وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺎن
ﮐﻨﻮﻧﯽ

ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮﭘﻮر
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل دوﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺪه ﻣﯿﻼدی از  7،4ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺟﻤﻌﯿﺖ روی زﻣﯿﻦ  3،5ﻣﯿﻠﯿﺎرد زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻣﺎ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﺑﺎر اﺳﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی را در ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ
دﺧﺘﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺮﻣﺴﺎری و ﻓﺸﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ و
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻗﻮاى ﺗﺎرﯾﺨﺎً ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت ،ﻣﺮدان و زﻧﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ادﯾﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ووو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اِﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺮدﺳﺎﻻر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮدان ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻧﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎى اﺻﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻧﺘﻴﺠۀ آن اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی زﻧﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ،زﻧﺎن ﻣﻠﯿﺖ
ﻫﺎ ،ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن زن ،زﻧﺎن ﮐﻮﭼﻨﺪه ،زﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﺎ دور
اﻓﺘﺎده ،زﻧﺎن ﻓﺎﻗﺪ درآﻣﺪ ،زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار،زﻧﺎن آﺳﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ،
زﻧﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ،دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎل ،زﻧﺎن ﻣﻌﻠﻮل ،زﻧﺎن ﮐﻬﻨﺴﺎل و زﻧﺎن
ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ و… ،.ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺬاﻫﺐ از ﺳﻮﺋﯽ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ) ﭼﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی از ﺧﺎرج و ﭼﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ( از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻋﺮﯾﺎن ﺗﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﺎوش و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻀﻞ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اراﺋﻪ راه ﺣﻞ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ

وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻓﻤﻨﯿﺴﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺷﮑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ و درﺟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن و درﺟﻪ ﺧﺪﺷﻪ دار ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ درﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺮم ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ای ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
در ﮐﻨﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺟﻨﮓ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﻦ و دﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص زﻧﺎن اﻗﺸﺎر ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ )زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار،
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ،دﻫﻘﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮ و…( ﻫﺮ روز و ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ و ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ
در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﺎ از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زن ﺳﺘﯿﺰ ﻣﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ و در ﺗﺎروﭘﻮد اﯾﻦ
ﺟﻮاﻣﻊ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻓﺮار از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻇﻠﻢ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ راﻫﯽ ﺟﺰ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﺧﻮدﺳﻮزی و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی روﺣﯽ و
رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺜﻼ ﭼﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ و اﺷﻐﺎل و ﻓﻘﺮ و ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻌﻤﺎت ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن را دوره ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رژﯾﻢ
ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎی زﻧﺎن ﻋﻤﻼ ﻗﺼﺪ
زﻧﺪه ﺑﮕﻮر ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﻓﻌﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺳﺮ دارﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ در ﻫﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن آن ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪه و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در راه رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺮدارد.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻣﺎر ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد و
ﻣﺴﻠﻤﺎ درﺻﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از
آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﻐﯿﺮ از ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری
از ﮔﺰارش ﮔﺮان وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺎر زﻧﺎن در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﺗﺮ را
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﮔﺰارش ﮔﺮان ﺑﺪون ﻣﺮز ) ار اس اف ( در
ﮔﺰارش ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم “ﺣﻘﻮق زﻧﺎن” اﻋﻼم
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ در راه ﺗﻬﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﺸﻤﺎری ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎری از روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران زن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﻮرد آزار ﻫﺎی

ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺑﺎره ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﺮﮐﻮبِ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران زن ﻧﯿﺴﺖ .در ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﻋﺒﺪی ﻋﺰﯾﺰ ﻋﺒﺪی ﻧﻮر ﺑﺮای
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧﺪان
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .در زﯾﺮ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰارش ﮔﺮان ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﻠﻢ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺰارش ﮔﺮان ﺑﺪون ﻣﺮز در ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮﯾﺶ از ﻫﻤﻪ
آﻧﻬﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آن ﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ
دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و روﺣﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .دوم
آﻧﮑﻪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﺗﻨﻮع و ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آنﻫﺎ را
ﺑﺮاﺳﺎس وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﻄﺮ و ﮐﻮﯾﺖ در دﺳﺘۀ ﯾﮏ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪۀ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﻋﻤﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﻟﯿﺒﯽ در
ﮔﺮوه دوم ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻟﺒﻨﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﻟﺠﺰاﯾﺮ در ﮔﺮوه ﺳﻮم ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﯾﺮان ،ﺳﻮرﯾﻪ ،اردن ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﺮاﮐﺶ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق در ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم و
ﯾﻤﻦ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ آنﻫﺎ ،ﻫﻢ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻫﻢ در
روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﺳﻪ دﻫۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه ،ﻫﺸﺖ ﻣﺎرس روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ .روزی ﮐﻪ در
اﮐﺜﺮﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﻣﺒﺎرزات ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﻧﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﺎی ﺑﺮﺣﻘﺸﺎن ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻫﻢ ﻫﻨﻮز زﻧﺎن ﺟﻨﻮب
ﺟﻬﺎن و ﺑﺨﺼﻮص زﻧﺎن درﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﻧﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﺟﻠﻮه
ﻫﺎی آﺷﮑﺎراز ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﮔﺎه ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺪ راه زﻧﺎن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی آﻧﺎن در اﻣﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ.
در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان و ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﯽ داﻋﺶ و ﮔﺮوه ﻫﺎی رادﯾﮑﺎل وﺿﻌﯿﺖ

زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪه و در ﭘﺎره
ای ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن اﯾﺰدی و دﯾﮕﺮ زﻧﺎن در ﻗﻠﻤﺮوی داﻋﺶ ،اﻗﺪاﻣﺎت
دوران ﺑﺮده داری ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش زﻧﺎن و ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎز ﺗﮑﺮار ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
ﺟﻬﺎن در ﺣﺎﻟﯽ روز ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس را ﺟﺸﻦ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری دﺳﺖ و ﭘﻨﭽﻪ ﻧﺮم ﻣﯿﮑﻨﺪ
،از اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺒﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺎن
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮﭘﻮر

 8ﻣﺎرس روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن  :ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
ـــﺮان
اﯾـ
ـــﺎن
زﻧـ
ـــﺎرزه
ﻣﺒـ
ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل از اﻧﺘﺨﺎب  8ﻣﺎرس ﺑﻌﻨﻮان “روز
ﺟﻬﺎﻧﯽ زن” ،ﻣﯽ ﮔﺬرد.اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ،
 8ﻣـﺎرس ” روزﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺮای ﺣﻘـﻮق زﻧـﺎن”
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

زﻧﺎن ﮐﻪ درﺗﻤﺎم روزﻫﺎی ﺳﺎل وﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،در روز  8ﻣﺎرس ﻫﻤﺰﻣﺎن و
ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ در اﺑﻌﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮد ﺳﺎﻻری ﺑﻪ ﺳﺘﻢ  ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی را ﺑﺮ ﮐﻒ
ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد و از
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﻫﻤﺼﺪا و ﻫﻤﮕﺎم

ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮد ﺳﺎﻻری را ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺮای
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢ از اﯾﻦ رو  8ﻣﺎرس ﺑﻪ
ﺳﻤﺒﻞ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
اوﻟﻴـﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ روز  8ﻣـﺎرس ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﻳﻌﻨـﯽ ﻫﻔـﺪﻫﻢ
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ،1357ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
زﻧﺎن اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ روز ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ،ﻫﺰاران زن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ
ﺻﺪور” ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری”
ﻫﻤﺰﻣﺎن دﺳﺘﻮرﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ و در ﺗﻬﺮان و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﻃﯽ  5روز دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات و
ﺗﺠﻤﻊ زدﻧﺪ .اﯾﻦ زﻧﺎن آﮔﺎه و ﭘﯿﺸﺘﺎز ،ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ”ﻣﺎ اﻧﻘﻼب
ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﮔﺮدﯾﻢ” ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ  ،ﻧﺎﻗﻮس ﻫﺸﺪار و
ﺧﻄﺮاﺳﺘﻘﺮاراﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺻﺪا در آورﻧﺪ .اﯾﻦ زﻧﮓ
ﺧﻄﺮ اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻬﯿﻢ در اﻧﻘﻼب ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪ.
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،آﻏﺎز ﺳﺮﮐﻮب ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از
اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اداﻣﻪ دارد.
اﻣﺴﺎل  8ﻣﺎرس زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ،
زﻧﺎن ﻫﺮ روزه و در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ،اﻫﺎﻧﺖ و ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ رژﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮓ و
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ  ،ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ،ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺪا
ﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻋﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ زﻧﺎن در ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﻣﻠﯽ – دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻘﻬﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن،
ﺑﺮﮔﻬﺎی زرﯾﻨﯽ از ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و
ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ،ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ رود.
از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ  ۸۸ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ دیﻣﺎه ،۹۶
ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد،
ﺣﺮﮐﺖ” دﺧﺘﺮان اﻧﻘﻼب ”
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ زﻧﺎن در اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ و… ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ زن و اﺑﺰار اﺟﺮاﯾﯽ آﻧﺎن ﭼﻮن دادﮔﺎﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
،ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد ،دﺳﺘﻪ ﺟﺎت ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽ و اﺳﯿﺪ ﭘﺎش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﺴﺘﯽ و
ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارﻧﺪ و ﻫﺮ روزه اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔﺴﺘﺮده
ﺗﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮﻧﺪ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در

آن ،زﻧﺎن از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﯿﭻ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ و
ﺳﺘﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺻﻠﺢ ،آراﻣﺶ ،آزادی و
اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرزات
“ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی در اﯾﺮان”
ﺑﻪ ﺣﻖ زﻧﺎن در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ،ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻋﺎری از ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻧﮋادی ،ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺖ وآﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی و ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻧﻬﺎﯾﯽ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﺎ “روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻘﻮق زﻧﺎن” را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان
آزاده و دﻟﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در زﻧﺪانﻫﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎد ﺑﺎش ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ
و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﺴﺎط ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ،
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﻫﺎﺋﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان آزاده،
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ در روز ۸
ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﻧﺴﭙﺮﻧﺪ و ﺑﺮای آزادی آﻧﻬﺎ از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ درﯾﻎ ﻧﻮرزﻧﺪ.
ﻫﺸﺘﻢ

ﻣﺎرس

)۱۷

اﺳﻔﻨﺪ(

“روز

ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻣﺒﺎرزه

ﺑﺮای

ﺣﻘﻮق

زﻧﺎن”

،

روزﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺑﺴﺎط ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان آزاده ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد.
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ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ
اﻟﻬﻪ اﻣﺎﻧﯽ

»ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ«» ،ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ« و »آزار ﺟﻨﺴﯽ« ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ادﺑﯿﺎت ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آﮔﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺑﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز
ﺻﺮﻓﻦ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و
ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد( ،اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻓﺮدی
از ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺳﻦ ،رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ و ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪون

ﺷﮏ

ﺑﺮﺧﯽ

از

ﮔﺮوهﻫﺎی

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺑﯿﺶﺗﺮ

از

دﯾﮕﺮان

آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﺘﻪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﻓﺮد در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻر،
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ،
ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ و اذﯾﺖ و آزار ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون ﺳﻼح ﺳﺮد ﯾﺎ ﮔﺮم ،در ﺳﮑﻮت و در ﻓﺮﯾﺎد
اﻋﺘﺮاض ،آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﯿﻞ و ارادهی ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﻟﺰاﻣﻦ ﻧﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﯾﺎ در ﻓﻀﺎی ﻧﺎاﻣﻦ ،ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس ،ﺑﻞﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ،
اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
زوﺟﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﻣﺮدان زﻧﺪاﻧﯽ ﻗﺪرتﻣﻨﺪ در ﻓﻀﺎی
و رواﺑﻂ ﻫﻢﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﺎن ﻧﯿﺰ اﺷﺎره

ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ
زﻧﺪانﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در آﻣﺮﯾﮑﺎ
دارﻧﺪ.

ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن و ﻓﻤﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
)ﺗﺠﺎوز ،ﺗﻌﺮض و آزار( ﻋﻤﺪﺗﻦ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢراه اﺳﺖ و
ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر و ﺻﺮﯾﺢ ﺣﻘﻮق و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﻮاداران ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯽ -ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮ آن

ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آن ﮐﻪ »ﺳﮑﻮت ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد« و اﯾﻦ ﮐﻪ
»ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد« و واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ از زﻧﺪهﮔﯽ ﺗﻠﺦ
دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن .در ﺧﻼل  ۶۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ادﺑﯿﺎت ﻏﻨﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻞﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ
و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ
ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه و ﺻﺪای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺒﻌﺎت آن ﻫﺮ روز
رﺳﺎﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ،ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت ﭘﺮﺗﻮ
اﻓﮑﻨﺪه ﺗﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎوز در زﻧﺪانﻫﺎی
ﻋﺎدی ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺪان ﻣﺮدان )در آﻣﺮﯾﮑﺎ( و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض
ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﺧﺮد ﮐﺮدن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭼﻪ در ﻣﻮرد
زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ،ﯾﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﻧﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ
از ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد
را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻓﻀﺎی واﻗﻌﯽ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آﻣﺎرﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﻦ دﻗﯿﻘﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
وﺟﻮد دارد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاﻧﻊ
ﻋﺪم ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻃﯽ ﺑﺮآورد
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ  ۱۶ﻫﺰار زن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۱۸٫۳ ،
درﺻﺪ از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﻣﺮﺣﻠﻪای از زﻧﺪهﮔﯽ ﺧﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۴۲٫۲درﺻﺪ ،زﯾﺮ ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ آﻣﺎرﻫﺎی ﻓﻮق ،ﻫﻨﻮز ﺣﺘﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺰارش داده ﻧﻤﯽﺷﻮد .واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن،
زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﻧﯿﺮوی ﻓﺮودﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﺮهی »داراﯾﯽ« و »ﺛﺮوت«
ﺑﺨﺶ ﻗﺪرتﻣﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ -ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ ،-ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ارزش اﯾﻦ »ﺛﺮوت« ﺑﺎ »ﭘﺎﮐﯽ« و »ﻋﻔﺖ« زن در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﭼﻨﺎنﭼﻪ زن ﯾﺎ دﺧﺘﺮی ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ارزشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ،
ﺑﺎر آن را ﺑﺮ دوش ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
»ارزش« اﯾﻦ داراﯾﯽ و »ﺛﺮوت« ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان درک ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﺟﺒﺮان
ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻢ از ﭘﺪر ،ﻫﻢﺳﺮ ،ﭘﺴﺮ زن و دﺧﺘﺮ ﻣﻮرد
ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺳﮑﻮت ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺘﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪی ﺟﻬﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺗﺠﺎوز« و
»ﺗﺤﻤﯿﻞ« و ﯾﺎ »راﺑﻄﻪی ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ« ﺣﺘﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻧﻈﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۹۹۰

ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،در اواﯾﻞ دﻫﻪی  ،۲۰۰۰ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را در زﻣﺮهی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﻗﻠﻢداد ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎن اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﻧﺪارد و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺎﺳﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزشﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد
»ﻣﺎﻟﮏ« اﺳﺖ و »ﺣﻖ دارد« از آن ﭼﻪ ﺑﻪ وی ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪی ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺘﻢﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ
و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت ﺑﺮدهﮔﺎن ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ زن و ﻣﺎﻟﮑﺎن آن ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﺳﺎﺳﻦ »ﺗﺠﺎوز« ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺟﺮم
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه و ﺣﺘﺎ دارای ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﺮد ﻣﺎﻟﮏ،
در واﻗﻊ »ﺣﻖ« ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮدهﮔﺎن ﺧﻮد ﻫﺮ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ.
دﻗﯿﻘﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،اﺳﺎﺳﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در
ﻣﻮرد زﻧﺎن روﺳﭙﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ در »ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ« ﻣﺮدی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ،
ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ »داراﯾﯽ« و »ﺛﺮوت« ﻣﺮدی
آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ

اﻋﺘﺒﺎر

ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﻪی

ﺗﺎرﯾﺨﯽ

و

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻓﻮق

اﺳﺖ

ﮐﻪ

زﻣﺎﻧﯽ

ﮐﻪ

ﻫﻮاداران ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را
ﺟﺮﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در واﻗﻊ ادﻋﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻری را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه و زن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﯾﮏ
اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻧﻪ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺮد ﺑﻞﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﻗﻠﻢداد ﻣﯽﮐﻨﺪ .رویﮐﺮدﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و ﻫﻮاداران ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ
زﻧﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر وﯾﮋهﮔﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ:
 -1ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زﻧﺎن از ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﻖ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد .ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮدان ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ
زن ،ﺑﺪن زن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﭘﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻری،
ﻧﻈﺎم ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﺳﺘﻢﮔﺮاﻧﻪ اﺳﺖ.
 -2ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺠﺎوز ﻫﻢﭘﺎی ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن »ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن« ﺑﺴﻂ و
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻞﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی آﺳﯿﺐﻫﺎی رواﻧﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دراز ﻣﺪت
ﺑﻮده و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی زن و دﺧﺘﺮ را از زﻧﺪهﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ و
رواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد.
 3ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل آزادی زﻧﺎن را
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی زﻧﺎن را از آزادی و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ

ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻧﺪازد.
 -4ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی
ﺳﺘﻢ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ و
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪی ﺗﺴﻠﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﮐﻠﯿﻨﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ـﺪ
ـﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـ
ـﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿـ
ـﺘﻢ ﭘـ
ـﺎی ﺳﯿﺴـ
ـﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫـ
ﺟﻨﺴـ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت ﺳﺘﻢﮔﺮاﻧﻪ و
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﻄﻪی ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻرﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ
ﮐﻠﯿﻨﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،آﺳﯿﺐﻫﺎی آن ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺎسﺧﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎر ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ دوش ﻓﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻓﺮاد ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ راه اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه
ﻣﺴﺪود ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز ،زﻧﺪهﮔﯽ
ﺳﺎﻟﻢ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ.
اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ذﻫﻨﯽ ﭼﻮن »ﮐﺮم از ﺧﻮد درﺧﺖ اﺳﺖ«» ،ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮد
زن اﺳﺖ« آب ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺑﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز و ﻣﻌﺘﺮض رﯾﺨﺘﻪ و دﺳﺖ وی را ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷﻨﯿﻊ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺣﺘﺎ اﻓﺮاد و ﯾﺎ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ »ﻣﯿﺎﻧﻪ« ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺑﺮاز ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ
»ﺣﺘﻤﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮدش ﺑﻮده ﮐﻪ وی )ﻣﺮد( را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او اﯾﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ«» ،ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﺮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده
اﺳﺖ« ،ﺑﺮای »اﺧﺎذی اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ را ﭼﯿﺪه اﺳﺖ«» ،اﺳﺘﻔﺎدهی اﺑﺰاری از
ﻣﺮد ﮐﺮده اﺳﺖ« ،و دﯾﮕﺮ اﻇﻬﺎراﺗﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻋﻤﺎل
ﮐﺮده اﺳﺖ از ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز
و اذﯾﺖ و آزار ﺟﻨﺴﯽ »اﻧﺘﺨﺎب« ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز و ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ
ﻓﺮدی در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
»ﺗﺠﺎوز«» ،ﺗﻌﺮض« و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮد »اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻣﯽدﻫﺪ« ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺪ از
زﯾﺮ ﺑﺎر ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ آن ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت ﭘﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺷﺎﻧﻪ
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ و اذﯾﺖ و
آزار ﺟﻨﺴﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎن و ﮐﻼم زن ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ اﻋﻤﺎل
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺪن زن را ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﺮده و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ اﻣﺮی »ﻋﺎدی« و
»ﻧُﺮم« در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
– ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ دوش ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ
واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮد را در ﭼﺮﺧﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دادن؛ اﻇﻬﺎراﺗﯽ
ﭼﻮن »ﺧﻮدش ﺧﻮاﺳﺘﻪ«» ،ﮐﺮم از ﺧﻮد درﺧﺖ اﺳﺖ«.
– ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ اﻇﻬﺎراﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ »ﻣﺮدﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ«،
»زنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
– ﺟﻮکﻫﺎ و ﻣﺰاحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯽ و زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﺖ.
– ﺳﮑﻮت و ﺗﺤﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ.
– ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ از دوش ﻓﺮدی ﮐﻪ اﻋﻤﺎل
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺮده و ﻗﺮار دادن آن ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎر ،وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ ،ﻟﺒﺎس زن،
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﮔﺬﺷﺘﻪی رﻓﺘﺎری زن و ﻏﯿﺮه.
– ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮداﻧﻪﮔﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺎ واژهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻂ ،ﻗﺪرتﻣﻨﺪ و
از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻬﺎﺟﻢ.
– ﺗﻌﺮﯾﻒ زﻧﺎﻧﻪﮔﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در زﺑﺎن ﺑﺎ واژهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻄﯿﻊ،
ﺳﺎﮐﺖ ،ﭘﺬﯾﺮا ،و از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ.
– ﺑﺎر ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض را ﺑﻪ دوش ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺑﺎ
اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﭼﻮن »زن ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر« ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
– ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن آزادی زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ ،ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر ،ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ،و ﺣﺘﺎ رﺑﻮدن ﺷﺎداﺑﯽ ﺟﻮاﻧﯽ و
ﺑﺎر ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ دوش آنﻫﺎ ﻧﻬﺎدن و
ﻣﺮدان را از ﻫﺮ ﻗﯿﺪ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد آزاد ﮐﺮدن.
– ﻋﺪم ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪی
زﻧﺪهﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ و رواﻧﯽ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق و
ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﺎن.
اﯾﺮان

