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سرمقاله

ــه  ــا توجــه ب ــی رســد ب ــر م ــه نظ ــی شــتابیم کــه ب ــان« م ــه زن ــا خشــونت علی ــارزه ب ــی مب ــر، »روز جهان ــه اســتقبال ســالروز 25 نوامب ــرایطی ب ــاه 1391«، در ش ــال »پنجــم آذر م ــز امس پایی
سیاســت هــای نابخردانــه  کنونــی، جامعــۀ ایــران و نیــز بــه تبــع آن زنــان کشــورمان، نگــران وقــوع خشــونت هــای کالن مقیاســی هســتند کــه در افــق آینــده جامعــه مــان رخ مــی نمایــد. 
ــز منازعــات  ــی خشــونت و نحــوۀ حــل و فصــل قهرآمی ــه ابعــاد سیاس ــه شــرایط، بیشــتر ب ــا ب ــه مناســبت ایــن روز، بن ــژه نامــه مدرســه فمینیســتی ب از ایــن رو  اگــر ســال گذشــته در وی
ــر زنــان و کــودکان پرداختــه بودیــم، امــا در ویــژه نامــه امســال بنابــه شــرایط بحرانــی کشــورمان و خطراتــی کــه آن را تهدیــد مــی کنــد، بــر آن شــدیم کــه  سیاســی و اثــرات منفــی آن ب
ــرای  ــه مســئله »جنــگ« و پیامدهــای آن ب ــط هــای شــغلی و...( ب ــی  و خشــونت هــای محی ــر زنــان )از خشــونت خانگــی تــا خشــونت هــای قانون ــر ابعــاد مختلــف خشــونت ب عــالوه ب
ــز بــه انتقــال تجربــه هــای زنــان و شــیوه هــای متنــوع برخــورد کنشــگران جنبــش هــای زنــان در دیگــر کشــورهای جهــان نســبت بــه پدیــدۀ ویرانگــر جنــگ، هــم بپردازیــم. زنــان، و نی



زنان و 
خشونت های 
جــنـــگ در 
ایران معاصـر

گفتگو با شهال الهیجی

: در سالروز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، پای صحبت شهال 

الهیجی نشستیم و از ایشان درباره خشونت های گوناگونی که بر 

زنان در دوران جنگ اعامل می شود، پرسیدیم. و این که در اغلب 

جنگ ها، مسئله شوم »تجاوز جنسی« به زنان همواره مطرح بوده 

است. اما به چه دلیل ابعاد تجاوز به زنان در جنگ هایی که در تاریخ 

معارص ایران به وقوع پیوسته، هیچ گاه مورد بررسی قرار نگرفته است؟ 

شهال الهیجی: خطرات و آسیب های جنگ بر زنان بسیار گسرتده اند و شام 

به درستی بر یکی از نفرت بارترین این خشونت ها یعنی تجاوز جنسی انگشت 

گذاردید که به نظرم از آسیب های بسیار جدی و فاجعه باری است که در اغلب جنگ 

هایی که در رسارس جهان اتفاق افتاده، بر زنان اعامل شده است. اما این که چرا و به چه 

دالیلی، مسئله تجاوز جنسی در خالل جنگ هایی که در ایران اتفاق افتاده مورد بررسی قرار 

نگرفته، من هم با شام موافقم و باید اضافه کنم که متأسفانه هیچگاه ابعاد این مسئله حتا در 

روند پژوهش هایی که مشخصاَ به وقایع خشونت آمیز در ایران پرداخته اند هم مورد بررسی 

قرار نگرفته و به طور ناخواسته یا آگاهانه، در ابهام فرو رفته است. برای منونه در زمان اعالم 

خودمختاری آذربایجان در سال 1324 که در پی درگیری ها و جنگ هایی که توسط نیروهای 

ارتش روسیه با ارتش ایران به وقوع پیوست و در نهایت با حامیت شوروی، آذربایجان طی دو 

سال خودمختاری اعالم کرد، از البالی گفته ها و نوشته های زنان می توان به وضوح متوجه 

شد که در آن زمان نیز از سوی نیروهای قزاق، به زنان تجاوز صورت گرفته است مثال وقتی 

ما درباره وحشت زنان از »ارتش روس ها« در تاریخ می خوانیم، می توانیم متوجه بشویم که 

مسئله تجاوز در این دوران هم وجود داشته و واقعاَ هم جدی بوده که چنین ترس و واهمه 

ای در میان زنان نسبت به نیروهای قزاق، وجود داشته است.

 

چهار سال قبل از آن یعنی در زمان اشغال ایران توسط متفقین ـ در سال 1320 ـ هم از میان 

آه و ناله و ترس فراوان زنان از »قزاق ها« باز هم می توان حدس زد که مسئله تجاوز در این 

دوره نیز یکی از دغدغه های جدی زنان بوده است اما باز هم می بینید که در این مورد هم 

هیچگاه به رصاحت صحبت منی شود. در زمان اشغال ایران توسط متفقین، نیروهای نظامی 

از کشورهای انگلیس، آمریکا و... هم بوده اند، اما زنان ایرانی همواره ترس از قزاقان روسی 

یعنی ارتش روسیه که دیگر در آن زمان به شوروی تبدیل شده بود، را در البه الی گفته هایشان 

مطرح کرده اند. چرا که به نظر می رسد این ترس از قزاقان روسی در میان زنان ایرانی، سابقه 

داشته و به حافظه تاریخی آنها بر می گشته است.  در ثانی نیروهای نظامی مثال انگلیس و 

آمریکا عمدتاَ رسبازهای کافه نشین بودند که با زنان حکومتی یا از طبقات باال در رفت و آمد 

بودند ولی عمدتاَ این رسبازان روس بودند که اوال حجم نیروهای شان بیشرت بود و در ثانی از 

هامن ابتدا در ارتش روسیه سنت تجاوز به زنان رسزمین هایی که به اشغال شان در می آورند 

وجود داشت. در واقع آنها در این زمینه شهرت زیادی داشتند و به همین دلیل هم زنان ایرانی 

همواره این ترس از ارتش روسیه را در ضمیر ناخودآگاه خود حمل می کردند. من یادم می 



آید که مادرم می گفت در زمان اشغال تهران، وحشت از دو تا چیز وجود داشت: یکی »تیفوس« و یکی هم 

»رسبازهای روسی«. مادرم تعریف می کرد که شبی که دیگر مشخص شده بود که تهران اشغال شده حتا پیرزن 

ها هم از وحشت تجاوز رسبازهای روسی حرف می زدند که االن اینا می آیند و ناموس ما را بر باد می دهند! 

اساساَ در میان بسیاری از فرهنگ ها و کشورهای عقب افتاده، تجاوز به زنان در کشورهایی که شکست می 

خوردند، به عنوان یک روش برای نشان دادن برتری فاتحان و توهین بیشرت به ملت شکست خورده هم انجام 

می گیرد و متأسفانه هنوز هم وجود دارد. شاید یکی از دالیل عمدۀ تداوم این وضعیت مشمئزکننده، آن باشد 

که این کشورهای عقب مانده هنوز عهدنامه ژنو را قبول ندارند. شام آفریقا را نگاه کنید که مسئله تجاوز در 

میان جنگ های قبیله ای و داخلی حتا امروز هم به شکل گسرتده وجود دارد که پشتوانه اش همین فرهنگ 

عقب مانده است که از طریق تجاوز به زنان، عالوه بر شکست دادن حریف شان، می خواهند حقارت این 

شکست را در میان مردم شکست خورده افزایش دهند. در واقع انگار که غلبه بر زنان یک رسزمین، غلبه و 

تفوق شان را بر آن رسزمین تثبیت می کند. البته بزرگرتین میزان تجاوز به زنان در جنگ ها، در جنگ چین و 

ژاپن صورت گرفته است که در این جنگ 35 میلیون غیرنظامی کشته شدند و ژاپنی ها هر جایی را می گرفتند 

حتا به پیرزنان هم تجاوز می کردند و بسیاری از زنان زیر تجاوز مکرر، کشته شدند. بعد هم در بوسنی به 

شکل گسرتده وجود داشت.

مدرسه فمینیستی: در جنگ ایران و عراق چطور؟ 

شهال الهیجی: در جنگ ایران و عراق هم این مسئله وجود داشته ولی باز هم طبق هامن سنت آبروداری ـ تابو 

ـ در سطح عمومی و مطبوعات و پژوهش ها مطرح نشده است. برای منونه می توان به مورد حمله بیرحامنه ی 

رسبازان ارتش عراق برای گرفنت »هویزه« در هامن اوایل جنگ، اشاره کرد. در آن زمان نیز به نظر می رسد که زنان 

زیادی که در شهر مانده بودند و اتفاقاَ بیشرتشان عرب هم بودند، مورد تجاوز از سوی رسبازان عراقی قرار گرفته 

باشند. البته در آن زمان در مناطق مرزی میان عراق و ایران، بسیاری از خانواده ها، خانه های خود را ترک کرده 

بودند ولی در شهر »هویزه« که اتفاقاَ خیلی های شان عرب بودند و شاید فکر منی کردند عراقی ها به آنها تجاوز 

کنند، در هویزه مانده بودند. متأسفانه این سنت است در ایران که در این موارد صحبت منی شود. به نظر می آید 

صحبت در مورد تجاوز به زنان، حتا از صحبت درباره »شکست در جنگ« هم بدتر است. برای همین می بینیم 

که مثال ایرانیان در مورد ابعاد مختلف »شکست« در جنگ ها صحبت می کنند ولی در مورد تجاوز به زنان در 

این جنگ ها مطلقاَ صحبتی منی شود. یکی از دالیلی که در افکار عمومی و مطبوعات ما، در بارۀ تجاوز به زنان 

در جنگ ها صحبت منی شود این است که در فرهنگ ایرانیان مسئله »تجاوز به زنان« را حتا از »شکست نظامی« 

بدتر تلقی می کنند به همین دلیل هم ما آماری از میزان تجاوز مثال در زمان اشغال آذربایجان توسط شوروی، یا 

اشغال ایران توسط متفقین، و نیز در جنگ ایران و عراق، نداریم. فقط از میزان وحشت عمومی در میان زنان در 

این دوره های جنگ می توانیم بفهمیم که مسئله تجاوز جنسی چقدر عمومیت داشته است. 



مدرسه فمینیستی: اگر از مسئله تجاوز به زنان در جنگ ها بگذریم، 

موقعیت زنان و نقش های گوناگون آنان در جنگ ایران و عراق به 

نظر شام چه بوده است؟

شهال الهیجی: بررسی وضعیت زنان در جنگ ایران و عراق، ابعاد و 

الیه های مختلفی دارد. بخشی از آن باز می گردد به وضعیت زنانی 

تهران، شیراز،  ایران مثل  به شهرهای دیگر  از مناطق جنگ زده  که 

از زنان  این گروه  اراک، شاهین شهر، و... مهاجرت کردند.  اصفهان، 

که عمدتاَ در خانواده های پدرساالر و سنتی )تسلط کامل مردان در 

خانواده( زندگی می کردند بعد از آن که جنگ رشوع شد در زندگی 

خانواده  رسپرست  به  زنان  این  اکرث  شد.  ایجاد  تغییراتی  جرباَ  شان 

تبدیل شدند چون همرسان و پدران شان در شهرهای جنگی مانده 

بودند و آنها با بچه ها در شهرهای دیگر آواره شده بودند. بنابراین 

اقتصادی  موقعیت  و  بچرخانند  را  خانواده  زندگی  که  شدند  ناچار 

برای خود دست و پا کنند. برای همین است که در این دوران حتا 

به همراه  از مناطق جنگ زده  این خانواده ها  اگر مردانی هم در 

زنان  عمدتاَ  و  نداشتند  را  اقتدار  آن  دیگر  اما  بودند  آمده  خانواده 

بودند که خانواده را می گردانند. بن ها و کوپن های مواد غذایی به 

وسیله زنان این خانواده ها خرید و فروش می شد و به مصارف دیگر 

رضوریات خانواده می رسید. یا این زنان بودند که به دنبال کارهایی 

مانند دست فروشی برای گذران زندگی خود و فرزندان شان، در کنار 

خیابان ها و پیاده رو های شهر، بساط پهن می کردند.  »فروشگاه 

های زنجیره ای قدس« در زمان جنگ هر روز مملو از زنانی بودند 

کاال  تبادل  و  غذایی  مواد  های  بن  فروش  و  خرید  به  آنجا  در  که 

می پرداختند. در واقع زنان در این خانواده های جنگ زده، از زیر 

آن تسلط بالواسطه مردان به نوعی خارج شده بودند و برای حفظ 

خانواده، وارد تجارت و گاه حتا قاچاق هم شدند. خیلی از اینها بچه 

های شان را به مدرسه و دانشگاه می فرستادند. در هر صورت زنان 

به ناگزیر  وارد اقتصاد شدند. هنوز یادمان نرفته که توی صف های 

طویل برای گرفنت ارزاق کوپنی، همه اش زنان بودند که از کله سحر 

)اغلب از ساعت 4 بامداد( این صف ها را شکل می دادند. در واقع 

زنان یاد می گرفتند که روی پای خود بایستند و اقتصاد خانواده را 

بچرخانند. من یادم می آید که یک روز در همین بازار بهجت آباد، 

زنان یک غوغا و بلبشویی ایجاد کردند. قضیه هم از آنجا رشوع شد 

که یک پرسبچه کوچک یک دانه میوه برداشته بود و مغازه دار هم 

او را به شدت دعوا کرده بود. خالصه زنانی که نزدیکی آنجا در صف 

بودند،  زده  زنان جنگ  شان  اغلب  و  بودند  ایستاده  کوپنی  گوشت 

آمدند و به طرفداری از بچه با مغازه دار درگیر شدند. آنها دم بازارچه بهجت آباد جمع 

شدند و به عنوان اعرتاض، مردم را برای خرید نکردن از مغازه های بازارچه، تشویق می 

کردند و خالصه آخرش پلیس مجبور شد وارد قضیه شود. البته پلیس هم در آن زمان 

جرأت منی کرد چیزی به این زنان بگوید ولی در نهایت توانست متفرقه شان کند. 

نکته اینجاست که این بخش از زنان از مناطق جنگ زده، عالوه بر این که باید خانواده 

از سوی  را حفظ می کردند و مورد خشونت جنگ هم قرار گرفته بودند، گاهی هم 

جامعه میزبان مورد تحقیر و خشونت قرار می گرفتند. برای مثال یادم هست که در 

شیراز، مردم خیلی با این زنان جنگ زده، بد برخورد کردند. مردم به این زنان آواره می 

گفتند که شهر ما را خراب کردید. چون این زنان مجبور بودند که در کنار خیابان مثال 

خیابان زند در شیراز، برای گذران زندگی شان، دستفروشی کنند و همین باعث اعرتاض 

برخی می شد. آنها کنار خیابان بساط شان را پهن می کردند و از خوراکی های مخصوص 

جنوب تا لباس و کوپن و کاالهای دیگر، می فروختند. اصال این »سمبوسه« و »فالفل« و 

»سوسیس بندری« و... که االن هم در تهران و جاهای دیگر رایج شده است توسط این 

زنان جنگ زده از جنوب و در جنگ ایران و عراق، در اینجا هم آمد و رایج شد. اما بخش 

دیگری از زنانی که درگیر جنگ بودند، زنانی بودند که همرسان و برادران و مردانی در 

جبهه جنگ داشتند، آنها عالوه بر این که خانواده را باید می گرداندند، در پشت جبهه و 

حتا در خود جبهه کار می کردند، به عنوان پرستار و پزشک، به عنوان 

کسانی که اجساد را دفن می کردند، به عنوان کسانی که دارو و غذا 

به جبهه می آوردند. شام تعجب می کنید وقتی می شنوید که بخش 

اعظم مواد غذایی و دارویی و امثال این کاالهای رضوری اتفاقاَ توسط 

همین زنان و داوطلبانه بسته بندی و برای جبهه فرستاده می شد. 

در واقع اقتصادی جنگی عمدتاَ توسط زنان اداره و مدیریت می شد. 

در این میان »بنیاد شهید« که مسئول اصلی رسیدگی به خانواده های 

کسانی بود که به جبهه رفته بودند و یا کشته شده بودند، با فشار 

همین زنانی که همرس و خانواده شهید بودند، تغییراتی را در قوانین 

به نفع این زنان ایجاد کرد. مثال به زنانی که شوهران شان شهید شده 

آنها  از  را  هایشان  بچه  که  آن  بدون  داد  مجدد  ازدواج  حق  بودند 

بگیرند. اوایل کار، بن ها و مستمری که بنیاد شهید به زنان خانواده 

های شهدا و جانباز و... می داد، به پدربزرگ های فرزندان این شهدا 

داده می شد و برای همین در خانواده ها درگیری های زیادی ایجاد 

شده بود. چون این پدربزرگ های بچه های شهدا،  خیلی پیش می 

آمد که عروس شان )مادر بچه ها( را از خانه ها بیرون می کردند 

این  اوج گرفنت  از  بعد  را خودشان خرج می کردند.  و مستمری ها 

درگیری ها و دعواها در خانواده ها بود که بر اثر فشار این زنان، 

بنیاد شهید دو تا قانون گذاشت، یکی این که مستمری فرزندان شهدا 

اگر  زنان شهدا  که  و دوم هم  داد  و...  زنان شهدا  به  را  و جانبازان 

ازدواج می کردند بچه هایشان را از آنها منی گرفتند. البته در برقراری 

این قوانین، همرس آقای کروبی که مسئول بیامرستان های بنیاد شهید 

بود و به رغم آن که تحصیالت آکادمیک هم نداشت، مدیریت خوب 

و موفقی ارائه داد و نقش مؤثری در این زمینه داشت. 

