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 شماره  2 

 

 

     فروردین / اردیبهشت  3131  

Nr. 2    april - maj  2014  

 

Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar 

gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors 

Rätt motarbeta kulturellt och sexuellt förtryck av kvinnor och 

ungdomar, speciellt bland invandrare. Föreningen skall också 

samla och sprida information om de kulturella, sociala, politiska 

och ekonomiska mekanismer som orsakar detta förtryck. Kvinnors 

Rätt är en religiöst och partipolitisk obunden, organisation som är 

öppen för alla som stöder föreningens värderingar. Kvinnors Rätt är 

baserat på frivilligt arbete och beslutarna är kollektiva. 

انجمن حق زنان با حمایت اجتماعی, شکل دادن به افکار عمومی, و وارد آوردن فشار به مقامات 

رسمی و نهادهای سیاسی علیه تبعیضات نسبت به زنان و کودکان بویژه در بین خارجی تباران 

مبارزه میکند. انجمن حق زنان اطالعات مربوط به مکانیزمهای فرهنگی, اجتماعی, سیاسی و 

را که زمینه های فشارهایی هستند, گرد میاورد و در سطح اجتماعی اشاعه میدهد. انجمن اقتصادی 

حق زنان از نظر سیاسی و مذهبی مستقل است و به روی هر کس که اهداف آن را بپذیرد و با 

ارزشهای آن و تفسیری که از مکانیزمهای تبعیض و نقض حقوق زنان و جوانان که در مرامنامه 

انجمن حق زنان مبتنی بر کار دواطلبانه است. ه موافق باشد, باز است. انجمن بیان شد  

 برابری جنسیتی، تنها از طریق یک مبارزه اجتماعی میسراست!

 برای برابری جنسیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی!

 برای دنیایی عاری از خشونت،  

!متشکل و متحد شویم زندان، اعدام، فقر، بیخانمانی و بیکاری  

Kvinnobulletin &  زنانی خبر بولتن  
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Studiecirkel 

Kvinnorörelsens utveckling i Sverige! 

 شب شعر

 کتاب خوانی جمعی
 سمینار سالمتی زنان 

 نقد فیلم، هیس دخترها فریاد نمیزنند!  Filmvisning     نمایش فیلم      

 بمناسبت روز جهانی زن، از آن خودم " " اتاقی 

 عدم حضور زبان جنسییتی در میان روشنفکران ایرانی

آزادی زن، آزادی جامعه است! -علیه تبعیض جنسی ، علیه ستم و استثمار  

4102قوانین قرون وسطائی در سال   

 Galleri Rebecca  گالری ربکا

Tal på Kvinnokonferens i Göteborg 

Korporativa tendenser i integrationen 

MEDELTIDA FASONER OCH NUTIDA OPORTUNISTER 

av Rebecca Hybbinette 

 

Kort historia om kvinnor 

om Kvinnors rätt 

Vi måste organisera oss! 
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30.11 ساعت ل،یآور 23 شنبه سه  
 

شعر شب    

سرا ترانه و شاعر دادور، اریشهر  

  شاعر وی اجتماع گر لیتحل ،قزلو مهناز

  نیشهی خوان ترانه با همراه

 

  لمیف شینما و کیموز گفتگو، و بحث ، مشاوره شگاه،ینما اطالعات، اخبار،

Inedalsgatan 11 – Fridhemsplan 

دیآمد خوش زنان حق انجمن خانه قهوه به ماه هر آخر شنبه سه  

 
Kvinnors Rätt, , Tfn: 08-7526636, Mobil: 073-7286893, www.womansrights.org rashidi.marya@gmail.com ننع   

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnocafé 

 

 

Kvinnocafé 

http://www.womansrights.org/
mailto:rashidi.marya@gmail.com
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 کتاب خوانی جمعی

 

 زنان و اقتصاد
 شهین پویا، ماریا رشیدیمسئولین و هماهنگ کنند گان: 

 

2132 مه 22 شنبه سه  

ناریسم  زنانی المتس  

  راتشانیتاث وی اهیگی داروها

  ازین مورد تحرک و سالم هیتغذ

استرس راتیتاث  

  استرس با مقابله راه

  نیمع فاطمه

2132 مه 22 شنبه سه  

حق طبیعی و بدیهی زنان است که در جامعه ای عاری از 

قوانین نابرابر و بدور از هر گونه ستم جنسی، زندگی امنی 

. اما  قوانین ارتجاعی زن ستیز و خشونت داشته باشند

علیه زنان، حرمت انسانی و حقوق اولیه و پایه ای نیمی 

از جامعه را که زنان می باشند، به شدت زیر سئوال برده 

 و آن را مورد هتک حرمت قرار داده است.
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ی  سرگرم و هنر  

  د؟یهست شطرنج ای و نرد تختهی ریگ ادی به عالقمند ایآ

د؟یوشعرهست کور گروه در خواندنی ریادگی به عالقمند ایآ  

د؟یتئاترهست وی نقاش به عالقمند ایآ  

د؟یکن ریدای نقاش ای و عکس شگاهینما دیخواهیم ایآ  

د؟یهست کودکان و جوانان بای همکار به عالقمند ایآ  

د؟یهست...  و ورزش به عالقمند ایآ  

  گرفته تماس ریزی ها شماره با

102620010 

1212126613 

1212200031 

  32 ساعت هیفور 26  شنبه سه روز ای و 

.دیکن مراجعه زنان خانه قهوه به  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.کندیم دعوتی جمع مبارزه و شدن متشکل به دعوت را همگان زنان حق انجمن  

!است شدن متحد و متشکل ما،ی روزیپ رمز  

ی تهایگرفعالید وی اجتماع خدمات و مشاوره نارها،یسم ،یآموزشی ها دوره کالسها،

ی تهایفعال گرید در دیبتوان تا دیشو انجمن عضو. است گانیرا همگانی برا انجمن

 شرکتی حیتفر وی آموزشی اردوگاه نها،یکمپ ،یالملل نیب وی سراسر جلسات انجمن،

 امر به و داشته نقشی جمع ماتیتصم و انجمنی هاتیفعال و ها برنامه در.  دینمائ

 با سرکوب و استثمار ض،یتبع ، خشونت از دور و امنی زندگ کی وی جنسی برابر

    . دیرسانی اری ،یجمعی هماهنگ در خود فعال حضور
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د؟یداری راهنمائ وی فکری کمکها مشاوره، به ازین  

 تماس زنان حق انجمنی اجتماع خدمات نیمسئول با

.دیریبگ  

ی  دیرش ایمار   Maria Rashidi -Shahin Poya   ایپو نیشه  

1212200031                                       1212126613  

Kontakta gärna oss om du behöver råd och stöd,  

eller om du kan hjälpa oss för att hjälpa och stödja andra.   

Handledarutbildning för medlemmar 

Kursledare: Nasrin Esfandari 

  زنان حق انجمنی اعضای برای اجتماع خدماتی مربی آموزش کالس

Intresserade medlemmar kan kontakta  Maria Rashidi   08-7526636  eller    0737286893 

Inedalsgatan 11 – Fridhemsplan 

Kvinnors rätt 
Kvinnors Rätt, Tfn: 08-7526636, Mobil: 073-7286893,www.womansrights.org  

زنان حق انجمن حساب شماره   296901-2 PG 

خشونت علیه زنان مانع دستیابی به برابری در جامعه در مفهوم حقوقی، اجتماعی، 

می، جنسی و روانی سیاسی و اقتصادی است. خشونت علیه زنان باعث آسیب جس

 میشود. خشونت چه عریان و چه پنهان، هر دومحکوم است.   

http://www.womansrights.org/
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INTRESSEANMÄLAN 

Kurser, studiecirklar, 

utbildningar … 

Kvinnors rätt 

Anordnar flera kurser, utbildningar och studiecirklar 

under 2014 om olika ämnen, språk, samhällskunskap, 

historia och organisering och ekonomi, kvinnor och 

internationella situationer. Alla intresserade är välkomna 

att anmäla sig för olika intressanta kurser.  

Kurserna startas den 20 Augusti 

2014. 

Kurserna börjar veckodagar mellan KL.17.00 – 20-00  

Lördagar och söndagar mellan  

KL. 12.00 – 14.00 och KL. 15.00 -17.00 

Anmälan görs senast den 8 augusti 2014.  

Skriv tydlig ditt namn, adress, telefon nr och  

mejl adress.  

Kvinnors Rätt, , Tfn: 08-7526636, Mobil: 073-7286893, www.womansrights.org  

http://www.womansrights.org/
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Om det finns intresse för andra kurser och ämnen, var 

vänlig och meddela oss, vi försöker ordna så gott som det 

går.  

Kom gärna in med förslag och synpunkter.  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

Intresseanmälan 
År 2014 

Kurs:                                کالس آموزشی  

Namn: نام                                                 

     

Adress: آدرس                                        

E.mejl: آدرس ایمیل                            

Kvinnors Rätt, Tfn: 08-752 66 36, Mobil: 073-728 68 93, www.womansrights.org  
 

Ansvarig för socialarbete, seminarier och konfranser, Maria Rashidi 

Ansvarig för hemsidan och socialarbete, Shahin Poya 

Ansvarig för ekonomin och administration, Maryam Rashidi 

Ansvarig för Kurser och utbildningar, Behzad Barkhodaee 

 

http://www.womansrights.org/
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Lika lön för olika kön 
Kvinnorna utgör halva delen av samhället och får ta de största 

smällarna vid nedskärningar och försämringar. Kvinnorna har ofta 

dubbel arbetsbörda, först arbetslivet där de utnyttjas som billig 

arbetskraft sedan gratis arbetet i hemmet.  

Vi är entydiga för jämlikhet. Lika lön för olika kön. 

 

 و فشارها نیشتریب. دهندیم لیتشک را جامعه ازی مین زنان

.شودیم وارد آنها به خانه در چه و کار بازار در چه های سخت  

.میهست مردان و زنان کاملی برابر خواهان ما  

زنان حق انجمن   
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 هیسرما ملکیما جز...  وی اجتماع اموال زنان، کار،ی روین

!مقدس شانیبرای خصوص تیمالک و است   

!فروشی برایی کاال ند،یبیم کاال را انسان هیسرما  

 ها، کارخانه و کارگاه مارستانها،یب ها،ی بهدار مدارس، فروش

 اعدام، تجاوز، شکنجه، زندان، جنگ، سم،یفاش سم،یراس سم،یونالیناس

 کردن کم ،یکار تصادمات ،یخانمانی ب و فقر ،یکاریب ،یگران

. استی دار هیسرما نظام عتیطب...  وی بازنشستگ مهیب دستمزدها،  

  تجاوز، و ضیتبع هیعل استثمار، و ستم هیعل

یناموسی قتلها هیعل  
!میزیبپاخی دار هیسرما دهیگندی نظامها هیعل    

 

 

 

زنان حق انجمن   
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یت خصوصی اساس و منشاء ستم بر زنان مالک

است. مالکیت خصوصی با پیدایشش و تکاملش 

در دوره ها و نظامهای مختلف تاریخی در گذشته 

و حال در ستم و به انقیاد کشیدن زنان نقش 

 بسزایی داشته و دارد.

 

Vi måste organisera oss! 
Vi vill ha ett tryggt och utvecklat samhälle för alla, 
med möjligheter och resurser för utveckling och 

värdigt boende, utbildning, fritid, jobb och 
 välstånd för alla. 

Alla har en röst och alla har rätt att välja och  
bli valda. 
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 Filmvisning     نمایش فیلم      
http://www.youtube.com/watch?v=PWyzHyuT0aE 

فیلم هیس دخترها فریاد نمی زنند! از  30.11فوریه ساعت  26سه شنبه  

جمعی از عالقمندان بعد از دیدن فیلم طرف انجمن حق زنان نمایش داده شد. 

د. و مباحث ارزشمند و مفیدی بحث و گفتگو ش ندفعاالنه به اظهار نظر پرداخت

از صاحب نظران فیلم وتئاتر، منتقد فرهنگی  در زیر اظهار نظر داود رحیمی 

.را میخوانید در مورد این فیلمو اجتماعی،   

 

  !هیس دخترها فریاد نمی زنند
فیلمی است به نویسندگی و کارگردانی پوران درخشنده ، در سرزمینی که که هیس برای همه میباشد و 

دارد بر سر هیچ مطالبه ای فریاد بزند ! این فیلم ساخته و بر روی هیچکس در هیچ جای آن حق ن

اکران میرود و پرحاشیه میشود زیرا که نگاهها را از زوایایی متفاوت بخود جلب میکند و بازتاب پیدا 

 میکند . 

از یک نگاه این فیلم فقط به داخل مرزهای ایران مربوط نمیشود و موضوع و معضل مطرح شده در 

 فغانستان و یا خیلی از کشورهای بویژه اسالمی ریشه دارتر است آن در ا

در این نوشته سعی میکنم توضیحی داشته باشم بر اینکه چرا این فیلم را مینویسم و از نظر انعکاس 

اجتماعی نگاهی مثبت به آن دارم و بخش دوم هم چرا با نگاه بدبینانه و منفی و در ادامه بشرح این 

 فیلم را که البته نزد بسیاری است را شرح میدهم :دوگانگی نگاه به 

در ابتدا و آغاز فیلم داماد دسته گل بدست گرفته منتظر عروس خانم است تا بروند محضر و با خوانده 

شدن چند خط خطبه بیکدیگر حالل شوند . که به ناگاه و در ادامه این سکانس عروس خانم با لباسی 

 متعادل و لرزان  بسمت او میاید.خونین و با قدمهای لنگان و نا 

http://www.youtube.com/watch?v=PWyzHyuT0aE
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در این سکانس تفاوتهایی هم وجود دارد با شکلهای مرسوم اینطور جشنها و مراسمها و وقتیکه 

شخصی بشکل کارگردانهای تأتر و یا سینما در حال توصیح دادن است که چگونه داماد گل را به 

ای ما و اسالمی ما کلیشه ایست و عروس خانم بدهد ، در بطن خودش میخواهد بگوید همه چیز در دنی

مهندسی میشود و یا اینکه اگر کمی دقت داشته باشیم تفاوت رفتار عروس خانِم فیلم شکل رسومات 

معمول جامعه نیست و جایی سراغ نداریم که عروسی بتنهایی از مراسم جشن خارج شود و به 

در کار خانم درخشنده در این ساخته  پارکینگ برود و چنین اتفاقاتی رقم بخورد ، که ازاینوع پرشهای

اش بسیار می بینیم و نقد اساسی بر آن وارد است . و خانم کارگردان دائماً و در بازجویی های 

عروس فالش بک میزنه به گذشته و این سفر از ابتدا تا انتهای فیلم وجود دارد . و در ادامه به این 

اینکه منهم در این نوشته دچار ضعف خانم  ضعف بزرگ فیلم بیشتر خواهم پرداخت . ولی برای

کارگردان نشوم سه محور برای صحبت مشخص میکنم و هر کدامشان را بدئون تأثیر از دیگری مثل 

 حلقه های زنجیربهم میبافم در جمعبندی آخر . 

 محور اول داستان فیلم :  

والدین و حتی خودش برای  این داستان ناهنجاریهای اجتماعی و ندیده گرفتن آسیبهای روانی از سوی

حفظ آبرو ، و محاکم قضایی و قضاوت با نوع نگاهشان به یک زن و دختری که مورد تجاوز قرار 

گرفته است . بعبارتی یک دختر تجاوز شده در اسالم درصد زیادی از ارزش های انسانی اش به باد 

ل ضد زن و انسانی را به این رفته و نگاهها بر او تغییر میکند و اینکه خانم درخشنده چنین معض

خوبی بتصویر میاورد ، حال از نظر فنی خوب یا بعد فیلم را میسازد ! جسارت او قابل تحسین است و 

 نمره باالیی میگیرد .

