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 ملاحظات تاریخی و نظری
، تاس تمهای دموکراتیک اوایل قرن بیسترین انقلاببرخی از مهم سرزمینخاورمیانه 

انقلاب »و  1091در سال  «ی امپراطوری عثمانیمشروطه» انقلاب نظیر یهایانقلاب

ی طولانی میانه به سابقهخاور .1091-1011های سال یفاصله در «ی ایرانمشروطه

دهقانان، زنان،  هایبالد، از جمله جنبشهای اجتماعی میی جنبشخود در زمینه

 های، صلح و گروهمحیطیهای زیستهای اخیر جنبشدانشجویان، کارگران، و در سال

ثر و تاریخی متأ های مختلفها در برههجنبشاین  .بالدمی LGBTQ+1 دگرباش

گرفته تا تا  2استعمارستیزی از متضاد ایدئولوژیکمتشکل از نیروهای سیاسی و 

عنوان بهمواره که ه و البته اسلام اند؛بوده لیبرالیسم، سوسیالیسم و کمونیسمگرایی، ملی

قاله م. این حضور داشته است هادر مسیر این جنبش نیروی سیاسی و ایدئولوژیک یک

زنان در مقام یک نیروی سیاسی و اجتماعی چگونه تاریخ پردازد که به این واقعیت می

 خاص خود را در منطقه رقم زدند. 

در  2911 سال در ایران،( 1811) 2990  سالمردمیِ های خیزش از زمان وقوع

 نهمچنی ی کردنشین سوریه( و)منطقه 8«روژاوا»در  2912 سال جهان عرب،

، صوراتت(، Schwedler and Harris 2016در سراسر منطقه )اخیر های خیزش

 .شده استمعطوف  « زنان و انقلاب»ی ایدهبه های بسیاری از محققان و تحلیل علایق

ها در حل تناقضات عمیق زنان به کدام شیوهود این است: شکه مطرح میسؤالی 

قدرت مردسالارانه ی ساختارهای تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیِ برسازنده

 سیاسی، اجتماعی، و اقتصادیِ آگاهانه و هایژیتاسترا هااگر انقلاب اند؟کوشیده

ستم و  ی،نابرابر ی،مردسالار برای بدیلایجاد  را هدف خودمحوری باشند که توده

ی هستهدار شدند؟ هایی را عهدهچنین طرحاجرای چگونه زنان ، اندقرار داده  استثمار

                                                      

 ییگرااز دگرجنس ریبه غ یو رفتار جنس یجنس شیکه گرا یاشاره به افراد یاست برا یاصطلاح 1 

 یی، تراجنسیتی، کوییر و ... .گرازنانه، دوجنس ییگرامردانه، همجنس ییگرادارند؛ شامل همجنس
2 anticolonialism 

3 Rojava 
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 : یکم؛ زنان درگیردشکل می ی تاریخیدر چارچوب دو دوره مقالهبحث نظری این 

 ؛مبارزات ضداستعماری، ناسیونالیستی و سوسیالیستی اوایل قرن بیستم، و دوم جریان

 ی ضدامپریالیستی اواسط قرن بیستم.مشارکت زنان در مبارزات مسلحانه

ت، سازماندهی، مترسیم الگوهای مقاوبندی به ی، این دورهختشنااز منظر روش

مسیری که در پیش  پردازد و به روشن ساختنمیهای زنان نشینیها و عقبموفقیت

و  مبارزات زنان، مقاومت یاساس هاییژگیوقصد داریم  جاایندر  کند.دارند کمک می

تصویر  را مردسالار 1سالاریِینو د یالیسمامپر ،گراییملی ،استعمار علیه یدارشانجدال پا

توبات مکو آثار علمی از  گسترده و متنوع، های تاریخیدورهبرای پوشش دادن این  کنیم.

  2.ایمبهره برده ایگسترده

ی جدیدی درباره های اخیر دانشملاحظات نظری عبارتند از: نخست؛ در سال

است که از تحلیل مارکسیستی برای تشریح تاریخ شده خاورمیانه و جهان عرب پدیدار 

داری نولیبرال و امپریالیسم در منطقه ی طبقاتی و خشونت استعمار، سرمایهمبارزه

های در تونس و مصر و جنگ 2911اعراب در سال  قیامکند. ظهور و سقوط استفاده می

جموعه دانش برای این م و یمن نیروی محرکی گر در سوریه، لیبیدرازمدت و ویران

 Hanieh 2013, 2018; Kadri 2015; and Sukarieh and) نوپا هستند.

Tannock 2014) تاریخی از چگونگی-لی ماتریالیستیجدید، تحلی این دانش 

، زمینسر استعماری، اشغال هایی مصافهمه در متن گیری طبقه در خاورمیانهشکل

 این تحلیل به .دهدارائه می های ملی و دینیقلیتی اکشی و سرکوب وحشیانهنسل

 جا مورد استفاده قرارکه در اینمارکسیستی -فمینیستی چارچوب تحلیلیمیانجی 

 بسط یافتهانقلاب  نقش زنان در اَشکالقدرت و  انهساختارهای مردسالار به ،گرفته 

نفوذ  ایکه در اثر رشد را  یاقتصاد - یاجتماع بندیصورت ،یلیتحل نشیب نیا. است

 .دهدیمورد توجه قرار م به وجود آمد یدارهیاستعمار و سرما

                                                      
1 theocracy 

2 Molyneaux 1985; Milani 1992; Tétreault 1994; Badran 1995; 
Paidar 1995; Hale 1997; Joseph 2000; Graham-Brown 2001; and 
Keddie 2007 



 هنو انقلاب در خاورمیازنان  4 

که همچنان محل  مفهومی ،پردازدمی «انقلاب»ظری به مفهوم ی ندومین ملاحظه

حقیر ، تاندیش کردهستارا « انقلاب» است. مباحثات جدی نظری، سیاسی و ایدئولوژیک

 اند.پس زدهآن را و  انداز آنِ خود کردهاند، اند، سرکوب کردهدشنام دادهبه آن اند، کرده

شستن نشکلی از دولت، مانند شدن انقلاب چیزی بیش از جایگزین  در پی با این حال،

 به جای یک استبداد پارلمانی رویسالار( ین)یا سکولار و یا د گرایانهملیاستبداد یک 

 رییتغدستخوش  قطعاً ،کندکه دولت را تصاحب میی مسلطی طبقه اگرچه .دهدمی

در ساختار طبقاتی و سازمان اجتماعی  یرادیکال تحول اما شود،می یاسیس-کیدئولوژیا

  .دهدروابط جنسیتی رخ نمی
 هاها یا طغیانها، شورشآیا اگر قیام: شودچنین دریافتی به پرسش بعدی منجر می

 2911 سال تحولاتمثلاً  خواهد بود؟ قابل قبولگذاری کنیم به لحاظ نظری را انقلاب نام

ک یانقلاب بود یا یک شورش یا یک  به بعد در سوریه 2918در مصر و تونس و از سال 

خاصی برای  واجد معانی ضمنی ،تمایز مذکور ستمگر؟ یرژیم مردمی علیه خیزش 

 ینقش و مبارزه درک ما هدف اگر یژهوبه ابی است،پردازی انقلو نظریه دهیسازمان

یم از مفاه مقالهبنابراین در این  .ستم و استثمار باشد ی،زنان در مقابله با مردسالار

 البته نه به عنوان جایگزینی ؛شودبه طور مترادف استفاده می خیزششورش، طغیان یا 

  ، بلکه برای ایجاد تمایز لازم.«انقلاب»برای 

 نیز مهم است. وضعیت انقلابی زمانی است وضعیت انقلابیو  انقلابتشخیص تفاوت 

مردم نپذیرند تحت حکومت کند و  های متداولروشی به وسیله نتواند که دولت

سال  نِیا در ایرا 2911این وضعیت انقلابی در قیامِ عربی سال . ی حکومت باشندسیطره

مردم شمار جدیدی به میانجیِ مقاومتِ پر  سیاسی، و نیروی ایجاد شد( 1839) 1090

تماعی را در تشکیلات موجود دولت و ساختار اقتصادی اج به قدرت رسید که اگرچه

 این نیست طبقاتی دست نخورده باقی ماند. بحث و روابط اجتماعی دست گرفت، اما

 الِس ندر ایراتوای آن نه. تغییر کرد، اما مح حکومتشکل   ،که هیچ چیز تغییر نکرد

 از ریاست 2911تغییر کرد و در مصرِ  سالاریاز سلطنت به دین حکومت، شکل 1839

اقتصادی نیز اشکال جدیدی به -جمهوری غیرنظامی به نظامی. برخی روابط اجتماعی

خود گرفتند، مانند مردسالاری که بیش از گذشته برجسته شد. بحث زیر در چارچوب 

 پردازد.و نظری به بررسی هر دوره می ی این ملاحظات تاریخیو از دریچه
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 بخش ملیهای آزادیهای ضداستعماری و جنبشزنان و جنبش
( چندین 1080-1023( و جنگ جهانی دوم )1012-1011بین جنگ جهانی اول )

ر کننده دکه زنان نقشی فعال و تعیین رخ دادی ملی و دموکراتیک در منطقه مبارزه

نیروهای امپریالیست غربی در  از با شکست امپراتوری عثمانی مقارناند. کردهها ایفا آن

 1029که در سال  1«ملل یجامعه». ندشدهای جدیدی پدیدار ، دولت1011سال 

های جدید به رسمیت انگلیس و فرانسه را برای اداره این دولت قیمومیت ایجاد شد،

که از ایجاد سرزمین یهود در  1019در سال  2«بریتانیا بالفور» ی. بیانیهشناخت

ی ملل نیز پذیرفته شده بود. سی سال بعد در سال کرد، در جامعهفلسطین حمایت می

 ایجاد دولت اسرائیل رسمیت یافت.  با( 8، استعمار فلسطین )نکبت1021

پس از دو جنگ جهانی، بیشتر کشورهای منطقه همچنان تحت نفوذ فرانسه و 

رد. با ک ه به عنوان نیرویی جدید ظهورها ایالات متحدبودند، اما با پایان جنگانگلیس 

ای های نوپگرایی عربی در این دوره، نیروهای غربی از اسلام علیه جنبشپیدایش ملی

ی گیری دولت سوسیالیستگرا، ضداستعماری و دموکراتیک استفاده کردند. شکلملی

ی زنان خواهانهی برابریمهمی بر مبارزهتأثیر ز نی 1019اتحاد جماهیر شوروی در سال 

و اصلاحات  کشف حجاب، 1029ی در دهه»کند که استدلال می 2داشت. آفاری

« .جنسیتی در آسیای مرکزی شوروی و قفقاز موضوع بحث روز در ایران بودند

(Afaray 2009, 143) ی و گرایبا گسترش نفوذ سوسیالیسم، نیروهای غربی از ملی

زنان  مطالبات مداومی برتأثیر اده کردند که های کمونیستی استفاسلام علیه جنبش

گرا بر یملهای ضداستعماری و جنبشتأثیر ارزیابی برای برای برابری جنسیتی داشت. 