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮐﻢﺗﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻮدهاﯾﻢ .واﻗﻌﻪی ﺗﺠﺎوز ﺗﮑﺎن
دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎل  ۵ﺳﺎﻟﻪی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری
در اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺑﻮده ﺷﺪن ،ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،در واﻗﻊ
ﭘﺮده از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﻮدک آزاری و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮداﺷﺖ .ﺟﺎی ﺷﺮم
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ و
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ
 ۵۰درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ( ،اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺧﻤﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮا را اﻓﺸﺎ ﮐﺮد ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺤﺸﺎ را رواج دﻫﺪ«.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻇﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻪ ﺑﺎ
ارﺳﺎل ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﭘﻮرﻧﻮ و ﺧﻮراﻧﺪن ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری
رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ وادار ﮐﺮدن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﭼﻨﯿﻦ
رواﺑﻂ ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن زده اﺳﺖ .اذﯾﺖ و آزار ﺟﻨﺴﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪی دﯾﮕﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ،ﺗﻌﻠﻞ و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﻮﺳﺲ
ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ
ﺷﺮق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺴﺎﻟﻪی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﺴﺖﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ رواﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮاﻻت ﺷﺨﺼﯽ
و ﺳﺮک ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪهﮔﯽ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮاﺳﺖ ،ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎر رواﻧﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ  ۱۶داﻧﺶ آﻣﻮز را ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﺒﺮ آزار و ﺗﻌﺮض و ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن ﺑﭽﻪ ﻫﺎیﻣﺎن را
ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟« واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ -ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ آن ﭼﻨﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﻞﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی اﻣﻨﯽ
ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮوﻧﺪهی ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻧﯿﺰ ،ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺮوﻫﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﻮی ﻃﯿﺐ ﻣﻼزﻫﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮر
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ  ۴۱دﺧﺘﺮ
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد .وی از ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺮای ﭘﯽﮔﯿﺮی ﺟﺪی درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮد .ﻣﻮﻟﻮی ﻃﯿﺐ ﻣﻼزﻫﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺧﺘﺮان آﺳﯿﺐ
دﯾﺪه از وی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه و از وﻗﻮع ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

ﺟﺎی ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب زاﻫﺪان ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ را در ﻣﻮرد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ -و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت در ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ -اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد» :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺴﺎﯾﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آراﻣﺶ و ﺛﺒﺎت دارد و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎر و آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﻮول ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺳﺎﮐﻦ و ﺟﺰو ﻣﻌﺎﻧﺪان ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ،ﺑﺮای
ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺤﺼﻦ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ«.
دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ اﯾﻦ واﻗﻌﻪی دﻫﺸﺖﻧﺎک اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز ﮔﺮوﻫﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮان
اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آنﻫﺎ را ﻟﮑﻪی ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺮ
داﻣﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻠﻢداد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ »ﺣﺬف
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ« دﺧﺘﺮ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان و
زﻧﺎن در اﯾﺮان از ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ در زﻣﯿﻨﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ.
ﻣﮑﺎﻧﺴﯿﻢﻫﺎی »ﺷﺮم« و »آﺑﺮو« در ﮐﻠﯿﻪی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺮار دادن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﺟﻪی دو و ﻓﺮﻫﻨﮓ
زن ﺳﺘﯿﺰ ،ﻋﺪم ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻗﺪرت و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻری ،ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻼن در ﻧﺤﻮه و ﻣﯿﺰان ﮔﺰارﺷﺎت
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ دارد.
ﻗﺮار دادن ﺑﺎر ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رﻫﺒﺮان
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ »ﻋﺪم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،ﺟﺒﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
و دوری از ﻣﺮﮐﺰ ،ﺑﺪی آب و ﻫﻮا« را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ
ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺷﺮﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺒﺎر را ﻋﻠﻨﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺗﺸﻮﯾﺶ
اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮم اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺧﺒﺎر را ﺑﺎ ﻫﺪف آب ﺑﻪ آﺳﯿﺎب
دﺷﻤﻦ رﯾﺨﺘﻦ ﻧﺸﺮ ﻧﺪﻫﯿﻢ« ،ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ .اﻧﺴﺠﺎم و ﭘﺎیداری ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮔﺮو آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی
ﺑﯿﺶﺗﺮی دارﻧﺪ ،دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎمﻫﺎی
ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای آراﻣﺶ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن و

دﺧﺘﺮان ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺸﺮﯾﻪ زﻧﺎن  :ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  92دﺳﺎﻣﺒﺮ 2018
و
https://www.peace-mark.org/87-6

ﺳـﻤﯿﻨﺎر ﺳﺮاﺳـﺮی ﺗﺸﮑﻞﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﻘﻞ
زﻧـﺎن ،زﻧـﺎن دﮔـﺮ و ﻫﻢﺟﻨـﺲﮔﺮای
اﯾﺮاﻧـﯽ از  18ﺗـﺎ  20ژاﻧـﻮﯾﻪی
 ٢٠١٩در ﺑﺮﻟﯿﻦ.
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻫﻢﺑﺴﺘﻪﮔﯽ زﻧﺎن
ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن ،زﻧﺎن دﮔﺮ و ﻫﻢﺟﻨﺲﮔﺮای اﯾﺮاﻧﯽ
 18ﺗﺎ  20ژاﻧﻮﯾﻪی  – ٢٠١٩ﺑﺮﻟﯿﻦ
ﺑﺮﻟﯿﻦ
در ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎره ﯾﮏ:
دوﺳﺘﺎن،
در اداﻣﻪی ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﻨﻮان ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﺎل  ٢٠١٩را
»ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻫﻢﺑﺴﺘﻪﮔﯽ زﻧﺎن« اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻫﻢﭼﻨﺎن زﻧﺪﮔﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
اﻧـﺪاﺧﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺣﻤﻼت راﺳﯿﺴـﺘﯽ ،ﺳﮑﺴﯿﺴـﺘﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾـﺎن دﯾﻨـﯽ ،
زﻧﺪهﮔﯽ ﻣﺎ زﻧﺎن را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی درﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺑﺤﺚ در ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ از ﺗﻤﺎم ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺴﺎﯾﻞ
زﻧﺎن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد در اﯾﻦ
ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻫﻢﺑﺴﺘﻪﮔﯽ زﻧﺎن:
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
راﺳﯿﺴﻢ ،ﺳﮑﺴﯿﺴﻢ ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺣﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺎری ﺑﻪ ﻫﻢﺑﺴﺘﻪﮔﯽ زﻧﺎن
ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺖ .ﺑﺪون اﯾﻦ ﻫﻢﺑﺴﺘﻪﮔﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺳﺨﻦراﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﻟﻄﻔﻦ ﭼﮑﯿﺪهی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد را ﺗﺎ
 ١۵اﮐﺘﺒﺮ  ٢٠١٨ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﻮشﺣﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﻤﯿﻨﺎر آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد.
اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺎSeminar2019-Berlin@googlegroups.com :
ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻤﯿﻨﺎر  ٢٠١٩در ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ
ﺟﻮﻻی ٢٠١٨

ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن ،زﻧﺎن دﮔﺮ و ﻫﻢﺟﻨﺲﮔﺮای اﯾﺮاﻧﯽ
 18ﺗﺎ  20ژاﻧﻮﯾﻪی  – ٢٠١٩ﺑﺮﻟﯿﻦ
در ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎره دو:
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ،
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ،ﻣﻮﺿﻮع
ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻫﻢﺑﺴﺘﻪﮔﯽ زﻧﺎن:
– ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ

– راﺳﯿﺴﻢ ،ﺳﮑﺴﯿﺴﻢ ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ
اﺳﺖ و از دوﺳﺘﺎن ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﮑﯿﺪهی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد را ﺗﺎ ١۵
اﮐﺘﺒﺮ  ٢٠١٨ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺮای ﺳﻪ روز ﺑﺎ ﻏﺬا  ٩٠اﯾﻮرو ﻫﺴﺖ .ﻟﻄﻔﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ
را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب زﯾﺮ وارﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ و اﺳﻢ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در ورﻗﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ
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در ﻣﺤﮑــﻮﻣﯿﺖ ﺟﻤﻬــﻮری اﺳﻼﻣــﯽ

زنﺳﺘﯿﺰ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ زن ﺳﺘﯿﺰ
و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و روﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ
دوﻟﺘﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!
 ۲۵ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ .اﻣﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽ و رﯾﺸﻪ ای در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﺸﺮی دارد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ دارای ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺠﺎزات ﺳﺨﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن آن
را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﺑﻪ ۳۵درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺟﻬﺎن ،در ﻃﻮل ﻋﻤﺮﺷﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ و
آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ
ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻری ،رژﯾﻤﯽ ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﺑﺮ زن ﺳﺘﯿﺰی ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ اﻣﺮی ﻋﺎدی و روزﻣﺮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﺘﮏ زدن و ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﺪاﻧﯿﻢ ،آﻣﺎر زﻧﺎن
آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﻗﻢ  ۷۰درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﺰاﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﺗﻄﺎﺑﻖ
و ﺗﺒﻌﯿﺾ
و ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﺷﺮع و ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮدﺳﺎﻻر
آﻣﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﯾﺮان را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدﺳﺎﻻر
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن زﻧﺎن اﯾﺮان از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺧﻮد و در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی آﻧﺎن،
ده ﻫﺎ ﻧﻬﺎد و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،.ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ رﻓﺘﺎر و ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎ اﺗﻬﺎم»ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ!« آن ﻫﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ و
ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮی اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ “اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ
از ﻣﻨﮑﺮ” ،ﻋﻠﻨﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ و اﯾﻦ
ﺑﺎورﻫﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﻗﻬﻘﺮاﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﯿﻔﻪ ای
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اول اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ و ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ »اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی
زﻧﺎن« ،ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ از ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻻن درﺟﻪ اول ﻧﻈﺎم ﯾﺎ ﺑﺮای
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮔﺬاردن دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح »ﺧﻮدﺳﺮ« ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﯿﺰ رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور
ﻓﺮﻣﺎن”آﺗﺶ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر” ،ﻋﻤﻼ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻼت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر را ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ داد ﺗﺎ آزاداﻧﻪ و ﺑﺪون ﺗﺮس از ﻣﺠﺎزات ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪی ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ،در ﻫﺮ ﺟﺎ و ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺧﺎرج از ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن ،ﻓﺮار دﺧﺘﺮان ﺟﻮان و
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،آﻣﺎر
ﻧﻮﺟﻮان از ﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ و ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ،اﻋﺘﯿﺎد و
ﻏﯿﺮه ،ﻫﻤﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان زن ﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،ﺟﺮﯾﻤﻪ ،زﻧﺪان ،ﺷﻼق ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺗﺠﺎوز ،ﺳﻨﮕﺴﺎر و ﻗﺘﻞ
ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دردﻧﺎک ﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮان زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 ۱۸ﺳﺎل ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن در آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ“ ،ازدواج دﺧﺘﺮان در ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ”
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻗﺎﺿﯽ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﺴﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺧﯿﺮا ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ  ۱۳ﺳﺎل ارﺗﻘﺎء
داد ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن دارد.
زﻧﺎن آﮔﺎه و ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ زاﯾﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮوری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯽ
ﺑﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ،از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ،
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .در ﻃﯽ  ۴۰ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﻫﺰاران
ﺗﻦ از زﻧﺎن دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاه ،ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن ،از ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﯿﮑﺎر ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ،زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از زﻧﺎن را در داﺧﻞ زﻧﺪان ﻫﺎ ﯾﺎ در ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺪای ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ آﻧﺎن را در ﮔﻠﻮ ﺧﻔﻪ
ﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻫﺎ ،ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺮای ﭘﯽ
رﯾﺰی ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد

اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮬﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی دادﺧﻮاه و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ،
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن:
ﺑﺮﺧﻮرداری اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و رﻓﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﻗﻮﻣﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ.
اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﺮان را ﻣﺤﮑﻮم
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ
زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺮای رﻓﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ دوﻟﺘﯽ و
ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ دارﯾﻢ
از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را از اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮدن رژﯾﻢ زن ﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از دوﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺤﻮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ ،در ﺷﺮوط
ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ :ﭘﺎره ای دﯾﮕﺮ از اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ دوﻟﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،در زﯾﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﺳﺘﺨﺪام  ،دراﻧﺘﺨﺎب ﺑﻌﻀﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،
اﺧﺘﯿﺎر زن ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ در دﺳﺖ ﭘﺪر و ﺑﻌﺪ از
ازدواج در دﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ زن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪارد،
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ارث ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ “ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ دو”
ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه و اﻣﻀﺎی ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ
ﭘﺪر.
رﺳﻢ “ﺧﻮن ﺑﺲ”در ﺑﻌﻀﯽ ازاﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
و ﺑﺴﯿﺎری ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻮارد و ﻣﺼﺪاق ﻫﺎی
ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ را در ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان
اﻣﻀﺎء:
۱

–

اﻧﺠﻤﻦ زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻰ – ﻣﻮﻧﺘﺮال

۲

–

اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن ـ ﮐﻠﻦ

۳

–

اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن – ﺗﮕﺰاس

۴

–

اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان – ﭘﺎرﯾﺲ

۵

–

اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان – ﻫﺎﻣﺒﻮرگ

۶

–

اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان – ﺳﻮﺋﯿﺲ

۷

–

ﺑﻨﯿﺎد اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﻮﯾﯽ

۸

–

ﻣﺎدران ﭘﺎرک ﻻﻟﻪ اﯾﺮان

۹

–

ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎدران ﭘﺎرک ﻻﻟﻪ – دورﺗﻤﻮﻧﺪ

– ۱۰

ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎدران ﭘﺎرک ﻻﻟﻪ – ﻫﺎﻣﺒﻮرگ

– ۱۱

ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎدران ﭘﺎرک ﻻﻟﻪ – ﻓﺮزﻧﻮ

– ۱۲

ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان -ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

– ۱۳

ﻣﺎدران ﺻﻠﺢ ﻣﻮﻧﺘﺮال

– ۱۴

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﻓﺮزﻧﻮ – ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ

– ۱۵

ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻨﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺎن

– ۱۶

ﺷﺎﺧﻪ زﻧﺎن ﺣﺰب آزادی و رﻓﺎه اﯾﺮاﻧﯿﺎن )آرا(

– ۱۷

ﻓﺪراﺳﯿﻮن اروﭘﺮس

– ۱۸

ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن

 – ۱۹ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺿﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ – ﭘﺎرﯾﺲ
 – ۲۰ﮐﻤﯿﺘﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان – ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ

 – ۲۱ﻛﻤﭙﻴﻦ دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺪﻧﻲ
 – ۲۲ﻧﻬﺎد »ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ،در اﯾﺮان«
 – ۲۳ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان – ﮐﻠﮕﺮی
 – ۲۴ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاﻫﺎن اﻳﺮان )ﻫﺠﺎ( – ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ
 – ۲۵ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاﻫﺎن اﻳﺮان )ﻫﺠﺎ( – ﻣﻮﻧﺘﺮال
 – ۲۶ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاﻫﺎن اﻳﺮان )ﻫﺠﺎ( – ﻧﯿﻮﯾﻮرک

اﮐـﻮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴـﻢ ،از زﻧـﺎﻧﻪﮔﯽ ﺗـﺎ
زﻣﯿﻦ وارهﮔﯽ
اﻋﻈﻢ ﺑﻬﺮاﻣﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاه ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را رﻫﺒﺮی و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮدم و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪی و آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎزی
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﺳـﭙﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ،ﯾـﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻗـﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﻨﺎرﺷﺘﻪای ﺑﻮدن و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎ ﺳﺖ .ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازاﻧﯽ ﭼﻮن ﭘﯿﺮ ﺑﻮردﯾﻮ و راﺑﺮت ﭘﺎﺗﻨﺎم ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﯾﻦ
ـﺎن
ـﺎﻋﯽ ﻣﯿـ
ـﺎی اﺟﺘﻤـ
ـﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـ
ـﺪﻓﯽﻫﺎ را در ﻗـ
ـﺎ و ﻫﻢﻫـ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫـ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﺛﺮ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک.
اﮔﺮ ﻓﺮض را ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺑﺎورﻫﺎ،

ارزشﻫﺎ و ﺿﺪ ارزشﻫﺎ و رویﮐﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ در ﮔﺮوهﻫﺎ وﺟﻮد
دارد آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ و در ﯾﮏ ﺣﻮزهی ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺮا رﻣﯽدﻫﺪ،
آنوﻗﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻬﺎد ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﺮانﻣﺎﯾﻪ و ﭘﺮارزش آن را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮐﻮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
در ﻧﮕﺎﻫﯽ دوﺳﻮﯾﻪ ،آﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن راﺑﻄﻪی
زن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ وﺟﻮد دارد؟
و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮدن و
ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﭘﺒﺮاﻣﻮن آن ،راﺑﻄﻪی ﻣﻌﻨﺎ داری وﺟﻮد دارد؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ،آنﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻄﺮح
ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎن ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺣﻮزهی ﺳﻼﻣﺖ

ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪی
واﻗﻊ راﺑﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪهﮔﯽ و ﮐﺎر،

ﺣﻖ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻮزﯾﻦ ﯾﮏﺳﺎن و ﻣﺘﻮازن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺴﻞ
آﯾﻨﺪه.
درﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻼ )ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺪهﮔﯽ اﻧﺴﺎن در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ( ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎیدار ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ.

زﻧﺎن ،ﻣﺒﺪع اﯾﺪهی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎیدار
در ﺳﺎل  ۱۹۴۸اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﻬﺖ ﻫﻢﮐﺎری و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
زﻣﯿﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۷۲در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺑﺎرﺑـﺎرا وارد ﻣﻔﻬـﻮم ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭘـﺎیدار را در اﻋﻼﻣﯿـﻪی ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ
ﮐﻮﮐﻮﯾﺎک ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و در آن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﻟﺰام دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن و دﻻﯾﻞ آن اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺗﻼش او در ﮐﻨﺎر ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری از
 ۱۹۹۲در اﺟﻼس زﻣﯿﻦ –
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺐ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاه در ﺳﺎل
رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮوی ﺑﺮزﯾﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺪون ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر  ۲۱ﺑﻪ
ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﯾﻮ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ اﺟﻼس ﺑﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس آن
دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ
اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪای و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎزد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﻘﺮزداﯾﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﻗﺪرتﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎ
ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی اﺗﻤﯽ و

ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻠﺢ ﭘﺎیدار ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﯾﺴﺖ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺴﯿﺎری از
ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاه و ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺐ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ
ﺑﻮد.
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و زﻧﺎن
ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻣﺮوز ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻫﻢﮐﺎری آنﻫﺎ ﭼﻪ
ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ دو ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﯾﻢ:
ﭼﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ارزشﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در اﯾﺮان در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی اﯾﻦ دو ﺟﻨﺒﺶ در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ و ﭼﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻼﻗﯽ دارﻧﺪ؟
ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک دو ﺟﻨﺒﺶ
ﭘﺪرﺳﺎﻻری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪ patriarchi

ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ

دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﺮدن و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .ﭘﺪرﺳﺎﻻری ﺟﻬﺎﻧﯽ
در ﺗﻤﺮﮐﺰش ﺑﺮ روی ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
دوﮔﺎﻧﻪی اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽ در ﺧﺪﻣﺖ دﯾﮕﺮی و
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ آن در ﻣﻌﺮض ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ اﻧﺴﺎن .درﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ
ﻣﻔﻬﻮم دوﭘﺎرهی زن و ﻣﺮد ،ذﻫﻦ و ﺑﺪن ،ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﺟﺴﻤﯿﺖ ،در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﺒﻘﻪ و ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻧﮋاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻣﻨﻔﻌﺖﻃﻠﺒﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮔﺮوه
دﯾﮕـﺮ ﻣﯽﺷـﻮد .اﮐﻮﻓﻤﯿﻨﯿﺴـﺖ ،در ﻣـﺮز ﻣﯿـﺎن رﺷﺘـﻪای ﺑـﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ و
ارزشﮔﺬاری اﮐﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻠﻖ ﺳﭙﻬﺮ
ﻣﺸﺘﺮک در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد:
 -1ﻫﻤﻪی ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزش ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪ .در واﻗﻊ اﮐﻮﻟﻮژی ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﺟﺰای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﮏ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮏﺳﺎن ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ و در
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ارزشﮔﺬاری ﺗﻤﺎم اﺟﺰا را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.
اﮐﻮﻟﻮژﯾﺴﺖﻫﺎ و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺖ را در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ.

 -2ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن را
در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎیدار وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ورود ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺪت ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻢ و وﺿﻊ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺧﺘﺼﺎص ﻫﺮ ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﻤﻊ را در
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﮐﻞ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﺶ در ﻃﻮل ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺳﺎل اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -3زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ و ﻫﻢ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت .در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻦ
آن در ﮔﺮوی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺴﺖﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮک و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﮏ ﺗﮏ اﺟﺰای آن .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮی از ﮔﻔﺖوﮔﻮ در ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﺑﺮ در ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻪ را ﺿﺮوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺧﺎﻧﻮادهی ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
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 -4ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ .اﮐﻮﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد زﻧﺎﻧﻪی ﻫﺴﺘﯽ
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﻪ وﯾﮋهﮔﯽﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﺮای
اداﻣﻪی ﺣﯿﺎت ﺑﺎ ﺻﻠﺤﯽ ﭘﺎیدار .ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎی روﯾﺶ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺣﺲ
ﻧﮕﻪداری .ﯾﮏ ارزش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن در
ﺣﯿﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪی ﺿﻌﻒ زﻧﺎن و ﻣﺤﺪود و ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮدنﺷﺎن ﺗﻠﻘﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -5ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴـﺘﻨﯽ زﻧـﺎن و ﮐـﺎر در ﻃـﺒﯿﻌﺖ .ﺗﻌـﺪاد ﺑﯽﺷﻤـﺎری از
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺎورز و ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
در اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از  ۴۰درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی زﻧﺎن اﺳﺖ .و
زﻧﺎن اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻟﻮده
آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﮐﺎر در ﻣﺰارع ﻧﯽﺷﮑﺮ و ﺗﻮﺗﻮن و ﭼﺎی
و ﺑﺮﻧﺞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻨﮓﺷﻮﯾﯽ و ﮐﺎر در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺪن و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﻦ آﻧﺎن را در
آﻧﺎن در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻗﻠﯿﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان
از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﺳﯿﺐ آنﻫﺎ در درﺟﻪی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮدان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .زﻧﺎن اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آنﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آب را
ﻣﯽﻓﻬﻤﻨـﺪ و ﺑﯿﻤـﺎری ﻓﺮزﻧـﺪانﺷﺎن را ﺗﺸﺨﯿـﺺ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ .آنﻫـﺎ اوﻟﯿـﻦ
ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آوردن آب از راه دور ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.
آنﻫﺎ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺟﻨﮕﻠﯽ را ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﻏﺬا و ﻫﯿﺰم

ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻮانﻣﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺿﺪ ارزش )ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻧﺎﺗﻮانﻣﻨﺪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ
زﻧﺎن( زﻧﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻮدک ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻫﻮﯾﺖ و ﺟﺎیﮔﺎه
داد؛ ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎدر و ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺎﻧﻪ .اﻣﺎ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻨﺎﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﮐﻮ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ اﯾﻦ ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ.
در واﻗﻊ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎدر در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺟﺎیﮔﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
راﺑﻄﻪی ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮدن
وﺟﻮد دارد؟
ﻋﻠﯽ دﯾﻨﯽ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯽ )در ﺳﺎل  (۱۳۸۵ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آن را ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ:
»ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺎورﻫﺎ و ﮐﺪﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ
ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻧﻬﺎد ﻗﺪرت و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد«.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻢﮐﺎری ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ
ﻗﺪرت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻘﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺪرت
ﻫﺴﺘﻨﺪ .درﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﮏ
ﺳﻠﻮل اﯾﻦ دﺳﺖﮔﺎه در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺧﺎرج اﯾﺮان در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻬﺪ در
ﺣﻮزهی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وﺟﻮد دارد .ﻟﻮوی و ﭘﻨﻬﺎور ) (Pinhery and Loweدر
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ و رﻓﺘﺎر زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
راﺑﻄﻪی ﻣﻌﻨﺎ داری وﺟﻮد دارد.
ﻫﻢ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺳﻄﺢ
اﺳﮑﺎﻫﻦ و ﻫﻮزﻟﺮ)(Hozler and Schahn
ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﻠﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﺮان
اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺣﻮزﯾﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ و
ﭘﺴﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﻌﺎلﺗﺮ ،ﮐﻨﺞﮐﺎوﺗﺮ و ﻋﻤﻞﮔﺮاﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ در  ۲۹ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۵اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رﻓﺘﺎر و ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ در ﺣﻮزهی ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻی داﻧﺶ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد
زﻧﺎن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ در ﻣﻘﺎم ﺑﻬﺘﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ.

