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رای ﻣﺎ ،ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺿﺪ زن ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ!
ﺑﺎزھم ﺑﺳﺎط ﻋوام ﻓرﯾﺑﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری را ﭘﮭن ﮐرده اﻧد .ﺗﻣﺎم دارودﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣرﺗﺟﻊ و ﻣداح ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻼش
اﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ وﻋده ھﺎی دروﻏﯾن ﻣردم را ﭘﺎی ﺻﻧدوق ھﺎی رای ﺑﮑﺷﻧد و ﺑرای ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺷروﻋﯾت ﻣردﻣﯽ دﺳت و ﭘﺎ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ
ھر ﮐس رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺷود ،راﻧﻧده ﻣﺎﺷﯾن اﯾن ﻧظﺎم ﺧواھد ﺷد؛ ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای زﻧﺎن ﭼﯾزی ﺟز ﺑردﮔﯽ و ﻓرودﺳﺗﯽ ﻧﯾﺎورده اﺳت.
در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﯽ ﺳﺎل ﺳرﮐوب زﻧﺎن ،ﺳﯽ ﺳﺎل ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزه ﮔﺳﺗرده آﻧﺎن را ﺑﮭﻣراه داﺷﺗﮫ اﺳت .زﻧﺎن ﺑﮫ واﻗﻊ رای
ﺧود را ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ داده اﻧد :ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم ﺿد زن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ !
طﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ؛ زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ اﻓﮑﺎر،ﻋﻘﺎﯾد ،ﺳﻧن و رواﺑط ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﻣﺑﺎرزه ﮐردﻧد .ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در ﺻف ﻣﻘدم ﻣﺑﺎرزات ﮔوﻧﺎﮔون ﻗرار
ﮔرﻓﺗﻧد .در ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﻣزرﻋﮫ ،ﻣدرﺳﮫ و داﻧﺷﮕﺎه ﻗواﻧﯾن ﺿد زن اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮔرﻓﺗﻧد .در زﻧدان ھﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﻧﺷدﻧد
و ﺷﻼق و ﺳﻧﮕﺳﺎر و اﻋدام از ﻋزم آﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻣرﺗﺟﻌﯾن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮑﺎﺳت .ﮔﺷت ﻧظﺎﻣﯽ ﮔﻠﮫ ھﺎی ﺣزب ﷲ ﺑرای ﮐﻧﺗرل
ﺣﺟﺎب ،ﻧﺗواﻧﺳت روﺣﯾﮫ ﺷورﺷﮕری و ﻣﺧﺎﻟﻔت زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺟوان ﺑﺎ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری را ﮐم ﮐﻧد.
اﻣﺎ ﻣرﺗﺟﻌﯾن ﺣﺎﮐم و ﻣداﺣﺎن آﻧﺎن دﺳت از ﺗﻼش ﻧﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﻣﺎﻧﻧد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ،دﯾدﮔﺎه ﻣﺧرب "اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن ﺑد و ﺑدﺗر" را
اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ دھﻧد .در ﺳﺎل  1376ﺑﺎ ﺗﺑﻠﯾﻎ ھﻣﯾن دﯾدﮔﺎه ﻋده زﯾﺎدی از ﻣردم را ﭘﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رژﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺷدت در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﻧﻔور ﺑود،
ﮐﺷﯾدﻧد .ﺧﺎﺗﻣﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺷد و در اوﻟﯾن ﻓرﺻت داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺳرﮐوب ﮐرد و ﻣردم ﺑﮭﺎی ﮔول ﺧوردن ﺧود را دادﻧد .زﻧﺎن ﺑﯾش
از ھﻣﮫ اﻗﺷﺎر ،ﺗﺎوان ﭼﻧﯾن دﯾدﮔﺎھﯽ را ﭘرداﺧﺗﻧد.
در اﯾن ﻧظﺎم زﻧﺎن ﻓرودﺳت ﺑوده اﻧد و ﻓرودﺳت ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد .اﻋدام دﻻرا داراﺑﯽ ﺗﺎﮐﯾدی دوﺑﺎره ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑود .وظﯾﻔﮫ
ﻧﯾروھﺎی آﮔﺎه و رادﯾﮑﺎل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ از ﻣﺎھﯾت ﺿد زن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻣر اﻓﺷﺎﮔری ﮐﻧﻧد و ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ زن
ﺳﺗﯾزی ﯾﮑﯽ از ﺳﺗون ھﺎی ﻣوﺟودﯾت اﯾن ﻧظﺎم اﺳت و در دﯾدﮔﺎه ھﺎ و ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﻠول ھﺎی ھﻣﮫ ﺟﻧﺎح ھﺎی آن ﺑﺎﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت و ﺑﮫ آﻧﺎن
ﯾﺎد آوری ﮐﻧﻧد ﮐﮫ :ﺳﮓ زرد ﺑرادر ﺷﻐﺎل اﺳت !
ھﻣﮫ ﻣﺎ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده و ﺑﮫ ﭼﺷم دﯾده اﯾم .دﯾده اﯾم ﮐﮫ ﺣﻘوق ﭘﺎﯾﮫ ای زﻧﺎن از درون
ﺻﻧدوق ھﺎی رای ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯾرون ﻧﺧواھد آﻣد و ﻋﻣﻠﮑرد ﻧظﺎم ﺿد زن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن آن ﻋوض ﻧﻣﯽ
ﺷود .ﺑﺎ اﯾن وﺻف ،ﯾﮏ ﻋده ﮐﮫ داﻋﯾﮫ آزادی و ﺑراﺑری زﻧﺎن را دارﻧد ،ﺑﮫ ﮔرم ﮐردن ﺗﻧور اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐﻣر ﺑﺳﺗﮫ اﻧد .ﻋده ای از
ﺟﻣﻠﮫ »ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ«» ،ھﻣﮕراﯾﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن« ،و ...ﺑﮫ طرح ﻣطﺎﻟﺑﺎت از ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد! ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﯽ ﭼون ﭘﯾوﺳﺗن
اﯾران ﺑﮫ » ﮐﻧواﻧﺳﯾون رﻓﻊ ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن« و ﯾﺎ اﺻﻼح ﭼﮭﺎر ﻗﺎﻧون از ﺻد ھﺎ ﻗﺎﻧون ﺿد زن .اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت :اﯾن
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ،ﺻرﻓﺎ ﭘوﺷﺷﯽ اﺳت ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐت ! ﻣﺷﺎرﮐت در ﺗﺎﺋﯾد رژﯾم ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺧرﯾدن آﺑرو ﺑرای آن اﺳت .در
واﻗﻊ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣﯾﺎن ﺧودﺷﺎن و رژﯾم ﯾﮏ ﭘل آﺷﺗﯽ ﺑزﻧﻧد.
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﺳﺗم ﺑر زن ،ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،ﻗواﻧﯾن ﺟزاﺋﯽ ﻋﺻر ﺑرده داری در اﯾران اﺳت .ﭘﯾوﺳﺗن آن ﺑﮫ
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ،ﻣﺎھﯾت اﯾن رژﯾم را ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽ دھد و ﻓﻘط ﺣﮑم رﻧﮓ و ﻟﻌﺎﺑﯽ ﺑر ﭼﮭره زن ﺳﺗﯾز آن ﺧواھد زد .ﻣﮕر ﺑﺳﯾﺎری از دوﻟت ھﺎ
 ﭼﮫ اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﮫ ﻏﯾر اﺳﻼﻣﯽ -اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون را اﻣﺿﺎ ﻧﮑرده اﻧد؟ ھﻣﮫ ﺑرای رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب زدن ﺑر ﭼﮭره ﮐرﯾﮫ ﺿد زن ﺧود اﯾﻧﮑﺎررا ﮐرده اﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﺟﻠس ﺷﺷم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھم ﺑﮫ آن رای ﻣﺛﺑت داد.
اﻣروز ،ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را دو ﺻف ﻣﻘﺎﺑل ھم رﻗم ﻣﯽ زﻧد .رژﯾم زن ﺳﺗﯾزﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ھﻣراه دارودﺳﺗﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون
ﻣرﺗﺟﻊ و ﻣداﺣﺎﻧش؛ و طرف دﯾﮕر ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ زن و اﮐﺛرﯾت ﻣردم ،ﮐﺎرﮔران ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن،ﺟواﻧﺎن و روﺷﻧﻔﮑران ﻗرار دارﻧد .وارد ﺷدن
زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﯾدان رﻗﺎﺑت ھﺎی دروﻧﯽ ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻣﺿﺣﮑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ آﻧﺎن ،اﻧرژی زﻧﺎن را ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ؛ در
ﺟﮭت ﺑﻘﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ اﻧدازد .ﭘس:

ﺑﺎ ﺗﺣرﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣرگ رژﯾم ﺿد زن را ﺗﺳرﯾﻊ ﮐﻧﯾم!
ﺣوزه ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺑﺎ اﺑﺗﮑﺎرات ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﻧﺑرد ﺑﺎ رژﯾم ﭘوﺳﯾده اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾم!
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس )اﯾﺮان -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( 13 -ﻣﮫ 2009
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ﺻﻔﺣﮫ 3

"ھﯾﭻ ﺻﯾﺎدی در ﺟوی ﺣﻘﯾری ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوداﻟﯽ ﻣﯽ رﯾزد ﻣروارﯾدی ﺻﯾد ﻧﺧواھد ﮐرد!"
ﻓروغ ﻓرﺧزاد
طﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ "ھﻤﮕﺮاﺋﯽ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن"

اﮐﺛر دﺧﺗران داﻧﺷﺟو و زﻧﺎن ﺟوان اﯾران ﻧﺎم "دوم ﺧرداد" را
ﺷﻧﯾده اﻧد .ﻣﯽ داﻧﻧد ﻣطﺎﺑق روزی اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل 1376
ﺧﺎﺗﻣﯽ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺑر ﻧﺎطق ﻧوری ﭘﯾروز
ﺷد .ﺷﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎری ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺧﺎﺗﻣﯽ ﺑرای ﭘﯾروزﯾش ،ﺳوار
ﺑر ﻣوج ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ اﮐﺛر ﻣردم ﺑﺧﺻوص زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن ﺷد و
ﺑﮫ آﻧﺎن وﻋده داد ﮐﮫ دﯾﮕر دوران ﺗﺑﺎھﯽ و ظﻠﻣت و ﺑﺧﺻوص
دوران ﻟﮕدﮐوب ﮐردن آزادی و ﮐراﻣت زن ﺗﻣﺎم ﺷده اﺳت.
اﻣروزه ﻋده ی زﯾﺎدی ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ دروغ از آب در
آﻣد و ﺳراﺑﯽ ﺑﯾش ﻧﺑود .ﺷﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎری از دﺧﺗران داﻧﺷﺟو از
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺷده اﻧد ﺷﻧﯾده اﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺷور
ﺟواﻧﯽ ﺷﺎن در ھﺷت ﺳﺎل ﺷوره زار "ﺟﻧﺑش دوم ﺧرداد" ﺑﮫ
ھرز رﻓت و آﻧﭼﮫ ﻣﺎﻧد ﻧﺎاﻣﯾدی ﺑود و ﺳرﺧوردﮔﯽ .
اﻣﺎ ﻋده ﮐﻣﺗری از اﺋﺗﻼﻓﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان "ھﻣﮕراﺋﯽ" ای ﮐﮫ
در ﺳﺎل  1376ﺷﮑل ﮔرﻓت و ﻧﻘﺷﯽ ﮐﮫ اﯾن اﺋﺗﻼف در ﺗﻣدﯾد
طول ﻋﻣر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزی ﮐرد ،ﺷﻧﺎﺧت دارﻧد .اﯾن
اﺋﺗﻼف ،ﻣﯾﺎن ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﺣﮑوﻣت )و اﮐﺛرا
ﻣﺧﺎﻟف آن ﺑودﻧد( و ﯾﮏ ﺟﻧﺎح از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ،
"ھﻣﮕراﺋﯽ" اﯾﺟﺎد ﮐرد و ﺑﮫ طور ﻣوﻗت ﺗواﻧﺳت ﻋده زﯾﺎدی
از ﻣردم ﺑﯾزار از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را دوﺑﺎره ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣﮑﺎن
ﺗﻐﯾﯾر در ﭼﺎرﭼوب ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﯾدوار ﮐﻧد .آﻧﺎن ﺑر
آﺗش ﺧﺷم ﻣردم آب رﯾﺧﺗﻧد؛ ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣﺗﻧﻔر از ﺣﺟﺎب و ﻗواﻧﯾن
ﻧﺷﺋت ﮔرﻓﺗﮫ از ﺷرﯾﻌت ،اﻣﯾد دروﻏﯾن دادﻧد ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼوب
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﻼم ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ آزادی و ﺑراﺑری زﻧﺎن
رﺳﯾد؛ ﺑﮫ ﺟواﻧﺎن روﯾﮕردان از ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺗﺑﺎھﯽ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ،وﻋده دادﻧد ﮐﮫ "اﯾن ﺑﺎر ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت" .اﯾﻧﺎن ﭼﮫ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد؟ ﻋﻼوه ﺑر ﺟﻧﺎﺣﯽ از ﻗدرت ﺣﺎﮐم )ﻣوﺳوم ﺑﮫ
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ( ،ﻧﯾروھﺎی ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻣﻠﯽ -ﻣذھﺑﯽ؛
ﮐﻧﺷﮕران ﺣﻘوق زﻧﺎن ﮐﮫ اﻣروز در "ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ"
و ﻣدرﺳﮫ ھﺎ و ﻣﯾدان ھﺎی آن ﺟﻣﻊ ھﺳﺗﻧد؛ داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﻧﺟﻣن
ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ دﻓﺗر ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت؛ ﺳﻧدﯾﮑﺎﻟﯾﺳت ھﺎی
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺗوده ای – اﮐﺛرﯾﺗﯽ ھﺎ و ﻋده ای از روﺷﻧﻔﮑراﻧﯽ ﮐﮫ
در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋﻘﺎﯾد ﭼپ و ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﭼپ
ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺟزو ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑودﻧد و ﺑﮫ اﺑراز
اﻋﺗراض در ﭼﺎرﭼوﺑﮫ ھﺎی ﻣﺟﺎز ﻗﺎﻧﻊ ﺷده ﺑودﻧد .واﻗﻌﯾت ھﺎی
ھﺷت ﺳﺎل رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺧﺎﺗﻣﯽ آن ﻧﺳل از دﺧﺗران و
ﭘﺳران ﺟوان را ﮐﮫ ﺑﺎ ھﯾﺟﺎن وارد اﯾن "ﺟﻧﺑش" ﺷده و ﺑﮫ
ﺳراب اﻣﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺳرﺧورده و ﭘﺷﯾﻣﺎن ﮐرد .ﻋده ای ﻧﯾز
ﺑﮫ ﺟﺎی ﻏرق ﺷدن در ﯾﺎس ،آﮔﺎه ﺗر و آﺑدﯾده ﺗر ﺷدﻧد .اﻣﺎ
ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﺑﺎﺑت ارﺗﺟﺎع "دوم ﺧرداد" ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﭘرداﺧت
ﺷدﻧد ﻓﻘط ﺑﮫ ھرز دادن اﻧرژی ﯾﮏ ﻧﺳل ﻣﺣدود ﻧﺷد .ﺟﻧﺑش
دوم ﺧرداد ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺷروﻋﯾﺗﯽ دوﺑﺎره داد و ﻧﺗﯾﺟﮫ
آن ﺷد ﮐﮫ اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری رﺳﯾد ﺗﺎ ﭘرده ی
ﺳﯾﺎه ﻓﺎﺷﯾﺳم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺷرﯾﻌت را زﺧﯾم ﺗر از ﭘﯾش،
ﺑر زﻧدﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﮕﺳﺗراﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣروز" ،ھﻣﮕراﺋﯽ ﺟﻧﺑش
زﻧﺎن" را ﺗﺷﮑﯾل داده اﻧد ﺑﺧﺷﯽ از ھﻣﺎن اﺋﺗﻼف "دوم ﺧرداد"

ھﺳﺗﻧد .اﯾن اﺳت ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ و ھوﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺻﻠﯽ آﻧﺎن .اﻣﺎ
اﻣروز ،ﺑﮫ دﻟﯾل آﻧﮑﮫ طﺷت رﺳواﺋﯽ "اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور اﺻﻼح طﻠب" در ﯾﮏ ﻧظﺎم ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ و زن ﺳﺗﯾز از
ﺑﺎم ھﺎ اﻓﺗﺎده اﺳت؛ اﯾﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺻراﺣت ﻣردم را
دﻋوت ﺑﮫ ﺷرﮐت در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور"
اﺻﻼح طﻠب" ﮐﻧﻧد .در ﻋوض ،ﮐﺎرزار اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ "ﻣطﺎﻟﺑﮫ
ﻣﺣور" را ﭘﯾش ﮔذارده و از زﻧﺎن ﺧواﺳﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ در ﺟﻠﺳﺎت
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ و ھر واﻗﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣرﺑوط اﺳت ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧد و ﺑرﺧﯽ ﻣطﺎﻟﺑﺎت را ﮐﮫ "ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﻣﮕراﺋﯽ زﻧﺎن" ﻓرﻣوﻟﮫ
ﮐرده اﺳت ،طرح ﮐﻧﻧد .آﻧﺎن از اﯾن طرﯾق ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻓﺿﺎی
ﻣﺷﺎرﮐت زﻧﺎن در ﮐﺎرﮐردھﺎی ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را اﯾﺟﺎد
ﮐﻧﻧد .ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ
ﻣﯾﺎن زﻧﺎن و اﯾن ﻧظﺎم "ﺗﻔﺎھﻣﯽ" اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺧﺷم زﻧﺎن ﺑﺟﺎی
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻧﻔﺟﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،در ﻣﺟﺎری ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﺑد .
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ "ھﻣﮕراﺋﯽ زﻧﺎن" دو ﺧواﺳﺗﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧواﺳﺗﮫ اﺻﻠﯽ
"زﻧﺎن اﯾران" ﻓرﻣوﻟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﮑم ،ﭘﯾوﺳﺗن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﮫ "ﮐﻧواﻧﺳﯾون رﻓﻊ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن"؛ و دوم ،ﺗﻐﯾﯾر
و اﺻﻼح اﺻول  21 ،20 ،19و  115ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ .
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻌﻣﺎران "ھﻣﮕراﺋﯽ زﻧﺎن" ﺧوب ﻣﯽ داﻧﻧد اﺻﻼح
و ﺗﻐﯾﯾر اﯾن اﺻول ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎرج از ﺣﯾطﮫ اﺧﺗﯾﺎرات رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور اﺳت؛ از ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺧواﺳﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ
در ﺻورت رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺷدن» ،از رھﺑری ﺑﺧواھﯾد ،آﯾﺎ
اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯾﯾر و اﺻﻼح اﯾن ﻣواد از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ وﺟود
دارد؟« !)ﺑﮫ ﻧﻘل از ﺟزوه ﺗﺷرﯾﺣﯽ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﻣﮕراﺋﯽ ﺟﻧﺑش
زﻧﺎن( .و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑﮫ وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﻧﯾز اطﻣﯾﻧﺎن داده اﻧد ﮐﮫ
ﺑﺎ اﯾن ﻧﮭﺎد ،ﺳر ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧدارﻧد و ﺑﮫ ﻧﻘش آن واﻗﻔﻧد و ﮔردن
ﻣﯽ ﮔذارﻧد .
ﺟزوه ﺗﺷرﯾﺣﯽ "ھﻣﮕراﺋﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن" در ﺗﺷرﯾﺢ ﺧواﺳت
اول ﺧود )ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾوﺳﺗن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ "ﮐﻧواﻧﺳﯾون رﻓﻊ
ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن "( ﻣزاﯾﺎی ﻣﻌﺟزه آﺳﺎی آن را
ﺷﻣرده و از ﺟﻣﻠﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت» :اﮔر اﯾران ﺑﮫ اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون
ﺑﭘﯾوﻧدد ،ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﻗواﻧﯾن ﻋﺎدی ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺣﻘوق زﻧﺎن
اﺻﻼح ﺷود و ھﻣﮫ ﻗواﻧﯾن ﻧﺎﺑراﺑر و ﺣﺗﯽ ﻋﺎدات ،ﺗﻌﺻب ھﺎ و
ﺳﻧت ھﺎی ﺿد زن ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧﻧد «...و وﻋده ھﺎی
ﺑﯾﺷﻣﺎر دﯾﮕر در ﻣورد ﻣزاﯾﺎی ﭘﯾوﺳﺗن اﯾران ﺑﮫ اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون
داده اﻧد .اﯾن ﺟزوه ﺑﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون
 185ﮐﺷور ﺟﮭﺎن ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ  44ﮐﺷور اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻧد .ﭘس ﺑﯾﺎﺋﯾد ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت زﻧﺎن در ﭼﻧد ﺗﺎ
از آن ھﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﯾم :ﻋراق از ﺳﺎل  1986ﻋﺿو
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑوده اﺳت.
وﺿﻌﯾت زﻧﺎن از زﻣﺎن ﺣﻣﻠﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻋراق و ﺣﺎﮐم ﺷدن
ﻧﯾروھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑطور ﺟﮭش وار ﺑﮫ ﻋﻘب رﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻋﺿوﯾت ﻋراق در ﮐﻧواﻧﺳﯾون ھﯾﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺎﮐم ﺷدن
ﻗواﻧﯾن و ﺳﻧن ﺷرﯾﻌت اﺳﻼﻣﯽ در رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﺟﺑﺎر
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زﻧﺎن ﺑﮫ ﺣﺟﺎب و ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﮑرد .وﺿﻌﯾت زﻧﺎن
ﻋراق روز ﺑﮫ روز ﺑدﺗر ﻣﯽ ﺷود؛ دﺧﺗراﻧش را از ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ
ﻓروش در ﺑﺎزارھﺎی ﺑردﮔﯽ ﺟﻧﺳﯽ در دوﺑﯽ و دﻣﺷق ﻣﯽ
ﺑرﻧد .اﻣﺎ ﻋﺿوﯾت در ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑﮭﯾﭼوﺟﮫ ﺣﮑوﻣت اﯾن ﮐﺷور
را زﯾر ﻓﺷﺎر "ﺑرای ﺑﮭﺑود اﯾن وﺿﻌﯾت" ﻗرار ﻧداده اﺳت.
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﺳﺎل 1996ﻋﺿو ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑوده و ﯾﮑﯽ از
ﺑﺎﻻﺗرﯾن ارﻗﺎم ﻗﺗل ھﺎی ﻧﺎﻣوﺳﯽ را دارد و ﺣﮑوﻣت ھﺎی آن
ھﯾﭻ اﺟﺑﺎری ﺑرای "ﺑﮭﺑود وﺿﻊ زﻧﺎن" اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻋرﺑﺳﺗﺎن از ﺳﺎل  2000ﻋﺿو ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑود و ﺣﺗﺎ اﺟﺎزه
راﻧﻧدﮔﯽ ﺑﮫ زﻧﺎن ﻧﻣﯽ دھد .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎل  1980ﺟزو اوﻟﯾن
ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون را اﻣﺿﺎ ﮐرد وﻟﯽ ﻗدرت
ﮔﯾری ﻧﯾروھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺎﮐم ﺷدن ﻗواﻧﯾن ﺷرﯾﻌت ،وﺿﻌﯾت
زﻧﺎن را ﭼﻧد ﺻد ﺳﺎل ﺑﮫ ﻋﻘب راﻧد .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل 2003
دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت ﮐﻧواﻧﺳﯾون در آﻣد .اﻣﺎ ھﻣﯾن دو ﻣﺎه ﭘﯾش،
ﻻﯾﺣﮫ ای ﺑرای ﻋﻣﻠﯽ ﮐردن ﻗواﻧﯾن ﺷرﯾﻌت ﺷﯾﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﻠس
رﻓت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ھر  4روز ﯾﮏ ﺑﺎر زن  ،ﺑﮫ ھﻣﺑﺳﺗری ﺑﺎ
ﺷوھرش ﺗن دھد! اﮔر اﻋﺗراض ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و
ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ﻧﺑود ) در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺿو ﮐﻧواﻧﺳﯾون( ﺗﺟﺎوز ﺷوھر
ﺑﮫ زن ﻧﯾز ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯽ ﺷد .
اﯾن واﻗﻌﯾت ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد؟ ادﻋﺎھﺎی "ھﻣﮕراﺋﯽ ﺟﻧﺑش
زﻧﺎن" و "ﻣﯾدان" ھﺎ و "ﮐﻣﭘﯾن" ھﺎ و "ﻣدرﺳﮫ" ھﺎی ﻋﺿو آن
ﭘوچ اﺳت و ﭘﯾوﺳﺗن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ "ﮐﻧواﻧﺳﯾون رﻓﻊ ھر
ﮔوﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن" در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﮐﺳب
ﻣﺷروﻋﯾت رژﯾم در ﻣﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧدﻣت ﺧواھد ﮐرد .
ﺧواﺳت دوم "ھﻣﮕراﺋﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن" اﺻﻼح  4ﻗﺎﻧون ﻓوق
اﻟذﮐر در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﺳت .ﺟﺎﻟب آﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﺎ دﺳت ﯾﺎﻓﺗن
ﺑﮫ اﯾن ﺣد از"اﺻﻼﺣﺎت" در ﭼﺎرﭼوب ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑرای ﺧود اﯾن "ھﻣﮕراﯾﺎن" ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺻور اﺳت ﺑطورﯾﮑﮫ
ﻣﮭراﻧﮕﯾز ﮐﺎر در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ رادﯾو ﻓراﻧﺳﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد » ،اﯾن
دو ﺧواﺳﺗﮫ ای را ﮐﮫ ﺧﺎﻧم ھﺎ در آن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﻣﮕراﺋﯽ اﻋﻼم
ﮐرده اﻧد ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﺋﯽ آرﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد« ! ﯾﻌﻧﯽ ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .
اﻣﺎ ،ﺟدا از اﯾن ﮐﮫ ﭼﻘدر اﯾن اﺻﻼﺣﺎت ﺷدﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺷدﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد؛ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ "ﻗﺎﻧون" ھﯾﭻ ﻧﯾﺳت ﻣﮕر ﮐدﺑﻧدی ﺣﻘوﻗﯽ
رواﺑط اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ .ھﯾﭻ
اﺻﻼﺣﯾﮫ ای در ﻗواﻧﯾن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن رواﺑط اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﻐﯾﯾر
دھد .و ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺳﺗم ﺑر زن در ﺷﻧﯾﻊ ﺗرﯾن اﺷﮑﺎل آن ﯾﻌﻧﯽ در
اﺷﮑﺎل دﯾﻧﯽ -ﻓﺋوداﻟﯽ آن اﺳت .
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن "دو ﺧواﺳت اﺻﻠﯽ" ﺟزوه ﺗﺷرﯾﺣﯽ ھﻣﮕراﺋﯽ
زﻧﺎن ،ﺳواﻻﺗﯽ را طرح ﮐرده و ﺑﮫ ﻣردم )ﻣﻧظورﺷﺎن ﻋﻣدﺗﺎ
دﺧﺗران داﻧﺷﺟوﺳت( ﻓراﺧوان داده ﮐﮫ در ﺟﻠﺳﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ
ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ ﺣﺿور ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻧظر اﯾن ھﺎ ) ﻣوﺳوی ،اﺣﻣدی ﻧژاد،
ﮐروﺑﯽ و ﻣﺣﺳن رﺿﺎﺋﯽ( را در ﻣورد ﺑرﺧﯽ ﻣطﺎﻟﺑﺎت "زﻧﺎن
ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎن" ﺟوﯾﺎ ﺷوﻧد .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳوال اول و آﺧری ﮐﮫ از
طرف "زﻧﺎن ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎن" ﻓرﻣوﻟﮫ ﺷده ﺑﮑﻧﯾم ﺗﺎ ﻣﺎھﯾت اﯾن
ﭘروژه ﮐﻣﯽ روﺷن ﺷود.
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ،از ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ ﺑﭘرﺳﯾد ،آﯾﺎ  5زن را ﺑﮫ ﻋﻧوان وزﯾر
ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﺧواھﻧد ﮐرد؟! در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺳوال ،دﺧﺗران
داﻧﺷﺟوی ھﺷﯾﺎر و زﻧﺎن آﮔﺎه ﺷﻠﯾﮏ ﺧﻧده ﺳر ﻣﯽ دھﻧد ! اﻣﺎ ،ﻧﮫ
ﺑرای آﻧﮑﮫ اﯾن ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ ﯾﺎ ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره 19

