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ﺑﮫ ﺳﻨﮕﺴﺎر و اﻋﺪام ﺧﺎﺗﻤﮫ دھﯿﺪ!
ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﺧﺎﺗﻤﮫ دھﯿﺪ!
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ﺳﻬﻴﻼ ﻗﺪﻳﺮی

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻫﻮﻟﯽ

ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎرزﻩ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ روزﻣﺮﻩ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن اﻳﺴﺘﺎدﻩ اﻳﻢ!
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ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ زﻧﺎن

ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎرزﻩ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ روزﻣﺮﻩ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن اﻳﺴﺘﺎدﻩ اﻳﻢ!
ﺳﺎﻟﯽ دﯾﮕر ﭘر از ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن در ﻋرﺻﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﭘری ﺷد!
ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ژﯾﺎن زن  ٢١ﺳﺎﻟﮫ اھل ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق ﺑﮫ "ﺟرم" طﻼق ﺑﮫ دﺳت ﭘدرش درﺳوﺋد ﮐﺷﺗﮫ ﺷد!
ﺷﮭﻼ ﺟﺎھد ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﭼوﺑﮫ دار ﺳﭘرده ﺧواھد ﺷد!
ﺣﮑم ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺳﮑﯾﻧﮫ ﻣﺣﻣدی آﺷﺗﯾﺎﻧﯽ ﭘس از اﻋﺗراﺿﺎت ﮔﺳﺗرده ﺑﯾن ااﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ اﻋدام ﺑﺎ طﻧﺎب دار ﺗﺑدﯾل ﺷد!
طﺑق ﮔزارش رﺳﯾده  ٣٢ﻧﻔر از زﻧﺎن زﻧدان اوﯾن در اﯾران در اﻧﺗظﺎر اﺟرای ﺣﮑم اﻋدام ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد!
ھزاران ھزار زن ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻗﺗل ھﺎی ﻧﺎﻣوﺳﯽ در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد!
 ٩ﻣﯾﻠﯾون زن ﺗن ﻓروش در ھﻧد وﺟود دارد ﮐﮫ ﻋده ﮐﺛﯾری از آن ھﺎ از ﺑﻧﮕﻼدش و ﻧﭘﺎل دزدﯾده و ﯾﺎ ﺧرﯾد ﺷده اﻧد!
 ٣ﻣﯾﻠﯾون زن ھر ﺳﺎل در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺟزو ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧﺷوﻧت ھﺳﺗﻧد !
ھر ﺳﺎﻟﮫ ﺑﯾش از  ٨٠درﺻد زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣورد ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد!
در ھر دو دﻗﯾﻘﮫ زﻧﯽ در آﻣرﯾﮑﺎ ﻣورد ﺗﺟﺎوز و ﯾﺎ آزار ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد!
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﮔذﺷﺗﮫ در ﻛﻧﮕو ﻣردان ﻣﺳﻠﺢ در ﻋرض دو ﻣﺎه ﺑﮫ  ٣٠٠زن ﺗﺟﺎوز ﮐردﻧد!
ھزاران زن ﻣﺎھﺎﻧﮫ در اﯾران ﺑﺧﺎطر "ﺑدﺣﺟﺎﺑﻲ" ﻣورد آزار و اذﯾت ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد!
در ﻓﻧﻼﻧد دوﻣﯾن ﻋﺎﻣل ﻣرگ زﻧﺎن ،ﺧﺷوﻧﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺳوی ھﻣﺳر و ﯾﺎ دوﺳت ﭘﺳر آﻧﮭﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود!
ﺗﺟﺎرت زﻧﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺗﺟﺎرت ھﺎی ﭼﻧد ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻری ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده اﺳت .ﻓﻘط در ﻟﻧدن ھر ھﻔﺗﮫ ھﺷﺗﺎد ھزار ﻣرد،
ﺳﮑس و ﺧدﻣﺎت ﺳﮑﺳﯽ ﻣﯽ ﺧرﻧد ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺣدود  ٢٠٠ﻣﯾﻠﯾون ﭘوﻧد ﻋﺎﯾد ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮐﻧد! و....
ھر ﻣورد ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن آﺋﯾﻧﮫ ای از ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ ھﻣﮫ زﻧﺎن در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن اﺳت .اﮐﺛرﯾت زﻧﺎن ھر روزه ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﮔوﻧﺎﮔون ﺣﮑم ﺧﺷوﻧت و
ﻓرودﺳﺗﯽ و ﺳرﮐوب ﺧود را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ ﺑرای ﻓرار از ﻓﻘر ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن ﺗن ﻓروﺷﯽ در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﻧوع دﯾﮕری از ﺗن
ﻓروﺷﯽ داﺋﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺗن دادن ﺑﮫ ازدواج ﺑﺎ ﻣردی ﭼﻧد ﺑراﺑر ﺳن ﺧود ﻣﯽ ﺷود .زﻧﯽ رﻧﺞ ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ را در ﻧداﺷﺗن ﺣق ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻓرزﻧداﻧش ﻣﯽ
ﭼﺷد .زن دﯾﮕری ﺑﺧﺎطر ﻋﺷق ورزﯾدن ﺑﮫ ﻣردی ﮐﮫ دوﺳت دارد ،ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻣﯽ ﺷود .زﻧﯽ دﯾﮕر از ﺗرس ﺗﺟﺎوز اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﻔس ﺧود را ﺑرای ﺑﯾرون
آﻣدن از ﺧﺎﻧﮫ از دﺳت ﻣﯽ دھد .اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن ﺗﺎوان زن ﺑودن ﺧود را ﭘس ﻣﯽ دھﻧد.
ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﻣدرن و ﯾﺎ ﺳﻧﺗﯽ؛ ﺑﺷﻛل ﻋرﯾﺎن و ﯾﺎ ﭘوﺷﯾده؛ ﺗوﺳط ﺧﺎﻧواده؛ اﺟﺗﻣﺎع ﯾﺎ دوﻟت روزاﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺎ در ﮐﻧﺎر ﻣﺑﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣت ھﻣﮫ اﯾن زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺧﺷوﻧت روزﻣره در ھر ﻧﻘطﮫ از ﺟﮭﺎن اﯾﺳﺗﺎده اﯾم! زﺑﺎن ﻣﺷﺗرک ﻣﺎ ﻧﺎﻟﮫ ھﺎی دردی اﺳت ﮐﮫ
ﻓرﯾﺎدش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﮕوﯾﯾم ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن ﻣرزی را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد.
ﻣﺎ زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ در ﮐﻧﺎر ﺧواھران ﻋراﻗﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ  ،آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ و اروﭘﺎﺋﯽ و ...ﻗرار دارﯾم و ﻣﺻﻣﻣﯾم ﻛﮫ ﺑﺎ ھم در دﻓﺎع از ﺣﻘوق زﻧﺎن
و در ﻣﺑﺎرزه ﺿد ﺧﺷوﻧت دوﻟﺗﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﺎرش ﺧود ﺗﺎ ﭘﯾروزی و رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن از ھر ﮔوﻧﮫ ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر اداﻣﮫ دھﯾم.
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺧﺷوﻧﺗﯽ ﮐﮫ روزاﻧﮫ در ﭘﮭﻧﮫ اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﮫ طور ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود را ؛ ﻧﻣﯽ ﺗوان در ﭼﺎرﭼوب اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ دوﻟﺗﮭﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرد.
"راه ﺣل" ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،ﺧﺎﻧﮕﯽ و دوﻟﺗﻲ؛ از ﺑﯾن رای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس و ﭘﺎرﻟﻣﺎن اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺧود ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
ﺧﺷوﻧت زای ﺟﮭﺎﻧﯽ ای ﻣﺎﻧﻧد ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون را ﺗدوﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﯾرون ﻧﻣﯽ آﯾد.
ﻋﺑﺎرت ﺗﮭﯽ ﺷده "ﺑراﺑری زن و ﻣرد" ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﺑرای اﺟراﯾش وﺟود ﻧدارد؛ ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ای را ﮐﮫ زﻧﺎن روزاﻧﮫ در ﺧﺎﻧﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن و
ﻣﺣل ﮐﺎر و زﻧدان ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ ﻣﺣو ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن اﺑزار ﻣﺑﺎرزه ﻣﺎ زﻧﺎن؛ دﻧﺑﺎل ﮐردن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻧرم ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﯾزه دادن ﺑﮫ ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ ﻗﻠﻣﺷﺎن ﺑﮫ ﺗطﮭﯾر و ﯾﺎ دﻓﺎع
از ﺟﻣﮭوری زن ﺳﺗﯾز اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺷﻐوﻟﻧد ،ﻧﯾﺳت.
اﺑزار ﻣﺑﺎرزه و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﺎ اﺗﺣﺎد رزﻣﻧده ﻣﺎ زﻧﺎن در ھر ﻧﻘطﮫ از ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ آﮔﺎھﯽ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ھر ﻧوع ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ و دوﻟﺗﯽ
ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﭘﯾﻛﺎر ﻣﺎ زﻧﺎن اﺳت ﻛﮫ ﺿﺎﻣن رھﺎﯾﯽ ﻣﺎن از ﻗﯾد ھر ﮔوﻧﮫ ﺧﺷوﻧت ﻣﯽ ﺷود.
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ﺻﻔﺣﮫ ٣

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٢

ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ از ھﺸﺘﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺗﺷﮑل زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس در روزھﺎی  ٦ ،٥و
 ٧ﻧواﻣﯾر ﺑﺎ ﺣﺿور اﻋﺿﺎ و دوﺳﺗداران آن و ﺑرﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش
زﻧﺎن در ﻣﺣﯾطﯽ ﮔرم و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑرﮔزار ﺷد.
ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﭘﯾﺎﻣﯽ از طرف ھﯾﺋت ﻣﺳﺋوﻟﯾن و اﻧﺗﺧﺎب
ھﯾﺋت رﺋﯾﺳﮫ آﻏﺎز ﺷد .ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺿﻣن ﻣﻌرﻓﯽ ﺧود ﻣﺧﺗﺻرا در
ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﭘﯾﺷﺑرد وظﺎﯾف ﺷﺎن ﺻﺣﺑت ﮐردﻧد .ﺳﭘس ﺗﮏ ﺗﮏ
ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺣﺎﺿر در ﺟﻠﺳﮫ ،ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﺧود و ﺣﯾطﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﺎن
ﭘرداﺧﺗﻧد.
طﺑق روال ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﻗﺑل از ﺑرﮔزاری ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺑوﻟﺗن داﺧﻠﯽ
ﻧﺎظر ﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت دو ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑرﺧﯽ ﺟﻣﻌﺑﻧدی ھﺎ در اﺧﺗﯾﺎر
اﻋﺿﺎ و ھم ﭼﻧﯾن ﺑرﺧﯽ از ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
ﭘس از ﺗﺻوﯾب دﺳﺗور ﺟﻠﺳﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗوﺳط ﺣﺎﺿرﯾن و ھم
ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻌﻔﺎی ھﯾﺋت ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺳﺎﺑق ،ﺟﻣﻌﺑﻧدی اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ھﯾﺋت
ﻣﺳﺋوﻟﯾن از آن ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣورد ﺑﺣث و ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت.
ھدف ھﻣﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻣﻌﺑﻧدی ﺻﺣﯾﺢ و ھﻣﮫ
ﺟﺎﻧﺑﮫ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی دو ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﻣﻧﺳﺟم و ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ
اھداف ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس ﺑرای ﮔﺎﻣﮭﺎی آﺗﯽ طراﺣﯽ ﮐﻧﻧد،
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺿﻣن ﺗﺎﮐﯾد ﺑر دﺳﺗﺎوردھﺎ و ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻣﺑود ھﺎ و ﻧﻘﺎط
ﺿﻌف ﺑﺗواﻧد ﺗداوم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﺷﮑل زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس را ﺗﺿﻣﯾن
ﮐﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺑﺎﺣث ﺟﻠﺳﺎت روز اول و دوم ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ،
ﺑررﺳﯽ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﻧﻘش زﻧﺎن در اﯾن
ﻣﺑﺎرزات ﺑود .ھم ﭼﻧﯾن در ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺣث ﺷد ﮐﮫ ﺣﺿور ﺑﺧﺷﯽ از
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺣت ﻧﺎم "ﺳﺑز" در ﺟﻧﺑش آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ
ﻣردم ﯾﮑﯽ از ﺿﻌف ھﺎی ﺟدی اﯾن ﺟﻧﺑش ﺑود .ﺗداﺧل ﺻف دوﺳت
و دﺷﻣن در واﻗﻊ اﻧﻌﮑﺎس دو ﺗﺿﺎد از دو ﺟﻧس ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑود.
ﯾﮑﯽ ﺗﺿﺎد درون ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﮕری ﺗﺿﺎد
ﻣردم ﺑﺎ ﮐل اﯾن ﻧظﺎم ﺑود و ﺟرﯾﺎن »ﺳﺑز« ﺗﻼش داﺷت ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺑﺎ ﮐل ﻧظﺎم را ﺑﮫ دﻧﺑﺎﻟﭼﮫ ﺗﺿﺎدھﺎی دروﻧﯽ ﺧود ﺗﺑدﯾل
ﮐﻧﻧد و از اﯾن طرﯾق ﻧﮫ ﻓﻘط ﮐل اﯾن ﺟﻧﺑش را ﻣﮭﺎر ﮐﻧﻧد ﺑﻠﮑﮫ
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم را ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای ﻧﺟﺎت ﻧظﺎم
ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد.
از دﯾﮕر ﻣﺑﺎﺣث اﯾن ﺑﺧش ﺑررﺳﯽ ﺻف ﺑﻧدی ھﺎ و ﺗﺣرﮐﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ
و طﺑﻌﺎ ﮔراﯾﺷﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ طﯽ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﭘس از
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻣﺷﺎھده ﺷد .ﯾﮏ ﮔراﯾش ﺷﺎﻣل زﻧﺎن
اﺻﻼح طﻠب ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻏﯾر ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺳطﺢ
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و ﻣﺑﺎرزات ﻣردم را در ﭼﺎرﭼوب"رای ﻣن ﮐو" و ﻣﺳﺋﻠﮫ
"اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت" ﮐﮫ ﺗوﺳط رھﺑران آﺷﮑﺎر و ﭘﻧﮭﺎن ﺟرﯾﺎن "ﺳﺑز" در ﺑﯾن
ﻣردم اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯾﺷد ،ﻣﺣﺻور ﮐﻧد .ﮔراﯾش دﯾﮕر ﻓﻌﺎﻟﯾن زﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﺳﻌﯽ و ﮐوﺷش ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺧﻼف ﺟرﯾﺎن ﺧودﺑﺧودی ﺟﻧﺑش ﺣرﮐت
ﮐﻧﻧد .و ﺑﮫ ﻣردم و ﺑﺧﺻوص ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد اﻧرژی و
ﻣﺑﺎرزه و ﻓداﮐﺎری ﺷﺎن ذﺧﯾره رﻗﺎﺑﺗﮭﺎی دروﻧﯽ دو ﺟﻧﺎح درون
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺷود .و اﯾﻧﮑﮫ زﻧﺎن اﯾران ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ در ﺻف
ﻣﻘدم ﻣﺑﺎرزات ﻣردﻣﯽ ﺑوده اﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد و ﻧﺷﺎن داده اﻧد ﮐﮫ
ﺟﺳﺎرت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ دﻓن اﯾن ﻧظﺎم زن ﺳﺗﯾز را دارﻧد .در ﺟﻠﺳﮫ ﺑرﺧﯽ
زﻧﺎن ﺗﺎﮐﯾد ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺧﻼف ﺟرﯾﺎن رﻓﺗن از طرﯾق طرح اﻓق و
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻓرای آﻧﭼﮫ ﻣوﺟود اﺳت ،از طرﯾق ﺗﻼش ﺑرای ﭼرﺧش
ﻣﺑﺎررزات ﺧودﺑﺧودی ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺷرط ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﺳب
ﭘﯾروزی و ﻣوﻓﻘﯾت ﺑرای ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ ﻣردم
در ﺟﻧﺑش ﺧودﺑﺧودی اﯾن ﺗﻣﺎﯾل را دارﻧد ﮐﮫ راه ﺣل را در ھﻣﺎن

ﭼﺎرﭼوب ﻣوﺟود ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺟرﯾﺎﻧﺎت و ﮔراﯾﺷﺎت
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻧظم ﻣوﺟود ھﺳﺗﻧد و در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ رﻗﺎﺑت
ھﺎﯾﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﺎن طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺣﺎد ﺷده و ﻣوﺟب دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی
طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﮫ اﺻططﻼح ﭼﮭره
"ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن" ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ و ﺣﺗﯽ ﻣﺧﺎﻟف ﺑرﺧﯽ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺑﺧش
ھﺎﯾﯽ از ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺟﻧﺑش ھﺎی
ﺧودﺑﺧودی و در ﺷراﯾط ﻧﺑود آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺑﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از
ﻣردم را ﺑﮫ زﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﻋﻠم و ﮐﺗل ﺧود ﺑﮑﺷﻧد.
ﻣﺎ در طﯽ ﻣﺑﺎرزات ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﺎھد دﻧﺑﺎﻟﮫ روی ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯾن
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾن زﻧﺎن از ﺟرﯾﺎن "ﺳﺑز"ﺑودﯾم .ﺑﺳﯾﺎری از
اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾن ھﯾﺟﺎن زده دﯾﮕران را ﻧﯾز دﻋوت ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از "ﻣﺑﺎرزات
ﻣردم" ﻣﯽ ﮐردﻧد و اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻧظورﺷﺎن از ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺣﻣﺎﯾت از
ﺟرﯾﺎن ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ ﺑود .آﻧﺎن اﺳﺗدﻻل ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ "اﻻن ﻣﺎ
رژﯾم ﻧﻣﯽ رﺳد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ ﻣوﺳوی و
زورﻣﺎن ﺑﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﮐل اﯾن ِ
ﮐروﺑﯽ وﺣدت ﮐﻧﯾم ﺑرای زدن اﺣﻣدی ﻧژاد" .ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ "زھرا
رھﻧورد در رھﺑری ﺳﺑز ﻗرار دارد و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن را ﺣل
ﮐﻧد ".و ...در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن دﻧﺑﺎﻟﮫ روی و ﺳر ﻓرود آوردن در ﺑراﺑر
ﻋﻘب اﻓﺗﺎده ﺗرﯾن و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗرﯾن ﻧظرات ،ﻣﺎ و ﺗﻌدادی از ﺗﺷﮑﻼت
و اﺣزاب ﻣﺑﺎرز ﻗرار داﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺧﺎﻟف اﯾن ﻧظرﯾﺎت
ﻋواﻣﻔرﯾﺑﺎﻧﮫ ﺑودﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺧﻼف ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎده ﺑود
ﻧﯾزﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐردﯾم.
ﺑررﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺷﮑل زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯾﺎن طوﻻﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ
رژﯾم زن ﺳﺗﯾز ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣظﺎھر ﮔوﻧﺎﮔون ﺳرﮐوب و ﺳﺗم
ﺑر زﻧﺎن در اﯾن ﻧظﺎم ﻣﺑﺎرزه ﮐرده ﺑودﯾم ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻧﮫ
ﻓﻘط ﻣﺳﺣور ﺟو ﺣﺎﮐم ﻧﺷدﯾم ﺑﻠﮑﮫ وﻓﺎداری ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم و
ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﮐﺛرﯾت زﻧﺎن ﺗﺿﻣﯾن ﺣرﮐت ﺧﻼف ﺟرﯾﺎن ﻣﺎ ﺷد،
ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﮔر اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎل  ٥٧ﺑﮫ دﻧﺑﺎﻟﮫ
روی از ﺟرﯾﺎن ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺧﻣﯾﻧﯽ ،اﻣروز ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺟرﯾﺎن ارﺗﺟﺎﻋﯽ
ﺳﺑز ﺑروﻧد ،ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺿﻣن ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﻋﺎدﻻﻧﮫ و
ﺣق طﻠﺑﺎﻧﮫ آﻧﺎن ،اﻓﮑﺎر و اﯾده ھﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده درون آﻧﺎن را ﻧﻘد ﮐﻧﯾم
و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر ﺟرﯾﺎﻧﺎت ارﺗﺟﺎﻋﯽ و رﺳواﯾﯽ ﭼون ﺗوده ای ھﺎ،
اﮐﺛرﯾﺗﯽ ھﺎ و ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ ھﺎ را ﮐﮫ ﻧﻘش ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷﺎن ﻓرﯾب ﺗوده ھﺎ
و دﻻﻟﯽ و ﮐﺎرﭼﺎق ﮐﻧﯽ ﺑرای ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗرﯾن و ﻣﺗﺣﺟرﺗرﯾن
ﻧﯾروھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت را اﻓﺷﺎ ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل درھﻣﺎن روزھﺎی
اول ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ،در دوره ای ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی رھﺑران ﺟرﯾﺎن
"ﺳﺑز" ﻣردم را دﻋوت ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑرای "ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ
ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر و ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﮐﻣﺗر" ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﻧد ،ﺗﺷﮑل زﻧﺎن
ھﺷت ﻣﺎرس ﻧﯾز ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎﺋﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد و در آن ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن
اﻣر ﻣﮭم ﭘرداﺧت ﮐﮫ  ":ﺣﻣﺎﯾت واﻗﻌﯽ از ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران ﻧﮫ
ﮔرﻓﺗن ﭘرﭼم ﺳﺑز و ﺳﺑزﯾﻧﮫ ﮐردن ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓرﯾﺎد زدن
ﺧواﺳت ھﺎی آﻧﺎن در ﻓﺿﺎی دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن اﺳت .ﺧواﺳت
ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت ،ﺧواﺳت ﻟﻐو ﻗواﻧﯾن ﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن،
ﺣق ﺗﺷﮑل ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔران و ﺳﺎﯾر اﻗﺷﺎر ﻣردم ،ﻟﻐو ﺳﺎﻧﺳور ،آزادی
ﺑﯾﺎن و اﻧدﯾﺷﮫ ،آزادی ﮐﻠﯾﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ،رﻓﻊ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ از ﻣﻠﯾت
ھﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﻣﺟﺎزات آﻣران وﻋﺎﻣﻼن ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ
ﻣردم اﯾران طﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،از ﻣﺳﯾر ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯾﺳراﺳت ،ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار آن ﺑود و ﻣوﺳوی
ﻧﯾز ﺗﺎ ﯾﮏ دھﮫ ﺑﺎ ﺳرﮐوب ﺧوﻧﯾن ﻣردم ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی آن را ﻣﺳﺗﺣﮑم
ﮐرد ....ﺗدﻓﯾن ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﻓﻘط در ﺧدﻣت رھﺎﯾﯽ
اﮐﺛرﯾت ﻣردم و ﺑﺧﺻوص ﺳﯽ ﻣﯾﻠﯾون زن اﯾراﻧﯽ اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺿرﺑﮫ
ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺑﻧﯾﺎدﮔرای ﻣذھﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن را ﺑرده ﻣﯽ
داﻧﻧد ....ﻣﺎ ﻣردم اﯾران ﺑوﯾژه زﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﺎری ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و

ﺻﻔﺣﮫ ٤
آزادﯾﺧواه ﺟﮭﺎن ،ﻋزم ﮐرده اﯾم ،اﯾن ﺑرﺧﺎﺳﺗﮕﺎن از ﻣوزه ﺗﺎرﯾﺦ را
ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ دان ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻔرﺳﺗﯾم .اﯾن ﮔﺎﻣﯽ ﻣﮭم در ﺟﮭت رھﺎﯾﯽ ﻣردم
اﯾران و ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺟﮭﺎن اﺳت .ھر ﮔﺎم ﭘﯾﺷروی ﻣردم اﯾران
ﺑﺳوی ﺟﺎﻣﻌﮫ ای آزاد ،ﺳﮑوﻻر و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ،ﭘﯾﺷروی ھﻣﮫ
آزادﯾﺧواھﺎن ﺟﮭﺎن ﺑرای ﺗﺣﻘق روﯾﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ دﯾﮕر اﺳت".
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻣﺑﺎﺣث ﺟﻠﺳﮫ ﺳﮫ روزه ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺑررﺳﯽ
اوﺿﺎع و ﺷراﯾطﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺷدﯾد و ﺗداوم ﻣﺑﺎرزات ﻣردم از ﯾﮏ
طر ف و اﻧﺷﻘﺎق ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣرﺗﺟﻌﯾن ﺣﺎﮐم ﺑر ﺳر ﭼﮕوﻧﮫ ﺣﻔظ
ﮐردن رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از طرف دﯾﮕر ﺑوﺟود آﻣده ،ھﻣﮫ
ﻧﯾروھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ را وادار ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﻓق ﺧود را روﺷن ﺗر و
ﺻرﯾﺢ ﺗر ﭘﯾش ﮔذارﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﮔراﯾﺷﺎت ﮔوﻧﺎﮔون
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻧﯾز ﺗﻼش دارﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ
اھداﻓﺷﺎن ﻓرﻣوﻟﮫ ﺗر و روﺷن ﺗر ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد .اﮔر ﺗﺎ دﯾروز ﮔراﯾش
اﺻﻼح طﻠب ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑر اﯾن ﺑﺎور ﺑود ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻧﯾﺳت ،در اﯾن دوره ﺑر اﺳﺎس ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود از اﯾن
ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ زﻧﺎن ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺎﺋل ﮐﻼن و اﺳﺗراﺗژی ﺧود را
ﭘﯾش ﮔذارﻧد .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ھﻣﮫ و از آن ﺟﻣﻠﮫ ﮔراﯾﺷﺎت ﮔوﻧﺎﮔون
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻧﯾز ﺑﻧﺎ ﺑر ﺷراﯾط و اوﺿﺎع ،ھر ﯾﮏ ﺑﻧﺎﺑر ﺟﺎﯾﮕﺎه و
ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه و اھداف ﮐوﺗﺎه ﻣدت و دراز ﻣدت ﺧود ،ﻧظراﺗﺷﺎن را در
ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺑدﻧﺑﺎل ﭼﮫ ﻧوع ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺎ ﭼﮫ ﻣﺧﺗﺻﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﯾﺎن
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
در ﭘرﺗو اﯾن ﺑﺣث ،ﻣوﺿوﻋﺎت ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ در ﻣورد اھداف و
اﺳﺗراﺗژی ﺑﺧش رادﯾﮑﺎل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻣورد ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕوی ﺟﻣﻊ
ﻗرار ﮔرﻓت .ﺟﻣﻊ ﺣﺎﺿر در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑر اﯾن ﺟﻣﻌﺑﻧدی ﻣﮭم
ﺗﺎﮐﯾد ﮐردﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺗﺎ ﻗﺑل از ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾر ﻣﻌﯾﺎر ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
ﺟﻣﮭوری زن ﺳﺗﯾز اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﻧوان اوﻟﯾن ﮔﺎم در راه رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن
ﺑرای ﺳﻧﺟش ﮔراﯾﺷﺎت ﮔوﻧﺎﮔون درون ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﭘﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ
ﻣﯾﺷد ،اﻣروز دﯾﮕر اﯾن ﻣﻌﯾﺎر ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن
ﻣرز ﺗﻣﺎﯾز ،ﭘﯾش ﮔذاﺷﺗن ﻣﺧﺗﺻﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧوﯾن و اﻧﻘﻼﺑﯽ آﯾﻧده در
ﻣورد ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن ،در ﺗﺷﺧﯾص دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣﻧﺎن ﺟﻧﺑش
رھﺎﯾﯽ و آزادی زﻧﺎن ،ﻣﻌﯾﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای اﺳت .ﺑﺣث دﯾﮕر در
ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺑود .ﭘس از ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل
ﻣﺑﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣت زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،در ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾرﻧﯾز
ﺣرﮐت ﺟﺳوراﻧﮫ زﻧﺎن ﭘﯾﺷرو و ﺷورﺷﮕر ﺑﺎ ﺑرداﺷﺗن ﺣﺟﺎب ﻧﺷﺎن
دادﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری طﯽ ﺑﯾش از ﺳﮫ دھﮫ
ﯾﮑﯽ از ﺟدی ﺗرﯾن ﻣﺑﺎرزات آﻧﺎن اﺳت و اﯾﻧﮑﮫ اﮐﺛرﯾت زﻧﺎن
ﻋﻠﯾرﻏم ﺳرﮐوب ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ وﯾژه ﮐﻧﺗرل
ﺣﺟﺎب ،ﺗن ﺑﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻧداده اﻧد و ﺑر ﺳر اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺣث
ﺷد ﮐﮫ اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳرﮐوب زﻧﺎن در اﯾران
ﺑﭘردازﯾم؛ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺣﺟﺎب در ﻣرﮐز آن ﻗرار دارد .ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺟﺎب ﺗﻧﮭﺎ
ﯾﮏ ﭘوﺷش ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ای ﺑرﺟﺳﺗﮫ از ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻗدرت در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت و ﺑرای ﺗﻘوﯾت اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻗدرت
)ﻓرودﺳﺗﯽ و ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﮫ و اﺟﺗﻣﺎع ( و ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﺑﯽ
ﺣﻘوﻗﯽ اﮐﺛرﯾت ﻣردم اﯾران ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت از
ﺑدو ﻗدرت ﮔﯾری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﯽ ﺣﺟﺎﺑﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﺣﮑوﻣﺗﯾﺎن ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت.
طﯽ ﺳﮫ دھﮫ ﺑوﯾژه دھﮫ اول ،ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺣﺟم ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎی ﺳران
ﺣﮑوﻣت و زﻧﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ ھم ﭼون ﻣطﮭری ،زھرا رھﻧورد و ...در
ﺑﺎره "ﻓواﯾد" ﺣﺟﺎب و ﻧﻘش آن در ﺣﻔظ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑوده
اﺳت .ھم ﭼﻧﯾن ﺗﺎﮐﯾد ﺷد ﮐﮫ ﺣﺟﺎب ﭼﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل اﺟﺑﺎری آن و ﭼﮫ ﺑﮫ
ﺷﮑل داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﻣﻔﮭوم و ﻧﻘش ﻣﻌﯾن ﺧود را داراﺳت و داوطﻠب و
ﻏﯾر داوطﻠب ﺑودن اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﺟﺎب در ﻧﻘش اﯾدﺋو ﻟوژﯾﮏ و
ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﺳﻣﺑل ﻓرودﺳﺗﯽ و اﺳﺎرت زن ﺗﻐﯾﯾری اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽ

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٢
ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﯾوه ﺑرﺧورد ﺑﮫ آن را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﻧﺎﺑر ﺟﺎﯾﮕﺎه و اھﻣﯾت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن
ﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ،در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷد ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ  ٨ﻣﺎرس  ٢٠١١روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن
ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺟﺎب اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﺑد و از ھم اﮐﻧون ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺗﺷﮑل زﻧﺎن
ھﺷت ﻣﺎرس ﮐﺎرزاری را ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد اﯾن اﻣر در ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣوﺿوع ﻣورد ﺑﺣث دﯾﮕر در ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺑررﺳﯽ ﻣوﻗﻌﯾت
ﮐﻧوﻧﯽ زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘس از اﺷﻐﺎل ﺗوﺳط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ و ﺷرﮐﺎ ﺑود .در اﯾن ﺑررﺳﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﺷد ،اﮔر زﻧﺎن ﻗﺑل از
اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﯾر ﻧﯾروﯾﯽ ﻣﺗﺣﺟر و ﺟﮭﻧﻣﯽ طﺎﻟﺑﺎن ﺑودﻧد ،اﯾﻧﮏ
ﻧﯾروھﺎی ﻣرﺗﺟﻊ رﻧﮕﺎرﻧﮓ دﯾﮕری ﺑر آن اﺿﺎﻓﮫ ﺷده و ﺑر ﺳﺗم و
رﻧﺞ زﻧﺎن ﻧﯾز اﻓزوده اﻧد.ھم ﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺷﺎره ﺷد ﮐﮫ
ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﺗﻌداد اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر زﻧﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺳوژه ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻧﺷرﯾﺎت و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻏرب ھﺳﺗﻧد
ﺑﯾﺎن ﮐرد .زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻼوه ﺑر ﺗﺣﻣل ﺳﺗم ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و ﺳﻧت ھﺎی ﺣﺎﮐم درﺟﺎﻣﻌﮫ و ھم ﭼﻧﯾن ﺳﺗم ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی ﺷده از ﺟﺎﻧب ﺣﺎﮐﻣﯾن در ﻗدرت و اﭘوزﯾﺳﯾون ﻣﺳﻠﺣﯽ ﮐﮫ
ﺑﺻورت ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﺟﺑورﻧد ﮐﮫ ﺗﺎوان ﺑﺳﯾﺎری
از ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﯾز ﺑﭘردازﻧد.
اﮔر ﺑرای اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣرﯾﮑﺎ و ﺷرﮐﺎ از اﯾن ﺣرف زدﻧد ﮐﮫ
ھدف اﯾن ﺟﻧﮓ ﺳﻠب ﻗدرت از طﺎﻟﺑﺎن اﺳت ،اﻣروزه طرح ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ
ﻣﯾﺎن ارﺗﺷﮭﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن طﺎﻟﺑﺎن ﭘﯾش
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .روﺷن اﺳت ﮐﮫ دوﻟت دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ﮐرزای ﮐﮫ در
ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر ﺳرﮐﺎر آﻣده آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد و ﻣﯽ
ﺧواھد ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﻋرﺿﮫ ﮐﻧد ،ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر
در ﻣورد ﺣﻘوق زﻧﺎن اﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﻗواﻧﯾن ﺷرﻋﯽ و زن
ﺳﺗﯾزاﻧﮫ ،ﺳﻧت و اﻓﮑﺎر ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و ﭘوﺳﯾده را ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺷدت
ﺑﺧﺷﻧد.
دراﯾن ﻣﯾﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر در اﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﺑر اﯾن اﺻل درﺳت
ﭘﺎﻓﺷﺎری ﺷد ﮐﮫ ﺑدون ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﺷﻐﺎل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺑدون
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری زن ﺳﺗﯾز اﺳﻼﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑدون ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی واﭘﺳﮕرای ﻣذھﺑﯽ ،ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻧن و اﻓﮑﺎر ﭘوﺳﯾده و زن
ﺳﺗﯾز ،ﻋﻠﯾﮫ ﻗواﻧﯾن و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺿد زن ،ﮔﺎم ﮔذاﺷﺗن در ﺟﺎده ﺑراﺑری
واﻗﻌﯽ زﻧﺎن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.
درآﺧرﯾن روز ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻗطﻊ ﻧﺎﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ
وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ زﻧﺎن در اﯾران ،ﮔراﯾﺷﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و
اھداف و اﺳﺗراﺗژﯾﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون و وظﺎﯾف ﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از زﻧﺎن
رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ درون ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﺎ اﮐﺛرﯾت آرا ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب
رﺳﯾد .ﯾﮑﯽ از وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ اﻣﺳﺎل ﺣﺿور ﺳﮫ ﻧﺳل از
زﻧﺎن ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری را زﻧﺎن ﺟوان ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد ،ﺑود .زﻧﺎﻧﯽ
از ﻧﺳل ﻗﺑل ﺑﺎ ﮐوﻟﮫ ﺑﺎری از ﺗﺟﺎرب ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ھﻣراه ﺑﺎ زﻧﺎن ﺟواﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺣﻘق ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺧود ﺟﺳﺎرت داﺷﺗﮫ و در ﺗﻼش
و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای دﺳت ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻋﺎری از ھرﮔوﻧﮫ ﺳﺗم و
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺟدی و ﻣﺻﻣم ھﺳﺗﻧد .ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب
ھﯾﺋت ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺟدﯾد ،ﮐﺎر ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧد.
ھﺷﺗﻣﯾن ﻧﺷﺳت ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس در روز ٧ﻧواﻣﺑر
ﺑﺎ اﻣﯾد ﺑﮫ ﺗﻼﺷﮭﺎی ﭘﯾﮕﯾراﻧﮫ ﺗر و ﺟدی ﺗر ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﻣﺎن
در ﻗﺑﺎل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ،در ﻓﺿﺎﺋﯽ ﮔرم و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد و
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺳطﺣﯽ ﺑﺎﻻﺗر از اﺗﺣﺎد و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ،ﺑﺎر دﯾﮕر در
راه ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ھر ﺷﮑﻠﯽ از ﻣردﺳﺎﻻری در ﺳراﺳر دﻧﯾﺎ ،ﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﺟدﯾد ﻋﮭد ﮐردﻧد■ .

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٢

ﺻﻔﺣﮫ ٥

اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮔﻠﮭﺎﯾﯽ ﭼون ﺷﯾرﯾن ،ﺗراﻧﮫ ،ﻧدا ،ﻓرزاد ،ﻛﯾﺎﻧوش و ﺳﮭراب از ﮔﻠزار ﻣﺑﺎرزات ﺗوده ھﺎی ﺑﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫ ﭼﯾده ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺳﻣﺑل ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ظﻠم و اﺳﺗﺑداد،
ﺗﺎرﯾك اﻧدﯾﺷﯽ و ﻋﻘب ﮔراﯾﯽ ﮔردﻧد.
ﻣﺎ اﯾﻧﺑﺎر در ﺷراﯾطﯽ ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﯾم ،ﻛﮫ دوره ای از ﻣﺑﺎرزات ﺷوراﻧﮕﯾز ﻣردم ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را در ﺑر داﺷﺗﮫ اﯾم .ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻛﮫ ﻣردم ﺷﻣﮫ
ای از ﻧﯾروی ﻗدرﺗﻣﻧد ﺧود را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاردﻧد و ﺗﺣﺳﯾن و ﺣﻣﺎﯾت ﻣردم ﺟﮭﺎن را ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﻧد.
ﺑﺎ درود ﺑﮫ ﻣردم ﺟﺳوری ﻛﮫ در ﻣﻘﺎﺑل درﻧدﮔﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺣﻛوﻣت اﺳﺗﺑداد دﯾﻧﯽ را ﺑﮫ ﻣﺻﺎف ﺑﮕﯾرﻧد.
درود ﺑﮫ زﻧﺎن طﻐﯾﺎﻧﮕری ﻛﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ﭘر ﻓروغ ﺧود درﺻف ﻣﻘدم اﯾن ﻣﺑﺎرزات ،روﺷﻧﮕر ﻣﺎرش ﺗوده ھﺎ و اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ﻣﺑﺎرزات در ﺟﻧﮓ ﺑﺎ
اﺳﺗﺑداد و زن ﺳﺗﯾزی ﺑودﻧد.
درود ﺑﮫ ﺟواﻧﺎن ﺷﺟﺎع ﻛﮫ ﺷور و ﺷورﺷﮕری ﺧود را ﯾك ﭘﺎرﭼﮫ ﺑﮫ آﺗش ﺧﺷم و اﻧزﺟﺎر از رژﯾم ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑدل ﻛردﻧد.
ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد ﯾﺎد آﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺟﺎن ﻧﮭﺎدﻧد ﺗﺎ ﻧﮭﺎل ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﯽ را آﺑﯾﺎری ﻛرده و اﯾﺳﺗﺎده ﻧﮕﺎه دارﻧد.
ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد ﯾﺎد آﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺷﻛﻧﺟﮫ و ﺗﺟﺎوز و زﻧدان را ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧرﯾدﻧد ﺗﺎ اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ھﻣرزﻣﺎن ﺧود در ﻣﯾدان ھﺎی دﯾﮕر ﻧﺑرد ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺎ در اﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﺧﺷم و ﻧﻔرت ﺧود از رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻛﮫ ﺿﻌﻔش را در ﺷور وﺷﻌف ﺟواﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ،ﺣﻛوﻣت زن ﺳﺗﯾزی ﻛﮫ ﻣرﮔش را
در ﺷﻛﻔﺗﮕﯽ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ،ﺣﻛوﻣﺗﯽ ﻛﮫ ﺷﺎدی اش ﺑﺎ ﻏم ﻣردم و ﻏﻣش در ﺷﺎدی ﻣردم اﺳت ،اﺑراز ﻣﯽ دارﯾم.
ﺣﻛوﻣﺗﯽ ﻛﮫ از ﻓﺿﺎی ﻣﺳﻣوم و ﺿد ﻣردﻣﯽ ﻧﻔس ﻣﯽ ﻛﺷد .ﺣﻛوﻣﺗﯽ ﻛﮫ ﺑر ﭘرﭼﻣش ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،اﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﺳﺗم ﻣذھﺑﯽ و ﻣﻠﯽ ،اﻋدام و زﻧدان،
ﺷﻛﻧﺟﮫ و ﺗﺟﺎوز ﺣك ﺷده اﺳت.
ﻣردم ﺑﺎ ﻋزم و اراده اﺷﺎن در اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﻧﺷﺎن دادﻧد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ھﯾﺑت ظﺎھری و ﺳﺎﻟﮭﺎ ظﻠم و زور ﻣرﻋوب ﻧﺷدﻧد و ﻣﺑﺎرزان ﻧوﯾن را از دل
ﺧود ﺑﯾرون ﺧواھﻧد داد.
زﻧﺎن ﺑﺎ ﭘرواز ﺧود ﺑر ﻓراز ﻛوه ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،اﺳﺗﺛﻣﺎر ،اﺳﺗﺑداد دﯾﻧﯽ ،ﻧظم ﻛﮭن را ﺑﮫ ﻣﺻﺎف طﻠﺑﯾدﻧد و ﻓﺿﺎی ﻣﺳﻣوم و ﻣﻧﺟﻼﺑﯽ را ﻛﮫ ﻣرﺗﺟﻌﯾن
اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺎﻣﯾﺎﻧﺷﺎن در آن دﺳت و ﭘﺎ ﻣﯽ زﻧﻧد ،ﺑرﻣﻼ ﻛردﻧد.
ﻣردم ﺑﺎ ﺻدای اﻋﺗراض و ﻣﺷت ﮔره ﻛرده ﺧود ،زﻧﺎن ﺑﺎ طﻐﯾﺎن ﺣﯾﺎت ﺑﺧش ﺧود ،ﺟواﻧﺎن ﺑﺎ ﺷورش ﺑرﺣق ﺧود ،ﮐﺎرﮔران ﺑﺎ اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﺧود و
ﺧﻠق ھﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ﺧود ﺑﮫ ﻣرﺗﺟﻌﯾن ﭘﯾﺎم دادﻧد ﻛﮫ زﻣﺎن ﺷﻣﺎ ،ای ﻣرﺗﺟﻌﯾن ،ای ورﺷﻛﺳﺗﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﮫ ﺳر آﻣده اﺳت .ﭘﯾﺎم
دادﻧد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن از آن ﻣردم اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﻣردﻣﻧد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﻛﮫ ﭼﮫ ﺑﺎ ﺷﻛوه و ﺷوراﻧﮕﯾز اﺳت ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻛﮫ ﺗوده ھﺎ ﻣرﺗﺟﻌﯾن را در ﻣﻌرض ﯾﮏ ﻗﺿﺎوت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد.
اﻣﺎ اﻓﺳوس ﻛﮫ اﯾن ھﻣﮫ ﻣﺑﺎرزه و ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺷور و ﺷﻌف ﺗوﺳط ﺳرﻛوب وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺣﺎﻛﻣﯾن ﺗﺎ ﺑﮫ دﻧدان ﻣﺳﻠﺢ از ﯾك طرف و از طرف
دﯾﮕر ﺗوﺳط رھﺑران ﻣرﺗﺟﻊ "ﺳﺑز" ی ﻛﮫ در ﺗﻼش ﺑودﻧد اﯾن ﻣﺑﺎرزات اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ﻣردم و ﺛﻣره آﻧرا را ﯾﻛﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺳرﻗت ﺑرﻧد و ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ رﻧﮓ و رو ﺑﺎﺧﺗﮫ و رﺳواﯾﺷﺎن را از در دﯾﮕری وارد ﮐﻧﻧد ،ﻣوﻗﺗﺎ ﻋﻘب ﻧﺷﺳت.
واﺑﺳﺗﮕﺎن و طرﻓداران اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ در اﯾن ﻣﯾﺎن در ﺗﻼش ﺑودﻧد ﻣﺎھﯾت ﺧوﻧﺧوار و ﭼﭘﺎوﻟﮕراﻧﮫ ﺧود را در ردای دﻣﻛراﺳﯽ و آزادﯾﺧواھﯽ ﺑﭘوﺷﺎﻧﻧد.
و ﺳﯾﺳﺗم اﺳﺗﺛﻣﺎر و اﺳﺗﻌﻣﺎر را در ﻗﺎﻟﺑﯽ دﯾﮕر ﺑﺎ و ﯾﺎ ﺑدون ﻧﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑر ﻣردم ﺗﺣﻣﯾل ﻛﻧﻧد.
در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺣﻛوﻣت ظﻠم و اﺳﺗﺑداد دﯾﻧﯽ ،ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری زن ﺳﺗﯾز اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺗم وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ای ﻛﮫ ﺑر آﻧﮭﺎ روا رﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ طﻐﯾﺎن ﺑر
ﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد ،ﻛﺳﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎم ھم وﻏم ﺧود را ﺑﻛﺎر ﻣﯽ ﺑرﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﺎ اﻧﺣﻼل ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ ی زﻧﺎن و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن آن ،اﯾن ﺟﻧﺑش را ﯾﺎ
ﺑﻛﻠﯽ ﻣﻧﺣل ﻛﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ذﺧﯾره اﺧﺗﻼﻓﺎت دروﻧﯽ ﺣﻛوﻣت اﺳﻼﻣﯽ و زاﺋده اﯾن و ﯾﺎ آن ﺟﻧﺎح ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑدل ﻛﻧﻧد.
اﻣﺎ طﻐﯾﺎن زﻧﺎن ﺑرای اﯾن ﻧﺑود ﻛﮫ زﻣﯾﻧﮫ اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺟﻧﺎﺣﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﺎﺣﯽ دﯾﮕر از رژﯾم زن ﺳﺗﯾز ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را اﯾﺟﺎد ﻛﻧد ،ﺷورش ﺟواﻧﺎن ﺑرای
رﻧﮓ و روﻏن ﻛﺎری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺑود .ﺗﺣﻣل ﺷﻛﻧﺟﮫ و ﺗﺟﺎوز و زﻧدان ﺑرای اﯾن ﻧﺑود ﺗﺎ ﺷﻛﻧﺟﮫ ﮔری ﺟﺎی ﺷﻛﻧﺟﮫ ﮔر دﯾﮕری را ﺑﮕﯾرد و ﯾﺎ
ﺳﺗم ﮔری ﺟﺎی ﺳﺗم ﮔر دﯾﮕری ﺑﻧﺷﯾﻧد.
ﺳﻼﺑت ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ،ﺳﻼﺑت ﺷورش زﻧﺎن ،ﺳﻼﺑت ﻋﺻﯾﺎن ﺟواﻧﺎن  ،ﺳﻼﺑت آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای رھﺎﯾﯽ از ﺳﺗم ﻣﻠﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﻣﺑﺎرزه ﮐردﻧد ھرﮔز ﺑﮫ
ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد ﻛﮫ در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ھﻣﮫ ﻓرﯾﺑﻛﺎری و ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔذاﺷﺗن ﺳرﻧوﺷت ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﻣﮭر ﺳﻛوت ﺑر ﻟب ﺑﮕذارﯾم.
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ زﻧﺎن ﺑﺗواﻧﻧد ﺧﺷم ﺧود را ﺑﻌﻧوان ﻧﯾروی ﻗدرﺗﻣﻧدی ﺑرای آزادی و ﺑراﺑری رھﺎ ﺳﺎزﻧد ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ زاﺋده اﯾن ﺟﻧﺎح و آن ﺟﻧﺎح
ﺣﮑوﻣت زن ﺳﺗﯾز ،اﯾن ﻗدرت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﯾﺎ آن ﻗدرت ﻣردﺳﺎﻻر ﺑدل ﻧﺷوﻧد ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر ،ﻧﻘﺷﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﻣﺗﺷﮑل ﺷدن دارﻧد و اﯾﻧﮕوﻧﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھﻣراه ﺑﺎ ﻣردم ،رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾن واﭘﺳﮕرﯾﺎن زن ﺳﺗﯾز را ﺳرﻧﮕون ﺳﺎزﻧد و ﭘﯾﺎم آور ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧوﯾن و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑر
ﺗﺎرﮐش ﻣﺳﺋﻠﮫ رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن ھم ﭼون ﺳﺗﺎره ای ﺑدرﺧﺷد.
ﺑﮫ ﯾﺎد ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺑﺎرزه ﮐردﻧد ﺑﺎ ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ دﺳت زدن ﯾﺎدﺷﺎن را ﮔراﻣﯽ ﻣﯽ دارﯾم.
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ﺻﻔﺣﮫ ٦

ﺑﻪ ﻧﺎم زﻧﺎن ،ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن!
ﻧﻘدی ﺑر ﻧظرات ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی ﺧراﺳﺎﻧﯽ
ﻟﻴﻼ ﭘﺮﻧﻴﺎن
ﺧﯿﺰش ﺗﻮده ای اﺧﯿﺮ و ﻧﻘﺶ رادﯾﮑﺎل زﻧﺎن در آن ﮐﮫ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان
را ﺗﮑﺎن داد ،از اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﮭﻤﯽ را
در ﺑﺮ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﯾﻜﺒﺎره و ﺗﻨﮭﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
زاده ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﻜﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را داﺷﺖ ﻛﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ روی ﻛﺎر
آﻣﺪن رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺧﯿﺰش
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮد ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮ اﻓﮑﺎر و روﻧﺪھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻓﺮاد را ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﮐﺮد .ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
درﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای آﺷﻜﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﻛﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﯽ
ﺗﻔﺎوت از ﻛﻨﺎر آن ھﺎ ﮔﺬﺷﺖ.
از طﺮف دﯾﮕﺮ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﻗﺪرت ﺳﮭﻤﮕﯿﻨﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ .آﻧﺎن ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را از ﻛﻠﯿﮫ ﺳﺘﻢ ھﺎ و آزار و اذﯾﺘﯽ ﻛﮫ طﯽ اﯾﻦ
ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮ آﻧﺎن روا ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﻧﻔﺮت ﺧﻮد را از ﺑﺎﻧﯿﺎن
آن اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺎن ﺑﮫ ﯾﻚ ﻧﻘﻄﮫ رﺟﻮع ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ و
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺧﯿﺰش و ﺑﺨﺼﻮص
راﺑﻄﮫ آن ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن از اھﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﮫ
ﺑﺎﯾﺪ از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﻛﮫ ﺧﻮد را ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ،
ﺗﻼش دارﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ھﺎ و ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﮔﯿﺮی ھﺎی ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻌﻜﻮس و ﺑﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﮫ
ذﺧﯿﺮه ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ زﯾﺮآب آﻧﺮا
ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻧﻈﺮات ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﯾﻜﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ "ﻛﻤﭙﯿﻦ ﯾﻚ ﻣﯿﻠﯿﻮن
اﻣﻀﺎء" و"ھﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن" از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ اﺳﺖ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل از طﺮﻓﺪاران ﭘﺮو ﭘﺎ ﻗﺮص ﺟﻨﺎح "اﺻﻼح طﻠﺐ" ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات وی از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اھﻤﯿﺖ دارد ﻛﮫ اﯾﻦ طﺮز ﺗﻔﮑﺮ
ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺮﺑﯽ را در ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺎزی ﻛﻨﺪ.
ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎﯾﺶ ﺗﻼش داﺷﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن را ﮐﮫ
ﯾﻜﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﯿﺮاھﮫ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ
ﻛﺸﺎﻧﺪ .او در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ از اﯾﻦ ھﻢ ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﮫ و در
ﺻﺪد اﻧﺤﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ و ﻣﺤﺎل
ﺟﻠﻮه دادن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرگ و آرزوھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ھﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﺮاھﮫ ای را
ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .او در ﺗﻼش اﺳﺖ ﻛﮫ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن را ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻨﺜﯽ و ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﮫ ﻓﺮاﺗﺮ اﯾﻦ ﻛﮫ آﻧﺮا ﺑﮫ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺎن ﮔﯿﺮی دوﺑﺎره رژﯾﻢ ورﺷﻜﺴﺘﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺒﺪل ﻛﻨﺪ .ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻛﮫ ﺑﺪون ﯾﺎری ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
زﻧﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ راه وی ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﮫ دو دھﮫ ﺑﮫ ھﺮ دری زده
اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺮ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن از ﯾﻚ طﺮف و ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺸﺎن از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬارد و در اﯾﻦ راه
ﺗﻼش ﻛﺮده ﻛﮫ واﻗﻌﯿﺎت اﻧﻘﻼب  ٥٧را ﻣﺨﺪوش ﻛﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻟﺨﻮاه
ﺧﻮد را ﮔﯿﺮد.