مدرسه فمینیستی: اگر ما جنگ ایران و عراق را به دو دوره تقسیم 

کنیم: یک دوره که عمدتاَ جنگ نیست و در واقع »موضع دفاعی« 

و نجات کشور از دست ارتش اشغال گر است و تا فتح خرمشهر و 

بیرون راندن عراقی ها از رسزمین مان ادامه می یابد، و دوره دوم 

که از مقطع پس گرفنت خرمشهر تا پایان جنگ در سال 1367 ختم 

می شود، چه تفکیکی از لحاظ نقش عمومی زنان در این دو دوره 

می توان قائل شد؟

وجود  هایی  تفاوت  دوره  دو  این  بین  کنم  می  فکر  الهیجی:  شهال 

دارد. مشارکت عمومی زنان در دوره اول جنگ، به نوعی »همدالنه« 

است و باعث می شود که نه تنها زنان به طور عام نقش بازدارنده 

ای در برابر مردان خانواده برای رفنت به جبهه جنگ نداشته باشند 



بلکه خود به طور فعاالنه در کمک رسانی و مدیریت اقتصاد جنگ، یاری می کردند. اما در دوره 

دوم یعنی پس از فتح خرمشهر، به نظر می رسد به تدریج مشارکت زنان تغییر جهت می دهد و 

طوالنی شدن جنگ و خستگی عمومی ناشی از آن، باعث می گردد که به مشارکت منفعالنه تبدیل 

شود. پس از این دوران ما می بینیم که تنگناهای فزاینده اقتصادی سبب می شود که زنان بیشرتی 

تالش کنند که فرزندان و شوهران شان از جنگ دور باشند. حتا زنان برخی از خانواده ها مسئولیت 

بیشرتی در اقتصاد خانواده بر عهده می گیرند تا همرسان و پرسان و برادران شان در خانه مبانند و 

به جنگ نروند. چون اگر آن زمان پرسی که به سن رسبازی می رسید و خود را برای خدمت رسبازی 

معرفی منی کرد طبعاَ از متامی امکانات شغلی و اجتامعی محروم می شد و حتا در خیابان هم منی 

توانست ظاهر شود. یادمان نرفته که هیچ جا بدون ارائه پایان خدمت یا معافیت به مردان، کار و 

شغلی منی دادند. اما می بینیم که تعداد بیشرتی از زنان به ویژه طبقات متوسط شهری برای آن که 

پرسان و همرسان شان را از خطر مرگ دور کنند، به رغم مشکالت مالی، آنها را در خانه ها نگه می 

داشتند و خودشان داوطلبانه، بار زندگی را بر دوش می کشیدند. در واقع مشارکت فعال زنان در 

دوره اولیه جنگ که با اعتقاد و ایامن نسبت به دفاع مقدس از رسزمین شان، عمومیت داشت، به 

تدریج با توجه به تغییر مسیر جنگ، تغییر حهت می دهد. همین مشارکت منفعالنه زنان در این 

دوره های آخر جنگ است که سبب می شود تا میزان داوطلبانه و حتا اجباری مردان برای رفنت به 

جنگ، بسیار کاهش یابد و در نهایت هم بر نگاه و تصمیم گیری مسئوالن برای پایان دادن به جنگ، 

تأثیر بگذارد. همین امر  نشان می دهد که نقش زنان در جنگ ها نقش تعیین کننده ای است و اگر 

زنان احساس کنند که در آن، حقانیتی وجود ندارد طبعاَ مشارکت فعال نخواهند کرد و همین عدم 

مشارکت، می تواند روند جنگ را تعیین مناید.

مدرسه فمینیستی: به عنوان پرسش آخر می خواهم این مسئله را مطرح کنم که اگر جنبش زنان در 

دوران جنگ ایران و عراق وجود داشت و قوی بود، به نظر شام آیا می توانست نقش مؤثر و گسرتده 

ای که زنان در پشت جبهه های جنگ ایفا می کردند را به مطالباتی اقتصادی و اجتامعی به نفع زنان 

تبدیل کند و حتا آن را به صورت قوانین عادالنه ای به نفع مساوات و حقوق برابر زنان، در مجلس 

قانونگذاری به تصویب رساند؟

 

شهال الهیجی: من منی توانم آنچه روی نداده است را پیش بینی کنم ولی می توانم بگویم که مثال 

در فرانسه، هنگامی که این کشور توسط ارتش آملان نازی اشغال شده بود زنان فرانسوی در نهضت 

مقاومت فرانسه ـ که هدفش بیرون راندن ارتش هیتلر و آزادی رسزمین شان بود ـ نقش بسیار زیادی 

داشتند و به پشتوانه همین حضور فداکارانه و نثار کردن جان و زندگی شان بود که زنان پس از جنگ 

توانستند مطالبات حقوقی زیادی را از حکومت شان بگیرند. در واقع این حرکتی که زنان فرانسوی 

پس از جنگ به پشتوانه قدرت و مشارکت شان در نهضت مقاومت، ،برای کسب حقوق شان به راه 

انداختند در واقع پشتوانه انقالب 1968 فرانسه هم شد که ژنرال دوگل را هم کنار زد. در هر صورت 

می خواهم بگویم که این اتفاق در فرانسه افتاد ولی در ایران به هزار و یک دلیل تاریخی و فرهنگی 

و دالیل فراوان دیگری ـ که خارج از بحث این گفتگوست ـ  رخ نداد. 



از مبارزه با خشونت علیه زنان تا 
شکستن خشونت علیه خود

طلعت تقی نیا  ۱

بر زنان در  اعمال آن  اخیر، پدیده خشونت و  ایران، طی سال های  در 
محیط خانواده تا پهنه جامعه، مورد پژوهش و بررسی های همه جانبه قرار 
داده  زنان مجال می  بضاعت جنبش  تا جایی که  زمینه  این  در  و  گرفته 
است مطالب، مقاالت و اسناد بسیاری جمع آوری و منتشر شده است)1(. 
بنابراین دیگر نمی توان در مورد وجود خشونت رایج در جامعه شک کرد. 
اما متأسفانه پدیده »خشونت رو به گسترش علیه زنان« در حال حاضر از 
و  بحث  امکان  و حتی  مسکوت گذاشته شده  تنها  نه  ما  دولتمردان  طرف 
فضای گفت و گو در مورد آن محدودتر شده بلکه دل مشغولی برخی از 
دولتمردان کشورمان حول تبلیغ و ترویج ازدواج هایی است که اقتدار 
بر فرودستی و  و  افزایش می دهد  از گذشته  بیش  مردان را در خانواده 
وابستگی زنان به مردان تأکید و اصرار دارد. این در حالی است که چنین 
شکلی از ازدواج، بی شک اعمال قدرت و خشونت بر زنان را در همه ابعاد 

ـ روانی، فیزیکی و شخصیتی ـ افزایش می دهد.

به  گرایش  و  ازدواج  به  جوان  دختران  رغبتی  بی  دهندۀ  نشان  آمارها 
تجّرد، و نیز افزایش سرسام آور طالق در سطح کشور است. این آمارها به 
ما گوشزد می کند که خانواده های ایرانی با مشکلی جدی و پیچیده در 

مورد ازدواج و تشکیل خانواده دست و پنجه نرم می کنند. 
زنان و بزرگداشت های ساالنه در برابر خشونت

 

زنان و بزرگداشت های ساالنه در برابر خشونت 
زنان در بسیاری از کشورها، شهرها و محله های زندگی خود، روزها و مناسبت های جهانی یا ملی »مبارزه با خشونت علیه 
زنان« را به یک بزرگداشت ساالنه تبدیل کرده اند. در گردهمایی فمینیستی در آمریکای التین و جزایر دریای کارائیب 
که در پایتخت کلمبیا )بوگوتا( در روزهای 18 تا 21 ژوئیه 1981 شکل گرفت، روز 25 نوامبر به عنوان »روز جهانی 
مبارزه با خشونت علیه زنان« اعالم شد. در آن گردهمایی، زنان به طور اصولی و پایه ای، از خشونت فیزیکی در محدوده 
خانواده گرفته تا تجاوز و آزار و اذیت جنسی و همچنین خشونت دولتی که شامل شکنجه و آزار زندانیان سیاسی زن می 
شود را محکوم کردند. اما گویا تجربه های تلخ زنان جهان از خشونت های روا شده بر آنان و وضعیت اسفبار زنان به 
واسطه حاکمیت قوانین زن ستیز و فرهنگ سنتی، نیاز به 40 سال تفکر و تعمق و مبارزه داشت تا آن که سازمان ملل روزی 
را به یاد خشونت های روا شده بر زنان و با هدف محو خشونت، نامگذاری کند. زیرا از قتل »خواهران میرابل«)2( توسط 
دیکتاتوری حاکم بر »جمهوری دومینکن« 40 سال گذشت تا این که باالخره جمهوری دومینیکن به اتفاق نمایندگان 74 
کشور عضو سازمان ملل، سرانجام در سال 1999 در شورای عمومی این سازمان توافق کردند که تاریخ 25 نوامبر را به 

احترام »خواهران میرابل«، به عنوان »روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان« اعالم نمایند. 

 زنان در ایران همبسته با زنان دیگر کشورها علیه خشونت
زنان با پوست و گوشت خود همه انواع و اقسام پیچیده و چندالیه خشونت را می شناسند: خشونت خانگی، خشونت 
روانی، خشونت اجتماعی خشونت اقتصادی مالی، خشونت قانونی، خشونت فیزیکی، خشونت سیاسی، خشونت کالمی. 
آری زنان تمامی این خشونت های گوناگون را نه تنها می شناسند بلکه در زندگی روزمره خود تجربه می کنند: چه آن 
موقع که در خانه خود کتک می خورند و از پله های دادگاه صدها بار باال و پایین می روند به امید این که شاید بتوانند 
طالق بگیرند و از دست ضارب خود نجات یابند؛  و چه آن زمان که در نبود شوهر و یا بیکاری و اعتیاد او، سرپرستی 

خانواده  را بر عهده گیرند؛  و چه آن زمان که برای داشتن روزی جهانی از آن خود و برگزاری 8 مارس کتک می 
خورند و دستگیر می شوند. یا آن موقع که برای مطالبات شان اعتراض می کنند و یا نظرات و آراء 



اعتراضی شان را مکتوب می سازند؛  یا حتی موقعی که برای خبر گرفتن از بستگان دربندشان به دنبال مسئولین قضایی می دوند ولی 
نه جوابی می گیرند و اساساَ نام شان و وجودشان نادیده گرفته می شود... آری زنان همه این خشونت ها را لمس می کنند، آن هم 
زمانی که مردان در مقابل کالم و منطق شان، دانش و اطالعات شان، صبر و بردباری شان، و در نهایت مقاومت و پایداری شان، کم 
می آورند و  متوسل به زور و خشونت می شوند؛ و چه آن هنگام که در سلول های خود مرگ عزیزان شان را به سوگ می نشینند یا 
دیدار همسر و بستگان و فرزندان کوچک شان را آرزو می کنند و گرسنگی ناشی از اعتصاب غذا، ذره ذره وجودشان را تحلیل می 
برد، اما  از  پایداری شان نمی کاهد. و لحظات بی پناهی شان، هیچ فریادرسی نمی یابند. و چه آن زمان که اعدام و سنگسار و تبعید 
و زندانی می شوند، و... آری، زن ایرانی همه ی انواع و اقسام این خشونت ها را می شناسد. حال او دیگر فقط یک زن نیست بلکه 
مجموعه ای مقاوم و با بصیرت از تجربه و آگاهی و شناخت از انواع خشونت و علل و اسباب خشونت است، از همین روست که او 
افسانه ها و منطق مرسوم خشونت علیه خشونت را قبول ندارد و  در نتیجه، همواره به دنبال راهکارهای عقالیی، مسالمت آمیز و مدنی 

برای مهار و کاهش آن است. 
هر چند بدون انکار ساختار مردساالر جامعه، نمی توان تغییری اساسی در ساختار بی رحم خشونت رایج بوجود آورد، با این حال اما، 
انجام برخی از اقدامات مانند: شناخت و افشای خشونت تاحدودی در جهت رفع یا تعدیل این پدیده، می تواند از رواج و گسترش 
آن بکاهد و یا شاید بشود امکان محافظت و حمایت را به قربانیان خشونت ارائه داد. اما متأسفانه آن چه که در حال حاضر در جریان 
است تاکید و ترویج خشونت های قانونی با استفاده از آن دسته از هنجارهای مردساالرانه است که در جامعه ایران چندان مورد قبول 

زنان نیست.

آغازی برای پایان دادن به خشونت علیه خود
متأسفانه در این میانه در مورد زندانیان زن ادعا می شود که مادر و همسر بهتر است که به وظایف مادری و همسری برسند. از نظر آنان 
اگر زنی وکیل و معلم و... است، وظایف اجتماعی و انسانی اش نه تنها در اولویت  قرار ندارد بلکه مورد تقبیح و تنبیه نیز قرار می گیرد. 
به واسطه ترویج چنین هنجارها و ارزش هایی است که گاه با واکنش هایی از سوی قربانیان خشونت علیه خود رو برو می شویم، زنانی 
که نمی توانند شرایط سخت و دردناکي را که برایشان ایجاد شده و بی عدالتی هایی که همان خشونت بی درمان است را تحمل کنند 
و از این رو از سر ناچاری گاه تنها راه موجود )یعنی انتخاب اعتصاب غذا( را برمی گزینند تا با اعمال خشونت بر خود  و تن شان، به 

این ناعدالتی ها و خشونت ها اعتراض کنند.
بی شک من در شرایط دشوار این زنان زندانی نیستم ولی با احترام به خواسته و انتخاب این دسته از زندانیان، در این روز )پنجم آذر ماه 
1391، سالروز مبارزه با خشونت علیه زنان( از وکیل نازنین و مقاوم خود، یعنی »نسرین ستوده« می خواهم به عنوان کسی که همیشه در 
بسیاری از حرکت ها پیشرو بوده و علیه هر گونه بی عدالتی  ایستادگی کرده، این بار نیز آغاز کننده شکستن خشونت علیه خود باشد.

پانوشت ها:

)1(- برای نمونه می توانید به گزارش های هفتگی و ماهانه خشونت علیه زنان در مدرسه فمینیستی مراجعه کنید. 
)2( ـ پنجاه سال پس از تاسیس سازمان ملل و پنجاه سال اندیشیدن به برقراری حقوق بشر و پافشاری زنان بر تدوین کنوانسیون های الحاقی از جمله " کنوانسیون 
رفع تبعیض علیه زنان "در سال 1979 و پس از آن که در کنفرانس پکن 1995خشونت علیه زنان به عنوان یکی از 12 محور نگران کننده مطرح شد، سرانجام در 

سال 1999 ، روز 25 نوامبر ،به عنوان " روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان" نامگذاری شد. 
خواهران میرابل معروف به "پروانه ها"که قتل فجیع و بی رحمانه آنان در دوران دیکتاتوری "تروخیو" در دومینکن وجه تسمیه روز جهانی خشونت هستند. از این 
رو نامگذاری این روز بیشتر به پیشینه سیاسی و مبارزات ضددیکتاتوری باز می گردد که زنان جسور و افتخار آفرینی همچون"پروانه ها" در آن نقش اصلی داشتند. 



