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ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ!

ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ دهﯿﺪ!!!

ھﻤﮑﺎران اﯾﻦ ﺷﻤﺎره:
ﻟﯿﻼ ﭘﺮﻧﯿﺎن ،اﺧﮕﺮ ﻓﺮزاﻧﮫ ،آﻧﺎھﯿﺘﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ ،آذر درﺧﺸﺎن ،ﻣﻮﻧﺎ اﻣﯿﺮی،
ﺳﺤﺮ ﻣﻨﺼﻮر ،ﻓﺮﯾﯿﺎ اﻣﯿﺮ ﺧﯿﺰی ،ﻓﺮﯾﺪا ﻓﺮاز ،و ﻣﻠﯿﺤﮫ ﻗﺎﺳﻤﯽ

ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺷﻤﺎرﻩ:
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺷﻤﺎرﻩ:

vﭼﺮا زﻧﺎن در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزﻩ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
ﺟﮭﺎنیاﺳت!
ﺟﺎنﺣﺎﮐم ﺑر
ﻣردﺳﺎﻻر
ﺟزﺋﯽ ازاز ﻧظﺎم
ﺧﺷوﻧتیﻋﻠﯾﮫ
۶۰
ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن دﻫﻪ
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻫﺎی
زﻧﺎن ﺟﻤﻌﯽ
ﺷﻤﺎرﻩ ۵
 vاﻋﻼﻣﻴﻪ
ﮔﺬرد؟ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن اﺳت!
ﺷﮑلﻣﯽﻋرﯾﺎن
ﺣﺟﺎب،
اﻳﺮان ﭼﻪ
 vدر
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت!"
ﺧﺻوﺻﯽ،دارد
" vﻣﺒﺎرزﻩ اداﻣﻪ

v
۱۵
ﻟﯾﺑرال زﻧﺎن!
ﮔراﯾش
رﻳﺎﺳﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی
ﮐﻨﻴﻢ!
ﺣﮑوﻣﺗﯽراوﺗﺤﺮﻳﻢ
ﺟﻤﻬﻮریواﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
vاﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺳورﯾﮫ
ﺷﺎﻋری از
اﻟﺳﻣﺎن-
ﻣﺸﺎﻫﺪاتازدرﻏﺎده
 vﺷﻌری
١٣٨٨
 ١٣آﺑﺎن
ﺗﻈﺎﻫﺮات
 vﻛﺷف ﺣﺟﺎب ﯾﺎ آزادی در ﺳراﺷﯾب؟
 vاﯾن ﺑﺎر ﻣﻣﺎﺷﺎت ﺑﺎ ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ!
 vﻓراﺧوان :زﻧﺎن ﻣﺑﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ!
ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت اوﻟﯾن ﻗدم ﺑرای رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن اﺳت!

٢
 v۴٢ﺗﺠﺎوز ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﻳﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ زن ﺳﺘﻴﺰی در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ!
۱۱ ٣
v ۱٣ ٧زﻧﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ :زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدد
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ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ
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ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن

ﺟﺰﺋﯽ از ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ!
ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ زن ھر روزه در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻣورد ﺗﻌرض و ﺧﺷوﻧت ،ﺿرب و ﺷﺗم ،از ازدواج ھﺎی اﺟﺑﺎری ،ﻣﺣروﻣﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺗﺎ ﺗﺟﺎوز
و ﻧﺎﻗص ﺳﺎزی ﺟﻧﺳﯽ و ﻗﺗل ھﺎی ﻧﺎﻣوﺳﯽ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن از ﺗوﻟد ﺗﺎ ﻣرگ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب دوﻟت ،اﺟﺗﻣﺎع و ﺧﺎﻧواده اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ،ﭘدﯾده ای اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﻣرزھﺎی
ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ،در اﺷﮑﺎل ﮔوﻧﺎﮔون وﺟود دارد .در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ از ھر ده زن ،ﺷش زن ﺧﺷوﻧت ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﯾﺎ آزار ﺟﻧﺳﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﺧﺷوﻧت ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ﻣرگ و ﻧﺎﻗص ﺷدن زﻧﺎن در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺳت.
اﻧواع ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و دوﻟﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺑﻌﻧوان اﺑزاری ﺑرای ﺗداوم و ﺗﻘوﯾت ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری از ﻣردان اﺳت؛ و از ﻋرﯾﺎن ﺗرﯾن
ﻧﻣودھﺎی اﻗﺗدار ﻧظﺎم طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣردﺳﺎﻻر در ﺟﮭﺎن اﻣروز اﺳت .زﻧﺎن روزاﻧﮫ ﻣورد اﻧواع ﺧﺷوﻧت در ﺧﯾﺎﺑﺎن ،داﻧﺷﮕﺎه ،ﻣﺣل ﮐﺎر ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ و در ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﮑﺎن اﻣن ﺑﺎﺷد ﺑﯾش از ھر ﺟﺎی دﯾﮕر در ﻣﻌرض ﻣﺧﺎطره ھﺳﺗﻧد.
ﺑﯾش از ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ رژﯾم ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن زن ﺳﺗﯾز اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ،ﺳرﮐوب و ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ
زﻧﺎن را ﻣﺳﺗﻣر ،ﻗﺎﻧون ﻣﻧد و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﭘﯾش ﺑرده و ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﮐرده اﺳت .در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزه زﻧﺎن ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ
ﺧﺷوﻧت دوﻟﺗﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯾز اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی زﻧﺟﯾر ﺑﮭم ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن در اﯾران ﺧﺷوﻧت دوﻟﺗﯽ ،ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺷوﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت .ﺣﻠﻘﮫ اﺻﻠﯽ اﯾن
زﻧﺟﯾر ﺧﺷوﻧت دوﻟﺗﯽ اﺳت .ﺑﺎ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻠﻘﮫ اﺻﻠﯽ زﻧﺟﯾر ﺧﺷوﻧت ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده ﺧﺷوﻧت
ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت در ھم ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن در اﯾران در ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﮔروه ی ﻣردان ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
ﻣﯾدان اﻟﺗﺣرﯾر ﺑرای آزادی ﺧود و ﻣردم ﻣﺻر ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣورد ﺗﻌرض و ﺗﺟﺎوز ﻣردان اﺳﻼﻣﯽ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد ،و در ﻟﯾﺑﯽ ﺑﻌد از
ھﺷت ﻣﺎه ﻣﺑﺎرزه ﺧوﻧﯾن ﻣردم و ﺑﯾش از ﺳﯽ ھزار ﮐﺷﺗﮫ اﻋﻼم ﻣوﺟودﯾت دوﻟت "ﺟدﯾد" ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺑﺎ آزادی ﭼﻧد ھﻣﺳری آﻏﺎز
ﻣﯽ ﮔردد.
اﮔر ﭼﮫ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﭘدﯾده ای ﮔﺳﺗرده و ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ ﻧوع و ﺷدت آن در ﺟواﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻔﺎوت دارد .ﺧﺷوﻧت در ﮐﺷورھﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺟﺎرت ﺳﮑس و ﻓﯾﻠم ھﺎی ﭘورﻧوﮔراﻓﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده از زﻧﺎن ﺑﻌﻧوان ﮐﺎﻻی ﺟﻧﺳﯽ ،دﺳﺗﻣزد ﮐﻣﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردان ،ﺑﯾﮑﺎری و
اﺧراج ﺳﺎزی ،و در ﻣواردی ﻟﻐو ﺣق ﺳﻘط ﺟﻧﯾن و ﻏﯾره ﭘﯾش ﻣﯽ رود.
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓﺻل ﻣﺷﺗرک ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﮐﺷورھﺎی ﻋﻘب ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ ﺷده آﮔﺎه ﺑود .در ھر دو اﯾن ﺟواﻣﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ
زﻧﺎن ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن ،ﺗﺑﻌﯾض و ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
رﯾﺷﮫ در ﻧظﺎم طﺑﻘﺎﺗﯽ دارد ﮐﮫ ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺟزﺋﯽ از اﺳﺗراﺗژی ﻧظﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣردﺳﺎﻻر اﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﻣﺎن ﻗدر ﮐﮫ ﺧﺷوﻧت
ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده اﺳت ،ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزه زﻧﺎن ﻧﯾز اﺑﻌﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑﯾﺎﺋﯾد ﻣﺑﺎرزه ﺧود را ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺗﺣداﻧﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرﯾم و ﺗﻼش ﮔﺳﺗرده ﺗری را ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑل و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﺑﯽ زﻧﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾم .زﻧﺎن ﺳﺗﻣدﯾده را ﺑﮫ آﮔﺎه ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓرا ﺧواﻧﯾم و ﺧﺷم آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾم .از ﺗﺟرﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ھﻣرزم و ھﻣﺳر ﻧوﺷت ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ﺑﯾﺎﻣوزﯾم و از آﻧﮭﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾم .از اﯾن طرﯾق ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑطور
آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ھدﻓﻣﻧد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﻣرد ﺳﺎﻻر ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣﺑﺎرزه ای ﻣﺗﺣداﻧﮫ ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن ھر ﻧوع ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن را ﺳﺎزﻣﺎن
دھﯾم .اﺗﺣﺎد آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺗﺷﮑل ﻣﺎ زﻣﯾﻧﮫ ﺑر ﭘﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺳﺗرده در ھر ﻧﻘطﮫ از ﺟﮭﺎن ﺑرای ﻧﺎﺑودی ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻر
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑوده و ﭘﯾروزی و رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن از ھر ﮔوﻧﮫ ﺧﺷوﻧت ،ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻗواﻧﯾن ﻧﺎﺑراﺑر ﺑدان واﺑﺳﺗﮫ ﺧواھد ﺑود.
 ٢٥ﻧواﻣﺑر ■ ٢٠١١

ﺻﻔﺣﮫ ٣

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤

ﺣﺠﺎب،
ﺷﮑﻞ ﻋﺮﯾﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ!
اﺧﮕﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ
ھم زﻣﺎن ﺑﺎ ﻏﻠﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑر ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺷﺗراﮐﯽ در دوران

آورد .ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗدرت در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺑﺎﻓت

ﺑرﺑرﯾت ،ﺧﺎﻧواده ﯾﮑﺗﺎ ھﻣﺳر ﺑوﺟود آﻣد .ﯾﮑﺗﺎ ھﻣﺳری ﺑﮫ ھﯾﭼوﺟﮫ

اﻗﺗﺻﺎدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎی ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﯽ ﺗوﺳط ﺻﺎﺣﺑﺎن

ﺛﻣره ﻋﺷق ﺟﻧﺳﯽ ﻓردی ﻧﺑود و ﺑﮫ آن ﻣطﻠﻘﺎ ﮐﺎری ﻧداﺷت.

ﻗدرت اﺗﺧﺎذ ﺷد .ﻣﺛﻼ در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑرای ﻓرودﺳت

ﻓرﻣﺎﻧرواﺋﯽ ﻣرد در ﺧﺎﻧواده و ﺗوﻟﯾد ﻓرزﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺗﻧﮭﺎ

ﻧﮕﺎه داﺷﺗن زﻧﺎن و ﺟﻠوﮔﯾری از رﺷد آﮔﺎھﯽ ﺷﺎن ،ﺳﻌﯽ ﺷد ﺑﺎ

ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ او ﺑوده و ﺗﻧﮭﺎ وارث ﺛروت او ﺑﺎﺷﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ ھدﻓﮭﺎی ﯾﮑﺗﺎ

اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزار ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ،ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز ﺟﺎذﺑﮫ

ھﻣﺳری ﺑود .اﻟﺑﺗﮫ ﯾﮑﺗﺎ ھﻣﺳری در واﻗﻊ ﻓﻘط ﺑرای زﻧﺎن ﻣﻌﻧﺎ داﺷت

ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ آﻧﺎن را ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮐﻧﻧد.

و ﻣرد را از داﺷﺗن راﺑطﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳران رﺳﻣﯽ و ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ

در ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺷور ھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم ھم ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣوﺿوع اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ

ﮐﻧﯾزان ﻣﺗﻌدد ﻣﻧﻊ ﻧﻣﯽ ﮐرد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﻣردان ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻓﺳﺦ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺣﮑوﻣت ھﺎی دﯾﻧﯽ در آﻧﺟﺎ ﭘﺎ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﻣﺛل اﯾران،

ازدواج و رھﺎ ﮐردن ھﻣﺳر ﺧود ﺑودﻧد .ﺣق ﺑﯽ وﻓﺎﯾﯽ در زﻧﺎﺷوﯾﯽ،

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻋراق ،ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و ،...ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺗﮭدﯾدھﺎ

ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ،ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣرد اﺳت و ﺑرای زﻧﺎن ﺑﺷدت ﺗﻘﺑﯾﮫ ﻣﯽ

ﺑرای در ھم ﮐوﺑﯾدن ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺎﮐم ،زﻧﺎن ھﺳﺗﻧد .زﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑر ﺗﻣﺎم

ﺷود و زن ﺧﺎطﯽ ﻣورد ﺗﻧﺑﯾﮫ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود .در ﻣﯾﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن اﻏﻠب

اﺷﮑﺎل ﺳﺗم ﮐﮫ ﺑر آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ،از ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در

زﻧﺎن و دﺧﺗران در اﻧزوا ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھم ﺟﻧﺳﺎن

ﺳطﺢ ﺧﺎﻧﮫ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ھم رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل از اﻧﮕﯾزه ﻗوی

ﺧود ﻣﻌﺎﺷرت داﺷﺗﻧد .ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ زﻧﺎن ﯾﮏ ﻗﺳﻣت ﻣﺟزا و

و ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرای ﻧﺎﺑود ﮐردن ﻧظﺎم ﻣوﺟود ﺑرﺧوردار ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.

ﻣﺷﺧص ﺧﺎﻧﮫ ﺑود .در طﺑﻘﮫ ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﯾﺎ در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻋﻘﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ

ﻗدرﺗﮭﺎی ﺣﺎﮐم ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت دوﻟﺗﯽ از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردان در ﻣﻘﺎﺑل زﻧﺎن و

ﺳﮭوﻟت ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ ﻣردان ﺑﺧﺻوص ﻏرﯾﺑﮫ ھﺎ ﻧﺑود؛ ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ

دادن اﻣﺗﯾﺎزات ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻣردان ،اﻧرژی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻗﺷر وﺳﯾﻌﯽ از

ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن ﻣرد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ آﻣدﻧد زﻧﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺑﺧش ﻣﯽ رﻓﺗﻧد.

ﻣردان در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﯾﺳﺗم را ﺗﻘﻠﯾل داده و واﻧﻣود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑر ﺳر

زﻧﺎن ﺑﺟز ﺑﺎ ﺑردﮔﺎن زن از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﻧﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺑﻌﺿﺎ در ﺧﺎﻧﮫ

ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﯾﮏ ﺳﻧﮕر ﻗرار دارﻧد .اﯾن اﻣﺗﯾﺎزات ﺑﮫ ﺷﮑل

ﺳﮕﮭﺎی ﺷﮑﺎری ﻣوﻟوﺳﯾﺎﻧﯽ ﻧﮕﮫ ﻣﯾداﺷﺗﻧد ﺗﺎ زﻧﺎ ﮐﺎران را ﺑﺗرﺳﺎﻧﻧد.

ﻗﺎﻧون ﻣدون ﺷده اﻧد؛ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ از اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.

در ﺷﮭر ھﺎی آﺳﯾﺎﯾﯽ ،ﺧواﺟﮫ ﮔﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ زﻧﺎن را

ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻗواﻧﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان اھرم ﮐﻠﯾدی در ﺗﺣﮑﯾم ﻧﻘش ﮐﺎﻻﯾﯽ

ﺑﭘﺎﯾﻧد .اﯾن ﻣﻼﺣظﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﮑل ﮔﯾری

زن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ،زن ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺎﯾﻣﻠﮏ ﻣرد ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﺷود.

ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھر ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺑرای ﺣﻔظ اﻣواﻟش آن را ﻣﺳﺗور ﮐرده و از

ﻣﺎﯾﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد ﻓرزﻧد ﺑرای ﻣرد ،ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣرد را در

دﯾد و دﺳﺗرس ﺳﺎﯾرﯾن ﻣﯾﭘوﺷﺎﻧد .اﺳﻼم ﻧﯾز ﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣردان

ﻧﺳﻠﮭﺎی ﻣﺗواﻟﯽ ﺗداوم ﺑﺧﺷد .از دوران ﺑرﺑرﯾت ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺟواﻣﻊ ﺑﺎ

در ﻣﻘﺎم ﭘدر ،ھﻣﺳر ،ﺑرادر و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻓرزﻧد ﺑرای ﺣﻔظ زن ﮐﮫ

ﺳرﻋﺗﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﺗﮑﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺳﭘری ﮐرده اﻧد.

ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺑﺟز ﻣﺎﯾﻣﻠﮏ ﻣرد ،او را از دﯾد و دﺳﺗرس دﯾﮕران دور

رﺷد ﺻﻧﻌت و ﺗﻣرﮐز ﻋﻣده ﺗوﻟﯾد در ﺷﮭرھﺎ ،ﺣﺿور وﺳﯾﻊ زﻧﺎن در

ﺑدارﻧد .زن را در زﻧداﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﺟﺎب ﺣﺑس ﮐﻧﻧد و ﺣﺿور او در

ﭼرﺧﮫ ﺗوﻟﯾد را اﻟزاﻣﯽ ﻣﯽ ﮐرد .دﯾﮕر ﻧﮕﺎه داﺷﺗن زﻧﺎن در ﭘﺳﺗوی

ﺧﺎرج از ﭼﺎردﯾواری ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣرد و ﺑﺎ ﺣﺟﺎب ﮐﺎﻣل ﻣﺟﺎز

ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﻘدور و ﻣﻘرون ﺑﮫ ﺻرﻓﮫ ﻧﺑود.

و ﻣﻘدور ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺎﻟﮏ اﯾن ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﺣﺟﺎب ﻣﮭر

ﺧﺎرج ﺷدن زن از اﻧدروﻧﯽ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺣﺿور در ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی

ﺗﻣﻠﮏ ﺧود را روی او ﺣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺗوﻟﯾدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،زﻣﯾﻧﮫ رﺷد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ او را ﻓراھم ﮐرد و اﯾن

ﻧﻘش ﺣﺟﺎب در ﺑرﺧورد اﺳﻼم و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ زن

ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﻘش ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑرای ﺧود ﺑراﺣﺗﯽ ﻧﭘذﯾرد.

ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻗﺎﻧون ﺣﺟﺎب زﻧﺎن را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻓﮑری ،روﺣﯽ و

ﻣﻘﺎوﻣت زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻧﻘش ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﮫ درﺟﺎت

ﺟﺳﻣﯽ ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯾﮑﻧﻧد .در ادﺑﯾﺎت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﺻول اﺳﻼﻣﯽ زن را

ﻣﺗﻔﺎوت ﭘﯾش رﻓت ،ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻧظم ﻣوﺟود را در دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻟرزه در

ﻋﺎﻣل اﻧﺣطﺎط و ﺗﺧرﯾب ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻓﺎﻗد ﺷﻌور و ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎی ﻓﮑری

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤

ﺻﻔﺣﮫ ٤
ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .از اﯾن دﯾدﮔﺎه زن ﺑﻣب ﻣﯾﮑرﺑﯽ ﺟﻧﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮔر

ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑﮫ زن را ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ،ﺑﺎر ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ دارد ﻏﺎﻟب ﮐﻧﻧد .و ﻋﻣﻼ

او را در ﭘوﺷش و ﺣﺟﺎب ﻣﺣﺻور ﻧﮑﻧﻧد ھﻣﮫ ﺟﺎ را آﻟوده ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل ﻧﯾﻣﮫ دﯾﮕر آن وا دارﻧد .ﺑرای ﺗﺣﻘﯾر و

اﯾن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﮐﮫ ﺑﺎ

ﺳرﮐوب زن ،او را در زﻧدان ﻣﺗﺣرﮐﯽ ﺑﻧﺎم ﺣﺟﺎب ﻣﺣﺑوس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری

ھﻣﮫ

اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗرﯾﺑون

ﺳﺎﻻر زن را داﺷﺗﮫ
و ﻣرد را ﺑﮫ طﻣﻊ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧد ﻧﻘش ﻣﺎﻟﮏ و
ِ
ﺑﺎﺷد ﺑﮫ زﻧداﻧﺑﺎﻧﯽ او ﻣﯽ ﮔﻣﺎرﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ ﺗﻌﻣﯾق ﺷﮑﺎف

ﻣﮭﻣﻠﯽ اﺳت

ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دوﻟﺗﯽ

ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑﯾن زن و ﻣرد ،ﻣﺎﻧﻊ وﺣدت ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺑﺎﻟﻘوه ﻋﻠﯾﮫ

از ﻣدرﺳﮫ و ﮐﺗﺎب

ﺧود ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻧﯾروی اﺻﻠﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ،ﮐﮫ اﻧﮕﯾزه

ﺑرای رھﺎ ﮐردن

از

اﺳﺗﻔﺎده

ﺧﺷم اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن

ﺗﺎ

رادﯾو،

و ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻻزم را دارﻧد زﻧﺎن ھﺳﺗﻧد.