ﭘل زدن ﺑر دره ﺗﺿﺎدھﺎ
ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻧﻈﺮاﺗﺶ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری
ﻛﺮده ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮات ﮔﺮوھﮭﺎی "اﺻﻼح طﻠﺐ" ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ و ﻣﺮدم
ﺳﺎزش اﯾﺠﺎد ﻛﻨﺪ و آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ
ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻛﻨﺪ .او در ﻣﻮرد ﻓﻀﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ در ﻓﻀﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﺤﻮل در داﺧﻞ و در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ  .....ﮐﮫ در ﻣﺎھﮭﺎی ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری دھﻢ
ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ھﻮﺷﯿﺎری و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﮫ و دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ
ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﮑﺮی و اﻗﺸﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﮫ طﯿﻒ ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﮫ ای از ﻧﯿﺮوھﺎی درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در
اﻋﻤﺎق ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﯿﺪ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎن ﺗﺎزه ای
ﮔﺮﻓﺖ(١) «.
اﺷﺎرات ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ :ﯾﻜﻢ ﺑﮫ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در داﺧﻞ
و درﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮫ آﻧﺮا ﺑﮫ وﻗﺖ
دﯾﮕﺮی ﻣﻮﻛﻮل ﻣﯽ ﻛﻨﻢ  .دوم اﺷﺎره او ﺑﮫ ھﻮﺷﯿﺎری و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻜﺮی اﺳﺖ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻣﯿﺪ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻓﻘﺎت "ھﺸﯿﺎراﻧﮫ" اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨﮫ ای ﻛﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭼﯿﻨﺪ،
اﯾﻦ ﻧﻜﺘﮫ را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﮫ راه رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ازاﯾﻦ راه اﺳﺖ.
ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﻣﺮدم ﻋﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﺣﮭﺎی ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ را ﯾﻜﺴﺎن و ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ
در ﯾﻚ زﻣﺮه ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﮫ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت
ﻛﻠﯽ و ﻣﺎھﻮی اﯾﻦ ﺗﻀﺎدھﺎ اذﻋﺎن ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺖ و اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دوﺟﻨﺎح ﺣﻜﻮﻣﺖ از دو ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد .ﯾﻜﯽ ﻋﺼﯿﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ
ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻜﻮﻣﺖ از ﺟﻤﻠﮫ ھﻤﯿﻦ
"اﺻﻼح طﻠﺒﺎن" ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ ﺗﻀﺎد دﯾﮕﺮی
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻔﻆ رژﯾﻢ
و ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻛﺮدن ﻋﻤﺮ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﯾﻜﯽ از آﻧﮭﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی را ﻣﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﻛﮫ ﺑﺴﺎط ظﻠﻢ و ﻓﺴﺎد و ﻓﺸﺎرھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮ
ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮ زﻧﺎن ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ ،دﯾﮕﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮی را ﻣﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﻛﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ رژﯾﻢ را طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻧﺮا ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ
ﺗﺮ و آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮی ﺑﺎزﺳﺎزی ﻛﻨﺪ.
ﺷﻜﺎﻓﯽ ﻛﮫ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رده ھﺎی ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ ﻛﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت
و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻔﻆ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را
اﯾﺠﺎد ﻛﺮد ﻛﮫ ﺗﻀﺎد ﻣﮭﻤﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮخ ﻛﺸﺪ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺧﺼﻠﺖ
ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻨﻜﮫ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺑﮫ ﭼﮫ

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٢
اﻣﯿﺪھﺎﯾﯽ ﺟﺎن ﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ دارد ﻛﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات در ﭼﮫ
ﻣﺴﯿﺮی ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﮫ ﻧﯿﺮوﯾﯽ رھﺒﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﮫ "رھﻨﻤﻮدھﺎی" ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ ﮔﺮدن ﮔﺬارﻧﺪ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻀﺎد ﺧﻮد ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ و ھﻤﮫ در ﭘﺸﺖ ﺟﻨﺎﺣﯽ از ھﻤﯿﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺻﻒ
ﮐﺸﯿﺪه و ﺳﯿﺎھﯽ ﻟﺸﮕﺮ آن ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم در روز ﻋﺎﺷﻮرا
ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﮫ ﻣﺴﯿﺮی را ﻛﮫ ﻧﻮﺷﯿﻦ
اﺣﻤﺪی ھﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﻛﻨﺪ دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪ .دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮان ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﻧﺼﺤﯿﺖ ھﺎ و ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی رھﺒﺮان ﺟﺮﯾﺎن "ﺳﺒﺰ" و ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی
ھﺎ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﺎ را از ﭼﺎرﭼﻮب ھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮭﻨﺪ و ﻛﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺷﻤﮫ ای از ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺿﻌﻒ و زﺑﻮﻧﯽ و ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻮﺳﻮی و ﻛﺮوﺑﯽ و دارودﺳﺘﮫ ھﺎﯾﺸﺎن ھﻤﺮاه ﺷﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﮫ
ﻣﺮدم ﺑﻨﺎی ظﻠﻢ و ﺑﯿﺪاد را ﻟﺮزاﻧﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ دار و دﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﻟﺮزه اﻓﺘﺎده و
در ﭘﯽ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺷﺪت ﺗﻀﺎد ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻨﺎح دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ.
ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺑﺮ طﺒﻞ ﺳﺎزش ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﻛﻮﺑﺪ .اﻣﺎ
ﺷﻜﺎف ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و دوﻟﺖ ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺘﻮان آﻧﮭﺎ را ﺳﺎزش
داد و ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﺗﺨﻔﯿﻒ داد .ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻛﮫ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻠﯿﺖ رژﯾﻢ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم روا ﺷﺪه ﭼﻨﺎن ﺷﮑﺎﻓﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﭘﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺑﮫ دره ای ﻋﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺪل
ﺷﺪه ﮐﮫ ھﯿﭻ ﭘﻞ ﺷﻜﺴﺘﮫ و ورﺷﻜﺴﺘﮫ ای را ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ.

ﺗﻐﯾﯾری ﺑﻧﯾﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ "ﺗﻐﯾﯾری" ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
را ﺣﻔظ ﮐﻧد؟
ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﺘﻤﺎدی اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت
اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ رﻓﻊ ﺳﺘﻢ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻗﺪم
ﮔﺬاﺷﺘﻦ در راه رﻓﻊ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ از
طﺮﯾﻖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد را اﺑﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺟﻮاﻧﺎن را از اﻧﻘﻼب و ﺗﻼش
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ را
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ .او ﻧﮕﺎھﺶ را ﺑﮫ دﻋﻮاھﺎی درون ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮای
"ﺗﻐﯿﯿﺮ" دوﺧﺘﮫ اﺳﺖ و از دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻛﮫ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﺗﻤﯽ در دوم ﺧﺮداد ﺳﺎل  ١٣٧٦اوج رﺿﺎﯾﺖ اش ﺑﻮد .او
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوم ﺧﺮداد و ﻓﻀﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺠﺮﺑﮫ ی درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮد در
اﺛﺒﺎت ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺎﻧﺪن ﺣﻖ ﺑﮫ طﺮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ"(٢).
ﻻزم ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ﻧﯿﺴﺖ ﻛﮫ اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از  ١٢ﺳﺎل ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﯾﻚ
ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﻗﻼﺑﯽ ﺑﻮد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎ ھﺰاران ﺑﺎر ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در اﯾﺮان ﺑﻠﻜﮫ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﻗﻼﺑﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده
اﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮫ در ﭼﺎرﭼﻮﺑﮫ "ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" ﮐﮫ ﺳﯿﺎه ﺑﺮﺳﻔﯿﺪ ،زﻧﺎن را ﺑﮫ ﺑﺮده
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻛﺮده ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی رﺳﯿﺪ .ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی اﺑﺎﯾﯽ
ﻧﺪارد ﻛﮫ ﺑﺮای ﻣﻘﺒﻮل ﺟﻠﻮه دادن ﺑﺤﺚ ھﺎﯾﺶ آﻧﺎﻧﯽ را ﻛﮫ ﺑﮫ ﻗﻮل او
"ﺧﻮاﺳﺖ" و ﯾﺎ "ﻓﺮھﻨﮓ" اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ "ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ" را
ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻜﻮھﺶ ﻗﺮار دھﺪ(٣) .

ﺻﻔﺣﮫ ٧
ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﻧﺎﻧﯽ را ﻛﮫ ﺗﺸﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ و
ﺑﻨﯿﺎدی ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ "اﺻﻼح طﻠﺒﯽ" ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ .او ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر زن و
زﻧﺎﻧﮕﯽ را ﺳﻤﺒﻞ "اﺻﻼح طﻠﺒﯽ" ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ او »اﻧﺪﯾﺸﮫ
زﻧﺎﻧﮫ ،اﻧﺪﯾﺸﮫ ای اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺗﻔﻜﺮی ﺑﺮاﻧﺪاز .ﻋﻤﻖ ﺑﯿﻨﺶ
ﺣﺮﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل ﺗﺪرﯾﺠﯽ ھﻤﮕﺎم اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺣﺮﻛﺖ ھﺎی اﺻﻼح ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ دارد(٤)"...
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﭼﮫ ﭘﺎﯾﮫ ای او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻛﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ زﻧﺎﻧﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای
رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﭼﮫ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺣﺮﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺣﺮﻛﺘﯽ
ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺎت ﺧﻼف اﯾﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات
ﺣﺪاﻗﻞ در دو ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻛﮫ ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺮﻛﺖ زﻧﺎن در
ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﯿﻌﺘﺮ ﺑﻮده ،آن ﻣﺒﺎرزات رادﯾﻜﺎﻟﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﯿﻦ ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،زﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ای در رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮدن آن ﺑﺮﻋﮭﺪه داﺷﺘﻨﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪه ﺷﺎن در دل ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ﺷﺠﺎﻋﺖ ﮐﺎﺷﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم را ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﺮد.
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻮﺷﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺻﺮار
ﻛﺮده ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" :ﺣﺮﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﻛﻮﺷﺸﯽ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﺮھﻨﮕﯽ،
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و دﻣﻜﺮاﺗﯿﻚ اﺳﺖ ".از ﻧﻈﺮ او ﻛﻮﺷﺶ زﻧﺎن ﻛﺎﻣﻼ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﻛﺎﻣﻼ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﻜﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدن آن ﻧﻤﯽ
ﮔﺬارد .اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا دارای ﺻﻔﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﻛﮫ ﻗﺎﻓﯿﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻛﮫ ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺗﻼش ﻛﻨﺪ ﻛﮫ
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ "ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ" در درون آن ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ زﻋﻢ
ﺧﻮد ھﻢ زﻧﺎن را راﺿﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﮫ و ھﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را.
اﻣﺮی ﻛﮫ در اﯾﻨﺠﺎ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﻛﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﮭﺮه ھﺎﯾﺶ ،ﻋﻮض ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ
ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﺎن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﻮض ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﺘﻢ ﮔﺮاﻧﮫ اش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
زﻧﺎن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺖ ﻋﻮض ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺰﯾﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺠﯿﺮ اﺳﺎرت زﻧﺎن را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﮫ
دارد ،زﯾﺮا ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ زﻧﺎن اﺳﺖ ﻛﮫ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﮭﻮم ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﻛﻨﺪ.
ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ زﻧﺎن ﺧﺎرج از ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮ اﻟﺘﮭﺎب
ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺷﺮع ﮔﺪاﯾﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ و ﻛﺮم آﻧﺎن
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﻮق و ﻛﺮﻧﺎ ھﻤﭽﻮن دوران دوم ﺧﺮداد آﻧﺮا
ﻧﺸﺎﻧﮫ اﺛﺒﺎت و ﭘﯿﺮوزی راه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻨﺎﻣﺪ .او زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن را
از آرزوھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .آﻧﮭﺎ را از ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺒﺎرزات
ﺑﺰرگ ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺨﺼﻮص زﻧﺎن ﺟﻮان در ﺧﯿﺰش
ﺑﺰرگ ﺧﻮد اﯾﻦ "رھﻨﻤﻮد" ھﺎ و ھﺸﺪارھﺎ را ﺑﮫ ﭘﺸﯿﺰی ﻧﺨﺮﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﮫ
ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه وﻗﻌﯽ ﻧﻨﮭﺎدﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﺎرش ﭘﺮ ﻗﺪرت ﺧﻮد وﺑﮫ
ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداﻣﮫ دادﻧﺪ .روﺣﯿﮫ ﭘﺮ ﺟﺴﺎرت و اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ

ﺻﻔﺣﮫ ٨
اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ،ﻛﮫ ﺣﻨﺎی ﻓﺮﯾﺐ ﻛﺎری ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ
ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﺻﻼح طﻠﺐ و ﻣﺪاﺣﺎن "روﺷﻨﻔﻜﺮ" ﺷﺎن دﯾﮕﺮ رﻧﮕﯽ
ﻧﺪارد و زﻧﺎن و ﻛﻞ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ درﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را
در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ و ﻧﮫ ﺑﺎ ﮔﺪاﯾﯽ از درﺑﺎر ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺷﺮع .
ﺑﮕﺬارﯾﺪ در اﻧﺘﮭﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﯿﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮش
ﺧﯿﺎﻻن راﺣﺖ ﺷﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن داده ﮐﮫ رﻓﺮﻣﮭﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺪون
ﺣﺮﻛﺖ ھﺎی ﺳﮭﻤﮕﯿﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .رﻓﺮﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﻧﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺣﺮﻛﺘﮭﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺑﻠﻜﮫ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ.

دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﺧواھﯽ
و درس واروﻧﮫ ﮔرﻓﺗن از ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺮای اﯾﻨﻜﮫ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺑﺮای ﺗﺌﻮری ھﺎی ﺧﻮد ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ای ﺑﯿﺎورد
و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﯿﺤﺎﺻﻠﯽ و ﺑﯿﮭﻮدﮔﯽ اﻧﻘﻼب را ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮد ﻧﺎﭼﺎر
اﺳﺖ ﻛﮫ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی واروﻧﮫ ای از اﻧﻘﻼب  ٥٧اراﺋﮫ دھﺪ .او در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ دوران اﻧﻘﻼب ﺑﮫ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد و آﻧﺮا
ھﺪف ﺿﺮﺑﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و آﻧﺎن را ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ.
او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ... " :و ﺣﺎﻻ ﻧﺴﻞ ﻣﻦ ﭘﺲ از وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﺎر ﻣﺎھﮭﺎی اﺧﯿﺮ ،از ﻓﺸﺎر اﯾﻦ ھﻤﮫ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﻨﺎﻗﺾ
دروﻧﯽ ﻣﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﺎ رﻣﺎﻧﺘﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﯿﺎن ﺧﺮد اﺳﻄﻮره
اﻧﺪﯾﺶ و ﺧﺮد ﻣﺪﻧﯽ ،و ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﯿﻨﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ
ﺳﺮﮔﯿﺠﮫ و ﻓﻠﺞ ﻓﮑﺮی دﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪام از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﮫ
"ﻣﯿﺪان ﺑﺎزی" ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﺎن ﺟﻮاﻧﺎن دﯾﺮوز ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ
ﻗﻠﺒﯽ ﺷﮑﺴﺘﮫ و ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﮐﯿﻨﮫ و آرﻣﺎن ﺧﻮاھﯽ ،ﺑﮫ اﻧﺰوا ﺑﮕﺮوﯾﻢ ) و ﯾﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ راھﯽ دﯾﺎر ﻏﺮﺑﺖ( ....ﻣﮕﺮ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ آزﻣﻮن ،ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه و رﻓﻮزه ﺑﯿﺮون آﯾﺪ(٥)" ....
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﯿﮭﻮدﮔﯽ اﻧﻘﻼب و ﺗﻐﯿﯿﺮات
رﯾﺸﮫ ای را ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﺷﻜﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﮫ ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪ،
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﻨﻔﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ از ﺳﺘﻢ ﮔﺮان و
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان رژﯾﻢ ﭘﮭﻠﻮی ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﯿﺮوی ﻣﮭﻢ ﺧﯿﺰش ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد.
ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﻔﯽ ﻛﺮد ﻛﮫ ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﻛﮫ ظﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟ ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﻧﻔﺮت از ﺳﺘﻤﮕﺮان از
ﻣﺒﺎرزه ای ﺑﺰرگ ﺳﺨﻦ راﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون آرﻣﺎﻧﺨﻮاھﯽ ﺑﮫ
ﻣﺒﺎرزه ای ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻮﯾﻦ ﻋﺎری از ﺳﺘﻢ
و اﺳﺘﺜﻤﺎر دﺳﺖ زد .از طﺮف دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﻤﮫ ﻣﺒﺎرزات ،ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ
ھﺎ و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ھﺎ درھﯿﭻ ﻣﺒﺎرزه ای ﭘﯿﺮوزی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در ﯾﻚ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻮاﻣﻞ و ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎی ﻣﮭﻤﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
دارﻧﺪ .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﻛﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎم از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ھﺎی
ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ  ،اﻧﻘﻼب ﻣﺎ و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ آن ﻧﺴﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ .اﻧﻘﻼب
ﻣﺮدم در وﺳﻂ راه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﺮﻗﺖ رﻓﺖ.
ﺟﻠﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺳﻄﺢ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﻚ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺟﺎی ﺳﺘﻤﮕﺮ دﯾﮕﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
ﺟﻠﻮی ﯾﻚ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺪ ﺷﺪ.

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٢
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﺪ از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و آزادﯾﮭﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم را آﻏﺎز
ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ ﻛﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﻛﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮاھﺪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ زﻧﺎن در ﺳﺎل  ٥٧و ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ارﺗﺠﺎﻋﯽ
ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﯾﻦ ﻧﺴﻞ آرﻣﺎﻧﺨﻮاه ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد
ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﮫ دادﻧﺪ .ﺷﻮرش  ٥روزه زﻧﺎن در ٨
ﻣﺎرس  ،٥٧ﺑﺎ ﺷﻌﺎر " ﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ" ﮔﻮاه
آن اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺳﺒﻌﯿﺖ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺪی ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دھﮭﺎ
ھﺰار از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز را در زﻧﺪاﻧﮭﺎﯾﺶ اﻋﺪام ﻛﺮد .آﯾﺎ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ
ﻧﺴﻞ ﻣﺒﺎرز اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﮫ زﻋﻢ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﻣﺤﻜﻮم اﺳﺖ و ﯾﺎ رژﯾﻢ
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ؟ اﮔﺮ ﻧﺴﻠﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﺮای ﯾﻚ
اﻧﻘﻼب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻛﻮﺷﺶ ﻛﺮد ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرد اﯾﻦ ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﻜﻮﻣﯿﺖ
اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻣﺒﺎرز اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ رﻓﻮزه ﺷﺪن آن اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﯿﮭﻮده و ﺑﯿﺤﺎﺻﻞ ﺑﻮدن اﻧﻘﻼب در ﻛﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎزھﻢ ﺗﻜﺮار ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ
ﭘﯿﺮوزی در ھﯿﭻ ﻣﺒﺎرزه ای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻛﮫ
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﻜﯽ دوﺗﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻢ ﺷﻜﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻧﺴﻞ
ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺑﺮﺷﻤﺎرﯾﻢ .ﺑﺪون ﺷﻚ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺷﻜﺴﺖ دﺧﯿﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ و ھﺮ ﻛﺴﯽ از دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﮭﻤﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮﺷﻤﺎرد .اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎھﯽ را ﻛﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﮫ در ﻣﻮرد آن ﻣﺘﺤﺪﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮ
ﻛﺴﯽ آﻧﺮا اﻧﻜﺎر ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ،ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ در آن دوران ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ ای از ﻣﺎھﯿﺖ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺮﺗﺠﻊ را داﺷﺖ ،اﻣﺮوز ﭘﺲ از ﺳﯽ وﯾﮏ ﺳﺎل
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی و ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ
ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﺣﯽ از ھﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ھﻤﮕﺎم و
ھﻤﮕﺮا ﺷﻮﻧﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ از "ﻧﻘﺪ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ" دﯾﮕﺮ اوج
ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ!
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮات ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز
ﻧﮫ ﺛﻤﺮه اﻧﻘﻼب و ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﮫ ﺛﻤﺮه ﺿﺪ اﻧﻘﻼب و ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ
اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﺛﻤﺮه اﻧﻘﻼب ،آزادﯾﮭﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﻛﮫ ﻋﻤﺮش ﺑﺎ
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدن ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ و آرﻣﺎﻧﺨﻮاه ،ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدن اﻧﻘﻼب و
اﻧﺤﻼل ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ و آﻧﮕﺎه اراﺋﮫ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ھﺎی واروﻧﮫ و دﻧﺒﺎل
ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ رﻓﺘﻦ و ﭘﯿﭽﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﺴﺨﮫ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ رواﻧﮫ
ﮐﺮدن آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺳﻼخ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ اﺳﺖ.