                                                      

 1 NationsLeague of  :کنفرانس صلح  یدر پ 1029 یهیبود که در دهم ژانو یدولتانیم یسازمان

 .شد سیداد( تأس انیاول پا ی)که رسماً به جنگ جهان سیپار

2 British Balfour Declaration 

در طول  ینیهزار عرب فلسط 923که حدود  1021در سال  هاینیفلسط یجمعمهاجرت دسته 3 

 .اخراج شدند ایخود را ترک، فرار  یهااز آن، خانه شیپ یو جنگ داخل لیاعراب و اسرائ 1021جنگ 

4 Afary 
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رار ق مد نظرها با یکدیگر اتحاد بین این نیروهای مردسالار و همکاری آنباید روی زنان، 

 لیتهآکسواز این رو س شد؛تبدیل مدرنیته یا سنت  به شاخصی زنان لیتهآوسگیرد. سکب

ز یک او گاه سکولار که در هر  اسلامی شد گاهسازی، گاه شرقی و سازی شدگاه غربی

برای درک بهتر این  .شدمند میظیم و قانونتن باید به لحاظ اخلاقی هاصورتاین 

 مثمرثمر خواهد بود.  تحلیل وضعیت برخی کشورهای منطقهادعاهای نظری، 

 

 الجزایر

ها هطی دهدر ایدئولوژی و استراتژی مردسالاریِ استعماریِ فرانسه  تشریحبرای  1فانون

 بقیهبیایید حمایت زنان را جلب کنیم و »نویسد: ( می1189-1012استعمار الجزایر )

با افزایش خشونت حکومت استعماری،  (Fanon 1965, 37« ).در پی آن خواهند آمد

به  اندکاندکهای اجتماعی گوناگون زنانی با پیشینهجنبش مقاومت نیرومندتر شد. 

« جلب حمایت زنان»آغاز شده بود. بنابراین  1029ی که در دهه پیوستندهایی اعتراض

قاصد بدل شد که هر یک م گراو اسلام یگرا، سوسیالیستی استعمارگرا، ملیبه یک پروژه

 زنان یهیاتحاد» 2،«ریالجزا ستیکمون حزب» داشت.سیاسی متفاوت و خاص خود را 

 . را تأسیس کرد 8«ریالجزا

 1022ی خود در سال حزب کمونیست الجزایر در اولین کنگره

ای دستورجلسه، بار زنان الجزایروضعیت فلاکتضمن ابراز تأسف از 

سازی زنان از سرنوشت خود تنظیم کرد و راهکارهای جهت آگاه

ممکن همچون آموزش دختران روستایی و شهری را پیشنهاد داد. 

 19ی زنان الجزایر در حدود اتحادیه 1031تا  1022های بین سال

 2زنان الجزایر ای به نامو نشریه هزار عضو را گرد هم آورد 13تا 
 (Salhi 2010, 115) .منتشر کرد

                                                      
1 Fanon 

2 Algerian Communist Party (Parti Communiste Algérien, PCA) 

3 Union of Algerian Women (Union des Femmes d’Algérie, UFA) 

4 Women of Algeria 
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بود که هزاران زن را به عضویت در جنبش مقاومت سوق  1023 سال این کشتار امّا

ر دبزرگداشت شکست آلمان نازی  راهپیماییکه برای شرکت در هزاران الجزایری داد. 

، با برخورد آمده بودند ابانیو قالمه  به خ  فیسط یدر شهرها 1023هشتم ماه مه 

 بار نیروهای ارتش استعماری فرانسه که قصد داشت بنرهای ضداستعماریخشونت

 هزاران نفر قتل عام، دستگیر و شکنجه شدند. .مواجه شدند معترضان را به زیر بکشد

را در سراسر کشور مردمی آمیز، آتش یک جنبش ضداستعماری وب خشونتاین سرک

های سیاسی عنوان یک قدرت ضداستعماری فعال، گروهبهحضور زنان  (1)ور کرد.شعله

  ی خود بگنجانند.را در برنامه« ی زنانمسئله»زنان و « موضوع»را وادار کرد که 

ی زنان را در الجزایر ایجاد کرد اولین شاخه» 1023در سال  1«ریالجزا مردم حزب»

 Salhi« ).را گرد هم آورد 8فاطمة بنسوسامةو  2ای مانند نفیسه حمودتا زنان برجسته

تأسیس  2«ریالجزا مسلمان زنان انجمن»، 1029دو سال بعد در سال  (115 ,2010

داد، اما خدمات اجتماعی ارائه می 1023به قربانیان قتل عام مه  غالباً انجمن  این شد.

 انگسترش آگاهی سیاسی در می»برای و  با مناطق روستایی نیز ارتباط برقرار کرده بود

« .کردمیتشویق  شانپسران وها را به آموزش دختران آنو  کوشیدیمعادی مردم 

  (همان)

( نیز معروف است، 1032-1012) 1«ریالجزا انقلاب»که به  3استقلال جنگبا شروع 

هشت سال خونین، زنان در دو  این طیزنان به جنبش مقاومت مسلحانه پیوستند. در 

ی زنان الجزایری به مبارزهجنگیدند: علیه استعمار و روابط مردسالاری. میجبهه 

آن  فراسویی خاورمیانه و مسلحانه پیوستند و به نماد زنان انقلابی در سراسر منطقه

                                                      
1 Party of the Algerian People (Parti du Peuple Algérien, PPA) 

2 Nafissa Hamoud 

3 Fatima Bensoname 

4 Association of Muslim Algerian Women (Association des Femmes 

Musulmanes Algériennes, AFMA) 

5 War of Independence 

6 Algerian Revolution 
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در نزدیکی ای کافه گذاری دربه بمب 1011در سال که  1تبدیل شدند. جمیله بوپاشا

گرفته تا  زنان عمان ی ازهاینسلبرای به مظهر مقاومت ، دانشگاه الجزایر متهم شد

 زآمیاز روش خشونت. زنانی همچون بوپاشا فلسطین، ایران و کردستان تبدیل شد

ه زنان را ب استعمارگران ؛ی استعمارگران جان سالم به در بردندی مردسالارانهشکنجه

دادند: نخست، با از بین بردن رویا و آرزوی استقلال طرق مختلف مورد مجازات قرار می

ملی از طریق تجاوز به بدن زنان که معرف ملت است؛ دوم، با تعرض به بدن زنان، 

 فرهنگ بومی است؛یک فرهنگی شاخص  ختن بدن زنان کهدن و شرمسار سادار کرلکه

استعمارگر و  یانهنجارهای مردسالارکسانی که از هو سوم، با مجازات زنان به عنوان 

 . اندتخطی کرده استعمار شده

ی جنسیتی مردسالار زنند، سلطهانقلابی هنجارهای اجتماعی را بر هم میهای برهه

های خصوصی و تا از دوگانگی حوزه دهندمی مجالان و به زن کننددچار گسست میرا 

ی در زمینه هاییبا چرخش حکومت، اغلب تثبیت قدرت در داخل .عمومی عدول کنند

 8،«ریالجزا منشور»کند که در استدلال می 2. لازرگنقش و حقوق زنان همراه است

توسط دولت  1012ی پسااستعماری که در سال دوره« بنیادی»متن یعنی 

ی توده»( تنظیم شده بود، مفهوم FLN) 2«یمل یآزاد یجبهه»سوسیالیستی 

چنین » :افزایدوی می (  Lazreg 2000, 62) .بود« مرد نوعی»به معنی « شهروندان

ی متون قانونی/سیاسی رسمای تأثیرگذار در اکثر در واقع بر ایده ،شهروندی برداشتی از

باید  کهفاقد عاملیت  هایی هستندسوژه زنان اساساً گذارد که بر مبنای آنسرپوش می

 (19 ،همان.« )کنندمردانی باشند که به نام خدا عمل می قیمومیتتحت 

در تسلط دو ایدئولوژی ، حقوق و نقش زنان 1012در سال  الجزایر استقلالاز زمان 

ی لیبرالیسم سکولار و های مردسالارانه: ایدئولوژیاست جورقابتغالب و اغلب 

انع در نقش م گراییاین مواضع ایدئولوژیک، ملیدر هر دوی . گرایانهکاری اسلاممحافظه

                                                      
1 Djamila Boupacha 

2 Lazreg 

3 La Charter d’Alger 

4 Front of National Liberation 
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ی اثرگذاری زن درباره 1. شعباننابرابری جنسیتی عمل کرد از بین رفتناصلی در برابر 

