
 

 جهانی عليه خشونت به زنان نوامبرروز52به مناسبت 

 

زنان عليه نوامبررا به عنوان روزجهانی برای جلوگيری ازخشونت  52عمومی سازمان ملل روز  مجمع 9111درسال 

دعوت کرد فعاليت government Organizations-Non،NGOsغيردولتی،،واز دولت ها،سازمان های جهانی و برگزيد

بدون التزام دولت ها به اجرای عملی عليه  خشونت سازمان ملل اين اقدام گرچه .دنجام دهندای مردم دراين روزهائی برای آگاه

ريشه خشونت عليه زنان . استی ستم ونابرابری جنسبعاد ا تقليل،درحقيقت «خشونت عليه زنان»ولی، عبارت بودبه زنان مثبت 

به واحترام واالبه زنان مادرساالری  زن يا-جتماعی بامحوريت مادردوران برابری ا انتقال قهری اب.استاش مردساالری 

مردساالری همچون دی سنت ازآن زمان .پديدارشد«اوروک»کشور-سال پيش دراولين شهر 2555پدرساالری يا مردساالری در

 وبه تبعه ّآن مردها نيزه کيفی وکمی گوناگون دولتهای مردساالروباوجها  تمام دولت.،انسان تاکنون ادامه يافته استDNAان ا،

جامعه مردساالرسرمايه ،به سخن ديگر.مرد برزن را ذهنيت سازی می کندديرمان مردساالری  تداوم موقعيت برتر.ندمردساالر

کافی است به استناد جمهوری اسالمی مبنی بربرتری .حضيض زن را توليد وبازتوليد می کندجايگاه برترمرد و موقعيت داری 

 ادعای کودکانهکشوراورک،-بلکه مهندسی کاهنان شهر، شعور زن نصف مرد،منشاء اش نه قرآنهوش وويامرد نسبت به زن 

  .که خدا زنان را ازدنده چپ مردها آفريد،اشاه کرد

بايد .ندادادرا  «رهائی زنان شرط رهائی جامعه»معنای کلمه قصار وپر 9489درسال فرانسه  اجتماعیمتفکرفوريه  چارلز

يک می شوند،صنعت سکس استثمارفکری وبدنی  فيزيکی،کارگراستثمارمی شود،زنان  فکری فيزيکی ورد ماگرکارگرگفت، 

ت سکس دارد وصنعت اتومبيل سازی؛هيکل زنان در سرمايه سرمايه داری صنع.ميليارد دالرسرمايه داری استده ها بخش 

تجاوز جنسی مردان قرارگرفته وبه  و خشونت، ر،آزا حقيرتمضاف براينها،زنان مورد .ش کاالی ديگرروداری کاالئی برای ف

رهيافت رهائی جامعه  نسی  جهای درحقيقت زودن بسته نابرابری . زن درخانواده کشته می شوند972هرروز .قتل می رسند

سرمايه -اسرمايه داری سنت مردساالری دوران پيش.چارلز فوريه خواهد شد«رهائی زنان شرط  رهائی جامعه »ويا تحقق شعار

سنت ملقمه ای از جمهوری اسالمی با ايدئولوژی مذهب شيعه نيز و.را متناسب با نيازهايش بازسازی کرد استاری د

  .توليد وبازتوليد می کندروابط سرمايه داری ايران درخدمت  وسرمايه داری را سرمايه داری -پيشامردساالری 

اما،سنت مردساالری طبقه  .زنان تشکيل می دهندرا ان ايرازجمعيت طبقه کارگرنيمی همان سياق ايران وبه نصف جمعيت 

جاروشده نيازبه شرح وبسط نيست که پرداختن به اين معضل کالن جامعه ايران تاکنون به حاشيه .کارگررا دونيمه کرده است

ه توسط طبقآينده کسب قدرت سياسی  به را  زنانکالن معضل چپ تاريخی  رويکرد ،سنگينی نگرش مردساالریبا .ستا

