرین	می	کنیم	بعضی	وقتها	زیر	لبی،	گالیه	نامۀ	
تلخ	می	نویسم	به	مقامات	مسئول.	قلم	ظریف	و	فهمیدۀ	

زنانه	مان	به	شعر	و	نثر	و	و	با	تصویر	و	آوای	موزون	به	انواع	
مختلف	می	گوید	که	که	می	فهمیم	داریم	تحقیر	ولگد	مال	

می	شویم.	بیشتر	ازهرچیزی	داریم	برای	خودمان	گریه	
می	کنیم.	گریه	هم	دارد.	منهم	با	تصور	زندگی	خیلی	

اززنان	ایرانی	امروز	گریه	می	کنم.	فقط	تصورش	مرا	به	گریه	
می	اندازد	ببین	زندگی	کردنش	دیگر	چه	تالشی	باید	باشد.	

پس زمینۀ حقوقی و مدنی	حضور	زنان	در	جامعه	اما	
سلسلۀ	ای	از	قوانین	و	سنت	های	اجتماعی	است	که	به	هیچ	

ترتیبی	تالشها	و	نیازهای	زنان	را	به	رسمیت	نشناخته،	
تایید	نکرده	بلکه	تنبیهش	می	کند.	صداهائی	درموردزنان	

ایران	امروز	به	شرح	زیر	می	گویند:		آیت	اهلل	چنان	می	گوید	
چاک	سینۀ	زنان	ارتباط	با	زلزله	دارد.	آیت	اهلل	بهمان	

می	گوید	باید	دید	نقش	پوشش	آن	زنانی	که	مورد	تجاوز	
دسته	جمعی	قرار	گرفتند	در	این	اتفاق	چه	بوده	است.	

خانمی	عفیفه	و	محجبه	روی	صفحه	تلویزیون	راجع	به	اینکه	
بچه	مان	چه	سرنوشتی	پیدا	می	کند	اگر	ما	با	شوهرمان	روز	

پنجشنبه	عشقبازی	کرده	باشیم،	به	جای	دوشنبه	مثال،	
حرف	میزند.	دوباره	روی	صفحه	تلویزیون	خانم	محجبۀ	

دیگری	به	مردی	که	او	دارد	در	مورد	اینکه	چطور	شد	که	

شده	و	به	رسمیت	شناسی	حقوق	مدنی	خواسته	می	شود.	
از	خشونت	پرهیز	داده	شده	و	به	رسمیت	شناسی	محدودۀ	

خصوصی	زندگی	آحاد	جامعه	بخصوص	زنان	به	وسیلۀ	
دولت	درخواست	می	شود.	درمورد	دستاوردهای	اجتماعی	
شخصیت	های	برجستۀ	زن	در	تاریخ	کشورما	کتاب	نوشته	
می	شود.	تاریخ	جنبش	و	وضعیت	زنان	در	ده	های	گذشته،	
بخصوص	پیش	و	هنگام	انقالب	اسالمی	تحلیل	می	شود	و	

نقش	گروه	های	اسالمی،	ملی	مذهبی	و	چپ	را	در	فرافکنی	
نمادهای	زن	و	زن	مبارز	نقد	و	تفسیر	می	شود.	با	طرفداران	

قانونی	شدن	صیغه	و	چند	همسری	مباحثه	می	شود.	

درطول چندین سال گذشته	یک	بانوی	ایرانی	داشتیم	
برندۀ	جایزۀ	نوبل	صلح.	حرکتی	داشتیم	تحت	عنوان	

»کمپین	برای	یک	میلیون	امضا«	که	حرکتی	بود	براساس	
گرته	برداری	از	تاکتیکی	که	زنان	مراکشی	از	آن	استفاده	

کرده	بودند	برای	احقاق	حقوق	مدنی	زنان.	کرور	کرور	زن	
داشتیم	که	وکیل	هستند	و	روزنامه	نگار	و	فعال	حقوق	بشر	

و	نویسنده	و	فیلم	ساز	و	هنرپیشه	و	دانشجو	و	تظاهرات	
خیابانی	کننده	که	هی	به	زندان	رفتند	و	به	اشکال	مختلف	

از	»وکیل	بودن«	از	»نویسنده	بودن،	از	»آدم	بودن«،	از	
»در	وطنشان	زندگی	کردن«،	از	»غرور	و	حمیت	فردی	و	

اجتماعی	داشتن«	به	حکم	دادگاه	محروم	شدند	و	می	شوند	
برای	یک	مقدار	سال	معین.	شالق	می	خورند	و	شکنجه	

می	شوند	و	بهشان	تجاوز	می	شود	و	کشته	می	شوند.	»گروه	
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سه	زن	گرفت	مصاحبه	می	کند	می	گوید	که	خوب	خانم	اول	
شما	»اشکال	پزشکی«	داشتند	دومی	چی؟	انگاری	قبول	دارد	

که	»اشکال	پزشکی«	را	که	خوب	البته	بله	دیگه.	

و برای ناظر ذینفعی	که	من	باشم	که	این	همه	را	با	هم	
می	شنود	و	راجع	بهشان	فکر	می	کند	عدم	تعادل	بزرگی	بین	

واقعیت	زندگی	زنان	ایرانی	و	قواعد	و	شرایط	تحمیل	شده	
که	ازطریق	انواع	مختلف	تریبون	های	دولتی	و	سنتی	ابراز	
می	شوند	وجود	دارد.	و	یک	چیز	زیادی	کم	است.	برای	من	
این	کمبود،	نبود	صدای	واکنش	زن	ایرانی	به	وضع	و	حال	
خودش	است.	صدای	گذار	کردن	زن	ایرانی	از	فقط	توصیف	
کردن	خودش	است.	صدای	زن	ایرانی	امروزکه	داشته	باشد	
خودش	خودش	را	تعریف	بکند.	برای	جنبش	خودش	حدود	
و	خطوط	و	خواسته	و	آرزو	به	تدوین	آورد	و	آن	را	با	دیگران	
قسمت	کند.	با	دیگر	محورهای	نابرابری	اجتماعی	مثل	طبقه	
و	حقوق	اقلیت	ها	و	دیگر	مسائل	درگیر	شده	و	ارتباط	خود	با	
آن	و	نحوۀ	این	ارتباط	را	به	تصویر	بکشد	و	خودش	را	دراین	

رابطه	چالش	کند.	این	صدا	چندگانه	خواهد	بود.	باید	هم	
باشد.	از	مهمترین	گونه	هائی	که	معلوم	است	این	صدا	خواهد	

داشت	گونۀ	پایه	گرفته	از	و	آشتی	با	بنیادهای	اسالمی	و	
گونه	ای	دیگر	پایه	گرفته	از	نوشتار	وتئوریهائی	مدرن	تر	و	به	

درجات	و	از	زوایای	مختلف	غیر)ضد(	اسالمی.	

من در اینجا به	گونۀ	اسالمی	این	صدا	به	خاطر	عدم	
تعلق	شخصیم	به	بنیان	آن،	که	باعث	نشده	تا	حد	امکان	
درموردش	اطالعات	به	دست	نیاورم،	نخواهم	پرداخت	و	

امیدوارم	بتوانم	درآینده	این	مهم	را	مطلب	نوشته	ای	دیگر	
کنم.	

اما آن دیگر صدا. درطول	چندین	و	چند	سال	گذشته	
اکثریت	قریب	به	اتفاق	نوشته	های	مربوط	به	جنبش	زنان	بر	
محور	حقوق	زنان	و	درخواستهای	آنان	درچارچوب	»جامعۀ	

مدنی«	استوارند.	باوجودی	که	این	نوشته	ها	تقاضای	زنان	را،	
دریک	محدودۀ	مشخص،	جمع	بندی	می	کنند	اما	درآنها	به	
این	ساختار	جادوئی،	جامعه	مدنی،	به	عنوان	آغاز	و	انجام،	
تکیه	می	شود	تا	خواننده	در	کنار	نویسندۀ	متن	به	راه	حلی	
رسیده	باشد	برای	رسیدن	به	برابری	حقوق	زنان	و	مردان.	
این	بدیهتن	کافی	نیست.	از	یک	جانب	کافی	نیست	چرا	
که	این	چارچوب	»جامعۀ	مدنی«،	به	عنوان	یک	ساختار،	
از	جانب	دستگاه	قدرت	که	رویاروئی	با	آن	برای	به	دست	
آوردن	حق	زنان	نه	تنها	اجتناب	ناپذیر	نیست	بلکه	اصال	

هدف	است	به	رسمیت	شناخته	نشده	است	تا	از	طریق	آن	
امکان	دیالوگی	فراهم	آید	)دیالوگ	که	جای	خود	کتک	و	
زندان	و	ممنوع	القلم	شدن	و	ممنوع	الزندگی	کردن	و	از	

اینگونه	عواقب	به	بار	آورده	است(.	بنابراین	دستیازی	به	آن	
اگر	که	فقط	استراتژی	ای	مربوط	به	زمان	خاصی	بوده	است	
باید	مورد	بازنگری	قرار	گیرد.	ازجانب	دیگر	ولی	که	بیشتر	

به	مطلب	این	مقاله	مربوط	است	بنظر	می	رسد	مرکزی	

کردن	»جامعه	مدنی	و	خواسته	های	آن«	جایگزینی	شده	
برای	ابداع،	پایه	گذاری	و	گسترش	مفاهیم	بنیادین	فلسفی	و	

نظری	درمورد	زنان،	زنان	ایران،	و	جنبش	آنها.	

به نظر این نگارنده،	تاریخ	حرکت	زنان	ایران	در	طول	
صدواندی	سال	گذشته	که	تا	حال	حاضر	هم	ادامه	دارد،	
باوجود	انواع	مختلف	حرکتهای	فردی	و	جمعی،	موفق	به	

ایجاد	نگرشی	تاریخمند	و	مدون	از	خود	و	شرایط	جامعه	اش	
نشده	است	تا	براساس	آن	در	زمان	خودش	با	دیگر	صداهائی	
که	درموردش	نظریه	و	تئوری	به	دست	میدهند	)که	خیلی	

هم	زیادند(	خط	بندی	کند	و	درعین	حال	برای	زنان	
آینده	ردپائی	از	خود	باقی	بگذارد.	)بازهم	تائید	می	کنم	

که	به	این	واقفم	که	این	تئوریها،	نظریه	ها،	تاریخها،	نقطه	
نظرها	اگر	بودند	و	باشند	از	یک	نوع	نمی	بودند	و	نیستند	
و	نخواهند	بود(.	این	کمبود	همیاره	ای	تعیین	کننده	در	
به	گروگان	گرفته	شدن	حرکت	زنان	در	زمانهای	مختلف	
به	اشکال	مختلف	به	وسیلۀ	نیروهای	مختلف	بوده	است.	

به	گمان	من	مسئلۀ	حجاب	و	برداشتن	و	گذاشتن	اجباری	
آن	نمونه	تاریخی	است	که	این	کمبود	را	منظر	می	دهد.	
البته	روشن	هست	که	حتی	وجود	این	تئوریها،	نظریه	ها	
و	غیره	نمی	تواند	تضمینی	برای	گسترش	و	وفاداری	به	

مفاهیم	حمایت	کننده	از	زنان	در	چارچوب	دیگر	حرکات	و	
جنبش	های	تاریخی	ای	که	جنبش	زنان	نیستند	ولی	زنها	

هم	درآن	حضور	داشتند	و	دارند	و	ازان	تاثیر	گرفته	اند،	مثل	

 درطول چندین و چند سال 
گذشته اکثریت قریب به اتفاق 

نوشته های مربوط به جنبش 
زنان بر محور حقوق زنان و 

درخواستهای آنان درچارچوب 
»جامعۀ مدنی« استوارند. باوجودی 

که این نوشته ها تقاضای زنان 
را، دریک محدودۀ مشخص، جمع 
بندی می کنند اما درآنها به این 
ساختار جادوئی، جامعه مدنی، به 

عنوان آغاز و انجام، تکیه می شود 
تا خواننده در کنار نویسندۀ متن 

به راه حلی رسیده باشد برای 
رسیدن به برابری حقوق زنان و 

مردان. این بدیهتن کافی نیست.
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انقالب	مشروطه،	مثل	انقالب	بهمن	1357،	مثل	حرکات	
اعتراضی	سال	1388،	نیست.	به	بیان	دیگر	به	وجود	آمدن	
چنین	بنیان	تئوری/نظری	ای	شرط	الزم	اما	ناکافی	برای	

پایه	گیری	جنبش	زنان	است.	

امروز، بخصوص برای زنانی	که	دردوران	حضور	جمهوری	
اسالمی	ازکودکی	به	بزرگسالی	گذار	کرده	اند،	ازمهمترین	
مسائلی	که	حرکت	برای	پایه	گذاری	و	گسترش	مفاهیم	
بنیادی	نئوریک	و	نظری	درمورد	وجودیت	زن	و	جنبش	

زنان	ایران	باید	با	آن	سرشاخ	شود	نگرش	اجتماعی،	سنتی	
و	قانون	شدۀ	برخاسته	از	مفاهیم	اسالمی	است.	مقوله	های	
مهم	و	بنیادینی	مثل	زن،	مادر،	منصه	های	حضور	جنسی	
زنان	درجامعه	و	حجاب	از	مقوله	هائی	هستند	که	درگیر	
شدن	با	آن	ازدیدگاه	من	ضروری	و	اجتناب	ناپذیر	است.	

این	ضرورت	نشات	گرفته	از	گرایش	یا	عدم	گرایش	و	باور	به	
مذهب	نیست	بلکه	ازاین	واقعیت	ناشی	می	شود	که	گفتمان	
اسالمی	مربوط	به	زن	درتمامی	سطوح	و	گوشه	ها	و	درزهای	
وجودی	زنان	ایرانی،	با	اتکا	به	ساختارهای	قدرت	دولتی	و	
فرادولتی	حضور	خود	را	اعمال	می	کند.	این	گفتمان	نمائی	

گسترده	از	زن	و	مادر	را	درافکنده	و	آن	را	از	راههای	مختلف	
اشاعه	می	دهد.	بر	اساس	داده	هائی	که	به	گفتۀ	شیخ	فقید	

شجاع،	آیت	اهلل	منتظری،	غیرقابل	تغییرند	برای	وجود	
زنان	حدود	تعیین	میکند.	این	گفتمان	جنیسیت	زن	را	

تعریف	کرده	و	وجوه	مختلف	حضورآن	را	نامگذاری	می	کند.	
به	خاطر	این	حضور	بنیادی	و	همه	جا	حاضر	است	که	

سرشاخ	نشدن	با	آن	و	واگذار	کردنش	به	محدودۀ	»انتخاب	
شخصی«،	نه	تنها	محدودیتی	برای	اعمال	این	بینش	ها	و	
قوانین	ایجاد	نمی	کند	بلکه	آلترناتیوی	که	بر	آن	اساس	با	
این	بینش	ها	رویاروئی	صورت	بگیرد	هم	ایجاد	نمی	شود	و	
درنتیجه	خالئی	به	جا	می	ماند	که	می	تواند	با	گمگشتگی	و	
یاسی	عمیق	و	حتی	داده	هائی	مخرب	پر	شود.	به	انگار	من	

عکس	العمل	زنان	جوان	شهرنشین	درایران	که	از	طریق	
پوشش	خود	از	نظم	اجتماعی	اسالمی	سرپیچی	می	کنند	به	
عنوان	مثالی	دراین	مورد	صادق	است.	روشن	شدن	پایه	های	

نظری	جنبش	زنان	درمورد	مقولۀ	حجاب	می	تواند	امکان	
فراهم	آورد	تا	این	حرکت	زنان	جوان	که	به	نظر	میرسد	به	
طور	خودجوش	دامنۀ	گسترده	ای	دارد	به	خاطر	خشم	و	

ردکردنی	که	در	حال	ابراز	آن	است	جدی	گرفته	شود.	شاید	
حتی	امکان	پذیر	شود	که	این	حرکت	خود	جوش	نقشی	
سازمان	یافته	به	خود	گیرد	و	برای	خودش،	به	خصوص	
با	توجه	به	بهائی	که	بهرحال	به	خاطر	این	کار	میدهد،	

انجامی	هرچند	مرحله	ای	و	نه	غائی	تصور	کند.	

