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 اعالمیه سازمان آزادی زن در محکومیت جنایات اخیر علیه زنان 
 

   !جنون زن ستیزی را بخشکانیم
 

ران،  وجوان در اي ر ن در ھفته اخير اخبار قتل و تجاوز به چندين زن و دخت
ه درد  پاکستان، ھند، کردستان عراق و افغانستان قلبھای بسياری انسان را ب

ز. " آورد ي ت عمل !"  تف به اين دنيای خشن و بيرحم و زن س ن عکس ال ي اول
در قرن بيست و يک .  انسانھايی است که شاھد افزايش قتل عام و جنايت اند

رده است در  خاب ک ت ھنوز دارند زنی را بخاطر اينکه ھمسرش را خود ان
روز روشن در شلوغی خيابان ھای الھور سنگسار می کنند، دختر و پسری 
دری  ران پ که ھمديگر را دوست دارند در افغانستان تيرباران می کنند، در اي
دخترش را پس از آزاد شدن از دست اوباش اسالمی با چاقو سر می برد، در 

ل  15کردستان عراق يک نوجوان  ي دوف  45ساله توسط باصطالح ھمسر پ
 . ساله مورد تجاوز گروھی قرار می گيرند و حلق آويز می شوند 15و  14ساله اش مثله می شود و در ھند دو دختر بچه 

 ۲صفحه                                                                                                                                                                                                                           

مبارزه با 
 فحشاء
نوشته از یک دنیای بهتر 
 منصور حکمت

 

 :زن، در زندگی و مرگ
 از فردریک وست تا آنتونی کندى

 
 منصور حکمت

 
اما آن نوع جنونى که قربانيانش، از خيابان و خانه تا مدرسه و کارخانه، .  ، ھميشه ممکن است وجود داشته باشد"جنون"جنايت از سر ...

 …عمدتا زنان ھستند، ديگر جنون نيست، بلکه بيان جنون آميز گوشه اى از عقل حاکم بر جامعه است
 ۳صفحه                                                                                                                                                                            

 

 

 خشونت نسبت به زنان، 
 مقصر کیست؟

 
 ۵صفحه آذر ماجدی                                                                                       

 



 

 

در ھفته اخير اخبار قتل و تجاوز به چندين 
زن و دختر نوجوان در ايران، پاکستان، 
ھند، کردستان عراق و افغانستان قلبھای 

تف به اين . "بسياری انسان را به درد آورد
اولين !"  دنيای خشن و بيرحم و زن ستيز

عکس العمل انسانھايی است که شاھد 
در قرن بيست .  افزايش قتل عام و جنايت اند

و يک ھنوز دارند زنی را بخاطر اينکه 
ھمسرش را خود انتخاب کرده است در روز 
روشن در شلوغی خيابان ھای الھور 
سنگسار می کنند، دختر و پسری که 
ھمديگر را دوست دارند در افغانستان 
تيرباران می کنند، در ايران پدری دخترش 
را پس از آزاد شدن از دست اوباش اسالمی 
با چاقو سر می برد، در کردستان عراق يک 

ساله توسط باصطالح ھمسر  15نوجوان 
ساله اش مثله می شود و در ھند  45پدوفيل 

ساله مورد تجاوز  15و  14دو دختر بچه 
گروھی قرار می گيرند و حلق آويز می 

 .اين ظرف يک ھفته منتشر شده است. شوند
 

اين چه دنيايی است که اين چنين وحشی 
است؟ اين چه دنيايی است که پدری را به 
سر بريدن دخترش و خانواده ای را به 
سنگسار جگرگوشه شان سوق می دھد؟ اين 
چه دنيايی است که جانوران وحشی بر آن 
حکومت می کنند؟ برخی مردان را مسئول 

درست است .  و خشن و بيرحم می شناسند
اما اين چه .  عاملين اين جنايات عموما مردند

دنيايی است که مردان را به چنين جانورانی 
در نگاه بعدی ارزشھای زن .  بدل کرده است

ستيز حاکم بر جامعه، مذھب، بويژه اسالم 
بعنوان عامل چنين جناياتی شناخته می 

قطعا مذھب زن ستيز، بيرحم و عقب .  شوند
قطعا حاکميت اسالمی در ايران، .  مانده است

افغانستان و پاکستان و کردستان عراق در 
اين جنايت نقش مستقيم دارد و بايد در کنار 

اما اين چه دنيايی .  اين مردان محاکمه شود
است که ھنوز به اسالم نياز دارد؟ چگونه 
است که در قرن بيست و يک منطقه ای 
وسيع زير مھميز اسالم دارد له و لورده می 
شود؟ اين چه شرايطی است که به اسالم بال 

!نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی  

و پر داده است؟ طالبان و رژيم اسالمی 
و ناسيوناليسم قومی کرد و تروريسم 
اسالمی در منطقه حاصل چه شرايطی 

 است؟ 
 

نظام سرمايه داری از زمان انکشافش 
ھر نھاد و ايدئولوژی دست و پاگير را 

اما مذھب نه تنھا .  مضمحل کرده است
ھنوز با قدرت تمام حاکميت می کند، 
بلکه طی دھه ھای اخير قدرتمند تر 