 .جواب گرفتزنان برای رهائی با برچسب تفرقه دروحدت طبقه کارگر ومستقل ازمبارزه متشکل سخنی هر.دادحواله کارگر

 .غايب استعمال گفتمان زنان درجامعه .چنين نگرشی را درايران ناظرهستيم

جبهه بسيارمهم وظريف جامعه دربدو قدرت يابی جريان مذهبی سرمايه داری تاکتيک بسيارحساب شده درحمله به فتوای خمينی 

وقتی زنان عليه اجبارپوشش اسالمی به خيابان آمدند، .بی دفاع کردرفند،جريان مذهبی عمالنصف جمعيت جامعه راتبااين .بود

چپ هم به دليل مردساالری وهم به اين ادعا که اينان زنان .تنها دانش آموزان مدارس از اعتراض زنان حمايت کردند

،من دليل اش رادرباال معترض حمايت نکردندزنان از تظاهرات زنان  اما،چرا!ره گر راه پيمائی زنان شدندبورژواهستند نظا

ولی،حمله به زنان به روسری .سنت مردساالری برای تداوم برتری اش بايد موقعيت دون را درزنان ذهنيت سازی کند.گفتم

 ...زنان درشديدترين شرائط وبدون حمايت مردها جنگيدند.فتگسترش ياخشونت،تحقيرو بی حقوقی به زنان محدود نشد واعمال 

مبارزه است که  ميداندر.تشکيل شده استهمگن ومنسجم واحد يک هستی ازونه دارد بخش ها واليه های گوناگون طبقه کارگر

  .مردان نصف طبقه کارگرمردساالرند.اين بخش هاواليه ها به سوی هدف واحدی سوق ميابند



 ضروری است که زنانامرزنان است وگوناگون چه درسطح آگاهگری،ذهنيت سازی وکنش های  یرابری جنسعليه نابمبارزه 

مردان نيزبه خاطردينی که به زنان دارند نيکوست .استفاده کنندسامان يابی مستقل باافق رهائی  ازهرفرصتی وفضائی برای 

ی يک سو ديدگاه ،گراقشارجامعه متحدين طبقه کارگرهستندمن،گفتمان زنان ودي نظر به.ازمبارزه مستقل زنان پشتيبانی کنند

گی ازيک مجموعه گوناگون با ويژايران جامعه ولی،.نيستمرد طبقه کارگرمهم نيمه شکی دراهميت وموقعيت .ومحورگراست

ارزه مبارزه مستقل زنان برای رهائی  مب.وبرعکس نقش يکی موجد تاثيردرديگری خواهد شد،،ازاينروها سامان يافته است

 .وغيره صف مبارزه زنان رامردکارگران مردرا تقويت کرده وبرعکس مبارزه کارگران 

 

 عروج سرمايه داری وموضوع مردساالری 

،  اسناد ثبت شده دختر و پسر در راهبا برابر . وق در کليسا ازدواج کنند،عاشق و معشدختر و پسردر قرون وسطی، نياز نبود که 

وعروج  درزمان ملکه اليزابت اول.نزل دوست، حتی داخل رختخواب باهمديگر ازدواج می کردند، در مپداخل ميخانه، پا

سخن کوتاه، همخوابه شدن دختر . تقريبا يک سوم عروس ها در موقع مراسم ازدواج حامله بودند درقرن شانزدهم، سرمايه داری

مالکيت قرن هيجدهم عصر بی همتای .مری عادیاعرف و سنت زمانه بود و بلکه نداشت، زنا برچسب و پسرپيش از ازدواج 

درمورد اول، اراضی اشتراکی خارج از شهرها، که قرن ها دهقانان برای چرا از آن ها . گرديدزمين  و بدن زنان خصوصی 

 سال  بين. گرديداجرا اين فرايند بطورقانونی . استفاده می کردند، دورشان حصار کشيده شد، و به تملک مالکين بزرگ در  آمد

درحقيقت -،Commons ،اليحه حصار کشی دور زمين های عمومی،اشتراکی 9505تا  اوائل قرن نوزدهم تعداد   9785های

