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هنگامی که در زیبایی روز به راه پیمایی می رویم، به راه پیمایی می رویم
میلیون ها آشپزخانه تاریک و هزار کارخانه غم زده را

پرتوهای خورشیدی ناگهانی فرا می گیرد
چون مردم می شنوند که ما چنین می سراییم:

نان و گل سرخ!
نان و گل سرخ!

هنگامی که به راه پیمایی می رویم، برای مردان هم مبارزه می کنیم
چون آنها فرزندان زنانند و ما باز هم مادری شان را می کنیم.

زندگی ما از تولد تا مرگ عرق ریزی نخواهد بود
قلب نیز مانند تن گرسنه می شود

ما نان و گل سرخ می خواهیم.
هنگامی که به راه پیمایی می رویم، زنان بی شماری که سر در خاک فرو برده اند

از ورای آواز ما فریاد دیرین شان برای نان را سر می دهند
روح رنج کشیده شان از هنر و زیبایی و عشق بهره ای نبرد

اکنون ما برای نان و گل سرخ می رزمیم
هنگامی که به راه پیمایی می رویم، روزهای بزرگی به ارمغان می آوریم

خیزش زنان، خیزش مردم است.
دیگر رنجبر و انگل، ده زحمتکش برای یک تن آسا، نمی خواهیم،

خواهان تقسیم شکوه زندگی هستیم:
نان و گل سرخ، نان و گل سرخ.

زندگی ما از تولد تا مرگ عرق ریزی نخواهد بود
قلب نیز مانند تن گرسنه می شود

ما نان می خواهیم و گل سرخ می خواهیم
جودی کالینز
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ــد  ــود را زن می پندارن ــه خ ــانی ک ــم. کس ــان پرداختی ــأله ی زن ــه مس ــماره ب ــن ش در ای
ــه  ــان تجرب ــطه ی زن بودنش ــه واس ــاً ب ــتم هایی را صرف ــان س ــول زندگی ش ــواره در ط هم
ــا  ــر ب ــائل دیگ ــا مس ــژاد و ی ــه، ن ــطه ی طبق ــه واس ــان ب ــی از زن ــه برخ ــه ک ــد، البت کرده ان
ــتره ی  ــان گس ــد. چن ــت تر می کن ــا را فرودس ــه آن ه ــد ک ــه ای مواجهن ــتم های چندگان س
مــوارد فرودســت کننــده ی زنــان زیــاد اســت کــه نــه می تــوان در ایــن ســرمقاله ی کوتــاه 
ــدی  ــاق جدی ــر اتف ــت. ه ــا پرداخ ــه کل آن ه ــریه ب ــک نش ــه در ی ــرد و ن ــام ب ــا را ن آن ه
نمودهــای جدیــدی از ایــن تضــاد بنیادیــن ش را آشــکار می کنــد. نمونــه ی اخیــرش را در 
پاندمــی بیمــاری کرونــا شــاهدیم. می بینیــم کــه چگونــه محیــط خانــه بیــش از پیــش بــرای 
ــز  ــی مراک ــا تعطیل ــی رود و ب ــاال م ــی ب ــونت های خانگ ــار خش ــود، آم ــن می ش ــان ناام زن
ــوند. در  ــتری می ش ــئولیت های بیش ــرش مس ــه پذی ــور ب ــان مجب ــی زن ــی و خدمات آموزش
واقــع در خانــه بمانیــد و اســتراحت کنیــد شــعاری اســت مختــص مردانــی کــه از توانایــی 

ــه نیســتند. ــرون از خان ــه کار کــردن در بی ــور ب ــد و مجب ــی برخوردارن ــی خوب مال
ــه  ــان ب ــه زن ــتم هایی ک ــی از س ــه برخ ــد ب ــه می آی ــه در ادام ــی ک ــه در متون ــن ک ــا ای  ب
ــماره  ــن ش ــدف ای ــا ه ــت ام ــده اس ــاره ش ــوند، اش ــل می ش ــان متحم ــطه ی زن بودنش واس
انتشــار رنج نامــه ای بــرای زنــان نیســت، در ایــن متــون ســعی شــده بــر روی نقــاط مقاومــت 
ــد و  ــکل داده ان ــادی ش ــته اند، اتح ــا خواس ــه پ ــان ب ــه زن ــی ک ــود. نقاط ــته ش ــت گذاش دس
خواهــان رفــع ســتم و برابــری بــرای همــه شــده اند. زنانــی کــه جمــع شــده اند، قــدرت را 
بــه دســت گرفته انــد و خواهــان ایجــاد تغییرنــد، زنانــی کــه نــه می خواهنــد تحــت اســتثمار 
ــم  ــماره تقدی ــن ش ــتا ای ــن راس ــد. در همی ــتثمار کنن ــی را اس ــد کس ــه می خواهن ــند و ن باش
ــرای کســب  ــی ب ــی و ســتم، مجال ــرای حق طلب ــی ب ــی کــه اســتثمار مجال ــه زنان می شــود ب

ــت. ــی نگذاش ــان باق ــی برای ش آگاه
در ایــن شــماره از پاندمــی و وضعیــت زنــان، تجــارب زنــان در دانشــگاه و مقاومت هایی 
کــه در دانشــگاه شــکل گرفتــه اســت، جنبش هایــی کــه زنــان در جهــان ترتیــب داده انــد و 

انتقاداتــی بــه برخــی از نحله هــای فمینیســتی می خوانیــد.

ــا اعضــای  ــا بفرســتید. راه ارتباطــی ب ــرای م ــون و انتقــادات و پیشــنهادات خــود را ب مت
ــال تلگــرام نشــریه اســت. ــه از طریــق ایمیــل و کان هیئــت تحریری
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»اخالق مراقبت«: مراقبت رادیکاِل فمینیس�ت در دوران های 
عدم قطعیت

مهدیس صادقی پویا

ــر، کــه تن هــا را در  ــه ســان یــک بیمــاری مهلــک و فراگی ــه ب ــا« دیگــر ن عصــر »کرون
اوج حــرارت و پریشــانی، در مــدت کوتاهــی دچــار زوال می کنــد، بلکــه بــه ســان نقطــه 
عطفــی تاریخــی کــه پیکربنــدی نظــم بین المللــی را بــه کلــی در هــم فــرو پاشــاند، عقیــم 
ــده  ــوچ »دهک ــی و پ ــل خال ــاد زد؛ طب ــان را فری ــر جه ــی ب ــابق حکم فرمای ــودن روال س ب
جهانــی« کــه حتــی در دهکــده کوچــک اتحادیــه اروپــا، همســایگان را بــه یــاری ایتالیــای 
ــده  ــر روی ناظــران کوبی ــد-۱۹ نشــتاباند، هم چــون ســیلی ب ــان کووی غــرق شــده در طوف
شــد و صــدای خــرد شــدن اســتخوان های ایــن ســاماِن نابســامان، گــوش همــگان را 
خراشــید. انســان بــا ایــن پرســش از خــود مواجــه شــد: »زندگــی پســاکرونا، تــا چــه انــدازه 
ــد  ــر خواهن ــه تغیی ــرای همیش ــی ب ــه چیزهای ــود و چ ــد ب ــاکرونا خواه ــه دوران پیش ــبیه ب ش
کــرد؟ مــا چــه درس هایــی از ایــن بحــران گرفتیــم و از ایــن پــس، تــا چــه انــدازه بــه نظــم 

ــم«؟ ــکا می کنی ــود ات موج
در همیــن دوران، توجــه اجتماع گرایــان بــه اهمیــت بی ســابقه میــزان انســجام در 
زندگــی اجتماعــی جلــب شــد. فــرد در ایــن اجتمــاع، تــا چــه انــدازه مراقــب خــود بــوده و 
ــب دیگــران؟ فاصله گــذاری فیزیکــی چــرا فاصله گــذاری اجتماعــی  ــدازه مراق ــا چــه ان ت
ــران  ــن بح ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــد ب ــی بای ــه همگ ــت ک ــن اس ــه ای ــر ن ــود و مگ ــده می ش نامی
دســت بــه دســت هــم دهیــم؟ بــرای فمینیســت ها، »اخــاق مراقبــت« )Care Ethics( بــود 

ــه ایــن پرســش ها پاســخ دهنــد: ــا ب ــه مددشــان آمــد ت کــه ب
ــا  ــت، ام ــی اس ــی حیات ــت«، مفهوم ــوم »مراقب ــم، مفه ــکاِل فمینیس ــت های رادی در سیاس
ــی  ــت )care(، یک ــه مراقب ــتر از آن رو ک ــخص، بیش ــخص دارد. نامش ــازوکاری نامش س
ــا مفهــوم »جنســیت« گــره خــورده اســت.  ــاد گوناگــون، ب از مفاهیمــی اســت کــه در ابع
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جنســیت بــه عنــوان یکــی از عوامــل تعییــن کمیــت، کیفیــت و روش مراقبــت، ایــن مفهوم 
را تبدیــل بــه یکــی از جنجال برانگیزتریــن مفاهیمــی کــرده کــه می تــوان بســیار پیرامــون 
آن ســخن ورزی کــرد و آن را در اَشــکال متفــاوت روابــط و ســاختارهای جنســیتی مــورد 

بررســی قــرار داد.
ــادی  ــتراتژی های اقتص ــا اس ــی، ب ــدرن« کنون ــی »م ــاختارهای اجتماع ــت، در س مراقب
ــروش  ــد و ف ــورد خری ــز م ــردی را نی ــش میان ف ــش و واکن ــه کن ــرال، ک ــی نئولیب و سیاس
قــرار می دهــد، بیــش از آن کــه اقدامــی دوســویه و »بــا یک دیگــر« باشــد، اقدامــی 
ــرا  ــت های چپ گ ــروزی فمینیس ــث ام ــری«. مباح ــت دیگ ــویه و »در خدم ــت یک س اس
ــون  ــد، پیرام ــتعماری متمرکزن ــه های پسااس ــتارها و مناقش ــر جس ــتر ب ــه بیش ــی ک و آن های
مشــاغل مراقبتــی ای شــکل می گیــرد کــه زنــان عمدتــاً مهاجــر در کشــورهای مقصــد، بــر 
ــد. مشــاغلی چــون نگهــداری از کــودک و ســالمند، نظافــت و خدمتــکاری  عهــده دارن
و از ایــن دســت مشــاغل، کــه فمینیســم رادیــکال مذکــور را بــه تمرکــز بــر پاســخ گویی 
ــان  ــا زن ــود ت ــب می ش ــه موج ــاختاری ک ــارغ از س ــه ف ــی دارد ک ــش وا م ــن پرس ــه ای ب
مهاجــر بــه کشــورهای »شــمال«، بــه اصطــاح جامعه شــناختی آن، دچــار »تنــزل طبقاتــی« 
ــیار دارد  ــی بس ــای معرفت شناس ــای بحث ه ــود ج ــه خ ــوند - ک )déclassement( ش
ــه مواجــه می شــویم و آن را در  ــه و طبق ــا رتب ــل، در تعریــف مشــاغل، ب ــه چــه دلی کــه ب
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ــه خــود می پذیریــم،- امــا ایــن اخــاق مراقبــت  مباحــث حتــی رادیــکال و برابری خواهان
ــه  ــان، بلک ــن زن ــب ای ــویه و از جان ــط یک س ــه فق ــد ن ــه می توان ــی، چگون ــن نظام در چنی

ــد. ــوده و آن هــا نیــز در جایــگاه دریافــت مراقبــت، قــرار گیرن دوســویه ب
ــغول  ــود مش ــه خ ــن را ب ــه آن، ذه ــه در ادام ــش هایی ک ــی پرس ــش و تمام ــن پرس ای
می کنــد، موجــب می شــود تــا در شــرایط کنونــی ای کــه چهارگوشــه کــره زمیــن، دچــار 
ــورد  ــی م ــیتی و طبقات ــژادی و جنس ــث ن ــون مباح ــی چ ــده، و مباحث ــاری ش ــران بیم بح
توجــه اندیشــمندان قــرار گرفتــه، توجــه ذهــن متفکــر فمینیســت سوسیالیســت کــه تــاش 
ــر  ــه جامعــه ای نــگاه کنــد کــه حتــی بحــران »تــرس از مــرگ« نیــز ب ــاال ب ــا از ب می کنــد ت
اســاس آن کــه در چــه طبقــه و گــروه اجتماعــی ای قــرار گرفتــه باشــی، می توانــد کاهــش 
و افزایــش یابــد، بــه ایــن مســئله معطــوف شــود کــه در دوران هــای عــدم قطعیــت، زنــان 
ــران،  ــش از دیگ ــه بی ــی، چگون ــادی و اجتماع ــزل اقتص ــات و متزل ــای بی ثب در موقعیت ه
ــه آینــده حتــی بســیار نزدیــک هســتند. ــار نســبت ب قربانــی ایــن چشــم انداز مبهــم و تیــره و ت

در بررســی ایــن مراقبــت از دیگــری، نگاهــی بــه »مراقبــت از خــود« نیــز می توانــد، کمی 
ــورد، نویســنده و اندیشــمند  ــد. آدر ل ــر و گســترده تر کن ــن بحــث را جامع ت چارچــوب ای
ــه  ــی ب ــه افراط ــی و توج ــود، خودبین ــت از خ ــد: »مراقب ــاره می گوی ــن ب ــت، در ای فمینیس
خــود نیســت، بلکــه نگهــداری از خــود اســت. عملــی کــه نوعــی مبــارزه سیاســی محســوب 
می شــود«. لــرد، نویســنده کتــاب »انفجــار نــور« در ســال ۱۹۸۸، همــواره بــه مــا یــادآوری 
می کنــد کــه مراقبــت از خــود، بــرای بقــای گروهــی، در جهانــی کــه برخــی، بی ثبات تــر 

ــد، امــری اســت ضــروری. ــر از دیگــران زندگــی می کنن و موقت ت
ــه  ــود ک ــدار می ش ــم پدی ــاز ه ــگی ب ــوی همیش ــن گفتگ ــرد، ای ــث ل ــن بح ــی ای در پ
تفــاوت »مراقبــت از خــود« بــه عنــوان اخاقــی رادیــکال بــا »مراقبــت از خــود« بــه عنــوان 
ســاختاری نئولیبــرال چیســت؟ اینــا مایکلــی، نویســنده فمینیســت، بــاور دارد کــه »مراقبــت« 
در نظــام نئولیبــرال، بــر خــاف نظــام رادیــکال، نوعــی ضــرورت بــرای »حفــظ و درمــان 
خــود« اســت. در حالــی کــه مراقبــت از خــود بــه عنــوان مفهومــی رادیــکال، نوعــی »تــاش 
بــرای فهــم موجودیتــی اســت کــه دارای گذشــته یــا وضعیــت کنونــی دچــار خشــونت و 
ــه  ــوان، مراقبــت دوســویه، و ن ــر بت ــا ایــن تعریــف، شــاید راحت ت آســیب پذیری اســت«. ب

ــرار داد. ــی جامعه شناســانه ق ــورد ارزیاب ــروش را م ــد و ف ــل خری قاب
در مقابــل، بــه نظــر می رســد کــه »مراقبــت از خــود« در یــک نظــام نئولیبــرال، ابــزاری 
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اســت بــرای حفــظ نیــروی کاِر »نیــروی کار«. در جامعــه ای پیچیــده از ســبک های متنــوع 
ــای  ــا کیفیت ه ــی، ب ــمانی و روان ــامتی و جس ــای س ــواع مراقبت ه ــه ان ــا ارائ ــی، ب زندگ
ــه خــود و  ــی را ب ــا زمان ــاز« دارد ت ــز »نی ــروی کار نی ــوع، نی ــای متن ــا قیمت ه ــف و ب مختل
زندگــی شــخصی اش اختصــاص دهــد؛ بــه مراقبــت از خــود. اگرنــه، تبدیل بــه موجودیتی 
»فرســوده« خواهــد شــد، کــه »قابلیــت« و تــوان الزم بــرای تولید و سودرســانی را از دســت 
می دهــد. »مصــرف ِصــرف« و »ایدئولــوژی رفــاه«، از جملــه کلیدواژه هایــی هســتند کــه 
در ایــن »اصــرار« نظــم نئولیبــرال بــه فــرد در مراقبــت از خــود، قابــل بررســی اند. برگــزاری 
ــرای  ــم« ب ــت کنی ــود مراقب ــه از خ ــی »چگون ــی و آموزش ــی روان ــای گروه درمان دوره ه
ــی،  ــاعت ورزش صبح گاه ــن س ــتی، تعیی ــه ای و بهداش ــته های تغذی ــه بس ــران، ارائ کارگ
چــکاپ منظــم پزشــکی کارگــران و بســیاری اقدامــات دیگــر، تهــی از خوش بینــی 
ــاند  ــو می کش ــن س ــه ای ــد را ب ــن منتق ــرایط کار«، ذه ــاح ش ــام »اص ــه ن ــودی ب وهم آل
ــرای  ــه شــده کــه مســتلزم صــرف هزینه هــای هنگفــت ب ــن »مراقبــت« ارائ کــه اصــوالً ای
ــه،  ــش جــای گرفت ــوده ای را کــه درون ــرد و ت ــی اســت کــه ف ــان اســت، مراقبت کارفرمای
»ارزشــمند« تلقــی می کنــد، یــا طراحــی جدیــدی اســت از نظــم انباشــت ســرمایه، بــرای 
ــا گاهــی  ــد ی جلوگیــری از ایجــاد »نقــص ســاختاری« کــه ســرعت افزایــش ســود را کن

ــد؟ ــف می کن ــز متوق نی
ــه خــودی  ــرد ب ــع و مصــرف، ف ــد و توزی ــازاری تولی ــه نظــر می رســد کــه در نظــم ب ب
خــود، دارای اهمیــت چندانــی نیســت، بلکــه شــبکه ای کــه ایــن فــرد بــا »فردهــای« اطراف 
خــودش ایجــاد، می کنــد، شایســته توجــه اســت. فــرد بــه خــودی خــود، نــه مصرف کننــده 
مطلــق اســت، و نــه تولیدکننــده مطلــق؛ بلکــه مهــره ای اســت کــه دندانه هایــش در 
چرخ دنــده »تولیــد نیــروی کار، ارســال آن نیــرو بــه نظــم تولیــد، تولیــد کاال و خدمــات، 
فــروش آن هــا، خلــق ســود، دریافــت بخشــی از ایــن ســود در قالــب دســتمزد، صــرف آن 
ــا یــک مهــره دیگــر،  ــد کاال و خدمــات تولیدشــده توســط خــود ی ــرای خری دســتمزد ب
مصــرف کاال و خدمــات مذکــور در خانــه، بهبــود شــرایط نیــروی کار و تجدیــد قــوا و 
بــاز تولیــد و مصــرف و تولیــد و مصــرف«، در دندانه هــای دیگــر مهره هــا جــای می افتــد 
ــده را فراهــم می کنــد. »مراقبــت از  ــرژی گــردش ایــن چرخ دن و نیــروی تولیدی شــان، ان
ــه  ــا، ارائ ــا و روغــن کاری آن ه ــن مهره ه ــم لبه هــای دندانه هــای ای ــه ترمی ــه مثاب خــود«، ب
می شــود؛ اگــر نــه، هزینــه جایگزینــی مهره هــا و تأثیــری کــه بــر کیفیــت کاال و خدمــات 
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ــرد.  ــد ک ــال خواه ــار اخت ــرمایه را دچ ــت س ــود و انباش ــش س ــد، زای ــدی می گذارن تولی
پــس چــه چیــز بهتــر از یــک تیــر و چنــد نشــان؟

بــا برگشــت بــه بحــث، فمینیســم سوسیالیســتی، در تقابــل بــا ایــن نــوع فرهنــگ »مراقبــت 
از خــود« کــه نــه تنهــا بــه منظــور تأمیــن بیشــتر و باکیفیت تــر نیــروی کار، ارائــه می شــود، 
بلکــه ابــزاری اســت بــرای حفــظ رونــد مصــرف، بــه مقولــه »مراقبــت رادیــکال« متوســل 
می شــود. بــا تکیــه بــر مفهــوم »اخــاق فمینیســتی« کــه بــه زعــم هیلــد لیندمــن در کتــاب 
معروفــش بــا عنــوان »دعــوت بــه اخــاق فمینیســتی«، نوعــی تــاش بــرای فهــم، شــناخت 
ــه  ــت، و البت ــی ماس ــات اخاق ــا و اقدام ــیت در باوره ــه جنس ــری مقول ــاح جای گی و اص
همیــن اخــاق فمینیســتی، »شــاخه ای از اخــاق نیســت، بلکــه روش پیاده ســازی اخــاق« 
اســت، می تــوان مقولــه مراقبــت را در زمان هــای عــدم قطعیــت، بهتــر و بــا جزئیــات بیشــتر 

مــورد بررســی قــرار داد.
فناوری هــای دیجیتــال ســامتی، برنامه هــای یــوگا و نرمــش آنایــن منحصــر بــه تلفــن 
همــراه هوشــمند شــخصی افــراد، و از ایــن دســت، بســتری را بــرای فــرد فراهــم مــی آورد 
تــا در دوران عــدم قطعیــت و بحــران عــدم تشــخیص خطــوط و حــدود آینــده، بــه مراقبــت 
ــه  ــود ک ــه ش ــود مواج ــره ای از خ ــش های روزم ــا پرس ــاورد و ب ــود روی بی ــردی از خ ف
ــرده و  ــرف ک ــره را مص ــبزیجات الزم روزم ــیده؟«، »س ــی آب نوش ــدار کاف ــه مق ــا ب »آی
ویتامین هــای ضــروری را بــه دســت آورده؟«، »تعــداد قدم هــای مشــخص را بــرای پرهیــز 
ــه قــدر کافــی اهمیــت داده اســت یــا  از چاقــی برداشــته؟« و بــه طــور کلــی بــه »خــود«، ب
ــا  ــش روی م ــش را پی ــن پرس ــود، ای ــت از خ ــردی در مراقب ــازوکارهای ف ــن س ــر؟ ای خی
می گــذارد کــه اهمیــت و کارایــی ایــن چنیــن ســازوکاری در مراقبــت از خــود بــه عنــوان 
ــه عنــوان یــک »مســئولیت اجتماعــی«  یــک »مبــارزه سیاســی« و در مراقبــت از دیگــری ب

کجاســت.
تجارت گرایــی  یــا   )Collectivism( جمع گرایــی  دوگانــه  بــه  نگاهــی 
)Commercialism( در مراقبــت از خــود و دیگــران، می توانــد مــا را بــه پاســخ 
ــای  ــر کمپانی ه ــان کارگ ــتن زن ــا پیوس ــد. آی ــر کن ــاال نزدیک ت ــده در ب ــر ش ــش ذک پرس
عظیــم آرایشــی و بهداشــتی بــه ســندیکاها کــه حقــوق و مزایــای خاصــی را بــرای آنــان بــه 
وجــود مــی آورد، نوعــی بازتعریــف مراقبــت از خــود بــه عنــوان یــک تجربــه جمع گرایانــه 
ــواع  ــه ان ــد، چ ــا نباش ــایند کارفرم ــی، خوش ــدام جمع ــن اق ــر ای ــود، و اگ ــوب می ش محس
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دیگــری از مراقبــت از خــود را می تــوان بــه آنــان ارائــه )تحمیــل( کــرد؟ درک تفــاوت 
ــه بودنشــان مــا  ــا جمع گرایان ــه ی ــواع مراقبــت از خــود و شــناخت ابعــاد فردگرایان ایــن ان
ــی  ــی و جمع گرای ــن فردگرای ــن مســئله می رســاند کــه ای ــری از ای ــل معقول ت ــه تحلی را ب
ــل  ــویه و متقاب ــی دوس ــه اقدام ــل ب ــود« را تبدی ــت از خ ــد »مراقب ــدازه می توانن ــه ان ــا چ ت
کننــد کــه در دوران هــای عــدم اطمینــان هم چــون بیماری هــای فراگیــر و همه گیــر 
ــور  ــه منظ ــرد و ب ــی ف ــپهر خصوص ــد، در س ــردی باش ــی ف ــاً کنش ــا صرف ــد، ی ــه کار بیای ب
تأمیــن ســامت فــردی اش، و جایــی کــه از تأمیــن آن از عهــده خــودش خــارج می شــود، 
اقــدام بــه »خریــد« نیــروی مراقبــت دیگــری کنــد. در یــک نــگاه کلــی بــه ایــن تصویــر 
بــزرگ، آن چــه بــه چشــم می آیــد، ترکیــب مفاهیمــی چــون اخــاق مراقبــت و حمایــت 
متقابــل در کنــار دیگــری و از دیگــری اســت کــه شــاید یکــی از ســنگ های بنــای آن، 
ــارزه  ــرای حفــظ نیــروی مب ــر باشــد؛ ب ــارزه ای پایان ناپذی ــوان مب ــه عن مراقبــت از خــود، ب

ــروی کار«. ــه »نی و ن
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ویروس در خانه 

مهتا مهدی زاده

در روزهــا و بلکــه ماه هــای اخیــر ایــن بیمــاری فراگیــر)COVID-۱۹( نــه تنهــا فضــای 
ــا  ــل خانه  ه ــخصی مث ــاً ش ــای اصطاح ــه فضاه ــا، بلک ــهرها و کوچه-ه ــای ش ــانه، فض رس
و بدن  هایمــان را نیــز فراگرفتــه   و تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت. ایــن بیمــاری 
ــرد،  ــاد ک ــه ایج ــی ک ــا تبعات ــب ب ــت و متناس ــورها را درنوردیده  اس ــای کش ــام مرزه تم
ــه  ــادی ب ــی و اقتص ــناختی، سیاس ــی، جامعه  ش ــف علم ــای مختل ــیار از زوای ــای بس تحلیل  ه

پرداخته  انــد.  آن 
از جملــه تحلیل  هــای موجــود، تحلیل  هایــی در نقــد نظــم ســرمایه  دارانه اســت کــه هــم 
در ایجــاد و گســترش چنیــن بیماری  هــای اپیدمیکــی، هــم در عــدم کنتــرل کامــل و ســریع 
آن،  بــه انحــاء مختلــف، نقــش دارد؛ ایــن نقــش بــرای مثــال: چگونگــی نــگاه ایــن سیســتم 
بــه طبیعــت و نابــودی آن، برهــم زدن زیســتگاه  های گیاهــی و جانــوری، گســترش صنایــع 
غذایــی ســودمحور مثــل دام  داری  هــا، زمین  هــای کشــت و زرع صنعتــی و... ، شــیوه  ی کار 
ــا را افزایــش  ــن بیماری  ه ــال ای ــکان انتق کارگــران در شــرایط نامســاعد و پرخطــر کــه ام
می  دهــد، عــدم تخصیــص منابــع مالــی کافــی بــرای نظام  هــای بهداشــت و درمــان عمومــی 
ــه،   ــف جامع ــار مختل ــه اقش ــتی ب ــات بهداش ــه  ی خدم ــض در ارای ــود تبعی ــگان، وج و رای
ــا وضعیــت  ــه آن متناســب ب ــا ب ــت ابت ــه بیمــاری  و کیفی ــا ب ــت از ابت ــری درمصونی نابراب

اجتماعــی و اقتصــادی و بســیاری دیگــر از ایــن مــوارد را شــامل می  شــود.
ــای  ــن وضعیت  ه ــی از ای ــه یک ــتر ب ــی بیش ــم اندک ــا می  خواه ــن تحلیل  ه ــه  ی ای در ادام
نابرابــر بپــردازم و آن گوشــه  ای از نابرابــری جنســیتی در همه  گیــری بیمــاری کرونــا اســت. 
ــده   و  ــه ران ــه خان ــردم را ب ــا م ــا در خیابان  ه ــور کرون ــد حض ــاره ش ــر اش ــه باالت چنان  چ
ــه  ی آن  ــه دامن ــت ک ــادی کرده  اس ــرات زی ــت و تغیی ــار گسس ــی را دچ ــی اجتماع زندگ
ــی  ــای خانگ ــت. فضاه ــده   اس ــره کشیده  ش ــی روزم ــای زندگ ــخصی-ترین فضاه ــا ش ت
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ــی  ــود ول ــنهاد می  ش ــه  ی آن پیش ــع چرخ ــاری و قط ــدن از بیم ــان مان ــرای در ام ــه ب گرچ
ایــن فضاهــای اصطاحــاً امــن هــم از تاثیــرات ویــروس در امــان نیســتند و زندگــی در ایــن 
فضاهــا هــم دســتخوش تغییــر شــدند. خانــه، آشــپزخانه و امــور منــزل کــه تــا حــد زیــادی 
ــواده  ــراد خان ــایر اف ــور س ــا حض ــان ب ــون وضعش ــدند اکن ــی می  ش ــان تلق ــه زن ــوط ب مرب