ظرﻓﯾت اﻧﺗﺧﺎب وزﯾر زن را ﻧدارﻧد .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ وﺟود
وزﯾر زن در ﯾﮏ ﻧظﺎم ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ زن ﺳﺗﯾز ،ﺑﮭﯾﭼوﺟﮫ ﺟزو
ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن اﯾران ﺑطور ﻋﻣوم ﻧﯾﺳت .اﯾن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺧواﺳت زﻧﺎن طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم و "ھﻣﮕراﯾﺎن" آﻧﺎن ﺑﺎﺷد .وﺟود ﯾﺎ
ﻋدم وﺟود وزﯾر ،وﮐﯾل ،ﭘﺎﺳدار ،ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔر
زن ،در ﺳرﻧوﺷت زﻧﺎن اﯾران ھﯾﭻ ﺗﺎﺛﯾری ﻧداﺷﺗﮫ و ﻧﺧواھد
داﺷت .ﺷﻐﺎل ﻣوﻧث ھم ﺷﻐﺎل اﺳت .ﺣﻘوق زﻧﺎن اﯾران ﺑﮫ ﯾﮏ
اﻧدازه ﺗوﺳط ﻣردان و زﻧﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻟﮕد ﻣﺎل ﺷده
اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از ﻗواﻧﯾن و ﻟواﯾﺢ ﺿد زن ﺗوﺳط اﯾن زﻧﺎن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد و ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .زھرا رھﻧورد )ھﻣﺳر ﻣوﺳوی(
ﺟزو زﻧﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﺷﮑل ﮔﯾری ﻗواﻧﯾن ،آﺋﯾن ھﺎ و ﺳﻧن ﺿد
زن در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘش داﺷت .ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ،
ﻟﺷﮕری از زﻧﺎن ﺿد زن و وﻓﺎدار ﺑﮫ ﻧظﺎم دارد .ھﻣﮫ اﯾن
زﻧﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل وﻓﺎداری ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎور ﺑﮫ ﺷرﯾﻌت
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺿدﺧواﺳت آزادی و ﺑراﺑری زﻧﺎن ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﮔﺳﺗرش ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزه زﻧﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﻌرﯾف اﺳﻼﻣﯽ
از "آزادی و ﺑراﺑری" ﺑدھﻧد .ﺧواﺳت وزﯾر زن ،ﺑﺧﺷﯽ از
ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت و ﻧﮫ "زﻧﺎن
ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎن" .زﻧﺎن طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم ﺑرای ﺧود ﺣق ﺑﯾﺷﺗری از
ﻗدرت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽ ﺧواھﻧد.
ﺧواﺳت اﯾﻧﺎن ،ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺧواﺳت ھﺎی زﻧﺎن اﯾران ﻧدارد.
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﻌﺎرﯾف از آزادی و ﺑراﺑری زن را ﺑﺎﯾد ﺑطور ﮔﺳﺗرده
اﻓﺷﺎ ﮐرد و ﻧﮕذاﺷت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻓق ھﯾﭻ ﺑﺧش از زﻧﺎن طﺑﻘﺎت و
اﻗﺷﺎر ﻣردﻣﯽ ﺷود.
آﺧرﯾن ﺳوال "ﺟزوه ﺗﺷرﯾﺣﯽ ھﻣﮕراﺋﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن" اﯾن
اﺳت :از ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ ﺑﭘرﺳﯾد ﭼرا زﻧﺎن ﺧود را در ﺳﻔرھﺎی
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد !
ﺑﺎزھم ﺷﻠﯾﮏ ﺧﻧده ! ﮐدام زن ﺑﺎ ﺷﻌور ﮐﮫ اﺣﺗراﻣﯽ ﺑرای ﺧود
ﻗﺎﺋل اﺳت و ﺑر ﺧﻼف ﺑﺎورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ دارای "ﻣﻐز" اﺳت؛
ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﺣرف ھﺎ را "ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آزادی و ﺑراﺑری
زﻧﺎن" ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧد؟ اﮔر ﻣﻌﻣﺎران و ﮐوﺷﻧدﮔﺎن "ھﻣﮕراﺋﯽ ﺟﻧﺑش
زﻧﺎن" )ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺎﻧم ﺷﮭﻼ ﻻھﯾﺟﯽ و ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی ﺧراﺳﺎﻧﯽ و
ﺷﯾرﯾن ﻋﺑﺎدی و ﻣﮭراﻧﮕﯾز ﮐﺎر و ﻏﯾره( ﻣﺷﺗﺎق و ﺑﯽ ﺻﺑرﻧد
ﮐﮫ زﻧﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧظﺎم ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ و زن ﺳﺗﯾز ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ،
ﺣق ﺳﻔر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﺷوھراﻧﺷﺎن را ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﻧد،
ﺑروﻧد ﺧود اﯾن زﻧﺎن را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧﻧد و از "زﻧﺎن ﺳرزﻣﯾن
ﻣﺎن" ﻣﺎﯾﮫ ﻧﮕذارﻧد و ﻓراﺧوان ﺗﻼش ﺑرای ﺣﻘوق اﯾن ﻣرﺗﺟﻌﯾن
آدﻣﮑش را ﻧدھﻧد .زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در اﺷﺗﯾﺎق آزادی و ﺑراﺑری اﻧد،
ﻋروﺳﮏ ﺧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑﺎزی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ھﺎ ﻓرض ﻧﮑﻧﯾد!
اﮐﻧون ﻧﯾز ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد دوران ﻗﺑل از رﺋﯾس ﺟﻣﮭور
ﺷدن ﺧﺎﺗﻣﯽ ،ﺑﺷدت در ﻣﯾﺎن ھﻣﮫ اﻗﺷﺎر ﻣردم ﻣﻧزوی و ﻣﻧﻔور
اﺳت و ﺗﺷدﯾد ﺟو ﻧظﺎﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾز ﺗﺎﺛﯾری ﻧدارد.
ﺧﺻوﻣت آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻗﺷﺎر
ﮔوﻧﺎﮔون زﻧﺎن و ﮐﺎرﮔران و داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﻋﻣوم ﻣردم ﺑﯾش از
اﻧدازه ﻋرﯾﺎن اﺳت .ھﯾﭻ دوﻟﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧﺻوﻣت ﺧود را ﺑﺎ
ﻋرﯾﺎﻧﯽ ﻣﺣض ﺑﮫ رخ ﻣﺣﮑوﻣﯾن ﺧود ﺑﮑﺷد و ﻣدت طوﻻﻧﯽ
در ﻗدرت ﺑﻣﺎﻧد .ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل دوﻟت ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮔﺎه ﺑﮫ ﮔﺎه ﺑﺎ
ﻣﺎﯾﮫ ﮔذاﺷﺗن از اﺷﺗﯾﺎق ﻣﺣﮑوﻣﯾن ﺧود ﺑﮫ آزادی و رھﺎﺋﯽ ،و ﺑﺎ
ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﺑرﺧﯽ از ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻧﮫ ﭼﻧدان ﻣﺧﺎﻟف ﺧود ﮐﮫ ھر آن
آﻣﺎده ی آﺷﺗﯽ ﺑﺎ دوﻟت ھﺳﺗﻧد؛ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از ﻋرﯾﺎﻧﯽ اﯾن
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ﺗﺧﺎﺻم ﺗﺎ ﺣدی ﺑﮑﺎھﻧد و ﮐﺎرآﺋﯽ دوﻟت ﺧود را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﻧد.
اﺋﺗﻼف "دوم ﺧرداد" اﯾن ﺧدﻣت را ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐرد .
ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺧواﺳت ھﺎی واﻗﻌﺎ "اﺻﻠﯽ" زﻧﺎن اﯾران -از ﻟﻐو
ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺗﺎ ﺑر ﭼﯾدن ﮔﺷت ھﺎی ﺿد زن و ﺳﻧﮕﺳﺎر؛ ﻟﻐو
ﻗواﻧﯾن ﺿد زن و ﺑطور ﮐل ﺑر ﭼﯾدن ﺷرﯾﻌت از ﺳﺎﺣت ﺣﯾﺎت
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺧﺻوص زﻧﺎن -در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﻣﮕراﺋﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت .ﺧواﺳت ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﻧظﺎم،
ﻗدﻣﺗﯽ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ روﺷن و ﺷﻔﺎف دارد .ﺳﯽ ﺳﺎل
ﭘﯾش ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از اﻋﻼم ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺗوﺳط ﺧﻣﯾﻧﯽ
زﻧﺎن ﺑﻣدت  5روز دﺳت ﺑﮫ ﺷورش ﺗوده ای و ﺳراﺳری زدﻧد
ﺑطورﯾﮑﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﭘس ﮔرﻓﺗن ﻓرﻣﺎن ارﺗﺟﺎﻋﯽ و
ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺧود ﺷد .اﯾن ﺷورش  5روزه ﺧﺻﻠت و ﺧواﺳت
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران را ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد و ﺑر روی ﺳﻧﮓ ﺣﮏ ﮐرد.
ھﻣﺎن ﺧواﺳت ھﺎ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑطور روزﻣره ،ﻣﻘﺎوﻣت
زﻧﺎن اﯾران در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ھداﯾت ﮐرده اﻧد .در
ھﯾﭻ ﺟﺎی ﺟﮭﺎن ﺑرای ﺳرﮐوب ﻣﻘﺎوﻣت زﻧﺎن ،ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ
ﻣﺧﺻوص وﺟود ﻧدارد ﺑﺟز در اﯾران .و ﻧﯾروی ﻣﺣرﮐﮫ ی اﯾن
ﻣﻘﺎوﻣت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘذﯾر ھﻣﺎن ﺧواﺳت ھﺎی اﺻﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ در
ﺷورش ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯾش ﺣﮏ ﺷد و ھﯾﭻ ﻧﯾروﺋﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آن را
ﻣﺣو ﮐﻧد .ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯾش ﺷورش ﺗوده ای زﻧﺎن اﻋﻼم ﮐرد :ﻣﺎ
اﻧﻘﻼب ﻧﮑرده اﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑرﮔردﯾم! ھر ﮐس ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﻧﺑش
زﻧﺎن ﺣرف ﻣﯽ زﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺷورش  5روزه و ﺧواﺳت
ھﺎی آن وﻓﺎدار ﺑﻣﺎﻧد .
زﻧﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ و "ھﻣﮕراﯾﺎن" آﻧﺎن ھﻣواره ﺗﻼش ﮐرده اﻧد اﯾن
اﻓق را ﭘﺎک ﮐﻧﻧد .و ﺧواﺳت ھﺎی ﺟﻧﺑش زﻧﺎن را ﻣﺣدود ﺑﮫ اﻓق
ھﺎی ﺗﻧﮓ ﺧودﺷﺎن از "آزادی و ﺑراﺑری" ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺧواھﯾم
ﮔذاﺷت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻼش ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣوﻓق ﺷود .اﯾن راه ﻣﺎ ﻧﯾﺳت.
اﯾن راه اﮐﺛرﯾت زﻧﺎن اﯾران ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺻف ﻣﺎ ﻧﯾﺳت .اﯾن
ﺻف اﮐﺛرﯾت زﻧﺎن اﯾران ﻧﯾﺳت .راھﯽ دﯾﮕر و ﺻﻔﯽ دﯾﮕر
ﺑﺎﯾد ! اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ و ﻗﺑل ﺗر از
آن ،اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﺳﻼم ﮔراﺋﯽ و ﻧﺎﺑود
ﮐردن زﻧدﮔﯽ زﻧﺎن اﯾران ﺑﺎ ھم ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ داده اﻧد و آن را ﺟزو
ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻓﺿﺎﺋل ﺧود داﻧﺳﺗﮫ اﻧد .اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ دﺳﺗﺎﻧﺷﺎن ﺗﺎ آرﻧﺞ ﺑﮫ ﺧون ﺑﮭﺗرﯾن دﺧﺗران و ﭘﺳران
اﯾن ﮐﺷور آﻏﺷﺗﮫ اﺳت .ﺧﺎطره دﺧﺗراﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﻼس ھﺎی
درس دﺳﺗﮕﯾر و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺟوﺧﮫ ھﺎی آﺗش و طﻧﺎب ھﺎی
دار ﺳﭘرده ﺷدﻧد و ﯾﺎ ﺟواﻧﯽ ﺧود را در ﺳﯾﺎه ﭼﺎﻟﮭﺎی ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﭘری ﮐردﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﮭﯾب ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ از ﮐران ﺗﺎ ﮐران
اﯾران؛ در ھر داﻧﺷﮕﺎه و دﺑﯾرﺳﺗﺎن و ﻣﺣﻠﮫ ای ﺻف ﺧودﻣﺎن
را ﺑر ﭘﺎﯾﮫ اﻓق رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﺧودﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن دھﯾم .اﻓق ﻣﺎ
دﺳت ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻋﺎری از ھر ﮔوﻧﮫ ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر
اﺳت .روش ﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻧﯾروی زﻧﺎن ﺑرای ﻣﻘﺎوﻣت
ﺳﺎزش ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت .اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم راه را ﺑرای
ﺷﮑل ﮔﯾری ﯾﮏ اﻧﻘﻼب واﻗﻌﯽ ھﻣواره ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﺑر
وﯾراﻧﮫ ھﺎی اﯾن ﻧظﺎم ﮔﻧدﯾده ﺟﺎﻣﻌﮫ ای رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﺑﻧﺎ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﺑدﯾﮭﯽ ﺗرﯾن اﺻل آن ﺑراﺑری ﮐﺎﻣل ﻣﯾﺎن زن و ﻣرد اﺳت.
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ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد:
ﺣول ﻧﺷرﯾﮫ »ھﺷت ﻣﺎرس« ﻣﺣﺎﻓل ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن دھﯾد.
ﻧظرات ﺧود و دﯾﮕران را در ﻣورد ﻣطﺎﻟب ﻧﺷرﯾﮫ
ﺑﻔرﺳﺗﯾد.
ﻧﺷرﯾﮫ ﯾﺎ ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از آن را از طرﯾق ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ
اﯾران ارﺳﺎل دارﯾد.
ھر ﮐﺟﺎی ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ھﺳﺗﯾد ،ﮔزارﺷﮕر ﻧﺷرﯾﮫ ﺷوﯾد.
اﺧﺑﺎر و ﮔزارﺷﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﺿﻌﯾت و ﻣﺑﺎرزات را
ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ ارﺳﺎل دارﯾد.
رﻧﺟﯽ ﮐﮫ ھر زﻧﯽ از ﻣردﺳﺎﻻری ﺑرده را ﺣﮑﺎﯾت
ﮐﻧﯾد.
ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﺗرﺟﻣﮫ ﻣطﺎﻟب ،ﺷﻌر ،ﻧﻘد ﻓﯾﻠم و
ﮐﺗﺎب ،ﻋﮑس ،طرح و ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗور ﻣﺎ را در اﻓﺷﺎی
ﮐﻠﯾﮫ اﺷﮑﺎل ﻣردﺳﺎﻻری و ارﺗﻘﺎ آﮔﺎھﯽ زﻧﺎن ﯾﺎری
دھﯾد.
ﺑرای اداﻣﮫ ﮐﺎری ﻧﺷرﯾﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻧظﻣﯽ را
ﺳﺎزﻣﺎن دھﯾد.
دﯾﮕران را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﺑوﻧﮫ
»ھﺷت ﻣﺎرس« ﺷوﻧد و ﺑﺎ آن ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺑرای اداﻣﮫ ﮐﺎری ﻧﺷرﯾﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻧظﻣﯽ را
ﺳﺎزﻣﺎن دھﯾد.
دﯾﮕران را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﺑوﻧﮫ »ھﺷت ﻣﺎرس«
ﺷوﻧد و ﺑﺎ آن ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ ،ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ و ﻣﺴﺌﻠﻪ رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن!
درﻧﻘﺪ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ "ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ"
اﯾن ﻣﺗن ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺳﺧﻧراﻧﯽ اراﺋﮫ ﺷده در ﺳﻣﯾﻧﺎر ﮐﺎرزار زﻧﺎن روز  7ﻣﺎرس  2009ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت.
ﻟﯾﻼ ﭘرﻧﯾﺎن
ﺑﺣث ﻣن ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﯽ ﺧﺎص اﺧﺗﺻﺎص دارد ،ﺗﻼش ﺧواھم
ﮐرد ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑری و ﻓﻠﺳﻔﯽ ﮔراﯾش ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺟرﯾﺎﻧﺎت رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧﺎوﯾن ﮔوﻧﺎﮔون از ﺟﻣﻠﮫ اﻣروزه
ﺗﺣت ﻋﻧوان ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ در داﺧل و ﺧﺎرج از
ﮐﺷور ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،آﺷﻧﺎ ﮐﻧم.
ﺗﻣرﮐز ﺑﺣث ﻣن ﺣول ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﺿد زن
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾﺳت .زﯾرا ﺑر ھﻣﮕﺎن ﺑوﯾژه رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎﻧﯽ
ﮐﮫ در اﯾن ﺳﺎﻟن ﺣﺿور دارﻧد ﻣرز ﺗﻣﺎﯾز ﺑﯾن ﻣﺎ و دﺷﻣن اﺻﻠﯽ
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ روﺷن اﺳت .ﺷﮑﺎف و دره
ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑﯾن ﻣﺎ و اﯾن ﺣﮑوﻣت ﻣذھﺑﯽ و زن ﺳﺗﯾز ﻣوﺟود اﺳت.
ﺗﻧﮭﺎ ﭼﺎره ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﯾن ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣرد ﺳﺎﻻر اﺳت ﮐﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل
ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻗﮭﻘرا ﺑردﻧد و ﻣﺳﺑب وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗرﯾن اﻋﻣﺎل
ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ زﻧﺎن ﺑوده و ھﺳﺗﻧد.
ھدف ﺑﺣث ﻣن ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑری ﺟرﯾﺎﻧﯽ در ﺟﻧﺑش
زﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣﺎ را ﺗﺣرﯾف
ﮐﻧد ،ﺟﻧﺑش ﻣﺎ را از دﺳت ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداف اﺳﺎﺳﯽ اش ﺑﺎز دارد،
ﺑﮫ راھﮭﺎی ﺑﯾﮭوده ﻣﻧﺣرف ﮐﻧد ،و در ﻧﮭﺎﯾت ﺳﺗم و اﺳﺎرت زﻧﺎن
ﺑﺧﺻوص در ﺳﮫ دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﮫ اﻣری ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل
ﺗﻘﻠﯾل دھد.
ﺣﺗﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﻣن ﻣﺗوﺟﮫ ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده ی ﻣﻘﺎﻻت
ﻓﻠﺳﻔﯽ در ﺑرﺧﯽ ﺳﺎﯾت ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ
ﺷده اﯾد .ﺷﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﻣﺎ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ در رﺛﺎی ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم ﺗرﺟﻣﮫ ﯾﺎ ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷده را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده اﯾد .ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ اﺳﺗﺎدان داﻧﺷﮕﺎھﯽ در دﻓﺎع از اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ را دﯾده اﯾد .اﮔر ھم ﺗﺎ ﮐﻧون ﻧﺧواﻧده اﯾد؛ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎ
ﻣﯽ ﮐﻧم ﺣﺗﻣﺎ اﯾن ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﺧواﻧﯾد.
طرح ﻣﺑﺎﺣث ﻓﻠﺳﻔﯽ در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﻣری ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺛﺑت و
ﺿرورﯾﺳت .زﻧﺎن ﻧﯾز ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﺧود ﻧﯾﺎزﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ دارﻧد،
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻓق و آرﻣﺎن روﺷن دارﻧد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ از ﺳوی ﻓﻌﺎﻟﯾن
رادﯾﮑﺎل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران ﮐﻣﺗر ﺑﮫ اﯾن ﺑﻌد از ﻧﯾﺎزﺟﻧﺑش زﻧﺎن
ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ھر ﺟﻧﺑﺷﯽ دﯾر ﯾﺎ زود ﺑﺎﯾد ﻧﮕرش و ﺟﮭﺎن
ﺑﯾﻧﯽ ﭘﺎﯾﮫ ای ﺧود را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد ،اﯾدﺋوﻟوژی و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺧود را
روﺷن ﮐﻧد .در ﺟﻧﺑش ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﻏرب ﮐم ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳﺗﻧد زﻧﺎن
ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ﻣﺗرﻗﯽ ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ دﺧﺎﻟﺗﮕری ﮐرده و ﺣﺗﯽ ﺳر
ﻣﻧﺷﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣﮭم در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺷده اﻧد .ﺳﯾﻣون دوﺑوار ﯾﮑﯽ از
آﻧﺎن اﺳت.
طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم ﺟﺎﻣﻌﮫ
اول ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑر آﻧﮭﺎ روا ﻣﯽ ﺷود ﺳر ﺑﮫ طﻐﯾﺎن ﺑر
ﻣﯾدارﻧد و ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب آﮔﺎه ﺗر ﺷدن ،اﻓق ﻣﺑﺎرزه ﺧود را در
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻟب رﯾزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻗطب ﻧﻣﺎی راھﺷﺎن

ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺧود را
ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣدن ﺑﺣث ﻓﻠﺳﻔﮫ در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن
اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت .اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﮐﮫ ﻧﯾﻣﯽ از ﺑﺷرﯾت را در ﺑر
ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑﻌدی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ دارد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎ ﺑﻣﺎﻧد.
ﺑﯽ دﻟﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﻋده ای در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺳراغ ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم رﻓﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ اﻓق ﺗﻧﮓ و ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺣدود ﺧود از رھﺎﺋﯽ
زﻧﺎن را ﺗوﺟﯾﮫ ﮐرده و راھﮑﺎر ﺟﺳﺗﺟوی آزادی زﻧﺎن در
ﭼﺎرﭼوب ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻘﺑول ﺟﻠوه دھﻧد.
ﺑرای روﺷن ﺷدن ﻣﻧظورم ﻣﺟﺑورم از ﺑرﺧﯽ ﻣداﻓﻌﺎن ﮐﻣﭘﯾن
ﻧﻘل ﻗوﻟﮭﺎﯾﯽ را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻧﻘل ﮐﻧم.
ﻣﮭراﻧﮕﯾز ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻣﯽ ﺗوان ﻋﺎﻗﺑت اﻧدﯾﺷﯽ ﮐرد و ﺑﮫ
ﻓﻣﻧﯾﺳم ﻣﻼﯾم و ﻣﯾﺎﻧﮫ رو و ﻣﺗﻌﺎدل ﮐﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ وﯾژﮔﯽ ھﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾران اﺳت ﻣﺟﺎل داد ﺗﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ،دﯾﻧﯽ و ﻏﯾر دﯾﻧﯽ ،ﺑوﻣﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد .اﺟﺎزه
داد ﺗﺎ ده ھﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻓﻣﻧﯾﺳﺗﯽ داﺋر ﺑﺷود و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ
اﯾراﻧﯽ از ﻣﺟﻣوع اﯾن ﻣدرﺳﮫ ھﺎ ﯾﮏ ﻣﻌدل ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺑﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌدل ﺑﺎ ﻣﯾﺎﻧﮫ روی و ﺗﻌﺎدل ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷد ....... .و
در ﺑراﺑر ﻓﻣﻧﯾﺳم اﻓراطﯽ و اﻧﻔﺟﺎری ﮐﮫ ﺷﺎﺧﮫ ای از ﻓﻣﻧﯾﺳم
اﺳت ﻣﻘﺎوﻣت اﯾﺟﺎد ﮐﻧد(1) «....
دﯾﮕری از ﺟﻠوه ﺟواھری اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ
ﺗﺧرﯾب ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺗﻐﯾﯾرات را ﺑﺎ ﻋﻣل اﻧدﯾﺷﯾده از دل
ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی روزﻣره ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﮭﺑود ﺗدرﯾﺟﯽ ﺟﮭﺎن ،ھر ﭼﻧد
ﮐوﭼﮏ اﻣﺎ ﻣداوم ،ھداﯾت ﮐﻧﯾم( 2) «.
اوﻟﯽ ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻧدرز ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﮔراﯾش
ﻣﯾﺎﻧﮫ رو و اﺻﻼح طﻠب ﻧﺷوﯾد؛ ﺑﮕذارﯾد آﻧﮭﺎ ﻣﯾدان دارﻣﺳﺋﻠﮫ
زﻧﺎن ﺑﺷوﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻓﻣﻧﯾﺳﺗﮭﺎی اﻓراطﯽ را ﺧﻧﺛﯽ ﮐرده و ﻣﺎﻧﻊ
از اﻧﻔﺟﺎری ﺷدن اوﺿﺎع ﺷوﻧد.
دوﻣﯽ در ھﻣﺎن راﺳﺗﺎ زﻧﺎن را ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧد ﮐﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﺧرﯾب
ﻧﺑﺎﺷﯾد ،دﻧﺑﺎل ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﺑزرگ ﻧروﯾد ،ﮔﺎﻣﮭﺎی ﺑﻠﻧد ﺑرﻧدارﯾد؛ ﺑﮫ
ﭼﺎرﭼوب ھﺎی "ﻣﻣﮑن" در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺳﻧده ﮐﻧﯾد.
از ﻧظر اﯾﻧﺎن ﺗﻼش ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﻧﯾﺎدﯾن ،ﺗﻼﺷﯽ ﺑﯾﮭوده
و »ﺧراﺑﮑﺎراﻧﮫ« اﺳت .رﺳﯾدن ﺑﮫ دﻧﯾﺎﯾﯽ ﻋﺎری از ظﻠم و ﺳﺗم
ﺳراب و اﻣﯾدی واھﯽ اﺳت؛ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻠﯾت ﺳﺎﺧﺗﺎر زن ﺳﺗﯾز
ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﻋﻘﯾده آﻧﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻟوده
اش ﺳﺗم ﺑر زن اﺳت ،ﻣﺑﺎرزه ﮐرد .ﺑﮫ ﻧظر آﻧﺎن اﯾن ﺗﻼش ،ﻧﮫ
ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر و دﮔرﮔوﻧﯽ رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺧرﯾب
آن ﻣﯽ ﺷود.
آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد »ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﻧظورﺧودﺷﺎن اﺳت« ﻗﺻدش
ﻧﺎﺑودی ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت و ﺧواھﺎن
اﺻﻼح ﺗدرﯾﺟﯽ اﻣور و ﺗﺣول آرام و ﺑﺧرداﻧﮫ ﮐﺷورﺑﮫ ﺳوی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗر و آزاد ﺗر ھﺳﺗﻧد(3) «.
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آﻧﮭﺎ ھدف ﺧود را ﮐﺎھش درد و رﻧﺞ زﻧﺎن در ﭼﺎرﭼوب
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﮐرده اﻧد و ﻧﮫ ﮐﺳب آزادی و ﺑراﺑری.
اﻣﺎ ھﺷت ﺳﺎل ﺳﯾﺎﺳت »ﺗﺣول آرام و ﺑﺧرداﻧﮫ« ی دوم ﺧرداد
ﮐﮫ اﯾﻧﺎن در رﮐﺎﺑش ﺑودﻧد ،ﭼﮫ ﮐرد؟ ﻣﮕر ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ﺟﺎده را ﺑرای
ﺑدﺗر ﺷدن وﺿﻊ زﻧﺎن ﮐوﺑﯾد و آﻣﺎده ﮐرد .واﻗﻌﯾت راھﮑﺎرھﺎی
اﯾﻧﺎن ﺑرای ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ،ﭘل زدن ﻣﯾﺎن زﻧﺎن و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
اﺳت .اﯾﻧﺎن ھﻧوز ﻣﯽ ﺧواھﻧد در ھﻣﺎن ﺟﺎده ی ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﻗدم
ﺑزﻧﻧد .و ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺧود را ﺑﭘوﺷﺎﻧﻧد ،ﮐﺎرزارھﺎی
ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺗﺋورﯾﮏ ﺑراه اﻧداﺧﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﺑﺎوراﻧﻧد ﮐﮫ ﺷب
ھﻣﺎن روز اﺳت .ﺳﯾﺎﺳت ﭘل زدن آﻧﺎن ،ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺧود را ھم طﻠب
ﻣﯽ ﮐﻧد :ﻓﻠﺳﻔﮫ ای ﮐﮫ اھداف ﭘﺎﯾﮫ ای اﯾن ﺳﯾﺎﺳت را ﺑﮭﺗر
ﺗوﺿﯾﺢ دھد ،ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧد ،و ﺑدان ﻧزد ھﻣﮕﺎن ﻣﺷروﻋﯾت
ﺑﺧﺷد .در اﯾن راﺳﺗﺎﺳت ﮐﮫ ﻋده ای از ﻣﻧﺗﺳﺑﯾن ﺑﮫ ﮐﻣﭘﯾن ﺳراغ
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم رﻓﺗﮫ اﻧد .ﺗﺎ ﺷﺎﯾد از اﯾن طرﯾق ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
رﻓرﻣﯾﺳم در ھم رﯾﺧﺗﮫ ﺷﺎن اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد ،ﺟﻠوه ای ﻣﻌﻘول و
ﻣﻧطﻘﯽ ﺑدان دھﻧد.
ﺟﺎﻟب اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن ﭼﻧﺎن از ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺑﮫ ﺳﺣرﺟﺎدوﯾﯽ ﺑﯽ ﻧظﯾر دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .آﻧﺎن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم
ﺷﺎن را ﺑﮫ ﻋﻘد ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم در ﻣﯽ آورﻧد و ﺑﺎ ھﯾﺎھو ﻣﺎ را ﺑﮫ
ﺟﺷن اﯾن ازدواج دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد:
»ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم و ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺗﻔﮑر آرﻣﺎﻧﮕراﯾﺎﻧﮫ ﺧود
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻔﯾد ھﺳﺗﻧد(4) «.
ھﻣﺳﺎزﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ھم
آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت از اﻣﯾدھﺎی"ﻧوﯾن"ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﻣﯾدی ﮐﮫ ﺑﻘول ﺧودﺷﺎن
ﻣﺎﻧﻧد ﺑﻘﯾﮫ اﻣﯾد ھﺎ ﻧﯾﺳت ،در ﮔروی ﺗﻐﯾﯾرات ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ،در
ﭘﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑدون ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن ﻧﯾﺳت ،از ﻋﯾب ھﺎی ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت
ﮐﻣوﻧﯾﺳت رھﺎﺳت ،وﯾژﮔﯽ رﺳﺗﺎﺧﯾزی ﻧدارد و ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ھﻣﮫ ﭼﯾز از ﻧو ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻋداﻟت " ﻓﻘط از راه
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻗﮭر آﻣﯾز ﻗﺎﺑل ﺣﺻول اﺳت" و ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣرد ﺑر زن رﺑط ﻧﻣﯽ دھد(5) .
ﺑرای درک اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ازدواج )ﻋﻘد ﻓﻣﻧﯾﺳم و ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم(
ﭼﮕوﻧﮫ زﻧﺎن را ﺑﮫ ﺑﻧد ﻣﯽ ﮐﺷد ﺑﺎﯾد ﮐﻣﯽ روی ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم
ﻣﮑث ﮐﻧﯾم.
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم از ﮐﺟﺎ آﻣد و ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد؟
ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم اﺷﺎره ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ای دارد ﮐﮫ از اواﺧر ﻗرن ﻧوزدھم
در آﻣرﯾﮑﺎ ﺷﮑل ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﻣرور ﺗﮑﺎﻣل و ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت.
ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاران اﺻﻠﯽ اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭘﯾﯾرس ،وﯾﻠﯾﺎم ﺟﯾﻣز ،ﻣﯾد و ﺟﺎن
دﯾوﯾﯽ ﺑودﻧد .اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ در دوره ای ﺷﯾوع ﯾﺎﻓت ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
آﻣرﯾﮑﺎ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔذاﺷت و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ﺑود ﮐﮫ ﻧﻘش
اﺻﻠﯽ را در ﺻﺣﻧﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻧد .ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم از درون
ﺗﺿﺎدھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ آن روﺑرو ﺑود ﺳر
ﺑﻠﻧد ﮐرد .اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ از اﺑﺗدای ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑدل ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻏﺎﻟب در
آﻣرﯾﮑﺎ ﺷد و در ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ رواج ﯾﺎﻓت .ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﻋﻣﻠﮕراﯾﯽ
را ﻣﻌﺎدل ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم داﻧﺳت .اﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻧظور از ﻋﻣل ،در اﯾن
دﯾدﮔﺎه ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻋﻣل ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز اﺳت .ﻧﮫ ﻋﻣل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮔﺳﺗرده
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ آن.
ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﺣﻘﯾﻘت آن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺳودﻣﻧد
اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﺣﻘﯾﻘت ،ﻣﻔﯾد ﺑودن ﻓوری آن
اﺳت .ﺑرای ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳت ھﺎ ،ﺣﻘﺎﯾق ﺑﻧﯾﺎدﯾن و اﺛﺑﺎت ﺷده ی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ،ﺻرﻓﺎ ﺣرف ھﺎﺋﯽ ﺑدرد ﻧﺧورﻧد و آرﻣﺎن ھﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﻗدرت ﺧود را از اﯾن ﺣﻘﺎﯾق ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﻣﯾﮕﯾرﻧد ،ﻧﮫ واﻗﻌﯽ ﺑﻠﮑﮫ
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ﺣداﮐﺛر آرزوھﺎﺋﯽ زﯾﺑﺎ وﻟﯽ دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ اﻧد.
ﺑﻌدھﺎ طﯽ ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓت
ﺣﺗﯽ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯾز از ﻧﻔوذ آن ﻣﺻون ﻧﻣﺎﻧدﻧد .ﺗﺎﺛﯾرات
ﻣﻧﻔﯽ اﯾن ﮔراﯾش ﺑر ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﺑدان ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﭘرداﺧت.
در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑطور ﻣﺧﺗﺻر ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﮭم
ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم و ﺗﺎﺛﯾرات آن ﺑر ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﭘردازم:
ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم در ﻋرﺻﮫ ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻧﮕرﺷﯽ
در ﻋرﺻﮫ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﮭﻣﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم را – ﻣﺎﻧﻧد
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﻣوﺟود در ﺟﮭﺎن  -در ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ
از ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﺟﺳت .آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﮭﺎ )ﯾﺎ
ﻋﻣﻠﮕراﯾﺎن( ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎ واﻗﻌﯾت» ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای آﻣﺎده«
در ﺟﮭﺎن واﻗﻌﯽ وﺟود ﻧدارد ،ﺑﻠﮑﮫ »ﺿﻣن ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎ در ﺟﮭﺎن
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ی ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود (6) «.ﺑﻌﺑﺎرت
دﯾﮕر واﻗﻌﯾت ﻋﯾﻧﯽ و ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺎ و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن اﺳت ،
در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ ﻧدارﻧد .ﭘﺎﯾﮫ اﺻﻠﯽ اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ
آن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﭼﯾزی ﺑطور ﻓوری ﻣﻔﯾد ﻧﯾﺳت ،ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارد.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ در ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﻋﻣﺎﻟﯽ رﻓت ﮐﮫ "ﻓﺎﯾده ﻣﻧد"
اﺳت(7) .
ﺷﺎﯾد ﮐﻣﯽ ﺑﺣث ﭘﯾﭼﯾده ﺷده ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ روﺷن ﺗر
ﺷود ﻣﺛﺎﻟﯽ از ھﻣﯾن ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﮭﺎی وطﻧﯽ ﺧود ﺑزﻧﯾم .ﺑﮫ
ﺑرﺧورد آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺳﻼم ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم .ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻧﮕرﺷﯽ ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ " اﺳﻼم
ﺑﺎ ﺣﻘوق زﻧﺎن در ﺗﺿﺎد ﻧﯾﺳت"! ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺣﮑم
ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارد .اﻣﺎ از ﻧظر اﯾﻧﺎن اﯾن ﮔزاره ﯾﺎ ﺣﮑم ،ﺣﻘﯾﻘت
دارد زﯾرا ﺑرای آﻧﺎن "ﻣﻔﯾد" اﺳت و ﻣﻔﯾد ﺑودن آن در اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣﻘﺻود ﺑرﺳﺎﻧد.
ھﻣﮫ آﮔﺎه ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻣﺎم ادﯾﺎن دﯾﮕر ﺗﺎرﯾﺧﺎ در
ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﺣﻘوق زن ﻗرار داﺷﺗﮫ و دارد .اﯾﻧﮑﮫ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺣﻘوق زن
ﺗﺿﺎد ﻧدارد ﯾﮏ دروغ آﺷﮑﺎر اﺳت .اﻣﺎ ﮐﻣﭘﯾﻧﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد،
ﺑﺎﯾد ﺑر ﺣﺳب ﻓﺎﯾده ای ﮐﮫ اﯾن ﺣﮑم ﯾﺎ ﮔزاره دارد ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎ
ﮐﺎذب ﺑودﻧش را ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد .ﯾﺎ ﻣﺛﻼ ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺣول
آش ﻧذری و اﻧواع ﺧراﻓﺎت دﯾﮕر ،آﺷﮑﺎرا ﺿد زن و در ﺗﺿﺎد
ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ و ﺧرد اﺳت؛ ﻣﮭم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در اﯾن راه ﺑﮫ اھداف
ﮐﻣﯾﭘن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﺑﮫ اﻣﺿﺎھﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑرای ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﮭﺎ
واﻗﻌﯾت و ﺣﻘﯾﻘت و ﺷﻧﺎﺧت ﻧﺳﺑﯽ از ﺣﻘﯾﻘت وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧدارد ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺧود را آزاد ﻣﯽ ﮔذارﻧد ﺗﺎ ﺗﻔﺎﺳﯾر ﺧود را
ﺑراﺳﺎس ﺗﺟﺎرب ﺧود و ﺑرﺣﺳب ﻓﺎﯾده ای ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻗﺎﯾﻠﻧد
درک و ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد .ﺑﻌﺑﺎرت دﯾﮕر ﺗﻔﺎﺳﯾر و ﻓﮭم ﺧود را ﺑر
ﺟﺎی واﻗﻌﯾت و ﺣﻘﯾﻘت ﺑﻧﺷﺎﻧﻧد .ﻣﺑﻧﺎی ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﯽ ﺗﺣﻣﯾل
ﺗﺻورات ،اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑورژواﺋﯽ و ﺧرده
ﺑورژواﺋﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣﻘﯾﻘت اﺳت .و ﯾﺎ ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﯾﯾرس ﺑﻧﯾﺎن
ﮔذار ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﺣﻘﯾﻘت ﺑرای ﻣﺎ آﻧﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎور دارﯾم  ،و آﻧﭼﮫ ﺑﺎور دارﯾم ﺑرای ﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘت اﺳت(8)".
در ﻧﺗﯾﺟﮫ از ﻧظر ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﮭﺎ ،ﻧزد ﺑﺷر ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﻧﺎﺧت
ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﺋوری ﻋﻠﻣﯽ وﺟود ﻧدارد .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺟود اﺳت ﺑﺎور
اﺳت و ﻧﮫ ﻋﻠم .ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺗﺋوری و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧظر درﺳت و ﯾﺎ ﻏﻠط اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ
ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ آن ﻣﻔﯾد اﺳت ﯾﺎ ﻣﺿر .و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺗﺑر،
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ﻣوﻓﻘﯾت در ﻋﻣل اﺳت .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ،اﯾن ﺳوال
ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳت ھﺎ ﻧﺎﺑراﺑری زﻧﺎن ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه
ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﻋﯾﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘل از اذھﺎن اﻓراد اﺳت؟ ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﮭﺎ
ﺑرای اﯾن ﺳﺋوال ﺟواب ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻧدارﻧد ﭼون ﺑرای اﯾن ﻧﮕرش
ﻓﻠﺳﻔﯽ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻧﺎم واﻗﻌﯾت ﻣﺎدی ﺧﺎرج از اذھﺎن اﻓراد ،وﺟود
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧدارد .ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳت ھﺎ ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ﻧدارﻧد
ﮐﮫ آﯾﺎ ﻧﺎﺑراﺑری زﻧﺎن درﺳت اﺳت ﯾﺎ ﻏﻠط ! زﯾرا ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد آﻧﺎن
ﻣﺿر ﯾﺎ ﻣﻔﯾد ﺑودن آن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ اﻓراد دارد وﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﯾﺷﺎﭘﯾش ﻣﻌﻠوم ﺑﺎﺷد .ﺣﻘﯾﻘت دارد ﭼون ﻣﻔﯾد اﺳت ،ﻣﺿر اﺳت
ﭘس ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارد .ﻣﺷﮑل ﺑﺗوان ﺑﺎ ﻣﻧطق ﻣﻔﯾد و ﻣﺿر ﺑودن
ﻧﺎﺑراﺑری ﻣﯾﺎن زن و ﻣرد را ﻧﺷﺎن داد .اﯾن ﻧﺎﺑراﺑری ﺑرای
ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ – ﻣﺎﻧﻧد طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ و ھﭼﻧﯾن ﻣردان –
ﻣﻔﯾد اﺳت ﭘس ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺣﻘﯾﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ اﯾن
ﻧﮕرش ﻣﺷﮑل ﺑﺗوان ﭘﺎﯾﮫ ای ﻧظری ﺑرای رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻓراھم
ﮐرد .طرﻓداران اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺑرﺧﯽ از ﻣﺳﺎﯾل
زﻧﺎن اﻧﮕﺷت ﻣﯽ ﮔذارﻧد ،از ﺑرﺧورد ﺑﻧﯾﺎدی ﺑﮫ آن ﻋﺎﺟزﻧد .اﯾن
ﻧﺎﺑراﺑری را ﻧﮫ در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺣﺎﮐم )ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﻣﯾﺎن ﻣرد و زن(  ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﻧﻔﻌت اﻓراد ﻣﻌﯾﻧﯽ و در ﺑﮭﺗرﯾن
ﺣﺎﻟت در ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﻣﻌﯾﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن
اﺳت آن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﭘﯾﻧﯽ ھﺎ در ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم
ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن اﺳت ﭘﺎﯾﮫ ﻓﻠﺳﻔﯽ روﯾﮑردﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳﺗم
ﺑر زن در اﯾران .اﯾن ﭘﺎﯾﮫ ﻓﻠﺳﻔﯽ و آن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از
ﭘﺎی ﺑﺳت وﯾران اﺳت .و در واﻗﻊ ھﺷداری اﺳت ﺑﮫ آن دﺳﺗﮫ
از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ﺑر زن ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﻧد .ھﯾﭻ زﻧﯽ
ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ طﻧﺎب ﭘوﺳﯾده ی ﮐﻣﭘﯾن اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧد.
ﺟﺎﻟب اﯾﻧﺟﺎﺳت ،ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﮫ ای ﺗرﯾن ﺳطﺢ ،ﺗﻔﮑر ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻏﻠب ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﺑورژواﯾﯽ دﯾﮕر ،آﺷﮑﺎرا
ﺧﺻﻠﺗﯽ ﺿد زن دارد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ
ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم " ﺑرﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن "ﻏرﯾزه ذاﺗﯽ" ﺑﺷر اﺳت.
وﯾﻠﯾﺎم ﺟﯾﻣز ﯾﮑﯽ از ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاران ﻣﮑﺗب ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم در
آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﺋوری ﻏرﯾزه ذاﺗﯽ را ﻓرﻣوﻟﮫ ﮐرد .ﺑﻧﺎﺑرﺗﺋوری او ھر
ﺷﺧص دارای ﻏراﯾز ذاﺗﯽ و ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺧﺎص اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑﮫ
اﺑدی دارد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت .ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻏراﯾز
ﺑدﯾده او ﻏرﯾزه ﻣﺎﻟﮑﯾت و ﻣﯾل ﺑﮫ ﺻﺎﺣب ﺑودن اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ او ﺑﺎ
ﺻراﺣت ﺳﻠطﮫ ی ﻣردان ﺑر زﻧﺎن را ﺟزو ﭼﻧﯾن ﻏرﯾزه ای
ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﺳت اﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧظرﯾﮫ ی او ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯾل ﻣردان ﺑﮫ ﺳﻠطﮫ ﮔری و ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑر زن ﺟزو ﻏراﯾز ازﻟﯽ و
اﺑدی اﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ "ﺣﻘﯾﻘت" اﺳت .ﺑر ﭘﺎﯾﮫ اﯾن ﻏراﯾز اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از زﺷﺗﯽ ھﺎ و ﺑﯾرﺣﻣﯽ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاران ﻓﻠﻔﺳﮫ ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم ﺟﺎن دﯾوﯾﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان ﮐﺷﯾش ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم ﻣﻌروف اﺳت .وی ﻧﻔوذ زﯾﺎدی ﺑر
ﻧظﺎم آﻣوزﺷﯽ آﻣرﯾﮑﺎ و ﺟﮭﺎن اﻋﻣﺎل ﮐرد  .دﯾوﯾﯽ روﺷﮭﺎی
ﺳﻧﺗﯽ آﻣوزش را ﺑﮫ ﻧﻘد ﮐﺷﯾد و روﺷﮭﺎی ﺑورژواﯾﯽ ﺗر را ﺑﮫ
ﻣﯾدان آورد .از ﻧظر دﯾوﯾﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻏرﯾزه ﺧود
آﻣوزش ﺑﺑﯾﻧﻧد.اﯾن ﻏرﯾزه اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ دﮐﺗر
و ﻣﮭﻧدس ﺷود ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﺎرﮔر و ﺧﺎﻧﮫ دار .وظﯾﻔﮫ ﻧظﺎم
آﻣوزﺷﯽ ﺗﺳﮭﯾل و رﺷد اﯾن ﻏراﯾز اﺳت .در ﻣﮑﺗب آﻣوزﺷﯽ
دﯾوﯾﯽ واﻧﻣود ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ اﻧﮕﯾزه ﺧودﺑﺧودی ﮐودک اﺳت
ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد در آﯾﻧده او ﭼﮑﺎره ﺷود ،و ﻧﮫ ﻗواﻧﯾن ﺣﺎﮐم ﺑر
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری .ﺑﮫ واﻗﻊ ﻧظﺎم آﻣوزﺷﯽ ﮐﮫ از اﺑﺗدا ﺟﺎﯾﮕﺎه
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اﻓراد را در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣد ﻧظر
دﯾوﯾﯽ ﺑود و ﺑر اﯾن ﭘﺎﯾﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻣدارس درﺟﮫ ﺑﻧدی ﺷده درﺟﮭﺎن
رواج ﯾﺎﻓت .ﻓﻠﺳﻔﮫ و روﺷﮭﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی دﯾوﯾﯽ در آﻣرﯾﮑﺎ ﺗوﺳط
ﯾﮑﯽ از ھﻣﮑﺎران زن دﯾوﺋﯽ ﺟﯾن آداﻣزدر ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت
زﻧﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺳﺗﮫ ﺷد .وﺟﮫ ﺑرﺟﺳﺗﮫ اﯾن ﭘراﺗﯾﮏ ﺑرﮔزاری
ﮐﻼﺳﮭﺎی آﻣوزﺷﯽ و ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت زﻧﺎن ﺑرای ﺟذب در
ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑود.
ﻣﻣﮑﻧﺳت زﻧﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ و روش ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر آن
ﺑﮫ ﻣﻧﻔﻌﺗﯽ ﺳطﺣﯽ و زود ﮔذر دﺳت ﯾﺎﺑد اﻣﺎ راه رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ
ﭼﻧﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ای ﺑﮭﯾﭼوﺟﮫ ﺗرﺳﯾم ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺗﺋوری "ﻏزﯾره ذاﺗﯽ"
ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﺿد رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن اﺳت.
ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم در ﻋرﺻﮫ ﻣﺗد
روﺷﮭﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ،ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت.
ﭘﯾروان اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﻓوق اﻟﻌﺎده ای ﺑر روﻧد ﺗدرﯾﺟﮕراﯾﺎﻧﮫ
ﺑرای ﺗﺣﻘق ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی زﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺛﻼ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد:
"ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ ﻣد ﻧظر ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی ﻋﻣل ﮔراﺳت ،ﺗﻐﯾﯾرات ﮔﺎم
ﺑﮫ ﮔﺎم ،ﺗدرﯾﺟﯽ و ﻓرآﯾﻧدی اﺳت (9) ".آﻧﮭﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣورد ﻧظر
ﺧود را ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ " آرﻣﺎﻧﺷﮭر ﻓراﯾﻧد" اﺛر ﺟﺎن دﯾوﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد.
آرﻣﺎﻧﺷﮭری ﮐﮫ در اﺛر ﯾﮏ ﭘروﺳﮫ طوﻻﻧﯽ ﮔﺎم ﺑﮕﺎم ﺑدﺳت ﻣﯽ
آﯾد .ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﮔﺳﺳﺗﯽ ﺟدی و ﺗﮑﺎن دھﻧده در ﻣﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺻورت ﮔﯾرد .ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻧﺎﺑراﺑر و ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺧرﯾب ﺷود .ﺑدﯾده ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﮭﺎ ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای
ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺑﺻورت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ اﻧﺟﺎم
ﮔﯾرد ﺑﮫ "ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧواھﯽ" ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود.
آﻧﮭﺎ رﯾﺷﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﺎﯾل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد.
ﺟﺎن دﯾوﯾﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﮔﻔﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﻣوﺿوع اﺧﻼﻗﯽ اﺳت ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی آن اﺳت ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﻧﺗﺧﺎب و
ﻋﻣﻠﮑرد ﺷﺧﺻﯽ .اﯾن آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﯾن رﻓﺗﺎر را
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻏرور و ﺗﻌﺻب ،ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﮫ و ﺷﺧﺻﯽ،
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑﺎورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل آداب و ﭘﯾوﻧدھﺎی اﺣﺳﺎﺳﯽ اوﻟﯾﮫ
ﻋزﯾزی ھﺳﺗﻧد ،ﮐﻧﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب و ﺗﻼش ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ آﺣﺎد ﺑﺳﯾﺎر
اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ دﺳت ﯾﺎﻓت(10) .
ﺗﻐﯾﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾن ﻣﻧظر ،ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻓردی
و ﺗﻐﯾﯾر اﺧﻼﻗﯽ ﻓردی اﺳت .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﻐﯾﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾد
آھﺳﺗﮫ روزﻣره و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﭘروﺳﮫ اﺑدی ﺑﺎﺷد .ﺑدون آن ﮐﮫ ﺗﺋوری
ﺧﺎﺻﯽ راھﻧﻣﺎی ﻋﻣل آن ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ طرح اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗدرﯾﺞ
ﮔراﯾﯽ در ﺳطﺢ ﺳﯾﺎﺳت ﺑﮫ رﻓرﻣﯾﺳم ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد؛ در ﺳطﺢ
اﺻﻼح آﺣﺎد اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣدود ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .و ﺣداﮐﺛر ﺑﮫ اﯾﺟﺎد
ﻣدرﺳﮫ ھﺎ و آﻣوزش اﺧﻼﻗﯽ اﻓراد ﻣﯽ رﺳد.
اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺷﮑل اﯾن روش در آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ روﺷﮭﺎی
ﺧرده ﮐﺎراﻧﮫ و ﺣل ﻣﺳﺎﯾل از طرﯾق ﺗﻐﯾﯾر آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻧﺟر
ﻣﯽ ﺷود .ﺗﻐﯾﯾر آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾز اﻣری ﺿرورﯾﺳت .اﻣری ﮐﮫ در
ﻓراﯾﻧد ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﯽ ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد .ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ
آن اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﺎن وارد ﺗﻐﯾﯾر ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﮐﻼن ﻣﯽ
ﺷوﻧد ﺧود را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎﺋﯽ ﻣﺗﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﺳرﻣﻧﺷﺎ ﺳﺗم ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد و ﺑﺎز ﺗوﻟﯾد ﺳﺗم ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد.
ﺣﻘﯾﻘت را در ﭼﯾزی ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﺎری از ھر ﮔوﻧﮫ
ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﺳت .از اﯾن ﻧظر ﮐﻣﭘﯾﻧﯽ ھﺎ ﺷﺎﯾد از ﻧوع ﺑدﺗرﯾن
ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎﺷﻧد .دﻧﺑﺎل ﮐﺳب ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ از اﯾن ﯾﺎ آن آﺧوﻧد رﻓﺗن،
ﺗﻼش ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺑراﺑری در دﯾﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ
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و ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﺳت ﺑﺟﺎی ﻣﺣو آن .اﯾﻧﮭﺎﺳت ﺣﻘﺎﯾق ﻣﻔروض
ﻣدﻋﯾﺎن آزادی زن در ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ.
ﻣﺷﮑل اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺗدرﯾﺟﯽ اھداف ﺧود را دﻧﺑﺎل
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺟﮭش ھﺎی ﺗﮑﺎن
دھﻧده ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺷﮑل اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل روش
"ﺗدرﯾﺟﯽ" و "ﺑﺧرداﻧﮫ" ی اﯾﻧﺎن ھﯾﭻ ﻧﺧواھد ﺑود ﺑﺟز ﺗﻘوﯾت
"ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺗﻣﺎﻣﯾت ﮔرای" ﺣﺎﮐم و ﺗر و ﺗﺎزه ﮐردن آن.
ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم در ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ
روﻧد ﻧﮕرش ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻣﺗدھﺎ و ﺳﺑﮏ ﮐﺎر ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم در
ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎ ﭘذﯾری ﺑﮫ رﻓرﻣﯾﺳم ﻣﻧﺟر
ﻣﯾﺷود .ﻣﺷﺧﺻﮫ اﺻﻠﯽ ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم در ﺣﯾطﮫ ﺳﯾﺎﺳت اﯾن ﻋﺑﺎرت
اﺳت ﮐﮫ "آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ،ﻣطﻠوب اﺳت ".اﯾن ﻋﺑﺎرت
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗرﺟﯾﻊ ﺑﻧد ھر ﻣﻘﺎﻟﮫ و اظﮭﺎر ﻧظرﯾﮫ ﺷﺎن در ھر زﻣﯾﻧﮫ
اﺳت .اﯾن ﺑﺎر ﻣﻔﯾد ﺑودن ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻣﻣﮑن ﺑودن ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد
ﺗﺎ ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﺷود ﺑرای ﭘﺎﺋﯾن آوردن ﻣدام ﺳطﺢ ﺗوﻗﻌﺎت زﻧﺎن .آﻧﺎن
از اﯾن طرﯾق ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﯽ و ﭘﺎﺋﯾن آوردن اﻓق ھﺎ را اﯾدﺋوﻟوژﯾزه
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و ﺑرای ﻣﻘﺑول ﻋﺎﻣﮫ ﮐردن آن ﺑﮫ اﺳﺗدﻻﻻت ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ
ﻣﺗوﺳل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﮕر ﺑد اﺳت ﮐﮫ وﺿﻊ زﻧﺎن "اﻧدﮐﯽ" ﺑﮭﺗر
ﺷود! اﯾن "اﻧدﮐﯽ" اﺳت ﮐﮫ ﻣرﺗﺑﺎ در ﺣﺎل آب رﻓﺗن و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
"اﻧدک ﺗر" ﺷدن اﺳت .آﻧﮭﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﺎ ﺑﺎ رﻓرﻣﯾﺳم را
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ رﻓرم ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﻧد .آﻧﺎن ﺑرای ﻣﺣق ﺟﻠوه دادن ﺣرﮐت
رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ و ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﮫ ﺧود ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺗوﺳل ﻣﯽ ﺷوﻧد اﻣﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎ ﻣﺗد ی ﮐﮫ ﺧود ﺧواھﺎﻧش ھﺳﺗﻧد ،ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ
آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن ﻣﻔﯾد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎرج ﮐردن ﺗﺎرﯾﺦ از زﻣﺎن
و ﻣﮑﺎن ﺧود.
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ از اﯾن اﺑراز ﻧظرھﺎی ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﯽ ﺑﭘردازﯾم.
ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد " ...ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻧﻘﻼﺑﻲ ﮐﮫ در اﻣرﯾﮑﺎ اﺗﻔﺎق
اﻓﺗﺎد ،ﻧﮫ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺿدﺳرﻣﺎﯾﮫ داري ،ﺑﻠﮑﮫ اﻧﻘﻼﺑﻲ اﺻﻼﺣﻲ
ﺑود .ﯾﻌﻧﯽ دو اﻧﻘﻼب ﻋﻣده در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت.
 ....ﯾﮑﻲ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﺳت و ﯾﮑﻲ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺳﯾﺎھﺎن....ﭼپ ھﺎ ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﺗر ﮐﯾﻧﮓ آدم ﺳﺎده
ﻟوﺣﻲ اﺳت ﭼراﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﻲ ﮐﻧد در ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داراﻧﮫ و
ﻧژادﭘرﺳت اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ،ﺳﯾﺎھﺎن ﻣﻲ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺑراﺑري ﺑرﺳﻧد .در
ھﻧد ﻧﯾز ﺑرﺧﻲ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ ھﻣﯾن ﺑﺣث را در ﺑراﺑر ﺣرﮐت
ﮔﺎﻧدي و ﻧﮭرو ﻣطرح ﻣﻲ ﮐردﻧد .ﺟﻧﺑش زﻧﺎن .....در ﺟﮭﺎن ﻧﯾز
از اﯾن ﻧﻘد ﻣﺳﺗﺛﻧﺎء ﻧﺑوده اﺳت(11) ".
اﻣﺎ اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻧﻘﻼب در آﻣرﯾﮑﺎ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد.
واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ دھﮫ  60و  70ﺟﻧﺑش ﻓﻣﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﮫ ﯾﮏ
ﺣرﮐت "ﺗدرﯾﺟﯽ" "ﺑﺧرداﻧﮫ" ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺣرﮐت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ
ﺑطور ﺟﮭش وار ﺳراﺳر اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ را در ﺑر ﮔرﻓت .ﺟﻧﺑش
ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ﺳﯾﺎھﺎن ﺧود ﺑﺧﺷﯽ از
روﻧدھﺎی ﮐﻠﯽ ﺗر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺟرﯾﺎن داﺷت.
از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺑﺎرزات آزادﯾﺑﺧش ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم و در راس
آن ﻣﺑﺎرزه ﻣردم وﯾﺗﻧﺎم ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ و ھﻣﺟﻧﯾن
ﺗﺣوﻻت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺳﺗرده در ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آﻧزﻣﺎن .در ﺟﻧﺑش
ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ دھﮫ ھﺎی  60و 70ﻧﯾز ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﮐردﻧد دورﻧﻣﺎ و آرزوھﺎی زﻧﺎن را ﭘﺎﺋﯾن ﮐﺷﯾده و آن را ﺑﮫ
درون ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی اﻣن و ﺑﯽ ﺧطر ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺳرازﯾر ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ
ﻣوﻓق ﻧﺷدﻧد .اﻧﻘﻼب ﻧﯾز ﺑﮫ ﭘﯾروزی ﮐﺎﻣل ﻧرﺳﯾد .اﻣﺎ دﮔرﮔون
ﺷدن وﺿﻌﯾت زﻧﺎن دﻗﯾﻘﺎ ﺑدﻟﯾل آن ﺑود ﮐﮫ زﻧﺎن "ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ھﺎ"
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را طﻠب ﮐردﻧد و ﺑراﯾش ﻣﺑﺎرزه ﮐردﻧد .رﻓرم ﺑدون آﻧﮑﮫ
طﺎﻟﺑﯾﻧش ﺑﺎ ﺟﺳﺎرت و از ﭘﺎﺋﯾن ﻋﻠﯾﮫ ﻗدرت ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﻧد ،ھرﮔز
ﺑدﺳت ﻧﯾﺎﻣده و ﻧﺧواھد آﻣد .اﻣﺎ ﻣﯾﺎن رﻓرﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه ی
ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد ﺑﺎ رﻓرﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑرای ﺗداوم ﺳﻠطﮫ
ی ﺧود از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ اﺟرا ﻣﯽ ﮔذارﻧد ،ﺗﻔﺎوت ﮐﯾﻔﯽ ﻣوﺟود اﺳت.
ﺗﻔﺎوت ھﺳت ﻣﯾﺎن رﻓرﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣراﺣم و اﻟطﺎف آﯾت ﷲ
ھﺎﺳت ﺑﺎ رﻓرﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺑﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن اﺳت.
در ﺣﻘﯾﻘت اﮔر اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن
درھرﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﻧﺟﺎم ﺷده ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت و ﻣﺑﺎرزات
رادﯾﮑﺎل از ﭘﺎﺋﯾن ﺑوده اﺳت  .ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﮐﮫ در ﻓرآﯾﻧدی ﭘر ﭘﯾﭻ و
ﺧم ﺟﮭﺎن را ﺑﺟﻠو ﺳوق داده اﺳت .ﻣﺑﺎرزات ﺳﯾﺎھﺎن و زﻧﺎن
در آﻣرﯾﮑﺎ در دھﮫ  60و  70ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺧواﺳت ھﺎی اﺻﻼح
طﻠﺑﺎﻧﮫ و رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ ﺑوﺟود ﻧﯾﺎﻣد .در واﻗﻊ اﻣﺛﺎل ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﺗر
ﮐﯾﻧﮓ و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ او ﻧﺑود ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﺳﯾﺎھﺎن را
آﻓرﯾد ،اﯾن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎی رﻓرﻣﯾﺳت ﻧﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ
اﺻﻼﺣﺎت در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل زﻧﺎن ﺷدﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ در اﺛر اوﺿﺎع
اﻧﻔﺟﺎری و ﻣﺑﺎرزات ﺳﮭﻣﮕﯾن و ﺧوﻧﯾن ﺳﯾﺎھﺎن و زﻧﺎن ﺑود ﮐﮫ
دوﻟت ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻘب ﻧﺷﺳﺗﻧد و ﺗن ﺑﮫ
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ دادﻧد.
ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻣﺎ زﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت و رادﯾﮑﺎل ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﯾﻧﯽ ﻣﺎﻟﯾزه ی
ﺑﺧش رﻓرﻣﯾﺳت ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﻋﺗراض ﻧدارﯾم .ﺑﻠﮑﮫ اﯾن دورﻧﻣﺎی
ﻣﯾﻧﯽ ﻣﺎﻟﯾزه ﺷده ی آﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺳدی در ﻣﻘﺎﺑل ﭘﯾﺷروی ﺟﻧﺑش
زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑرای ﺣداﻗل ﺣﻘوق آزادی و
ﺑراﺑری اﺳت .اﻓﻘﮭﺎ و ﭼﺷم اﻧدازھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑودن ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻋﺎری از ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣدام ﻣﺎ را ﮐﮫ ﺑرای
ﺗﺣﻘق ﭼﻧﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﺑﺎد ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد؛ ﺑﺎ
اﻓﻘﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﺎن ﺟﻠو ﻣﯽ ﮔذارﻧد ﺣﺗﯽ از ﺗﺣﻘق ھﻣﺎن ﻣطﺎﻟﺑﺎت
ﻣﯾﻧﯽ ﻣﺎﻟﯾزه ھم ﻋﺎﺟز اﺗد.
اﯾﻧﺎن ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺳوار ﺑر اﺳب ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم ،ﺟﻧﺑﮫ ی
ﺷورﺷﮕراﻧﮫ ی ﺟﻧﺑش زﻧﺎن را ﺧﻧﺛﯽ ﮐﻧﻧد و آن را ﺑرای ﭼﮏ و
ﭼﺎﻧﮫ زدن ﺑﺎ ﺳرﮐوﺑﮕران و ﺗﻌوﯾض ﭼﻧد ﻗﺎﻧون ﺿد زن ﺑﺳﯾﺞ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧد .اﯾﻧﺎن ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻧﻘش ﻟوﺗر ﮐﯾﻧﮓ و ﮔﺎﻧدی را
در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد.
واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﮑﺳت اﻧﻘﻼب اﯾران ،ﭘﺎره ای ﺧطﺎھﺎی
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ درﻗﺑﺎل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ ﺷﮑﺳت
اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺷوروی و ﭼﯾن و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﮔﺳﺗرده
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺷﮑﺳت ﮐﻣوﻧﯾﺳم ،ﺑﺳﯾﺎری از روﺷﻧﻔﮑران
را در ﻣورد دور ﻧﻣﺎ و اﻣﮑﺎن ﺗﺣﻘق اﻧﻘﻼب دﭼﺎر ﺷﮏ و ﺷﺑﮭﮫ
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺳطﺢ ﺗوﻗﻌﺎت آﻧﺎن را ﭘﺎﺋﯾن آورده اﺳت .در اﯾن
ﭼﺎرﭼوﺑﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ ﺑرای رﺳﯾدن
ﺑﮫ اﻓﻘﺷﺎن ،ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را در ﻋرﺻﮫ ﺗﺋوری و ﭘراﺗﯾﮏ
ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑرﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﺑرﺧﯽ ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن از طرﯾق ﺣﮏ و اﺻﻼح وﺿﻊ ﻣوﺟود
ﻣﯾﺳر ﺧواھد ﺑود.
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل اﻓق دﯾﮕری در ﻣﻘﺎﺑل روی ﻣﺎ ﻗراردارد ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧواھد ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﺟﻣﻌﺑﻧدی از ﻣﺑﺎرزات ﺻد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ زﻧﺎن
در اﯾران و ﺑﺧﺻوص ﻣﺑﺎرزات ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر
ﭘﯾﺷرو ﺗرﯾن ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﺑرای رھﺎﺋﯽ ﻣﺑﺎرزه
ﮐﻧد .اﻓﻘﯽ ﮐﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻌﻧوان ﻋﺎﻣل
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اﺻﻠﯽ ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن اوﻟﯾن ﻗدم در راه رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن در
دﺳﺗور ﻣﺑﺎرزاﺗش ﻗرار ﻣﯽ دھد .اﻓﻘﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺗﺎرﮐش ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ زن در دﻧﯾﺎ ﺗﺣت ﺳﺗم ﺑﺎﺷد ﺑواﻗﻊ ھﯾﭼﮑس آزاد
ﻧﯾﺳت.
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در اﯾران ﺑرای ﭘﯾﺷروی در ﺟﺎده رھﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾد ﺧود
را ﺑر ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن دﺳﺗﺎوردھﺎ ی زﻧﺎن در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن
ﺑﺧﺻوص ﺗﺣوﻻت ﻋظﯾﻣﯽ ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺣﺎﺻل ﺷد ،ﻣﺗﮑﯽ ﮐﻧد .واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر
 1917در ﺷوروی و اﻧﻘﻼب  1949ﭼﯾن ﻧﻘطﮫ ﻋزﯾﻣت ﻧوﯾﻧﯽ
در ﻣﺳﯾررھﺎﯾﯽ زﻧﺎن از ﺧود ﺑﺟﺎی ﮔذاﺷﺗﻧد .ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر در اﯾن اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﺳﺋﻠﮫ رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن ﺑطور آﮔﺎھﺎﻧﮫ در
دﺳﺗور ﮐﺎر ﻗرار ﮔرﻓت.
در ﺷوروی درﺳت ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﺣﻘوق زن و ﻣرد در ﮐﻠﯾﮫ
زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑراﺑر اﻋﻼم ﺷد .ﮐﻠﯾﮫ
ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ در اﻧﻘﻼب ھﺎی ﺑورژواﯾﯽ از زﻧﺎن درﯾﻎ ﺷده ﺑود در
ﺷوروی ﺑر آورده ﺷد .ھﯾﭻ دوﻟت ﺑورژواﯾﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑود طﯽ
دھﮫ ھﺎ ﯾﮏ ﺻدم ﮐﺎری ﮐﮫ در اﻧﻘﻼب ﺷوروی در اوﻟﯾن ﺳﺎل
ﺣﮑوﻣت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑراﺑری زﻧﺎن اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
ﺑود را اﻧﺟﺎم دھد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر و ﻣﺷﺧﺻﺎ ﺟﻧﺑش رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن ﺗﺎ
آن زﻣﺎن ﭼﻧﯾن ﺟﮭﺷﯽ را ﺑﺧود ﻧدﯾده ﺑود.
در ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺑﻌﺎد دﮔرﮔوﻧﯽ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎن ﺗﮑﺎن دھﻧده ﺑود.
ﺳﻧن ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﭘوﺳﯾده ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺳﺗن ﭘﺎی ﻧوزادان دﺧﺗر ﮐﮫ در
ﭼﯾن ﺷﺎﯾﻊ ﺑود ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷد .اﻓﮑﺎر ﮐﮭﻧﮫ و رواﺑط
ﺳﻧﺗﯽ در ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾده ﺷد و زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ و ﺑﺎ
ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ دﺧﺎﻟت ﮔری در ﺗﻣﺎم ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﺣﯾﺎت
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘرداﺧﺗﻧد .اﮔر ﭼﮫ واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺗم ھزاران ﺳﺎﻟﮫ ﺑر
ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت در طﯽ ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ از ﺣﯾﺎت
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺷوروی و ﭼﯾن از ﺑﯾن ﺑرود ،اﻣﺎ ﺗﺣوﻻﺗﯽ ﮐﮫ در
ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن در اﯾن دو ﮐﺷور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺳﺎﺑق اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرﻓت
راه واﻗﻌﯽ دﺳت ﯾﺎﺑﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ رھﺎﺋﯽ را ﻧﺷﺎن داد.
اﻣروزه ﺑﺷرﯾت ﺑرای ﮔذر از ﺑن ﺑﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﺎ آن روﺑرو
ﺷده ﻧﯾﺎزﻣﻧد آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻣﻌﺑﻧدی ﻧﻘﺎداﻧﮫ از ﺗﺟﺎرب ﻣﺛﺑت و
ﻣﻧﻔﯽ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم راه را ﺑرای ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﺟواﻣﻌﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺗر و ﺷﮑوﻓﺎﺗر و دﯾرﭘﺎﺗرﺑﺎز ﮐﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﯾش از ھر
دوره ای ﻧﯾﺎز دارﻧد ﮐﮫ در ﮔﯾر اﯾن ﭘروﺳﮫ ﺷوﻧد ﺗﺎ اﻓق و
ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺧود را روﺷﻧﺗر ،ﻋﻠﻣﯽ ﺗر ،ﻋﻣﯾﻘﺗر و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗر از
ھر زﻣﺎن ﺟﻠو ﮔذارﻧد .اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﭼﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ و ﻓﻠﺳﻔﮫ
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺗر و ﺗﺎزه ﮐردن آن ﻣﻘﺎﺑل روی ﻣﺎ ﻗرار
ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺣث ﺣول ﯾﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن
ﺗﺋورﯾﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ زن داﻣن زﻧﯾم و
در ﺻف ﻣﻘدم رھﺎﺋﯽ ﺑﺷرﯾت ﻗرار ﮔﯾرﯾم.
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ﻣﻧﺎﺑﻊ:
 -1ﺳرﻧوﺷت ﻣدرﺳﮫ ﻓﻣﻧﯾﺳﺗﯽ  /ﻣﮭراﻧﮕﯾزﮐﺎر
» -2اﻣﯾد« و» آرﻣﺎﻧﺷﮭر« در ﻓﻣﻧﯾﺳم ﻋﻣل ﮔرا /ﺟﻠوه ﺟواھری
» -3ﺗﺎﻣﻠﯽ ﺑر ﭼﺎﻟش ﻣﺎه« ﮔذار از ﺟذم اﻧدﯾﺷﯽ /ﻋﻠﯽ ﻣﯾرﺳﭘﺎﺳﯽ
 -4ﻧﻘد ﻓﻣﻧﯾﺳت ھﺎی ﻋﻣل ﮔرا ﺑﮫ ﻣدل »آرﻣﺎﻧﺷﮭر ﻓرآﯾﻧد«
دﯾوﯾﯽ  /ﺟﻠوه ﺟواھری
» -5آرﻣﺎﻧﺷﮭر ﻓرآﯾﻧد« :آرﻣﺎﻧﺷﮭر ﻓﻣﻧﯾﺳم ﻋﻣل ﮔرا /ﺟﻠوه ﺟواھری
 -6ﻋﻣل ﮔراﺋﯽ ﻧﻘدی ﺑر ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﮐﻼن ﻣﺣور /ﺟﻠوه ﺟواھری
 -7ھﻣﺎﻧﺟﺎ
 -8ﮐﺗﺎب:ﺷﺎﻧس ،ﻋﺷق و ﻣﻧطق /ﭼﺎرﻟز اس ﭘﯾﯾرس
 -9ﻋﻣل ﮔراﯾﯽ ﻧﻘدی ﺑر ﻓﻠﻔﺳﮫ ھﺎی ﮐﻼن ﻣﺣور /ﺟﻠوه ﺟواھری
 -10ﮐﺗﺎب :ﻣدرﺳﮫ و ﺟﺎﻣﻌﮫ /ﺟﺎن دﯾوﯾﯽ
 -11اﺧﻼق دﻣﮑراﺗﯾﮏ ،ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم و ﺟﻧﺑش ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ
 /ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ دﮐﺗرﻋﻠﯽ ﻣﯾرﺳﭘﺎﺳﯽ  /ﮐﺎوه ﻣظﻔری
 -12ﮐﺗﺎب :اﺻول رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ  /وﯾﻠﯾﺎم ﺟﯾﻣز
ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ رﺟوع ﮐﻧﯾد:
 -1ﮐﺗﺎب :ﻣدﺧﻠﯽ ﺑر ﻋﻠم اﻧﻘﻼب /ﻟﻧﯽ وﻟف
 -2ﮐﺗﺎب :ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم و اﻣﭘرﯾو-ﮐرﯾﺗﯾﺳﯾﺳم  /ﻟﻧﯾن
 -3ﮐﺗﺎب :ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم ﻓﻠﺳﻔﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ  /ھری وﻟز
 -4ﭼﮭﺎر رﺳﺎﻟﮫ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ دون