ﺗﻠوﯾزﯾون،

ﺳﯾﻧﻣﺎ،

و از اوﻟﯾن ﮔﺎﻣﮭﺎ

ﻣﺳﺎﺟد و.....ﺗروﯾﺞ

زﻧﺎن و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری

ﺑرای ﭘﺎﯾﯾن ﮐﺷﯾدن

ﮔرﻓﺗﮫ

ﻣﯽ

ﺷود،

روی

اذھﺎن ﻣرد و زن

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن اﯾران ،ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد طﺎھره ﻗرةاﻟﻌﯾن
آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .طﺎھره ﻗرة اﻟﻌﯾن از رھﺑران ﻣﮭم ﺟﻧﺑش ﺑﺎﺑﯾﺎن و زﻧﯽ
ﺑود ﮐﮫ در دھﮫ  ١٨٤٠ﻣﯾﻼدی در اﯾران ،ﺣﺟﺎب از ﺳر ﺑرداﺷت و

ﻣردﺳﺎﻻران ﺣﺎﮐم

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽ

از ارﯾﮑﮫ ﻗدرت

ﮔذارد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ

در ﺟﻣﻊ زﻧﺎن و ﻣردان ﺑﺎﺑﯽ ﺑدون ﺣﺟﺎب ظﺎھر ﺷد .او در ﻣﺧﺎﻟﻔت

اﮔر در روﺣﯾﺎت

ﺑﺎ ﺣﺟﺎب ﺑرای زﻧﺎن و ﺗﻌدد زوﺟﺎت ﺑرای ﻣردان ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮐرد و

ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎن ﮐﮫ

ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﻧﻊ اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺷد .طﺎھره ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎﯾر ﺧواﺳﺗﮭﺎی زﻧﺎن،

ھﺎی

ﻣﺛل ﺗﺣﺻﯾل و آﻣوزش ،ﺣق ﮐﺎر و ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و

اﺳﻼﻣﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ

اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را طرح ﮐرد .اﮔر ﭼﮫ طﺎھره ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺟﺳﺎرت ،ﺗﮭور و

ﮐﻧﻧد دﻗﯾق ﺷوﯾم ﻣﯽ

اﻓﮑﺎرﺑراﺑری طﻠﺑﺎﻧﮫ اش در ﺳﺎل  ١٨٥٠ﻣﯾﻼدی ،در  ٢٧ﺳﺎﻟﮕﯽ

ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از

ﺑدﺳﺗور اﻣﯾرﮐﺑﯾر ﮐﺷﺗﮫ ﺷد وﻟﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﺣرﮐت او در اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ

آﻧﺎن از ﺑدن ﺧود

و ﺑﻌد از آن ﺑوﺿوح ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .ﺑرﺧﯽ از ﺷﻌرا و روﺷﻧﻔﮑران

ﺷرﻣﻧده ھﺳﺗﻧد .از

دوران ﻣﺷروطﯾت ﻣﺛل ﻣﯾرزاده ﻋﺷﻘﯽ ،ﻋﺎرف ﻗزوﯾﻧﯽ ،ﻣﻠﮏ

و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ ﻋﻧوان وظﯾﻔﮫ ﻋﺎﺟل در
دﺳﺗور ﮐﺎر زﻧﺎن
در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻗرار ﮔﯾرد.

در

ﮐﺷور

داﺷﺗن ارﮔﺎﻧﮭﺎی زﻧﺎﻧﮫ ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﻗﺑل از اﯾن ﮐﮫ ﺗن ﺧود را

اﻟﺷﻌرا ﺑﮭﺎر ،اﯾرج ﻣﯾرزا و ﺑﻌدھﺎ ﭘروﯾن اﻋﺗﺻﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺳرودن اﺷﻌﺎر

ﺑﺧﺷﯽ از ﻣوﺟودﯾت ﺑﺷری ﺧود ﺑﺑﯾﻧﻧد ،آن را ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ

و ﻧوﺷﺗن ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ و ﻗطﻌﮫ ھﺎی ادﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﮑوھش ﺣﺟﺎب و ﺗﺷﺑﯾﮫ

ﺟﻧﺳﯽ ﻧﮑوھﯾده ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از وﺟودش ﺧﺟل ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎ

ﭼﺎدر ﺑﮫ ﮐﻔن ﺳﯾﺎه ﭘرداﺧﺗﻧد .ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ در اﯾن دوران ﺑﯾﺷﺗر

اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .از طرف دﯾﮕر ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺷﮑﺎل
ﻋﺑﺎدت ،ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ اطﺎﻋت ،ﻋﺎدت ﻣﯽ دھد ،زن ھم ﺑﺎ

روﺷﻧﻔﮑران ﻣرد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺟﺎب زﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺳﻧت و
ِ
ﻗﺎﻧون ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﺿد زن ﻣﯽ ﺗﺎزﻧد ﺗﺎ ﺧود زﻧﺎن .ﺟﻧﺑش ﻧوﭘﺎی

ﭘذﯾرﻓﺗن ﺣﺟﺎب روﺣﯾﮫ ﺷورش و طﻐﯾﺎن ﺧود را ﺳرﮐوب ﮐرده

زﻧﺎن در اﯾن دوره ﻋﻣده ﻧﯾروی ﺧود را ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮭﺎی

اطﺎﻋت ﮐردن را ﺗﻣرﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣردان ﺟﺎﻣﻌﮫ

اوﻟﯾﮫ ﻣﺛل اﻣﮑﺎن و اﺟﺎزه ﺳواد آﻣوزی و ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠم ﺑرای زﻧﺎن

ﭼطور ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ "رﺳواﯾﯽ" ﮐﮫ از ﺑﯽ ﺣﺟﺎﺑﯽ و ﺑﯽ ﭘرواﯾﯽ

ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود.

ﺧواھر ،ﻣﺎدر و ﯾﺎ ھﻣﺳرﺷﺎن ﺑر ﺳرﺷﺎن ﻧﺎزل ﺷده ،ﺑﮫ ﺧﺷن ﺗرﯾن

ﺧﻣﯾﻧﯽ و ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،در اﺳﻔﻧد )١٣٥٧ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل

ﺷﮑﻠﯽ ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھدف از اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت ،ﺣﻔظ اﯾن

 ١٩٧٩ﻣﯾﻼدی( ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد روز ﭘس از ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ،ﺣﺟﺎب

ﺣﺻﺎرھﺎ و ﺗﺛﺑﯾت و ﺗﺣﮑﯾم ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣرد ﺑر زن اﺳت .ﮐﻣر ﺑﮫ ﻗﺗل

اﺟﺑﺎری را ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺷوﻧت ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﺑر زﻧﺎن اﯾران اﻋﻣﺎل

زﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺳﺎرت ﮐرده و ﭘﺎ از ﺣﺻﺎر ﺧود ﺑﯾرون ﻧﮭﺎده ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد و

ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣوﺟودﯾت ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎن را ﺑﮫ ﻣردم اﯾران،

ﯾﺎ ﺑﺎ رﯾﺧﺗن اﺳﯾد ﺑر ﺻورت او ،ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر رﻏﺑﺗﯽ

ﻣﻧطﻘﮫ و ﺟﮭﺎن ،اﻋﻼم ﮐﻧﻧد .ﭘس از آن ﺑود ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻗواﻧﯾن زن ﺳﺗﯾز

ﺑرای ﺣﺿور در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ

دﯾﮕرﺷﺎن را ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری ﺗﺻوﯾب ﮐردﻧد .ھزاران زن در

ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا رواج ﻣﯽ دھﻧد و ﺑﺎ ﻣﺻوﺑﮫ ھﺎی

ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺑﮫ اوﻟﯾن ﯾورش رژﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﻓرﻣﺎن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری

ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﺛﺑﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺛل

ﺑرای ﭼﻧد روز ﻣﺗواﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺗﮭران رﯾﺧﺗﻧد و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﻣﺎ

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ،ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻧوع ﭘوﺷش ﺑرای زﻧﺎن و اﺟﺑﺎر

اﻧﻘﻼب ﻧﮑردﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑرﮔردﯾم« ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﺣﺟﺎب

زﻧﺎن در اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﺟﺎب ﯾﺎ ﭘوﺷش اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻼش دارﻧد ﻧﮕﺎه

اﺟﺑﺎری ﭘرداﺧﺗﻧد .اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺗواﻧﺳت رژﯾم را ﺗﺎ ﻣدﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻘب

ﺻﻔﺣﮫ ٥

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤
ﻧﺷﯾﻧﯽ وا دارد و ﺷروﻋﯽ ﺑود ﺑرای دوره ﺟدﯾدی از ﻣﺑﺎرزات ﺟﻧﺑش

زﻧﺎن اﺻﻼح طﻠب و ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺟﺎب

زﻧﺎن .در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ھﻣواره ﺷﺎھد ﻣﺑﺎرزه دﺧﺗران ﺟوان

زﻧﺎن اﺻﻼح طﻠب ﻣدﻋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ

ﺑﺎ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺑوده اﯾم .ﺑﺧﺻوص در ﺟرﯾﺎن ﺷورﺷﮭﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ

زﻧﺎن اﻧد .اﻣﺎ آﻧﺎن ھﻣواره اﻋﻼم ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑدﻧﺑﺎل ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ

ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٣٨٨ﺑﮫ ﺑﻌد ﺑﺎرھﺎ دﺧﺗران ﺟوان ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﻣﺧﺎﻟﻔت

ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼوب ﻧظﺎم ﻣوﺟود ﻗﺎﺑل اﺟرا ﺑﺎﺷد .ﭼﻧﯾن ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ

ﺧود ھﻣﭼون ﺳﻠف ﺧود ،طﺎھره ﻗرة اﻟﻌﯾن در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﺟﺎب

ﻗﺎﻋدﺗﺎ اﮔر ھم ﺻورت ﺑﮕﯾرد ﻣﻧﺎﻓﻊ زﻧﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ و اﻗﺷﺎر ﻣرﻓﮫ

از ﺳر ﺑرﮔرﻓﺗﻧد .اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺑﺎرزه زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،ﻣﺛل

زﻧﺎن را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧد .زﻧﺎن اﺻﻼح طﻠب ﺑﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ

ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻓرم ھﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺣﺟﺎب ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ رژﯾم

ظﺎھر ،ﺣﻘوق زﻧﺎن را ﻣد ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ ﺧدﺷﮫ دار ﻧﺷدن

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ آن را "ﺑد ﺣﺟﺎﺑﯽ" ﻧﺎم ﻧﮭﺎد ،ﻣﺎﻧﻊ ﻋظﯾﻣﯽ ﺑرای

ﻣوﺟودﯾت ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺎﮐم وﻓﺎ دارﻧد .زﻧﺎن را از ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و

ﻧﻣﺎﯾش ﺛﺑﺎت و اﻗﺗدار ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣرد ﺳﺎﻻر اﯾران ﺑود .ﺣﺟﺎب زﻧﺎن

ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﻧﯾﺎدی ﺑرﺣذر ﻣﯽ دارﻧد .ﻧوک ﺗﯾز ﺣﻣﻠﮫ آﻧﺎن ﻧﮫ ﻧظﺎم ﻣرد

ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘرﭼم ﻣوﺟودﯾت و ھوﯾت ﺑرای ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ

ﺳﺎﻻر و دﯾﮑﺗﺎﺗور ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺑﺎرزﯾن رادﯾﮑﺎل و ﭼﭘﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗﺻد ﺑر

ﮐﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﻧﯾروی ﺳرﮐوﺑﮕر

اﻧدازی ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺎﮐم را دارﻧد .ﮔﻧﺎه ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎ و ﻣﻌﺿﻼﺗﯽ ﮐﮫ

وﯾژه ،ﺑرای اﺟرای طرح ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ ﯾﺎ ھﻣﺎن طرح ﺣﺟﺎب و

ﮔرﯾﺑﺎن زﻧﺎن و ﺟﻧﺑش زﻧﺎن را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﮔردن اﻧﻘﻼب و اﻧﻘﻼﺑﯾون

ﻋﻔﺎف اﯾﺟﺎد ﺷد .اﯾن طرح ﺑﺎ ﺻرف ﺑودﺟﮫ و ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻋظﯾم،

ﻣﯽ اﻧدازﻧد .طرح ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﯽ از زﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﻗدرت در

دﺳﺗﮕﺎه ﻋرﯾض و طوﯾﻠﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧداﺧت .ﻧﯾروھﺎی وﯾژه زن و

ﻧﯾﺎﻓﺗد ،ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز ﺑرای ﻓرو ﻧﺷﺎﻧدن طوﻓﺎن ﺧﺷم زﻧﺎن ﻋﺎﺻﯽ

ﻣردی را آﻣوزش دادﻧد ﮐﮫ در اﺑﻌﺎد وﺳﯾﻊ در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ

از ﺳﺗم ،ﮐﺎر ﮐرد دارد و ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳت ﺑرای ھداﯾت ﻧﯾروی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ

ﮐﻧﺗرل ﮐوﭼﮑﺗرﯾن اﻧﺣراﻓﯽ از ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺣﺟﺎب ﻣﯽ ﭘردازﻧد.

زﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺑﯽ ﺿرر .ﺑﯽ دﻟﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ

ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑﮫ اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ ازﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺟرﯾﺎن اﯾن طرح ﮐﮫ ﺗوﺳط

ﺑﺣث ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ،ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺣﺟﺎب ،ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ

ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﮔزارش ﺷده ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد:

ﺗﺎﺑو ﺑرﺧورد ﮐرده و اﯾن ﺷﮑل ﻋرﯾﺎن ﺧﺷوﻧت را ﻧدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.

»ﺑﮫ ﮔزارش ﺳردار ﺑﮭﻣن ﮐﺎرﮔر ،ﻣﻌﺎون اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ،

ﺑﮫ راﺣﺗﯽ از ﮐﻧﺎر آن ﻣﯽ ﮔذرﻧد و ﯾﺎ از آن ھم ﺑدﺗر ،ﻣﺛل رھﺑر ﺷﺎن

ﺗﻧﮭﺎ در ﺧرداد  ١٣٨٩ﺗﻌداد  ١٥٢٤زن ﺑﮫ ﺟرم ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ دﺳﺗﮕﯾر

زھرا رھﻧورد ،ﻗﺎﻧون ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری را ﻻزم اﻻﺟرا ﻣﯽ داﻧﻧد و ھر

ﺷدﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن رﺋﯾس ﭘﻠﯾس ﻓرودﮔﺎھﮭﺎی ﮐﺷور اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ در

ﮔوﻧﮫ ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ از اﯾن ﻗﺎﻧون را ﺟرم ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾت

ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ اول ﺳﺎل ١٣٨٩در ﻓرودﮔﺎھﮭﺎی ﮐﺷور ﺗﻌداد  ٧٠٠ﻧﻔر ﺑﮫ

ﻋطوﻓت و ﺑزرگ ﻣﻧﺷﯽ ﻓﻘط ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎ

دﻟﯾل ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ ﺑﺎز داﺷت ﺷده و از  ٣٥٠٦ﻧﻔردﯾﮕر ﺗﻌﮭد ﮐﺗﺑﯽ ﮔرﻓﺗﮫ

ﺧﺷوﻧت ﮐﻣﺗری ﺑﮫ اﯾن ﺟراﯾم ﺑرﺧورد ﮐﻧد و ﻣﺛﻼ ﻣﺛل ﺗﺧﻠﻔﺎت

ﺷده«.

راﻧﻧدﮔﯽ ﺷﺎﻣل ﺟرﯾﻣﮫ ﭘوﻟﯽ ﺷوﻧد .ﺣﺿور ھزاران زن و دﺧﺗر

اﯾن ھﺟﻣﮫ و ﯾورش ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ،ﺑرای ﺳرﮐوب وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در

ﺟوان ﮐﮫ ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎ اﻧرژی و ﻧﻔرت ﻓراوان در ﻣﺑﺎرزه

ﺣق اﻧﺗﺧﺎب ﺧود
ﻣﻘﺎﺑل ﻗواﻧﯾن ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ِ
اﺣﺗرام ﻣﯽ ﮔذارﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده اﺳت .ﺧﺷوﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﻣﺎل

ﺷرﮐت ﮐردﻧد و ﺑﺳﯾﺎرﯾﺷﺎن روﺳری ھﺎﯾﺷﺎن را ﺑرداﺷﺗﻧد و آﻧرا
دور دھن ﺧودﺷﺎن ﺑﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺗوﺳط اوﺑﺎﺷﺎن رژﯾم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷوﻧد،...

ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺑر زن ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﺷود ﺳﻌﯽ دارد دﺳت و ﭘﺎی او را

ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ زھرا رھﻧورد و ھم ﻓﮑراﻧش ﺑﺗواﻧﻧد ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﻧد.

ﺑﺑﻧدد و او را ﺑرای ﺣﺿور و ﺣرﮐت در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﮫ

دارودﺳﺗﮫ زھرا رھﻧورد ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﻧد اﯾن زﻧﺎن را ﺑﺎ ﺧود

ﻣﺣدود ﮐﻧد .اﻣﺎ اﯾن داﺳﺗﺎن روی دﯾﮕری ھم دارد .ﺑﺎ وﺟود ھﻣﮫ اﯾن

ھﻣراه ﮐﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدﻧد طوری ﺣرف ﺑزﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺳﯾﺦ

ﻓﺷﺎرھﺎ و ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎ ،آﻣﺎر ﺑﺎﻻی دﺳﺗﮕﯾری و ﺟرﯾﻣﮫ و ﺗﻌﮭد

ﺑﺳوزد و ﻧﮫ ﮐﺑﺎب .ھم دوﻟت و ﭼﺎرﭼوب ﻗواﻧﯾن ارﺗﺟﺎﻋﯽ اش ﺣﻔظ

ﮔرﻓﺗﻧﮭﺎ ،ﻧﺷﺎﻧﯽ اﺳت از ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزه ھزاران زن ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم

ﺷود و ھم زﻧﺎن راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺣﺟﺎب را رﻋﺎﯾت ﻧﮑردﻧد ،ﺑﮫ

ﺳرﮐوب و ﺧﺷوﻧت دوﻟﺗﯽ ،ھﯾﭼﮕﺎه ﭘرﭼم ﺿدﯾت ﺧود را ﺑﺎ ﺣﺟﺎب

ﺟﺎی ﺑﺎزداﺷت و ﺗﻌﮭد و ﺷﻼق ،ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﺟرﯾﻣﮫ ﻗﺿﯾﮫ

اﺟﺑﺎری در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ زﻣﯾن ﻧﻧﮭﺎدﻧد .اﯾن زﻧﺎن ﺑدرﺳﺗﯽ از وﺿﻊ

ﻓﯾﺻﻠﮫ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻣوﺟود ﻧﺎراﺿﯽ و ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر اﯾن ﺷراﯾط ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﭘرداﺧت ھر

ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ زن

ھزﯾﻧﮫ ای ھﺳﺗﻧد .وﻟﯽ اﮔر ﻣﺑﺎرزات آﻧﺎن ﺑرای ﻧﺎﺑودی رﯾﺷﮫ ای

ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧوﯾن ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻋﺎری از ﺳﺗم و ﻧﺎﺑراﺑری،

ﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺟﮭت ﮔﯾری و ﻣﺗﻣرﮐز ﻧﺷود ،ﺑﺧش

ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑر دوش زﻧﺎن اﺳت .زن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل

زﯾﺎدی از اﻧرژی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ آﻧﺎن در ﻣﺳﯾرھﺎی اﻧﺣراﻓﯽ ﻣﺳﺗﺣﯾل ﻣﯽ

اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳرﮐوب و ﺗﺣﻘﯾری ﮐﮫ در
ﺧود و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ رواﻧﯽ-
ٍ
طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑر او ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ،ھﻣت ﮔﻣﺎرد .روﺣﯾﮫ ﺷورﺷﮕری را

اﺻﻼﺣﺎت ﺳﻌﯽ در ﺑﮫ اﻧﺣراف ﮐﺷﺎﻧدن ﻣﺳﯾر ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ رادﯾﮑﺎل

ھﻣراه ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑردن آﮔﺎھﯽ و ﺷﻧﺎﺧت از ﭘﯾراﻣوﻧش ،در ﺧود رﺷد

زﻧﺎن و ﻓرو ﻧﺷﺎﻧدن ﻣوج ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯾﮭﺎی آﻧﺎن را دارﻧد.

دھد.