برخی خواھند گفت که .   شده است
ايمان انسان و نياز او به مذھب است که 

خير، نياز .  پابرجا نگاھش داشته است
سرمايه به تحميق جامعه، به جدايی 
انداختن ميان انسانھای کارگر، و نياز 
انسان برای توجيه اينھمه تبعيض و 
خشونت است که مذھب را مانند 
سنگری محکم عليه آزاديخواھی، 
برابری طلبی و رھايی جامعه از 

مذھب .  بندھای اسارت حفظ کرده است
نيست، در جامعه "  افيون توده ھا"فقط 

و مواد مخدر "  کراک"کنونی مانند 
 .کشنده عمل می کند

 
بايد بتوان اين نظم نابرابر را توجيه 
کرد؛ بايد بتوان اسارت و بردگی 
اکثريت توسط اقليتی مفتخور را طبيعی 

 

آزادی زن   
 

  ١٢٧شماره 
 

  ٢صفحه 
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 !جنون زن ستیزی را بخشکانیم

و ازلی ابدی جلوه دارد؛ بايد بتوان 
خشونت و فقر و جنايت را برای مردم 

مذھب بھترين .  اجتناب ناپذير قلمداد کرد
راه است و از اينرو است که بھترين 
ايدئولوژی بورژوازی برای بقای نظم 

کشتار و .  نابرابر و بيرحم سرمايه است
تروريسم وحشيانه سه دھه اخير و جنگ 
ميان دو قطب تروريستی اسالمی و دولتی 
بسرکردگی آمريکا و با دخالت کامل اروپا 
. و اسرائيل نياز بقای سرمايه جھانی است

نظم نوين جھانی اعالم شده توسط ھيات 
حاکمه آمريکا بر مبنای اين تروريسم و 
کشت و کشتار و دريدن انسان توسط انسان 

 .می کوشد بقای خويش را حفظ کند
  

در اين ميان زن ستيزی، تجاوز و خشونت 
و اسارت زن بعنوان يکی از پايه ھای 
اصلی مذھب، يک از ارکان مھم اسالم دنيا 
را به يک ديوانه خانه بزرگ بدل کرده 

اما اين .  جنايت عليه زن جنون است.  است
جنون زاييدۀ نظمی است که ارکانش بر 
تبعيض، نابرابری، فقر، استثمار و 

اين دنيا .  خشونت بنيان گذاشته شده است
بايد آنرا بر قاعده اش !  وارونه است
نمی توان عاملين را محکوم .  استوار کرد

و مجازات کرد و آمرين و مسببين اين 
. جنون زن ستيزی را بحال خود رھا کرد

بايد با .  بايد ريشه اين جنون را خشکاند
تمام قوا به جنگ نظامی رفت که اين 
 . جنون را ھر روز از نو بازتوليد می کند

 
 !ستم بر زن موقوف

 !زنده باد آزادی و برابری
 

 سازمان آزادی زن
 2014مه   31

 پاکستانقتل يک زن باردار در  !رسيد بقتل عراق کردستان در  ساله ١۵، دنيا
 “ناموسی”بدليل 



 

 

رويداد ھولناکى در اوايل مارس انگلستان را 
در شھر سربزير و تاريخى .  بھت زده کرد

گالستر، که به کافه ھاى دنج و کليساى 
بزرگ قرن يازدھمى اش شھرت دارد، خانه 
اى کشف شد که مدفن اجساد قربانيان قتل 
ھاى مرموزى در طول بيست و پنج سال 

جسد از  ٩تا نيمه مارس .  گذشته بوده است
کف زير زمين و حياط خلوت و حمام خانه 

خانه "کرامول استريت، که  ٢٥شماره 
لقب گرفته است، "  تاالر وحشت"  و "  مرگ

به تخمين پليس، برمبناى .  کشف شده بود
قرائنى نظير گمشدگان سالھاى اخير در 

 .برسد ٣٠منطقه، اين عدد ميتواند به 
 

با ھر جسد يکبار ديگر نفس در سينه آنھا که 
در اين سالھا گمشده اى داشته اند حبس 

با ھر جسد، ازدحام خبرنگاران و .  ميشود
توريستھا و مردم کنجکاوى که در محل با 
دوربين و وسائل پيک نيک اطراق کرده اند، 

ھمسايه ھا پنجره کرايه .  انبوه تر ميشود
ھرکس به فراخور شغل و .  ميدھند

شھردار گالستر .  تخصصش چيزى ميگويد
. را افسوس ميخورد"  مرگ يک شھر"

مفتون تکنولوژى رادارى "  علمى"خبرنگار 
مين ياب ارتش در جنگ فالکلند است که 
اينک ابزار اصلى پليس در حفارى ھا و 

در حاليکه متخصصين عالئم .  کشفياتش است
شناسى پليس در تالش کشف ھويت قربانيان 
از روى ژن آنھا و بازسازى چھره آنان 
ھستند، روانشناسان در تقالى درک مخيله و 

کدام جانور، کدام موجود بيمار و .  ذھن قاتلند
در ھم پيچيده اى ميتواند مرتکب چنين 
جنايتى شود؟ اينکه عامل اين جنايات بايد 