بر میگردم به آغاز مقاله	و	گفته	ام	که	به	گمان	من	
درایران	امروز	»جنبش«	زنان	نداریم.	عدم	وجود	اندامی	از	

چالش	ها	و	زایش	های	تئوریک/نظری	زن	مرکز،	که	به	دیگر	
دوگانگی	ها	و	تضاد	های	اجتماعی	و	به	هم	سائیدگی	های	

الیه	های	ماشین	قدرت	از	منظر	زنیت	بپردازند	از	مهمترین	

نکاتی	است	که	بر	اساس	آن	من	چنین	باوری	دارم.	این	
آنی	است	که	گفتم	دنبالش	می	گردم	و	نمی	یابم.	از	لحاظ	

عملی	هم،	از	نقطه	نظر	مِن	ناظر،	این	واقعیت	کنونی	زندگی	
زنان	در	ایران	است	که	امکان	برای	سازماندهی	حرکت	

اجتماعی	زن	مرکز	بسیار	محدود	است	و	نیروئی	که	بتواند	
این	سازماندهی	را	صورت	دهد	وجود	ندارد.	و	این	مسئله	ای	

است	که	درک	آن	باید	راه	را	برای	بازنگری	به	حرکات	
محوری	ای	که	درطول	دهۀ	اخیرنماد	جنبش	زنان	شده	اند	

)مثل	کمپین	یک	میلیون	امضا(	و	طراحی	پروژه	هایی	جدید	
و	متناسب	با	شرایط	حال	امروز	باز	کند.	این	را	هم	بگویم	که	
ازنظر	من	روشن	است	که	راه	رسیدن	به	شرایط	اجتماعی	ای	

که	نیازهای	زنان	ایران	را	پاسخگو	باشد	راهی	دراز	و	
دشوارست.	جنبش	زنان	هم	با	طرح	اندازی	تئوریک/نظری	
یکدفعه	کرور	کرور	همیار	و	همکار	به	هم	نخواهد	زد.	اما	

بررسی	فرایند	تاریخی	شکل	یابی	جنبش	های	اجتماعی	این	
را	به	من	می	گوید	که	کوشش	برای	دست	و	پنجه	نرم	کردن	

فکری	درمورد	بنیانهای	شرایط	وقیحانه	نابرابر	اجتماعی-
مثل	شرایط	امروز	زنان	ایران-	ردپائی	ازخود	به	جا	خواهد	
گذاشت	که	ادامۀ	راه	را	برای	همزمان	ها	و	آیندگان	آسانتر	
خواهد	کرد.	و	این	به	خصوص	درمورد	زنان	و	جنبش	آنها	

درکل	و	زنان	ایران	بطور	مشخص	واقعیت	دارد.	

زنان ایران امروز،	با	توجه	به	تجربۀ	زندۀ	زندگی	در	و	
رویاروئی	با	نظام	والیت	فقیه،	وبا	توجه	به	تالش	عظیم	و	

درخشان	اجتماعی	خودشان،	برای	ایجاد	این	مجموعه	فکری	
دستمایه	ای	غنی	دارند.	از	ویژگیهایی	که	بطور	بالقوۀ	به	

تفکر	زن	ایرانی	امروز	جنبه	رادیکال	می	دهد	نداشتن	پس	
زمینۀ«	آکادمیک«	سنتی	)به	آن	طریقی	که	دردنیای	غرب	

امروز	وجودیت	دارد(	است	که	می	تواند	به	آن	افقی	باز	و	
زبانی	موثر	بدهد.	آگاهی	عمیق	و	گسترده	درمورد	ناعادالنه	
بودن	شرایط	زنان،	احساس	نیاز	فوری	به	تغییر	این	شرایط	

وقتی	با	خشم	و	عصیان	برعلیه	این	شرایط	تلفیق	شود	
راهگشای	تالش	فکری	ای	بزرگ	برای	حرکتی	بزرگ	خواهد	

بود.	
مهرماه	1390

 کوشش برای دست و پنجه نرم 
کردن فکری درمورد بنیانهای شرایط 

وقیحانه نابرابر اجتماعی-مثل شرایط 
امروز زنان ایران- ردپائی ازخود 

به جا خواهد گذاشت که ادامۀ راه را 
برای همزمان ها و آیندگان آسانتر 

خواهد کرد.



50 
 73

/7
ره2

شما
ن، 

ی ز
آوا

چندی پیش خانم نوشین احمدی خراسانی 
به بهانه ی »پیشنهاد ایجاد جبهه ضد جنگ 

در جنبش زنان«، دعوتی برای همبستگی 
جنبش های زنان منطقه ی خاورمیانه علیه 

نظامی گری داخلی و خارجی، که به قلم من 
در سال 2010 منتشر شده بود، را با ارائه ی 

»بحث هایی در مورد ضرورت تولید گفتمانی 
جدید برای پیشبرد استقالل در عرصه ی 

دیپلماسی بین المللی جنبش های اجتماعی” 
نقد کرده، مسائل و پرسش هایی را طرح کرده 

بود که بی فایده ندیدم نظرم را از منظر یک 
فعال کسب حقوق زنان و یک سوسیالیست 

فمینیست مستقل، بیان کنم.
درنوشته	ام	)1(	پیشنهاد	داده	بودم:	»...	تنها	با	همدستی	

شفاف	و	علنی	زنان	مبارز	و	برابری	طلب،	شفاف	و	مستقل	
از	قدرت	های	داخلی	و	خارجی	است	که	می	توان	در	چالش	

با	خشونت	نظامی	و	نظامی	گری	در	کشورهای	منطقه	از	
صلح،	برابری	و	آزادی	سخن	گفت.	جنبش	های	اجتماعی	و	
به	ویژه	جنبش	های	زنان	می	توانند	با	ابتکار	عمل	در	برابر	

رشد	نظامی	گری	در	منطقه	مبارزه	ای	دامنه	دار	را	پی	گیرند	
و	نشان	دهند	که	که	مسائل	مردمان	کشورهای	ما	تنها	به	
دست	خود	آنان	حل	می	شود.	زنان	می	توانند	در	پروسه	ی	

همبستگی	علیه	نظامی	گری	و	ارتجاع	محلی	نشان	دهند	که	
راهکارهای	»زنانه«	برای	بهبود	زندگی	و	حل	مسائل	منطقه	
از	افغانستان	تا	اسراییل،	راهکارهایی	انسانی،	سکوالر،	عملی	
و	صلح	جویانه	هستند	و	عدم	توجه	به	آنها	محیط	زیست،	

ارتقا	و	بقای	جوامع	ما	را	تهدید	می	کند.«
از هنگام نگارش آن	مطلب	تا	کنون	فرصت	دست	داد	
تا	با	بسیاری	فعالین	جنبش	زنان	ایرانی،	مصری،	تونسی،	
عراقی،	ترک،	افغانی	و...	بحث	و	گفتگو	کنم	و	دریافتم	که	

چنین	حرکتی	مد	نظر	آن	ها	هم	هست	و	این	ضرورت	بدیهی	
درک	شده	که	جنبشهای	زنان	باید	نیروی	خود	را،	مستقل	
از	دولت	های	ملّی	و	خارجی،	حول	خواست	های	مشخص	
خود	سازمان	داده	و	همبسته	کنند.	این	کنشگران	البته	

آگاهند	که	دولت	های	منطقه	و	نیروهای	نظامی	خارجی	هم	
پیمانی	زنان	علیه	نظامی	گری	را	به	نفع	خود	نمی	دانند	و	
با	آن	مقابله	می	کنند.	دولت	ها	در	ایجاد	مانع	برای	تشکیل	

شبکه	ایی	که	نگاهش	را	از	»باال	و	بیرون«	به	»خود	و	درون«	
معطوف	کند	هم	پیمان	هستند!	این	شبکه	ی	همبستگی	

سراسری	باالخره	به	جبر	ضرورت	و	تحوالت	منطقه،	در	عمل	
تحقق	خواهد	یافت.	)منظورم	از	»باال	و	بیرون«	نگاه	معطوف	

به	حاکمیت	های	داخلی	و	دولت	های	خارجی،	و«خود	و	
درون«	نگاه	معطوف	به	زنان	کشور	خود	و	نیروهای	اجتماعی	

منطقه	ایی	است(.

ابهامات	و	تناقض	ها
در	یادداشت	خانم	خراسانی	ابهامات	و	تناقض	هایی	سرگردان	

کننده	وجود	دارد،	هم	در	طرح	مسائل،	هم	در	نتیجه	
گیری	و	جمع	بندی.	در	یک	خوانش	می	توان	برداشت	کرد	

که	چون	گفتمان	کالسیک	ضدامپریالیسم	چیزی	بیش	
از	»شعار	ضدیت	و	دشمنی	با	امپریالیسم	و	تمدن	غرب«	
نیست،	کارایی	ندارد	و	مانعی	بر	سر	اتخاذ	سیاست	های	
مناسب	دیپلماتیک	و	انتخاب	»امکانات	و	فرصت	های	

خارجی«	برای	جنبش	های	اجتماعی	است،	پس	باید	بدون	

فرضیاتنادرست،
نتیجهگیریهایبیپایه

دیدگاه

شعله ایرانی
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توجه	به	تاریخ	و	عملکرد	امروزین	کشورهایی	که	در	ادبیات	
سیاسی	»امپریالیست«	خوانده	می	شوند،	با	آن	ها	از	موضع	
جنبش	های	اجتماعی،	وارد	مناسبات	دیپلماتیک	شد.	)در	
مورد	»امپریالیسم«	اخیرن	چند	مطلب	ارزشمند	و	مستند	

در	رسانه	ها	از	جمله	سایت	اخبار	امروز	منتشر	شده	که	
روشنگر	است.(

در	خوانش	دیگرمی	توان	برداشت	کرد	که	مداخله	
نظامی	نیروهایی	که	به	زعم	خانم	خراسانی	در	گذشته	
امپریالیست	بودند،	با	همکاری	جنبش	های	اجتماعی	

داخلی	امری	موثر	است.	نمونه	بارز	آن	لیبی	است.	نامی	از	
رویدادهای	دیگر	و	انتخاب	های	مردم	مصر	و	تونس	برده	
نمی	شود.	»امروزه	جنبش	های	اجتماعی	تالش	می	کنند	

در	رقابت	و	تفاوت	منافع	میان	کشورهای	گوناگون،	با	
هوشیاری	از	امکانات	و	فرصت	های	جهانی	بهره	ببرند.«	
و	برای	اثبات	این	نظر	هم	از	نمونه	ی	روابط	جنبش	هایی	
چون	حزب	اهلل	لبنان	و	یا	شورشیان	لیبی،	با	دولت	هایی	

چون	ایران	و	آمریکا	نام	برده	می	شود	و	این	شبهه	به	وجود	
می	آید	که	گویا	منظور	این	است	که	این	مدل	ها	می	توانند	
الگویی	مناسب	برای	جنبش	اجتماعی	کنونی	ایران	در	پایه	
ریزی	روابط	مشابه	با	دولت	هایی	چون	ایاالت	متحده	و	اروپا	

و	اسراییل	باشند.
سپس	با	تکیه	به	اظهارات	ضد	و	نقیض	و	کم	بهره	از	
استدالل،	ادعا	می	شود	که	افشاگری	محض	خارج	از	

کشوری	ها	بروز	جنگ	و	مداخله	نظامی	را	ممکن	می	کند.	
از	این	روی	از	منظر	خانم	خراسانی	آنان	که	طی	این	سال	ها	
نقش	افشاگرانه	علیه	سیاست	های	جمهوری	اسالمی	ایران	

داشته	اند،	گناهکار	و	زمینه	سازان	جنگ	افروزی	علیه	ایران	
شناخته	می	شوند.	سپس	پرسش	می	شود	که	با	توجه	به	
پیشنهاد	مطرح	شده	حول	همبستگی	منطقه	ایی	زنان،	

چگونه	جنبش	زنان	می	تواند	به	زعم	ایشان	در	سایه	
»افشاگری	محض«	در	خارج	ایران	از	یک	سو	و	»افسون	

زدایی«	پدید	آمده	درجهان	از	سوی	دیگر،	علیه	نظامی	گری،	
جبهه	ای	واحد	و	آرمانی	تشکیل	دهد.	

دردورانی به سر می بریم	که	جهان	گرفتار	بحران	های	
کم	سابقه	ی	اقتصادی	و	اجتماعی	است.	نظام	اقتصادی	

اتحادیه	اروپا	و	ایاالت	متحده	مورد	تهدید	جدی	قرار	گرفته	
و	چاره	ایی	جز	یافتن	راه	حل	های	اضطراری	ندارند.	کشور	
ما	بخشی	از	جهانی	است	که	صاحبان	قدرت	»راه	حل«	
نظامی	را	تحت	عنوان	»کمک	های	جهانی	برای	برقراری	

دمکراسی«	بازاریابی	می	کنند.	منطقه	ی	ما	عالوه	بر	سهم	
خود	از	بحران	اقتصادی	در	نظام	اقتصادی	جهانی،	دستخوش	
حمالت	نظامی	و	عواقب	مرگبار	آن،	انقالب	ها	و	سرکوب	های	
خشن	برای	فرمانبردار	کردن	مردم	است.	در	چنین	شرایطی،	

اظهار	نظر	در	مورد	مسائلی	که	خانم	خراسانی	در	مطلبش	
به	آن	پرداخته،	دقت	و	وسواس	بیشتری	از	آنچه	در	

مطلب	منتشر	شده	توسط	ایشان	دیده	می	شود،	می	طلبد.	

ماجراجویی	های	نیروهای	مترّصد	تصاحب	انحصاری	قدرت	
سیاسی	در	ایران	به	واسطه	ی	ساخت	و	پاخت	پشت	پرده	بر	
سر	منافع	مردم	و	تشویق	دخالت	دولت	هایی	که	در	اشغال	
کشورهای	همسایه	ی	ما	همچون	دخالت	تاریخی	در	کشور	

ما	معّرف	حضور	هر	ایرانی	هستند،	قاعدتن	باید	نیروهای	
معتقد	به	اصل	استقالل	و	تامین	منافع	همه	ی	ملت	ها	و	

اقوام	ساکن	ایران	را	بیش	از	پیش	حساس	کند.

نگاه	معطوف	به	باال	و	جنبش	زنان
خانم	خراسانی	در	بحثی	که	ارائه	کرده	چنین	می	نویسد:	هر	
جنبش	اجتماعی،	از	جمله	جنبش	زنان،	به	مانند	یک	دولت	

مستقر،	نیازمند	یک	»سیاست	خارجی	مستقل«	است.	
این	نظر	که	در	دنباله	ی	احکام	بخش	اول	مقاله	و	ترسیم	
جهانی	ساده	شده	و	غیرواقعی	عرضه	می	شود،	در	مضمون	
متناقض	است.	جایگاه	جنبش	زنان	با	دولت	یکی	نیست.	
زیرا	که	آنها	از	دو	جنس	ناهمگونند.	در	دو	سوی	ترازوی	

قدرت	اند	و	در	نتیجه	صاحب	و	ابزارها	و	تاکتیک	های	
متفاوت،	گاه	متضاد.	جنبش	زنان،	به	ویژه	در	کشورهای	
همسان	ایران،	ماهیتن	اپوزیسیون	دولت	هاست.	نه	به	این	

معنا	که	جنبش	زنان	و	یا	سازمان	های	زنان	وظیفه	ی	ایفای	
نقش	اپوزیسیون	سیاسی	و	یا	سازماندهی	آن	را	دارند	و	یا	

قرار	است	دولتی	سرنگون	کنند	یا	بر	سر	کار	نگه	دارند	و	یا	
ندارند،	بلکه	چون	همواره	خواسته	هایی	را	طرح	می	کنند	

که	حتی	دمکراتیک	ترین	دولت	ها،	آن	ها	را	با	اما	و	اگرهایی	
منطبق	با	الزامات	و	منفعت	شان	می	پذیرند.	کار	جنبش	
زنان	تحمیل	خواسته	های	عموم	زنان	به	دولت	هاست.	

فمینیست	ها	پا	را	از	این	هم	فراتر	می	گذارند	و	با	اساس	
رابطه	ی	قدرت	و	جامعه	ی	مبتنی	بر	سلسله	مراتب،	نه	فقط	
دولت	ها	بلکه	جامعه	ی	مردساالر	را	نیز	به	چالش	می	کشند.	