چند سال قبل از انقالب اسالمی خسرو شجاع زاده شبیه به همین معضل را با بازیگری خوب فرزانه 

ساخت و اکران شد که متأسفانه فقط در یک سینما و یکهفته کوتاه . تأئیدی بنام "هشتمین روز هفته " 

چقدر خوب میشد خانم کارگردان فیلم هیس .... چند بار آن فیلم را میدیدند و حداقل شخصیت دختری 

که در آن فیلم مورد تجاوز قرار گرفته بود و چگونگی دفاع از خودش را حداقل در شخصیت وکیل 

الیه جدید و خوب در بیان ارزش و حق زنان جامعه اگر عروس فیلم هیس بیان میکرد و شاید یک 

بعلت فشارها و بحرانهای روانی فرسوده و ما متعادل شده است الاقل خانم وکیل در سینه سپر میکرد 

 و دچار "هیس " نمیشد و یا اینکه در جاهایی از فیلم بخصوص سکانس دادگاه شعار نمیداد 

ه عروس فیلم هیس....... بنا به دالیلی و برای سر و سامان دادن به لباسش قضیه از این قرار است ک

 05و گردنبدش که در هنگام عکس گرفتن پاره شده بود از سالن خارج میشود ، حدود یکساعت و 

دقیقه از شروع فیلم میگذرد تا خانم درخشنده این خروج از سالن که همراه میشود با یک شروع یعنی 

زیادیست  و تماشاگر در تمام این مدت در ابهام باقیماند و این سئوال برایش پیش میاید اصل فیلم زمان 

که چرا و بنا به چه ضرورتی عروس تنها از سالن بیرون رفته و با پیراهن خونی و ارتکاب قتل وارد 

 شده ! موضوع چیست !؟ 

اعث شد خیلی از مسائل و الیه و همین سئوال تا تقریباً آخر فیلم همراه مخاطب باقیماند و چه بسی ب

های فیلم را در نیابد . در دادگاه است که عروس خانم در دفاعیه اش فالش بک میکند و شرح میدهد  

ماجرا از این قرار است که مهره های کاالی عروس حین عکس گرفتن با داماد باز می شود. : 

ند. حین ورود به آپارتمان سر و عروس می رود داخل آپارتمان، تا مهره های لباس اش را مرتب ک
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صدایی را می شنود، صدای گریه و زاری دختر کوچکی است که مورد تجاوز نگهبان آپارتمان قرار 

گرفته است. عروس به دنبال صدا راه می افتد و دخترک کوچکی را می بیند که مورد تجاوز قرار 

ا نجات می دهد و با تکه آهنی نگهبان گرفته است،؛ عروس خانم به دفاع از قربانی پرداخته قربانی ر

ساختمان را از پای در می آورد. و اینجاست که به جای محضر و خانه بخت، روانه زندان می گردد. 

 و به جای حجله پشت میله های زندان می ماند.

ی داستان مربوط میشود به یک خانواده متوسط رو به مرفه و ریشه در آنجا دارد ، بسیارند خانواده های

که خانه های شیک میسازند و از مدرنترین وسایل منزل تزئینش میکنند و ...شاید معنی تجدد یعنی 

اینکه ظاهر هر چه که مدرن و پیشرفته باشد ولی اگر رسوبات مغز باقی بماند یعنی تجدد و نه 

 پیشرفت و تمدن 

اند دارای یک فرزند  ماجرا از این قرار است که یک زن شوهر نسبتاً ثروتمند که هر دوهم شاغل
دختر می باشند. دخترشان به مدرسه ای می رود که فاصله آن از خانه بسیار زیاد است و الزم است 

کسی به دنبال این دختر برود و او را به خانه بیاورد. مرد این کار را به خانمش وا می گذارد و 
تر را به خانه بیاورید." خانمش خطاب به خانمش می گوید: " خانم شما لطف کیند بروید مدرسه و دخ

می گوید شما این کار را بکنید، مرد می گوید من خیلی کار دارم نمی توانم و خانمش باز می گوید من 
  هم خیلی کار دارم و کارم را نیز خیلی دوست دارم

ادر سر انجام نه پدر و نه مادر دنبال دخترشان به مدرسه نمی روند تا وی را به خانه بازگرداند. م
دختر به راننده اش که سرایدار  خانه هم است، زنگ می زند و به وی می سپارد که برود مدرسه و 
دخترش را به خانه بیاورد. چند نکته در این فیلم بارز است و این فیلم می کوشد در قالب یک داستان 

 جنایی و خانوادگی آن را بازتاب دهد:

لدین و بعبارتی خود مردم و میخواهد اینرا بازتاب بدهد که در اینجا و بنوعی توپ میافتد تو زمین وا
چطور خانواده ها غرق در کار خویش و غافل از امر مهم نگهداری و سرپرستی فرزندان خویش اند. 
و یا حتی گاهاً زن و شوهر از سر لجاجت با همدیگر و اینکه مسئولیت نگهداری و تربیت و مواظبت 

اغفال می شوند و فرزند شان قربانی کار و یاهم لجاجت زن و شوهر از طفل مربوط کدام شان است، 
 می شود.

مورد بعدی اینکه  فیلم درتالش بازتاب این واقعیت است که شناخت آدم ها مشکل است و به هرکسی 
 نمی شود اعتماد کرد. در جایی از این فیلم بازپرس از پدر دختر می پرسد:

عتماد داری؟" پدر دختر با پرخاش جواب می دهد همان قدر که تو " به نگهبان و راننده ات چه قدر ا 
 به نگهبانت اعتماد داری ".

راننده به دنبال دختر به مدرسه می رود و دختر خانواده اربابش را به خانه باز می گرداند.        
ود و دست مسیر راه ، راننده همراه دخترک بازی های کودکانه انجام می دهد.   نگهبان وسوسه می ش

به خلق ماجرا زده و به دختر تجاوز می کند و از دخترک هشت ساله عکس هم می گیرد و تهدیدش 
نیز می کند که اگر به کسی بگوید او را خواهد کشت و آبروی خانواده اش را نیز خواهد برد. ماجرای 

 ار می شود.بردن و آوردن دخترک به مدرسه و تجاوز مرد نگهبان ادامه می یابد و بارها تکر

*جدی نگرفتن کودکان و نوجوانان: این دخترک معصوم بار اول می خواهد با مدیر مدرسه خودشان 
این ماجرا را در میان بگذارد. اما هروقت که می خواهد حرف بزند، مدیر مدرسه به او توجهی نمی 
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گه. غافل از اینکه کند و حرفهایش را نمی شنود و می گوید من اآلن کار دارم باشد برای یک وقت دی
یک وقت دیگه خیلی دیر است. دخترک بعد از این ماجرا به لحاظ روانی شدیداً آسیب می بیند و وقتی 

در خانه تنها است می ترسد و شب هنگام کابوس می بیند و از خواب می پرد. شبی از شبها که 
برای مادرش بگوید.  کابوس می بیند و مادرش به بالینش می میرود، دخترک می خواهد ماجرا را

دخترک با هشیاری تمام می خواهد ماجرا را در قالب یک داستان )می خواهد ماجرایی را که خودش 
قربانی آن بوده است را در قالب نقل وقول یک هم صنفی اش برای مادرش بازگو کند.( برای مادرش 

یی او را نصیحت می کند و تعریف کند. اما مادرش حرفای او را جدی نمی گیرد و در قالب دیالوگها
هوشدار میدهد که با دخترانی که چنین چیزهایی را قصه می کنند نشست و برخواست نداشته باشد   . 
خالصه اینکه دخترک تالش می کند که ماجرا و داستان قربانی شدن خودش را برمال سازد، اما کسی 

 به وی و حرفهایش توجهی نمی کند.

  

ر این راستاست تا به جامعه ایران و تمام جوامع انسانی نشان دهد که بعضی * تالش واقعی این فیلم د
از ُعرفها، رسوم و خصوصیات  ناپسند چقدر در تداوم   ماجرا ها و فجایع کمک می کند. یکی از این 

. فردی یا افرادی از غیرت ناموس و آبرواستعرفهای ناپسند که در این فیلم بازتاب یافته است مسئله 
ده بارها قربانی تجاوز جنسی می گردند، ولی قربانیان و خانواده قربانی به خاطر حفظ به خانوا

قانونی گزارش نمی  -اصطالح آبرو، دم بر نمی آورند و هرگز این مسئله  مهم را به مراجع عدلی
 کنند؛ چرا !؟ چون باور دارند آبروی شان برباد می رود. در این فیلم نشان می دهد که این مسئله

چگونه بر تداوم این مسئله کمک می کند و نه تنها علیه جرم موضع نمی گیرد، بلکه حتی همدست 
متجاوز نیز می شود. در این فیلم نشان می دهد که خالق این ماجرا )مجرم( بیست و هفت مورد 

 ارتکاب جرم داشته ولی حتی یک مورد شکایت هم علیه وی ثبت نشده است؛ چرا!؟ چون خانواده ها و
قربانیان با باورمندی به این عرف نادرست که گویا با گزارش این ماجرا آبروی شان برباد می رود، 

سکوت می کنند و عمالً کمک می کنند که مجرم جسارت تکرار جرم پیدا کند و بارها ماجرا خلق کند 
 و برشمار قربانی ها بیافزاید.

دوره قبل از انقالب این معضل وجود داشت و در دنیای بیرون از فیلم و چه در این دوره و چه در 
خانم درخشنده نیشی زده به امثال اصغر قاتلها در قبل از انقالب و اون مرده اهل مشهد که قربانیان 

 تجاوزهای جنسی اش را میکشت و میانداخت در چاه ............

گهبان آپارتمان را به از سوی محاکم و قضات. وقتی عروس خانم ن * ندیده گرفتن آسیب های روانی 
قتل می رساند )البته نه آن نگهبانی را که برخودش تجاوز کرده بود( راهی زندان می شود. والدین 

اش برایش وکیل مدافع می گیرند. در جریان محاکمه باز هم عروس خانم به خاطر حفظ آبرو، سکوت 
م اینکه وکیل مدافع موفق می شود، اختیار می کند و از الم تا کام  با هیچ کس حرف نمی زند. سرانجا

عروس خانم را به حرف بیآورد. عروس خانم در جریان محاکمه کل ماجرا و ظلمی را که بر وی 
رفته  است را بازگو می کند: در اولین اظهاراتش می گوید، من زمانی که کودک هشت ساله بودم، 

لحاظ جسمی هنوز تحرک کشته شدم. معنای حرف عروس خانم این است که درست است وی به 
دارد، ولی به لحاظ روانی او مرده ی بیش نبوده ، . چنانچه خودش می گوید این همه سال را مرده 
متحرکی بیش نبودم که بادرد و رنج و عذاب وجدان زندگی کرده ام. دوم اینکه وکیل مدافع عروس 

دنبال قاتل جسم می گردد. چرا  خانم خطاب به قضات دادگاه می گوید: متأسفانه محاکم و مأمورین فقط
چون جسدی وجود دارد و خود گواهی بر جنایت است. اما قتل روح و روان مردم، هر گز از طرف 
محاکم و پلیس مورد پیگرد قرار نمیگرد. اینکه آدمها متشکل از جسم و جان اند. آسیب های روانی یا 

وس نیست، هرگز مورد توجه قرار به تعبیر واضح تر قتل روح و روان آدمها چون محسوس و ملم
نمیگیرد. کسی که به لحاظ روانی مرده است و به لحاظ جسمی زنده ، در جریان عمر جسمی اش 
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هزاران بار می میرد و زنده می شود و سخت درد می کشد. چرا که روانش به شدت آسیب دیده است. 
ُعرف نا پسند اجتماع ایران می تازد اما کسی به دنبال جبران آسیب روان آدمها نیست. وکیل مدافع بر 

و آن را مورد نکوهش قرار می دهد و می گوید: " هر ظلمی که بر ما رواداشتند لب به سخن بستیم و 
سکوت اختیار کردیم؛ و زمانی که خواستیم فریادی بکشیم و  و از دردهایمان بگوئیم ، گفتند هیس... 

ر ظلمی که بر زن ها روا داشته می شود با هنجار دخترا که فریاد نمی زنند." اینگونه است که ه
"هیس... دخترها که فریاد نمی زنند" مسکوت می ماند. مثالً خانواده همان دختر قربانی که عروس 

نگون به خاطرش و به خاطر دفاع از وی، به جای حجله ی عروسی پشت میله های زندان 
ت دهند. وقتی برای شان گفته می شود که شما قرارگرفت، نیز حاضر نیست، بیایند و علیه مجرم شهاد

با شهادت تان بر این جرم در دادگاه، جان یک آدم را می خرید؛ می گویند ما آبرو داریم ما حاضریم 
 از این منطقه و محل کوچ کنیم ولی حاضر  نیستیم آبرویمان برود.

منفی فیلم  را هم الزم  *حواشی فیلم و نگاهی "هیس .... " را دوست نداشت و کالً نکات مثبت و
 میدانم اشارتاً توضیح دهم  .

وضعیت فیلمسازی در ایران کامالً مشخص است و همه میدانیم که چه ممیزی بر سینما و یا موسیقی 
و یا رسانه ها حاکم است و در اینجا نمیخواهم تکرار مکرر کنم ! زیرا که از یک طرف مجوز ساخت 

ز طرف دیگر نیروهای غیبی امام زمان سازمان یافته مأموریت پیدا و اکران این فیلم را میدهند و ا
میکنند که فیلم را از روی اکران پائین بکشند و چند نماینده مجلس هم نمایش آنرا مغایر شئونات اسالم 

بشمارند و وزیر ارشاد را مورد انتقاد قرار دهند و درناباوری به یکباره همین فیلم پر سروصدا و 
 از جشنواره موسوم به فجر در بیاورد پرحاشیه سر 

نمیدانم چقدر مجبور بوده یا هنگام گرفتن مجوز ساخت مچبورش کردند که دادگاهها و مأمورین و 
نگهبانان الیحه ضد زن سنگسار و قصاص را خوب و رئوف بنمایش بگذارد . در سکانس آخر فیلم   

سکانسی نگران هستند از قصاص و آرزو بازجوو نگهبان زندان )شهاب حسینی و فرهاد آئیش ( در 
دارند و ثانیه شماری میکنند که ولی دم بیایند و رضایت دهند ، البته بازجو در طول فیلم و در چندین 
سکانس رفعت خود را بنمایش میگذارد و حتی برخالف آنچه اسالم سعی دارد ! به پدر و مادر مقتول 

 توصیه میکند 

 ت میکنند بازجو  و زندانبان با هم صحب

 زندانبان )فرهاد آئیش ( : تو هم امشب بیخوای ! هان 

 بازجو )شهاب حسینی (: بدتر از همیشه 

پرشهای همیشگی فیلم ، تنها شخص نجات دهنده دختر یعنی ولی دم ایست قلبی میگیرد ، خبر آمدن 
امیدوار درست  قاضی عسگر برای اجراء حکم داده میشود ، زندانبان با اضطراب و نگرانی و پنداری

در این لحظه بحرانی همکارش را می نشاند پای تلفن برای گرفتن خبر نجات ، بد متهم کاغذ و قلم 
برای نوشتن وصیعت نامه پیشنهاد میشود ، وکیل مقابل آینه نا امید است و گریه میکند ........و در 

 این اوج احساس !!!