دگرگــون شــده   اســت. 
البتــه مســاله  ی ناامنــی فضــای خانگــی صرفــاً بــه تبعــات بیمــاری که شــرح خواهــم داد، 
منحصــر نیســت. در بســیاری از جوامــع، خانــه،   بــه مثابــه  ی فضــای شــخصی کــه زنــان بایــد 
در آن بــه ایفــای نقــش مــادری و همســری بــه بهتریــن نحــو بپردازنــد، زنــان بســیاری، نــه 
ــد اجتماعــی اســتثمار  ــا کار خانگــی و بازتولی ــا بلکــه سال  هاســت، در آن ب ــن ماه  ه در ای
ــی و غیرفیزیکــی از ســمت سیســتم  ــت خشــونت  های فیزیک ــه تح ــی ک شــده  اند. زنان
مردســاالر قــرار گرفته  انــد کــه مصداق  هــای آن را، در جوامــع مختلــف: در امــور جنســی، 
ــاری،  ــاب اجب ــتی، حج ــب بهداش ــت نامناس ــگام، وضعی ــاری، ازدواج زودهن ازدواج اجب
انجــام وظایــف خانــه، فرزنــدآوری اجبــاری، محرومیــت از فعالیت  هــای اجتماعــی 
ــه  ــی ک ــرد. رفتارهای ــی ک ــوان بررس ــا می  ت ــن رفتاره ــی در  جزیی  تری ــی و حت و سیاس
ــر اســت. ــه کــم اهمیت  ت ــی ن ــر ول ــی در شــمایی ُخردت نمــودی از سیســتم زن  ســتیز بیرون

ــن دوران،  ــان در ای ــف جه ــاط مختل ــاری، در نق ــن بیم ــا ای ــه ب ــراً در رابط ــا منحص ام
افزایــش آمــار میــزان خشــونت  های خانگــی و یــا نگرانــی از افزایــش آن گــزارش 
ــت.  ــکا را در نوردیده  اس ــا و امری ــا اروپ ــه ]۱[، ت ــا از خاورمیان ــن آماره ــت. ای ــده اس ش
کشــورهایی مثــل چیــن، فرانســه، آلمــان، آرژانتیــن، لبنــان، اســپانیا، ایالــت متحــده و... ]2[ 
و ]3[ تنهــا برخــی از کشــورهایی هســتند کــه آمــاری ازایــن افزایــش خشــونت در آن  هــا 

ــود. ــنیده نمی  ش ــم ش ــار ه ــن آم ــان همی ــق جه ــیاری از مناط ــت. از بس ــود اس موج
 اگــر بخواهیــم کمــی دقیق  تــر شــویم و از خودمــان هــم صحبــت کنیــم، در جامعــه  ای 
ــا سیســتم  ــده ب ــی مردســاالرانه، تنی ــای ســنتی و مذهب ــم نگاه-ه ــا زندگــی می  کنی کــه م
ــا وجــود دولتــی کــه هــر روز بیــش از گذشــته از مســئولیت  ســرمایه  دارانه و در نتیجــه ب
تامیــن خدمــات رایــگان اجتماعــی شــانه خالــی می  کنــد، زنــان را تحــت ســتم مضاعفــی 
ــز آمــار دقیقــی از خشــونت  های  ــا نی ــرار می-دهــد، در چنیــن شــرایطی در جامعــه  ی م ق
خانگــی منتشــر نمی  شــود و صــدای کمتــر زن رنج  دیــده  ای از پــس دیوارهــای بلنــد ایــن 
ــن وجــود سازمان  بهزیســتی و آمارهــای دیگــری از  ــا ای ــرون می  رســد. ب ــه بی اتاقک  هــا ب
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افزایــش تماس  هــا بــا اورژانــس اجتماعــی و افزایــش خشــونت و مشــکات خانوادگــی در 
ایــن مــدت گــزارش داده  انــد. ]4[

در زمانــه  ای کــه زنــان در معــرض خشــونت   و تبعیض  هــای مختلفــی در خانــه و جامعــه  
ــان  ــر دوش زن ــتری ب ــای بیش ــه، کاره ــاری و قرنطین ــترش بیم ــا گس ــال ب ــد، ح ــرار دارن ق
ــات  ــل خدم ــی، حداق ــا، در دوران اپیدم ــه  ی م ــت. در جامع ــده اس ــل ش ــواده تحمی خان
ــا تعطیلــی رســتوران  ها، کمبــود  ــد، ب اجتماعــی کــه چنــدان هــم عمومــی و رایــگان نبودن
ــده  ــارج ش ــترس خ ــا، از دس ــدارس و مهدکودک  ه ــی م ــتان  ها، تعطیل ــزات بیمارس تجهی

ــده  اند. ــار کاری ش ــار فش ــه  دار دچ ــان خان ــم زن ــت و بازه اس
عاوه  برایــن، در ایــران، تعطیلــی بســیاری از مشــاغل، مراکــز اجتماعــی و مانــدن اعضای 
خانــواده در خانــه کارهــای روزمــره  ی آن  هــا را بیشــتر کــرده اســت کــه بیــش از هــر  چیــز 
بــه نبــود خدمــات اجتماعــی دولتــی و عمومــی بــرای انجــام کارهــای روزمــره مثــل: آمــاده 
ــاران و...  ــالمندان و بیم ــه  داری س ــدان، نگ ــه  داری فرزن ــا، نگ ــتن لباس  ه ــذا، شس ــردن غ ک
ــن بحــران  ــوط می  شــود. واضــح اســت کــه منظــور بازگشــایی مراکــز عمومــی در ای مرب
ــادی و  ــات م ــه امکان ــود هیچ  گون ــان مشــکاتی پیشــینی اســت کــه در نب نیســت، بلکــه بی
ــز  ــان را نی ــت آن ــی وضعی ــن شــرایط بحران ــه  دار، در ای ــان خان ــرای زن ــگان ب ــی رای خدمات

ــد.  ــر می  کن ــتم بغرنج  ت ــت س ــر تح ــای دیگ ــرایط گروه  ه ــد ش مانن
بــرای مثــال: هم  چنــان کــه ناتوانــی دولــت از تامیــن خــوراک رایــگان شــهروندان، بــه 
صــورت بهداشــتی، منجــر بــه خــروج افــراد از منــزل بــرای تهیــه  ی آذوقــه، یعنــی افزایــش 
ــد  ــار کم  درآم ــتری اقش ــادی بیش ــار اقتص ــدن فش ــز وارد ش ــاری، و نی ــال بیم ــردد و انتق ت
ــکاری و کاهــش  ــترش بی ــه بــه گس ــا توج ــود )ب ــی می  ش بــرای تهیــه  ی اقــام خوراک
ــه  دار را هــم ســخت  تر کرده  اســت چــه  ــان خان دســتمزدها در ایــن دوران(، بعــاوه کار زن
ــواده پیــش از ایــن در محــل کار، مدرســه یــا دانشــگاه غــذا  بســا بســیاری از اعضــای خان

می  خوردنــد.
ــه و  ــرای هم ــگان ب ــترس و رای ــب، در دس ــی مناس ــات درمان ــود امکان ــا کمب ــا مث ی
بازگردانــدن بســیاری از بیمــاران بــه خانــه، نــه تنهــا جــان بســیاری از انســان  ها را بــه خطــر 
می  انــدازد بلکــه وظیفــه  ی پرســتاری رایــگان از بیمــار را هــم احتمــاال بــر دوش زنــان خانــه 
ــرآورده  ــا گســترش اپیدمــی ســر ب ــا امــوری نیســتند کــه یــک شــبه و ب می  گــذارد. این  ه
باشــند بلکــه ماحصــل ســالیان دراز گســترش سیســتمی اقتصــادی و فرهنگی  انــد کــه 
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فراهــم کــردن امکانــات اجتماعــی و حداقل  هــای زندگــی بــرای عمــوم آخریــن اولویــت 
آن هــم نیســت.

در چنیــن شــرایطی، در نگاهــی کلــی، دولت  هــا )مــن جملــه ایــران( ناتــوان از کنتــرل 
ــرار داده  ــن سیســتم را هــدف ق ــاط ضعــف ای ــی هســتند کــه مســتقیماً نق ــف بحران و توق
اســت. اکنــون ماننــد هــر بحــران عمومــی دیگــر، گروه  هــای تحــت ســتم اعــم از: مشــاغل 
کم  درآمــد، کارگــران روزمــزد، زنــان، کــودکان، ســالمندان، بیماران و... بیشــترین آســیب 
ــود  ــه نمی  ش ــروس خاص ــک وی ــت ی ــد و رف ــه در آم ــیبی ک ــوند. آس ــل می  ش را متحم
ــه  ــت ک ــن بحران  هاس ــاالری دارد و در همی ــرمایه  داری و مردس ــن س ــه در بط ــه ریش بلک
ــد. ــز زده  اســت و می  زن ــه ریشــه  ی خــود نی ــن سیســتم تیشــه ب ــه ای روشــن می  شــود چگون

منابع:

]1[دویچهوله
نالملیلفرانسه ]2[رادیوب�ی

گزاریفرانسه ]3[خ�ب
]4[همشهریآنالین
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تجربه نگاری 
مصائبزنبودندررشتههای»مردانه«

یاسمن برادران

مهرمــاه ســال ۱3۹۱ وارد یکــی از دانشــگاه های تهــران شــدم. برخــاف شــنیدن مکــرر 
ــب  ــان مناس ــرای زن ــی ب ــاغل صنعت ــک«، »مش ــه مکانی ــه ب ــل »زن رو چ ــی از قبی جمات
نیســت« و »اگــر مکانیــک بخوانــی چجــوری مــی خواهــی همســرداری کنــی و از بچــه ات 
مراقبــت کنــی« ، تحصیــل در رشــته ی مکانیــک رو شــروع کــردم. گرایــش مــن در مقطــع 
ــل  ــدای تحصی ــان ابت ــجو از هم ــه دانش ــی ک ــود. گرایش ــد« ب ــاخت و تولی ــی »س کارشناس
بایســتی واحدهــای زیــادی از دروس خــود را در کارگاه هــا و کار بــا ماشــین آالت صنعتــی 
ــد،  ــودن رشــته ی مکانیــک گرایــش ســاخت و تولی ــه!« ب ــر »مردان ــد. از طرفــی بناب بگذران
ــه  ــا معیــار جنســیت، نســبت تعــداد دختــران ب و درنتیجــه ســهمیه بندی پذیــرش دانشــجو ب

پســران تقریبــاً یــک بــه ســه بــود.
ــود  ــورت ب ــن ص ــه ای ــدم. روال کاس ب ــرم دو گذران ــن کاس کارگاه را در ت  اولی
کــه پــس از توضیحــات کلــی، هــر دانشــجو پــای یــک دســتگاه مــی ایســتاد و کار خــود 
ــه  ــتاد ب ــواالت، اس ــه س ــخ ب ــا پاس ــر و ی ــای جزئی ت ــرای آموزش ه ــرد. ب ــی ک ــروع م را ش
ــات و پوشــش اســتاد  ــه می کــرد. محاســن، ادبی ــه دانشــجویان مراجع صــورت شــخصی ب
کارگاه حاکــی از آن بــود کــه وی فــردی معتقــد بــه ارزش هــای اســامی و انقابــی اســت. 
وی همچنیــن در ابتــدای تــرم، رعایــت حجــاب دختــران را، کــه گویــی یکــی از اصــول 
ماشــین کاری اســت، بــه عنــوان یکــی از مــاک هــای نمره دهــی خــود اعــام کــرد؛ امــا بــا 
شــروع آموزش هــای عملــی وی رفتــاری متناقــض بــا اظهــارات خــود نشــان داد. در ابتــدا 
ــدون پرســیدن و کســب اجــازه  ــرای نشــان دادن جــای مناســب دســت روی دســتگاه، ب ب
دســتم را می گرفــت و روی دســتگاه می گذاشــت. در حالــی کــه بــدون تمــاس دســت نیــز 
مــی توانســت ایــن کار را انجــام دهــد. بــا ایــن کــه بــه نظــرم عجیــب آمــد، زیــاد موضــوع 
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را جــدی نگرفتــم و واکنشــی نشــان نــدادم امــا موضــوع بــه همــان جــا ختــم نشــد. جلســات 
ــه  ــچ ارتباطــی ب ــی شــد کــه هی ــی از طــرف »اســتاد!« مطــرح م ــدی، ســواالت و نظرات بع
مباحــث درســی نداشــت و صرفــاً کلیــدی بــود بــرای ورود بــه حریــم خصوصــی و برقراری 
ــردن  ــوض ک ــرام و ع ــظ احت ــا حف ــردم ب ــعی می ک ــا س ــن در آن ج ــر. م ــاط نزدیک ت ارتب
موضــوع، کار خــود را ادامــه دهــم. رفتــه رفتــه، حیــن توضیحــات آموزشــی، تماس هــای 
ــت کــه بســیار ناخوشــایند و مشــمئزکننده  ــب ایشــان صــورت می گرف فیزیکــی ای از جان
بــود. تصمیــم گرفتــم موضــوع را بــا ســایر همکاســی های دختــر خــود مطــرح کنــم. پــس 
از صحبــت بــا آن هــا متوجــه شــدم ایــن مشــکل مختــص مــن نیســت. تاجایــی کــه یکــی 
ــه ســر می کــرد، از تماس هــای تلفنــی شــبانه ی »اســتاد!«  ــاً چــادر نیــز ب از آن هــا کــه اتفاق
ــل  ــه دلی ــی ک ــت های ــرد - غیب ــکایت ک ــود ش ــت او ب ــری غیب ــرای پیگی ــر ب ــه ظاه ــه ب ک
ــر  ــران بســیار کم ت ــا دخت ــم، تعــداد م ــر گفت ــود -. همانطــور کــه پیش ت آن هــا مشــخص ب
از آن بــود کــه اتحــاد و اعتراضمــان چیــز کوچکــی را عــوض کنــد، چــه برســد بــه آن کــه 
یــک اســتاد کــه پشــتی بــه سیســتم گــرم اســت را از کار بیــکار کنــد. همچنیــن، از آنجایــی 
کــه تــازه داشــتیم بــا ناامنــی هــای زندگــی مســتقل در یــک کانشــهر دســت و پنجــه نــرم 
ــده  ــگاه ندی ــئولین دانش ــت و مس ــار از حراس ــرکوب و اخط ــز س ــزی ج ــم و چی می کردی
بودیــم و مهم تــر از آن نمره مــان دســت اســتاد بــود »ترســیدیم« و در حیــن تــرم اعتــراض 
ــان  ــب اعتراضم ــه عواق ــی ک ــه زمان ــم ب ــول کردی ــوع را موک ــم. موض ــدی ای نکردی ج
ــرم بعــد کــه دیگــر نمــره ای دســت اســتاد نداشــتیم، موضــوع را  ــل برســد. در ت ــه حداق ب
پیگیــری کردیــم. متوجــه شــدیم پیــش از ایــن، اســتاد مذکــور بنــا بــه مســائل اخاقــی از 
یــک دانشــکده بــه دانشــکده ای دیگــر منتقــل شــده و در آن جــا نیــز دوام نیــاورده و نهایتــاً 
بــه دانشــکده ی مکانیــک منتقــل شــده اســت. در مراحــل اعتــراض از صحبت هــای یکــی 
ــر از آن  ــد متوجــه شــدیم کــه نفــوذ و قــدرت اســتاد بیــش ت از معــدود اســاتید دغدغه من
ــان در  ــتخدام ایش ــه اس ــه ای ب ــر! خدش ــم دخت ــجو، آن ه ــد دانش ــراض چن ــه اعت ــت ک اس
دانشــگاه وارد کنــد. بــا گذشــت هفــت ســال از آن روزهــا وقتــی بــه آن دانشــگاه مــی روم 
ایشــان را در آسانســورها و راهــرو هــا مــی بینــم کــه همچنــان خالصانــه در حــال خدمــت 

بــه دانشــجویان هســتند ... خــدا حفظشــان کنــد ... .
ــاتید و  ــاب اس ــأله ی انتخ ــا مس ــید. ب ــد رس ــاب واح ــه انتخ ــت ب ــدی نوب ــای بع در ترم ه
ــی ۱۶،  ــان 2۰، بعض ــقف نمره ش ــاتید س ــی اس ــدیم. بعض ــنا ش ــان آش ــیوه ی نمره دهی ش ش
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بعضــی ۱4 و غیــره اســت. بــرای حفــظ بیشــتر عدالــت، بعضــی اســاتید معیــار جنســیت را 
ــه تلقــی  ــد! همانطــور کــه پیش تــر گفتــم، مکانیــک رشــته ای مردان نیــز در نظــر می گیرن
می شــود. زن هــا ذاتــاً مغــز مناســب مکانیــک را ندارنــد. هــر چــه قــدر هــم کــه مطالعــه و 
تمریــن کننــد و در امتحــان بــه ســوال ها پاســخ دهنــد، بــاز هــم مهنــدس خوبــی نخواهنــد 
بــود، لــذا ســقف نمــرات دختــران پایین تــر از پســران اســت. ایــن اصــل معیــار نمره دهــی 
ــتاخی  ــد، گس ــل غافلن ــن اص ــه از ای ــی ک ــران جاهل ــرای دخت ــت. ب ــاتید اس ــی از اس بعض
ــر  ــد محدودت ــاب واح ــد، انتخ ــر می گیرن ــردان در نظ ــطح م ــود را هم س ــد و خ می کنن

مــی شــود.
در اواخــر دوره ی کارشناســی نیــز کارگاهــی داشــتیم کــه اعضــای کاس بایــد 
ــا هــر گــروه یــک محصــول را تولیــد کنــد. از آن جایــی کــه  گروه بنــدی مــی شــدند ت
ــه  ــت ک ــدی نیس ــران در ح ــازوی دخت ــت، زور ب ــت اس ــه درس ــد و همیش ــه می دانن هم
ــتاد  ــذا اس ــد. ل ــرز بربیاین ــتگاه ف ــات از دس ــردن قطع ــته ک ــاز و بس ــده ی ب ــد از عه بتوانن
با درایــت آن کارگاه، از همــان اول تأکیــد داشــتند کــه در هــر گــروه، در کنــار دختــران، 
ــا ایــن کــه اعتماد به نفســمان در زمینــه ی  پســرها نیــز باشــند تــا ایــن مشــکل حــل شــود. ب
ــض  ــه تبعی ــم ک ــاکر بودی ــدا را ش ــد، خ ــن آم ــی پایی ــای کارگاه ــتقل کاره ــام مس انج
ــا  ــکار؟! م ــتیم چ ــی خواس ــس را م ــًا اعتماد به نف ــت. اص ــی کار نیس ــی در نمره ده جنس
کــه دختــر بودیــم و مــا را چــه بــه مهنــدس مکانیــک بــودن! همیــن کــه اجــازه دادنــد وارد 
ــر ســرمان گذاشــتند. تــازه بایــد گوســفند قربانــی می کردیــم کــه  کارگاه شــویم منــت ب
بــرای اولیــن بــار از کنــار هــم قــرار گرفتــن پنبــه و آتــش، ولــو بــه خاطــر ضعیــف در نظــر 

گرفتــن دخترهــا، اســتقبال شــده اســت.
پــس از اتمــام مقطــع کارشناســی، گســتاخی کــرده و کارشناســی ارشــد خــود را در 
یــک دانشــگاه دیگــر در همیــن رشــته و گرایــش ادامــه دادم. در ایــن دانشــگاه کــه وضــع 
کمــی بهتــر بــود، آزارهــای جنســی بــه نــگاه هــای خیــره ی خریدارانــه ی یکــی از اســاتید 

تقلیــل یافــت.
بــا ایــن حــال در همــه ی فضاهــا شــاهد نوعــی تبعیــض بــودم. جهــت افزایــش رفــاه و 
ــل  ــی از قبی ــای ورزش ــه فعالیت ه ــکده ب ــاختمان دانش ــی از س ــجویان، فضای ــادی دانش ش
فوتبــال دســتی و پینــگ پنــگ اختصــاص یافــت. بــر روی در ورودی ایــن اتــاق نوشــته ای 
بــا ایــن مضمــون نصــب شــده بــود کــه: »دختــران فقــط روزهــای یکشــنبه و ســه شــنبه از 
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ــودن  ــم ب ــیار ک ــد«. از  بس ــتفاده کنن ــی اس ــای ورزش ــد از فض ــی ۱2 می توانن ــاعت ۸  ال س
زمــان اختصــاص داده شــده بــه بانــوان هــم صــرف نظــر کنیــم، بیشــتر کاس های آموزشــی 
در روزهــای یکشــنبه و ســه شــنبه برگــزار مــی شــود. طبیعتــاً فعالیت هــای ورزشــی بیشــتر 
مختــص پســران هســت و دختــران اگــر بخواهنــد فعالیــت ورزشــی انجــام دهنــد بایســتی 
ــاد  ــا ی ــم در آن ه ــزی ه ــاتید چی ــی از اس ــد بعض ــه از دی ــود را ک ــی خ ــای درس کاس ه
ــه  ــی ک ــا در زمان های ــد، ت ــی بپردازن ــای ورزش ــه فعالیت ه ــرده و ب ــرک ک ــد ت نمی گیرن
ــا  ــن فض ــع از ای ــدون مان ــد ب ــران بتوانن ــت، پس ــر اس ــی کم ت ــای آموزش ــم کاس ه تراک

اســتفاده کننــد.
ــود. در  ــی ش ــم نم ــا خت ــه اینج ــا ب ــی، تنه ــای ورزش ــت ه ــا از فعالی ــت دختره محرومی
دانشــگاهی کــه در مقطــع کارشناســی در آن تحصیــل مــی کــردم، زمیــن چمــن وسوســه 
کننــده ای در محوطــه ی دانشــگاه قــرار داشــت کــه تنهــا ســهم مــا از آن تماشــا و تشــویق 
ــد کــه همــان دلخوشــی کوچــک  ــری نپایی ــود. دی ــم محبوبمــان از پشــت حفــاظ هــا ب تی
ــر روی حفاظ هــا و منــع حراســت از تشــویق  ــه لطــف پوشــش هــای نصــب شــده ب هــم ب

دختــران تــه کشــید. 
ــرها  ــه پس ــًا ب ــازی کام ــگاه بدنس ــی و باش ــالن ورزش ــتخر، س ــه اس ــی ک از جمعه های
ــن  ــتفاده از ای ــرای اس ــه ب ــای هفت ــی روزه ــم، حت ــر کنی ــرف نظ ــود ص ــه ب ــاص یافت اختص
امکانــات بیــن دختــران و پســران عادالنــه تقســیم نشــده بودنــد. ایــن امکانــات تنهــا ســاعات 
ــجویان  ــا دانش ــب ی ــه اغل ــاعاتی ک ــم س ــود، آن ه ــوان ب ــار بان ــدودی در روز در اختی مح

ــد.  ــا کار می کنن ــد و ی کاس دارن
ایــن را هــم بگویــم در هــر دو مقطــع تحصیلــی ام شــاهد بــودم که فضــای ســلف دختران 
در مکانــی دور افتــاده و خــارج از دیــد بــود. ســاختمان هت یــا زیرزمین هــای خالــی مانــده 
ــرادران از  ــه ی  مناســبی هــم نداشــتند. بدیهــی اســت کــه ســلف ب کــه حتــی سیســتم تهوی

امکانــات بیشــتری برخــوردار بــود.
اکنــون کــه خــون دل هــا خــورده ام و در شــرف فارغ التحصیلــی از مقطــع ارشــد هســتم، 
بایســتی راجع بــه چگونگــی ادامــه ی مســیر زندگــی حرفــه ای ام تصمیــم بگیــرم. راســتش را 
بخواهیــد از کودکــی دوســت داشــتم اســتاد دانشــگاه شــوم. بــرای ایــن کار بایســتی دکتــرا 
ــده ام،  ــک را دی ــکده های مکانی ــدارم. دانش ــدی ن ــه امی ــت ک ــأله اینجاس ــا مس ــم. ام بخوان
ــم در  ــن دانشــکده ها بســیار کــم اســت. تعــداد اســتادهای خان ــم در ای تعــداد اســاتید خان
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ــداد  ــز تع ــد نی ــع ارش ــگاه مقط ــود. در دانش ــر ب ــا دو نف ــی ام تنه ــگاه مقطــع کارشناس دانش
اســاتید خانــم کم تــر از انگشــتان دســت بودنــد. اگــر دری بــه تختــه بخــورد و بخواهنــد 
مــرا بــه عنــوان کاندیــدا در نظــر بگیرنــد، ابتــدا پایبنــدی ام بــه ارزش هــای اســامی بررســی 
مــی شــود تــا در صــورت مــورد تأییــد قــرار گرفتــن آن ســراغ ســوابق تحصیلــی ام برونــد. 
ــر اول جــان ســالم  ــدا کار دســتم می دهــد و از فیلت ــم پوششــم از ابت ــون مــی دان هــم اکن

بــه در نخواهــم بــرد.
ــم وارد صنعــت شــوم. در ایــن صــورت، از آن  گزینــه ی دیگــری هــم دارم. مــی توان
جایــی کــه اجــازه ام دســت شــوهرم اســت و شــاید یــک روز صبــح از خــواب بیدار شــود، 
خــوش نداشــته باشــد »زنــش« ســرکار بــرود و می توانــد جلویــش را بگیــرد، و یــا ممکــن 
ــرم و احتمــاالً نیــروی کار بهــره وری  ــه شــوم و مرخصــی زایمــان بگی اســت روزی حامل
نیســتم. مهــم تــر از همــه ایــن کــه از آن جایــی کــه » مــن یــک زن هســتم« نیــروی کار 
ــای پایین تــری از  ــی دردســری نیســتم؛ لــذا در کار در اولویت ه ــا ب ــن، شایســته ی ایم
مــردان قــرار می گیــرم؛ البتــه از پیــش پذیرفته ایــم کــه بــه عنــوان یــک نیــروی زن قــرار 

ــه همــکاران مــردم دریافــت کنــم. اســت حقــوق کم تــری نســبت ب

20



گاهنامه سیاسی،صنفی مستقل دانشجوییگاهنامه سیاسی،صنفی مستقل دانشجویی

یک بازنگری کوتاه/ طرح دوباره  ی یک امکان

نوشته شده توسط یکی از فعالین دانشجویی

ــاب  ــران در غی ــان ای ــش زن ــاالن جنب ــت ها و فع ــرای فمینیس ــر ب ــرن اخی ــی ق ــه ی پایان ده
مــواردی چــون امــکان مداخلــه و ســازماندهی آنــان بــر اعتراضــات تــوده ای، شــکل  گیری 
هرگونــه تشــکل مســتقل و برگــزاری اجتماعــات نظام منــد پیرامــون موضوعــات محــدود و 
محلــی یــا کان و سراســری بــه پایــان خــود نزدیــک میشــود. بــا ایــن وجــود نمی تــوان از 
جوانــه زدن پویایی هــای فمینیســتی کوچــک ام مؤثــر در تاریخچــه ی اعتراضــات سیاســی 
اخیــر و رونــد شــکل گیــری جریــان هــای جوان  تــر تحــول خــواه چشــم پوشــید. نمونــه ی 
ایــن پویایی هــا را بســیار گفتــه و شــنیده ایم، بــه همیــن واســطه می توانیــم بــا یــک 
دســته بندی مختصــر تعــدد ایــن اعتراضــات را در الگوهایــی بــه نظــم در آوریــم: تجمعــات 
خیابانــی گروهــی )نظیــر تجمــع ۸ مــارس ســال ۹۶(، اعتراضــات مســتقل و فــردی )نظیــر 
ــی دو  ــازماندهی میدان ــان در س ــال زن ــارکت فع ــش دخالت/مش ــاب( ، افزای ــران انق دخت
مــوج اعتراضــی دی مــاه ۹۶ و خصوصــا آبــان مــاه ۹۸، و بازگشــتی دوبــاره بــه دانشــگاه: 
ــع  ــر و رف ــوق براب ــون خواســت حق ــات دانشــجویی پیرام ــا و تجمع شــکل گیری فعالیت ه

ســتم جنســیتی. 