از ﻃﺮﻓﯽ ،زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزیﻫﺎی ﺗﺎزه
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .ﻧﻘﺶ
و ﺗﺎﺛﯿﺮ آنﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮓﺗﺮ و ﻓﻌﺎلﺗﺮ
زﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد.
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ.
 -(Alrich Beck (۱۹۹۲ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪ او ﺣﮑﻮﻣﺖﻫـﺎ اﺳﺎﺳـﻦ ﻗـﺎﺑﻠﯿﺖ
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران و
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﺟﻬﺎن آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ را از ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯿﻮهی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ .ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ اﻣﺮوز ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺎﻫﻢﮔﻮن ﺛﺮوت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن
اﻓﺰاﯾـﺶ ﺷﮑـﺎف ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ را ﻧﯿـﺰ ازﻧﺘـﺎﯾﺞ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .آﺳﯿﺐ رﺷﺪ ﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﯾﺰ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ
ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران اﻣﺮوز
دﻏﺪﻏﻪی ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻌﺎﻻن زﻧﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽﻫﺎﺳﺖ.
 -(Giddens (2009ﮔﯿﺪﻧﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎم آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ را
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺪ
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎیدار
اﯾﻦ ﻧﯿﺎز را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﻫﻤﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﻧﻘﺪ ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﺪهی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖﮔﺎﻫﺶ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﭘﺎﯾﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .او ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪی آﺳﯿﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و
ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و اﻧﺮژی را از ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﺳﻠﻄﻪی ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﯽداﻧﺪ .و از ﯾﮏ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن را ﺑﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﻨﺘﺮل
و ﻗﺪرت زﻧﺎن در ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻣﮑﺎن ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﻮ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از آﻟﻮدهﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و… ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد
را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺬاﮐﺮه
و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮی و اﻋﺘﺮاض را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻤﺎرد .اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺎﺗﻔﯿﻠﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی زﻧﺎن و ﻧﺤﻮهی

زﻧﺪهﮔﯽﺷﺎن را ﺑﺮای درک ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﻬﺘﺮ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﮐﻮﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻬﺎن ،ﺷﯿﻮا
واﻧﺪا و اﻣﺎ ﺑﻮﻧﯿﻨﻮ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در ﺧﺪﻣﺖ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای راهﺑﺮدﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎیدار در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺷﻮد.
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ اﮐﻮﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ اﯾﺮان
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻢ و ﻫﺮاس و ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺮ زن و زﻧﺎﻧﻪﮔﯽ در اﯾﺮان اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در زﻣﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎزﺗﺮ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪﺗﺮ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر زﻧﺎن
ﻫﻤﻮار ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺟﺎری در اﯾﺮان ﻣﻌﻨﺎ و ﺳﭙﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دادﻧﺪ و
ﻣﺮوج آن ﺷﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﮐﻪ زﻧﺎن را ﻣﺮﺑﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف و آﻣﻮزش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﻘﺶﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎدری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آﺷﭙﺰﺧـﺎﻧﻪ ﺗﻘﻠﯿـﻞ ﻣـﯽداد؛ ﺗـﻮاﻓﻘﯽ ﮐـﻪ زﻧـﺎن ﮐﺸـﺎورز و ﮐـﺎرﮔﺮ و
ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده در اﯾﻦ ﺣﻮزه در آن ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﻨﺎر ﻫﻢﺷﻬﺮﯾﺎنﺷﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺎﻻبﻫﺎ و رودﻫﺎ زﻧﺠﯿﺮهی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺣﺲ ﺷﻬﺮوﻧﺪ درﺟﻪ دوم ﺑﻮدنﺷﺎن را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﺎنﺷﺎن را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺪون
زﻧﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد .ﮐﺸﺎورزان زن و ﮐﺎرﮔﺮان زن ﻫﻢ در اﯾﻦ راه
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺒﻮدن آب و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر و ﺧﺎﻟﯽ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺪن روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻫﺮ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ را در
ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ آنﻫﺎ را ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ و ﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﻪای ﺑﺮ دوش
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻪ اﻧﮕﯿﺰهای از اﯾﻦ ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض؟
آﻟﻮدهﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
ﻧﯿﺰ اول ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان زن آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎیدار ﻣﻌﻨﺎ و ﺷﮑﻞ

ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎری اﮐﻮﻓﻤﻨﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
زﻧﺎن اﯾﺮان ﺷﺎﯾﺪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﺪﺗﯽﺳﺖ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪاش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در:
https://www.radiozamaneh.com/40402
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺠﻠﻪ زﻧﺎن:
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ﻧﯿـﻢ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻤﯿﻨﺎر ﺳﺮاﺳـﺮی
ﺳـﺎﻻﻧﻪی ﺗﺸﮑﻞﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﻘﻞ زﻧـﺎن
و زﻧـﺎن دﮔﺮ و ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﮔﺮای اﯾﺮا
ﻧﯽ
در آﻟﻤﺎن ـ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ٢۰١٨
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ﺳﺮور ﺻﺎﺣﺒﯽ
ﺳﻤﯿﻨﺎر زﻧﺎن ﻫﻢواره ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرهای از زﻧﺎن ﮔﺮدﻫﻢ آﯾﻨﺪ و در
ﺑﺎرهی آنﭼﻪ ﮐﻪ در دور و ور ﻣﺎ در ﺟﻬﺎن رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ

ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﺎﻫﺪ دﻳﻮانﺳﺎﻻری ـ اﻣﻨﻴﺘﯽ« ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﯽ
ﺑﺎﻻ ،ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آزاد در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،ﻫﺴﺘﯿﻢ:
از ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎر آنﻫﺎ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،دادهﻫﺎی ﺑﯿﻮ
ﻣﺘﺮﯾﮏ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻢراه ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری آرﺷﯿﻮ ﻣﯽﺷﻮد ،آﺛﺎر اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮔﺮدد و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻋﻈﯿﻢ اداری ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﮓ و ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ
ﻫﺴﺘﻢ .ﺟﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آراﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت در ﺻﺤﻨﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ و دور
ﺑﻮدن از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮب ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻧﻮﯾﻦ .ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی »ﻗﺪﯾﻤﯽ« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻫﻢ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ
زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ
رو ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪهﮐﺎن ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪهﮔﺎن در
ﺳﻤﯿﻨﺎر  ٢۰١۷ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ درونﻣﺎﯾﻪی »اﺷﮑﺎل
ﺳﮑﺴﯿﺴﻢ ،راﺳﯿﺴﻢ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺒﺎرزه

زﻧﺎن

ﺑﺎ

ﺳﻤﯿﻨﺎر اﻣﺴﺎل آﻣﯿﺰهای ﺑﻮد از ﯾﮏ ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ ،ﺳﻪ ﺳﺨﻦراﻧﯽ ،ﮔﺮوهﻫﺎی
ﮐﺎری ،ﻣﻮزﯾﮏ و ﭘﯿﺶﻧﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات.
در ﮔﺎهﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎرهی  ٨٩ﺳﺨﻦ راﻧﯽﻫﺎ در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
درونﻣﺎﯾﻪی ﺳﻤﯿﻨﺎر آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ و
ﺗﻨﻬﺎ روی ﭘﺎرهای از ﻧﮑﺎت ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ.
روز ﺟﻤﻌﻪ  ٩ﻓﻮرﯾﻪ  ،٢۰١٨ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ روزی ﻧﺴﺒﺘﻦ ﺳﺮد ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ
آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻻﺟﻮن ﭘﺎرهای از زﻧﺎن ﻫﻤﺎﯾﺶ در ﺧﻮابﮔﺎه ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺮار ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻦ و
)(Jugendherberge
ﻓﻀﺎ را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎر و اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪهﮔﺎن آﻣﺎده
ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺪارک دﯾﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺳﺎﻟﻦ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ،ﭼﯿﺪن ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ و…
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ.
از ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ دو ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪهﮔﺎن از ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ
آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮابﮔﺎه ﺟﻮاﻧﺎن وارد ﺷﺪه ﭘﺲ از اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﯿﺰ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﺎقﻫﺎ روان ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

در ﺳﺎﻋﺖ  ١٩ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺎ ﺧﻮشآﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﮔﺮوه
ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﭘﺮﻗﻮرﻣﻨﺲ )اﺣﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ( آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻃﺎﻫﺮه،
ﻣﻨﯿﮋه و ﺳﺮور اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪهﮔﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ اﺑﺘﺪا از
ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ:
آﻏﺎزی ﺑﺮای ﺳﻼم
ﭘﺮوازی در ﺷﻬﺮ زﻧﺎن
ﻓﺮﯾﺎدی در ژرﻓﺎی ﻫﺴﺘﯽ…
ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه از درون ﻣﺎﯾﻪی ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و ﺑﯿﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ،اراﯾﻪ دادﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺷﻌﺎر »ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ« اﺟﺮای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﻓﺮی و ﺳﻬﯿﻼ روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ
ﺷﻮد را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪهﮔﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
آنﮔﺎه ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻦراﻧﯽ ﻣﻨﯿﺮه ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻫﻮﯾﺖ) ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ﯾﺎ
اﻧﺘﺨﺎب؟( دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮی زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺳﮑﺴﯿﺴﻢ ،راﺳﯿﺴﻢ و
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ« رﺳﯿﺪ.
اﺑﺘﺪا او ﺑﺎﮐﻤﮏ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮی را ﻧﺸﺎن داد و ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهﮔﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ،
روزﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و… ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ را از زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﮐﻪ آن ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮن ﺑﺎ روﺳﺮی و ﻣﻘﻌﻨﻪ آنﻫﺎ را ﻧﺸﺎن
داده و ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﯾﺎ رﭘﺮﺗﺎژ از آنﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﺎ ﻫﺮ
ﻧﻘﺪی در ﺑﺎرهی ﺟﺎیﮔﺎه زن در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
از ﺑﺤﺚ او ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﻮد .و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ را ﻃﺮح ﮐﺮده
ﺑﻮد .اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮد .و
آﯾﺎ اﺻﻠﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﻔﺎوت زﻧﺎن راه ﮐﺎری
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ـ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮﯾﺖ و ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ
ـ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﯾﺖ )ﻣﺴﻠﻤﺎن(
ـ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ
ـ ﭼﺮخ دﻧﺪهﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ و ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺣﺮﻣﺖ ،ﻏﯿﺮت ،ﻧﺎﻣﻮس،
ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻣﺮداﻧﻪ ،ﺑﮑﺎرت و ﺣﺠﺎب.

ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
در ﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﻧﺪاد ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻘﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﻌﯿﻦ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻔﺘﻪ» :ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ذات و ﺣﻘﯿﻘﺖ« ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯽ
اﺳﺖ و در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﻢﺳﺎن آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﻀﻤﻦ دو ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺑﺎ آن ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی دوم آن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺳﺎزﮔﺎری و ﺗﺪاوم را ﻓﺮض ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن دو ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞ را ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد
ﯾﺎ اﺷﯿﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﺒﺎﻫﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت.
و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را روی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در
اﺑﺘﺪای ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻧﻘﺪ
داﺷﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ زﻧﺎن را ﺑﻪ
ﺳﺎن زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺚ ﺧﻮد زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ را
از ﻧﻄﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و درآﻣﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﮐﻨﺶﮔﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺸﯿﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺑﺎره ﭼﺮﺧﻪی ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻣﺮداﻧﻪ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﻮد .اﻣﺎ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ؟ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﯿﺰی را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
اﻣﺎ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺸﺨﺺ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮد و ﯾﮏ ﺳﺮی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻋﺎم را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن را ﻧﻘﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻧﮕﻔﺖ ﭼﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﮐﻨﺸﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی روز ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ در ﺳﺎﻋﺖ  ٢١ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﺷﻨﺒﻪ روز دوم ﺳﻤﯿﻨﺎر ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮوﻫﺮ ﺳﺨﻦراﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ
ﭼﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ« آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻠﻤﻮس ﺧﻮد از اﯾﺮان و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﻠﺴﻪی
دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﻧﺶ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻪﮔﺎن و زﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن
ﻣﺎ ﻗﺮار داد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد .او در روﻧﺪ اﯾﻦ
ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻗﺘﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری و ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ .ﮐﻪ در آن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از
رﺳﯿﺪهﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮافﻫﺎی ﻫﻮلﻧﺎک ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻞﮐﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری در
اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .او ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ،ﻣﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهﮔﺎن

ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و وﮐﻼیﻣﺎن ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ را در ﺳﺎل ١٣۷٩
ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ  ١٩ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺎن دادﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .او ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺬف و
ﮐﺸﺘﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺣﺬﻓﯽ ﮐﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺮﮐﻮب و ﻗﺘﻞ اﻧﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﻞﮐﻪ
در ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﮑﻮت و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺣﺘﺎ در
اﺗﻬﺎم »ﺗﺒﻠﯿﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم« دادﮔﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﭘﺮﺳﺘﻮ
اﺛﺒﺎت
ﺣﺎﮐﻤﺎن را ﻏﺎرتﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک
ﭘﺪرش را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﭘﺲ ﻧﺪادهاﻧﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﺨﻨﯽ از ﻣﺎدر
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زن ﺑﻮدن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .او ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض
و دادﺧﻮاﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻤﯽ دﯾﮕﺮی را ﭘﺮﺳﺘﻮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او
زده ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ .آن ﻫﻢ
»ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎری ﻫﻨﺮی از ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﺰاداری« اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﻣﺒﻞﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ روﮐﺶﻫﺎی آنﻫﺎ از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺰاداری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ـﺎ
ـﺪهﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫـ
ـﺎ و زﻧـ
ـﺘﻪی ﺗﺠﺮﺑﻪﻫـ
ـﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳـ
ـﺪ ﻣﻔـ
ـﺘﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾـ
ﭘﺮﺳـ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت آنﺟﺎ رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮر اﺟﺮای
ﺣﮑﻢ ﻗﺘﻞ ،ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد ﺑﺎ ذﮐﺮ »ﯾﺎ زﻫﺮا«  ٢٤ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﺗﻦ
ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎدرم زده اﺳﺖ ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺸﺘﻦ ﭘﺪرم ﺻﻨﺪﻟﯽ او را رو
ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی آزاده و
ﺷﺮﯾﻘﯽ را در ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻣﺜﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺮای او دﺷﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﻮدش
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﮔﺮ ﻧﻤﯽآﻣﺪم اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﮐﻢﺗﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ
درﮔﯿﺮ آن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﺣﺴﺎس ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ… و ﻣﻬﻢﺗﺮ
آنﮐﻪ دادﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدﻫﺎ ﻣﯽآﻣﺪ و اﻧﮕﯿﺰهی ﺣﻀﻮر و ﺗﻼش ﻣﯽﺷﺪ«.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻼشﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﯿﻮهای از ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
ﺑﺮای دادﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﻞﮐﻪ ،اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎدهﮔﯽ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا در ﺑﺴﺘﺮ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯽ آن را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮده ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺮاض
ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢراه ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯽﺑﺎن

و ﻫﻢراه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺮس و اﻧﺰوا را در ﻓﺮد از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺮد اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻢراﻫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
را ﺑﺎ ﻣﻦ در ﭘﯿﺶ ﺑﺮدﻧﺪ .و در ﻣﺪت اﯾﻦ  ١٩ﺳﺎل ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت
اداﻣﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد آن را
ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺮد؟
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺖ ﭘﺎﺳﺨﺶ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪای ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺗﻼش ﭘﯽﮔﯿﺮاﻧﻪای
ﮐﻪ داﯾﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﮕﺬارد و ﻫﯽ ﻣﺮز
ﻧﮑﺸﺪ .وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮی را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮد اﻣﮑﺎن ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦراﻧﯽاش اﻋﻈﻢ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﺷﻌﺮی را از ﻗﻮل ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮای ﻣﺎدرش
ﺳﺮوده ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺧﻮاﻧﺪ.
ﻣﻦ روﺑﺮویﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم
آنﺟﺎ
درﺳﺖ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺧﻮن ﺗﻮ
در ﮔﻞﻫﺎی ﻗﺎﻟﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد
درﺳﺖ روﺑﺮوی ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺸﺎن
آن ﻣﺮد ﮐﻮﺗﺎه
آن ﻣﺮد ﺑﻠﻨﺪ
آن ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮﻫﺎ ،ﺑﺎ ﭼﻤﺎقﻫﺎ
آنﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ
روﺑﺮوی ﻧﻮر ﭘﻨﺠﺮه
اﻣﺎ ﻧﻮر را از ﮔﻠﺪان ﻧﺮﮔﺲ ﺗﻮ
در ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دزدﯾﺪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺸﺎن

در اﺗﺎقﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﭘﺮ ﻗﻔﺴﻪ
در دﺳﺖاﻧﺪاز ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎی ﭘﺮ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدم
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم
ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮ
در آنﻫﺎ ﻣﯽﺟﻮﺷﯿﺪ
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم
و ﺑﻪ ﻣﺴﯿﻞ اﺷﮏﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽدزﯾﺪﻧﺪ
اﻣﺎ آنﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮ را
ﮐﻪ در ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻢ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﺪزدﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻦراﻧﯽ ﻣﻬﻮش ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻓﺮﯾﺪه رﺿﻮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﻨﮓ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﺳﻮدآوری ﺑﺎ ﻣﺮگ« اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦراﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و ﺟﻨﮓ در دوران
ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﮔﺴﺘﺮدهﮔﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﻮﻧﺪه را
ﮐﻢ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊی در ﺑﺎرهی ﺟﻨﮓ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮد.
اﺗﺒﺪا در ﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪرت در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺳﺎز در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .و آﻣﺎری را اراﯾﻪ داد از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
دارای  ٤٨٥٥ﭘﺎیﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ دارد و ﻫﺪف ﺑﻌﺪی ﭘﺎیﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻄﺎﻣﯽ در ﻓﻀﺎﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎﻻﻧﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ وزارت دﻓﺎع
ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺑﺎ رﻗﻤﯽ ﺣﻮل  ٦۰۰ﺗﺎ  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺑﻮدﺟﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

ﺷﺒﮑﻪ  MICﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن،
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﮔﺎن ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ،ﺗﺪارﮐﺎت
ارﺗﺶ ،ﮐﻪ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺨﻔﯽ ،اﺗﺎق ﻓﮑﺮﻫﺎ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،دﻓﺘﺮﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ
و داﻧﺶﮔﺎهﻫﺎ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎدر رﻗﺎﺑﺖ و ﺣﺘﺎ ﮔﺎﻫﯽ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺨﻦراﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ زﻧﺎن
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ .و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎ
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﻧﯿﺎﯾﯽ رﻫﺎ از ﺟﻨﮓ و ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦراﻧﯽ در ﮔﺎهﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎرهی  ٨٩آﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ
ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺧﻼﺻﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ـ ﺗﻌﯿﯿﺮ آراﯾﺶ ﻗﺪرت در ﺻﺤﻨﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪرن و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن
ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺟﻨﮓ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﺮد
ﺟﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر در ﺣﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻏﺮب ﺑﻪ اﻣﺮ
دور و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺸﻮد و ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺎن ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم و اﻟﺠﺰﯾﺮه روﺑﻪرو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ـ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺟﻨﮓآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﯾﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﯽ و
ﺗﺸﻨﺞ ،ﺳﻮد ﮐﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ،
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﻧﺼﯿﺐﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻔﺘﯽ،

ﺗﺪارﮐﺎت

ارﺗﺶ،

ـ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺌﻮ ﻟﯿﺒﺮال از اواﯾﻞ دﻫﻪی
ﻫﺸﺘﺎد و دوم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻓﺮمﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﭼﯿﻦ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰه ﮐﺮدن
اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺤﺎرت رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی و اﻗﻤﺎر آن
و ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﻣﻬﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪای ﮐﻪ اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ را
در روﺳﯿﻪ و اﻗﻤﺎر آن ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺪرت آورد.
ـ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﺪه ﺳﺒﺐ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﺠﺎری ﺷﺪن ﻫﻤﻪی ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﺶ و رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻧﻄﺎﻣﯽ
ﻋﻮلآﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ ﻫﻢراه
آورده اﺳﺖ .رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﻧﺴﺎن در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ـ ﺳﺮرﯾﺰ
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت
ﺑﯿﻤﺎری،

ﮐﺮدن ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﻤﺎم دوﻟﺖﻫﺎﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ،زﻧﺪهﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ اﻧﺴﺎن را ﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ
و ﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ،در ﻣﻌﺮض ﺑﯽﮐﺎری ،ﻓﻘﺮ،
ﻣﺮگ ،ﺑﯽ ﺧﺎنﻣﺎﻧﯽ ،ﻓﺮار و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻗﺮار دادهاﺳﺖ.