 بازجو )شهاب حسینی ( : پرونده آخریش بود ،

 وای بکشی کنار میخ
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در خواست انتقال داده ام ................. سئوال برای پیش اومده .........و از قاب دوربین بیرون 
 میرود 

 مطهر و پاک و پنداری همه این مصیبتها تقصیر اینها نبوده 

و  ولی نمیتوانم در اخر خانم پوران درخشنده را تحسین نکنم که فیلمش را با نمایی از یک مدرسه
دختربچه هایی که آینده شوم زن در حکومت و فرهنگ اسالم در انتظارشان میباشد ! داستان را به 

  .پایان میبرد

هم  در پایان و به عالقمندان این قبیل سوژه ها فیلم "من یک مادر هستم "ساخته فریدون جیرانی را
 .پیشنهاد میدهم

 

http://tamasha.com/index.php?option=com_allvideoshare&view=vid
eo&slg=man-madar-hastam&Itemid=261 

 

 داود رحیمی 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 به دعوت را همگان زنان حق انجمن

ی جمع مبارزه و شدن متشکل  

.کندیم دعوت  

 و متشکل ما،ی روزیپ رمز

!است شدن متحد  
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 *"  خودم آن ازی اتاق" 
 زنی جهان روز بمناسبت

      ی دیرش ایمار  ـ دادور اریشهر     

 
 خیتار. وجود کی بروز انیب. جنس کی ی شناسنامه. رخداد کی ی مشخصه روز. است زنی روزجهان مارس هشتم

ی ا مسئله.  است شده لیتبد مسئله کی به اشی افتگی تینیع در کهی ضوعمو.  سوژه کی ینظر اعالم وی هست کی

 زنان م،یکنی می زندگ واحدی جهان در امروز ما که ندارد قتیحق امر نیا. است ساخته را ما جهان که آنچه برابر در

 کی نیا. تاس بوده ما مشترک تالش حاصل است شده ساخته که آنچه و میدار مشترکی خیتار که میهستی مردان و

ی هایی جدا تا. بپوشاند را شکاف تا دارد تالش واقع در کهی ای همسانی. همسان شینمای برا است بزرگ دروغ

 در چه اگر است، خود به مربوط و جدای خیتار ، زنان خیتار. کند ُپر تعمد به را ها فاصله و ردیبگ دهیناد را موجود

 حرکت رد،یگی م نظر در خودی برا سوژه کی ی مثابه به را زنان هآنچ اما است، فیدرتعری اجتماعی هست ازی تیکل

ی عنی خاص،یی صدا به شدن لیتبد سپستر و" جنس"  کی ی مثابه به گریهمد داکردنیپ وبعد ابتدا، دری فردی ها

 .  است بوده خیتار تیکل در زنانهی صدا

 جا آن از زین و دیآی برم مرد چپی ازپهلو زن که جا آن از. است شیدایپ خیتار اتیروا از فاصله،ی  نشانه نینخست

 گذاشته اوی  برعهده انسان نوع ریتکث و شیزا بار که جا آن از نیهمچن و شودی م پوشانده اش تیجنس نشانه که

 بزند رقم براو رای تیوضع نظم، و دولت شیدایوپ خود تکامل در و بعد تا است آشکاریی جدا کی آغاز نیا.  شودی م

 ازی کی که باشدی ا رابطه تیتقو به لیتبد درعمل و شود نوشته مردانهی خیتار با کسرهی یانسان نجها دیبا که

 تا شود برده هیسا به کالا  و فرزند وپرورشی باردار و خانه در کار و مزرعه به. شود رانده هیحاش به نوع، دوجنس

 نیای کارها و ساز. بماند کنار بر گرددی می انسان جهانی ها رابطه به لیتبد بعدها که آنچه و قدرتی  طهیح از

ی برآمدگ ، اندام ظرافت ،یجسمی ناتوان. است داشته را خود خاص هاتیتوجی اجتماع خیتار از هربرهه دری ریجداپذ

ی کیولوژیب  لیدال  ، شکننده و قیرق احساسات سرانجام و آن بودن ناقص و عقل کمبود ، تنی ها اندام ازی بعض

 نگه دور بهی " ساز خیتار"  اصطالح به وی ریگ میتصم و قدرت طهیح از و برانند هیحاش به را زن تا اند بوده

 . دارند

 و گرفتندی م شکل طبقات که نسبت همان به. استی اجتماع روابط و مناسباتی فرودها و فراز خیتار زنان خیتار

 هیسا حضور رغمیعل زین زنان خیتار د،دای م شکل را قدرت مناسبات اش،ی افتگی قوام و آمدی م مفهوم در دولت
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 اما خود، درون در چه اگر ،یاجتماعی روهاین ریسا کنار دریی روینی  مثابه به اش،ی بودگ هیحاش در و گم و وار

 . شدی م جنبش به لیتبد اشی افتگی یتجل در و آمدی م بر. گرفتی م شکل

 مثابه به زین زنان خیتار.  هاست برخورد نیا عیوقا و ارخدادهی  همه ندیبرآ و روهاین برخورد به مربوط امر خیتار

 و گاهیجا نییتع و خود تیموقع احرازی برا" ی  جنبش"  به لیتبد که شودی م نوشتهی هنگام روازآنین کی ی

.  ستین خیتار ها جنبشیی ارویرو به شدن لیتبد از شیپ تای خیتار چیه.   است قدرت مناسبات در اش تیوضع

ی ها مشخصه با خیتار در حضورشان و زنان.    ستین خیتار ، جنبش کی به شدن لیتبد از شیپ تا زین زنان خیتار

 شدن لیتبد نیا.   شوندی م خودی برای امر به لیتبدی واقعی معنا به ، کندی م آشکار را شیها تفاوت که جنبش کی

 خیتار.  شدی م خاصیی صدا به لیتبد و آمدی م متن به هیحاش از و رفتی م فراتر فرد کی یدرونی صداها از دیبا

 هیسرما با را آن ما که ستی مناسبات شیدایپ آغاز ، شودی م جنبش به لیتبد مشخص طور به که جا آن ، صدا نیا

 . میشناسی می دار

 و تیجمع امر در تمرکز ـ 2. شدنی صنعت ـ 3:  بر آن از شیپ مناسبات به نسبتی دار هیسرمای  مشخصه اگر

 شتریب هرچهی ریکارگ به ـ 6.  دیتول امر در سرعت ـ 2ی . شغلی ها تخصص جادیا ـ 1ی . نیشهرنشی  توسعه

 به زنان جنبش چرا که شود دهیفهم تا بود نخواهد دشوار چندان آنگاه ، باشد آن شکل نیتریی ابتدا در ، کاری روین

 شودی م معنادار که است مناسبات نیا در تنها و استی دار هیسرما مناسبات خاص ، تقابل کی و روین کی ی مثابه

 . 

.   آورد در فیتعر به"  تیجنس و طبقه"  وجه دو در را کاری روین ناچار به خودی  توسعه روند دری دار هیسرما 

 در تخصص جادیا و کار میتقسی  هینظری  واسطه به اما ، نبودند جدا کاری  پروسه در هم از چه اگر کهی وجه دو

 ازی نگهدار و پرورش ،ی دست دیتول ، جزءی کارها ،ی خانگ کاری  درمقوله را"  تیجنس"  جرمال ، دیتول امر

 تیوضع دری آت بزرگی ها شکاف ساز نهیزمی شغلی بند میتقس ویی جدا نیا.  کرد لیتحم برزنان رهیغ و کودکان

 .  شد زنانی اجتماع

 و جامعهی انیم طبقات و کارگری  طبقه زنان مورددری اجتماع وی اقتصاد مناسبات تیدروضع شده جادیا راتییتغ

 نیا دری طبقات شکاف رایز.  شدی م دهید هم دینبا و شدی نم دهید واحد منظر کی از و متفاوتی کل به ، آن مرفه

 وی اجتماع جنبش نشان شیپ آنانی اجتماع حق و تیجنس ، زنان کاری  مسئله رو نیهم از.  بود مؤثری کسانی عدم

 مسئله"  به" یی  ایکتوریو"  عصر در که جنبش نیا اما.   دارد ادامه همچنان زین امروز تا که شدی رگبزی تیجنس

ی " خانوادگی زندگی دئولوژیا"  ازجملهی ا تازهی های درتئور اشی افتگی کمال روند در چگونه شد نام در"  زنان

 !     افتی لیتقل گرانیدی برای موضوع به ، خودی برای موضوع از"  دار خانه زن خیتار"  و

ی  ادامه ابزاری  مثابه به آنی  عرضه و کاری روین رقابت چالش بر عالوه دیتول و کاری  عرصه به زنان ورود

 کاری  عرصه از زنان راندن پسی برا رای خانوادگ وی اخالق گرید هاتیتوج ،ی اقتصادی ها بحران عرصه در اتیح

 آنجا تا ، شودی م دیتأک زنی برا رهیغ و خانه زن ،ی مادر نقش بر که روست نیهم از.  داشت همراه به زین دیتول و

 اشتغال برضدی غاتیتبلی  مبارزه به شروع انگلستان در زینی کارگری ها هیاتحاد ازی بعض 3011ی ها سال در که

 همان به ردیگی می ونافز دیتولی  عرصه به شانیآوری رو و زنان تیفعال امکان هرچه.    کنندی م کارخانه در زنان

ی اخالق هاتیتوج با زنان کار مخالف کهی مردان وی کارگری ها هیاتحاد جانب از تر سخت و تر انیعری نیقوان نسبت

.  کند ممنوع معادن و نیرزمیز در را زنان کار"  معادن قانون"  3022 سال در که آنچنان ، گرددی م صادر هستند

 از را ها آن شتریب هرچه و دهدی م شیافزا زنانی برا را کار ساعاتی ها تیمحدو"  کارخانه نیقوان"  نیهمچن

 .  کشاندی م خانهی  گوشه به کاری  عرصه

ی  شده ناکشفی ها قاره هنوز چه اگر و است شیخو جهانی واقع کشف درحال هنوز اگرچه زنیی رهای  سهیاود

 اگر تنها ، است برنگذشته مکاشفهی ها چالش از سانآ ، است آمده که هم جا نیا تا اما ، دارد رو شیپ رای اریبس

 خواهد تر روشن برما آنگاه ، مینیببی دار هیسرما تکاملی فرودها و فراز از را کارگری  طبقه تعب و رنج پراز گذار

 تا کردی م مبدل خود به مربوطی  سوژه به ستیبای م را زنان ، کاری جنس میتقس طیشرا از برگدشتن چگونه که شد

 از که ،  شدندی م گریدی ها خواستی اریبس و برابر کار ساعات ، برابر دستمزد ، کار طیشرا برابر حقی جو یپ
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 تماماا  که برسد ظهور به" ی   جنبش"  3311 تا 3061ی ها سالی انیمی  دوره در که بود هایی جوی پ نیهم درون

  دباش مشخص طور به زنان نشان و نقش به مربوط ، خاصیی معنا در و

 خدشه را خیتاری کل فیتعر که است خود به متعلقی  سوژهی  مثابه به زنی خیتار حضور آغازگاهی ستیفمن جنبش

ی  مثابه به زنانی هست. زندی م رقم رای شناسی هست دو و دوجهان و کندی م میتقس دوبخش به را آن. سازدی م دار

 بهی راه ،یلیتحمی ها آنچه از زدن سرباز وی درونی ها هیوواگو ها، پچه پچ ها، زمزمه از دیبا خود به مربوط امر

ی ای هست از نمود به لیتبد تا ، کردی م بازی سنت وی نید ،یاخالقی ها متابعت و آنی وپستوها خانه جهان از رونیب

 جهان از ،یدار هیسرمای  آورده شیپی ها امکان و تیموقع برحسب نمود وی هست نیا خاستگاه. هست که شود

 و اخالقی ها سنت بنابر اش، شرفتیپ امکاناتی  همه رغمیعلی دار هیسرما که جا آن از. است اکسونانگلوس

 نیای های تجل نینخست.  است جلوه به خود ویوکنسروات کارانه محافظه تیضع و نیتر دئالیا در مذهب و فرهنگ

 انسان مدرن خیتار نشان شیپ است قرار که ردیگی م شکلی مناسبات درون از و جا نیهم ازی انسانی  تازهی هست

 کهی تیهو. ستی افتگی تیهو کی برآمد و زنانی اجتماعی ها جنبش شیدایپ آغازگاهی دار هیسرما انگلستان.  باشد

 . رسدی م فیتعر به زنانه نشان و مهر با خاص، طور به

 با اما ، است سریم نه و مکنم نه مختصر نیا در آن انشقاقات و تکامل وی ستیفمن جنبش مختلف مراحل به پرداختن

.     کرد میتقس خودی تکامل ریس در دوره چند به را آن وار فهرست توانی م جنبش نیای موضوعی های گستردگ همه

 وی حقوقی های نابرابر درون از و زنانی زندگ سخت طیشرا دل ازی تیفمنس جنبش:  شد گفته که گونه همان

 روبه 3311ی ها سال از تاقبلی ادیزی زهایخ و افت با جا آن و جا نیا جنبش نیا چه اگر.  برآورد سری تیجنس

ی اجتماعی انیجر به لیتبد 3311ی ها سال اولی  دهه در زنان مسائلی نظر طرح و تشکلی ها نطفه اما ، روست

 هک هاست سال نیهم در.  داردی م ابرازی خانوادگی ها تیموقع وی طبقات تیوضع از فارغ را خود که شودی م

 جهانی رو شیپ مسئله نیهمی ها خواست با رابطه در فقط و زنانی برای موضوعی  مثابه به تیجنسی  مسئله

 کهی هنگام: "  دیگوی م که آنجا ، کایامر زنان جنبش فعال"  کسل جونی "  گفته نیا دیشا.   شودی م گذاشته

 رییتغ به را خود و ندیبی م شده ریتحق گروه کی یاعضای  مثابه به را زنان گرید و خود ، ابدی یم ارتقای زنی آگاه

ی ها مربوطه.  کند رجوع خود به خواهدی م که استی احساس آنی واقع و درست انیب"   کندی م متعهد طیشرا نیا

 . باشد داشته"  خود آن ازی اتاق"  "  وولف اینیرجیو"  ریتعب به ای یزیچ و باشد داشته را خود

 هینظری  انهیجو مقابله و کشافی نظری ها بحث ،ی ستیفمن جنبش اولی  دروه قتعم قابل و بارزی  مشخصه

 ای و طبقهی ها تیاولو مورد در ، ستی اجتماع پردازان هینظر و لسوفانیف و مصلحان با جنبش نیا زن پردازان

 دیسف ستیفمن انزن جانب از که ستی اتینظر و نگاه در اختالف نیا برآمد باعث امر نیهم.    جنبش نیا در تیجنس

 تیجنسی  مسئله چه اگر پوست اهیس و کارگر زنان چه.  است عرصه نیا پوست اهیس عمدتاا  و کارگر زنان با پوست

 کهی امر.  دانندی م خودی  طبقه مصائب و معضالت حل گرو در را آن حل اما ، رندیپذی م معضل کی ی مثابه به را

 نیا.    است خود به مربوط و مجزای امر ، جامعهی  انهیم و رفهم طبقات و پوست دیسف ستیفمن زنان مورد در

 مبارزات خیتار در تیجنسی  هینظر طلوع و برآمد آغازگاه خودی نظری های کاست و ها ضعف رغمیعل دوره

 برخورداری اجتماع تکامل خیتاری ا برهه دری ادیز تیاهم از رو نیهم از و است مدرن جهانی اسیس وی اجتماع

 .   است

 از فیتعر وی اجتماع ـی حقوق مسائل شتریب است نظر مطرحی ستیفمن جنبش اولی  دوره در آنچه که شد ادآوری دیبا

 و تناسب و ها حرفه و لیتحص ت،یمالک حقوق:  لیقب ازی مسائل. ستی اجتماع مناسبات در زن تیموقع و گاهیجا

ی پاکدامن وی جنسی استانداردها ،ی اجتماع اصالح ،ی دار خانه و کار ازدواج، اصالح ،یا حرفه ندهیآ و فرهنگ مد،

 طیشرا بهبودی  مثابه به ها آن از توانی می کلی فیتعر در که لیقب نیا ازیی زهایچ وی رأ حقی  مسئله ،ی اجتماع

ی نوع به ها آن ماحصل ، میآور در لیتحل در را شده ذکر مواردی  همه اگر چه.   کرد ادی اصالحات وی زندگ