جنبش زنان در کلیت خود،	ماهیتی	پراگماتیستی	
دارد.	برای	جابه	جایی	دولت	ها	به	راه	نمی	افتد.	از	نیاز	
زنان	به	کسب	حقوق	برابر	به	راه	می	افتد.	خودجوش	

است	نه	از	باال	تعبیه	شده.	دولت	های	توتالیتر	با	چنین	
جنبش	هایی	سر	جنگ	دارند	چون	مطالباتش	ساختار	

نظامی	را	نشانه	می	گیرد	که	چنین	دولت	هایی	خود	را	بر	
مبنای	آن	به	جوامع	تحمیل	می	کنند.	مخاطب	جنبش	
زنان	افکارعمومی	بومی	و	جهانی	است.	چنین	جنبشی	

خواسته	هایش	را	با	آموزش	و	فراهم	آوردن	شرایط	
خودسازماندهی	زنان	به	میان	عموم	مردم	می	برد	تا	با	
ارتقای	فرهنگ	و	توانمند	کردن	آنان،	بر	وزنه	ی	نیروی	

خود	برای	افزایش	و	کانونی	کردن	فشار،	بیافزاید.	جنبش	و	
سازمان	های	درون	آن	پایه	های	مشارکت	زنان	در	عرصه	ی	
زندگی	اجتماعی	را	گسترش	می	دهند.	این	که	زنان	آگاه	
شده	به	تبع	تعلقات	و	منافع	طبقاتی	شان	کدام	سمت	و	

سوی	سیاسی	را	بر	می	گزینند	موضوٍع	جنبش	زنان	نیست.	
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زنی	که	می	آموزد	برای	شأن	و	کرامت	خود	به	مثابه	انسان	
برابر	بجنگد	بی	شک	برای	احقاق	حقوق	دیگرش	نیز	راه	

اعتراض	را	برخواهد	گزید.	جنبش	زنان	برای	خواست	هایش	
با	دولت	ها	هم	مذاکره	می	کند،	البی	می	کند،	سبک	و	

سنگین	می	کند،	تظاهرات	و	تحّصن	می	کند،	مبارزه	می	کند	
و	استراتژی	های	مختلف	به	کار	می	برد.	از	شیوه	های	علنی	

و	شفاف	استفاده	می	کند.	اگر	الزم	باشد	ائتالف	کند،	
جنبش	های	اجتماعی	مستقل	دیگر	را	بر	می	گزیند.	

بدیهی	است	که	در	بسیاری	کشورهای	پارلمانتاریستی	با	
حداقل	مناسبات	دمکراتیک،	این	امکان	به	وجود	می	آید	که	
کسانی	از	جنبش	زنان،	برای	تحقق	رفرم	هایی	که	به	آن	باور	
دارند	به	همکاری	و	حتی	مشارکت	در	دولت	روی	می	آورند.	

اما	حتی	همین	نیروها	هم	اعتراف	دارند	که	بدون	فشار	
مبارزات	جنبش	زنان	از	پایین	هیچ	کدام	از	رفرم	های	مثبت	
برای	زنان	متحقق	نمی	شود.	نمونه	ی	موفق	جنبش	زنان	در	

سوئد	که	توانسته	بیشترین	خواسته	های	زنان	را	به	قانون	
گذاران	تحمیل	کند	گویای	این	واقعیت	است.	

در تاریخ مبارزات زنان، تنها مسئله ایی که ذات 
مبارزه گر و وفاداری جنبش زنان به منافع اکثریت 

زنان را تضمین کرده، استقاللش از مراجع قدرت 
است. فرق نمی کند که مراجع قدرت حاکمان امروز 

باشند یا فردا، بومی  باشند یا خارجی. بزرگترین 
دشمن هر جنبش اجتماعی فساد است. فساد روح 
جنبش را مثل خوره می خورد و آنرا از درون تهی 
می کند. جنبشی که نگاهش را به قدرت بدوزد، از 
ماهیت آلترناتیو و بسیج گری حول خواسته هایی 

که موظف به پیگری شان است باز می ماند و به آلت 
دست مراجع قدرت تبدیل می شود. مهم تر این که 
مخاطبان خود را سرخورده و کنشگران را به پیچ و 

مهره ی ساختار قدرت تبدیل می کند.
با این توضیحات می خواهم	به	پاسخ		این	پرسش	برسم	
که	آیا	جنبش	زنان	ایران	به	»سیاست	خارجی	مستقل«	

خود	نیاز	دارد	یا	نه.	سیاست	خارجی	جنبش	زنان،	به	ویژه	
در	شرایط	خاص	کشور	و	منطقه	ی	ما،	تنها	در	ارتباطش	
با	جنبش	های	از	جنس	خود	معنا	می	یابد	نه	در	رابطه	با	

سردمداران	»این	کشور	و	آن	کشور«	و	نهادهای	وابسته	به	
آن.	

به همین دلیل هر نوع ورود به عرصه ی روابط 
دیپلماتیک با دولت های دیگر، گذشته از پیچیده 

و کارشناسی بودن این حوزه ها – که خود بحث 
مهمی است- ، در چارچوب کار جنبش زنان نیست. 

ممکن	است	که	خانم	خراسانی	بگویند	این	حرف	ها	
»آرمانی«	کردن	جنبش	زنان	است.	در	آن	صورت	باید	گفت	
که	نمی	توان	به	نام	آرمان	زدایی	به	منظور	افزایش	کارآیی،	
جنبش	های	اجتماعی	را	از	ماهیت	خودشان	تهی	کرد.	عدم	
کارآیی	را	باید	در	شرایط	زمان	و	مکان	سنجید	و	این	اصل	را	

فراموش	نکرد	که	حتی	»کارایی«	نیز	معانی	گوناگونی	برای	
مردمان	گوناگون	دارد.	از	این	ها	گذشته،	باید	از	پرسید	که	
برای	عملی	کردن	پیشنهاد	خانم	خراسانی	و	دوستانشان،	
کدام	نمایندگان	جنبش	زنان	قرار	است	چنین	سیاست	
خارجی	مفروضی	را	تنظیم	و	اجرا	کنند؟	سیاست	های	

خارجی	که	به	پیروی	از	روند	استدالل	های	خانم	خراسانی،	
معطوف	به	دولت	هایی	است	که	علیرغم	تاریخچه	ی	عملکرد	
تا	همین	امروزشان،	نباید	با	آنها	»ضدیت«	داشت؟	قاعدتن	
چنین	دولت	هایی	حتی	اگر	از	نام	بردنشان	معذور	باشیم	بر	
همگان	روشن	اند.	اگر	برای	کسانی	روشن	نیستند،	پیشنهاد	

من	این	است	که	از	تئوری	بافی	های	سطحی	و	بازگشتن	
به	داستان	جنگ	سرد	قرن	گذشته	بگذرند	و	تنها	نگاهی	
از	سر	کنجکاوی	به	افشاگری	های	همین	یک	دهه	ی	اخیر	
مردمان	آمریکایی،	بریتانیایی،	فرانسوی...	در	قالب	فیلم،	

عکس،	اسناد،	گزارشات	مفّصل	از	زندان	های	مخوف	که	برای	
شکنجه	ی	مخالفان	در	منطقه	ی	ما	بر	پا	کرده	اند...بیاندازند.	

بعید	می	دانم	که	خانم	خراسانی	و	هم	نظران،	به	صدای	
آمریکا	و	یا	بی	بی	سی	فارسی	به	عنوان	تنها	منبع	اطالعات	
بسنده	کرده	باشند	و	اصلن	نگاهی	به	اسناد	ویکی	لیکس	
که	در	ایاالت	متحده	ی	آمریکا	نقل	قول	از	آن	جرم	است،	

نیانداخته	باشند.	
 »دیپلماسی« و بر سر میز مذاکره نشستن هر 

نیروی سیاسی – اجتماعی، تنها در شرایطی منافع 
مردم ایران را تامین می کند که از موضع همتراز و بنا 

به قدرتی باشد که توسط مردم در شرایط دمکراتیک، 
تفویض شده باشد نه از سر نیاز ودستپاچگی 

نمایندگانی خودمنتصب شده.	تنظیم	هر	نوع	سیاست	
خارجی	به	نفع	جنبش	های	مردمی	و	پیشرفت	نمی	تواند	در	
خأل	و	در	حبابی	خود	ساخته	به	دور	از	واقعیت	های	سیاسی،	
اقتصادی	و	جغرافیایی	شکل	بگیرد.	به	جرأت	می	توان	گفت	

که	تغییر	بنیادین	و	ماندگار	در	هیچ	جامعه	ایی	از	بیرون	
حادث	نمی	شود.	هر	نوع	تحول	و	جهشی	در	کشور	ما	باید	
منبعث	از	اراده	ی	مردمان	این	کشور	باشد	و	توسط	خود	

آنان	صورت	گیرد.	هر	نوع	مذاکره	با	قدرت	های	جهانی	حتی	

در تاریخ مبارزات زنان، تنها 
مسئله ایی که ذات مبارزه گر و 
وفاداری جنبش زنان به منافع 
اکثریت زنان را تضمین کرده، 

استقاللش از مراجع قدرت است. 
فرق نمی کند که مراجع قدرت 

حاکمان امروز باشند یا فردا، 
بومی  باشند یا خارجی.
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تحت	عنوان	»دیپلماسی«،	تحت	نام	جنبش	زنان	یا	هر	
جنبش	دیگری،	به	ویژه	در	شرایط	سرکوب	وسیع	و	رکود	
موّقتی	جنبش	های	اجتماعی	کشور،	و	بحران	کم	سابقه	ی	
اقتصادی	غرب،	چیزی	جز	ساخت	و	پاخت	از	موضع	باج	

دهی	برای	بر	تخت	قدرت	نشاندن	نیروهایی	که	باید	وفاداری	
به	»کمک	دهندگان«	را	به	اشکال	آشنا	به	اثبات	رسانند،	
نیست.	چنین	روشی،	نظام	حکومتی	دیگر	مبتنی	بر	فساد	
سیاسی	و	اقتصادی	و	زندان	های	سیاسی	مملو	از	مخالفان	
برای	ما	به	ارمغان	می	آورد.	حتی	یک	نمونه	در	تاریخ	مدرن	
جهان	و	در	جغرافیای	منطقه	ی	ما	وجود	ندارد	که	حاکی	از	
تامین	منافع	ملی	مردم،	که	خانم	خراسانی	هم	به	درستی	بر	
آن	تاکید	دارند،	در	صورت	مداخله	ی	خارجی	باشد.	مجال	
بحث	در	مورد	این	که	حاال	تعریف	»منافع	ملی«	از	منظر	

کدام	طبقات	اجتماعی	و	کدام	ملت	های	ساکن	ایران،	در	این	
مقاله	نیست.	اما	می	خواهم	بگویم	که	مسائل	کشور	ما	از	
پیچیده	گی	های	بسیاری	برخوردار	است	و	الگوبرداری	از	

نمونه	هایی	چون	کشور	کوچک	با	ساختار	قبیله	ایی	لیبی	– 
که	هنوز	در	آتش	جنگ	داخلی	می	سوزد-	بی	مورد	است.
بعید می دانم اکثریت بزرگ کنشگران جنبش زنان 

ما بخواهند که بعد از سی سال مبارزه ی مستمر برای 
آزادی و رفع تبعیض جنسیتی در کشورمان، محض 

آزادی برپایی چند ان جی او، از سرنوشت مشابه 
افغانستان استقبال کنند و بعد از چندی دوباره مثل 
بید بلرزند که همان ها که می خواستند زنان را آزاد 

کنند با کینه توزترین دشمنان آن ها یعنی طالبان ها 
پای میز مذاکره می نشینند، ابتدا در خفا، بعد علنی و 

حاال دوباره پس از ترور ربّانی در دهمین سال حضور 
نظامی همه ی ارتش های کشورهای بزرگ و ملیون ها 

دالر هزینه دوباره در خفا. حتمن می بینیم که زنان 
در کشورهایی چون عراق و افغانستان تا چه حد در 
اداره ی سیاسی کشورشان مشارکت داده شده اند. 

سرنوشت خانم سیما ثمر را مرور کنیم که نگذاشتند 
علی رغم حمایت آمریکایی ها، پست وزارت را حفظ 
کند. حتی وزیر امور زنان دولت عراق یک مرد است! 

تمام قوانین مربوط به زنان در این کشورها اگر نه 
بیشتر، همچون گذشته منطبق با اصول شرع است. 

امیدوارم نوشین خراسانی هم نظراتش را در این 
زمینه ها با شفافیت بیشتری بیان کند تا به ابهاماتی 

که در مورد مواضع اعالم شده در مطلب اخیر و به 
عنوان یک فعال جنبش زنان، به وجود آمده پاسخ 

داده شود. 

سیاست	های	روابط	بین	المللی	جنبش	زنان
رابطه	ی	جنبش	زنان	ایران	با	دولت	های	خارجی	تا	آنجا	که	
من	مّطلع	هستم،	تنها	در	چارچوب	انتقاد	و	فشار	به	آن	ها،	
به	یاری	سازمان	های	مستقل	اجتماعی،	زنان،	صنفی،	حقوق	

بشری	و	احزاب	سیاسی	پارلمانی	با	رعایت	اصل	شفافیت	
وعلنیت،	به	یاری	رسانه	ها	برای	آگاهی	رسانی	به	افکار	

عمومی،	برای	فشار	آوردن	به	دولت	ایران	درعمل،	معنا	یافته	
است.	فشار	برای	این	که	هنگام	تنظیم	روابط	دیپلماتیک	و	
اقتصادی	پر	سودشان	فراموش	نکنند	که	نحوه	ی	مراوده	با	
دولت	هایی	که	حقوق	بشر	را	رعایت	نمی	کنند	برای	رای	
دهندگانشان	اهمیت	دارد.	»بکارگیری	دیپلماسی	خالق	
برای	پیشبرد	»منافع«	آن	جنبش	به	دور	از	دنباله	روی	و	
سرسپردگی«	که	خانم	خراسانی	بر	آن	تاکید	کرده	همان	

کاری	است	که	فعالین	جنبش	زنان	ایرانی	در	طی	این	سال	ها	
انجام	داده	اند.	بخش	هایی	از	اپوزیسیون	راست	و	چپ	هم،	
با	استفاده	از	حساسیت	غربی	ها	به	مسائل	زنان	و	با	هدف	

پیگیری	برنامه	های	حزب	و	گروه	خود،	افشاگری	هایی	
می	کنند.	آن	ها	از	سرکوب	زنان	به	مثابه	نیمی	از	

شهروندان	ایران	برای	افشای	جمهوری	اسالمی	بهره	می	برند.	
بدیهی	است	که	نمی	توان	این	گروه	ها	را	مقصر	قلمداد	

کرد	که	چرا	سرکوب	و	تبعیض	را	افشا	می	کنند.	وظیفه	ی	
اپوزیسون	افشای	حاکمان	است.	این	دولت	ایران	است	که	
مجرم	و	ناقض	حقوق	و	آزادی	های	مردم	است	و	متهم.	

ارزیابی	راستای	کلی	فعالیت	های	جنبش	مستقل	زنان	در	
خارج	از	کشور	نشان	می	دهد	که	آنها	به	خوبی	توانسته	اند	
از	عهده	ی	یافتن	شیوه	های	مبارزه	ی	خود	و	ایجاد	توازن	در	

فعالیت	های	افشاگرانه	شان	بر	بیایند.	کنشگران	مسائل	زنان،	
همواره	با	سه	مسئله	مواجه	بوده	اند.	اول	مسئله	ی	ضرورت	
افشای	تبعض	جنسی	در	ایران	و	نشان	دادن	توانایی	های	

زنان	ایران	در	مبارزاتشان	و	دعوت	به	حمایت	از	آنان.	دوم	
دیدگاه	غالب	اوریانتالیستی	در	غرب	و	نگاه	خودبرتربینی	و	

راسیستی	که	اساسن	زن	جهان	سومی	را	پاسیف	و	خودویران	
گرمی	داند	و	سوم	تبلیغات	رهبری	شده	توسط	دولت	های	
کشورهای	میزبان	به	دنبال	اعالم	»جنگ	علیه	تروریسم«	

برای	توجیه	قشون	کشی	به	بهانه	ی	متمدن	کردن	مردمان	
کشورهای	مسلمان	و	نجات	دادن	زنان.	اکثریت	فعالین	

جنبش	زنان،	البته	به	سختی	و	با	کوشش،	توانسته	اند	که	در	
عمل	مستقل	از	منافع	و	فشارهای	این	و	آن،	از	افشاگری	و	

جلب	حمایت	افکار	عمومی	دنیا	باز	نمانند.
خانم	خراسانی	می	نویسد:	»آیا	وقتی	سیاست	افشاگری	

برخی	از	فعاالن	جنبش	زنان	در	خارج	از	کشور	را	در	کنار	
فعالیت	شان	علیه	هر	گونه	حرکت	های	اصالح	گرایانه	در	

داخل	کشور	قرار	می	دهیم،	و	این،	درحالی	صورت	می	گیرد	
که	در	داخل	کشور	هم	عمال	پتانسیل	انقالبی	برای	تحقق	
»گفتمان	انقالبی«	مورد	نظر	آنان	وجود	ندارد	پس	شاید	

بتوان	با	احتیاط	نتیجه	گرفت	که	چنین	رویکردی	)سیاست	
افشاگری	محض(	در	خارج	از	کشور،	معنایی	به	جز	»فشار	
بر	دولت	های	غربی«	برای	براندازی	قهرآمیز	حاکمیت	ها	

و	دولت	ها،	به	دست	نمی	دهد.	و	بنابراین	برای	من	حداقل	
مشخص	نیست	که	با	وجود	تسلط	چنین	رویکرد	قوی	

در	خارج	از	کشور،	برخی	از	همین	دوستان	رابطه	»جبهه	
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پیشنهادی	ضد	جنگ	علیه	دخالت	کشورهای	قدرتمند«	را	با	
چنین	سیاست	هایی	چگونه	تبیین	می	کنند؟«

این	که	در	داخل	کشورعملن	چه	پتانسیل	هایی	وجود	دارد	
حکمی	نیست	که	بتوان	انحصار	پاسخ	گویی	به	آن	را	قبضه	

و	سپس	بر	اساس	آن	حکم	صادر	کرد.	متاسفانه	خانم	
خراسانی	از	این	مُتد	در	سراسر	مطلب	استفاده	کرده	اند	که	
پرداختن	به	بحث	را	مشکل	می	کند.	چون	باید	به	نتیجه	

گیری	هایی	پرداخت	که	بر	اساس	فرضیات	نادرست	گرفته	
شده	اند.	