اﻧﺣﻼل ﺟﻧﺑش ﻣﺳﺗﻘل زﻧﺎن
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻛﮫ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﻜﺮاﺗﺶ ﭼﮫ
ھﺪﻓﯽ را در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﻛﻨﺪ.
ﻧﻮﺷﯿﻦ و ھﻤﻔﻜﺮاﻧﺶ زﻧﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ زن ﺳﺘﯿﺰان ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ دﻋﻮت ﺑﮫ
ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری ﻛﺮده و از آﻧﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻛﮫ ﮔﺎﻧﺪی وار در ﻣﻘﺎﺑﻞ
زن ﺳﺘﯿﺰان ،ﻣﺮﺗﻜﺒﯿﻦ ﺑﮫ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﺠﺎوز و ﺷﻜﻨﺠﮫ ،ﻋﻄﻮﻓﺖ و
ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ(٦).
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ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺟﻌﻠﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻛﮫ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی و ھﻤﻔﻜﺮاﻧﺶ در
ﻣﻮرد رﻓﻮزه ﮔﯽ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه ،ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺗﻨﮭﺎ راه ﻧﺠﺎت
ﺧﻮد را ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎ و ﺳﺘﻮﻧﮭﺎی اﯾﻦ رژﯾﻢ زن ﺳﺘﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.
ﺷﺮﻛﺖ وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺎن در ﻣﺒﺎرزات اﺧﯿﺮ و ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻢ آﻧﮭﺎ در
رادﯾﻜﺎﻟﯿﺰه ﻛﺮدن اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺑﻮد ﻛﮫ ﻣﻮﺳﻮی را ﻣﺠﺒﻮر ﻛﺮد ﻛﮫ رك
و روﺷﻦ اﻋﻼم ﻛﻨﺪ ،ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ "ﻧﮫ ﯾﻚ ﻛﻠﻤﮫ ﻛﻤﺘﺮ و ﻧﮫ ﯾﻚ
ﻛﻠﻤﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ" .و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ زﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از "زن ﺳﺘﯿﺰی ﻧﮫ ﯾﻚ ﻛﻠﻤﮫ ﻛﻤﺘﺮ و ﻧﮫ ﯾﻚ ﻛﻠﻤﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ"را
در ﺧﻮد ﻧﺪارد.
اﻣﺎ در ھﻤﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی
ﻣﺴﺌﻮل اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻛﻨﻮﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ او در ﻧﻘﻄﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن در ﯾﻚ زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﯽ و ٢
ﺧﺮدادﯾﮭﺎی درون ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻣﺮوز دارودﺳﺘﮫ ﻣﻮﺳﻮی و
ﻛﺮوﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾﺮوز در ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد در
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ھﺮ ﭼﮫ ﻓﺮودﺳﺖ ﮐﺮدن
زﻧﺎن درﺟﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن آن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻧﺪ .ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوز
ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ھﺎ ﺗﻼش دارﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﻣﻨﺠﯽ "آزادی" زﻧﺎن
ﺑﮫ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﺟﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺴﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﺮوز را
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺮوز ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ھﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوز
را ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﻧﺴﻞ دﯾﺮوز ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق و ﺟﺎن ﻣﺮدم ،دزدان اﻧﻘﻼب و زن ﺳﺘﯿﺰان
واﻗﻌﯽ را دوﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﺮدن و ﺗﺨﻄﺌﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺨﺪوش ﻛﺮدن ﻣﺮز دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ
اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻨﮓ ﺳﯿﻨﮫ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﺳﯿﻨﮫ زدن اﺳﺖ!
ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم در ﻣﺒﺎرزات اﺧﺒﺮ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از
دوﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﮫ ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ را ﺗﺎ
ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺣﺲ ﮐﺮده اﻧﺪ ،زﻧﺎن ﻓﺮودﺳﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬھﺒﯽ دﯾﺪه اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ و ﺿﺪﯾﺖ ﻣﺮدم
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی واﻗﻌﯽ دارد .اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﮫ ﭼﺮا
دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻛﺎم ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺷﯿﺮﯾﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ در
ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺖ ﻛﮫ" :ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺳﯿﺎﺳﯽ  ....ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ
ﺑﮫ طﺮزی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﺧﻄﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪن دوﺑﺎره ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ در زﻣﺎن
آﻧﮭﺎ )اﻧﻘﻼب  (٥٧اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد را ﺑﮫ ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪون آن
ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻦ ﻣﺎﯾﮫ و ﮔﻮھﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ از اﺳﺎس و ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ،
ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ٥٧ﺗﻔﺎوت دارد(٧) ".
ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﭼﮫ ﻛﺴﯽ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﺳﺎل  ٥٧را اﺳﻼﻣﯽ ﻛﺮد؟ آﯾﺎ
رھﺒﺮی ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮآن و آﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ زﻧﺎن و ﮐﻞ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪن
ﻧﺒﻮدﻧﺪ؟ در  ٥٧اﯾﻦ ﻏﺎﺻﺒﺎن و دزدان اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده
از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺮدم رھﺒﺮی ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﮫ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﺗﻤﺎم دار و ﻧﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را از ﻗﺒﻞ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و "ﻋﺼﺮ طﻼﯾﯽ دوران ﺧﯿﻤﻨﯽ" درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﮫ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﮫ آﻗﺎﯾﺎن ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﻛﺮوﺑﯽ ھﻨﻮز ﻟﺒﺎس ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﻘﺎم ﻣﺬھﺒﯽ
ﺧﻮد را دارا ھﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻨﮓ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﺳﯿﻨﮫ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ،
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ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﮫ ھﻨﻮز ﺑﮭﺸﺖ ﺑﺮﯾﻨﺸﺎن و ﻣﺪﯾﻨﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ ﺷﺎن دوران ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ
اﻣﺎﻣﺸﺎن اﺳﺖ ،و اﯾﻨﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺒﺎﻧﮫ روزی ﻧﻮﺷﯿﻦ
اﺣﻤﺪی ھﺎ در رھﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺟﺎ زده ﺷﻮﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺮدم ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ
ﻧﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪن ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻛﻨﺎر زدن
آﻧﺎن ﯾﻚ ﺿﺮورت واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻮد ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﺣﺎﻛﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ در رھﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم
ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ آﻧﭽﮫ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی و ھﻤﻔﻜﺮاﻧﺶ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﻧﮫ ﯾﻚ ﻧﻘﻄﮫ
ﻗﻮت ﺑﻠﻜﮫ ﯾﻚ ﻧﻘﻄﮫ ﺿﻌﻒ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻘﻄﮫ ﺿﻌﻔﯽ ﻛﮫ در ﺻﻮرت
ﺗﺪاوم ﺑﺮای زﻧﺎن و ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﻛﮫ ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﻤﻼت
ﺧﻮد ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ .او در ﺟﺮﯾﺎن
ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮﯾﺒﻜﺎراﻧﮫ ای ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ھﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺎﯾﮫ ای آﻧﺎن را ﻓﺪای ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺟﻨﺎﺣﯽ از
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻛﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را از ھﻤﺎن
اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻋﺼﯿﺎن و ﺳﺮﻛﺸﯽ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﺑﮫ
اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ را داﺋﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه طﻠﺒﯿﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮاﺳﺖ
ھﺎی زﻧﺎن درﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻟﻐﻮ
ﻣﺠﺎزاﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎ ﻟﻐﻮ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺷﯿﺸﮫ ﻋﻤﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ در
دﺳﺖ زﻧﺎن ﻗﺮار دارد .ﺑﺪون ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ
ﻗﻄﻌﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ ،ھﺮﮔﻮﻧﮫ وﻋﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن
ﺳﺮاﺑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات
ﻣﺮدم ﺗﺤﺮک و ﺷﻮر و ھﯿﺠﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ،ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺗﻤﺎم ھﻢ و ﻏﻢ
ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا زﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد وارد
ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮﻧﺪ .او آﺳﻤﺎن و رﯾﺴﻤﺎن ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ﻣﻘﺒﻮل ﺟﻠﻮه دھﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﮫ زﻋﻢ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ھﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ زﻧﺎن از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺴﺖ و طﺮح ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﻣﺸﺨﺺ زﻧﺎن ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ " :ﯾﮑﯽ از رﯾﺸﮫ ھﺎی ﻣﮭﻢ اﺑﮭﺎم و
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻن ....ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺑﺎ اﻧﻘﻼب  ٥٧ﺑﺎﺷﺪ....اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﻗﯿﺎس ظﺎھﺮی اﯾﻦ دو
رﺧﺪاد ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ اﻣﺮوز زﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮد
را ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻄﺮح ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل "٥٧ﺳﺮﺷﺎن ﮐﻼه ﺧﻮاھﺪ
رﻓﺖ" ،ﻏﺎﻓﻞ از آن ﮐﮫ زﻧﺎن ﭼﮫ در ھﻤﯿﻦ ﭘﺮوﺳﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﭼﮫ در
طﻮل  ١٥ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ" ،ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ" را ﺑﺮ ﻋﻤﻮم
"ﻧﺨﺒﮕﺎن" و "ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺮﺟﻊ" و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﺎ در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎ ﺣﺪ
زﯾﺎدی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ اﯾﻦ آن روﻧﺪ ﻣﺒﺎرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاوم
ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﻧﮫ ﻟﺰوﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ھﻢ ﭼﻮن "طﺮح ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی
ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ" در ﯾﮏ ﺗﻨﺪ ﭘﯿﭻ ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﮫ اﮐﺜﺮ
ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﺤﻮر ﮐﺸﻮر در آن "زﻣﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮک"
ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ "ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻣﻌﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻠﯽ" ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ"(٨) .
ﺑﺤﺚ آﺷﻨﺎ و ﺳﺎﺑﻘﮫ داری اﺳﺖ .ھﻤﯿﺸﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻏﯿﺮﻋﻤﺪه ﺑﻮدن ﺑﮫ ﻛﻨﺎری ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻛﮫ زﻧﺎن
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ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ از "ﺟﻨﺒﺶ" ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از " ﭘﯿﺮوزی"؛"ﺣﻖ" ﺷﺎن
داده ﺷﻮد .ﻧﻈﺮﯾﮫ ای ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎرھﺎ ﻧﺸﺎن
داده اﺷﺖ .ﺣﺎل ﮐﮫ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﻣﺎ را ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ
رﺟﻮع ﻣﯽ دھﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻛﮫ از اﯾﻦ زاوﯾﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﺑﭙﺮدازد .در اﻧﻘﻼب  ٥٧ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن ﺑﻠﻜﮫ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ھﻤﯿﻦ طﺮز ﺗﻔﻜﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن را ﺗﺪارک دﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد و ﺟﻨﺒﺶ
زﻧﺎن را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﻧﻈﺮﯾﮫ "ﮐﺴﺐ ﺣﻖ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی"
در دوره ای طﺮح ﺷﺪ ﻛﮫ ھﻨﻮز اوج ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن در ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و اﺑﻌﺎد زن ﺳﺘﯿﺰی آن ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اﯾﻨﻚ ﺑﻌﺪ از ﺳﯽ و
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﮫ و زﯾﺴﺘﻦ ﺗﺤﺖ رژﯾﻤﯽ ﺑﻐﺎﯾﺖ زن ﺳﺘﯿﺰ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
از اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ زﻧﺎن از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻔﻜﺮات ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫ
را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﮔﺎھﺎﻧﮫ زﻧﺎن را ﺑﮫ ﺳﯿﺎھﯽ ﻟﺸﮕﺮ ﺟﻨﺎﺣﯽ از ھﻤﯿﻦ
رژﯾﻢ زن ﺳﯿﺘﺰ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی در اداﻣﮫ ﺑﺤﺚ ھﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻛﮫ  " :آﯾﺎ اﺻﺮار روی
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن ﻣﻘﺮون ﺑﮫ ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ طﻠﺒﯽ
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد".
)(٩
اﯾﻦ ﻛﮫ ﺟﺪاﯾﯽ طﻠﺒﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻛﻨﻮﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را
ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ آﻧﺮا از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﺮد ،ﭼﺮا ﻛﮫ ﺑﮫ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺗﻼش ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .واﻗﻌﯿﺖ
اﯾﻨﺴﺖ ﻛﮫ ﺷﺮﻛﺖ وﺳﯿﻌﺘﺮ ھﺮ ﻗﺸﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ
طﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺶ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .از طﺮف دﯾﮕﺮ طﺮح ﺧﻮاﺳﺘﮫ و
ﺷﻌﺎر ھﺎﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎھﯿﺖ ھﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﮫ روﺷﻨﯽ
ﻧﺸﺎن دھﺪ.
ﻣﻨﺤﻞ ﻛﺮدن ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی زﻧﺎن ﻗﺪﻣﯽ در ﺟﮭﺖ اﻧﺤﻼل ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ
زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را از ﻧﻮﺑﺎزﺳﺎزی ﻛﻨﻨﺪ ،طﺮح
ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ زﻧﺎن ﻣﻘﺮون ﺑﮫ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ طﺮح
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﺨﺺ زﻧﺎن ھﻤﮫ ﺟﻨﺎﺣﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﻧﺸﺎﻧﮫ ﻣﯽ رود و
در روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ھﺮ ﭼﮫ ﻗﻄﺒﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﻛﻨﺪ و ﺻﻒ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ
ﻛﮫ ﭘﺎﺷﻨﮫ آﺷﯿﻞ ھﺮ دو ﺟﻨﺎح ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺘﺸﺎن از اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺎرت ﺑﺎر زﻧﺎن اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﮫ ذﺧﯿﺮه و ﺳﯿﺎھﯽ ﻟﺸﮕﺮ ﺟﻨﺎح
"اﺻﻼح طﻠﺐ" ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻜﮫ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی در ﺻﺪد اﺳﺖ ﻛﮫ
در وﺣﺪت ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﮫ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن را
ﺑﮫ ﺑﯿﺮاھﮫ ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﮫ درون ﺣﮑﻮﻣﺖ "اﺻﻼح طﻠﺐ" ﮐﮫ اﯾﻨﺎن در ﭘﯽ
آن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﺮد.
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او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ":ﺑﺪون ﺷﮏ ھﻤﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن دﻏﺪﻏﮫ آن را دارﻧﺪ
ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮد و ﺳﻮﮔﯿﺮی ھﺎﯾﺶ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻧﺎن را از ﯾﺎد
ﻧﺒﺮد و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻧﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ "ﺷﺮﯾﮏ" ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ(١٠) ".
اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻛﮫ زﻧﺎن و ﻓﻌﺎﻻن آن ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن را ﺑﻜﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻓﻌﻼ ھﻮرا ﻛﺶ
رھﺒﺮی ﺟﺮﯾﺎن"ﺳﺒﺰ" ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺷﯿﻦ
اﺣﻤﺪی ھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ رھﺒﺮی ﺳﺒﺰ ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ آن ﺧﺮده رﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺜﺎل ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آﻧﻨﺪ.
ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ )از اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻏﯿﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ( در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺒﻜﺎری و دروغ ،زﻧﺎن را از ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﮐﻠﯿﺖ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده دور ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮد ھﻢ آﻣﺪن ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺎن ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ
ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻛﻤﭙﯿﻦ ﯾﻚ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎء در ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
"ھﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺳﺒﺰ ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن" در ﺧﺪﻣﺖ ھﻤﯿﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺎح ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ و اﯾﻦ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻓﻌﺎﻻن
زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﻗﺮار اﺳﺖ " ﺷﮑﺎف ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و
ﻣﻠﺖ" را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ(١١) .
اراﺋﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﻈﺮات از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی و ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ درون
ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ وی و ﮔﺎم ﻧﮭﺎدن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ھﺪف ﻣﻌﯿﻨﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﻛﻨﺪ،
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﺻﻼح و ﺗﺮﻣﯿﻢ ھﻤﯿﻦ
ﻧﻈﺎم زن ﺳﺘﯿﺰ.
زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ ھﺎ:
ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ:
 -١ده روزی ﮐﮫ اﯾﺮان را ﻟﺮزاﻧﺪ ،و ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﺗﺎزه ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
-٢از ﻣﺤﺎﻓﻞ زﻧﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن
 -٣ھﻤﺎﻧﺠﺎ
 -٤ھﻤﺎﻧﺠﺎ
 -٥ده روزی ﮐﮫ اﯾﺮان را ﻟﺮزاﻧﺪ ،و ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﺗﺎزه ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
 ٢٢"-٦ﺧﺮداد" روزی از آن ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
 -٧ده روزی ﮐﮫ اﯾﺮان را ﻟﺮزاﻧﺪ ،و ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﺗﺎزه ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
 -٨ﺑﮫ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﻧﺪ
-٩ھﻤﺎﻧﺠﺎ
-١٠ھﻤﺎﻧﺠﺎ
 -١١ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ھﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺳﺒﺰ
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻣﺸﺮوطﯿﺖ -آﻣﻨﮫ ﮐﺮﻣﯽ ■

ﺻﻔﺣﮫ ١١
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ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس )اﯾﺮان-اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﮐﮫ ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دھﻣﯾن دوره رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺑطور

طرف ﺑﺎ ﺳرﮐوب وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ و ﮔﺳﺗرده

ﮔﺳﺗرده در ﺟﺎﻣﻌﮫ رخ داد و اوج آن و رادﯾﮑﺎل ﺷدن ﺑﯾﺷﺗرش در

ﻣواﺟﮭﯾم و از طرف دﯾﮕر ﺑﺎ طرح ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت از ﺟﺎﻧب

ﺗظﺎھرات ﻋﺎﺷورا ﺑود ،ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﮐرد.

رھﺑران ﺟرﯾﺎن "ﺳﺑز" ﮐﮫ در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﻣﻧﻌﮑس ﺷده ﺑود ،روﺑرو

ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻧﯾز از اﯾن ﻗﺎﻋده ﻣﺳﺗﺛﻧﺎ ﻧﺑود.

ﻣﯽ ﺷوﯾم در واﻗﻊ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی رھﺑران ﺟرﯾﺎن “ﺳﺑز” اﻧﻌﻛﺎس ھراس

ﻣﺎ از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﺑﺎرزات ﺗوده ای و ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده زﻧﺎن و ﻧﻘش

ﺑﯾﺷﺗر آﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ از دﺳت دادن ﻣﮭﺎر و ﻛﻧﺗرل ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺑود

رادﯾﮑﺎل آﻧﺎن ،ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺑﺎ دو ﺗﺣﻠﯾل ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﺿﺎد از ﺟﺎﻧب ﮔراﯾﺷﺎت

)ﻛﮫ ﺗﺎ درﺟﺎت زﯾﺎدی آﻧرا در ﺗظﺎھرات ﻋﺎﺷورا از دﺳت دادﻧد( ﺗﺎ

درون ﺟﻧﺑش زﻧﺎن روﺑرو ھﺳﺗﯾم.

ھراس از ﺟﻧﺎح ﺣﺎﻛم ،ﭼرا ﮐﮫ ﭘﯾﺷروی ﻣﺑﺎرزات ﻣردم و ﻋﻣق ﯾﺎﻓﺗن

ﯾك ﮔراﯾش رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻼش دارد ﻣﺑﺎرزات ﻣردم و زﻧﺎن را در
ﭼﺎرﭼوب ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣق ﺷﮭروﻧدی و‘ را ی ﻣن ﮐو’ ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻧد و ﺑر

رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ

ﺧواﺳﺗﮭﺎﯾﺷﺎن ﺧطری اﺳت ﺑرای ﮐل رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ
داﻣن ﺧود اﯾﻧﺎن را ﻧﯾز ﺑﻌﻧوان ﺟزﺋﯽ از اﯾن ﻧظﺎم ﺧواھد ﮔرﻓت.

ﭘﺎﯾﮫ آن ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن را ﻣﺣدود ،ﺧواﺳﺗﮭﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧد

ﺑرﺧورد ﮔراﯾﺷﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات
ﻣردم و ﻧﻘش زﻧﺎن در آن

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺑدل ﮐﻧد.

در ﻣﺑﺎرزات ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده و ﻧﻘش ﻓﻌﺎل و

در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﮔراﯾش ،ﮔراﯾش دﯾﮕری وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺗﻼش ﮐرد

ﺷوراﻧﮕﯾز زﻧﺎن ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎ از اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﻣرد ﺳﺎﻻر آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ

ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﻣردم و زﻧﺎن ﻣﻌﺗرض ﺗﻧﮭﺎ رای دھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ

ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،از اﺣزاب ﻣﻧﺗﺳب ﺑﮫ ﭼپ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ

ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﻛﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزه و ﮔﺳﺗردﮔﯽ آن ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻣردم زﯾر ﻓﺷﺎر

ﻧﯾروھﺎ و ﮔراﯾﺷﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻧﺑش زﻧﺎن را وادار ﺑﮫ ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری و

ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ﺟﺎﻧﺷﺎن ﺑﮫ ﻟب رﺳﯾده و ﺗﻘﻠب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻓﻘط

واﻛﻧش ﻧﻣود.

درﯾﭼﮫ ای را ﺑراﯾﺷﺎن ﺑﺎز ﻧﻣود .اﻣﺎ ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﺳررﯾز ﮐردن ﻣردم

ﮔراﯾش رﻓرﻣﯾﺳت و اﺻﻼح طﻠب ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﮐﮫ ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت

ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺗﺿﺎد ﺑﯾن اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺑﺎ ﮐل ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ

داﻋﯾﮫ رھﺑری ﺟﻧﺑش زﻧﺎن را ﯾدک ﻣﯽ ﮐﺷﯾد و ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﯾروھﺎ

اﺳت ﻛﮫ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﻧﺑﺎﺷت ﺷده اﺳت .و زﻧﺎن ﻧﯾزﻋﻼوه ﺑر

ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ادﻋﺎ ﮔردن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﺎ ﺣﺿور وﺳﯾﻊ زﻧﺎن در

ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎری ﮐﮫ از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺻﯾﺑﺷﺎن ﺷده اﺳت،

ﻣﺑﺎرزات از ﯾك طرف از ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ و رادﯾﻛﺎل زﻧﺎن ﺑﮫ

ﺑﺧﺎطر زن ﺑودن ﺳﯽ ﺳﺎل ﻓرودﺳﺗﯽ ﻣطﻠق ،ﺳﯽ ﺳﺎل ھﻣﮫ ﻣظﺎﻟم و

ھراس اﻓﺗﺎدﻧد و ﺑﺎ ﻣﻧﺣل ﻛردن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺷﺧص زﻧﺎن و ﺟﻧﺑش

ﭘﻠﺷﺗﯽ ھﺎی اﯾن ﻧظﺎم ﺑﮫ آﻧﺎن وارد ﺷده اﺳت .ﺑﮫ واﻗﻊ زﻧﺎن ﺑردﮔﺎﻧﯽ

زﻧﺎن در ﻛل ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﺳت و از طرف دﯾﮕر آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺗﻼش ﺑرای

ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺑرده دار ﺷورش ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﻣﯾن در

ﻛﻧﺗرل و ﻣﮭﺎر ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن اﻧداﺧت  .ھﻧوز ﮐﻣﺗر از دو ھﻔﺗﮫ از

ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺳرﮐوﺑﮕران در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺳر ﺳﺎزش ﻧدارﻧد و در ﻓرﻣوﻟﮫ

ﻣﺑﺎرزات ﻣردم و زﻧﺎن ﻧﮕذاﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺷﯾﭘورﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ و ﮐوﺗﺎه

ﮐردن ﺷﻌﺎر ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺿﻣون ﺿد رژﯾﻣﯽ آن ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ﻧﻘش

آﻣدن از ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن ﺗﺣت اﯾن ﻋﻧوان ﮐﮫ ﻣﺳﺎﺋل زﻧﺎن از ﻣﺳﺎﺋل

ﻣﮭﻣﯽ ﺑﺎزی ﮐردﻧد.

ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾﺳت و اﻣروزه ﻣﺳﺋﻠﮫ "ﺣق ﺷﮭروﻧدی و رای ﻣن ﮐو"

ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣل ﻣﺑﺎرزات ﻣردم و ﺣﺿور ﭼﺷم ﮔﯾر زﻧﺎن در آن ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت

ﻓﺻل ﻣﺷﺗرك ھﻣﮫ ﻣردم اﺳت از ﺟﺎﻧب رھﺑران اﯾن ﮔراﯾش ﺻﺎدر

ﺑﯾن ﻣردم ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت و رھﺑران ﺟرﯾﺎن "ﺳﺑز" دﭼﺎر ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﮭﻣﯽ

ﮔردﯾد .اﯾﻧﺎن در ﻋﻣل ﻧﺷﺎن دادﻧد ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن ﺣﻔظ ﭼﺎرﭼوﺑﮭﺎی ﺣﺎﮐم

ﺷد .ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرﮔﺷت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ دوران ﻗﺑل

ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﮭم ﺗر از ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن اﺳت.

از اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﻧﺎﻣﺣﺗﻣل اﺳت و ﻣﮭم ﺗر اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری

از آن ﭘس ﺗﺎ ﮐﻧون ﮐل اﯾن ﮔراﯾش ﺗﻼش دارد ﮐﮫ ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎ و

اﺳﻼﻣﯽ ﺗن ﻧﺧواھﻧد داد .ﺧود اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣوﺟب ﻋﻣق ﯾﺎﻓﺗن ھر ﭼﮫ

اﺳﺗراﺗژی ﺧود را ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﺗدوﯾن ﮐرده و آﻧرا را

ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﺟﻧﺎﺣﮭﺎی ﻏﺎﻟب و ﻣﻐﻠوب ﺷده اﺳت.

ﺑﻌﻧوان "راه ﺣل " ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﭘﯾش ﮔذارد .اﻣﺎ ﺑرای ﺗدوﯾن ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ

ﺑﯽ دﻟﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﺗﮑﺎﻣل ﻣﺑﺎرزات ﻣردم و اوج ﭘﯾﺷروی

ﮐﮫ در ﺧدﻣت اﺳﺗراﺗژی ﺷﺎن ﻗرار ﮔﯾرد دﭼﺎر اﺧﺗﻼف ھﺳﺗﻧد.

ﺗﻌرض ﺗوده ای در ﺗظﺎھرات ﻋﺎﺷورا و ﻧﻘش ﺑرﺟﺳﺗﮫ زﻧﺎن از ﯾﮏ

دﺳﺗﮫ ای از اﯾن ﮔراﯾش ھﻣراه ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ زﻧﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑر اﯾن ﺑﺎور

و آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺳﯾﺎھﯽ ﻟﺷﮕر ﺟﻧﺎح دﯾﮕری از ھﻣﯾن ﻧظﺎم زن ﺳﯾﺗز

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٢

ﺻﻔﺣﮫ ١٢
اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺿوع زﻧﺎن و ﻣطﺎﻟﺑﺎت آن ﺑﺎﯾد ﺗﺎﺑﻊ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺛل

ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺗﻼﻗﯽ و ﺗﻣرﮐز ﺗﺿﺎدھﺎی

ﺣق ﺷﮭروﻧدی و ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐﮫ رھﺑران ﺟرﯾﺎن "ﺳﺑز" ﭘﯾش

اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ،در اﯾﻧﺟﺎ ﻗرار دارد .اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﻧﺷﺎن

ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ،ﻗرار ﮔﯾرد و ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﻧد اﯾن ﺧواﺳت را در

داد ﮐﮫ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣرﮐز زﻟزﻟﮫ ای ﺑﺎﺷد ﮐﮫ طوﻣﺎر ﺟﻣﮭوری

ﺑﯾن زﻧﺎن ﻓراﮔﯾر ﮐﻧﻧد و ﺑر اﯾن ﭘﺎﯾﮫ ﺳوار ﺑر ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺷوﻧد ﺑﺎﯾد

اﺳﻼﻣﯽ را در ھم ﺑﮫ ﭘﯾﭼد.

در رھﺑری ﺟرﯾﺎن "ﺳﺑز" وارد ﺷوﻧد .دﺳﺗﮫ دﯾﮕری از ھﻣﯾن ﮔراﯾش

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزه را ﺑﺎﯾد در ﭼﺎرﭼوب ھدف ﺳرﻧﮕوﻧﯽ

ﺑر اﯾن اﻋﺗﻘﺎد اﺳت ﮐﮫ طرح ﻣﺳﺎﺋل زﻧﺎن ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﺑرای ﻗرار

ﮐﻠﯾت رژﯾم زن ﺳﺗﯾزﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داد و ﻧﮫ در

ﮔرﻓﺗن در رھﺑری ﺟرﯾﺎن "ﺳﺑز" ﺑﮫ واﻗﻊ ھر دو ﮔراﯾش رﻓرﻣﯾﺳت و

ﭼﺎرﭼوب اﺻﻼح آن ﯾﻌﻧﯽ زدن ﺟﻧﺎح اﺣﻣدی ﻧژاد -ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و

اﺻﻼح طﻠب ﺑر ﺳر اﺳﺗراﺗژی ﺧود ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ وارد ﺷدن ﺑﮫ ﺟﻣﻊ

ﻗدرت ﮔﯾری ﺟﻧﺎح دﯾﮕری از اﯾن ﻧظﺎم ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺳوی و دارودﺳﺗﮫ

رھﺑری ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز اﺳت ﺑﺎ ھم ﺗواﻓق دارﻧد ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ وارد ﺷدن

اش ﮐﮫ اﻣروزه ﮔراﯾش رﻓرﻣﯾﺳت و اﺻﻼح طﻠب ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ھﻣراه

ﺑﮫ اﯾن رھﺑری اﺳت ﮐﮫ ﻣورد اﺧﺗﻼف آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ زﻧﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ در ﭘﯽ ﻣﺗﺣﻘق ﮐردن آن ھﺳﺗﻧد.

ﺗﻼش و ﻛوﺷش اﯾن ﮔراﯾش ﺑرای ﺳﮭﯾم ﺷدن در رھﺑری ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز

در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﮔر ﺗﺎ ﻗﺑل از ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾر ﻣﻌﯾﺎر ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری

ﺑﺎ اﯾن ھدف اﺳت ﻛﮫ از ﯾﮏ طرف ﻣﺑﺎرزات رادﯾﮑﺎل زﻧﺎن را ﮐﮫ

زن ﺳﺗﯾز اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن ﺑﻌﻧوان اوﻟﯾن ﮔﺎم در

ﺷﻣﮫ ای از آن ﭼﺷم دوﺳت و دﺷﻣن را ﺧﯾره ﮐرد ،ﻣﮭﺎر ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ

راه رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن ﺑرای ﺳﻧﺟش ﮔراﯾﺷﺎت ﮔوﻧﺎﮔون ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﭘﯾش

ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ "ھﻣﮕراﯾﯽ ﺳﺑز ﺟﻧﺑش زﻧﺎن" را ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯽ از

ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷد ،اﻣروز دﯾﮕر اﯾن ﻣﻌﯾﺎر ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .ﻋﻼوه

زﻧﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺷﮑل دادﻧد ﺗﺎ از اﯾن طرﯾق ﺑﺗواﻧﻧد ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و

ﺑر اﯾن ﻣﻌﯾﺎر ،ﭘﯾش ﮔذاﺷﺗن ﻣﺧﺗﺻﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧوﯾن و اﻧﻘﻼﺑﯽ آﯾﻧده

ﻣﺑﺎرزاﺗش را ﺑﮫ اﻧﺣراف ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد .از طرف دﯾﮕر ﺑﺎ اﯾده ﻣﺑﺎرزه

در روﯾﻛرد ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن در ﺗﺷﺧﯾص دوﺳت و دﺷﻣن

ﺑرای ﺣل رﯾﺷﮫ ای ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن ﮐﮫ در ﮔرو ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری

ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻣﻌﯾﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای ﺧواھد ﺑود.

اﺳﻼﻣﯽ ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد ،ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺑرای ﭼﻧﯾن ﻛﺎری ﯾﮏ ﺑﺎردﯾﮕر ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﮐﮭﻧﮫ و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ھﻣﺎﻧﻧد

ﺣﺟﺎب ﺳﻧﺑل اﺳﺎرت زﻧﺎن

ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم را اﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ اﯾن ﺻورت ﻓرﻣوﻟﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺟﻧﺑش

ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺟوان در ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾر روﺳرﯾﮭﺎی

زﻧﺎن ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺻﻠﺢ طﻠب اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺳﺗﻣﮕران ﺧود

ﺧود را در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺑرداﺷﺗﻧد .ﺑواﻗﻊ

زﻧﺎن ﺑﺎ

ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑرﺧﯾزد .ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺟﺑﻧش زﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﭘﻠﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﯾن ﻣردم و

ﺑرداﺷﺗن ﺣﺟﺎب اﯾن ﺳﻣﺑل اﺳﺎرت زﻧﺎن ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و

دوﻟت؛ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن ﻣﻌﺗرض ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺳرﮐوﺑﮕران ﺧود

ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻗدرت در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻛﺷﯾدﻧد.

ﺑﺎ ﺻﺑر و ﺑردﺑﺎری رﻓﺗﺎر ﮐﻧﻧد و ﺣﺗﯽ در زﻧدان ھﺎ ی ﺟﻣﮭوری

ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری در ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾر ﻧﺷﺎن از

اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن ﺧود ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺑرﺧورد ﮐﻧﻧد.

اﯾن داﺷت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد اﺳﻼﻣﯽ ﺑودن اﯾن رژﯾم را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ

در ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت اﯾﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻧﮕرﺑﻧدﯾﮭﺎی ﺟواﻧﺎن درﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی

ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﮔره ﺧورده اﺳت ،ﻧﺷﺎﻧﮫ رﻓت .ﻣﺧﺎﻟﻔت زﻧﺎن ﺑﺎ

ﺳرﻛوﺑﮕر ،اﯾن ﺟواﻧﺎن و زﻧﺎن ﻓﻌﺎل ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻛﻣﮫ ﻛﺷﯾده ﻣﯽ

ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻏل و زﻧﺟﯾری اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری

ﺷوﻧد.

اﺳﻼﻣﯽ از ﺑدو ﻗدرت ﮔﯾری ﺑر زﻧﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﮐرده اﺳت ،ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ

ﻣوﺿﻊ ﮔﯾرﯾﮭﺎ وھﻣراھﯽ اﯾﻧﺎن ﺑﺎ رھﺑران ﺟرﯾﺎن "ﺳﺑز" دراﯾن دوره

ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﯾﺳت ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﻼﺣﮭﺎی ﻣﮭم

ﺑرای اﯾن ھدف اﺳت ﻛﮫ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ

اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ رژﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﺣﺎﮐﻣﯾﺗش ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑرد .ﻣﺑﺎرزه

ﻧﺟﺎت دھﻧد و ھم ﺑﯾﺎن ﻧوﻋﯽ از "ﺗﻐﯾﯾر" ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺗوده ھﺎ و

ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻣﺑﺎرزه آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﯾﺳت ﻋﻠﯾﮫ ﺑردﮔﯽ زن و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ

ﺑﺧﺻوص زﻧﺎن را ﺗﺎ ﺣدی راﺿﯽ ﻧﮕﮫ دارﻧد.