گرچه، تاريخدانان به فرايند . عواقب اين فرايند موضوع مطلب جاری نيست .به تصويب پارلمان رسيد -دزدين زمين ها

هيجدهم  بدن زنان در قرنزندانی کردن حصارکشی يا ولی، کمتر به . پرداخته اند ،عمومی،حصارکشی زمين های اشتراکی

زنان ازدواج کرده کامال به تملک يا : بوددسته کردن بدن زنان هدفش  تقسيم زنان به دو  احاطهتاثيرات ." عطف توجه کرده اند

به يک مرد يا برده نه بود، اکنون ی که هنوز  ازدواج نکرده و يا شوهرش او را ترک کرده انکردند و زن تنزل میمرد يک  کنيز

قانونی به همان سفتی و سختی حصارکشی زمين مصوبات  .ندافتادمی دار، بلکه در معرض چاله ملک، دارائی همگانی مردان 

مطابق نص : بود، که از طرف لرد هاردويک به پارلمان تقديم شد 9721سال  ها بدن نسوان را  محصور کرد، اليحه ازدواج

يا حد اقل وجود زن در وجود مرد و ، مدمحض هستی يا وجود قانونی زن با ازدواج به حالت تعليق در می آانون صريح اين ق

. ارتباط بين تصاحب زمين های عمومی،اشتراکی،و تصاحب زنان به عنوان ملک شخصی مرد تصادفی نبود. " ادغام می شد

پسران تا  خواستندين های گسترده ای را به چنگ آورند، آنها خواستند زم" سرمايه دارها  -زميندار"که ی درست بهمان نحو

درآن زمان آزمايش خون برای اثبات پدر واقعی فرزند را حتی در خواب هم . وارث دارائی شان گردند( !حالل زاده)حقيقی

شيوه کنترل بدن  رينراه حل سرمايه داران چه بود؟ آنها دقيق  ت س،پ. چيست( DNA)نديده بودند، و  کسی نمی دانست دی ان ا

سرمايه داران اين ترفند را با غيرقانونی کردن تمام گونه های ازدواج مرسوم آن زمان، به جز يک نوع . زن را ابداع  کردند

مشابه تصويب قوانين حصارکشی زمين های . ئی کردنداجرارا  ( کشيش در کليسا و توسط)رسمی و دائمی ازدواج 

تنها يک مفر درخواست طالق از پارلمان  ؛اشتراکی،قوانين متعددی برای محصور کردن بدن زنان به تصويب پارلمان رسيد

عليرغم اين طريق بسيار دشوار، . البته، بسيار پرهزينه بود و به زمان درازی نيازداشت .برای زنان طبقات مرفه باقی ماند

يکه زنانی از طبقات مرفه توانستند طالق بگيرند، ولی مطابق قانون زن مطلقه نمی توانست ازدواج کند، ولی، ازدواج برای مرد

اگر زنی از دست شوهر ناراضی اش فرار می کرد، از  جامعه طرد  می شد، حتی  !مجاز بودزنش از او طالق گرفته بود، 

زترين مصوبه پارلمان گفتگوی زن سرمايه دار با مردی غير از شوهرش را به عنوان مسخره آمي. اجازه ديدن بچه ها را نداشت

مطابق قانون، مرد اجازه داشت زنش را با چوبی نه کلفت تر از  . !!!"به دژحريم ازدواج تعريف می کرد مکالمه جنائی و تجاوز

ی ميکرد و يا با اين بهانه که زنش ديوانه شده اگر مردی از زنش سير می شد، او را تا آخر عمرزندان !انگشت شست کتک بزند



سرمايه دار ( برده مونث)با اجرا شدن قوانين باال زن عمال کنيز.مجانين زنان خطرناک می فرستادلاست، زن بيچاره را به دارا

انی در  ساالری آن چنان قوام گرفت، که وکيلی بنام توماس ارسکين، در يک سخنرمرددو روئی  19 آغاز قرن در.  گرديد