 .   هاست آن نفع به مناسباتی نینش برعقب زنان خواست لیتحمی نوع به واقع در و امور اصالحات تدرخواس

ی باف پارچه کارگر زنان 3026مارس 0 تظاهرات سرکوب از پس که است دوره نیهم در که ستی دآور ای به الزم

 سونالیانترنا اولی  کنگره"  مانآل ستیالیسوس رهبران از"  نیکالرازتک"  شنهادیپ به بنا ، ورکیوینی سندگیور
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 به رسماا  3323 مارس 0 در سرانجام و شودی م شنهادیپ زن روز نام به ، روز نیا 3312 اوت ماه دری " کارگر

 .  شودی می نامگذار زن روز عنوان

 به و بود برداشته زنان مطالبات درجهت رای گذار فاصله و بزرگی ها گامی ستیفمن جنبش اول موج چه اگر 

 شیپ کارها بود شان مسئله و زنان خواست که آنگونه هنوز اما ، بود دهیرس همی تیاهم قابل و مهمی دستاوردها

 همانگونه رای ستیفمن جنبش اول موج. بودند مطرح همچنان ها خواست و بود امدهیبرن بزرگی آرزوها.  بود نرفته

 نیا که داشت زین رای ژگیو نیا اما. دیدی بورژواز تمناسبا ساختار در اصالحات امری  هیزاو از دیبا شد گفته که

 هینظر ازی بعض جانب از  گاهاا  چه اگر اتیاخالق نیا اصالح. دیدی م مرسوم اتیاخالق دیق در همچنان را خود جنبش

 که ساختی م گرفتاری دام در را خود جنبش، که داشت را رادیا نیا اما ، شدی م مطرحی ستیفمن جنبش پردازان

 در اخالق تیجوهر شیبرپاالی ا گونه به خود بلکه ، نداشتی مخالفت چگونهیه ها آن بای بورژواز تنها نه اا اتفاق

 .  داشت هم دیتأک برآن مردان و زنان انیمی اجتماع مناسبات و روابط

 به باا یتقر 3332 دری جهان اول جنگ برآمد با ش،یدستاوردها و زهایخ و ها افتی  همه بای ستیفمن جنبش اول موج

 شودی م شروع جنگ که بود دهینرس انجام به و بود کار دستور در هنوز اول موج مطلبات و خواست. رسدی م انیپا

.  رذدیگی م قرار جنگ طبل الشعاع تحتی طبقات وی اجتماع گرید مسائلی اریبس که زنان،ی اساس مسائل تنها نه و

 از دفاع کالا  وی قوم وی فرهنگی ها ارزش از دفاع رافت،ش و تیمل از دفاع ،یاجداد نیسرزم از دفاعی  مسئله

ی بورژواز تا بودی فرصت جنگ. بود افتهی تیاولو ؛ بود درجنگ ریدرگی ایجغراف و نیهرسرزم به مربوط که ارآنچه

 و ببرد شیپ را جنگی  مسئله هم بتواند که باشد داشته رای نقش آنچنان ن،یمعیی ایجغرافی  هرمحدوده در اروپا

 که را زنانی ستیفمن وی تیجنس مبارزات و عام طور وبه کسویاز رای اجتماع وی طبقات مبارزات ،یاول وجه به موه

 آن و دهد قرار جنگ تیاولو الشعاع تحت خاص، طور به و گریدی سو از بود شده مطرح مهمی ا مسئلهی  مثابه به

 . آورد در فیتعر به خود توان از فیضعی تیموقع در را

ی  مثابه بهی بورژواز تیموقع تیتثب ، گذردی م اروپا عام درسطح دوم و اولی جهان دوجنگی  فاصلهدر آنچه

 و درواقع رای ستیفمن جنبش انیم نیدرا که است مناسبات در آن برتر تیموقع وی طبقات مبارزات روزمندیپی روین

 نیا بر را ضربه نیشتریب مشخص رطو به دیشا و سازدی م دور به اش توجه قابلی دستاوردها ازی عمل طور به

 قابل چندانی ذهن وی عملی دستاوردها از دوجنگ انیمی  فاصله در جنبش نیا چنانکه آن. کندی م وارد جنبش

 .  کشاندی م 3301ی ها سال به را خود ، ورکود سکونی  دوره نیا.  ستین برخورداری توجه

ی ستیفمن جنبش که است نوی اجتماعی های ده سازمان و انهنقاد و کیتئوری ها انیجر برآمد با و ها سال نیا در 

 با و تر روشنی ا گونه به بار نیا و کندی م مطرح را شیها خواست د،یآی م باال. کشدی برم را خود دوم موج

 و زنان اش، احساس و زن ، خود به مربوط امری  مثابه به زن زن، تن ت،یجنس تیاولو بری شتریبی های برجستگ

ی  سوژه کالیرادی وجه در که آنچه و سکس و فحشا تجارت هیبرعل زنان ،ینژاد ضیتبع و زنان ،یتیسجن ضیتبع

 .  سازدی م مطرح است، فیتعر در را زن

 و شدن برجسته اما ، دارد اولی  دورهی مبارزاتی ها دروه درتمام شهیر چه اگری ستیفمن جنبش دوم موج برآمد

 کندی م"  مسئله"  به لیتبد را آن که است 3300 مهی اجتماع جنبش برآمد اب ،ی کنون شکل به آنی افتگی تیعموم

 از موجود مناسبات معضل حلی برا ممکن ویآلترنات موضع در"   خود به ـ خود از"  امری  مثابه به را خود و

 .  گذاردی م مردانه جهان گریدی سو از و کسوی

 زن تیموقع و تیجنس ازی نیمعی اسیس گاهیجا و کیورتئ تیاهم از[  دوم جنس]  دوبوار مونیس کتاب شکی ب

 ، دانست امروزی ستینیفمی نظر سمیکالیراد نیادیبن خاستگاهی نوع به را اثر نیا توانی م آنچانکه ، است برخوردار

ی  مثابه به زن بر گذاشتن انگشت و دیتأک ، هستی ستیفمن جنبش دومی  دورهی  مشخصه وجه که آنچه اما

 تمام حامل وی حاو معنا کی در موجود مناسبات اگرچه.  است موجود مناسبات نظراز صرف خود،ی برای موضوع

 رای نابرابر که است نیهم و است فیتعر در"  تیجنسی " برمبنا همچنان مناسبات نیا اما، ست،ی لیتحم طیشرا

 .  کندی م حمل درخود شیادعاها همه رغمیعل
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 نیا دوم و اولی ها دورهی دستاوردها.  است شیخوی افتگی انیپا روبه ما گمان بهی ستیفمن جنبش دومی  دوره

]  دستاوردی کلیی معنا در اگرچه است، مانده جا به راثیم کی ی مثابه به ها آن از که آنچه و اند نبوده کم جنبش

 و بارور و هندیزای ا سرچشمه.  دارد سرچشمه مبنا کی از خود ذات در اما شود،ی می تلقی [ انسان مشترک خیتار

 برآمدی ها بارقه. خود به مربوط امری  مثابه به شیخو وجود اال ، داندی نمی تیقاهر چیه ونیمد را خود که دار معنا

 درون از شکی ب سوم، موج. رسدی م ظهور به اش گذشته سر از اتیتجرب تمام درون از دارد زن از فیتعر کی

 . است رآمدب درحال زنانی ها دنید خود و های خواستگ خود

. اند شیخوی روین زنان.  زد باز سر اش حکم از توانی نم پس است، هم مقابلی روهاین رخداد برآمد امر خیتار اگر

ی هست. هستند کهیی ها ذات.  ستی نیعی زهایچ  ، دنید موضوع. است نید امر دن،ید. خود به خود ازی ا سوژه

 .  اند شیخو وجود زنان. خودی برای وجودها.  ذهن از خارجی ها

  2132 مارس

 

 وولف اینیورج ازی کتاب نام" خودم آن ازی اتاق* "

 

 

 

عالقمند به دریافت اطالعات بیشتر در مورد بیکاری، وضعیت 

بازارکار، بیمه های اجتماعی، صندوق بیکاری و خدمات درمانی 

و نیاز به راهنمائی، مشاوره و کسب اطالعات بیشتر دارید با 

تماس بگیرید. انجمن حق زنان  

Kvinnors arbetslöshet, arbetsmarknadens 

situation 

Kvinnolöner, löneskillnader 

Kvinnor och arbetslivet, kvinnoorganisering 
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 .سوئد دری تییجنسی برابر متخصص وی تییجنس مسائل پژوهشگر و ارشد کارشناسی اریاسفند نینسر

 

ی تییجنس زبان حضور عدم

 انیم در

 ! یرانیا روشنفکران
 ارتباط نیا ابزار نیمهمتر ازی کی ، زبان و است شیخو همنوعان با ارتباطی برقرار ، انسانی ازهاین نیتری ا هیپا ازی کی 

 .شودیم بکارگرفته  انسانها توسط اشاره ای نوشتار و گفتار صورت به که ،  است افتهی سازمانی قرارداد ستمیس کی زبان،. است

 جامعه در ان گوناگون ریتاث و زبانی  مطالعه به دارد تالش  ، استی  شناس جامعهی ها شاخه ازی کی که ،ی شناس زبان علم

 ، ارتباطی برقراری برا فقط و تنها زبان که باورند نیا بر ، زینی اجتماع علوم پژوهشگران گرید و  شناسان تییجنس. بپردازد

 که است شده لیتبد قدرتمندی ابزار به ازآن، خارج یاجتماعی هنجارها و عوامل ریتاث تحت  بلکه.  ستین مقصود و منظوری ادا

 .داردی ا عمده نقشی تییجنس  گفتمانی ده شکل و دیبازتول ،ی داری پا ، حفظ در

 گفتمان و کالم لیتحلی  معنا به( Discourse analysis) اصطالح و گفتمان ،یمعنا بهی فارس زبان در« Discourse» واژه

 حال نیا با. ندارد وجود آن لیتحل و عملکرد نحوه و گفتمان نیای  ستیچ باب دری روشن اجماع چیه البته. است شده ترجمهی اوک

) گفتمان کی  صورت به زنان حقوق و مذهب ، ضیتبع ،نژاد، تیقوم طبقه، چونی میمفاه ،ی اجتماع علومی  لهایتحل در ،

Discourse   )تییجنس ،گفتمان اما. دارند فعالی حضور و وجود (یSexual Discourse )درعلومی كیف روش  یك عنوان به 

 نخست مرحله در نوشته نیا.  است رنگ کم اریبس ای و ه نشد واقع استقبال موردی انتقادی س شنا زبان خصوص به وی اجتماع

.  زبان از خارج مسائل  با ان  روابط  كشف و زبان ساختار و كاركرد به باشد داشتهی نگاهی انتقادی لیتحل با تا  است، ان بر

 . بپردازد رانیای روشنفکری  جامعهی فرهنگ وی هنر ،ی ،اجتماعی اسیس اتیادب در انیی ی چرا به ، سپس

 ی انتقاد گفتمان لیتحل انگذارانیبن ازی کی و لنکستر دانشگاه دری شناس زبان استاد(  fairclough norman)فركالف، نرمن

CDA گفتمان-3. كند ی می بررس ضلع سه در را گفتمان او .  داردی ا ژهیو توجه زبان قیطر از ، قدرت کارکرد به که است 

 ندیفرا دری عمل زبان ، نیبنابرا.  متنی بررو گذار ریتاثی خارج  طیشرا و بستر -1  متن تفسیر و  درک -2 متن خود مثابه  به

 با زبان رابطه  وندیپ رامونیپی  گوناگون مطالعات ، نهیزم نیا در.ستین آن از خارج و است جامعه ازی بخش وی اجتماع

 توجه  زبان و قدرت  رابطه بخصوص ، زبان و تییجنس  امروزه اما.  است گرفته صورت آن از خارجی ربخشهایسا

 به. گرفتاراست مسلطی تیجنس نظام چنبره در زبان که باورند نیا بر آنان. است کرده جلب خود به رای انتقاد گفتمان  پژوهشگران

 ساختار و بافت بر معموال و. کندیمی پافشار مسلط تییجنس اقتدار بر و.  است گرا تییجنس و زده تییجنس ، زبان کر،یدی  عبارت

ی ها بحث و اتیادب که باورند نیبرا همچنان، ، انان. هست مّهم اریبس  ارتباطی ده شکل در و گذاردیم ریتاث جامعه کی یفرهنگ
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 گرازیدی کی اسپندر لیدو .هستندی تییجنس زبانی تجلی ها حوزه از ،ی فرهنگ وی هنر ،ی ،اجتماعی اسیس ،ی اقتصاد

 گرا تییجنس ، ما  البته.کندی م جیترو را مردانی برتر و دارد نهینر ساختار زبان ، داردی م انیبی انتقاد گفتمان پژوهشگران

 به لیتما شتریبی فارس زبان در" آدم"  واژه مثال.  میکنیم مشاهدهی  فارس زبان در منجمله زبانها ازی اریبس در را زبان بودن

 مذکر جنس به منتصب رای زیچ هر خواهدی م رودی م کار به جا هر در کهی طور به انسانها، همه نه دارد را مرد انسان ریتصو

 .کند

 خاطر به دارندی مختلفی معناها ،که( gender) تییجنس و( sex) جنس مانندی  ها واژه ، زبان بودن گرا تییجنس بر عالوه 

ی متفاوت کامالی معناها واژه، دو نیا کهی درصورت. شوندیم گرفته کار به گریهمدی بجا ها نوشته  و گفتگوها در تشان، شباهت

 ت،ییجنس کهی درحال.  است بودن مرد ای و زن همان مقصود کند، یم اشاره فرد کیولوژیب اتیخصوص به جنس مثال .دارند هم با

ی زنانگ وی مردانگ همان ت،ییجنس  از منظور. دارد توجه شود، ی م مطرح مردان و زنانی ابر اجتماع توسط کهیی ها  نقش به

 در کند، ی نم رییتغ زمان گذشت با افراد جنس  که، است توجه قابل. شود ی م استفاده آنها از روزمرهی وگوها گفته در که است

 رندیگ ی م قراری فرهنگ وی اعاجتم راتییتغ ریتأث تحت زمان گذشت بای تییجنسی ها  نقش کهی حال

 زبان مسئله به ،  ی"رانیا درجامعه زبانی زدگ تییجنس" ، یانتقادی   نوشته در یاجتماع مسائل پژوهشگر مرزبانپور فاطمه

 عیتوزی  نحوه ژهیبو ، زبان قدرت به نسبتی آگاهی ارتقا  , زبان لیتحلی ازهدفهای ک"ی ، است متعقد او. پرداردیم تییوجنس

 تواندیم  که استی قدرتمند ابزار بلکه است قدرتی دارا تنها نه زبان او لیتحل به بنا". است جامعه  افراد انیم در قدرت

 دارد وجود زبانی ورا در کهیی ها شهیاند بر انسانها تا کندی م کمک زبان رامونیپ پژوهش  ن،یا بنابر.  ندیافریب زینیی اقتدارگر

" ساخته  مرد زبان" کتاب دریی ایاسترال ستینیفم« اسپندر لیدو» .ابندی یشتریبی آگاه دهدیم لیتشک را انان روابط ساختار و

 نظام کی عنوان به زبان قاتیتحق" سدینویم او.  کندیمی بازشناس را تگراییجنس زبان رامونیپ پژوهش ازی گریدی  هیزاو

 انچه ، نگاه نیا بنابر".  ستین زنانی فرودست و زده تینسج زبانی پرور باز جزی زیچ آنی ماد نهیزم به ارجاع بدون ،ی انتزاع

 نیهمچن و است گرا تییجنس زبان عملکرد و ها شهیر است، حیتوض ازمندینی تییجنسی انتقاد زبان دری  گرید زیچ هر از شیب