دیدگاه های گوناگونی در مورد پتانسیل انقالبی وجود 
دارد. کسانی که حکومت می کنند تحلیلشان را ارائه 
داده اند. تحلیل آنها به قضاوت واکنش های غریزی و 
هولناکشان باید این باشد که پتانسیل »انقالبی« هم 

وجود دارد. مشکل طرفداران راهکار اصالح نظام، این 
است که آنقدر با هدف منحصر به فرد کردن آلترناتیو 

خود، از »انقالب« هیوال ساخته که خود دچار 
کوررنگی در بازخوانی حرکت های مردمی شده است. 

خانم	خراسانی	البته	با	احتیاط	نتیجه	گیری	کرده	اند.	
با	اطمینان	می	گویم	که	نتیجه	گیری	شان	جزمی،	کلی	

گویی	و	بی	پایه	است.	بر	اساس	اصلی	که	خود	با	احتیاط	
به	آن	رسیده	اند	حکمی	صادر	شده	که	الاقل	در	مورد	

کسانی	که	مخاطبان	پیشنهاد	»همبستگی	منطقه	ایی	علیه	
نظامی	گری«	هستند	صدق	نمی	کند.	واقعیت	این	است	
که	سیاست	افشاگری	که	به	زعم	ایشان،	محض	و	مشّوق	

براندازی	»قهرآمیز«	توسط	دولت	های	دیگر	است،	در	عالم	
واقع	در	حد	آگاهی	رسانی	به	افکار	عمومی	دنیا	و	خواست	

اعمال	فشار	بر	دولت	های	غربی	برای	تحت	فشار	قرار	
دادن	حاکمیت	ایران	بر	مبنای	مناسبات	بین	المللی	برای	
رعایت	حق	مردم	بوده	است.	هدف	این	بوده	که	از	میزان	

هزینه	های	مردم	کاسته	شود	و	فرصتی	برای	تمدید	نیرو	به	
وجود	آید،	جانی	از	شکنجه	و	اعدام	رها	شود،	امکاناتی	برای	
بقای	جنبش	های	اجتماعی	فراهم	آید،	که	نورافکن	بر	آنچه	
در	ایران	می	گذرد	فوکوس	شود	تا	مردمان	ایران	بدانند	که	
تنها	نیستند	و	دیده	می	شوند.	این	هم	نه	از	این	رو	که	هنر	
نزد	ایرانیان	است	و	بس.	مخالفان	دیکتاتوری	ها	در	سراسر	
جهان	همه	چنین	می	کنند.	حتی	سازمان	عفو	بین	الملل	

هم	دولت	های	غربی	راتحت	فشار	می	گذارد	که	در	روابطشان	
با	دیکتاتوری	ها	فقط	مست	قراردادهای	سود	آور	نشوند.	

منظور	خانم	خراسانی	از	»فعالیت	شان	علیه	هرگونه	
حرکت	های	اصالح	گرایانه«	هم	برای	من	زیاد	روشن	

نیست.	بهتر	است	روشن	و	مشخص	نوشت	کدام	فعالیت	ها،	
در	کجا	و	توسط	چه	کسانی؟	آیا	واقعن	فکر	می	کنید	که	

کسانی	از	فعالین	جنبش	زنان	در	خارج،	وقت	نداشته	شان	
را	می	گذارند	و	علیه	»هرگونه	حرکت	های	اصالح	گرایانه«	
در	ایران	»فعالیت	می	کنند«؟	حرکت	های	اصالح	گرایانه	
اگر	از	جانب	مردم	و	به	معنای	حرکت	های	مدنی،	برای	

بیان	نارضایتی	باشد	که	بد	نیست.	آنچه بخش بزرگی 
از فعالین جنبش زنان حتمن با آن مشکل دارند، 

تک صدایی کردن جنبش زنان به مثابه ضمیمه ی 
جریان سیاسی مشخص »اصالح طلبی« است. صرف 

نظر از اینکه افراد فعال در جنبش زنان چه تعلقات 
حزبی و نظری دارند و یا اصلن ندارند، استفاده آنان 

از تریبون های این جنبش برای تبلیغ نظرات گروهی، 
حزبی،  ایدئولوژیک، مذهبی و فرقه ایی، به نفع جنبش 

زنان نیست. این الاقل توافقی است که میان بخش 
عمده ی کنشگران جنبش مستقل زنان در خارج از 
کشور وجود داشته است. افراد و به ویژه کنشگران 

جنبش ها قاعدتن نمی توانند اقدام و یا همکاری حول 
خواسته های روشن و مشخص را منوط به تبعیت 

همه ی آحاد جنبش از افکار سیاسی و یا شیوه های 
انتخابی خودشان بکنند! این از اصول اولیه ی کار 

جنبش های بزرگ حول خواست های عمومی و 
اجتماعی است. 

رابطه	»جبهه	پیشنهادی	ضد	جنگ	علیه	دخالت	کشورهای	
قدرتمند«	با	مبارزات	تا	کنونی	اکثریت	ایرانیان	خارج	از	

کشور	برای	ایرانی	مبتنی	بر	اصول	آزادی،	برابری	و	استقالل،	
قابل	تبیین	است	و	هیچ	تناقصی	ندارد.	ولی	این	پیشنهاد	

مسلّمن	با	فعالیت	های	آن	بخش	از	جریان	»اصالح	طلبی«	
که	خود	را	قّیم	مبارزات	مردم	ایران	جلوه	می	دهد	و	اکنون	
در	خارج	مشغول	مذاکرات	پشت	پرده	برای	جلب	رضایت	

غربی	ها	برای	ایجاد	تغییرات	صوری	به	منظور	کسب	قدرت	
است،	قابل	تبیین	نیست.	

ارزیابی	بی	پایه	از	سیاست	های	جهانی
اساسن	پس	از	حادثه	ی	شوم	یازده	سپتامبر،	نیاز	زیادی	به	

افشاگری	موارد	جنایات	نظام	حاکم	بر	ایران	نبوده	است.	
امروزه	حتی	روزنامه	های	محلی	شهرهای	اروپایی	نسبت	به	
اخبار	ایران	حساس	اند.	اگر	در	آفریقا	فوج	فوج	آدم	بکشند،	
به	هزار	زن	در	یک	روز	تجاوز	کنند	و	رحم	آنان	را	با	چاقو	
تکه	پاره،	آنقدر	دل	نمی	سوزانند	که	برای	حکم	سنگسار	

آشتیانی.	این	به	این	دلیل	نیست	که	کسانی	متوهم	به	خود	
تصور	کنند	کارهایی	می	کنند	کارستان	و	بعد	هم	کسانی	
در	ایران	باور	کنند	که	اینان	به	واقع	فعال	جنبش	زنان	اند.	

زیرا	چنین	نیروهایی	تصویر	قربانی	از	زن	شرقی،	مورد	پسند	
غرب	را	بازتولید	می	کنند،	و	اغلب	هم	البته	در	میان	راه	از	

دست	حاکمان	ایران	بازی	می	خورند.	این	ها	شیوه	هایی	است	
که	ناتو	با	آن	توانست	اجماع	عمومی	برای	حمله	ی	نظامی	به	
افغانستان	و	بر	سر	کار	نشاندن	نیروهای	وفادار	به	خود	جلب	

کند.	بازی	در	زمین	این	و	آن	است.	
فعالین جنبش مستقل زنان فوکوس را به آن سوی 

قضیه، یعنی به بیدار و معترض بودن زن ایرانی، و 
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در نتیجه بی نیازی اش به دلسوزی و ترحم، متوجه 
می کنند. ضرورت حمایت از تالش های زنان ایرانی 

برای خودسازمانگری را برجسته می کنند. 
این	تصور	که	چند	فعال	جنبش	زنان	و	یا	حتی	خودرهبران	

جدید	و	قدیم،	یا	بخش	هایی	از	اپوزیسیون	قدیمی		ایران	
می	توانند	سیاست	های	کالن	دولت	های	بزرگ	دنیا	در	

مورد	کشوری	با	اهمیت	ایران	را،	باال	و	پایین	کنند،	بازتولید	
هیاهوی	تبلیغاتی	حاکمان	ایران	برای	مصرف	داخلی	است.	
دولت	ها	هیچ	کاری	را	بدون	در	نظر	گرفتن	منفعت	و	صالح	

خودشان	انجام	نمی	دهند.	کما	این	که	در	طول	سال	های	
اولیه	ی	استقرار	جمهوری	اسالمی،	با	وجود	خشونت	های	
فراوان	و	علی	رغم	افشاگری	های	گسترده	ی	ایرانی	های	

تبعیدی،	انجام	ندادند.	همین	االن	هم	اگر	با	سران	جمهوری	
اسالمی	به	توافق	برسند	دوباره	همان	روش	را	اتخاذ	

می	کنند.	شک	نداشته	باشید.	فرضیه	و	یا	پرسشی	را	از	منظر	
کم	آگاهی	از	ساخت	و	بافت	مسائل	بین	المللی	طرح	کردن	
و	در	پس	آن	حکمی	را	به	سنگینی	مشارکت	در	ایجاد	جّو	
حمله	ی	نظامی	به	گردن	کسانی	انداختن	که	در	طی	سی	

سال	و	به	ویژه	در	آن	سال	هایی	که	هیچ	رسانه	و	سازمانی،	
حتی	عفو	بین	الملل،	حاضر	به	انعکاس	اخبار	قربانیان	نقض	
حقوق	بشر،	سرکوب	و	تبعیض	خشن	زنان	و	کشتار	زندانیان	

سیاسی	ایران	نبود	ساکت	نماندند،	چه	کمکی	به	پیشبرد	
مسائل	زنان	ایران	و	همبستگی	شان	با	خواهرانشان	در	

منطقه	می	کند؟
خالصه	باید	باز	هم	تاکید	کنم	که	به	باور	من	مردمان	ایران	

تنها	به	حمایت	افکار	عمومی	جهان،	از	یک	سو	برای	
جلوگیری	از	مداخله	ی	نظامی	و	سیاسی	دولت	های	دیگر	که	
روند	رشد	آزادی	خواهی	در	ایران	را	دگر	بار	خواهد	گسست،	

و	از	دیگر	سوی	برای	حمایت	عملی	از	جان	و	سالمت	
مبارزان	آن	برای	ادامه	ی	روند	مبارزه	شان	نیازمندند.	آنچه	

نوشین	احمدی	خراسانی	نسبت	به	آن	حساسیت	نشان	
می	دهد	در	میان	بخشی	از	اپوزیسیون	سیاسی	ایران،	هم	از	
گروه	های	قدیمی	و	هم	جناح	هایی	از	اصالح	طلبان	تازه	به	

خارج	آمده،	که	در	عمل	سیاست	های	معطوف	به	قدرتشان	با	
سیاست	های	دولت	دست	راستی	و	مشکل	دار	منطقه	یعنی	

اسراییل	گره	خورده،	صّحت	دارد.	اما	تعمیم	این	شکل	از	
فعالیت	هدفمند	و	برنامه	ریزی	شده	که	معمولن	توسط	

نیروهای	راست	و	ارتجاعی	در	غرب	تشویق	و	تامین	مالی	
می	شود	به	تالش	های	گرانقدر	فعالین	جنبش	مستقل	زنان	

و	بخش	بزرگی	از	آزادی	خواهان	و	احزاب	اپوزیسیون،	بیشتر	
به	منحرف	کردن	بحث	از	مجاری	اصلی	اش	شبیه	است.

بگذارید	بخشی	دیگر	با	مضمون	مشابه،	از	میان	پرسش	خانم	
خراسانی	را	مرور	کنیم.

»و	آیا	سیاست	افشاگری	با	جهت	گیری	»منزوی	سازی«،	
در	تحلیل	نهایی	به	برخورد	و	مداخله	نظامی	بین	المللی	
با	چنین	دولت	هایی	مشروعیت	نمی	بخشد؟	چرا	که	به	

نظر	می	رسد	با	این	سیاست	منزوی	سازی،	احتماال	چنین	
دولت	هایی	را	به	»تاثیرپذیری	هر	چه	کمتر«	از	فشارهای	
بین	المللی	ترغیب	می	کند.	پرسش	کلی	تری	هم	مطرح	

است	و	آن	این	که	آیا	تاثیرپذیری	هر	چه	کمتر	حکومت	های	
اقتدارگرا	از	پروتکل	های	سازمان	ملل	متحد	و	روابط	بین	

الملل	به	معنی	آن	نیست	که	خواه	ناخواه	خصومت	و	
دشمنی	میان	دولت	های	غربی	با	این	حکومت	ها،	هر	چه	
شعله	ور	تر	شود؟	و	آیا	هر	چقدر	این	روابط	خصمانه	و	

تضادها	گسترش	یابد	به	نفع	آن	دسته	از	نیروهای	افراطی	
نیست	که	در	درون	این	حکومت	های	استبدادی	)به	مانند	
همتایانشان	در	جامعه	جهانی(،	به	دنبال	جنگ	و	مداخله	

نظامی	هستند؟«
آلترناتیو فعالیت نیروهای ایرانی خارج از کشور در 

طول این سال ها چه بایست می بود؟ سکوت؟ تالش 
برای منزوی نشدن جمهوری اسالمی که تمامی قوانین 
و اقداماتش در تناقض با معاهدات بین المللی است؟ 

آیا  این به نفع مردم ایران می بود؟ چرا، چگونه، 
بر اساس کدامین موارد مشخص؟ بر اساس کدام 

فاکت های مشخص و مستندی می توان مسئولیت 
تاثیر ناپذیری نظام جمهوری اسالمی را متوّجه 

مخالفان آن کرد؟ 
پرسشی	که	مطرح	کرده	اید	از	منظر	کسی	است	که	

می	خواهد	متد	کار	اصالح	طلبی	مدل	ایرانی	را	به	همه	
تحمیل	کند.	آیا	هیچ	مدرکی	وجود	دارد	که	نشان	دهد	
نظام	حاکم	بر	ایران	در	این	سی	ساله،	قدمی	در	راه	انتگره	

شدن	در	جامعه	ی	جهانی	برداشته	باشد	و	جواب	رد	شنیده	
باشند!؟	نه	به	فشارهای	افکار	عمومی	و	نهادهای	جهانی	

اعتنا	می	کنند	و	نه	به	تشویق	های	برخی	نهادها	و	دولت	ها	
با	انگیزه	های	روشن	و	پنهان.	طرح	پرسش	باال	در	عمل	

بازتولید	و	تحمیل	دیدگاهی	است	که	نظام	کنونی	ایران	را	
قابل	اصالح	دانسته،	و	اکنون	سرخورده	از	این	راهکار	و	به	

همیشه راه سومی برای ما وجود دارد. راهی به 
مراتب دشوارتر اما تامین کننده ی کرامت و 
شأن انسانی ما و نسل های بعدی. ما درعبور 
مداخله گرانه از این راه تنها نیستیم. غرض از 

پیشنهاد همبستگی علیه نظامی گری منطقه ایی 
و اعتراض به دولت های بومی و جهانی، 

تقویت این راه سوم است، راهی که بیش از 
همه به نفع زنان است که بیشترین صدمه را 
از نظامی گری و به تبع آن افزایش اختناق 

وسرکوب های داخلی می بینند.
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جای	انتقاد	به	خود،	باز	هم	راهکار	دیگری	را	که	ربطی	به	
منافع	مردم	و	مخصوصن	زنان	ایران	ندارد،	النسه	می	کند.	