ﺷود؛ ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣﯾﺎن رﻓرﻣﯾﺳت ﻧظﺎم ھﻣواره ﺑﺎ ﺷﻌﺎر

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤

ﺻﻔﺣﮫ ٦
ﺑرای ﭘر ﮐردن ﺷﮑﺎف ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﻣوﺟود ،ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی

اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن در اﯾن

ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ را ﺑﮫ ﻓردا ھﺎی دور ﻧﺳﭘﺎرد و ﺑﯽ ﻣﮭﺎﺑﺎ و ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ

دوره ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر

ﻋﺎﻣﻼن آن ﺑﺳﺗﯾزد .ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﻟﻐو ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮫ ای ﺗرﯾن ﻗواﻧﯾن

ﺑﺎ

و

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺎﻧون ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻣﺑﺎرزه ای اﺳت ﮐﮫ

ﻋﻣﻠﮑردھﺎﯾﺷﺎن

ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯾن ﮐﺷﯾدن ﭘرﭼم اﻗﺗدار و ﺛﺑﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﯾﺗواﻧد ارﮐﺎن

ﻋرﯾﺎن و رﺳوا ﺷد.

ﺗﺣﻠﯾل

ھﺎ

زﻧﺎن اﺻﻼح طﻠب ﻣدﻋﯽ ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط
زﻧدﮔﯽ زﻧﺎن اﻧد.
اﻣﺎ آﻧﺎن ھﻣواره اﻋﻼم ﮐرده اﻧد

ﺣﮑوﻣت را ﺑﮫ ﻟرزه در آورد .ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻣﮭﻣﻠﯽ اﺳت

ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن در

ﺑرای رھﺎ ﮐردن ﺧﺷم اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن و از اوﻟﯾن ﮔﺎﻣﮭﺎ ﺑرای ﭘﺎﯾﯾن

ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺧﯾر در

ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑدﻧﺑﺎل ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ھﺳﺗﻧد

ﮐﺷﯾدن ﻣردﺳﺎﻻران ﺣﺎﮐم از ارﯾﮑﮫ ﻗدرت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان

ﻣﻧطﻘﮫ و در ﺷﻣﺎل

ﮐﮫ درﭼﺎرﭼوب ﻧظﺎم ﻣوﺟود

وظﯾﻔﮫ ﻋﺎﺟل در دﺳﺗور ﮐﺎر زﻧﺎن در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ھﺎی

اﻓرﯾﻘﺎ ﺗﮑرار ﺗﺟرﺑﮫ

ﻗﺎﺑل اﺟرا ﺑﺎﺷد.

اﺳﻼﻣﯽ ﻗرار ﮔﯾرد.

ﺗﺎرﯾﺧﯽ زﻧﺎن اﯾران

ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران طﯽ ﺳﮫ دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ در ﺟﮭت ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﻧﯾﺎز ﮔﺎم

اﺳت .ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ

ﭼﻧﯾن ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﻗﺎﻋدﺗﺎ

ﺑرداﺷﺗﮫ و ﻓراز و ﻧﺷﯾﺑﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎری را ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت.

ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده

ﺗﺟرﺑﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن اﯾران در طول ﻣﺑﺎرزات ﺧود ﺑدﺳت آورده اﻧد ﺑﮫ

ھﺎ در اﯾن ﻣﻧﺎطق از

آﻧﺎن ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ ﺑرای رھﺎﯾﯽ از ﺳﺗم ﺑﺎ ھﯾﭻ ﮐدام از ﺟﻧﺎﺣﮭﺎی

ﻓردای

ﺳرﻧﮕوﻧﯽ

ﺣﺎﮐم در ﺣﮑوﻣت ﻣرد ﺳﺎﻻر ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﺗﺣد ﺷد .اﯾدﺋوﻟوژی ﺣﺎﮐم

دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎ ،ﺑﮫ اﻧﺣﺎء

در ﻣورد زﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺳط زﻧﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﯾﺎ ھم ﻓﮑراﻧﺷﺎن رﻧﮓ

در

و ﻟﻌﺎب داد ه و ﻓرﻣوﻟﮫ ﻣﯽ ﺷود ،اﺑزاری اﺳت ﺑرای ﺳرﮐوب زن.
ﺗﺟرﺑﮫ زﻧﺎن اﯾران ﮐﮫ در ﺷﮑل ﮔﯾری ﻗﯾﺎم  ٥٧ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا و در ﺻف
اول ﻣﺑﺎرزه ﺣﺿور داﺷﺗﻧد ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺳﺗم ﺑر زن و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ آن،
ﺑﺎ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧرﺳﯾد ﺑﻠﮑﮫ وارد ﻓﺎز ﺗﺎزه
ای ﺷد ﮐﮫ ﺗداوم و ﺗﮑﺎﻣل ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺑﺎرزه را طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده و ﻓﻌﺎل زﻧﺎن در ﺷورﺷﮭﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺳﺎل  ١٣٨٨زﻣﯾﻧﮫ دﯾﮕری ﺑود ﺑرای رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن.
ﻧﻘش زﻧﺎن اﺻﻼح طﻠب در ﻣﻧﺣرف ﮐردن و ﻓرو ﻧﺷﺎﻧدن ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل

ﻣﺧﺗﻠف

ﺳﻌﯽ

اﮔر ھم ﺻورت ﺑﮕﯾرد
ﻣﻧﺎﻓﻊ زﻧﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ
و اﻗﺷﺎر ﻣرﻓﮫ زﻧﺎن
را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧد.

ﺗﺛﺑﯾت ﻣوﻗﻌﯾت ﻓرو دﺳت زﻧﺎن دارﻧد .ﻣﺑﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣت زﻧﺎن اﯾران
در ﺳﮫ دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ در ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ،ﻣدرﺳﮫ و داﻧﺷﮕﺎه ،زﻧدان و
ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،ﺗﺟرﺑﮫ ﺧوﻧﺑﺎری اﺳت ﺑرای ھم
ﺳرﻧوﺷﺗﺎن زن در ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ .اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﮫ زﻧﺎن
اﯾران ﺑراﯾش ﺑﮭﺎی ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد ﺑدرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده زﻧﺎن در ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻗرار ﮔﯾرد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد
ﻣﺑﺎرزه ای ﻣﺷﺗرک و ﻣﺗﺣد را ﺑرای ﻟﻐو ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری و ھﻣﮫ
اﺷﮑﺎل دﯾﮕر ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در ﺳراﺳر ﻣﻧطﻘﮫ ﭘﯾش ﺑرﻧد.
ﻧواﻣﺑر■٢٠١١

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.

ﺻﻔﺣﮫ ٧

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤

"ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ!"
ﻓرﯾﺑﺎ اﻣﯾرﺧﯾزی :ﺧﺎﻧﻢ ﻟﯿﻼ ﭘﺮﻧﯿﺎن ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ در ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ ﺑﺮ زن ﮐﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ی اﺟﺘﻤﺎع و ﺧﺎﻧﮫ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ دو ﻋﺮﺻﮫ در ادﺑﯿﺎت ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ از دھﮫ  ٦٠ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﻮزه
ﻋﻤﻮﻣﯽ/ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ دو ﺣﻮزه را از ھﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد؟ و اﯾﻦ ﮐﮫ
ﭼﺮا ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﮭﺎی ﻟﯿﺒﺮال اﯾﻦ دو ﺣﻮزه را از ھﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ اﺻﻮﻻً اﯾﻦ ﺟﺪاﺳﺎزی ﭼﮫ ﭘﯿﺎﻣﺪی ﺑﺮای زﻧﺎن در ﺑﺮدارد؟
ﻟﯿﻼ ﭘﺮﻧﯿﺎن :ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﺆال ﺷﻤﺎ اﺑﺘﺪا

ﻧﻤﺎھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ روﺑﺮو ﺑﻮده و ھﺴﺖ

و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻘﺎی ﺣﻮزه ی ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ

ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻮﺷﺘﮫ ی ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻮﺷﯿﻦ

)ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ از ﮔﻔﺘﮫ

داری( ارﺗﺒﺎط دارد ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻔﻆ

اﺣﻤﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﮫ

ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻢ اﺣﻤﺪی در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻘﻞ

ﺳﺎﺧﺘﺎر راﺑﻄﮫ ی ﻗﺪرت و ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

ﭘﺮدازان ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﮭﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ و ﻟﯿﺒﺮال

ﻗﻮل(؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮد ﺑﺮ زن .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﻔﻆ

اﯾﺮان را در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ،از ﻧﻮﺷﺘﮫ ی

و ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ

و ﺑﻘﺎی رواﺑﻂ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه

اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد "ﺣﺠﺎب و ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﻣﺪاﺧﻠﮫ

"ﺗﺎرﯾﺨﺎ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی زﻧﺎن از ﺟﺪاﯾﯽ ﺣﻮزه

اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ از ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

دوﻟﺖ در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان"

ی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده

ﻣﺮدان ﻣﺤﺮوم و از ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻮزه

ﺑﯿﺎورم .اﯾﺸﺎن در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ

اﺳﺖ ".دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﻮزه ی ﻋﻤﻮﻣﯽ و

ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ" :ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﻨﺒﺶ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺪا
ﮐﺮدن اﯾﻦ دو ﺣﻮزه ﻋﻤﻼً دﺳﺖ ﻣﺮدان را

ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ

ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در ﭼﮭﺎر دھﮫ ی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮده

ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﻮزه

اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﻧﻈﺮی ﺣﺎد در اﯾﻦ

در اﻋﻤﺎل وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ رواﺑﻂ ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﮫ
ٍ
ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺬارد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ

ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن را

ﻣﻮرد رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﺧﺘﻼﻓﺎت

ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﮭﺎی رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻌﺎر

در ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ

ﻧﻈﺮی ﻋﻤﯿﻘﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ در ﺟﻨﺒﺶ

ﻣﻌﺮوف "ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ" را

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻤﮥ ﻗﻀﯿﮫ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ از دھﮫ ی  ٦٠وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً دو ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﮐﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ

ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ اﺣﻤﺪی و ھﻢ ﻓﮑﺮاﻧﺸﺎن از ﭘﺮداﺧﺘﻦ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺟﺪاﯾﯽ ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ و

اﺳﺖ .

ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﮫ ﺣﻮزه ی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .دوﻣﺎ :اﯾﻦ ﻧﻘﺪ

ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮫ ،ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﮭﺎی ﻟﯿﺒﺮال

ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺣﯿﺎت ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ طﻔﺮه ﻣﯿﺮوﻧﺪ

ﺑﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻣﺪرن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺳﻮی

اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﻮزه ی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﮫ

و ﺑﮫ طﻮر اراده ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﯾﻦ دو

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺎی دھﮫ  ٦٠و  ٧٠و

ﻣﺴﺄﻟﮫ ی ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط

ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎن ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ

اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ آزادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻓﺮاد

ﺣﻮزه را از ھﻢ ﺟﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
را ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺣﻮزه ی

وارد ﺷﺪ ،و در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﻓﻠﺴﻔﮫ »ﮐﻞ

ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و دﺧﺎﻟﺖ در اﯾﻦ

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ی ﺣﻮزه ی ﻋﻤﻮﻣﯽ و

ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ«ای ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ »ﺟﺎﻣﻌﮫ« را

ﺣﻮزه ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ آزادﯾﮭﺎی ﻓﺮدی

ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و

ﯾﮏ ﮐﻞ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻧﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺣﻮزه

اﺳﺖ.

و

ﺟﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ دو ﺣﻮزه از ھﻢ ،در ﻣﺎھﯿﺖ

ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﮫ ﭘﺎﯾﮫ

ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﮭﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی

اﻣﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺘﻢ ﮔﺮان در

ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در ﮐﺸﻮرھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ

ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﮭﺎی ﻟﯿﺒﺮال ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮاﻧﺪ

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دوﻟﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ

اﻣﺮوز اﺳﺖ .در ھﺮ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻮر آن
اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎھﮭﺎﯾﯽ ،ﻟﺰوﻣﺎ َ ھﻤﮥ

ﮐﮫ اﯾﻦ دو ﺣﻮزه را ﻧﻤﯿﺘﻮان از ھﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد

و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮﺟﮫ ﺳﺘﻢ ﮔﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدان

و ﻧﻤﯿﺸﻮد ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ و

ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﮫ ﺳﺘﻢ ﮔﺮی ﺧﻮد ﺑﺮ زﻧﺎن اداﻣﮫ

ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻓﮑﺮی در ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ را

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﮭﺎی

دھﻨﺪ .ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻢ :ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎ ﻣﺜﻞ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ".
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﺶ

رادﯾﮑﺎل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در ﺣﻮزه ی ﻋﻤﻮﻣﯽ
)ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری( ﮐﺎﻣﻼ ً واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﺎر

ﮐﺘﮏ زدن زﻧﺎن ،ﺗﺠﺎوزﺑﮫ زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ،ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ از

ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ ،روﺷﮭﺎ و دور

اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه ی ﺧﺼﻮﺻﯽ)ﺧﺎﻧﻮاده(

دﺧﺘﺮان و ده ھﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﯿﻂ

ﺑﻠﮑﮫ اوﻻ :ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی زﻧﺎن ﺑﮫ طﻮر

اﻣﺎ

ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﮭﺎی

رادﯾﮑﺎل

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤

ﺻﻔﺣﮫ ٨
ھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﻮزه ی

از ﺗﺌﻮرﯾﮭﺎ و ﺷﻌﺎرھﺎی اﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان

ﻓﺮﯾﺒﺎ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﺟﺪاﯾﯽ

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﺮ

ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ دﻧﺒﺎﻟﮫ روی ﮐﻨﯿﻢ.

ﺣﻮزه ی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺟﺎﻧﺐ

اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدان ﺑﮫ

ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﮫ زﻋﻢ ﺧﺎﻧﻢ اﺣﻤﺪی در ﺷﺮاﯾﻂ

ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﮭﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ و ﻟﯿﺒﺮال در اﯾﺮان

ﺳﺘﻤﮕﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده

ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﺌﻮرﯾﮭﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮد را از

طﺮح ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺴﺄﻟﮫ ی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ.

)ﺧﺼﻮﺻﯽ( اداﻣﮫ دھﻨﺪ.

دﺳﺖ داده اﺳﺖ و ﻣﺴﺄﻟﮫ ی "ﭘﯿﮕﯿﺮی

آﻧﮭﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ھﺮﭼﮫ ﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ اﯾﻦ دو ﺣﻮزه

ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺣﻮزه ی ﻋﻤﻮﻣﯽ/ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ" از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ

ﺗﺼﻮر را ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ دو ﺣﻮزه

ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .

در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﭘﯽ رﯾﺨﺘﮫ اﯾﻢ .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ

ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﮭﻠﻮ ﺑﮫ ﭘﮭﻠﻮ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ

ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﺎ ً اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ و ﯾﺎ

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﺎھﯿﺖ و اھﺪاف

طﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ اداﻣﮫ دھﻨﺪ؛ ﺗﺼﻮری ﮔﻤﺮاه

ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﺪا ﮐﺮدن

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ادﻋﺎی اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ را دارﻧﺪ را

ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی راﺑﻄﮫ

ﺣﻮزه ی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﺪ ،ﻧﻈﺮﺗﺎن را در ﻣﻮرد

ی ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد را ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﮫ

ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻈﺮی ﮐﺮده اﻧﺪ ،دﻧﺒﺎﻟﮫ روی

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﭙﺮﺳﻢ؟ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در دوره

ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﮭﺎی رادﯾﮑﺎل

ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ

ای ﮐﮫ ھﻤﮫ ی ﻧﯿﺮوھﺎ و ﺣﺘﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن

دوﮔﺎﻧﮕﯽ

ﺗﺌﻮری ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺣﻮزه ی

ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری

ﺧﺼﻮﺻﯽ/ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ از ﻣﺮدﺳﺎﻻر

ﺧﺼﻮﺻﯽ/ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ اﻧﻄﺒﺎق

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ

ﻣﺴﺄﻟﮫ ی

ی اﺳﺖ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎص

دارد ،ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ؟ و

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ.

ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﮫ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ زﻧﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ

ﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮏ ﺗﺌﻮری

ﻟﯿﻼ :ﻣﺴﺄﻟﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺤﺚ

ﺧﺎﻧﮫ دار ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﺰدی زﻧﺎن ،ﻧﻘﺶ

ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﮫ

ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﺷﺎﻋﮫ ی

ﻓﺮﻋﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﮫ آن اھﻤﯿﺘﯽ را ﮐﮫ

ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم ھﺎی ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ و

ﺧﻮاﺳﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ھﺎی

ﮐﺎر " ﻣﺮد ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﮫ" دارد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ

ﮐﺎذب ﺧﺎﻧﻢ اﺣﻤﺪی.

ﻣﺮدم از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ

دﻟﯿﻞ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺰد ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻣﺤﻞ

در واﻗﻊ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی در

داری ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد آرزوھﺎ

ﮐﺎر)ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .در

رد ﻧﻈﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﮭﺎی رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ )ﮐﮫ

ﻣﺪﺗﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ

ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ

ﺟﺪاﺳﺎزی ﺣﻮزه ی ﺧﺼﻮﺻﯽ/ﻋﻤﻮﻣﯽ را

ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ

ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ

ﻣﺮدم را از ﻓﮑﺮ رﯾﺸﮫ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﻧﻈﻢ ﮐﮭﻦ
و ﺑﻨﺎی دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت از طﺮﯾﻖ

ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ

ﻣﺴﺄﻟﮫ ی ﺳﺮﮐﻮب ﻋﺮﯾﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ

اﻧﻘﻼب دور ﺳﺎزﻧﺪ .ھﻤﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان )ﺣﻮزه

زﻧﺎن ﮐﮫ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن

اﺻﻼح طﻠﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﮫ

ﻋﻤﻮﻣﯽ( و زﻧﺎن )ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ( و

ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد( ،طﺮح ﯾﮏ

ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﻣﺒﺎرزات دوره ی اﺧﯿﺮ

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮدن از آن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ

ادﻋﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از

در اﯾﺮان ﺑﮫ آن دﺳﺖ زده اﻧﺪ .

ی اﺳﺘﺪﻻل دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ/ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺖ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ـ ﻋﻤﻠﯽ از ﻧﻈﺎم
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻤﺎﯾ ِ
ﻣﺮدﺳﺎﻻر ـ ﭘﺪرﺳﺎﻻر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ.

ﻣﺎ در ﺟﮭﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻋﻤﯿﻘﺎ ً ﺑﺎ

ﺳﺘﻤﮕﺮاﯾﺎﻧﮫ ﺑﯿﻦ ﺣﻮزه ی ﻋﻤﻮﻣﯽ و

ﺗﻤﺎﯾﺰات طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻗﻢ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﯿﻦ ﺣﻮزه ی

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯿﺂورد و از آن

ﺧﻮرده اﺳﺖ .در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﻮاع و

ﺧﺼﻮﺻﯽ/ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ھﺴﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺜﻼً ﺑﮫ زﻧﺎن اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب داده

اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﻢ
ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ

ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ

ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﻦ آزار در ﺣﻮزه ی ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺑﺪون ﺻﺤﺒﺖ درﻣﻮرد ﻣﺎھﯿﺖ طﺒﻘﺎﺗﯽ آن

ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﺣﻮزه ی

)ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺎوز ﻣﺮدان ﺑﮫ ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ،ﮐﺘﮏ

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﮫ

ﺧﺼﻮﺻﯽ/ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﮭﺎی دھﮫ ی

ﺧﻮردن از ﻣﺮدان و ...ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺳﺮو

ﮐﺪام طﺒﻘﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.

ھﻔﺘﺎد را ﮐﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰﮔﺬاری ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺣﻮزه

ﺻﺪا( و آزار در ﺣﻮزه ی ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺑﺎ

را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ

ھﯿﺎھﻮ و ﭘﺮ ﺳﺮ وﺻﺪا( ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب

ﮐﮫ ﻣﺮدان ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮ زﻧﺎن

ﮐﻨﻨﺪ! اﯾﻦ ﯾﮏ درک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ

ﺳﻠﻄﮫ دارﻧﺪ در ﺣﻮزه ی ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻢ ﺑﺮ

ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ

آﻧﮭﺎ ﻣﺴﻠﻂ اﻧﺪ ،را رد ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ

ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮ

اﯾﻦ

ﺑﺎور

ﺑﻮدﻧﺪ

ﮐﮫ

اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﯾﮏ راﺑﻄﮫ ی

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد را ﻣﯿﺒﺮد.

ﻧﯿﺰ

در

ﻣﻮرد

ﻣﺴﺄﻟﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﮫ طﺒﻘﮫ ای در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻧﻈﺎم
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اش ﺑﮫ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻤﺎﯾﺰات
طﺒﻘﺎﺗﯽ و رواﺑﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎری ،ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﮫ و
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد

ﺻﻔﺣﮫ ٩

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤
ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﻮ آن؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن از

اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن اﺟﺒﺎری

ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮑﺎن

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ارﺗﺠﺎﻋﯽ و

ﮐﺮد را ﻧﮫ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﮫ از ﯾﮏ ﻧﻈﺎم

ھﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺧﻮرد.

زن ﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی

ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ واﭘﺴﮕﺮا و زن ﺳﺘﯿﺰ ،ﺑﻠﮑﮫ

ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ و طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ

ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﯾﺰات طﺒﻘﺎﺗﯽ،

ﺣﺎﺻﻞ "ﮔﻨﺎھﮑﺎری" ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و

ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﮫ

ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮدﮔﯽ زﻧﺎن

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.

و ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﯾﮑﯽ

ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻧﮫ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از آن.

ﻓﺮﯾﺒﺎ :اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻣﯿﺨﻮاھﻢ از ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد

ﻧﻈﺮات ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻤﯿﻨﯽ و دار و

اﻣﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ را روﺷﻦ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻮر

دوران اﻧﻘﻼب  ٥٧و ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ از آن ﺳﺆال

دﺳﺘﮭﺎش ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر آﺷﮑﺎر ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ

زﻧﺎن اﺻﻼح طﻠﺐ و رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ﮐﮫ در

ﮐﻨﻢ ،دوراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ آن در

ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن را در طﯽ

ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ

ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﮫ ی زﻧﺎن ،اﻣﺮوزه ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ

ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از

از ﻣﻘﻮﻟﮫ ی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻧﮭﺎ در

اﻋﺘﺒﺎری ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ادﻋﺎھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ

"اﺻﻼﺣﺎت " ﺷﺎه و ﺣﻖ رأی زﻧﺎن ﺑﯿﺎن

ﮐﻠﯿﺎت طﺮح ﮐﻤﭙﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ را ﭘﯿﺶ

رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﺳﺖ و ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ

ﮐﺮد و ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﻈﺮات ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺖ زن

ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ "ﻣﺴﺄﻟﮫ ی زﻧﺎن ﺑﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم

رﻧﺠﺶ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ً اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ در ﺧﻠﻖ آن دوره ﻧﻘﺶ

ﺳﺘﯿﺰاﻧﮫ و ﭘﻮﺳﯿﺪه ی ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﺪ .از طﺮف دﯾﮕﺮ

از ﻣﺴﺄﻟﮫ ی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺮ داد و ﺧﻮاھﺎن

داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﻘﺪر ﻣﻮﺿﻊ و

ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا ﻣﺜﻞ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ

ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺄﻟﮫ

و ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .وﯾﮋه ﮔﯽ ھﺮ دو دﺳﺘﮫ در

ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﮭﺎی

ی زﻧﺎن و ﺣﺠﺎب در آن دوران در ﺷﮑﻞ

ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﮫ زﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ

رادﯾﮑﺎل و ھﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻗﺮار

ﮔﯿﺮی ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﯿﺮوزی ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم

ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ زﻧﺎن را ﺑﮫ

داﺷﺖ .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺄﻟﮫ ی

ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد اوﺿﺎع

ﺑﺎورھﺎ ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮭﺎ ،ﺳﻨﻦ و ﻋﺎدات ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران

ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد

آن دوره ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن و

اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ.

ﮐﮫ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم ﺑﮫ طﻮر ﻓﺮدی ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ

ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﯿﺮوھﺎی

ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﮫ

ﺑﺎورھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ

ﻣﺬھﺒﯽ ای ﻣﺜﻞ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ

درﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد،

اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ از
دﺧﺎﻟﺖ ھﺮ اﺻﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺒﺮا ﺑﺎﺷﺪ و

ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﻮرد زن

ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺣﺴﯿﻨﯿﮫ ارﺷﺎد اﯾﺮاد ﮐﺮدﻧﺪ و

دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ

ﻟﯿﻼ :ﻣﯿﺨﻮاھﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﺳﺆال ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد

ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻟﮕﻮی ﻓﺎطﻤﮫ دﺧﺘﺮ

را طﺒﻖ ﺑﺎورھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ اداره ﮐﻨﺪ .اﺻﻞ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ و زﻧﺎن در دوره ی ﻗﺒﻞ از

ﻣﺤﻤﺪ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ .وی در

ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ ،ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺣﯿﺎت

اﻧﻘﻼب  ٥٧ﭘﺎﺳﺦ دھﻢ .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن
ﻣﺨﺘﺼﺮاً ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﯽ ﭘﺮدازم ﮐﮫ ادﻏﺎم ھﺮ

ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﮭﺎﯾﺶ در ﻣﻮرد ﻓﺎطﻤﮫ
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ" :در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻨﺠﻤﻠﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ی آزادی و

ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺮان در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری

ﺷﺮق زﻣﯿﻦ و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮان از

ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی-

ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺑﺤﺮان و ﻓﺮورﯾﺨﺘﮕﯽ

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮف زد ،از ﻣﺴﺄﻟﮫ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﺷﮑﺎر در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده

زن ﻧﺎم ﺑﺮد ،وﻟﯽ ﺿﺪﯾﺖ آﺷﮑﺎر دﯾﻦ ﺑﺎ

زﻧﺎن ﺷﺪ .در ﺷﮭﺮھﺎ ،زﻧﺎن در ﺷﻤﺎر

اﺳﺖ و ﺗﯿﭗ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم روﺷﻨﻔﮑﺮ زن و

آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن را ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﮐﺮد.

ﻓﺰاﯾﻨﺪھﺎی درﮔﯿﺮ ﮐﺎر ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﮫ

ﻣﺮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻣﺘﺠﺪد ﺑﮫ وﺟﻮد

ﻣﺴﺌﻠﮫ ای را ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ و ﺻﺮﯾﺢ ﮔﻔﺖ

ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮏ ﻗﺸﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ی ﻣﺪرن ﺑﮫ

آورده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺳﻨﺘﯽ در

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای آزادی و

وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از آن را زﻧﺎن

ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ...ﺳﺨﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎ ،ﺑﺎ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪادﻧﺪ .آداب و ﺳﻨﺘﯽ ﮐﮫ زن را

ﻟﺒﺎس ﻣﺮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﮑﺮ و زﻧﺪﮔﯽ او ،زن

ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ زن ﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﮭﻮری

ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﮑﺮد ـ ﯾﻌﻨﯽ

ﻧﯿﺰ ﺟﺒﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ

اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ ﻗﻄﻌﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ

ﺳﻠﻄﮫ ی ﭘﺪرﺳﺎﻻری  -زﯾﺮ ﺿﺮب ﻗﺮار

در ﻗﺎﻟﺐ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ".

ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﻠﮫ! ﻧﻤﯿﺸﻮد از

ﮔﺮﻓﺖ .ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ،در رﻓﺘﺎر و

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﯾﮏ طﺮف ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮف زد وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺎھﯿﺖ

اﻧﺘﻈﺎرات زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮭﻤﯽ

ﺻﺤﺒﺖ ھﺎﯾﺶ در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص

ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری و ﺑﺮدﮔﯽ زﻧﺎن ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ی

در ﺑﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ

و ﯾﺎ ﻣﺴﺄﻟﮫ ی ﺣﺠﺎب را ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری

ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﮫ و

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ

ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻧﺪارد ".ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان داد ﺳﺨﻦ

دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ھﻤﮫ ی ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤

ﺻﻔﺣﮫ ١٠
و در ﻣﻮرد اﺳﻼم ـ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺄﻟﮫ

ھﻤﮫ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ در دوران رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﮫ

آﻧﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﮫ

ذھﻦ

دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻔﻘﺎن و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری درﺳﺖ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی

اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ رخ داد ﻣﺴﺄﻟﮫ ی
زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺣﻞ ﺧﻮاھﺪ

واﻗﻊ ﺷﻮد و از طﺮف دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ

ﭼﭗ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺷﺪ .اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻓﺮدای اﻧﻘﻼب

ﻋﻠﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر

ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .در ﺻﻔﻮف اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎری

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ

ﻋﯿﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد را ﻧﻔﯽ

از زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ

ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﻟﻐﻮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .زﻧﺎن

ﮐﻨﺪ ،دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ زن را ﻣﻮرد

ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را ﺻﺮف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای

در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺴﺎوی

اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد .اﻣﺎ در واﻗﻊ ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺎ

ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه و ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﺎﻣﻌﮫ ی

ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ و

ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺎطﻤﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی زن
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎﻣﻼ ً ﺳﻨﺘﯽ

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎرﯾﺸﺎن در اﯾﻦ

اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮭﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ زﻧﺎن در ﺷﻮروی و

راه ﺟﺎﻧﺸﺎن را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﻧﮕﺮش

ﭼﯿﻦ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ آن

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ زن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻤﺎم

ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ

دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﮫ ﻗﻮل ﻟﻨﯿﻦ اول ﮐﺎر

ﺗﻼﺷﺶ را ﮐﺮد ﮐﮫ زﻧﺎن اﯾﺮان را ﺑﮫ ﺑﻨﯿﺎن

در آن دوره در ﻣﻮرد آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی

اﺳﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی واﻗﻌﯽ

ھﺎی اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.

زﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ آن را ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﭘﯿﺮوزی

ﻣﺒﺎرزات ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﻣﯽ طﻠﺒﺪ.

ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻢ

اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ را روﺷﻦ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ

ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ

اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ آزادی و

اﻧﻘﻼب  ٥٧و ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی از آن ﺷﮑﺴﺖ،

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ،

ﺑﺮاﺑﺮی ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﮭﻨﮫ و

ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ طﻮر وﯾﮋه

اﻧﺪﯾﺸﮫ ی وی در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎ ً

ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ

ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در

ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﺣﻞ رﯾﺸﮫ

ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮫ ﻣﺴﺄﻟﮫ ی زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و

و ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ زن روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﻣﺘﺠﺪد

ای ﻣﺴﺄﻟﮫ ی زﻧﺎن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ

ـ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ

ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی

ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ـ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﻮل ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ "اﻣﮑﺎن

ﺑﺮاﺑﺮی واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،زﻣﺎﻧﯽ

ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﮐﮫ از

ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﺒﻮد" ،در ﺗﻀﺎد

ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯿﺂﯾﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب رﯾﺸﮫ ای

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﺎ اﺣﺰاب ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﺮده

ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ "اﺳﺘﺪﻻل" ﻣﯽ آورد و ﺑﮫ

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻧﻘﺪ اﻧﺤﺮاﻓﺎت دﯾﺪﮔﺎه اﺣﺰاب

اﯾﻦ زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﺎم "ﻣﺎﻧﮑﻦ ھﺎی ﮔﭽﯽ ﭘﺸﺖِ
وﯾﺘﺮﯾﻦ" ﺣﻤﻠﮫ ور ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ

ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﮫ زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ

اﻣﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی ارﺗﻘﺎی درک و

ھﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ زﻧﺎن اﻟﮕﻮی زن روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯿﮫ راﻧﺪن

ﻧﮕﺮش ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﮫ

و اﯾﻠﯿﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﻢ

زﻧﺎن ،ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی زﻧﺎن،اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی

ی زﻧﺎن ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ و ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ

ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ﻗﺮار

ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن و ﺧﻼﺻﮫ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ ی ﺑﮫ

اﻧﺘﻘﺎدات واروﻧﮫ ،ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ و ﺧﺼﻤﺎﻧﮫ

داﺷﺖ ،ﻗﺮار ﻣﯿﺪاد و ﻣﯿﮕﻔﺖ" :اﯾﻦ زﻧﺎن

ﻣﺴﺄﻟﮫ زﻧﺎن در ﮐﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ

ﭘﻨﺠﮫ ھﺎﯾﺸﺎن در ﻣﺰرﻋﮫ ﺧﺎک ﻣﯿﻔﺸﺎﻧﺪ ،در

در ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در دوران

ﺧﺎﻧﮫ طﻔﻠﺶ را ﻧﺎز ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺧﻮاﺑﮕﺎ ِه ﺷﻮی
ﺧﺴﺘﮭﺎش را ﻣﯿﻨﻮازد و در ﺑﺎزار ،زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ

اﻧﻘﻼب  ٥٧ﺑﮫ ﻣﺴﺄﻟﮫ رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻧﮑﺘﮫ ای

ﻧﺪارد .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ھﺮ ﻣﻮﺿﻊ
ﮔﯿﺮی ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮏ طﺒﻘﮫ

ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

ی ﺧﺎص ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻮﺿﻊ

ﻣﻌﺠﺰه ی رﻧﮓ و ﻧﻘﺶ را ﻣﯿﺂﻓﺮﯾﻨﺪ ".ﺑﯽ

رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﻟﻨﯿﻦ

ﮔﯿﺮی دﺷﻤﻨﺎﻧﮫ ی ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی در ﻣﻮرد

ﺟﮭﺖ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی

اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ را ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕﺬاﺷﺖ .او ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﮭﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﺑﺨﺶ

ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای

ﺑﺪون ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺴﺄﻟﮫ ی زﻧﺎن ﺣﻞ

ﻋﻤﺪھﺎی از ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی اﯾﺸﺎن را در ﺑﺮ

ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ زﻧﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن،

ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ "ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن،

ﻣﯿﮕﯿﺮد ـ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ

آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ "ﻣﺎﻧﮑﻦ ھﺎی ﮔﭽﯽ" ﺗﺸﺒﯿﮫ و

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ھﻢ در ﮐﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ".ﺑﮫ

ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن و ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ

ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه

طﻮر ﮔﺬرا ﺑﮫ اﯾﻦ ھﻢ اﺷﺎرھﺎی ﺑﮑﻨﻢ ﮐﮫ

را ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺟﻤﮭﻮری

ﺑﯿﺶ از  ٣٢ﺳﺎﻟﮫ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﺎب

ﯾﮏ اﺷﮑﺎل دﯾﺪﮔﺎه ی ھﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺟﻨﺒﺶ

اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و در ﭘﯽ آن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ

اﺟﺒﺎری را ﺗﺤﺖ ﻧﺎم "ﻣﺎﻧﮑﻨﮭﺎی اﯾﺮاﻧﯽ"

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ درک درﺳﺖ از

ﻧﻈﺎم را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزﻧﺪ  -در واﻗﻌﯿﺖ ﻧﮫ

ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ.

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد.

ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﮫ زﻧﺎن طﺒﻘﺎت ﻣﺮﻓﮫ و

زﻧﺎن

ـ

ﺳﺆاﻻت

زﯾﺎدی

در

ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﺷﺎن ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺆﺛﺮ

ﺻﻔﺣﮫ ١١

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤
زﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ در ﮐﻞ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ

ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری زدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از

زﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ

طﺒﻘﺎت ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

زﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺷﻮرش  ٥روزه ی

ﻣﺒﺎرزات

زﻧﺎن

ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ھﻤﻮاره از ﺟﺎﻧﺐ زﻧﺎن

ﺗﮭﺮان از ﺗﺸﮑﻼت زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ )ﺗﺸﮑﻼﺗﯽ

رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ و اﺻﻼح طﻠﺐ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد

رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ و ﻟﯿﺒﺮال طﺮح ﻣﯿﺸﻮد ،ﺗﺤﺮﯾﻒ

ﮐﮫ زﻧﺎن ﭼﭗ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران

و آﻧﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ را دﺳﺖ ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ

ﺗﺎرﯾﺦ و واروﻧﮫ ﮐﺮدن آن اﺳﺖ .ﺑﮫ طﻮر

آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز( و

ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻈﺎھﺮات رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد در "٢٢

ﻣﺜﺎل ﺧﺎﻧﻢ اﺣﻤﺪی ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :زﻧﺎن ﭘﺲ از

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ی زﻧﺎن ﭼﭗ در

ﺧﺮداد" را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان " آﻏﺎز" ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن

اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﺣﺠﺎب "ﯾﮑﯽ دو اﻋﺘﺮاض را

آن راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ

اﯾﺮان ﺟﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

در ﺳﺎل  ٥٧ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧﺪ" اﯾﻦ ﺧﻼف

دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻌﺎر"ﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﺗﺎ

اداﻣﮫ دارد...

آﻧﭽﮫ ﺑﮫ واﻗﻊ ﭘﺲ از اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﺣﺠﺎب

ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ" ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ

در ﺟﺎﻣﻌﮫ رخ داده اﺳﺖ ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .زﻧﺎن در

راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ زﻧﺎن ﺑﻮد ﺑﮫ

ﺗﮭﺮان  ٥روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺮﻣﺎن

ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻤﯿﻨﯽ و

ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری دﺳﺖ ﺑﮫ راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ زدﻧﺪ و

رژﯾﻤﺶ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﻘﯿﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﯾﺮان را ﺑﮫ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻣﺎﻧﺪه و
ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎ ً ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ

ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ

رژﯾﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ و دار و دﺳﺘﮫ اش را وادار ﺑﮫ

اﯾﻦ ﺗﮭﺎﺟﻢ زن ﺳﺘﯿﺰ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ی

ﺑﮫ ﻧﺎم زﻧﺎن ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن – ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﻧﻈﺮات

ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﮭﺮان زﻧﺎن

ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪل ﻧﮑﺮد.

ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ/ﻟﯿﻼ ﭘﺮﻧﯿﺎن

در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ

در اﯾﻦ ﺟﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ

ﻓﺎطﻤﮫ ،ﻓﺎطﻤﮫ اﺳﺖ/ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ■

دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات و اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ

ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه ی ﮔﺴﺘﺮده و وﺳﯿﻊ  ٥روزه ی

زﻧﺎن

اﯾﺮان

ﺗﻮﺳﻂ

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﻣﺪاﺧﻠﮫ دوﻟﺖ در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺷﮭﺮوﻧﺪان/ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﮑﻦ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺮﻗﻊ ﭘﻮﺷﺎن اﺳﻼﻣﯽ/

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤

ﺻﻔﺣﮫ ١٢

ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ
اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای رهﺎﯾﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ!
آﻧﺎهﯿﺘﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ
ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺑﺎ ﻓرار ﯾﺎ دﺳﺗﮕﯾری و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﯾﺎ

در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ھﺷﺗﺻد ﻣﯾﻠﯾون زن در ﮐﺷورھﺎی

ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ھﺎی ﻣﺎدام اﻟﻌﻣر و دﯾﮑﺗﺎﺗور ﺑﮫ

اﺳﻼﻣﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺑﺧش اﻋظم اﯾن زﻧﺎن زﯾر ﺳﻠطﮫ آﻣوزه ھﺎ

ﺛﻣرﻧﺷﺳت .اﻣﺎ ﮐودﮐﯽ ﻣرده ﺑدﻧﯾﺎ آﻣد ﮐﮫ ﭘﺎﯾﯾز ﻏم اﻧﮕﯾزی را ﺑرای

و ارزﺷﮭﺎی اﺧﻼﻗﯽ دﯾﻧﯽ ﺑﺳر ﻣﯾﺑرﻧد ،ﺑﻘدرت رﺳﯾدن ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن

زﻧﺎن ھﺷدار ﻣﯾدھد.

ﺑﯾش از ھر ﮐس زﻧﺎن را ﻣورد آﻣﺎج ﻗرار ﻣﯾدھد .ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑرای

ﻣﺻطﻔﯽ ﻋﺑداﻟﺟﻠﯾل رھﺑر ﺷورای اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺑوه ﺟﻣﻌﯾت

ﻣﺎ زﻧﺎن اﻣری ﺣﯾﺎﺗﯽ و ﺟدی اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮐرد و ﻧﻘش ﻣذھب را در

ﺳﻔرا ،ﻓرﺳﺗﺎدﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ﺧﺑرﮔذارﯾﮭﺎ در ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت

ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن ﻣورد ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻗرار دھﯾم و ﺑﮫ اﻓﺷﺎی ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم

آزادی ﻟﯾﺑﯽ اﻋﻼم ﮐرد از اﯾن ﭘس "ﻗواﻧﯾن ﮐﺷور ﺑر اﺳﺎس ﺷرﯾﻌت و

ھﺎی ﺳرﮐوب ﻣذھﺑﯽ و اﻓﮑﺎر و اﯾدﺋوﻟوژی ھﺎی ﭘوﺳﯾده و ﺧرﻓت

دﺳﺗورات ﻗرآﻧﯽ ﺗﻧظﯾم ﺧواھد ﺷد و ﻗﺎﻧون ﺗﮏ ھﻣﺳری ﻟﻐو و ﻗﺎﻧون

ﮐﻧﻧده ﺑﭘردازﯾم .و آﻧرا دﺳﺗﻣﺎﯾﮫ ﭘرش ﺑزرگ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن

ﭼﻧد ھﻣﺳری ﺟﺎﯾﮕزﯾن آن ﺧواھد ﺷد" .اﻟﺑﺗﮫ اﻋﻼم اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ از

ﺟﮭﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﺳﺎزﯾم .ﻣن در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺳﻌﯽ ﺧواھم ﮐرد از زاوﯾﮫ

ﺟﺎﻧب ﻋﺑداﻟﺟﻠﯾل ﺑرای ﻣﺎ زﻧﺎن ﮐﮫ اﺧﺑﺎر ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ را

اﯾدﺋوﻟوژی ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﭘدﯾده ﻣذھب را ﻣورد ﺑررﺳﯽ

دﻧﺑﺎل ﻣﯾﮑردﯾم دور از اﻧﺗظﺎر ﻧﺑود .زﯾرا ﻣﺎ دﯾده ﺑودﯾم ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی

ﻗرار دھم.

اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺻر ﺑﮫ ﺗظﺎھرات ھﺷت ﻣﺎرس زﻧﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و

طﺑق ﺗﻌرﯾف ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ اﯾدﺋوﻟوژی ،ﻓرھﻧﮓ ،اﯾده ھﺎ و ﺳﻧن ھﻣﮫ

ﺑﺎ ﺧﺷم و ﻧﻔرت زﻧﺎن را ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار داده ،ﺧواھﺎن

روﺑﻧﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ در ﺧدﻣت زﯾرﺑﻧﺎی

ﺑرﮔﺷت آﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻋدم دﺧﺎﻟت زﻧﺎن در اﻣور ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور

اﻗﺗﺻﺎدی ھﺳﺗﻧد .اﮔر ھر ﺗﻔﮑر و اﯾده ای در دوره ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون

ﺑودﻧد) .(١ﻣﺎ دﯾده ﺑودﯾم ﻋﻠﯾرﻏم ﺷرﮐت ﻓﻌﺎل زﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزه در

ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳطﺢ رﺷد ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟد در آن ﻣﻘطﻊ

ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺗظﺎھراﺗﮭﺎ ،ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و ﺣﻘوق آﻧﺎن ﻣطرح ﻧﯾﺳت.

اﺳت در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟد ﺑﮫ ﺣد ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾزی رﺷد

ﺑرای ﻣﺎ زﻧﺎن اﯾران ﮐﮫ ﺑﯾش از ﺳﮫ دھﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت دﯾن در دوﻟت را

ﮐرده اﻧد و ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻣﺎﮐروﺳﺎﻓت ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ اﻧﺳﺎن داده

ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﯾم و ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﻋﯾﻧﯽ و ﻣﻠﻣوس از ﺣﺿور ﻣذھب در

ﺗﺎ ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣرزھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ طﺑﯾﻌت را درﻧوردد ﭼرا ﻣذھب

ﺣﺎﮐﻣﯾت دارﯾم و ﻋوارض و ﻋواﻗب آن را ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﭘرداﺧت ﺑﮭﺎﯾﯽ

ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑرده داری و ﻓﺋوداﻟﯾﺳم اﺳت در ﺣﺎل رﺷد

ﺳﻧﮕﯾن ﭘرداﺧﺗﮫ اﯾم ،ﺳوال ﺑزرﮔﯽ ﺑوﺟود آورده ﮐﮫ ﭼرا؟ ﭼرا

ﻣﯾﺑﺎﺷد؟ ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳواﻻت و ﺷﻧﺎﺧت ﮐﺎرﮐرد ﻣذھب در

ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯾش از ﺳﮫ دھﮫ اذﯾت و آزار زﻧﺎن,

دوره ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺎﯾد دﯾد ﮐﮫ ﻣذھب ﺗﺣت ﭼﮫ ﺷراﯾط ﺗﺎرﯾﺧﯽ

ﺳﻧﮕﺳﺎر و ﺣد و زﻧدان و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺑرای اﺟرا و ﭘﯾﺎده ﮐردن ﻗواﻧﯾن

ﺑوﺟود آﻣد و ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﭼﮫ ﻧﯾﺎز و ﺿرورﺗﯽ ﺑود .و در دوره ﮐﻧوﻧﯽ

ﺿد زن اﺳﻼﻣﯽ در اﯾران درس آﻣوزﻧده ای ﺑرای ﻣردم ﻣﻧطﻘﮫ در

ﭼرا ﻣذھب رﺷد ﮐرده و ﺧود را ﺑﻌﻧوان آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺑرای ﺗوده ھﺎی

ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن در ﺑر ﻧداﺷت و ﻣﺎ ﺷﺎھد رﺷد ﮔراﯾﺷﺎت ﻣذھﺑﯽ در

ﺑﭘﺎﺧﺎﺳﺗﮫ ﻣطرح ﻣﯾﮑﻧد.

ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾر ﻣردم ﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ ھﺳﺗﯾم .در ﺗوﻧس ،ﺳورﯾﮫ ،ﻟﯾﺑﯽ،

ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻧﺷﺎ ﻣذھب

ﻣﺑﺎرزات ﺿد رژﯾم و ﺿد اﺳﺗﺑدادی ﻣردم ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺎ ﺷﺎھد

در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری ،اﻧﺳﺎن اوﻟﯾﮫ ﺑﺎ ﺗﻔﮑر و داﻧش ﮐم آن زﻣﺎن در

ﻣﺻر اﺳﻼﻣﮕراﯾﺎن ﻧﻘش ﺑرﺟﺳﺗﮫ ای در ﺳﻣت و ﺳو دادن ﺑﮫ
ﺗﮑرار ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺎه و دردﻧﺎک اﯾران در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ھﺳﺗﯾم .ﭼرا؟ ﺑﺎ

ﻣﻘﺎﺑل ﺣوادث طﺑﯾﻌﯽ ھم ﭼون ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،ﺑﺎران ،ﺑﺎد ،رﻋد و ﺑرق،

وﺟودی ﮐﮫ ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت از ﺷﻌﺎرھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﺎت رھﺎﯾﯽ

آﺗﺷﻔﺷﺎن ،ﺳﯾل و زﻟزﻟﮫ ﺧود را ﻋﺎﺟز و ﺣﻘﯾر اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑرد و

ﺑﺧش و دﻣﮑراﺗﯾﮏ در دوﯾﺳت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑوده اﺳت ،ﺑﺎ رو آﻣدن

ﺷﮕﻔﺗﯽ او را اﯾن ﺣوادث ﺑر ﻣﯽ اﻧﮕﯾﺧت .ﻧﺎﺗواﻧﯽ اﻧﺳﺎن در درک

آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﺑر ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻣردﻣﯽ ﺷﺎھد ﺧواﺳت ﺑﺎزﮔﺷت دﯾن

ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺻﺎﺋب طﺑﯾﻌﯽ زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز اوﻟﯾﮫ رش اﻋﺗﻘﺎدات ﻣﺎورای

در ﺣﮑوﻣت از ﺟﺎﻧب ﻧﯾروھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔرای اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ

طﺑﯾﻌت در ذھن اﻧﺳﺎن اوﻟﯾﮫ ﺷد .اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻛﮫ در ﯾك ﺟﺎﺋﯽ

ﻋﻘﺑﮕرد و ھﺷدار ﺟدی ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺟﮭﺎن ﺑﺧﺻوص زﻧﺎن اﺳت.

ﻣوﺟودات و ﺑﻌدھﺎ ﻣوﺟود واﺣدی وﺟود دارد ﻛﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز و ھﻣﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ١٣

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤
ﻛس را ﺗﺣت ﻧظﺎرت و ﻛﻧﺗرل ﺧود دارد .ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ ﻣرور اﺷﻛﺎل

ﺗوﺟﯾﮫ ﺳﺗم داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣذھب ﻣﺛل ﻣﻼطﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎی

اﯾدﺋوﻟوژﯾك ﻣدوﻧﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان دﯾن ﺷﮑل ﮔرﻓت .ﻋﺟز و ﻧﺎداﻧﯽ

ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺣﮑوﻣﺗﯽ را ﺑﮭم ﻣﯽ ﭼﺳﺑﺎﻧد و ﺑﮫ آن اﻧﺳﺟﺎم ﻣﯽ ﺑﺧﺷد.

اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی آن دوره در ﺗوﺿﯾﺢ وﻗﺎﯾﻊ طﺑﯾﻌﯽ در آﺛﺎر ﻣدون ﻣذھﺑﯽ

ﺑﻘول آﻟﺗوﺳر ﻣذھب ھﻣواره در ﮐﺎر روﻏن ﮐﺎری ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی

ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﻧﻌﮑس اﺳت .ﮐﺗب ﻣذھﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗورات ،اﻧﺟﯾل و ﻗرآن درک

طﺑﻘﺎﺗﯾﺳت ﺗﺎ از زﻧﮕزدﮔﯽ آن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد .ﻣذھب ھﻣواره ﻧﻘش

ﻧﺎزل و ﻏﻠط ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾن ﮐﺗب را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﮐﺗب ﻣذھﺑﯽ

اﻓﯾون را ﺑرای ﺗوده ھﺎ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣردم ﺑرای ﻣرھم ﮔذاﺷﺗن ﺑر

ﭘﯾداﯾش زﻣﯾن و ﻣوﺟودات آن را ﮐﺎر ﺧدا ﻣﯽ داﻧﻧد .ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺧدا

دردھﺎی ﺧود در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﻼﯾﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺗل ﻋﺎﻣﮭﺎ و ﺟﻧﮕﮭﺎ ﯾﺎ

در ﻋرض ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﯾﺎ ﭼﻧد روز آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ اﻣروز ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ

ﻓﻘر و ﺑﯾﮑﺎری و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻼﯾﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻧد زﻟزﻟﮫ و ﺳﯾل ﺑﮫ ﻣذھب

ﺑﯾﻧﯾم "ﺧﻠق" ﮐرد .اﻣﺎ ﻋﻠم ﻏﻠط ﺑودن اﯾن اراﺟﯾف را ﺛﺎﺑت ﮐرده

ﭘﻧﺎه ﻣﯾﺑرﻧد .ﻣذھب ﻋﺎﻣل ﺧرﻓت ﮐﻧﻧده ﺑرای ﻣردم اﺳت .ﻣذھب ﺳﺗم

اﺳت .دﯾن ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻣوﺟودات و ﻧﯾروھﺎﺋﯽ در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ

را ﺗوﺟﯾﮫ ﮐرده و ﺳﺗﻣدﯾده را ﺗﺣﻣﯾق ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣذھب ﻣﺎﻧﻧد ﺗرﯾﺎک و

ﺑﺷر ھرﮔز ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ درك و ﻓﮭم آﻧﮭﺎ دﺳت ﭘﯾدا ﻛﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﺷر

ھروﯾﯾن ﻓرد ﻣﻌﺗﺎد را ﻧﻌﺷﮫ ﮐرده و در ﺧود ﻓرو ﻣﯾﺑرد وﻟﯽ

ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﺧود را ﺗﺎﺑﻊ اﯾن ﻧﯾروی ﻣﺎوراءاﻟطﺑﯾﻌﮫ ﻛﻧد .در ادﯾﺎن

ﺑرﻋﮑس ،ﺗﺋورﯾﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺎورھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﻣردم را ﻣﺗزﻟزل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

ﯾﻛﺗﺎﭘرﺳت اﯾن ﻧﯾروی ﻣﺎوراء اﻟطﺑﯾﻌﮫ ،ﺧداﺳت .دﯾن ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد

و آﻧﮭﺎ را ﺑطور ﺟدی ﺑﮫ ﻓﮑر ﮐردن ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗﺋوری ﻋﻠﻣﯽ

ﻛﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه ﻛﺎﻣل ﺷدن اﻧﺳﺎن آﻧﺳت ﻛﮫ دﺳﺗورات ﺧدا را اﺟرا ﻛﻧد.

ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﺗﯾﮏ ذھن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺗﯾز و ﻓﻌﺎل ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ

دﺳﺗورات اﯾن ﻧﯾروی ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻧﯽ و دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ "آﺳﻣﺎﻧﯽ" از

ﺟرات و اﻣﯾد ﻣﯽ دھد ﮐﮫ رﯾﺷﮫ دردھﺎﯾﺷﺎن را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﺑﺎ آن

طرﯾق واﺳطﮫ ھﺎی زﻣﯾﻧﯽ ﻛﮫ رھﺑران ﻣذھﺑﯽ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد

ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﻧد و آن را در اﺧﺗﯾﺎر ﺧود در آورﻧد .ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ

ﺻﺎدر ﻣﯾﺷود .اﻧﺳﺎن اوﻟﯾﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺻﺎﺋب طﺑﯾﻌﯽ را ﺑﮫ ﺧﺷم ﺧداﯾﺎن

ھﻣواره ﺑرای دوﻟﺗﮭﺎ و ﻗدرﺗﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑوده اﺳت؛ زﯾرا

ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺳﺎن ﺗﻔﺳﯾر ﮐرده و ﺑرای ﻧﺟﺎت از ﺑﻼﯾﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ درﮔﺎه

ھر ﮔﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﻠم ﺑﺟﻠو ﺑر ﻣﯽ دارد ﺿرﺑﮫ ای ﺳﺧت ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎدات

ﺧداﯾﺎن زاﻧو زده و ﺑﺎ ورد و دﻋﺎ و اﺳﺗﻐﺎﺛﮫ طﻠب ﺑﺧﺷش ﻣﯾﮑردﻧد.

ﻣذھﺑﯽ ﻣردم وارد ﻣﯾﺷود .رژﯾم ھﺎی ﻣﺳﺗﺑد و ﻣرﺗﺟﻊ ،دﺷﻣن ذھن

ﺧداﯾﺎن در اﯾن دوره ﺑﺳﯾﺎر ﺑودﻧد ،ﺧدای ﺑﺎران ،ﺧدای زﻟزﻟﮫ ...،ﺑﺎ

ﮐﻧﺟﮑﺎو و ﭘرﺳﺷﮕرﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﺑﻌﯾت و ﺑﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺧواھﻧد .ﺑرای ھﻣﯾن

ﮔﺳﺗرش ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻋﻠم از ﺗﻌداد ﺧداﯾﺎن ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺷد .در دوره ﺑرده

وﻗﺗﯽ زﻟزﻟﮫ ﻣﯽ آﯾد ﻣردم را ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن و ﮔرﯾﮫ ﮐردن ﺑﮫ درﮔﺎه

داری و ﻓﺋوداﻟﯽ ﻣﺎ ﺷﺎھد رﺷد ﻣذاھب ﺗﮏ ﺧداﯾﯽ ھﺳﺗﯾم .اﯾن ﻣذاھب

ﺧدای ﻧﺎﻣوﺟود ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .زﯾرا اﺳﺗﻐﺎﺛﮫ و اﻟﺗﻣﺎس ﺑﮫ درﮔﺎه

ﺑﺎ ﺟﻧﮓ و ﮐﺷﺗﺎر و ﮐﺷورﮔﺷﺎﯾﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد اﻣﭘراطوری ﺧود را در

اﻟﮭﯽ ﺑرای ﺣﮑوﻣﺗﯾﺎن ،ﻣردﻣﯽ ﺳرﺑزﯾر ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑرای ھﻣﯾن

ﮐل ﮐره ارض ﮔﺳﺗرش دھﻧد .ﯾﮭودﯾت ،ﻣﺳﯾﺣﯾت و اﺳﻼم در ﺑﺳﺗر

طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺟﻠوی ﺗروﯾﺞ و ﮔﺳﺗرش ﻋﻠم را ﻣﯾﮕﯾرﻧد .در اﯾران

ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺧوﻧﯾن ﺑﺎ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ و ﻣردم دﯾﮕر ﻣﻧﺎطق ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻗدرت

آﻣوزش ﺗﺋوری ھﺎﯾﯽ ﭼون ﺗﮑﺎﻣل داروﯾن ،ﺗﺋوری ﭘﯾداﯾش زﻣﯾن در

ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود را ﺗﺣﮑﯾم و وﺳﻌت ﺑﺧﺷﻧد.

داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﮔﻧﺎه و ﮐﻔر ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺗدرﯾس آﻧﮭﺎ ﺑرای

اﮔر زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺿﺎد ﺑﺷر ﺑﺎ طﺑﯾﻌت و ﻋدم درك ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧدی آن و اﺣﺳﺎس

اﺳﺗﺎدان ﺧطر اﺧراج و زﻧدان در ﭘﯽ دارد.

ﺿﻌف و ﺷﮕﻔﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل آن ﻣوﺟب ﮔﺳﺗرش دﯾن ﺷد ،اﯾﻧﺑﺎر ھﻣراه

ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺟﻧﺑش اﺳﻼﻣﯽ در اﯾران

ﺑﺎ آن و ﻣﮭﻣﺗر و ﺑﯾﺷﺗر از آن ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺻﯾﺑﺗﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﺎآﮔﺎه از ﻣﮑﺎﻧﯾزﻣﮭﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎری اﯾن ﺟواﻣﻊ
را ﺑﺳوی ﻣذھب ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد .اﻧﺳﺎن اﻣروز ﮐﮫ ﻣﻘﮭور ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ
و اﻗﺗﺻﺎدی ﻗدرﺗﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑزرگ و ﮐﺎرﺗﻠﮭﺎ و ﺗراﺳﺗﮭﺎ و دوﻟﺗﮭﺎ و
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﺳت و ھر ﻟﺣظﮫ زﻧدﮔﯽ اش ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯾﺷود ﺑﮫ ﻣواد
ﻣﺧدر و ﺑﺎورھﺎی ﺧراﻓﯽ و ﻣذھﺑﯽ رو ﻣﯾﺎورد .ﺑﻧﯾﺎن ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ و
ﻣﺣوری آﻣوزه ھﺎی ﺗﻣﺎم ادﯾﺎن ﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ رﯾﺷﮫ ﮔرﻓﺗﮫ از
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑرده داری و ﻓﺋوداﻟﯽ ھﺳﺗﻧد .ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗوﺟﯾﮫ رواﺑط
ﻧﺎﺑراﺑر اﺳﺗﺛﻣﺎری و ﺑﮫ ﺗﻘدﯾس ﭘدرﺳﺎﻻری و ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ
ﻣﯾﭘردازﻧد.

دﺳﺗﮕﺎه روﺣﺎﻧﯾت در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺳﻠطﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺷورھﺎی
اﺳﺗﻌﻣﺎری در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ھﻣواره در ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﻠطﻧت
ﺷرﯾﮏ ﺑوده اﻧد .ﻗرﻧﮭﺎ رھﺑران ﻣذھﺑﯽ و روﺣﺎﻧﯾون ﻋﺎﻟﯽ ﻣرﺗﺑﮫ
ﺟزء ﻻﯾﻧﻔﮏ ﻗدرت دوﻟﺗﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐم ﺑودﻧد .در اواﯾل
ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ورود اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷورھﺎ و ﺗﺷﮑﯾل دوﻟت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ
اﻣروزﯾن آن ﻣوﺟب ﺗﺿﻌﯾف دﺳﺗﮕﺎه روﺣﺎﻧﯾت در ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷد.
در اﯾن دوره ﻣﺎ ﺷﺎھد ظﮭور ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی
ﻣرﮐزی ھﺳﺗﯾم .ﺗﺣوﻻت دھﮫ  ١٩٦٠ﯾﺎ  ١٣٤٠ﮐﮫ ﺑﺎ رﺷد ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن رﺷد ﻣﺑﺎرزات ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﮭﺎ،
اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ؛ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎ؛ ﻧﮭﯾﻠﯾﺳﺗﮭﺎ و ھﯾﭘﯾﮭﺎ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن

در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺟواﻣﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ و در ھر ﻓرﻣﺎﺳﯾون اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣذھب

ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم در ﺟﮭﺎن ھﻣراه ﺑود .دﮐﺗرﯾن ﺟﺎن اف ﮐﻧدی

ھﻣواره در ﺧدﻣت طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑوده و ﺑﮫ آن ﯾﺎری ﻣﯾرﺳﺎﻧد .ﻣﺎ

ﺟﺎﻧﺳون ﺳﭘس ﻧﯾﮑﺳون -ﮐﺳﯾﻧﺟر ،ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺗﺋوری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐردن

ﺷﺎھد اﯾن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم ﻣذھب ﺑرای طﺑﻘﺎت

ﺑﺎزار ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری دﺳت ﺑﮫ "اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ" در اﯾران و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ

ﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐﺎرﺑرد دارد و ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﭼرﺧﺎﻧدن ﻧظﺎﻣﮭﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ و

زد ﮐﮫ در اﯾران ﺗﺣت ﻋﻧوان " اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯾد ﺷﺎه و ﻣﻠت" ﺑرای

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤

ﺻﻔﺣﮫ ١٤
اﺟرای اﯾن اﺳﺗراﺗژی ﺑود .دو ﻣﺎده اﯾن اﺻﻼﺣﺎت ﺧﺷم و ﻧﻔرت

ﻣﺷﺧﺻﮫ ﺑﺎرز و ﻣﺷﺗرک ﺗﻣﺎم ادﯾﺎن ﺿد زن ﺑودن آﻧﮭﺎﺳت .اﮔر

ﻣﻼﯾﺎن را ﺑراﻧﮕﯾﺧت:

ﭼﮫ ﺑورژوازی در ﻋﺻر روﺷﻧﮕری ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ را ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣذھب

ﯾﮑم :ﺣق رای و ﺣق ﺣﺿور زﻧﺎن در اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت

ﭘﯾش ﺑرد و ﺑﮫ ﻣذھب در ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺿرﺑﺎت ﺳﺧﺗﯽ وارد آورد