فریاد زنان بـی سالح علیه جـنـگ: 
به یاد تالش های باربرو الوینگ در 
روز مبارزه با خـشـونت علیه زنان

منصوره شجاعی / مهشید شریف -

قریب به یک قرن پیش در سال 1914، جنگ جهانی اول در اروپا هنگامی آغاز شد که زنان اروپا 
و امریکا یکی دو سال پیش از آن در نتیجه تالش های مدنی خویش به برخی از حقوق مدنی 
خویش  همچون حق رای دست یافته بودند و  یک صدا و یک قول تاریخی  واحد را به عنوان 

روز جهانی زن و برای همبستگی با زنان جهان تعیین کرده بودند.
آماده مشارکت سیاسی و  را که  زنانی  و مجارستان در ژوئن سال 1914،  اتریش  ولیعهد  ترور 
حضوری  مدنی و صلح آمیز در اداره امور جامعه و کشور خویش بودند ناگهان با غول مردساخته 

جنگ جهانی مواجه ساخت.
تقابل دو رویای زنانه و مردانه در اداره جهان، موجب شکل گرفتن تالش ها و فعالیت هایی در 

مقابله زنانه با خشونت های جنگ شد. 
اولین تالش زنان مبارز اروپایی در اعتراض به جنگ در هشتم مارس 1915 بود که با تم ضدیت 

با جنگ در چند کشور اروپایی برگزار شد. 
هرچند که تصمیم گیری برای شعار اصلی موجب اختالف نظر در میان گروه های مختلف زنان 
بود اما در هشتم مارس سال 1917 تظاهرات زنان کارگر در پتروگراد  با شعار اصلی  اعتراض 
به جنگ، گرسنگی و تزاریسم موجب شد که  کارگران نیز به صفوف زنان بپیوندند و تظاهرات 

روز جهانی زن به تظاهرات  عظیم ضد جنگ تبدیل شود. 
از اواسط دهه 30  و یکی دو سال پیش از جنگ جهانی دوم برگزاری روز زن در کشورهایی 
که تحت سلطه فاشیسم بودند غیرقانونی اعالم شد. و هرچند که در سال 1936 در آلمان  در شهر 
برلین  و در اسپانیا تظاهرات گسترده ای برای روز زن برگزارشد اما با شروع جنگ فعالیت های 

سازمان یافته زنان متوقف می شود. 
از این تاریخ حضور زنان فعال در دوران جنگ جهانی دوم در نهضت های مقاومت برای نجات 

کشور، در هیبت پزشکان، پرستاران، معلمان از جان گذشته، روزنامه نگاران و... دیده می شود.
در میان زنان روزنامه نگار نام "باربرو الوینگ"  فمینیست سوئدی با فعالیت های ضدجنگ گره 

خورده است. 



در طول دهه 1930، مقاالت و گزارش های »باربرو«، موضع گیری های او را نسبت به جنگ های 
داخلی اسپانیا، فاشیسم هیتلری و فجایع جنگ مشخص کرد. 

در سال 1936 در قالب گزارشهایش از المپیک برلین، خطر محتوم قدرت نظامی هیتلر 
را با جسارت هشدار داد. در یکی از مقاله های خود هیتلر را "فرعون دیوانه" 

ای خطاب کرد که در حال ساختن "اهرام"های قدرت برای خود است. 
این در حالی بود که آلمان و جهان در شعف نمایش های عظیم و 

قدرتمند نظامی دولت نازی سر از پا نمی شناختند.

هیتلر و موسولینی )1937(  از دیدار   در گزارشی که 
خود،  نظرهای  نقطه  بیان  بر  عالوه  کرد،  تهیه 

نقد  به  رایج  های  جنجال  از  دور  و  هوشیارانه 
و  پردازد.  می  سوئد  دولت  های  گیری  موضع 

و  بسته  درهای  پشت  مذاکرات  چگونگی  از 
بدون اطالع مردم کشور که به روابط و قول 
دیکتاتوری  نمادهای  با  پنهانی  قرارهای  و 
انجامد مطالب  اروپا، هیتلر و موسولینی می 

زیادی می نویسد.
او  و  آمد  دنیا  به  "روفا"  دخترش   1938 در 
تصمیم گرفت که به عنوان یک مادر مجرد 
او را بزرگ کند.  این تصمیم در میان زنان 

سوئد چنان تاثیری گذاشت که هزاران مادر 
شدند.  منصرف  خود  جنین  سقط  از  مجرد 

مجرد  مادران  برزبان  معروفی  جمله  آنروزها 
من  پس  توانست  بنگ  "اگر  بود:  روان  سوئدی 

اش،  آینده  پارتنر  با   او  آشنایی  اما  میتوانم".   هم 
لوییز سوکرونا، موجب شد که روفا از دو سالگی در 

دامان دو مادر پرورش یابد.

سالهای 1936  بین  بود که  نگاری  روزنامه  زنان  اولین  او جزو 
تا 1939 از آلمان دوران جنگ مطالب و مقاله هایی برای نشریات 

سوئد  رسمی  روزنامه  با  اهمچنان  اصلی  کار  اما  کرد  می  تهیه  مختلف 
"داگنزنیهتر"   یا همان "دی ان" ادامه داشت.

باربارا الوینگ خطاب به جهانی که به تماشای شکل گیری امپراتوری هیتلر نشسته بود، از موضع 
گرایشات بشردوستانه و ضد خشونت خود سخن گفت و اعالم خطر کرد. او با آگاهی و قدرت 
و تسلطی که به قلم خود داشت توانست بسیار موثرتر از دیگران هیوالی شکل گیری دولت هیتلر 

و آنچه در انتظار جهان و بخصوص اروپا بود بازگو کند.

 
در گزارشهایی که از زمستان جنگی فنالند بین سالهای 40-39 میالدی تهیه کرد، توانست تاثیر 
به سزایی بر احساس و عاطفۀ بشردوستانۀ مردم کشور خود بگذارد تا آنجا که بسیاری 
از جنگ و خشونت های جنگی  پرهیز  و عمل  اندیشه  به  زنان جامعه که  از 
ایمان آورده بودند، پذیرای 5000 کودک مهاجر  فنالندی شدند که به 
خاطر ضایعات جنگ، مرگ والدین، ترس از گرسنگی و نابودی 
تدریجی به کشور سوئد پناه آورده بودند. این چنین بود که  
او نیز در شکل گرفتن  اندیشۀ ضد جنگ زنان سوئد  برای 
پناه دادن به کودکان مهاجر فنالندی در دورۀ جنگ 

جهانی دوم نقشی پر رنگ و انکار ناشدنی دارد.

مقاالت   نگارش  در  او  فرد  منحصربه  سبک 
روزنامه  خوانندگان  که   بود  شده  موجب 
"داگنزنیهتر" روز به روز بیشتر شوند. در همان 

"بنگ"  از سوی خوانندگانش  بود که  سالها 
لقب گرفت. 

های  تالش  و  ساختارشکنانه  زندگی  نوع 
بنگ جوان بر ضد خشونت و جنگ باعث 
شد که در اواخر کار مقاله های خود را با 

امضای  "پیرزن خالف جریان" بنویسد.
باربارا الوینگ روزنامه نگاری نبود که  اندیشه 
و توان خود را فقط  محدود به کار حرفه ای و 
نوشتن گزارش کند. توجه او به ایجاد سازمان 
ها و تشکل های مستقل زنان  موجب شد که در 
به نهاد دموکراتیک  بیست و شش سالگی جریان 
تازه شکل گرفتۀ "فریاد زنان بی سالح برعلیه جنگ" 
مطبوعات  و  انتشارات  قسمت  در  او  بپیوندد.  سوئد  در 
این سازمان نقش ویژه ای در تهیه نشریه، تنظیم اعالمیه ها، 

نگارش و نقد و تحلیل وقایع داشت.

در ابتدا در کنار 80 زن مترقی و صلح طلب سوئدی شروع به فعالیت کرد. 
اکتیویست های این گروه به نشانۀ اعتراض به جنگ در اروپا به تبلیغ می پرداختند. 
آنها معتقد بودند زنان می توانند با الهام از فلسفۀ مبارزات دور از خشونت گاندی، از تمام سیاستها 

و تدابیر خشونت آمیزی  که دولت های وقت تعیین می کردند، سرپیچی کنند.
باربارا الوینگ به هر نقطه ای که سفر کرد، با هر انسان آزاده ای که به گفتگو نشست، پیام زناِن 
مبارِز بر علیه جنگ را بازگو کرد. در فنالند به یاری دوستان و نزدیکانش به احیای کیمیته های 



ضد جنگ پرداخت. وجدان ها را به بیداری می خواند و اعتقاد داشت نباید ساکت  و پذیرا بود. او همچون گنجینه ای بی نظیر از 
تجارب و دانش از وقایع حاصل از جنگ در حد توان خود به تشویق مردم می پرداخت. در جهت مبارزه برای خاتمه دادن به جنگ 
دوم جهانی و در کوران فعالیتهایی که برای صلح انجام می داد و با اتکا به قدرت قلم خود، در اولین اطالعیۀ که برای کمیتۀ "فریاد زنان 

بی سالح برعلیه جنگ" تنظیم کرد و نوشت، بیش از صد هزار زن سوئدی موضع خود را در طرفداری از صلح بیان کردند.

 پیام روشن و رسای سازمان "فریاد زنان بی سالح برعلیه جنگ" به زنان درگیر جنگ در اروپا این بود که اگر به پناهگاه ها نرویم، اگر 
ماسک های گاز به چهره نزنیم، اگر جلوی سربازی پسرانمان را بگیریم و اگر بار فقر و فشار اقتصادی مرگبار را برای خانوادهای مان 

نپذیریم، شاید بتوانیم مردهایمان را از رفتن به جبهه های جنگ و خشونت و مرگ بازداریم.

یکی از قوی ترین تصویرهای او از جنگ نوپای اروپا، وقتی است که به توصیف زنان و کودکانی می پردازد که به اعتبار نوشته های 
او "بی اسلحه و بدون اونیفورم نظامی" در میدان های جنگ "گوشت جلوی گلوله" جنگ افروزان  می شوند. 

چنین بود که او به سهم خود به عنوان روزنامه نگار خارج از مرزها توانست اندیشه و ایمان به صلح را در ضمیر خودآگاه مردم کشورش 
پرورش بدهد و روح صلح طلبی را به زیر سقف خانه های مردم سوئد ببرد.

فعالیتهای ضدخشونت و ضدقدرت و ضدجنگ وی بعد از پایان جنگ جهانی دوم در قالب اعتراض به سیاستهای اتمی دولت سوئد  
ادامه یافت. در سال 1950 به نهادهای و سازمانهایی پیوست که  بر علیه ساختن و استفاده از سالح های اتمی  فعالیت داشتند. 

در سال 1955 به مدت یک ماه زندانی شد. دلیل زندانی شدن او سرباززدن از فرمان دولتی مبنی بر آموزش اجباری نظامی شهروندان 
تحت عنوان "تمرین دفاع مدنی" بود.

پیرزن خالف جریان، در کتابی که در دورۀ محکومیت یک ماهۀ خود در زندانی در شهر استکلهم نوشت، به خانمان خرابی حاصل از 
جنگ به عنوان پدیدۀ ضدبشری نگاه کرد و در ستایش موهبت صلح، جانانه قلم زد. 

هرچند که حکومت های فاشیستی یکی دو سال پیش از شروع جنگ برگزاری روز جهانی زن را غیرقانونی اعالم کردند و هرچند 
که در طول جنگ فرصت و فضایی برای برگزاری این روز نبود اما به همت زنانی چون  باربرو، آن »بنگ جوان« و آن »پیرزن خالف 

جریان«،  روز جهانی زن در تمامی روزهای مبارزات زنان در مقابل خشونت های جنگ و خشونت هایی از این دست، تبلور یافت.
به خاطر همه تالش های این زن مبارزه علیه جنگ و خشونت است که امروز در آستانه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، یاد و 

نام اش را گرامی می داریم.
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سـیــاســـت 
فمیـنـیـسیت 
خـشـونت  و 
علیه زنـان در 
جــــنــــگ 
آزاده دواچی -

بیست و پنجم نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان بهانه ای است تا همه ساله گفتگوهای 
از اصلی ترین  بیافتد. یکی  به راه  ابعاد مختلف خشونت های جاری علیه زنان  پیرامون  بسیاری 
مباحث جاری در جنبش های فمینیستی در برابر خشونت علیه زنان، موضع گرفتن در برابر چنین 
خشونت هایی، یافتن راهکار و باالخره مبارزه با آن به طرق مختلف بوده است. آنچه که در این 
میان مشخص است خشونت علیه زنان مسئله ای چند بعدی بوده و هست که در بافت و زمینه 
های گوناگون سیاسی و اجتماعی، تحت تاثیر عوامل خاص قرار می گیرد و در نتیجه در بیشتر 
موارد خشونت علیه زنان را قانونی و موجه جلوه می دهد. خشونت های مختلف علیه زنان در 
خانه، محل کار، خشونت های روانی و کالمی و... عموما در بستر فرهنگ مردساالری جوامع 
به خصوص جوامع غیردموکراتیک همچون ایران، بعضاَ قانونی شده و به تجربه عادی هر روزه 

زنان تبدیل شده است.

از سوی دیگر یکی از عوامل مؤثر بر گسترش خشونت علیه زنان که از قضا در بافت سیاسی و 
به دلیل سیاست های خصمانه ی دولت ها شکل می گیرد، خشونت علیه زنان در جنگ و نظامی 
کردن دستگاه های اجرایی کشورهاست. اکثر این سیاست ها در کشورهای جهان سوم به دلیل 
استقرار نیروهای بنیادگرا اتفاق می افتد. از سوی دیگر، در دنیای امروز مسئله جنگ و تهاجم 
نظامی )به خصوص در خاورمیانه( قوت بیشتری گرفته است که در این میان خشونت های 
جاری علیه زنان نیز انواع مختلف بیشتری پیدا کرده است. از آنجایی که زنان 
سیاست  و  جنگ  از  حاصله  های  خشونت  اصلی  هدف  کودکان  و 
به  هستند،  کشورها  این  در  افروزی  جنگ  و  خصمانه  های 
نظر می رسد که از اصلی ترین سیاست های فمینیستی 
برقراری  و  جنگ  در  حاصله  خشونتهای  تعریف 
این خشونت  برای حذف  گفتمان و دیالوگ 
ها و همینطور تالش برای دستیابی به صلح 
به رغم حضور و تسلط نیروهای حامی 
جنگ است. سیاست های فمینیستی 
در کشورهایی که مدام با تهدید 
یا  و  هستند  رو  روبه  جنگ 
اند،  داشته  جنگ  ی  تجربه 
از آنجایی که بسیار عاجل 
ـ  است  اهمیت  حائز  و 
بخش  تواند  می  زیرا 
خشونت  از  زیادی 
علیه  حاصله  های 
زنان در این کشورها 
ـ  کند  بازنمایی  را 
نهایی  تحلیل  در 



نوع  این  بروز  مانع  استراتژیکی و خردمندانه،  با راه حل های  تواند  می 
از خشونت ها شود و حتی به پیشبرد روند صلح در این کشورها یاری 
از  دارند که  را  پتانسیل  این  فمینیستی  استراتژیکی  رساند. سیاست های 
یک سو بر حذف خشونت علیه زنان و بازنمایی آن در چنین بافتی تأکید 
گذارند و از سوی دیگر تالش کنند تا صلح و ارزش های انسانی آن را 
در موقعیت های حساس اجتماعی و سیاسی تبیین کرده و بر قرارکنندگان 

صلح در این مناطق باشند.
  

جنگ و خشونت علیه زنان
 

بروز جنگ و خشونت های حاصله از آن امروز به یکی از بغرنج ترین 
پدیده ها در سطح ملی و بین المللی تبدیل شده است. هر روزه در اخبار 
و گزارش ها می خوانیم که تعداد زیادی از افراد بی گناه به دلیل سیاست 
های غلط و خصمانه و ضد انسانی دولت ها، به نقص عضو، آوارگی، و 
اغلب جان خود را از دست می دهند. جنگهایی که در اکثر کشورهای 
و  عراق  غزه،  همچون  خاورمیانه  به خصوص کشورهای  و  سوم  جهان 
افغانستان، سوریه، و... اتفاق افتاده است نشان از گسترش استراتژی های 
جنگ طلبانه و تأثیر آن بر کل افراد و شهروندان ساکن این کشورهاست. 
مرور اخبار مرگ و کشته شدن هزاران هزار انسان تنها در سطح اتفاق 
گسترده ی  فاجعه ی  عمق،  در  عموماَ  بروز جنگ  آنکه  حال  افتد  می 
وخیم تری دارد که زنان و کودکان از قربانیان پنهان و خاموش اکثر این 
فجایع هستند. یکی از بارزترین خشونت ها علیه زنان در جنگ، تجاوز 
که  شومی  پدیدۀ  یعنی  است  مهاجم  های  گروه  توسط  جنسی  آزار  و 
بسیاری از زنان از اعصار گذشته تا به امروز در طی جنگ های مختلف 
تجربه کرده اند. بسیاری از این تجاوزها به عنوان جنگ پنهان علیه زنان 
در نظر گرفته می شوند. برای مثال »روث روزن« در مورد زنان عراقی می 
نویسد: »مثل زنان در هر جای دیگر، زنان عراقی همواره به طرق مختلف 
در معرض تجاوز بوده اند. اما از زمان تهاجم آمریکا به عراق، تروریسم 
جنسیتی و موارد گزارش شده در این خصوص بسیار افزایش یافته است، 
تا گزارش  بودند  مایل  زنان عراقی  از  تعداد محدودی  اینکه  علی رغم 
تجاوز را به نیروهای اشغالی و همینطور مسئوالن عراقی بدهند اما آنها 
هنوز از بی آبروی برای خانواده هایشان می هراسند«)روزن، 2(. بسیاری 
از زنان در جنگها به شکل خشونت آمیزی مورد تجازو قرار گرفته اند 
و بعضی از آنها حتی به دست متجاوزین کشته شده اند. اما آزار جنسی 
زنان نیز به طرز قابل مالحظه ای افزایش می یابد که یافته ها در جنگ 
های اخیر عراق و افغانستان و همینطور لیبی نشان از میزان باالی خشونت 