 ،شودی زنان در دیگر نقاط منطقه تشدید میبا تجربه اًانقلاب که عمیق برالجزایری 

تنها افسوس ما از دست دادن آن برابری مطلقی است که در طول »نویسد: می چنین

رسد انقلاب به دست آمده بود. تا جایی که به برابری جنسیتی مربوط است، به نظر می

 ,Salhi)نقل شده در « .ایمکنیم، به عقب برگشتهکه به جای اینکه رو به جلو حرکت 

2010, 119) 

ایران تا  1839به شعار ماندگار جنبش زنان پس از انقلاب  عیناً عبارت در واقع این

اختاری ، نزاع ساین با وجود« ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم!»به امروز تبدیل شد: 

ت صور خاصی ایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیدر الجزایرِ پس از استقلال تحت شر

گیری ایدئولوژیک حزب سیاسیِ در قدرت، بازگشت زنان به گرفت که فارغ از موضع

 یریگنتیجه کاملنقل جا روابط جنسیتی پیش از استقلال را ناممکن ساخت. در این

  :لازرگ در مورد حقوق شهروندی زنان در دوران پس از استقلال حائز اهمیت است

وان گرفت این نیست که حکومت تالجزایر می مورددرسی که از 

ای هلتی مانع از ظهور آن دسته از آزادیحزبی و سوسیالیسم دوتک

اری شان یی حقوقزنان برای مطالبهبه  توانستشد که می سیاسی

رساند، اگرچه این مسئله واقعیت مهمی است که در کشورهایی 

در  .همچون اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد توجه قرار گرفته بود

که نیمی سکولار  ایواقع در شرایط حاکمیت نظام حقوقی دوگانه

ست، شهروندی جز یک و نیم دیگر برآمده از متون مذهبی

دن تقلیل یافته است( شهروندیِ صوری )که به کنش رأی دا

که به دنبال آن زنان  سوژگیو  مندیشخصیت نخواهد بود. فقدان

دستیابی شود.  منجر هابه خشونت علیه آن ممکن استآید، می

بسط و گسترش حقوق مدنی  مجالکه  بنیادینیبه شهروندی  زنان

کند، علاوه بر مشارکت فعال و مستقل ها را فراهم میو اجتماعی آن

                                                      
1 Shaaban 
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 .های سیاسی اساسی استزنان در حیات جمعی، مستلزم آزادی

(Lazreg 2000, 69) 

 پیش روی ی سیاسیهای پیچیدگیناقص درباره توضیحاتبه رغم بحث لازرگ 

حقوق مدنی و »های ، در مورد محدودیتکشورزنان الجزایری از زمان استقلال 

ارزشمند است. برای درک بهتر « های سیاسی اساسیآزادی»در غیاب « اجتماعی

، تحلیل طبقاتی و ایدئولوژیک دولت در هر دو «سیاسی»و « مدنی»همبستگی حقوق 

است. در مطالعات زنان خاورمیانه، نهاد  فراوان اهمیت دواجی قبل یا بعد از انقلاب دوره

 زدایی شده وکه از آن تاریخ نهادیاست؛  تقلیل یافته اَشکال حکومتاغلب به دولت 

 شده است.  قطع ارتباطش با ساختار طبقاتی

ر بوده و از سای مستقل ی فمینیستی مارکسیستی، دولت دارای هویتدر نظریه

طور که این نهادها . هماناستنهادها، مانند مذهب، خانواده، آموزش یا اقتصاد متمایز 

ی یو هم وابسته به این نهادها است اند، دولت هم خودمختارتوسط دولت شکل گرفته

 ند و هماکه شکل داده است و نهادهای مذکور نیز به همین ترتیب هم مستقل از دولت

کند از نظم موجود حفاظت می ،ی حاکم است. دولت سازمان سیاسی طبقهآنوابسته به 

 به نظام حاکم دیدههای ستمی گروهو متضمن وفاداری تمامِ ملت، طبقات، زنان و همه

کند، بلکه همزمان ی مسلط را ایجاد میاست. دولت نه تنها شرایطِ حاکمیت طبقه

داریِ روابط طبقاتی و جنسیتی سرمایه سازد.شرایط بازتولید خودش را نیز فراهم می

 (Carpenter and Mojab 2017) .شوندمیدر قدرتِ دولتی متبلور  ،مردسالارانه

ی د، مواجههنشومطرح می ادامههمانند دیگر نقاط خاورمیانه که در  نیز در الجزایر

داری، سرمایهی مردسالاری زنان با دولت نه برای برچیدن آن به عنوان )باز(تولیدکننده

بود. از زمان دولت « از درون اصلاح دولت»ه جریان مذاکرات با هدف بلکه برای ورود ب
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-1091) 2هواری بومدین هایدولت ( تا1012-1013) 1احمد بن بلا یِاستقلالاپس

وق مسائل مرتبط با حق یزمینه دولت در فشار برگرایانه که جنبش اسلام ورانی، د1013

-1002) 8کرد(، شاذلی بن جدید را آغاز اده، روبنده و سقط جنینزنان، تنظیم خانو

ی شروط قانون شریعت اسلامی بر پایه 1012ی ، هنگامی که قانون خانواده1090

(، زنان به برخی از 1000-2910) 2روی عبدالعزیز بوتفلیقهتصویب شد( و رژیم میانه

زده پیروز اما وحشتها آند. انو برخی را نیز از دست داده اندحقوق خود دست یافته

تیِ در برچیدن نژادپرس فعّالانه زنان هرچنداند. دهبه زندان افتاا امّ  اندشده بسیج ،اندبوده

د شرایط بازتولی مختل کردندر امّا داشتند،  ی حکومت استعماری مشارکتمردسالارانه

 نوع اسلامی ازنوع سکولار و چه  ازی پس از استقلال، چه داریِ مردسالارانهدولتِ سرمایه

میانجِی  بهو  است هناکامی یک ناکامی نظری، سیاسی، سازمانی بودبودند. این  کامنا ،آن

و شرایط ملی پسااستعماری الجزایر شکل گرفته  جهانی ترثیر متقابل عوامل کلانتأ

ارزات مورد مب چرا که در آن بپردازیم،بیشتر به که باید در ادامه  است اینکتهاین است؛ 

 کند. زنان در مصر نیز صدق می

 

  

                                                      

 1 Ahmed Ben Bella (2912-1011رهبر س )ریوزنخست نینخست ر،یجنگ استقلال الجزا یاسی 

سوق  'یستیالیسوس'اقتصاد  کی یبود که کشورش را به سو ریالجزا یانتخاب جمهورسیرئ نیو نخست

 داد.

 2 BoumédiènneHouari  (1091-1082رهبر الجزا )یهاتی( و از شخص1013-1091) ری 

 جنبش عدم تعهد  یبرجسته

 3 Chadli Bendjedid (2912-1020) کشور  نیپس از استقلال ا ریالجزا جمهورسیرئ نیچهارم

 بود. 1002تا  1090 هایی سالدر فاصله

 4  Abdelaziz Bouteflika ( رئ1089متولد )بود. 2910تا  1000 سال از ریالجزا جمهورسی 
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 مصر
در مصر، یادآور تاریخ غنی جنبش زنان در مبارزه برای آزادی و برابری  2911قیام سال 

 ی طولانی آندر این کشور شد. ویژگی منحصر به فرد جنبش زنان مصر در پیشینه

برای  1010انقلاب سیاسی مصر از زمان  حیات یعرصه است. حضور فعال زنان در

خواهانه تداوم داشته است. مصر سلطنت و آغاز ساختار دولتی جمهوریخاتمه دادن به 

اولین قانون اساسی جمهوری تنظیم  1028به استقلال رسید و در سال  1022در سال 

، قانون اساسی در 1010مهم زنان در انقلاب  نقشرغم بهکند که اشاره می 1شد. حاتم

 الغب شهروندان مردتنها »نویسد که قانون اساسی . او میپیشه کردکوت ها سمورد آن

ت ای برای ملّو بدین ترتیب شخصیت مردانه ،به رسمیت شناختعضو ملت در مقام  را

طبقات که به  کردهگروهی از زنان مصری تحصیل (Hatem 2000, 35« ).قایل شد

را ( EFU) 2«مصر یستینیفم یهیاتحاد»1028، در سال تعلق داشتند و سکولار بالاتر

 .حقوق سیاسی زنان در قانون اساس بپردازند فقدان یتا به مسئله تأسیس کردند

ی یانیهدست یافت و اولین ب« المللیبین روابطیاعتبار و »ی فمینیستی مصر به اتحادیه

 در رُم اعلام شد. 8«یرأ حق اتحاد یالمللنیب یکنگره»در  1028در ماه مه  عمومی آن

(keddie 2007, 90& 92) 

ت از این شگبه محض باز 3،سیزا النبراویو  2رهبران این جنبش هدا شعراوی

های خود را از آهن قاهره به عنوان یک اقدام سیاسی روبندهدر ایستگاه راه»نشست 

 ,Ibid« ).صورت برداشتند و برخی از افراد حاضر در جمعیت نیز همین کار را کردند

ی فمینیستی مصر طرفدار اصلاحات در آموزش، خدمات بهداشتی، برابری اتحادیه (92

                                                      
1 Hatem 

2 Egyptian Feminist Union 

3 International Suffrage Alliance Congress 

 4 Huda Sha’rawi (1029-1190 )گذارانیجنبش حقوق زنان در مصر و بن شگامانپی از 

 مصر بود. یستینیفم یهیاتحاد

 5 Saiza Nabarawi (1013-1109ژورنالیست مصری که سردبیر مجله ) یL'Égyptienne 

 بود.
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ه طلباناتحادیه به دلیل رویکردهای اصلاحاین اقتصادی، کشف حجاب و حق رأی بود. 