پارلمان انگلستان ادعاکرد که زنا کردن بدترين جنايتی است که فردی مرتکب شود، البته، با اين آگاهی که شنوندگان مرد می 

سرمايه داران برای سرپوش گذاشتن روی سلطه کامل بر . نه مردهافهميدند که منظور جناب ايشان اشاره به رفتار زنان است و 

اينکه : ، ميثاقی بستندAnglican Churchتصاحب دارائی، از سوی ديگر،  با کليسای انگلستان،بدن زنان، از يک طرف و  

و متقابال کليسا شرط مشروع يا حالل زاده بودن فرزند مذکر  !حق دخالت در زندگی خصوصی افراد در اختيار کليسا گذاشته شد

قرون تايسا را به عنوان مرجع تشخيص اخالق  جامعه، که همچنين اين قرار داد موقعيت کل. به عنوان وارث پدررا تضمين کرد

 .کرداعاده شانزدهم وهفدهم رنگ باخته بود، دوباره 

 ظهوری فمينيسم 

 مردساالریمری ولستونکرافت، و چالش 

درانگلستان  9721سال در  آغازگر مبارزه برای رهائی زنانيسنده،فيلسوف وطرفدارحقوق زنان و نو«مری ولستونکرافت»

پدر مری ولستونکرفت ارث کالن پدری را . ، در پی زايمان دومين بچه اش با تب نفاسی درگذشت9717لد شد و در سال متو

مری کوچک بار ها شاهد بود که  چگونه پدر بد اخالق . برددر فعاليت های تجاری ماجراجويانه از دست داد و به  الکل پناه 

ولی، . مری  سعی می کرد مادرش را از خشم پدر حفظ کند. ه درد می آوردرا بوی  مادرش راکتک می زد، دل و جان  ظريف

مری از نوجوانی با .  خانهاز و در جستجوی محبت در خارج  ،مری شيفته کتاب بود. طفلک مورد محبت خاص مادرنبود

مربی اش  دکتر پرايس ، و در اينجا تحت تاثير کردسپس مدرسه ای داير. کرد میرا تامين خود تدريس بچه های متولين معاش

،  دکتر ولستون کرافت مری. مری ولستونکرافت جذب انديشه های عقل گرائی دوران روشنگری گرديد. راديکال قرار گرفت

. را تشکيل دادند ی انگلستانگروه راديکال ها...   «هنری فوسلی»و «ويليام گادويل»، «ويليام بلک»، «پن ستام»، «پرايس»

ولستونکرافت نه فقط جامعه  پدرساالری و قوانين ضد زن را به  مری.نقالب فرانسه را استقبال کردندراديکال ها با مسرت ا

مری منادی گر . نيش انتقاد قلمش گرفت، بلکه، به عنوان مبارز پيشتازحقوق زنان  ازدواج بورژوائی با تبرک کليسا را رد کرد

شد و جسورانه دست در دست و دل در دل  دلداه اش گذاشت و  ت عاشقسفميني مری ولستونکرافت. عشق آزاد گرديدو مبشر 

مری ولستونکرافت بی باکانه برای استقالل و . (درآن زمان چنين نوزادی حرامزاده می شد)بدون ازدواج بچه ای زائيد

ول قرن در ط " The vindication of the  right of womenدر حقانيت حقوق زنان، : "کتابش. خودمختاری زنان پافشرد

را کشف و انديشه هايش   مری ولستونکرافتسانسور شد و در دهه شصت قرن بيستم بود که فمينيست ها درانگلستان نوزدهم 

 .کردند

 Suffragetteجنبش حق رای برای زنان، 

يک بود که به  9475به نوعی موضوع سياسی گرديد، ولی ازسال  9415پيش از و بعد از " ت زنانجسافر" گرچه تاسيس 

، هر دو به خانواده های بزرگ ليبرال در «دکتر ريچد مارسدن پانکهرست»و   «اميلن گولدن».يافتجنبش سراسری گسترش 

، 9471، با هم آشنا شدند و در سال 9475اميلن و ريچد  در تب و تاب پروپاگاندای ضد جنگ در دهه . منچستر تعلق داشتند