اما این که مسئول گسترش یا تخفیف تضادها و 
خصمانه بودن روابط جمهوری اسالمی  ایران را با 

جهان، مخالفان چنین نظامی بدانیم درست مثل این 
است که زنی از شوهرش کتک می خورد و مورد آزار و 

اذیت دائمی قرار می گیرد و شما از شاهدان بخواهید 
که محض به هم نخوردن کانون خانوادگی و سرگردانی 

فرزندان و هزار و یک دلیل مهم دیگر، از وظیفه ی 
انسانی شان در افشای این جرم و حمایت از مضروب 

برای خودرهایی خودداری کنند. مقّصر از هم پاشیدن 
آن خانواده، مرد خشونت طلب است نه کسانی که 

خواهان پایان بخشیدن به توّحشند.	مردم	دنیا	تاریخن،	
در	جهت	همبستگی	با	هم،	خواهان	فشار	به	حکومت	های	

دیکتاتوری	بوده	اند.	سال	ها	طول	کشید	تا	توانستند	
دولت	های	بزرگ	را	وادارند	که	آفریقای	جنوبی	را	ایزوله	

کنند.	اخراج	این	کشور	از	سازمان	ملل	و	بایکوت	اقتصادی	
اش	باالخره	حاکمان	این	کشور	را	وادار	کرد	که	قدرت	را	به	
اپوزیسیون	سازمان	یافته	و	قدرتمندی	که	شکل	گرفته	بود،	
بسپارند.	مسئله	این	است	که	مُتد	ایزوله	کردن	دیکتاتوری	ها	

واکنش	یا	اقدامی	است	که	ثمردهی	اش	ملزومات	بسیاری	
دارد.	در	مورد	ایران	هم	تا	آنجا	که	مردم	ایران	را	تحت	فشار	
مضاعف	نگذارد،	می	تواند	کارایی	های	داشته	باشد.	به	همین	

دلیل	بسیاری	مخالف	بایکوت	اقتصادی	از	نوع	آفریقای	
جنوبی	هستند.	زیرا	به	دلیل	ضعف	اپوزیسیون	مستقل	و	
توانمند،	چنین	بایکوت	هایی	می	تواند،	همچون	فاجعه	ی	

عراق،	نتایج	عکس	داشته	باشند.	
مسئله		این	است	که	در	چارچوب	سیاست	های	نوین	

جهان	گشایی	به	سبک	دوره	ی	استعمار	کهن،	ما	با	شرایط	
جهانی	متفاوتی	مواجه	هستیم.	نوعی	بازگشت	تاریخی	با	
شرایط	متفاوت	در	جریان	است.	در	این	شرایط	اگر	توافق	

قدرت	های	اقتصادی	و	نظامی	بر	حمله	به	ایران	کانونی	شود،	
برای	مشروعیت	دادن	به	چنین	حمله	ایی	به	النسه	کردن	
کسانی	از	میان	ایرانیان	برای	عرضه	به	افکار	عمومی	دنیا	
نیاز	دارند.	کسانی	مشابه	آنان	که	درعراق	و	افغانستان	و	
بعد	لیبی	پیدا	کردند.	کسانی	که	به	شرایط	آنان	گردن	
بنهند	و	»منافع	ملی«	مردمان	زادگاه	ما	را	به	مزایده	

گذارند.	بی	توجه	به	این	که	این	دسته	از	ایرانیان	»افشاگر	
محض«	بوده	اند	یا	از	سردمداران	دیروز	حاکمیت	ایران	باید	
در	پروسه	ی	همکاری	و	همفکری،	وفاداریشان	را	به	اثبات	
رسانده	باشند.	در	این	راه	از	استفاده	ی	ابزاری	از	مسئله	ی	

زنان	و	تبعیض	خشنی	که	دنیا	را	به	خشم	می	آورد	هم	
کوتاهی	نخواهند	کرد.	بنابراین	باید	حساسیت	نشان	داد.	
به	همین	دلیل،	هواداران	آزادی،	برابری	و	حق	حاکمیت	

مردمان	ساکن	ایران	بر	سرنوشت	خود	و	مخالفان	حمله	ی	
نظامی	به	ایران،	نمی	توانند	با	سکوت	صحنه	را	به	نفع	چنین	

نیروهایی،	خالی	کنند.	این	به	معنای	این	خواهد	بود	که	

هم	حاکمان	ایران	و	هم	نیروهای	مترّصد	حمله	به	ایران،	
هر	کدام	از	منظر	و	منفعت	خود،	آن	نیروهای	مذاکره	گر	
و	اسم	و	رسم	به	عاریت	گرفته	را،	به	عنوان	تنها	آلترناتیو	
سیاسی	مردم	ایران	جلوه	خواهند	داد.	ما	به	حمایت	مردم	

جهان	برای	استقالل،	صلح	و	آزادی	در	کشورمان	نیاز	داریم.	
نباید	اجازه	داد	که	افکار	عمومی	را	فریب	دهند	و	حمله	و	یا	
هر	نوع	دخالت	در	مسائل	ایران	را	تحت	عنوان	»درخواست	

مخالفان«،	اجازه	داد	که	افکار	عمومی	را	فریب	دهند	و	
حمله	و	یا	هر	نوع	دخالت	در	مسائل	ایران	را	تحت	عنوان	

»درخواست	مخالفان«،	مشروعیت	بخشند.	
همیشه راه سومی برای ما وجود دارد. راهی به 

مراتب دشوارتر اما تامین کننده ی کرامت و شأن 
انسانی ما و نسل های بعدی. ما درعبور مداخله 
گرانه از این راه تنها نیستیم. غرض از پیشنهاد 

همبستگی علیه نظامی گری منطقه ایی و اعتراض به 
دولت های بومی و جهانی، تقویت این راه سوم است، 
راهی که بیش از همه به نفع زنان است که بیشترین 
صدمه را از نظامی گری و به تبع آن افزایش اختناق 

وسرکوب های داخلی می بینند. قدمی است در راه 
پیوند دادن جنبش زنان ایران با منطقه و زنان منطقه 

با جنبش های زنان که در دیگر نقاط جهان علیه 
نظامی گری و برای صلح مبارزه می کنند. تجربه ی 

سی سال فعالیت حول مسائل ایران و همکاری با 
سازمان های زنان و دیگر جنبش ها در کشورهای 
مختلف به من می گوید که مخالفین اصلی چنین 
همدستی ایی، در وهله ی اول دولت های منطقه و 
سپس دولت هایی که به دنبال منافعشان به آنجا 

لشکر می کشند، هستند. به همین دلیل معتقدم که 
تالش های این نیروها در مسدود کردن این راه را نباید 

از نظر دور داشت.	

چند	پرسش	در	حاشیه
اصل	باید	بر	این	باشد	که	برای	اپوزیسیون	مترقی،	بر	خالف	
فرهنگ	انحصارطلبانه	ی	حاکمیت	ایران،	امر	مقدسی	وجود	
ندارد.	ضدیّت	و	یا	مبارزه	با	امپریالیسم	امرمقدسی	نیست	
که	باور	مرده	بودن	آن	تابو	تلقی	شود.	مشکل	این	نیست	
که	کسانی	با	صدای	بلند	فکر	کنند	و	بگویند	آمریکا	و	یا	
هر	دولت	دیگری،	بیشتر	از	چپ	های	ایرانی	دلش	برای	
آزادی	ایران	و	حق	مردمانش	سوخته،	یا	اینکه	بگویند	

اگر	ایرانیان	خارج	از	کشور	بیش	از	حد	افشاگری	کنند	
مقصر	و	مشوق	حمله	ی	نظامی	به	ایران	خواهند	بود،	بگویند	
امپریالیسم	حاصل	خیالپردازی	ُمشتی	افراد	ضد	تمدن	غرب	
است.	مشکل	این	است	که	چنین	گفتمان	هایی	چرا	و	چگونه	

در	کشور	ما،	درست	در	شرایطی	که	در	دیگر	نقاط	جهان	
از	جمله	در	اروپا،	آمریکای	شمالی	و	جنوبی	و	شمال	آفریقا	
شاهد	اوج	گرفتن	صدای	اعتراضات	و	ارتقای	آگاهی	مردم	
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برای	تحقق	آرمان	هایی	چون	آزادی	و	برابری	هستیم،	شکل	
می	گیرند.	بعید	می	دانم	که	جنبه	هایی	از	بحث	به	راه	افتاده	
در	مورد	تغییر	»شرایط	دنیا	در	سایه	ی	فقدان	جنگ	سرد	و	
ضرورت	بازبینی	روابط	با	غرب«،	مورد	تایید	آن	بخش	هایی	

از	حاکمیت	ایران	نباشد	که	منافع	اقتصادی	شرکت	های	
خصوصی	شان	تحت	فشار	تحریم	های	اخیر	آجر	شده	و	در	
صدد	تقیه	از	»ضدیت	با	امپریالیسم«	هستند.	اما	مسئله	

ریشه	دارتر	از	این	است.
	باید	پرسید	که	آیا	این	سرخوردگی	هشدار	دهنده	که	اکنون	

به	اوج	خود	رسیده،	تنها،	ثمره	ی	حکومت	دیکتاتوری	
جمهوری	اسالمی	است	یا	شیوه	های	مخالفت	با	آن	)آلترناتیو	
سازی	های	صوری	و	تئوری	های	تقلبی(	نیز	در	تقویت	این	
سرخوردگی	سیاسی	نقش	داشته	است؟	آیا	عواملی	چون	

ترویج	گفتمان	اصالح	طلبی	از	درون	حاکمیت	به	عنوان	تنها	
راه	گریز	از	دیکتاتوری	در	رواج	این	دیدگاه	های	سرخورده	
موثر	بوده	اند	یا	نه؟	خوب	است	به	این	پرداخت	که	چگونه	
قدم	به	قدم	از	آغاز	دوره	ی	»جنگ	با	تروریسم«	و	پس	

از	حمله	به	عراق	و	افغانستان،	چنین	نگاه	های	غیرنقادانه	
و	جانبدارانه	را	به	یاری	رسانه	های	فارسی	زبان	نیروهای	

سیاسی	و	اقتصادی	که	تقسیم	مجدد	جهان	را	نه	به	خاطر	
ضدیّت	و	یا	مّحبت	نسبت	به	مردم	منطقه	ی	ما،	بلکه	به	

ضرورت	منافع	و	نیازشان،	حتی	به	خورد	روشنفکران	ایران	
داده	اند.	باید	دید	که	چگونه	شیوه	ی	»نگاه	به	باال«،	اکنون	

جایش	را	به	»نگاه	به	بیرون«	فرارویانده	است.	چگونه	
روشنفکران،	کنشگران	و	سیاستمداران	سرخورده	از	اصالح	

دستگاه،	شیوه	ی	مبارزاتی	»نگاه	به	پایین	و	به	خود«	را	
با	پیروی	از	کلیشه	سازی	های	»مبارزه	با	تروریسم«،	و	
ناسودآوری	»آرمان	خواهی«،	ناموجه	و	غیرواقعی	جلوه	

می	دهند.	

پرسش من این است که چرا کسانی در میان ایرانیان 
که خود را لیبرال و اصالح گرا معرفی می کنند و یا 

مدعی این اندیشه ها شده اند، الاقل با لیبرال های 
کالسیک و معترض در دنیا هم قدم نمی شوند )2( و 

درعوض با نئوکان هایی هم صدا می شوند که ابتدایی 
ترین اصول حقوق بشر و قراردادهای بین المللی را 

زیر پا می گذارند؟ چرا بخشی از فعالین سیاسی و 
اجتماعی ایران در یک سیر قهقرایی تا  این جا سقوط 
می کنند که نظراتشان کپی تبلیغات نتانیاهو و جرج 

بوش می شود؟ در جبهه ایی می ایستند که ارتجاع 
جهانی برای گسترش ناآگاهی، خرافه، جهل و دشمنی 

مردمان جهان با هم، برپا کرده است؟ چه شده که 
کسانی به نام اصالح طلبی و جامعه قانون مدار، به 

آزادی خواه  ایرانی آدرس جبهه ی دشمنان آزادی و 
برابری خواهان را می دهند؟

مسئله	این	جاست	که	چگونه	می	توان	به	عنوان	کسانی	که	
رسالت	ارتقای	آگاهی	را	بر	دوش	خود	احساس	می	کنند،	

از	عملکرد	مستنِد	گذشته	و	هم	اکنون	کشورهایی	که	در	
ادبیات	سیاسی	»امپریالیست«	خوانده	می	شوند،	چشم	
پوشی	کرد	و	خود	را	به	آن	راه	زد	وآنها	را	به	معادله	ی	

مبارزات	مردم	ایران	برای	کسب	آزادی	و	استقالل	دعوت	
نمود؟	کدام	وجدان	آگاه	و	صادق	می	تواند	ادعا	کند	که	

چنین	دعوت	و	معامله	ایی	به	نفع	مردمان	ایران	و	زنان	که	
نیمی	از	ساکنین	کشور	را	تشکیل	می	دهند،	است؟	این	

مسئله	چه	ربطی	به	حرکت	های	مدنی	و	خشونت	گریز	دارد	
وقتی	همه	می	دانیم	که	از	آن	بوی	جنگی	خانه	مان	برانداز	

می	آید.	چرا کسانی که تا دیروز مردم را به »دندان 
بر جگر« گذاشتن دعوت می کردند یک باره آن ها را 

به ماجراجویی هایی که خودشان به اندازه کافی از 
پیچیده گی هایش آگاهی ندارند دعوت می کنند؟

جهان	امروز	همچون	سراسر	تاریخ	بشری،	عرصه	ی	رقابت	
نیروهای	صاحب	قدرت	برای	فرمانبردار	کردن	بی	قدرت	ها	
است.	داستان	اصلی	نبرد	میان	پاسداشت	کرامت	انسان	و	
بیگانگی	انسان	از	خود	است.	مابقی	حرف	و	بحث	در	مورد	
روش	ها	و	استراتژی	هاست.	آرمان	زدایی	از	چنین	مبارزه	ی	
حیاتی	که	رمز	بقای	انسان	است،	ناشی	از	درکی	ُمثله	شده	
از	تاریخ	انسان	و	بهم	پیوستگی	زندگی	ساکنین	این	کره	ی	
کوچک	است.	در	جهان	امروز	نمی	توان	فرصت	طلبانه	گلیم	

خود	را	از	آب	بیرون	کشید	و	فکر	کرد	که	با	»زرنگی«	
می	توان	رشوه	هایی	داد	و	کار	را	فعلن	به	نفع	خود	سر	و	

سامان	داد!	نه،	داستان	به	این	ساده	گی	نیست!	
پنج	اکتبر	2011،	استکهلم

1.	سرمقاله	ی	آوای	زن	شماره	70
مقاله	نوشین	احمدی	خراسانی	در	فیس	بوک	مدرسه	ی	

فمینیستی	منتشر	شد.
2.	یک	نمونه:

Indignez-vous!	Stéphane Hessel
استفان	هسل	هومانیست	است،	از	پیروان	گاندی	و	دوستدار	

روزولت	و	هم	رزم	دوگل	و	هیچ	گاه	با	شوروی	هم	پیمانی	نکرده	
و	با	آمریکا	ضدیت	نداشته	و	به	عنوان	یک	دیپلمات	کارکشته	
استاد	»بهره	مندی	از	امکانات	و	فرصت	های	جهانی«	است.	از	

نویسندگان	منشور	حقوق	بشر	است.	استفان	هسل	در	مانیفست	
کوچک	و	موجز	سی	صفحه	ایی	که	آمار	فروش	را	در	اروپا	در	

نوردیده	است	مردم	را	تحت	عنوان	»خشمگین	شوید«،	به	
شورش	علیه	نظم	موجود	می	خواند.	معتقد	است	که	غرب	امروزه	

آرمان	هایی	که	نسل	او	برایش	جنگیده	اند	و	در	زندان	های	
هیتلری	جان	دادند،	زیر	پا	می	گذارد	و	عده	ایی	سودپرست	

جهان	را	به	گروگان	گرفته	و	مردم	را	فریب	میدهند.	بر	مبارزه	ی	
غیرخشونت	آمیز	تاکید	می	کند	اما	اصل	را	»مبارزه«	قرار	می	دهد،	

»آرمان	خواهی«	می	کند،	از	فلسطین	به	مثابه	زخمی	که	روح	
جهان	را	می	خورد	می	نویسد	و	مردم	اروپا	را	به	بازپس	گرفتن	

جامعه	ی	رفاه	فرا	می	خواند!	می	گوید	سازش	نکنید!	پیامش	قیام	
مردم	برای	بازپس	گرفتن	کرامت	انسانی	است.	
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	ازدواج	مجدد	به	گونه	هاي	مختلف	و	متفاوت	و	از	دیدگاهها	
و	منظرهاي	گوناگوني،	در	ادبیات	کشورمان	مورد	بررسي	
قرار	گرفته	است.	مردان	بیش	از	زنان	مبادرت	به	ازدواج	
مجدد	مي	کنند،		هم	به	جهت	عدم	منع	قانوني	و	شرعي	

و	هم	بدان	جهت	که	عرف	جامعه	و	باورهاي	عموم،	ادامۀ	
زندگي	مجردي،	براي	مرد	بیوه	یا	طالق	گرفته	را	سخت	و	

طاقت	فرسا	می	داند،	بخصوص	اگر	داراي	فرزنداني	نیز	باشد.	
اما	در	مورد	زنان،	تفاوت	چشمگیري	وجود	دارد.	زنان	

گذشته	از	تنگناهاي	قانوني	در	ازدواج	مجددشان	که	برگرفته	
از	شرع	می	باشد،	در	عرف	و	باورهاي	عامه	نیز	موانعي	براي	
ازدواج	مجدد	دارند.	که	مهمترین	آن،	وجود	فرزندان	است.	
انتظار	جامعه	از	زنان،		آن	است	که	پس	از	جدایي	یا	فوت	

همسر،	به	مراقبت	و	نگهداري	فرزندان	بپردازند	و	به	ازدواج	
مجدد	روي	نیاورند.	