بوده باشد تقريبا يک فرض "  مريض"
آخر، بقول پزشک قانونى در .  عمومى است

محاکمه پرونده مشابھى در آمريکا، کسى که 
" قتل ھاى غير عادى"  قادر به ارتکاب اين 

 .است چطور ميتواند آدم سالمى باشد
 

ساله مالک و  ٥٢فردريک وست، بناى 

! برابرى کامل و بیقید و شرط زن و مرد  

ساکن خانه مرگ به اتھام ارتکاب اين 
روانکاوان متعدد .  جنايات دستگير شد

بيشک به دھليزھاى ضمير او خيره 
خواھند شد و از حدسيات خود کتابھا 

اما يک نکته، که بعنوان .  خواھند نوشت
يک جمله ساده در گزارشات پليس و 
خبرنگاران ذکر ميشود و ميگذرد، به 
واقعياتى فراتر از قاتل و دنياى درونى او 

تمام قربانيان اين جنايت :  اشاره ميکند
 .زن بوده اند

 
 .و اين ما را به آنتونى کندى ميرساند ...

 
روزنامه تايمز لندن، روز  ٤در صفحه 

مارس، و از قضا درست پشت  ٩
گزارشى در مورد خراشھاى ماجراى 
کرامول استريت بر سيماى دوست 
داشتنى شھر گالستر، مطلبى در مورد 
تحوالت مھم اخير در کليساى انگلستان و 
نمونه اى از اصطکاکھاى درونى آن 

قھرمان ماجرا حضرت .  چاپ شده است
اقدس آنتونى کندى سر کشيش التون و 

که حدود (کليساى انگلستان .  توابع است
) سال قبل از کليساى رم جدا شد ٥٠٠

مارس، دو دھه پس  ١٢باالخره در روز 
از تصويب اصل پذيرش زنان به مقام 

زن  ٣٢کشيشى در سينود مرکزى اش، 
را در کليساى اعظم بريستول به اين 

اين را البته افکار .  کسوت در آورد
عمومى در انگلستان، و قبل از ھمه خود 
زنان مربوطه، گام مھمى در احقاق 

يکيشان با شوق .  حقوق زنان ميدانند
تنھا وقتى در خدمت کليسا برابر "ميگويد 

باشيم ميتوان گفت که در پيشگاه خداوند 
آنچه مسلم است اينست که در ".  برابريم

ظرف چند ماه آينده حدود ھزار و 
دويست کشيش زن ھم در انگلستان 
خواھيم داشت که کنار ھمقطاران 
مذکرشان بر منابر، آموزش کھنه و 
مردساالرانه مذھب درباره زن و جايگاه 

ويژه او در پيشگاه خداوند را، که ترجمه 
الھى جايگاه ويژه او زير لگد جامعه 

 .مردساالر است، به خورد مردم بدھند
 

با ھمه ربطى که اين موضوع به بحث ما 
دارد، بايد بھرحال اينجا از آن بگذريم، 

 .چون منظور معرفى جناب کندى است
 

ايشان نظير بسيارى از کشيشان نر در 
کليساى انگلستان، که بعضا حتى از سر 
انزجار به آغوش کليساى رم برگشتند، از 

 :ميگويد. اين تحول خشمگين است
 
کشيشان زن بايد بر دار سوزانده شوند، "

زيرا به قدرتى دست ميبرند که ھيچ حقى 
در قرون وسطى نام اين .  بر آن ندارند

تنھا راه مقابله با ساحره . سحر و جادو بود
 "ھا اينست که بر دار سوزانده شوند

 
. انجيل در اين مورد کامال روشن است "

مردان و زنان از نظر بيولوژيکى تفاوت 
. ما ھرگز نميتوانيم مانند ھم باشيم.  دارند

نميتوانم تصور کنم که يک زن چگونه 
ميتواند تجسم مسيح باشد، جراحى عالج 

 ".کار نيست
 

فردريک وست، يا جانى خانه مرگ ھر 
که ھست، دوزخى است، پليس ميبرد و 

تا سالھا نامش و اعمالش .  پنھانش ميکند
اما .  پشت مردم را در خلوتشان ميلرزاند

آنتونى کندى بھشتى است، ميتواند بى ھيچ 
جرح و تعديلى مسيح را نمايندگى کند، 
کودکان کودکستانى ما در خيابان به او 
لبخند ميزنند و سالم ميکنند، کسى در 
خانه او دنبال جسدى و در مغزش در 

اما اين .  جستجوى معماى مخوفى نيست
 .ھمان آدم و ھمان واقعه است
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 ۴صفحه 

 



 

 

خشم و نفرين آنتونى کندى کليد حل معماى 
ھر دو .  جنايات گالستر را بدست ميدھد

مورد بايد بعنوان نمونه ھاى جنايتکارانه 
خشونت عليه زنان و تبليغ و تطھير خشونت 

اين خشونت از مغز .  عليه زنان فھميده شوند
معلول وست و از دين معيوب کندى 

ھر دو آنقدر عقل داشته .  سرچشمه نميگيرد
اند که قربانيان خود را در ميان اقشار 

منشاء اين .  بيحقوق تر جامعه جستجو کنند
خشونت، دنيايى است که زن را در ھزار و 
يک راه و رسم و قانون و سنت زمخت و 
ظريف، قابل ستم و کم ارزش تعريف کرده 