ن توانا ساخت»ها . هدف همگانی آنینیسم مورد انتقاد قرار گرفتو فرهنگی خود به فم

دگرگون ساختن »و « تبدیل شدن به همسران و مادران بهتری کارگر برای زنان طبقه

 .بود« آیین جدید زندگِی خانگی از یک آرمان خصوصی به یک آرمان ملی و عمومی

(Hatem 2000, 43, 44) 

که در سال  «نیمالمسل اخوان» روهو گهای رادیکال و همچنین زنان عضفمینیست

ی . پروژهرا به چالش کشیدند 1028سال  تأسیس شده بود، قانون اساسی مصوب 1021

ریِ ی احکام شرعیِ براببر پایه زنان را زیستیِهای زنان مسلمان این بود که شرایط گروه

در سال ( 1032-1099) 1گرای جمال عبدالناصرد. دولت ملینبخشببهبود  دو جنس

 های فمینیستی محدودیت ایجاد کرد،. ناصر برای تشکلدادپایان به سلطنت  1038

نویسی ی بازدر کمیتهعضویت زنان  برای و کرد ستی را ممنوعیمطبوعات مستقل فمین

یکی از اعضای  2،دوریه شفیق 1032. در مارس هایی قائل شدقانون اساسی محدویت

 ذاغ ی خبرنگاران، در اعتراض به این رویکرد دولت ناصر دست به اعتصابرزن سندیکا

حق رأی زنان و کاندیداتوری برای مناصب  1031زد. در قانون اساسی مصوب سال 

 مادری و همسری نقش اصلی زنان باقی ماند. کِدی امادولتی تضمین شده بود، 

 : نویسدمی

دوریه شفیق را  8بنت النیلی نشریه 1039ناصر در سال 

ت او را برای چندین سال تحت بازداش 1019تعطیل کرد و در سال 

فروافتادن و در انزوا با  1093خانگی قرار داد. او مدتی بعد در سال 

در سال  2به زندگی خود پایان داد. انجی افلاطوناز یک بلندی 

                                                      
1 Gamal Abdel Nasser 

 2  Duriya Shafiq (1093-1091 فمینیست، شاعر، سردبیر و یکی از رهبران اصلی جنبش آزادی )

 بود.  1029ی زنان در مصر در اواسط دهه

3 Bint al-Nil 

4 Inji Aflatun 
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به همراه صدها کمونیست دیگر به زندان افکنده شد،  1030

 1013گرا در سال رهبر زنان اسلام 1همانطور که زینب الغزالی

 (123همان: )زندانی شده بود. 

برای اقدام ملی ارائه کرد که برابری  «سوسیالیستی»منشوری  1012ناصر در سال 

ی این ساززنان در تمامی ابعاد عملیاتی این، . با وجودکردیید و تصویب أجنسیتی را ت

ار، از ی مردسالدارانهگرایی عربی سرمایهمنشور با چالش مواجه شدند. برای تثبیت ملی

ی برای بیان روشن رابطه 1091نظر شد. قانون اساسی در سال حقوق زنان صرف

قانون  1091تنگاتنگ میان برابری جنسیتی و شرع مورد بازبینی قرار گرفت. در سال 

اساسی باز هم اصلاح شد تا اسلام را مبنای قانون قرار دهد. زنان مصری از دولِت 

و به قدرت  1099گرا مأیوس شدند. پس از مرگ ناصر در سال پسااستعماری و ملی

ها، با چپ  (، دولت علاوه بر جنبش زنان به شدت1099-1101) 2انور ساداترسیدن 

زنان غیرقانونی اعلام شدند. مستقل های شد. گروهدرگیر  نیز دانشجویان و کارگران

فمینیسم »و جنبش زنان را به  کردملت ادغام -گری زنان را در دولتدولت کنش

را زنانه  نولیبرالی دارانهایهمردسالاری سرم تبدیل کرد تا دستگاه بوروکراتیک «دولتی

 سازد.

نولیبرال، الجزایر و مصر  داریو با شروع بحران نفت و ظهور سرمایه 1099ی تا دهه

 8«های تعدیل ساختاریبرنامه»از  شدند مانند برخی دیگر از کشورهای منطقه، مجبور

(SAPsمتابعت کنند ) صندوق»و  2«یجهان بانک»المللی توسط که در سطح بین 

با از یک سو  ،مستقل نوظهورهای ملتتحمیل شده بود. این  3«پول یالمللنیب

های بخش شامل و گسترش خدمات عمومی« توسعه»«/مدرنیزاسیون»پارادوکِس 

 رو بودند.روبه هاسازی این بخشخصوصیاز سوی دیگر و  آموزش، بهداشت و اشتغال

                                                      
1 Zeinab al-Ghazzali 

2 Anwar Sadat 
3 Structural AdjustmentPrograms 

4 World Bank 

5 International Monetary Fund 
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ی یتهلآ، اما بدن و سکسوامور عمومی کشور نیاز بود و مشارکت دراشتغال زنان برای  به

ره خورده گو اخلاقیات سنتی  مردسالارِ-گرااسلام-گراجارهای ملیها همچنان به هنآن

دقت  این حضور به، اما کردمیحمایت  حضور زنان در انظار عمومی دولت از چهبود. اگر

 شد. مدیریت می

زنان سه دستورالعمل اصلی را در پیش گرفت:  هایمخالفتدولت برای مدیریت 

که  مجاز چارچوب یک که در اکثر موارد به سازمان زنان اجازه داد تا درنخست این

گری زنان را از طریق از حقوق زنان دفاع کنند؛ دوم، کنش توسط دولت وضع شده بود،

در چارچوب  ی مدنیگری جامعه)که به بیان بهتر کنش 1کردننهادیفرآیند مردم

گرا مدارا کرد تا و سوم، با بسیج زنان اسلام ؛شود( خصوصی ساختخوانده می قانون

ند. ک پراقتصادی به جا مانده از رشد سریع اقتصاد بازار را -ی اجتماعیشکاف گسترده

 ااستعماری خاورمیانه در نظم جهاناین است که ادغام کشورهای پس مسئله

رد، بلکه ویت کداری/ امپریالیستی، نه تنها پیوند بین دولت و اقتصاد بازار را تقسرمایه

های حقوق لیبرال دموکراتیک شهروندان، به ویژه زنان، دانشجویان، سیاست

 های آزادی ملی را محدود ساخت. چپ/سکولار و جنبش

نه  هامخالفتدر سرکوب سریع  نیز ( دو رخداد دیگر99ی در این زمان )اواخر دهه

تجربیات آغاز سقوط نخست تنها در منطقه، بلکه در سطح جهانی نقش داشتند: 

سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی، چین و اروپای شرقی؛ و دوم،  اجرای مدتکوتاه

شدید ویژه تبههای متضاد نفوذ، های امپریالیستی برای بازتقسیم جهان به حوزهرقابت

در  1839( شکست انقلاب 2گسترش نیروی امپریالیستی ایالات متحده در منطقه. )

 قشن یندهاآگرا، در مشروعیت و تحکیم این فرنیروهای اسلامیابی قدرتایران به علت 

 . داشتمحوری 

 

  

                                                      
1 NGOization 
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 زنان و مبارزات ضدامپریالیستی
بخش های ضداستعماری و آزادیجنبش در مقایسه باایران  1839انقلاب  متمایزِویژگی 

 آنکولار س و یستیوپولپ ،یمذهب یستیالیضدامپر اوایل قرن بیستم در منطقه، موضع

داری دوران استعماری اواسط قرن نوزدهم در بود. به هر حال، روابط اجتماعی سرمایه

به انحصار  و از قالب تجاری و رقابت آزادانه بود شده تحولمها بود که مدت ،خاورمیانه

بود. با پایان جنگ جهانی دوم،  یافتهی مالی در اواسط قرن بیستم تغییر و سرمایه

وارد دور  خود «های نفوذحوزه»ن امنیت قلمروها و های امپریالیست برای تأمیقدرت

های امپریالیستی ایالات متحده طلبیالمللی شدند. این جاههای بینجدیدی از رقابت

( را در ایران علیه دولت CIAسازمان سیا ) [1882] 1038 سال بود که کودتای

رهبری کرد. این کودتا به قدرت دولت  وقت(وزیر نخستمصدق )گرای دموکراتیک ملی

استحکام بخشید  (دومین شاه پهلوی) 1در حکومت استبدادی سلطنتی محمدرضا شاه

قدرتمند برای امپریالیسم ایالات متحده  یمتحد 1090در سال او زمان عزل  و ایران تا

و « مدرنیزاسیون»ی در منطقه بود. در دوران حکومت شاه، ایران فرایند گسترده

ترین عنوان بزرگبهمتوسط شهری  یرا با همراهی زنان طبقه« سکولاریزاسیون»

های زمیناصلاحات گسترده تجربه کرد. این اصلاحات که شامل  این نفعانذی

ی گسترده سرکوب سیاسی با ، آموزش، بهداشت، اشتغال و حقوق زنان بود،کشاورزی

 روشنفکران، هنرمندان، دانشجویان، زنان، کارگران و مطبوعات تحکیم یافت. 