ﺑﺎ ارزﺷﮭﺎ و ﺳﻧن و ﻓرھﻧﮓ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و ﭘوﺳﯾده ﺣﺎﮐم؛ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ

اﻣﺎ روﯾﻛرد ﮔراﯾش دﯾﮕر ﯾﻌﻧﯽ ﮔراﯾش رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ

ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﭘﯾش ﮔذاﺷﺗن ﻋﻣﻠﯽ ﺧواﺳت ﺟداﺋﯽ دﯾن از دوﻟت

ﻣﺑﺎرزات ﻣردم و ﺧﺻوﺻﺎ ﺷرﮐت وﺳﯾﻊ زﻧﺎن درآن اﯾن ﺑود ﻛﮫ

ﺑﻌﻧوان ﺷﺎﺧص ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐم در اﯾران اﺳت.

زﻧﺎن ﺑﺧﺎطر ﺳﯽ ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﯾﮑﯽ از ﻣﻧﻔورﺗرﯾن و زن ﺳﺗﯾز ﺗرﯾن
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ژﯾم ھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﮫ اﯾن ﮔﺳﺗردﮔﯽ و ﺑﺎ اﯾن درﺟﮫ از رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم وارد
ﻣﺑﺎرزه ﺷده اﻧد .زﻧﺎن ﻧﯾروی اﻧﻔﺟﺎری اﯾن ﺟﻧﺑش ﻣردﻣﯽ ﺑودﻧد.

ﺻﻔﺣﮫ ١٣

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٢

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ھﺷﺗﻣﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس )اﯾران-

ﺿرب و ﺷﺗم و ﮔروﮔﺎﻧﮕﯾری ﻧﯾروھﺎی ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻرﻧد و ﯾﮑﯽ از

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( را در ﺷراﯾطﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾك دھﮫ

آﻣﺎج ھﺎی ﻋﻣده ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن طﺎﻟﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﯾر ﭼﻛﻣﮫ ھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕران آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﻗرار

ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﮫ در ﺧﺎﻧواده و ﻧﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد.

دارد .دھﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻدھﺎ ھزار ﻛﯾﻠو ﺑﻣب ﺑر ﺳر ﻣردم ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ

اﯾن دﺧﺗران ﺧردﺳﺎل ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ زﻧدﮔﯽ و آﯾﻧده ﺷﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣوﻗﻌﯾت

و ﻛﺷﺗﺎر و ﺟﻧﺎﯾت ھﻣراه ﺑوده اﺳت.

ﺑد اﻗﺗﺻﺎدی ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﺎ ﺑزور ﺷوھر داده ﺷده و ﯾﺎ

اﮔر اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ دھﮭﺎ ھزار ﻧﯾرو آﻏﺎز ﺷد ،اﯾﻧك ﻧﯾروھﺎی

ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻘدار ﻧﺎﭼﯾزی ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳﻧد.

ﻧظﺎﻣﯽ اﺷﻐﺎﻟﮕر ﺑﮫ ﺑﯾش از ﺻد ھزار ﻧﻔر و دھﮭﺎ ھزار ﻧﯾروی

ﺗﻌداد وﺳﯾﻌﯽ از زﻧﺎن ،ﺗﺣت ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ ھم ﭼون زﻧﺎ ،ﺗرك ﺧﺎﻧواده

ﻧظﺎﻣﯽ ﺧﺻوﺻﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد.

 ،اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﺳر ﯾﺎ رواﻧﮫ زﻧدان ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﻧد و ﯾﺎ

ﻗدرﺗﮭﺎی ﺑزرگ ﻣﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ آزادی زﻧﺎن و رھﺎﻧدن ﻣردم از

ﺑطور وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ای ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد .در ھﻣﯾن ﭼﻧد ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ

ﺟﻧﮓ ھﺎی طوﻻﻧﻲ ،و از ﺑﯾن ﺑردن طﺎﻟﺑﺎن و ﺧطر ﺗرورﯾﺳم

ﺳﻧﮕﺳﺎر زن و ﻣرد ﺟواﻧﯽ در ﻗﻧدوز در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻛﮫ ﺑﮫ

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﺷﻐﺎل ﻛردﻧد .اﻣﺎ در ﺣﻘﯾﻘت ﺑدﻧﺑﺎل ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ

ﺧﺎطر ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧﺎﻧواده ﺑﺎھم ﻓرار ﻛردﻧد .ﻛﺷﺗن ﯾك زن ﺑﯾوه  ٤٨ﺳﺎﻟﮫ

ﺧود و ﻣﺳﺗﻘر ﺷدن در ﯾك ﻣﻧطﻘﮫ اﺳﺗراﺗژﯾﻛﯽ ﻣﮭم از ﺟﮭﺎن آﻧﺟﺎ را

ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﺟرم راﺑطﮫ ﺑﺎ ﯾك ﻣرد ﻛﮫ ﺑﮫ او ﻗول ازدواج داده

اﺷﻐﺎل ﻛردﻧد.

ﺑود و از او ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑود و ﺑﺎﻻﺧره دﺧﺗر  ١٨ﺳﺎﻟﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﺎﯾﺷﮫ ﮐﮫ

اﮔر زﻧﺎن ﻗﺑل از اﺷﻐﺎل اﺳﯾر ﻧﯾروﯾﯽ ﻣﺗﺣﺟر و ﺟﮭﻧﻣﯽ طﺎﻟﺑﺎن

ﺑﮫ ﺟرم ﻓرار از دﺳت ﺷوھرش ﮔوش و ﺑﯾﻧﯽ اش ﺗوﺳط ﻣرﺗﺟﻌﯾن

ﺑودﻧد ،اﯾﻧك ﻧﯾروھﺎی ﻣرﺗﺟﻊ رﻧﮕﺎرﻧﮓ دﯾﮕری ﺑر آن اﺿﺎﻓﮫ ﺷده و

طﺎﻟﺑﺎن ﺑرﯾده ﺷد ،ﻣﺛﺎل ھﺎﺋﯽ اﺳت از ﺻد ھﺎ ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﮫ ھر روزه در

ﺑر ﺳﺗم و رﻧﺞ زﻧﺎن ﻧﯾز اﻓزوده اﻧد.

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﻗوع ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد.

روﺷن اﺳت ﻛﮫ ﺗﻌداد اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر زﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺳوژه ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻧﺷرﯾﺎت

اﻣﺎ اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻓﺟﯾﻊ ﺗﻧﮭﺎ از ﺟﺎﻧب طﺎﻟﺑﺎن ﺻورت ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻧﻣوﻧﮫ

و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻏرب اﻧد ﺑﯾﺎن واﻗﻌﯽ ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ

ھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎر از ﺗﺟﺎوز و ﮔروﮔﺎﻧﮕﯾری ﺗوﺳط ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران

اﻛﺛرﯾت زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺳت.

دوﻟﺗﯽ ﻛﮫ ﯾﺎ ﺧود از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن و واﻟﯾﺎن و ﻗﺎﺿﯾﺎن ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ اﯾﻧﻛﮫ

آﻧﭼﮫ ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﭼﻧد ﻻﯾﮫ ﻛرده اﺳت ،ﻋﻼوه ﺑر

واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﻧﺎﻧﻧد در ﮔوﺷﮫ و ﻛﻧﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدون درج ﺧﺑر و ﯾﺎ

ﻗواﻧﯾن زن ﺳﺗﯾز اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﮐﺷور ،ﺳﻧت ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﭼون

ﺗوﺟﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت در ﺟرﯾﺎن اﺳت.

ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑر دوش ھر زن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت

ﺑرای اﯾﻧﻛﮫ ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﻛﻠﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯽ ﺑﺑرﯾم ﻧظری ﺑﮫ

ﺣﺎﮐم ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺣﺎﻣﯽ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﺳﻧت ھﺎ و اﻓﮑﺎر ﻋﻘب ﻣﺎﻧده

ﺧﺑری از طرف ﻣﺷﺎور ﺻﺣت و ﺑﮭداﺷت رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

و ﺿد زن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﻋﯾن ﺣﺎل درﺑراﺑر زﻧﺎن ،اﯾن ﺣﺎﻛﻣﯾن

ﺑﯾﻔﻛﻧﯾم ﻛﮫ در ﯾك ﻛﻧﻔراﻧس ﺧﺑری در ﻛﺎﺑل ﮔﻔت :ﺗﻌداد ﺧودﻛﺷﯽ در

ﻣرﺗﺟﻊ زن ﺳﺗﯾز ﻣذھﺑﯽ ﻗرار دارﻧد ﻛﮫ در ﻟﺑﺎس دوﻟت و اﭘوزﯾﺳﯾون

ﻣﯾﺎن زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺷدت در ﺣﺎل اﻓزاﯾش اﺳت .اﮔر در اﺑﺗدای

دوﻟﺗﯽ و ﺑﺷﻛل ﻋرﯾﺎﻧﺗرش در ﺷﻛل اﭘوزﯾﺳﯾون ﻣﺳﻠﺢ ،ﺑﮫ ﻣردم و

اﺷﻐﺎل ﻛﺷور ﭘدﯾده ﺧودﺳوزی ﭘدﯾده ﺟدﯾدی ﺑود ،اﯾﻧك ﺟﻧﺑﮫ راﯾﺞ ﺗر

ﺑﺧﺻوص ﺑﮫ زﻧﺎن ﺳﺗم ﭼﻧد ﻻﯾﮫ ای را روا ﻣﯽ دارﻧد.

ﺑﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .او ﻧﯾز اﻋﻼم ﻛرد ﻛﮫ ﺗﻌدا زﻧﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﻓﺳردﮔﯽ

زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻼوه ﺑر ﺗﺣﻣل ﺳﺗم ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و ﺳﻧت

در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧزدﯾك ﺑﮫ دو ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد) .ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ٢٥

ھﺎی ﺣﺎﻛم در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺗم ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده از

ﻣرداد( ﺑراﺳﺗﯽ اﯾن رﻗم ﺑزرگ اﻓﺳردﮔﯽ در ﻣﯾﺎن زﻧﺎن ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﯽ

ﺟﺎﻧب ﺣﺎﻛﻣﯾن در ﻗدرت و اﭘوزﯾﺳﯾون ﻣﺳﻠﺣﯽ ﻛﮫ ﺑﺻورت ﻏﯾر

اﺳت؟ آﯾﺎ اﯾن ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر اﺑﻌﺎد ﺳﺗم ﺑر

رﺳﻣﯽ ﺣﻛوﻣت ﻣﯽ ﻛﻧد ،ﻣﺟﺑور اﻧد ﻛﮫ ﺗﺎوان ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

زﻧﺎن اﻓزوده اﺳت؟

ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﯾز ﺑﭘردازﻧد.

اﻣروزه ھم ﻛﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﻣﯾﺎن ارﺗﺷﮭﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ

آﻧﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ اﯾن ﺟﻧﮓ ﺗﺟﺎوزﻛﺎراﻧﮫ اﻧد .زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و

و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن طﺎﻟﺑﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد ،آﻧﻛﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺎوان و ﻗرﺑﺎﻧﯽ

ﺑﺧﺻوص آﻧﺎﻧﯾﻛﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﯾك ﺧﺎﻧواده را ﺑر ﻋﮭده دارﻧد از ﻓﻘر و

ﺑدھد ،ﻧﯾز زﻧﺎن اﻧد .ﺑﺳﯾﺎری ﺑر اﯾن اﻋﺗﻘﺎدﻧد ﻛﮫ دوﻟت دﺳت ﻧﺷﺎﻧده

ﺑﯽ ﻧواﯾﯽ و ﻣﺻﯾﺑت در رﻧﺟﻧد .آﻧﮭﺎ از اوﻟﯾﮫ ﺗرﯾن ﺣﻘوق زﻧدﮔﯽ و

ﮐرزای ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر ﺳر ﻛﺎر آﻣده آﻧﭼﮫ ﻛﮫ ﻣﯽ

از اﺑﺗداﯾﯽ ﺗرﯾن اﻣﻛﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﻋذاﺑﻧد .آﻧﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن

ﺗواﻧد و ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﻋرﺿﮫ ﻛﻧد ،ﻋﻘب

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٢

ﺻﻔﺣﮫ ١٤
ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺣﻘوق زﻧﺎن اﺳت .و ﯾﺎ ﺑﻌﺑﺎرت دﯾﮕر ﻗواﻧﯾن

ﻻﯾﻧﻔﮏ از ﻣﺑﺎرزات ﻣﺎ زﻧﺎن ﺑرای آزادی و رھﺎﯾﯽ از ﻗﯾد ﺳﺗم و

ﺷرﻋﯽ و زن ﺳﺗﯾزاﻧﮫ ،ﺳﻧت و اﻓﮑﺎر ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و ﭘوﺳﯾده را ھر

اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ اﯾن دو ھﻣزاد ﯾﮑدﯾﮕرﻧد.

ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺷدت ﺑﺧﺷﻧد .در واﻗﻌﯾت ﺗﻧﮭﺎ اﻣﺗﯾﺎزی ﻛﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و

ﺑدون ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﺷﻐﺎل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺑدون ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻧظﺎم

ﻧوﻛراﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺑدھﻧد اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎزھم ﺑر ﺳر

ﮐﻧوﻧﻲ ،ﮔﺎم ﮔذاﺷﺗن در ﺟﺎده ﺑراﺑری واﻗﻌﯽ زﻧﺎن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و

ﻓرودﺳﺗﯽ ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر زﻧﺎن ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻛﻧﻧد .اﯾن ﺗﺻوﯾر واﻗﻌﯽ

ﺑدون ﻣﺑﺎره ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی واﭘﺳﮕرای ﻣذھﺑﯽ ،ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻧن و اﻓﮑﺎر

ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻌد از  ٩ﺳﺎل اﺷﻐﺎل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت.

ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و زن ﺳﺗﯾز ،ﻋﻠﯾﮫ ﻗواﻧﯾن و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺿد زن ،رھﺎﯾﯽ از

در ﻣﻘﺎﺑل ،ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﺷﻐﺎﻟﮕران اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و دوﻟت دﺳت

اﺷﻐﺎل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و دﺳت ﺑﺎﯾﯽ ﺑﮫ آزادی و ﺑراﺑری واﻗﻌﯽ ﻣﺎ زﻧﺎن

ﻧﺷﺎﻧده ﺷﺎن ،ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی واﭘﺳﮕرای ﻣذھﺑﯽ دو ﺑﺧش

دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.
 ٧ﻧواﻣﺑر ■ ٢٠١٠

ﭼﮫ ﺷوراﻧﮕﯾز اﺳت ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺎ طﻐﯾﺎن ﺧود ﻣرﺗﺟﻌﯾن و واﭘﺳﮕراﯾﺎن زن ﺳﺗﯾز اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ طﻠﺑﻧد.
ﭼﮫ ﻣﺳرت ﺑﺧش اﺳت ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﮔﺳﺗرده ﺧود ﻧظم ﮐﮭن و ﭘوﺳﯾده را ﺑﮫ ﻣﺻﺎف طﻠﺑﯾدﻧد.
زﻧﺟﯾرھﺎ را ﺑﮕﺳﻠﯾم! ﺧﺷم زﻧﺎن را ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧﯾروی ﻗدرﺗﻣﻧدی ﺑرای اﻧﻘﻼب رھﺎ ﮐﻧﯾم.

ﺳرﻧﮕون ﺑﺎد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ١٥
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راﻫﻬﺎی ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﻢ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
 -١ﭘرده دری ﮐﻧﯾم :از ﮐودﮐﯽ ،ﺧﺎﻧواده و دﯾن وﻋرف ﺑﮫ دﺧﺗر ﻣﯽ
آﻣوزﻧد ﮐﮫ ﺑﺳوزد و ﺑﺳﺎزد! ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ او ﺑﮫ دﻟﯾل دﺧﺗر
ﺑودن ﻣﯽ ﺷود اﻋﺗراض ﻧﮑﻧد .از ﭘدر و ﺑرادر ﺣرف ﺑﺷﻧود .اﮔر از
ﭘدر ﯾﺎ ﺑرادر و ﯾﺎ ﺷوھر ﮐﺗﮏ ﺧورد دم ﺑر ﻧﯾﺎورد و ﺷﮑر »ﺧدا«
ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ او را ﺗﺣوﯾل ﻣرد دﯾﮕر ﻣﯽ دھﻧد )ﺑﮫ ﺷوھر( دم ﺑرﻧﯾﺎورد
و اﮔر ﻋﺎﺷق اﺳت ،آن را در ﺳﯾﻧﮫ دﻓن ﮐﻧد .در ﺧﺎﻧﮫ ﺷوھر ،ﮐﻧﯾز او
ﺑﺎﺷد و ﺑراﯾش ﺑﭼﮫ )ﺗرﺟﯾﺟﺎ»ﭘﺳر«( ﺑزاﯾد .اﮔر ﺷوھرش ﺑﮫ او
ﺧﯾﺎﻧت ﮐرد و ﯾﺎ ﺷﻼق ﻣرداﻧﮫ اش را ﺑر ﭘﯾﮑرش ورود آورد ،ﺑرای
ﺣﻔظ »آﺑرو« ﺳﮑوت ﮐﻧد و ﻗﺑل از ھر ﮐس ﺧود را ﺳرزﻧش ﮐﻧد ﮐﮫ
»ﺷوھرداری« ﺑﻠد ﻧﯾﺳت .ھرﮔز ﻓﮑر طﻼق ﺑﮫ ﺳر راه ﻧدھد و ﺑداﻧد
ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﮐﻔن از ﺧﺎﻧﮫ ﺷوھر ﺑﯾرون ﺧواھد آﻣد.
دﯾری اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎن درﯾدن ﭘرده ھﺎ و ھوارﮐﺷﯾدن ﻓرا رﺳﯾده اﺳت!
ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷﺗم ﻣﺎدراﻧش دﭼﺎر ﺷود .آرزوی زﻧدﮔﯽ
ﻣﺳﺗﻘل و ﺳرﺑﻠﻧد را در ﺳر ﻣﯽ ﭘرورد .ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ رود ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ
دﺳت و ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ از اﻓﺗﺎدن ﺑﮫ آن ﺳﯾﺎھﭼﺎﻟﮫ ﮐﮫ ھر ﻧوری را در
ﺧود ﻣﯽ ﺑﻠﻌد ،ﺑﮕرﯾزد .اﻣﺎ ﺷﺑﮑﮫ ﻣﺧوف ﻣردﺳﺎﻻری در ھﻣﮫ ﺟﺎ
ھﺳت .ﺷﻼق ﻣﻧﮑرات ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷﻼق ﭘدر و ﺷوھر ﻣﯽ ﺷود.
ﺣراﺳﺗﯽ ھﺎ و »اﺳﺗﺎدان« ﻣﮑﺗﺑﯽ داﻧﺷﮕﺎه و ﺻﺎﺣﺑﮑﺎران ﭘﺳت و
ﺳودﺟو طﻠﺑﮑﺎراﻧﮫ آزارش ﻣﯽ دھﻧد .اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾﺳت ﻋﺎدت » ﺑﺳوزد و
ﺑﺳﺎز« او را وادار ﺑﮫ ﺳﮑوت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻧﻣره ﺑﮕﯾرد و ﺷﻐﻠش
را ﺣﻔظ ﮐﻧد.
روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ »ھزﯾﻧﮫ ھﺎ« ﻋﺻﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﮐرد .درﻏﯾر
اﯾﻧﺻورت زﻧدﮔﯽ ﻣرد ﺗﺟری اﺳت .ﮔﺎم اول در راه ﻋﺻﯾﺎن ،ﭘرده
دری اﺳت .ﺣرف ﺑزﻧﯾم .ھوار ﺑﮑﺷﯾم .ﺣﮑﺎﯾت ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ﻣﺎدراﻧم ﻧﯾز
ﺟﺳﺎرت ﺑدھﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﻧﻧد!
ﺣﮑﺎﯾت رﻧﺞ و ﭘرده دری ،اﻋﺗراض ﮐﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺑراه
اﻓﺗﺎدن ﯾﮏ ﺟﻧﺑش اﻋﺗراﺿﯽ رادﯾﮑﺎل ﺿروری اﺳت :در ﺧﺎﻧﮫ ،در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،در اداره ،در ﻣدرﺳﮫ ،در داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠﯾﮫ رواﺑط ﭘدرﺳﺎﻻری
در ﺧﺎﻧواده ،درﻋﺷﯾره و طﺎﯾﻔﮫ ﭘرده دری و اﻋﺗراض ﮐﻧﯾد .در
داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠﯾﮫ اذﯾت و آز ﺟﻧﺳﯽ و ﺗوھﯾن اﺳﺗﺎد و ﺣراﺳت و
داﻧﺷﺟوی ﻣرد ﭘرده دری ﮐﻧﯾد .در ﮐﻼس درس ﺑﮫ ﺑﺎورھﺎ و
رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ی ﻣﻌﻠم ھﺎی ﺧود )ﭼﮫ ﻣرد و ﭼﮫ زن(
اﻋﺗراض ﮐﻧﯾد.
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎورھﺎی ﭘوﺳﯾده ای ﮐﮫ درﻋرف و ﺳﻧت و دﯾن و
ﻗﺎﻧون در ﻣورد زن ھﺳت ﺳﺧن ﺑﮕوﺋﯾد .ﺣﺗﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣدﻋﯽ ﺑراﺑری زن و ﻣرد در ﻣورد رﻓﺗﺎرھﺎ و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺑدون ﻣﺻﻠﺣت اﻧدﯾﺷﯽ اﻓﺷﺎﮔری ﮐﻧﯾد.
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ دﯾﮕران ھم ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﻧد ،ﺣﮑﺎﯾت رﻧﺞ ھﺎ و ﭘرده دری ھﺎی
ﺧود را ﺑرای ﻋﺻﯾﺎن ﺑﻔرﺳﺗﯾد .و ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣردم را ﻧﯾز
ﮔزارش ﮐﻧﯾد.

آزاده ﺻﻣﯾﻣﯽ
 -٢ﻣﺗﺷﮑل ﺷوﯾم :ﻣﻧﺗظر ﻧﻣﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﺋﯾد ﭼﮫ ﮐﻧﯾد!
ﻋﺻﯾﺎن را ﺑﮫ دﺧﺗران ﺟوان و زﻧﺎن دﯾﮕر ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯾد و از آﻧﮭﺎ
دﻋوت ﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﺷدن ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳت و
ﻗدرﺗﻣﻧد ﺷد .در طول ﺗﺎرﯾﺦ ،ھﯾﭻ ﺳﺗم دﯾده ای )ﭼﮫ ﺑرده ،دھﻘﺎن و
ﭼﮫ ﮐﺎرﮔر( ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧود را از اﺳﺎرت ﻧﺟﺎت ﻧداده اﺳت .اوﻟﯾن ﻗدم
درﻋﺻﯾﺎن و ﺗﺑﺎدل ﻧظر در ﻣورد ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی آن و ﺳﭘس ﭘﺧش آن
در ﻣﺣل ﮐﺎر و زﻧدﮔﯽ اﺳت.
اﺳﺗﻣرار در اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﻋث اﻓراﯾش ﺗﻌداد ﻧﻔرات ﻣﺣﺎﻓل ﻋﺻﯾﺎن ﮔر و
ﮔﺳﺗرده ﺗر ﺷدن ﺷﺑﮑﮫ ﭘﺧش ﻋﺻﯾﺎن ﺧواھد ﺷد .ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش آﮔﺎھﯽ
زﻧﺎﻧﮫ و ﻣﺣﺎﻓل ﻣﺗﺷﮑل ﻋﺻﯾﺎن ،ﺧواھﯾم ﺗواﻧﺳت ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺑﮫ را
اﻧدازﯾم ﮐﮫ ﭼﺷم دوﺳت و دﺷﻣن را ﺧﯾره ﮐﻧد.
 -٣ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧود را از دﯾد دﺷﻣن ﭘﻧﮭﺎن ﻧﮕﺎه دارﯾم :ﻣردﺳﺎﻻری
و زن ﺳﺗﯾزی ﺟزوه رﮐن ھﺎی ﺣﺳﺎس ﻧظﺎم ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻧظﺎم
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﻧت ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑرﯾن ﺷورش ﻋﻠﯾﮫ آن ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟدی و ﺧﻼف ﺟرﯾﺎن اﺳت .ﻣﺎ
ﺿﻣن ﺷﺟﺎﻋت و ﺟﺳرت در ﭘرده دری ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زن
ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧود را از دﯾد ارﮔﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺗﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧم
ﺗﺎ ﻧﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻗدرت ﺧود ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺎ را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﻧد.
اﻣﺎ ﻓﻘط ارﮔﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﺣﺳﺎس ﺧطر
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺣرﮐت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﭘدران و
ﺷوھران و ﺑرادران ﻧﯾز ﺿرﺑﮫ ﻣﯽ زﻧد و اﮐﺛرﯾت آﻧﺎن ﺗﻼش در
ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺎ ﺧواھﻧد ﮐرد .ﭘس و ﻣﮭﺎرت و ﺷﺟﺎﻋت و
ﺑدور از ﭼﺷم ھﺎ ﺑﺎﯾد آﮔﺎھﯽ ﺧود را ﺑﺎﻻ ﺑرﯾم ،ﺑﺎ ھم زﻧﺟﯾران ﺧود
ﻣﺗﺣد ﺷوﯾم ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ آﮔﺎھﯽ و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس و
ﻗدرت ﺟﻣﻌﯽ ﯾﺎﻓﺗﯾم آﺷﮑﺎرا در ﻣﻘﺎﺑل ﻣردان ﺧﺎﻧواده و طﺎﯾﻔﮫ ﻧﯾز
ﺑرﺧﯾزﯾم و اﻋﻼم ﮐﻧﯾم :ﻋﺻر ﺑرده داری ﺑﺳر آﻣده اﺳت .ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺧواھﯾم اﻧﺳﺎن ھﺎﺋﯽ آزاد و ﺑراﺑر ﺑﺎﺷﯾم .از ﺷﻣﺎ ﻧﯾز دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺎ ﺑرﺧﯾزﯾد .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت آﻣﺎج اﻧﺗﻘﺎد و ﭘرده
دری و ﺧﺷم ﻣﺎ ﺧواھﯾد ﺷد.
 -٤ﺑﮫ ﻧﻣﺎدھﺎی ﺳﺗم ﺑر زن ﺿرﺑﮫ ﺑزﻧﯾم :در روزھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ
ﺷﺎﺧص ﻣﺎﻧﻧد  ٨ﻣﺎرس روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن ﮐﮫ ﺑراﺑر ﺑﺎ  ١٧اﺳﻔﻧد اﺳت،
ﺑﺎﯾد اﻋﺗراض ﺧود ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ﺑر زن را ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﮐﻧﯾم .دراﯾران ﺣﺟﺎب
اﺟﺑﺎری ﻓراﮔﯾرﯾن ﻧﻣﺎد ﻓرودﺳﺗﯽ زن ،ﺗﺣﻘﯾر و ﺟﻧس دوم ﺷﻣردن
اوﺳت .ﭘس ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻧﻣﺎد ﻓراﮔﯾر ﺿرﺑﮫ زد .ﺷﮑل اوﻟﯾﮫ ی اﯾن
ﮐﺎر اﺷﺑﺎع ﮐردن دﯾوار ھﺎی ﺷﮭر ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری اﺳت.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮑل ھﺎی اﺑﺗﮑﺎری دﯾﮕر و ﺟﺳوراﻧﮫ ﺗر ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﮐﺎری ﮐﻧﯾم
ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﻋزم ﻣﺎ ﺑرای درھم ﺷﮑﺳﺗن ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻر
ﺣﺎﮐم ﺷود.
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﻧﺷرﯾﮫ ﺷﻣﺎره ٢ﻋﺻﯾﺎن ■
Osyan-zan.blogspot.com
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ﺻﻔﺣﮫ ١٦

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺳﮑﯿﻨﮫ ﻣﺤﻤﺪی آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ
زﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻤﮭﻮری زن ﺳﺘﯿﺰاﺳﻼﻣﯽ
آذر درﺧﺸﺎن
ﺳﮑﯾﻧﮫ ﻣﺣﻣدی آﺷﺗﯾﺎﻧﯽ  ٤ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ

آﻣرﯾﮑﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ اﻧﺟﻼ ﻣرﮐل ﺻدر اﻋظم

دروﻏﮕوﯾﯽ دارد .ھر ﮐﻠﻣﮫ ای ﮐﮫ از

ﺟرم ھﻣﮑﺎری در ﻗﺗل ھﻣﺳرش ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ

آﻟﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﮑم ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺳﮑﯾﻧﮫ آﺷﺗﯾﺎﻧﯽ

دھﺎن ﺳﮑﯾﻧﮫ )اﮔر واﻓﻌﺎ ﺧود وی ﺑﺎﺷد( ﺑﮫ

ﻗﺻﺎص ﺷد .اﻣﺎ ﺗوﺳط ﺧﺎﻧواده "اوﻟﯾﺎی

اﻋﺗراض ﮐرده اﻧد و آن را ﻧﺷﺎﻧﮫ وﺧﯾم

ﻋﻧوان اﻋﺗراف ﺑﯾرون ﻣﯽ آﻣد ﻧﺷﺎن از

دم" ﺑﺧﺷﯾده ﺷد .ھﻣﭼﻧﺑن ﺑﮫ دﻟﯾل راﺑطﮫ

ﺑودن وﺿﻌﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران

اﺳﺗﯾﺻﺎل و ذﻟﯾﻠﯽ ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺻور

"ﻧﺎﻣﺷروع " ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ  ٩٩ﺿرﺑﮫ ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ

ﺑرﺷﻣردﻧد .ﭘﺎﺳﺦ دوﻟت اﯾران ﺑﮫ اﯾن

ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣردم را اﯾﻧﮕوﻧﮫ

ﺷد .دو ﻣرد ﻣﺗﮭم ھر ﯾﮏ ﺑﮫ  ٤٠و ٢٠

درﺧواﺳﺗﮭﺎ و اﻋﺗراﺿﺎت ﺑﯾش از ﭘﯾش

ﻣرﻋوب ﮐﻧد.