و آگاھانه و عامدانه، و در اغلب .است 

!اسالم ضد زن است  

موارد به خشونت آميزترين شيوه ھا، راه 
رھايى زن و خروج او از موقعيت 

 .قربانى را سد ميکند
 

اين عصر .  اين قرون وسطى نيست
ھرچه با بازار و .  سرمايه دارى است

سود تناقض داشته باشد، دير يا زود کنار 
بسيارى از جان سخت ترين .  زده ميشود

افکار و تعصبات و راه و رسمھاى کھنه 
در برابر نيازھاى پيش پا افتاده و 

و .  روزمره تجارت و توليد ور افتاده اند
الجرم، اگر زن آزارى و زن ستيزى و 
تبعيض و خشونت عليه زن ھنوز يک 

واقعيت پابرجاى زندگى مردم اين عصر 
است، اگر عليرغم جنبشھاى قوى و 
اجتماعى براى رھايى زن، ھنوز ستم 
جنسى در چھار گوشه جھان حکم ميراند، 
بايد حکمتش را ھمينجا، در ھمين عصر 

 .و در مصالح ھمين نظام جستجو کرد
 

، ھميشه ممکن "جنون"جنايت از سر 
اما آن نوع جنونى .  است وجود داشته باشد

که قربانيانش، از خيابان و خانه تا مدرسه 
و کارخانه، عمدتا زنان ھستند، ديگر 
جنون نيست، بلکه بيان جنون آميز گوشه 

 .اى از عقل حاکم بر جامعه است
 
 

، در ١٩٩٤، آوريل ١٣٧٣اولين بار در فروردين 
 .انترناسيونال منتشر شد ١٣شماره 

 
 

مجموعه آثار منصور حکمت جلد ھشتم صفحات 
 ١٨٢تا  ١٧٩

 

آزادی زن   
 

  ١٢٧شماره 
 

۴صفحه   
 
 

 

 :زن، در زندگی و مرگ
 ...از فردریک وست تا آنتونی کندى 

 

زنده باد اعتراض  
گسترده زنان علیه 

پارتاید حجاب و آ
 !جنسی

 

فحشاءمبارزه با   
 

نوشته منصور حکمتاز یک دنیای بهتر   
 

مبارزه فعال با فحشاء از طریق از میان بردن زمینه هاى اقتصادى، اجتماعی و فرهنگی آن و مقابله قاطع با                       •
 . شبکه هاى سازماندهی فحشاء، دالالن، واسطگان و باج خورها

 
ممنوعیت اکید هر نوع سازماندهی فحشاء، داللی، واسطگی و بهره کشی از افرادى که مبادرت به تن فروشی                    •

 . میکنند
 

کمک به بازیابی حرمت اجتماعی و      .  غیر جنایی کردن زندگی و کار افرادى که دست به تن فروشی میزنند               •
 :احترام به نفس آنها و کوتاه کردن دست شبکه ها و باندهاى جنایتکار از زندگی آنها از طریق

 
رفع ممنوعیت فروش سکس بعنوان یک شغل فردى و حمایت قانون و نهادهاى انتظامی از این افراد در مقابل                     •

 . شبکه ها و باندهاى گانگسترى، باج خورها و اوباش
 

صدور جواز کسب براى افرادى که بعنوان یک شغل فردى مبادرت به تن فروشی میکنند، مصون داشتن شخصیت      •
 . و حیثیت آنها بعنوان شهروندان محترم جامعه و کمک به سازمانیابی آنها در سازمان صنفی خویش

 
ارائه رایگان خدمات پزشکی ویژه پیشگیرانه و درمانی براى مصون داشتن این افراد از بیمارى ها و صدمات                     •

 .  ناشی از مبادرت به این حرفه
 

کار آگاهگرانه، ترغیب و مساعدت هاى عملی نهادهاى مسئول دولتی به افراد تن فروش در کناره گیرى از این                    •
  .حرفه، کسب مهارت و آموزش الزم براى اشتغال در بخش هاى دیگر جامعه

 

 تلویزیون 
 آزادی زن

بوقت  ۱۸ ٫۳۰هر یکشنبه ساعت  
 تهران از شبکه هات برد

  

۲۷۵۰۰: سیمبل ریت ۱۱۶۴۲: مگاهرتز   
KMTV 



 

 

در گوگل عبارت خشونت نسبت به زن را 
جستجو کنيد تا با يک ماتريال عظيم در باره 
آمارھای مختلف از خشونت نسبت به زنان 

از تجاوز و ايذاء جنسی تا .  روبرو شويد
. کتک زدن و ضرب و جرح و قتل زنان

کمپين ھای وسيع برای مقابله و ريشه کن 
کردن خشونت عليه زنان از طرف سازمانھا 

ھمه می .  و نھادھای مختلف سازمانيافته است
گويند که می خواھند اين خشونت را پايان 
دھند، سند تصويب ميکنند؛ تاريخ برای پايان 
دادن به آن اعالم می کنند؛ اما خشونت نسبت 
به زنان نه تنھا کاھش نيافته که بيشتر شده 