اعمال شده به خصوص اعمال انواع خشونت های جنسی علیه زنان است. 
تجاوزهای  این  به  تنها  جنگ  در  زنان  علیه  شده  اعمال  های  خشونت 
اشغالگران نسبت به زنان کشور مقصد نیست بلکه در بسیاری از زندان 
ها که توسط گروه های مختلف و نیروهای نظامی اداره می شوند  زنان 
مورد تعرض و آزار جنسی قرار می گیرند. اما تجاوز تنها بخشی از اثرات 
ویرانگر جنگ بر زنان است، در یکی از تحقیقاتی که توسط گروهی از 
فمینیست های اهل یوگسالوی بر خشونت علیه زنان در جنگ صورت 
گرفته است، وسنا نیکولیک ریستاونیک می نویسد: »در تحقیقی تحت 
عنوان: زنان، جنگ و خشونت، از زنان مستقر در کمپ پناهندگان جنگی 
که عمدتاَ از صرب و کروات بودند و همینطور زنان بوسنیایی خواستیم 
تا تجارب شان از جنگ را برای ما بفرستند. حدود 150 داستان در مورد 
جنگ های داخلی قبیله ای و خشونت های دخیل علیه زنان از ملیت های 
مختلف جمع کردیم )سی و نه مورد خشونت فیزیکی؛ 49 مورد خشونت 
جنسیتی و 113 مورد خشونت روانی و ترس( این تحقیقات به ما نشان 
دادند با وجود آن که در زمان جنگ، و همینطور در زمان صلح، تجاوز 
یکی از جدی ترین شکل های خشونت علیه زنان است، زنان در جنگ 
همچنین در معرض انواع دیگری از خشونت های جنسی از جمله به دنیا 
آوردن فرزندان ناخواسته در هنگام تجاوز، بردگی جنسی، همخوابگی 
اجباری؛ فحشای اجباری در روسپی خانه ها قرار گرفته اند. زنان همچنین 
از انواع دیگری از خشونت ها از جمله صدمات فیزیکی، قتل، شکنجه، 
سوء تغذیه؛ خشونت های فیزیکی، ترس، خشونت خانگی توسط همسر 
و یا پسر )که از جبهه یک ملیت دیگر هستند و یا پناهده هستند( رنج 
یا  و  همسر  فرزندانشان،  که  آن  از  بعد  بسیاری  زنان  همچنین  برند.  می 
اعضای خانواده شان را از دست داده اند یا از آنها جدا شده اند، دچار 
تبعیض های  انواع مختلف  این زنان  اند،  ناپذیری شده  صدمات جبران 
جنسیتی و خشونت را در تبعید تجربه کردند چرا که خانه هایشان و تمام 
زندگی شان به شدت ویران شده است” )وسنا نیکولیک ریستاونیک،1(. 
همانطور که این نویسنده در طول مصاحبه های خود نشان داده است، 

تجاوز جنسی تنها عامل خشونت علیه زنان در جنگ نیست. 

جدا از آن نظامی گری و وارد کردن سیستم نظامی در دستگاه حاکم در 
جامعه، جنگ بر بسیاری دیگر از رفتارهای اجتماعی تاثیر می گذارد و 
موجب گسترش خشونت می شود به عبارتی برقراری  رفتارهای جنسیتی 
و تبعیض آمیز علیه زنان را شدت بخشیده و همین اعمال خشونت برای 
آنها را قانونی تر می سازد. زنان در تصاویر تبلیغی جنگ ها کمتر نشان 
داده می شوند و اکثر تصاویر، مربوط به مردان است که در حال حمل 



ابداع  با  نیز  باشند. شکاف جنسیتی  می  اسلحه 
چنین تصاویری گسترش می یابد چرا که تنها 
زنان را به عنوان مادران داغدار و یا همسران 
سازی  تصویر  کشد.  می  تصویر  به  عزادار 
های مردانه از جنگ حضور فعال زنان را ا 
ز بافت سیاسی به حاشیه می راند و مدام در 
تالش است تا نظم جنسیتی علیه زنان را در 
ساختار های اجتماعی عوض کند و از آنها 

تصاویر منفعل و کلیشه ای ارائه و بازآفرینی 
کند.

حقوق  نقض  و  زنان  سیستمایک  کردن  قربانی   
سیاسی  های  آگاهی  از  جلوگیری  بویژه  ـ  آنان 

آنها ـ در هنگام جنگ موجب شده است تا توانایی 
های بالقوه ی زنان در هنگام جنگ نادیده گرفته شود 

و کلیشه های جنسیتی مربوط به زنان به عنوان اعضای منفعل 
در اکثر درگیریها به گسترش خشونت و تجاوز علیه آنان دامن 

زند. اما خشونت علیه زنان تنها به دوران جنگ محدود نمی شود، 
ویرانی های حاصله ازجنگ، معضالت اقتصادی و درگیری های حاصل 

از آن، و مرگ بسیاری از مردان در خانواده موجب می گردد که زنان با معضالت 
تازه ای حتی در دوران پس از جنگ نیز مواجه شوند که در بسیاری از موارد به دلیل شکاف های 
جنسیتی ایجاد شده در درگیرها و رانده شدن به حاشیه این خشونت ها )حتی وقتی که جنگ هم 
خاتمه یافته است( طبعاَ آزادی عمل و توانایی را از آنها سلب می کند و آن ها را به قربانیان اکثر 

تجاوز های خاموش و دیگر خشونت های پنهان تبدیل می کند. 

سیاست فمینیستی و استراتژی های ضد جنگ 
 

سیاست فمینیستی در عین حال که مخالف جنگ است و آن را ضد انسانی و مردود می داند، در 
برابر هرگونه نظامی گری و سیاست های خشونت آمیز دولت ها نیز می ایستد. این نظامی گری چه 
به عنوان جنگهای داخلی در یک کشور که در نتیجه به مسلح شدن گروه های مخالف می انجامد 
و چه با دخالت های نظامی در یک کشور دیگر صورت پذیرد،  مورد مخالفت فعاالن فمینیست 
بوده است. چرا که تجربه نشان داده است که شکل گیری این چنین نظامی نهایتاَ منجر به حذف 
زیرساخت های مدنی که در زمان صلح می تواند به وجود آید خواهد شد، و از سوی دیگر تغییر 
در نهاد این ساختار ها از راه نظامی کردن قدرت، به حذف سیستماتیک و ریشه ای زنان از متن 
مبارزات سیاسی می انجامد. سیاست فمینیستی در یک ساختار بیشتر از آنکه نگران برقراری عدالت 
و به میان آوردن صلح از طریق مداخله ی نظامی باشد اتفاقاَ درگیر هویتی است که در خالل این 

نظامی گری در معرض خشونت قرار می گیرد 
هویت  روانی  و  فیزیکی  حذف  نتیجه  در  و 
زنانه، به تدریج بر افزایش خشونت ساختاری 
را  این خشونت  و  انجامد  می  نیز  آنان  علیه 
و  پیوسته  خشونتی  به  ها  حوزه  تمامی  در 
این  رو  این  از  تبدیل می کند.  استراتژیک 
سیاست در تالش است تا حضور فعال خود 
را با هدف حفظ و حراست از هویت زنانه 
برای جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان 
صراحتاَ اعالم کند. در عین حال این سیاست 
به نوعی در تالش است تا پتانسیل های بالقوه 
ی زنان را که غالباَ نمی توانند از خشونت حاصله 
راههای  را حفظ کند و  بمانند  امان  در جنگ در 
زنان  از  هایی  گروه  تشکیل  به  را  خود  استراتژیکی 
ختم کند که بتوانند از این خشونت ها جلوگیری کرده 
صلح  ی  اشاعه  بر  تمرکز  بر  را  خود  قوای  بیشتر  هرچه  و 
متمرکز  نظر  مورد  زنان در کشورهای  علیه  و حذف خشونت 

کنند. 

اکثر سیاست های فمینیستی در قبال جنگ بر این باورند که جنگ ها حتی اگر به 
بهانه ی برقراری صلح و ثبات در کشورهای جهان سوم از طریق مداخله ی نظامی باشد، موجب 
افزایش نظامی گری و مسلح کردن گروه های مخالف به ویژه بنیادگرایان در این کشورها به بهانه ی 
دفاع از خود می شوند که در نتیجه موجب قانونی کردن خشونت علیه زنان در این گونه جوامع می 
شود. اکثر نیروهای بنیاد گرا که هدف این چنین حمله هایی هستند غالباَ به طرز غیرعلنی از برقرای 
جنگ و نظامی گری استقبال می کنند چرا که در این صورت بهتر می تواند نیروهای مخالف خود 
را سرکوب کرده و اولین کسانی که در برابر این سرکوب ها قربانی می شوند، زنان هستند. می 
توان گفت در چنین بافتی نیروهای بنیادگرا از حداکثر نیروهای نظامی خود برای اعمال خشونت 
علیه زنان و حذف فیزیکی آنها و ممانعت از رسیدن به صلح استفاده می کنند اما در این میان تمام 
استراتژی های فمینیستی بر پایه مبارزه با جنگ و نظامی گری است که مخلوطی  از آراء و عقاید 
همه ی گروههای فمینیستی را می طلبد تا به طرز هماهنگ و همدالنه علیه گسترش این خشونت 
ناشی از جنگ بایستد. بنابراین بر طبق نظرُکک برن برخالف تصور عده ای که تنها فمینیسم سوشال 
و رادیکال را ضد جنگ می دانند، فمینیست های لیبرال هم از متحدان مبارزه علیه جنگ  و خشونت 
های حاصله علیه زنان می باشند. در ادامه ُکک برن می نویسد: »استراتژی فمینیست های ضد جنگ 
باید بر خالف نظامی گری عمل کند و این کار از طریق تشکیل کمپین هایی برای حقوق زنان که 
حقوقی مشروع و انسانی است، سبب شود تا عدالت را در یک نظامی که هدف جنگ قرار گرفته 
است گسترش دهد و از خشونت های گسترش یابندۀ آن علیه زنان )همانند تجاوز جنسی( به عنوان 



جنایت های جنگی یاد کند« )1(. می توان گفت که سیاست فمینیستی در قبال جنگ، یک سیاست همگون نیست بلکه آمیزه ای از ایده ها و استراتژی های مختلف 
از تمامی طیف های جنبش فمینیستی را در بر می گیرد. گاهی این سیاست های ضد جنگ اثر گذاری خود را در البی های متفاوت و همینطور یافتن راهی برای 
رساندن خشونت ها علیه زنان به گوش افکار عمومی دیگر نقاط جهان پیدا می کند. آنچه که مسلم است سیاست فمینیستی در کشورهایی که بنیادگرایی در آن در 
حال توسعه است و خطر حمله ی نظامی به دلیل گسترش نظامی گری هر روزه افرایش می یابد طبعاَ به دنبال یافتن راه حل هایی برای از میان بردن جنسیت گرایی، 
برخوردهای خشن با زنان، و استفاده از ابزارهای آزار جنسی علیه آنان برای حذف زنان از متن مبارزات صلح آمیز است. زنان در این کشورها که بسیاری از آنان 
خود درگیر نظام تبعیض جنسیتی هستند برای ایمن ماندن از خشونت های حاصله ناچارند که استراتژی های مختلف را بوجود آورند تا علیه  استفاده از آزار های 
جنسی علیه زنان به مقابله برخیزند گرچه موانع بسیاری فعالیت های صلح آمیز زنان را در کشورهایی که بنیادگرایی در نظام اجتماعی آنان گسترش دارد، به شدت 
تهدید می کند به گونه ای که بسیاری از همین زنان خود قربانی خشونت های حاصله از نیروهای بنیادگرا شده اند. با این حال اما تاکید و التزام سیاست های فمینیستی 

برای حذف خشونت علیه زنان در جنگ از طریق فعالیت های صلح آمیز و تشکیل کمپین های ضد جنگ و فعالیت های مستمر در آنها، به قوت خود باقی است. 

پایان سخن  

 با همه ی این توصیف ها اما باید خاطرنشان کرد که این سیاست های خشونت پرهیز و فمینیستی در بسیاری از موارد نمی توانند موفق عمل کنند چرا که برای 
موفقیت، نیاز به آزادی عمل و حرکت در ساختارهای سیاسی یک کشور را دارند. اما در اکثر کشورهایی مثل ایران که حتی کوچکترین حرکت فعاالن زن سرکوب 
شده و با آن برخورد می شود تشکیل گروه های این چنینی به دشواری امکان پذیر است. هدف نهایی این گروه های فمینیستی هر چه که باشد نیاز دارد تا به وضوح، 
خشونت علیه زنان در جنگ، همانند جنگ هشت ساله ی میان ایران و عراق را پررنگ سازند، گرچه تاکنون به دالیل سنتی و عرفی بر بسیاری از این خشونت ها 
سرپوش گذاشته است اما پر رنگ تر کردن این خشونت ها به نوعی به تبلیغ صلح و مخالفت فمینیست ها با جنگ )با هدف اخالقی »توقف خشونت های بیشتر علیه 
زنان«( خواهد انجامید. همانند سیاست های فمینیستی اکثر کشورها، تاکید بر تشکیل گروه های زنان که هدف شان تاکید بر سیاست های خشونت پرهیز و صلح طلبانه 
است  و از مواضع ضد جنگ دفاع می کنند، تشکیل کمپین ها با هدف برقراری صلح و رد خشونت به هر شکلی، و همینطور تالش برای فعالیت بیشتر و فعال ماندن با 
هویت زنانه، )به خصوص ایستادگی در مقابل به حاشیه رفتن در عرصه ی سیاسی و بین المللی و وارد شدن به اکثر گفتمان های فعال ضد جنگ( می تواند از اهداف 
سیاست های فمینیستی ضد خشونت و جنگ باشد.  با این حال به نظر می رسد که سیاست فمینیستی در ایران نیز به دنبال همین رویکرد بوده است . گروه های فعال 
زنان چه در داخل و چه در خارج، که عمدتا به دلیل فشار گروه های تندرو در ایران در خارج از کشور برای ضد جنگ فعال شده اند شایسته است که تالش های 
خود را برای حذف قانونی نظامی گری و تاکید بر گفتمان های مسالمت آمیز معطوف کنند و حافظه ی عمومی و طیف های مختلف  سیاسی را نیز از حذف زنان به 
دلیل جنگ و بروز خشونت و در نتیجه تأثیر بر کل افراد جامعه  آگاهی بخشند. از سوی دیگر برای حذف نظامی گری با حضور فعال در متن مبارزات سیاسی، می 
توانند بر تاکید و پافشاری خود برای حذف خشونت علیه زنان از طریق تبلیغ و تبیین ارزش های صلح طلبانه، ادامه دهند. برای مثال در ایران نیروهای ضدجنگ و 
همینطور فعالیت های زنان برای این مورد تا حدودی متوقف و یا نامحسوس شده است اما می توان گفت هرچه میزان این فعالیت ها به عنوان سیاست اصلی فمینیست 
ها در داخل و خارج توسعه یابد و گستره و میزان خشونت ها علیه زنان در الیه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد ـ تا روند صلح به آرامی و با حضور زنان پیش 

رود ـ طبعاَ بسیاری از زنان و اقشار فرودست از مخاطرات زیانبار و خشونت های حاصل از جنگ در امان می مانند. 
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فمـیـنـیـست های بریتـانیـایی و 
جنگ جهاین اول 

سحر مفخم -

وقتی جنگ جهانی اول آغاز میشد تصور بر این بود که این جنگ، مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید. اما برخالف این تصور، جنگ جهانی اول، چهار سال به طول انجامید 
و به جز آن که باعث بسیج تمامی نیروهای نظامی شد، توانست تمام آحاد جامعه را نیز در پیوند با یکدیگر قرار دهد. بسیاری از تاریخ نگاران معتقدند که جنگ حهانی 

اول دنیا را تغییر داد. در آن زمان بسیار بدیهی و پذیرفته شده بود که اگر مردان در خط مقدم جنگ می رزمند و پیروزیهایی کسب میکنند، این پیروزی ها رابطه 
مستقیمی با دیگر شهروندان، یعنی زنانی دارد که در پشت خط مقدم همکاری و تالش میکنند. تمام دنیا زنانی را که در غیبت مردان  در کارخانه ها، زمین های 

زراعی، ادارات و مدیریت خانواده مشغول به کار شده بودند،  به عنوان نیروهایی مهم و ارزشمند که تمام تالش خود را برای پوشاندن نقصان های دوران 
جنگ،  به کار برده اند به رسمیت شناختند. 

پیش از آغاز جنگ، زنان بریتانیا عموما دارای شغل هایی بودند که به شغل های زنانه مشهور بود و شامل مشاغلی می شد که عموما به نظافت و 
خدمات و کارهای منزل و بچه داری مربوط بود و البته درآمد پایین تری نسبت به شغل های مردان نیز داشت. همین وضعیت و مشکالت مشابه 

دیگر، باعث شده بود که جنبش فمینیستی بریتانیا فعال ترین زنان اروپای غربی را در خود جای دهد.