 زبان قدرتی بررس از هدف است، شده متذکر خود نوشته در مرزبانپور کهی همانطور. است زبان مردانه نظم دربارهی لیتحل

 که استی تییجنس گفتمان بری پرتوافکن بلکه،". کنندی م قدرت اعمال زنان بر مردان"  کند نییتع که ستین ان صرفا  ی  تییجنس

 . کنندی م فیتعر و شناسندی م باز را گریکدی خودی ذهن وی زبانی ها تیمحدودی  طهیح در مردانه و زنانهی تییجنس زبان

 شتریب  Sexual Discourse on language) زبانی تییجنس درگفتمان شناسان زبانی سو از ، قاتیتحق و های برس در انچه اما

ی  گذار کد و جنس گفتاردو سبک در را زخودیتما نیوا.  است زنانه و مردانه زبان زیتما وی قطب دو ، گرفته قرار  توجه مورد

 و زبانی مجزا مطالعه به دادن بها کم باال،  شده گفته مطالب به اشاره که، است حیتوض به الزم. دهدیم نشان  زبان، در انانی ها

 مسائل پژوهشگران ،امروزه اما. هستندی اجتماعی پژوهشها دری ضرور و ارمهمیبسی ها نهیگز انها رایز.  ستین تییجنس

 ندیفرا ، انند بر انان رایز.  کندیمی پافشار قاتیتحق در( (intersektionelltیبرش انیم نگاه کی ضرورت به شتریبی  اجتماع

 بطور.  کردی بررس گریکدی با کیستماتیسی  رابطه بدون مجزا را انها توانینم که اند مرتبط هم وبا دهیچیپ انچنانی اجتماعی ها

 وی نگزنا باب در مسلطی اخالقی ها ارزش ،ی رفتاری ،الگوها رایجی ها باور با زبان متقابل تعامل و نقش توانی نم مثال،

 .  گرفت دهیناد رای فرهنگ داتیتول و اتیادب دری تییجنس گفتمان بازتولید دری  مردانگ

 توجه دیبا ضمن در.  کردی برس  آنی  اجتماعی ها نهیزم و فرضها شیپ بدون را زبان توانی نم ، شده گفته مطالب اساس بر

 او تیهو انگریب فرد هری زبان رفتار و بوده متفاوت او تجربه ویی توانا ت،یموقع به توجه با ، گر شیگو هری گفتار زبان داشت،

 رایز. استی شتریبی اجتماع قدرتی دارای تییجنس چه دهندیم نشان واقع در زبانی گرائ تییجنس وی زبان رفتار  جهینت در. است

 موضوع نیا به خودی شهاپژوه در زین فوکو.  هستند مرتبط هم به  کینزد ازی کل طور به قدرتی ساختارها وی فرد تیهو

 زبان نیبی  " دیالكتیك" وی تعاملی ا رابطه ، که معنا نیبد. دارد وجودی همبستگی نوع قدرت، و زبان انیم ، که کندیم اشاره

 ابزار  زده، تییجنس و گرا تییجنس زبان ، قدرت گفتمان در ، نیا بنابر. دارد وجود"  حقیقت و معرفت ، قدرت ،ی گفتار

 .کند یم عمل آنها صاحبانی اسیس-یاجتماع گاهیپا از تیحما و حفظ در که استی  قدرتمند

  نخست، هیپا. است استواری اتیح هیدوپا بر که استی تییجنس نظام ریتاث تحت زبان دارند،یم انیبی انتقاد گفتمان لگرانیتحل

ی  ساز جدا رامونیپ. است مردانه اقتدار و بمرات سلسه ، دوم هیوپا استی (زنانگ وی  مردانگ) ،ی تییجنسی ساز جدا و کیتفک

 که ، استی شناس زبان محققان ازی کی  تانن دبورا. است شده صحبتی متفاوتی ها گونه به ،  مردانه اقتدار  مراتب سلسله و

ی رفتار نوع و شدنی اجتماع در تفاوت دلیل  به مردان و زنان است، اومعتقد. است کرده کار اریبس زبان تفاوت رویکرد رامونیپ

ی  کاربرد تفاوت به تنها خود کار در محقق نیا. کنندیم استفادهی متفاوتی  گونه به را زبان اند مواجهه آن با جامعه در که

 رفتار بهی گرید نگاه ، اسپندر دویل و پنلوپه جولیا جمله ازی گرید محققان.   کندیم بسنده ومردان زنانی سو از زبانی ورفتار

 در جامعه در را زنان موقعیت و شدهی زبان تفاوت این ایجاد باعث زنان بر مردان سلطه ،که باورند این بر انان . دارندی زبان
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 از انسانها تجارب و است زده تییجنس ، زبان  ، دارندیم انیب پژوهشگران نیا. است داشته نگاه مردان از تر فرودستی سطح

 قاتیتحق در دو نیا کهی گرید مهم اریبس موضوع. شودی م مطرح عمومی برا ،ی عیطبی هنجار عنوان به مردانه اقتداری سو

 مهمترین ازی ،یک معتقدند انان. است تگراییجنس زبان در حذف  زمیمکان ،  کنندیم اشاره ان به زده تییجنس زبان از خود

 . شود یم زنان شامل اعموم که ، است انسانها ازی گرید بخش انگاشتن دهیناد و حذف ، زبانی زدگ تییجنس عوارض

 نظام دری جنس کیتفک ، شده پرداخته ان به کررات بهی انتقاد گفتمانی پژوهشها در کهی همانطور ،ی کل طور به ، البته

 ، زنانهی فرودست نیا نکه،یا مهمتر و.  است دهیانجام آنان بر مردان تسلط و زنان داشتن نگه عقب به که ، استی امری تییجنس

 زبان.  است شده لی تبد انسانها باور به وی عیطب ساختار کی به تگرا،یجنس زبان ،توسطی تییجنس نظمی سو از  انه،مرد اقتدار و

.  کند جیترو  جامعه در را گرید جنس به نسبت ،ی ارزش ی نگاه و زیرآمیتحق ، کننده زیمتمای روش تواندی م نیهمچن زده تییجنس

 باورها ، جهینت در و کنند افتیدر زنان ازی منف وی ا شهیکل ریتصو مردان، چه و نزنا چه انسانها، شود یم باعث روش نیا

 استمرار که، داردیم انیبی دگلیب غمی ب حسن محمد. گذارد یمی مخرب ریتاث انانی ها تیخالق بری تییجنسی های شداوریوپ

 به را زنان ها، المثل ضرب و شعر ، اتیادب در زور و ریتحق از استفاده با ، مردانه تسلط و تفکر نیا طرهیس زبان،ی زدگ تییجنس

 آثار افتیدر و متن خوانش  نیا بنابر. است كرده وادار شیخو  بودن دوم ،جنس رشیپذ به را آنها و داشته وا نشیني عقب

 حال در مدام و نبوده طرفی ب نوشتار و گفتار جه،ینت در. باشدی  تییجنس شاتیگرا و های شداوریپ به آغشته تواندی م ،یهنر

 . هستند همگانی برا خودی تییجنس موضع اعالم

 شتریب که است نیا تیواقع اما. گذردیمی ا اشاره وی نوشتار ،ی گفتار زبان در پژوهشها حضور از دهه چند از شیب ، امروز

 نیا نکهیا و.   دهدیم رخی نابرابر و ضیتبع چگونه دهدی م نشان که استی جنسی شناس زبان مسائل رامونیپ  مطالعات، نیا

 نیا در.  شودیم بسته کار به شود مسلط گریدی گروه بر دارد قصد کهی گروه توسط که ناخودآگاه و جیرا استی  روند ضیتبع

 رود دهید از آنچه شاعر قول به را،یز. کنندیم دایپ تیاهم اریبسی تییجنس گفتمان در حذف و تسلطی زمهایمکان بهی آگاه صورت

 به زمان گذر در شود حذف  مسلطی  تییجنس تفکر و نظامی سو از آگاهانه و کیستماتیس بطوری تییجنسی وقت ، برود دل از

ی امر به گوناگونی ها عرصه در گران کنشی برا بخصوص انسانهای برا کهی معن نیبد. شودیم لیتبدی  درون وی عیطبی امر

 وی درونی ،رفتار ضیتبع جه،ینت در. زدیانگی م بر رای کمتر تیاسحس و توجه که شودیم لیتبدی اجتماع لیبد کی  به وی معمول

  و شگامانیپ ازی کی  باتلر جودیت. کندیم  هیتوج را گرید تییجنس با متفاوت رفتار که شودیم لیتبدی قدرتمندی ابزار به

 .شود یم  بازتولید و دیتول مكررا   بلکه دارد، وجودی تییجنس نظام در تنها نه ضیتبع د،یگویم شناس تییجنس بزرگ لسوفیف

 متونی ها سوژه و رانیا اتیادب تفکر و زبان دهد،یم نشان  رانیا اتیادبی  گرائ تییجنس وی زدگ تییجنس رامونیپ دری قاتیتحق 

  یفارس اتیادب دری زیست  زنی ها شهیر عنوان به خود سخنان در  ،ی نیحس میمر دکتر.  است محور مرد وی تییجنس اش،ی فلسف

 ، جامعه فرهنگ ریتاث تحتی  طوالن روند کی در که شوند ی م دهیدی مشخصی زیست زنی ها شهیر ما، اتیادب در:" کندی م انیب

 اتیادب در  مردانهی تییجنس تسلط ."شودیم ادی زیست زن فرهنگ عنوان" به آن، از که  امده بوجودی  نید ،ی فکر ،یفلسف مکاتب

ی برا  فرهنگ  و اتیادب تیاهم نیا بنابر  .خوردی م چشم به وضوح به زینی ادب بزرگانی ها نوشته و اشعار دری حت ،یرانیا

 مسائل طرح و گفتگوها در. است ریپذ نا انکار مردانهی تییجنس زیآم ضیتبعی هنجارها و ارزشهای نف ای و  دیتول باز و دیتول

.  است آشکار زده تییجنس و گرا تییجنس نگاه مختلفی اکشوره اتیادب در داستان و شعر در مثالها ضرب نمادها، دری اجتماع

 مهم عوامل ازی کی  بلکه ستندینی خنث تنها نه شوند یم هیته نوجوان و کودکانی  برا کهی فرهنگ محصوالت داتیتول  نمونهی برا

ی ده شکل در گرا عمل زاراب کی عنوان به زبان ن،یا بنابر.  شوندیم محسوب تگراییجنس زبان دیتول وبازی داریپا دری اساس و

. میشویم آگاه شیخو تیموقع و گاهیجا به  میآموزیم کهی زبان قالب در ما ، جهینت در. داردی مهم اریبس نقشی تییجنسی تهایهو

 شناخت ، گفت توانی م پس. است آموخته گفتار در که شودیمی وهمان شده نهینهاد فرد دری ریپذ جامعه انیجر در شناخت، نیا

 و است اگاه موضوع نیا به زین فركالف نورمن. ردیگیم شکل اش شهیاند و زبان قیطر از  اطراف، طیمح و خود زا کس هر

 ما دانش که، کندیم مطرح نگونهیا او.   بپردازد زبان و قدرت رابطهی روشنگر بهی انتقاد گفتمان کمک  با تا کندیم تالش

 بنابر. استی دسترس قابل مای برا مقوالت واسطه  به تنها تیواقع رایز. شود انگاشته عینى قتیحق مثابه  به دینبا جهان درباره

 توسط جهان بندى مقوله حاصل افتهایدر و  هایبازنمای" این بلکه نیستند،« خارج جهان» تیواقع بازتاب جهان، از ما دانش ، نیا

 ".هستند گفتمان محصول ، گفتمانى تحلیل ریتعب به و ما

  دری هنر وی فرهنگ ،ی سیاس ،ی اجتماع ،ی فلسف تفكرات دری كلید مفاهیم ازی یك صورت به ، امروزهی تییجنسی انتقاد گفتمان

ی اجتماعی نابرابرها ،ی جنس تبعیض ، قدرت ، ،سلطه اقتدار چونی مفاهیم با و.  است کرده دایپ رای ا تازه گاهیجای غرب جوامع

 کشف در استی تالشی تییجنس گفتمان بر ان ریوتاث وقدرت زبان رابطه ازی تقادان لیتحل راستا، نیدرا.  است گشته عجین غیره و

 ،عموما فوكو نظر طبق . شودیم داده نشانی عیطب صورت  به كهی تییجنس نظامی ارزشها و باورها دادن نشان و ارتباط این

 ، است معتقد او". است ماندهی باق شدهن گفته و شده گفتهی چیزهای تاریخ خصوصیات و های گ ویژه بیانگر" امروزه گفتمانها

 چه كه هست نیز اینی  درباره بلكه ، شود فكر اش باره در یا گفته تواندی م"  که، استی چیزهای به مربوط تنها نه ها گفتمان
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 کننده تیهدا ابزار عنوان به قدرت کارکرد  البته، نجایا در مهم" . كند صحبت تواندی می عامریت چه با وی زمان درچه ،ی كس

 فوكو نظر در.  استی سیاس -یاجتماعی ارتباطات و ذهنیتی  دهنده شكل  استی اجتماع ارتباط و معنا کننده دیتول و ها درگفتمان

.  گویندی م سخن خود كه دهندی م شكل رای موضوعات سیستماتیك طور به كه هستندی اعمال همچنین زبان در مسلط قدرت

 عامرانه را خودی  مداخلهی سازندگ این چرخه در و هستند زین موضوعاتی  سازنده ، زبان در طمسل قدرت فوکو، بنابراستدالل

 و نابرابر ، متقارن نا ، قدرت" است معتقد و.  کندیمی پافشار  زبان و قدرت روابط بر  او که است لیدل نیبد. كنندی م پنهان

 و زبان برجسته نقش بر ،یانتقاد گفتمان  گران  تحلیل سایر همچونی و چرا که است درک قابل رو، این از". است آور سلطه

 . كند مي تأكید قدرت نابرابر روابط و سلطه بازتولید و تولید ه،یتوج دری دئولوژیا

 ستین تییجنس ضیتبع و زیتما ازی خالی امر که ، زبانی گ زده تییوجنسی گرائ تییجنس دهیپد  به، شد تالش نوشته نیا در

 و قدرت بهی تییجنسی دسترس انگریب ،یشفاه و مکتوب شکل دو در  زبان، کاربرد نوع که، شد پرداخته نیا هب. شود پرداخته

 زبان گفتمان حضور و وجود ضرورت رد،یبگ قرار توجه موردی ا ژهیو بصورت تا شده تالش پژوهش نیا در آنچه. است تسلط

 تییجنسی برا ریاخی ها سال دری تییجنسی انتقاد گفتمان. تاسی تییجنس زبان به آگاه و نقاد روشنگر،ی روشها وی شناخت

 را مسئله واژه رییتغ تنها ، زبانیی زدا تییجنسی برا اما.  استی خوب تالش کار نیا البته. است زده ها واژه رییتغ به دستیی زدا

 گفتمان فقدانی علتها ازی ک. یکند رییتغی  مردانگ وی زنانگ مورد دری فکری مبان وی اجتماعی هنجارها دیبا بلکه کندی نم حل

 بسط مبنا، نیبرا. دانست زبانی گفتار تیهو بر  زبان خارجی اجتماعی ندهایفرآ ریتاث توانی م  ، را گرا تییجنس زبان بهی انتقاد

 رتصو به جامعه و مردم بین رابطه كه چرا . استی ضرور زده تییجنس و گرا تییجنس زبان بهی  انتقاد گفتمان  گسترش و

 و ادبیات و.  شود یم تعیین گفتمان در دخیل عوامل دیگر و ییاجتما ینهادها توسط و ریتاث تحت بلكه نیست یدلبخواه و یتصادف

 توانی نم که، است ان لیتحل و هیتجز نیا در مهم.  د گرد یم تفسیر و تحلیل ، تولید یخاص بافت در نیز دوره هر یادب متون

 به قائل آنی اجتماع و ،یفرد ،یفکر نظام اما باشدی تییجنس زیآم ضیتبعی کالمی نمادها از سرشار ، كه افتی رای زبانی گفتارها

 دهند رییتغ را آنان و دهیکش چالش به را زبان دری تییجنسی شهایکل و ریتصاو بکنند تالش که ،ییروشها نیا بنابر. باشدی برابر

ی اجتماع گریدی ندهایفرآ رامونیپی گفتمانها در ، گرا عمل وی انتقاد گاهن حضور و وجود اتفاق، نیا البته. هستند مهم اریبس

 نشده بارزی لیخ نگاه نیا هنوزی تییجنسی شناخت زبان گفتمان در اما است افتاده اتفاق رهیغ و مذهب ت،یقوم ، طبقه همچون

 نگرش با توان یم نیز را آنها رو این از. اند طدرارتبای تییجنس نظام با یاجتماعی ندهایفرا سایر مانند نیز زبان ت،ینها در. است

ی تییجنس گفتمان نقد و تفسیر تحلیل، یبرا یی الگوها  همچون ی تییجنسی انتقاد گفتمان راستا این در .نمود تحلیل یانتقاد وروش

 .استی ضرور ها عرصه تمام در زبانی گ زده تییجنس ویی گرا تییجنسی برا

--------------- 
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استثمار و ستم هیعل ،ی جنس ضیتبع هیعل  

!است جامعهی آزاد زن،ی آزاد  
 زنان کماکان مورد تبعیض قرارگرفته، استثمار میشوند،

رار میگیرند.امنیت اقتصای ندارند،ازحقوق کمتری برخوردارند و مورد اذیت و آزار ق  

مبارزه علیه بی حقوقی ها، گرانیها، فقر، بیکاری،تبعیض جنسی و ... در بعد وسیعتری علیه کلیت بانیان 
این وضعیت، کلیت نظام سرمایه داری و جمهوری اسالمی ضروری است. تعویض افراد و رنگ تاثیری 

ارند، بلکه کل سیستم و نظام را نداشته و مردم مترقی هیچ توهمی به جناحهای مختلف رژیم نداشته و ند
 زیر سوال برده و می برند.  