دوم :ﺗﻘﺳﯾم اراﺿﯽ ﺑﻌﺿﯽ از زﻣﯾن داران ﺑﮫ ﮐﺷﺎورزان.
ﺧﻣﯾﻧﯽ اﯾن دو ﻣﺎده را ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﺷرع ﻣﺑﯾن اﺳﻼم اﻋﻼم ﮐرد و ﺑﮫ
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ آن ﺑرﺧﺎﺳت .ﺟﻧﺑش اﺳﻼﻣﯽ ﺟدﯾدی در ﭘﯽ ﺗظﺎھراﺗﯽ
ﺑزرگ ﺗوﺳط آﺧوﻧدھﺎ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ اﯾن دو ﻣﺎده ﺑوﺟود آﻣد .اﻟﺑﺗﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺷﺎه ﮐﮫ ھﻣواره ﺧطر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ را ﺑرای ﺑﻘﺎی ﺧود ﺟدی
ﻣﯾدﯾد و ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺳرﮐوب ﺧود را ﺑر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﺗﻣرﮐز ﮐرده ﺑود ﺑﺎ
اﯾن ﻧﯾروی ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻣﯾدان آﻣده ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻣﺎﺷﺎت ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑرﺧورد
ﻣﯾﮑرد .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔرا ھزاران ﻣﻧﺑر و ﻣﺳﺟد و ﺣﺳﯾﻧﮫ
و ﺻدھﺎ ھزار ﻣﺟﺎﻟس روزه ﺧواﻧﯽ را ﺑرای ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻧظراﺗﺷﺎن در
اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﻧد ،ﮐﻣوﻧﺳﺗﮭﺎ در زﻧداﻧﮭﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺗﯾرﺑﺎران ﻣﯽ ﺷدﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ در درون ﺟﻧﺑش ﭼپ اﻧﺣراﻓﺎﺗﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣذھب
وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ رﺷد و ﮔﺳﺗرش ﮔروھﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻣﮏ ﮐرد ﮐﮫ
در ﺟﺎی دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻣﮭم ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود.
در اﯾران ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ در اﺋﺗﻼف ﺑﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻠﯽ ﮔراﯾﺎن
ﻣذھﺑﯽ ،ﻧﮭﺿت ﻣﻠﯽ ،در ﺳﺎل  ٥٧در ﺑﺳﺗر ﻓﻘدان رھﺑری ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ ﺗوھم ﺗوده ﻧﺎآﮔﺎه و ﺣﻣﺎﯾت و ھﻣﮑﺎری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺳوار
ﺑر اﻣواج اﻧﻘﻼب ﺷدﻧد و ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑدﺳت ﮔرﻓﺗﻧد و دوره
ﺳﯾﺎھﯽ را ﺑر ﮐﺷور ﻣﺎ ﺣﺎﮐم ﮐردﻧد .ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑرای ﻣردم اﯾران ﺑﺧﺻوص زﻧﺎن
ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ طرح ﺷﻌﺎر ﺻدور اﻧﻘﻼب ﺗواﻧﺳت اﯾدﺋوﻟوژی واﭘﺳﮕرا
و زن ﺳﺗﯾز ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﮔﺳﺗرش دھد و ﺑر
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺳﺗﻣدﯾده و ﻋﺎﺻﯽ از ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی دﯾﮑﺗﺎﺗور،
رھﺑری اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺧود را ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد.
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ طﯽ ﺑﯾش از ﺳﯽ ﺳﺎل در ﻣﺳﻧد ﻗدرت ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺿﺎدی ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺟﻠب رﺿﺎﯾت
ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭼوب ﺣراج ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و زﯾر زﻣﯾﻧﯽ
اﯾران ﻣﯽ زﻧد .ﺷﻌﺎرھﺎی ﺗﻧد "ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ" ﺑرای اﯾن اﺳت ﮐﮫ
در ﻏﺎرت و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣردم از ﺟﺎﻧب اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺷرﯾﮏ ﺑﺎﺷد .و
ﮔرﻧﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺟری و ﺳر ﺳﭘرده ﮐﺎﻣل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻓراﻣﯾن ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺻﻧدوق ﺑﯾن ﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول ھﻣﭼون
ﺣذف ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ و ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی اﺳت .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﮔر
ﭼﮫ ﻗواﻧﯾن ﻗﺿﺎﯾﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ اش ﻧﺷﺎت ﮔرﻓﺗﮫ از دوره
ھﺎی ﺑرده داری و ﻓﺋوداﻟﯽ اﺳت وﻟﯽ در اﻗﺗﺻﺎد و اﺳﺗﻔﺎده از
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑرای اﺳﺛﺗﻣﺎر و ﺳرﮐوب ﻣردم ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد.

ادﯾﺎن در ﻣورد زﻧﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد؟

وﻟﯽ در ﻣﻘطﻌﯽ از ﻣﺑﺎرزه روﺷﻧﻔﮑران ﺑورژوازی ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم
ﺷدﻧد و اﮐﺛرﯾت آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣذھب ﺳﺎزش ﮐردﻧد .ﻣﺣوری ﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ای
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزش ﺑورژوازی ﺑﺎ ﻣذھب ﻣﻧﺟرﺷد ،ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن ﺑود .آﻧﮭﺎ
ﻧﮕران اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﺻورت ﻧﺑود ﻣذھب ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن و
ﻧﻘش آﻧﮭﺎ در ﺧﺎﻧواده و اﺟﺗﻣﺎع ﭼﮕوﻧﮫ ﺧواھد ﺷد .ﺗﻣﺎم ﻣذاھب
اطﺎﻋت و ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری از ﺷوھر را ﺟزء وظﺎﯾف ﺗﺧطﯽ ﻧﺎﭘذﯾر زن
ﻣﯾداﻧﻧد .ﮐﻧﺗرل زﻧﺎن و ﺗﺣﻣﯾل ﺑرﺗری و ﺳﻠطﮫ ﻣرد ﺑر زن ﺑﻌﻧوان
اﻣری اﻟﮭﯽ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ھدف ھﻣﮫ ادﯾﺎن اﺳت.
ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ھرﮔز ﺑﮫ دﻣﮑراﺳﯽ ﮐﮫ در ﺧدﻣت ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺑﺎﺷد،
ﺑﺎور ﻧدارﻧد .آﻧﮭﺎ اﯾﻣﺎن دارﻧد اﺣﮑﺎم ﺧدا ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﭘﯾﻐﻣﺑر اﺳﻼم ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﺣﻣد در ﻗرآن آورده ﺷده و ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﭘﯾﺎده ﺷود
ﺑﺎﯾد ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺣﮑوﻣﺗﯽ را ﺑدﺳت ﮔﯾرﻧد .ﻣﻌﺗﻘدﻧد
اﯾن ﻗواﻧﯾن و اﺣﮑﺎم ﺟﺎوداﻧﮫ ھﺳﺗﻧد و ﺷﺎﻣل ﻣرور زﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺷﮏ ﺑﮫ آﯾﺎت اﺳﻼم ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﮐﻔر اﺳت و ﮐﯾﻔر ﺳﻧﮕﯾن در ﭘﯽ دارد.
اﺳﺎﺳﺎ ﻧظﺎم ھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻣذھب ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ھﻣﭼون ﺑراﺑری ﺑﺷدت
ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد و ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺑراﺑر ﻧﯾﺎﻓرﯾده ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﺧﯽ را
ﺑرﺗر از دﯾﮕری آﻓرﯾده اﺳت .ﻣﺛﻼ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﻧﯾﺎدﮔرا ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟف
ﺑراﺑری زن و ﻣرد ھﺳﺗﻧد .زﯾرا ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ زن و ﻣرد ﺑﺎ ﻓطرﺗﮭﺎی
ﻣﺗﻔﺎوت آﻓرﯾده ﺷده اﻧد ،ﭘس ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑراﺑر ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ ﻣردان ﺑﺎﯾد
ﻣﯾﺎن زﻧﺎن ﻣﺗﻌددﺷﺎن ﺑراﺑری را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد .در اﺳﻼم ارزش زن
ﺑﮫ ﺑﭼﮫ آوردن و ﺳروﯾس ﺟﻧﺳﯽ دادن ﺑﮫ ﺷوھر اﺳت .اﻣﺎم ﺷﺷم
ﺷﯾﻌﯾﺎن اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ارزش زن ﻧﺎزا از ﮔﻠﯾم ﭘﺎره
ﺟﻠوی درﮔﺎه ﮐﻣﺗر اﺳت .طﺑق اﺣﮑﺎم ﻗرآن ﻣردان ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ھر
اﻧدازه و ﺑﮫ ھر ﺷﮑل ﮐﮫ ﺑﺧواھﻧد از زﻧﺎن ﺷﺎن ﺑﮭره ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺑرﻧد.
زﻧﺎن از ﭘﮭﻠوی ﻣرد آﻓرﯾده ﺷده اﻧد و ﻧﺎﻗص اﻟﻌﻘل ھﺳﺗﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺷﮭﺎدت دادن و ﯾﺎ ﻗﺿﺎوت ﮐردن ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﭼون ارزش زن
ﻧﺻف ﻣرد اﺳت دﺧﺗران ﻧﺻف ﺑرادران از ﭘدر ارث ﻣﯽ ﺑرﻧد(٢).
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھوﯾت اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺧود را از طرﯾق ﻗواﻧﯾن اش
در ﻣورد زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﯾرد .در ﻣﺑﺎرزات "ﺿد ﻏرﺑﯽ" ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﻏرب در ﺑرﺧورد ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣﺳﺎﻟﮫ دارد.
ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﺟواﻣﻊ ﻏرﺑﯽ از طرﯾق ﻓﺎﺳد ﮐردن
زﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻔوذ ﮐﻧﻧد .ﺷرﯾﻌﺗﯽ در ﮐﺗﺎب
ﻓﺎطﻣﮫ ،ﻓﺎطﻣﮫ اﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد" :زﻧﺎن ﺳﺗون ﭘﻧﺟم دﺷﻣن ھﺳﺗﻧد ".ﺑﮫ
اﯾن دﻟﯾل ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﺑﮫ ﭘوﺷش زن اھﻣﯾت ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﯽ دھﻧد و آﻧرا
ﻧﻣﺎد ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻏرب ﻣﯾداﻧﻧد.
ﺣﺟﺎب زﻧﺎن ﭘرﭼم و ﻧﻣﺎد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯾﺳت و ﺑﮫ رژﯾم در ﺳطﺢ

ﺻﻔﺣﮫ ١٥

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھوﯾت اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﻣﯽ دھد .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اوﻟﯾن

اوﻟﯾن ﻗدم ﺑرای رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮫ

ﻗﺎﻧون ﺑﻌد از ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧون ﺣﺟﺎب

ﻗواﻧﯾن آن اﺳت .ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧده ﻣوﻗﻌﯾت ﻓرودﺳت زﻧﺎن

اﺟﺑﺎری ﺑود .و ﺳر ﭘﯾﭼﯽ از اﯾن ﻗﺎﻧون ﺻد ﺿرﺑﮫ ﺷﻼق و ﺳﮫ ﻣﺎه

ﺑﻌﻧوان ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﮔروھﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ،ﺿﺎﻣن ﺣﻔظ

ﻣﺟﺎزات زﻧدان دارد .در ﻟﯾﺑﯽ ھﻧوز ھﯾﭻ ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻋﻼم ﻧﺷده ،ﻗﺎﻧون

ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ اطﺎﻋت و ﺑردﮔﯽ زن

ﺗﮏ ھﻣﺳری ﻟﻐو و ﭼﻧد ھﻣﺳری آزاد اﻋﻼم ﻣﯾﮕردد .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ اﻋﻼم

از ﻣرد اﺳﺗوار اﺳت و ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ در آن

ﮐردن ھوﯾت اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ رژﯾم ﺗﺎزه ﺑﻘدرت رﺳﯾده ﺑﮫ دﯾﮕر

ﻣﻘدس و ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ آن

ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن .ﺑﯽ دﻟﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در اﯾران ﺑرای ﺗﺣﻣﯾل ﻣﻘررات

اﺳت.

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺑودﺟﮫ و ﭘرﺳﻧل اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری

ﻣﺧﺎﻟﻔت و ﺳرﭘﯾﭼﯽ از اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺑرای زﻧﺎن ﺳﻧﮕﺳﺎر و ﻗﺗل و

ﺳﺗم ﺑر زن ﻣﮭﻣﺗرﯾن و اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن ﻣﺷﺣﺻﮫ ﺗﻣﺎم ﻣذاھب اﺳت .ﺳﺗم

ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺷﻼق در ﭘﯽ دارد .زﯾرا ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺗﻐﯾﯾر در ھر ﯾﮏ از

و ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎ ﻣذھب در ھم ﺗﻧﯾده اﺳت .ﺑرای از ﺑﯾن رﻓﺗن

اﯾن ﻗواﻧﯾن ارﮐﺎن اﯾدﺋوﻟوژی رژﯾم را ﺑﮫ ﻟرزه در ﻣﯽ آورد.

ﮐﺎﻣل ﺳﺗم ﺑر زن ﺑﺎﯾد ﻣذھب در ﺗﻣﺎم اﺷﮑﺎل و اﻧواﻋش از ﺟﺎﻣﻌﮫ

ﺳﯽ و ﺳﮫ ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾران از طرﯾق ﺑﯾش

ﺑﺷری رﺧت ﺑرﺑﻧدد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﮑﺎف طﺑﻘﺎﺗﯽ و ظﻠم و ﺳﺗم در

از دوﯾﺳت ھزار ﻣﺳﺟد و ﺣﺳﯾﻧﯾﮫ؛ رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون و رﺳﺎﻧﮫ؛ ﺑﺎ

ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟود دارد ﮔراﯾﺷﺎت ﻣذھﺑﯽ ﺗوﻟﯾد و ﺑﺎز ﺗوﻟﯾد ﺧواھﻧد ﺷد و

ﺗروﯾﺞ ﺧراﻓﮫ و ﺟﮭل و اﺳﺗﺧﺎره ﺑﮫ ﺗﺣﻣﯾق ﻣردم ﻣﯾﭘردازد .اﯾن

اﯾن ﺧود اﺳﺗﻣرار ﺳﺗم ﺑر زن و ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ را ﺑﮭﻣراه دارد.

ﻓرھﻧﮓ در ﺗﺎر و ﭘود ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻔوذ ﮐرده و روی ﻣردم ﺑﮫ درﺟﺎﺗﯽ

اﮔر ﭼﮫ اوﻟﯾن ﻗدم ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در آن اﺛری از ظﻠم

ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت و ﺑﮫ اﺧﻼﻗﯾﺎت ﻓﺎﺳد و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ در ﺑﯾن زن و ﻣرد

و ﺳﺗم ﻧﺑﺎﺷد ﺟداﯾﯽ دﯾن از ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ و دوﻟت اﺳت ،وﻟﯽ اﯾن

داﻣن زده اﺳت .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺗم و ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن را ﻓﻘط

ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺧواھد ﺑود .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺷر اﺳﯾر اﻓﮑﺎر و اﯾده ھﺎی اﯾده

از طرﯾق ﻗواﻧﯾن ﺷرﻋﯽ اش و ﻧﯾروی ﻗﮭرﯾﮫ اش ﭘﯾش ﻧﻣﯽ ﺑرد ﺑﻠﮑﮫ

آﻟﯾﺳﺗﯽ و ﻏﯾر ﻋﻠﻣﯽ و ﮐﮭﻧﮫ و ﭘوﺳﯾده اﺳت ،رھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل از

ﺑﺎ اﻣﺗﯾﺎز دادن ﺑﮫ ﻣردان؛ آﻧﮭﺎ را ﮐﺎرﮔزار و ﻣﺟری اﯾن ﻗواﻧﯾن ﻗرون

زﻧﺟﯾرھﺎی ﺑﻧدﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت .ﺑرای ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن و

وﺳطﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﮫ؛ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر؛ ﻣدرﺳﮫ و در ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐرده اﺳت.

رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑطور ﮐﺎﻣل ﺑﺎﯾد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی و در راس آن

ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑدون ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺟداﯾﯽ دﯾن از

ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ را ﻣورد ﺿرب ﻗرار داد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ

ﺣﮑوﻣت ﻓرﯾﺑﮑﺎرﯾﺳت .ﺟرﯾﺎﻧﺎت راﺳت و اﺻﻼح طﻠب در ﺟﻧﺑش

ﻗواﻧﯾن و ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ و ﺑﺎورھﺎی ﮐﮭﻧﮫ و ﭘدرﺳﺎﻻراﻧﮫ و ﻣذھﺑﯽ در رو

زﻧﺎن از ھﯾﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﻣﺣدود ﮐردن ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن در ﭼﺎرﺟوب

ﺑﻧﺎ ﻧﯾز ﺷورش آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﮐرد .در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﺣت ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت

ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻌث از ﺷرﯾﻌت اﺳﻼم اﺳت درﯾﻎ ﻧﻣﯽ ورزﻧد.

اﺳﺗﺑدادی ﻣذھﺑﯽ اﺳت ،ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن زﻧﺎن ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻘش درﺟﮫ

در ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾر ﻣردم؛ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺣﻔظ وﺣدت در ﺟﻧﺑش ﺳﺑز

دوﻣﯽ در ﻗواﻧﯾن ﻓﻘﮫ ی و ﺷرﻋﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺷده

ﺣﺎﺿر ﻧﺷدﻧد ﺷﻌﺎر ﻟﻐو ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری را ﻣطرح ﮐﻧﻧد .در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ

ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﻣﮭم ﺑرای ﭘﯾﺷروی ﺑﺳوی ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑدون ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر

ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء آﻣده " :ﮐﺎر ﻣﺎ ﻧﮫ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﺟوب

ﺧواھد ﺑود .ﭘﯾﺷروی ﺑﺳوی ﭼﻧﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن ﺑر

اﺳﻼم و ﻓرھﻧﮓ ﻣردم اﺳت و ﻧﮫ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼوب ﻗواﻧﯾن و ﺑﮫ اﯾن

ﭘرﭼﻣش ﻧﻘش ﺑﺳﺗﮫ اﺳت ،ﺑدون ﺟداﺋﯽ دﯾن از دوﻟت و ﺳرﻧﮕوﻧﯽ

دﻟﯾل ﮐﮫ ﻣردم و ﻗﺎﻧون ﮔذاران را ﻣﺧﺎطب ﻗرار داده اﯾم") (٣ﻣﺎ زﻧﺎن

رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯾﺳر ﻧﺧواھد ﺑود.

ﮐﮫ ﺑﯾش از ﺳﯽ ﺳﺎل زﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺑﺎ

زﯾرﻧوﯾس:

ﺗﻣﺎم وﺟود در ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺳب اوﻟﯾﮫ ﺗرﯾن ﺣﻘوق ﺧود ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ

 -١ﺳﻧت ،ﻣذھب و زﻧﺎن " ﺗرﺟﻣﮫ ﻟﯾﻼ ﭘرﻧﯾﺎن

ﺑزرﮔﯽ ﺑﻧﺎم ﺣﮑوﻣت ﺗﺋوﮐراﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ روﺑرو ھﺳﺗﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﺟرﯾﺎن راﺳت و اﺻﻼح طﻠب زﻧﺎن ﮐﮫ در ﭘﯽ اﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﻧون
ﮔذاران را ﮐﻣﯽ "اﺻﻼح" ﮐﻧﻧد ،در واﻗﻌﯾت اﻣر ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﺣﮑﯾم رژﯾم
اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑدون ﺧط ﮐﺷﯽ روﺷن و ﺻرﯾﺢ ﺑﺎ اﯾن
ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺳﺎزﺷﮑﺎر و ﻓرﺻت طﻠب زﻧﺎن ،ﭘﯾﺷروی ﻧﺧواھد ﮐرد.

ﻧواﻣﺑر ٢٠١١

 -٢ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺑﯾﺷﺗر از ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻻت "از
رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺎﺑراﺑر ﺗﺎ ﻗواﻧﯾن ﻧﺎﺑراﺑرﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن" ﻧوﺷﺗﮫ آﻧﺎھﯾﺗﺎ رﺣﻣﺎﻧﯽ
و "ﻧﻘش ﻗواﻧﯾن و دوﻟت در اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن" ﻧوﺷﺗﮫ آذر
درﺧﺷﺎن رﺟوع ﻣﯾدھم.
 -٣ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ "ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﻗواﻧﯾن ﺗﺑﻐﯾض آﻣﯾزﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن"■

ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺩﻳﻦ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰﺵ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ!

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤

ﺻﻔﺣﮫ ١٦

ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ هﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻟﯿﺒﺮال
زﻧﺎن!

اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮی آذر درﺧﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﻮﻣﻮﻟﮫ ﺑﺨﺶ اﻓﻖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪﯾﻘﮫ ﻣﺤﻤﺪی ﮐﮫ در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ٢٠١١
ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ -ھﺸﺖ ﻣﺎرس

ﺑﺧش اول:
ﺻدﯾﻘﮫ ﻣﺣﻣدی :ﺑﺎ دورد ﺑﮫ ﺑﯾﻧدﮔﺎن ﻋزﯾز اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﺧدﻣت ﺗﺎن ھﺳﺗﯾم ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ دﯾﮕری از ﺳری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻓق ﺑراﺑری،
اﻣروز ﻣﮭﻣﺎن ﻋزﯾزی را ﺑﺎ ﺧودﻣﺎن دارﯾم .رﻓﯾق ﻣﺎن آذر درﺧﺷﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻓﻌﺎل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن
ھﺳﺗﻧد و اﻣروز ﮔﻔﺗﮕوﯾﯽ دارﯾم ﺑﺎ اﯾﺷﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﺣوﻻت ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در اﯾران و ھﻣﭼﻧﯾن ﮔراﯾﺷﮭﺎ و اﻓق ھﺎ و راه ﮐﺎرھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ﺑرای ﺟﻧﺑش زﻧﺎن دارﻧد .ﻣن ﻗﺑل از ھر ﭼﯾز از آذر ﻋزﯾز ﻣﯽ ﺧواھم ﮐﮫ اﮔر در ﻣﻌرﻓﯽ
ﺧودش دوﺳت دارد ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﺑدھد ھر ﭼﻧد ﻣﻌرف ﺣﺿور ھﺳﺗﻧد و ﻣﺎ ﻗﺑﻼ ﭼﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن داﺷﺗﯾم .وﻟﯽ ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺎر اول آذر را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﺑﺧواھﻧد ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎره اﯾﺷﺎن ﺑداﻧﻧد.
آذر درﺧﺷﺎن :ﻣن ھم ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧودم ﺳﻼم

ﺻدﯾﻘﮫ ﻣﺣﻣدی :ﻣرﺳﯽ آذر ﺟﺎن از ﻣﻘدﻣﮫ

ﺗواﻧد آﻏﺎز ﺧوﺑﯽ ھم ﺑرای اداﻣﮫ ﺑﺣث ھﺎ

ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﮫ ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن

و ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﺿرورت ھر

ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣوﻻت درون

ﺗﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم از دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﺣﻣت ﻣﯽ

ﺟﻧﺑﺷﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺑﭘردازد .ھﻣﺎﻧطور

ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﯾﮏ ﭼﯾز ﺛﺎﺑت ﻧﯾﺳت.

ﮐﺷﻧد و اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و

ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دﯾﮕر ھم دﯾدﯾد آذر

ﮔراﯾﺷﺎت ،ﺻف ﺑﻧدی ھﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺣوﻻت

اﻣﯾدوارم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﮔﻔﺗﮕوی ﺧوﺑﯽ را

ﺻﺎﺣب ﻧظر ﺳر ﻣﺳﺎﺋل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و

درون ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت و اﯾن ﯾﮏ واﻗﻌﯾت

ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫ ﺑدھﯾم و زﻣﯾﻧﮫ ﮔﺷﺎﯾش

ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔراﯾش رادﯾﮑﺎل و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت اﯾن

ھﺳت ﮐﮫ از ﺷروع ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

ﺑﺣث ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﺎﺷد.

ﺟﻧﺑش ھﺳﺗﻧد .ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﮑﮫ در داﺧل

و ﺑﮫ وﯾژه ﺟﻧﺑش دﻣﮑراﺗﯾﮏ و ﻋداﻟت

ﻣن ﻓﻌﺎل ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺟﻧﺑش زﻧﺎن

ﮐﺷور ﻟﯾﺑرال ھﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧودﺷﺎن

ﺧواھﺎﻧﮫ ﻣردم در ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﮐﮫ ﭘس از

ھﺳﺗم وﻟﯽ ﯾﮏ ﭼﯾز را ﻣﯽ ﺧواھم ﺗﺎﮐﯾد

را در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﭼﮫ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﭼﮫ

اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗﻼﺑﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺗﻐﯾﯾر

ﮐﻧم ،از ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ام را در

در ﺳطﺢ داﺧﻠﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺟﺎ

و ﺗﺣوﻻت زﯾﺎد و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎ و آﻧﺎﻟﯾزھﺎی

ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺷروع ﮐردم ھﻣﯾﺷﮫ

ﺑزﻧﻧد .ﺑﺧﺎطر وﺟود اﻓرادی ﻣﺛل آذر و ھم

وﯾژه ای ﺳر اﯾن ﺟﻧﺑش ﺑودﯾم .اﯾن واﻗﻌﯾﺗﯽ

ﻣﺗﺷﮑل ﺑودم .ﻣن ھم ﻓﻌﺎل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن

ﭼﻧﯾن وﺟود ﮔراﯾش رادﯾﮑﺎل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن

اﺳت ﮐﮫ ﺣﺿور وﺳﯾﻊ زﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزات

ھﺳﺗم و ﺑﺎ ﺗﺷﮑل زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس

ﺧﯾﻠﯽ از اﯾن ﻓرﯾﺑﮑﺎری ھﺎی ﻟﯾﺑرال ھﺎ

دوره اﺧﯾر و ﺣﺿور واﻗﻌﺎ رادﯾﮑﺎﻟﺷﺎن در

)اﯾران -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم و ھم

واﻗﻌﺎ ﺧﻧﺛﯽ ﺷده اﺳت .آذر ﺑطور ﻣﺷﺧص

ﺻف اول ﻣﺑﺎرزه ،ﺑﺎﻋث ﺷد ھﻣﮫ

اﯾران

ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺗﻘﺎدی ﻣﺗﻌددی در ﻣورد "ﮔراﯾش

ﻧﯾروھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ اﯾن ﻧﯾروی ﻋظﯾم را

»ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت -ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت« ھﺳﺗم

رﻓرﻣﯾﺳت و اﺻﻼح طﻠب ﺟﻧﺑش زﻧﺎن،

اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺛل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺧواھﻧد ذﺧﯾره ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ

و ھﻣواره ﺑر اﯾن ﺑﺎور ﺑوده ام ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت

ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ و ھﻣﮕراﯾﯽ

و طرح ھﺎی ﺧودﺷﺎن ﺑﮑﻧﻧد.

ﺑدون ﺗﺷﮑل اﺻﻼ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎراﯾﯽ داﺷﺗﮫ

ﺟﻧﺑش زﻧﺎن" ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﺣﻔظ ﻧظﺎم

ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺧﺻوص در

ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ  ١٠آدم ﻣﺗﺷﮑل ﻓﻌﺎﻟﯾﺗش ﯾﺎ

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد .ﻗﺑل

ﻣورد ﯾﮏ ﻧﯾروﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھم از آﻧﺎن ﻧﺎم

ﺗﻼش ھﺎﯾش ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﺛرﺗر از ھزاران

از ھر ﭼﯾز در اداﻣﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﮫ

ﺑردﯾد ،ﯾﻌﻧﯽ زﻧﺎن ﻟﯾﺑرال ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﮐوﺗﺎھﯽ

ﺗوده ﻏﯾر ﻣﺗﺷﮑل اﺳت .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﯾن

ﺷﻣﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران در دﺳت

ﺑدھم .ﺑﮭر ﺣﺎل اﯾن ﯾﮏ واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ

ﭼﯾزی ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﺑﺎر دﯾﮕر در

دارﯾد ﻣﯽ ﺧواھم از ﺷﻣﺎ ﺳوال ﮐﻧم ﮐﮫ

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻘدرت رﺳﯾد

اﯾن ﮔﻔﺗﮕو ،ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ داﻧم اﯾن

ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ

ﺧﯾﻠﯽ راﺣت ﻧﺗواﻧﺳت ﺧود را ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧد و

ﻣوﺿوع ﺑﺎرھﺎ از ﺟﺎﻧب رﻓﻘﺎی ﺣزب ﺷﻣﺎ

ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در اﯾران و ﮔراﯾﺷﺎت درون

ﺳﺎﻟﮭﺎ ﯾﮏ ﺟدال و ﻣﺑﺎرزه ﺧوﻧﯾن ﺑﯾن

ﺗﺎﮐﯾد ﺷده اﺳت ،را ﺑﺎ ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﺷﻣﺎ در

آن را ﺑدھﯾد.

ﻣردم و ﺑطور ﺧﺎص اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارم.

آذر درﺧﺷﺎن :اﯾن ﺳوال ﺧوﺑﯽ اﺳت و ﻣﯽ

را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﯾن ﻧﺳل اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﯾﺷرو

از

ﻓﻌﺎﻟﯾن

ﺣزب

ﮐﻣوﻧﯾﺳت

ﺻﻔﺣﮫ ١٧

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤
آن دوره و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ اﯾن

ﻣذھﺑﯽ ﻣﺛل دار و دﺳﺗﮫ ﺷرﯾﻌﺗﯽ و

ﻧﺳل ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت و ﻗﺎطﻊ ﺑود

دﻧﺑﺎﻟﮫ روﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺟﺎب

ﺑر ﺳر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮕوﯾد ﻣن ﻧﻣﯽ ﮔذارم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ

ﻧﻣﺎدی از ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت اﺳت

ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺧود را ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧﯾد .و ﺑﮫ اﯾن

و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ روی ﺗﻔﮑر ﺟﻧﺑش

اﻣر واﻗف ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﯾروی ارﺗﺟﺎﻋﯽ

ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ھم ﻣوﺛر ﺑود .ﺑﮫ ھﻣﯾن

آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺿد ﺳﻠطﻧﺗﯽ و

دﻟﯾل ھم وﻗﺗﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری

ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣردم را ﺑدزد و ﺑرای آن

طرح ﺷد ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن

ﻣﺑﺎرزه ھم اﺳم ﮔذاری ﮐﻧد و ﺑﮕوﯾد اﻧﻘﻼب

ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐم ﺑﮭﺎﺋﯽ داد.

اﺳﻼﻣﯽ ﺷد .ﻧﺳل ﻣﺎ در آن دوره ﻣﺑﺎرزه

ﺑﺎ ﻓرﻣﺎن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺧﻣﯾﻧﯽ زﻧﺎن

ﮐرد وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ﻣﺑﺎرزه دارد ﺣذف

ﺑﺻورت ھزاران ھزار ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ رﯾﺧﺗﻧد

ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ زﻋم اﯾن دارودﺳﺗﮫ زن در

ﻣﯾﺷود از ﺟﺎﻧب ﮔراﯾﺷﺎت رﻓرﻣﯾﺳت

و ﺑﮫ طور ﻣﺗواﻟﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ٥

دوره رژﯾم ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻋروﺳﮏ

درون ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در اﯾران.

روز ﻣﺑﺎرزه ﮐردﻧد ٥ .روز ﭘﯽ درﭘﯽ

ﺑود و ھوﯾت ﺧودش را ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺧش ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی

زﻧﺎن در ﺧﯾﺎﺑﺎن از دم دادﮔﺳﺗری ﺗﺎ رادﯾو

ھﻣﯾن دﻟﯾل اوﻟﯾن ﻓرﻣﺎﻧﯽ را ﮐﮫ اﻋﻼم

اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﺗﺣد

و ﺗﻠوﯾزﯾون ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد و ﺗﻌداد اﯾن زﻧﺎن

ﮐردﻧد ﻓرﻣﺎن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺑود ،ﻣﻘﺎﺑﻠش

ﺑﺎ ﻟﯾﺑرال ھﺎ ) ﮐﮫ ﺑﻌدا اﯾﻧﮭﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ

ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﺑود .ﺗوی ﯾﮑﯽ از ﻓﯾﻠم ھﺎی

ھم ﻣﺑﺎرزه  ٥روزه زﻧﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑرای

دھم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﮔراﯾﺷﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد( ،ﺗﺻﻣﯾم

ﻣﺳﺗﻧد اﯾن دوره ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن

ﻣدﺗﯽ ﺧﻣﯾﻧﯽ و رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ

ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ را ﺣذف ﺑﮑﻧﻧد.

ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺗﻠوﯾزﯾون ﻗطب

ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐردﻧد .ﺣﺟﺎب در ﺣﻘﯾﻘت

ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻧﮑﮫ اوﻟﯾن ﺟرﯾﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ

زاده ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﭼﻧد ھزار ﺗﺎ زن آﻣدﻧد

ﭘرﭼم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ اﺳﻣش

ﺟﻠوی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺳﺗﺎد و ﮔﻔت ﮐﮫ

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ھزاران ﻧﻔرﯾم و درﺳت

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑود .در ھﻣﺎن دوره

ﻣﺎ ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻣﺎ را ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم،

ﻣﯽ ﮔﻔت .ﺑﻌﻼوه اﯾن ﺗظﺎھرات ﻓﻘط ﺗوی

اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﺷﻌﺎرھﺎﺋﯽ ھم

زﻧﺎن ﺑودﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ و

ﺗﮭران ﻧﺑود ،در ﭼﻧد ﺷﮭر ﺑزرگ دﯾﮕر

ﭼون»ﺧواھر ﻣن ﺣﺟﺎب ﺗو ﺳﻧﮕر

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز اوﻟﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺧود را

ﻧﯾز ﺗظﺎھرات از ﺟﺎﻧب زﻧﺎن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ

ﻣﺎﺳت«»،ﺧواھر ﻣن ﺣﺟﺎب ﺗو ﺑﺎﻻﺗر از

ﺑﺎ ﻓرﻣﺎن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺻﺎدر

ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺑرﮔزار ﺷد.

اﻧﻘﻼب ﻣن اﺳت« و ....ﺑﮫ در و دﯾوار

ﮐردﻧد.

اﯾن ﺗظﺎھرات اھﻣﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ دارد ﺑﮫ

ﻣﯽ ﻧوﺷﺗﻧد ،آﻧﮭﺎ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗرار

اﯾن ﮐﮫ اﯾن زﻧﺎن ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد،

دﻻﯾل ﮔوﻧﺎﮔون و ﺛﺑت ﺷده ﺗوی ﺟﻧﺑش

اﺳت ﯾﮏ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرﻗرار ﺷود ﮐﮫ اول از

ﺑﮕذارﯾد ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ را

زﻧﺎن و ﻣﯾل ﻣﺑﺎرﮐﯽ ھم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻣروزه

ھﻣﮫ ﻣوﻗﻌﯾﺗش ﺑﺎ ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن ﺷﮑل ﻣﯽ

روﺷن ﮐﻧﯾم .اﻏﻠب اﯾن زﻧﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯾن

ﺑرﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﯾﺎ ﻧدﯾﻣﮫ ھﺎی ﺟرﯾﺎن ﺳﺑز

ﮔﯾرد .ﻓرودﺳﺗﯽ و ﺑردﮔﯽ زن در اﺑﺗدا ﺑﺎ

ﺟﻧﺑش ﭼپ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ

ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺣذف اش ﮐﻧﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل

ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺷروع ﺷد .از آن ﻟﺣظﮫ

ﺑودﻧد .ﻣﯽ داﻧم ﻣوﺿوع ﭘﯾﭼﯾده ای اﺳت

ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﭼپ ﺑودﻧد

ﺑﮫ ﺑﻌد ﺑﺎ طرح ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺗﻣﺎﻣﯾت

ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﺳوال طرح اﺳت ﮐﮫ

ﻣﺣﺻور اﯾﻧﮭﺎ ﺷدﻧد .ﭼرا اﯾﻧﮭﺎ اﯾﻧﻘدر

زن ﺗﺑدﯾل ﺷد ﺑﮫ ﺷرﻣﮕﺎه .ﺷﺎﯾد اﮔر واﺿﻊ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﭼپ از ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﺣﻣﺎﯾت

اﺻرار دارﻧد اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ  ٥روزه را ﮐﮫ

ﺗر و ﺑﺎ ﺻراﺣت ﺑﺧواھم ﺻﺣﺑت ﮐﻧم

ﻧﮑردﻧد و ﺧﯾﻠﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ

در ﺣﻘﯾﻘت اوﻟﯾن ورق ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن

ﺗﻣﺎﻣﯾت زن ﺗﻘﻠﯾل ﭘﯾدا ﮐرد ﺑﮫ ﯾﮏ واژن،

ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ﺑودﻧد .ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ

اﯾران ﺑود را ﺣذف ﮐﻧﻧد؟ واﻗﻌﯾت اﯾن

واژﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧﻧده اﺳت .ﮔوش

ﺿد

اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ درک و ﺷراﯾط آن

زن،ﮔردن زن،اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ واژن ﺑود .دﺳت

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺣدود و ﻧﺎزل ﺑود و

دوران ﯾﮏ رژﯾﻣﯽ ﺳر ﮐﺎر آﻣده ﺑود ﮐﮫ

و ﭘﺎ و ﻧﺎﺧﻧش ،اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧﻧده

ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﭼون اﯾن رژﯾم ﯾﮏ رژﯾم ﺿد

اﯾن رژﯾم ﻣﯽ ﮔﻔت ﻣن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

ﺑود و ﻧﺑﺎﯾد دﯾده ﻣﯽ ﺷد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺑﺎ

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻣﺎ ﺳر ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ

و ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھم ﺷﮑل ﺑدھم ﻧظﺎﻣﯽ

اﻋﻼم ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری در ﺣﻘﯾﻘت اﻋﻼم ﺷد

زﻧﺎن از ﺟﺎﻧب اﯾن رژﯾم ﮐوﺗﺎه ﻣﯽ آﺋﯾم.

اﺳت ﮐﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺑودﻧش و وﯾژه ﮔﯽ اش

ﮐﮫ در ﻧظﺎم ﺟدﯾدی ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد

ﺑﻌﻼوه ﻣﺎ در آن دوران ﺑﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ھم

ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن رﻗم ﻣﯽ ﺧورد .ﺧﻣﯾﻧﯽ

ﺷﮑل ﺑدھﻧد زن ﻣوﻗﻌﯾﺗش ﺗﻘﻠﯾل ﭘﯾدا ﮐرد

روﺑرو ھﺳﺗﯾم و آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘوﺷش

اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺷﺂن و

ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﯾز ﺟﻧﺳﯽ .ﺣﺎﻟت ﺧﻧده دار

ﻧﻣﺎدی از ﻣﺑﺎرزه ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷد .ﺟرﯾﺎﻧﺎت

ﻋﺻﻣت و ﻣﻧزﻟت زن را ﺑﮭش ﺑرﮔرداﻧﯾم،

اﯾﻧﺟﺎﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ طﻧز ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن اﺳت ﮐﮫ

ﺑودﻧد و درﮐﺷﺎن از ﯾﮏ رژﯾم

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤

ﺻﻔﺣﮫ ١٨
اﯾﻧﮭﺎ ﻗرار ﺑود زن را از اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ

وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑر ﻣردم اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﻣﺎ ﻣﺎ

ﺻدﯾﻘﮫ ﻣﺣﻣدی :اﯾن زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣرﮐﺗﯽ ﮐﮫ

ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﯾرون ﺑﯾﺎورﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ

ﺑﺎ ﯾﮏ روﺑﻧﺎی ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ ﻣذھﺑﯽ روﺑرو

ﮐردﻧد ،ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء

ﺧودﺷﺎن اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ ﮐل اﯾن ﻣوﺟود

ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺧودش را دارد.

ﺟﻣﻊ ﺑﮑﻧﻧد ﺑﮫ ﻧظر ﺗو ﻋﻠت اﯾن ﮐﮫ

ﻓﻘط ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻧﺳﯽ دارد .ﺑﻌد از آن

اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ اﯾن روﺑﻧﺎی ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ ﻣذھﺑﯽ

ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺗوده و اﮐﺛرﯾت زﻧﺎن زﺣﻣت

ھم ﺑﺎ ﺗﺣﻣﯾل اﯾن ﻧوع ﻧﮕﺎه ﺑﮫ زن ،ﺟﺎﻣﻌﮫ

ﺷراﯾط را ﺑﯾﺷﺗر ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑرای

ﮐش ،ﮐﺎرﮔر و ﺧﺎﻧﮫ دار را ﺟﻠب ﮐﻧﻧد

ھم ﺑﺗدرﯾﺞ ﻗﺑول ﮐرد .ﭘس از ﺗﺣﻣﯾل

ﺳرﮐوب و اﺳﺗﺑداد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ و ﺳﺗم

ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ از ﻧظر ﺷﻣﺎ ﮔراﯾش دﯾﮕری از

ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺳﯾﺳﺗم ﻗﺿﺎﺋﯽ را ﺷﮑل

را ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد

ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در ﺑطن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣوﺟود اﺳت؟

دادﻧد.

اﺳﺗﺛﻣﺎر را ھم ﺗﺷدﯾد ﺑﮑﻧد.

آذر درﺧﺷﺎن :اﯾﻧﮭﺎ ادﻋﺎ دارﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﭘﯾن

ﭘدﯾده ای ﺑﮫ اﺳم دﯾﮫ ﺑﮫ وﺟود آﻣد و ﺗوی

از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھم ﺑﮫ

ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ ﺗوده ای ﺷده اﺳت.