منافع امپریالیستی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایالات « ژاندارم»رژیم شاه به 

ایالات متحده اعزام یک  متحده در منطقه تبدیل شد. یکی از آخرین هدایای شاه به

در  2«ظفار شورش»سرکوب برای  1092تیپ نیرو با پشتیبانی نیروی هوایی در سال 

 1099تا  1082عمان از سال  (Takriti 2013; and Halliday 1979) .عمان بود

بر  1011در سال  8«ظفاربخش  یآزاد یجبهه». ی استعمار انگلیس بودتحت سلطه

 راراستقی استعمار، و با هدف از بین بردن سلطه« سوسیالیسم علمی»ی اصول پایه

                                                      
1 Mohammad Reza Shah 

2 Dhofar Rebellion 

3 Dhofar Liberation Front 
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شکیل سوادی تکن کردن فقر و بیکه با اصول برابری اداره شود و ریشه یکشور مستقل

غام اد هایی برایپیوستند و برای ایجاد فرصتبخش آزادیشد. زنان عمانی به جنبش 

 یدهرا سازمان مراقبت از کودکان همچون یمشخص یهایتعاون ،متمقاو جنبشدر 

چند طور رسمی شکل گرفت و  به 1«یعمانزنان  سازمان» 1092کردند. در سال 

ز ا»های سوادآموزی و آموزش سیاسی تأسیس کرد. سواد فرعی برای کلاس یکمیته

 دال، 'طبقه'ط مثل شد که به این صورت بود: میآموزش داده  'الفبای انقلاب'طریق 

 The Gulf Committee)« .و ..  'جامعه'جیم مثل ، 'انقلاب'الف مثل ، 'دهقان'مثل 

 نویسد:( می378-377 ,1979هالیدی ) (12 ,1975

 یآزاد یبرا یمردم یجبهه» انگرتحلیل ی ازی یکبه گفته

از مردان به آغاز مبارزه واکنش نشان تر جویانهمبارزهزنان  2«عمان

در تضاد دادند و خود به خود گرد هم آمدند. این مسئله خیلی زود 

 ی غذاروابط اجتماعی قرار گرفت. زنان شروع به نگهداری ذخیره با

 انشوهراز راه برسند:  ناگهانبرای رزمندگانی کردند که ممکن بود 

مواد  ن مجبور بودند کهها اغلب با این کار مخالف بودند و زناآن

ن خواستند والدیذخیره کنند. بسیاری از زنان می مخفیانه غذایی را

ی جنگ فعالیت داشته تا در جبهه گویندیا همسران خود را ترک 

 باشند. 

 و با ترک کوب شد و زنان از خدمت مرخص شدندسر 1093در سال  شورش

ی که سنت ایفا کردندهایی نقش وازدواج کردند ، ی مسلحانه و مکاتب انقلابیمبارزه

ما »بندی کردند جمعگونه شدند. زنان زندگی خود را پیش از شورش اینقلمداد می

شیخ؛  یعنی ؛ سلطان قبیله8سلطان مسقط :ی چهار سلطان رنج کشیدیمتحت سلطه

 The Gulf« ).شوهربرادر و  خانوادگی یعنی پدر،امام؛ و سلطان ی یعنی سلطان مذهب

                                                      
1 Omani Women’s Organization 

2 Popular Front for the Liberation of Oman (P.F.L.O.) 

3 Muscat 
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Committee 1975, 8)  انجام  رزمندگان سابق این با ی کههایمصاحبهمعدود در

گویند میطلبانه مساواتی بنا نهادن یک جامعهرؤیای ، زنان از امید، آگاهی و شد
 (.26-16 همان: )

تر که تاکنون کم شاه با ایالات متحده در سرکوب شورش ظفارهای همکارییکی از 

به  آنان اعزام وبرای به خدمت گرفتن پرستاران از ایران  او، طرح مستند شده است

ی جنگی در عمان بود. پرستاران در ازای خدمات خود گرین کارت آمریکا را منطقه

 یهی شاه، مبارزو مردسالارانه به سلطنت هوادار امپریالیسمواکنش یافت کردند. در در

 ظهور کرد.  1099و  1019ی دهه چپهای گرایشدر  یجدید

کافی  ینه به اندازهها ی آنتجربه سفانهأها پیوستند، هر چند متزنان به این جنبش

 های مقاومت فمینیستیجنبش راه یافت که مجموعه آثارینه به و  تجزیه و تحلیل شد

ی: عمانهمراه با انقلابیون کتابی به فارسی با عنوان  2913ل . در سادادندپوشش میرا 

دو خواهر ایرانی به  هاینامهای از مجموعهمنتشر شد که  1های جنگ ظفاریادداشت

به  1098در سال آوری کرده بود. این دو نفر را جمعهای محبوبه افراز و رفعت افراز نام

ند. این ه بودپیوست امل یممجاهدین ملنینیست به نام -یک گروه رادیکال مارکسیست

از شهر کوچک جهرم واقع در جنوب  کهی کارگر بودند ی طبقهخواهران از خانواده

به تهران نقل مکان کردند. رفعت  برای تحصیل و کار استان فارس به شیراز و سپس

معلم و محبوبه پزشک شد. رفعت برای آموزش نظامی به دمشق و فلسطین رفت. اندکی 

 2و در طی شورش ظفار در بیمارستانی در شهر الغیضه بعد هر دو خواهر به عمان رفتند

ان توسط پزشک اً جایی که بیمارستان عمدتدر مرز بین یمن و عمان مستقر شدند. از آن

کند. را توصیف می ی جهانیرفاقت از عمیق یها حسهای آنشد، نامهکوبایی اداره می

های ها و چالشکاستی اعم از بیمارستانل به امور مربوط به یفصتبه  هادر این نامهها آن

لی الملبینکارکنان اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی بین  به و کنندآن اشاره می

در حال  نویسند،نامه می مجاهدین م لها به رهبر . در همان هنگام که آنپردازندمی

 مبارزه ایبری ضدامپریالیستی چگونگی ایجاد یک جبهه یهایی دربارهاستراتژی تدوین

                                                      
1 With the Omani Revolutionaries: The Dhofar War Diary 

2 Al Ghaydeh 
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« وغی»بینند که در آن مردم منطقه از ای را میآیندهیای ؤرها . آنهستند علیه رژیم شاه

 . آزاد هستندداری و امپریالیسم فئودالیسم، مذهب، سرمایه

م مراس ا درگذشت. برای اوسالگی بر اثر عفونت مالاری 29 و در 1098رفعت در سال 

از  المللی قرار گرفت. پسخاکسپاری نظامی برگزار شد و مورد تحسین انقلابیون بین

در یمن نقل مکان کرد و در  1عدن، محبوبه به 1093ورش ظفار در سال شکست ش

یی رادیوی ن مشغول به کار شد. این برنامهزبای رادیویی انقلابی فارسییک برنامه

ایران پخش ی نوخاسته یاشاه را برای قیام توده امپریالیستی و ضد های ضدپیام

کرد. هنگامی که اخبار قیام در ایران به طور گسترده منتشر شد، او عدن را به مقصد می

در  1091در سال شد و  روحی دچار بیماریسفانه او در تبعید أپاریس ترک کرد. مت

 انقلابی وزنان »ان . در آثار چپ ایرانی، محبوبه و رفعت به عنوخودکشی کرد سپاری

ز تاریخ ا ها غالباً اند. در سراسر خاورمیانه زنانی مانند آنشده تصویر« انترناسیونالیست

ناپدید »دهد: ( توضیح می2020اند. سهرابی )های چپ حذف شدهت و جنبشممقاو

، شودها مربوط میآن تحیاشمردن  اهمیتبیبه  شکبی تاریخی متونِها از شدن آن

ان پنهان شده پادشاهان و نظامی هایسرگذشتوهای بزرگ محرکت قلم زیرکه  حیاتی

 یهاادداشتی: یعمان ونیانقلاب همراه بای دربارهی کوتاه ادر مقالهنغمه سهرابی «. است...
ها را نقل های آنباید داستان آیا»کند: درستی را مطرح می هایپرسش ظفار جنگ

ها در سطح ها برای درک انقلابآن« اهمیتبی» هایسرگذشتآیا بازیابی » و «کنیم؟

 (همان« )ای و جهانی اهمیت دارد؟ملی، منطقه

جناح  یایدئولوژی مردانه و مردسالارانهماهیت فراگیر به توان ها میهای آندر نامه

 در میان خود -که به همان اندازه فراگیر باشد-فمینیستی  آگاهی فقدان نوعی چپ و

ی زنان در جنبش چپ در در مورد تجربه موجودمغیثی که تنها کتاب پی برد. زنان 

کند که مردسالاری و ی اوست، استدلال مینوشته 1090انقلاب آغازین های سال

رشد آگاهی جنسیتی و مبارزه برای حقوق  از مانع»پوپولیسم سوسیالیستی جناح چپ 

 (Moghissi 1994, 159« ).زنان در پی انقلاب شد

                                                      
1 Aden 
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گری خود را با کنش ،کرده، شهری و طبقه متوسطدر ایران، زنان مبارز تحصیل

و به ویژه  1019ی های دانشجویی و اعتصابات کارگری اواخر دههپیوستن به جنبش

های سازمان چریک»و  1013در سال 1«رانیا خلق نیمجاهد سازمان»پس از تأسیس 

مخفی و  هایگروهآغاز کردند. این دو سازمان  1091 در سال 2«فدایی خلق ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران ایدئولوژی اسلامی را همراه  چریکی بودند، با این تفاوت که

با اقتصاد سیاسی مارکسیستی در پیش گرفت و بنیان ایدئولوژی سکولار سازمان 

ها ین گروهی بود. النینیست-های فداییان خلق ایران مبتنی بر اصول مارکسیستیچریک

سی خط مشی سیایک دانستند و ی امپریالیسم ایالات متحده می«نشاندهدست»شاه را 

 . قدرتمند را به وجود آوردند ضدامپریالیستی

های ، زنان بیش از پیش به این گروه1099ی های انقلابی اواسط دههدر سال

ن تعداد دقیق زنانی که تعیی( »107 ,2002ی شهیدیان )رادیکال پیوستند. به گفته

این  ی حولکارانهجوّ پنهانداشتند، به دلیل  عضویتهای مخفی چریکی در سازمان

از » ستکند که مدعیاو از آبراهامیان نقل می«. ناممکن است ع از کنشگری سیاسینو

دار نفر زن بودند. زنان خانه 80، ی ضد حکومت پهلویشدهچریک کشته 821میان 

معلم مدرسه،  0قرار گرفتند.  قربانیانلیست  صدر( در نفر 18دانشجویان )( و نفر 12)