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ
رواﯾﺘﯽ از ﭘﺎﯾﮫ داری زﻧﺎن  :ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﮫ ﮐﺘﺎب "اﻗﺪام طﺒﻘﺎﺗﯽ" ﮐﮫ دو زن ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی
"ﮐﻼراﺑﯿﻨﮕﮭﻠﻢ و " ﻻﺗﻮرا ﻟﯿﯿﺪی ﮔﻨﺴﻠﺮ" ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ
اﻧﺪ ،ﺳﺎل  2005در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺎرس  1979ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ زﻧﺎن
 5روز ﺗﻈﺎھﺮات ﭘﻨﺞ ﺑﺮگ زرﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ زﻧﺎن
ﻣﺗن ﺳﺧﻧراﻧﯽ آذر درﺧﺷﺎن در ﺳﻣﯾﻧﺎر ﮐﺎرزار زﻧﺎن  6ﻣﺎرس 2009
ﺑﺎ درود ﺑﮫ ھﻣﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﺎوﯾرﺷﺎن در ﻓﯾﻠم ﺳﺎل ﺻﻔر اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن طﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﮐوب و زن
ﺳﺗﯾزی ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺷده اﺳت .درود ﺑﮫ ھﻣﮫ اﯾن زﻧﺎن ﮐﮫ ﺟﺳوراﻧﮫ ﻧطﻔﮫ ﺟﻧﺑش ﻧوﯾن زﻧﺎن را طﯽ  5روز ﺗظﺎھرات ﮔﺳﺗرده
ﺧود ﻋﻠﯾﮫ اوﻟﯾن ﻓرﻣﺎن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری روﺣﺎﻧﯾون ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﺎﻧدﻧد.
در  26دی ﻣﺎه  1357ﭘس از ﻣﺎھﮭﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ زن و ﻣرد ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﭘﮭﻠوی ﺳراﻧﺟﺎم ﺷﺎه اﯾران را ﺗرک ﮐرد .زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ در
اﺑﻌﺎد ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ در ﻣﺑﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣردم ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﭘﮭﻠوی ﺷرﮐت ﮐردﻧد .ﺷﻌﺎر ﻣﺗﺣد ﮐﻧﻧده ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻣردم ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺷﺎه
ﺑود .اﻣﺎ اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت ﮔوﻧﺎﮔون در ﭘﯽ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﭘﮭﻠوی آﻣﺎل و آرزوھﺎی ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﮔوﯾﯽ ﺗﺻﻣﯾم
ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ای در ﻣﯾﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﯾروزی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن اﻧﻘﻼب ﺳﺧﻧﯽ از آرزوھﺎ و اﻧﺗظﺎرات ﺧود از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﺷﺎه را ﺑر زﺑﺎن
رژﯾم ﺳﻠطﻧت ﻣردم ﺑﮫ آرزوھﺎ و ﺗوﻗﻌﺎت ﺧود ﭘرداﺧﺗﻧد .روزھﺎی ﭘس از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ،ﺑﮭﺎر آزادی
ﻧﯾﺎورﻧد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ِ
ﻧﺎم ﻧﮭﺎده ﺷد .اﻣﺎ اﯾن ﺑﮭﺎر آزادی ﺧﯾﻠﯽ زود ﺑرای ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ زن اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾزی ﻏم اﻧﮕﯾز و ﺗﯾره ﺗﺑدﯾل ﺷد.