ـ ﮔﺮه ﺧﻮردهﮔﯽ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ .اﻧﺮزی ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺖ
ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﭘﺎﯾﻪی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺪرن ﻫﺴﺖ .ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺎهرگ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎ و ﺳﻠﻄﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ـ ﺗﺤﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﺮﺳﻮد ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی ارز ،ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرﺷﯽﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺮاﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ
دوﻟﺘﯽ.
ـ ﺟﻨﮓﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ و دور از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋهﮔﯽﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺳﻮدﺑﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ و دور ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻮدی اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺣﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨﮓ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوتﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻗﻔﯿﺮ و از ﻃﺒﻘﻪی ﻓﺮادﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﻓﺮودﺳﺖ از ﻣﺮدان ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ـ ﯾﮏ روش ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺧﻮدی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺪرن و
ﺑﻤﺐﺑﺎران از ﻫﻮا و اﻧﻬﺪام ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی وﺳﯿﻊ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻞﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮏﺳﺎن ﮐﺮدن
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی راه ،ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﻦ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮراک و ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ـ ﺗﺠﺎری ﮐﺮدن ارﺗﺶ .در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺢ ﺳﺮﺑﺎزی اﺟﺒﺎری ﻟﻐﻮ و ﺳﺮﺑﺎزی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ ﺟﺎی آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن.
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﻦﻃﻮر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺮدن رادﯾﮑﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
ـ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻪ در ارﺗﺶ و ﺟﻨﮓ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ واﮔﺬار ﮐﺮدن
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ  PMCﮐﻪ
ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻨﮕﯽ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﺟﻨﮓ دارﻧﺪ .در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻋﺮاق
و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ.
ـ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺻﻠﺢ ﺧﻮد ﺑﺎزار ﺳﻮدآوری ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و اﻗﻤﺎر آن
اﺳﺖ .ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در واﻗﻊ آژاﻧﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﮔﯽ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر
دارای ﺣﻖ وﺗﻮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ  %٨٥از ﺻﺪور اﺳﻠﺤﻪ را دارﻧﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ

ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎﺣﺐ ارﺗﺶ ،ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و ﻣﻬﻤﺎت و ﻣﺸﺘﺮی
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ـ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺮزﻫﺎ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻓﺮار و ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ و
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ از ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح ﺑﺮای ﺣﻘﻆ ﻣﺮزﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
ـ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻤﯿﻨﺴﻢ ﻟﯿﺒﺮال در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻦ روی ﺑﺮاﺑﺮی
ﺑﺎ ﻣﺮدان و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻗﺪرت و ﺣﻮزهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ .و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺨﺶ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﺳﺎﯾﻪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ
ﻟﯿﺒﺮال رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻬﻢ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺑﺎزان زن از ﻃﺒﻘﺎت
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻻﺗﯿﻨﯽ و ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ در ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﺤﺘﺎﺗﺎﻧﻪ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺟﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦراﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .و
آنﮔﺎه ﭘﺲ از ﻧﺎﻫﺎر ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن در ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺟﻨﺒﺶ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎنﻫﻮف ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ و از ﺳﻮی »ﮐﺎﻧﻮن ﮐﻨﺶﮔﺮان و دﻣﮑﺮات و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در
ﺷﺎدی
ﺳﺎﻋﺖ  ١٥ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .در ﮐﻨﺎر ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری،
اﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺎری را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دادﮔﺎه رﺳﯿﺪهﮔﯽ ﺑﻪ
ﺷﮑﺎﯾﺘﺶ از ﻓﺮد ﻣﺘﻬﻢ

ﺑﻪ اﯾﺠﺎد وب ﺳﺎﯾﺖ

ﺗﺨﺮﯾﺐ و اﻓﺘﺮا.

ﻣﻮزﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  ٢۰ﺑﺎ ﻧﻮای ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ ﯾﻮﻫﺎﻧﺎ
اودرت و ﺿﺮب ﺻﺪﯾﻘﻪ اﺻﻐﺮی آﻏﺎز ﺷﺪ .آﻫﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪ از
ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪهﮔﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻮازﻧﺪهﮔﺎن ﻫﻢﻧﻮا ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﻮزﯾﮏ ﺟﺸﻦ زﻧﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ اداﻣﻪ داﺷﺖ.
روز ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ و ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺨﻦراﻧﯽ
زﻫﺮا )ﺳﻮر( اﺳﺮاﻓﯿﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺗﻦ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ در ﺷﻌﺮ زﻧﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« آﻏﺎز ﺷﺪ .او ﺧﻮد ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب ﺷﻌﺮی را ﺑﺎ ﻧﺎم
»اﺳﺮاﻓﯿﻞ در ﺑﻨﺪ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺳﻮر ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺷﻌﺮ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﮐﺮد .درون ﻣﺎﯾﻪ ﺳﺨﻦراﻧﯽاش ﻧﻘﺪ
و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﻮد در ﺑﺎرهی ﺷﻌﺮای زن اﻓﻐﺎﻧﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ او اﻓﻘﯽ را ﺑﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪ از
زﻧﺎن اﻓﻐﺎن داده ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ اﮐﺜﺮن آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢواره ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮ ارﯾﮑﻪی ﻗﺪرت ﺳﻮار ﺑﻮدﻧﺪ و ادﺑﯿﺎت ﻫﻢ از
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒﻮد .و در ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت ،ﭼﻪ داﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﭼﻪ
ﺷﻌﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم ﻣﺮدان ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮ ﭼﻪ اﺛﺎری از ﺷﺎﻋﺮان زن ﺑﻪ ﻧﺎم راﺑﻌﻪ ﺑﻠﺨﯽ و
ﻫﺴﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﺷﺎﻋﺮان
ﺣﻨﺴﯿﺘﯽﺷﺎن در آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﺎزﺗﺎب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺛﺮی از ﺟﻨﺴﯿﺖ زﻧﺎن دﯾﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
اﻻ ﻣﺎدر ﺑﻪ دﺳﺘﻢ ﺳﺎت ﮐﺮدی

ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺪﺧﺸﯽ ﻫﻢ
ﻣﺮد ﮐﻢﺗﺮ ﻫﻮﯾﺖ
ﭘﺎرهای از آﺛﺎر
ﻣﺜﺎل:

ﻣﺮا از ﺧﻮردهﮔﯽ ﻧﺎﻣﺰاد ﮐﺮدی

ﻣﺮا از ﺧﻮردهﮐﯽ ﻧﺎﻣﺰاد ﻗﻮﻣﯽ

اﻣﯿﺪﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺮ ﺑﺎد ﮐﺮدی

از دوران اﻣﺎناﻟﻪ ﺧﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
زﻧﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪی زﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ارﺷﺎد ﻧﺴﻮان اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺖ .و در اداﻣﻪ از دورهی ﻣﺸﺮوﻃﻪ در دﻫﻪی  ٤۰در اﻓﻐﺎﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ و ﺷﺎﻋﺮان زﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران آﺛﺎری از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺳﺎن ﺑﻬﺎره ﺳﻌﯿﺪ ،راﺣﻠﻪ ﯾﺎر ،ﻟﯿﻼ ﺻﺮاﺣﺖ روﺷﻨﯽ و… ﺗﻨﻬﺎ در اﺷﻌﺎر
ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﻟﯿﻼ ﺻﺮاﺣﺖ روﺷﻨﯽ

ﻣﯽﺗﻮان زﻧﺎﻧﻪﮔﯽ را ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪ.

او ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت را در ﺷﻌﺮ زﻧﺎن اﻓﻔﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮاﺛﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻼﺷﯽ ﭘﯽﮔﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ دﯾﺪﮔﺎه زﻧﺎﻧﻪ را وارد ﺷﻌﺮ اﻣﺮوز اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎرهی ﺷﻌﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد
دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺳﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﯿﺎنﮔﺮی ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻌﺮ زﻧﺎﻧﻪ
در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺮد
ﺳﺎﻻراﻧﻪ اﻧﺘﻔﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻞﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ را
ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و از ﺗﻨﺎﻧﻪﮔﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻦ ﺑﯿﺶ از آنﮐﻪ دارای
ﻣﻔﻬﻮم اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪهای ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
او ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺷﻌﺮ»ﭘﻠﻪﻫﺎی ﮔﻨﺎهآﻟﻮد« از ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺷﺒﺮﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﮑﺮم ﻣﺮﻣﻮزﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ورﻗﻢ زدی
در ﺷﻌﺮ ﺷﺒﺮﻧﮓ ﻋﺼﯿﺎن ،اﻋﺘﺮاض و دردﻣﻨﺪی اﺳﺖ.

او در ﺷﻌﺮی از ﺧﻮدش ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺮزﻫﺎ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ:
»ﺑﯿﺎ ﻋﺮﯾﺎن ﺷﻮﯾﻢ /ﺷﮑﻮهﻣﺎن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ /ﮐﺎر ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ/
ﺑﺎ »رﺳﻮاﯾﯽ« ﻫﻢ آﻏﻮش ﺷﺪن /اﺻﻠﻦ ﺑﯿﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ) .اﺳﺮاﻓﯿﻞ در
ﺑﻨﺪ،ص(١١١ .
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮر در
را ﺑﻪ ﺳﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ زﻫﺮا دﺳﺖ ﻣﺮﯾﺰاد ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﺑﻪﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪی او را در ﮔﺎهﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.

ﺣﺎﯾﯽ ﻣﺮد ﺳﺎﻻری
ﺳﺎﻻری ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﺧﻮاﻧﻨﺪهﮔﺎن ﮔﺎه
 ٨٩ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﻧﺪ،

ﭘﺲ از ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﻧﻬﺎدﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ رﺳﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﭘﯿﺶﻧﻬﺎدﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺮ اﺳﺖ در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮕﺬارﯾﻢ
ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روز ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺑﺎرهی آن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
زﻧﺎن ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در
ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ »ﺧﻮدﮐﺸﯽ«! ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻪ در
زﻧﺪان ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮشﻣﺎن رﺳﯿﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻏﻢ و اﻧﺪوه از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه
و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻬﺮﻫﺎیﺷﺎن روان ﺷﺪﻧﺪ.