تا  1099های نویسد که بین سال( می2017امانت ) اما .«کارمند اداره 1پزشک،  2

ها زن بودند. نفر آن 20نفر از اعضای خود را از دست داد که  101، فداییان خلق 1091

 1091تا  1091های ربانیان مجاهدین بین سالق تعداد ،در مقابل»که  کندادعا میاو 

ها تنها یک نفر زن بود. این تفاوت قابل توجه را بیش از پانزده نفر نبود که از میان آن

« .تمارکسیسم اسلامی دانس قیاس باتوان ناشی از قدرت ایدئولوژی مارکسیستی در می

(Amanat 2017, 662)  

 منجر که آمد وجود بهها گروه نیدر ا یادیز هایانشعاب ،انقلاب وقوع پس از یاندک

-ستینیلن-ستیمارکس ای ستینیلن-ستیمارکس ترکالیراد یهاگروه ظهور به

 (Afary 2009) .شد زنان قدرتمند حضور شدن برجسته آن موازات به و ستیمائوئ

                                                      
1 People’s Mojahedin Organization of Iran 

2 Organization of Iranian People’s Fada’yan-e Guerrilas 
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نت بودند که با خشو ییهاگروه نیزنان از نخست نیا ران،یدر ا یسالارنید میبا تحک اما

تا  2999 نیزده شده که ب نیو اعدام شدند. تخم ... ،یزندان ر،یکامل مجازات، دستگ

)مرکز اسناد حقوق بشر  .اعدام شدند جدید حکومت استقرار اول یزن در دهه 8999

 در هرگززندان  از یرانیزنان ا یتجربه (2912 2رانی؛ و دادگاه ا2913و  2911 1رانیا

 ای «یگسوژ» یدرباره یپرسشگر یِمورد ینمونهعنوان به ،یستینیفم یهاپژوهش

 ،اندتادهسیا «یاسلام یانگزن» یبرسازنده نیقوانو  حکومت برابر درکه  یزنان «تیعامل»

 .افتین بروز

سکولار و ، غربطرفدار امپریالیسم و جایگزین رژیم دولت اسلامی  در نهایت

سازی اقتدارگرای پهلوی شد. هویت سیاسی و قانونی این دولت از طریق اسلامی

این کار از بسیاری جهات لغو تحولات ی روابط جنسیتی مستحکم شد. گسترده

شروع انقلاب  ازای بود که در حدود هشتاد سال اخیر )شدهریزیخودانگیخته و برنامه

اتفاق افتاده بود. در حالی ( در روابط جنسیتی 1011تا  1091های مشروطه در سال

را برای کشف  ( خشونت دولتی1023-1021که رضا شاه، اولین پادشاه خاندان پهلوی )

ی حجاب سرکوب تحمیل دوباره، جمهوری اسلامی برای حجاب زنان به کار بست

بارها و بارها اعلام کرد که زنان  خمینیالله آیتلی که ای را آغاز کرد. در حاگسترده

( باربه اج عمدتاً ) جنسی نظام تبعیضیک اما مبارزه باقی بمانند، « یصحنه»باید در 

سازی روابط جنسیتی از همان ابتدا با اسلامی. با این همه، تحمیل شد در سراسر کشور

 مخالفسرسخت  نیرویت شدید زنان مواجه شد و تا به امروز زنان همچنان یک ممقاو

 بر اکثراًوجود دارد، در مورد زنان ایرانی  ای که( مطالب گسترده8.)اندباقی مانده

ی زنان اقلیت ملی مانند کرد، و تجربه متوسط متمرکز شده یری و طبقههای شهتجربه

ی زنان چپ سکولار که مبارزهتر از همه اینمهماست. عرب، ترک یا بلوچ از قلم افتاده 

ی سوسیالیستی، ضدامپریالیستی و مسلحانه پیوستند، به مبارزه 1029ی که از دهه

 نادیده گرفته شده است. 

                                                      
1 Iran Human Rights Documentation Center 

2 Iran Tribunal 
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 زنان کرد در مبارزات مسلحانه
گرایی و فمینیسم های ملیسیاست، 1090در سال جدید حکومت  رسیدن به قدرت

های یکی از پایدارترین جنبشگرای کرد . جنبش ملیتحت تأثیر قرار دادنیز را  کردها

ی اول بر روی چهار برای خودمختاری در وهله کردهای مبارزهتاریخ عصر جدید است. 

 مهمهای قدرت این مبارزه ، امااستملت ایران، عراق، ترکیه و سوریه متمرکز -دولت

بازیگران محلی متعدد از جمله ، انسهغربی، به ویژه ایالات متحده، انگلیس و فر

داران، دهقانان، کارگران و طبقات مختلف مانند زمین و های سیاسی گوناگونسازمان

های مانند دیگر جنبش نیز گرایی کردیملیگرفته است.  هدفبورژوازی شهری را نیز 

های متنوع و با نقش، اگرچه زنان نیز است از خصلتی مردانه برخوردار عمدتاً گراملی

ان گرا زنهای ملیسایر پروژه همانندگرایی کردی ملی اند.مشارکت داشتهدر آن متغیر 

 «افتخار»، «سرزمین مادری»حافظان  کنندگان ملت،، تجدیدقهرمانان کشور همچون را

 ;Mojab 2001) .کندمی تصویرملت و نگهبانان فرهنگ، میراث و زبان کردی 

Hassanpour 2001) 

خاص خود « های زنانگروه» 1039ی گرای کرد از دهههای سیاسی ملیسازمان

کردند که رهبری پشتیبان مردانی خدمت میدر نقش  که معمولاً اندرا داشته

سازمان سیاسی زنان را ، دو 1019ی گرا را بر عهده داشتند. اما از دهههای ملیجنبش

ب حز»ها . یکی از این سازمانکار گرفتندمراتب نظامی و سیاسی خود به سلسلهدر 

شود و دیگری شناخته می 2.ک.کپتحت عنوان  بود که عموماً  1«کارگران کردستان

 )به معنای انجمن( بود.  2«کومله»یا  8«رانیا کردستان یانقلاب زحمتکشان سازمان»

                                                      
1 Kurdistan Workers Party 

2 PKK 

3 Society of the Revolutionary Toilers of Iranian Kurdistan 

4 Komala 



 

 
 

 مجابشهرزاد  23

 2911آغاز شد و سپس در سال  2912که در سال  1«روژاوا انقلاب»از زمان وقوع 

شد، مجادله بر سر نقش زنان کرد  لیتبد 2«هیسور شمال کیدموکرات ونیفدراس» به

ای . عملکرد این دو سازمان روابط پیچیدهاستی مسلحانه از سر گرفته شده در مبارزه

یوند تشکیل دولت و مردسالاری پ به گرایی و نیزکه فمینیسم را به ملی کندآشکار میرا 

ی ی فمینیستنگارانه، تحلیل دقیق تنها از طریق تحقیقات قوماین دهد. با وجودمی

ه بسفانه انجام چنین پژوهشی أای ممکن است. متیتی و فرامنطقهملّفرا، ساختیچند

ملتِ ایران، عراق، -در هر چهار دولت فعلاً که گریجنگ ویران سبب سرکوب سیاسی و

یر اخ نماید. اما در سالیانبر کردها سایه افکنده است بس دشوار میرکیه و سوریه ت

کنند؛ تر میروابط جنسیتی نزدیک دینامیکِ فهمِ  های مستند مهم ما را بهبرخی از فیلم

گلستان، (، 2913) 2رقص برای تغییر(، 2992) 8زنان کوه آراراتهایی از قبیل: فیلم

 (.2911) 1فرمانده آرین: داستانی از زنان، جنگ و آزادی( و 2911) 3سرزمین گل سرخ

شناخت نوظهور است که  یژانر یزنان مبارز آزاد ینامهیزندگ ها،لمیعلاوه بر ف

 لیتبد یچگونگ یدرباره یاسیو س یاجتماع یو بازدارنده دهیچیروابط پ تری ازگسترده

من  یسارا: زندگهمچون  ییهانامهیزندگ ؛سازدممکن میرا  «یمبارز آزاد»شدن به 

 ی: زندگشقایق ها بر سنگلاخو  1ستین نکفیکلاش کی: بزرگتر از نهیام 9،مبارزه بود کی

                                                      
1 Rojava Revolution 

2 Democratic Federation of Northern Syria 

3 Women of Mount Ararat 

4 Dancing for Change 

5 Gulistan, Land of Roses 

6 Commander Arian: A Story of Women, War and Freedom 

7 Sara: My Life Was a Struggle 

8 Amineh: No Bigger than a Kalashnikov (عنوان اصلی به زبان سوئدی: Inte Större 

Än En Kalasjnikove) 
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کومله  عضوی زنان تجربه ،)به فارسی(. در ادامه 1رانیو روزگار زن کرد در کردستان ا

 مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ایران  1011تا  1090های سالطی 

ه به صورت خودانگیخته ب ، مانند باقی نقاط ایرانی کردکردهزنان شهری و تحصیل

 11در  کومله موج انقلابی اعتراضات ضد شاه در شهرهای بزرگ کردستان پیوستند.