آيا اين حيرت آور نيست؟ پس تالش .  است
ھای نھادھای بين المللی از جمله سازمان 

 ملل به چه منجر شده است؟
 

جنگ يک عامل مھم و تعيين کننده در 
افزايش و تشديد خشونت، بويژه تجاوز نسبت 

در کشورھای آفريقايی که به يمن . زنان است
برقراری نظم نوين جھانی، اکنون دو دھه 
است در سناريوی سياه جنگ و ويرانی 
دست و پا می زنند، تجاوز افزايش نجومی 

کنگو يک نمونه وحشتناک .  يافته است
در .  استفاده از اسلحه تجاوز در جنگ است

عراق طی ده سال جنگ آمريکا عليه اين 
کشور آزار و اذيت جنسی زنان و تجاوز 
افزايش يافته است؛ در آفريقای جنوبی که 
فقر و بيکاری بيداد می کند، تجاوز بشدت 

در ھند تجاوزھای دستجمعی عليه .  زياد است
اخيرا شاھد بوديم .  زنان يک امر عادی است

که چگونه حمله، ضرب و جرح و تجاوز 
ساله که منجر  ٢٣گروھی به يک زن جوان 

به مرگ او شد، به يک جنبش اعتراضی 
اما اين جنبش .  وسيع در اين کشور دامن زد

که با ھمبستگی بين المللی وسيعی مواجه شد 
نتوانست از ميزان تجاوز بکاھد؛ در ھمين 
مدت کوتاھی که از اين واقعه دردناک 
ميگذرد چندين تجاوز ديگر فقط توسط رسانه 

جامعه .  ھای بين المللی گزارش شده است
نام "  بزرگترين دموکراسی جھان"ھند که 

گرفته است، جامعه ای است مبتنی بر 
تبعيض وحشيانه، بی عدالتی، نابرابری، فقر 

!مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان

و فالکت وسيع، استثمار شديد سرمايه، 
يکی از نمونه ھای برجسته جامعه ای که 
فاصله فقير و غنی در آن انسان را 

 .مشمئز می کند
 

اما در جامعه .  فحشاء پديده ای کھن است
مدرن امروز بصورت يک صنعت پر 

عالوه .  درآمد و بسيار خشن درآمده است
بر زنانی که بعلت فقر به تن فروشی 
روی می آورند، زنانی که بخاطر 
حاکميت سنتھای عقب مانده مذھبی 
بداليل ناموسی مجبور به فرار از خانه و 
به فحشاء کشيده می شوند، اکنون قاچاق 
زنان و کودکان و بردگی جنسی به يک 

باندھای قاچاق .  پديده وسيع بدل شده است
زنان و کودکان را دست و پا بسته، 
ھمچون مواد مخدر از کشوری به 

ھر از .  کشوری ديگر قاچاق می کنند
چندگاھی در روزنامه ھا و رسانه ھا 
خبر کشف يک باند قاچاق انسان برای 
فروش تن شان در بازار فحشاء روبرو 

در برخی کشورھای خليج .  می شويم
بازار برده فروشی برقرار است و 
دختران جوانی که از کشورھای ھمسايه 
به اين کشورھا برده شده اند در مالء عام 

 . بفروش می رسند
 

 ٢١اين واقعيت دنيای امروز در قرن 
نه تنھا خشونت نسبت به زنان .  است

کاھش نيافته است، بلکه با اتکاء به 
تکنولوژی و بازار مدرن وحشيانه تر نيز 

ريشه اين خشونت در .  شده است
کجاست؟ چرا چنين خشونت عنان 
گسيخته ای عليه زنان انجام می گيرد؟ آيا 
اين پديده منحصر به کشورھای آفريقايی، 
ھند و يا کشورھايی با موقعيت اجتماعی 

اقتصادی مشابه است؟ و باالخره برای   -
 مقابله با خشونت عليه زنان چه بايد کرد؟

 
 خشونت بر مبنای جنسيت

يک حقيقت جوامع امروز به رسميت 
شناختن وجود خشونت نسبت به زنان 

تعيين يک روز بعنوان روز جھانی .  است
مبارزه عليه خشونت نسبت به زنان که در 
تمام دنيا برسميت شناخته شده، خود 
بھترين گواه وجود اين پديده مزمن و شنيع 
در ھمه جا و تالش برای ريشه کن کردن 

اما ھمانطور که در باال اشاره .  آنست
کرديم، از آنروزی که چنين روزی اعالم 
و برسميت شناخته شده است، ذره ای از 
ميزان و شدت خشونت نسبت به زنان 