آلترناتیوهای دولتهای غربی و امپریالیستی راه حلهای دروغینی بیش نیستند. آنها نگران سود و سرمایه 
های خود هستند نه نگران شرایط و وضعیت غیر قابل تحمل مردم در ایران.  خود این دولتها هیچ سمپاتی 

ندان کشورهای خود ندارند و شرایط مشابه سختی را در کشورهای خود برای مردم بوجود در میان شهرو
 آورده اند و هرروزه شاهد اعتراضات و اعتصابات فراوان در سراسر جهان هستیم. 

مبارزه برای آزادی، برابری و رفع هر گونه ستم، استثمار، فقر و  بیحقوقی، همه اینها بدون رفع تبعیض  
حقوقی از زنان ممکن نیست. زنان دوش به دوش مردان در جریان مبارزات حضور داشته و جنسی و بی 

یک پایه اصلی مبارزات بوده و هستند. امروز مبارزه جنبشهای زنان، با جنبشهای مردمی و مهمتر از همه 
 مده است.جنبشهای کارگری در سراسر دنیا گره خورده و ارتباط تفکیک ناپذیری بین این جنبش ها بوجود آ

به مناسبت این روز، مطالبات اقتصادی زنان کارگر و اکثریت زنان که تحت شدیدترین فشار های اقتصادی 
فقر و بیکاری و استثمار مضاعف و کار بی  قرار دارند را برجسته نماییم، تا همه بدانند که این حکومتها، 

ن را نیروی کار ارزان میدانند. خشونت ترین را به اکثریت زنان تحمیل نموده اند و زنا  اجر و مزد خانگی
اعمال و بی حقوقی و تبعیض از طرف دولتها و قوانینشان و حتی تمامی دولتهایی که قرارها و قوانین ریز 

 و درشت برای حق زنان بعنوان حقوق بشر را امضا کرده اند، اعمال میگردد. 
یک روز و مراسم تثبیت شده تبدیل گردیده و  روز زن با وجود استبداد شدید حاکم بر جامعه ایران، به

 حاکمان نمی توانند با سرکوب و ارعاب مانع برگزاری مراسم و یا مراسم ها در این روز گردند. 
جنبش زنان هرچه بیشتر از لیبرالها و جناحهای مختلف رژیم فاصله میگیرند و توهمات به آنها کمتر میشود 

بعنوان متحد قوی جنبش کارگری و سایر جنبش های آزادیخواهانه در روز به روز قدرتمند تر می گردد و 
راه رهایی واقعی و کامل زنان و برای برابری کامل در تمامی شئون اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی موثرتر گامهای مشترک و متحد بیشتری برای از بین بردن تبعیض، فقر، بیکاری، بی امنی و 

 و مشکالت  بردارد. سرکوب و تمامی معضالت
مارس روز جهانی و  8انجمن حق زنان همراه با دیگر فعالین زنان، تشکلهای کارگری ، چپ و مترقی، 

مبارزاتی زنان را گرامی میداریم. همه زنان و مردان مبارز، آزادیخواه و برابری طلب، علیه ستم و استثمار 
ها و  تظاهراتها برای مبارزه علیه دولت و  را فرامیخوانیم که در این روز در مراسمها، گردهمایی

سیاستهای راست و برای امنیت و کار دائم ، علیه خضوصی سازیها و برای رفاه عمومی و نیز برای 
 همبستگی بین المللی مبارزات زنان، فعاالنه شرکت نمایند.

 

 مارس روز جهانی زن،  8

 روز مبارزه علیه تبعیض و نابرابری، 

 یک زندگی مرفه،آزاد و انسانی برای همه!روز مبارزه برای 
March 2014  

 

www.womansrights.org 
  

 

http://www.womansrights.org/
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   2132"قوانین قرون وسطایی در سال 

 در جستجوی سیاستمداری جسور"

 

ی قوانین شریعت جعفری، دولت عراق قصد آن دارد با استناد به اصول مذهبی و از طریق اجرا

 81ازدواج با کودکان نه ساله و تجاوز به آنان را قانونی سازد. متاسفانه به جز یک مقاله که روز

چاپ گردید، مقاالت بیشتری راجع به این موضوع در   Dagens Nyheterدر روزنامه 4182آوریل 

 مطبوعات سوئد منتشر نگردیده است. 

ظور استقرار دموکراسی انجام گرفت در حالیکه اکنون شاهد اشغال عراق توسط آمریکا به من

برقراری حکومتی مذهبی در این کشور هستیم. در صورت تصویب اصل "قانونگزاری بر اساس 

شریعت" در عراق، این کشور نیز به جمع کشورهای جنایتکاری که در آن ها حقوق کودکان و زنان 

 ی پیوندد. بر اساس قانون نیز نادیده گرفته می شود، م

در ایران میتوان یک دختر پانزده ساله را  به عقد ازدواج مردی درآورد. امری که میتواند "در 

صورت نیاز" و در صورت وجود شرائط خاص در مورد دختران سیزده ساله نیز جامه ی عمل 

نیست پوشد. در عربستان سعودی تقریبا هیچگونه مرز سنی در این مورد وجود ندارد و جای تعجبی 

اگر دختران نه ساله و دوازده ساله را به عقد ازدواج مردانی همسن پدران خود و حتی بیشتر 

 درآورند. 

چند ماه پیش در مراکش دختر شانزده ساله ای به نام امینه فیاللی مورد تجاوز قرار گرفت و پس از 

 دست به خودکشی زد. آن که برای حفظ حیثیت خانواده مجبور گردید با فرد متجاوز ازدواج کند، 

در اینجا نباید تصور نمود که دلیل ازدواج اجباری دختران خردسال تنها فقر مالی است. عربستان 

سعودی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و با این وجود نزدیک به سی درصد از دختران، 
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خانواده به عنوان همسر  قبل از رسیدن به سن قانونی ازدواج، گزینه ای جز قبول مردی که از طرف

برای آنان تعیین می گردد، ندارند. دلیل این امر را میتوان در ترس و نگرانی خانواده ها از تصمیم 

گیری دختران در مورد زندگی خود پس از رسیدن به مرحله ای از درک و آگاهی و در نتیجه تقابل با 

از رسیدن دختران به مرحله ای از آگاهی خانواده جستجو کرد. عملی آگاهانه که به منظور جلوگیری 

که عبور از آن می تواند به ایجاد رابطه های عاطفی و عاشقانه،  از دست دادن باکرگی و یا حاملگی 

خارج از ازدواج، که هر کدام از آنها می تواند عامل بدنامی خانواده و تبار باشد، انجام می گیرد. به 

رت گیرد بهتر میتوان از بروز آزادی های مخرب غربی عبارتی دیگر هر چه ازدواج زودتر صو

مانند استفاده از "حق انتخاب همسر" جلوگیری نمود. به عبارت دیگر: "قتل عشق توسط قانون". در 

اینجا باید یادآور گردید که بر اساس تحقیقات انجام شده اگر "فرهنگ باکرگی" و "الزام به باکره بودن" 

 ود ازدواج های اجباری نیز حداقل به نصف تقلیل داده خواهد شد. در اینگونه جوامع زدوده ش

در سازمان ملل متحد، مبارزه با فقر امری است بدیهی ولی در این سازمان مبارزه با "فرهنگ 

باکرگی" یا "الزام به باکره بودن" هنوز جزئی از حوزه های ممنوعه است. بر اساس تحقیقات انجام 

وزیر سوئد در اتحادیه اروپا، بیش از نیم میلیون دختر در  Birgitta Ohlssonشده و همچنین گفته ی 

، تحت عمل ختنه ی جنسی قرار گرفته اند ولی تا کنون با EUحوزه ی کشورهای اروپای مشترک 

وجود تقاضاهای مکرر ما از ارگان های ذیربط اتحادیه اروپا در مورد ارائه ی ارقام و اطالعات 

در حوزه ی کشورهای عضو این اتحادیه از طرف خانواده ی خود، تحت  مربوط به جوانانی که

"شرائط وضع شده ی ناموس پرستانه" زندگی می کنند، هیچ اقدامی صورت نگرفته است. رقمی که 

 نفر بالغ می گردد.  000 70تنها در سوئد به 

اساس اصول  مشکل بتوان دلیل سکوت سیاستمداران را در کشورهایی که مثال قوانین آنها بر

 دموکراسی وضع شده است دریافت. در اینجا سواالتی را به شرح ذیل میتوان مطرح نمود: 

روزانه چند هزار انسان در جهان، باید مورد تجاوز جنسی، آن هم به صورت قانونی آن قرار  .8

 گیرند تا ما شاهد شکست سکوت سیاستمداران باشیم؟ 

خود راساَ اقدام نماید و از وزیر امور خارجه ی  ”Kvinna till Kvinna”چرا باید سازمان  .4

 سوئد بخواهد تا نگرانی جامعه ی سوئد نسبت به روند اوضاع در عراق را انعکاس دهد؟  

مستقالَ و راساَ، روزانه و تا زمان  ”Birgitta Ohlsson”و  ”Carl Bildt”و چرا نباید  .3

خطر را در سازمان ملل و  حصول نتیجه ی ملموس در این مورد، همچنان و پیوسته، زنگ

 اتحادیه اروپا به صدا درآورند؟
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حتی سازمان های بزرگی مانند "صلیب سرخ" و "سازمان حمایت از کودکان" نیز به جای آن که 

تمامی سیستم را چه در اتحادیه اروپا و چه در سازمان ملل زیر سوال برند سکوت را بر 

شسته اند. آن ها به راحتی و پی در پی نظام اعتراض ترجیح داده و همچنان مرعوب بر جای ن

مردساالری در جوامع غربی را به چالش می کشند ولی در مورد نظام مردساالری در جوامع 

 دیگر که تجاوز جنسی به کودکان را قانونی می سازد لب به سکوت بربسته اند؟ 

رچسب "ضدیت با شاید دلیل اصلی آن باشد که سیاستمداران ما سعی در احتراز از خوردن ب

فرهنگ های دیگر" را دارند. تنها برچسب احمقانه ای که به عنوان "پاسخ" از طرف "طرفداران 

تجاوز جنسی به کودک" ارائه می شود. در حقیقت ستمی که بر کودکان و زنان "آنان" وارد می 

با  آید از اهمیت کمتری برخوردار است تا حفظ و ادامه ی روابط خوب و حسنه ی اقتصادی

 زمامداران "آنان".  

دنیای غرب و آمریکا هر دو، تعهدات سنگینی در قبال اتفاقاتی که در عراق رخ می دهد دارند. طبیعتا 

برای مبارزه با این امر میتوان از کمک های اقتصادی عظیمی که ساالنه به این کشور انجام می 

یب قوانین متحجرانه سعی در ایجاد  شود، به عنوان اهرم فشار برای کاهش نفوذ کسانی که با تصو

 جامعه ای بر اساس اصول مذهبی، مانند ایران و عربستان سعودی دارند، استفاده نمود. 

به عنوان سخنگوی "انجمن حق زن" آرزوی سلب "حق رای" از رژیم های جنایتکار در سازمان ملل 

تالش در قانونی نمودن تجاوز جنسی  متحد را دارم. به عقیده ی نگارنده رژیم هایی که با اقدامات خود

به کودکان و اعدام همجنسگرایان را دارند نباید بتوانند از طریق ارسال نماینده به ارگان های 

قانونگزاری سازمان ملل، بر تصویب قوانین جهانی، موثر واقع گردند؛ بلکه جای آن دارد که 

آنجا حضور یابند، باشد دریابند که انسان متمدن نمایندگان آنان به عنوان نمایندگانی فاقد "حق رای" در 

 امروزی را تمایلی به زندگی در شرایط قرون وسطی نیست. 

متاسفانه صدای من جز طنین صدای یک تن در کویری بیش نیست و درست به همین دلیل باید 

سیاستمداران جسوری را جست که جسارت ابراز مخالفت و طرح مسائلی از این دست را، در 

 زمان ملل دارا باشند.سا

 ماریا رشیدی

 سخنگوی انجمن حق زن
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Kvinnofrågan är när allt 

kommer omkring frågan om brödfödan. Dess 
rötter är djupt begravda i ekonomin. För att 
besluta sig för att kräva likaberättigande med 
mannen, var kvinnan tvungen att först och 
främst bli ekonomiskt självständig. 

»«»«»«»«»»« 

För att få behålla frukterna av 

ekonomisk självständighet måste 
kvinnan kämpa dagligen för att 

tillerkännas sin politiska och rättsliga 
rättighet. Det handlar om att kvinnorna 

deltar i samhället med lika rätt och är 
med och beslutar med samma rätt.  

Lika rätt åt alla! 
En annan sida av kvinnofrågan, nämligen frågan om 

familjen. Behöver man orda om vilken betydelse det är för 

en verklig frigörelse av kvinnorna, att denna vår tids             

komplicerade fråga löses? Kvinnornas strävan efter 

jämlikhet är naturligtvis inte begränsad till kampen för 

politisk rösträtt, tillträde till doktorsexamen och andra 

vetenskapliga examina och lika lön för lika arbete. För att 

bli verkligt fri måste kvinnan också frigöra sig från de bojor 

som vår tids förlegade tvångsmässiga familjetyp tynger 

henne med. Att lösa familjefrågan är inte mindre viktigt för 

kvinnorna än att skaffa sig politisk jämställdhet och att 

konsolidera sin totala ekonomiska självständighet. 
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Kort om Kvinnors rätt 
Kvinnors rätt arbetar för jämlikhet och kämpar mot diskriminering.  

Kvinnors rätt är mot vidskepelser och kvinnoförtryck och arbetar för rättvisa.  

Vi arbetar organiserade med rådgivning och har ett brett socialt arbete. Vi stöder och hjälper utsatta unga 

kvinnor och arbetar aktivt mot våld mot kvinnor och mot hedersmord.  