دهه ی ۹۰ و چند جرقه    ی فمینیستی در جنبش دانشجویی:
بــر جریانــات  بــدون مشــخص کــردن داللت هــای آن  جنبــش دانشــجویی اکنــون 
ــا هــم بی معناســت.  ــات ب گوناگــون درون دانشــگاه و معیــن کــردن مرزبنــدی ایــن جریان
دیگــر عمومیتــی بــه عنــوان جنبــش در میــان دانشــجویان وجــود نــدارد. آنچــه کــه 
ــتقل  ــی جــوان و مس ــای سیاس ــمکش جریان ه ــگاه ها حکم فرماست،کش ــروز در دانش ام
ــود  ــی خ ــته ی سیاس ــد گذش ــه می خواهن ــت ک ــی اس ــته از جریانات ــا آن دس ــجویان ب دانش
ــه  ــه ب ــتقل اند ک ــای مس ــن جریان ه ــک ای ــد. این ــگ کنن ــی کمرن ــه ی عموم را در حافظ
وســیله ی هــر چــه فراگیرتــر ســاختن گفتمــان برابری خواهانــه ی خــود، دســت بــه 
ــه ی خــط مشــی-های ارتجاعــی از  ــار تصفی ــرای ایــن ب ــارزه ای دشــوار امــا ضــروری ب مب
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دانشــگاه زده انــد. ایــن کــه آیــا ایــن کوشــندگی توفیــق آن را خواهــد داشــت کــه خــود 
ــده  ــه زن ــن جامع ــگاه و همچنی ــای دانش ــی در فض ــداوم و اساس ــرات م ــود تغیی ــا وج را ب
نــگاه دارد، وابســته بــه توانایــی   آن در تحلیــل موانــع و قواعــد بــازی، تقویــت ســازماندهی 
ــا  ــارزات توده ه ــا ضرورت  هــای سیاســی و مب ــه روز کــردن نســبت خــود ب ــن ب و همچنی
ــود. جریــان صنفــی دهــه ۹۰ یکــی  ــرای زدودن کهنــه و ایجــاد نظمــی نویــن خواهــد ب ب
از روشــن ترین نمونه هــای ایــن جریانــات نوپــا و مســتقل اســت. اگرچــه یــک پــای ایــن 
ــوده اســت،  ــر بوروکراســی نهــاد رســمی شــوراهای صنفــی اســتوار ب ــدا ب ــان در ابت جری
حضــور برون نهــادی فعــاالن مســتقل توانســته حــدود الزمــی از رادیکالیســم انتقــادی را 
بــرای تقویــت و ترســیم خطــوط سیاســی ایــن جریــان فراهــم آورد. فعالیــت صنفــی بــا در 
ــه  ی شــبکه های انســانی نهفتــه در  نظــر گرفتــن الگوهــای کان ســتم، از حقــوق چندگان
جامعــه ی دانشــجویی غافــل نبــوده اســت. طــی چنــد ســال اخیــر تعریــف حقــوق صنفــی، 
ــا منافــع  ــر دفــاع از مجموعــه هــای کوچــک و بزرگــی از دانشــجویان ب خــود مشــتمل ب
ــار ایســتادگی تمــام قــد در  ــان در کن ــال ایــن جری ــوان مث ــه عن ــوده اســت؛ ب گوناگــون ب
ــت  ــات فرودس ــه طبق ــتم علی ــرای س ــی ب ــه مصداق ــوزش ک ــازی آم ــر خصوصی  س براب
ــی  ــای قوم ــک اقلیت  ه ــوق دموکراتی ــی و حق ــای مذهب ــل اقلیت ه اســت، از حــق تحصی
نیــز دفــاع کــرده اســت. ایــن تاریخچــه بــر پرسشــگران روشــن می ســازد کــه چــرا جریــان 
صنفــی موظــف اســت از حقــوق زنــان دانشــجو دفــاع کــرده و بــه ابعــاد گوناگــون ســتمی 

ــرض باشــد. ــل می شــود، معت ــان تحمی ــر آن کــه ب
اعتراض  هــا بــه قانــون محدودیــت ســاعت عبــور و مــرور خوابگاه  هــای دختــران از 
اولیــن اقدامــات زنــان دانشــجو اســت کــه ذیــل فعالیــت هــای جریــان صنفــی دهــه ی ۹۰ 
صــورت گرفتــه اســت. ایــن اعتراضــات بــه دلیــل آنکــه بخشــی از جریــان فعالیــت صنفــی 
بوده  انــد، حداقلــی از ســازماندهی و اعتبــار نمایندگــی را در واحدهــای دانشــجویی 
ــل  ــه دالی ــات صنفــی دانشــجویان ب ــد از مطالب ــن بُع ــد ای ــه همــراه داشــتند. هرچن خــود ب
ــردد،  ــر گ ــگاه ها تکثی ــی از دانش ــل توجه ــمار قاب ــت در ش ــت نتوانس ــون در نهای گوناگ
ــوق  ــاره  ی حق ــزی دوب ــیتی )پایه ری ــری جنس ــاع از براب ــدن دف ــری در گنجان ــش مؤث نق
ــبی آن  ــم نس ــیتی( و تحکی ــری جنس ــر براب ــی ب ــی مبتن ــری مطالبات ــجو و پیگی ــان دانش زن
ــن مطالبه گــری  ــا ای ــا کــرد. اینکــه آی ــان صنفــی ایف ــن خطــوط جری ــره ی مهم تری در زم
توانســت بــا تکیــه بر جایــگاه شــوراها در سلســله مراتــب اداری نهــاد دانشــگاه وارد مرحله 
ــن  ــت ای ــت. عل ــی روبه روس ــخی منف ــا پاس ــاپیش ب ــردد پیش ــری گ ــی و امتیازگی چانه زن
ــرای دانشــگاه  ــی ب ــن روش هــای کنترل ــن اعمــال ای ــت نمادی ــوان در اهمی ماجــرا را می ت
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ــای  ــگاری فراروی ه ــا، جرم ان ــینی از آن ه ــوع عقب نش ــر ن ــدن ه ــی ش ــر تلق و جبران    ناپذی
کانالیــزه نشــده از حقــوق صنفــی مــورد تأییــد و ســلب امــکان تشــکیل اتحادیــه از 
شــوراهای صنفــی کــه ایجــاد اجتمــاع سراســری )اجتمــاع و انســجام در نظــر و عمــل( را 
ــه همــراه دیگــر عوامــل زمینــه  اِی  ممکــن می ســاخت جســت و جو کــرد. چنیــن مســائلی ب
دخیــل، دفــاع از برابــری جنســیتی را بــرای موجودیــت رســمی شــوراهای صنفــی از یــک 
هدف گیــری در زمینــه پراتیــک بــه یــک موضع گیــری در زمینــه ی محــدود بیانیه هــا 

بــدل ســاخته اســت. 
ــه عملکــرد از فعــاالن صنفــی دانشــگاه  ــان صنفــی دو نمون ــا در بســتر برون نهــادِی جری ام
تهــران بــا نشــانه گرفتــن یکــی از بــازوان ایدئولوژیــک حاکمیــت و گرفتــن امتیــاز از نهــاد 
قــدرت قاعــده شــکنی میکنــد: تجمــع اردیبهشــت مــاه ۹۸ دانشــگاه و بخشــی از تجمعــات 
پاییــز ۹۵ خوابــگاه دختــران کــه هــر دو بــا گنجانــدن محدودیــت هــای بیشــتر در قوانیــن 
مربــوط بــه »حجــاب اجبــاری« بــه صراحــت مخالفــت کــرده و مانــع از اجــرای آن شــدند. 
ایــن مخالفت هــا اگرچــه در بُعــِد مطالبــه روی اســاس بحــث اجبــاری بــودن حجــاب )فرضا 
بــا مطالبــه الغــای تمامیــت ایــن قوانیــن( دســت نگذاشــتند، در نفــی آن بــه عنــوان مصداقــی 
از نقــض حقــوق زنــان بــه خوبــی مقابــل پروپاگانــدای حاکمیــت ایســتادند. بــا ایــن وجــود 
مــا بــه خوبــی می دانیــم ایــن دســته فعالیت هــای مطالبــه محــور فعــاالن دانشــجویی، فــارغ 
ــار نمایندگــِی فعالیت هــای شــبه فمینیســتی در دانشــگاه ها را  از آن کــه در زمیــن رســانه ب
ــا رخ می دهــد  ــب اســت ی ــون غای ــده ی حقیقــی آنچــه در پیرام ــر دوش میکشــند، نماین ب
ــان  ــان )در اینجــا زن ــرای زن ــی ب ــی عموم ــه منفعت ــون منتهــی ب ــان کــه تاکن نیســتند. همچن
ــان  ــوری جری ــوط مح ــز خط ــا ج ــوق اقلیت ه ــاع از حق ــه دف ــده اند. اگرچ ــجو( نش دانش
ــا  ــان ب ــی ایــن جری ــان پایگاه هــای اصل ــد، همبســتگی می ــه شــمار می  آی صنفــی دهــه ۹۰ ب
ــن اعمــال حساســیت های  ــون ذکــر شــد و همچنی ــی کــه تاکن ــه دالیل ــی ب مراکــز پیرامون

ــوده اســت. ــگ ب ــر کنشــگری  های توســعه خواهانه کمرن ــی ب شــدید امنیت
بــا تمــام ایــن تفاســیر و تقاطــع تمــام ایــن بن بســت هــا آیــا بایــد از امــکان تحقــق بخشــیدن 
بــه یــک وحــدت سیاســی و عملــی کــه جنبــش زنــان را قدمــی بــه جلــو برانــد ناامیــد بــود؟ 
ــازماندهی  ــک س ــال ی ــرای اعم ــان را ب ــه راه م ــم نقش ــد می توانی ــی  مان می گوی ــم سیاس ش
ــد  ــه هرچن ــم ک ــر بگیری ــد در نظ ــم. بای ــر دهی ــر تغیی ــرایط حاض ــر ش ــی ب ــری مبن سراس
فقــدان همبســتگی امــکان ایجــاد اجماعــی سراســری را منتفــی ســاخته اســت از احتمــال 
ــی در  ــر و پراکندگ ــه تکث ــد. اگرچ ــاالن نمی کاه ــک فع ــای کوچ ــکل  گیری گروه ه ش
ــجام  ــر انس ــا در براب ــکنندگی فض ــع و ش ــه تقطی ــبت ب ــا را نس ــان م ــی زن ــای سیاس گروه ه
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ــه  ــلط ب ــدود و مس ــته های مح ــن هس ــی همی ــترش افق ــازد، گس ــران می س ــتقر نگ ــم مس نظ
شــرایط زیســتی، محیطــی و اجتماعــی پیرامونشــان اســت کــه میتوانــد عــاوه بــر پــر کــردن 
حداکثــری خألهــا و شــکاف های فضاهــای دســترس پذیرمــان، گزینــه  ی ائتــاف و ادغــام 
ــرار  ــان ق ــش روی م ــرورت پی ــرایط ض ــازماندهی را در ش ــت س ــع تقوی ــه نف ــا ب گروه  ه
ــع  ــه نف ــد توانســت ب ــدرت خواهن ــی را کــه وابســتگان ق ــام فرصت های ــد تم ــا بای ــد. م ده
ــارز از  ــش و مب ــت گروه هــای دگراندی ــا تقوی ــد ب ــوذ ایده  های شــان قبضــه کنن بســط و نف
دســترس خــارج ســازیم. فعالیتهــای مســتقل دانشــجویان تاکنــون توانســته اســت انحصــار 
ایدئولوژیــک تشــکل های مســتقر در دانشــگاه را بــه چالــش بکشــد و مجــرای دوبــاره ای 
بــرای طــرح مطالبــات گــروه هــای تحــت ســتم بــاز کنــد. ایــن فعالیت هــا همچنیــن موفــق 
ــا دســتگاه قــدرت، احــزاب  بــوده لــزوم برقــراری رابطــه ی بــده بســتانی و سلســله مراتبی ب
رســمی و جریــان هــای واپس  گــرا را کــه پایــگاه اصلــی بازتولیــد نظــم مردســاالرند نفــی 
کنــد. توالــی مجموعــه  ی ایــن عاملیت  هــا بــر مــا روشــن میســازد حتــی چنانچــه دانشــجویان 
ــر اســتثمار و تبعیــض، تضــاد طبقاتــی  ــادر نباشــند خــود را چــون ســدی در براب مســتقل ق
و ســتم جنســیتی قــرار دهنــد، بــا تجدیــد انســجام درونــی خــود و تصاحــب هرچــه بیشــتر 
فضــای فکــر و سیاســی دانشــگاه  ها خواهنــد توانســت بخشــی از مســیر پــر فــراز و نشــیب 

رهایــی زنــان را همــوار کننــد.                      
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جنبش های جهان متحد شوید

پریا رحیمی

ــن  ــاخ - ای ــم فوئرب ــه ماتریالیس ــون - از جمل ــاز تاکن ــم از آغ ــی ماتریالیس ــب اصل عی
اســت کــه شــیء ]Gegenstand[، واقعیــت و حســیت را، تنهــا به صــورت متعلــق 
فکــر ]Objekt[ یــا به صــورت ادراک حســی ]Anschauung[ در نظــر می گیــرد 
ــی  ــورت فاعل ــه ص ــه ب ــانی، کارورزی )Practice(، ن ــی انس ــت حس ــه ی فعالی ــه به مثاب ن

]Subjectively[.  )تــز اول تزهایــی در بــاب فوئربــاخ (]۱[
کــه  می کنــد  دعــوت  رادیــکال  جنبش هــای  تمــام  از  ۹۹درصدی هــا  فمینیســم 
ــت  ــم مانیفس ــز یازده ــد. )ت ــم بپیوندن ــه ه ــرمایه داری ب ــد س ــر ض ــترک ب ــی مش در شورش

فمینیســتی ( ]2[
خوشــحالیم کــه متعلــق بــه نحلــه ی جدیــدی از چــپ هســتیم کــه نمی توانــد بــه 
مبــارزه ی ضدســرمایه داری بیندیشــد، بــدون این کــه از فمینیســم حــرف بزنــد و بالعکــس. 
ــک زن  ــی ی ــه حت ــان ن ــش زن ــری از ســازمان دهندگان جنب ــارون و گابریامیتیِدی )کامیاب

ــر (]3[ کمت

ــر دو  ــجویی ه ــت دانش ــان و نهض ــت زن ــی، نهض ــای اجتماع ــی جنبش ه در تیپ شناس
ــجویی  ــای دانش ــه خیزش ه ــان ب ــه نسبش ــتند ک ــن هس ــی نوی ــای اجتماع ــواع جنبش ه از ان
ــوان  ــه گانه ای می ت ــته بندی س ــد. در دس ــم می رس ــوج دوم فمینیس ــادی و م ــه ی ۶۰ می ده
جنبش هــای اجتماعــی را بــه ســه دوره ی تاریخــی کاســیک، مــدرن و پســت مدرن 
ــواع  ــر ان ــدان از دیگ ــی چن ــای اجتماع ــیک، جنبش ه ــاخت. در دوره ی کاس ــم س منقس
کنش هــای جمعــی تفکیک پذیــر نبودنــد و بــه طــور کلــی بحــث از کنــش جمعــی ریشــه 
ــا بدان جــا  ــد. ت ــی می گرفتن ــی منف ــر آن موضع ــز در براب در فلســفه داشــت و فیلســوفان نی
ــرد.  ــتفاده می ک ــزي اس ــاي فتنه انگی ــه معن ــوان stasis ب ــاب از عن ــراي انق ــطو ب ــه ارس ک
ــی  ــد، و از عامل ــاب مرادفن ــا انق ــش ب ــی کمابی ــای اجتماع ــدرن، جنبش ه در دوره ی م
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فتنه انگیــز بــه لوکوموتیــوی بــرای تاریــخ بــدل شــدند.]4[ امــا آبــای جنبــش دانشــجویی 
ــراغ  ــت مدرن س ــر پس ــن و عص ــی نوی ــای اجتماع ــد در جنبش ه ــان را بای ــش زن و جنب
ــه عــده ای  ــدرت برخــی و واســپاری ب ــع ق ــرای خل ــه ب ــردم ن ــت کــه خیزش هــای م گرف
ــی  ــر دادن مخالفت ــرای س ــاً ب ــه صرف ــردن بلک ــان ک ــه در کار حاکم ــرای فتن ــه ب ــر، ن دیگ
اســت کــه ضرورتــاً بنــا نــدارد شــکل تــازه ای از حاکمیــت را موجــد شــود. ایــن جنبش هــا 
اعتراضــات گروه هــا و طیف هــای اجتماعــی ناراضــی هســتند کــه یــا آشــکارا و بی پــروا 
ــت  ــری هوی ــان بازپس گی ــا خواه ــد و ی ــان می کنن ــود را اع ــع موج ــان از وض مخالفتش

ممنوعــه ی خــود هســتن د.]۵[
ــوق  ــت های حق ــی خواس ــه در پ ــرا ک ــکال و چپگ ــای رادی ــن نهضت ه ــه ای رفته رفت
بشــری همچــون مطالبــات زنــان، مطالبــات زیســت محیطی، دانشــجویی، ضدجنــگ 
ــگ  ــدند و در فرهن ــی ش ــتر فرهنگ ــه بیش ــی و هرچ ــر سیاس ــه کمت ــد هرچ ــره بودن و غی
تکثرگــرای پســت مدرن مســتحیل گشــتند. در پــی ایــن دگرگونــی، مطالبــات ضدجنــگ 
ــرش تفاوت هــا و مشروع ســازی هویت هــا داد.  ــه پذی و ضدامپریالیســتی جــای خــود را ب
ــه ی آلترناتیــوی سیاســی )چــون  ــه ارائ ــادر ب ــی دیگــر ق ایــن جنبش هــا در مقیاســی جهان
ــی گاه  ــای مقطعــی و حت ــه نک ونال ه ــدل ب ــا ب ــدرن( نیســتند و تنه انقاب هــای دوران م
ــد امــا در  ــرزه می اندازن ــر تــن قدرت هــای حاکــم ل ــا ســایبری شــدند کــه گرچــه ب صرف
ــاند.  ــدی نمی رس ــچ مقص ــه هی ــافری را ب ــچ مس ــاری، هی ــچ قط ــان هی ــکوهای مجازیش س
ــن  ــی چنی ــه در دوران ــت ک ــن اس ــش ای ــر دو جنب ــاروی ه ــأله ی پیش ــتین مس ــس نخس پ
ــای  ــش از طوفان ه ــزی بی ــن چی ــی نوی ــای اجتماع ــه جنبش ه ــوت زده ک ــت و رخ کرخ
ــا  ــه باده ــه از این گون ــتند ک ــی نیس ــز بیدهای ــا نی ــو دولت ه ــتند و از آن س ــری نیس توئیت
بلرزنــد، چگونــه می تــوان از جنبــش اجتماعــی اعــاده ی حیثیــت کــرد؟ پاســخ در هرچــه 
سیاســی تر کــردن مطالبــات اســت. در جوامــع ســرمایه داری امــروز به رغــم همــه ی  
پیچش هــا و پیچیدگی هــا، کمــاکان هیــچ گــروه اجتماعــی )زنــان( و هیــچ قشــری 
)دانشــجویان( مادامــی کــه بــا طبقــه ای اجتماعــی )پرولتاریــا( همبســته نشــوند هیچ گونــه 
عاملیــت سیاســی نخواهنــد یافــت. هــر دو جنبــش در بهتریــن حالــت تنهــا قادرنــد جانبــدار 
نظــام سیاســی مشــخصی باشــند و حقــا کــه ایــن بهتریــن موضعــی اســت کــه می تواننــد 

بــه خــود بگیرنــد. 
ــع  ــرف وض ــی و رد ص ــای نف ــین به ج ــای پیش ــاف دهه ه ــی برخ ــای اجتماع جنبش ه
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موجــود بایــد بــه فکــر آلترناتیــوی عینــی باشــند و ایــن غایــت مگــر بــا مبــارزه ای همــدوش 
ــین  ــه تئوریس ــود آن چنان ک ــق نمی ش ــره( محق ــان و غی ــران، زن ــارزان )کارگ ــر مب ــا دیگ ب
ــرد  ــی در فراگ ــل انقاب ــت فاع ــد اس ــوزه معتق ــجویی، مارک ــش دانش ــه ی دوران جنب هم
ــی  ــل آگاه ــر در تکام ــود، دقیق ت ــدار می ش ــل پدی ــد، در عم ــرورش می یاب ــر پ ــود تغیی خ
و عمــل. ]۶[ پــس افــزون بــر عمــل کلکتیــو، افــزون بــر ائتــاف بــا جنبــش زنــان و افــزون 
بــر پیوســتن بــه پیــکاری طبقاتــی، بــر جنبــش دانشــجویی اســت کــه سوخت رســان ذهنــی 

ــز باشــد.   توده هــا در راســتای تکامــل آگاهــی آن هــا نی
ــد  ــا و نقصان هایشــان بای ــن و ظرفیت ه ــای اجتماعــی نوی ــه ویژگــی جنبش ه ــا نظــر ب ب
از آن هــا بــرای ایجــاد فرصتــی سیاســی و تغییرســاز بهــره ببریــم. کاســتلز، ایــن نظریه پــرداز 
جنبش هــای اجتماعــی، کنــش ارتباطــی را بــر کنــش جمعــی متقــدم و امتــزاج ایــن دو را 
ــرد تــا گروه هــا و  ــد . ]7[ بایــد از امکانــات فضــای مجــازی بهــره ب تغییــري محتــوم می دان
طیف هــای متکثــر دانشــجویان هرچــه بیشــتر بــا یکدیگــر آشــنا و مرتبــط شــوند. بــه یمــن 
ــا و دیگــر  ــان دانشــگاه ها و انجمن ه ــای مســتحکمی می ــوان پل ه ارتباطــات مجــازی می ت
جنبش هــا بنــا کــرد. از قــدرت شــبکه ای کــه ســرمایه داری اطاعاتــی دوران پســت مدرن 
فراهــم ســاخته و پیوندهایــی کــه بــه مــدد آن میــان گروه هــای مختلــف دانشــجویی )اعــم 
از انجمن هــای صنفــی، علمــی و کانون هــا( ایجــاد شــده بایــد بهــره جســت و همچنیــن از 
فضــای دانشــگاه ها بــه عنــوان بخشــی از خیابــان - بخــش بســیار تعیین کننــده و پرظرفیتــی 
ــی  ــوب کاســتلز اســت: ایجــاد فضای ــز مطل ــن همــان تجوی ــان - اســتفاده کــرد. ای از خیاب

ــا فضــای مکان هــا. ]۸[ دورگــه حاصــل از ادغــام فضــای جریان هــا ب
ــن  ــم، ای ــان دهی ــی و انجمــن علمــی پای ــه ی آشــتی ناپذیر انجمــن صنف ــه دوگان ــد ب بای
پراتیــک کــردن تــز نخســت مارکــس و رهنمــون مارکــوزه اســت. فرامــوش کنیــم دوقطبی 
بچه هــای درس گریــز و روشــن فکر صنفــی و بچــه خرخوان هــای غیرسیاســی انجمــن 
ــا یکدیگــر هم پیمــان شــوند و شانه به شــانه ی هــم عمــل  ــد ب ــن دو گــروه بای علمــی را. ای
کننــد. در کنــار کاس هــای اغلــب بی خاصیــت و ایدئولوژیــک دانشــگاه بایــد حلقه هــای 
ــا  ــد دوره هــای آموزشــی انتقــادی را کــه در نظــام آموزشــی م ــا شــوند، بای ــی برپ مطالعات
جایــی ندارنــد و ذاتــاً نمی تواننــد هــم جایــی داشــته باشــند برگــزار کــرد بایــد گروه هــای 
پژوهشــی تشــکیل داد کــه دانشــجویان عمل گراتــر را بــه اخریــن اســتراتژی ها و مطالعــات 
ــه ی  ــد در میان ــجو بای ــم دانش ــار بگذاری ــارف را کن ــد. تع ــز کنن ــی تجهی ــای جمع کنش ه
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ــومی را  ــه ای راه س ــنفکر دودی - کاف ــورت داده و روش ــیده ی عصاق ــین اطوکش آکادمیس
ــی  ــی و علم ــی - پژوهش ــاالت علم ــرف مق ــار بی مص ــه ی تلنب ــد از دوگان ــد. بای برگزین
صــرف  عملگرایــی  و  طرفــی  از  پایان نامه هــا  خاک خــورده ی  أوراق  و  ترویجــی   -
ــن راه ســوم  ــد. و ای ــومی را برگزین ــب س ــه از ســویی دیگــر، جان ــای ســبز کهن اورکت ه

همــان تزویــج کار فکــری و عمــل جمعــی اســت. 
خصلــت چندگانــه ی مشــکات مبتابــه دانشــجویان أساســا چنیــن مبــارزه ی دوجانبــه ای 
ــان و جنبــش  ــد جنبــش زن ــه بحــث پیون ــد ضمــن بازگشــت ب ــد. بیایی ــز طلــب می کن را نی
ــگاه کنیــم کــه ایــن  ــه ن ــا تغییــر مختصــری در دوگانه هــای فوکــو این گون دانشــجویی و ب
ــل  ــر عم ــت یکدیگ ــه دست در دس ــتند ک ــدرت هس ــش و ق ــوالیته، دان ــه ی سکس ــر س ه
می کننــد. جایــگاه قــدرت اســتاد دانشــگاه ناشــی از ســرمایه ی نمادیــن و فرهنگــی اوســت 
و اســتاد موظــف اســت تــا بــا پداگــوژی مردســاالر بــه تنبیــه و تربیــت جنســی دانشــجویان 
ــاع  ــک از اض ــر ی ــود. ه ــاء ش ــود ابق ــدرت خ ــی ق ــر کرس ــاکان ب ــان کم ــردازد زینس بپ
ــه  ــن تثلیــث شــوم )قــدرت، دانــش، جنســیت( همزمــان خــود و دیگــر عوامــل را تغذی ای
ــه  ــدری روشــن ســازیم، اســتاد دانشــگاه ب ــی آن را ق ــا مثال ــد ب ــد. بگذاری ــم می کن و تقوی
ــا  ــد ت ــن را می یاب ــش اوســت جــواز ای ــدرت جایگاهــی خــود کــه ناشــی از دان ــکای ق ات
ــگاهی  ــتاد دانش ــا اس ــد. ی ــرمانه ده ــنهادی بی ش ــره پیش ــر در ازای نم ــجوی دخت ــه دانش ب
ــر  ــه دانشــجویان دخت ــش اوســت ب ــدرت جایگاهــی خــود کــه ناشــی از دان ــکای ق ــه ات ب
ــر تحــت ســلطه ی  قــدرت  ــا دانشــجویی دخت ــر از دانشــجویان پســر نمــره می دهــد. ی کمت
مردســاالِر شــوهر یــا پــدر از تحصیــل دانــش محــروم می شــود تــا ایــن چرخــه ی معیــوب 

همــواره ادامــه یابــد.
اکنــون می تــوان و بایــد پرســید جایــگاه مطالبــات زنــان در جنبــش دانشــجویی 
کجاســت؟ جنبــش دانشــجویی چگونــه می توانــد بــه زنــان بپیونــدد؟ جنبــش زنــان چگونــه 
ــد  ــه می توان ــان چ ــش زن ــجویی جنب ــات دانش ــد؟ مطالب ــل کن ــد عم ــگاه می توان در دانش
باشــد؟  زنــان دانشــجو چگونــه می تواننــد بــه خدمــت بدنــه ی اصلــی جنبــش زنــان 
دربیاینــد؟ پاســخ: هــر جــا کــه زنــی حضــور دارد، ســتمی بــر زن نیــز هســت، و هــر جــا کــه 
زنــی نیســت، زنــی طــرد شــده اســت، هــر جــا کــه زنــی هســت و هــر جــا کــه زنــی نیســت، 

ــی همه جــا! ــد حضــور داشــته باشــد، یعن ــان بای ــی اســت کــه جنبــش زن جای
اگــر در ادبیــات فمینیســتی صحبــت از ســتم مضاعــف می کنیــم، در جنبــش فمینیســتی 
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بایــد از مبــارزه ی  مضاعــف بگوییــم. مضاعــف این جــا به ســادگی بــه معنــای »بــه 
ــج  ــف رن ــتمی مضاع ــر از س ــت. زن کارگ ــب« اس ــی »تضری ــه نوع ــت، بلک ــه« نیس اضاف
ــه اتــکای جنســیتش همیشــه و همه جــا بــر او مــی رود  ــه ایــن معنــا کــه ســتمی ب می بــرد ب
ــر او مــی رود + ســتم ویــژه ای  ــار شــغل تولیدیــش )کارگــری( ب ــه اعتب + ســتم خاصــی ب
ــان آن را  ــر زن ــر و دیگ ــردان کارگ ــه م ــت، ک ــب اس ــر او مترت ــر ب ــوان زن کارگ ــه عن ب
تجربــه نمی کننــد. این جــا »جنــس زن« مضربــی ثابــت اســت کــه در هــر َعــَرض دیگــری 