 پس از آغاز جنگ، گروه های مختلف فمینیستی نگاه های متفاوتی نسبت به آن داشتند برای مثال برخی، آن را فرصتی می دیدند که زنان 
بتوانند به کارهای دیگر دست بزنند.  به طوری که در چهار ساله جنگ جهانی جهانی اول، یک میلیون زن به نیروی کار بریتانیا اضافه شدند 

و زنان توانستند در شغل های متفاوتی که تا پیش از آن در انحصار مردان بود، مشغول به کار شوند. برای مثال آمارها نشان می دهد که زنان در 
غیاب مردان توانستند دو میلیون شغل را در کارخانه ها، صنعت حمل و نقل، کشاورزی، بانکداری و... از آن خود کنند. اسناد تاریخی زیادی از 

جمله عکس و تصاویر بسیاری از اشتغال زنان در حرفه هایی که آن زمان مردانه به حساب می آمد، وجود دارد که این تغییرات را به نمایش می گذارد.
 

در نتیجه ایده برابری  خواهی جنسیتی بین زن و مرد در چهار سال جنگ جهانی اول، بسیار بیشتر از 50 سال قبل از آن که فمینیست ها ندای برابری خواهی 
را سر داده بود بر جوامع اروپایی گسترده شد. »جین میسم« که در آن زمان سردبیر نشریه ای فرانسوی بود که از ارگان های مربوط به سازمان های حق رای برای 

زنان به شمار می آمد، برای خوانندگانش نوشت که در این روزها که کشورمان  درد و رنج بسیاری را از بابت جنگ تحمل میکند از حقوقمان صحبت نخواهیم 
کرد، بلکه فقط کار میکنیم و به انجام وظایف مشغول خواهیم بود.



اطالع  به  »فاوکت«  خانم  یعنی  بود  صورت  همین  به  هم  بریتانیا  در 
همگان رساند که گروههای خواهان حق رای برای زنان برای مدتی 
فعالیت های خود را معلق می کنند. حتی از نشریاتی که داشتند برای 
راه اندازی کمپینی استفاده میکردند که مردان جوان را تشویق میکرد 
از کشورشان  دفاع  برای  عنوان سرباز  به  برای شرکت در جنگ  که 
البته در این میان گروهی از فمینیست ها هم با این رویه  اقدام کنند. 
از  قبل  تا  بودند که مسیر مسالمت آمیزی که  این  بر  و  نبودند  موافق 

جنگ طی کرده اند را باید ادامه داد.

گروههایی از زنان نیز در صدد این بودند که کمیته های بین المللی 
به  توان   می  نمونه  برای  دهند.  تشکیل  را  آزادی  و  صلح  از  دفاع 
تالشهای دکتر »هیگ« برای برپایی کنگره 1915 یا تالشهایی که در 
لیگ جهانی زنان برای صلح و آزادی که هم مدافعان  حق رای زنان 
را پوشش می داد و هم زنانی را که مدافع صلح و یافتن راه کارهایی 

برای حل مناقشات جنگی بودند، در خود جای داده بود. 
زنان  کنفرانس   1915 سال  در  سوییس  برن  در  هم  زتکین  کالرا 
این است که  نماید  بود. آنچه مهم می  برگزار کرده  را  سوسیالیست 
به رغم اینکه این تالش ها در مقیاس بزرگی نتوانست مطرح یا تاثیر 

گذار شود اما نشانه هایی بود از تالش فمینیست ها در آن دوره. 
به رسمیت شناخته  فمینیست ها می دانستند که اگر توسط دولت ها 
شوند، این امید نیز وجود خواهد داشت که حقوق زنان از سوی جامعه 
و دولت نیز به رسمیت شناخته شود. برخی تاریخ نگاران معتقدند که 
اقدامات وطن پرستانه زنان در طی جنگ جهانی، کارت برنده ای بود 
برای هموار کردن مسیر برابری. در هر حال جنگ جهانی خیلی چیزها 
را در رابطه با زنان تغییر داد. از جمله این که با توجه به نیاز به پشتیبانی 
از سربازان خط مقدم به غذا و لباس و خدمات پزشکی  این زنان بودند 
که برای اولین بار به شغل هایی چون رانندگی آمبوالنس یا کارهای 
دفتری مبادرت ورزیدند. زنان گاه در شیفت های طوالنی  مشغول به 
به نگهداری از کودکانشان مشغول  باید  کار بودند و بعد از کار هم 
طوالنی  های  صف  در  شده  بندی  جیره  غذای  تهیه  برای  و  میشدند 
منتظر میماندند. ولی آن روی سکه این سختی ها برای زنان آن بود که 
کسب استقالل مالی و یادگیری مهارت های مختلف و آزادی های 
اجتماعی که زنان از آن برخوردار شدند، مسیر جدیدی را برای آنها 
باز کرد. زنان دیگر می توانستند به تنهایی وارد فضاهای عمومی ای 
شوند که تا پیش از جنگ صرفا فقط با همراهی مردان می توانستند 

از آن بهره مند شوند. حضور زنان در این دوره در فضاهای شغلی و عمومی در نحوه 
لباس پوشیدن زنان هم بی تاثیر نبود، به طوری که در زمانه جنگ، لباس های زنان، 
گشاد تر شد تا اجازه فعالیت عملی به آنها بدهد. همینطور موهای زنان در این دوره 
کوتاه تر شد و حتی پوشیدن شلوار که تا پیش از آن در میان زنان معمول نبود، از 
سوی جامعه پذیرفته شد. در این میان حتی  نگرش سیاسیون از جمله نخست وزیر 
وقت بریتانیا را که از دشمنان قسم خورده حق رای برای زنان بود، ولی پس از جنگ 

یعنی در سال 1918 در بریتانیا به زنان باالی سی سال، باالخره حق رای داده شد. 
 

البته به نظر می رسد دادن حق رای به زنان، صرفا نه فقط جایزه و قدردانی از زنانی 
بود که در دوران جنگ برای جامعه زحمات زیادی متقبل شده و چرخ مملکت را 
چرخانده بودند، بلکه از سوی دیگر می توان گفت که تعلق گرفتن حق رای به زنان، 
در حقیقت به خاطر فشارهای سیاسی ای هم بود که از سیاست مداران می خواست 



که حاال که جنگ تمام شده، تاکیدشان را بر اصالت وجودی بشریت قرار دهند. در هر صورت در 
این مرحله از دادن حق رای به زنان باالی سی سال، تنها هفت میلیون زن بریتانیایی توانستند رای بدهند 
و هنوز پنج میلیون زن دیگر از حق رای محروم بودند. و این ناعادالنه بود چرا که این پنج میلیون زن 
محروم از حق رای، شامل کارگران زنی هم می شد که در زمان جنگ در کارخانه ها مشغول به کار 
بودند. اما گویا مردان سیاست پیشه با دادن حق رای فقط به بخشی از زنان، درصدد بودند که مردان 

همچنان بتوانند در انتخابات اکثریت، باقی بمانند.
 

به هر حال پس از کسب حق رای توسط زنان، اندک زنانی به عنوان نماینده، به مجلس پا می گذاشتند، 
به طوری که در سال 1918 فقط یک نماینده زن و در سال 1923 فقط هشت نفر و در سال 1929 فقط 
چهارده زن توانستند به مجلس راه یابند. دولت وقت بریتانیا در توجیه تعداد اندک زنان در مجلس 
اعالم می کرد که نه  فقط حزب متبوعش   بلکه  جامعه نیز آمادگی آن را ندارد که زنان را کامال 
برابر با مردان بپذیرد. اما با ادامه مبارزات زن، باالخره دو سال بعد، به همه زنان باالی 21 سال اجازه 

شرکت در انتخابات داده شد.

به هر حال با نگاهی به تاریخ حق رای زنان در اروپا نکات جالبی جلب توجه می کند. برای مثال در 
بریتانیا فمینیست ها توانایی و ظرفیت باالیی در البی کردن داشتند و در اینکار بسیار مقتدر و پر نفوذ 
بودند، ولی به رغم این توانایی ها، آن ها طی دو مرحله و در پی یک قرن تالش به حق رای دست 
یافتند. اما در دیگر کشورها که گروه های زنان به مراتب قدرت همبستگی و فعالیت کمتری داشتند 
)مثال در ایرلند، لهستان یا روسیه( حق رای برای زنان راحت تر به دست آمد. البته ممکن است یکی 
از عوامل بروز این تفاوت ها را بتوان در نقش متفاوت نخبگان و روشنفکران اروپایی جستجو کرد. 
چرا که برخالف انگلستان، دیگر روشنفکران و سیاستمداران اروپایی پذیرفته بودند که حق رای زنان 
منجر به بی نظمی و از بین رفتن نظم اجتماعی نخواهد شد، بلکه اتفاقا شروعی برای دموکراسی تازه 

پا خواهد بود. 



همبستیگ علیه خـشـونـت و 
تبعیض علیه زنان

شهال فروزان فر -

روز  این  استقبال  به  حالی  در  است.  زنان  علیه  محو خشونت  جهانی  روز  نوامبر    25
می رویم که هر روز اخبار ناگواری در رابطه با زنان به گوش می رسد. طی دو هفته  
گذشته، سومین کاروان راهیان نور واژگون شده و عجیب آنکه جملگی مجروحان 
تبعیض در  میان وجود  این  نوجوان کشورمان هستند. در  از دختران  و کشته شدگان 
تخصیص وسیله حمل و نقل، می تواند یکی از علل بروز چنین وقایعی برای اتوبوس 
های حامل دختران نوجوان کشورمان باشد. هر چند که  اساسا اعزام کودکان به منطقه 

جنگی توجیه انسانی ندارد.

از سوی دیگر الیحه سلب صالحیت از زنان زیر چهل سال برای اخذ پاسپورت که به 
تازگی در مجلس مطرح شده نیز نفرت پراکنی و محدودیت علیه زنان را به نمایش می 
گذارد. این الیحه نشانگر پارادوکسی است که در قوانین موجود در ایران در رابطه با 
زنان به چشم می خورد. زیرا در حالی که در قوانین، دختران 16 ساله می توانند طبق 
قانون در انتخابات مشارکت کنند و یا سن مسئولیت کیفری برای زنان، طبق قانون، 13 
سال است، اما طبق این الیحه جدید که قرار است تصویب شود، زنان تا 40 سالگی 

نمی توانند به طور مستقل و بدون وجود »ولی و قیم« تقاضای گذرنامه کنند!
  

تفکیک جنسیتی و محروم نمودن دختران از تحصل در 91 رشته تحصیلی از خشونت 
های بارزی است که علیه زنان اعمال می شود. با توجه به اینکه علم جنسیت ندارد 
و هرگز یافته های علمی تابع جنسیت نیستند، چنین تصمیمی نیز  پارادوکسی 

دیگر را در میان قوانین موجود ما به نمایش می گذارد. 

با  جاری  هفته  در  کشور  جمعیت  از  نیمی  علیه  خشونت  روند 
با  دیدار  از  سیاسی  زندانی  زنان  کردن  المالقات  ممنوع 



خانواده و فرزندانشان تداوم یافته است.
با توصیه به صیغه شدن برای دانشجویان  از سویی، توهین و تحقیر زنان سرپرست خانوار 
پسر نیز از مصادیق بارز خشونت علیه زنان است که زن را در حد یک ابزار جنسی تقلیل 

می دهد. 
همچنین اخیرا رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک ایران خبر از آن داده است که در سال 
گذشته، 75 دختر و پسر با سن کمتر از 10 سال فقط در تهران ازدواج کرده اند. بی شک 
این خشونت آشکار بر کودکان و دختربچه هایی است که پیش از که بچگی کنند به خانه 

بخت فرستاده می شوند.

زنان به عنوان رکن اصلی خانواده و پایه تربیت اجتماعی فرزندان یک کشور هستند. از این 
رو می توان پرسید زنی که خود موضوع خشونت و تبعیض آشکار و بی عدالتی اقتصادی 
از  عاری  و  انسانی  تربیت  جهت  در  تواند  می  چگونه  گیرد  می  قرار  سیاسی  و  اجتماعی 

خشونت و تبعیض رفتار کند و فرزندانی شایسته و آزاده تربیت کند؟

زنان  دارد.  تاریخی طوالنی  ما،  رنجدیده  میهن  در  زنان  علیه  اقتصادی  تاریخ خشونت  اما 
در  تبعیض  دیگر  سوی  از  و  اند  کرده  دریافت  کمتر  دستمزد  برابر  کار  ازای  در  همواره 
تخصیص مشاغل حتی در شرایط توانمندی باالتر زنان همواره مشهود بوده و هر یک از ما 

تجربه تلخ این تبعیض را چشیده ایم.

از طرفی تصویب قوانینی همچون افزایش مرخصی زایمان، دور کاری و تشویق به تعداد 
فرزندان بیشتر، ترفندهایی است برای به حاشیه راندن زنان. اما از آنجایی که شرایط اقتصادی 
کشور به گونه ای است که  نیاز به کار و درآمد هم زن و هم مرد را الزامی می سازد تا 
بتوانند حداقل معیشت خانواده را سامان دهند، در چنین وضعیتی که زنان از مشاغل رسمی 
به حاشیه رانده می شوند، ناچارند به کارهای خانگی روی آورند که در نهایت برای زنان 
استثمار و بی حقوقی هرچه بیشتر و درآمدی اندک در ازای ساعات کار طوالنی و بدون 

حمایت های قانونی و بیمه را به ارمغان می آورد. 

با توجه به مجموعه خشونت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، شایسته است در روز جهانی 
مبارزه با خشونت علیه زنان، یک بار دیگر زنان ایران هر گونه خشونت و تبعیض اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی  را محکوم نموده و در همبستگی با یکدیگر ریشه های قانونی و سنتی 
این تبعیض ها را به چالش بکشند. باشد که حداقل در آینده فرزندان مان در شرایطی عادالنه 
تر و با موقعیت برابر عادالنه ببالند و در نتیجه آبادنی و پیشرفت را در همه عرصه ها برای 

کشورمان به ارمغان آورند. 



کنفدراسیـون 
بـیـن الـملیل 
اتحادیه هــای 
کـــارگـــری:
بـه خشونت 
عـلـیـه زنـان 
پـایـان دهید!
محمد صفوی -

با خشونت علیه زنان« اتحادیه های  در پنجم آذر 1391 )25 نوامبر 2012( »روز جهانی مبارزه 
کارگری دنیا از دولت ها می خواهند که تالش خود را برای متوقف ساختن خشونت علیه زنان 
متمرکز کنند. در حال حاضر خشونت علیه زنان به طرزی گسترده و در شکل های بسیار مختلف 
در اغلب جوامع بشری، متأسفانه به صورت امری عادی در آمده است . آخرین گزارش ویژه 
سازمان ملل متحد )در ماه می 2012( نشان می دهد: که قتل و خشونت علیه زنان در سراسر دنیا 
به اوج خود رسیده است. مسئول اول »کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگران« نیز اظهار 
می دارد: »دولت ها مسئولند که خشونت علیه زنان را متوقف سازند اما متأسفانه بسیاری از دولت 
نمی دهند و حتی در  انجام  زنان  علیه  متوقف ساختن خشونت  برای  اقدام عملی  ها هیچ گونه 
برخی از نقاط دنیا خود دولت ها در اعمال خشونت های سیستماتیک و قانونی علیه زنان فعال 
اند. در بسیاری موارد مردانی که علیه زنان به خشونت دست می زنند هرگز مورد مجازات قرار 
نمی گیرند. بنابراین ما نیازمند تصویب قوانین دقیق و روشن به همراه یک نیروی اجرایی و مدنی 
قدرتمند هستیم که هم برای حفاظت از قانون و هم برای جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان 

و دختران، با قاطعیت وارد عمل شود.«]1[

از سوی دیگر بحران اقتصادی و شدت یافتن روز به روز دامنۀ این بحران، خشونت علیه زنان 
را گسترش داده است. بنابه پژوهش های کارگری که توسط اتحادیه های کارگری انجام شده 
اجتماعی  یارانه ها و قطع خدمات  اقتصادی و قطع  تـاثیرات سیاست های ریاضت کشی  است 

و  روحی  فشارهای  افزایش  باعث  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در  زنان  به   مربوط  ویژه 
روانی و انواع خشونت علیه زنان شده است. در حال حاضر عمده ترین 

میبایست  کارگری  جنبش  و  کارگری  های  اتحادیه  تالش 
علیه هر گونه خشونتی علیه زنان در محیط های کاری 

متمرکز بشود. فعالین کارگری میبایست از طریق 
آگاهی  های  فعالیت  و  آموزشی  اقدامات 

خانه  و  جامعه  و  کار  محیط  در  بخش 
نشان دهند که اعمال خشونت امری 

محیط  و  است  قبول  قابل  غیر 
های کاری میباست عاری از 

باشند.  زنان  علیه  خشونت 
گزارش  به  بنا  همچنین 

بین  »کنفدراسیون 
المللی اتحادیه های 

انحادیه  کارگری« 
و  کارگری  های 
فعالین کارگری 
دنیا  سراسر  در 
از تالش هایی 



که در 25 نوامبر در  سالروز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان سازماندهی شده است حمایت می کنند. در بسیاری از نقاط دنیا اتحادیه های کارگری و 
فعالین کارگری )مانند اتحادیه های کارگری در کلمبیا، جمهوری دموکراتیک کنگو، اکوادور، هند، ایتالیا، پاناما و موزامبیک( فعالیت های آموزشی و 

اعتراضی علیه اعمال خشونت سیستماتیک به زنان را سازماندهی کرده اند.
 امید این است که فعالین کارگری ایران و کسانی که مدعی دفاع از حقوق کارگران در ایران هستند و از امکانات رسانه ای و دولتی نیز برخوردارند به 
صورت عملی نشان دهند که مخالف هر گونه خشونتی علیه زنان ـ و زنان کارگر ـ هستند و در جهت پاک کردن خشونت از محیط های کاری کشورمان 
حقیقتاَ تالش می کنند و در این روز بین المللی اعتراض به خشونت علیه زنان، همگام با دیگر مردم دنیا با تالش های آموزشی و حرکت های اعتراضی در 

جهت متوقف کردن خشونت در محیط های کار و خانه، و در پهنه جامعه علیه زنان و دختران، اقداماتی عملی و تأثیرگذار انجام می دهند. 
 