روﺣﺎﻧﯾون طﯽ ﻣﺎھﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﺿد ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻣردم اﯾران
ﺻﻔوف اﯾن ﻣﺑﺎرزات را اﺷﻐﺎل ﮐرده ﺑودﻧد و در ﺗﻼش ﺑودﻧد ﺗﺎ
ﻣﮭر اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑر اﯾن اﻧﻘﻼب ﺿد ﺳﻠطﻧﺗﯽ و ﺿد
اﺳﺗﺑدادی ﺑزﻧﻧد .اﯾن اﻣر را ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺣﻘوق اوﻟﯾﮫ و دﻣﮑراﺗﯾﮏ
زﻧﺎن آﻏﺎز ﮐردﻧد .ھم زﻣﺎن ﮐﮫ ﺟرﯾﺎﻧﺎت روﺷﻧﻔﮑری و ﺳﯾﺎﺳﯽ

ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐردﻧد ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ اﻗﺷﺎر ﮔوﻧﺎﮔون ﻣردم اﻧﻘﻼب
ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ آزادی ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ دﻣﮑراﺗﯾﮏ و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
اﻗﺗﺻﺎدی دﺳت ﯾﺎﺑﻧد روﺣﺎﻧﯾون و ﺣزب اﻟﮭﯽ ھﺎی ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗدرت
رﺳﯾده اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣردم ﺑرای اﺳﻼم اﻧﻘﻼب ﮐرده اﻧد و
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران در رژﯾم ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺷدت دﭼﺎر ﮐﻣﺑود اﺳﻼم ﺷده ﺑود.
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ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﻏرﺑﯽ ھﺎ از طرﯾق زﻧﺎن،
ﻓرھﻧﮓ ﺑﯽ ﺑﻧدو ﺑﺎری ﺟﻧﺳﯽ را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ وارد ﮐرده اﻧد و
اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳﻼم ﻋزﯾز ھﺗﮏ ﺣرﻣت ﺷده اﺳت .ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد زﻧﺎن
ﺳﺗون ﭘﻧﺟم دﺷﻣن ھﺳﺗﻧد .و ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ھم
ﺷﮑﺳﺗن اﯾن ﺳﺗون ﭘﻧﺟم اﺳت.
ﺑﺳﯾﺎری ھﻧوز ﺗوﺟﮫ ﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻧظور روﺣﺎﻧﯾون از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ و ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯾﺳت .اﻣﺎ ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘس از ورود ﺑﮫ اﯾران ﺷروع ﺑﮫ ﺗﻔﮭﯾم ﻣردم اﯾران ﺑﮫ
وﯾژه زﻧﺎن اﯾران درﺑﺎره ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﮐرد .او ﮔﻔت ﻣﮭﻣﺗرﯾن
دﺳﺗﺎورد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺟﺎب زﻧﺎن اﺳت و ﭼﻧﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری زﻧﺎن ﺳﻣﺑل اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷد .ﺧﻣﯾﻧﯽ درﺳت
در روز  16اﺳﻔﻧد در ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻣدرﺳﮫ رﻓﺎه ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ "زﻧﺎن
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻟﺧت ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑروﻧد ،زﻧﮭﺎ ﺳرﮐﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﺑروﻧد ﻻﮐن ﺑﺎ ﺣﺟﺎب ﺷرﻋﯽ" .ﻓﺗوای ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری را داد.
در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺗﻌرض روﺣﺎﻧﯾون و ﺷﺧص ﺧﻣﯾﻧﯽ ،در روز
 17اﺳﻔﻧد  1357ﺑراﺑر ﺑﺎ  8ﻣﺎرس 1979دھﮭﺎ ھزار زن ﺑﮫ
ﺧﯾﺎﺑﺎن آﻣدﻧد .آﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎور ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺛﻣره ﻣﺑﺎرزه و
ﻓداﮐﺎری ﺷﺎن ،ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﻧﯾروﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﻧظﺎم
ﺧود را ﺑر ﺳرﮐوب و ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ آﻧﺎن ﺑﻧﺎ ﻧﮭد .ﺧﻣﯾﻧﯽ و دارو
دﺳﺗﮫ روﺣﺎﻧﯾون ﺑﺎزی را ﺧﯾﻠﯽ زود ﺷروع ﮐرده ﺑودﻧد .و ﻏوﻟﯽ
را ﮐﮫ از ﺷﯾﺷﮫ ﺑﯾرون آﻣده ﺑود ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺷﯾﺷﮫ
ﺑﺎزﮔرداﻧﻧد.
ھﻧوز ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ داﻧد اﯾن ھزاران زن ﭼﮕوﻧﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ روز
ﭘس از ﻓرﻣﺎن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷدﻧد .ھﻧوز ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ
داﻧد ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﺷﻌﺎرھﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد و ﭼﮕوﻧﮫ ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺧودﺟوش
اﻣﺎ ﺑﺎ دراﯾت ﺑر ﭘرﭼم ﺧود ﻧوﺷت" :آزادی ﻧﮫ ﺷرﻗﯽ اﺳت ﻧﮫ
ﻏرﺑﯽ ،ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت" .ھرﭼﮫ ﺑود ﺻﺑﺢ روز  8ﻣﺎرس در ﺳرﻣﺎ
و ﺑرف ،دﺳﺗﮫ ھﺎی زﻧﺎن از ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﻣﺟﺎور ﺑﮫ ﺳوی داﻧﺷﮕﺎه
ﺗﮭران رواﻧﮫ ﺷدﻧد .زﻧﺎن از ھر ﻗﺷر و ﺻﻧف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ:
ﭘرﺳﺗﺎر ،ﻣﻌﻠم ،داﻧش آﻣوزان دﺑﺳﺗﺎن و دﺑﯾرﺳﺗﺎن ،زﻧﺎن وﮐﻼ ﮐﮫ
ﺣﮑم ﻋزل ﺧود را ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ از ﻣﺳﻧد ﻗﺿﺎوت درﯾﺎﻓت ﮐرده
ﺑودﻧد ،ﮐﺎرﻣﻧدان رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون و اﻟﺑﺗﮫ ھزاران زن ﺑﺎ ﺣﺟﺎب
ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد دﺧﺗراﻧش اﺳﯾر ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺷوﻧد در اﯾن
ﺗظﺎھرات ﺣﺿور ﯾﺎﻓﺗﻧد.
آری اﯾن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻣﯽ رﻓت ﮐﮫ آﻏﺎز ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
واﻗﻌﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﯾﻣق ﺧود دزدان اﻧﻘﻼب ﻣردم و ھﻣﮫ دارو
دﺳﺗﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧﯾﺎل ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧظﺎم اﺳﺗﺑدادی را در ﺳر داﺷﺗﻧد
در ﻣﺳﯾر ﭘر ﺗﭘش ﺧود ﭘس زﻧد .دﺳﺗﮫ ھﺎی ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺣزب
اﻟﮭﯽ ﻧﯾز ﻋﻠﯾﮫ اﯾن زﻧﺎن ﺑﺎ زﻧﺟﯾر و ﭼﻣﺎق و اﺳﯾد ﺑﮫ ﺣرﮐت
درآﻣده ﺑودﻧد .ﺷﻌﺎر آﻧﺎن ﻓﺷرده ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑود :ﯾﺎ روﺳری ﯾﺎ ﺗو ﺳری« » ،ﺣﺟﺎب زن ﺳﻧﮕر اﻧﻘﻼب
اﺳت« .ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺻﻔوف ﺗظﺎھرات زﻧﺎن ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد
ﮐﮫ در روزھﺎی ﻣﺑﺎرزات ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﺷﺎه در ﮐﻧﺎر اﯾن زﻧﺎن
ﻗرار داﺷﺗﻧد .اﻣﺎ دﯾﮕر ﺻف ھﺎ ﻣﯽ رﻓت ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ھم ﻗرار
ﮔﯾرﻧد .ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدﮔﺎن ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد زﻧﺎن را ﮐﮫ ﺑﺎر
ﻣﮭﻣﯽ از اﻧﻘﻼب ﺿد ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑردوش ﺷﺎن ﺑود ،از ﺻﺣﻧﮫ ﺣذف
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ﮐﻧﻧد .ﺧﻣﯾﻧﯽ ﭼﻧدی ﻗﺑل ﺑﮫ زﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺑود اﻧﻘﻼب ﺗﻣﺎم ﺷد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ھﺎﯾﺗﺎن ﺑرﮔردﯾد .ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭼپ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﯾز وﻗﺗﯽ
ﮐﮫ زﻧﺎن ﺷﻌﺎر دادﻧد "ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﻼھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﮕذارﯾد" ﻋﻣﻼ ﻧﻘش
ﻓﻌﺎﻟﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اﯾﻔﺎ ﻧﮑردﻧد .ﮔوﯾﯽ آﻧﺎن در آﺗﺷﻔﺷﺎن اﯾن
ﻧﯾروی اﻧﻔﺟﺎری ،ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت در ﺳﯾﻼب ﻣذاب ﺧود ھرآﻧﭼﮫ
ﺑوی ﮐﮭﻧﮫ ﮔﯽ و ﭘوﺳﯾدﮔﯽ ﻣردﺳﺎﻻری ﻣﯽ دھد را ﻧﺎﺑود ﮐﻧد،
ﻧطﻔﮫ دﻧﯾﺎی ﺟدﯾد را در اﯾن ﺟﻧﺑش ﻧﻣﯽ دﯾدﻧد.
اﻣﺎ ﺑﮫ واﻗﻊ دو ﺻف آراﯾﯽ ﻣﮭم در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﮑل ﮔرﻓت :از
ﯾﮏ ﺳو زﻧﺎن آﮔﺎه و ﭘﯾﺷروﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺿر ﻧﺑودﻧد ﺗن ﺑﮫ ﻧظﺎم
ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮑﯽ دھﻧد .ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻓرودﺳﺗﯽ و
ﺳرﮐوب زن ﻣﺳﺗﻘر ﺷود .زﻧﺎن در ﺗظﺎھرات ﺿد ﺣﺟﺎب
اﺟﺑﺎری ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧد "ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ﮔﻔﺗم زﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔﻔﺗم ﯾﺎ
ﻣرگ ﯾﺎ آزادی" و "ﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﮑردﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑرﮔردﯾم"  .در
ﺳوی دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔرای ﻣذھﺑﯽ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده در
ﺻﻔوف اﯾن زﻧﺎن ﻣﻌﺗرض دﺷﻣﻧﺎن واﻗﻌﯽ ﺧود را ﻣﯽ دﯾدﻧد.
ﻧﺑرد ﺟدی ﺑﯾن اﯾن دو ﺻف ﺑﻧدی ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﺳﮫ دھﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﺎ را رﻗم زد ،اﯾن ﭼﻧﯾن آﻏﺎز ﺷد.
اﯾن ﺟﻧﺑش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻏﺎزی ﺑر ﻗطﺑﯽ ﺷدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑود .در ﯾﮏ
ﺳو ھزاران زﻧﯽ ﮐﮫ در ﭘﯽ ﺗﺣوﻻت ﺟدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑودﻧد ،
ﺗﺣوﻻﺗﯽ ﮐﮫ در راس آن آزادی و ﺑراﺑری زن ﻗرار داﺷت .و
اﯾن ﺧواﺳت را زﻧﺎن در ﺗظﺎھرات  8ﻣﺎرس ﺿد ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری
ﺑطور روﺷن در ﭘﻼﮐﺎردھﺎی ﺧود ﻣﻧﻌﮑس ﮐرده ﺑودﻧد»ﻣﻌﯾﺎر
آزادی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ آزادی زن اﺳت« .در ﺳوی دﯾﮕر زﻧﺎن و
ﻣرداﻧﯽ ﻗﺷری،ﻣذھﺑﯽ و ﺳﻧﺗﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻣﺎل و آرزوی ﺧود
ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺗﻘرار ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯾده ﺑودﻧد .ﮐم ﻧﺑودﻧد زﻧﺎن
ﺣزب اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻔوف اﯾن ﺗظﺎھرات ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده و ﺑﮫ زﻧﺎن
ﻣﻌﺗرض ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﺷﻣﺎ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﻣردان ﻣﺗﻌدد ھم آﻏوﺷﯽ
ﮐﻧﯾد ﺗظﺎھرات ﮐرده اﯾد.
اﯾن ﺗظﺎھرات  5روز ﭘﯽ در ﭘﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .از  8ﻣﺎرس ﺗﺎ
 12ﻣﺎرس  .اﮔرﭼﮫ در روز 10ﻣﺎرس روﺣﺎﻧﯾون ﻓﺗوای ﺣﺟﺎب
اﺟﺑﺎری را ﭘس ﮔرﻓﺗﻧد و در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ
ﮐردﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﻧﺑود ﮐﮫ آﻧﺎن از
اﺳﺗﻘرار ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﻣﺑﻠش ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری زﻧﺎن ﺑود دﺳت
ﮐﺷﯾده اﻧد .آﻧﺎن ﺻﺑر ﮐردﻧد ﺗﺎ در ﻓرﺻﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﯾن ﻏول را
ﺑﮫ ﺷﯾﺷﮫ ﺑرﮔرداﻧﻧد .آﻏﺎز ﺟﻧﮓ اﯾران و ﻋراق ﻓرﺻﺗﯽ طﻼﯾﯽ
ﺑرای روﺣﺎﻧﯾون زن ﺳﺗﯾز ﺣﺎﮐم ﺑود ﺗﺎ ﺗﺣت ﻟوای ﻣﯾﮭن و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺑﺎ دﺷﻣن ﺧﺎرﺟﯽ ھر ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ اﻧﺗﻘﺎداﺗﯽ ﺑﮫ
ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ داﺷت  ،ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﮐﻧﻧد .ﭘس از ﺣﻣﻠﮫ و ﮐﺷﺗﺎر
ﻣردم ﻣﻠل ﺗﺣت ﺳﺗم ،ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﮐﻠﯾﮫ اﺣزاب و ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
و ﻧﺷرﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻏﯾر اﺳﻼﻣﯽ ﺑودﻧد اﻋﻼم ﮔردﯾد .ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺗﮭدﯾد ﮐرد
ﮐﮫ آرم ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ و ﻣوی زﻧﺎن ﻣﯾراث طﺎﻏوت اﺳت .اﺑراھﯾم
ﯾزدی از رھﺑران ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ ھﺎ ﮔﻔت اﺟﺑﺎری ﺷدن ﺣﺟﺎب ﻧﺷﺎﻧﮫ
ﻣﮭﻣﯽ از ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ »وزش ﺑﺎدھﺎی ﻣﺳﻣوم ﺗﻣدن ﻏرب« اﺳت.
ﺳراﻧﺟﺎم ﭘس ازھﻣﮫ ﺗﮭدﯾدات در ﺗﯾر ﻣﺎه  1359ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری
رﺳﻣﺎ ﺗﺻوﯾب ﺷد .و ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﻗواﻧﯾن ﺿد زن و
ﻣﺟﺎزات ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﻧﯾز ﺗﺻوﯾب ﺷد.
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ﺗظﺎھرات زﻧﺎن در ﻣﺎرس  1357ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﺳﺗﻘرار ﻧظﺎم
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از زﻧﺎن ﭘﯾﺷرو و آﮔﺎه و
ﺳرﮐوب اﯾن ﺑﺧش ﻣﻣﮑن ﺷد .اﯾن ﻣﺑﺎرزه در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران و
ﺟﮭﺎن ﺛﺑت ﺷده اﺳت وﻋﻠﯾرﻏم ﮔذﺷت ﺳﺎﻟﮭﺎ و ﺗﺣرﯾف آن ﺗوﺳط
ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﻔﺎوت ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﺑرﺧﯽ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺳﺎزﺷﮑﺎر ،اﻧﮑﺎر
آن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .ﺣﺎﮐﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ﺑرای ﺗﺣﻣﯾل
ﻣوﻗﻌﯾت ﻓرودﺳت زﻧﺎن ،ﺑرای ﺗﺣﻣﯾل ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری و ﮐﻧﺗرل
زﻧﺎن از ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﻣﺣل ﮐﺎر و ﮔﺳﺗره اﻣﮑﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺷدﻧد
ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ وﯾژه ای ﺑرای ﺳرﮐوب زﻧﺎن ﺑوﺟود آورﻧد .اﯾران
ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺷوری اﺳت ﮐﮫ ﭘﻠﯾس وﯾژه ﺑرای ﺳرﮐوب زﻧﺎن دارد .از
ﺗظﺎھرات  8ﻣﺎرس  57ﺗﺎ اﻣروز ﯾﻌﻧﯽ طﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
ﺟﻧﮕﯽ ﻣدوام ﺑﺎ ﺷدت و ﺣدت ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﮐﺛرﯾت زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ و
ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺟرﯾﺎن دارد .ﺗظﺎھرات زﻧﺎن در ﺳﺎل
 57ﺗﺑﺎرز ﺗﺿﺎد ﻋﻣﯾق و ﺣل ﻧﺷدﻧﯽ ﺑﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﮐﺛرﯾت زﻧﺎن و
ﻣﻧﺎﻓﻊ روﺣﺎﻧﯾت ﺑﻘدرت رﺳﯾده ﺑود .ﺗﺿﺎدی ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ
اﻣروز ﺗﺣوﻻت ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران را رﻗم زده اﺳت.
ﺑر ﺳر زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗظﺎھرات اﻋﺗراﺿﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری
در ﻣﺎرس  57ﺷرﮐت ﮐردﻧد ﭼﮫ آﻣد؟ ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن زﯾر ﺑﺎر
ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻧرﻓﺗﻧد و از ﻣﺷﺎﻏل ﺧود ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﺳﺎزی ﺷدﻧد.
ﺑﺳﯾﺎری دﺳﺗﮕﯾر و زﻧداﻧﯽ و اﻋدام ﺷدﻧد و ﺑﺳﯾﺎری ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
ﺗﺑﻌﯾد ﺷدﻧد .ﺑﺳﯾﺎری ﻧﯾز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ وزش ﻧوﯾن ﻣﺑﺎرزات
ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﮔﯾرﻧد.
ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣرﺗﺟﻊ و زن ﺳﺗﯾز ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ
اﯾران و ﻋراق دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷدت ﺳﮑوت
ﮔورﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺳرﮐوب و ﮐﺷﺗﺎر را اداﻣﮫ دھﻧد .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ،
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﮔﺳﺗرده ﻣردم و ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ،
دوﻟﺗﻣردان ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑﺎزﻧﮕری ،ﺑﺎزﺳﺎزی و
اﺻﻼﺣﺎت را ﺑرای ﺗرﻣﯾم و ﺗر و ﺗﺎزه ﮐردن ﻧظﺎم ﺧود
ﺿروری دﯾدﻧد .ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن و ﺑﺣران ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ آﻣدن
زﻧﺎن اﺻﻼح طﻠب ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﺣﺻول ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺑود .زﻧﺎن
ﺣزب اﻟﮭﯽ ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم دھﮫ  60ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑد ﺣﺟﺎب و
ﺗﻘوﯾت و اﺷﺎﻋﮫ آﻣوزه و ارزش ھﺎی زن ﺳﺗﯾز اﺳﻼﻣﯽ،
ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ را در دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ اﺷﻐﺎل ﮐرده و ﺳﺎﻟﮭﺎ در ﻣﻘﺎم
ﺑﺎزﺟو و زﻧداﻧﺑﺎن ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﻠس و ﺳر دﺑﯾر ﻣﺟﻼت زﻧﺎن ﺣزب
اﻟﮭﯽ در وﺻف ﺣﺟﺎب و ﺣﻘوق زن در اﺳﻼم ﻗﻠم ﻓرﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﮐردﻧد ،ﻟب ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎداﺗﯽ از وﺿﻌﯾت زن در ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ
ﮔﺷودﻧد.
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای اﯾن زﻧﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﭘﯾش
رﻓت ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺧود را ﺗﻧﮭﺎ ﺻدای ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در اﯾران
ﺑﺧواﻧﻧد .زﻧﺎن ﺳﮑوﻻر در داﺧل و ﺧﺎرج ﮐﮫ طﯽ اﯾن دھﮫ ﺑﮫ
ﭘﺎﻓﺷﺎری ﺑر ارزش ھﺎی ﺳﮑوﻻر و ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول ﺣﻘوق زن ﺗﺎﮐﯾد
داﺷﺗﻧد ،ﺑﺗدرﯾﺞ دﭼﺎر ﺷﮑﺎف ﺷدﻧد و ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑﮫ
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ اﯾن زﻧﺎن ﻧواﻧدﯾﺷﺎن دﯾﻧﯽ ﺷدﻧد .اﯾن زﻧﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ و
ﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﯾﺎری ﺑرﺧﯽ زﻧﺎن ﺳﮑوﻻر داﻧﺷﮕﺎھﯽ
در ﻏرب ﻧظرﯾﮫ و ﺗﺋوری ﺑﺎﻓﺗﻧد .اﺑﺗدا ﺑﺎ واژه" زن ﻣﺳﻠﻣﺎن" و
"ﻓﻣﻧﯾﺳم اﺳﻼﻣﯽ" ﺧﻠط ﻣﺑﺣث ﮐردﻧد .ﺑﺗدرﯾﺞ از ﻓﻣﯾﻧﺳم ﺑوﻣﯽ،
ﺳﭘس ﻓﻣﻧﯾﺳم اﺳﻼﻣﯽ وﺑﻌد ﻓﻣﻧﯾﺳم ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ و اﻣروزه ﻓﻣﻧﯾﺳم
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ﻋﻣﻠﮕرا ﺻﺣﺑت ﮐردﻧد .ﺑرﺧﯽ زﻧﺎن ﺳﮑوﻻر در داﺧل و ﺧﺎرج
ﮐﺷور ﺑﮫ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن ﻧواﻧدﯾش دﯾﻧﯽ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐردﻧد .ﺣﺎل اﯾن
دو ﮔروه زﻧﺎن ﺑﮫ ﯾﺎری ﯾﮑدﯾﮕر در ﺟﺳﺗﺟوی ﺗﻔﺎﺳﯾر زﻧوراﻧﮫ از
اﺳﻼم ﻗﻠم ﻣﯽ زﻧﻧد و ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ﺣﻘوق زﻧﺎن
ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﻐﺎﯾرت ﻧدارد .ﺑرﺧﯽ زﻧﺎن ﺳﮑوﻻر ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣطﺎﻟب
ارزﺷﻣﻧدی در ﻣورد ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ و ﻓردوﺳﺗﯽ زﻧﺎن در ﺷرﯾﻌت
ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد ،اﻣروز دراﺛﺑﺎت ﺗﻔﺎﺳﯾر رھﺎﯾﯾﺑﺧش از ﺷرﯾﻌت و ﻓﻘﮫ
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻠم ﻣﯽ زﻧﻧد .آﻧﺎن ﺑرای ﺗﺣﻘق ﻓﻣﻧﯾﺳم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑوﻣﯽ،
ﻋﻣﻠﮕرا در ﭘﯽ ﻓراﮔﯾری "اﺟﺗﮭﺎد زﻧﺎﻧﮫ" و راﺿﯽ ﮐردن
روﺣﺎﻧﯾون ﺑﮫ ﻓﺗوا در ﺟﮭت ﺣﻘوق زﻧﺎن ھﺳﺗﻧد.
ھﻣﯾن زﻧﺎن ﺳﮑوﻻر ﺗﺑﻌﯾدی ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ در ﻣﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ اﻓﺷﺎی ﺳرﮐوب زﻧﺎن ﺗوﺳط ﺑﯾﻧﺎدﮔراﯾﺎن ﻣرﺗﺟﻊ ﺣﺎﮐم
در اﯾران ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد اﻣروز در ﭘﯽ دﺳت و ﭘﺎ ﮐردن ﺟﺎﯾزه و
ﺣﻣﺎﯾت ﺑرای زﻧﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﺷﺎن
ﻓﮭﻣﯾده اﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن آﻣوزه ھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ
ﺷرﯾﻌت ،اﯾن ﺑﺎر ﺗﻔﺎﺳﯾر رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﺑرای زﻧﺎن ﮐرد.
ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن زﻧﺎن ﺳﻧﺗﯽ و ﺣزب اﻟﮭﯽ ﮐﮫ اﺻﻼح طﻠب ﺷده
اﻧد در ﻣﺎرس ﺳﺎل  57ﺑر روی زﻧﺎن ﭼﻣﺎق ﮐﺷﯾدﻧد و ﺑﺎ
ﭼﺎدرھﺎی ﺳﯾﺎه در ﻣﻘﺎﺑل ﺗظﺎھرات زﻧﺎن و دﺧﺗران ﭘﯾﺷرو ﻓرﯾﺎد
"ﻣرگ ﺑر ﺑﯽ ﺣﺟﺎب و ﺑد ﺣﺟﺎب " ﻣﯽ دادﻧد اﻣروز ﺑﮫ ﯾﺎری
ﺑرﺧﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺳﮑوﻻر ﺗﺑﻌﯾدی ﺑرای ﺧود ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻌﻠﯽ
ﺳﺎﺧﺗﮫ و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن درﻣﺎرس 57
ھﺳﺗﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن ھﻧوز ھم ﺳﻌﯽ دارﻧد ﺑﯾﺷرﻣﺎﻧﮫ اﯾن
ورق ﻓراﻣوش ﻧﺷدﻧﯽ ﺟﻧﺑش ﻧوﯾن زﻧﺎن را اﻧﮑﺎر ﮐﻧﻧد و ﺗﺎرﯾﺦ
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن را واروﻧﮫ ﺟﻠوه دھﻧد.
ﺟﻧﺑش ﻧوﯾن زﻧﺎن اﯾران در ﻣﺎرس  57از ﺣﻣﺎﯾت زﻧﺎن
ﻓﻣﯾﻧﺳت ﻏرﺑﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷد .در اﯾن ﺗظﺎھرات ﮔروھﯽ
زﻧﺎن ﻓﻣﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳوی ﺑﮫ ھﻣراه ﻓﻣﯾﺳﻧت ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﭼون
ﮐﯾت ﻣﻠﯾت ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد .زﻧﺎن ﻓﻣﯾﻧﺳت ﻓراﻧﺳوی اﯾن ﺗظﺎھرات
را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺑت ﮐردﻧد .زﻧﺎن ﻏرﺑﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎی رادﯾﮑﺎل اﯾن
زﻧﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﮐردﻧد .ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌد زﻧﺎن ﻏرﺑﯽ ﺑوﯾژه در ﻓراﻧﺳﮫ
ﺿﻣن ھﻣدردی ﺑﺎ زﻧﺎن اﯾران ﺳرﮐوب و ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن اﯾران
ﺗوﺳط ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ را اﻓﺷﺎ و ﻣﺣﮑوم ﮐردﻧد .ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﻓﻣﻧﯾﺳﺗﮭﺎی رادﯾﮑﺎل و ﭼپ اﯾراﻧﯽ در ﺗﺑﻌﯾد ،ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در
اﻓﺷﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳرﮐوب زﻧﺎن داﺷﺗﻧد و ﺧدﻣﺎت
ارزﺷﻣﻧدی در آﺷﻧﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﯾﻧﺎدﮔراﯾﯽ ﻣذھﺑﯽ و
ﺳرﮐوب زﻧﺎن اﻧﺟﺎم دادﻧد.
اﻣروز در ﺳﯽ اﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﺗظﺎھرات ﻣﺎرس  ،1357زﻧﺎن
ﺳﺎل ﺻﻔر از اﻋﻣﺎق ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧﯾره ﺷده اﻧد .آﻧﺎن ﺑﺎ
ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از ھم رزﻣﺎﻧش ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺷﻌﺎر
"ﻧﮫ ﺷرﻗﯽ ﻧﮫ ﻏرﺑﯽ آزادی ﺟﮭﺎﻧﯽ" اﺳت ﺑﺎور ﻧدارﻧد و ﭘس از
ﺳﯽ ﺳﺎل ﺳرﮐوب زﻧﺎن ﺗوﺳط ﺷرﯾﻌت و آﻣوزه ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ،و
رژﯾﻣﯽ ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎ زن ﺳﺗﯾز و ارﺗﺟﺎﻋﯽ در ﭘﯽ ﺗﻔﺎﺳﯾر رھﺎﯾﯽ
ﺑﺧش "زﻧوراﻧﮫ" از ﺷرﯾﻌت اﺳﻼم ھﺳﺗﻧد .آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﮫ
ﺑرﺧﯽ زﻧﺎن ﻓﻣﻧﯾﺳت ﻏرﺑﯽ ﮐﮫ در روزھﺎی ﻣﺎرس  57دوش ﺑﮫ
دوش ﺷﺎن ﺑرای آزادی زﻧﺎن ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾدﻧد ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد ﮐﮫ اﻣروز
ﺣﺎﻣﯽ زﻧﺎن ﺑﺷدت رﻓرﻣﯾﺳت و ﻓﻣﯾﻧﺳت ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷده اﻧد.
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ﺻﻔﺣﮫ 14

آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﮫ ﮐﯾت ﻣﻠﯾت ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯾش در
ﮐﻧﺎر ﭘﯾﺷروﺗرﯾن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ اﯾﺳﺗﺎده ﺑود ،ﭼرا او
اﻣروز ﭘﺷت ﺟرﯾﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ دﻏﻠﮑﺎراﻧﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺣﻘوق زن ﺑﺎ
اﺳﻼم ﺗﺿﺎد ﻧدارد .ﭼرا زﻧﺎن ﻓﻣﯾﻧﺳت ﻓراﻧﺳوی ﮐﮫ روزی
اﻓﺷﺎﮔر ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺑودﻧد ،اﻣروز ﺟﺎﯾزه ﺳﯾﻣون
دوﺑور ،ﺟﺎﯾزه زﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣش اﻟﮭﺎﻣﺑﺧش رادﯾﮑﺎل ﺗرﯾن و
ﭘﯾﮕﯾرﺗرﯾن ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن اﺳت را ﺑﮫ ﻣﺿﺣﮑﮫ ﮐﺷﯾده و آن را
ﺑﮫ زﻧﺎﻧﯽ اھدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯾد از طرح "ﻣﻠﮏ ﻣﺣﻣد ﺷﺷم"
در ﻣراﮐش ﺟرﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ ﺑراه اﻧداﺧﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد
ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﺑﺎر ﺷورﺷﮕری ھزاران زن و دﺧﺗر ﺟوان در اﯾران
را ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺑﻧﯾﺎدﮔرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺿﻌﯾف ﮐﻧﻧد.
آﯾﺎ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در ﻏرب ﻧﯾز دﭼﺎر ﻓروﮐش و ﭘس روی ﺑﺳوی
ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻧظﺎم ھﺎی ﻣردﺳﺎﻻر ﺷده اﺳت؟
آﯾﺎ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻏرب آﻟوده ﺑﮫ ﻧظرات ﻧﺳﺑﯾت ﮔراﯾﯽ ﺷده و
ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ زﻧﺎن ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻗواﻧﯾن و ﺣﻘوق
ﺟﮭﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد؟
آﯾﺎ زﻧﺎن ﻓﻣﯾﻧﺳت ﻏرﺑﯽ دﭼﺎر ﺑدﻓﮭﻣﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺑﺎﻻﺧص در اﯾران ﺷده اﻧد؟
آﯾﺎ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن رادﯾﮑﺎل ﺳﮑوﻻر و ﭼپ
ﻗﺎدر ﻧﺷده اﻧد ﺗﻼش ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺧطوط ﻣﺗﻣﺎﯾز و آﺷﮑﺎر درون ﺟﻧﺑش
زﻧﺎن را ﺗرﺳﯾم ﮐﻧﻧد و ﻣﺎﻧﻊ ﺑد ﻓﮭﻣﯽ ﻓﻣﯾﻧﺳت ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺷوﻧد؟
آﯾﺎ زﻧﺎن رادﯾﮑﺎال ﻓﻣﯾﻧﺳت ﻗﺎدر ﻧﺷده اﻧد اﻓق رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن را
ﺗرﺳﯾم ﮐﻧﻧد اﻓﻘﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﻌﯾﺎرش ﺑرای ﺗﺣﻘق رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن،
ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت اﺳت؟