ــر اســت.   ــره(  موث )کارگــر، دانشــجو و غی
بنابرایــن، جنبــش دانشــجویی بــدون درنظرگیــری مطالبــات خــاص دانشــجویان دختــر، 
نــه تنهــا جنبشــی ابتــر بــل بــه موجــب نادیده گرفتــن آن هــا همدســت مردســاالری اســت. و 
امــا ایــن وظیفــه ی جنبــش فمینیســتی نیــز هســت کــه بــا جنبــش دانشــجویی موتلــف شــود. 
ایــن درســی اســت کــه جنبــش زنــان مــا بایــد از جنبــش فمینیســتی آرژانتیــن و وجیــزه ی 
ــای قــدرت مطلقــه ی حاکــم،  ــر هزارپ ــد در براب فمینیســت های ۹۹درصــدی بیامــوزد. بای
ــا همــه ی گروه هــای  ــه مــدد ائتــاف ب ــن ممکــن نمی شــود مگــر ب ــود و ای هزاردســتان ب
ــد  ــا بای ــان م ــش زن ــد. جنب ــه دشــمنی مشــترک در نبردن ــر و رهایی بخشــی کــه علی رنجب
ــا  ــه تنه ــد چ ــل کن ــجویی تحمی ــش دانش ــتور کار جنب ــه دس ــتی را ب ــتور کار فمینیس دس
ــم  ــی مردســاالر عل ــر آکادم ــوان بیلدونگــی فمینیســتی در براب ــه اســت کــه می ت این گون
کــرد. در کنــار اکتیویســتی بــر ســکوی تقســیم بــرق و اکتیویســتی در ســکوی مجــازی، 
ــز  ــت می ــگاه ها و پش ــی دانش ــه از روی صندل ــم ک ــی نیازمندی ــت آکادمیک ــه اکتیویس ب
ــام همــان »راه ســوم«  کتابخانه هــا در خدمــت جنبــش باشــد. اکتیویســم آکادمیــک]۹[  ن

اســت! 
ــتگی جنبــش زنــان و جنبــش دانشــجویی گفتیــم و  تــا این جــا از ضــرورت همبس
ــم  ــاره کردی ــدیم و اش ــانگر ش ــجویی نش ــش دانش ــان را درون جنب ــات زن ــگاه مطالب جای
ــای درس  ــل، کاس ه ــه و عم ــد نظری ــن پیون ــد ضم ــوم می توان ــی س ــه راه ــه چگون ک
دانشــگاه را بــه مبــارزات عینی تــر پیونــد زنــد و همچنیــن ســعی کردیــم نشــان دهیــم کــه 
هــم نظریــه و هــم فاعــل انقابــی از دل پراتیکــی ســوبژکتیو/فاعانه بیــرون می آیــد. امــا 

ــی اتصــال داد؟  ــارزات طبقات ــه مب ــاف و راه ســوم را ب ــن ائت ــد ای ــه بای چگون
جنبــش زنــان بــه خــودی خــود شــکلی از مبــارزه ی طبقاتــی اســت. در معنایــی کان 
ــی  ــرای برپای ــی سیاســی ب ــا عاملیت ــه آن ه ــت و ب ــرض گرف ــان ف ــا را زن ــوان پرولتاری می ت
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نظمــی نــو بخشــید. بــرای بســط ایــن ایــده، بــاور یکســانی را از آنــدره گــرز]۱۰[  و آلنــکا 
ــوان  ــه عن ــا ب ــه اســت«. پرولتاری ــه ای بی طبق ــا طبق ــرم: »پرولتاری ــچ]۱۱[  وام می گی زوپانچی
طبقــه ی تحتانــی سلســله مراتب ســرمایه داری، بی ســهم ترین طبقــه و از همیــن رو پیــروزی 
آن لغــو باقــی طبقــات اســت. بــه یــک معنــا عنصــری تکینــه اســت کــه تهدیدگــر کل نظــم 
ــن  ــه را بی ــر جامع ــی ه ــمکش اصل ــژک، کش ــت. ژی ــی اس ــع صعنت ــرمایه دارانه ی جوام س
ســاختار نظام یافتــه ی جامعــه و گروهــی  می دانــد کــه در ان جایــی ندارنــد.]۱2[ پرولتاریــا 
ــص  ــت بی نق ــن کلی ــدان در ای ــا فق ــل ی ــک گس ــه ی ی ــه مثاب ــی ب ــن فعل ــاخت نمادی در س
تــرک انداختــه اســت. طبقــه ای کــه خــود بی طبقــه اســت از ایــن رو کــه از سلســله مراتب 
ــانی  ــود دردنش ــدان، خ ــه ی فق ــه مثاب ــا ب ــده. پرولتاری ــرون مان ــش بی ــرمایه داری و مواهب س

اســت از نابســندگی کل نظــم اجتماعــی. 
ــه کل حــوزه ی  ــی، ایــن زخــم برداشــتگی خــود ســوژه اســت کــه ب ایــن فقــدان درون
نمادیــن )جامعــه و فرهنــگ( تســری می یابــد. و ایدئولــوژی ســرمایه داری در تــاش اســت 
تــا ایــن خــا ذاتــی ســوژه و تبعــا جامعــه را بــا مألیــی ســاختگی جایگزیــن ســازد.]۱3[ و 
کار هــر جنبــش رهایی بخــش شناســایی و تاکیــد بــر شــکاف و زخــم ســاختار اســت. امــا 
ــا  ــد دقیق ــی خــود ســوژه از کجــا ناشــی می شــود؟ کریســتوا پاســخ می ده شــکاف درون
از زهــدان مــادر و ســپس بــا جــدا شــدن از پســتان شــیرده و بعدتــر بــا نقــش تربیتــی مــادر 
در هــل دادن فرزنــد بــرای ورود بــه نظــم نمادیــن. ایــن جــدا شــدگی از بــدن مــادر و در 
نهایــت عقــده ی اختگــی زخمــی همیشــگی بــر ســوژه می انــدازد و از مــادر )زن( فیگــوری 
ــه شــده اســت و  ــوده خــود اخت ــی فالوســی ب ــی می ســازد. زن کــه زمان موحــش و هیوالی
بیــم آن مــی رود کــه اختــه ســازد. از همیــن بابــت اســت کــه زبــان بــه عنــوان امــری نمادیــْن 

ــور( دارد .]۱4[ ــه )قضیب مح ــاختی مردان س
فمینیســت های فرانســوی و روانــکاوی لکانــی نشــان می دهنــد کــه سکســوالیته چگونــه 
بــه عنــوان امــری پیشــینی در ســاخت ســوژگی نقــش دارد و تفــاوت جنســی، ســاده انگارانه 
تنهــا اختافاتــی ناچیــز برآمــده از برســاختی اجتماعــی نیســتند کــه دو جنســیت متمایــز را 
ــاوت جنســی  ــودن از خــال تف ــاوت ب ــی متف ــه معن ــودن ب موجــب شــده باشــند. انســان ب
اســت.]۱۵[ اکنــون می بینیــم کــه پرولتاریــا بــه معنــای طبقــه ی بی طبقــه، چگونــه می توانــد 
روی دیگــر ایــن ســکه باشــد کــه زن جنســی اســت کــه وجــود نــدارد.]۱۶[ جنســی کــه 
ــرون  ــان نمی دهــد و همــواره از نظــم اجتماعــی بی ــه نمادین ســازی قضیب محــور زب ــن ب ت
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می مانــد. فمینیســم جنبشــی اســت کــه بیــش از هــر جنبــش دیگــر می توانــد ایــن فقــدان 
ــادآور  ــد ی ــس می توان ــک دو جن ــود. دیالکتی ــانگر ش ــرمایه داری را نش ــی س ــا ذات و خ
ــی  ــا نزاعــی زیربنای ــی ب ــه شــکلی انشــقاقی و طبقات ــی باشــد کــه جامعــه را ب همــان منفیت

نظــم و نســق داده اســت. 
امــا بــرای آن کــه بــه ایــن بحــِث انتزاعی قــدری عینیــت ببخشــیم در مواجهه و خوانشــی 
دیگــر می توانیــم بگوییــم هــر زن بــه اعتبــاِر کار خانگــی و دیگــر انــواع کار بازتولیــدی، 
ــان  ــد زن ــد درص ــر از ص ــی کمت ــا اندک ــم تنه ــر بگویی ــت]۱7[  )دقیق ت ــر اس ــک کارگ ی
ــرورش  ــردا(، پ ــدی ف ــروی کار تولی ــد )نی ــه می زای ــدی ک ــکای فرزن ــه ات ــه(. زن ب جامع
ــت  ــه در خدم ــی ک ــره و مواجب ــی بی جی ــوه، کار خانگ ــروی کار بالق ــن نی ــت ای و تربی
فرزنــدان و شــوهر خانــواده اســت، کارگــر اســت آن چنان کــه دارای هیــچ ابــزار تولیــدی 
ــادران و  ــوه م ــت انب ــن جمعی ــد. ای ــی می افزای ــی اضاف ــرمایه ارزش ــه س ــت و کار او ب نیس
ــی  ــدی و خدمات ــازار کار تولی ــر در ب ــان کارگ ــی زن ــت تمام ــا جمعی ــه دار را ب ــان خان زن
جمــع ببندیــد. این گونــه تنهــا شــمار خــردی از زنــان از دایــره ی شــمول کارگــران خــط 

می خورنــد. 
تنهــا راه رهایــی زنــان پیــکار همزمــان در دو جبهــه علیــه ســرمایه داری و علیــه 
مردســاالری اســت.]۱۸[ در بیانــی لکانــی بــا امــر نمادیــن می تــوان در امــر واقعــی 
ــه  ــی ب ــی نحس ــه در تبان ــه را ک ــت جامع ــدنی واقعی ــره ی پرناش ــد حف ــرد. بای ــه ک مداخل
شــکلی مردســاالرانه و ســرمایه دارانه تعیــن یافتــه رســوا ســاخت و تنهــا بــا نمادین ســازی 
ــازه ای را خــارج از  ــات ت ــرات و امکان ــوان تغیی ــر واقعــی اســت کــه می ت ــن ام مجــدد ای

ــد آورد!  ــتثمار پدی ــد اس بن
ــه شــعار امــر شــخصی،  ــای خــود ب ــان بایــد پیــرو آب جنبــش دانشــجویی و جنبــش زن
ــادار بماننــد و از فرهنگی/هویتــی جلــوه دادن مطالباتشــان پرهیــز  سیاســی اســت]۱۹[  وف
کننــد. بایــد از مواهــب اینترنــت بــه عنــوان ویژگــی ممتــاز ایــن عصــر بهــره ببرنــد و در 
ــا و  ــه فعالیت ه ــز ب ــازی نی ــار مج ــای خودمخت ــگاه در فض ــارزه در خیابان/دانش ــار مب کن
ارتباطــات خــود تــداوم ببخشــند )خاصــه در ایــن روزهــای خانه نشــینی اجبــاری(. جنبــش 
زنــان در قبــال تمامــی دانشــجویان دختــر اســیر در ســاخت مردســاالر نظــام آموزشــی و 
قــدرت حاکــْم مســئول اســت و موظــف اســت همــدوش بــا خواهــران خــود در جنبــش 
ــا  ــن ســتم تاریخــی متحــد شــود. ائتــاف همــه ی جنبش هــای اجتماعــی ب ــه ای ــان علی زن
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جنبــش فمینیســتی یــک بایــای تاریخــی اســت، چراکــه تضــاد نیروهــای جامعــه، زنــان را 
در هــر دوی سلســله مراتب مردســاالری و ســرمایه داری قعرنشــین و بی بهــره ســاخته اســت 
و همیــن شــاید نهضــت فمینیســتی را بــدل بــه رادیکال تریــن جنبــش عصــر مــا کــرده باشــد. 
بــد نیســت بــه ایــن بیندیشــیم کــه شــاید شــعار مبــارزه ی طبقاتــی در ســرمایه داری متأخــر ما 

ــن باشــد: جنبش هــای جهــان متحــد شــوید!  ]2۰[ چنی

منابع:

ــی، مترجــم:  ــوژی آلمان ــاخ و ایدئول ]۱[ مارکــس و دیگــران )۱3۸۶(، لودویــگ فوئرب
پرویــز بابایــی، تهــران: چشــمه.

ــرای  ــت هایی ب ــزا )۱3۹7(، یادداش ــا آروت ــا، چینزی ــی باتاچاری ــزر، تیت ــی فری ]2[ نانس
ــع ــک منب ــی:  لین ــاد سیاس ــد اقتص ــایت نق ــازی، س ــان نم ــم: مرج ــتی، مترج ــت فمینیس مانیفس

]3[ آروتــزا، ســینزیا و تیتــی باتاچاریــا )۱3۹7(، فمینیســم ضدســرمایه دارانه ی آرژانتیــن: 
مصاحبــه بــا زنــان ســازمانده جنبــش فمینیســتی نی اونامنــوس در آرژانتیــن، ترجمــه ی هنــا 

حقانــی و اللــه پاشــا، وبســایت پراکســیس:  لینــک منبــع

]4[ رهبــری، مهــدی )۱3۹3(، جنبش هــای اجتماعــی: کاســیک، مــدرن، پســت مدرن، 
ــران: کویر. ته

ــدرن،  ــیک، م ــی: کاس ــای اجتماع ــدی )۱3۹3(، جنبش ه ــری، مه ــه: رهب ]۵[ ر.ک ب
ــر ــران: کوی ــت مدرن، ته پس

و  تــورن، آلــن )۱3۹۶(، پارادایــم جدیــد، مترجــم: ســلمان صادقــی زاده، تهــران: علمــی 
و فرهنگــی.

]۶[ مارکــوزه، هربــرت، کارل پوپــر )۱3۸۰(، انقــاب یــا اصــاح، مترجــم: ه. وزیــري، 
تهــران: خوارزمــی.
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]7[ کاســتلز، مانوئــل )۱3۹4(، شــبکه های خشــم و امیــد: جنبش هــای اجتماعــی و 
ــز. ــران: مرک ــور، ته ــی قلی پ ــم: مجتب ــت، مترج ــر اینترن عص

]۸[ کاســتلز، مانوئــل )۱3۹4(، شــبکه های خشــم و امیــد: جنبش هــای اجتماعــی و 
ــز. ــران: مرک ــور، ته ــی قلی پ ــم: مجتب ــت، مترج ــر اینترن عص

ــر جنبش هــاي اجتماعــی،  ــه اي ب ــی )۱3۸3(، مقدم ــو دیان ــا، ماری ــا، دونات ]۹[ دالپورت
مترجــم: محمدتقــی دلفــروز، تهــران: کویــر. 

ــکاران )۱3۹۶(،  ــن و هم ــه: کریتسین س ــاره ر.ک ب ــتر در این ب ــث بیش ــرای بح ]۱۰[ ب
ــاوران.  ــران: خ ــژاد، ته ــعید خاوري ن ــم: س ــی، مترج ــاي اجتماع ــاي جنبش ه نظریه ه

]۱۱[ -)۱3۹۸(، جنســیت بــدون هویــت: سیاســت فمینیســتی و تفــاوت جنســی: 
ــایت  ــی، س ــرز همای ــه ی فریب ــچ، ترجم ــکا زوپانچی ــا آلن ــز ب ــر و اورتی ــه ی گروبن مصاحب

ــع ــک منب ــکا: لین پروبلماتی

و
Pels,Dick(2003),TheIntellectualasStranger:Studiesin
.spokespersonship,LondonandNewYork:Routledge

]۱2[ دالــی، گلیــن )۱3۹۵(، گشــودن فضــای فلســفه: گفتگوهایــی بــا اســاوی ژیژک، 
مترجــم: مجتبــا گل محمــدی، تهــران: گام نو.

]۱3[ دالــی، گلیــن )۱3۹۵(، گشــودن فضــای فلســفه: گفتگوهایــی بــا اســاوی ژیژک، 
مترجــم: مجتبــا گل محمــدی، تهــران: گام نو.

]۱4[ برای بحث بیشتر در این باره ر.ک به:
Creed,Barbara(2007),TheMonstrous-Feminine:Film,
.Feminism,Psychoanalysis,NewYork:Routledge
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و
ــران:  ــا، ته ــرداد پارس ــه ی مه ــه، ترجم ــن بیگان ــران )۱3۸۹(، ت ــا و دیگ ــتوا، ژولی کریس

ــو. رخ داد ن
همچنیــن: رابینــز، روت )۱3۸۹(، فمینیســم های ادبــی، مترجــم: احمــد ابومحبــوب، 

ــراز. ــران: اف ته

]۱۵[  دالــی، گلیــن )۱3۹۵(، گشــودن فضــای فلســفه: گفتگوهایــی بــا اســاوی ژیــژک، 
مترجــم: مجتبــا گل محمــدی، تهــران: گام نــو.

]۱۶[ اشاره دارد به این جمله ی مشهور ژاک لکان: زن وجود ندارد. 

]۱7[ ریچــاردز، جیــل )۱3۹7(، هــر زنــی کارگــر اســت: گفتگــو بــا ســیلویا فدریچــی، 
مترجــم: ســودابه رخــش، وبســایت نقــد اقتصــاد سیاســی:   لینــک منبــع

]۱۸[ برای بحث بیشتر در این باره رجوع کنید به: 
هارتمــن، هایــدی آی )۱3۹۹(، ازدواج نــاکام مارکسیســم و فمینیســیم: پیــش بــه ســوی 

وصلتــی پیش روتــر، ترجمــه ی پریــا رحیمــی، ســایت نقــد اقتصــاد سیاســی.

ــش  ــوج دوم و جنب ــت های م ــات فمینیس ــه در اعتراض ــروف ک ــت مع ــعاری اس ]۱۹[ ش
دانشــجویی مــه ۱۹۶۸ رایــج بــوده اســت. 

]2۰[ اشــاره دارد بــه ایــن جملــه ی معروف مارکــس در مانیفســت کمونیســت: کارگران 
جهــان متحد شــوید!
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 در خیابان
گ

مادران�

فاطمه جهانشاهی

نــه تنهــا زنــان کــه تمامــی اقلیت  هــا هنــوز راه درازی بــرای رســیدن بــه اهدافشــان در 
پیــش دارنــد امــا احتمــاال زنــان ایرانــی عصــر مشــروطه یــا زنــان فرانســوی قــرن هجدهــم 
فرانســه و یــا حتــی زنــان سیاه  پوســت در قــرن بیســتم میــادی، شــرایط کنونــی نســل های 
ــناخته  ــمیت ش ــه   رس ــره ب ــان باالخ ــد. زن ــم نمی  دیدن ــواب ه ــان را در خ ــس از خودش پ
شــده  اند؛ از فضــای تنــگ خانــه بیــرون آمــده   و در حــال حاضــر هــر کجــا کــه جمعیتــی 
ــا هــر  ــوان یافــت. امــا آی ــه را به  وفــور می  ت ــه چشــم بخــورد، چهره  هــای زنان ــان ب فریاد  زن
ــال  ــه دنب ــان تشــکیل   داده   باشــند، لزومــا ب حرکــت اعتراضــی  ای کــه صــف اولــش را زن
حقــوق زنــان و در یــک کلمــه »فمینیســتی« اســت؟ اگــر جمعیتــی از زنــان بــرای چیــزی 
ــرواِز  ــد، پ ــرون بیاین ــارزه بی ــن مب ــه از ای ــد و پیروزمندان ــارزه کنن ــان مب ــر از حقــوق زن غی
ــه نفــع  ــه کام آن  هــا و ب ــاً ب ــه پاس  داشــِت خدماتشــان لزوم ایــن همــای ســعادت جــوان ب
ــا بررســی مــوردی چگونگــی  ــه ب ــان خواهــد بــود؟ در ایــن مقال بهبــود وضعیــت ایــن زن

حضــور:

 ۱- زنان ایرانی در شورش نان و نهضت تنباکو 
2-زنان فرانسوی در فتح ورسای ۱7۸۹ 

3- زنان آفریقای-آمریکایی در نیمه اول قرن بیستم
 تاش می کنیم تا جواب این سواالت را پیدا کنیم.

۱- ایران ، نهضت تنباکو و شورش نان ، قرن نوزدهم میادی

زنــان در مبــارزات عصــر مشــروطه اثر  گــذار بودنــد۱  امــا از بیــن تمــام مبارزاتــی کــه 
بــا زنــان پیونــد خــورده اســت، دو واقعــه بــرای ایــن مطالعــه مناســب  اند :

1  ساناساریان، )۱۹۸۲ م(، ۳۹
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 الف. شورش نان و ب. نهضت تنباکو.
ــی  ــی قحط ــفند ۱23۹ ه.ش.( ، در پ ــا اس ــادف ب ــال ۱۸۶۱ ) مص ــارس س ــاه م ــف. م ال
ــمگین راه  ــان خش ــری از زن ــش  هزار نف ــا ش ــج ی ــی پن ــان، جمعیت ــکار ن ــای احت و زمزمه ه
ــدند  ــه  ور ش ــلطنتی حمل ــای س ــه فراش  ه ــد و ب ــد کردن ــاه را س ــن ش ــکه ی ناصرالدی کالس
ــداوم خودشــان و فرزندانشــان  ــرای گرســنگی م ــان ب ــاره  ای ن ــت خواســتار پ ــا عصبانی و ب
ــا شــجاعت در  ــا مــردان نیــز همــراه شــد، ب ــان خشــمگین کــه روز بعــد ب شــدند. خیــل زن
مقابــل ســربازان   ایســتادند و متهمیــن احتمالــی ایــن احتــکار را تأدیــب کردنــد. در روز دوم 
شــورش، یکــی از زنــان کشــته شــد و جمعیــت خشــمگین  تر. ناصرالدیــن شــاه در اقدامــی 
ــرای  ــاه ب ــتور ش ــا دس ــت ب ــر داد. در نهای ــان کانت ــدام محمودخ ــه اع ــتور ب ــه دس عجوالن

ــده شــد.2 ــه خوابان ــه آرامــش، قائل ــون ب ــم قیمــت آرد و دعــوت روحانی تنظی
ــرکت  ــه ش ــو ب ــون و تنباک ــارت توت ــاری تج ــق انص ــای ح ــس از اعط ــال پ ب. دو س
ــرارداد  ــن ق ــا ای ــه  داری کــه از همــه ســمت ب ــی مخالفت  هــای دنبال انگلیســی رژی و در پ
شــد، باالخــره در ۱۸2۹ )۱27۱ ه.ش. (  میــرزای شــیرازی فتوایــی مبنــی بــر تحریــم 
ــی  ــه اندرون ــوا ب ــراه شــدند و فت ــوا هم ــن فت ــا ای ــان ب ــون و تنباکــو را صــادر کــرد. زن توت
ــن  ــراردادش را می  پذیرفــت. همچنی ــد تبعــات ق ــز رســید. ظــل-اهلل بای ــن شــاه نی ناصرالدی

2   بروگش، ۱۸۶۲ ، ۲۲۷-۲۲۴
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زنــان در تجمعاتــی کــه علیــه ایــن قــرارداد شــکل می گرفــت نیــز شــرکت داشــتند. دســتور 
ــه علــت ســرپیچی از  ــرزا محمــد حســن آشــتیانی ب ــد می ــه تبعی ــن شــاه دســتور ب ناصرالدی
ــور  ــازار را مجب ــد و ب ــهر راه افتادن ــان در ش ــم داد. زن ــوای تحری ــه فت ــی علی ــدور فتوای ص
بــه تعطیلــی کردنــد و هنگامــی کــه بــه میــدان ارگ رســیدند، بــا صــدای بلنــد و خطــاب 
ــر، ای  ــه س ــک ب ــبیلو، ای لچ ــی س ــاه باج ــد :»ای ش ــاد می  زدن ــاه فری ــن ش ــه ناصرالدی ب
ــردم و  ــارزه  ی م ــا مب ــس از مدت  ه ــت پ ــم!« 3.  در نهای ــو را نمی  خواهی ــا ت ــب، م المذه

ــو شــد. 4 ــرارداد لغ ــان جهــاد، ق ــه صــدور فرم ــون ب ــد روحانی تهدی
ــه تاریــخ ۱3 رجــب ۱32۵)۱۹۰7( یعنــی 4۶ ســال  ــن ب ــل المتی شــماره ۱۹ روزنامــه حب

ــه توصیــف مــی کنــد: ــان زمــان خــودش را ایــن گون ــان شــرایط زن پــس از شــورش ن
»نــه معلوماتــی دارنــد کــه در پنــاه آن  هــا قــوت الیمــوت بــه دســت آورنــد و نــه کســب 
ــه دســت مــردان اســت  ــر تحصیــل رزق قــادر شــوند. چشــم آن    هــا ب ــا ب ــد ت و شــغلی دارن
کــه شــبانه نــان و آبــی برایشــان تــدارک کنــد. ایــن بــی انصاف  هــا... گویــا زن  هــا را جــزو 
مخلــوق حســاب نمی  کننــد. ضــرب و شــتم را الزمــه وجــود آن    هــا فــرض کــرده و آلــت 

خدمــت تصــور نمــوده، ابــداً حقــی از حقــوق انســانیت بــرای آن    هــا قائــل نمی  شــوند«.
ــام  ــح اس ــص صری ــف ن ــان مخال ــوادآموزی زن ــی، س ــاور عموم ــان در ب »در آن زم
ــون  ــی از روحانی ــوی برخ ــاور از س ــن ب ــه ای ــد ک ــداد می  ش ــه قلم ــرای جامع ــری ب و خط
ــان  ــد کــه زن ــاور بودن ــن ب ــر ای ــز ب ــت. برخــی نی ــرار می  گرف ــد ق ــورد تأکی ــز همــواره م نی
نمی  تواننــد آمــوزش ببیننــد یــا باســواد شــوند چــرا کــه ظرفیــت و اســتعداد جــذب دانــش 

ــد.« ۵ را ندارن
چیــزی کــه در هــردوی ایــن وقایــع آشــکارا بــه چشــم می  خــورد نقــش مــادران و زنــان 
خانــه  دار بــوده اســت. زنــان در ایــن جنبش  هــا بــرای گرفتــن حقــی مربــوط بــه خودشــان یــا 
ــِی  ــد۶  و در جایــگاه نخســت تحت تأثیــر تربیــت مذهب ــان نیامــده بودن ــه خیای دخترانشــان ب
مشــوق وظایــف پیشین  شــان بودنــد7.  محرومیــت از اســتقال مالــی و فکــری و البتــه ســواد 
ــی  ــان توســط تنهــا رســانه  ی در دسترسشــان یعن باعــث می  شــد کــه چارچــوب فکــری آن

3  ناهید ، 1360 ، 32

4 فوران، )1993 م.( ، 251 

5  ساناساریان، )۱۹۸۲ م( ،۲۹

6  وطن دوست، ۱۳۸۷ ، ۱۲

7   ساناساریان، ) ۱۹۸۲ م ( ، ۱۴-۱۳
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منبــر روحانیــون شــکل بگیــرد.۸   منبــری کــه نقــش »مــادری« را پررنــگ و مقــدس ســاخته 
ــه  ــا ب ــه تنه ــادری ن ــش م ــد و نق ــادر بودن ــند، م ــان باش ــه انس ــن ک ــش از ای ــان پی ــود. زن ب
معنــای اطاعــت از نظــم پیشــین کــه بــه معنــای آمــوزش آن بــه نســل های دیگــر نیــز بــود.۹  
ایــن زنــان نــه انقابــی کــه »مــادران هــوادار جنبــش وقــت« بودنــد. صحبــت از »مــادر« در 
اینجــا صحبــت از اشــخاص نیســت بلکــه صحبــت از نقشــی اســت کــه گروهــی از اعضــای 
ــاً در  ــان دقیق ــن زن ــد. ای ــار می  کنن ــوند و رفت ــت می  ش ــش تربی ــن نق ــب ای ــه، در قال جامع
چارچــوب ایــن نقــش و حتــی بــرای ادای ایــن نقــش پــا بــه خیابــان گذاشــته بودنــد. تأثیــر 
ایــن انجــام وظیفــه در هرچیــزی کــه مربــوط بــه زنــان بــود را در اینجــا می  تــوان دیــد کــه 

ــه کــه  ــن ادل ــا ای ــان مطــرح شــد، تنهــا ب ــل زن ــی بعدهــا صحبــت از مــدارس و تحصی وقت
ــد  ــری خواهن ــای بهت ــواد خانواده  ه ــادران باس ــود و م ــد ب ــر خواهن ــواد، متدین  ت ــان باس زن

ســاخت، امــکان تحصیــل زنــان فراهــم شــد. ۱۰
ــه  ــته  اند صدالبت ــمیتی نداش ــازماندهی و رس ــه س ــن هیچ  گون ــش از ای ــه پی ــی ک از زنان