در	اینجا	بخشهایي	از	آثار	ادبي	مکتوب	و	نمایشي	کشورمان	
را	درخصوص	ازدواج	مجدد	زنان	و	مردان	مورد	بررسي	قرار	

می	دهیم.	

	الف	ازدواج	مجدد	زنان:	
ادبیات	کشورمان	که	برگرفته	از	واقعیت	هاي	اجتماعي	است،	

	موانع	و	عوامل	احتراز	زنان	از	ازدواج	مجدد	و	همچنین	
دالیل	اقبال	بدان	را،	بصورتهاي	مختلفي	به	تصویر	کشیده	

است	که	در	ذیل	نمونه	هایي	ارائه	می	گردد:	
1-	وابستگي	ذهني	زنان:		یکي	از	موانع	ازدواج	مجدد	براي	
زنان،		وابستگي	ذهني	آنها	به	همسر	سابق	خویش	است.	در	

برخي	رمانها	و	فیلمها،	با	زني	مواجه	می	شویم	که	همسر	

خویش	را	در	اثر	بیماري،	حادثه	یا	جنگ،	از	دست	می	دهد	و	
سالها	با	خاطره	ي	همسر	از	دست	داده	اش،	زندگي	می	کند.	

زن	در	خأل	همسرش	با	انواع	مسائل	و	مشکالت	مالي	و	
عاطفي	دست	به	گریبان	می	شود	و	اغلب	بر	همه	ي	آنها	
فائق	می	آید.	زن	در	ذهنیت	خویش،	همسرش	را	ناظر	بر	

اعمال	خود	می	بینید	و	خود	را	موظف	به	پاسخگویي	به	وي	
می	داند،جاي	خالي	او	را	احساس	مي	کند	و	او	را	مخاطب	
سخنان	خود	قرار	می	دهد.	براي	نمونه	می	توان	از	رمانهاي	

»انگار	گفته	بودي	لیلي«		نوشته	ي	سپیده	شاملو	و	»	او	
را	که	دیدم	زیبا	شدم	«	نوشته	ي	شیوا	ارسطویي	و	فیلم	

سینمایي	»	هیوا«	به	کارگردانی	رسول	مال	قلی	پور	نام	برد.	
گاه	نیز	این	وابستگي	به	جهت	وجود	خاطرۀ	بد	از	آزارها	و	
شکنجه	هاي	همسر	اول	است	که	منجر	به	احتراز	از	ازدواج	
مجدد	می	شود.	فیلم	سینمایی	»	آدم	برفي«	به	کارگرداني	

داود	میرباقري	نمونه	ای	از	این	مورد	است.	
2-	ذهنیت	سنتي	زنان:			بخشي	از	آثار،	بیانگر	نوعي	دیگر	از	
وابستگي	زنان	است.	نوعي	ذهنیت	سنتي	که	زن	نمی	تواند	
فارغ	از	آن	به	خود	بپردازد.	اینگونه	آثار	زني،	را	به	تصویر	
می	کشد،	که	در	جستجوي	یک	رابطه	خوب	و	کامل	بایک	
مرداست.	در	مواردي	دغدغه	زني	که	با	گرفتاریهاي	متعلق	

به	خود،	به	عنوان	یک	مادر،	یک	همسر	متارکه	کرده	یا	
بیوه	و	یک	زن	مستقل،	در	آستانه	سي،		چهل	سالگي	به	

تجربه	هاي	تازه	و	کمال	یافتۀ	عشق	دست	می	یابد	و	به	علت	
نداشتن	قید	همسر،	می	تواند	این	تجربه	را	تحقق	عیني	

بخشد،	اما	ذهنیت	سنتي	خود	و	اطرافیان،	مانع	از	این	امر	
است.	زن	دراین	ذهنیت،	هنوز	در	دِل	روابط	خانوادگي	که	
به	شدت	او	را	معّذب	و	مقّید	و	مسئول	ساخته،	براي	توجه	

به	خود،	احساس	عذاب	وجدان	می	کند.	)	علي	اکبري،	

ازدواج مجدد در آثار ادبي 
مكتوب و نمايشي ايران 

مهناز عابدی
کارشناس ارشد خانواده
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سال	ندارد:		ص	1(	رمان	»عادت	می	کنیم«	نوشته	ي	»زویا	
پیرزاد«	و	رمان	»	سهم	من«	نوشته	ی	»	پرینوش	صنیعي«،	
همچنین	فیلمهاي	»	پشت	پرده	مه«	به	کارگرداني	»پرویز	
شیخ	طادي«	و	سریال	پایان	نمایش،	به	کارگرداني	بهمن	

زرین	پور	نمونه	هایي	از	چنین	وابستگي	ذهني	است.	
در	بعضي	از	این	آثار	زن	در	تصمیم	به	ازدواج	با	مخالفاني	

روبرو	می	شود.	مثاًل	در	رمان	عادت	می	کنیم،	آرزو،	شخصیت	
اصلي	داستان،	براي	ازدواج	مجدد	با	مخالفت	سه	نسل	زن	
ایراني،	یعني	مادر،	دختر	و	دوست	خود	روبرو	می	شود.	هر	

سه	نسل،	دوستي	او	را	با	یک	مرد	می	پذیرند	ولي	ازدواجش	
را	نمی	پذیرند.	)	علي	اکبري،	سال	ندارد:		ص	1(.	

البته	مسأله	همواره	به	اینگونه	نیست.	گاه	مالحظه	می	شود،	
زن	تصمیمي	به	ازدواج	ندارد،	چرا	که	پیشاپیش	در	ذهنیت	
اطرافیانش،	چنین	عملي	محکوم	شده	است.	لذا	علیرغم	نیاز	
به	ارتباط	با	یک	مرد،	این	باور	در	او	رشد	می	کند	که	بعنوان	
یک	زن	بیوه،	تنها	هم	و	غم	او	باید	پرورش	و	تربیت	فرزندش	

باشد،	در	غیراینصورت	مورد	تحقیر	و	سرزنش	نگاههاي	
اطرافیان	قرار	خواهد	گرفت.	مثال	تقریبي	براي	این	مورد	

فیلم	سینمایي	»پشت	پرده	مه«	می	باشد.	

3-	وابستگي	عیني	و	عاطفي	زنان:		شمار	بسیاري	از	آثار،	
نمایانگر	زناني	است	که	به	جهت	وابستگي	به	فرزند	یا	
فرزندانشان،	از	نیاز	خود	به	ازدواج	مجدد،	چشم	پوشي	

می	کنند.	مثاًل	در	رمان	»		سهم	من	«	نوشته	ی	»	پرینوش	
صنیعي«	با	مخالفت	شدید	فرزندان	در	برخورد	با	مساله	
ازدواج	مجدد	مادر،	روبرو	می	شویم	مادري	که	درجواني،	
علیرغم	میل	خود،	به	اجبار	خانوادۀ	سنتي	خویش،	به	

همسري	مردي	در	آمده،	که	او	نیز	به	اجبار	خانواده،	تن	

به	ازدواج	داده	است.	مردي	که	به	جهت	فعالیت	سیاسي	و	
مبارزه	علیه	شاه،	زندگي	توأم	با	غیبتهاي	طوالني،	وحشت	
و	تنهایي	و	ترس	و	گریز	را	براي	همسرش	فراهم	می	کند	و	
نهایتاً	نیز	به	چوبۀ	اعدام	سپرده	می	شود.	حاصل	این	زندگي	

مشترک	سه	فرزند	است	که	مادر	با	رنج	و	سختي	فراوان	
و	کار	و	تالش	و	علیرغم	مشکالتي	که	اینگونه	خانواده	ها	

دارند،	آنها	را	به	ساماِن	تحصیل،	کار	و	ازدواج	می	رساند	و	
حال	در	دهۀ	پنجم	زندگي	درحالي	که	چهل	و	چند	سال	

دارد،	با	پیشنهاد	ازدواج	مردي	روبروست	که	آرزوي	زیستن	
با	او	را	در	تمام	عمر	با	خود	داشته	است،	اما	زماني	که	

مسأله	را	با	فرزندانش	طرح	می	کند.	آنها	به	شدت	مخالفت	
می	کنند	و	مادر	علیرغم	نیاز	عمیقش	به	این	وصلت،	با	تمام	

مقاومتي	که	در	برابر	فرزندانش	به	خرج	می	دهد،	»راضي	
نمی	شود	دل	شکستگي	فرزندانش	را	ببیند	و	براي	آنها	ایجاد	

شرمندگي،	خجالت	و	اندوه	نماید.	«	)	صنیعي،	1381	:		
)	524

او	براساس	اظهار	نظر	فرزندانش	دریافته	است	که	با	ازدواج	
مجدد	خود،	از	فرزندانش	که	به	آنها	وابستۀ	عاطفي	است،	
طرد	می	شود	و	درجامعه	انگشت	نما	می	گردد	و	تصوري	را	

که	سالها	به	عنوان	یک	زن	خوب	و	فداکار	و	با	شخصیت،		در	
منش	خود	متجلي	کرده	بود،	تخریب	می	گردد.	لذا	نهایتاً	از	
ازدواج	منصرف	می	شود	و	تنهایي	ومشکالت	عاطفي	ناشي	از	

آن	را	به	همۀ	این	بي	رحمي	ها،	ترجیح	می	دهد.	
-	البته	گاه	نیز	مادر	علیرغم	مخالفت	فرزند	یا	فرزندانش،	
ازدواج	مجدد	را	با	تحمل	سرزنشهاي	اطرافیان	می	پذیرد.	

فیلمهاي	سینمایي»	بانوي	اردیبهشت«	به	کارگرداني	
رخشان	بني	اعتماد	و	»خواستگاري«	به	کارگرداني	مهدي	

فخیم	زاده	نمونه	هایي	از	این	مورد	می	باشند.	
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-	در	بخشي	از	آثار،	فرزندان	مخالفتي	نمی	کنند	و	یا	در	سن	
مخالفت	نیستند،	اما	باز	مادر،	به	جهت	وابستگي	از	ازدواج	
احتراز	می	کند.	فیلمهاي	»	واکنش	پنجم«	به	کارگرداني	
تهمینه	میالني،	»	کافه	ترانزیت«،	به	کارگرداني	کامبوزیا	

پرتوي،	»	خواهران	غریب«	به	کارگرداني	»	کیومرث	
پوراحمد«،	»	من	ترانه	15	سال	دارم	«	به	کارگرداني	
»رسول	صدر	عاملي«،	»	این	زن	حرف	نمی	زند«	به	

کارگرداني	احمدامیني،»	پشت	پرده	مه«	به	کارگرداني	پرویز	
شیخ	طادي،	نمونه	هایي	از	این	دسته	آثار	می	باشند.	در	

بعضي	آثار	مخالفت	فرزندان	علني	نیست	و	به	شکل	ضمني	
بروز	می	کند	مانند	رمان	»	نیمه	ی	غایب«	نوشته	»	حسن	

سناپور«.	
-	دسته	اي	دیگر	از	آثار	ادبي،	اختصاص	به	زناني	دارد	که	

با	وجود	داشتن	فرزند،	تصمیم	به	ازدواج	مجدد	می	گیرند	و	
در	پي	این	اقدام،	مشکالت	جدیدي	را	تجربه	می	کنند.	گاه	

مشکالت	حاصل	از	ازدواج	مجدد،	متوجه	خود	زن	است.	
مانند	فیلمهاي	»قرمز«	به	کارگرداني	»	فریدون	جیراني	«،		
»	شب	برهنه	«	به	کارگرداني	سعید	سهیلي،	»	شقایق	«	به	
کارگرداني	مجید	قاري	زاده	و	سریالهاي	»طلسم	شدگان«	
به	کارگرداني	داریوش	فرهنگ	و	»	ریحانه	«	به	کارگرداني	

سیروس	مقدم.	
گاه	نیز	فرزندان	زن،	با	ناپدري	و	مردي	که	می	خواهد	عنوان	
همسر	مادر	آنها	را	به	خود	بگیرد،مشکل	پیدا	مي	کنند.	مانند	

فیلم»َده«	به	کارگرداني	»	عباس	کیارستمي	«	که	روایت	
گر	مشکالت	و	دغدغه	هاي	فکري	و	اجتماعي	زن	میانسالي	
است	در	جامعۀ	معاصر	ایران	که	از	پدر	فرزندش	به	دالیل	

عدیده	جدا	شده	و	ازدواج	مجدد	کرده	و	پسر	)امین(	به	هیچ	
عنوان	توانایي	پذیرش	این	اتفاق	را	ندارد	و	مادر	را	عامل	

ناهنجاریهاي	بوجود	آمده	براي	خود	می	داند	و	تمایل	ندارد	
که	با	مادر	و	شوهر	مادرش	که	زن	به	شدت	مدافع	اوست،	

زندگي	کند.	)الوندي،	سال	ندارد:		ص	2(
نمونۀ	دیگر،	فیلم	»شب	برهنه«	به	کارگرداني	»سعید	

سهیلي	«	است.		با	این	تفاوت	که	پسر،	مادرش	را	متهم	
نمی	کند،		بلکه	براي	او	دل	می	سوزاند	و	مادر	و	برادر	

ناتني	اش	را	که	اسیر	بیرحمي	هاي	ناپدري	شده	اند،	مورد	
حمایت	مالي	و	عاطفي	خویش	قرار	می	دهد.	اما	خود	از	

خانه	گریزان	است	و	با	دوستانش،	زندگي	می	کند	و	زن	نیز	
از	این	ازدواج	رضایت	ندارد.	پس	می	توان	حالت	سومي	را	

براي	آثار	نمایشي	ازدواج	مجدد	در	نظر	گرفت	و	آن،		ناگوار	
بودن	تجربۀ	ازدواج	مجدد،	هم	براي	مادر	و	هم	براي	فرزند	

می	باشد.	
-	آنچه	که	ما،	در	تجربۀ	زیستي	خود	بدست	آورده	و	

مشاهده	کرده	ایم،	حکایت	از	قرباني	شدن	مادر	و	تحمل	
سختیها	و	مشکالت	مالي	و	عاطفي	و	تنهایي،	براي	راحتي	
فرزندان	دارد.	شاید	هیچیک	از	ما	به	یاد	نداشته	باشیم	که	

مادري	براي	نجات	خود،	فرزندش	را	قرباني	کند.	اما	این	

مورد	نایاب،	در	اثر	مکتوب	زنده	یاد	جالل	آل	احمد	با	عنوان	
»بچه	مردم	«	به	طرزي	جذاب	و	تکان	دهنده	به	تصویر	

کشیده	شده	است.	
داستان	بچه	مردم	حکایت	مادري	است	که	براي	ازدواج	

مجدد،	چاره	اي	جز	از	سر	واکردن	بچه	سه	ساله	اش	ندارد.	
شوهر	قبلي،	بچه	را	از	او	نمی	گیرد،	شوهر	دوم	هم	او	را	
با	بچه	قبول	نمی	کند.	سپردن	بچه	به	شیرخوارگاه	هم	

مشکالتي	دارد.	بنابراین	تنها	یک	راه	پیش	روي	زن	می	ماند	
که	بچه	را	در	خیابان	رها	کند.	)	صالحي،	سال	ندارد:		ص	1(.	