کننده یکی از نیروهای تعیینفعالیت علنی خود را آغاز کرد و خیلی زود به  1090مارس 

 پذیرش هویت عبارت بود ازت سیاسی کومله ل شد. مطالبانشین بدکرد در مناطق

 کردها، حقوق اقتصادی و حق خودمختاری. اقلیم کردستان از متمایز فرهنگی و زبانیِ 

« ی آزادمنطقه»و به همین دلیل ود سنگر نیروهای ضد دولت اسلامی ب ،آغاز همان

ود آزاد ب اسلامیدولت رسمی  قوانینهر گونه  قید ای که ازگذاری شده بود، منطقهنام

شد. چند ماه پس از اعلام رسمی چپ اداره می اًو در عوض توسط احزاب سیاسی عمدت

؛ مانند ن در شهرهای بزرگ تأسیس شدندهای زناموجودیت کومله، شوراها و انجمن

شورای زنان »و  «انجمن زنان شنو»، «انجمن زنان مبارز سقز»، «شورای زنان سنندج»
 .«نقده

کل شهای چپ مردسالار خط مشی سیاسی گروه یپایه ها که برگروهطرح کلی این 

دفاع از  و ،بسیج زنان لت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی،، دستیابی به عداگرفته بودند

های آموزش مهارت های سوادآموزی، برنامهکلاسبرگزاری ها حقوق ملی کردها بود. آن

ا برای زنان آغاز کردند. مباحثات در های سیاسی و نظامی رمانند خیاطی و نیز آموزش

مورد وضعیت اجتماعی زنان، فقر، خشونت علیه زنان، چندهمسری و جغرافیای سیاسی 

 ها حاکم شد. زنان به طور گستردههای سیاسی و روشنفکری این گروهبر فعالیت ،منطقه

خور در دو رویداد مهم سیاسی مشارکت داشتند: یکی از این رویدادها راهپیمایی در

شهر سنندج در اعتراض به دستگیری  جمعیت درصد 19تحسین مریوان بود که بیش از 

شهر مرزی، برای راهپیمایی از این  های نظامی در داخل گران و فعالیتبرخی از کنش

شهر خارج شدند؛ و رویداد دوم تحصن یک ماهه در شهر سنندج در مقابل دفتر 

 استانداری بود.

                                                      
1 Poppies on the Rock: Life and Time of Kurdish Woman from Iran’s 

Kurdistan 
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 های اولیه وپزی، کمکآش از جملهبه بازتولید کار خانگی  غالباً های زنان فعالیت

ود محد هاها و روزنامهاسی، اعلامیهپشت صحنه مانند توزیع جزوات سی هایپشتیبانی

علیه کردها در « جنگ مقدس»سرکوب سیاسی، به ویژه پس از آغاز  تشدید. با بود

حالت علنی و آشکار به ، ماهیت مشارکت زنان در جنبش مقاومت از 1090آگوست 

ت حساس اطلاعا وهای سیاسی تبدیل شدند گروه رسانتغییر کرد. زنان به پیامی غیرعلن

 هایشانرا در بدنمدارک اطلاعاتی ها کردند. آنشهرها منتقل می بینو لجستیکی را 

قاچاق اسلحه و گلوله  برایهای کردی و از چندمنظوره بودن لباس کردندمی پنهان

زنان الجزایری و فلسطینی، به مکانی  همانند بدن کرد نیز . بدن زنانبردندیبهره م

های سیاسی مخفیانه تبدیل شد. بدن زنان به این برای فعالیت« مطمئن»و « ایمن»

بل غیر قا ی غیرسیاسی ویهازنان کرد را سوژه نیروی نظامی حاکمبود که  منیادلیل 

ه بهای سیاسی مردسالار کرد نیز گروهپشت کرد. می محسوبمصونیت دارای  ولمس 

 و در واقع از آن حمایت کردند.  گرم بودتعصب  این

ی ترین اقدامات سیاسزنانی که در این تجربه شرکت داشتند، آن را یکی از شجاعانه

میان  فرماندهان رای هانامه همچون هاترین پیامها مخفیانه. آندانندخود می

 ایهایستیا در  هاشب را در خیابانکه اگر این با علم بهدادند میهایشان جای پستان

ده کشی هاآن هایوجوگر هیچ مردی به میان پستانجست، دستان صبح کنند بازرسی

 امنیتی هایبازرسی دور زدنخود در  ابتکاراتِو  ،از اضطراب، ترساین زنان . نخواهد شد

کردند که مادر هستند و یا با می، اینکه چطور با حمل یک کودک تظاهر سخن گفتند

کردند که برای شرکت در مراسم عروسی به روستای آراستن فراوان خود تظاهر می

 . روندمی مجاور

و  در گرفت در مناطق کردنشین، جنگ سختی 1011تا  1090از تابستان سال 

 امی،نظی عملیات گسترده ی ایندر نتیجه. ره بردبه از تمام قوای نظامی خود حاکمیت

و بسیاری از روستاها و مناطقی از شهرها که در  بازپس گرفته شدند شهرهای بزرگ

 ب(دادگاه انقلا سیو رئ عهیش ی)روحانالله خلخالی آیتتخریب شدند.  ،حاصره بودندم

زنان به سبب جنسیت، قومیت، ملیت، . اعزام شدبرای سرکوب مخالفان به کردستان 

. صدها نفر قرار گرفتندمجازات مورد ی( نسُ مذهب زبان و مذهب )به عنوان اعضای
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. ها اجرا شدبعدها حکم اشد مجازات در مورد برخی از آن، و شدند ،...دستگیر و زندانی

به طور  شانیهاابانیها، مدارس و خخانه؛ ی تهدید بودندزیر سایهتعداد زیادی از زنان 

 ینینشها عقباز شهرها به سمت کوه هاشمرگهیکه پمرتب تحت نظر بود و به محض آن

ت مربوط به بستگان مرد خود و اتا اطلاع گرفتندیقرار م ییزنان مورد بازجو کردند،یم

 ها را فاش کنند.مکان آن

تمامی فعالیت ها، ی شهرهای کردنشین و خروج پیشمرگهبا تسخیر دوباره

تدریج شهرها را ترک کرده و بههای زنان ممنوع اعلام شد. فعالان سیاسی زن سازمان

ی مرز کوهستانی ایران و عراق پیوستند. بین دههدر نواحی مستقر  به احزاب سیاسیِ

 را ترک منطقه شدند های کرد به تدریج مجبور، پیشمرگه1009ی تا اواسط دهه 1019

. این عزیمت نخست به دلیل وقوع جنگ شوندجویای پناهندگی در اروپا عمدتاً و  گویند

بری آمریکا و سپس به دلیل جنگ اول خلیج فارس به ره (1019-1011ران و عراق )ای

  بود.  1001 در سال 

وجود ندارد، با این حال کریمی  شدهکشته انرزناطلاعات دقیقی در مورد تعداد 

یا عملیات نظامی کشته مجموعه  طی در زن 192 کند که در مجموع حدوداًاظهار می

کومله  ،کند که زناناستدلال میاو ( 3(. )2910ی شخصی، ژانویهمکاتبات ) شدنداعدام 

غمِ به ر: »حانه تحت فشار گذاشتندلی مبارزات مسبرای پذیرش ورود زنان به عرصهرا 

سازمان با  ونها، زنان درهای گوناگون آنپذیرش تدریجی زنان و گسترش فعالیت

این شرح  (2) (.2910ی )کریمی، ارتباطات شخصی، ژانویه« چندین مانع مواجه شدند

مردسالاری در خانه، کشور و داخل سازمان  مقابلی زنان کرد مختصر در مورد مبارزه

 . است آگاهی فمینیستی در میان کردهای چپ هایمحدودیت گرنمایان سیاسی،

است، یعنی بخش غربی کردستان « غرب» یردی واژهمعادل کزنان روژاوا )روژاوا 

ای از خود به العادهشجاعت فوق 1بزرگ( در شکست نظامی مردسالاری مذهبی داعش

نیروهای خود را از روژاوا  2912نمایش گذاشتند. هنگامی که رژیم سوریه در اوایل سال 

)در زبان کردی  2«کیدموکرات اتحاد حزب» بهخارج کرد، یکی از احزاب کرد معروف 

                                                      
1 ISIS 

2 Democratic Union Party 
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PYDِروژاوا اعلام خودمختاری کرد. حزب اتحاد  غیرهمجوار (، در سه بخش یا کانتون

ایدئولوژی و سیاسی به حزب  حیثگراست که از گرای چپدموکراتیک یک سازمان ملی

ودمختار های خکارگران کردستان یا پ.ک.ک در ترکیه وابسته است. تشکیل این کانتون

(، ترکیه، ایالات متحده 1هیسور آزاد ارتش جمله زی مقاومت سوریه )اهابا مخالفت گروه

و حتی دولت اقلیم کردستان در عراق مواجه شد. نیروهای بنیادگرای اسلامی دشمنان 

ا ری بزرگی های خودمختار حملهسرسخت کردها بودند و داعش برای سرنگونی کانتون

 . تدارک دید

ها آغاز شد و توجه رسانه 2محوریت شهر کوبانیو با  2913این جنگ در سپتامبر 

بخشی و مردم سراسر جهان را به خود جلب کرد. مدافعان کوبانی زنان چریک الهام

 2و مادرید 8کوبانی را با استالینگراد ،بودند که داعش را شکست دادند. بسیاری از ناظران

برد، ی نر صحنهمبارزات ضد فاشیستی قرن گذشته مقایسه کردند. تصاوی جریاندر 

های لسلکه با مس پوشییونیفرممیان زنان جوان  کشیدندی را به نمایش میتقابل شدید

 Knapp, Flach) .ستیز بودندانه و زنیک ارتش مذهبی سبع مشغول جدال با خود

and Ayboga 2016; Dirik et al. 2016; and Basch Harod 2017) 