اﻣﺎ ﻧﮕﺎه زﻧﺎن ﺳﺎل ﺻﻔر ﻓراﺗر ﻣﯽ رود ﺑﮫ اﻋﻣﺎق ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ
رود ﭼﮫ ﺣس ﺧوﺷﯽ :آﺗﺷﻔﺷﺎﻧﯽ در راه اﺳت ،ﻧﺳﻠﯽ ﺟوان
و ﺳرﮐش ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ آﻣده ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﻧد زﻧﺎن ﺳﺎل ﺻﻔر ﺣﺎﺿر
ﻧﯾﺳﺗﻧد ذره ای ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﻣذھﺑﯽ و ارزش ھﺎی زن ﺳﺗﯾزاﻧﮫ
ﺳﺎزش ﮐﻧﻧد ،ﺣﻘوق و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧود را ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻣﯽ
ﺧواھﻧد ،ھﻣﯾن اﻣروز و ﻧﮫ در ﭘروﺳﮫ ﻻک ﭘﺷﺗﯽ ھزاران ﺳﺎﻟﮫ
و ﺑﺎ ﻓﺗوای ﻓﺳﯾل ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ.
زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺟوان داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺿوری ﺟﺳوراﻧﮫ در
ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ دارﻧد و ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد از ﺣق ﺧود ﺑراﺣﺗﯽ ﻋﻘب
ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد .اﯾن ﻧﺳل در ﻣﺑﺎرزه اش ﺑرای ﺣﻘوق اوﻟﯾﮫ ﺧود ﭼرﺗﮑﮫ
ﻧﻣﯽ اﻧدازد و دﻧﺑﺎل ﺳود و زﯾﺎن ﻧﯾﺳت .اﯾن ﻧﺳل ﺗن ﺑﮫ ﺣﺟﺎب
اﺟﺑﺎری ﻧﻣﯽ دھد و در ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺋوری ﺑﺎﻓﯽ ھﺎی ﺑرﺧﯽ زﻧﺎن
رﻓرﻣﯾﺳت و "ﻓﻣﯾﻧﺳت ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ" را در ﺑﯽ اھﻣﯾت ﺟﻠوه
دادن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،ﺑﺎ ﻋﻣل روزاﻧﮫ ﺧود ﻧﻘد ﻣﯽ ﮐﻧد
اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻧﮫ ﻓﻘط ﺳرﻧوﺷت زﻧﺎن اﯾران را رﻗم
ﺧواھد زد ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﭘﯾﺷروی ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و در ﮐل ﺟﮭﺎن دارد .اﯾن ﺟﻧﺑش اﺻﯾل و ﭘﯾﺷروﯾﯽ
اﺳت ﮐﮫ روی ﺑﺳوی آﯾﻧده دارد .ﺳﺋوال ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ
زﻧﺎن رادﯾﮑﺎل ﻓﻣﯾﻧﺳت در اﯾران و ﺟﮭﺎن اﯾن اﺳت آﯾﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر
ﯾﺎر و ﯾﺎور اﯾن ﺟﻧﺑش ﺧواھﯾم ﺷد؟ آﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ
اﯾن ﺟﻧﺑش ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ ﺟﻣﻌﺑﻧدی ﻧﻘﺎداﻧﮫ از ﮔذﺷﺗﮫ و ﺗرﺳﯾم اﻓق
رھﺎﺋﯾﺑﺧش ﺑﮫ ﭘﯾﺷروﯾﮭﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده دﺳت ﯾﺎﺑد و رژﯾم ﺑﻧﯾﺎد
ﮔرا و ﺿد زن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺎﻣﯾﺎن رﯾز و درﺷﺗش را
رواﻧﮫ زﺑﺎﻟﮫ دان ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻧد؟

ﻟطﻔﺎ اﺧﺑﺎر ،ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﺧود را ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ و ﺳﺎﯾت ھﺷت ﻣﺎرس ﺑﮫ آدرس ذﯾل ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﯾد:
Email : zan_dem_iran@hotmail.com / zanane8mars@yahoo.com
www.8mars.com

Web :

Postfach 11 06 28 / 28086 Bremen / Germany

Post :
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ﲡﺮﺑﻪ ﭘﺮﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﯼ
ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﺎرزار زﻧﺎن در روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن
ﻓﺮﻳﺪﺍ ﻓﺮﺍﺯ
 8ﻣﺎرس روز اﻋﺗراض ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻗواﻧﯾن ﺿد زن
،ﺧﺷوﻧت ،ﻓﻘر ،دﯾن و ﺧراﻓﺎت و ﺳﻧت ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ
اﺳت .روزاﻋﺗراض ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ زن در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻋﻠﯾﮫ
ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ اﺳت ،روز ﻧﮫ ﮔﻔﺗن ﺑﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ﺳﺗم و
ﺗﺑﻌﯾض اﺳت .روز ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ زﻧﺎن در ﺳطﺣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﺳت.
ﮐﺎرزارزﻧﺎن درطول  5ﺳﺎل ﺣﯾﺎت ﺧود ﺑرای دﺳت
ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﭘﺎﯾﮫ ای زﻧﺎن ﮐﮫ ﺑطور ﻓﺷرده در ﺷﻌﺎر
ﻟﻐو ﮐﻠﯾﮫ ﻗواﻧﯾن ﻧﺎﺑراﺑر و ﻣﺟﺎزات ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺑﺎرزه ﮐرده اﺳت .اﻣﺎ اﯾن ﻣطﺎﻟﺑﺎت
ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑدون ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣرزﺑﻧدی ﺑﺎ
ھر ﮔوﻧﮫ دﺧﺎﻟت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در اﯾران اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر
ﻧﯾﺳت .
اﻣﺳﺎل ﮐﺎرزار زﻧﺎن در ﺳﯽ اﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﺗظﺎھرات  8ﻣﺎرس
 1357ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،ﺳﻣﯾﻧﺎر دو روزه ای را در
ﺷﮭر اﺳﺗﮑﮭﻠم ) ﺳوﺋد( ﺑرﮔزار ﮐرد .ﺗم ﺳﻣﯾﻧﺎر ﺑر اﯾن اﺳﺎس
اﻧﺗﺧﺎب ﺷد ﮐﮫ اﻣروزه ﺗﻣﺎم ﮔراﯾﺷﺎت ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﮫ طور
روﺷن اﻓق ﺧود را ﺑرای رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن ﭘﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺑرای ﮐﺎرزار زﻧﺎن ﻧﯾز ﻣﮭم و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﮫ
روﺷن ﺗر و دﻗﯾق ﺗر اﻓق ﺧود از اﻣر رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن را ﭘﯾش
ﮔذارد و ھم زﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﻘد ﮔراﯾﺷﺎت رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ ﺑﭘردازد ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧواھﻧد از وﺟود ﻧﻔرت و اﻧزﺟﺎر ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ زن ﺑﻌﻧوان اھرم ﻓﺷﺎر
ﺑرای ﭼﮏ و ﭼﺎﻧﮫ زدن ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری زن ﺳﺗﯾز اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﻧد.
در اﯾن ﺳﻣﯾﻧﺎر  9ﻧﻔر ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮐردﻧد .ھر ﯾﮏ ﺗﻼش ﮐردﻧد
ﮐﮫ ﻧﻘطﮫ ﻧظرات ﺧود را در ﻣورد رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن ﭘﯾش ﮔذارﻧد .ﺑﻌد
از ھر ﺳﺧﻧران ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺑﺣث و
ﮔﻔﺗﮕو ﺷرﮐت ﮐردﻧد و در اﻧﺗﮭﺎ ﺳﺧﻧران ﺑﮫ ﺳﺋواﻻت طرح ﺷده
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ داد .ﺟﺎﻟب اﯾن ﺑود ﮐﮫ در دوران ﺗﻧﻔس ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﺑﺣث
ھﺎ و ﺟدل ھﺎ ھم ﭼﻧﺎن اداﻣﮫ داﺷت .در دو روز ﺳﻣﯾﻧﺎر ﺟوی
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﺎﮐم ﺑود .ﺑرﺧﯽ از ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺗﻧد
ﺿﻣن اداﻣﮫ ﺑﺣث در زﻣﺎن ھﺎی ﮐوﺗﺎه اﺳﺗراﺣت از وﻗت اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرده از ﺳﺎﻟن ﺳﻣﯾﻧﺎرﮐﮫ ﺑﺎ ﭘرﭼم ﺑزرگ ﮐﺎرزار زﻧﺎن ھﻣراه ﺑﺎ
ﻋﮑﺳﮭﺎﯾﯽ از راھﭘﯾﻣﺎﺋﯽ ﮐﺎرزار درطﯽ ﭼﻧد ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾت اش و
ھم ﭼﻧﯾن ﻋﮑﺳﮭﺎی ﻣﺑﺎرزارﺗﯽ زﻧﺎن در اﯾران و ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن
ھﻣراه ﺑﺎ ﮔل ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ ﮐﮫ ھم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗدارﮐﺎت ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده
ﺑود و ھم ﺑرﺧﯽ از دوﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎرزار ھدﯾﮫ ﮐرده ﺑودﻧد ،ﺗزﺋﯾن
ﺷده ﺑود ،ﻓﯾﻠم ﺑرداری ﮐﻧﻧد .
ﯾﮑﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﺳﻣﯾﻧﺎرﮐﺎرزار زﻧﺎن در
اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﮫ ،ﻧﻣﺎﯾش ﻓﯾﻠم ﺗظﺎھرات زﻧﺎن در 8ﻣﺎرس  57ﻋﻠﯾﮫ
ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری وﻣﮭم ﺗرﺗﺣﻠﯾل و درس ﮔﯾری از اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺑود.
)اﯾن ﻓﯾﻠم ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر 11ﺳﺎل
ﭘﯾش ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﮔردﯾد و ﺗﻧﮭﺎ ﺗرﺟﻣﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در
دﺳﺗرس ھﻣﮫ ﻗرار دارد( .از دﯾﮕر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﺎﻟب اﻣﺳﺎل
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑود ﮐﮫ ﮔﯾﺳو ﺷﺎﮐری ھﻣراه ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ﺗن از ھﻧرﻣﻧدان
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ﮔروه ﺧود ﮐﮫ ﺷﺎﻣل زﻧﺎن ھﻧرﻣﻧد ﺳوﺋدی و آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن

ﺑودﻧد ،ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳوﺋدی ،ﻓﺎرﺳﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﺋﯽ و ﮔوﺗﻠﻧدی
اﺟرا ﮐردﻧد .ﺿﻣﻧﺎ ﮔﯾﺳو ﺷﺎﮐری ﭘس از دﮐﻠﻣﮫ ﯾﮑﯽ از اﺷﻌﺎر
ﺧود ،از طﺎھره ﻣﯾﻼﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن زﻧﺎن ﻣﺑﺎرز و ﮐﻣوﻧﯾﺳت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺗﺷﮑل زﻧﺎن  8ﻣﺎرس ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﺗﻣﺎدی
زﻧدﮔﯽ اش را ﺻرف اﻣر ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و
ﻧﺎﺑراﺑرﯾﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐرده اﺳت ،ﻗدرداﻧﯽ ﮐرد و او را ﺑﮫ روی
ﺻﺣﻧﮫ ﺑرد و ھﻣراه ﺑﺎ او ﺗراﻧﮫ ی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺳرزﻣﯾن ﻣن را ﺧواﻧد.
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﮐﺎرزار زﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺗظﺎھرات ﻣﺳﺗﻘل
ﺧود 8 ،ﻣﺎرس روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن را در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی اﺳﺗﮑﮭﻠم
)ﺳوﺋد( ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺑرﮔزار ﮐرد .اول ﺻف زﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺎب و ﺑدﻧﯽ
ﭘوﺷﯾده در ﭼﺎدر ﺳﯾﺎه اﯾﺳﺗﺎده اﺳت .زن دﯾﮕری را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ
ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎﯾش ﺑﺎ ﺑرﻗﻊ ﭘوﺷﯾده ﺷده اﺳت .آﺧوﻧدی را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ
زﻧﺟﯾری را ﺑﮫ دﺳت و ﭘﺎی اﯾن زﻧﺎن ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .ﭘرﭼم ﺑزرگ
ﮐﺎرزار زﻧﺎن را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ  7زن آﻧرا ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘرﭼم
دﯾﮕری از ﮐﺎرزار زﻧﺎن را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ روی آن ﺷﻌﺎر ﻧﮫ ﺑﮫ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﮫ ﺑﮫ ھر ﮔوﻧﮫ دﺧﺎﻟت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
اﺳت .ﭘﻼﮐﺎردھﺎی ﮐﺎرزار زﻧﺎن در دﺳت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺟﻠوه
ای زﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﺗظﺎھرات ﺑﺧﺷﯾده اﺳت .
در ﺗﻣﺎم طول راه ﺷﻌﺎرھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳوﺋدی ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ
داده ﻣﯽ ﺷد .در ﻣﺳﯾرﺗظﺎھرات از ﺑﻠﻧدﮔوھﺎ ﻣﺗن ھﺎی اﻓﺷﺎﮔراﻧﮫ
ﺑرای ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺗظﺎھرات اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد،
ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷد .در ﺣﺎل ﺗﮑرارﺷﻌﺎرھﺎ در ﺟﻠوی ﺻف ﺗظﺎھرات
ﺑودم ﮐﮫ دﺧﺗر ﺟوان ﺳوﺋدی از ﻣﯾﺎن ﻣردم رھﮕذر ﺑﮫ ﺻف
ﺗظﺎھرات ﭘﯾوﺳت .
اﻣﺳﺎل ﻧﯾز ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﭘﯾﺎﻣﮭﺎی ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ از ﺟﺎﻧب
ﻣری ﻟو ﮔرﯾن ﺑرگ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣرﯾﮑﺎ،
اﻧﺟﻣن ﺣق زﻧﺎن ،ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣرﯾﮑﺎ ،ﺟﻣﻌﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری) ،(JAFKﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ،ﺟﻣﻌﯾت
ﻣﺳﺗﻘل زﻧﺎن ﻣﺑﺎرز ،ﭘوﯾﺎن اﻧﺻﺎری  .....ﺑﮫ ﮐﺎرزار زﻧﺎن اﻟﮭﺎم
ﺑﺧش ﺑود .از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟب و ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ ﻣردم
ﺑﺧﺻوص ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺧﺎرﺟﯽ را ﺟﻠب ﮐرد وﺟود ﺗظﺎھرات
ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرزار زﻧﺎن ھﻣراه ﺑﺎ ﭘرﭼم ھﺎ و ﭘﻼﮐﺎردھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی زﻧﺎن رادﯾﮑﺎل اﯾراﻧﯽ را در اﺳﺗﮑﮭﻠم ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
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ﮔذاﺷت و ھم ﭼﻧﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺛل
ھر ﺳﺎل ﮔﯾﺳو ﺷﺎﮐری آﻧرا ﺗﮭﯾﮫ و ﺗدارک دﯾده ﺑود.ﺑﯽ ﺟﮭت
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﮫ

ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﺗﺎب:
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﺳﻧﺎد

روزﻧﺎﻣﮫ ﺳوﺋدی ﺳوﻧﺳﮑﺎ داگ ﺑﻼدت ،داﮔﻧز ﻧﯽ ھﺗر و ﻣﺗرو،
ﺧﺑر اﯾن ﺗظﺎھرات را ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﺻﺎوﯾری از آن اﻧﻌﮑﺎس دادﻧد .
ﮐﺎرزار زﻧﺎن در روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن ﯾﮏ ﺑﺎردﯾﮕر اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ:
ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ،زﻧﺎن اﯾران در ﯾﮏ
ﻣﺑﺎرزه ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣرﺗﺟﻌﺗرﯾن و زن ﺳﺗﯾز ﺗرﯾن
رژﯾﻣﮭﺎ ﺑرای رھﺎﺋﯽ ﺧود از ﺑﻧد اﺳﺎرت درﮔﯾراﺳت .ﺟﻧﺑش
زﻧﺎن اﯾران ﺑﺎ طرح ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧود ،ھم ﻧﯾروھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﻣﺣﮏ ﺧواھد زد و ھم ﺑﮫ ﺗﻌﻣﯾق ﺟﻧﺑش آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ
ﻣردم و دﮔرﮔوﻧﯾﮭﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .دﯾﮕر
ﻧﻣﯽ ﺗوان دم از دﻣﮑراﺳﯽ زد و ھﻧوز ﺑﮫ اﺳﺎرت زﻧﺎن
ﺑﺎورداﺷت .ﻧﻣﯽ ﺗوان دم از آزادی زد اﻣﺎ ﻧﻔرت ﺧود را از
ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻧﺷﺎن ﻧداد .ﻧﻣﯽ ﺗوان از رھﺎ ﺷدن از اﺳﺎرت
زﻧﺎن ﮔﻔت اﻣﺎ ﺧواھﺎن ﺟداﺋﯽ دﯾن از دوﻟت ﻧﺷد .ﻧﻣﯽ ﺗوان از
آزادی ﮔﻔت اﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﻗﯾﺣﺗرﯾن ﭼﮭره اﺳﺗﺑداد ﯾﻌﻧﯽ ﻗواﻧﯾن
زن ﺳﺗﯾز و ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑود.
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣداﻓﻊ رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن ﺑود اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺷم و ﮐﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺷﮑل
ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺳﺗﻘل زﻧﺎن ﺑرﺧورد ﮐرد .ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣوﻗﻌﯾت ﻓرودﺳت و
ﺑردﮔﯽ زﻧﺎن را دﯾد ،اﻣﺎ رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن را ﻣوﮐول ﺑﮫ ﻓردای ﺑﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐرد .ﻧﻣﯽ ﺗوان از ﺣﻘوق زﻧﺎن ﮔﻔت اﻣﺎ در ﭘﯽ ﻣﻘﺑول
ﺟﻠوه دادن ﻧظﺎم ﺿد زن و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑود .ﻧﻣﯽ
ﺗوان از ﮐﺳب ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﭘﺎﯾﮫ ای زﻧﺎن ﮔﻔت اﻣﺎ ﭼﺷم اﻣﯾد ﺑﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﻣردﺳﺎﻻر ﺑﺳت .
ﮐﺎرزار زﻧﺎن اﻣﺳﺎل روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن را ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑر
دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﻧوﯾن زﻧﺎن را در
ﺗظﺎھرات ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری در  8ﻣﺎرس  57ﺑﻧﺎ ﮐردﻧد ،و ھم
ﭼﻧﯾن ھﻣراه ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻧﮕﺳﺎر ،ﺷﻼق ،ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری و
زﻧدان و ﺷﮑﻧﺟﮫ را طﯽ  30ﺳﺎل ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮔرﻓﺗﮫ و در ﻣﻘﺎﺑل
ﺳرﮐوب ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣرﺗﺟﻌﯾﯾن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺑﺎرزه ﮐردﻧد ،ﺑرﮔزار
ﮐرد .
ﻓرﯾدا ﻓراز 2009-03-21
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺸﺮﯾﮫ ھﺸﺖ ﻣﺎرس
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ھﺎی آﮔﺎھﮕﺮاﻧﮫ زﻧﺎن ﺷﻮد.
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ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ و اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس
)اﯾران -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(

ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت دھﻣﯾن ﺳﺎل آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯾت )(2008 -1998

دﯾﺑﺎﭼﮫ
ﺑﯾش از ده ﺳﺎل از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺎ ،از ﻓورﯾﮫ ﺳﺎل  ،1998ﺑ ﺎ
اﻧﺗﺷﺎر ﻓراﺧواﻧﯽ ﺑﺎ ﻧ ﺎم "ﮐﻣﯾﺗ ﮫ ﺑرﮔ زار ﮐﻧﻧ ده  8ﻣ ﺎرس" ﻣ ﯽ
ﮔذرد .در آﻏﺎز ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺿور ﺧود را ﺑﮫ ﺻ ﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳ ﯽ
ﺧﺎرج ﮐﺷور اﻋﻼم ﮐﻧﯾم ،اھداف ﺧ ود را ﺑ ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯾم ،ﻓراﺧ وان
ﺧ ود را در اﺧﺗﯾ ﺎر ﺻ دھﺎ ﻓﻌ ﺎل ﺳﯾﺎﺳ ﯽ زن و ﻣ رد و دھﮭ ﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺷﮑل دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻗرار دادﯾ م ﺗ ﺎ ﺑ ﺎ ﺣﻣﺎﯾ ت ﺷ ﺎن 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
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ﮐﺎرزار زﻧﺎن  8ﻣﺎرس روز ﺟﮫﺎﻧﯽ زن را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد!
ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﻤﯿﻨﺎر و راھﭙﯿﻤﺎﺋﯽ ﮐﺎرزار زﻧﺎن در اﺳﺘﮫﮑﻠﻢ -ﺳﻮﺋﺪ
اﻣﺳﺎل ﮐﺎرزار ﻋﻠﯾﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻗواﻧﯾن ﻧﺎﺑراﺑر و ﻣﺟﺎزات ھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن در ﺳﯽ اﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﺗوﻟد ﺟﻧﺑش ﻧوﯾن
زﻧﺎن و در ﺑرﮔزاری ھر ﭼﮫ ﺑﺎ ﺷﮑوه ﺗر روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن
ﻣﺻﻣم ﺷد ﺑﺧﺎطر ﮔراﯾﺷﺎت ﻣﺧﺗﻠف در ﺑرﺧورد ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ
زﻧﺎن و ﺑﺧﺻوص ﮔراﯾش رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ درون ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﮐﮫ
در ﺗﻼش اﺳت ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن را ﺧﻧﺛﯽ ﮐﻧد ،و
از ﺗﯾزی ﻣﺑﺎرزات آن ﺑﮑﺎھد و آﻧرا در ﻣﺳﯾری ﺑﯽ ﺧطر
ﺑﯾﻧدازد و ﯾﺎ ﺑزاﺋده ﺟﻧﺎﺣﮭﺎی درون ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد،
ﺳﻣﯾﻧﺎر دو روزه ای را ﺑﺎ ﻋﻧوان » اﻓق رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن« در
روزھﺎی  6و  7ﻣﺎرس ﺑرﮔزار ﻧﻣود .ﮐﺎرزار ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر
طﺑق روال ھر ﺳﺎﻟﮫ ﺧود راھﭘﯾﻣﺎﺋﯽ اﻋﺗراﺿﯽ ﺧود را در 8
ﻣﺎرس روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن در ﺷﮭر اﺳﺗﮭﮑﻠم )ﺳوﺋد( ﻧﯾز ﺑﮫ ﭘﯾش
ﺑرد .
 8ﻣﺎرس اﻣﺳﺎل ﺑرای ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران ﺳﺎل ﺧﺎﺻﯽ
ﺑود 30 ،ﺳﺎل از ﺗظﺎھرات ﻋظﯾم زﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔذﺷت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ
ﻣﺎه ﭘس از ﻗدرت ﮔﯾری روﺣﺎﻧﯾون ﺑﺎ ﺷﺟﺎﻋت ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب
اﺟﺑﺎری ،ﺑﮫ اﻋﺗراض ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻣﺎھﯾت و
اﺑﻌﺎد ﺧﺻوﻣت و دﺷﻣﻧﯽ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن را درﯾﺎﻓﺗﮫ
ﺑودﻧد و ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد "ﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﮑردﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑرﮔردﯾم" در
ﻣﻘﺎﺑل اﯾن اھداف زن ﺳﺗﯾزاﻧﮫ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه
ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺟﻧﺑش ﻧوﯾن زﻧﺎن را ﻣﺗوﻟد ﮐردﻧد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑزرﮔداﺷت اﯾن ﺗظﺎھرات و ﺑﺧﺻوص ﻧﻘش و
ﺟﺎﯾﮕﺎه آن از اھﻣﯾت وﯾژه ای ﺑرای ﮐﺎرزار زﻧﺎن ﺑرﺧودار ﺑود.
ﺳﻣﯾﻧﺎر ﺑﺎ ﺧوش آﻣد ﮔوﺋﯽ ﻣﺎرﯾﺎ رﺷﯾدی و ﺛرﯾﺎ ﻓﺗﺎﺣﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرزار زﻧﺎن آﻏﺎز ﮔردﯾد ﺳﭘس ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾش ﻓﯾﻠم "ﺳﺎل
ﺻﻔر" ﮐﮫ ﻓﯾﻠﻣﯽ از ﺗظﺎھرات زﻧﺎن اﯾران ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری
در ﺳﺎل 1357ﺑود ،اﻓﺗﺗﺎح ﺷد .در اﯾن ﻓﯾﻠم ،ﻣﺑﺎرزه ھزاران
زﻧﯽ را ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ﺟﻧﺑش زﻧﺎن از زﻣﺎن
ﻗدرت ﮔﯾری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑوده اﺳت .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻓﯾﻠم را ﺑﺳﯾﺎری از ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺑﻼ دﯾده
ﺑودﻧد اﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن اﯾران در اﯾن ﻓﯾﻠم از اﺗﺣﺎد و ﺟرات و
ﺷﺟﺎﻋت ﺧود در آن ﻣوﻗﻌﯾت و ﺷراﯾط ﺧﺎص ﻧﺷﺎن دادﻧد،
ﺷﻌﺎرھﺎی درﺳت و ﺑﺟﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧد ،اﺑراز ﻋﻘﯾده
ھﺎی زﻧﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در ﺗظﺎھرات ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻘش اﻟﮭﺎم ﺑﺧش
ﺧود را ﺣﻔظ ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﺷدت ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗرار ﮔرﻓت.
اوﻟﯾن ﺳﺧﻧران آذر درﺧﺷﺎن ﺑود ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳت در ﺳﻣﯾﻧﺎر
ﺣﺿور ﯾﺎﺑد .ﺳﺧﻧراﻧﯽ آذر ﺗوﺳط ﻋﺎطﻔﮫ ﮐﺷﻣﯾری ﺗﺣت ﻋﻧوان
»  8ﻣﺎرس  1357ﺗوﻟد ﺟﻧﺑش ﻧوﯾن زﻧﺎن  5 ،روز ﺗظﺎھرات
 5ﺑرگ زرﯾن ﺟﻧﺑش ﻧوﯾن زﻧﺎن « اراﺋﮫ ﮔردﯾد .در اﯾن