اولين سوالی که بايد به .  کاھش نيافته است
آيا اين خشونت :  آن پرداخت چنين است

است؟ اين آن سوالی "  مردانه"يک پديده 
است که بعضا بدون ھيچگونه ترديد و 

نظر رايج و .  نقدی پاسخ مثبت می گيرد
عاميانه بر خشن بودن ذاتی مردان، بداليل 

" لطيف"بيولوژيک و ھورمونی و اگر نه 
بودن زنان، غير خشن بودن آنھا حکم می 

 چرا؟. اين افسانه ای بيش نيست. دھد
 

مگر نه اينکه ھر دقيقه تعدادی زن مورد 
تجاوز مردان قرار می گيرند؟ مگر نه 
اينکه خشونت درون خانواده، کتک زدن 
زن توسط شوھر يک امر عادی در 
سراسر جھان است؟ پس چگونه ادعا می 

مردان، بی "  خشونت ذاتی"کنيم که تز 
پايه و يک افسانه است؟ اين فاکت ھا 

اما اوال اين تمام .  درست و واقعی است
حقايق در مورد خشونت اعمال شده درون 
چھارچوب خانواده و در سطح اجتماع 
نيست؛ ثانيا خشونتی که از جانب مرد 
عليه زن اعمال می شود را نمی توان يک 
امر ذاتی ناميد، يعنی با عوامل بيولوژيک 

مقوله خشونت بطور کلی و .  توضيح داد
خشونت عليه زنان بطور خاص يک پديده 
اجتماعی است، کمااينکه با تغييرات 

فاکتورھای 

 

آزادی زن   
 

  ١٢٧شماره 
 

۵صفحه   
 
 

 خشونت نسبت به زنان، 
 مقصر کیست؟

 

 آذر ماجدی 

 ۶صفحه 

 



 

 

اجتماعی، اقتصادی و سياسی تغيير کرده و 
 .می کند

 
 بيولوژی يا اجتماع

. زنان فقط قربانی خشونت مردان نيستند
زنان بسياری مورد خشونت زنان قرار می 

بطور نمونه، کتک زدن کودک، چه .  گيرند
دختر و چه پسر، حتی بعضا تا حد شکنجه، 

حتی بطرق .  عموما توسط مادر انجام ميشود
مختلف اعالم شده است که پدر بيشتر فرزند 
پسر را تنبيه بدنی می کند، در حاليکه دختر 

در بسياری .  توسط مادر تنبيه بدنی می شود
جوامع، بويژه جوامعی که از نظر مناسبات 
اجتماعی عقب مانده تر ھستند؛ در مناسبات 
عشيرتی، روستايی و غيره، مادر شوھر يک 

کتک .  عامل مھم خشونت نسبت به زن است
زدن، فحاشی، حتی قتل عروس توسط مادر 
شوھر پديده ای شناخته شده در جوامعی 

در ايران در بخش سنتی تر .  مانند ھند است
جامعه عموما مادر شوھر سمبل يک قدرت 

بطور کلی فاميل شوھر يک .  استبدادی است
نھاد خشونت و تحقير زن در چنين جوامعی 

خواھران شوھر نقش مھمی در اذيت .  است
خشونت .  و آزار جسمی و روانی زن دارند

لفظی و آزار و اذيت جاری ھا نسبت بھم 
يک نمونه ديگر خشونت زنان نسبت 

ھوو در جوامع اسالم زده .  بيکديگر است
. مقوله ای ترس آور و نفرت انگيز است

معموال ھوو ھا بطرق مختلف، از جمله 
مانيپوالسيون شوھر نسبت بيکديگر خشونت 

"اعمال می کنند مقوله ديگری "  زن پدر. 
است که در چنين جوامعی با زجر و خشونت 

" زن پدر"خشونت وحشيانه .  تداعی می شود
نسبت به فرزندان شوھر در جوامع عقب 

 .مانده تر امری عادی محسوب می شود
 

مھاجرت دختران نوجوان و زنان از برخی 
کشورھای فقيرتر بطور مثال از کشورھای 
آسيای جنوب شرقی، فيليپين و غيره به 
کشورھای  عربستان سعودی، شيخ نشين ھا، 
ھنگ کنگ و حتی در مقطعی به ايران 
بعنوان مستخدم چندين دھه است که جريان 

!برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى  

اين زنان بخت برگشته عموما .  دارد
کار .  مورد خشونت بسيار قرار می گيرند

شديد، شبانه روزی و بال انقطاع، 
فحاشی، کتک خوردن و تجاوز 
سرنوشت بسياری از آنھا را رقم می 

بغير از تجاوز که کار مردان .  زند
خانواده است و از طرف "  محترم"
ھای خانه ناديده گرفته می شود، "  خانم"

بقيه موارد خشونت عمدتا از طرف 
خانه نسبت به مستخدم بی پناه "  خانم"

 .اعمال می شود
 

در فحشای سازمانيافته، فاحشه خانه ھا و 
غيره، زنان نقش فعالی در اعمال فشار و 
. زور به زنان تن فروش ايفاء می کنند

ھم اکنون در برخی کشورھای اروپايی 
خانه ھايی برای پناه دادن مردانی که 
مورد خشونت زنانشان قرار می گيرند 
ايجاد شده و مساله خشونت خانوادگی 
ديگر فقط از خشونت مرد نسبت به زن 