ﺿرﺑﮫ ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ،ﺳﮑﯾﻧﮫ در ﮐﻧﺎر اﯾن ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ

ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ دﯾﮕر ﺻرﻓﺎ ﺟﺎن

ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑرای ﻓﮭم اﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ

ھﺎ ﺑﮫ ده ﺳﺎل ﺣﺑس ﻧﯾز ﻣﺣﻛوم ﺷد .اﻣﺎ

ﺳﮑﯾﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺳﮑﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎدی از

و ھم ﭼﻧﯾن ﭘروﻧده ﺳﺎزی ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ

ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘس از ﻣﺧﺗوﻣﮫ ﺷدن ﭘروﻧده وی

ﮐﺷﻣﮑش ﺑر ﺳر "اوراﻧﯾوم ﻏﻧﯽ ﺷده"،

ﺑرای زن ﺑﯽ ﭘﻧﺎه و ﺳﺗﻣدﯾده ای ﭼون

ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﺑﺎ دﺳت و ﭘﺎ ﮐردن ﭘروﻧده ای

"ﺳﮫ ﺟوان آﻣرﯾﻛﺎﯾﻲ ﺑﮫ ﮔروﮔﺎن ﮔرﻓﺗﮫ

ﺳﮑﯾﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘرده ھﺎی ﭘﺷت اﯾن ﻣﺎﺟرا را

ﺟداﮔﺎﻧﮫ او را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم "زﻧﺎی ﻣﺣﺻﻧﮫ"

ﺷده"" ،ﺗﺻﺎدﻣﺎت و ﺗﺧﺎﺻﻣﺎت اﯾران و

ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری ﮐﻧﺎر زد.

ﺑرای ﺑﺎر دوم ﻣﺣﺎﻛﻣﮫ و اﯾن ﺑﺎر ﻣﺣﮑوم

ﻏرب در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ" ﻣﯾﺎن دوﻟت اﺣﻣدی

ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺳﺗوﻧﮭﺎی رواﺑط ﻗدرت

ﺑﮫ ﺳﻧﮕﺳﺎر ﮐرد) .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺑﺎر ھﯾﭻ زاﻧﯽ

ﻧژاد و دول ﻏرﺑﯽ ﺷده اﺳت .از ﺳوی

در ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ ،راﺑطﮫ ﻗدرت ﺑﯾن زن

وﺟود ﻧدارد و ﻓﻘط ﭘروﻧده ﯾﮏ زاﻧﯾﮫ دارد

دﯾﮕر ﺳﮑﯾﻧﮫ ﮔروﮔﺎن اﻧﺗﻘﺎم ﮔﯾری از ھﻣﮫ

و ﻣرد اﺳت .از زﻣﺎن اﺳﺗﻘرار ﺟﻣﮭوری

ﮐﮫ ﺳﮑﯾﻧﮫ اﺳت( .ﭘس از اﻋﺗراﺿﺎت

زﻧﺎن و دﺧﺗراﻧﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ طﯽ ﯾﮏ

اﺳﻼﻣﯽ ﻓرودﺳﺗﯽ و ﺳﻠب ﺣﻘوق زﻧﺎن

ﮔﺳﺗرده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺟﺎزات ،ﻗوه

ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ در ﺻف اول ﻣﺑﺎرزات ﺟرات

ھﻣراه ﺑﺎ دادن اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ ﺑﮫ ﻣردان ،ﺳﻠﺳﻠﮫ

ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﺑﺎ ﻟﻐو ﺣﮑم ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺳﮑﯾﻧﮫ

ﮐردﻧد ارزﺷﮭﺎی ﮐﮭﻧﮫ و ﭘوﺳﯾده ﻧظﺎم زن

ﻣراﺗﺑﻲ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻛل ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯾر

ﻣﺟﺎزات اﻋدام او را اﻋﻼم ﮐرد.

ﺳﺗﯾزﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را زﯾر ﺳﺋوال

ﻣﮭﻣﯽ ﺑر دﯾﮕر رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ داﺷت.

از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﺟرای ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺳﮑﯾﻧﮫ

ﺑرﻧد.

ﻓرﻣﺎن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،اﻋﻣﺎل ﻗواﻧﯾن

ﺗوﺳط وﮐﯾﻠش ﻣﺻطﻔﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺧﺎرج از

در ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﺷب ٢٠ﻣرداد ،ﻧﻣﺎﯾش

ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ دﯾﮫ و ﻗﺻﺎص و ﺳﻧﮕﺳﺎر

ﻣرزھﺎی اﯾران ﮐﺷﺎﻧده ﺷد ،ﺳرﻧوﺷت

ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ اﻋﺗراﻓﺎت اﯾن زن ﺳﺗﻣدﯾده در

ھﻣﮫ ﺑرای ﺗﺣﻣﯾل اﯾن ﻓردوﺳﺗﯽ در درﺟﮫ

ﺳﮑﯾﻧﮫ ﮐﺎﻣﻼ اﺑﻌﺎدی ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ھم در

ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در واﻗﻊ

ﻧﺧﺳت ﺑﮫ ﺧود زﻧﺎن و ﺳﭘس ﺑﮫ ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ

ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ ﺑﺧود ﮔرﻓت .ﺑﮫ ﺟرات

اﻋﺗراﻓﯽ ﻋﻠﻧﯽ از ﺟﺎﻧب رژﯾم ﺟﻣﮭوری

ﺑود .ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺷﺎﻣل

ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ طﯽ دو ھﻔﺗﮫ اﺧﯾر ﺗﻘرﯾﺑﺎ

اﺳﻼﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد زﻧدﮔﯽ و

اﮐﺛرﯾﺗﯽ از زﻧﺎن اﺳت و ﺳﻧﮕﺳﺎر ﯾﺎ

اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺳﮑﯾﻧﮫ ﺟﺎی ﺧود را

ﺳرﻧوﺷت ﺳﮑﯾﻧﮫ را ﺑﮫ اﺑزاری ﺑرای

ﻗﺻﺎص و دﯾﮫ ﺷﺎﻣل ﺗﻌداد ﮐﻣﺗری از زﻧﺎن

ﺑﮫ ﺧﺑر "ﺗﺣرﯾم اﯾران" و ﯾﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ

اﻋﻣﺎل ﻗدرت در درون ﮐﺷور و ھم ﭼﻧﯾن

ﺟﺎﻣﻌﮫ؛ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﻣظﺎھر ﻗﺎﻧوﻧﯽ و

ﻣذاﮐرات ﺑﺎ اﯾران ﺑر ﺳر "ﻏﻧﯽ ﺳﺎزی

وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای ﺑﺎج ﮔﯾری و ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ و

ﻓرھﻧﮕﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ

اوراﻧﯾوم" داد .ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ اﯾن ﺧﺑر ﻧﮫ

ﺗﻧظﯾم رواﺑط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ دول ﻏرﺑﯽ ﮐﻧد.

ﻓرودﺳﺗﯽ و ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ زن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ

ﻓﻘط در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑزرگ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد

در آﻏﺎز ﺷوی اﻋﺗراف ﮔﯾری ﻣﺳﺋول

ﯾﮑدﯾﮕر را ﺗﻛﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺣذف ھر ﯾﮏ

ﮔﺎردﯾن ،ﻟﯾﺑراﺳﯾون و  ...طرح ﺷد ﺑﻠﮑﮫ

ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد »:ﻣوﺿوع اﯾن

از اﯾن ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﺳﺗم ،ﺗﺿﻌﯾف ﻣﺟﻣوﻋﮫ

ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﻌطﯾﻼت ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ درﻏرب ﺗوﺟﮫ

ﮔزارش ﺟﻧﺟﺎل و ھﯾﺎھوی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی

اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم

اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ را ﻧﯾز ﺑﺷدت ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب

ﻏرﺑﯽ در ﻣورد ﯾﮏ ﭘروﻧده ﺟﻧﺎﯾﯽ در

ﮐﮫ دوﻟﺗﻣردان ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ طﯽ ﺑﯾش

ﮐرده اﺳت.

اﯾران اﺳت" .اﮔر ﻗرار ﺑر ﺟﻧﺟﺎل و ھﯾﺎھو

ازﺳﮫ دھﮫ ﻋﻠﯾرﻏم اﻋﺗراﺿﺎت ﮔﺳﺗرده

ﺑﺳﯾﺎری از ﺳران دوﻟت ھﺎی ﻏرﺑﯽ از

اﺳت رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯽ و ﯾﮏ

ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻟﻐو اﯾن اﺣﮑﺎم ﻗرون

ھﯾﻼری ﮐﯾﻠﯾﻧﺗون وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ

ﺳﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ھﯾﺎھوﮔری و ﻓﺿﺎﺳﺎزی و

وﺳطﺎﺋﯽ ﻧﺷدﻧد.

ﺻﻔﺣﮫ ١٧

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٢
از ﺳوی دﯾﮕر ﺳرﮐوب زﻧﺎن ،ﻓﻘط ﻣرﺑوط

ﻧظر در اﯾران ھﺳﺗﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ ﺗﺎﺧت و

دﯾدﮔﺎه ﻧواﻧدﯾﺷﺎن دﯾﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾن اﺻﻼح

ﺑﮫ اﻧﺳﺟﺎم ﺑﺧﺷﯾدن رواﺑط ﻗدرت و ﺣﻔظ

ﺗﺎزﺷﺎن در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧون

طﻠب ﺳﺑز در ﻣورد ﺣﮑم ﺳﻧﮕﺳﺎر

ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ در داﺧل ﮐﺷور ﻧﯾﺳت .ﻧظﺎم

ﮐﺷﯾدن ﻣردم اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ و وﯾران ﮐردن

اﻣﺎ ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز و ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن رﯾز و

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از ﺑدو ﭘﯾداﯾش ﺧود

ھﻣﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑدون ھﻣراھﯽ

درﺷﺗش ﮐﮫ اﻣروز ﻣدﻋﯽ دﻣﮑراﺳﯽ ھﺳﺗﻧد

ادﻋﺎی ﺗﺷﮑﯾل اﻣت اﺳﻼم و ﺻدور اﻧﻘﻼب

ﺗﺎم و ﺗﻣﺎم رژﯾم اﯾران ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ

و اﺧﯾرا درﺳت ﯾك ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل از ﺷوی

اﺳﻼﻣﯽ را داﺷﺗﮫ اﺳت .اﻋﻣﺎل اﺗورﯾﺗﮫ

ﻧظر ﻣﯽ رﺳد اﯾن دوﻟﺗﮭﺎ اﻣروز ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ

ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ اﻋﺗراف ﺳﻛﯾﻧﮫ ﺳوﻣﯾن ﻧﺷﺳت

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑر ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔرا

ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ اﺳﻼم ﻣﻌﺗدل ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﻘول

ﺧود را ﺑﺎ ﺣﺿور زھرا رھﻧورد ﺗﺣت

در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻓﻘط راﺑطﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ،

ﺧودﺷﺎن ﺗﻧد رو درﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ

ﻋﻧوان" ﺳوﻣﯾن ﻧﺷﺳت ھﻣﮕراﯾﯽ ﺳﺑز

ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھم ﭼﻧﯾن راﺑطﮫ ای

ﮐرده اﻧد.

ﺟﻧﺑش

اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ اﺳت .ﺑرای اﯾن ﺟﻧﺑش ھﺎ

از طرف دﯾﮕرﻣرﺗﺟﻌﯾن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺷروطﯾت " ﺑرﮔزار ﻛردﻧد .زﺑﺎن در ﻛﺎم

اﯾران اﻟﮕوی ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ اﺳت.

ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑرای دول

ﻓرو ﺑﺳﺗﻧد .ﺧﺎﻧم ھﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در اﯾن

ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﭘرﭼﻣش ﺣﺟﺎب زﻧﺎن اﺳت.

ﻏرﺑﯽ ﺟﺎن ﺳﮑﯾﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑده ﺑﺳﺗﺎن

ﻧﺷﺳت ،ﺿﻣن اﺑراز دل ﻧﮕراﻧﯽ ﺑرای

ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺳرﮐوب زﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑر

ھﺎی دﯾﮕری در ﮐﺎر اﺳت .ﺑرای ھﻣﯾن

زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣرد ﮐﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا

ﻣﺻرف داﺧﻠﯽ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﺣﻔظ راﺑطﮫ

وﻗﯾﺣﺎﻧﮫ ﺻﺣﺑت از اﻋدام ﺳﮑﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

ﮐرده اﻧد ﭘﯾﺎﻣﯽ از ﺟﺎﻧب اﯾن ﻧﺷﺳت را ﺑﮫ

دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ھﺎی

و ﺑرای اﯾن ﮐﺎرزار رﺳﺎﻧﮫ ای ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ

اﯾن زﻧداﻧﯾﺎن ارﺳﺎل ﮐردﻧد اﻣﺎ درﯾﻎ از

ﺑﻧﯾﺎدﮔرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ دارد .ﺟﻠب

ﺗره ھم ﺧرد ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ طﯽ

ﯾﮏ ﮐﻼم در ﻣورد ﺳﮑﯾﻧﮫ و ﺳﻧﮕﺳﺎر او

ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺑﻧﯾﺎدﮔرای

ﭼﻧد ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ  ٥ﺗن زﻧداﻧﯽ ﮐرد را اﻋدام

) (١ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺧﺎﻧم زھرا رھﻧورد ﺳﺧن

اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای ﭼﺎﻧﮫ

ﮐردﻧد و اﻋﺗراﺿﯽ از اﯾن دوﻟﺗﻣردان

از"ﻗراﺋت دﻣﮑراﺗﯾﮏ از ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ"

زﻧﯽ اﯾران ﺑر ﺳر ﻣﯾز ﻣذاﮐره و اﻣﺗﯾﺎز

ﻏرﺑﯽ ﺷﻧﯾده ﻧﺷد .اﻟﺑﺗﮫ

دوﻟﺗﻣردان

ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ ﺗﺎ اﯾن ﻟﺣظﮫ در ﻣورد ﻗراﺋت

ﮔﯾری از دول ﻏرﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻌﯽ ﮐردﻧد ﺑﮫ ﮐﺎرزار

"دﻣﮑراﺗﯾﮏ" ﺧود از ﻗﺎﻧون زﻧﺎ و

ﻣرﮐز ﺗﺎﺧت و ﺗﺎزﺷﺎن اﺳت.

ﻏرﺑﯽ ھﺎ در ﻣورد ﺳﮑﯾﻧﮫ ﺑﻌﻧوان ﻧﻌﻣت

ﻣﺟﺎزات ﺳﻧﮕﺳﺎر ﮐﮫ در ھﻔﺗﮫ ھﺎی اﺧﯾر

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑدن زن

اﻟﮭﯽ ﻧﮕﺎه ﮐرده و ﺑﺣران ﮐﻠﯽ ﺗر ﺧود را

ﺑﺣث روز ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران و اﻓﮑﺎر ﺑﯾن

ازھﻣﺎن اﺑﺗدا ﻣرﮐز ﮐﺷﻣﮑﺷﯽ ﺑود ﺑرای

ﮐﮫ ﺑﺣران ﻣﺷروﻋﯾت ﮐل اﯾن رژﯾم در

اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت ،ﻟب ﺑﮫ ﺳﺧن ﻧﮕﺷوده اﺳت.

اﺳﺗﻘرار و ﺗﺣﮑﯾم ﻗدرت روﺣﺎﻧﯾون ﺑر

ﻧزد ﻣردم اﯾران اﺳت را رﻓﻊ و رﺟوع

ﺳﺎﯾت "ﺗرﯾﺑون ﻓﻣﻧﯾﺳﺗﯽ" ﺑﻌﻧوان ﺳﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ

اﯾران و ﺷﮑل ﮔﯾری ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ و

ﮐﻧد.

دﯾدﮔﺎھﮭﺎی "ھﻣﮕراﯾﺎن ﺳﺑز زﻧﺎن" را

ھم ﭼﻧﯾن وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای ﺗﻧظﯾم رواﺑط

آزادی زن ﻣﻌﯾﺎر آزادی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت و

ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺧﺻوص ﺣﮑم

ﻗدرت اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺑﻧﯾﺎدﮔرای

اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻌﯾﺎر ﺳﻧﺟش ادﻋﺎی آزادﯾﺧواھﯽ

ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺳﮑﯾﻧﮫ اﻗدام ﺑﮫ درج ﻧظرات زﻧﺎن

اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ و ﮐل ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ

ﻧﯾز ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑرﺧورد ﺑﮫ ﻣظﺎھر ﺑﯽ

ﻓﻌﺎل ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ زﻧﺎن اﺻﻼح

داری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﻲ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن.

ﺣﻘوﻗﯽ و ﺳﺗم ﺑر زن اﺳت .ﺣﻛم ﺳﻧﮕﺳﺎر

طﻠب ھﺳﺗﻧد و ھم ﭼﻧﯾن ﺗﮭﯾﮫ ﮔﻔﺗﮕو

در اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﺑﺣران ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت رژﯾم

ﺳﮑﻧﯾﮫ ﻣوﺟﯽ از اﻋﺗراﺿﺎت را در ﻣﯾﺎن

وﯾدﯾوﺋﯽ ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ وﮐﻼ و ﻗﺎﺿﯾﺎن

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ دول ﻏرﺑﯽ دو ﺑﺎره

وﺟدان ھﺎی ﺑﯾدار ،ﻣردم آزادﯾﺧواه و

دادﮔﺳﺗری و ﻗرآن ﭘژوه ﮐرده اﺳت.

اوج ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﺑﺣران ﭘس از ﻋدم

ﻣﺗرﻗﯽ و ھم ﭼﻧﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﭼپ و

"ھﻣﮕراﯾﺎن ﺳﺑز" ﺗﻼش دارﻧد ﻣوﺿوع

ﺗواﻓق اﯾران ﺑﺎ ﻣﺗوﻗف ﮐردن ﻏﻧﯽ ﺳﺎزی

ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،ﻓﻌﺎﻟﯾن و ﺗﺷﮑﻼت زﻧﺎن

ﺳﻧﮕﺳﺎر را در ﭼﺎرﭼوب ﻗراﺋت ھﺎی ﻧو

اوراﻧﯾوم ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺣﺳﺎﺳﯽ رﺳﯾده اﺳت.

ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ اﺳت.ھر ﻧﯾرو و ﻓردی ﺑطرﯾﻘﯽ

از اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻋرف ﺟﺎﻣﻌﮫ

از ﯾﮑﺳو ﺗﺣرﯾم اﻗﺗﺻﺎدی -ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران و

ﺗﻼش دارد ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺳﮑﯾﻧﮫ

ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد .در اﯾن ﮔﻔﺗﮕوی وﯾدﯾوﯾﯽ ،ژﯾﻼ

از ﺳوی دﯾﮕر ﺟﮭت ﮔﯾری دول ﻏرﺑﯽ ﺑﺎ

ﺷده ﺑﻠﮑﮫ ھرﭼﮫ زودﺗر وی را از

ﺷرﯾﻌت ﭘﻧﺎھﯽ ﺑﻌﻧوان ﻗرآن ﭘژوه ﺗﻼش

ﺟرﯾﺎن ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺳﺑز و ھم ﭼﻧﯾن ﻣﺎﺟرای

ﺳﯾﺎھﭼﺎل زﻧدان زﻧﺎن ﺗﺑرﯾز ﻧﯾز آزاد ﮐﻧد.

ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ آﯾﮫ ھﺎی ﻗرآن

ﮔروﮔﺎﻧﮕﯾری ﺳﮫ آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺗوﺳط دوﻟت

در اﯾن ﻣﯾﺎن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻧﯾزﭼﮫ

ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺟﺎزات ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺑرای زﻧﺎ

اﯾران اﯾن ﺑﺣران را ﭘﯾﭼﯾده ﺗر ﮐرده اﺳت.

واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻗدرت ھﺎی ﺑزرگ و ﭼﮫ ﻣﺳﺗﻘل

در ﻗرآن وﺟود ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ﺣداﮐﺛر اﯾن

دول ﻏرﺑﯽ از آﻣرﯾﮑﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ دوﻟت ھﺎی

ﺑﻧﺎﺑر اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﻣرﺗﺑﺎ ﺑﮫ دادن

ﻣﺟﺎزات ﺻد ﺿرﺑﮫ ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ اﺳت .وی

اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت در ﭘﯽ ﺗﻐﯾﯾرات ﻣورد

ﺧﺑر از وﺿﻌﯾت ﺳﮑﯾﻧﮫ ﻣﺣﻣدی ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد

ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ راوﯾﺎن اﺣﺎدﯾث ﻧﻣﯽ

زﻧﺎن

ﺑﮫ

ﻣﻧﺎﺳﺑت

ﺳﺎﻟﮕرد

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٢

ﺻﻔﺣﮫ ١٨
ﺗوان ﺣﮑم ﻓﻘﮭﯽ ﺳﻧﮕﯾن ﺻﺎدر ﮐرد(٢) .

ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﺳﻧﮕﺳﺎر

دﻟﯾل ﻣﺻﻠﺣت اﺳﻼم و ﻋرف ﺟﺎﻣﻌﮫ

اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻠﯾﮫ ﮐدﯾور ﻣﻌﺗﻘد

در اوﺿﺎع ﮐﻧوﻧﯽ اﺳت.

ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻣوﻗﺗﺎ ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻣﺗوﻗف ﺷود و

اﺳت "ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺳﺗﻧﺑﺎط اﺣﮑﺎم دﯾن ﻣﻧﺣﺻر

اﻟﺑﺗﮫ آﯾﺎت ﻋظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش

اﺟرای آن را ﻣﻧوط ﺑﮫ ظﮭور اﻣﺎم ﻣﻌﺻوم

ﺑﮫ ﻗرآن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﻗرآن و

زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ و

)زﻣﺎن( و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﮐردن و روﺷن ﮐردن

ﺣﮑم ﻗطﻌﯽ ﻋﻘل ،رواﯾﺎت ﻣﻌﺗﺑر ﻣﻧﻘول از

اﻣروز زﻧﺎن "ھﻣﮕراﯾﺎن ﺳﺑز" ﻣﺷروﻋﯾت

اذھﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑر ﺳر اﯾن ﻣﺟﺎزات و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ

ﻣﻌﺻوﻣﯾن)ع( ﻧﯾز ﺟزو ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺣﮑﺎم

ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﺷﺎن را ﺑﺎ ﻓﺗوای آﻧﺎن اﻧدازه ﮔﯾری

ﯾﺎﻓﺗن ﮔزﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳب و ﻣد روزﺗری ﻣوﮐول

ﺷرﻋﯽ ﻣﻲﺑﺎﺷﻧد (٣) ".و ھم ﭼﻧﯾن "ﺑر

ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎ دﻻﯾل ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﻣﺧﺎﻟف ﺣﮑم

ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

اﺳﺎس اﺣﺎدﯾث و رواﯾﺎت ﻣوﺟود ﺗردﯾدی

ﺳﻧﮕﺳﺎر در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.

ﺑﻧظر ﻣﯽ آﯾد زﻧﺎن ﻧواﻧدﯾش دﯾﻧﯽ و ﻣراﺟﻊ

ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﮑم ﺳﻧﮕﺳﺎر ھم در زﻣﺎن

آﯾت ﷲ ﻣﻧﺗظری ﻣﻌﺗﻘد اﺳت "ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺑﺎ

ﺗﻘﻠﯾدﺷﺎن در ﭼﻧﺑره ﺗﻔﮑر ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ و

ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺟرا ﻣﯽ ﺷده و ھم در زﻣﺎن

ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ اﺟرای ﺣدی از ﺣدود ﻣوﺟب

اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ دھﮫ  ٦٠ﺧود ﻓﺳﯾل ﺷده اﻧد

ﺣﮑوﻣت ﺧﻠﻔﺎ و ھم ﺗوﺳط اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ.

ﺑدﺑﯾﻧﯽ ﻋده زﯾﺎدی از ﻣردم دﻧﯾﺎ ﺑﮫ اﺳﻼم
و ﯾﺎ وھن ﻣذھب ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد آن ﺣد ﻣوﻗﺗﺎ ً و

و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از اﯾن ﻣوﺿوع ﺳﺎده ﮐﮫ
اﺻوﻻ ﺑﺎور ﺑﮫ اﺗﮭﺎﻣﯽ ﺑﻧﺎم "زﻧﺎ" و ﯾﺎ

ﻣورد ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﺻﺣﺑت ﺷده

ﺗﺎ زﻣﺎن روﺷن ﺷدن اذھﺎن و ﺗﺑﯾﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ

رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﻧﺎﻣﺷروع و ﯾﺎ روﺷﻧﺗر

اﺳت(٤)".

ﺗﺷرﯾﻊ ﺣد ﻣﺗوﻗف ﮔردد(٧)«.

رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ زن و ﻣرد ﺧﺎرج از

او ﻧﯾز در ﭘﯽ ﮔزﯾﻧﮫای ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای

)ﻣﻧﺗظری ٢١،دی(٨٤

ﻣﻘررات "اﺳﻼﻣﯽ" و ﺧﺎﻧواده در ھزاره

ﺳﻧﮕﺳﺎر اﺳت و ﻣﻌﺗﻘد اﺳت "ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ

)آﯾتﷲ ﺻﺎﻧﻌﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد"در اﯾن ﻣورد ﯾﺎ

ﺳوم ،ﺑﺎوری ﮐﮭﻧﮫ ،ﻣﻧﺳوخ و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ

داﻣﻧﮫ ﮔﺳﺗرده و ﻣﺗﻧوع آراء ذﮐر ﺷده و

ﺑﺎﯾد آﯾﯾن دادرﺳﯽ ﺧﺎص رﻋﺎﯾت ﮔردد و

ﻋﺻر ﺟﺎھﻠﯾت ﺑﺷر اﺳت ،دﺳت ﺑردارﻧد.

ﺑﺎزﺧوردھﺎی اﺟرای ﺣﮑم ﺳﻧﮕﺳﺎر در

اﻗرار وﺟداﻧﯽ و ﺷﮭﺎدت ﮐﺎﻣل  ٤ﻧﻔر ﺗﺣت

و از ﺑد روزﮔﺎر اﯾن ﺑﺎور و اﻋﺗﻘﺎد را ﺑﺎ

ﺷراﯾط ﺣﺎﺿر ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﻣﯽ ﺷود

ﺷراﯾط ﺳﺧﺗﯽ ﻟﺣﺎظ ﺷود و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻧﺎ ﺑر

ھﯾﭻ ﺗرﻓﻧدی ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ روز ﮐرد ،زﯾرا

ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣﮑم اوﻟﯾﮫ ﺳﻧﮕﺳﺎر ،اﺣﮑﺎم ﺛﺎﻧوﯾﮫ

ﻓﺗوای ﻣﯾرزای ﻗﻣﯽ اﺟرای ﺣﮑم را ﻣﻧوط

ﻗﺑل از ھر ﭼﯾز ﺧود اﺗﮭﺎم "زﻧﺎ" ﺳت ﻛﮫ

ﺟﺎﯾﮕزﯾن ،ھﻣﭼون ﺟﻠد ،ﺗﻌزﯾر و ﻣﺟﺎزات

ﺑﮫ ظﮭور اﻣﺎم ﻣﻌﺻوم ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ھر ﺣﺎل

ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ دان ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭘرده ﺷود.

ﺣﺑس ﻣورد اﺟرا ﻗرار ﮔﯾرد ".و ﯾﺎ

ﻋﻠم ﻗﺎﺿﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻼک ﻧﯾﺳت«.

اﯾﻧﮑﮫ زﻧﺎن اﺻﻼح طﻠب ﺑوﯾژه آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ

"اﺟرای اﺣﮑﺎم ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺧﻔﯾف ﺗر ھﻣﭼون

)٢٤/٥/٨٦ﺳﺎﯾت آﯾت ﷲ ﺻﺎﻧﻌﯽ()(٨

ﺧود را رھﺑران و ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻧﺑش ﺳﺑز

در اﺣﺎدﯾث ﺗﻣﺎم ﻓرﻗﮫھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز در

اﺟرای ﺣد ﺟﻠد ،ﺗﻌزﯾر و ﺣﺑس ،و ﺗدوﯾن
آﯾﯾن دادرﺳﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان
راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻣد ﻧظر ﻗرار
داد"(٥).

آﯾت ﷲ ﻣﺣﻘق داﻣﺎد ﻧﯾز ﺑر اﯾن ﺑﺎور اﺳت
ﮐﮫ "ﻋﻠﻣﺎی ﺑزرگ ﻗرن ﺣﺎﺿر ﻣﺎﻧﻧد
ﺣﺿرت

آﯾتﷲ

ﺧواﻧﺳﺎری

اﺟﺎزه

ﻧﻣﻲدادﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺣدود ﺑﮫ ﺟز زﻣﺎن اﻣﺎم

ﻓرﯾده ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﻧﯾز از ﺣزب ﻣﺷﺎرﮐت و ھم

ﻣﻌﺻوم اﺟرا ﺷود) ".ﻣﺣﻘق داﻣﺎد،

ﭼﻧﯾن ﻋﺿو "ھﻣﮕراﯾﯽ ﺳﺑز زﻧﺎن" در

روزﻧﺎﻣﮫ ﺷرق (٨٣/٧/٢٩ ،وی ھم ﭼﻧﯾن

ﺑﺎزﺧواﻧﯽ آﯾﺎت ﻗرآن ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ

ﻣﻌﺗﻘد اﺳت" ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﻘل ﻧﯾز

رﺳد ﮐﮫ "آﺧرﯾن ﻣﺟﺎزات راﺑطﺔ ﻧﺎﻣﺷروع

ﺣﮑم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺷر در ﺑﺳﺗر ﻋرف

ﺟﻧﺳﯽ )زﻧﺎ( در ﻗرآن ﮐرﯾم  ١٠٠ﺿرﺑﮫ

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣرﮐت ﮐﻧد .اﺣﮑﺎم ﻧﯾز از اﯾن

ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ﻋﻧوان ﺷده و ھﯾﭻ اﺷﺎرهای ﺑﮫ
ﻣﺟﺎزات ﺳﻧﮕﺳﺎر در ﻗرآن وﺟود ﻧدارد
ﺑﻠﮑﮫ دﻻﯾﻠﻲ ﺧﻼف اﯾن ﻣﺟﺎزات وﺟود
دارد"(٦).
ﻧظرات اﯾن زﻧﺎن اﺻﻼح طﻠب ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ اﻏﻠب آﻧﺎن ﻣواﻓق ﻣﺟﺎزات اﺗﮭﺎم
زﻧﺎ" ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ در ﻣورد ﻧوع ﻣﺟﺎزات آن
ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﺻد ﺿرﺑﮫ

ﻗﺎﻋده ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺷﺎﯾد در زﻣﺎﻧﯽ
ﻋرف ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻧﮕﺳﺎر را ﺑرای
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽ ﻋﻔﺗﯽ ﺑﭘﺳﻧدد ،وﻟﯽ در زﻣﺎﻧﮫ
ای دﯾﮕر ﺑﺗوان ﺑﺎ ﺷﯾوه ھﺎﯾﯽ ﺑﮭﺗر ﺑﺎ اﯾن
ﻣﻔﺎﺳد ﺑرﺧورد و ﻣﺑﺎرزه ﮐرد" )(٩ز ﮔﻔﺗﮫ
اﯾن آﯾﺎت ﻋظﺎم ھم ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ
اﺗﮭﺎم "زﻧﺎ" را ﺑﻌﻧوان ﺑﯽ ﻋﻔﺗﯽ و ﻣﻔﺎﺳد
داﻧﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﻣﺟﺎزات ﺷود .اﻣﺎ ﺑﮫ

ﻣﯽ داﻧﻧد و ادﻋﺎی ﺑراﺑری ﺣﻘوق زن و
ﻣرد را ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،دﻧﺑﺎل ﮔزﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳب
ﺑرای ﺳﻧﮕﺳﺎر ھﺳﺗﻧد و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺣﮑم "ﺻد
ﺿرﺑﮫ ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ" ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،دور از اﻧﺗظﺎر
ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﺑدون ﺷﮏ ﻣﺎﯾﮫ ﺷرم و ﻧﻧﮓ
زﻧﺎن "ﺳﮑوﻻر"ی اﺳت ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺟﻧﺑش ﺑراﺑری طﻠﺑﯽ زﻧﺎن اﯾران را ﺑﮫ ﻧﺎم
اﯾﻧﺎن ﺛﺑت ﮐﻧﻧد(١٠) .
ﺷﺎﯾد ﺑرای زﻧﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺣﮑم
ﺳﻧﮕﺳﺎر و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ آن ﺑﺎ "ﺻد ﺿرﺑﮫ
ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ" ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﺎﺷد ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دھﮫ
 ٦٠ﺧواھران ﺣزب ﷲ ﺑودﻧد و در دھﮫ
 ٧٠دﻧﺑﺎل اﺛﺑﺎت رھﺎﯾﻲ ﺑﺧﺷﯽ اﺳﻼم ﺑرای
زﻧﺎن ﺑودﻧد و ﻧﮭﺎﯾت درک ﺷﺎن از ﺑراﺑری
زن و ﻣرد اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﭼرا زﻧﺎن ﺗﺎ ﺷﺎﻧﮫ
در ﮔودال ﺳﻧﮕﺳﺎر ھﺳﺗﻧد و ﻣردان ﺗﺎ ﮐﻣر
و ﺧواھﺎن ﺣذف اﯾن ﻧﺎﺑراﺑری ﺑودﻧد .اﻟﺑﺗﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ١٩

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٢
ﻋﻘب ﮔرد و ﺷرم ﺑرای ﺑرﺧﯽ زﻧﺎن

ﻧﮫ ﻧﯾروھﺎی آزادﯾﺧواه و ﻣﺗرﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد

ﺟﺎن ﺳﮑﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﺳﮑﯾﻧﮫ در

آﮐﺎدﻣﯾﮏ در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی ﻏرﺑﯽ ﻛﮫ ﺿﻣن

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن زن ﺳﺗﯾز ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از

ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ،ھم ﭼون ﻋﺎﯾﺷﮫ و ﻋﺎطﻔﮫ و

ﺷور و ﺷﻌف اﯾن را ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑروز

اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﺻﺎف ﺑطﻠﺑﻧد.

 ....اﻧدﯾﺷﯾد و ﮔﻔت دﯾﮕر ﺑس اﺳت ﺟﮭﺎن

ﭘدﯾده "ﻓﻣﻧﯾﺳت اﺳﻼﻣﯽ" داﻧﺳﺗﮫ ﮐﮫ در ﭘﯽ

ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﺧود را ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺟﺎن

ﺗﺣﻣل ﭼﻧﯾن ﺑرﺑرﯾﺗﯽ را ﻧدارد.

ﮐﺷف راه ﺣل ھﺎی "ﺑوﻣﯽ" ﺑرای ﺑراﺑری

ﺳﮑﯾﻧﮫ اداﻣﮫ دھﯾم و دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎرزارھﺎی

ﭼﻧﯾن آﯾﻧده ای را ﻣﯽ ﺗوان ﺳﺎﺧت ﭼرا ﮐﮫ

ﺣﻘوﻗﯽ زﻧﺎن ھﺳﺗﻧد.

ﮔﺳﺗرده ﻋﻠﯾﮫ ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ و ﺣﮑم ﺳﻧﮕﺳﺎر

ﺑﺷر در اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم

ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺳﮑﯾﻧﮫ و اﻋﺗراض ﮔﺳﺗرده

ﺑزﻧﯾم .اﻣﺎ ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﻋﻠﯾﮫ

ﭼﻧﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﺳت .در

ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﺣﮑم ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺑﺧش

ﻣظﺎھر ﺧﺎص ﺳرﮐوب زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد و

دوﻟت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺷوروی ،طﯽ ﭼﻧد دھﮫ

ﺑزرﮔﯽ از اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﺧﺎﻟف

ﺑﺎﯾد زﻣﯾﻧﮫ ای ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺟﮭت ﺑرﭼﯾدن

زﻧﺎن ﻗواﻧﯾﻧﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ ھﻧوز

اﯾن ﻋﻣل وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ اﺳت .در ﻣﯾﺎن اﯾراﻧﯾﺎن

اﯾن ﻗواﻧﯾن و ﻧظﺎم ھﺎی ﻣﺗﮑﯽ ﺑر اﯾن

ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻏرب ﺑﮫ آن

ﺷﺎھد

ﻗواﻧﯾن ﺷود ،ﻣﯽ ﺗواﻧد و ﺑﺎﯾد زﻣﯾﻧﮫ ای

ﻧرﺳﯾده ﺑودﻧد ( ١٢) .در ﭼﯾن ﮐﺷوری ﮐﮫ

اﻋﺗراﺿﺎت ﮔﺳﺗرده ای ھﺳﺗﯾم .اﻣﺎ ھﻧوز

ﺑرای ارﺗﻘﺎ و ﺗﻌﻣﯾق آﮔﺎھﯽ زﻧﺎن و ﮐل

ﺗﺎ ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﻲ زﻧﺎن ﻋﻣﻼ

اﯾن ﭘﺎﯾﺎن ﭘرده ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻧﯾﺳت .ﭼرا ﮐﮫ

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷود ،ﻣﯾﺗواﻧد و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓرﺻﺗﯽ

ﺑرده ﺑودﻧد و ﭘﺎی ﺷﺎن را ﻣﻲ ﺑﺳﺗﻧد و

ھﻧوز ﺑﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺣﮑم ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺑﻌﻧوان

ﺟﮭت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓﺻل ﻣﺷﺗرک ﺑﺎورھﺎ و

ﻧﺎﻗص ﻣﯽ ﻛردﻧد ،ﺗﺎ ﺣرﻛﺎﺗﺷﺎن ﺑرای

ﯾﮏ ﻋﻣل وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ و ھم ﭼﻧﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ

ارزش ھﺎی راﯾﺞ ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑﺎ ارزش ھﺎ

ﻣردان ﻣوزون و زﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﻧظر آﯾد ،ﺟرﺋت

ﺟرم "زﻧﺎ" ﺑﻌﻧوان اﺗﮭﺎﻣﯽ ﺟﺎھﻼﻧﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ

و اﯾدﺋوﻟوژی ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻛردﻧد زﻧﺟﯾرھﺎی ﺳﺗم را ﭘﺎره ﻛﻧﻧد و در

اﺳت.

ﻣﺑﺎرزات ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ و

ﻣدت ﻛوﺗﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑراﺑری ﺣﻘوﻗﯽ دﺳت

وﮐﻼی ﺳﮑﯾﻧﮫ ﺑدرﺳﺗﯽ ﺗﻼش دارﻧد ﻣﺳﺋﻠﮫ

ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ھﺎ در ﺣق زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد

ﯾﺎﺑﻧد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ اﻧﻘﻼﺑﺷﺎن در ﺳﺎل

اﺗﮭﺎم "زﻧﺎی ﻣﺣﺻﻧﮫ" را در ﭘروﻧده ﺳﮑﯾﻧﮫ

ﺳﻧﮕﻔرش ھﺎی ﻣﺳﯾر ﺗﺣﻘق ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺷود

 ١٩٧٦ﺑﮫ ﺷﻛﺳت ﻧﯾﺎﯾﻧﺟﺎﻣﯾد ﺑﮫ ﻣدت ﭼﻧد

ﻣﺣﻣدی ﭘﺎک ﮐﻧﻧد و اﯾﻧﮑﮫ اﯾن اﺗﮭﺎم ﺛﺎﺑت

ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت زﻧﺎن ﺳﺗﻣدﯾده در اﺷﺗﯾﺎق دﺳت

دھﮫ رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ای ﻣﯾﺎن زن

ﻧﺷده اﺳت.

ﯾﺎﺑﯽ آن ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﻣﺑﺎرزه و

و ﻣرد را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ای از

اﻣﺎ ﺑﯾن اﻋﺗراض وﮐﻼ در ﭼﺎرﭼوب

ﻓداﮐﺎری ﻣﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ زﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺻرف

آزادی و ﺑراﺑری واﻗﻌﯽ ﻣﯾﺎن زن و ﻣرد

ﻗواﻧﯾن ﯾﮏ ﮐﺷور و اﻋﺗراض ﻋﻣوﻣﯽ

ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺷود ﮐﮫ ھﯾﭻ زﻧﯽ ﻣﺟﺑور ﻧﺷود

ﺑوده اﺳت .ﮔرﭼﮫ ﺣﺗﯽ آن دوران ﻧﯾز ﺗﺎ

ﻋﻠﯾﮫ اﯾن اﺗﮭﺎم و ﻣﺟﺎزات آن ﺗﻔﺎوت اﺳت.

ﺗن ﺑﮫ ازدواج اﺟﺑﺎری دھد ،ھﯾﭻ زﻧﯽ

رھﺎﯾﯽ ﻛﺎﻣل ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷت و ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ اوﻟﯾن

ﻣﺛﻼ در ﺑرﺧﯽ ﻣطﺎﻟب ﮐﮫ در اﻋﺗراض ﺑﮫ

ﻣﺟﺑور ﻧﺑﺎﺷد ﺑﺳوزد و ﺑﺳﺎزد و ﺣق طﻼق

ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی دوﻟت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ

ﺣﮑم ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺳﮑﯾﻧﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﻣﯽ

و ﺣق ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻓرزﻧداﻧش ﭘس از طﻼق

زﻧﺎن دﭼﺎر ﺑرﺧﯽ ﺿﻌﻔﮭﺎ و ﮐﻣﺑودھﺎ ﺑود

ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ او را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم واھﯽ "زﻧﺎی

را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻋﻘد ازدواج

اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻛﯾﮫ ﺑﮫ درﺳﮭﺎی آن ﺗﺟﺎرب

ﻣﺣﺻﻧﮫ" ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺳﻧﮕﺳﺎر ﮐرده اﻧد و ﯾﺎ

ﻗراردادی ﺑرای ﺗﻣﻠﮏ ﺟﺳم و روح زن

اﺳت ﻛﮫ ﻣﻲ ﺗوان راه رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن را

اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻼش دارﻧد ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ او

ﻧﺑﺎﺷد و ھﯾﭻ زﻧﯽ ﺑﮫ ﺟرم اﺑطﺎل اﯾن

ھﻣوار ﺳﺎﺧت.

ﻣرﺗﮑب اﯾن اﺗﮭﺎم ﻧﺷده اﺳت ﯾﺎ در ﭘروﻧده

ﻗرارداد ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﯽ ﻣورد ھﯾﭼﮕوﻧﮫ

ﻣﺎ زﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧﯾم و ﺑﺎﯾد ﭘﯾﺷﮕﺎم ﺳﺎﺧﺗن

او ﺷﺑﮭﺎت اﺳت) (١١ﺳﺋواﻟﯽ ﮐﮫ ﻣطرح

ﻣﺟﺎزاﺗﯽ ﻗرار ﻧﮕﯾرد .ﺑﻠﮑﮫ زﻧﺎن از آن

ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺷﺧﺻﮫ

ﻣﯽ ﺷود اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر اﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح

ﭼﻧﺎن اﻣﻧﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ

اش ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑرﭼﯾدن ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑﻠﮑﮫ

اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد

ﺟﮭﺗﮕﯾری اش ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻛﻠﯾﮫ ﺗﻣﺎﯾزات

داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ھﻣزی ﺧود را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد و

طﺑﻘﺎﺗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮐﻠﯾﮫ اﻓﮑﺎر و ﺳﻧﻧﯽ

در ﮐﻣﺎل آزادی و ﺑراﺑری و ﺑﮫ راﺣﺗﯽ

ﺑﺎﺷد ﮐﮫ طﯽ ﭼﻧد ھزاره ﺑﺳﺗر ﺳﺗم و

اﺗﺣﺎد ﺧود را در ﺻورت ﻧﺎﻣوﻓق ﺑودن

اﺳﺗﺛﻣﺎر زﻧﺎن در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑوده اﺳت.

ﻓﺳﺦ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎﯾد ﺿﻣن ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﻧﺟﺎت

 ١٧اوت ٢٠١٠

داﺧل

و

ﺧﺎرج

ﮐﺷور

ﻧﯾز

ﺣﮑم واھﯽ ﻧﺑﺎﺷد و ﯾﺎ اﺛﺑﺎت ﺷود ﮐﮫ اﯾن
ﻋﻣل اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت ،در آن ﺻورت
ﻣﺟﺎزات اﯾن "اﺗﮭﺎم" ﺣﺗﯽ در ﺳطﺢ ﺻد
ﺿرﺑﮫ ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ و ﻧﮫ ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻋﺎدﻻﻧﮫ
اﺳت؟ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﻣﺎﻧﯽ ﻧﮫ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٢

ﺻﻔﺣﮫ ٢٠
ﻣﻧﺎﺑﻊ:
 – ١ﺳﺎﯾت ﻣدرﺳﮫ ﻓﻣﻧﯾﺳﺗﯽ :ﺳوﻣﯾن ﻧﺷﺳت ھﻣﮕراﯾﯽ ﺳﺑز
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺳﺎﻟﮕرد ﻣﺷروطﯾت ﺑﮫ رواﯾت
ﺗﺻوﯾر :از آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﮫ ﺗﺎ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذای ١٧
زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ  -ﮔزارش :آﻣﻧﮫ ﮐرﻣﯽ  /ﻋﮑس ھﺎ :ﺷﯾرﯾن
ﺑﮭراﻣﯽ  ١٤ -ﻣرداد ١٣٨٩
 -٢ﺳﻧﮕﺳﺎر ،اﯾران ،اﺳﻼم و ﺣﻘوق ﺑﺷر" – وﯾدﺋو ﮔزارش:
ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی ﺧراﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﮭران – ﺗﯾرﻣﺎه ١٣٨٩
 -٣ﺳﻧﮕﺳﺎر؛ اﺳﻼم و دوران ﻣﻌﺎﺻر  /ﺟﻣﯾﻠﮫ ﮐدﯾور)ﻣﺟﻠﮫ
ﻋﻠﻣﯽ ﭘژوھﺷﯽ ﻓﻘﮫ و ﺣﻘوق داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺑل(
 -٤ﻣﻧﺑﻊ ﭘش ﮔﻔﺗﮫ
 -٥ﻣﻧﺑﻊ ﭘﯾش ﮔﻔﺗﮫ
 - ٦ﻓرﯾده ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ،ﺳﻧﮕﺳﺎر و راﺑطﮫ ﻧﺎﻣﺷروع ﺟﻧﺳﻲ )زﻧﺎ(
از ﻧﮕﺎه ﻗرآن.
ﺗﺣﻘﯾق اﯾن ﺧﺎﻧم ﺑﺳﯾﺎر ﺧواﻧدﻧﯽ اﺳت زﯾرا ﺗﻼش دارد ﺑﺎ
رﺟوع ﺑﮫ آﯾﺎﺗﯽ ﺑرای ﻣﺟﺎزات "زﻧﺎ" ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ اﺳﻼم دﯾن
راﻓت و ﻣﮭر اﺳت .او در ﻻﺑرﻧت آﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﮔرﻓﺗﺎر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕری را در اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺎل ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﻔﺳﯾر و ﻗراﺋﺗﯽ ﻧو از آن آﯾﺎت
ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد .ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد :آﯾﺔ  ١٥ﺳورة ﻧﺳﺎء
ﻣﻲﻓرﻣﺎﯾد» :و از زﻧﺎن ﺷﻣﺎ آﻧﺎن ﻛﮫ ﻣرﺗﻛب ﻓﺣﺷﺎ ﻣﯽﺷوﻧد،
از ﭼﮭﺎر ﺗن از ﺧودﺗﺎن ﺑر ﺿد آﻧﮭﺎ ﺷﮭﺎدت ﺑﺧواھﯾد .اﮔر
ﺷﮭﺎدت دادﻧد زﻧﺎن را در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣﺑوس دارﯾد ﺗﺎ ﻣرﮔﺷﺎن ﻓرا
ﭘﯾش ﭘﺎﯾﺷﺎن ﻧﮭد« وی ﺳﭘس ﺑﮫ آﯾﮫ  ٢از
رﺳد ﯾﺎ ﺧدا راھﻲ
ِ
ﺳورة ﻧور رﺟوع ﻣﯽ دھد» :زن و ﻣر ِد زﻧﺎﮐﺎر را ھرﯾك ﺻد
ﺿرﺑﮫ ﺑزﻧﯾد .و اﮔر ﺑﮫ ﺧدا و روز ﻗﯾﺎﻣت اﯾﻣﺎن دارﯾد ،ﻣﺑﺎدا
ﻛﮫ در ﺣﻛم ﺧدا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن دو دﺳﺗﺧوش ﺗرﺣم ﺷد) «.ﺳورة
ﻧور ،آﯾﮫ  (٢ﺳﭘس ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔری ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ »ﺧداوﻧد ﺑزرگ
ﻣردم را از ﺟﺳتوﺟو و ﺗﺟﺳس در زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﯾﮑدﯾﮕر
ﺑﺎز داﺷﺗﮫ اﺳت« اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺳﻠط زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺷﻌﺑده ﺑﺎزی داﺷت
ﺗﺎ ﭼﻧﯾن ﺣﮑﻣﯽ را ﻣﺛﻼ از آﯾﮫ  ١٥ﺳوره ﻧﺳﺎ ﺑﯾرون ﮐﺷﯾد.
ﺑﺧﺻوص ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺿور  ٤ﺷﺎھد درھﻧﮕﺎم "زﻧﺎ"
ﯾﻌﻧﯽ ھﻧﮕﺎم راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﯾﮏ زن و ﻣرد ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد.
 - ٧ﺳﻧﮕﺳﺎر؛ اﺳﻼم و دوران ﻣﻌﺎﺻر  /ﺟﻣﯾﻠﮫ ﮐدﯾور)ﻣﺟﻠﮫ
ﻋﻠﻣﯽ ﭘژوھﺷﯽ ﻓﻘﮫ و ﺣﻘوق داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺑل(
 – ٨ھﻣﺎن ﻣﻧﺑﻊ
 – ٩ھﻣﺎن ﻣﻧﺑﻊ
 -١٠اﺧﯾرا ﺧﺎﻧم ﻧﯾره ﺗوﺣﯾدی در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﻧﯾﺎد ﭘژوھش ھﺎی
زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ در ﭘﺎرﯾس در روزھﺎی  ١٦و  ١٧ژوﺋﯾﮫ ٢٠١٠
ﺑﻌﻧوان ﺳﺧﻧران ادﻋﺎ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺧواھﯾم و ﭼﮫ ﻧﺧواھﯾم،
ﺧﺎﻧم و آﻗﺎی رھﻧورد رھﺑر ﺟﻧﺑش ﻣردم ھﺳﺗﻧد.
 – ١١ﺳﺎﯾت ﻣدرﺳﮫ ﻓﻣﻧﯾﺳﺗﯽ  -آزاده دواﭼﯽ
 – ١٢در اﯾن ﺧﺻوص ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ "اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر و ﻣﺳﺋﻠﮫ
زﻧﺎن" اﻣﯾد ﺑﮭرﻧﮓ از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘﺎﻻت اﻣﯾد ﺑﮭرﻧﮓ "ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻣﺳﺎﻟﮫ زﻧﺎن ،ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎ و ﻧﻘدھﺎ" رﺟوع ﮐﻧﯾد■ .

ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﺗﺎب:
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﺳﻧﺎد ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ و اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن
ھﺷت ﻣﺎرس )اﯾران -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(
ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت دھﻣﯾن ﺳﺎل آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯾت )(٢٠٠٨ -١٩٩٨

دﯾﺑﺎﭼﮫ
ﺑﯾش از ده ﺳﺎل از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺎ ،از ﻓورﯾﮫ ﺳﺎل  ،١٩٩٨ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر
ﻓراﺧواﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم "ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧده  ٨ﻣﺎرس" ﻣﯽ ﮔذرد .در آﻏﺎز ﺑرای
اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺿور ﺧود را ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﺎرج ﮐﺷور اﻋﻼم ﮐﻧﯾم ،اھداف
ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯾم ،ﻓراﺧوان ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر ﺻدھﺎ ﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ زن و
ﻣرد و دھﮭﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺷﮑل دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻗرار دادﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺷﺎن از
ﻓراﺧوان ،ﭘﺷﺗﮕرﻣﯽ ﻣﺎ ﺑرای آﻏﺎز راھﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﯾم ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ھﺎی ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ را ﺑر دوﺷﻣﺎن ﺧواھد ﮔذاﺷت…
در اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺷﺎھد ﺧﯾز ﻧوﯾن ﻣوج ھﺎی ﻣﺑﺎرزه وﻣﻘﺎوﻣت زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑودﯾم .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از ھﻣﺎن اﺑﺗدای ﻗدرت ﮔﯾری و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ رژﯾم ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺳﺎﺑق،
ﺳرﮐوب زﻧﺎن را آﻏﺎز ﮐرد و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓرودﺳت آﻧﺎن را در ﻗواﻧﯾن ﮐﺷوری  ،ﭼﮭﺎر ﻣﯾﺧﮫ
ﮐرد و از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت زﻧﺎن ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻧﯾروی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﮭم روﺑرو ﺷد.
وﺟود اﯾن رژﯾم ﺳرﮐوﺑﮕر و زن ﺳﺗﯾز ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن دﻻﯾل رﺷد ﻣﺑﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣت
زﻧﺎن در ھﻣﮫ ﺣﯾطﮫ ھﺎ ﺑوده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣﻘﺎوﻣت زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻠﯾرﻏم ﮔﺳﺗردﮔﯽ و ﺑﺎﻟﻧده ﮔﯽ اش ،ﻣﺗﺷﮑل و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﺑود .ﺟﻧﺑش زﻧﺎن،
ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﯾروی ﺟدی ﭼﺎﻟش ﮔر ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم زن ﺳﺗﯾز ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼت
داﺷﺗﮫ و دارد ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺑزاری ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐل اﯾن ﺟﻧﺑش را در ﺣﯾطﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
ﮐﻼن ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑطور ﻧﻘﺷﮫ ﻣﻧد و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﭘﯾﮕﯾر ،ﺑرای ارﺗﻘﺎ
آﮔﺎھﯽ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧﺎن ﺗﻼش ﮐﻧﻧد .ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺗﺣد ﮐردن ﺻﻔوف
ﺧود و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧﮑﺷﺎف ﮔراﯾش ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون دروﻧش داﺷت ﮐﮫ ھر ﯾﮏ
ﺑﺗواﻧﻧد اﻓق ﺧود را ﺗﻌرﯾف و ﻣﻧﺳﺟم ﮐﻧﻧد...
ﺟﮭت ﺗﮭﯾﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﺎ اﯾﻣﯾل زﯾر ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

zan_dem_iran@hotmail.com

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٢

ﺳﻨﮕﺴﺎر زﻧﺎن
دﺷﻤﻨﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
در ﺗﻣﺎﻣﯽ ادوار ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﻗدرت ھﺎی
ﺣﺎﮐم اھرم ﺧﺷوﻧت را ﺑرای ﺗداوم ﻧظم و
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻏﺎرﺗﮕراﻧﮫ ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
در ھﻣﮫ ادوار ،دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎﯾﯽ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ
ظﺎھر دﻣﮑراﺳﯽ ﺧواه ،ﺑرای اﻋﻣﺎل ﺟﻧﮓ
و ﺧﺷوﻧت در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف دﻧﯾﺎ ﺗوﺟﯾﮭﯽ
ﺑﮫ ﺟز ﺑرﻗراری ﻧظم و اﻣﻧﯾت و دﻓﺎع از
ﺣﻘوق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣردم اراﺋﮫ
ﻧﮑرده اﻧد .ﺧﺷوﻧت و ﺳرﮐوب و اﻋدام و
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔرﭼﮫ ﻣﺎھﯾﺗﺎ اﺑزاری ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣرﺗﺟﻊ ﺑوده
وﻟﯽ در ھر ﻣﻧطﻘﮫ و ﮐﺷور رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب
ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و
ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ﮐﺷور را ﺑﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺧﺷوﻧت ھﺎی دوران ﺑرده داری ﻋﻠﯾﮫ ﺑرده
ھﺎ ،ﺳوزاﻧدن زﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺎﺣره و
ﺟﺎدوﮔر ،دادﮔﺎه ھﺎی ﺗﻔﺗﯾش ﻋﻘﺎﯾد و
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ در ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ،ﯾﮭودی
ﺳوزان )ھوﻟوﮐﺎﺳت( ھﯾﺗﻠری ،ﺟﻧﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ اول و دوم ،ظﮭور ﺑن ﻻدن و
اﻟﻘﺎﻋده و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳرﺑﻠﻧد
ﮐردن ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ ﻓﺎﺷﯾﺳت ﻣﺳﯾﺣﯽ در
آﻣرﯾﮑﺎ و .....ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ﺗوﺟﯾﮭﯽ در اﯾن
راﺳﺗﺎ )ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت و دﻓﺎع از دﯾن و
ﻣﻠﯾت و (....داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻧﯾز ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از اﯾن
ﻗﺎﻋده ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺟﻣﻊ ﮐردن
ﺗﺟﺎرب ﺿد اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ
ﺳرآﻣد ھﻣﮫ ﻣرﺗﺟﻌﯾن ﺷده اﺳت .ﺣﺿور
ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ  -اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺳﭘﺎه و اطﻼﻋﺎت
در ﮔوﺷﮫ ﮔوﺷﮫ ی دﻧﯾﺎ ،ﺗرور دﮔراﻧدﯾﺷﺎن
در ﺧﺎرج و داﺧل ﮐﺷور ،اﻋدام و ﻗﺗل ﻋﺎم
زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ در دھﮫ  ،٦٠اﻋدام و
ﺳﻧﮕﺳﺎر زﻧﺎن و ﻏﯾره و ﻏﯾره ،ﺗﻣﺎﻣﺎ
ﺑﺧﺷﯽ از اﺳﺗراﺗژی دوﻟت ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای ﺣﻔظ ﻧظم و ﺗداوم ﺳﺎﺧﺗﺎر
ﻧﻧﮕﯾن اش اﺳت .ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت در ھﻣﮫ
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت اش ،اﯾدﺋوﻟوژی اﺳﻼﻣﯽ
و ﻓرھﻧﮓ ﺳﻧﺗﯽ و ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و ﺧراﻓﮫ
ﭘرﺳﺗﯽ و ﻓﻘر ﺑﺧﺷﯽ از ﻣردم ﺑوده اﺳت.
در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳران ﻣﺎﻓﯾﺎی ﻣوﻟﺗﯽ ﻣﯾﻠﯾﺎردر
ﺳﭘﺎھﯽ و ﻏﯾرﺳﭘﺎھﯽ ﻣرزھﺎ را ﺑرای
ورود و ﺧروج ﻣواد ﻣﺧدر ،ﻓروش

ﺻﻔﺣﮫ ٢١
دﺧﺗران و زﻧﺎن ﻣﺣروم و ﻓﻘﯾر ،وارد
ﮐردن اﻧواع ﮐﺎﻻھﺎی ﺑﻧﺟل و ﻏﯾر
اﺳﺗﺎﻧدارد و  ....ﺑرای ﺧود اﻣن ﮐرده اﻧد،
دﺳﺗﮕﯾری و اﻋدام ﻣواد ﻓروش ھﺎی ﺧرده
ﭘﺎ )ﮐﮫ وﺟودﺷﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺎﺻﻠﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺷدﯾد و ﻓﻘر و ﺑﯾﮑﺎری در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت(
ﭼﮫ ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑﺟز ﻣردم ﻓرﯾﺑﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣردان ﺣرﯾص و
ﺻﺎﺣب ﺛروت ھﺎی ﺑﺎد آورده اﺟﺎزه
ﮔرﻓﺗن )ﺑﺧواﻧﯾد ﺧرﯾدن( ﭼﻧد زن ﻗﺎﻧوﻧﯽ و
ده ھﺎ ﺻﯾﻐﮫ را دارﻧد ،ﺳﻧﮕﺳﺎر زﻧﺎن ﺑﮫ
ﺟرم داﺷﺗن راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎ ﻓردی ﺑﮫ ﻏﯾر
از ھﻣﺳرﺷﺎن در راﺳﺗﺎی ھﻣﯾن ﺧﺷوﻧت
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺣﮑوﻣت زن ﺳﺗﯾز اﺳت ﮐﮫ
در ﻗواﻧﯾن اش ﻣﺟﺎزات ھﺎی وﯾژه زﻧﺎن
ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺟﺳﺗﮫ اﺳت.
ﻧﮭﺎد ﺧﺎﻧواده ھﺳﺗﮫ ای در ﺷرق و ﻏرب
ﺷﻣﺎل و ﺟﻧوب ﮐﺎرﮐرد ﺧود را ﭼﻧﺎن از
دﺳت داده ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺷوق ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی
و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھم ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از
ﻓروﭘﺎﺷﯽ آن ﻣﻣﺎﻧﻌت ﮐﻧد .ﺳﯾﻧﻣﺎی ھﺎﻟﯾود
ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺻدھﺎ ﻓﯾﻠم در راﺳﺗﺎی ارزش
ﮔذاری ﻣﺛﺑت ﺑرای ﻧﮭﺎد ﺧﺎﻧواده ھزﯾﻧﮫ
ﻣﯾﮑﻧد وﻟﯽ روز ﺑﮫ روز و ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم
ﻣردم از ﺗﺷﮑﯾل ﺧﺎﻧواده و ازدواج ﮔرﯾزان
ﺗر ﺷده و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑدﯾﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای آن
ھﺳﺗﻧد .ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﮔرﯾزﻧﺎﭘذﯾر
ﺧﺎﻧواده ھﺳﺗﮫ ای )ﮐﮫ ﺑﺎر اﺻﻠﯽ آن ﺑﮫ
دوش زن ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﺎدر ،ھﻣﺳر،
آﺷﭘز ،ﻧظﺎﻓت ﭼﯽ و ...اﺳت( دﻟزدﮔﯽ،
اﻓﺳردﮔﯽ و روزﻣره ﮔﯽ ﺑرای زﻧﺎن اﺳت.
ﻣردان در ﺟواﻣﻌﯽ از ﻗﺑﯾل اﯾران ﻗﺎﻧوﻧﺎ
ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺧﺎرج از
ﭼﮭﺎرﭼوب ﺧﺎﻧواده ھﺳﺗﻧد و از اﯾن ﻣﮑﺎره
ﺑﺎزار ﻧﻧﮓ و ﻧﯾرﻧﮓ ﮐﮫ دﯾن اﺳﻼم ﺑﮫ آﻧﺎن
ﻋرﺿﮫ ﮐرده ،ﺣظﯽ واﻓر ﻣﯽ ﺑرﻧد .اﻣﺎ
زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺣض ﺑر ﻗراری ﮐوﭼﮑﺗرﯾن
ارﺗﺑﺎطﯽ ﺧﺎرج از ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺧﺎﻧواده ،ﺑﺎﯾد
در اﻧﺗظﺎر ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺑﺎﺷﻧد .آﯾﺎ ﭘدﯾده ای
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗر از اﯾن ﻣﯽ ﺗوان ﺳراغ داﺷت؟
ﺗﺣﻔﮫ اﺧﯾر دوﻟت و ﻣﺟﻠس )ﻻﯾﺣﮫ ﺣﻣﺎﯾت
از ﺧﺎﻧواده( ﺑرگ ﻧﻧﮕﯾن دﯾﮕری از اﯾن
دﺳت اﺳت ﮐﮫ از دﯾد زﻧﺎن ﭘﯾﺷرو ورق
ﺑﺎطﻠﮫ ای ﺑﯾش ﻧﯾﺳت .ﻓﺷﺎر و ﻻﺑﯽ ﮔری
ﻧﯾروھﺎی اﺻﻼح طﻠب و رﻓرﻣﯾﺳت و
ﻟﯾﺑرال و ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ ھﺎ ﮐﮫ دل ﺑﮫ
ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در اﯾن ﯾﺎ آن ﺑﻧد اﯾن ﻻﯾﺣﮫ دارﻧد
ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ ﺣرﮐت ﺑﺎﻟﻧده ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در
اﯾران اﺳت و ﺑس .

ﻣﺎ در ﺑراﺑر ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻧﺦ ﻧﻣﺎی
ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻓرﯾب
و دروغ و ﺳرﮐوب اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر
ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ زﻧدان و ﺷﮑﻧﺟﮫ و
اﻋدام و ﺳﻧﮕﺳﺎر را ﺑﮫ ﺟرم ﺣﻔظ "ﻋﻔت
ﻋﻣوﻣﯽ" و ﻣﺣﺎرﺑﮫ و ﻏﯾره ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﺧواھﺎن ﻟﻐو ﻣﺟﺎزات اﻋدام ﺗﺣت
ھرﻋﻧواﻧﯽ ھﺳﺗﯾم .ﻣﺎ ﺧواھﺎن آزادی
زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑدون ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻗﯾد و
ﺷرطﯽ ھﺳﺗﯾم .رﯾﺷﮫ ﺟرم و اﻋﺗﯾﺎد ھﻣﺎﻧﺎ
ﻓﻘر و ﺑﯾﮑﺎری و ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯽ ﺣد و
ﺣﺻری اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﮑﻣروا
اﺳت .ﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن رﯾﺷﮫ ھﺎ ﺑر
ﮐﻧده ﻧﺷود از ﺗﻼش دﺳت ﺑر ﻧﻣﯽ دارﯾم.
"زﻧﺎن دﯾﮕر" از ھﻣﮫ زﻧﺎن ﺳﺗﻣدﯾده ای ﮐﮫ
ﺗﺣت ﻋﻧوان زﻧﺎ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ زﻧدان و
ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺷده اﻧد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐرده و ﺧواھﺎن
آزادی ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر آﻧﺎن اﺳت .ھﯾﭻ
ﻧﮭﺎد ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﺣق دﺧﺎﻟت و
ﻗﺿﺎوت در راﺑطﮫ ﺧﺻوﺻﯽ و ﺟﻧﺳﯽ
ﺑﯾن اﻓراد را ﻧدارد .زﻧﺎن و ﻣردان ﺑﺎﯾد
آزاد ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در ﺻورت ﻋدم ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ
راﺑطﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ،ﺑﮫ راﺣﺗﯽ رھﺎ ﺷوﻧد و
راﺑطﮫ ای ﺷﮑوﻓﺎ و ﭘوﯾﺎ را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐﻧﻧد .
ﺳﻧﮕﺳﺎر زﻧﺎن ﺧﺷوﻧﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ و
ھدﻓﻣﻧد ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﺛﺑﯾت ﻣوﻗﻌﯾت ﻓرودﺳﺗﯽ
زﻧﺎن اﺳت .رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از
ھرﮔوﻧﮫ ﺳرﮐﺷﯽ زﻧﺎن و دﺧﺗران ﻋﻠﯾﮫ
ﻗواﻧﯾن ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ ﺑﮫ ﺷدت ھراس دارد.
ﻣﺑﺎرزه زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺟوان ﻋﻠﯾﮫ
ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،ﺳﻧﮕﺳﺎر،
ﻣﺣﺗوای ﺑﺷدت ﺟﻧﺳﯽ ﮔراﯾﺎﻧﮫ و
ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ﮐﺗب آﻣوزﺷﯽ ﻣدارس و
داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و  .....ھﻣﮕﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﻘش
ﻣﮭﻣﯽ در راﺳﺗﺎی رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای
ﻓﺎرغ از ﺗﻔﺎوت ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ،
ﻧژادی ،ﻣﻠﯾﺗﯽ و ...داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
دور ﻧﯾﺳت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻠﯾن و آﻣرﯾن
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﭼﻧد دھﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ در ھر رﻧﮓ و ﻟﺑﺎﺳﯽ )ﺑﺎ ﻋﻣﺎﻣﮫ
و ﺑدون ﻋﻣﺎﻣﮫ( در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﻣردم زﺟر
ﮐﺷﯾده از ﺳﺗم ﻣذھﺑﯽ ،از ﺟﻧﮓ و ﻓﺳﺎد
اﻗﺗﺻﺎدی و اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﮫ زاﻧو ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد
ﻋﻧﺻر آﮔﺎھﯽ و ﺣﺿور در ھﻣﮫ ﺷﮑل
ھﺎی ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻣردﻣﯽ و ﺗﻌﻣﯾق ﺧواﺳﺗﮫ
ھﺎ و ﺷﻌﺎرھﺎ ،راه را ﮐوﺗﺎھﺗر و ھﻣوار ﺗر
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
زﻧﺎﻧﯽ دﯾﮕر ■١٣٨٩/٧/٣

ﺻﻔﺣﮫ ٢٢

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٢

ﭼوﺑﮫ ھﺎی دار ﻣرﺗﺟﻌﯾﯾن زن ﺳﺗﯾز اﺳﻼﻣﯽ را در ھم ﺷﮑﻧﯾم!
زﯾﻨﺐ و ﺳﮑﯿﻨﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ زن ﺑﻮدن در آن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﺮم اﺳﺖ!
ﺧﺑرھﺎی ﻣﻧﺗﺷر ﺷده در روزھﺎی اﺧﯾر ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳت ﮐﮫ اﻋدام ھﺎی ﺟدﯾدی در اﯾران در راه اﺳت .اﺣﺗﻣﺎل اﻋدام دﺧﺗر
ﺟوان زﯾﻧب ﺟﻼﻟﯾﺎن ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ دو ﺳﺎل اﺳت در راھروی ﻣرگ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻋﺿوﯾت در ﯾﮑﯽ از اﺣزاب اﭘوزﯾﺳﯾون ﮐرد ﺑﮫ
ﺳر ﻣﯽ ﺑرد و ھم ﭼﻧﯾن ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺳﮑﯾﻧﮫ ﻣﺣﻣدی آﺷﺗﯾﺎﻧﯽ ﺑﮫ "ﺟرم" زﻧﺎ ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﺑﯾدادﮔﺎھﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ "ﺟرﻣش " ﺛﺎﺑت ﻧﺷده
اﺳت ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮔزارﺷﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺧﯾرا ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت .زﯾﻧب و ﺳﮑﯾﻧﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ زن ﺑودن در آن ﺑﺎﻟﻘوه
ﺟرم اﺳت.
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از ﺑدو ﻗدرت ﮔﯾری ،زﻧﺎن را ﺑرده ﺑردﮔﺎن ﮐرده اﺳت ٣١ .ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﮑﻧﺟﮫ و
ﺗﺟﺎوز و اﻋدام و ﮐﻧﺗرل زﻧﺎن را ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐرده اﺳت .ﺳرﮐوب ﻋرﯾﺎن زﻧﺎن اھرﻣﯽ اﺳت در دﺳت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای
ﮐﻧﺗرل اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣطﯾﻊ ﮐردن ﻣردم.
ﺑدون ﺷﮏ ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده و ﻧﻘش ﻓﻌﺎل زﻧﺎن ﺑﺧﺻوص دﺧﺗران ﺟوان در ﺻف اول ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری زن ﺳﺗﯾز اﺳﻼﻣﯽ
در ﺧﯾزش ھﺎی اﺧﯾر ،آﻧﺎن را ﻣﺛل ﻣﺎر زﺧم ﺧورده ﮐرده اﺳت و ﻣﯽ ﺧواھﻧد از زﻧﺎن ﺑﮭر طرﯾق ﻣﻣﮑن اﻧﺗﻘﺎم ﺑﮕﯾرﻧد .ﺧﺷوﻧت
اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻر و ﭘدر ﺳﺎﻻر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم و ﺗﺛﺑﯾت ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت در
ﻧظﺎم زن ﺳﺗﯾز ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾران اﯾن ﺧﺷوﻧت ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﺣﮏ و اﺻﻼح از ﺑﯾن ﻧﺧواھد رﻓت .ﺗﻧﮭﺎ راه رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن از ﺧﺷوﻧت
ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ دوﻟﺗﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎﯾش ﺑر ﺑردﮔﯽ و ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن اﺳﺗوار ﺷده اﺳت.
ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش اﺑﻌﺎد ﺳرﮐوب ﺟﻠوی ﻣرگ ﻣﺣﺗوم ﺧود را ﺑﮕﯾرﻧد ! ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺎ اﻋدام
ھﺎی وﺳﯾﻊ ﺗرس و وﺣﺷت ﺑر دل ﻣردﻣﯽ ﺑﯾﻔﮑﻧﻧد ﮐﮫ در ﻣﺑﺎرزات ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑطور روﺷﻧﯽ ﺣﮑم ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻗﺎطﻊ ﺧود را
ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺻدای رﺳﺎ در ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ،ﻣدرﺳﮫ و داﻧﺷﮕﺎه و در زﻧداﻧﮭﺎی ﻣﺧوف و ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﻓرﯾﺎد زدﻧد.
اﻣروز ﻣردم ﺟﮭﺎن ،ﻣردم اﯾران ،ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی آزادﯾﺧواه و ﻣﺗرﻗﯽ وھﻣﮫ وﺟداﻧﮭﺎی ﺑﯾدار در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﮫ ﻣﯾرود اﺑﻌﺎد ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺧود ﮔﯾرد ﻣﺳﺋوﻟﻧد .زﻧﺟﯾره ﺧﺷوﻧت و ﺳرﮐوب رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾد ھر ﭼﮫ زود ﺗر در ھم ﺷﮑﺳﺗﮫ
ﺷود .ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت ﻋﺎﺟل و ﻓوری ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﻋدام زﯾﻧب ،ﺳﮑﯾﻧﮫ و ھم ﭼﻧﯾن ﺻد ھﺎ زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻧﺟﺎم داد .ھر
ﻟﺣظﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔذرد ﺟﺎن ﺻد ھﺎ ﻧﻔر در ﺧطر اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﺎ اﻋﺗراض و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﻋﺗراﺿﺎت ﺟﻠوی ﻗﺗل ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾن
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺑﮕﯾرﯾم.
ﺟوﯾﺑﺎر ﻣﺑﺎرزات ﺑﯾﺷﻣﺎر و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و آزادﯾﺧواه و ﻣﻌﺗرض ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و
ﺳﺎﺧﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑدون ﺳرﮐوب ،ﺧﺷوﻧت ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و اﻋدام ﺑﮫ ھم ﺑﭘﯾوﻧدد.
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در ﻣﺮز

ﺻﻔﺣﮫ ٢٣

ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ ﻧﺴﺮﯾﻦ

ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روم
اﮔﺮ ﭼﮫ ھﻤﮫ ﻣﺮدم از ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدم
ﺑﭽﮫ ام ﺳﺎری ام را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
و ھﻤﺴﺮم ،دم در ﺟﻠﻮﯾﻢ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮوم
ﭼﯿﺰی ﺟﻠﻮدارم ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﮫ ﺟﺰ ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﮫ
ﮐﮫ از آن ھﻢ ﺧﻮاھﻢ ﮔﺬاﺷﺖ
ﻣﻦ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺑﻠﺪم
وﻟﯽ ،آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ
ﺗﺎ ﺗﻦ ﺑﮫ آب ﺑﺰﻧﻢ و ﺑﮕﺬرم
آﻧﺴﻮی رودﺧﺎﻧﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﮫ ﺟﺰ ﯾﮏ دﺷﺖ ﺑﺎز
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﺷﺪه
زﻣﯿﻦ ھﻤﻮارش را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻢ
ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎد ﺑﺪوم
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ رﻗﺼﻢ
ﯾﮏ روزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻗﺼﻢ
ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدم
اﻻن ﻣﺪﺗﮭﺎﺳﺖ
ﺑﺎزﯾﮭﺎی اﯾﺎم ﮐﻮدﮐﯽ را
ﺑﺎزی ﻧﮑﺮده ام
اﻣﺎ ﯾﮏ روزی ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ اﯾﻨﮑﺎر را ﺑﮑﻨﻢ
و از ﺗﮫ دﻟﻢ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﮑﺸﻢ
ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدم
ﻣﺪﺗﮭﺎﺳﺖ
ﮔﺮﯾﮫ ﻧﮑﺮده ام
ﺑﺎ ﺳﺮی ﮐﮫ در داﻣﻦ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎده ام
ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺧﻮدم را ﺑﺎ ﮔﺮﯾﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻢ
ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدم
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﻠﻮدارم ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﮫ ﺟﺰ ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﮫ
و ﻣﻦ ﺑﻠﺪم ﺷﻨﺎ ﮐﻨﻢ
ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮوم
ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوم

اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ "ﺟﺎن ﻟﻨﻮن" آﻧﺮا ﺳﺮود
و اﺟﺮاﯾﺶ ﮐﺮد.

ﺗﺼﻮر ﮐﻦ
ﺗﺼﻮرش را ﺑﮑﻦ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻣﻮن ﺑﺎﺷﮫ
ﻧﮫ ﺟﮭﻨﻤﯽ زﯾﺮ ﭘﺎﻣﻮن
اﮔﮫ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯽ ،ﺗﺼﻮرش ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻣﻮن ،ﻓﻘﻂ آﺳﻤﻮن ﺑﺎﺷﮫ
و ھﻤﮫ ﻣﺮم ﺑﺮای اﻣﺮوز زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻦ
ﺗﺼﻮرش را ﺑﮑﻦ
ﻧﮫ ﮐﺸﻮری در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﮫ
ﺗﺼﻮرش ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ
و ﻧﮫ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﺮاش ﺑﮑﺸﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﯽ
و ﻧﮫ ﻣﺬھﺒﯽ
ﺗﺼﻮرش را ﺑﮑﻦ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﺮدم در ﺻﻠﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻦ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازم
اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ
اﻣﯿﺪم اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﺗﻮام ،ﯾﮫ روزی ﺑﯿﺎی ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ
و ھﻤﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی دﻧﯿﺎ ،اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮ ﺑﺸﻦ
ﺗﺼﻮرش را ﺑﮑﻦ ﮐﮫ اﺛﺮی از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﮫ
و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﮫ ﺣﺮص ﺑﺰﻧﮫ ﯾﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﺑﮑﺸﮫ
ھﻤﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻦ
و ھﻤﮫ دﻧﯿﺎ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻦ
ﻧﻤﯽ دوﻧﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮرش را ﺑﮑﻨﯽ ﯾﺎ ﻧﮫ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازم
اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ
اﻣﯿﺪم اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﺗﻮام ،ﯾﮫ روزی ﺑﯿﺎی ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ
و ھﻤﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی دﻧﯿﺎ ،اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮ ﺑﺸﻦ
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ﺻﻔﺣﮫ ٢٤

ﻧﻈﺮات ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات
و اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد
را در ﻣﻮرد
ﻧﺸﺮﯾﮫ ھﺸﺖ ﻣﺎرس
ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل دارﯾﺪ.
ﺑﯽ ﺷﮏ ھﻤﮑﺎری ﺷﻤﺎ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ ﺑﮫ
ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺮﯾﮫ
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺸﺮﯾﮫ
ھﺸﺖ ﻣﺎرس
ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ زﻧﺠﯿﺮ دﯾﮕﺮی
در ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
آﮔﺎھﮕﺮاﻧﮫ زﻧﺎن ﺷﻮد.

ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺸﺮﻳﻪ  ٣ﻳﻮرو