ﻟﯿﻼ ﭘﺮﻧﯿﺎن

ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﺎن ﺗظﺎھراﺗﯽ ﻋظﯾم و
ﺳرﯾﻊ و ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ در ﻣﻘﺎﺑل ارﺗﺟﺎﻋﯾون ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده
روﺣﺎﻧﯾون
ﺑرﮔزار ﺷد ،ﭘرداﺧت.ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺧﻧران ﺑر اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد
ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر روﺷﻧﻔﮑران و ﺷرﮐت ﺑرﺧﯽ زﻧﺎن ﭼپ و ﺗﺷﮑﻼت
زﻧﺎن  ،ﺻف ﺗظﺎھرات از ھﻣﮫ اﻗﺷﺎر زﻧﺎن از ﺟﻣﻠﮫ ﭘرﺳﺗﺎر،
ﻣﻌﻠم ،داﻧﺷﺟو ،ﺣﺗﯽ داﻧش آﻣوزان دﺑﺳﺗﺎن ،وﮐﻼ ﮐﮫ ﺣﮑم ﻋزل
ﺧود را از وﮐﺎﻟت درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑودﻧد ،ﮐﺎرﻣﻧدان و ﺣﺗﯽ زﻧﺎن
ﺑﺎ ﺣﺟﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد دﺧﺗراﻧﺷﺎن اﺳﯾر ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری
ﺷوﻧد ،ﺗﺷﮑﯾل داده ﺑود  .ﺳﺧﻧران ﺑر اھﻣﯾت ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی زﻧﺎن
اﯾران ﮐﮫ ﺑطور ﻓﺷرده ای در ﺷﻌﺎرھﺎی درﺳت آﻧﺎن در
ﺗظﺎھرات اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓت ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد .ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺛل " رھﺎﯾﯽ
زﻧﺎن ﻧﮫ ﻏرﺑﯽ اﺳت ﻧﮫ ﺷرﻗﯽ ،ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت "،ﺗﺎﮐﯾدی ﺑود ﺑر
اﯾﻧﮑﮫ زﻧﺎن اﯾران ﺑر اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ آﮔﺎه ﺑوده اﻧد ﮐﮫ رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن و
ﯾﺎ اﺳﺎرت آﻧﮭﺎ ﻓرھﻧﮓ ﺧﺎﺻﯽ ﻧدارد ،ﻣﻠﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ
اﻣری اﺳت ﺑرای ھﻣﮫ زﻧﺎن ﻣﺳﺗﻘل از ﻓرھﻧﮓ و ﻣﻠت ﺷﺎن.
زﻧﺎن ﺑﺎ اﯾن ﺗظﺎھرات ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد ﺧود " ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ﮔﻔﺗم ،زﯾر
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔﻔﺗم ،ﯾﺎ ﻣرگ ﯾﺎ آزادی" ﻋزم ﺧود ﺑرای رھﺎﯾﯽ و ﺗﻣﮑﯾن
ﻧﮑردن در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺑﻌﯾﺿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎی اﯾن رژﯾم ﺑر آن ﻧﮭﺎده
ﺷده اﺳت ،را اﻋﻼم ﮐردﻧد .و ﺑراﺳﺗﯽ دﯾدﯾم ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ای در
ھﻣﮫ ﻋرﺻﮫ ھﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺎﮐﻣﯾن زن ﺳﺗﯾز ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در
طول  30ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺑوده اﺳت .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ زﻧﺎن
ﻧﺳل اﻧﻘﻼب ﮐﮫ در ﻓرآﯾﻧد ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ رژﯾم ﺳﻠطﻧﺗﯽ آﺑدﯾده ﺷده
ﺑودﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺳل ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ ﻗرار ﺑوده اﺳت ﺗﺣت ﺷراﯾط
ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻧﯾز ﻧﯾروی اﺻﻠﯽ
وﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد.
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در ﻣواردی ھﻣﭼون اﻣﻧﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎ ن
ﺑﺷدت ﻧزول ﮐرده اﺳت .ﺳﺧﻧران در اﻧﺗﮭﺎ ﺑر ﻟزوم ﺟداﯾﯽ دﯾن

دوﻣﯾن ﺳﺧﻧران ﻓراﺳت ﺻﺎﻟﺣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗﻼش ﮐرد ﻣﺑﺎرزات
زﻧﺎن از ﻣﺷروطﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز را ﻣرور ﮐﻧد .او ﺑﺧﺻوص ﺳﯽ
ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳرﮐوب زﻧﺎن و ھم ﭼﻧﯾن
ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن در ﺑراﺑر آﻧﮭﺎ را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار داد .او ﺑر
وﺟود دو ﮔراﯾش در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد .ﯾﮑﯽ ﮔراﯾش
ﻓﻣﻧﯾﺳت ھﺎی ﻟﯾﺑرال ﮐﮫ اﻣروزه ﺗﺣت ﻧﺎم ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون
اﻣﺿﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ﺷﯾوه ای ﮐﮫ در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد در
ﻧظر دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن را ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد .دﯾﮕر ﮔراﯾش
ﭼپ رادﯾﮑﺎل .در اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻓراﺳت ﺿﻣن ﺗﺎﮐﯾد ﺑر رﻧﺞ و
ﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣﺗﮑش ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺷود،
ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﺎﻣل ﻓﺷﺎر ﺑر زﻧﺎن
ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣﺗﮑش اﺳت .
ﺳﺧﻧران ﺑﻌدی ﺛرﯾﺎ اﻣﯾری ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل ﻣﺷﮑﻼت وﯾزاﯾﯽ ﻧﺗواﻧﺳت در اﯾن
ﺳﻣﯾﻧﺎرﺣﺿور ﯾﺎﺑد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺳﺧﻧراﻧﯽ وی ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ طﺎھره ﻣﯾﻼﻧﯽ اراﺋﮫ ﮔردﯾد .ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺧﺻوص ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﻓت و ﺧﯾزھﺎﯾش در  30ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑرای ﮐﺎرزار و ﮐل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران از اھﻣﯾت وﯾژه ای
ﺑرﺧوردار اﺳت .ﺑوﯾژه اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﮭم آﻣرﯾﮑﺎ و
ﻣﺗﺣدﯾن ﻏرﺑﯽ اش ﺑرای اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺋﻠﮫ » آزادی« زﻧﺎن
ﺑود .ﮐﺎرزار زﻧﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷراﯾط و ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﯾن زﻧﺎن اﯾران و
زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد .
در ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑر اﻧواع ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن و ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﻋﻣﺎل آن در
دوره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در زﻣﺎن دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﺎﻗص ظﺎھر ﺷﺎھﯽ ،در
دوران اﺷﻐﺎل روﺳﮭﺎ و ﺣﮑوﻣت واﺑﺳﺗﮕﺎن آن و در دروه ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯾون و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﻌد از اﺷﻐﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط آﻣرﯾﮑﺎ و ﻣﺗﺣدﯾن ﻏرﺑﯽ اش را ﻣورد ﺑررﺳﯽ
ﻗرار داد .ﺳﺧﻧران ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ
ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﻠﯾت ﺧود ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮑرده اﺳت و ﺣﺗﯽ

از ﻣذھب ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘﯾش ﺷرطﮭﺎی رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن
ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد .ﺳﺧﻧران ﺗﻼش ﻧﻣود ﮐﮫ اھﻣﯾت و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕران اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ وﺷرﮐﺎ و ھم
ﭼﻧﯾن دوﻟت دﺳت ﻧﺷﺎﻧده آﻧﺎن را ﺑﻌﻧوان ﻋﺎﻣﻠﯾن اﺻﻠﯽ
ﺳرﮐوب و ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن ﻧﺷﺎن دھد و ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧد ﮐﮫ
اوﻟﯾن ﻗدم در راه رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن ﺑﯾرون ﮐردن اﺷﻐﺎﻟﮕران
از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ دوﻟت زن ﺳﺗﯾز
ودﺳت ﻧﺷﺎﻧده آﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺳوﻣﯾن ﺳﺧﻧران ﮔﻼوﯾژ ﺣﺳﯾﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣوﺿوع
ﺑﺣث ﺧود را ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت و ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن در اﺣزاب
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺧﺗﺻﺎص داده ﺑود .وی ﺑر ﻧﻘش ﻓﻌﺎل زﻧﺎن در
ﻗﯾﺎم  57و در ﺟﻧﺑش ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺧﻠق ﮐرد ،و ھﻣﭼﻧﯾن
درراھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐوچ ﻣرﯾوان ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد و ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل
اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن را ﻋﻠﯾرﻏم ﺳﺗم ھﺎی وارده از ﺟﺎﻧب
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺧﺎﻧواده و ﺣﺗﯽ اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ در آن ﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷﺗﻧد
را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرارداد .ﻗﺳﻣت ﻋﻣده ﺑﺣث ﮔﻼوﯾژ ﺑﮫ ﺗﻘﺳﯾم
ﮐﺎرھﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﺧود ﺳﺗم ﺑرزن را
ﻧﮭﻔﺗﮫ دارﻧد و ﯾﺎ آﻧرا ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗﻘوﯾت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﺧﺗﺻﺎص داﺷت.ﮔﻼوﯾژ در ﻣورد راﺑطﮫ ﺑﯾن اﯾن
ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎﺑراﺑر و ﺳﺗم ﮔراﻧﮫ ﮐﮫ ﺧود اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﺧط
ﯾﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑوده و ﯾﺎ ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﺑر آن ﺗﺎﺛﯾر
ﻣﯽ ﮔذارﻧد را ﻣورد ﻧﻘد ﻗرار داد .ﮔﻼوﯾژ ﺳﻌﯽ ﮐرد ﺗﺟرﺑﮫ
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧود را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھد.
آﺧرﯾن ﺳﺧﻧران روز اول ﺳﻣﯾﻧﺎر اﺳﺗﯽ ﭘﯾروﺗﯽ ﺑود .اﺳﺗﯽ
در ﺳﺧﻧراﻧﯽ اش ﺑﮫ ﺷرﮐت زﻧﺎن در دوره ﺟﻣﮭوری ﻣﮭﺎﺑﺎد و ھم
ﭼﻧﯾن ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن در ﮐردﺳﺗﺎن در دوره اﻧﻘﻼب ﻣﺛل
ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط اﯾران ﭘرداﺧت .اﺳﺗﯽ در ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﺧﻧراﻧﯽ اش ﺑﮫ
اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم ﭘﯾوﺳﺗن زﻧﺎن ﺑﮫ اﺑﻌﺎد وﺳﯾﻊ ﺑﮫ
ﺻف ﭘﯾﺷﻣرﮔﮫ ھﺎ درﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﭼپ در ﮐردﺳﺗﺎن ،و ﻋﻠﯾرﻏم
اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر از ﺟﺎﻧب اﯾن ﺗﺷﮑﻼت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑراﺑری زن و
ﻣرد طرح ﺷد؛ اﻣﺎ ﺑﺧﺎطر اﻧﺣراف ﻣردﺳﺎﻻری ﺣﺎﮐم ﺑرﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎ ھﯾﭻ ﮔﺎه ﻣوﺿوع زﻧﺎن و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ﻣﺿﺎﻋف در
دﺳﺗور ﮐﺎر اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﻗرار ﻧﮕرﻓت .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺟﻧﺑش
ﻓﻣﻧﯾﺳﺗﯽ در ﮐردﺳﺗﺎن ﻗوی ﻧﺷده و ھﻣواره ﺷرﮐت زﻧﺎن در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و اﺣزاب ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای ﺑوده اﺳت ﺑرای ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ .
روز دوم ﺳﻣﯾﻧﺎر:
روز دوم ﺑﺎ ﺧوش آﻣد ﮔوﺋﯽ ﻓرﯾده رﺿﺎﺋﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرزار
زﻧﺎن آﻏﺎز ﺷد .ﺳﭘس ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾش ﮐﻠﯾپ ھﺎی ﮐوﺗﺎھﯽ از ﺳﮫ ﺳﺎل
راھﭘﯾﻣﺎﺋﯽ ﮐﺎرزار زﻧﺎن اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .ﯾﮑﯽ از اﯾن ﮐﻠﯾپ ھﺎ
ﮔزارﺷﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﺗﻠوﯾزﯾون ھﻠﻧد از راھﯾﭘﻣﺎﺋﯽ ﮐﺎرزار زﻧﺎن
در ﺳﺎل  2007ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده ﺑود .ﻓرﯾدا ﻓراز ﮐﮫ اﯾن ﮐﻠﯾپ ھﺎ
را ﺑرای اﯾن ﺳﻣﯾﻧﺎر ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده ﺑود ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧت و در
ﺻورت ﻟزوم آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﺣﺿﺎر ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﯽ ﮐرد .ﻧﻣﺎﯾش 5
روز ﺗظﺎھرات ﮐﺎرزار زﻧﺎن در  8ﻣﺎرس  2006در روز دو
ﺳﻣﯾﻧﺎر ﺷور و ﺷوﻗﯽ را ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺳﻣﯾﻧﺎر ﺑﺧﺷﯾد.
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اوﻟﯾن ﺳﺧﻧران روز دوم ﺻدﯾﻘﮫ ﻣﺣﻣدی ﺑود .ﺻدﯾﻘﮫ
ﺑراھﻣﯾت و ﻧﻘش وﯾژه زﻧﺎن ﻧﺳل اﻧﻘﻼب ﺑﺧﺻوص ﺑﮫ ﻣﻧظور
اﻧﺗﻘﺎل ﺗﺟﺎرب ﺑﮫ زﻧﺎن ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ روﺣﯾﮫ ﺷورﺷﮕری دارﻧد،
ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد .ﺳﺧﻧران ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر اھﻣﯾت اﺗﺣﺎد در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﻣﭼون ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری
و ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﻧﮕﺷت ﻧﮭﺎد ،وی در اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ طرح
ﮐرد ﮐﮫ زﻧﺎن ﻟﯾﺑرال ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت اﮐﺛرﯾت زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﮐم ﺗوﺟﮫ اﻧد و ﺑﺎ راه ﺣل ھﺎی ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﮫ در ﺻدد رﺳﯾدن ﺑﮫ
اھداف طﯾف ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
دوﻣﯾن ﺳﺧﻧزان ﺷﮭﯾن ﺣﯾدری ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﺷﮑل ﮔﯾری ﺷورای زﻧﺎن در ﺳﻧﻧدج در دوران ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب
ﭘرداﺧت ،وﻧﯾروھﺎی ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده در اﯾن ﺷورا و ﻧﺣوه ﻓﻌﺎﻟﯾت
اﯾن ﺷورا را ﺗوﺿﯾﺢ داد .وی ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾن
ﺗﺟرﺑﮫ در ﺑﯾداری زﻧﺎن ﮐردﺳﺗﺎن اﺷﺎره ﮐرد و آﻧﮕﺎه ﺑﮫ اﻣﮑﺎن و
ﯾﺎ ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﺑرای ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﭘرداﺧت.
ﺳوﻣﯾن ﺳﺧﻧران ﻟﯾﻼ ﭘرﻧﯾﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺣث ﺧود را ﺑﮫ
ﻣوﺿوع رﻓرﻣﯾﺳم در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و دﺳﺗﺎوﯾز ﺷدن آﻧﺎن ﺑﮫ
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭘوﺳﯾده و رﺳوای ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم اﺧﺗﺻﺎص داد .وی ﮔﻔت ﮐﮫ
اﻣروزه در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن دو ﻧﮕرش و دو ﻣﺗد و دو دورﻧﻣﺎ در
ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن و اﻣر رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن در ﻋرﺻﮫ و ﺻﺣﻧﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﻣوﺟود اﺳت .ﯾﮑﯽ ﮔراﯾش رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧواھد ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺑﺎﻻ و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺑدﯾل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﮫ زاﺋده
ﺟﻧﺎﺣﯽ از ﺣﮑوﻣت ﻋﻣﻼ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﮕذارد ،در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮔراﯾش اﻧﻘﻼﺑﯽ و رادﯾﮑﺎل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻣﺑﺎرزات ﺧود را
در ﺟﮭت ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﻧوان ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ
ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرد .ﻟﯾﻼ در ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود ﺑﮫ اﻓﺷﺎی
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻣروزه از ﺟﺎﻧب ﺑرﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ
ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﺷود ﭘرداﺧت و ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع اﺷﺎره
ﮐرد ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣوﺟود ﮐﮫ
ﺳﺗم ﺑر زن را ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺗوﻟﯾد و ﺑﺎز ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد،
ﺑﻠﮑﮫ اﺷﺎره ﻧﻣود ﮐﮫ اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ درﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن ﻋﺎﺟز و
ﻧﺎﺗوان اﺳت و ﻓراﺗر از آن ﻧﮕرﺷﯽ ﺗﺑﻌﯾض ﮔراﻧﮫ را در ﻣورد
زﻧﺎن ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .وی ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﮔراﯾش رﻓرﻣﯾﺳت ﺟﻧﺑش
زﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻠم ﮐردن ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ اﺳﺎرت و
ﺑردﮔﯽ زﻧﺎن اﺑدﯾت ﺑﺧﺷد.در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎﺧواھﺎن رھﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ و رﯾﺷﮫ ای زﻧﺎن اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ
ای اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎدر اﺳت رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن رھﺎﺋﯽ ای را ھداﯾت ﮐﻧد.
ﺳﺧﻧران ﺑﻌدی ﻟﯾﻼ داﻧش ﺑود ﮐﮫ ﺑطور ﻓﺷرده ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ از
ﻣوﻗﻌﯾت ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در دوره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب اراﺋﮫ
داد و اﯾن ﺗﺣﻠﯾل را ﺑر ﺑطن ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ دوره ھﺎی ﻣﺣﺗﻠف
ﺗوﺿﯾﺢ داد .در ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﺧﻧراﻧﯽ او ﺑﮫ اوﺿﺎع ﮐﻧوﻧﯽ و
ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن ﭘرداﺧت .در اﯾن ﺑﺧش ﺳﺧﻧران ﺑﮫ ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ
ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﺳﻧت ﻟﯾﺑراﻟﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در
ﭼﺎرﭼوب ھﻣﯾن ﻧظﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﭘرداﺧت .ﻟﯾﻼ در ﺑﺧﺷﯽ
از ﺳﺧﻧراﻧﯽ اش ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﭘرداﺧت ﮐﮫ آن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺧط ﺣﺎﮐم
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ﺑر ﮐﻣﭘﯾن را ﺷﮑل داده اﺳت طرح اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘوق
زﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﻧﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧدارد و اﯾن راھﻧﻣﺎی ﮐﻣﭘﯾن اﺳت.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﭘﯾن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑرای دﯾﮫ ﺑراﺑر زن
و ﻣرد ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧد و اﯾن ﺗوھﯾن ﺑﮫ زﻧﺎن اﺳت .ﻣﺷﮑل ﮐﻣﭘﯾن ﺑر
ﺳرﺗﮏ ﺗﮏ ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗش ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﺳرراه و ﺟﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻗرار دارد.

آﺧرﯾن ﺳﺧﻧران روز دوم ﺳﻣﯾﻧﺎر ﻣﮭرﻧوش ﻣﻌظﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣوﺿوع زﻧﺎﻧﯽ ﭘرداﺧت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول ﺧودش ﻓراﻣوش ﺷدﮔﺎن
ھﺳﺗﻧد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗن ﻓروﺷﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ھﻣﺳران ﺧود را ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻓﻘر ﻓرزﻧدان ﺧود
را ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟراﯾم ﻣﺧﺗﻠف در زﻧداﻧﮭﺎی ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد .وی در ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود ﺑﯾﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﻋﺎﻣل
ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ و ﺳرﮔﺷﺗﮕﯽ ھﺎی زﻧﺎن ،ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
اﺳت و ﺑدون ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﯾن ﻧظﺎم ﻣﻌﺿﻼت ﺟﺎﻣﻌﮫ و زﻧﺎن ﺣل
ﻧﺧواھد ﺷد.
در ھر روز از ﺳﻣﯾﻧﺎر ﺑﯾش از  85ﻧﻔر ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد .ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺷرﮐت در اﯾن ﺳﻣﯾﻧﺎر از
ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اروﭘﺎ و ﯾﺎ ﺷﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳوﺋد ﺳﻔر ﮐرده
ﺑودﻧد،ﻧﻘش ﻓﻌﺎﻟﯽ را ﺑر ﻋﮭده داﺷﺗﻧد و ﺑﻌد از ھر ﺳﺧﻧراﻧﯽ اﯾن
اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺳﺋواﻻت و ﻧظرات ﺧود را در ﻣورد آن
ﺳﺧﻧراﻧﯽ اﺑراز ﮐﻧﻧد .در اﯾن ﺳﻣﯾﻧﺎر ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺧﻧراﻧﺎن ﻋﻠﯾرﻏم اﯾن
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺗﺣد ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﻓرودﺳﺗﯽ ،ﻓﻘروﺳﺗﻣﮑﺷﯽ
زﻧﺎن ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻر و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت و ﺑﺎ
ﺑﯾﺎﻧﯽ روﺷن اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ اوﻟﯾن ﺣرﮐت در ﺟﮭت رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم زن ﺳﺗﯾز ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
اﮐﺛرﯾت ﺳﺧﻧراﻧﺎن ﺑدرﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﮔراﯾش رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ و ﻟﯾﺑراﻟﯽ
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﮐﮫ اﻣروزه ﺗﺣت ﻧﺎم ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ در ﭘﯽ
ﺣﮏ و اﺻﻼح ﻧظﺎم ﺿد زن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت و ﺗﻼش
دارﻧد ﺟﻧﺑش زﻧﺎن را در ﻣﻘﺎﺑل ﺑرﺧﯽ اﻣﺗﯾﺎزات ﺣﻘﯾر ﺑﮫ ﻣﻌرض
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻗرار دھﻧد ،ﻣرزﺑﻧدی ﮐردﻧد  .ﻋﻠﯾرﻏم اﺗﺣﺎد در ﻣرزﺑﻧدی
ﺑﺎ ﺧط رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﻣﺎ اﯾن ﺳﻣﯾﻧﺎر ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ
ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ در روﯾﮑردھﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن و رھﺎﺋﯽ آن ،در ﺟﻧﺑش
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رادﯾﮑﺎل زﻧﺎن ﻧﯾز ﻣوﺟود اﺳت .ﺑﺧﺻوص در زﻣﯾﻧﮫ اراﺋﮫ
راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﺑرای رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن و راﺑطﮫ ﺑﯾن رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن و
اﻧﻘﻼب ﺳﯾﺎﺳﯽ – اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔراﯾﺷﺎت
ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟود دارد،ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزه در زﻣﯾﻧﮫ
ھﺎی ﻧظری ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﭘﺎﯾدارﺗری دﺳت ﯾﺎﻓت .ﺑدون ﺷﮏ
ﺑر ﮔزاری اﯾن ﺳﻣﯾﻧﺎر ﺧدﻣت ﺑﮫ اﯾن اﻣرﻧﯾز ﺑود و ﺑﮫ اﯾن اﻣﯾد
ﮐﮫ ﺑﺗوان اﯾن ﻣﺳﯾر را اداﻣﮫ داد .
ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم ﺳﻣﯾﻧﺎر دو روزه ﺷﻧﺑﮫ ﺷب ﺟﺷﻧﯽ در ﯾﮑﯽ از
ﺳﺎﻟن ھﺎی ﺷﮭر اﺳﺗﮑﮭﻠم ﺑرﮔزار ﺷد .ھﻧرﻣﻧدان ﻣﺧﺗﻠف در اﯾن
ﺟﺷن ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺟرا ﮐردﻧد و ﺑﺎ ﭘﺧش ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐردی و ﺗرﮐﯽ
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ رﻗص و ﭘﺎﯾﮑوﺑﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد.
 8ﻣﺎرس روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن
روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  8ﻣﺎرس ﮐﺎرزار زﻧﺎن ﭼﮭﺎرﻣﯾن راھﭘﯾﻣﺎﺋﯽ
ﻣرﮐزی ﺧود ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت روز ﺟﮭﺎﻧﯽ را در ﺷﮭر اﺳﺗﮑﮭم) ﺳوﺋد(
ﺑرﮔزار ﮐرد .ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﮐﺎرزار زﻧﺎن در طﯽ
 5ﺳﺎﻟﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرﮔزاری راھﭘﯾﻣﺎﺋﯽ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل در ﺷﮭر ھﺎ و
ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در اروﭘﺎ ﺑوده اﺳت .ﺑﻧﺎ ﺑر ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎری از
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در راھﭘﯾﻣﺎﺋﯽ اﻣﺳﺎل ،ﺑزرﮔﺗرﯾن راھﭘﯾﻣﺎﺋﯽ
ﻣﺳﺗﻘل زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ را ﮐﺎرزار زﻧﺎن در ﺷﮭر اﺳﺗﮑﮭﻠم
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐرد .ﺷرﮐت ﺑﯾش از  250ﻧﻔر در اﯾن ﺗظﺎھرات
ﻧﺷﺎﻧﯽ از ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﻠﯾت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در اﯾران و ھم ﭼﻧﯾن
ﺣﺿور ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻓﻣﻧﯾﺳت ﺳوﺋدی ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و ھم ﺳرﻧوﺷﺗﯽ زﻧﺎن
در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت.
در ﺻف اول راھﭘﯾﻣﺎﺋﯽ ﭼﮭره زﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺎب و در زﻧﺟﯾر ﮐﮫ
آﺧوﻧدی او را ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ھم ﭼﻧﯾن زﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑرﻗﻊ ﺑود،ﺑﻌﻧوان
ﺳﻣﺑﻠﯽ از اﺳﺎرت ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ زن اﯾراﻧﯽ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط
ھﻧرﻣﻧد ﻣﺑﺎرز وﻣﻌﺗرض ﮔﯾﺳو ﺷﺎﮐری طراﺣﯽ ﺷده ﺑود ،ﻗرار
داﺷت .در طول راھﯾﭘﻣﺎﺋﯽ اﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺑﺳﯾﺎری از
ﻣردم ﻗرار ﮔرﻓت .در اﻧﺗﮭﺎی راھﯾﭘﻣﺎﺋﯽ زن ﻧﻘﺎب دار ﺑﮫ ھﻣراه
زن ﺑرﻗﻊ ﭘوش زﻧﺟﯾرھﺎی اﺳﺎرت ﺧود را ﭘﺎره ﮐردﻧد .اﯾن ﻋﻣل
ﺑﺎ دﺳت زدن ﻣﻣﺗدد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در راھﭘﯾﻣﺎﺋﯽ و ﻣردم
رھﮕذرﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﮔرﻓت .
ﻣردم رھﮕذر در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی اﺳﺗﮑﮭﻠم اﻣﺳﺎل ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ روﺑرو
ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ﻣﺿﺎﻋف ﺑر زﻧﺎن را در دﺳﺗور
ﮐﺎرﺷﺎن ﻗرار داده اﻧد ،ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ روﺑرو ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺗﻼش داﺷﺗﻧد
ﺻدای ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ زن اﯾراﻧﯽ را ﮐﮫ ﺗﺣت ﺳﺗم ﻗرار دارﻧد را
ﺑﮫ ﮔوش ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑرﺳﺎﻧﻧد ،ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ روﺑرو ﺷدﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ
ﺗوھﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻠﯾن ﺳرﮐوب و ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن ﻧدارﻧد و
در ﭘﯽ اﺻﻼح ﻧظﺎم ﺳرﺑﮑوﮔرﺷﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻣردم ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ھﺎی
زﻧﺎﻧﯽ از اﯾران روﺑرو ﺷدﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﺧواﺳﺗﮫ اﺷﺎن ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
ﻧظﺎم ﺿد زن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ روﺑرو ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﺑﺎ ھر ﻧوع دﺧﺎﻟت ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣرزﺑﻧدی ﻗﺎطﻊ
دارﻧد.
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در ﺑﺧش ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ راھﭘﯾﻣﺎﺋﯽ ﭘﯾﺎﻣﮭﺎﺋﯽ از ﺟﺎﻧب آﻣﻧﮫ ﮐﺎﮐﺎﺑﺎوا ﻋﺿو
ﻣﺟﻠس ﺳوﺋد Anmargarathe Livh،ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی
ﺣزب ﭼپ ﺳوﺋد و ھم ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺎﻣﯽ از ﺟﺎﻧب ﯾﮏ زن روس ﺑﻧﺎم
Svetlanaﻗراﺋت ﺷد .
راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ اﻣﺳﺎل ﮐﺎرزار زﻧﺎن در ﺳوﺋد ھﻣﭼون ﺳﺎﻟﮭﺎی
ﮔذﺷﺗﮫ اﻧﻌﮑﺎس ﮔﺳﺗرده ای ﯾﺎﻓت و ﺧﺑر و ﺗﺻﺎوﯾری از
راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐﺎرزار زﻧﺎن در ﭼﻧدﯾن روز ﻧﺎﻣﮫ ﺳراﺳری ﺳوﺋد
اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓت.
2009-03-16