بويژه در سنين باالتر .  حکايت ندارد
مردان نه چندان معدودی از طرف 
ھمسرانشان تحت خشونت لفظی و بدنی 

و باالخره، عليرغم تصور .  ھستند
عمومی فمينيستی که برای کاھش 
خشونت در جامعه خواھان بقدرت 
رسيدن زنان در حاکميت جامعه ھستند، 
تجربه تاکنونی نشان داده است که ھرگاه 
زنان در مقام حکومتی قرار گرفته اند در 
خشونت و ارتشاء دست کمی از مردان 

از کاترين کبير در روسيه تا .  نداشته اند
ملکه آنتوانت در فرانسه، از مارگارت 
تاچر در انگلستان تا اينديرا گاندی در 
ھند، ھمگی بعنوان نمونه ھای برابری 

 !مرد و زن نام برده می شوند
 

آيا اين تالشی برای از مھلکه در بردن 
مردان و باين اعتبار يک حرکت 
مردساالرانه و زن ستيزانه نيست؟ خير، 

اين تالشی است برای نشان .  مطلقا خير
دادن ريشهُ واقعی ستم و سرکوب بر 

اين واقعيت که زنان طی يک .  زنان

تاريخ طوالنی مورد سرکوب و ستم بوده 
. اند، سندی بر خشن بودن مردان نيست

اين مناسبات اجتماعی است که خشونت 
را در جامعه توليد و بازتوليد می کند و 
مردان را به ابزاری برای اعمال خشونت 

کمااينکه ھمانگونه .  بر زنان بدل می سازد
که در باال اشاره شد زنان نيز به ابزار 
خشونت نسبت به زنان ديگر بدل می 

در عين حال شاھديم که به درجه .  شوند
ای که جوامع رشد يافته اند، جنبش ھای 
اجتماعی وسيع شده اند، جنبش آزادی زن 
گسترش يافته است، مردان بيشتر و 
بيشتری به کمپ مبارزه با بيحقوقی زن و 
. خشونت نسبت به زن روی آور می شوند

ھمين نمونه اخير در ھند که شاھد شکل 
گيری يک جنبش عظيم عليه تجاوز و 
خشونت نسبت به زنان بوده ايم، مردان 
. بسياری در اين جنبش شرکت فعال دارند

در ايران مردان بسياری فعالين جنبش 
 . حقوق زن ھستند

 
جامعه ای که ارکانش بر خشونت نھاده 
شده است، بطور روزمره خشونت را 
باشکال مختلف درون خود توليد و 

نظام سرمايه داری که .  بازتوليد می کند
بر خلع يد از بخش وسيعی از جامعه بنا 
گذاشته شده، بخش وسيعی که برای 
گذران زندگی شان بايد نيروی کار خود 
را به اقليتی که تمام وسايل توليد و مبادله 
را در اختيار دارد بفروش رسانند؛ در 
جامعه ای که سود و فقط سود نقطه 
محرکه آنست؛ در جامعه ای که برای 
حفظ اين مناسبات نابرابر و سرکوبگرانه 
زندان و دادگاه ساخته شده و يک پليس و 
ارتش منظم سازمان داده است؛ در جامعه 
ای که سرمايه داران حکم می رانند و به 
راحتی از يک روز به روز ديگر يک 
خانواده را از خانه اش بيرون می اندازند 
و نان شب شان را قطع می کنند؛ در 
جامعه ای که حرمت انسان با کلفتی کيف 
پولش تعيين می شود؛ در جامعه ای که 
دزدان و رياکاران ھمه کاره و مردم 
شريف و زحمتکش ھيچ کاره اند؛ در 
چنين جامعه ای وجود خشونت امری 

  .طبيعی است
 

اين مناسبات برای ادامه حيات و توجيه 
. خويش نياز به يک ايدئولوژی نيز دارد

يک ايدئولوژی که وجود اين مناسبات و 
نتايج آنرا طبيعی و 
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۶صفحه   
 
 

 

 خشونت نسبت به زنان، 
 ...مقصر کیست؟ 

 ۷صفحه 



 

 

ازلی ابدی جلوه دھد؛ يک ايدئولوژی که 
حداکثر در نقد مناسبات، انسان را به تالش 
برای اصالحاتی در آن و کارھای 

ايدئولوژی حاکم در .  خيرخواھانه سوق دھد
ھر جامعه ابزاری مھم در توضيح و توجيه 
مناسبات نابرابر، سرکوب و خشونت در 

يک عنصر اصلی و مھم اين .  جامعه است
و کيست که نداند .  ايدئولوژی مذھب است

تمام مذاھب تابعيت زن از مرد را تبليغ و 
زن خدمتکار و تحت .  ترويج می کنند

اين حکم کليه مذاھب .  حاکميت مرد بايد باشد
است و صرفا به اسالم، يھوديت و مسيحيت 
محدود نمی شود؛ چنانچه ديديم امام ھا و 
مالھای نوع ھندی پس از واقعه وحشتناک 
تجاوز گروھی و قتل آن دختر جوان، حکم 
بر اين دادند که دختر اگر نه بيشتر به اندازه 