8  ساناساریان، ) ۱۹۸۲ م ( ، ۳۳
9  ساناساریان، ) ۱۹۸۲ م ( ، ۴۵

10  آفاری ، )۱۹۹۶ م( ، ۶۵  
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نمی  تــوان انتظــار داشــت کــه ناگهــان و در جامعــه آن زمــان از حقــوق زن ســخن بگوینــد 
ــرای رهایــی هرچنــد موقــت  ــان در ایــن در شــورش گویــای میــل ایشــان ب و حضــور زن
ــان  ــنتی آن ــش س ــا نق ــی ب ــت مغایرت ــی موق ــن رهای ــه ای ــت؛ البت ــی اس ــط خانگ از محی
نداشــت.۱۱  بــه هــر حــال زنــان علیــه نظــم به خصوصــی کــه آن  هــا را در چنیــن شــرایطی 
قــرار مــی  داد قــد علــم نکــرده بودنــد بلکــه علیــه ســتم  های حکومــت قاجــار و بــا دعــوت 
روحانیــون ایســتاده بودنــد. مادرانگــی را بــا تــرس بــه هیــچ عنــوان نبایــد اشــتباه گرفــت 

بلکــه مادرانگــی شــجاعتی آشــکار امــا بــدون چشم  داشــت و در راســتای منافــع دیگــری 
اســت. نمونــه ایــن شــجاعت را در تهدیــد زنــان قاجــار بــه کشــتن شــوهران و پسرانشــان 
ــی  ــد.۱2  هرجای ــوان دی ــی ت ــی م ــمن خارج ــر دش ــردن در براب ــت نک ــورت مقاوم در ص
ــرد  ــات ط ــی جه ــد، از تمام ــل می  کردن ــتورات عم ــات و دس ــر از توقع ــان فرات ــه زن ک
ــخن  ــق رای س ــاب و ح ــروطه از حج ــاب مش ــه ی انق ــه در بحبوح ــی ک ــدند. زنان می ش

ــد، »فاحشــه« خوانــده می  شــدند.  ۱3 می  گفتن
11  ساناساریان، ) ۱۹۸۲ م ( ، ۴۲

12  شوسرت ، ۱۹۱۲ ، ۱۹۷

13 ساناساریان، ) ۱۹۸۲ م ( ، ۴۲

زنان پس از انقالب مرشوطه
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ــای  ــت ه ــوزه فعالی ــان را وارد ح ــات آن زن ــروطه و تبع ــاب مش ــه انق ــی ک »در حال
غیرخانگــی کــرد، تنهــا زنــان تحصیل-کــرده و روشــن  فکر بودنــد کــه الهام  بخــش 
جنبش  هــای زنــان در ایــران شــدند. توده  هــای انبــوه زنــان بی  ســواد کــه صرفــا بــه عنــوان 
هــوادار بــه نهضــت ملــی پیوســته بودنــد، بــا فروکــش کــردن تــب انقــاب بــه اندرونی  هــای 

خــود باز  گشــتند.«  ۱4
زنــان عصــر مشــروطه کامــا خامــوش نبودنــد. پــس از تشــکیل مجلــس ملــی و 
ــن  ــه دام ــت ب ــی دس ــوان حت ــن نس ــای انجم ــان، اعض ــق رای زن ــدن ح ــه ش ــده گرفت نادی
ســفارت انگلیــس شــدند کــه البتــه پاســخی هــم دریافــت نکردنــد.۱۵  بعضــا زنــان پیشــرو 
ــی  ــا جای ــاری، ت ــم بختی ــی مری ــا بی  ب ــا ی ــب پاش ــد زین ــه مانن ــای ترقی  خواهان در جنبش  ه
پیــش رفتــه بودنــد کــه در مبــارزات مســلحانه کنــار جبهــه آزادی  خــواه می  جنگیدنــد امــا 
ــت  ــاً از تربی ــادی نداشــتند و ثانی ــداد زی ــان اوال تع ــن دســته از زن ــت ای ــد در نظــر گرف بای
ویــژه    ی خانواده  هــای ثروتمنــد و ترقی  خــواه برخــوردار بودنــد.۱۶  بــه دلیــل شــرایط 
اقتصــادی خانــواده نیــز از کار خانگــی معــاف بودنــد کــه بــه آن  هــا فراغــت بــرای مطالعــه 
ــا و  ــز در جنبش  ه ــان دیگــری نی ــی  داد. زن ــت قاجــار را م ــه حکوم ــت سیاســی علی و فعالی
مبــارزات آن عصــر حضــور داشــتند کــه گــه  گاه جسدهایشــان در میــان کشــته شــدگان، 
ــدان  ــز فرزن ــان نی ــن زن ــا ای ــرد.۱7  آی ــاش می  ک ــان را ف ــت جنسی  ش ــار هوی ــن ب ــرای اولی ب
خانــواده هــای متمــول بودنــد؟ بــه دلیــل نبــود دست  نوشــته و البتــه نبــودن اثــری دقیــق از 
آن  هــا در تاریــخ، ایــن مســئله بــرای مــا مشــخص نیســت امــا چیــزی کــه مشــخص اســت 
ایــن اســت کــه ایــن صــد یــا حتــی هــزار زن درصــد قابــل توجهــی از زنــان عصــر خــود 
را تشــکیل نمی دادنــد. مشــروطه خواهــان اعــم از زن و مــرد در اقلیــت بودنــد.۱۸  پــس از 
ــام دانــش در ســال ۱2۸۹   ه.ش. )۱۹۱۰ م(  ــه ن ــان ب مشــروطه و تاســیس اولیــن روزنامــه زن
ــا  ــه ه ــه روزنام ــی نســبت ب ــز در ســال ۱2۸۶ ه.ش. )۱۹۰7 م(۱۹   اقبال ــان تبری و انجمــن زن
ــا  ــن روزنامه  ه ــات ای ــا کمــک با  ســواد  ها از محتوی ــی بی  ســواد  ها ب ــت و حت صــورت گرف

14 ساناساریان ،) 1982 م ( ،44
15  آفاری ، )1996 م( ، 59

16  آفاری ، )1996 م( ، فصل طالیه داران جنبش زنان

17  ناهید ، 1360 ، 85- 86      آفاری ، )1996 م( ،38
18 ساناساریان، ) 1982 م ( ، 36

19  وطن دوست، 1387 ، 17 و 87
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اطــاع پیــدا می  کردنــد.2۰ امــا پیــش از انقــاب مشــروطه یعنــی در زمــان شــورش نــان و 
نهضــت تنباکــو، اگــر جایــی جمعیتــی از زنــان قابــل مشــاهده بــود مــا بــا مادرانــی روبــه  رو 
ــا  ــرای حقــوق خودشــان ی ــه ب ــا تشــویق روحانیــون، ن ــواده2۱  و ب ــرای خان بوده  ایــم کــه ب
برهــم زدن نظــم پــا پیــش گذاشــته بودنــد. پــس از مبــارزه هــم بــه خانــه و بــرای انجــام 
وظیفــه بر  می  گشــتند و بعــد از بازگشــت بــه اندرونــی صحبــت از بــه رســمیت شناختنشــان 

کفــر بــود. در هــردو واقعــه  ای کــه پیش تــر توصیــف شــد، بــه خشــونت کشــیده شــدن 

20  ناهید ، 1360 ، 29
21  ساناساریان، ) 1982 م ( ، 77

سه زن خسته که به آنتوانخان نگاه می کنند، اواخر سده نوزدهم دوره قاجار.
عکاس:آنتوان سورگینی
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واقعــه و ســپس تأثیــر روحانیــت در خاموشــی هــر دو را می بینــم. در این  جــا بــا 
ــه جــای رســانه  های  ــت بی-ســوادی، ب ــه عل ــان را ب ــی زن ــم کــه از طرف ــره  ای مواجه  ای دای
ــا  ــه آن  ه ــون ب ــر روحانی ــاند و منب ــون می  کش ــر روحانی ــه منب ــه، ب ــد روزنام ــر مانن جدیدت
ــان تــا زمانــی وجــود خارجــی داشــتند  قداســت وضعیــت کنونی  شــان را یــاد می  دهــد. زن
ــپاس  گزار  ــد و س ــود نخواهن ــده ب ــا ش ــا اعط ــه آن  ه ــه ب ــی ک ــتر از همان ــزی بیش ــه چی ک
ــل  ــگامان تحصی ــواه و از پیش ــوان وطن  خ ــت نس ــو جمعی ــه« عض ــدی منگن ــند. »نوراله باش
ــه  ــان ســواد  آموز، ب ــه و ضــرب و شــتم زن ــن مدرســه نظمی ــس از هجــوم محصلی ــان، پ زن
همــراه دیگــر اعضــای هیئــت مدیــره انجمــن، بــه دیــدار عــده  ای از روحانیــون رفــت و بــه 
ــه  ــدن اوراد و ادعی ــا خوان ــان در صــورت باســواد شــدن ب ــاد  آور شــد کــه زن ــون ی روحانی
بیشــتر بــه اســام خواهنــد گرویــد22.  همچنیــن در دور دوم مجلــس شــورای ملــی، حاجــی 
محمــد تقــی وکیل  الرعایــا کــه در دور پیشــین توانســته بــود حــق دایــر کــردن انجمن  هــای 
سیاســی را بــرای زنــان   بــه دســت آورد23، در صحــن مجلــس از لــزوم اعطــای حــق رای 
بــه زنــان گفــت.24 حاضریــن بــه شــدت جــا خوردنــد و ســید حســن مــدرس بــا اســتناد بــه 
آیــه »الرجــال قوامــون علــی النســا« اســتدالل کــرد کــه »خداونــد قابلیــت در این  هــا قــرار 
نــداده اســت کــه لیاقــت حــق انتخــاب داشــته باشــند.« حتــی تــا ســالها بعــد، ایــن ســر ســتیز 
ــه  ــب نام ــاغ تصوی ــم. اب ــان را می  بینی ــق رای زن ــص ح ــور اخ ــه ط ــان و ب ــوق زن ــا حق ب
انجمن  هــای ایالتــی و والیتــی در ۱4 مهــر ۱34۱ ه.ش.)۱۹۶2 م( کــه شــامل اعطــای حــق 

رای بــه زنــان نیــز بــود و بــه حــوادث ۱۵ خــرداد منتهــی شــد. 
ــد  ــد می  ش ــان تولی ــت از زن ــتای حمای ــر در راس ــه  ی آن عص ــی در خاورمیان ــه متون البت
ــزوم  ــود و از ل ــه ب ــر المــرات از قاســم امیــن کــه از اولیــن متــون در ایــن زمین ماننــد تحری
ــی  ــه فارس ــک ب ــف  خان اعتصام  المل ــط یوس ــی  داد و توس ــر م ــان خب ــازی زن قدرتمند  س
ــه  داری کــه  ترجمــه و چــاپ شــد.2۵ امــا در جامعــه ی قاجــاری، احتمــال ایــن کــه زن خان
حتــی تــوان خوانــدن داشــته باشــد بــه شــدت پاییــن اســت چــه برســد کــه مخاطــب ایــن 
نشــریات باشــد. مخاطبــان بالقــوه ایــن متــون بیشــتر زنــان و مــرداِن متوســط و متمــول بودنــد 

22 دایره املعارف زن ایرانی، 1383 ، مدخل منگنه، نورالهدی ، ص 897 و 899

23  آفاری ، )1996 م( ، 37

24  آفاری ، )1996 م( ، 56

25  وطن دوست، 1387 ، 54
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و مدافعــان حقــوق زن انگشــت شــمار.  2۶
2- فرانسه ، فتح ورسای ، قرن هجدهم میادی

حضور »مادرانگی« در پی فرمان روحانیت در فتح ورسای نیز قابل توجه است.
واقعــه فتــح ورســای حــدودا هفتــاد ســال پیــش از شــورش نــان ایــران رخ داد. در پــی 
ــه دهــن گشــت. چهــارم اکتبــر ۱7۸۹  ــان، زمزمــه هــای احتــکار گنــدم دهــن ب کمبــود ن
)۱۱۶۸ ه.ش.( مــردم پاریــس بــا صــدای ناقــوس کلیســا از خــواب بیــدار شــدند. ایــن صــدا 
ــد  ــم آمدن ــرد ه ــا گ ــان در مغازه  ه ــود. زن ــدن ب ــرای مسلح  ش ــی ب ــوان عموم ــی فراخ نوع
و از آنجــا صفوفــی تشــکیل دادنــد. اول »هتــل شــهر« را غــارت کردنــد و بعــد بــه ســمت 

ورســای راه افتادنــد.
ــز  ــتیل نی ــن باس ــا فاتحی ــه بعض ــی ک ــی انقابیون ــا باق ــان ب ــوف زن ــه  ی راه، صف در میان
بودنــد در   هــم   آمیختــه شــد و خواســته  ی جمعیــت از نــان بــه آزادی تغییــر کــرد. نهایتــاً، 
ــه ســکونت پیــش چشــم اهالــی  ــواده ســلطنتی ب ــا تســخیر ورســای و اجبــار کــردن خان ب

ــان یافــت.  27 ــی پای ــن راه  پیمای پاریــس، ای
ــا قانــون مدنــی ۱۸۰4 فرانســه  البتــه ایــن حضــور پررنــگ زنــان در انقــاب فرانســه، ب

26 آفاری ، )1996 م( ، 45 و  51

27  دویل ، 1989 ،  123-121  

نقاشی معروفی از زنان پاریسی در حال راه¬پیامیی به سمت ورسای، اکرب 1789
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ــخ داده  ــون« پاس ــد ناپلئ ــه »ک ــروف ب مع
شــد. ایــن قوانیــن حتــی بیــش از پیــش تســلط 
مــردان بــر زنــان و کــودکان را افزایــش 
ــرو  ــتری ف ــان بیش ــان را در خفق ــی  داد و زن م

می  بــرد. 
»شــوهر بایــد زنــش را حمایــت کنــد و زن 

بایــد از او اطاعــت کنــد.
زن ملــزم بــه اســکان در کنــار شــوهر 
ــد  ــد بای ــاح دی ــه او ص ــا ک ــت و هرکج اس

همراهــش بــرود.
زن حــق نــدارد بــه نــام خــودش در دادگاه 
ــا اجــازه شــوهر.  ــد مگــر ب ــه دعــوی کن اقام
ــرود، زن  ــدان ب ــه زن ــه دلیلــی ب اگــر شــوهر ب
ــدان،  ــوهرش از زن ــروج ش ــا خ ــد ت نمی  توان الفایت و آنتوانت در بالکن ورسای ، 6  اکترب 1789

44
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در هیــچ دادگاهــی حاضــر شــود یــا اقامــه دعــوی کنــد.
زن نمی تواند پیش از گذشت ۱۰ ماه از طاقش، ازدواج دیگری داشته باشد.

 بــرای ازدواج فرزنــدان اجــازه والدیــن نیــاز اســت و در صــورت عــدم توافــق، رضایت 
پــدر کافی اســت. 

ــد  ــت فرزن ــوهر( حضان ــرگ ش ــا م ــاری ی ــورت بیم ــادری )در ص ــه م ــی ک در صورت
را به  عهــده داشــته باشــد و بخواهــد مجــددا ازدواج کنــد، مشــاور حقوقــی تصمیــم 
می  گیــرد کــه حضانــت کــودک پــس از ایــن هــم بــا مــادر بمانــد یــا نــه.« )قانــون مدنــی 

ــه، ۱۸۰4( فرانس

3- آمریکا، جنبش حق رای زنان ، قرن بیستم میادی

نقاشی »همرسان ماهی گیران پاریسی« ، اکترب 1789
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زنــان سیاه  پوســت نیــز قربانــی مشــکل کمابیــش یکســانی شــدند. هرچنــد زنــان 
سیاه  پوســت در جنبــش سیاه  پوســتان و جنــگ داخلــی امریــکا اثــر پررنگــی داشــتند.2۸  امــا 

ــت. ــت نداش ــان سیاه  پوس ــص زن ــور اخ ــه ط ــرای ب ــتاوردی ب ــز دس ــش نی ــن جنب ای
در آســتانه ی قــرن بیســتم و پــس از صــدور متمــم چهاردهــم قانــون اساســی آمریــکا، 
ــی  ــون اساس ــم قان ــم پانزده ــدور متم ــا ص ــدند و ب ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــتان ب سیاه  پوس

28   دیویس، 1983 ، 15  

ــان پاریســی در حــال  ــی از زن نقاشــی معروف

ــه ســمت ورســای، اکــرب 1789 ــی ب راه¬پیامی

سه زن در یک مرکز اخذ رای، 5 نوامرب 1957 

، نیویورک یا نیوآرک )کتابخانه کنگره(

4۶



گاهنامه سیاسی،صنفی مستقل دانشجوییگاهنامه سیاسی،صنفی مستقل دانشجویی

امریــکا، برخــی از مــردان سیاه  پوســت بــا توجــه بــه ایالــت محــل سکونتشــان دارای حــق 
ــا  ــد. اینج ــده بودن ــژادی جنگی ــض ن ــل تبعی ــردان و در مقاب ــای م ــان پا  به  پ ــدند. زن رای ش
ــا آلــوده شــدن جنبــش  ــان ســیاه پوســت متوجــه شــدند کــه زن هســتند. کمــی بعــد ب زن
ــدند  ــه ش ــت2۹، متوج ــفید پوس ــان س ــط زن ــتی توس ــه نژادپرس ــکا ب ــان آمری ــق رای زن ح
ــار  ــدن در کن ــه زن کــه »زن سیاه  پوســت«3۰ هســتند.  جنگی ــه سیاه  پوســت و ن ــا ن کــه آنه
ــه وضعیــت  ــوط ب ــا خواســته  هایی دقیقــاً مرب ــه عنــوان زن سیاه  پوســت و ب ــه ب دیگــران و ن
ــان  ــی زن ــم برخ ــا ه ــی در اینج ــاند. حت ــد رس ــا نخواه ــه آن  ه ــان را ب ــان، حقوقش خودش
ــردان  ــق رای م ــه ح ــادا ک ــد مب ــق رای بجنگن ــرای ح ــه ب ــد ک ــب نبودن ــت راغ سیاه  پوس
سیاه-پوســت هــم از ان  هــا بازپــس گرفتــه شــود. بــا ایــن حــال تعــدادی از ایــن زنــان ایــن 
ــه مــوازات  ــان ب ــد.3۱  تاش هــای آن ــارزه را درقالــب »زن سیاه  پوســت« ادامــه دادن ــار مب ب
ســافراجت های سفید  پوســت بــه متمــم نوزدهــم قانــون اساســی در ۱۹2۰ منجــر شــد کــه 
بــه زنــان حــق رای مــی  داد. البتــه در عمــل کمــاکان حضــور ســنگین بــرده  داری  و قوانیــن 
ــه درازا  ــا ۱۹4۶ ب ــتان را ت ــی رنگین  پوس ــت و باق ــان سیاه  پوس ــارزات زن ــرو، مب ــان ک ج

کشــاند.32

29  دیویس، 1983 ، 45

30  هوکس ، 1982 ، 97

31  دیویس، 1983 ، 28

32 دیویس، 1983 ، 53
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زنــان سیاه  پوســت بــه دنبــال بهبــود وضعیــت کلــی تمــام جامعــه بودنــد تــا صرفــا بهبــود 
ــان  ــد در نظــر داشــت کــه شــرایط خــاص زن ــه بای ــوان زن. البت ــه عن وضعیــت خودشــان ب
ــه مشــغول نگــه  ــرون از خان ــان مردشــان در بی ــد همتای ــان را درســت مانن ســیاه پوســت ان
می داشــت و ماننــد زنــان ایرانــی یــا فرانســوی، خانه  نشــین نبودنــد.33  تجربــه زیســته زنــان 
ــه آن  هــا اجــازه نمــی  داد کــه خودشــان را از طبقــه و نژادشــان جــدا ببیننــد.  سیاه  پوســت ب
ــه  ــل ب ــم قائ ــورت می  توانی ــه ص ــه در چ ــت ک ــن اس ــد ای ــش می  آی ــه پی ــی ک ــا ابهام اینج
ــا مــادران  ــان باشــیم؟ چــه زمانــی ب ــا حضــور زن همــان مادرانگــی یــاد شــده در جنبشــی ب
مواجه  ایــم و چــه زمانــی بــا زنــان؟ آیــا آگاهــی زنــان سیاه  پوســت از تنیــده شــدن تبعیــض 
ــن دو  ــاوت ای ــی« دارد؟ تف ــا »مادرانگ ــانی ب ــت یکس ــی کیفی ــژادی و طبقات ــیتی و ن جنس
رویکــرد در اینجاســت کــه یکــی آگاهانــه و در راســتای نابــود کــردن یــک کل، تاشــی 
بی  وقفــه بــرای هــم رهایــی خــودش و هــم رهایــی دیگــری می  کنــد امــا در نمونــه هایــی 
کــه از مادرانگــی مثــال زدیــم، »انقابی گــری مادرانــه« بــدون هدفــی در برهــم زدن نظــم 
ــا  ــان پ ــه خیاب ــد، ب ــودش بخواه ــرای خ ــدت ب ــی بلند  م ــه منفعت ــن ک ــدون ای ــن و ب بنیادی

می  گــذارد. 
33 دیویس، 1983 ، 133

دو تصویر باال: »روز آزادی«، 1963، شهر سلام ایالت آالباما )جان کوونز(
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دو تصویر باال:  »گلوریا ریچاردسون« از چهره های رسشناس جنبش حقوق مدنی، 

کمربیج ، مریلند ، 1963 )موزه ملی تاریخ و فرهنگ آمریکایی-آفریقایی(
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در مــورد هــر ســه مثالــی کــه پیــش از ایــن تشــریح کردیــم، حضــور ایــن »مــادران« در 
ــده در  ــال  های آین ــه در س ــی ک ــکیل انجمن  های ــر تش ــت ب ــده اس ــه  ای ش ــدت مقدم بلند  م
دفــاع از حقــوق زنــان تشــکیل شــد. آن مبــارزان مصممــی کــه در نهایــت حقوقی به دســت 
آوردنــد، احتمــاالً الالیــی برخــی از همیــن »مــادران« را شــنیده بودنــد و هــوای رهایــی بــه 
سرشــان زده بــود. امــا ایــن روش هــم به غایــت کنــد اســت و هــم الزمــه  اش تقدیــم کــردن 
فرزنــدان جدیــد بــه نظــم کنونــی؛ در نهایــت هــم حاصــل ایــن روش انجمن  هایــی اســت 
ــرن  ــود و چــه بســا کــه بیشــتر از یــک ق ــد ب ــت اقلیــت خواهن کــه خودشــان هــم در نهای

مبــارزات ایــن انجمن  هــا بــرای کمتریــن حقــوق بــه درازا بیانجامــد.

نتیجه  گیری
ــا در  ــدت آن  ه ــاه   م ــوان زن و شکســت کوت ــه عن ــان ب ــی از حضــور زن ــا نمونه  های قطع
ــا  ــادر و ی ــوان م ــه عن ــان ب ــر زن ــا اگ ــت ام ــته اس ــود داش ــان وج ــه خواسته  هایش ــیدن ب رس
همســر و اصــوالً در راســتای انجــام وظیفــه دیریــن و تنهــا بــرای حــل یــک مشــکل تــازه 
ــا بهبــود وضعیتشــان  بــه خیابــان آمــده باشــند، اساســاً خواســته  ای تعییــن شــده در رابطــه ب
در تحرکاتشــان وجــود نخواهــد داشــت و متعاقبــاً نمی  تــوان انتظــار داشــت کــه بــه علــت 
ــان  ــن خودش ــه ذه ــی ب ــه حت ــته  هایی ک ــش، خواس ــک جنب ــان در ی ــرف آن ــور ص حض

ــد. ــه دســت آورن خطــور نکــرده اســت را ب
اگــر زنــان را بــه عنــوان تنهــا یکــی از اقلیت  هــای تحــت ســتم در تاریــخ در نظــر بگیریم، 
ایــن نتیجــه گرفتــه می  شــود کــه اقلیت هــا به خصــوص اقلیت  هایــی کــه هنــوز در گفتمــان 
ــمندانه  ــد هوش ــر بای ــای بزرگت ــا جنبش  ه ــان ب ــد، در همراهی ش ــاز نکرده  ان ــا ب ــت ج اکثری
ــه هرشــکلی تحــت  ــد کــه ب ــد نظمــی را شناســایی کنن ــد. اقلیت  هــا نخســت بای عمــل کنن
ســتم قرارشــان داده اســت. تنهــا پــس از آن، هــم بــه عنــوان بخشــی از یــک کل و هــم بــه 
وضــوح بــه عنــوان اقلیتــی بــا خواســته  های مشــخص، بــه آن نظــم هجــوم ببرنــد.  همچنیــن 
ــخص،  ــته  های مش ــازمان  یافتگی و خواس ــدی از س ــا درص ــخص و ب ــت مش ــا هوی ــی ب اقلیت
امــکان ایــن را خواهــد داشــت کــه اگــر جنبشــی پــس از پیــروزی حقوقــش را بــه رســمیت 

نشــناخت، مبــارزات جدی  تــری بــرای گرفتــن حقوقــش آغــاز کنــد.
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ن درباره ی  جنبش زنان در فلسط�ی
علیهمردساالریواستعمار جنب�ش

 سارا بنی عامریان

یــک شــب اســراء غریــب دختــر 2۱ ســاله ی فلســطینی تصمیــم می گیــرد همــراه بــا نامزد 
و خواهــر نامــزدش بــرای شــام بــه بیــرون رود، وی ویدیویــی از خــود و نامــزدش در فضای 
مجــازی منتشــر می کنــد و ایــن بــرای او آغــاز فاجعــه ای کــه البتــه نــه اتفاقــی تکیــن، بلکــه 
واقعــه ای اســت کــه ســایه ی شــومش بــر ســر تمــام زنانــی کــه بــا واژه ی »آبــرو« تحقیــر و 

ســرکوب می شــوند، ســنگین اســت.
پــس از ایــن کــه او ویدیــو را در فضــای مجــازی منتشــر می کنــد پســرعموها و عمــوی 
اســراء بــه پیــش پــدر و بــرادر او شــکایت می برنــد کــه چــرا دختر»شــان« پیــش از ازدواج 
رســمی بــا آن مــرد همــراه بــا او بــه بیــرون رفتــه اســت؟ اســراء بــا ایــن کارش باعــث ننــگ 
و بی آبرویــی خانــواده شــده بــود. البتــه کــه ایــن کار اســراء بی پاســخ نمی مانــد. چنــد رو 
بعــد او بــا ســتون فقراتــی شکســته بــه بیمارســتان مــی رود. خانــواده اش ادعــا می کننــد کــه 
ــه بیــرون پــرت کــرده اســت. امــا ایــن  او بــه دلیــل مشــکات روانــی خــود را از پنجــره ب
بــار حقیقتــی کــه اغلــب در بــدن پنهــان شــده یه ی زنــان ســرکوب شــده در تاریکی هــا و 
ــا کمــک  ــی کــه اســراء ب ــا صدای ــت ب ــرار می گرف ــه دور از چشــمان همــگان ق پســتو ها ب
ــه  ــد و البت ــره کن ــن مخاب ــه ی ناام ــرون از خانه ی ــه بی ــود ب ــته ب ــازی توانس ــبکه های مج ش
ــراء را  ــای اس ــنواتری فریاده ــای ش ــا گوش ه ــر و ب ــل آگاه ت ــبت قب ــه نس ــه ب ــه ای ک جامع
شــنیدند، آشــکار شــد. بــا ایــن کــه خانــواده  ی اســراء ادعــا کــرده بودنــد کــه وی بــه دلیــل 
مشــکل روانــی ایــن کار را کــرده اســت ویدیویــی از او در فضــای مجــازی منتشــر شــده 
ــرادر و پــدرش و همچنیــن فریادهــای خــود اســراء  بــود کــه در آن صــدای تهدیدهــای ب
ــه  ــم ب ــتان او ه ــر دوس ــد. بعدت ــک می زنن ــد او را کت ــد دارن ــه می گوی ــد ک ــنیده می ش ش

ــد. ســامت روان او شــهادت دادن
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ــداد  ــه روی ــا منجــر ب ــدارد ام ــاق وجــود ن ــن اتف ــی از ای ــات چندان ــن کــه جزیی ــا ای ب
ــا- ــراء-غریب و کلن ــتگ های اس ــا هش ــازی ب ــبکه های مج ــراد در ش ــد. اف ــی ش عظیم

ــت  ــراری عدال ــد و خواهــان برق ــراض کردن ــان اعت ــه زن ــه خشــونت علی اســراء-غریب ب
بــرای او شــدند. البتــه کــه ایــن اولیــن بــاری نبــود کــه در فلســطین صــدای اعتــراض زنــان 
ــچ  ــر هی ــچ وجــه و بناب ــه هی ــان فلســطینی ب ــار زن ــه نظــر می رســد اینب ــا ب شــنیده شــد، ام