داستان،	به	رغم	سمت	و	سوي	واقع	بینانه	اش،	در	پي	
محکوم	کردن	عمل	مادر	نیست	و	بیش	از	آن	که	براساس	
روشهاي	رایج	از	آن	زن،	مادري	سنگدل	بسازد،	همدردي	
خواننده	را	با	او	بر	می	انگیزد	و	بعد	نگاه	اصلي	را،	متوجه	
کودک	می	کند.	کودکي	که	به	محض	جدا	شدن	از	مادر،	
دیگر	بچۀ	او	به	حساب	نمی	آید.	»	آخرین	بار	که	بچه	ام	
را	نگاه	کردم،	درست	مثل	این	بود	که	بچه	مردم	را	نگاه	

می	کردم.	«	)همان	منبع(
نویسنده،	هرچند	بچه	و	نیز	مادرش	را	قرباني	وضع	موجود	

می	داند	اما	از	حماقتهاي	مادر	و	نیز	پدر	خواندۀ	بچه	
نمی	گذرد.	پدر	واقعي	بچه	در	داستان	غایب	است.	مادر	
می	گوید:		»	حاال	خیلي	وقت	دارم	که	هي	بنشینم	و	سه	
تا	و	چهارتا	بزایم«	یا	بچه	اش	را	با	لباس	نو	رها	می	کند	

با	این	توجیه	که	»	چشم	شوهرم	کور	اگر	باز	هم	بچه	دار	
شدم،	برود	و	برایش	لباس	بخرد.	«	بعد	نقش	شوهر	اولش	
مطرح	می	شود	که	حاضر	نیست	بچه	را	از	او	بگیرد.	طبعاً	

او	همدردي	خواننده	را	بر	نمی	انگیزد.	شوهر	دوم	زن	
نمی	خواهد	پس	افتادۀ	یک		نره	خر	دیگر	را	سرسفره	ببیند.«	

)همان	منبع(
وقتي		زن،	بدون	بچه	به	خانه	بر	مي	گردد	و	بي	تابي	می	کند،	
مادرش	او	را	دل	داري	می	دهد	که	هنوز	جوان	است	و	نباید	

به	خاطر	یک	بچه	غصه	بخورد.	همسایه	ها	هم	فقط	او	را	
به	علت	نسپردن	بچه	به	شیرخوارگاه	سرزنش	می	کنند،		و	

این	ها	نمونه	هاي	همان	مردمي	هستند	که	بچه	در	هیاهوي	
آنها	گم	می	شود.	)همان(

مادر	بدون	آنکه	بخواهد	اندوه	خود	را	پرده	پوشي	کند،	
از	عجز	و	نالۀ	مفرط	پرهیز	دارد	و	با	خویشتن	داري	و	

توجیهاتي	سعي	می	کند،	بارگناه	را	در	وجودش	بکاهد	و	
خودش	را	براي	زندگي	آینده	آماده	کند.	در	واقع	بچه	را	

قرباني	می	کند	تا	جلوي	قرباني	شدن	خودش	را	بگیرد.	او	
زندگي	خودش	را	به	زندگي	فرزندش،	ترجیح	می	دهد.	اما	
این	موضوع،		قرباني	بودن	زن	را	نفي	نمی	کند.	این	نکته	
خواننده	را	با	غمي	همراه	می	کند	که	کمتر	به	گفتن	و	

نوشتن	می	آید.	)همان(	و	این	سوال	که	آیا	پدر	بچه	نیز	به	
اندازۀ	مادر،	احساس	عذاب	وجدان	می	کند؟

4-	هویت	یابي	زنان	با	ازدواج	مجدد:			فرهنگ	حاکم	
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برجامعه،	زن	را	در	فردیت	مستقل	خویش	نمی	تواند	
تصورکند.	چنین	تصوري،	درخود	زنان	نیز	به	باور	تبدیل	

شده	است.	به	گونه	ای	که	زن	ایراني،	درک	روشني	از	این	
فردیت	و	استقالل	ندارد	و	هنوز	خود	را	با	دیگري	)مرد(	
کشف	می	کند.	رمان	»	عادت	می	کنیم«	نوشته	ی	زویا	

پیرزاد	و	داستانهاي	»زن	زیادي«	و	»	خانم	نزهت	الدوله«	
از	جالل	آل	احمد،	هرکدام	به	گونه	ای	چنین	زني	را	ارائه	

مي	دهند.	هرچندکه	شخصیت	هاي	هر	یک	از	این	داستانها،	
از	نظر	سطح	و	طبقۀ	اجتماعي،	تحصیالت	و	شعور	و	بهره	
مندي	هاي	ظاهري	از	یکدیگر	متفاوتند،	اما	هرکدام	در	

جستجوي	مردي	هستند	که	با	وجود	او،	خود	را	بشناسند.	
زن	در	داستانهاي	فوق	در	مواجهه	با	ازدواج	مجدد،	نتوانسته	
است	به	نحو	غیر	سنتي	وخارج	از	چارچوبهاي	تعریف	شده،	
در	تقابل	با	مرد،	فردیت	خود	را	از	درجۀ	دوم	بودن،		رهایي	
دهد	وبي	آنکه	همانند	مرد	شود،	همطراز	وي	گردد.	اوخود	

را	با	مرد	تعریف	می	کند،	چرا	که	چنین	ذهنیتي	هم	درعرف	
جامعه	معمول	است	وهم	دروجود	زن،	دروني	شده	است.	
-	داستان	زن	زیادي،		سرگذشت	دختر	سي	و	چهارسالۀ		
ترشیده	ای	است	که	هم	آبله	روست	و	هم	به	علت	کچلي	
از	کاله	گیس	استفاده	می	کند.	تنها	خواستگار	وي،	مرد	

شل	و	زشت	رویي	است	که	با	عصا	راه	می	رود.	دختر	که	از	
ننگ	ترشیدگي	و	بودن	در	خانۀ	پدري،	خسته	شده	است	

به	راحتي،	به	این	خواستگار	جواب	مثبت	می	دهد	و	به	عقد	
ازدواج	او	در	می	آید.	اما	مادر	مرد	که	از	این	وصلت	به	جهت	

عدم	کسب	اجازه	از	او،	راضي	نیست	و	به	عیبهاي	دختر	
نیز	پي	برده	است،		راي	پسر	خود	را	نسبت	به	دختر	عوض	

می	کند	و	آنها	پس	از	چهل	روز	زندگي،	از	یکدیگر	جدا	شده	
و	دختر	به	خانۀ	پدر	بر	می	گردد.	در	این	داستان،	زنده	یاد	

آل	احمد،	به	زیبایي،	هویت	زن	را	به	تصویر	کشیده	است.	به	
گونه	ای	که	اوتنها	باوجود	داشتن	همسر،	به	هویت	مي	رسد	
و	هرگاه	که	شوهر	خود	را	ا	ز	دست	می	دهد	آنهم	به	گونه	

طالق	که	بدترین	شکل	این	تنهایي	است،	هویت	خود	را	نیز	
کامال	از	دست	می	دهد	و	به	صورت	یک	»	زن	زیادي«،	حتي	

در	خانۀ	پدري	جلوه	گر	می	شود.	زن	در	خانۀ	همسرش،	
براي	از	دست	ندادن	این	هویت،	هر	ذلتي	را	تحمل	می	کند	

و	به	هر	خفتي	تن	می	دهد	و	هرگونه	ستمي	را	به	تاوان	
عیوبش،	از	خانوادۀ	شوهر،	به	جان	می	خرد	و	َدم	نمی	زند.	

ولي	از	آنجا	که	عیوب	زن،	به	دلیل	زن	بودنش،	از	عیوب	مرد	
بزرگتر	است،	مرد	او	را	به	راحتي	طالق	می	دهد.	زن	زیادي	
بودن	و	عذاب	زندگي	بدون	هویت	آنجا	نمایان	تر	مي	شود	که	
زن	در	کالم	آخر	داستان،	حسرت	خود	را	با	این	عبارت،	بیان	
می	کند	که	:			»کاش	به	هر	وسیله	ای	که	بود،	همان	زندگي	را	

حفظ	می	کردم.«
-	در	داستان	خانم	نزهت	الدوله	با	شرح	حال	زني	از	طبقۀ	
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اشراف	روبرو	می	شویم	که	تاکنون	سه	بار	شوهر	کرده	و	
در	آرزوي	شوهر	چهارم	به	سر	می	برد.	همسران	سابق	وي	

همگي	از	افراد	عالي	مرتبه	بوده	اند	که	به	گونه	هاي	مختلف،	
سر	او	را	کاله	گذاشته	اند.	او	براي	آنکه	شوهر	بهتري	

رانصیب	خود	نماید،	از	صرف	هرگونه	هزینه	ای،		فروگذاري	
نمی	کند	و	براي	یافتن	شوهر	آرماني	خود،	بي	رویه،	پول	
خرج	می	کند.	او	در	آستانۀ		ازدواج	چهارم	خویش	دریافته	

است	که	مانع	بزرگي	بر	سر	راه	ازدواج	دارد	و	آن	عیب	
کوچکي	است	که	در	دماغ	اش	خودنمایي	می	کند،	و	اکنون	
به	فکر	افتاده	است	که	با	یک	جراحي	پالستیک،	دماغش	را	

درست	کند.	)آل	احمد،	1366	(	)	دست	غیب،1371	(
در	این	داستان	زن	براي	دستیابي	به	هویت	بهتر	و	به	عبارتي	

همسر	و	شوهر	بهتر،	تمام	سعي	و	تالش	خود	را	می	نماید،	
تا	به	آرزویي	که	با	رها	تجربه	نموده	است،	دست	پیدا	کند.	
هر	چند	که	همواره	این	هویت	)مرد(	و	شناسه	ای	که	زن	
به	دنبال	اوست،	جهت	رسیدن	به	اهداف،	امیال	و	مقاصد	

سیاسي	اجتماعي	خود،	از	او	بعنوان	ابزار	و	وسیله	سود	برده	و	
او	را	مورد	سوء	استفاده	قرار	داده	است.	

-	در	رمان	»	عادت	مي	کنیم«	شخصیت	داستان،	زني	است	
که	نه	روشنفکر	است	و	نه	خانه	دار.	او	جایگاهي	بینابیني	

دارد	و	حسابي	سرش	شلوغ	است	و	وارث	یک	بنگاه	معامالت	
ملکي	از	پدرش	می	باشد.	یعني	انجام	کاري	مردانه.	اما	
او،	مردتر	از	یک	مرد،	عهده	دار	این	کار	می	گردد	و	یک	

تنه	همه	را	حریف	است.	از	بساز	و	بفروش	تا	محضردار،	از	
مشتري	تا	کارمند،	از	کارگر	بنا	تا	کوپن	فروش	بازار	تجریش	

و… اما	با	تمام	این	مشغله	ها،	خالئي	دارد	پرنشدني،	او	
احساس	تنهایي	می	کند	و	این	احساس	او	را	تند	خو	و	
عصبي	کرده	است.	او	در	جستجوي	یک	ارتباط	خوب	و	

کامل	با	یک	مرد	است	اما	این	آگاهي	از	خال	وجودي	اش	
را	خود،	فعاالنه	بدست	نمی	آورد،		بلکه	این	خودآگاهي،	

انفعالي	و	متأثر	از	برنامه	ریزیهاي	حساب	شدۀ	مردي	است	
که	بصورتي	کامال	موثر،	او	را	به	پاسخ	مثبت	براي	پیشنهاد	

ازدواجش	می	کشاند.	و	این	امر	بیانگر	آن	است	که	شخصیت	
زن	داستان	درک	روشني	از	فردیت،استقالل	وهویت	خویش	

ندارد	)علي	اکبري،	سال	ندارد:		ص2(.	
فیلمهاي	»	شب	برهنه	«	به	کارگرداني	سعید	سهیلي،		»	

چتري	براي	دو	نفر«	به	کارگرداني	احمد	امیني،	و	سریالهاي	
»	طلسم	شدگان«	به	کارگرداني	داریوش	فرهنگ	و	»	پایان	
نمایش«	به	کارگرداني	بهمن	زرین	پور،	هرکدام	به	گونه	ای	

به	مسأله	زن	و	هویت	او	پرداخته	اند	که	اغلب	بصورت	
نمایش	زني	است	بي	سرپرست،	که	براي	تامین	مالي	یا	

سرپرستي	ثروت	و	اموالش	و	یا	تامین	امنیتي،	از	وجود	مرد،	
با	تن	دادن	به	ازدواج	مجدد،	بهره	مند	می	گردد.	

5-	مواردي	دیگر:	
موارد	کمیاب	دیگري	نیز	وجود	دارند	که	در	آثار،	بعنوان	

عامل	احتراز	یا	تمایل	زنان	نسبت	به	ازدواج	مجدد،	مورد	
توجه	واقع	شده	است.	براي	نمونه:	

-	اقدام	به	ازدواج	مجددتوسط	زن	به	خاطر	لجبازي	با	
همسراول	:		فیلم	سینمایي	»شام	آخر«	به	کارگرداني	

کیومرث	پوراحمد	و	»	شهر	زیبا«	به	کارگرداني	»	اصغر	
فرهادي«	نمونه	هایي	براي	چنین	موردي	می	باشند.	

-	ازدواج	مجدد	زن	و	پنهان	نمودن	ازدواج	اولش	براي	حفظ	
ازدواج	دوم	و	رسیدن	به	آرامش:		فیلم	سینمایي	»	زهر	

عسل«	به	کارگرداني	»	ابراهیم	شیباني«	چنین	موضوعي	را	
مورد	توجه	قرار	داده	است.	

-	اجبار	زن	در	پذیرفتن	ازدواج	مجدد،	با	تهدید	او	به	نابودي	
خانواده	اش.	سریال	تلویزیوني	»ریحانه«	به	کارگرداني	

سیروس	مقدم	این	موضوع	را	به	تصویر	کشیده	است.	این	
سریال	در	سال	84	از	سیماي	3	ارائه	گردید.	

	ب	ازدواج	مجدد	مردان:	
تعداد	رمانها	و	فیلمهایي	که	در	خصوص	ازدواج	مجدد	

مردان	نوشته	و	ساخته	شده	است،بي	شمار	است.	اما	عمدتاً،	
محورهاي	ذیل،	دالیل	تمایل	و	اقدام	مردان	به	ازدواج	مجدد	

را	تشکیل	می	دهد.	
1ـ	نازا	بودن	همسر	اول:		که	موجب	می	گردد	مرد	به	فکر	

ازدواج	دوم	بیفتد	تا	بتواند	تجربه	پدر	بودن	را	بدست	آورد.	
فیلمهاي	سینمایي	»	مادیان«	به	کارگرداني	علي	ژکان	و	

»لیال«	به	کارگرداني	داریوش	مهرجویي	نمونه	هایي	از	این	
مورد	می	باشند.	