فشار مذھب .  مرد مھاجم مقصر بوده است ۶
آنچنان زياد است که پدر دختر مجبور از 

 .دفاع از دخترش شده است
 

مبارزه عليه خشونت نسبت به زنان بخشی 
از مبارزه برای ايجاد جامعه ای بری از 

بايد عليه .  خشونت، آزاد، برابر و مرفه است
اين خشونت شنيع جنگيد؛ بايد نسبت به ريشه 
اين خشونت آگاھی ايجاد کرد؛ بايد نشان داد 
که چرا قول و قرارھای دولتھا، سازمان 
ملل، اروپای واحد و امثالھم پوچ و بيحاصل 
اند؛ چرا عليرغم قولھای آنھا و تصويب 
اسناد مختلف ما با رشد خشونت نسبت به 
زنان روبرو ھستيم و چگونه اين حکومت ھا 
و نھاد ھا خود در اين افزايش آن نقش دارند؛ 
بايد نشان دھيم که برای ريشه کردن دائمی 
خشونت نسبت به زنان بايد اين نظام وارونه 
را واژگون کرد و دنيا را بر قاعده اش بر 

 . زمين گذاشت
 

ايجاد يک جامعه آزاد، برابر و مرفه بر 
ويرانه ھای اين نظام نابرابر و سرکوبگر 
تنھا راه خالصی از خشونت نسبت به زنان 

 . است
 

 *** 

!تقابل با اسالم سیاسی یک جبهه مهم جنبش آزادی زن است  
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خشونت نسبت به 
 ...مقصر کیست؟ زنان، 

 

 سازماندهی دفاع از خود در مقابل تروریسم اسالمی: نیجریه 
 

زنان در یکی از روستاهای نیجریه که گروه دفاع نظامی را 
 !در مقابل تروریستهای سکت بوکوحرام سازمان دادند

 تظاهرات زنان در کردستان عراق علیه خشونت علیه زنان



 

!به سازمان آزادی زن بپیوندید   
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  ٨صفحه 

 تظاهرات زنان 
 در کردستان عراق 

 !خشونت علیه زنان موقوف

 13:38:20 28.05.2014به نقل از سايتھای خبری، مرکزخبر 
 

 ساله راهپیمایی کردند 15نان جنبش رژاک در سلیمانی در محکومیت قتل ناموسی و کشتن دنیا ز
 

. ساله در شھر دھوک، دست به راھپيمايی زد 15کردن قتل يک زن  صبح امروز سازمان آزادی زنان کردستان، رژاک برای محکوم
ھای خود را به مسئولين آن بصورت مکتوب ارايه  زنان مقابل دفتر نمايندگی پارلمان کردستان در شھر سليمانی تجمع کرده و خواسته

با شرکت شماری از زنان و فعالين، بويژه اعضای  10ساله، صبح امروز در ساعت  15ھا عليه قتل دنيای  در ادامه نارضايتی .دادند
 .جنبش رژاک، مقابل دفتر پارلمان کردستان در شھر سليمانی، تجمعی اعتراضی برگزار شد

 
چرا پارلمان در قبال کشتن «، »زن زندگی است، زندگی را نکش«، »زن، زندگی، آزادی«در اين تجمع، زنان پالکاردھايی با عناوين 

به دليل عدم حضور .  زنان ھمچنين متن مطالبات خود از پارلمان اقليم کردستان را قرائت کردند .حمل کردند »زنان سکوت کرده
 .ھای اساسی خود را به مسئول دفتر پارلمان در سليمانی تحويل دھند پارلمانتاران در محل، زنان مجبور شدند متن خواسته

 
در بيانيه انتقاداتی شديد نسبت به مواضع پارلمان مطرح شده و گفته که  .عضو رژاک قرائت شد »شھين محمد «بيانيه زنان از سوی 

زنان را به دادگاه تحويل داده  ھا و قتل  زنان در خاتمه از پارلمان خواستند که عامالن جنايت .کند پارلمان در قبال کشتن زنان سکوت می
 .و به اشد مجازات برساند

 : افغانستان
 تیرباران یک دختر و پسر جوان 

 رابطه قبل از ادواج" جرم"به 
 

تروریستهای طالبان در استان بغالن افغانستان، یک دختر و پسر            
جوان را به اتهام رابطه قبل از ازدواج، دستگیر و بدنبال محاکمه             

 .صحرایی به اعدام محکوم و و سپس آنها را تیرباران کردند

 زن کشی در دنیای امروز
 

در قرن بیست و یک هنوز دارند زنی را بخاطر اینکه همسرش را خـود    
انتخاب کرده است در روز روشن در شلوغی خیابان های الهور سنگسار 
می کنند، دختر و پسری که همدیگر را دوست دارند در افغـانسـتـان    
تیرباران می کنند، در ایران پدری دخترش را پس از آزاد شدن از دست 

 15اوباش اسالمی با چاقو سر می برد، در کردستان عراق یک نوجوان   
ساله اش مثله می شود و در هند  45ساله توسط باصطالح همسر پدوفیل 

ساله مورد تجاوز گروهی قرار می گیرند و حلق  15و  14دو دختر بچه 
 .این ظرف یک هفته منتشر شده است. آویز می شوند