ــد. ۱ ــاه بیاین ــی حاضــر نیســتند کــه از حقشــان کوت مصلحت

مقاومت زنان، بخشی که دیده نشد
بــرای فهــم بهتــر وضعیــت کنونــی اعتراضــات زنــان فلســطین بهتــر اســت کــه اندکــی 
ــم.  ــتر بدانی ــد بیش ــی کرده ان ــه ط ــیری ک ــطینیان و مس ــارزات فلس ــان در مب ــش زن از نق
درســت اســت کــه مبــارزات فلســطینیان و »مقاومــت از بیــرون مردانــه بــه نظــر می رســد، 
ــی کــه ســنگ  ــردان جوان ــا م ــردان نظامــی و ی ــاد م ــه ی ــا شــنیدن انتفاضــه ســریعاً ب ــا ب م
ــان حضــور  ــه  ی باختــری و چــه در غــزه زن پرتــاب می کننــد می افتیــم؛ امــا چــه در کران
ــد(.  ــان دارن ــه داشــتند )و همچن ــه اشــغال ناعادالن شــاخصی در فعالیت هــای اعتراضــی ب

ــر شــده اند«.  2 ــن جامعــه ی تکــه تکــه و تحقی ــان ســتون فقــرات ای زن
از ابتــدای اشــغال رســمی فلســطین و تأســیس اســرائیل در ســال ۱۹4۸ زنــان در 
چنــد جبهــه بــا اشــغالگران مبــارزه می کردنــد. آنــان حافظــان هویــت فلســطینی و 
مخــزن خاطــرات فلســطینیان بودنــد، آنــان نگهدارنــده ی تاریــخ رنــج مردمــان فلســطین 
بودنــد. زنــان وظیفــه ی روایت گــری تاریــخ بــرای نســل های بعــد را برعهــده گرفتنــد و 
خاطراتــی کــه هویــت فلســطینیان شــکل مــی داد را بــه نســل بعــد یــادآوری می کردنــد. 
زنــان فلســطینی مبارزیــن علیــه فراموشــی بودنــد، کســانی کــه بــه فرزندانشــان آموختنــد 

ــد.  3 ــه ســرزمین مادری شــان پافشــاری کنن ــر حــق بازگشــت ب ــد ب کــه بای
در همــان ســال کــه فلســطینیان بــه حاشــیه ها تبعیــد شــدند و از هــم جداشــده بودنــد 
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ــود و  ــد و خ ــظ کنن ــان را حف ــته های خانواده هایش ــتند هس ــه توانس ــد ک ــان بودن ــن زن ای
ــا  ــت از خانواده ه ــه حافظ ــان ب ــش زن ــه نق ــه ک ــند؛ البت ــداوم بخش ــان را ت خانواده هایش
ــده  ــارزه برعه ــت و مب ــری در سیاس ــای کلیدی ت ــم نقش ه ــان کم ک ــد. زن ــدود نش مح
ــنتی و  ــه ی س ــای جامع ــر قیدوبنده ــان درگی ــم آن ــان دوره ه ــه در هم ــه ک ــد. البت گرفتن
ــتند  ــی توانس ــای سیاس ــن فعالیت ه ــطه ی  همی ــه واس ــا ب ــد ام ــطین بودن ــه کار فلس محافظ
آزادی هــای جدیــدی بــه دســت آورنــد. برخــی از زنــان حتــی وارد فعالیت هــای نظامــی 
نیــز شــدند. زنــان در ایــن دوره در حیــن مبارزاتــی کــه بــرای بازپس گیــری سرزمین شــان 

ــد. ــف کنن ــز بازتعری ــود را نی ــت خ ــش و هوی ــتند نق ــد توانس می کردن
ــر  ــان درگی ــیاری از زن ــه ی ۱۹۶۰ بس ــطین در ده ــش آزادی فلس ــکل گیری جنب ــا ش ب
فعالیت هــای نظامــی شــدند. یکــی از مشــهورترین کماندوهــای زن فلســطینی در دهــه ی 
۶۰ میــادی لیــا خالــد بــود. بعدهــا وی الگــوی بســیاری از زنــان شــد. خالــد برخــاف 
ــای  ــدی ای در عملیات ه ــیار ج ــش بس ــا نق ــرب آن روزه ــه ی ع ــاالر جامع ــرف مرس ع
نظامــی ایفــا کــرد. او در دو عملیــات هواپیماربایــی بــرای جنبــش شــرکت کــرد. بــا ایــن 
کــه لیــا خالــد چهــره ی  مشــهوری در میــان زنــان نظامــی اســت امــا او تنهــا زنــی نبــود کــه 
در مقاومــت نظامــی شــرکت داشــت. زنــان زیــادی بودنــد کــه معتقــد بودنــد بــرای آزادی 
سرزمین شــان بایــد مبــارزه ی  نظامــی کننــد و می خواســتند بــا مــردان برابــر شــمرده شــوند. 
آنــان خواهــان آزادی، برابــری و بازتعریــف نقــش زنــان بودنــد.4  البتــه اکثریــت زنــان در 
مبــارزات نظامــی شــرکت نمی کردنــد، زنــان نقــش مهــم دیگــری در مبــارزه ایفــا کردنــد، 
نقشــی کــه بســیار کــم دیــده شــد امــا در پیــروزی انتفاضــه ی اول بســیار تأثیرگــذار بــود. 
ــد کــه  ــه بودن ــه ی احــزاب پذیرفت ــت هم ــان یاف ــی کــه از ســال ۱۹۸7 جری در مقاومت
تحــت اتحــاد انتفاضــه فعالیــت کنــد. در همــه ی احــزاب کمیتــه ی زنــان وجــودد داشــت 
ولــی از آنجایــی کــه عضویــت در احــزاب و اتحادیه هــای دانشــجویی غیرقانونــی تلقــی 
ــی  ــات خانگ ــرار ماق ــپزی ق ــی و آش ــی، خیاط ــرای بافندگ ــان ب ــر زن ــد، در ظاه می ش
ــد. بســیاری از  ــرای انتفاضــه برنامه ریــزی می کردن ــا در ایــن ماقات هــا ب می گذاشــتند ام
مــردان عضــو ســازمان آزادی بخــش فلســطین۵  تبعید، کشــته و زندانی شــده بودنــد و ازین 
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رو زنــان ایــن جــای خالــی را پــر کردنــد و ســتون فقــرات قیــام فلســطین را تشــکیل دادنــد. 
ــد.  ــه راه انداختن ــات را ب ــد و اعتصاب ــه ســازمان یابی کردن ــد کــه شــروع ب ــان بودن ــن زن ای
ــه  ــد. شــروع ب ــر کنن ــی سیســتم رســمی درمــان و آمــوزش را پ ــان توانســتند جــای خال آن
ســازمان دهی بــرای ارا ئــه ی خدمــات درمانــی کردنــد و از خانواده هــای آســیب دیده 
ــان  ــد، زن ــته بودن ــگا ها را بس ــدارس و دانش ــرا ئیلیان م ــه اس ــی ک ــد. در حال ــت کردن حمای
مــدارس و آموزش هــای آلترناتیــو را ایجــاد کردنــد. زنــان پــروژه ی بایکــوت محصــوالت 
ــد  ــه اقتصــاد اســرائیل وارد کردن ــادی ب ــد و ازیــن طریــق فشــار زی ــد زدن اســرائیلی را کلی
کــه در نهایــت ســبب شــد دولــت اســرائیل مجبــور بــه مذاکــره شــود. تــا قبــل از بایکــوت 
ــی  ــود ول ــته ب ــرائیلی وابس ــوالت اس ــه محص ــطینیان ب ــاد فلس ــرائیلی، اقتص ــوالت اس محص
ــاورزی  ــرای کش ــازمان دهی ب ــه س ــروع ب ــد ش ــکیل داده بودن ــان تش ــه زن ــی ک کمیته های
ــه محصــوالت غذایــی  ــان یــاد دادنــد چگون ــه زن ــان ب در زمین هــای اشــتراکی کردنــد. آن
ــد  ــا تولی ــان را در خانه ه ــورد نیازش ــای م ــا و  لباس ه ــاط خانه ه ــان را در حی ــورد نیازش م
ــرای کار  ــراغ الزم ب ــودکان ف ــداری ک ــرای نگه ــی ب ــکیل مهدکودک های ــا تش ــد و ب کنن
کــردن زنــان را ایجــاد کردنــد. بــا افزایــش تولیــدات خانگــی چرخــه ی  اقتصــادی جدیــدی 
ــدات  ــا تولی ــد و ب ــرآورده کنن ــان ب ــتند نیازهایش ــطینیان توانس ــه در آن فلس ــد ک ــد آم پدی

خانگــی کســب درآمــد کننــد. 
ــتقال  ــرای اس ــی ب ــتراکی گام مهم ــای اش ــاورزی در زمین ه ــی و کش ــدات خانگ تولی
اقتصــاد فلســطینیان بــود، در گام اول آنــان توانســتند بــا تولیــدات خــود تداوم و استقالشــان 
ــان  ــه اذه ــز ب ــد. هرگ ــا می کردن ــم ایف ــی تری ه ــش سیاس ــان نق ــا زن ــد. ام ــن کنن را تضمی
جنســیت زده ی ســربازان اســرائیلی خطــور نمی کردنــد کــه زنــان مبــارزه ی سیاســی کننــد؛ 
ازیــن رو زنــان راحت تــر از مــردان می توانســتند در ســاعت های ممنوعــه در شــهر 
ــد و  ــان می کردن ــان پنه ــبدهای ن ــا را در س ــا و اطاعیه ه ــان فراخوان ه ــوند. آن ــا ش جابه ج

ــد. ۶ ــش می کردن پخ
بــا ایــن کــه قــدرت اصلــی ای کــه باعــث پیــروزی انتفاضــه ی اول شــد، از آِن کمیته های 
زنــان احــزاب بــود امــا بــه زودی زنــان از قــدرت سیاســی کنــار زده شــدند. اولیــن قــدم در 
ــان در  ــای زن ــط کمیته ه ــت توس ــه داش ــی ک ــه گفت وگوهای ــود ک ــی ب ــذف جای ــن ح ای
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واشــنگتن دی ســی و مادریــد صــورت می گرفــت زیــر ســایه ی پیمــان اســلو7   بــه حاشــیه 
ــی  ــده ی سیاس ــرای آین ــری ب ــد تصمیم گی ــان از فراین ــه زن ــد ک ــث ش ــن باع ــت و همی رف
فلســطین حــذف شــوند. در واقــع بــا ایــن کــه زنــان در ایــن مبــارزه نقــش اصلــی را ایفــا 
کــرده بودنــد امــا همچنــان نتوانســته بودنــد عــرف مردســاالرانه ی جامعــه ی  ســنتی را تغییــر 
ــد از نظرشــان  ــدان و بازگشت شــان از تبعی ــردان از زن ــا آزاد شــدن م ــن رو ب ــد. از ای دهن
بدیهــی بــود کــه جایگاه هــای پیشینشــان را بــاز پــس گیرنــد. فراینــد دولت ســازی جایــی 
بــود کــه اتحــاد زنــان احــزاب مخالــف را در هــم شکســت؛ چــرا کــه در میــان احــزاب بــر 
ســر برقــراری دولــت موقــت اختافاتــی درگرفــت و کمیتــه ی  زنــان هــر حــزب نیــز پشــت 
مواضــع حــزب خــود قــرار گرفتنــد و ازیــن رو اتحــاد کمیته هــای زنــان از هــم پاشــید.۸ ۹ 
زنــان توانســته بودنــد نقــش سیاســی مهمــی در انتفاضــه ی اول بــازی کننــد امــا نتوانســتند 
در کنــار ایــده ی ملی گرایــی و خواســته ی  اســتقال و آزادی فلســطین ایــده ی فمینیســتی 
کــه متحدکننــده ی زنــان بــود را در قلــب جنبــش  سیاســی جــا بیندازنــد و حــق خــود را از 

جنبــش طلــب کننــد.
ــا  ــه و تنه ــاق رفت ــه مح ــری ب ــرای آزادی و براب ــان ب ــد خواسته هایش ــه دیدن ــان ک زن
ــی  ــدند، برخ ــد ش ــی ناامی ــزاب سیاس ــده از اح ــدل ش ــذ ب ــر روی کاغ ــعارهایی ب ــه ش ب
از آن هــا بــه زندگــی شخصی شــان بازگشــتند و برخــی وارد فعالیت هــایNGOای 
شــدند. رهبــری جنبشــی کــه پیشــتر بــه دســت زنــان بــود و از طریــق زنــان بــه ریشــه های 
ــان اتصالــش را  ــه شــد. جنبــش زن مردمــی و محلــی خــود وصــل می شــد از آن هــا گرفت
بــا ریشــه های مردمــی از دســت داد، پیونــدی کــه آزادی و برابــری زنــان را بــا خواســت 
ــه راه  ــود جنبشــی مردمــی و و سیاســی ب ــود و توانســته ب آزادی فلســطین همــراه کــرده ب
ــان از یــک حرکــت سیاســی و  بینــدازد گسســته شــد. این هــا ســبب شــد کــه جنبــش زن
رادیــکال علیــه مردســاالری و اســتعمار بــه فعالیتــی NGOای )منظــور از فعالیتNGOای 
فعالیتــی اســت کــه بــه جــای توجــه ریشــه ای بــه مشــکات جمعــی بــا توجــه بــه زمینــه ی 
7 پیامن های اسلو به دو موافقتنامه میان حکومت ارسائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین )ساف( گفته می شود که آغازگر 

فرایند صلح ارسائیل و فلسطین شده و موجبات تأسیس حکومت خودگردان فلسطین را فراهم آورد. 
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ــی  ــه مجموعــه  پروژه های اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی جامعــه و حــل جمعــی آن هــا، ب
ــد و  ــه بررســی می کنن ــی جامع ــه ی عموم ــدل می شــود کــه معضــات را خــارج از زمین ب
ــرمایه گذارانی  ــذب س ــال ج ــه دنب ــه ب ــی ک ــوند. پروژه های ــت می ش ــگان هدای ــط نخب توس
ــا حــدی اصاحــات  ــد ت ــد و ســعی می کنن ــا بودجــه تخصیــص دهن ــه آن ه هســتند کــه ب
اجتماعــی انجــام دهنــد( بــدل شــود، از ریشــه های مردمــی خــود دور شــود و بــه جنبشــی 
بــدل شــود کــه توســط نخبــگان هدایــت می شــود. ایــن جدایــی از ریشــه ها جنبــش ملــی 
فلســطین را هــم تــا حــدی از مــردم دور کــرد. دیگــر سیاســت بــه دســت نخبــگان احــزاب 

سیاســی افتــاده بــود.
این هــا بخشــی از عللــی بــود کــه باعــث شــد وقتــی کــه اصــاح جــاد۱۰  در ســال 2۰۰2، 
یعنــی دو ســال پــس از آغــاز انتفاضــه ی دوم ، بــرای تحقیقــات میدانی )برای بررســی امکان 
ــود  ــه ب ــه فلســطین رفت ــم صهیونیســتی( ب ــا پیشــروی های رژی ــارزه ب ــان در مب مشــارکت زن
در برابــر ایــن پرســش کــه چــرا زنــان بــرای جلوگیــری از پیشــروی تانک هــای اســرائیلی 
بــه خیابان هــا نمی رونــد، ایــن پاســخ را دریافــت کنــد: »مــا امــکان ســازمان یابی نداریــم«. 
انتفاضــه ی  دوم بیشــتر ســمت و ســوی نظامــی یافــت و بــه دلیــل عــدم ســازمان یابی زنــان 
از طرفــی و از ســوی دیگــر ناامنــی ای کــه ســربازان اســرائیلی ایجــاد کــرده بودنــد باعــث 
ــان تحصیــات و کارشــان را رهــا کردنــد و برخــی  ــان شــد. بســیاری از زن خانه نشــینی زن
نیــز بــه ازدواج زودهنــگام تــن دادنــد. بــا ایــن کــه ارزش هــای مردســاالرانه بیشــتر از پیــش 
بــر جامعــه حکفرمــا بــود امــا بــاز هــم زنــان توانســتند در بخش هایــی از مبــارزه نقــش ایفــا 
ــرای مثــال در ســال 2۰۰3 کــه اســرائیل در صــدد کشــیدن دیــوار مــرزی و البتــه  کننــد. ب
نفــوذ ۱7۰ کیلومتــری بــه زمین هایــی بــود کــه طبــق معاهــده در تصــرف فلســطینیان بــود، 
اهالــی بــودروس کــه در صــورت کشــیده شــدن دیــوار 2.۰23 هکتــار از زمین هایشــان را 
از دســت می دادنــد و همچنیــن 3۰۰۰ درخــت زیتــون کــه بــرای اقتصــاد آن منطقــه حیاتــی 
بــود از ریشــه کنــده می شــد بــه خیابان هــا آمدنــد. ابتــدا ایــن تظاهــرات فقــط بــا حضــور 
مــردان برگــزار می شــد امــا کم کــم زنــان نیــز در ایــن تظاهــرات شــرکت کردنــد و حتــی 
ــا  ــان موفــق شــدند ب ــد. آن ــان می ماندن ــد زن هنگامــی کــه مــردان محــل را تــرک می کردن

ایــن اعتراضــات هماهنــگ ۹۵ درصــد از زمین هایشــان را نجــات دهنــد. ۱۱
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ــا  ــود، ام ــدازه ی انتفاضــه ی  اول نب ــه ان ــان در انتفاضــه ی دوم ب ــدرت زن ــن کــه ق ــا ای ب
ــان هســتیم، زنانــی کــه دیگــر  ــاره در ایــن ســال ها شــاهد قــدرت گرفتــن جنبــش زن دوب
قــرار نیســت در برابــر هیــچ مصلحتــی از حقشــان کوتــاه بیاینــد. زنانــی کــه در تجربــه ی  
ــتعمار  ــاالری و اس ــه مردس ــان علی ــه، همزم ــد در دو جبه ــه بای ــد ک ــان آموختن مبارزاتش
بجنگنــد. زنانــی کــه در ایــن ســال ها قربانیــان خشــونت جنســیتی، مردســاالری و اســتعمار 

ــد. ــا آمدن ــه خیابان ه ــد و ب ــدرت گرفتن ــاره ق ــد دوب بودن

سرزمین آزاد تنها با زنان آزاد ممکن می شود
فلســطینیان خیلــی زود بــا مفهــوم اســتعمار آشــنا می شــوند، و زنــان بــه دلیــل وضعیــت 
ــاد  ــطینی ی ــر فلس ــوزان دخت ــوند. دانش آم ــل می ش ــی را متحم ــتم مضاعف ــان س خاصش
می گیرنــد کــه در صورتــی کــه در مســیر مدرســه تحــت آزار خیابانــی ســربازان فلســطینی 
ــز  ــان نی ــه خانواده هایش ــد چراک ــکایتی کنن ــان ش ــزد خانواده هایش ــد ن ــدند نبای ــع ش واق
ــان  ــزاری اســت کــه نظامی ــی اب ــان زندان ــدن زن ــد. ب ــان اشــغالگر بی دفاعن ــر نظامی در براب
اســرائیلی از آن بــرای تحقیــر و شکســتن مبــارزان زن اســتفاده می کننــد. آنــان بــا تحقیــر 
ــی ای  ــتگاه های بازرس ــکنند. ایس ــان را می ش ــا آن ــا و خیابان ه ــان در زندان ه ــی زن جنس
کــه  دولــت اســرائیل ســاخته اســت ابــزار دیگــری بــرای کنتــرل بدن هــا و تحقیــر 
فلســطینیان اســت. ایــن ایســتگاه ها شــرایط را بــرای همــه ســخت تر از قبــل کــرده اســت و 
باعــث آزادی کمتــر و وضعیــت اقتصــادی بدتــر مــردم شــده اســت. بــا این حــال شــرایط 
ــود دارد  ــه وج ــی ک ــود محدودیت های ــا وج ــا ب ــت، خانواده ه ــخت تر اس ــان س ــرای زن ب
ــان.  ــا زن ــد ت ــد کنن ــوز رفت وآم ــن مج ــه گرفت ــدام ب ــردان اق ــرای م ــد ب ــح می دهن ترجی
ــان  ــرای زن ــتی ب ــات بهداش ــه خدم ــی ب ــادی در دسترس ــختی های زی ــتگاه ها س ــن ایس ای
ــاردار  ــد زن ب ــن چن ــه حــال موجــب جــان باخت ــا ب ــه طوری کــه ت ایجــاد کــرده اســت، ب
کــه نتوانســته بودنــد بــه موقــع بــه بیمارســتان برســند، شــده اســت. محدودیــت رفت وآمــد 
ــان ایجــاد کــرده اســت و شــرایط  ــرای زن ــل و کار ب محدودیت هــای بیشــتری در تحصی
را بیــش از پیــش برای شــان ســخت کــرده اســت.۱2  همــه ی این هــا در کنــار هــم همــراه 
بــا ناامنی هایــی کــه توســط نظامیــان اســرائیلی ایجــاد می شــود موجــب فقــر، وابســتگی و 
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خانه نشــینی بیشــتر زنــان شــده اســت. ســتم هایی کــه اســتعمار ایجــاد کــرده اســت همــراه 
ــد  ــان را از چن ــردان ایســتاده زن ــی کــه پشــت م ــه و قوانین ــا عــرف مردســاالرانه ی  جامع ب

جهــت تحــت ســتم قــرار داده اســت.
ــر کشــته شــدن اســراء غریــب پخــش  ــود کــه ســبب شــد هنگامــی کــه خب همین هــا ب
شــد، زنــان و مــردان در ســپتامبر  2۰۱۹ در شــهر حیفــا بــه خیابان هــا بریزنــد و شــعله ی ایــن 
اعتراضــات از حیفــا بــه دیگــر نقــاط فلســطین و لبنــان کشــیده شــود. زنــان در ایــن تظاهرات 
شــعار ســر دادنــد »ســرزمین آزاد تنهــا بــا زنــان آزاد ممکــن اســت« و خواهــان عدالــت و 
ــا و  ــا در خیابان ه ــا حیف ــروت ت ــان از بی ــد »زن ــان می گفتن ــدند. آن ــان ش ــرای زن آزادی ب
ــه قتــل می رســند و االن زمــان آن رســیده کــه از آن هــا حفاظــت کنیــم« و  خانه هایشــان ب

»مــا نمی گذاریــم حقوقمــان تــا بعــد از آزادی بــه تعویــق بیفتــد.« ۱3
ــام طالعــات منجــر شــد. طالعــات جنبشــی  ــه ن ــه جنبشــی سراســری ب ایــن اعتراضــات ب
ــن  ــه ای ــه ک ــد دارد ک ــان قص ــائل زن ــی مس ــرح حقوق ــای ط ــه ج ــه ب ــت ک ــتقل اس مس
ــا  ــخصی ی ــات ش ــه اتفاق ــی ن ــای ناموس ــد قتل ه ــان می گوین ــد. آن ــی کن ــائل را سیاس مس
جنایت هــای خــاص کــه در شــرایط اجتماعــی سرشــار از فســاد و خشــونت ریشــه دارنــد. 
آن هــا بــه دنبــال بــه راه انداختــن جنبشــی هســتند کــه همــه ی بخش هــای جامعــه را درگیــر 
کنــد و نقــش سیاســی زنــان را پررنــگ کنــد. فعــاالن ایــن جنبــش در شــبکه های مجــازی 
ــان یکــی از دالیــل خشــونت  ــد. آن ســعی در آگاهــی بخشــی و گســترش جنبــش را دارن
خانگــی را هفتــاد ســال زندگــی تحــت خشــونت و ظلــم رژیــم اشــغالی کــه باعــث تکــه 
تکــه شــدن و فراموشــی ارزش هــای مشــترک میــان فلســطینیان شــده می داننــد، خشــونتی 
ــه ی  ــاختارهای زورگویان ــال س ــد. اعم ــان می کن ــود را نمای ــا خ ــه در خانه ه ــی ک اجتماع
پدرســاالرانه توســط رژیــم صهیونیســتی بــرای افزایــش تســلط بــر مــردم فلســطین باعــث 
ــی و  ــتم های طبقات ــدید س ــطینی و تش ــه ی فلس ــاالرانه در جامع ــام پدرس ــن نظ ــد ای بازتولی
ــتم های  ــه سیس ــت ک ــن اس ــونت ای ــت خش ــد واقعی ــا می گوین ــت. آن ه ــده اس ــیتی ش جنس
ــخن  ــتم س ــکال س ــام اش ــد از تم ــد و االن بای ــت می کنن ــر را تقوی ــتم همدیگ ــف س مختل
گفــت و صــدای تمــام افــراد تحــت ســتم و در حاشــیه بــود. مبــارزات سیاســی تاکنــون هــر 
مســأله ای کــه بــه انــدازه ی کافــی ملــی نبــود را کنــار می گذاشــتند امــا بایــد گفــت همــه در 
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اولویتنــد و هیــچ گروهــی نبایــد از قلــم بیفتــد. طالعــات در برابــر فمینیســت های اســرائیلی 
ــود و از  ــتعمار ب ــام اس ــی از نظ ــوان بخش ــد نمی ت ــد و می گوی ــری می کن ــم موضع گی ه
ــد کــه  ــی در قــدرت می دانن ــان فمینیســت های اســرائیلی را زنان آزادی ســخن گفــت. آن
ــد  ــق هژمــون کردن ــد از طری ــد و ســعی می کنن ــرار داده ان ــان دیگــر را تحــت ســلطه ق زن
گفتمــان خــود در جنبــش زنــان فلســطینی آن هــا را بــه ســمت خــود بکشــند و بــرای خــود 
مشــروعیت بخرنــد؛ امــا طالعــات اعــام کــرد کــه در کنــار آن هــا نمی ایســتد چراکــه بــه 
دنبــال رهایــی تمــام گروه هــای تحــت ســتم اســت. زنــان طالعــات بــاور دارنــد کــه تغییــر 
ایــن واقعیــت خشــن و رســیدن بــه رهایــی نیازمنــد بــه یــک اتحــاد فمینیســتی اســت کــه 
ــاور کــه  ــا ایــن ب ــان را ب بتوانــد از ســتم هایی کــه شــخصی تلقــی می شــود فراتــر رود، زن
هم سرنوشــتند در کنــار هــم قــرار دهــد تــا بتواننــد مســیری عادالنــه و امــن بــرای مبــارزه 
ــتم و  ــکال س ــه ی  اش ــت از هم ــرار اس ــه ق ــارزه ای ک ــازند. مب ــطین بس ــرای آزادی فلس ب
همــه ی  گروه هــای تحــت ســتم ســخن بگویــد. قــرار دادن آگاهانــه ی  گفتمــان فمینیســتی 
ــرای همــه را می دهــد.  ۱4 ــر ب ــد جامعــه ای آزاد و براب ــارزه ی رهایــی کــه نوی در مســیر مب
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»آزادی، انقالب، فمینیسم«
تارا مظفری

از مــاه اکتبــر موجــی از اعتراضــات ضــد دولتــی، عــراق را فــرا گرفتــه اســت. در ایــن 
اعتراضــات اخیــر کــه نمایان گــر وضعیــت فعلــی جامعــه ی عــراق اســت بــر عکــس یــک 
ــی روز  ــا زن عراق ــد. صده ــا می کنن ــدی ایف ــی کلی ــان نقش ــاالر، زن ــنتی مردس ــور س کش
ــا تفکیــک جنســیتی در تظاهــرات ضــد دولتــی در  پنــج شــنبه ۱3 فوریــه، در مخالفــت ب
ــرات آن  ــن تظاهــرات و تاثی ــد. ای ــی کردن ــا پرچــم و گل ســرخ راهپیمای مرکــز بغــداد ب
ــد، هویــت ملــی خــود را  ــد یــک اجتمــاع ایجــاد کنن ــان بتوانن ــا زن باعــث شــده اســت ت
ــد: ــا هــم شــعار می دادن ــاره تاریــخ خــود را بنویســند. آن هــا یکصــدا ب ــد و دوب پــس گیرن

» انقاب نام من است، سکوت مرد شرم واقعی است.«
» آزادی، انقاب، فمینیسم.«
» توقف تبعیض علیه زنان.«

» پایان جدایی جنسیتی.«
» زنان انقاب هستند، نه دستگاه تناسلی.«

ــور  ــه منظ ــن ب ــه مبارزی ــتیم ک ــت هس ــن واقعی ــاهد ای ــارزات ش ــن مب ــا در ای ــال م ح
دســتیابی بــه یــک هــدف مشــترک بــا هــم همــکاری می کننــد و در میدان هــای اعتــراض 
هنجارهــای جنســیتی اشــتباه را می شــکنند. آن هــا در کنــار هــم، بــازو بــه بــازو، دســت های 
یکدیگــر را می گیرنــد و متحــد می شــوند. علی رغــم اینکــه تمــاس بدنــی میــان زن و مــرد 
در فضاهــای عمومــی تابــو اســت )عمدتــا ایــن مبــارزات در مناطــق مســلمان شــیعه نشــین 
ــن یــک دســتاورد اجتماعــی مهــم اســت آن هــم در جامعــه ای ســنتی  عــراق اســت(. ای
ــرد  ــد. معترضــان م ــت می کنن ــم فعالی ــا ه ــدرت ب ــه ن ــردان ب ــان و م ــراق کــه زن ــد ع مانن
ــی  ــان از انســجام در راهپیمای ــر خطــرات و اطمین ــرای حفاظــت از حلقــه اصلــی در براب ب
میــان زنــان معتــرض حلقــه  زده انــد. هنــگام راهپیمایــی دســت معترضــان پاکاردهایــی بــه 
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ــد:  ــاب می ده ــان را بازت ــات آن ــه مطالب ــورد ک ــم می خ چش
» جهان به انقابی به رهبری زنان نیاز دارد.«

» با انقاب به خانه هایمان باز می گردیم.«
» ما وطن هستیم، شما که هستید؟!«

» متحد ایستاده ایم، تقسیم شویم سقوط می کنیم.«
» 3 چیز زیبا در بغداد: چشمان زیبا، رژ لب و انقاب.«

ــر در طبقــه  ــا خواســتار تغیی ــی م ــن راهپیمای ــد: »در ای ــان معتــرض می گوی یکــی از زن
سیاســی فاســد، متوقــف کــردن حضــور دولت هــای خارجــی مداخله گــر در کشــورمان 
ــان دانشــجو  ــن هســتیم.« یکــی دیگــر از زن ــان معترضی ــه حمایــت از قات ــان دادن ب و پای
می گویــد: »بــا ایــن راهپیمایــی بــه رهبــری زنــان، همــه تابوهــا را زیــر پــا گذاشــتیم. علیــه 
همــان کســانی کــه می خواهنــد انقــاب را بدزدنــد، علیــه کســانی کــه از زنــان خواســتند 

تــا در خانــه بماننــد و بــه میدان هــای مبــارزه و اعتــراض نیاینــد، شــعار دادیــم.«
امــا چــه چیــزی زنــان عراقــی را این بــار بــه خیابان هــا کشــید تــا دوش بــه دوش مــردان 

شــعار دهنــد و ســال ها تبعیــض جنســیتی را فریــاد زننــد؟ 
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پــس از بــه قــدرت رســیدن ژنــرال عبدالکریــم قاســم، در ســال ۱۹۵۸، زنــان توانســتند 
برخــی از حقوقشــان را تامیــن کننــد لــذا در ســال ۱۹۵۹، قانــون جدیــدی بــه اســم »وضعیت 
شــخصی« تصویــب شــد. ایــن قانــون دارای ۹ فصــل بــا حقــوق و تبصره هایــی مترقــی بــرای 
زنــان چــون: حقــوق ازدواج، حقــوق زناشــویی، طــاق، وراثــت و...اســت. بــه عنــوان مثــال 
در فصــل اول-ازدواج-بخــش۱ در شــماره ی 4 اینگونــه آمــده اســت: ازدواج بــا بیــش از 
ــا دو شــرط: ۱- شــوهر ظرفیــت  ــا اجــازه قاضــی آن هــم ب یــک زن مجــاز نیســت مگــر ب
مالــی بــرای تامییــن بیــش از یــک همســر را داشــته باشــد. 2- عاقــه مشــروع وجــود داشــته 

باشــد.
یــا در شــماره ی ۵: هــر شــخصی کــه بــا بیــش از یــک همســر عقــد نــکاه منعقــد کنــد بــه 
بیــش از یــک ســال حبــس یــا جریمــه ای بیــش از صــد دینــار یــا هــر دو محکــوم می شــود.