2ـ	تنهایي	مرد	و	بي	سرپرست	ماندن	کودکان:		که	لزوم	
ازدواج	مجدد	مرد	را	ضروري	ساخته	و	فرزندان،	ازاین	طریق،	

به	زعم	مرد،به	سامان	مي	رسند.	فیلمهاي	سینمایي»	رنگ	
خدا«	به	کارگرداني	مجید	مجیدي	و	»	می	خواهم	زنده	

بمانم«	به	کارگرداني	ایرج	قادري،	»روسري	آبي«	به	
کارگرداني	رخشان	بني	اعتماد،		»	رخساره«	به	کارگرداني،	

امیر	قویدل،	»خواستگاري«	به	کارگرداني	مهدي	فخیم	زاده،	
»	مادر«	به	کارگرداني	فتحعلي	اویسي،	»مادرم	گیسو«	به	
کارگرداني	سیامک	شایقي	و	سریالهاي	تلویزیوني	پایان	

نمایش	به	کارگرداني	بهمن	زرین	پور،	»	تولدي	دیگر«	به	
کارگرداني	داریوش	فرهنگ	و	»	پاي	پیاده	«	به	کارگرداني	

اصغر	توسلي	چنین	مرداني	را	به	تصویر	کشیده	اند.	
3ـ	ازدواج	مجدد	مرد،	براي	ارضاي	حس	تنوع	طلبي	
وهوسهاي	مقطعي:		که	معموالً	در	اینگونه	ازدوجها،	

همسراول	مرد،	قرباني	می	شود.	فیلمهاي	سینمایي	»	سگ	
کشي«	به	کارگرداني	بهرام	بیضایي،	»	دنیا«	به	کارگرداني	

منوچهر	سعیدي،	»	چتري	براي	دونفر«	به	کارگرداني	احمد	
امیني،	»مارال«	به	کارگرداني	مهدي	صباغ	زاده،	»	ساالد	
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فصل	«	به	کارگرداني	فریدون	جیراني،	»	من	ترانه	15	
سال	دارم«	به	کارگرداني	رسول	صدرعاملي،	»شوکران«	به	

کارگرداني	بهروز	افخمي،	»	تیک«	به	کارگرداني	»	اسماعیل	
فالح	پور	«	و	سریال	تلویزیوني	»	طلسم	شدگان	«	به	

کارگرداني	داریوش	فرهنگ	به	این	سوژه	پرداخته	اند.	در	
بعضي	از	این	فیلمها	مانند	شوکران	و	تیک،	قرباني	ازدواج	

مجددمرد،	در	نهایت	همسر	دوم	است.	
جالل	آل	احمد	در	داستان	»	سمنو	پزان«	از	مجموعۀ	»	زن	
زیادي«	از	زندگي	زنان	چنین	مردي	سخن	مي	گوید.	مردي	

که	با	وجود	داشتن	همسر	و	پنج	فرزند،	اقدام	به	ازدواج	
مجدد	نموده	و	زن	دوم	اختیار	کرده	است	که	در	حال	وضع	

حمل	است.	زن	اول	مرد،	که	نذر	سمنو	پزان	دارد،	درایام	
فاطمیه	اقدام	به	اداي	نذر	کرده	و	براي	انداختن	حریف	

از	چشم	شوهر	و	از	میدان	به	َدر	کردن	وي،	غیر	از	اضافه	
نمودن	یک	من	گندم	براي	نذر	سمنو،	دست	به	دامن	عم	
قزي	شده	است.	و	او	نیز	طلسمي	را	تهیه	کرده	است	که	
درآب	انبارخانۀ	هوو،	انداخته	اند.	روز	سمنو	پزان،	کلفت	

هوو،	با	لگن	بزرگ	سر	پوشیده	ای	وارد	می	شود	و	می	گوید:		
»	خانم	سالم	رسوندند	و	فرمودند:		الهي	شکر	که	نذرتان	

قبول	شد.	)آل	احمد،	1376	:		42(	وقتي	سرپوش	لگن	را	
بر	می	دارند،	بچه	سقط	شدۀ	هوو	را	می	بینند.	)دست	غیب،	

1371	:		53	(.	زن	اول	با	مشاهده	محتواي	لگن	از	هوش	

می	رود.	عم	قزي	در	پاسخ	پیام	می	فرستد	که	:		»	آدم	تخم	
مول	خودش	رو	نمی	ذاره	توطبق،	دور	شهر	بگردونه«	)آل	

احمد،1376	:		43	(
داستان	فوق	شیوۀ	تفکر	و	عقاید	زنان	عامۀ	جامعه	را	در	
برخورد	با	ازدواج	مجدد	مرد،	نشان	می	دهد.	شاید	علت	

پستي	عمل	زن	در	این	داستان،	نبود	دادگاهي	عادل	براي	
تظلم	خواهي	زن	درد	کشیده	در	حصار	فرهنگ	جامعه	باشد.	

در	رمان	»	کلیدر«	شاهکار	»	محمود	دولت	آبادي«	نیز	با	
ازدواج	مجدد	شخصیت	اصلي	داستان	»	گل	محمد«	روبرو	

می	شویم.	مردي	که	با	بیوۀ	نازاي	دوست	خود	که	از	او	هفت	
سال	بزرگتر	است	ازدواج	نموده	و	به	سبب	عالقه	و	عشقش	
به	»	مارال	«	دختردایي	اش،		که	هیچگاه	او	را	ندیده	بود	و	
حال	بر	اثر	ازدست	دادن	مادر	و	زنداني	شدن	پدرش	به	آنها	

پناه	آورده	است،	اقدام	به	ازدواج	مجدد	با	او	می	کند	و	همسر	
اول	را	که	هیچ	مستمسکي	براي	تظلم	خواهي	ندارد،	در	

فکر	و	اجراي	انتقام	از	مارال	می	اندازد.	اما	نهایتاً	با	بچه	دار	
شدن	مارال،	همسر	اول	احساس	مادري	خود	را،	با	کودک	

هوویش	احیاء	و	ارضاء	می	کند	و	وجود	هر	دوي	آنها	را	پذیرا	
می	گردد.	

4ـ		ازدواج	مجدد	مرد،	براي	استفاده	از	ثروت	و	موقعیت	
اجتماعي	زن	دوم:		در	این	گونه	ازدواجها،مرد	موفق	به	کسب	
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پایگاه	اجتماعي	برتر	و	واالتر	می	شود.	فیلم	سینمایي	»	گل	
یخ«	به	کارگرداني	کیومرث	پوراحمد	نمونه	ای	از	این	مورد	
می	باشد.	همچنین	سریال	تلویزیوني	»	طلسم	شدگان«	به	

کارگرداني	داریوش	فرهنگ	به	ازدواج	مجدد	مردي	پرداخته	
است	که	براي	رسیدن	به	موقعیت	اجتماعي	برتر،	با	یک	زن	

بیوه	ثروتمند	ازدواج	می	کند.	
5ـ	وجود	فرزندان:		تنها	در	یک	مورد	از	فیلمهاي	مورد	

بررسي،	مرد	بخاطر	وجود	بچه	از	ازدواج	احتراز	می	کند	و	آن	
فیلم	سینمایي	»	باالي	شهر	پایین	شهر	«	به	کارگرداني	اکبر	

خامین	است.	

-	نتیجه	گیري:	
بررسي	35	فیلم	سینمایي،	4	سریال	تلویزیوني،	6	رمان	
و	4	داستان	در	مورد	ازدواج	مجدد،	نتایج	زیر	را	نشان	

می	دهد.	
1-	آنچه	که	عامل	احتراز	زنان	از	ازدواج	مجدد	است،	
)وجود	فرزندان	(،	عامل	تمایل	مردان	به	ازدواج	مجدد	

است.	
2-	زنان	بیوه،	به	دلیل	وفاداري	به	خاطرۀ	همسر	از	

دست	داده	کمتر	از	مردان	بیوه،	ازدواج	می	کنند.	
3-	فرهنگ	و	باورهاي	عامه	و	سنتي،	یکي	از	موانع	

ازدواج	مجدد	زنان	است.	
4-	وجود	فرزندان	و	لزوم	سرپرستي	آنان	و	مصون	

نگه	داشتن	آنان	از	آسیبهاي	عاطفي،	عمده	ترین	دلیل	
احتراز	زنان	از	ازدواج	مجدد	است.	

5-	ازدواج	مجدد،	براي	بسیاري	از	زنان،	تجربه	ای	تلخ	
است	که	دلیل	آن	یا	ناموفق	بودن	ازدواج	است	و	یا	کنار	

نیامدن	فرزندان	با	ناپدري.	
6-	مخالفت	فرزندان	یکی	از	عمده	ترین	دلیل	احتراز	

زنان	از	ازدواج	مجدد	است.	
7-	برخورداري	از	هویت	و	امنیت	و	رهایي	از	فشار	

نگاههاي	آزاردهندۀ	مردم	در	جامعه،	عمده	ترین	دلیل	
اقبال	و	تمایل	زنان	به	ازدواج	مجدد	است.	

8-	عمده	ترین	دلیل	ازدواج	مجدد	مرداِن	همسردار،	
تنوع	طلبي	و	پاسخگویي	به	هوسهاي	مقطعي	است.	

9-	عمده	ترین	دلیل	ازدواج	مجدد	مردان	بیوه	و	مطلق،	
وجود	فرزندان	و	لزوم	سرپرستي	آنان	توسط	نامادري	

است.	
10-	و	عمده	ترین	دلیل	ازدواج	یک	پسر	با	یک	زن	بیوه	

یا	مطلقه،	ثروت	و	موقعیت	اجتماعي	زن	و	دستیابي	

مرد	به	پایگاه	اجتماعي	برتر	است.	
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شهرزاد امین
روزهای	آخر	آگوست	و	هفته	های	اول	سپتامبر	سال	

جاری	شهر	مالمو	و	تئاتر	فورات	میزبان	زنانی	از	عراق،	
ایران	و	مصر	بود	تا	تئاتر	»9	پرده	از	تمنا	»هیتر	رافو،	

نمایشنامه	نویس	آمریکائی-	عراقی	را	که	سرنوشت	9	
زن	عراقی	را	در	سایه	جنگ	به	تحریر	در	آورده	است،	به	

نمایش	بگذارند.
زنانی	دستفروش،	نقاش،	پزشک،	مبارز	سیاسی	تبعیدی،	

شاهد	مرگ،	عزادار	مردگان...در	پرده	های	نمایشنامه	ظاهر	
می	شوند	و	با	اجرای	مونولوگ	هایی	از	زندگی	زنان،	از	

واقعیت	زندگی	زنان	درگیر	جنگ	و	موقعیت	جنگی	پرده	
برمی	دارند.	کارگردان	و	تولید	کننده	تئاتر	تاکید	دارند	که	

اینها	نقش	های	قربانی	کالسیک	نیستند	بلکه	در	درجه	اول	
بازگو	کننده	استراتژی	بقاء	هستند.

سه	هنرپیشه،	دنیا	مسعود،	الونورا	دلوقری	نوردین	و	سانا	
تورسون	به	سه	زبان	عربی،	انگلیسی	و	سوئدی	نقش	بازی	

می	کنند.	تماشاچی	ها	در	صندلی	های	چرخان	وسط	سالن	
جای	داده	می	شوند	و	مونولوگ	ها	دایره	وار	اجراء	می	شوند.	

هنرپیشه	مصری،	دنیا	مسعود	برای	اجرای	این	نمایشنامه	از	
مصر	به	مالمو	سفر	کرده	است.

نمایشنامه	»9	پرده	از	تمنا«	را	هیتررافو	پس	ازجنگ	خلیج	
و	حمله	امریکا	به	عراق	نوشت	و	چندین	بار	در	کشورهای	

مختلف	توسط	خود	او	یا	دیگر	گروه	های	تئاتر	اجرا	شد.	این	
نخستین	بار	است	که	این	نمایشنامه	در	سوئد	اجرا	می	شود	
البته	با	کمی	تغییرات.	در	ورژن	سوئدی	با	توافق	هیتررافو	

بخش	دیگری	به	نمایشنامه	اضافه	شده	است.	نویسنده	
همراه	9	پرده	از	تمنا،	پروین	اردالن	روزنامه	نگار	مهمان	

مالمو،	سوئد	است	که	در	تنظیم	این	نمایشنامه	تئاتر	فورات	
را	یاری	کرده	است.	نوشتار	پروین	اردالن	عمق	و	تنوع	

خاصی	به	مجموعه	تئاتر	فورات	می	بخشد.	نوشته	او	همچون	
نیرویی	مداخله	گر،	نه	در	متن	نمایشنامه	که	بر	ذهنیت	

تماشاچیان	وارد	شده	و	از	بلندگوهای	سالن	و	به	زبان	های	
گوناگون	عربی،	سوئدی	و	انگلیسی	پخش	می	شود؛	همزمان	
با	پخش	صدا،	به	جای	سالن	اجرا،	محل	حضور	تماشاچیان	
روشن	می	شود	و	مخاطبان	در	موقعیت	بازیگران	هدف	قرار	

می	گیرند.
پروین	اردالن	در	مصاحبه	های	گوناگونی	که	با	روزنامه	

زنانعراقی،استراتژیبقاوتغییر،
درنمایشنامه9پردهازتمنا
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سوئدی	سونسکا	داگ	بالدت،	رادیوی	سوئد	و	دیگر	نشریات	
سوئدی	داشته	اذعان	دارد	که	به	دلیل	تجربه	زیست	

در	دوران	جنگ،	با	فضا	و	حوادث	جاری	در	نمایشنامه،	
رشد	نظامی	گری	از	یک	سو	و	قدرت	گیری	جریان	های	

بنیادگرایانه	و	ایدئولوژیک	آشناست،	تشابهات	زیادی	
می	بیند	و	اشاره	می	کند	که	انسانهایی	که	جنگ	را	از	نزدیک	

تجربه	کرده	اند	هم	تجارب	مشترک	و	هم	تجارب	متفاوتی	
دارند.	اما	تاکید	دارد	که	حوادث	نمایشنامه	درگیر	محدوده	
جغرافیایی	نیست،	می	تواند	در	هرکجای	دنیا	اتفاق	بیفتد	

و	از	این	منظر	مرزی	ندارد.	آنچه	بر	عراق	رفت	همچنان	بر	
زندگی	مردمان	به	ویژه	زنان	آنجا	تاثیر	گذاشته	است.	اگر	
باور	کنیم	که	زندگی	زنان	عراقی	بخشی	از	زندگی	ما	هم	
هست	بی	تقاوت	رد	نمی	شویم.	عراق	می	تواند	تصویری	

از	آینده	خیلی	از	ما	باشد.	در	جهان	میلیتاریزه	شده	دیگر	
نمی	شود	کناره	نشست.	به	اعتقاد	او	مهم	نیست	درکجا	و	

در	کدام	مرز	قرار	گرفته	ایم	و	زندگی	می	کنیم.	و	می	پرسد:	
کدامیک	از	ما	از	فضا	و	موقعیت	میلیتاریزه	شده	داخل	و	

خارج	مرزهایمان	بدور	هستیم؟

اما	یک	قانون	همیشه	عمل	می	کند:	زنان	و	کودکان	قربانیان	
آن	هستند.	پروین	اردالن	در	گفتگو	با	رادیوی	سوئد	

می	گوید	همیشه	درباره	زنان	به	عنوان	قربانی	حرف	می	زنیم	
اما	کمتر	عالقه	مندیم	از	زبان	خودشان،	داستان	های	قربانی	
شدن	و	مقاومت	هایشان	را	بشنویم.	زنان	این	نمایشنامه	رو	
به	مخاطب	با	او	حرف	می	زنند.	زنان	این	نمایشنامه	برای	
بقا	و	تداوم	زندگی	مبارزه	می	کنند	و	تالش	من	تداوم	این	

استراتژی	در	پیوند	با	استراتژی	تغییر	به	واسطه	نیروی	

جمعی	بوده	است.
در	قسمتهایی	از	متن	نوشته	شده	پروین	اردالن	در	میان	

منولوگها	می	شنویم:
در تونل زمان، خورشید خاورمیانه زودتر طلوع می کند

در تونل زمان اما، زنان خاورمیانه بیشتر از هرزمانی به عقب 
رانده می شوند.

افغانستان ، عراق ، ایران هرسه شاهد عقب گردهای تاریخی 
برای زنان هستند

درتاریخ های متفاوت، در مسیرهای گوناگون،
اما آنان در نقاطی با هم تالقی می کنند: نقطه ایستادگی در برابر 

عقب گرد
نیروی قدرت مند همصدایی زنان همین نقطه است

در همین نقطه است که صداها همبسته می شوند و همبستگی 
می خواهند همبستگی یعنی این

نه طلب عاجرانه کمک از یکدیگر
نه بخشش خیرانه کمک به یکدیگر

همبستگی یعنی احساس مسئولیت و اقدام به عمل

دستیار	کارگردان	سیندرا	میژر	جنگ	سال	2006	لبنان	را	
تجربه	کرد	و	دنیا	مسعود	با	آپارتمانی	در	نزدیکی	میدان	

تحریر	در	قاهره	انقالب	مصر	را	از	نزدیک	لمس	کرده	است.	
تئاتر	فورات	با	پرسپکتیو	بین	المللی	اش	و	با	نمایشنامه	9	

پرده	از	تمنا	می	خواهد	نشان	دهد	که	پایداری	فرهنگی	یک	
کشور	با	زنانش	بر	می	خیزد	و	بر	خاک	می	افتد.	تولید	کننده	
منال	مصری	می	گوید	من	همیشه	به	دنبال	نوشته	هایی	از	

زنان	برای	زنان	هستم.
و	ما	در	البالی	مونولوگها	از	پروین	اردالن	می	شنویم	که:

13 فوریه 1991،پناهگاه امیریه ، بغداد
بمب گذاری عمدی، کشتار 408 نفر ، و تنها یک بازمانده

مادر قدا! تا تو هستی، و شهادت می دهی،
خاطره این کشتار فراموش نمی شود

تا تو هستی و مستند می کنی هیچ دستبردی در تاریخ صورت 
نمی گیرد

مادران قداها در عراق ،
همچون مادران خاوران و عزادار در ایران،

همچون مادران میدان مایو در آرژانتین،
همچون مادران کشتارها و آدم ربایی هایی بسیار در سراسر دنیا

علیه فراموشی مبارزه می کنند،
حتی اگر ببخشند از یاد نمی برند

آنان حافظه آیندگان را از فراموشی مصون می دارند
آنان یک پیام دارند: مقاومت در برابر فراموشی

منابع:	روزنامه	های	سوئدی	
سوید	سونسکا	داگ	بالدت	,	اکسپرسن,	رادیوی	سوئد
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