 .سال سن داشت 91، وقتی در نخستين جلسه سافرجت شرکت کرد، اميلن.ال داشتس 59دراين موقعاميلن  -باهم ازدواج کردند

بنام  اشدومين فرزند 9445می  5در تاريخ . متولد شد، و سوگلی مادرگرديد 9445درسال  «کريستابل هريت»اولين فرزندش 

تظاهرات کارگران  9441ال در س. ، سالهای پرجوش و خروش اجتمای و سياسی بود9445دهه . به دنيا آمد «استل سيلويا»



سال بعد، تظاهرات عليه سرکوب مردم . و تعدادی از سوسياليست ها دادگاهی شدند ه شدعليه فقر و بيکاری به خشونت کشيد

درسال . راه افتاد بياندر واکنش به اين خشونت ، کمپين آزادی . ايرلند در ميدان ترافالگار به يکشنبه سياه معروف گرديد

اتحاديه زنان کارخانه  را تشکيل اعتصاب کرده و " Bryn Mayبراين می، "دختر کارخانه کبريت سازی کارگران 9444

گرديد، که با مبارزاتشان موفق شدند اتحاديه يا دستی  اعتصاب کارگران معروف به يدیانگيزه مبارزه جوئی اين ها ، . دادند

موجی از اعتصابات  در باراندازی ها، کارگران  «براين می» اعتصاب کارگران دختر کبريت سازی.خود را سازمان دهندهای 

. شدو برای اولين بار اتحاديه گری نوين کارگران دستی با جهت گيری سوسياليستی تاسيس  را موجد گرديد،گاز و غيره 

ارتيست ها بی سازماندهی طبقه کارگررا پديدار کرد، که از زمان جنبش چ-سطحی از ميليتنسی و خود"  اتحاديه گری نوين"

 . سابقه بود

  1595-1511،وتراژدی فمينيسم،النا دخترکوچک مارکس

اشراف ليبرال بود وکارل دانش يک پدرجنی .تعلق داشت یپروس يتجنی فون وستوالی همسرمارکس به يک خانواده اشراف

جنی .ويژه ويليام شکسپيرآشنا کردآزادی خواهی وادبيات انگليس ب ،ليبرالیآموزرا درپياده روی ها با فرهنگ دوران روشنگری،

،وشش شکم مارکس و سپس  پناهنده شدن مارکس درانگلستان جنی زن خانه دارشدکارل  باازدواج ،بعدازدختری باهوش بود

بی حس بازنويسی آثارشوهرش انگشتانش ازجنی بامداد .مارکس را به خوانندمارپيچ تنها جنی و انگلس می توانستند خط .زائيد

ازاين .نها آن زمان بلکه اکنون نيزمادران با دخترانشان درددل می کنند و جنی مادر با دخترش النا درد دل می کردنه ت.می شد

سم وجنبش يدرهردوجبهه فمين رزمنده سوسياليستيک  النا.بيرون ازخانهنه درخانه جرقه زد و به فمينيسم رو،ريشه گرويدن النا

النا ويل ثورن کارگربی سوادی را . ه يک موردکاردردرون کارگران اشاره کنمب.)کردفعاليت پيگيرانه  9145کارگری دهه 

رهبران کنگره ااتحاديه های  کارگری (.وبعدها نماينده پارلمان شداتحاديه بعدويل ثورن رهبر.سواد وآموزش سياسی داد

اعتبارنامه شرکت وی به عنوان  پس،.يدجايش نشانسررا خيلی تندمی رود وبايد اوالنا : ، بقول خودشانمردساالرانگستان 

کثيف شريک گيری به خاطر باج النا مبارز نستوه ..رهبراتحايه گازدرکنگره اتحاديه های کارگری رارد کردند

درخشان رهبريک وجنبش فمينيسم وکارگری  خودکشی کرد، Edward Avelingاولينگ،ارد ادودکتر،اش Partnerزندگی،

 .گرانقدررا ازدست دادو
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