گزارشی از وضعیت زنان کارگر خانگی در خاورمیانه

از  تامارا گوسی« تهیه شده است]2[ که برای آگاهی هموطنانم  اتییات و  با خشونت علیه زنان توسط »فرح  به مناسبت روز حهانی مبارزه  این گزارش 
وضعیت دردناک کارگران خانگی در کشورهای آسیایی، بخشی از آن را به فارسی برگردانده ام.

»داییوی«، دختر 14 ساله اهل اندونزی که هنوز زیر سن قانونی است و به عنوان کارگر مهاجر در اردن به عنوان کارگر خانگی کار میکرد تنها به این جرم 
که گفته بود خوانندگی را بیشتر از کار خانگی و نظافت کردن دوست دارد از جانب صاحب کارش چنان ضرب و شتم شده بود که او مجبور به فرار از 
خانه کارفرما شد و به سفارت کشور زادگاهش، اندونزی پناه برد. این در شرایطی بود که برای یکسال کار طاقت فرسا، فقط سه ما دستمزد به این دختر 14 
ساله  پرداخت شده بود. نمونه هایی از این نوع خشونت های وحشیانه علیه کارگران زن خانگی در سراسر دنیا وجود دارد اما آمار این گونه خشونت علیه 
زنان کارگر خانگی خصوصاَ در خاورمیانه به شدت باال است . طبق آمار موجود در حال حاضر نزدیک به 100 میلیون کارگر خانگی، به عنوان نظافتچی 
ـ یا مراقبت از کودکان و یا به عنوان آشپز ـ در خانه ها کار می کنند. طیق آمار سازمان جهانی کار 83 درصد از این کارگران، زن هستند. بسیاری از 
این زنان کارگر فاقد هر گونه قوانین حمایتی کار و تأمین اجتماعی اند. این کارگران نه فقط از داشتن سندیکا یا هر تشکل صنفی محرومند بلکه قادر به 
پیوستن به انجمن یا اتحادیه ای هم ـ اگر وجود داشته باشد ـ نیستند. این زنان در شبانه روز با دستمزد اندک مجبور به کارهای شاق هستند و اغلب مورد 
انواع خشونت های جنسی و نژادپرستانه )و به طور معمول نیز مورد ضرب و شتم( قرار می گیرند. آنها عموماَ دچار کم خوابی و کم غذایی و مجبور به 
انجام اضافه کاری ـ به اصطالح »کار اجباری« ـ هستند. این زنان نه تنها مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند بلکه در مواردی حتی به قتل می رسند. برخی 

از آنها نیز به زور تهدید و ارعاب، به بازار مافیایی فاحشگی کشیده می شوند.
 با وجود این فجایع اما کارگران خانگی از ترس این که مشاغل بخور و نمیر خود را از دست بدهند ناگزیر به سکوت هستند. در مواردی هم که شکایت 
می کنند متأسفانه به شکایت آنها رسیدگی نمی شود. برای نمونه یکی از کارگران زن بنام »الما دیچازا«، 33 ساله،اهل کشور اتیوپی، که در بیروت به کار 
نظافت اشتغال داشت در یکی از خیابانهای بیروت از سوی افراد شرکت و پیمانکارانی که او را استخدام کرده بودند به شدت مورد ضرب و شتم واقع 
می شود. »الما دیچاز« بعد از انتقال به بیمارستان، خود را حلق آویز می کند. بنابه گزارش سازمان »دیدبان حقوق بشر«، هر هفته یک زن کارگر خانگی  
در بیروت، به طرز مرموزی کشته می شود یا خودکشی می کند. یکی از این موارد بسیار دهشتبار مربوط به یک زن کارگر خانگی در کشور پادشاهی 
عربستان سعودی است. زنی 49 ساله از کشور سیرالنکا بنام »ال پی اریاواثی« توسط صاحب کارش با 19 میخ که با چکش به بدن او فرو شده بود به قتل 
رسید. این نمونه ها تنها گوشه کوچکی از شرایط بسیار دشوار زنان کارگر خانگی را در دنیا نشان می دهد. به همین خاطر است که »کنفدراسیون بین 
المللی اتحادیه های کارگری« با تمام قوا درگیر فعالیت هایی است که دولت ها را موظف کند که هر چه سریع تر قوانینی را به نفع زنان کارگر خانگی 
که قربانی خشونت و تجاوز و بی حقوقی هستند، به تصویب برسانند. این کنفدارسیون کارگری در تالش است که بتواند با جلب نظر 12 کشور دنیا 

»کنوانسیون 189« را که به بهبود شرایط کار کارگران خانگی کمک می کند را تا روز 12 دسامبر 2012 در سازمان جهانی کار به تصویب برساند. 

منابع:
1-http://www.ituc-csi.org/stop-violence-against-women,12451.html

2- http://www.equaltimes.org/in-depth/violence-against-domestic-workers-has-no-borders



خشونت علیه زنان در جنگ 
و تحریم

غزال مرادی -
معنای  به  لغوی  نظر  از  خشونت 
خشکی، تندی و سختی است. خشونت 
حالتی از رفتار است که فرد خشن با استفاده 
از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی خواسته خود را 
به دیگران تحمیل می کند. خشونت ممکن است در اثر 
خشم اتفاق افتد. خشونت را می توان عملی آسیب رسان برای 
ابعاد  می تواند  بلکه  نداشته،  فیزیکی  جنبه  که صرفاً  دانست  مقاصد  پیشبرد 
روحی - کالمی، جنسی  و اقتصادی به خود گیرد. هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به 
یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد، رفتار خشونت آمیز نام می گیرد. رفتار خشونت آمیز می تواند 
در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه هم صورت گیرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را 
»هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی )بدنی(، جنسی یا روانی 

زنان بشود« تعریف کرده است.

خشونت  را می توان از زاویه کیفیت آسیب نیز به دو دسته تقسیم کرد: الف( خشونت روانی )روحی( 
؛ و ب( خشونت تنانی )جسمانی(؛ البته هیچگاه مرز کامال ْ مشخصی میان این دو نوع خشونت وجود 
ندارد. حال که تاحدودی به تعریف خشونت علیه زنان پرداختیم، در ادامه این نوشتار ابتدا به آسیب 
شناسي خشونت رواني علیه زنان در تحریم و در بخش دوم آن به خشونت هاي ناشي از جنگ مي 
پردازیم. به طور حتم این موضوع، نوشتاري بیش از این مي طلبد اما در اینجا فقط موارد به اختصار 

بیان خواهد شد.

بخش اول: تحریم 
تحریم فعالیتی است که به وسیله یک یا چند کشوری )یا گروهی بین المللی( علیه یک یا چند کشور 
دیگر )هدف تحریم( به منظور مجازات این کشورها، با اهداف محروم ساختن آنها از انجام برخی 
اعمال  تحریم(،  مجریان  دید  )از  مهم  و  معین  هنجارهایی  پذیرش  به  آنها  ساختن  وادار  یا  مبادالت 

می شود.]1[
ابعاد خشونت رواني را  بیشتر  خشونت ناشي از تحریم که در این جا مقصود تحریم اقتصادي است 
پیامد تحریم  به شکل جسماني  هم بروز کند. مهم ترین  تواند  تاثیر آن مي  به خود مي گیرد اگرچه 
اقتصادي، بروز مشکالت در وضعیت معیشتي مردم است. گرچه این وضعیت روي کلیه افراد یک 
جامعه تاثیر مي گذارد اما این مسئله روي زنان اهمیت ویژه اي مي یابد چرا که زنان آسیب پذیر ترین 

قشر اجتماع مي باشند.
بیکاري و عدم همخواني دخل و خرج در میان  به دنبال دارند:  پیامد بزرگ  ایران دو  تحریم  ها در 
خانواده ها. به علت تحریم ها بسیاري صنایع به مشکالت ناشي از تحریم ها به طور مثال عدم تامین 
بخش یا تمامي از مواد اولیه خود به صورت نیمه تعطیل یا تعطیل در آمده اند برخي دیگر نمي توانند 
حتي حقوق کارکنان خود را پرداخت کنند پس بنابراین بسیاري از مردم در شرایط تحریم فقیر و یا 
فقیرتر مي گردند مارکس معتقد است:» که جنایت، فحشا، فساد، رفتار خالف اخالق و خشونت در 
درجه ي نخست ناشي از فقر است« از سوي دیگر از مهم ترین علل خشونت در خانواده به بیکاري و 
درآمد پایین است و میزان نسبتاً کم درآمد با میزان نسبتاً زیادي از خشونت میان زنان و شوهران ارتباط 
دارد به نوعي فقر وخشونت رابطه ي معني داري با هم دارند همچنین تحقیقات نشان مي دهند بیکاري 
و در آمد پایین بزهکاري را در جامعه آفزایش مي دهند. زنان معمواَل مورد هدف افراد بزهکار هستند 

زیرا به دلیل آسیب پذیري بیشتر مورد کیف قاپي و زور گیري و تهدید وارعاب قرار میگیرند.
به عنوان یک عامل خطر در سطح جامعه اي و  نابرابري هاي درآمد   مطالعات نشان داده است که 



اجتماعي است. خشونت ناشي از آن عمدتاً متمرکز است بر قتل و خود کشي. مجموعه اي از عوامل همچون بیکاري، محرومیت اقتصادي، ناامیدي و تشتت اجتماعي 
است که یک رابطه ي پیچیده با قتل و خودکشي  مي سازد. از سوي دیگر زناني که خود سرپرست بوده و یا سرپرستي خانواده را به عهده دارند نیز با همین فشارها 
روبرو مي گردند و خشونت در اینجا به شکل روحي است. شاید این زن ها در معرض خشونت خانوادگي قرار نگیرند اما به آن ها هم آسیب وارد خواهد شد البته در این 
جا شاید در معرض خشونت قرار نگیرند اما به لحاظ رواني صدمه مي بینند از آنجایي که زنان هیچ وقت به عنوان نان آور محسوب نمي شوند بنابراین  خطر از دست دادن 
شغل بیش از مردان آنها را تهدید مي کند چرا که تحریم ها  منجر به کم رونق شدن کسب و کار و ورشکستگی کارخانه ها، شرکت ها حتي در مواردي تعدیل نیروي 
ادارت وسازمان ها مي گردد و همیشه تعدیل زنان در اولویت است.درمواردي نیز زنان به دلیل مشکالت  و براي تامین نیاز هاي مادي خود به کارهاي طاقت فرسا و یا 
خواسته هاي غیر معقول  کارفرمایان خود تن مي دهند که خود نوعي تحمل خشونت است. بنابراین مي توان نتیجه گیري کرد که  تحریم ها بسیاري از زنان را درمعرض 
خشونت  هاي خانوادگي و جامعه مي  دهند که ممکن است به اشکال مختلف خشونت مانند خشونت جسمي ویا روحي بروز کند. یا در موارد حادتر به شکل قتل، 

خودکشي وخود سوزي بروز کند.

بخش دوم : جنگ 
با خشونت شدید، گسیختگی  انجام شده و  یا گروه های دیگر  بین دولت ها، ملت ها  به درگیری سازمان یافته، مسلّحانه و غالباً طوالنی مدتی گفته می شود که   جنگ 
اجتماعی و تلفات جانی و مالی زیاد همراه است. از آن جا که جنگ یک درگیری مسلحانه ی واقعی، ارادی و گسترده بین جوامع سیاسی است می توان آن را نوعی 
خشونت سیاسی تلقی کرد.]2[ اگرچه خشونت علیه زنان در زمان تحریم کمترعیني بوده وبیشتر به شکل غیر مستقیم بروز مي کند  اما درجنگ این مورد کاماَل عیني است 
چرا که جنگ خود خشونت است . جنگ ها با خود کشتار و نابودی زیرساخت ها و منابع که در نتیجه ي آن  قحطی، بیماری و ... را به همراه داشته اند. شهروندانی که 
در مناطق جنگی زندگی می کنند در گیر بی رحمی های جنگ مي شوند.خشونت بر زنان بیشتر از قدرت ونیروي نا برابر اجتماعي، سیاسي و فرهنگي که ساخته مردان 
است، ناشي مي شود. چون در جوامع سنتي تعرض به زنان آخرین و بلندترین صدمه است. گرچه قربانیان خشونت ها  بیشتر از آنچه که در آمارها منعکس میگردد هستند 
اما آمارهاي موجود نیز بسیار تکان دهنده مي باشند در تمام جنگ ها ،این زن ها هستند که همیشه بار سنگین آسیب های جنگ را به دوش می کشند. بسیاري از  خرابي 
هاي  بوجود آمده در طول جنگ  قابل ترمیمم هستند اما در طي جنگ ها روح و روان در بعضي موارد منزلت اجتماعي زنان به شدت آسیب مي بیند به طوریکه گاهي 
ترمیم آن غیرممکن مي گردد چرا که آمارها نشان داده است  زنان اغلب، هدف خشونت های جنسی قرار می گیرند. براساس گزارشات سازمان ملل: %94 درصد از زنان 
مورد مطالعه در سیرالئون در درگیري هاي این کشور هدف خشونت هاي جنسي   مانند تجاوز،شکنجه وبردگي جنسي بوده اند همچنین در جریان نسل کشی سال 1994 
میالدی در روآندا  به دست کم 250 هزار زن  تجاوز شده است ودر جنگ بوسني نیز این آمار به 40 هزار نفر مي رسد. به طور کلي این خشونت ها شامل تجاوز جنسی، 
قطع اعضای جنسی، آبستن سازی و سترون سازی های اجباری، و خشونت های جنسی  مي باشد .قاچاق زنان واستفاده از آنان به عنوان نیروي کار اجباري ویا کارگران 

جنسي نیز در بسیاري از جنگ ها گزارش شده است.
خشونت هاي جسمي و رواني: اثار ثانویه رواني ناشي از کشتارها وهمچنین استفاده از موادشیمیایي ویا میکروبي زنان را بیشتر دچار مشکالت مي کنند چرا که به دلیل 
نظام هاي مرد ساالرانه بیشتر این زنان در خانه هایشان مورد پرستاري قرار نمي گیرند در بهترین شرایط به خانواده پدري خود برگردانده شده ویا در آسایشگاه ها نگهداري 
میگردند. حتي اگر زنان با خشونت جنسي مواجه نشوند ممکن است با انواع خشونت فیزیکي ویا روحي مواجه شوند. زنان با از دست دادن خانواده شان با بحران هاي 

متعددي روبرو مي شوند.بحرانهاي مالي، آواره گي ،آسیب هاي جسمي و رواني، نقص عضو و... مواردي هستند که زنان را بیشتر از مردان دچار آسیب میکند.
خشونت هاي پس ازجنگ: خشونت ناشي از جنگ نسبت به زنان محدود دوران جنگ نمي گردد گفته اند که جنگ زن ها  پس از دوران جنگ آغاز مي گردد. به طور 
مثال در دوره 15 ساله ی پس از جنگ ایران و عراق یعنی بین سال های 1367 و 1382 شمسی تعداد 252 زن و دختر در استان های پنجگانه مرزي توسط انفجار مین 
کشته شده یا مبتال به نقص عضوگردیده اند. ]3[ خشونت  علیه زناني که همسران و یا فرزندانشان  در جنگ دچار  عارضهPSTD   و...  شده اند نیز صورت مي گیرد 
معمواَل زنان این افراد در معرض رفتارهاي پرخاشگرانه آنها وحتي مورد ضرب وشتم شدید قرارمي گیرند خشونت و تهاجم چیزي است که  بیشتر با آن روبرو مي گردند.