 موسوم( YPJ) 3«زنان مدافع گانی» به ند کهرا دار خود ینظام سازمان روژاوا زنان

ی نظامی ( مردان، شاخهYPG) 1«خلق مدافع یهاگانی»همراه با  گانی نی. ااست

 سوسیالیسم یا حتی انقلابحامی  دهند. این حزبمیحزب اتحاد دموکراتیک را تشکیل 

 رهبر پ.ک.ک، عبدالله است.« کنفدرالیسم دمکراتیک»ا نهادن و هدف آن بن نیست

دون ب کنفدرالیسم دمکراتیک ی ایجاد زمانی که در ترکیه زندانی بود ایده ،اوجالان

 Casier and Jongerden 2012; and) .دسازی را تدوین کرپرداختن به دولت

                                                      
1 Free Syrian Army 

2 Kobanê 

3 Stalingrad 

4 Madrid 

5 Women’s Defense Unit 

6 People’s Defense Units 
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Jongerden and Hamdi Akkaya 2011)  امیدوار است که در ترکیه پ.ک.ک

یک جنوب شرقی ترکیه ی کردنشین و در منطقه بزندرا کنار  این کشور دولت

ای از شوراها و بر پا سازد. این خودمختاری از مجموعه« خودمختاری دموکراتیک»

 هاها و استانها، شهرها، شهرداریمجامع به هم پیوسته در محلات، روستاها، شهرستان

دار و های مردسالار، سرمایهبه دلیل حضور پُررنگ دولت اگرچه. تشکیل شده است

های ایالات متحده، ی دولتان، عراق، ترکیه و سوریه )به رغم مداخلهنژادپرست ایر

ی ایجاد خودمختاری روسیه، اسرائیل و عربستان سعودی(، پ.ک.ک از پروژه

ی راه اوجالان را عملی دموکراتیک باز مانده است، اما کردهای روژاوا بخشی از نقشه

 اند.کرده

تر دهد که این قانون مترقیق زنان نشان میها در مورد حقواجمالی به قانون آن نگاه

رای ب تلاشی مقدماتی یبه منزله و است رخی از کشورهای خاورمیانهاز قوانین مذهبی ب

لان ی اوجا. ایدهاست موجود یهای جنسیتی قانونسازی ابعاد گوناگون رژیمدموکراتیک

است، به عنوان جایگزینی  2«زنان علم»که مفهومی به معنای  1«ژنولوژی»در مورد 

 (Duzgun 2016; and Ocalan 2013) .شودبرای فمینیسم غربی/مدرن بیان می

بدون پرداختن به برخی از ادعاهای تاریخی و فلسفی نادرست اوجالان، کافی است 

گرداند. ملی باز می-فمینیسم را به فمینیسم قومی ،ی ژنولوژیبگوییم که در واقع ایده

بندی ها تقسیمها، طبقات یا زبانلقبه خَ اگرچه ،د زنان سراسر جهانزنان کرد مانن

در یک  همو  های مردسالار آندر جامعه هماند، درگیر نبرد سختی هستند که شده

داری، امپریالیسم و سرمایهپیوند با ؛ رژیمی همریشه دارد المللیردسالار بینرژیم م

ای داشته باشند، اما نه به عنوان زنان ارزنده توانند همکاری. زنان کرد میبنیادگرایی

 ی ساخته شده در تکامل تاریخ کرد.گرا و نه بر مبنای یک افسانهگرا یا قومملی

 

  

                                                      
1 Jineoloji 

2 Science of Women 
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 نکات پایانی
داشته است؟ گزارش ی خاورمیانه چه حاصلی ی زنان در منطقهبیش از یک قرن مبارزه

های زنان در جنبشحضور راسخ از آشکارا روایت شد، که   مختصریتاریخی

 رب . این گزارش همچنینگویدسخن میضداستعماری، ضدامپریالیستی و انقلابی 

، زنان رودها. در تمام این اوج و فکنداشاره میها و نیز شکست هاپیشروی )نا(پیوستگی،

گرایی، استعمارگری، سوسیالیسم، ملی متن در ی موجودبا نیروهای مردسالارانه

 تاریخیِ یهادوره تکتکرو بودند. درگیری این نیروها در ادگرایی روبهامپریالیسم و بنی

ادی رابری جنسیتی و آزب در راهمبارزه  آگاهی جنسیتی و بر ، برمقالهشده در این بررسی

 خیال ای ناتمام وهمچنان پروژه. زنان و انقلاب در خاورمیانه زنان تأثیرگذار بوده است

های آرشیوی، فعالیتانجام  مستلزمی این موضوع . مطالعهاستآرزوی والایی و 

ها، ها و یادبود شورشنامهزندگی یپژوهش درباره. استشناختی و جامعه نگارانهقوم

رای ارزشمند ب ، منابعیآلترناتیوهای رسانه یعدیدهشکال اَ قالب ها درها و انقلابطغیان

 . شوندمحسوب میا هردیابی نقش و مبارزات زنان در این جنبش

های کشورهای عربی جمعی در خیزش صورتهای اخیر زنان فعالانه و به در دهه

در تونس آغاز شد و در سراسر  2919هایی که در دسامبر اند؛ خیزششرکت کرده

رهبران و فعالان فضای مجازی دهندگان، سازمان در نقش منطقه گسترش یافت. زنان

ی زنان که خواستار یافتههای سازماناعضای جنبش یگاهاز جا. اکثر زنان ظاهر شدند

ها، نکردند. آن شرکتبرچیدن روابط جنسیتی مردسالارانه بودند، در این اعتراضات 

دموکراسی پارلمانی خواستار این شدند که ها آن« دوشادوش»همراه با مردان و 

اقتصادی و ساختار طبقاتی -بنابراین به نظام اجتماعی جایگزین دیکتاتوری شود؛

ردی دستاو جامعه اکثریت فقیر اگرچهنخورده باقی ماند. دستتوجهی نشد و در نتیجه 

های مرد و خشونت امنیتی پلیس در معرضها و میادین که در خیابان یزنانامّا  نداشتند،

  متضرر شدند.بیش از سایرین بودند، 

های و لیبی سرنگون شدند و گروه تونس، مصر، یمن یدیکتاتورهاکه  دیری نپایید

ودند، سالاری بای که مدافع شکل دیگری از دیکتاتوری در قالب دینیافتهسازمان کاملاً

 های اصلییکی از کانون ند. چندی نگذشته بود که در مصری کهها شدجایگزین آن
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ده نادیی عمومی برای نظام پارلمانی را کنشگری زنان در خاورمیانه بود، ارتش مطالبه

ن وهای گوناگگروه در رأس دولت قرار داد. در سوریه نیز گرفت و یک دیکتاتور نظامی را

و  ایهای منطقهقدرت های نظامی و سیاسیحمایت مخالف رژیم دیکتاتوری اسد، به

رژیم اسد، نیروهای کرد،  یک سال، کشور به میدان جنگِ کردند. طی تکیهغربی 

ان ی، اسرائیل و ایردعربستان سعوای غربی، چین، روسیه، هبنیادگرایان اسلامی، قدرت

 ل شد. بد

ه شدند ک ترمذهبی یها منجر به حاکمیتهای انقلابی، این قیامدر غیاب سیاست

به  را هاو آزادی اندیشه و انجمن ،های قومی و مذهبیهای کارگری، اقلیتزنان، توده

به خیابان کشورهای عربی  مردمی که در رسیدبه نظر می. دادشدت مورد تهدید قرار 

به و  رانیاانقلاب  یهر دو نمونهایران بودند. در  1090انقلاب بازآفرینی ، در حال آمدند

 ه وینظر ، و همچنین فقدانفقدان آگاهی انقلابی فمینیستی ،«یعرب بهار» اصطلاح

بنیادگرایی و  را برای روابط امپریالیسم سرمایه، امکاناین دهی، سیاست و سازمان

رکوب را س مبارزه برای تغییر انقلابی در منطقه شکلهر  اقتدارگرایی فراهم ساخت که

 . کند

 های پایانییادداشت
نامزد  بود عام را به تصویر کشیدهکه این قتل 2ی رشید بوشاربساخته 1یقانونغیر(: فیلم الجزایری 1)

 شد.  2919سال  ی فیلم کنرین فیلم در جشنوارهبهت

ویژه به(، 2919) 8به کتاب پائولا آلمن 1099ی یک تحلیل اقتصادی عالی از دهه یمطالعه (: برای2)

تحلیل دقیق تاریخی  یمراجعه کنید. برای مطالعه 229-229ی ه، صفح«داری در بحرانسرمایه»فصل 

 ( مراجعه کنید. 2992) 2در مورد همین دوره با تمرکز بر خاورمیانه، به کتاب زاکاری لاکمن

                                                      
1 Outside the Law 

2 Rachid Bouchareb 

 است.اهل فرانسه  تبار یریالجزا یکنندههیو ته ( کارگردان1038متولد بوشارب ) دیرش
3 Paula Allman  (1944-2011) 

4 Zachary Lockman 

 است. ورکیویدر دانشگاه ن خیو تار یو اسلام انهیاستاد مطالعات خاورم (1032)متولد  لاکمن یارزاک
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ثبت « 1839خیزش زنان ایران در اسفند »دو جلدی به نام  یدر کتاب ،ی اول انقلابی هفته(: تجربه8)

را  1090مارس  1راهپیمایی روز زن در  شده که در آن ناصر مهاجر و مهناز متین پنج روز منتهی به

لد و ج حال اتفاق افتادن بود متمرکز است در روز آنچهبهر بازسازی روزب لاند. جلد اومستندسازی کرده

ه . با تعاونی فمینیستی فرانسه کپردازدمی به آنچه در جریان بود المللی نسبتهای بینواکنش به دوم

 مارس را مستند کرده بود، برای این دو جلد نیز مصاحبه شد.  1راهپیمایی 

 École des) 2«مطالعات علوم اجتماعیی عالی مدرسه»رای دانشجوی دکت 1،(: فاطمه کریمی2)

Hautes Études en Sciences Socialesی ی خود را دربارهگری است که رساله( اولین پژوهش

 زنان کرد در کومله نوشته است. 
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