Vi anordnar utbildning, studiecirklar och språkkurser. Vi har kurser om kvinnohistoria, kamp och utveckling, 

vi anordnar utbildningar om sociala och om samhällsfrågor.  

Vi anordnar föreläsningar och seminarier och samarbetar nära med berörda organisationer och institut. 

Vi har sommarutflykter med kulturella och information om kvinnor och kvinnohälsa samt rätt och 

rättigheter.  

Vi deltar aktivt i kvinnodagen, 8:e mars, internationella dag mot våld mot kvinnor, årliga aktiviteter mot 

hedersmord och liknande skam i samhället.  

Vi har diskussionskvällar om kvinnor och arbetslivet, arbetslöshet, lägre löner och könsdiskriminering i olika 

del av samhället.  

Vi har kvinnocafé öppet för allmänheten sista tisdag varje månad med öppna diskussioner, föreläsning och 

andra kulturella inslag.  

Vi använder media aktivt och är med olika radio och TV- sändningar för att sprida information, nyheter. Vi 

stärker vår kvinnoorganisation för skapande av rättvisa. Vi har en aktiv hemsida, med nyheter, diskussioner 

och information och olika debatter om kvinnofrågan, här i Sverige och övriga delar av världen.  

Vi anordnar informationsmöte med olika tema.  

Vi har en stor rad medlemsaktiviteter som promenad, träning, musik, kompetensutveckling, filmvisning, 

utställning och festar.  

Vi har brett kontaktnät med likande organisationer och samarbetar gärna om olika kvinnofrågor.  

Vi deltar aktiv i olika diskussioner och internationella seminarier och bidrar till utveckling av jämlikhet i 

samhället och allas lika värde.  

Vi tar gärna emot samtal och kontakt från de som behöver hjälp och stöd när de hamnar i problem och 

konflikt, vi försöker ge professionell rådgivning och hänvisar till berörda organen och stödcenter som finns.  

Vi arbetar ständig med utbildning och utveckling. Vårt medlemsantal ökat ständigt.  

Vi stöder andra kvinnoorganisations kamp för ett bättre samhälle och mänskliga förhållanden. Vi kämpar 

aktiv mot alla reglar och lagar som kränker, förnedrar och förtycker kvinnorna i världen.   

Vi är en ekonomisk organisation, där alla medlemmar arbetar tillsammans och fattar gemensamma beslut. 

Alla har lika rättigheter, medlemmarna har rätt att välja och bli valda och alla har samma möjligheter att 

lägga fram förslag och att delta i intressanta aktiviteter. Alla deltar frivillig i föreningens verksamheter.   
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Kort historia om kvinnor   

       
1800- och 1900-talet får man nog klassa som kvinnornas århundraden. Från att ha varit ett 

bihang och ägodel till mannen blev hon självständig och någon att räkna med. 

 

När Sverige var ett bondesamhälle hade kvinnan det ganska bra om man jämför med hur det 

skulle bli. Äktenskapen var uppgjorda i förväg och man gifte sig inte utav kärlek utan av 

ekonomiska och rent överlevnadsmässiga själ. Mannen var beroende av en duglig och 

arbetsam kvinna för att kunna klara av arbetet på gården. Kvinnorna jobbade minst lika mycket 

som männen vilket medförde att de hade en stark ställning i familjen.  

 

När Sverige sedan urbaniserades och industrialiserades så tappade kvinnan mycket av sin 

ställning. Nu sa man att det enda en kvinna dög till var att föda barn och sköta hushållet. 

 

Det var bara de ogifta kvinnorna och de ur underklassen som kunde tänkas arbeta. Om en man 

lät sin hustru arbeta var det ett tecken på att han inte kunde försörja sin familj och det ansågs 

skamfullt. De kvinnor som arbetade var begränsade till en snäv arbetsmarknad. Eftersom de 

inte fick utbilda sig var det frågan om enkla, tunga och lågavlönade jobb. En kvinna som gjorde 

samma jobb som en man hade i genomsnitt hälften av vad mannen hade. Det bottnade i att 

mannen skulle försörja en familj medan kvinnan bara skulle försörja sig själv.  

 

Snart skulle en förändring ske med hjälp av alla de sysslolösa kvinnorna i den nya 

medelklassen. De tyckte att de inte dög med de klassiska kvinnojobben, till exempel piga och 

fabriksarbetare, utan ville ha arbeten som krävde utbildning.  

Runt om i landet startades utbildningar för sjuksköterskor, folkskolelärarinnor och utbildning 

till post- och telegrafverken. 

Det rullade vidare när kvinnor fick rätt att bli myndiga vid 25 och när skråväsendet avskaffades. 

Nu fick kvinnor samma rätt att driva företag som männen. 

 

Senare sänktes kvinnors myndighetsålder till 21, samma som männens. 

De största anledningen till att de nya lagarna gick igenom så lätt var att kvinnor var billig 

arbetskraft. Deras löner var ju bara hälften av vad männens var. 

 

Mycket av detta hände under den första delen av 1800-talet och under resten av århundradet 

händer det inte mycket på jämnlikhetsfronten. Men under 1900-talet tar kvinnokampen ny fart. 

Efter första världskriget blir det lika rösträtt för män och kvinnor… 

Fortarande räknas kvinnor idag som andrahands medborgare. Kvinnofrågor är idag som 

tidigare. Vi behöver mer och bättre organisering och måste bekämpa för våra rätt och 

rättigheter. Kamp mot all våld, diskriminering, billig arbetskraft, dubbelarbete... 
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ربکای گالر   Galleri Rebecca 
 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
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!دیکن ارسال زنان بولتن در چاپی برا را خود کوتاه داستان شعرو طرح، ،ینقاش  
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Tal på Kvinnokonferens i Göteborg  

av Rebecca Hybbinette 

 

Låt mig få presentera mig själv. 

Mitt namn är Rebecca Hybbinette, jag är från svensk arbetarklass 

och kvinna. Jag är dessutom fil.dr i politisk filosofi, författare och 

däri ligger redan en motsättning. Det som har varit avgörande i mitt 

arbetsliv, har varit mitt kön och mitt klassursprung, inte min 

utbildning och färdigheter. Visst är det intressant? 

Jag har varit verksam sedan 12 årsåldern i jämställdhetsarbete, 

freds –och solidaritetsarbete. Jag har upplevt hederskultur och 

kvinnohat. Jag föreläser i hederskulturfrågor och har varit verksam 

i bla. kvinnojourer.  

 

Vi står och stirrar ner i globaliseringens rännsten och vi ser ett ökat 

kvinnoförtryck. Förtrycket finns också i de mest utvecklade länder, 

men har då ett annat uttryck, en mer subtil form.  

 

Jag kallar på en enad front mot patriarkatet, kvinnohatet och 

kvinnoförtrycket! 

 

 I likhet med den antifascistiska kampen på 30-talet och den front 

den gamle gruvarbetaren Georgi Dimitrov fick till stånd, är också vi 

idag nödgade att förena våra krafter och samarbeta där vi har 

gemensam grund. 

 

Man behöver inte vara överens om allt, man skall vara överens om 

det mest väsentliga. Vi måste ena oss på att de ständigt 

återkommande ekonomiska kriserna medför att det är kvinnor och 

barn som betalar det högsta priset. Deras löner hålls nere, 
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arbetslösheten och all offentlig verksamhet slår i första hand på 

kvinnor. Reaktionära synsätt får stöd och drömmar om ett tidigare 

samhälle med den av mannen helt beroende kvinnan förespråkas 

allt mer.  

 

Religioner får ett ökat stöd och i alla världsreligioner har kvinnan en 

underordnad ställning. Det råder en backlash mot 

jämställdhetskampen. En backlash vi måste sätta emot.  

Kapitalismen är globaliserad, religionen likaså. Kvinnors position 

slås tillbaka.  

De medvetna männen inser att de förlorar på kvinnors 

underordning, därför är det viktigt att alla medvetna 

jämställdhetskämpar  förenas i gemensam front mot 

kvinnoförtrycket. 

 

I likhet med den antifascistiska kampen, kan vi samarbeta mellan 

olika samhällsklasser och olika politiska åskådningar. Det som 

förenar oss är kampen mot patriarkat och kvinnors underordning. 

Även de borgerliga kvinnorna har en underordning inom sin klass, 

även om de har det bättre än arbetarkvinnor. Men det faktum är att 

oavsett vilken samhällsposition en kvinna har så är kvinnor 

underordnade. Detta faktum borde kunna leda till att många kan 

samlas under gemensamma paroller för att visa gemensam styrka.  

 

FÖR EN ENAD FRONT MOT 

PATRIARKATET! 

 

Tack för ordet 

Tal på Kvinnokonferens i Göteborg 2/3 2012, av Rebecca Hybbinette 
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Stärk skyddet för barn som 
riskerar att bli bortgifta 
14 februari 2014  

Alla tvångsäktenskap och barnäktenskap bör bli olagliga skriver Beatrice 
Ask och Maria Arnholm på DN Debatt. Rädda Barnen ser att lagstiftning 
mot tvångsäktenskap och barnäktenskap är ett viktigt ställningstagande. 
Vi vill även betona vikten av att tillsätta alla tänkbara insatser för att 
förhindra att lagen ska behöva tillämpas, då skadan vid det laget redan är 
skedd för det enskilda barnet. 

Beatrice Ask och Maria Arnholm skriver på DN Debatt att alla 
tvångsäktenskap och barnäktenskap bör bli olagliga. De föreslår att 
regeringen ser över en rejäl förstärkning av det civilrättsliga och 
straffrättsliga skyddet. 

I Göran Lambertz utredning uppskattas att minst 250-300 personer i 
Sverige under 2011 upplevde en akut eller ganska akut risk att bli gifta 
mot sin vilja. Enligt Ungdomsstyrelsens rapport Gift mot sin vilja (2009) 
är det cirka 70 000 personer i åldern 16-25 år som upplever att de inte 
själva kan välja sin partner i Sverige. Det är en rädsla som vi inte får 
blunda för utan måste ta på största allvar. Vi måste respektera vad 
barnen berättar för oss. 

Rädda Barnen ser att lagstiftning mot tvångsäktenskap och 
barnäktenskap är ett viktigt ställningstagande från beslutfattarnas sida. 
Rädda Barnen vill även betona vikten av att tillsätta alla tänkbara 
insatser för att förhindra att lagen ska behöva tillämpas, då skadan vid 
det laget redan är skedd för det enskilda barnet. För att dessa insatser 
ska sättas in krävs god kunskap om såväl problematiken, 
varningssignaler och behovet av långsiktigt stöd. 

Det nationella kompetensteam som Länsstyrelsen Östergötland skapar 
på uppdrag av regeringen, som ska ge stöd till myndigheter på lokal nivå, 
ser Rädda Barnen som en viktig insats för att skydda barn från våld och 
övergrepp. Det är av stor vikt att detta nationella kompetensteam nyttjas 
som den resurs det är. Inget barn ska få bristfälligt stöd för att vuxna 
saknar kunskap. Barnets bästa måste finnas i främsta rummet och vi är 
alla skyldiga att utveckla vår kunskap för att detta ska bli möjligt. Att ett 
barn gifts bort för att vuxna saknar kunskap och mod för att förhindra 
det, får inte ske. 

http://www.dn.se/debatt/vi-gor-alla-tvangsaktenskap-och-barnaktenskap-olagliga/
http://www.regeringen.se/sb/d/15631/a/193567
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Korporativa tendenser 

i integrationen 

 

Debatten om ett mångkulturellt samhälle är en debatt som vi måste föra så länge den 

behövs. Den behövs därför dagens fascism har andra ansikten än den för 70 år sedan. Det 

tycks som om riksdagspartier och intellektuella har hamnat i ett Norrmalmstorgsyndrom.  

 

   Risken med att identifiera sig huvudsakligen med ett kollektiv och inte se sig själv som 

individ och ta ansvar för sig själv som sådan, leder till att man låter sig bli utnyttjad. För 

människor ovana med demokrati, är något annat kanske inte möjligt. Men vad ger oss 

rätten, vi som vet något om demokrati, att låta detta ske? 

   En del betraktar en grupp människor som en diffus massa och inte en samling individer. Att 

betrakta folk som ett kollektiv, är ett sätt att förenkla, men ett kollektiv är inte en individuell 

egenskap. 

   Enligt samma synsätt på kollektivet är gruppen en enhetlig kropp och huvudet består av 

sina (oftast) självutnämnda representanter. Dessa ledare fattar beslut med stat och 

myndigheter i patriarkal ordning, ovanför huvuden på människor. Detta är korporativt. Detta 

är antidemokratiskt. 

      När några reaktionärer har anspråk på att samhället skall rätta sig efter deras 

odemokratiska krav, samtidigt som de påstår sig tala i de mångas namn, måste vi reagera.  

Att inte reagera mot de steg som görs i reaktionär riktning är att bit för bit fascistisera 

samhället.  
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   DO fick framgång med att få Arbetsförmedlingen dömd till att betala den man som vägrade 

hälsa på en ev. blivande kvinnlig chef, med motivering att hans religion förbjöd honom ta en 

kvinna i hand. Detta är en dom som förblindar.  Det är ytterligare ett steg att politisera 

religion, att nagga på demokrati och jämställdhet, att gröpa ur det sekulära samhället.   

   Det demokratiska vore att människor som kommer hit, får hjälp med bildning och hjälp 

med att ta sig in i vårt komplexa samhälle. Så slipper de sitta på kammaren och odla 

medeltida ideal i brist på verklighetskontakt. Då kommer de också att utveckla sina 

trossatser och anpassa dem efter det svenska samhället. Kyrkan har hållit på i 1000 år och vi 

får hoppas att det inte tar lika lång tid för muslimerna att forma en svenskanpassad islam.  

   I Sverige har samtliga politiska partier, medier och en del intellektuella i praktiken, 

accepterat att en handfull politiska reaktionärer representerar en stor och brokig grupp 

muslimer.     

   Människor måste själva ha rätten att säga sig tillhöra en muslimsk tradition och inte vara 

utpekad av andra, bara för att de har sitt ursprung i muslimska länder. Det finns många 

kulturella muslimer som generellt klassas ihop med utövande muslimer och som kanske till 

och med är ateister.  

   Den muslimska identiteten, liksom alla andra identiteter, kan bara vara individuell i ett 

demokratiskt och sekulärt samhälle.  

     Då vi inte har haft islam som en stor religion i Sverige förrän de senaste par decennierna, 

har vi heller inget historiskt förhållningssätt till den. Människor som flyttar till Sverige från 

diktatoriska förtryckarsamhällen med muslimsk tro och olika medeltida sedvänjor, är inte 

vana vid att bli sedda och respekterade som individer. Denna kollektiva identitet, är således 

medförd från diktaturer.  

   Skall vi fortsätta på denna importerade tradition, eller skall vi uppmuntra till demokrati och 

betrakta människor som individer? 

   Kraven på att införa sharialagar i Sverige, väcktes första gången inför förra valet av 

muslimska församlingen vid Medborgarplatsen i Stockholm.  Att gå på den linjen är att 

institutionalisera appartheid, med olika rättigheter och skyldigheter för olika människor och 

olika kön. Det finns många länder som har olika lagstiftning för olika grupper inom samma 

folk. Vår demokratisyn att alla skall stå lika inför lagen, är inte självklar.  

   Det är inget demokratiskt krav man ställer, när man säger sig vilja leva i ett mångkulturellt 

parallellsamhälle. Snarare är det tvärtom. Det är ett fascistiskt krav. Därför olika grupper 

behandlas olika enligt olika rättssystem. 