پانوشت ها:
طبق تعریف گالتانگ از »تحریم« در سال 1976.  .1

2.  ویکي پدیا فارسي 
دشمني که در زمان صلح قرباني مي گیرد ،تهیه وتنظیم نیکزاد زنگنه 3 اردیبهشت 1391.   .3



چـراغ رابــطـه 
خاموش است: 

چــرا مــردان 
ســـکــــوت 
مــی کـنـنـد؟ 
منصوره موسوی -

در مقاالتی که به مناسبت های مختلف از جمله خشونت علیه زنان، یا حتا قوانین مردساالر و تبعیض جنسیتی نوشته می شود کمتر 
می توان ردپایی از مردان را یافت. در جنبش اجتماعی زنان در ایران نیز علیه تبعیض جنسیتی کمتر می توان از مردان اندیشمند و 
روشنفکر سراغی گرفت، گویا هنوز بخشی از جامعه نمی خواهد قبول کند که ساختارهای بیمارگون و آسیب دیده اجتماعی به مدد 
تغییرات بنیادین در وصع زنان تغییرات اساسی پیدا خواهد کرد. به عبارت بهتر در تالش برای توسعه اجتماعی و بهبود وضع زنان ما 
با غیبت نخبگان اجتماعی مرد مواجه ایم که بتوانند فارغ از چارچوبهای جنسیتی بی آنکه مشکالت را زنانه ببینند و یا متعلق به زنان 
بدانند به این درک اجتماعی رسیده باشند که این مشکالت برخاسته از ساختارهای اجتماعی اند که در گوشت و خون جامعه تنیده 
شده اند. در واقع آن حضور به معنی تالش برای برطرف کردن نارسایی ها و مشکالت بخش عظیمی از ساختارهای اجتماعی است 

که زنانه هستند اما لزوما ماهیت زنانه ندارند.

این  شدن  تر  پیچیده  باعث  تنها  نه  زنان  مطالعات  های  حوزه  در  اجتماعی  نخبگان  غیبت  دیگر  سوی  از 
از نخبگان تقویت می کند که  این دسته  بین  نیز در  نگاه را  این  بلکه  مشکالت و گسترش آن می شود، 
مشکالت زنان راه حلهای زنانه دارد و نخبگان زن باید در این راه پیشگام باشند!  حضور مردان در گسترش 
به  باعث شاخص شدن آنهایی می شود که  اندک است که  بطئئ و  به قدری  ایران  فمینیستی در  مباحث 
به حوزه  که  اند  بوده  نیرومند  آنقدر  جنسیتی  های  تفکیک  گویا  شوند.  می  وارد  زنانه  اصطالحا  مباحث 

مطالعات اجتماعی و بررسی ساختارهای اجتماعی نیز نفوذ کرده و آنها را زنانه و مردانه کرده است!

یا  مجریان  مردانی که  است؛  زنان  به  مربوط  مطالعات  از  برخی  در  مردان  نادیده گرفتن  ماجرا  دیگر  بعد 
فاعلین خشونت ها و تبعیض ها علیه زنان هستند. این دسته از مردان لزوما در زمره نخبگان اجتماعی یا در 
زمره نخبگان سیاسی نیستند اما همانهایی اند که اعمال خشونت می کنند و از تبعیض های جنسیتی رایج در 
جامعه ظاهرا بهره مند می شوند. اما در مطالعات و برنامه ریزی ها نادیده گرفته می شوند و جنبه انفعالی به 
خود می گیرند. به زبان دیگر خشونت هایی که در جامعه علیه زنان رواج دارد مطابق پژوهشها ماهیتی مردانه 
دارند؛ مردانی که به دلیل نداشتن آموزشهای الزم و جامعه پذیری های جنسیتی فاقد شناخت الزم از ایجاد 
رابطه هنجارمند و سالم با زنان در خانواده، در اجتماع، در محیطهای آموزشی و در محیطهای شغلی هستند. 
بسیاری از آنان هنوز قائل به تفکیک ها و تبعیض های اساسی بین زن و مرد هستند و حق خود می دانند که 

تصمیم گیری های اساسی درباره زنان را خود عهده دار شوند.
در این جا می خواهم نگاهی داشته باشم به آسیبهای اجتماعی که زنانه تلقی می شوند و روی دیگر آنها 
)یعنی مردان( به فراموشی سپرده شده اند. مردانی که اگر نگوییم محور این آسیبها هستند، ولی بی شک 

عامل گسترش آن هستند: 



- کاهش سن روسپیگری )زیر 18 سال( 
- افزایش فرار دختران از خانه و کاهش سن فرار از خانه. آمارها نشان می دهد که دختران 

فراری بعد از 24 ساعت مورد تجاوز قرار می گیرند.
- تنها 13 درصد زنان در سن اشتغال به کار مشغولند. مردان خانواده با توسل به سنتها و قوانین 

از عمده ترین موانع اشتغال زنان به شمار می روند.
- افزایش طالق و نارضایتی های زناشویی

- ازدواج کودکان )ازدواج دختران خردسال با مردان گاه مسن و یا نوجوان(
-  چند همسری مردان

- زنان صیغه ای
-  قاچاق دختران به کشورهای دیگر

-  ترک تحصیل زنان و یا ایجاد موانع برای ادامه تحصیل آنها در مقاطع باالتر.
-  مزاحمت های خیابانی 

و...

چراغ رابطه بین نخبگان اجتماعی زن و مرد اگر نگوییم خاموش، اما کم سو است. برطرف 
کردن مشکالت ساختاری ناشی از تبعیضهای جنسیتی، هم سویی و هم آوایی نخبگان مرد 
و زن را می طلبد. از یک سو تغییر در روندهای جامعه پذیری و آموزشها و از سوی دیگر 
پررنگ شدن نقش نخبگان مرد در پژوهشهای فمینیستی با این رویکرد که این آسیبها ناشی از 
ماهیت مردانه خشونت علیه زنان است و مهمتر از آن تالش برای تغییر نگرشهای مردانی که 
رویکردهای تبعیض آمیز و خشونت آمیز نسبت به زنان  دارند می تواند در بهبود این مسائل 

بسیار موثر باشد.

در پایان باید اضافه کنم که نباید نقش نخبگان سیاسی را در حوزه های قانونگزاری، قضاوت 
و اجرای قانون و نقش ساختارهای سنتی مبتنی بر مردساالری را از یاد برد. آنها نقش مهم و 
فراگیری در ایجاد و از بین بردن تبعیض های جنسیتی و رفع آسیبهای اجتماعی برعهده دارند، 

اما در اینجا روی سخن ما با این گروه از مردان نبود.

پانوشت: 

با    * طرحی که در مقاله حاضر آمده، مربوط به کمپین روبان سفید، کمپین مبارزه مردان 
خشونت علیه زنان است:
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نگاهی به 
فعالیت زناِن ضد 
جنگ در سوئد  
مهشید شریف -

برابر جنگهای داخلی و خارجی بی  تاریخ 500 سالۀ اخیر سوئد گواه آن است که زنهای این کشور در 
تفاوت نبوده و توانسته اند با مواضع صلح طلبانۀ خود علیۀ جنگ طلبی های سران و قدرتمندان شورش کنند.
تحقیقات علمی گسترده ای بر مبنای یادداشتهای روزانه، نامه ها و مقاله های منتشر شده در روزنامه ها و 
نشریات هفتگی و ادبیات داستانی آن زمان صورت گرفته که بی تردید یکی از گنجینه های ارزشمندی 
است که می تواند تحول تاریخی اندیشۀ صلح طلبی زنان سوئدی و فعالیت مستمر آنها و پاره ای از زنان 

جهان را به ما بیاموزد.

ملکه کریستینا در اواسط قرن 16 زمانی که سوئد درگیر جنگهای داخلی است در پیامی، ضرورت توجه 
به برپایی صلح را یادآور می کند. نگاه او از موضع مسیحِی مؤمنی است که می پندارد خداوند نیز صلح را 
به جنگ ترجیح می دهد. به توصیۀ او، ترویج اندیشۀ صلح طلبی به مدارس و مراکز آموزشی کشیده شد. 
بسیاری می پندارند موضع بشردوستانۀ سوئدی ها در مقاطع مختلف تاریخی ریشه در تربیت اجتماعی آنان 

و بیش از همه تبدیل شدن آن به موضوعی برای آموزش همگان است.

چنین است که وقتی برتا ون سوتنر)1( اهل پراگ، کتاب »اسلحۀ خود را زمین بگذارید« را در سال 1889 
منتشر می کند، زنان مترقی سوئد مشتاقانه به استقبال آن می روند. این کتاب در قالب داستان به گسترش 
و توسعۀ ماشین های جنگی، سوءاستفاده از نیروی انسانی در جنگها اعتراض می کند و به یادآوری فاجعۀ 
کشتارهای عمومی می پردازد. ویژگی موضوع آن از این جهت برجسته می شود که برای اولین بار زنی با 
شهامت قلمی خود ادعا می کند همانطور که قانون برده داری منسوخ شد و دولتها ملزم به رعایت آن شدند، 
استفاده از نیروی انسانی در جنگ ها نیز می بایست منسوخ شود و هیچ دولتی اجازه نداشته باشد فرزندان 

کشوری را جلوی گلوله ها بفرستد.

کتاب سوتنر به زبانهای زیادی ترجمه شد و افکار او توانست موج جدیدی از رشد احساسات بشردوستانه 
و نیاز به صلح را به میان مردم بکشاند. انجمن ها و نهادهای دموکراتیک زنان فعال از او الهام گرفتند و به 

ترویج پیام صلح پرداختند.
ها  سخنرانی  در  نیز  آن  از  پس  و  پیش  کرد.  خود  آن  از  را  نوبل  صلح  جایزۀ   1905 در  سوتنر  ون  برتا 
بر خالف  او  او شد.  هستۀ گفتگوهای  ترین  اصلی  دموکراتیک، موضوع صلح  نهادهای  در  با شرکت  و 
داروینیست ها که معتقد بودند فقط برترها زنده می مانند، علیه سوءاستفاده های نظامی از توده ها توسط 
امکان  ایدۀ  بر  برتری جویی های آنها را حرکتی ضد بشری خواند. و همچنان  مبارزه کرد و  قدرتمندان 

برقراری صلح پایدار جهانی، استوار ماند.
هرچند مواضع او نتوانست در میان همۀ اعضاء گروه ها و نهادهای فعال زنان در سوئد، تمام و کمال اثر 
بگذارد و گروه هایی مانند »انجمن زنان« یا »دفاع زنان از سرزمین مادری« روی خوشی به غیر نظامی کردن 
توده های مردم نشان ندادند اما طرفدارانی مانند اِلن ِکی )2( که یکی از سرشناس و معتبرترین زنان مبارز و 
فعال حقوق بشر در سوئد بود، به گسترش نظرات او پرداخت. الن ِکی به زنان در ایجاد انجمنها و گروه های 
مختلف کمک می کرد تا در یک مبارزۀ عمومی برای دریافت حق راًی شرکت کنند. ارتباط تنگاتنگ او 
با تودۀ زنان به او چنین فرصتی را می داد که نه تنها برای دریافت حق رأی، که هستۀ اصلی مبارزۀ آنها را 

تشکیل می دهد، بلکه برای صلحی پایدار در جهان موجود نیز مبارزه کنند. 



هیچ دولت اروپایی پیام سوتنر، دریافت کنندۀ جایزۀ صلح، را که معتقد بود از سربازان مثل برده ها استفاده می شود، 
جدی نگرفت و حتی یک تبصرۀ قانونی هم به مجموعه قوانین ارتش و سیستم نظامی گری اضافه یا کم نشد، اما در 
مقابل، حداقل در سوئد موجی از حرکتها و نهادهای خودجوش صلح طلبانه که زنان باعث و بانی آن بودند، شکل 

گرفت.

تابستان 1914 در همۀ اروپا، توده ها در وحشت و اضطراب از برپایی جنگی جهانی روزگار می گذراندند. ترور 
به موضوع گفتگوهای سیاسی و نظامی در میان صاحبان قدرت و دولتها  اتریش و مجارستان در آن زمان  ولیعهد 
تبدیل شد. اروپا به دو بلوک تقسیم شده که در برابر یکدیگر ایستاده و ندای جنگ و خونریزی به گوش یکدیگر 

می رساندند. جنگ جهانی اول در راه بود و روز 28 جوالی 1914 به واقعیت غیر قابل انکاری تبدیل شد.
سوفیا اِلکان)3(، نویسنده، رمان و تاریخ نویس سوئدی از جمله زنانی بود که نه تنها بوی جنگ را از البالی مطبوعات 
منتشره در اروپا حس می کرد بلکه به دلیل همکاری و نزدیکی که با بسیاری از جنبش های فعال زنان داشت، آنان را 
آماده می ساخت تا به شکل گسترده و متحد وارد میدان مبارزه علیه جنگ شوند. او از تاریخ »مردان« و لشکرکشی ها 
و قدرت نمایی هایشان می نوشت و با تکیه به منابعی که در دست داشت از سرنوشت زنان تنها و بی پناهی که طعمۀ 
بازیهای قدرت طلبی آنها شده بودند، پرده بر می داشت و از این طریق توانست نقشی به یاد ماندنی در ایجاد حس 

تنفر از جنگ در بین توده های مردم سوئد ایجاد کند و افکار عمومی را به طرف گرایش صلح طلبانه سوق بدهد. 

با اولین تحرکات نظامی که منجر به خانه خرابی و بی سرپرستی هزاران کودک در بلژیک شد، سوفیا اِلکان به تاًسیس 
کمیتۀ »حمایت از کودکان بی سرپرست بلژیک« پرداخت و با سخنرانی های آتشین خود علیۀ جنگ و بازگو کردن 
درد و رنج مردم بی دفاع از فاجعۀ جنگ جهانی اول پرده برمی داشت. چنان شد که جمع آوری لباس، آذوقه و 
امکانات اولیۀ زیستی برای کودکان اروپای جنگ زده در راس تمام فعالیت های زنان و انجمن هایشان قرار گرفت. 
پیش از آن بخش عمدۀ فعالیتهای این انجمن های خودجوش مردمی به مبارزه برای دریافت حق راًی و ورود زنها به 
مجلس سوئد  خالصه می شد. جنگ جهانی اول نه تنها فعالیت آنها را مختل نکرد بلکه با موضع گیری ضد جنگ 

توانستند، نشانه ای برای صالحیت ها و توانایی حضور در حل و فصل مسائل اجتماعی، برای خود بیابند.

در اجتماع بزرگ »نفرانس برای صلح« که در سال 1915 در هلند، الهه برگزار شد، برای اولین بار زنان نماینده 12 
کشور اروپایی و گروه امریکا به سرپرسی جین آدامز)4( که بعدها در سال 1931 جایزۀ صلح نوبل را آن خود کرد، 
دور هم جمع شدند تا در غیبت مردان جنگی راهی برای صلح جستجو کنند. آنها از ویلسون رئیس جمهور وقت 
امریکا نیز تقاضای کمک کردند تا در کنار آنها پیام صلح را به گوش جنگاوران برساند و برای آتش بس فوری 

اقدام کند.
ویکتوریا ملکۀ وقت سوئد با شرکت زنان مبارز سوئدی در این کنفرانس مخالفت کرد و گفت تردید دارد چنین 
حرکتهای سیاسی به نفع جامعۀ زنان باشد و در عین حال ترس خود را از مخدوش شدن چهره و سیاست بی طرفانۀ 

کشورش اعالم کرد. 
سوفی الکان که در کنار یارانش در فعالیت شبانه روزی برای پایان دادن به جنگ، آرام و قرار نداشت، در نامه ای به 
دوستی نوشت »فکر می کنم ملکه تنها زنی است که مانیفست خود را مبنی بر اینکه طالب صلح نیست، نوشته است... 

این جنگ دارد من را می کشد!« )از کتاب زنان بر علیه خشونت، ص 208، ترجمۀ عبارت از نویسندۀ مقاله(.
 علیرغم اخطار رئیس کشور، ملکه ویکتوریا، گروه نمایندگی سوئد با در دست داشتن بیش از 27000 امضاء از طرف 



زنان طرفدار صلح که در زمان بسیار کوتاهی آماده شد، راهی الهه شدند. میلیونها زِن اروپایی و 
امریکایی در پنهان و آشکار از هزاران نمایندۀ خود که می خواست پیام صلح را به گوش نمایندگان 

جنگ و مردم دنیا برساند، حمایت کردند. 
در کشور کوچک و کم جمعیتی مانند سوئد، بیش از 343 سخنرانی بر علیه جنگ و معرفی اهداف 
کنفرانس الهه برگزار شد. یکی از هدفهای اولیۀ این کنفرانس رسیدن به نقاط مشترک و تعریف 

مشخص از مفهوم صلح پایدار جهانی بود. 
زنان مبارز سوئدی با پرچم پر رنگ صلح طلبی خود و آمادگی برای حضور در جایگاه های تصمیم 

گیری به کشورشان بازگشتند. آنها با کم اعتبار کردن ناسیونالیسم محلی مبنی بر اینکه هر 
کشوری مسئول است که با اعالم بی طرفی، از جنگ پرهیز کند، تمایل داشتند 

که با نقطه نظرهای مشترک جهانی به صلح پایدار برسند.
آثار  تدریج  به  اول،  در جنگ جهانی  سوئد  بی طرفی کشور  علیرغم 

نشان داد. مختل شدن داد  این کشور  اروپا، خود را هم در  جنگ 
و ستدهای اقتصادی، نرسیدن واردات مورد نیاز مردم از اروپای 

این  و...  اجتماعی  اقتصادی،  تحرکات  کاهش  زده،  جنگ 
کشوری  هیچ  جنگ  کوران  در  که  کرد  آشکار  را  واقعیت 
نمی تواند بی طرف و آسوده بماند. نقطه نظری که پیش از 
آن توسط بسیاری از زنان فعال جنبش بر علیه جنگ بازگو 

شده بود.