شــاید ایــن قوانیــن در ســال 2۰2۰ آنچنــان هــم مترقــی بــه نظــر نیاینــد، امــا بــرای زنــان 
ــال  ــن ح ــا ای ــا ب ــی داد. ام ــدن را م ــنیده ش ــدن و ش ــده ش ــق دی ــال ۱۹۵۹ ح ــی در س عراق
ــرای  ــه ای ب ــه ضمانت نام ــراق هیچ گون ــدار کشــوری چــون ع ــت ناپای ــه وضعی ــا توجــه ب ب

ــدارد. قوانیــن وجــود ن
در ســال ۱۹۶3، ژنــرال قاســم توســط رفیــق خــود، عبداســام عــارف بــا کمــک حــزب 
بعــث ســرنگون و کشــته شــد. بعــد از آن عــارف بــود کــه بــه قــدرت رســید و قانــون مترقی 
»وضعیــت شــخصی« قاســم را ملغــی کــرد. امــا در ســال ۱۹۶۸، حــزب بعــث خــود قــدرت 
ــث  ــزب بع ــط ح ــال ۱۹7۰ توس ــراق در س ــرای ع ــی ب ــون اساس ــت. قان ــت گرف ــه دس را ب
ــی  ــن حقوق ــوع اعــام می کــرد و همچنی ــض جنســیتی را ممن وضــع شــد کــه در آن تبعی
ــرای  ــث ب ــزب بع ــه ح ــا در ادام ــت. ام ــز در برداش ــتغال را نی ــوزش و اش ــای آم در زمینه ه
تقویــت سکوالریســم و جلــب حمایــت از زنــان، در 4 مــارس ۱۹۶۹ »فدراســیون عمومــی 
زنــان عراقــی«۱  را تاســیس کــرد. ایــن ســازمان پــس از ســال ها تنهــا ســازمان رســمی زنــان 

بــود و الگویــی بــرای جهــان عــرب شــد.
ایــن فدراســیون زنــان کــه توســط رژیــم حــزب بعــث تامیــن مالــی و پشــتیبانی می شــد، 
ــاد  ــن ایج ــزب و همچنی ــوژی ح ــی و ایدئول ــول انقاب ــج اص ــرای تروی ــزاری ب ــتر اب بیش
وحــدت ملــی میــان اعــراب در برابــر صهیونیســم و امپریالیســم بــود. ایــن ســازمان در هــر 
ــای  ــج برنامه ه ــر تروی ــاوه ب ــه ع ــت ک ــعبه ای داش ــتایی ش ــق روس ــتان و مناط ــه، اس محل
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ــی در  ــد، کارگاه هــای رانندگــی و کاس های ــم مرکــز ســوادآموزی افتتحــاح کردن رژی
هــر زمینــه برگــزار کردنــد تــا بــه زنــان در پیــدا کــردن اســتقال بیشــتر کمــک کنــد تــا 
ــود کــه  توانایــی حمایــت از خــود و خانواده هایشــان را داشــته باشــند. در همیــن زمــان ب
ــا  ــت. ت ــت شــکل گرف ــت دول ــرای ســوادآموزی تحــت حمای ــز ب ــی موفقیت آمی مبارزات
ــای بی ســوادی در  ــن نرخ ه ــه یکــی از پایین تری ــا ب ــراق کمــک کــرد ت ــه ع آنجــا کــه ب

منطقــه برســد.
ــان عراقــی در ســال  ــم یعنــی صــدام حســین، زن ــد رژی ســرانجام تحــت رهبــری جدی
۱۹۸۰ حــق رای کســب کردنــد. امــا ســیاهی...جنگ ایران-عــراق کــه از ســال  ۱۹۸۰ تــا 
۱۹۸۸ رخ داد، تاثیــرات زیــادی بــر وضعیــت زنــان در عــراق گذاشــت. دولــت در ابتــدای 
جنــگ بســیار تــاش  می کــرد تــا بــا ارائه هــای بســته های حمایتــی بــه خانواده هــا-

زنــان و کــودکان- کــه شــامل مبلغــی پــول یــا ادامــه ی حقــوق شــوهر، تامیــن وســایل و 
شــهریه ی مــدارس و دانشــگاه های یتیمــان مقــداری از ضــرر ناشــی از جنــگ را جبــران 
ــد و  ــم ش ــت های رژی ــر سیاس ــث تغیی ــگ باع ــیب های جن ــه آس ــن هم ــا ای ــا ب ــد. ام کن
جامعــه ای محافظــه  کارتــر ایجــاد کــرد. بــه عنــوان مثــال رژیــم بــه جــای ادامــه حمایــت 
ــی  ــای مال ــه ی پاداش ه ــل ســال ۱۹۸۰ ســعی در ارائ ــگ، در اوای ــدگان جن از آســیب دی
ــران  ــرای جب ــد آن هــم ب ــرخ زاد و ول ــرای تشــویق ن و سیاســت های مرخصــی زایمــان ب
ــاس  ــبک لب ــا س ــان دوران آن ه ــرد. در هم ــتفاده ک ــی اس ــگان جنگ ــان باخت ــارت ج خس
پوشــیدن را هــم بــرای زنــان تغییــر دادنــد و ممنوعیــت پوشــیدن دامــن را وضــع کردنــد. 
در تمامــی اماکــن زنــان بایــد توســط مــردان همراهــی می شــدند، تــا اواســط دهــه ۱۹7۰ 
زنانــی هــم بودنــد کــه ســعی میکردنــد در رویدادهــا و اجتماعــات بــدون همراهــی مــردی 

شــرکت کننــد.
در همیــن بیــن رژیــم بــه دلیــل کمبــود نیــروی انســانی بــه زنــان روی آورد. نــه بــه دلیــل 
ــا حضورشــان  ــا ب ــگ ت ــروی کار ناشــی از جن ــود نی ــل کمب ــه دلی ــا بلکــه ب ــی آن ه توانای
جایگاه هــای کاری مردانــه را از دولــت گرفتــه تــا مــدارس، دانشــگاه ها، مــزارع و 
ــا  ــر ب ــا حقــوق براب ــه حتــی ب کارخانه هــا کــه خالــی مانــده بودنــد را پــر کننــد. آن هــم ن
ــون  ــال ۱۹۹۰ قان ــدند. در س ــته می ش ــال کار بازنشس ــد از ۱۵ س ــد بع ــا بای ــردان، آن ه م
اساســی جدیــد بنــد عــدم تبعیــض جنســیتی حفــظ کــرد امــا بــا گذشــت ســال ها، دولــت 
ــررات  ــو مق ــه لغ ــرد، از جمل ــوم می ک ــان را محک ــوق زن ــی حق ــاد تغییرات ــا ایج ــدام ب م
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ــم و  ــن حک ــو ای ــت شــخصی ســال ۱۹۵۹«. لغ ــون »وضعی ــا قان ــد ی ــو ک ــون لغ خاصــی چ
ایــن تغییــرات کــه انقیــاد زنــان را در پــی داشــت بــه مــردان ایــن امــکان را داد کــه بــدون 
رضایــت همســر تعــدد زوجیــن داشــته باشــند و بــرای مردانــی کــه مرتکــب جرائم ناموســی 

ــد.  ــل می ش ــازات قائ ــف در مج ــد تخفی ــده بودن ش
ــرات  ــل هــم تاثی در ادامــه ی وضعیــت پســا جنــگ در عــراق، تحریم هــای ســازمان مل
ــت. در  ــه گذاش ــت و تغذی ــان، بهداش ــت زن ــه وضعی ــراق از جمل ــه ی ع ــر جامع ــی ب مخرب
دفاتــر دولتــی، ادارات و بخــش خصوصــی تبعیــض شــدید جنســیتی دیــده می شــد. زنــان 
دانش آمــوز و دانشــجو از تعرض هــای جنســی، آزار و اذیــت و...رنــج می بردنــد. بســیاری 
ــه  ــرای تامیــن هزینه هــای مالــی یــا جبــران خســارت های مالیشــان دســت ب از خانواده هــا ب
ــورم و فشــار اقتصــادی، شــکاف  ــد و ت ــران و خواهــران جــوان خــود می زدن فــروش دخت

طبقاتی-اجتماعــی را تشــدید کــرد و فســاد دولــت را فــرا گرفــت.
ــه عــراق در ســال 2۰۰3، تهاجــم و هــرج ومــرج کل کشــور  ــه  آمریــکا ب پــس از حمل
ــن  ــرای قوانی ــه اج ــد ب ــه برس ــت چ ــی نداش ــچ معنای ــون هی ــر قان ــت و دیگ ــرا گرف را ف
حمایتــی از زنــان. بــا ایــن وجــود بــاز هــم طــی مبارزاتــی مدافعــان حقــوق زنــان توانســتند 
بــه موفقیت هایــی بــرای کــم کــردن فشــارهای تبعیــض جنســیتی برســند. در ســال 2۰۰4، 
مدافعــان حقــوق زنــان توانســتند ســهمیه ی 2۵ درصــدی بــرای حضــور در پارلمــان بگیرنــد. 
آن هــا حضورشــان متمرکــز بــر دو مســئله کردنــد: برگشــت قانــون »وضعیــت شــخصی« و 

»شــریعت«.
ــور اجــازه ای  ــن کش ــرد ســاالر ای ــن م ــام قوانی ــد تم ــر چن ــود. ه ــی ب ــن شــروع خوب ای
بــرای ایجــاد تغییــر بــه آنهــا نمــی داد و فشــار بــر آن هــا چنــد برابــر بــود. امــا حتــی همیــن 
قانــون اساســی کــه پیــش روی مــا اســت، از همــان ابتــدا وضعیــت و زبــان مبهمــی نســبت 
بــه زنــان دارد. در مقدمــه اش ایــن چنیــن آمــده اســت: »مــا مــردم عراق...مصمــم هســتیم...

بــه زنــان و حقــوق آن هــا توجــه کنیــم.« ایــن عبــارت »توجــه بــه« دولــت را ملــزم بــه تضمین 
حقــوق زنــان نمی کنــد. همیــن ادبیــات باعــث می شــود دولــت در مقابــل زنــان و وظایفــش 
نســبت بــه زنــان بهانــه ای داشــته باشــد تــا بگویــد »بــه حقــوق زنــان توجــه کــرده اســت«. 
حتــی اگــر میــزان بی ســوادی از 23 درصــد در ســال 2۰۰3 بــه ۶۵ درصــد در ســال 2۰۰4 

افزایــش یابــد. 
ــگ،  ــت، رن ــت، ملی ــل جنســیت، قومی ــه دلی ــا ب ــد: »عراقی ه ــون اساســی می گوی ــا قان ی
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ــت. در  ــی نیس ــری کاف ــی از براب ــن بازنمای ــا چنی ــتند«. ام ــر هس ــم براب ــا ه ــب و... ب مذه
ــان  ــن زن ــکار بی ــری آش ــی از نابراب ــان حاک ــان زن ــوادی می ــزان بی س ــن می ــت همی حقیق
و مــردان در ســطح تحصیــات اســت کــه در ادامــه باعــث می شــود زنانــی کــه فرصــت 

ــرای کار نداشــته باشــند.  ــری هــم ب ــد، فرصــت براب ــل ندارن ــرای تحصی ــر ب براب
قانــون اساســی همیــن طــور حــق نامــزدی بــرای زنــان  در انتخابــات و حــق رای دادن 
ــد  ــا 2۵ درص ــان تنه ــور آن ــهمیه حض ــال س ــن ح ــا ای ــد. ب ــن می کن ــان تضمی ــرای زن را ب
اســت. امــا حتــی اگــر زنــان وارد پارلمــان هــم شــوند نمی تواننــد قوانینــی بــرای حقــوق 
ــاندن  ــب رس ــه تصوی ــعی در ب ــان س ــو پارلم ــان عض ــد. زن ــب کنن ــان تصوی ــع زن و مناف
ــان از  ــراق، زن ــتند. آری در ع ــی« داش ــواده عراق ــون »خان ــب قان ــریعت و تخری ــون ش قان
قانــون »رای دهــی خانوادگــی« رنــج می برنــد یعنــی وقتــی کــه رئیــس خانــواده کــه مــرد 
ــواده  ــد کل خان ــی رای بده ــه قانون ــا چ ــی ی ــه کس ــه چ ــه ب ــرد ک ــم می گی ــت تصمی اس
نیــز بایــد بــه همــان انتخــاب رای دهنــد. بنابرایــن زنــان لزومــا بــه نماینــده  یــا قانونــی کــه 
مدافعشــان باشــد رای نمی دهنــد. بــا تمــام این هــا زنــان در عــراق از همــه ســو تحــت فشــار 
تبعیض هــای جنســیتی هســتند. چــه در قوانیــن مکتــوب، چــه در قوانیــن نامکتــوب کــه در 
ــان را تضمیــن می کنــد؟ چــه  عــرف جامعــه اجــرا می شــوند. امــا چــه چیــزی حقــوق زن
ــوره  ــارزات »ث ــه مب ــده خواهــد کــرد و چــه می شــود کــه ب ــان را زن ــوق آن ــی حق حرکت

ــد؟  ــرین« می پیوندن تش
خواســتار  آمده انــد  خیابان هــا  بــه  اکتبــر  اول  از  تقریبــا  کــه  عراقــی  معترضیــن 
اصاحــات اساســی در سیســتم سیاســی کشــور آن هــم بــرای یــک زندگــی بهتــر و برابــر 
ــی را در  ــای عموم ــیاری از فضاه ــان بس ــه مبارزاتش ــش روی  و ادام ــا پی ــا ب ــتند. آن ه هس
ــن  ــته در ای ــز پیوس ــان نی ــد. زن ــرده ان ــغال2  ک ــراق را اش ــزی ع ــی و مرک ــهرهای جنوب ش
اعتراضــات کنــار مــردان و بــرادران خــود بــوده انــد. در مبــارزات عــراق )انقــاب اکتبــر- 
ــود. فرمــی کــه متشــکل از  ــن رخــداد ب ــرم ای ــه شــکل و ف ــن نکت ــوره تشــرین( مهمتری ث
مواجــه ی مســتقیم نیروهــای مبــارز در میــدان و خیابــان و قرارگیــری آن هــا در مناســباتی 

2  آن ها خیابان راشد، خیابان رشید که بلواری کلیدی در امتداد دجله است، پل احرار که یکی از ۴ پل اسرتاتژیک است که 

مرکز تجاری بغداد را به منطقه سبز وصل می کند، تونل سعدون، برج التحریر و...را اشغال کرده اند و در آن ها برای حفظ 

مبارزات و ادامه آن چادر برپا کرده اند. در این مناطق ساختامن های دولتی و سفارتخانه های خارجی  مستقر هستند و 

مبارزان را به قلب مقرهای دولتی در بغداد متصل می کند. اشغال این مناطق مسئوالن و کارشان را تحت تاثر این موج 

اعرتاضی قرار می دهد.
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تــازه بــود. ایــن شــکل از مواجــه و عمــل اجتماعــی کــه در قالــب مبــارزه تجلــی می یافــت، 
ــه وجــود آمــدن مناســباتی جدیــد میــان ســوژه های فعــال و نیروهــای حاضــر در  باعــث ب
میــدان شــد. مناســباتی کــه در چارچــوب ســنتی و عــرف جامعــه کنونــی و مبــارز عــراق 
ــدی از مطــرح شــدن  ــی باعــث شــد شــکل جدی ــن تغییرات ــی نداشــت. چنی دیگــر مفهوم
خواســت ها در ایــن مناســبات و مبــارزات ایجــاد شــود. نــوع و شــیوه مبــارزات عــراق بــه 
ــا حکومت هــای داخلــی  ــدو امــر ابتــدا موضــع گیــری ای در نســبت ب میانجــی اینکــه در ب
و در قــدم بعــدی بــا حکومت هــای خارجــی و مداخله گــر داشــت و همچنیــن چــون 
ــود  ــتر ب ــک بس ــخص در ی ــت های مش ــا خواس ــارز ب ــای مب ــتن نیروه ــرای پیوس ــی ب محل
ــی ای در  ــن شــرایط خــاص و مترق ــدن شــرایطی خــاص شــد. چنی ــه وجــود آم موجــب ب
ــه شــکل  ــار ب ــن ب ــه ای ــان ن ــات زن ــارزات باعــث می شــد کــه خواســت ها و مطالب ــن مب ای
ــه شــکل عینــی در نحــوه عمــل و مبــارزات آن هــا  شــعارها و گزاره هایــی صــرف بلکــه ب
تجلــی یابــد و بالعکــس ایــن شــعارها بودنــد کــه این بــار از مبــارزات تاثیــر گرفتنــد. دیگــر 
ــه  ــان در شــعار و حــرف خاصــه نمی شــد بلکــه در نحــوه ی ب ــارزات زن ــل گذشــته مب مث
میــدان آمــدن آن هــا و حضورشــان در خــط مقــدم و بطــن مبــارزه باعــث شــد کــه دیگــر 
تفکیکــی میــان زن و مــرد در مقولــه ی انقــاب مطــرح نباشــد. زنــان دوش بــه دوش مــردان 
در خــط مقــدم مبــارزه می کردنــد و در صــف نخســت، بــازو بــه بــازو بــا برادرانشــان شــعار 
ــه  ــردان همان طــور کــه گفت ــار م ــان در کن ــارزه زن ــن شــکل از مب ــی ای ــد و... تجل می دادن

ــت. ــوان یاف شــد حــال در شــعارها هــم می ت
بســتری کــه مبــارزات اکتبــر عــراق بــه وجــود آورد باعــث شــد کــه نیروهــای متفاوتــی 
ــان، آن هــم علیــه نیروهــای دولتــی داخلــی  در مبــارزه مســتقیم کنــار هــم، در کــف خیاب
و خارجــی شــرکت کننــد. ایــن شــکل از مبــارزه ی رو در رو در خیابــان باعــث شــد کــه 
منافــع گروه هــای متفــاوت بــه هــم گــره بخورنــد یعنــی دیگــر مســئله ی زنــان صرفــا مســئله 
زنــان نبــود بلکــه مســئله ی جریانــی شــده بــود کــه از پــس مبــارزات اکتبــر بیــرون می آمــد 
و بدیــن ترتیــب مســئله ی زنــان دیگــر صرفــا در ســطح احقــاق حقــوق نبــود بلکــه زنــان بــه 
عنــوان نیروهــای مبــارز در صــف نخســت در کنــار مــردان قــرار می گرفتنــد و بــه همیــن 
ــدی صــدر موضــع  ــر ســخنان مقت ــز در براب ــردان نی ــان، بلکــه م ــا زن ــه صرف ــل اســت ن دلی
گیــری می کننــد. زیــرا حملــه صــدر نــه تنهــا بــه زنــان بلکــه بــه یــک طیــف از گروه هــای 
ــه  ــن شــکلی از مداخل ــن چنی ــارزه ای ــرای مب ــی ب ــن فضای ــود. چنی ــرای انقــاب ب ــارز ب مب
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ــات مشــخص و مخصــوص  ــورد مطالب ــان در م ــم ایجــاب می کــرد کــه زن مســتقیم را ه
ــه ســخنان فــردی چــون  ــه آن چنــان وحــدت و قدرتــی برســند کــه نســبت ب خودشــان ب

صــدر و هماننــد او تجمعــی در کنــار و بــا حمایــت مــردان برگــزار کننــد.

ــرای  ــاص ب ــور خ ــه ط ــوردی ب ــه ای ۱۸ م ــه بیانی ــنبه ۹ فوری ــدر، روز یکش ــدی ص مقت
ــان و مــردان حاضــر در اعتراضــات اخطــار داد و  ــه زن معترضیــن صــادر کــرد و در آن ب
خواســتار جدایــی جنســیتی در ایــن اعتراضــات شــد. ایــن منشــور ۱۸ مــوردی بــرای تنظیم 
پارامترهــای اجتماعی-اســامی در اعتراضــات طراحــی شــده بــود. صــدر در ایــن منشــور 
ــر  ــد و دیگ ــرار گیرن ــه ق ــورد توج ــتر م ــی بیش ــول مذهبی-اجتماع ــد اص ــود: بای ــه ب گفت
نبایــد چنیــن پیوندهایــی میــان معترضــان زن و مــرد صــورت بگیــرد. صــدر در واکنــش 
ــن  ــان معترضی ــه می ــت ک ــن نوش ــن چنی ــرش ای ــه ی توییت ــان در صفح ــی زن ــه راهپیمای ب
ــه  ــی رواج دارد«. در ادام ــی و بی ایمان ــتی، هرزگ ــی، مس ــدی، بی اخاق ــی، بی قی »برهنگ
گفتــه بــود: مــا امــروز متعهــد شــده ایم کــه عــراق را ماننــد قندهــار دارای افراطــی گرایــی 
مذهبــی نشــان دهیــم، نــه مثــل شــیکاگو، آزادی بــرای انحطــاط اخاقــی، همجنس گرایــی 

ــاق.« ــرزه و بی اخ ــراد ه ــرای اف ب
ــن  ــل ای ــدم تحم ــان و ع ــکوت زن ــال ها س ــدن س ــته ش ــث شکس ــخنان باع ــن س همی
رنج هــای ناشــی از تبعیــض هــای جنســیتی شــد. آن هــا نیــز راهپیمایــی در روز پنج شــنبه 
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۱3 فوریــه کــه واکنشــی نســبت بــه اظهــارات صدربــود برپــا کردنــد، وحدتــی میــان تمــام 
زنــان بــرای نشــان دادن حضورشــان در کنــار مــردان ایجــاد کردنــد کــه از تونــل ســعدون 
بغــداد شــروع شــد و در میــدان التحریــر هــم بــه اتمــام می رســید. آن هــا کنــار هــم جمــع 
شــدند تــا حقــوق و جنســیت حــذف شــده ی خــود را از تاریــخ ایــن کشــور پــس بگیرنــد 
و همچنیــن خواســتار تصویــب قانونــی جدیــد بــرای ممنوعیــت اجــرای »الناهــو و الفصلیــه«   

شــدند.3
یکــی از بــرادران معتــرض می گویــد: »از 2 اکتبــر، مــا شــاهد حضــور زنــان در خیابان هــا 
هســتیم، آمدنــد تــا بــرای بــرادران هــم رزمشــان حلقــه حمایتــی ایجــاد کننــد، در طــول ایــن 
ــت را  ــام داده اس ــه او انج ــدای او و آنچ ــش، ص ــا زن و نقش ــه م ــروز ۱3 فوری ــدت و ام م

دیدیــم.«
مــرد دیگــری می گویــد: »مــا عــاوه بــر اصاحــات سیاســی، خواســتار قوانینــی بــر پایــه 

برابــری میــان زن و مــرد هســتیم.«
ــن  ــه و وط ــن جامع ــی از ای ــا بخش ــد: »م ــن می گوی ــن چنی ــا ای ــری ام ــوز دخت دانش آم
هســتیم. بخشــی کــه بــه دلیــل آوارگــی آســیب دیــده اســت، مــا قربانــی قوانیــن ضــد زن، 

جنــگ و داعــش هســتیم.«
خانم آراجی، روزنامه نگار و وباگ نویس 3۰ ساله عراقی: 

ــم.  ــی اســت کــه در آن احســاس خوشــبختی می کن ــارزات جای ــن مب ــدم ای » خــط مق
اینجــا جایــی اســت کــه مــن بــه آن تعلــق دارم. در خــط مقــدم وظایــف شــامل: شــیفت های 
ــی  ــواد غذای ــی، عرضــه ی م ــل نیروهــای امنیت ــرای حفاظــت از معترضــان مقاب چرخشــی ب
ــن  ــی بی ــچ تفاوت ــود. هی ــان و... می ش ــم رزم ــه ه ــرم ب ــاس گ ــش آب و لب ــی، پخ و داروی
ــزه و  ــاد انگی ــتیبانی، ایج ــت پش ــر دو در جه ــدارد، ه ــود ن ــدم وج ــط مق ــرد در خ زن وم
محافظــت از یکدیگــر مقابــل نیروهــای امنیتــی هســتیم. حتــی عــاوه بــر تمــام ایــن 
ــک  ــی ی ــد: وقت ــش دارن ــح و آرامــش جنب ــی را در حفــظ صل ــان نقــش اصل ــا، زن نقش ه
ــه  ــد ک ــادآوری می کن ــران ی ــه دیگ ــود و ب ــنیده می ش ــخنانش ش ــد، س ــت می کن زن صحب
در مقابــل نیروهــای امنیتــی نبایــد از شــیوه های کشــنده و خشــن اســتفاده کننــد. مــن حتــی 

3  الناهو: به معنای »ممنوعیت« که به زنان در جوامع قبیله ایی تعلق می گیرد و درباره ممناعت از ازدواج زنان 