ﻧﻈﺮات ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات
ﺧﻮد را در ﻣﻮرد
ﻧﺸﺮﯾﻪ هﺸﺖ ﻣﺎرس
ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل دارﯾﺪ.
ﺑﯽ ﺷﮏ هﻤﮑﺎری ﺷﻤﺎ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ هﺎ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی
ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره 19

ﺗن ﻓروﺷﯽ :
ﺟﻠوه ای از ﻋﻣوﻣﯾت ﯾﺎﻓﺗن رواﺑط ﮐﺎﻻﯾﯽ
روﯾﺎ ﺳرﮐش
ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﮐودﮐﯽ ام را
روﯾﺎھﺎﯾم را
اﯾﻧﮑﮫ ﺧواھم زﯾﺳت،
اﻧﺳﺎن ﺧواھم ﺑود و زﻧدﮔﯽ ﺧواھم ﮐرد!
زﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺷق را در آﻏوش ﻣﯽ ﮐﺷد،
ﺗﺎ ﺑﮕوﯾد
دوﺳت ﻣﯽ دارد!
ﺗﺎ ﺑﮕوﯾد ﺗﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎﯾت ﻣﯽ رود
ﺗﺎ ﺻداﯾش ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑرای او،
ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﮫ آدﻣﮭﺎی روی زﻣﯾن رﺳﺎ ﺑﺎﺷد.
ﺗﺎ ﻧﮕﺎھش ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻔره ای ﺑﯽ ﻧﺎن،
ﮐﮫ ﺑﮫ زﯾور اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد!
ﺗﺎ ﻧﮕﺎھش ﺑﮫ ﺟﺳﻣش
ﻧﮫ ﺑرای ﮔذران زﻧدﮔﯽ،
ﮐﮫ ﺑرای ﻋﺷق ورزﯾدن ﺑﺎﺷد
ﺑرای ﺷﮑوﻓﺎ ﺷدن ﺑﺎﺷد
ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷد !
اﻣروز از آن روﯾﺎھﺎ ھﯾﭻ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت! ﮔرﺳﻧﮫ ام! ﺑﭼﮫ 5
ﺳﺎﻟﮫ ام ،ﮔرﺳﻧﮫ اﺳت! ﺷوھرم ﻣﻌﺗﺎد ﺑود .اﻓﺗﺎد زﻧدان! طﻼق
ﮔرﻓﺗم! ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧم .ﮐﺎرﮐﻧم! دﯾﭘﻠم داﺷﺗم!
ﺟﻠوی ﺧﺎﻧواده ام اﯾﺳﺗﺎدم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم طﻼق ﺑﮕﯾرم! رﻓﺗم ﺑرای ﮐﺎر
در ﯾﮏ ﺷرﮐت .ﻣﻧﺷﯽ ﻻزم داﺷﺗﻧد .ﻣﺎھﯽ  35ھزار ﺗوﻣﺎن
ﺣﻘوق ﻣﯽ دادﻧد .ﮔﻔﺗم ﯾﮏ اﺗﺎق اﺟﺎره ﻣﯽ ﮐﻧم! ﻧﮭﺎرم را ھم ﺑﯾن
ﺧودم و ﺑﭼﮫ ام ﻗﺳﻣت ﻣﯽ ﮐﻧم .ﺷﺎﯾد...
ﭼﻧد روز از ﮐﺎرم ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻣدﯾر ﺷرﮐت ﺑﮫ ﭘروﭘﺎﯾم
ﭘﯾﭼﯾد! اوﻟش ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ! اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺻد دارد ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد،
ﭼون ﻟﯾﺎﻗﺗش را دارم !! ﺟواﻧم !!زﯾﺑﺎﯾم! و ...ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﺎ ﻣن
ﺑﺧواﺑﮫ! ﺑﮫ ﻗدری ﻋﺻﺑﯽ ﺷدم ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﻓرﯾﺎد ﺑزﻧم ﮐﮫ
ﺑﻔﮭﻣد" :ﻣﮕر ﮐﯽ ھﺳت!!" دﯾری ﻧﮕذﺷت ﮐﮫ ﻓﮭﻣﯾدم او ھﻣﮫ ﭼﯾز
اﺳت!؟ او ﺻﺎﺣب ﻗدرت اﺳت! او ﭘول دارد ،ﺷرﮐت دارد ،ﻣرد
اﺳت و ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ دارد!
از آن ﺷرﮐت آﻣدم ﺑﯾرون .در ﺑﮫ در ﮐﺎر ،ﮔرﺳﻧﮫ و ﺑﯽ ﭘول ﺑﺎ
ﭘﺳری  5ﺳﺎﻟﮫ !
ﺑﮫ ھر ﺟﺎﯾﯽ ﺳرک ﻣﯽ ﮐﺷﯾدم! ﮐﺎر ﻧﺑود! ﺑرﮔﺷﺗم ﺳر ﺧﺎﻧﮫ
اول! ﺳر ﮐﺎر ﻗﺑﻠﯽ ام! و ﺑﺎ ﻣدﯾر ﺷرﮐت ﻗﺑﻠﯽ ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر در
روز ،ﺑﻠﮑﮫ  3وﻋده در روزﻣﯽ ﺧواﺑﯾدم و ﻣﺎھﯽ  35ھزار
ﺗوﻣﺎن ﺣﻘوق ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻧﮭﺎر ﻣﯽ ﮔرﻓﺗم!
در ھﻣﺎن روزھﺎ ﺑﺎ زن ﺗن ﻓروﺷﯽ آﺷﻧﺎ ﺷدم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗن ﻓروﺷﯽ
ﺑﯾش از اﯾن در ﻣﯽ آورد! ﻓﮑر ﮐردم ﭼرا از ﺷرﮐت ﺑﯾرون
ﻧﯾﺎﯾم ...ﻣن ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺧواﺑﯾدن ﺑﺎ رﺋﯾس ﺷرﮐت ﺷده ﺑودم
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و...آری اﯾﻧﭼﻧﯾن اﺳت!
ﺑﯾﮑﺎری و ﻓﻘر زﻧﯽ از طﺑﻘﮫ
ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ درﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑر
ﭘﺎﯾﮫ ﺑردﮔﯽ زن ﺑﻧﺎ ﺷده ،او
را ﺑﮫ ﺳﻣت ﻓﺣﺷﺎء ﻣﯽ
ﮐﺷﺎﻧد .او ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺧدﻣﮫ ﯾﺎ
ﻣﻧﺷﯽ ﺷرﮐﺗﯽ ﺑوده و از
ھﻣﮫ ﻧظر ورد ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﮫ و ﻧﮫ ﺑﮫ
ﻋﻧوان اﻧﺳﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻧﺟل و دﺳت
دوم ﺑﺎ او ﺑرﺧورد ﺷده
اﺳت ،ﭼﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﮭﺗری در ﭘﯾش رو داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻣﺗش
رود؟ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﻓﮑر ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﺟﺎی ﺗن ﻓروﺷﯽ )ﺑﮫ ﺷﮑل
ﻋرﯾﺎن و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﭘﻧﮭﺎن و ﭘوﺷﯾده زﯾر ﻋﻧﺎوﯾن دﯾﮕر( ،ﺗﺣﻘﯾر
ﺑﺎرﺗر و ﭘﺳت ﮐﻧﻧده ﺗر از ﮐﺎر در ﺷرﮐﺗﯽ اﯾﻧﭼﻧﯾﻧﯽ اﺳت!!؟؟
اﻣروز در اﯾران ،ﻓﺣﺷﺎء ﯾﺎ ﺗن ﻓروﺷﯽ وﺳﯾﻌﺎ و ﺑﮫ ﺷﮑل ﺗوده
ای رﺷد ﮐرده اﺳت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ در ﻣﺣﯾط ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﭼون
داﻧﺷﮕﺎه ھم ،ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده ﺷده اﺳت! وﻟﯽ ﻓﺣﺷﺎ ﯾﮑﯽ از وﯾژﮔﯽ
ھﺎی ﻣﺷﺗرک ھﻣﮫ ﺟواﻣﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻧﺎ ﺷده
اﻧد و ﯾﮑﯽ از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﮐﻠﯾدی ھﻣﮫ اﯾن ﺟواﻣﻊ ،رواﺑط و ﺳﻧت
ھﺎی ﭘدر ﺳﺎﻻراﻧﮫ و ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ اﺳت .رواﺑطﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن در آن
ﻧﻘﺷﯽ ﻓرودﺳت دارﻧد .رواﺑطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﮑل ﮔﯾری ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ،
اﻏﻠب ﺑﮫ ﺷﮑل اﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ از ﺑردﮔﺎن زن ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻏﻧﺎﺋم
ﺟﻧﮕﯽ ﺑودﻧد ،در ﮐﻧﺎر ﺷﮑل ﮔﯾری ﻧﮭﺎد ﺧﺎﻧواده ،آﻏﺎز ﺷد .ﻓﺣﺷﺎ
در واﻗﻊ اداﻣﮫ و ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل ﺑروز رواﺑط ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺳت.
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣرد ﺑر زن .ﯾﮏ ﺷﮑل اﯾن ﻣﺎﻟﮑﯾت ،ﻗرارداد ازدواج
اﺳت ﮐﮫ در آن ﻣرد ﮐﻧﺗرل ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ زن ،از ﺟﻣﻠﮫ
زﻧدﮔﯽ ﺟﻧﺳﯽ اش را در دﺳت ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﯾﮏ ﺷﮑل دﯾﮕر
اﻣﮑﺎن و ﻗدرﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣردﺳﺎﻻر ﺑﮫ ﻣردان ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
ﻟذت ﺟﻧﺳﯽ و ﻗدرت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود را در اﺳﺗﻔﺎده از زﻧﺎن دﯾﮕر
)ﺑطور ﻣﺷﺧص در ﻓﺣﺷﺎ و ﭘورﻧوﮔراﻓﯽ وﻟﯽ ﻧﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ آن(
ﻧﯾز ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﺑررﺳﯽ ﭘدﯾده ﺗن ﻓروﺷﯽ ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟواﻣﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ،و
ﻣوﻗﻌﯾت ﻓرودﺳت زن ﭼﮫ در زﯾرﺑﻧﺎ و ﭼﮫ در روﺑﻧﺎ و در زﻣﯾﻧﮫ
ھﺎی ﻧﻘش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑرای زن در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ،ﮐﺎری ﻏﯾر ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻓﺣﺷﺎء ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧوع ﺧﺎﺻﯽ از رواﺑط ﺑﯾن زن و ﻣرد از اﯾن
اﻣر ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ﻓﺣﺷﺎء ﻣﺑﯾن راﺑطﮫ ای ﻗﮭرآﻣﯾز ﺑﯾن زن و
ﻣرد اﺳت! راﺑطﮫ ای ﮐﮫ در آن زن ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم ﻣرد ﻣﯽ ﮐﻧد،
ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ وی ﻋﻼﻗﮫ ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد!
در واﻗﻊ زن ﺑﺎ ﻣرد ھﻣﺑﺳﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻣرد در ﺟﮭت
ارﺿﺎء ﺟﻧﺳﯽ او ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد و در ازای آن ﻣزد ﯾﺎ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ
در ﺟﮭت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮔﯾرد .در اﯾن راﺑطﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑﯾن
زن و ﻣرد وﺟود ﻧدارد .زن ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﺳوی
ﻣرد ،ﺑﻠﮑﮫ از ﺳوی ﺧودش ﻧﯾز ،ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی ذھﻧﯾﺗﯽ ﮐﮫ در
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ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟود دارد و در واﻗﻊ از ﺳوی اﯾده ھﺎی ﻏﺎﻟب ،در
ﻣﻌرض ﻓروش ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .وﻟﯽ ﺣﺗﯽ اﯾن ﻣوﺿوع ،دﻟﯾل
ﺑر اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ زن ﻣﻌﯾوب اﺳت ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ دﭼﺎر ﻓﺳﺎد اﺧﻼﻗﯽ
ﺷده اﺳت .ﺑﻠﮑﮫ آﻧﭼﮫ ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﭼرا ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﯾده ھﺎی ﺣﺎﮐم ﺑر آن ،ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ را
ﺑوﺟود آورﻧد ﮐﮫ زن ﺑﮫ ﺳﻣت ﺗن ﻓروﺷﯽ راﻧده ﺷود؟؟ !
زن ﺗن ﻓروﺷﯽ ﮐﮫ ﺧود و ﻓرزﻧدش را اداره ﻣﯽ ﮐرد ،ﻣﯽ
ﮔﻔت ﮐﮫ اﮔر ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت؛ ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ  150ھرار ﺗوﻣﺎن درآﻣد
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺟﺑور ﺑﺎﺷد ﻋﻼوه ﺑر ﺧدﻣﺗﮑﺎر ﺑودن؛
ﺑرده ﺟﻧﺳﯽ رﺋﯾس ﺷرﮐت ﯾﺎ ﻣردان ﺧﺎﻧﮫ ای ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ
ﺧدﻣﺗﮑﺎری ﻣﺷﻐول اﺳت؛ ھرﮔز ﺗن ﺑﮫ ﻓﺣﺷﺎء ﻧﻣﯽ داد!!
اﯾﻧﮑﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﺻرف ﺷدن و اذﯾت ﺷدن از طرﯾق ﻓﺣﺷﺎ
"ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻧﯾز ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺎھﯾت رواﺑط ﻣوﺟود
اﺳت ،و رﺷد ﻧﺟوﻣﯽ اﯾن ﭘدﯾده در ﻋﺻر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﻧﯾز
از رواﺑط ﭘﺎﯾﮫ ای اﯾن ﻋﺻر ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺟدا ﮐرد .زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎرﮐس
ﮔﻔت وﯾژﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻋﻣوﻣﯾت ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ رواﺑط
ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻗﺎدر اﺳت ھر ﺟﻧﺑﮫ
ای از زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر را ﺑﮫ درون اﯾن رواﺑط ﺑﮑﺷﺎﻧد .ﺗﺣت اﯾن
ﻧظﺎم ﮐﻠﯾﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎ ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ،اﺳﺗﻌدادھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻓردی ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل
ﻋرﺿﮫ ﺷدن ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﺎﻻ را دارد ).(1ھرﭼﻧد ﻣﺎرﮐس رواﺑطﯽ
وﺳﯾﻌﺗری از ﺗن ﻓروﺷﯽ را در ﻧظر دارد ،وﻟﯽ ﺗرﮐﯾب ﻧﻘش
ﻓرودﺳت و ﺑرده وار زﻧﺎن در ﺟواﻣﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ طور ﮐل ،و
ﻗﺎﺑل ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﺑودن ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑطور
ﻣﺷﺧص ،ﺷراﯾطﯽ ﺑوﺟود آورده ﮐﮫ ﺗﻌداد وﺳﯾﻌﯽ از زﻧﺎن ﻓﻘﯾر،
ﺑﯽ ﻗدرت و ﺿرﺑﮫ ﭘذﯾر در ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎﯾﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
زور ،ﻓﺷﺎر ،ﺣﻘﮫ ﺑﺎزی ،از ﺳر ﻧﺎﭼﺎری ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﻋﺗﯾﺎد )ﮐﮫ ﯾﮑﯽ
دﯾﮕر از "ﻋوارض" ﺳودآور ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت (...ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
ﻓروش ﺑدن ھﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗن ﻓروﺷﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻣﯾق ﺗر و
ﭘﯾﭼﯾده ﺗر از ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ "اﺧﻼﻗﯽ" اﺳت و ﺑرﭼﯾدن آن ﻧﯾز
ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﻋظﯾم وﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ طﻠﺑد.
ﻋﻼوه ﺑر ﻋواﻣل زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ،و ﻓﻘر ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﺻوﻻت
راﺑطﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﺳت ،ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل روﺑﻧﺎﯾﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﻗﺎﻧون
و ﻓرھﻧﮓ ﻧﯾز در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﭼون ﻓﻘط ﺑﺎ درک
ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ از ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ در آن ھﺳﺗﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم راه ﺗﻐﯾﯾر را
ﺑﺎز ﮐﻧﯾم.
در اﯾران ،ﻗواﻧﯾن ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ )ﻗواﻧﯾن رﺳﻣﯽ وﻏﯾر رﺳﻣﯽ
ﮐﮫ ﺑر ﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻣذھب و ﺳﻧت و ﻋرف ﻣﯽ ﺷود (.ﻧﯾز ﻧﻘش
ﻣﮭﻣﯽ در ﺗﺷدﯾد ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن ﺑطور ﮐل و ﺷﮑل ﮔﯾری و
ﺗروﯾﺞ اﯾن ﭘدﯾده ﺑطور ﻣﺷﺧص دارﻧد .ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ در آن رﺳﻣﺎً
زن ،ﻧﺻف ﻣرد ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد ،ﺑدون داﺷﺗن اﺟﺎزه ﺷوھر،
ﺣق داﺷﺗن ﺷﻐل در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ ﻧدارد ،اﺟﺎزه ﺳﻔر و ﺣق
داﺷﺗن ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ﺑدون اﺟﺎزه ﺷوھر ﯾﺎ ﭘدر از او ﺳﻠب ﺷده اﺳت،
ﺣق طﻼق ﻧدارد ،ﺣق ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻓرزﻧداﻧش ﺑﮫ او داده ﻧﻣﯽ ﺷود.
دﯾﮕر ،ﻗواﻧﯾن ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﻣﺳﺗﮭﺟن ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺳﻧت و ﻣذھب و
ﺣق اﻧﺗﺧﺎب ﭘوﺷش ﻧدارد و ...در ﮐﻧﺎر دھﮭﺎ ﻗﺎﻧون ﻧﺎﻧوﺷﺗﮫ
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ﺧراﻓﺎت اﺳت ﮐﮫ زن را ﺑﯾن ﻣردان دﺳت ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺳﻧت و ﺧراﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﭘدر و ﺑرادر را وا ﻣﯽ دارد ﺗﺎ او را ھﻣﭼون
اﺑزاری ﺑﮫ دﺳت ﺷوھر ﺑﺳﭘﺎرﻧد ﺗﺎ ﮐﺎر ﻧﯾﻣﮫ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ را ﺗﻣﺎم ﮐﻧد!
ﮐﺎر ﮐﻧﺗرل ﺑر ﺟﺳم و ﺟﺎن او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣوﺟودی ﺟﺎدوﮔر و
ﺷﯾطﺎن ﺻﻔت ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣﺳﺑب ﺑﻼﺳت!
ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ زﻧﯽ را ﮐﮫ ﺗﺎ  20 -25ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﻧﮑرده،
"ﺗرﺷﯾده "ﻣﯽ ﺧواﻧد! ﯾﻌﻧﻲ"ﺑﮫ درد ﻧﺧور"! زن  45ﺳﺎﻟﮫ ای را
ﮐﮫ ﭘﺳﺗﺎﻧﮭﺎﯾش آوﯾزان ﺷده ،ﺣﺗﯽ ﻻﯾق ھﻣﺑﺳﺗر ﺷدن ﻧﻣﯽ داﻧد!
ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ طﺑﯾﻌت زن را ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز داﻧﺳﺗﮫ و ارزﺷش را در
زاﯾﯾدن ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد! ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ زن ﺑﯾوه و ﯾﺎ ﻣطﻠﻘﮫ را ﺑﯽ
ﺳرﭘرﺳت ﻣﯽ ﺧواﻧد و ...ھﻣﮫ و ھﻣﮫ اﯾن ﻗواﻧﯾن و ﺳﻧن و
اﯾدﺋوﻟوژی ﻣﺗﺣﺟر ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺷﺎﻟوده اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧد و ﺑﮫ
ﻧوﺑﮫ ﺧود ﺑﮫ ﺗﺣﮑﯾم آن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﯾﮑﯽ از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣروز اﯾران از ھم ﮔﺳﯾﺧﺗﮕﯽ
ﺷﺎﻟوده ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و از ھم ﭘﺎﺷﯾدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻧﺗﺞ از آن
اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺗﺑﺎرزاﺗش ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧواده در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت.
در اﯾن راﺑطﮫ ،زن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣوﺟودی درﺟﮫ دو ،دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﮑﻧﻧده اش در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﯾﺷﺗرﯾن آﺳﯾب را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .او
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻋﺗﯾﺎد ﺷوھر ﯾﺎ آزارھﺎی او و ...ﺑﮫ ھزار ﺑدﺑﺧﺗﯽ
طﻼق ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،اﻏﻠب ﺑﮫ دﻟﯾل واﭘس ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷدن و ﻋدم
ﭘﯾدا ﮐردن ﮐﺎر و ﻋدم ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻻزم از ﺳوی ﺧﺎﻧواده و
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،زﯾر ﻓﺷﺎرھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن رو ﻣﯽ
آورد .
ﻓرﺷﺗﮫ زﻧﯽ  26ﺳﺎﻟﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود داﺷﺗن ﺑﭼﮫ ای  6ﺳﺎﻟﮫ،
ﺑﮫ ﺗن ﻓروﺷﯽ ﻣﺷﻐول اﺳت .او رواﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣﺎھﯽ
 7500ﺗوﻣﺎن ﺑﮫ ازای ھر ﻧﻔرﺷﺎن ،از ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻣداد اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ
درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﻌﺎ ً ﻣﯽ ﺷود 15000ﺗوﻣﺎن! در ﺻورﺗﯽ
ﮐﮫ ﻓﻘط ﮐراﯾﮫ اﺗﺎﻗﯽ ﮐﮫ اﺟﺎره ﮐرده اﺳت  50ھزار ﺗوﻣﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .او ﻣﯽ ﮔوﯾد ،وﻗﺗﯽ ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﺑﺧﺎری ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻣداد
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده ﺑوده اﺳت ،ﻣﺟﺑور ﺷده ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺋوﻻن اﯾن
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺧواﺑد! او ﺑﺎ ﺑﻐض اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑدون
ھﯾﭻ و در آن ﺳرﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎزﮔردد و ﺷﺎھد ﮐﺑود ﺷدن ﺑدن
ﻧﺣﯾف ﻓرزﻧدش از ﺳرﻣﺎ ﺑﺎﺷد! ﻋﻠت ﺟدا ﺷدن او از ﺷوھرش
اﻋﺗﯾﺎد و آزارھﺎی ﺟﻧﺳﯽ او ﺑوده اﺳت .وﻗﺗﯽ از او ﭘرﺳﯾده ﻣﯽ
ﺷود ،آﯾﺎ ﺑﮭﺗر ﻧﺑود ﮐﮫ در ھﻣﺎن ﺷراﯾط ﺑﺎ ﺷوھرش ﺳر ﮐﻧد ﺗﺎ
ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗن ﻓروﺷﯽ ﻧﺑﺎﺷد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ از ﻧظر او ﭘﯾش
از اﯾن ھم ،او در واﻗﻊ ﺗن ﻓروﺷﯽ ﻣﯽ ﮐرده اﺳت!! در اﯾن ﻟﺣظﮫ
ﻣﯽ ﺗوان ،ﻟﺑﺧﻧد ﺗﻠﺧﯽ را ﮐﮫ ﺑر ﻟﺑﺎﻧش ﻧﻘش ﺑﺳﺗﮫ ،ﻣﺟﺳم ﮐرد و
ﺗﻠﺧﯽ اش را ﭼﺷﯾد وﻗﺗﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺗﻔﺎوﺗش در اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺟﺳﻣش در اﺧﺗﯾﺎر ﯾﮏ ﻣرد ﻣﻌﺗﺎد و ﺑﯾﻣﺎر رواﻧﯽ
ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟﻧﺳﯽ ،از ﺳوی او ﻣرﺗب ﮐﺗﮏ
ﻣﯽ ﺧورده و ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽ ﺷده ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣزدی ﺑﮕﯾرد ﯾﺎ ﺣداﻗل
اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ،ﺟﺳﻣش در اﺧﺗﯾﺎر ﻣردان
ﻣﺧﺗﻠف ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد وﻟﯽ آزادﺗر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﻧﮭﺎﯾت او
آرزو ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد زﻧدﮔﯽ اش را ﺗﻐﯾﯾر دھد.
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ﺷﻣﺎ را راﺣت ﻧﺧواھم ﮔذاﺷت!
ﻣن زﻧم،

ﻣن زﻧم،
زﻧﯽ ﺻد ﺳﺎﻟﮫ ام
زﻧﯽ ھزاران ﺳﺎﻟﮫ ام

زﻧﯽ ﺻد ﺳﺎﻟﮫ ام
زﻧﯽ ھزران ﺳﺎﻟﮫ ام

زﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم رﻧﺞ ھﺎ را

ﻓرﯾﺎدھﺎﯾم ﻗرن ھﺎﺳت

از ھزاران ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ دوش ﮐﺷﯾده اﺳت

ﮔوش ھﺎی ﺷﻣﺎ را ﭘﺎره ﮐرده اﺳت

در ﻗرون وﺳطﺎ

ﺳﯾﺎه  ،ﺳﻔﯾد ،ﻗرﻣز ،زرد...،

ﻣرا ﭼون

ﺑﮫ ھر رﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷم

ﺟﺎدوﮔری

ﺑﺎز ھم زﻧم

ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدﯾد

زﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از وﺟودش وﺣﺷت دارﯾد

ﻣرا ﺑﮫ ﺧﺎطر زن ﺑودﻧم
در ﮐودﮐﯽ
زﻧده ﺑﮫ ﮔورم ﮐردﯾد
در ﺟﺎی ﺟﺎی

زﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از وﺟودش ھراس دارﯾد
ﺣﺿورم ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻧﻣﺎﯾﺎن اﺳت
در ﺧواب و ﺑﯾداری
ﺷﻣﺎ را راﺣت ﻧﺧواھم ﮔذاﺷت

اﯾن ﮐره ﺧﺎﮐﯽ
ﻣرا ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋﺷق

ﺑرای رھﺎ ﺷدﻧم

ﺳﻧﮕﺳﺎرم ﮐردﯾد

ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﺣﻘم

ﺑرای ﻣﺑﺎرزاﺗم

ﺑرای ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎﺗم

ﺑرای رﺷﺎدت ھﺎﯾم

ﺑرای آزاد ﺷدﻧم
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