نام دیگری که در  الن ِکی و صدها  الکان در کنار  سوفی 
تاریخ مبارزات زنان سوئد وجود دارد به حرکت »یکشنبه 

به  بازار  کلیسا،  به  کلیسا  خانه،  به  خانه  زدند.  دست  صلح« 
به مدرسه و... می رفتند و کمک های مردمی  بازار، مدرسه 

برای اروپای بیمار و خسته از جنگ جمع می کردند و در عین 
حال پیام صلح خود را تکرار می کردند. حرکتی که حتی سالها 

بعد از پایان جنگ نیز ادامه داشت و توانست جمع کثیری از زنان 
داوطلب پزشک و پرستار را راهی مناطق جنگ زده بکند.

جمله ای از سوفی الکان به یادگار مانده است که فراموش نشدنی ست. او 
می گوید »وقتی صحبت از  صلح است دیگر نمی توان ساکت ماند«)5(.

گفته می شود جنگ جهانی اول بیش 6 میلیون کشته و زخمی و بی خانمان به جا گذاشت. 
این رقم در عین حال شامل زنان و کودکانی می شود که با کمترین انگیزۀ قدرت طلبی و ستیزه 
جویی قربانیان جاه طلبی های ضد بشری سیاستمداران وقت شدند. پایان جنگ آغاز نمایش نتایج 

آن که چیزی جز فالکت و بدبختی نبود، شد. 
اروپای فقیر و جنگ زده بر باالی خرابه های خود بوجود آورده، ایستاد و راهی جز تمنای ساختن 
دوبارۀ آن را نمی دید. اما چه کسی باید اروپا را دوباره می ساخت؟ از آسیب دیدگان و بیماران 
جسمی و روحی جنگ کاری ساخته نبود. این بار نیز زنان به میدان آمدند. زنان خسته و عاصی 

ناچار شدند جای همسرانشان را در کارخانه ها و مزارع و واحدهای تولیدی پر کنند،  از جنگ 
کودکان و پیران و زخمی های جنگی را مراقبت کنند، اجازه بدهند عکس هایی از بدبختی و نکبتی 
که در آن به اسارت گرفته شده بودند، چاپ شود، در روزنامه ها و نشریات هفتگی که عمدتاً در 
اختیار مردان بود، از سرنوشت جانکاه خود بگویند، شرح تجاوزها و بی رحمی هایی که در حقشان 
شده، از روان ناآرام و آسیب دیده خود بگویند و با تمام تهی دستی و درماندگی تالش کنند تا 

واقعیت جنگ فراموش نشود و همچنان بر محتوای ضد بشری آن پافشاری کنند.

با این همه پس از پایان گیری جنگ اول جهانی، به تدریج موضوع صلح پایدار جهانی 
در بحث های زنان مبارز سوئدی و همین طور سایر نشست های زنان کشورهای 
روسیه   کبیر  انقالب  پدیدۀ  که  دلیل  این  به  بیشتر  شد.  کمرنگ  اروپایی 
1917 به ظهور درآمده بود و حاال زنهای روسی با تفکرات نو و تازه 
ای نسبت به حقوق زنان و نگرش به دنیای غیر روسی وارد بحث ها 
و تبادل نظرها شده بودند. آنها به عضویت ارتش سرخ درآمده 
کشیدند  می  دوشش  به  اسلحه  نظامی،  لباسهای  پوشش  در  و 
ارزیابی  برحق  و  طبیعی  ارزش  یک  را  وطن  مام  از  دفاع  و 
می کردند. به حقوقی چون دریافت مزد برابر در مقابل کار 
رسیده  بیمه  و  بازنشستگی  حقوق  جنین،  سقط  حق  برابر، 
بودند و در آخر سر هم کمر همت بسته بودند تا زنان جهان 

را متحد کنند.
جماهیر  اتحاد  سیاست  از  طرفداری  از  موجی  سوئد  در 
شوروی آن زمان در میان زنان مبارز در گرفت و پذیرش 
یا عدم پذیرش مشی جدید زنهای روسی جای وسیعی را در 

مبارزات جنبش زنان فعال پر کرد.
خشونت هایی که از همان ابتدا روسهای انقالبی از خود نشان 
دادند، روحیۀ نظامی گیری و آمادگی نظامی آنها برای جنگ و 
دفاع از سرزمین مادری، اعتقاد سفت و سخت به ارگانهای دولتی، 
برخورد با اعتقادات مذهبی توده ها و بسیاری از دست آوردهای این 
انقالب، زنان سوئدی را به کناره گیری از مرام و مسلک آنها کشاند. اما 
در عین حال تالشی وجود داشت تا آنجا که می شود از دستآوردهای مثبت این 

انقالب بهره برداری کنند.

مبارزۀ زنان سوئدی برای دریافت حق رأی به قرن 17 می رسد. بیش از دو قرن برای حضور فعال 
در مناسبات سیاسی کشورشان دست و پنجه نرم کرده بود و تازه ترین تالش آنها در مبارزاتشان 
علیه جنگ اول جهانی، اعتماد آنها را نسبت به خودشان و مبارزه ای که در پیش داشتند، می افزود. 
حاال نه تنها اروپای جنگ زده بلکه به نوعی انقالب بولشویک های روسی را نیز تجربه کرده بودند.
سال 1921 عاقبت زنان سوئدی به خواستۀ تاریخی رسیدند و موفق به دریافت حق رأی شدند و 



توانستند نمایندگانی که از حقوق آنها دفاع می کرد به مجلس 
بفرستد.

مبارز  زنان  توسط   ،)1923/1936( »عصر«)6(  مجله  بنیان 
طریق  از  بتوانند  که  نیت  این  با  آنها  شد.  گذاشته  سوئدی 
مجله ارتباط نزدیک تری با جامعۀ زنان بر قرار کنند تا در پی 
برسند  انسانی خود  احقاق حقوق  به  با همکاری همگانی  آن 
بورژوازی  اشرافی،  فضای  از  برخاسته  زنهایی  توسط  مجله 
با پشتوانۀ ارزشی خود قطع رابطه کنند، به  سوئد بدون آنکه 
آوردن حق  بدست  پرداخت.  زمان خود  لیبرال  افکار  ترویج 
رأی نشانه و دلیلی شده بود که آنها با قدرت و توان بیشتری 
همچنین  و  سیاسی  های  گیری  تصمیم  در  شرکت  خواستار 
باال بردن فرهنگ و آموزش عمومی جامعه بودند. نزدیکی و 
همکاری باربرو الوینگ با مجله »عصر« باعث شده بود عالوه 
نوشت،  می  اِن  دی.  رسمی  روزنامه  برای  که  گزارشهایی  بر 
به فضای روشنفکری آن  این روزنامه  نوشته های خود در  با 
سوی  به  را  دیگری  زنهای  نگاه  و  شود  داده  مناسبی  پاسخ 
با  جنگ  درگیر  کشورهای  از  او  خبررسانی  بکشاند.  مجله 
روز  هر  نسبت  همان  به  و  شد  می  مواجه  زیادی  خوانندگان 
به جمعیت زنان آزادیخواه در مبارزه علیه نابرابری ها و نظام 
پدرساالری و رهبرساالری که اروپا درگیر آن بود، اضافه می 
شد. مطالب مجلۀ »عصر« دریچه های وسیعی به روی رشد و 

ترقی نقطه نظرهای اجتماعی گشوده بود. 

بخشی از زنان فعال که با نوشته های خود، رنگ و بوی تازه ای 
به مبارزات زنان داده بودند به تاسیس مدرسۀ فوِگل اشتاد)7( 
انتفاعی هدفی جز  این مدرسۀ غیر  پرداختند.   )1925-1935(
زندگی  با  رویارویی  در  آنها  آموزش  و  زنان  کردن  جمع 
مدرن، مسائل و موضع گیریهای سیاسی، معرفی زنان کاندید 
نداشت.  اجتماعی،  حلهای  راه  ارائۀ  و  مجلس  در  نمایندگی 
دیدگاههای  و  نظرها  تفاوت  موجود،  مشکالت  علیرغم 
همدلی  و  همکاری  در  مدرسه  و  مجله  در  فعالیت  مختلف، 
به  زنان جامعه  بزرگی در آموزش عمومی  نقش  با یکدیگر، 

عهده گرفت.

با  و  رسیده  قدرت  به  نازی  آلمان  در  هیتلر  دوره،  همین  در 
گسترش توان نظامی دولت خود، آرام آرام به سئوال بزرگی 

در اروپا تبدیل شد. الین واگنر)8( فعال جامعۀ زنان در روزنامۀ 
عصر از فضای موجود و می نویسد و هشدار می دهد. عاقبت 
یکی دیگر از نویسندگان  مجله در مقاله ای به نام »اسلحه ها 
را زمین بگذارید« )13 جوالی 1935( ضمن برشمردن تجربه 
های جنگ جهانی اول و سرعت عکس العمل زنان مبارز آن 
دوره، می پرسد در اروپایی که باز هم دچار ترس و وحشت 

از شروع جنگ دیگری شده است، چه باید کرد؟
بی  را  اشتاد چنین سئوالی  فوگل  زنان مدرسۀ  بود که  طبیعی 
اطالعات  به  مراجعه  و  گفتگوها  پی  گذاشتند.  نمی  پاسخ 
بدست آمده، کمپین »زنان بدون اسلحه علیه جنگ« شکل می 
با  نوع سازش و مماشات  از هر  زنان  آنها می خواهند  گیرد. 
ها  خانواده  و  سازی خود  آماده  از  زنند،  سرباز  طلبان  جنگ 
در تمرین های دفاع مدنی خودداری کنند. نماینده های این 
ابتدا در جمع ملیت ها در ژنو در سال 1935 خواسته  کمپین 
های خود را بیان کردند که موفقیت چندانی در بین سایر ملل 

اروپایی پیدا نکرد. 
زنان فعال بر علیه جنگ از چنین سرخودگی نهراسیدند و در 
عوض با ایمان قوی تری به حقانیت مبارزه ای که به راه انداخته 
جهانی  دوم  جنگ  سالهای  طول  در  شدند.  مشغول  بودند، 
)1945-1936( زنان صلح جوی سوئدی در فعالیتهای گسترده 
و پراکنده و در موارد زیادی کامال خودجوش، مبارزات خود 
را علیه جنگ ادامه می دهند. کشور سوئد همچون جنگ اول 
جهانی با اعالم بی طرفی از حضور در میدانهای جنگ پرهیز 

می کند.

این  فعال  زنان  مبارزات  به هیچ وجه شامل  بی طرفی  این  اما 
گریختۀ  جنگ  از  کودک   5000 از  بیش  شود.  نمی  کشور 
فنالندی در خانه های همین زنان، آرامش و اسکان پیدا می 
کند، از طریق فعالیتهایی که در»یکشنبه های صلح« صورت می 
گیرد، دارو، آذوقه، لباس و وسایل برای کشورهای جنگ زدۀ 
همسایه، نروژ و فنالند جمع آوری می کنند و در حالیکه توپ 
و تانک ارتش تجاوزگر هیتلر را باالی سر دارند، به داد گرسنه 
و زخمی های همسایه ها می رسند. انعکاس گزارشهای باربرو 
الوینگ از نروژ و فنالند، تردیدی برای زنان مهربان مبارز باقی 
نمی گذاشت که فعالیت بشردوستانۀ آنها حق حیات دوباره به 

انسانهای درگیر می دهد. 



با پایان یافتن جنگ در 1945 و تشکیل سازمان ملل، سوئد جزء اولین کشورهایی ست که زنان روشنفکر و 
مبارز آن موضوع صلح جهانی از طریق سازمان ملل را به آگاهی مردم می رساندند و برای اتحاد کشورها 

دست دوستی دراز می کنند.
مختلف  های  کمیته  در  سالها  دریافت کرد،  را  نوبل صلح  جایزۀ  سال 1982  در  که  زنی  میردال)9(  آلوا 

سازمان ملل برای پایان دادن به اختالف میان کشورها، به عنوان نماینده مردم سوئد تالش کرد.
او سالها در مقاالت و  به وضعیت زنان، باعث رشد و ترقی یک جامعه می شود.  او معتقد بود رسیدگی 

کتابهای مختلف به نیازهای زنان اشاره و برای بر طرف کردن آن راه حل ارائه داد. 

که  ای  تجربه  با  گرفت.  شکل  سوئد  در   1970 سال  اواخر  در  صلح«)10(  برای  »زنان  دموکراتیک  نهاد 
به  را  توانست توجه زنان جامعه خود  نهاد  این  بود،  این کشور بدست آورده  مبارزات گرانبهای زنان در 
عواقب »جنگ سرد« میان دو نیروی ابر قدرت امریکا و روسیه جلب کند و پس از آن تبدیل به نیرویی شد 

که برای برچیده شدن سالحهای اتمی در دنیا مبارزه می کند. 
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حکومت افـغـانـسـتان روز جهاین مـحو 
خشونت را با خشونت دیگر تجلیل کرد: 

باز هم »اعدام« 
لیزا شریف -

در سالروز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، زنان افغانستانی نیز همچون ما زنان ایرانی، علیه خشونت بر زنان 
صدای اعتراض خود را هرچه بلندتر کرده اند. زنان افغانستان که سالیان درازی با جنگ خانماسوزی دست و 
پنجه نرم می کردند، امروز نیز از وجود خشونت های گسترده در رنج اند. به طوری که همزمان با روز جهانی 
مبارزه با خشونت علیه زنان، وزارت امور زنان افغانستان از ثبت 3500 مورد خشونت علیه زنان در شش ماه اول 
امسال خبر داد  و نیز در بخشی از بیانیه ای که امسال توسط »خانه فرهنگ افغانستان در سوئد« به مناسبت روز 
جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان منتشر شده، آمده است: »در سال های جاری، ما شاهد چندین مورد حوادث 
دلخراش بودیم که اوج خشونت علیه زنان را به نمایش می گذارند. قضیه دلخراش سحرگل در پلخمری که 
برای راضی شدن به تن فروشی توسط خانواده شوهرش شش ماه شکنجه شد، داستان غم انگیز شکیال در بامیان 
که پس از تجاوز جنسی به قتل رسید، لعل بی بی در کندز که به جرم دلبستگی سنگسار شد و ده ها مورد دیگر 
از نمونه های برجسته اوج خشونت علیه زنان می باشند که برای محو و کاهش آن هیچ اقدام متناسب صورت 
نگرفته است. این نمونه ها نشان می دهند که اعمال خشونت علیه زنان سیر صعودی دارد و مهار کردن این 

فاجعه نیازمند تفکر و اقدامات بسیار جدی و فراتر از طرح و اعمال پروژه های کوتاه مدت می باشند« .
لیزا سروش، شاعر و فعال حقوق بشر در افغانستان نیز به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، »صدور 
احکام اعدام« را توسط دولت افغانستان مورد اعتراض قرار داده و در متن کوتاهی که برای مدرسه فمینیستی 

ارسال کرده، اعدام را راه حلی برای کاهش جرم و خشونت نمی داند:

سال هاست که 25 نوامبر )مصادف با 5 آذرماه( را به عنوان روز پایان بخشیدن خشونت بر زنان، می شناسیم. در 
این روز  زنان و سازمان های حقوق بشری، برنامه هایی را به اعتراض در برابر خشونت بر زنان اجرا می کنند و 
خواستار پایان بخشیدن به خشونت در جوامع بشری می شوند. اما امسال حکومت افغانستان با اجرای حکم اعدام 

بر هشت زندانی، به جای پایان بخشیدن به خشونت در جامعه ، پیوند این روز را با خشونت گره محکمی زد.



خبر اعدام به فرمان ریس جمهور کرزی مرا وحشت زده ساخت. کشتن انسان به هر اسم و رسمی، وجه منطقی، عاطفی و خردورزانه ندارد. نظام های حکومتی در فرایند دموکراتیزه شدن حق ندارند خشونت را با 
خشونت پاسخ دهند. این درحالی است که برای جلوگیری از خشونت اجتماعی و جرم که شهروندان مرتکب می شوند، باید راه ها و راهکارهای دیگری که مبتنی بر عقالنیت سیاسی باشد، اتخاذ شود. این راهکارها 

می تواند شامل افزایش سطح آگاهی شهروندان، مبازه با چالش ها و مشکالتی که سبب پیدایی این گونه ناهنجاری ها می شود، کاهش فقر و... باشد.

نظر به آمارها و اظهارات مقامات حکومت افغانستان، هشت نفر از زندان به فرمان حامد کرزی اعدام شده اند و هشت تن دیگر منتظر اجرای حکم اند. از این رو در »روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان« می 
خواهم این پرسش را مطرح کنم که »آیا می توان باکشتن انسان ها، جلوی ناهنجاری ها و جرم و خشونت در جامعه را گرفت؟«