با کسی در خارج قبله است. قانون ازدواج درون قبلیه ای است و الفصلیه: ازدواج زنی برای توقف خون ریزی 

دوباره به عنوان جربان خسارت خانواده یا قبلیه خسارت دیده است.
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ــراض  ــک اعت ــا در ی ــد چــون م ــم ســنگی هــم در دســت نگیرن ــا می گوی ــه آن ه خــود ب
ــم.« ــه دهی ــد آن را ادام ــه، بای ــتیم و بل ــالمت آمیز هس مس

او قبــل از ناپدیــد شــدنش در پشــت ســنگری از جنــس بلــوک ســیمانی در نزدیکــی 
ــرای یــک هــدف، آن هــم  پــل احــرار گفــت: »اگــر مــن در اینجــا بمیــرم، زندگــی ام ب

بــرای کشــورم فــدا کــرده ام.«
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درباره ی اکوفمینیسم

بــا شــروع جــدی بحران هــای محیــط زیســتی از زمــان انقــاب صنعتــی تــا کنــون و بــاال 
ــن  ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــدا کــردن راه حل ــر پی ــا در ســال های اخی ــن بحران ه ــن ای گرفت
رونــد دغدغــه ی فعالیــن ایــن حــوزه شــده اســت . برخــی افــراد هــم بــه عنــوان فمینیســت 
در ایــن حــوزه بــا دغدغه هــا و ادلــه ی خــود وارد شــدند و در کنــار باقــی اکولوژیســت ها 
ــارزه ایســتادند. ابتــدای شــکل گیری بخشــی از  ــه مب ــر ب ــرای داشــتن محیــط زیســتی بهت ب
ایــن نظریــات ذیــل ایــده ی اکوفمینیســم بــه نگرانی هــای فمینیســت ها از افزایــش جمعیــت 
و تأثیراتــش بــر محیــط زیســت برمی گــردد؛ در نتیجــه بــا توجــه بــه نداشــتن حــق پایــان بــه 
بــاروری، ایــده ی به دســت آوردن ایــن حــق کــه فایــده ای دو جانبــه هــم بــرای زنــان بــرای 
بدســت آوردن حــق کنتــرل بــاروری و هــم تأثیــرش بــر وضعیــت محیــط زیســت مطــرح 

شــد، بــه ایــن شــکل طــرح اولیــه ی اکوفمینیســم توســط فرانســوا دبــوون پی ریــزی شــد.  
  اهداف اکوفمینیسم را میتوان به اختصار بر سه مورد معرفی کرد :

۱- ارتبــاط بیــن زنــان و طبیعــت؛ 2-  ارتبــاط بیــن ســلطه بــر زن و ســلطه بــر طبیعــت؛ 
3- نقــش موثــر زنــان در کنتــرل و حــل مشــکات اکولوژیــک.۱

ــوان  ــه عن ــه ب ــه ک ــن زن و آنچ ــه بی ــت ک ــن اس ــت ها ای ــتدالل اکوفمینیس ــع اس  درواق
ــاالر  ــرد س ــتم م ــه از سیس ــابهات ک ــن تش ــود دارد و ای ــابهاتی وج ــیم تش ــت میشناس طبیع
وارد شــده اســت زمینــه ی اســتثمار زنــان و البتــه طبیعــت را بــه وجــود آورده اســت. ژانــت 
ــا  ــه ب ــردان همیش ــی م ــع غرب ــد: »در جوام ــور میگوی ــباهت ها اینط ــن ش ــاره ای ــل  درب بیه
معرفــی زنــان بــه عنــوان کســانی کــه بیــش از مــردان بــه طبیعــت نزدیک ترنــد تسلطتشــان 
را بــر طبیعــت توجیــه کرده انــد مــردان بــه گونــه ای ایدئولوژیــک زنــان را فاقــد انســانیت 

و تعقــل و آشــفته تر و عاطفی تــر و حتــی اشــک آلوده تــر و ناپاک تــر خوانده انــد«.2

1 هنشال، ۱۳۸۵

2 بیهل، ۱۹۹۸
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ــان و همچیــن  ــه بندکشــیدن بــدن و زایندگــی زن ــه زعــم اکوفمینیســت ها بیــن میــل ب ب
ــاره ی زمــان شــکل گیری  ــان و زمیــن منطقــی مشــترک وجــود دارد. درب بهــره وری از زن
ــدارد امــا بخشــی از فمنیســت ها ریشــه ی آن را در  ایــن تفکــرات اجمــاع نظــری وجــود ن
ــن  ــش روش ــتی در جنب ــم مکانیس ــش عل ــد از »پیدای ــه بع ــر آن را ب ــی دیگ ــتان و برخ باس

ــد.3 ــل آن« می دانن ــی و ماقب اندیش
ــباهت ها در  ــن ش ــاس ای ــرش اس ــا پذی ــه ب ــن نحل ــین های ای ــی تئوریس ــه برخ در ادام
ــه ی  ــه در مرحل ــکل ک ــن ش ــه ای ــد؛ ب ــتی برآمدن ــط زیس ــای محی ــا بحران ه ــارزه ب ــی مب پ
ــتند  ــی هس ــای متفاوت ــدام دارای ویژگی ه ــر ک ــردان ه ــان و م ــه زن ــد ک ــی پذیرفتن ابتدای
ــی،  ــد زایندگ ــت، مانن ــر اس ــت نزدیک ت ــه طبیع ــان ب ــای زن ــی ه ــه ویژگ ــی ک و از آنجای
ــه ی  ــته و دغدغ ــتری داش ــی بیش ــت نزدیک ــه طبیع ــه ذات ب ــان ب ــت ، زن ــرورش و مراقب پ
ــر  ــه ب ــان ک ــد ذات گرای ــکل گیری عقای ــت. ش ــد داش ــت خواهن ــتری از طبیع ــت بیش مراقب
ــد در  ــاره می کنن ــی اش ــه و مادرانگ ــای زنان ــت و ویژگی ه ــه طبیع ــان ب ــزی زن ــق غری عش
میــان برخــی اکوفمینیســت ها رایــج شــد کــه همچنــان هــم دوام دارد و بعضــاً پروژه هایــی 
ــان و طبیعــت در  ــد زن ــات کنن ــن دســته اکوفمینیســت ها وجــود دارد کــه اثب از ســمت ای
رابطــه ای نســبت بــه هــم قــرار دارنــد کــه رابطــه ذاتــی اســت و فاکتــور آن جنســیت اســت، 
و میــان توجــه و مراقبــت زنــان از طبیعــت و جامعه پذیــری و تربیــت ارتباطــی قائــل نیســتند 
ــت.  ــث اس ــورد بح ــان م ــود دارد همچن ــی وج ــدی ذات ــت پیون ــان و طبیع ــن زن ــه بی . اینک
ــران  ــط و دیگ ــا محی ــاط ب ــا در ارتب ــی م ــر کنون ــد در عص ــر می رس ــه نظ ــور کل ب به ط
در ارتباطــات انتزاعــی و ســاختگی بســیاری قــرار داریــم و مســأله ی زنــان و طبیعــت هــم 
ــی  ــاره م ــن اش ــه ای ــی ب ــد، برخ ــن باش ــِی جاده هموارک ــای مصنوع ــه ه ــن رابط ــزو همی ج
کننــد کــه در بســیاری جوامــع بــا طبیعــت ارتبــاط احتــرام آمیــزی وجــود داشــته امــا ایــن 
ــترک  ــق مش ــک منط ــود ی ــه وج ــن نکت ــود و ای ــده نمی ش ــان دی ــا زن ــه ب ــرام در رابط احت
ــروه از  ــن گ ــد ای ــر می آی ــه نظ ــرد. ب ــوال می ب ــر س ــت را زی ــان و طبیع ــتثمار زن ــرای اس ب
ــا تأکیــد  فمینیســت ها، دســت در دســت مردســاالری )هرچنــد خــود منکــر آن هســتند( ب
ــا  ــت را ب ــط زیس ــت از محی ــد حفاظ ــت)!( قص ــه ی طبیع ــای زنان ــی و ویژگی ه ــر زنانگ ب

ــد. ــان)!( دارن ــر مشــارکت زن ــد ب تاکی
ســال های اخیــر هــم در پــی شــکل گیری جنبش هــای محیــط زیســتی شــاهد پــا گرفتــن 

3  پالم وود، ۱۹۸۶
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افــکار اکوفمینیســتی در ایــران بوده ایــم کــه در خــودآگاه بــودن آن بــا توجــه بــه وضعیــت 
کنونــی جامعــه جــای تردیــد اســت. در بیانــی دیگــر شــاید بتــوان گفــت پــا گرفتــن ایــن 
افــکار در جامعــه ی مذهبــِی مــرد ســاالر جــای تعجــب باقــی نگــذارد، چنان کــه هــم در 
مذهــب و هــم در سیســتم مردســاالِر حاکــم، نقــش مــادری و تربیــت و مراقبــت در هــم 
تنیده انــد و عاطفــی و غیرعقانــی بــودن زنــان همچنــان موضوعــی پذیرفته شــده اســت و 
همان گونــه کــه می بینــم سیاســت ها در راســتای تأکیــد بــر تفــاوت و جــدا انــگاری مــرد 
و زن ،حــذف هــر گونــه جنســیت مابیــن یــا فراتــر از آن هــا، انقیــاد بدن هــا و منــع حــق بــر 

مدیریــت ســازوکار بدن هــا اســت . 
ــن  ــرای فعالی ــی ب ــه جای ــت ک ــه ای اس ــه گون ــی ب ــای سیاس ــا فض ــر این ه ــاف ب مض
ــه  ــده اســت و اکوفمینیســم شــکلی از گفتمــان تبدیــل محدودیــت ب رادیــکال باقــی نمان
ــن و  ــر بنیادی ــی کــه تغیی ــط زیســتی ها ایجــاد کــرده و از آنجای ــان محی فرصــت را در می
مبــارزه بــا سیاســت گذاری هــای ســود محــور سیســتم  بــه ایــن آســانی ها نیســت دعــوت 

ــد .  ــان تری می نمای ــان راه آس ــی زن ــخصی زندگ ــاحت ش ــارزه در س ــه مب ب
ــای  ــادی از ســوی دیگــر رویکرده ــای زی ــه، واکنش ه ــن نحل ــد ای ــر روی عقای ــه ه ب
ــه طــرح دو  فمینیســتی و حتــی برخــی دیگــر از خــود اکوفمینیســت ها داشــته و بعضــی ب
پرســش پرداختنــد: ابتــدا اینکــه چطــور ویژگی هایــی را ذاتــاً زنانــه و یــا مردانــه تعریــف 
ــاالر  ــرد س ــام م ــیطره ی نظ ــا در س ــن ویژگی ه ــکل گیری ای ــه ش ــی ک ــد در حال می کنی

بــوده اســت ؟  
پرســش دوم بــه وجــه دیگــر ایــن داســتان می پــردازد کــه  اگــر منطــق برخــورد مشــابه 
ــی  ــه تضمین ــده، چ ــن دو ش ــتثمار ای ــث اس ــاالر باع ــام پدرس ــان در نظ ــت و زن ــن طبیع بی
ــان را وخیم تــر  ــر ایــن مشــابهت وضعیــت زن ــر ایــن وجــود دارد کــه صحــه گذاشــتن ب ب

نکنــد؟4
پــام وود در جــای دیگــر می گویــد : »در زرادخانــه ی محافظــه کاران، طبیعــت همیشــه 
ــان  سرجایشــان محســوب می شــود، بنابرایــن طبیعــی  ــرای نشــاندن زن ســاح عمــده ای ب
ــه طبیعــت بهــا  ــان ب ــه وابســتگی زن ــد ب ــد بای ــی کــه می گوی ــه نظرات اســت فمینیســت ها ب

داد بدگمــان باشــند«.۵

4 پالم وود، ۱۹۹۸

5 پیشین
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ــن   ــه رفت ــاره ی بی راه ــی درب ــده اند و گمانه زن ــرح ش ــتی ط ــه به درس ــش هایی ک پرس
برخــی اکوفمینیســت های فرهنگــی را بیــش از پیــش مطــرح می کنــد. امــا آیــا مردســاالری 
بــه خــودی خــود واژه ی دقیقــی بــرای توجیــه ســلطه ی اعمــال شــده بــر زنــان و یــا اســتثمار 

طبیعــت اســت؟ 
ــر آســیب های مضاعفــی اشــاره می کننــد کــه در صــورت  بخشــی از اکوفمینیســت ها ب
ــورت  ــه به ص ــد ک ــی می آی ــا زنان ــاورز ی ــان کش ــر زن ــر س ــت ب ــط زیس ــه محی ــیب ب آس
ــی  ــارات منطق ــن اش ــادی از ای ــش زی ــد . بخ ــت کار می کنن ــا طبیع ــاط ب ــتقیم در ارتب مس
ــه نقــل از رئیــس صنفــی کاران  ــد؛ ب ــن مســأله را هــم دی ــد ســوی دیگــر ای ــا بای اســت. ام
اســتان گیــان، زنــان در دو دســته ی کشــاورزان زمیــن دار و کارگــران روزمــزد کشــاورزی 
ــری  ــطح پایین ت ــوق س ــت حق ــت دریاف ــزد از جه ــران روزم ــه کارگ ــد ک ــت می کنن فعالی
ــادی از  ــش زی ــن بخ ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــت می کنن ــردان دریاف ــه م ــبت ب ــوق را نس از حق
ــا وجــود  ــا طبیعــت، بی مــزد و مواجــب اســت ب ــان ب فعالیت هــای کشــاورزی و ارتبــاط زن

ــد. ــد می کنن ــان تولی ــاورزی را زن ــوالت کش ــی از محص ــش مهم ــه بخ اینک
ایــن وضعیــت فقــط مربــوط بــه ایــران نیســت و در کشــورهایی ماننــد هند و کشــورهایی 
کــه بخــش مهمــی از نیــروی کار کشــاورزی را زنــان تشــکیل می دهنــد و نزدیــک بــه ۸۵ 
ــان حــدود ۱3 درصــد از  ــه کشــاورزی هســتند و از آن ــان روســتایی مشــغول ب درصــد زن
ــوق  ــا حق ــه ب ــوند ک ــوب می ش ــزد محس ــران روزم ــزو کارگ ــه ج ــد و بقی ــان زمین دارن آن
ناچیــزی کــه روز خــود را بــه پایــان ببرنــد کار می کننــد همیــن آمــار در شــهرهای متفــاوت 
می توانــد بــاز هــم رو بــه وخامــت بــرود، ایــن وضعیــت بــا کمــی تفــاوت در آمــار در اکثــر 

کشــورها حاکــم اســت .
واقعیــت ایــن اســت کــه اکوفمینیســم فرهنگــی کــه فقــط مســأله ي مردســاالری را مــورد 
توجــه قــرار می دهــد از بخــش مهمــی از اســتثمار زنــان غافــل مانــده اســت. پرداخــت بــه 
مســأله ي اســتثمار زن و طبیعــت ذیــل مردســاالری حــرف دقیقــی نیســت وقتــی کــه بــدون 
ــان و  ــه مســأله ی مالکیــت و کار بــدون مــزد وانباشــت ســرمایه توســط کار زن پرداختــن ب

بطــور کلــی شــیوه ی تولیــد ســرمایه داری باشــد. 
بــه  بــه فعالیت هــای محیــط زیســتی  و توجــه  ورود فمینیســت های سوسیالیســت 
بــه آســیب های  توجــه  و همچیــن  طبیعــت  از  انســان  و  انســان  از  انســان  بهــره وری 
ــه ی جنســیت ها وارد  ــان و بقی ــه زن ــل سیســتم ســرمایه دار مردســاالر ب بخصوصــی کــه ذی
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ــه ریشــه هــای  ــا توجــه ب ــع شــود . فمینیســم سوسیالیســت ب ــد واق ــد مفی می شــود می توان
ــتری در  ــوان بیش ــی ت ــی  و سیاس ــادی و اجتماع ــت اقتص ــه جه ــان ب ــتثمار زن ــتم و اس س

ــت . ــد داش ــده، خواه ــده ش ــر دی ــیب های کمت ــه آس ــیدن ب ــوح بخش وض
در جنبش هــای محیــط زیســتی سراســر جهــان معمــوالً بــا در نظــر نگرفتــن ریشــه هــای 
اصلــی مشــکات در نهایــت بــه تغییــر و سیاســت های رفرمیســتی و ترغیــب اشــخاص بــه 
ــع می شــوند، حــال  ــر قان ــه شــر کمت ــع ب ــد و درواق ــط زیســت بســنده می کنن حفــظ محی
ــوا و  ــی ه ــن و آلودگ ــره وری از زمی ــت به ــرمایه دارانه و وضعی ــم س ــروی نظ ــه پیش آنک
مســایل حــادی ناشــی از شــیوه ی تولیــد ســرمایه داری همچنــان پابرجاســت و بنظــر هــر چه 
ایــن شــیوه ی تولیــد و اســتثمار پــا برجــا بمانــد وضعیــت بغرنج تــر می شــود و جانــی بــرای 

طبیعــت و بــه طبــع جانــی بــرای انســان نخواهــد مانــد.
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مبارزه با »ستم بر زنان« اصیل و اویل است

شاهرخ زبردست

ــه چنــد دلیــل ســوزان ســانتاگ شــروع خوبــی اســت. در درازای ســال های فعالیــت  ب
»مدافــع آزادی«،  ایــن خوانده انــد:   بــه  نام هایــی شــبیه  بــا  را  او  بارهــا  طوالنــی اش 
»نویســنده ای متعهــد«، »هیــوال«، »معتــرض همیشــگی« و نام هــای عریــض و طویلــی 
ــد. او همــان کســی اســت کــه در  ــک ســتاره  می آین ــه کار ســاختن ی ــه بیشــتر ب کــه البت
نوشــته هایش دربــاره جنــگ ویتنــام نــژاد ســفید را ســرطان بشــریت خوانــد و بعدتــر از بــه 
کار بــردن اســتعاری کلمــه »ســرطان« عذرخواهــی کــرد و البتــه کســی بــود کــه کــه بعــد 
از حملــه ۱۱ ســپتامبر بــه آمریــکا جســارت آن را داشــت کــه ایــن حملــه را نــه »حملــه ای 
ــد.  ــکا« بدان ــای آزاد« بلکــه »نتیجــه ائتاف هــا و اقدامــات مشــخص آمری ــه دنی ــه ب بزدالن
البتــه کــه این گونــه برشــمردن ویژگی هایــی شــبیه بــه ایــن بیشــتر بــه کار یــک نویســنده 
و منتقــد نمی آیــد امــا همیــن  جمــات هــم تصویــری حداقلــی از چهــره همیشــه معتــرض 
ــد از  ــال بع ــل و ۱۵ س ــال قب ــک س ــدود ی ــه ح ــه از آن چ ــد ک ــاد می کنن ــانتاگ ایج س
مرگــش دربــاره او منتشــر شــد متعجــب شــویم: او در 2۵ ســالگی و ۸ ســال بعــد از ازدواج 
ــور شــده اســت  ــی مجب ــا فیلیــپ ریــف، جامعه شناس/روان شــناس آمریکای نافرجامــش ب
ــود  ــی کــه خــودش نوشــته ب ــوی کتاب ــت معن ــدش از حــق مالکی ــت فرزن در ازای حضان
صــرف نظــر کنــد و »فرویــد،  ذهــن اخاق گــرا« کــه ابتــدا بــا یــک خــط تشــکر ریــف در 
ابتــدای کتــاب از ســانتاگ منتشــر شــده بــود و بعدهــا همیــن متــن تشــکر هــم از ابتــدای 

کتــاب پــاک شــد حاصــل کار ســانتاگ بــوده اســت. 
بلــه، ســانتاگ شــروع خوبــی اســت. معتــرض همیشــگی بــه آمریــکا، بــه شــوروی، بــه 
ــا ایــن  ــا، بــه کامبــوج و بــه ســرکوب بــا همــه دغدغه هــای سیاســی و فرهنگــی اش ب کوب
ــن ســال پیــش صاحــب  ــا همی ــا یــک جامعه شــناس کــه ت ــد از ازدواج ب ــی بع ســابقه حت
ــان  ــت در ام ــی« اس ــی از »بردگ ــه صورت ــد از آن چ ــمرده می ش ــته برش ــر برجس ــک اث ی

نبــوده اســت. 
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ــار  ــود در کن ــم می ش ــه را ه ــن نمون ــا ای ــد ام ــاد نمی کن ــم ایج ــق تعمی ــال ح ــک مث ی
ــارغ از شــیوه  ــان ف ــر زن ــد ســتم ب ــای بســیار دیگــری گذاشــت کــه نشــان می دهن نمونه ه
ــر در  ــن و درونی ت ــه ای بنیادی ــی ریش ــر نظام ــاکله ه ــارغ از ش ــکلی و ف ــر ش ــه ه ــد ب تولی
روابــط انســانی دارد. نوعــی ســلطه کــه اگــر آن را ناشــی از خانواده بــاوری بدانیــم یــا نــه ، 
ــواع دیگــر نظام هایــر  ــه ان ــا تقســیم وظایــف پــرورش فرزنــد در تجرب اگــر بپذیریــم کــه ب
ــه ســختی  ــم ب ــاز ه ــه، ب ــا ن ــه اســت ی ــان نیافت ــان پای ــر زن ــه ب غرســرمایه داری ســلطه مردان
ــد مرتبــط  ــوع خاصــی از شــیوه تولی ــه یــک ن ــان را ب ــودن زن ــر ســتم ب ــوان زی دیگــر می ت
ــه  ــی« از هم ــد و »رهای ــرف خوان ــی ص ــا فرهنگ ــادی ی ــا اقتص ــی ی ــت، آن را سیاس دانس
ــده  ــن« خودخوان ــک »مهم تری ــارزه کــه در آن ی ــک شــیوه مب ــه ی ــوط کــرد ب ــود را من قی
وجــود دارد. ســتم بــر زنــان هــم پیــش از رواج انــواع اشــکال تولیــد وجــود داشــته اســت 
ــرد  ــام می ب ــا ن ــس از آن ه ــه انگل ــاالر« ک ــع مادرس ــی »جوام ــری، حت ــه بش ــچ تجرب و هی
ــوان  ــا را می ت ــن ادع ــای ای ــم نشــده اند. رد پ ــک ه ــری نزدی ــوع از براب ــن ن ــه ای ــون ب تاکن
ــادی  ــع اقتص ــی و مناف ــای اجتماع ــتقرار رتبه ه ــه اس ــت ک ــم یاف ــی« ه ــر قوم شناس در »دفات
ــان  ــدن یــک تفســیر از می ــا برگزی ــه بررســی ی ــد. غــرض البت آن را خاســتگاه ســتم می دان
ــه ای  ــن وظیف ــت و ای ــاه نیس ــته کوت ــک نوش ــت گرایانه در ی ــا راس ــه ی ــیر چپ گرایان تفاس
هــم نیســت کــه نویســنده از پــس آن بربیایــد. غــرض ایــن اســت کــه در میــان همــه آن چــه 
بــه عنــوان راه هــای رفــع نابرابــری پیشــنهاد می شــود بایــد در نظــر داشــت اگرچــه ســلطه بــر 
زنــان مســاله ای تاریخــی و برخاســته ای اجتماعــی اســت امــا در تجویــز مبــارزه بــرای رفــع 
ــان را در زمــان حاضــر کــه دیگــر ایــده آل  ــر زن ایــن شــکل از نابرابــری نمی تــوان ســتم ب
ــر  ــتم ب ــا س ــت ب ــی نیس ــروی کار خانگ ــک نی ــا ی ــرمایه داری صرف ــد س ــکل تولی زن در ش
زنــان در دوران شــکل گیری ســرمایه داری یــا هــر زمــان دیگــری برابــر گرفــت. نمی تــوان 
حتــی در جوامعــی کــه بــه صــورت ایدئولوژیک/ســنتی زنــان را در موقعیتــی نابرابــر قــرار 
می دهنــد زن را در همــان جایگاهــی تصــور کــرد کــه پیــش از دوران مــدرن در آن قــرار 

داشــته اســت. 
ــا نابرابــری  ایــن جمــات اخیــر نوعــا بدیهــی امــا بــرای رد کــردن »رد انــواع مبــارزه ب
ــک راه  ــز ی ــند. تجوی ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــتین« ض ــک راه راس ــز ی ــیتی« و »تجوی جنس
ــد  ــا بدان ــه نابرابری ه ــادر هم ــری را م ــکل از نابراب ــک ش ــان ی ــه هم چن ــش ک رهایی بخ
و مبــارزه بــا آن را مبــارزه بــا همــه نابرابری هــا بدانــد بیشــتر از هــر چیــز رفتــاری مومنانــه 
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ــا  ــی کــه ب ــه هنگام ــار مومنان ــن رفت ــای ای ــه باشــد. و آفت ه ــا آن کــه خردورزان اســت ت
ــن می شــود بیشــتر هــم هســت. چــه یکــی دانســتن  ــه ای از »خــرده خــردورزی  « تزئی روی
ــن  ــمان بافت ــمان و ریس ــر و آس ــای دیگ ــا نابرابری ه ــرد  ب ــری زن و م ــاءهای نابراب منش
ــه نظــر می رســد.   ــوان زن« جزم اندیشــانه ب ــه عن ــر »زن ب ــرای رد کــردن ســتم تاریخــی ب ب
از طــرف دیگــر ندیــدن ســتم مضاعفــی کــه ســرمایه داری بــر زنــان روا مــی دارد هــم در 

موضعــی شــبیه بــه ایــن اســت. 
بندبــازی بیــن »راه نبســتن بــر انــواع راه هــای مبــارزه« و »نــگاه داشــتن موضــع مســئوالنه« 
آن قــدر کــه بــه نظــر می رســد دشــوار نیســت و ایــن را نبایــد بــا »انتخــاب موضــع 
ــرد.  ــط ک ــارزه« خل ــدان مب ــتراتژیک متح ــظ اس ــه »حف ــبیه ب ــزی ش ــا چی ــه« ی میانه روان
ــالی  ــای پوش ــه قهرمان ه ــت ک ــی اس ــئولیت گریزی دارد و راه ــی از مس ــه روی، جنس میان
ــای  ــردن راه ه ــس، رد نک ــد. برعک ــاب می کنن ــان انتخ ــل خودش ــرای تحمی ــی ب فرهنگ
ــواع ســتم و  ــوان یکــی از ان ــه عن ــد ب ــان بای ــر زن ــا اســت کــه ســتم ب ــن معن ــه ای ــارزه ب مب
ــا  ــر نابرابری ه ــواع دیگ ــتقل از ان ــا مس ــی تقریب ــه تاریخ ــا ریش ــا و ب ــا آن ه ــده ب درهم تنی
پذیرفتــه و جــدی دانســته شــود. طفیلــی دانســتن ایــن مبــارزه، پــرت و غیراصیــل و بــدون 
اولویــت دانســتن آن بــه خصــوص در شــرایط محلــی کــه خواســتن ابتدایی تریــن حقــوق 
ــا  ــن نابرابری ه ــه ای ــن زدن ب ــز دام ــزی ج ــود چی ــراه می ش ــی هم ــا مخاطرات ــم ب ــان ه زن
نیســت، جــز حوالــه کــردن بــه یــک رویــای مومنانــه کــه لزومــا نجات بخــش هــم نیســت. 
شــاید ســوزان ســانتاگ پایــان خوبــی هــم باشــد. راه او برآمــده از ســتم بــود. حــاال و بعــد 
از فــاش شــدن معاملــه  اجبــاری کــه او بــه آن دســت زد و اولیــن کتابــش را واگــذار کــرد 
شــاید بتــوان همــه تــاش گاهــی خودنمایانــه او بــرای جــدی نمــودن خــود را روشــن تر 
دیــد. او ســه ســال بعــد از دســت دادن کتابــش توانســت اولیــن کتابــش را منتشــر کــرد و 
در همــه ســال های فعالیــت بــا ایــن موضــع فعالیــت کــرد کــه »جدیــت مــا را بــه تحــرک 
وامــی دارد.« از او نقــل شــده کــه » چنیــن کاری بــرای یــک زن دشــوارتر اســت. منظــورم 
ایــن اســت: جــدی بــودن، خــودت را جــدی گرفتــن، واداشــتن دیگــران بــه ایــن کــه تــو 

را جــدی بگیرنــد.« 
ــان  ــه پای ــا ب ــرادی را ت ــارزه انف ــن کار دشــوار را و مب ــی اســت چــون ای ــان خوب او پای
ــان الزامــا مبــارزه ای غیرفــردی اســت. مبــارزه ای  ادامــه داد امــا مبــارزه علیــه ســتم بــر زن

ــل.  جمعــی، مســتمر، جــدی و اصی
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