      I Sverige har kampen för kvinnans frigörelse varat mycket länge och vi har uppnått stora 

framgångar. Vi har en mångtusenårig förtryckartradition att bekämpa och kvinnans första 

viktiga steg till jämställdhet är inte mer än 89 år gammalt, genom rösträtten. 
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    Kampen för kvinnors rättigheter och frigörelse har varit hård och kostat blod och jag tror 

inte att Sveriges kvinnor och jämställda män tänker slänga bort det för att blidka reaktionär 

strävan att införa förtryck med hjälp av demokratiska medel.    

       Det finns en feghetens kultur som är om något, äktsvensk. Man kan inte beskylla 

islamisterna för att vara fega, med sin fräckhet att utnyttja demokratins fördelar för ett 

antidemokratiskt projekt.  

   Däremot har en rad räddhågsna förståsigpåare gett feghetens kultur ett ansikte genom att 

gömma sig bakom slöjor av religionsfrihet. 

    Genom att föra en identitetspolitik registrerar vi byråkratiskt människor i olika kategorier 

eftersom olika identiteter ger olika rättigheter och skyldigheter. Om det inte vore så, skulle 

man inte behöva någon differentiering. Igår var vi registrerade som kommunister, judar, 

romer etc. idag som invandrare. Skall vi byta ut J mot M? Eller räcker det med ett skynke? 

Vad är det för fel med att ha medborgarskap som kriterier för att vara svensk? 

   Inget Riksdagsparti har krävt något annat än att folk skall kunna svenska i Sverige. Det 

måste man säga vara en understatement och knappast något radikalt krav. Att ställa krav är 

inte opportunt. Särskilt inte i valår, men det är kanske då man skall göra det. 

   Vår kultur är en blandning av många kulturer. Inte minst kristendomens påverkan på vårt 

samhälle inkluderar en rad olika kulturer. Eller kanske tror någon att bibeln skrevs i 

Jönköping av verklighetens folk? 

   Att tala om ett mångkulturellt samhälle, är att tillåta ett parallellsamhälle, ett, segregerat, 

fascistiskt samhälle. Vi bör tala om ett interkulturellt samhälle som bekräftar att våra 

kulturer är en blandning av varandras och att vi tillsammans skapar en gemensam.  

      Resultatet av att blunda och klassa all kritik mot politisk islam som islamofobi, blir att 

acceptera reaktionära politiska krav, utryckta i olika former av politisk religion, med diffusa 

etniska kopplingar och inlindat i krav om religionsfrihet. 

      Blundarna vill inte göra skillnad mellan politisk islam dvs. islamism och själva religionen 

islam. Blundarna vill heller inte se att politisk islam drar näring ur och manipulerar troende 

människor. 

    Dessa blundare springer reaktionens ärenden oavsett om de kallar sig vänster eller höger. 

   Det är dags att åter bilda en antifascistisk front och jag kallar alla sanna antifascister att 

hörsamma det.  

Rebecca Hybbinette 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MEDELTIDA FASONER OCH 

NUTIDA OPORTUNISTER 
 

Botkyrka stadsdelsnämnd har beslutat på att tillåta 

minaretutrop. Kanske en gång i veckan, eller en gång i 

kvartalet eller i värsta fall ett par gånger om året, var 

önskemålet från moskén. I ett multikultipolyreligiöst samhälle 

måste alla önskningar accepteras för att inte trampa någon på 

tårna. Även om man trampar vatten. Även om man trampar 

snett. 

 

Det fanns en tid då man tog med sig en duva på färden för att med 

dennes hjälp kunna skicka meddelande hem. Sedan blev 

postiljonen en regelbunden figur i människors relationer. För att inte 

tala om telefonen, hur den förenklade det kommunikativa. Kyrkans 

klockor har i tusen år ringt vid gudstjänst, bröllop, begravningar men 

också vid krig, brand och andra faror. Nu har vi Hesa Fredrik kvar, 

som tutar på vid faror. Kyrkornas klockor ringer numera vid 

gudstjänst, ibland vid kaffe för pensionärer eller annan baluns som 

kyrkan kan ha hittat på. En ringning. Ljud utan påbud.  

Då flera människor har på olika platser haft synpunkter på 

ringningarna, har man avstått där det har varit påträngande och tätt 

inpå. Eller så ringer man mer sällan.  

Dock är det så, att i tusen år har dessa klockor ringt i fara och fest, 

med hänsynstagande och med anpassning till nyare tider. Man 

skickar ut tidskrifter till anhängare där tider står för olika 

evenemang. Man har reklam, för samma sak. På så sätt behöver 

man inte ständigt ringa i klockorna. Tiderna förändras. 
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Ett spädbarn dog, därför hans föräldrar ville upprätthålla en tradition 

från tusentals år tillbaka. Pojken blev avskuren vital bit från sitt 

könsorgan, dvs. han blev omskuren och rabbin sög av blodet på 

den lille penisen i gammla anor. Då för tusentals år sedan var detta 

ett sätt att skydda mot infektioner, kanske. Men denne rabbin hade 

herpes, överförde det till den lille. Det som en gång var avsett som 

ett skydd, blev en dödsfälla.  

Det finns fortfarande de som har två uppsättningar kokkärl, då man 

inte får blanda mjölkprodukter med köttprodukter. 

En hedning kan tycka att ett löjets skimmer vilar över entusiastiska 

människor med stora kök, två uppsättningar rostfria stålkärl av 

dyraste och senaste snitt med moderna diskmaskiner dessutom. 

Där man ivrigt påpekar hur enligt deras religion det är viktigt att hålla 

isär kärlen. Visst var det en klok sak, för tusentals år sedan, i varmt 

klimat dessutom, att man inte kokade mjölkprodukter i samma lerkäl 

som man sedan kokade kött i. Då lera, även bränd sådan, har stora 

porer och drar in rester av den mat som kokas däri och på så sätt 

kan åstadkomma förgiftningar. Det var klokt då och för att bilda de 

obildade, lärde man ut detta som ritualer och tradition, varpå man 

hänvisade till den högste makten, den onämnbare. 

 

Likaså i Indien, när man efter enorma torkperioder, förbjöd att döda 

kor, därför ansvarige ledare insåg faran i ifall människorna skulle 

döda all kreatur, skulle folk svälta ihjäl. Genom att utlysa att kon var 

helig, kunde man spara åtminstone en del och på så sätt hålla folk 

vid liv genom mjölken. Nu är det en religiös tradition och kossorna 

går där bland plastpåsar och avgaser och kanske känner de sig 

heliga. 

 

Det fanns en tid då riddarna for ut i världen för att röva och kriga. 

För att vara säkra på att inga horungar kom till i deras frånvaro, 

satte man kyskhetsbälte på sina damer, i Guds namn. För att säkra 
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den religiösa traditionen inom de abrahamitiska religionerna, i detta 

fall den kristna varianten, att kvinnan skulle vara en egendom till 

mannen och veta sin plats. Det var inte många decennier tillbaka, 

då otrohet ansågs vara ett brott även hos oss. Det finns länder idag 

där en kvinnas otrohet, anses vara ett brott och straffas med döden. 

En man kan inte i samma religiösa tradition, vara otrogen, då han 

kan för ett par timmar gifta sig, utan att för den skull ha något som 

helst ansvar efteråt. När en man vill ha ett ligg, går han till en sådan 

kvinna som kan erbjuda honom det, eller så tar han det och han kan 

bli välsignad av imamem eller någon ställföreträdare, det är inte 

alltid så noga, så får han sitt ligg. När han är färdig, kan han skiljas. 

Han kan således inte straffas för otrohet, vilket hon kan, även om 

hon skulle vara våldtagen av mannen. Hon kan bara ägas av en 

man, hon kan själv inte vara gift med fyra män, eller ha ett 

tillfällighetsäktenskap. Hon kan inte äga sig själv. 

 

Traditioner är något som skapas av nödvändighet till en början. Det 

kan vara en nödvändighet för makten, för att ha kontroll och kunna 

behålla makten. Det kan vara av nödvändighet för överlevnad, för 

att sprida kunskap om vad som är farligt och bör undvikas. Det kan 

vara av nödvändighet för att upprätthålla ordning, hålla isär rätt från 

orätt osv. Det bästa sättet att fostra ett folk, är att berätta 

berättelser. Sprida information i muntlig tradition, att upprepa ritualer 

och att inpränta ett budskap.  

Vi gör samma sak idag. Men utan brevduvor, utrop och springande 

eller ridande  postiljoner. Idag har vi medier, appar för att inte tala 

om – skolor och bibliotek. 

 

Detta till trots, sitter den kommunala begåvningseliten i Botkyrka 

och rynkar sina pannor i bekymrade veck. Visst vill dom låta folk få 

behålla sina religiösa traditioner, då vi är ett land av religionsfrihet. 

Inte skall vi förhindra att folk lever som de gjorde i sina hemländer. 
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Visserligen duger inte hemländerna av någon anledning, så att man 

föredrar att bo i hedningalandet Sverige, men traditionerna måste 

man få ta med sig. Kanske traditioner som var ett led i det förtryck 

man sedan flydde ifrån. Men tar man med sig bara en liten del av 

det där förtrycket, gör det ju kanske inte så mycket.  

 

Det är något som Humanisterna också tar fasta på, via ett 

pressmeddelande från sin ordförande Christer Sturmark, att då 

religionen är privat så finns det ingen som helst anledning att 

förhindra minaretutrop i Botkyrka. Jag undrar bara om det skulle gå 

lika bra på Lidingö.  

Då traditionen innan den moderna tekniken kom i bilden, var att 

böneutroparen klättrade upp i minareten fem gånger per dag, då 

första gången var vid 04.00 tiden, för att hävda att Allah är störst 

och Mohammed är hans profet och att vi alla skall underkasta oss 

Allah och hans profet, för att det var det sätt på vilket man kunde 

påminna folk om den underkastelse de var nödgade att göra. Fem 

gånger fick räcka, spridda över dygnet, vilket hjälpte folk att inte 

glömma sin plats i hierarkin. Vi ser idag att konceptet var lyckat. 

Sedan kom bandspelare in i bilden och på sina ställen körde man 

inte bandet fem gånger heller. Det kunde räcka med fredagsbönen.  

Ja, vilken och vems tradition skall vi följa i Botkyrka då? Varför inte 

ha en app i mobilen som gör böneutrop för den som vill, det är att 

följa med i den tekniska tiden i alla fall. Kunde man gå från levande 

utropare till bandspelare, kan man väl gå till en app. 

 

Vad handlar det då om?  

Något som vare sig Humanisterna eller kommuneliten i Botkyrka 

tyks fundera över, är att göra bodelning mellan religion, en 

gemensam tros och livssynsuppfattning, som man delar med en 

gemenskap och å andra sidan, politik. Det finns muslimer hos oss, 



Kvinnobulletin   زنانی خبر بولتن                                                   Nr. 2 april-maj 2014 Sida 46 
 

troende människor som har sin tro och vill få sköta den för sig själva 

eller i gemenskap med andra likasinnade. Ingen har uppgivit någon 

alvarlig invändning eller hållbart argument mot detta. Sedan finns 

det politiker. Reaktionära politiker,  som använder sig av religion för 

att utnyttja sentiment, mentalitet, fostran, känslolägen etc. för att 

förhindra eftertanke och kunskapsinhämntning och på detta sätt 

tvinga på människor sin reaktionära och bakåtsträvande politik. Det 

kan gälla synen på aborter,  en auktoritär syn på kvinnor och barn,  

synen på HBTQ gruppen.  Allt detta inlindat i religiösa kontexter. En 

pingstpastor sa nyligen, att ”vi skall komma överrens om vad som är 

rätt och orätt, i dialog”, då han inte kunde ge klarhet i ifall 

församlingen skulle stödja Jönköpings första Prideparad.   

 

Okunnigheten, ryggradslösheten och den allmänt utspridda 

fegheten att inte våga kritiskt granska och ta debatt, att inte bara 

syna vad som sägs i Riksdagen men också vad som uttrycks i 

moskéer och kyrkor, är  beklämmande.Det uttrycker en samhällssyn 

där bildningsbrist är ett omhuldat varumärke. Det är farligt. Det är 

nödvändigt att tänkande, moderna och utvecklingsbenägna 

människor med muslimsk bakgrund, troende eller icke troende, 

säger ifrån. Visar på det mod som svenska myndigheter och 

Humanisterna saknar.  

 

Humanisterna har valt en kulturrelatevistisk vankelgång. Allt som 

någon smartskalle kan stämpla som religion, passerar som sådan. 

Religionsfrihet tycks uppfattas som ett smörgåsbord, en modern 

lustgård där frukterna prunkar lockande och  mustigt. I samma anda 

kan vi plocka lite religion, där det passar att kalla det så, lite tycka 

hit och dit, lite traditioner som vi väljer, andra kan vi strunta i. Ingen 

frågar varför en del traditioner framhävs, medan andra göms i 

tystnad. Ingen tycks ifrågasätta eklektismen. Lite exotism i förorten, 

kan man ju visa för hågade vänner på besök.  
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I klansamhällen saknas tradition av centraliserade 

statsförvaltningar. Dessa samhällen  hålls ihop av despoter. Där 

gäller det för varje klan att se efter sina intressen, vilket man gör 

genom starka traditioner för att hålla ihop och ha koll på sina egna 

och vad som allmänt är känt under beteckningen hederskultur. 

Religionen är ett politiskt redskap för att det skall fungera. Detta 

känner folk till, som lever i detta. Men detta känner inte 

begåvningseliterna til i Humanisterna eller i Botkyrka.  

 

Visst kan ett minaretutrop från en högtalare vara ett litet exotiskt, 

nykolonialt inslag i vinter mörkret. Men i det politiska maktspelet är 

det steg för steg man tar för att göra samhället tillvänjt till det 

främmande, hierarkiska. På så sätt pådyvlar man även alla dem 

som har valt bort att höra minaretutrop, för vilka det är en plågsam 

påminnelse av det förtryck de har lämnat bakom sig.  

En muslim behöver inget minaretutrop för att upprätthålla sin tro. 

Speciellt en modern muslim, en tänkande människa som vill  

komma överrens med de övriga invånarna i välmening och sämja. 

En islamist, en reaktionär kristen, är en reaktionär politiker som 

utnyttjar religionen för sina politiska syften. Båda behöver 

minaretutrop i vårt samhälle för att skjuta fram sina reaktionära 

positioner. Det blir en manifestering av ökad politiskt inflytande 

utanför de demokratiska organ som finns och som dessa fanatiker 

inte respekterar. För islamister gäller inte demokrati genom att ge 

alla samma förutsättningar och möjligheter, oavsett vem du är. Där 

gäller en hierarki  och förtryck som bekräftas med hjälp av religion 

och traditioner. De vill ha underkastelse som är demokratins största 

motståndare.  

Det är stöd till denna reaktionära politik, som Humanisterna, eliten i 

Botkyrka, alla kulturrelatevister och förmenta vänstermänniskor ger. 

Rebecca Hybbinette 
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Vi måste organisera oss! 
Vi vill ha ett tryggt och utvecklat samhälle för alla, 
med möjligheter och resurser för utveckling och 

värdigt boende, utbildning, fritid, jobb och  
välstånd för alla. 

Alla har en röst och alla har rätt att välja och  
bli valda. 

 

Studiecirkel  

Kvinnorörelsens utveckling i Sverige! 
Cirkelledarna: Rebecca Hybbinette   

 Varannan torsdag, kl. 18.00 

1: Framväxten av kvinnorörelsen i Sverige, kvinnors rätt innan 

demokratin, en historisk enomgång 

2: Demokrati ur olika fokus, framväxten av demokratin i Sverige 

3: De olika partierna, deras ideologier och huvudfrågor  

4: Analys av dagens samhälle   

5: Arbete, värde, kvinnors/mäns,  

6: Industrialism organisationer, fack, religion.  

7: Feminism jämställdhet,  

8: Sexualitet, vems kontroll? 

9: Ägandet, kvinnors och mäns,  

10: Utvärdering. 