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﻧﺎن

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری و ﻣﺘﺤﺪان ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در
ﺟﻬﺎن

ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺴﯿﻦﺧﻮاه
آﺳﻮ– اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری و ﻣﺘﺤﺪان ﺟﻨﺒﺶ
زﻧﺎن در ﺟﻬﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻨﯿﺎد
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از  ۸ﺗﺎ  ۱۰ژوﺋﻦ ﺟﺎری در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢِ ﺳﻮﺋﺪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ »زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
زﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی ﺳﺎل ،اﻋﻼم ﮐﺮد زﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی اﻣﺴﺎل زﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
»روی ﺳﮑﻮﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺳﺮﻓﺮاز اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﺎد ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ«.
»زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب« ،زﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی
دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ،۱۳۹۶روﺳﺮی از ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﻠﻨﺪی رﻓﺘﻨﺪ و اﻋﺘﺮاضﺷﺎن را ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده ،وﮐﯿﻞ ﺷﻤﺎری از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﻧﻘﻼب ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﺳﺘﺎد .او
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری
ﻣﻌﺘﺮضاﻧﺪ و از آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮد» :ﻣﺎ زﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزهی
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﯾﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از زﯾﺮ ﺑﺎر
ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﯽﺷﮏ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ دﺧﺘﺮان ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.
گلناز امین :حرکت دختران خیابان انقلاب در صدر اخبار جهان
ﮔﻠﻨﺎز اﻣﯿﻦ ،رﯾﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺎم ﺳﺎﻻﻧﻪی ﺧﻮد،
اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ» :دﺧﺘﺮان
ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب از روی ﺳﮑﻮﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﻣﺮدﺳﺎﻻران ،ﻣﺮزﻫﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎ را درﻣﯽﻧﻮردﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺻﺪر اﺧﺒﺎر ﺟﻬﺎن ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺻﺪایﺷﺎن را
ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﻬﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ«.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از
ﻫﻤﺎن ادﺑﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻣﺮدﺳﺎﻻران
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻖ رای در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺗﺮﺷﯿﺪه و

زﺷﺖرو ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ دﺧﺘﺮان ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ و اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺎﺣﺸﻪ ،ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده و ﻣﺮوج ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری
روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد«.
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ،در ﺳﺨﻦراﻧﯽ ﺳﺎﻏﺮ
ﻏﯿﺎﺛﯽ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﺳﺎﻏﺮ ﻏﯿﺎﺛﯽ در
اﯾﻦ ﺳﺨﻦراﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﺗﺤﻠﯿﻞ واﮐﻨﺶ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری« ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺑﺎ
ﮐﻤﭙﯿﻦ »آزادیﻫﺎی ﯾﻮاﺷﮑﯽ« ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر زﻧﺎن در داﺧﻞ ،در ﯾﮏ اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻌﯽ ،ﻣﺸﺨﺼﻦ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری
را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻨﺶﮔﺮی زﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﺳﮑﻮت،
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﺗﻤﺴﺨﺮ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزهی زﻧﺎن
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ اﻗﺪام ﺟﻤﻌﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻟﻐﻮ ﺣﺠﺎب
اﺟﺒﺎری ﻧﺒﻮدﯾﻢ ،ﺑﻞﮐﻪ ﺻﺪای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺠﺎب اوﻟﻮﯾﺖ
زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.
ﻣﻨﯿﺮه ﺑﺮادران :ﻣﺎدران دادﺧﻮاه ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ زن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ
ﻣﻨﯿﺮه ﺑﺮادران ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻘﯿﻢ آﻟﻤﺎن ،در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﺎیﮔﺎه ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺎدران دادﺧﻮاه در ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟«
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺎدران و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﺪام ﺷﺪه
در دﻫﻪی  ۶۰ﭘﺮداﺧﺖ .او ﮔﻔﺖ» :دادﺧﻮاﻫﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﺎل ﮔﺬار ﻧﮕﺎه
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺪﯾﺪی را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در
دﻫﻪی  ۸۰و  ۹۰ﻣﯿﻼدی ﮔﺸﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در ﺣﺮﮐﺖ آﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ زن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻢ
دادﺧﻮاﻫﯽ و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﻣﻨﺼﻮره ﺷﺠﺎﻋﯽ :ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ
ﻣﺤﻠﯽ و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
»آﯾﺎ رویﮐﺮد ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﺴﺘﯽ ﻣﺘﺤﺪان ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ؟« اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺤﻮری ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻨﺼﻮره ﺷﺠﺎﻋﯽ ،ﻓﻌﺎل
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻨﺼﻮره ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﻬﻮر ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﻣﻮﺟﺐ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮب ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ
ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ از ﻧﮕﺎه ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ورود ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻏﺮب و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی داﻧﺶﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ زن ﺷﺮﻗﯽ
ﺻﺪای ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮ اﻟﺰاﻣﻦ زن ﻏﺮﺑﯽ ﺻﺪای او ﻧﯿﺴﺖ«.
او اداﻣﻪ داد» :ورود اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی داﻧﺶﮔﺎﻫﯽ و ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ
ﺑـﺎ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ و ﺷﻨـﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫـﺎ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴـﺘﯽ
ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺤﻠﯽ و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮد«.
زﯾﻨﺐ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮزاده :ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻨﻮع ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﺟﻨﺒﺶ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان
در ﺳﻮﻣﯿﻦ روز اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ زﯾﻨﺐ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮزاده ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و
داﻧﺶﺟﻮی دﮐﺘﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺖ در داﻧﺶﮔﺎه ﻫﺎدرﺳﻔﯿﻠﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و ﺟﻨﺒﺶ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺴﻠﻂ در ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ،ﺟﻨﺲ و
ﺟﻨﺴﯿﺖ در دوﮔﺎﻧﻪی زن و ﻣﺮد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻤﺎنﺟﻨﺴﯿﺘﯽﻫﻨﺠﺎر ﺑﺤﺚ ﺷﺪه،
ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ،ﻧﮕﺎه ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ،دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮا ﻫﻨﺠﺎر اﺳﺖ و
ﻣﻌـﺪود ﻓﻌـﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮔﺮاﯾـﺶ ﺟﻨﺴـﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧـﺪ ،ﺑـﺎ رویﮐـﺮدی
ﺗﮏﺟﻨﺲﮔﺮاﻫﻨﺠﺎر در دو دوﮔﺎﻧﻪی دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮا /ﻫﻢﺟﻨﺲﮔﺮا ،ﺗﻨﻮع ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ«.
ﻣﻬﻨﺎز ﻗﺰﻟﻮ ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ،ﺳﺨﻦران
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻮﺋﯿﺮ و ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی
در زﻣﯿﻨﻪی ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ« را ﻣﻮﺿﻮع
ﺳﺨﻦراﻧﯽاش ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
او در اﯾﻦ ﺳﺨﻦراﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯿﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻮﺋﯿﺮ ،اﺷﺘﺮاﮐﺎت در ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﯾﻦ دو ﺟﻨﺒﺶ و
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ،ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺰﻟﻮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻮﺋﯿﺮ دارای وﯾﮋهﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن
را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻧﻔﻮذ آن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﻮﺋﯿﺮ ﻓﺮاﺗﺮ از دوﮔﺎﻧﻪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺘﻐﺎل ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻫﻮﯾﺖ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد«.

ﺷﻤﺎری از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪهﮔﺎن در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﺳﺨﻦراﻧﯽ
ﻣﻬﻨﺎز ﻗﺰﻟﻮ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ »ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦران ﺑﻨﯿﺎد در ﯾﮏ
ﭘﺮوﻧﺪهی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی و اﻓﺘﺮازﻧﯽ« ﺳﺎﻟﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
آنﻫﺎ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﻃﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮد.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ
ﻫﻢﭼﻮن ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن از
دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮد.
آﻧﺎ ﺳﻮﻧﺪﺳﺘﺮوم ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﻨﯿﺎد اوﻻف ﭘﺎﻟﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻦراﻧﺎن اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﻮد .او ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ روی زﻧﺎن و ﻣﺮدان را ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک
اﺳﺖ و ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﻗﻮیﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد«.
در ﻣﯿﺰﮔﺮد »ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮداﺷﺖ راﯾﺞ از ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺳﻮﺋﺪ؛ در
ﻋﺮﺻﻪی ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﻠﯽ« ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻘﻘﺎن و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در
ﺳﻮﺋﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﻗﺪر ﮐﺸﻮری ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﮐﻤﭙﯿﻦ »ﻣﻦ
ﻫﻢ« در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺸﺎی آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﭼﻘﺪر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در
ﻓﻀﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد و ﺗﻮﺟﻪﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ؟
آﻧﺎ ﻟﻮﻧﺪﺑﺮی ،داﻧﺶﯾﺎر رﺷﺘﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﺴﯿﺖ داﻧﺶﮔﺎه ﺷﻬﺮ ﻟﯿﻦﺷﻮﭘﯿﻨﮓ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺣﺘﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ وﺟﻮد دارد
و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده،
ﭘﯿﭽﯿﺪهﮔﯽﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ«.
اوُﻻ ﻣ َﻨﺲ ،اﺳﺘﺎد رﺷﺘﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن داﻧﺶﮔﺎه ﺳﻮدرﺗﻮرن اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ » آﯾﺎ ﺳﻮﺋﺪ ﮐﺸﻮری ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و زنﻣﺤﻮر اﺳﺖ
؟« ﮔﻔﺖ» :اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﻤﭙﯿﻦ »ﻣﻦ ﻫﻢ« ﺑﺮای ﺳﻮﺋﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺑﺎر
آورده و ﻫﺰاران زن از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﻮ رﻓﺘﺎر
در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و زﻧﺪهﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان
ﮔﻔﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﻫﻨﻮز ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

آﻧﺎ ﮐﻼرا ﺑﺮات ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﺳﻮﺋﺪی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد در ﺑﺎرهی
ﮐﻤﭙﯿﻦ »ﻣﻦ ﻫﻢ« و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻮﺋﺪ از ﺧﻮد ،ﮔﻔﺖ» :از ﻫﺮ ﭘﻨﺞ زن ﺳﻮﺋﺪی ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ در ﯾﮑﯽ از  60ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮓ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﻣﻦ ﻫﻢ« ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮد و در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ،ﭼﻬﺎرﻫﺰار
ﺷﻬﺎدتﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮی ﺑﺎزیﮔﺮان زن ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ «.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی او» :ﺗﺎ ﻗﺒﻞ
از اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ ،ﺑﺎور راﯾﺞ در ﺳﻮﺋﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪهی وﻗﻮع آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎری ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ،ﻫﻤﻪ از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮدﭘﻨﺪارهی ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ«.
ﺳﻮرﭼﯽ ﺗﺎﭘﺎر ﺑﯿﻮرﮐﺮت ،اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اوﭘﺴﺎﻻ ﻧﯿﺰ از
ﻣﻨﻈﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ در ﺳﻮﺋﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :در
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪهی اﺳﺘﺜﻨﺎﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺳﻮﺋﺪی ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ِ ﺻﺮﻓﻦ ﺳﻔﯿﺪ
ﮐﻪ ﺳﻮﺋﺪ را ﮐﺸﻮری ﺿﺪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺑﺪون
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻏﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادی
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻗﺮار
دادن اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﻼن – ﺳﻮﺋﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺪرن و
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ -در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﺑﺎرهی
آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
ژاﻧﺖ ﺑﺎﺋﺮ ،اﺳﺘﺎد رﺷﺘﻪی اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺶﮔﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد ،ﻣﺤﻘﻖ
دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه
ﻓﻤﻨﯿﺴﯿﻢ در اﯾﺮان و ﻣﺘﺤﺪان ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .او ﺑﻪ ﻃﺮح
اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ» :آﯾﻨﺪهی ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﭼﻪ ﻃﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺑﻮدن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﺑﺰاری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﻧﻘﺶ
اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ؟« ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ژاﻧﺖ ﺑﺎﺋﺮ» :در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎﯾﺶ در ﺣﺎل
ﮔﺴﺴﺘﻦ اﺳﺖ ،آﯾﻨﺪهی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﯾﮏ آﯾﻨﺪهی ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺰوی از ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﻢﭼﻮن ﻫﺮ ﺳﺎل ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺣﻮزهی
زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺎﻫﯽ از آﺛﺎر زﻧﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
»ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﻧﺎن اﯾﺮان« ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻘﺎﻋﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل
 ۱۹۹۰ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻤﯿﺘﻪی
ﻣﺤﻠﯽای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻓﻌﺎﻻن زن در آن ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﻫﻢﮐﺎری ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ
ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ آن را ﮔﻠﻨﺎز اﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .اﻏﻠﺐ
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪهﮔﺎن در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ﻓﻌﺎﻻن زﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک اﯾﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺨﻦران
از اﯾﺮان در ﺗﻤﺎﻣﯽ دورهﻫﺎ ،اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ
ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اﯾﺮان و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ آورده
اﺳﺖ.
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