ﻗﺎﻧون دﯾﮫ ھم آن ﻣوﺟودی ﮐﮫ اﻋﻼم ﺷد

ھر ﺣﺎل ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در

ﯾﻌﻧﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺗوده وﺳﯾﻌﯽ از ﺟواﻧﺎن را

ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺑﺟز ﯾﮏ ﺷرﻣﮕﺎه ،زن

ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔرای ﻣﻧطﻘﮫ دارد و ﺑﺎ

ﺑﺳﯾﺞ ﮐﻧد .ﻣرﺗﺑﺎ ھم ﯾﮏ دوره ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن

ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻋﻼم ﺷد ﮐﮫ ﻗﻣﯾت و ارزش

آﻧﮭﺎ در ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﻟزام

ﺧﺎرج و داﺧل ﮐﺷور اﻧد ،ﭘﯾوﺳﺗن ﺟواﻧﺎﻧﯽ

زن ﻧﺻف ﻣرد اﺳت .آن ﻣوﺟود ھﯾﭻ ﺣق

دارد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﭘرﭼم ﺳﯾﺎﺳﯽ

را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه ﮐرده ﺑودﻧد ،وﻟﯽ

و ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮫ

اش ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺟﺎب زﻧﺎن ﺣﻔظ ﺷود.

واﻗﻌﯾت اش اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ادﻋﺎ

ﺣق داﺷﺗن ﻓرزﻧدش ﻧﮫ ﺣق طﻼق و ﻧﮫ

ﺑرای ھﻣﯾن ھم ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﺗوﻣﺎن ﺑودﺟﮫ

ﻋواﻣﻔرﯾﺑﺎﻧﮫ ھم ﺑود .اﯾن درﺳت اﺳت در

ھﯾﭻ ﺣق دﯾﮕری و ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﭘﯾش رﻓت ﮐﮫ

اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ دھد ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﺣﺟﺎب

اﺑﺗدا ﯾﮏ ﺳری دﺧﺗران و زﻧﺎن ﺟوان

اﮔر زن ﺗن ﺑﮫ ھﻣﺧواﺑﮕﯽ ﺑﺎ ھﻣﺳرش

زﻧﺎن در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ و اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ﭼرا ﮐﮫ

ﺧﺎرج ھم ﺑﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﭘﯾوﺳﺗﻧد .در اﺑﺗدا ﮐﻣﭘﯾن

ﻧدھد ﻧﻔﻘﮫ اش ﻗطﻊ ﻣﯽ ﺷود .ﻣن در اﯾﻧﺟﺎ

اﯾن ﻣرﮐز اﻋﺻﺎب و ﻧﻘطﮫ ﺣﺳﺎس اﯾن

ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اوﻟﯾﮫ ای ﻣﻧﺗﺷر

ﻗﺻد ﻧدارم ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻗواﻧﯾن ﺟزاﺋﯽ را

ﻧظﺎم اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ

ﮐردﻧد .در اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ

ﻟﯾﺳت ﮐﻧم و ﺗوﺿﯾﺢ دھم و ﻣﻌﺗﻘدم اﮐﺛر

ﺑﯾﻧﯾم ﺻف ﺑﻧدﯾﮭﺎ و اﺋﺗﻼف ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ

ﺧواھﺎن رﻓﻊ ﻗواﻧﯾن ﺗﺑﻌﯾض آﻣﯾز ﻋﻠﯾﮫ

زﻧﺎن ﭼﮫ ﻗواﻧﯾن ﺟزاﺋﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ

درون ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﺛل

زﻧﺎن ھﺳﺗﯾم و اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑراﺑر

و ﭼﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را ﺧواﻧده و ﯾﺎ ﻧﺧواﻧده

ھﻣﺎن اﺋﺗﻼف ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ از

ﺑﺎﺷد .ﺧوب ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾز ﺧوﺑﯾﮫ ﮐﮫ در اﯾران

ﺑﺎﺷﻧد ،در زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺷﺎن اﺣﺳﺎس

زﻧﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺳﮑوﻻر ﮐﮫ ﻋﻼﻗﮫ

ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﻣﻧﺗﺷر ﺷود .ﺑرای ھﻣﯾن ھم

ﮐرده اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻗواﻧﯾن ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﺎن

دارﻧد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺗﺣد ﺷوﻧد و از اﯾن طرﯾق

ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ اﻣﺿﺎ ﮐردﻧد .اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﻧﯽ ﻣﺛل

اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗو ﺳر و

ﺑﮫ ﭼﯾزی ﺑرﺳﻧد ﺻورت ﮔرﻓت.

ﻣﺎھﺎ اﻣﺿﺎ ﻧﮑردﻧد .ﭼون ﻧﻣﯽ ﺷد ﺟرﯾﺎﻧﯽ

ﮐﺎرت ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺑﮑﺷد ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻣﯽ

ﺻدﯾﻘﮫ ﻣﺣﻣدی :ﯾﮑﯽ از ﮔراﯾﺷﺎت درون

ﮐﮫ ﺗﺎ دﯾروز ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻧﻔرت ﻣردم از

اﯾن ﻗواﻧﯾن ﭼﯾﺳت و ﺗو را ﭼﮕوﻧﮫ

ﺟﻧﺑش زﻧﺎن

رژﯾم را ﮐم ﮐﻧد ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق

ﻓرودﺳت و ﺑرده ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺟﻣﮭوری

آذر درﺧﺷﺎن  :ﺑﻠﮫ اﯾن ﯾﮏ ﮔراﯾش ﻣﮭﻣﯽ

زﻧﺎن ﺷده ﺑﺎﺷد .ﮐﻣﭘﯾن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﺳﻧﺎد

اﺳﻼﻣﯽ رﺳﻣﺎ ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﺟزاﺋﯽ و ﻣدﻧﯽ و

اﺳت درون ﺟﻧﺑش زﻧﺎن .ﺑﺧﺎطراﯾن ﮐﮫ

دﯾﮕرﺷﺎن را ھم ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد ،ﻣﺛل ﮐﻠﯾﺎت

ﻓرھﻧﮕﯽ اش اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑرده

اﯾن ﮔراﯾش اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻠﻧﯽ دارد،

طرح و ﯾﮏ ﺟزوه دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ

ﺑرای زن ﻗﺎﺋل اﺳت .ھﻣﯾن ﺟﻣﮭوری

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دارد .دول ﻏرﺑﯽ و

اﺻطﻼح ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟزوه ﺣﻘوﻗﯽ ﺷﺎن

اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرده ﮔﯽ

رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺷﺎن ﻣداﻓﻊ اﯾن

ﺑود .ﺗوی ﮐﻠﯾﺎت طرح ﺑود ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﻧد ﮐﮫ

ﻗرار اﺳت در ﻋرف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﻣﻧوع

ﮔراﯾش ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﮔراﯾش ھم در داﺧل

ﻣﺎ ﻣﻧظورﻣﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺳﻼم در ﺗﺿﺎد

ﺑﺎﺷد؛ ﯾﮏ ﺻﻧدﻟﯽ اش را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد و

ﮐﺷور و ھم درﺧﺎرج ﺑﻠﻧدﮔو دارد و ﻣﯽ

ﺑﺎ ﺣﻘوق زﻧﺎن ﻧﯾﺳت و در ﺿﻣن ﻣﺎ دﻧﺑﺎل

ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ھﻣﮫ ھم ﺣﺿور او را ﻣﯽ

ﺑﯾﻧم ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻣوﺿوع ﺣﺟﺎب را ﺣذف ﻣﯽ

ﮐﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ ھم ﻧﯾﺳﺗﯾم ،ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﮐﺎری

ﭘذﯾرﻧد.

ﮐﻧﻧد .ﺑرای اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ھم ﺑﺣث ھﺎی

ﻧدارﯾم ،ﺧوب دﯾﮕر ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ

در ﺣﯾطﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﺋورﯾﮏ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ طرح ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و

اﺻﻼ ﭼﮫ اﺋﺗﻼﻓﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺑﻌدا اﻟﺑﺗﮫ ﺑﯾﺷﺗر

ﺑﺧﺷﯽ از ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺣﺎﮐم ﺑر

ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺣﺟﺎب ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن

و ﺑﯾﺷﺗر روﺷن ﺷد ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﮐﻼ ﯾﮏ

ﺟﮭﺎن اﺳت و ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ

اﯾراﻧﯽ ﻧﯾﺳت .و ﺗﻼش دارﻧد ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺑﺎرزه

ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی

واﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾران ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری

ﺑﺎ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری را از دﺳﺗور ﮐﺎر ﺟﻧﺑش

اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺑود ﯾﺎ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ.

ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﻔت ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود و اﺳﺗﺛﻣﺎر

زﻧﺎن ﺧﺎرج ﮐﻧﻧد.

ﺣﺎل ﺑرای دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻌﺟب

ﺻﻔﺣﮫ ١٩

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼرا ﻣن اﯾن دو ﺗﺎ واژه را ﺑﮑﺎر

اﺟﺑﺎری ﮐرد ﺗوی دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣن

زن زﺣﻣﺗﮑش و ﻧﮫ داﻧﺷﺟو را ﺑﺳﯾﺞ ﮐﻧد.

ﻣﯽ ﺑرم ،اﯾن ﺗوﺿﯾﺢ را ﻣﯾدھم ﮐﮫ

ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردم از ﺟﺎﻧب زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر

ﻧﮫ ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء ﺗو

ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی ﻏرب

ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی ای ﺷد .ﺑدﺗرﯾن ﻣدل

ﺑرﻧﺎﻣﮫ اش ﻧﻧوﺷت ﺑرای زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر

درﺳت ﺷد .ﯾﻌﻧﯽ آﮐﺎدﻣﯾﺳﯾن ھﺎی ﻏرب

در آن دوره ﺗوی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﺎ ﭼﭘﯽ ھﺎ

ﺣﻘوق ﺑراﺑر ﺑدھﯾد ﻣﺛل ﻣردھﺎ؛ ﯾﺎ ﺑﮫ

آﻣدﻧد و اﯾن ﭘدﯾده را ﻓرﻣوﻟﮫ ﮐردﻧد.

ﺑودﯾم .ﺑﯾﺎد دارم ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ

ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺗوی ﺑرﻧﺎﻣﮫ اش ﻧﻧوﺷت ﮐﮫ

ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و

اﺳﺗﺎرﻻﯾت و داروﭘﺧش ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﺷد ﺑﺎﯾد

زن ﮐﺎرﮔر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﻣﺳﺗﻘل دارد.

ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را در ﮐﺷور ھﺎی

ﻣﯽ آﻣدﯾد و ﻣﯽ دﯾدﯾد زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر ﭼﮫ

ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻧﺗواﻧﺳت؟ﯾﮑم :ﺑﺧﺎطر

ﻣﺧﺗﻠف درﺳت ﮐردﻧد .ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت اﺳﻼﻣﯽ

ﺟوری ﻣﯽ آﻣدﻧد ﺑﯾرون .زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر

اﯾن ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻧوﺷﺗﻧد ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﻼم

در اﯾران اﺳﺎﺳﺎ زﻧﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﻧد و ﺑﮫ

ﺑطورﻋﻣوم ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧظم و ﺗﻣﯾز ﺑودﻧد و

ﻣﻐﺎﯾر ﻧﯾﺳت .دوم :اﺻوﻻ آﻣﺎج ﺷﺎن زن

ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﯽ ﮔوﯾم ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ

واﻗﻌﺎ ﺑرای ﻣن ﺟﺎﻟب ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌد از

ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻣﻧﺎﻓﻊ زﻧﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻗﺷر

ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ.

ﮐﺎرﺷﺎن ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷد ﭼﻘدر ﻣﻧظم ﻟﺑﺎس

ﺳﻧﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑود .ﺳوﻣﺎ :اﯾن ﮐﻣﭘﯾن ﻧﻣﯽ

ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اﯾران زﻧﺎﻧﯽ

ﺑﯾروﻧﺷﺎن را ﮐﮫ ﻟﺑﺎﺳﯽ ﺗﻣﯾز و ﻣرﺗب ﺑود

ﺗواﻧﺳت اﯾن زﻧﺎن را ﺑﯾﺳﺞ ﮐﻧد ،ﺑﺧﺎطر

ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧد و ﯾﺎ ھﯾﭻ رﺑطﯽ

ﻣﯽ ﭘوﺷﯾدﻧد .وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺎدر ﺑودﯾم ﭼرا؟

اﯾﻧﮑﮫ درﺳت ﺷده ﺑود ﺑرای ﮐﻧﺗرل و ﻣﮭﺎر

ﺑﺎ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐم ﻧدارﻧد .ﺑﻧﺎﺑرﯾن ﺗوی

ﭼون ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾم ﺷﺑﯾﮫ ﺗوده ھﺎ ﺑﺷوﯾم.

ﺟﻧﺑش زﻧﺎن .ﺑﻌد از ﮐﻣﭘﯾن ھم ھﻣﮕراﯾﯽ

اﯾران ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻘﯾﻘت

دﻗﯾﻘﺎ ﭘوﭘوﻟﯾﺳت ﺑودﯾم .ﻣن ﺧودم ﯾﺎدم

ﺳﺑز زﻧﺎن را درﺳت ﮐردﻧد ﺑﺎ ﺧﺎﻧم زھرا

ھﻣﺎن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﻧد ﮐﮫ

ھﺳت ﮐﺎرﮔران زن از ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳﯾدﻧد ﺷﻣﺎ

رھﻧورد ،ﺷﻣﺎ ﺑروﯾد ﮔزارش ﻧﺷﺳت ﺷﺎن

ﭘراﺗﯾﮏ ﺷﺎن ھﻣﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء

ﭼرا ﺟوراب ﻣﯽ ﭘوﺷﯾد ﺷوھرﺗﺎن ﻣﺗﻌﺻب

ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﺳﺎﻟﮕرد ﻣﺷروطﮫ ﺑود را ﻧﮕﺎه

ﺑود .ﭼرا ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء ﻧﺗواﻧﺳت

اﺳت؟ ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ از زن ﮐﺎرﮔر و

ﮐﻧﯾد ٣٠ .ﺗﺎ آدم ﺟﻣﻊ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺧﺎﻧم زھرا

ﺗوده ھﺎی زن را ﺑﺳﯾﺞ ﮐﻧد! ﺑرای اﯾن

زﺣﻣﺗﮑش داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ اﯾن زﻧﺎن

رھﻧورد ﺑﯾﺎﯾد و ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن

اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ﺧودﺷﺎن ھم

ﺷﮑم ﮔرﺳﻧﮫ اﺷﺎن ﺑراﯾﺷﺎن از اھﻣﯾت

ﺟﻧﺑش ھﻣﮕراﯾﯽ ﺳﺑز زﻧﺎﻧﮫ ﻣﺎن ﺗوده ای

ﺗوﺿﯾﺢ دادﻧد آﻣﺎج اﺻﻠﯽ اﺷﺎن زﻧﺎن

زﯾﺎدی ﺑرﺧوردار اﺳت و ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣزد ﻣﮭم

ﺑﺷود .ﺧوب ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗوده ای ﺑﺷود ﺑﮫ

ﻣﺟﻠﺳﯽ اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم ﺑرای

اﺳت و ﮐﺎری ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺟﺎب ﻧدارﻧد

اﯾن دﻟﯾل ﺳﺎده ﮐﮫ رھﺑر ھﻣﮕراﯾﯽ ﺳﺑز

ﮔرﻓﺗن اﻣﺿﺎء ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ رﻓﺗﻧد درﺟﻠﺳﺎت

اﺻﻼ درﺳت ﻧﯾﺳت .اﺗﻔﺎﻗﺎ زن طﺑﻘﮫ

زﻧﺎن ﮐﮫ زھرا رھﻧورد ﺑﺎﺷد ،ﺗﺋورﯾزه

روﺿﮫ ﺧواﻧﯽ .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھم ﺗوی ﻣﻘﺎﻻﺗﺷﺎن

ﮐﺎرﮔر ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت دﯾﮕر

ﮐﻧﻧده ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺑود.

ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﻧﺎھﯾد

در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺑراﯾش ﻣﮭم اﺳت،

زھرا رھﻧورد ﺗﻧﮭﺎ زﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ از "ﻓواﯾد"

ﮐﺷﺎورز ﺳﺎﮐن اﯾران ﻧوﺷت ﮐﮫ ﻣﺎ اﺻوﻻ

اﯾدﺋوﻟوژی ﺑراﯾش ﻣﮭم اﺳت ،ﺗﺣﻘﯾرﺷدن

ﺣﺟﺎب؛ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧوﺷت ،آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ آﻣدﻧد

ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑروﯾم دﻧﺑﺎل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﺋﻣﺎ

اش را ﻣﯽ ﻓﮭﻣد .ﺗﺣﻘﯾری ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب

ﺗوی ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺳﯾد ﻣﯽ ﭘﺎﺷﯾدﻧد ،ﭼﺎﻗو ﻣﯽ

ﺑﺎ ﭘﻠﯾس ﺑﺧﺎطر ﺣﺟﺎب درﮔﯾرﻧد و ﻧﻣﯽ

ﻣرد ﮐﺎرﮔر ﺑﮭش ﻣﯽ ﺷود را ﻣﯽ ﻓﮭﻣد.

زدﻧد ﺑﮫ زن ھﺎی ﺑﯽ ﺣﺟﺎب ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد

ﺗواﻧﯾم ﺑﺎ زﻧﺎن اﯾن ﭼﻧﯾﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ

ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری را ھم ﻓﮭﻣﯾد .زودﺗر از

آﻧﮭﺎ از ﮐﺟﺎ ﺗﻐذﯾﮫ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷدﻧد.

ﺣرﻣت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم اﺻﻼ

ﺑﻘﯾﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗوی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻓﮭﻣﯾد .ﻣوﻗﻌﯽ

زھرا رھﻧورد ﻧرﻓت ﺧودش دﺳﺗﮫ ھﺎی

ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺷﺎن ﺑﺳﯾﺞ زﻧﺎن زﺣﻣﺗﮑش و

ﮐﮫ ﻣﺣدودش ﮐردﻧد و ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺻﺑﺢ

ﺣزب اﻟﮭﯽ درﺳت ﮐﻧد ،اﻣﺎ وی اﯾدﺋوﻟوژی

داﻧﺷﺟو ﻧﺑود.

ﻣﯽ آﻣد ﮐﺎرت ﺑزﻧﮫ ﺑرود وارد ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ

اش را ﻓرﻣوﻟﮫ ﮐرد ،اﯾده داد ،ﻧظرﯾﮫ داد

ﻣن ﯾﮏ ﭼﯾز ﺳر اﯾن زﻧﺎن زﺣﻣت ﮐش در

ﺑﺷود ،ﺳرﺣﺟﺎﺑش ،ﺟوراﺑش ،ﻻﮐش و

ﮐﮫ ﺣزب اﻟﮭﯽ ھﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼرا ﻻزم

راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣﺟﺎب ﺑﮕوﯾم .ﻣن ھم ﻣﺛل ﺧﯾﻠﯽ

ﻏﯾره ﺑﮭش ﮔﯾر ﻣﯽ دادﻧد .از اﯾن زاوﯾﮫ ﺑﮫ

اﺳت ﺷﻣﺎ ﺑروﯾد و ﺑﮫ ﺻورت زﻧﺎن ﺗﯾﻎ

از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺳت در ﺳﺎل  ٥٨رﻓﺗم

ﻧظر ﻣن ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺻور ﺧﯾﺎﻟﯽ از زن

ﺑزﻧﯾد .ﺧوب ﺑرای ھﻣﯾن ھم ھﻣﮕراﯾﯽ ﺳﺑز

ﺗوی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﮐردم .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ

ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣﺗﮑش را ﯾﻌﻧﯽ آن ﭼﯾزی ﮐﮫ

زﻧﺎن ﺗوده ای ﻧﻣﯽ ﺷود .ﭼون ﺗوده ای

آﮔﺎھﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﯾﻌﻧﯽ آﮔﺎھﯽ

ﺑﮫ ﻧظرﯾﮫ ھﺎﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺧورد را ﮐﻧﺎر

ﺷدن ﺑر ﭘﺎﯾﮫ واﻗﻌﯾت ھﺎی ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﺷﮑل

ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر

ﺑﮕذارﯾم.

ﻣﯽ ﮔﯾرد.

اﺳت و ﻣﺎ اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن آﮔﺎھﯽ

ﺑرﮔردم ﺑﮫ ﭘراﺗﯾﮏ زﻧﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ و زﻧﺎن

ﺻدﯾﻘﮫ ﻣﺣﻣدی :آذرﺟﺎن ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت

ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را داﺷﺗﯾم ﺑﺑرﯾم ﺗوی طﺑﻘﮫ.

رﻓرﻣﯾﺳت ،ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء

ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﮑوﻣﺗﯽ را ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ

وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺟﺎب را

اﺻوﻻ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻧﮫ زن ﮐﺎرﮔر و ﻧﮫ

ﻓﺷﺎء ﮐردﯾد .وﻗت زﯾﺎدی از اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤

ﺻﻔﺣﮫ ٢٠
ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺧﺗﺻﺎص دادﯾم .اﯾن

ﺣرﮐت ﮐﻧﻧد ،ﺟدا ﺷدﻧد .اﯾن ﻧﮑﺗﮫ آﺧری

آن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ،ﺷﮑﺎف ﺑر ﻣﯽ دارد؟ اﻟﺑﺗﮫ

ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ در دو ﺑﺧش ﺧواھد ﺑود .در

را ھم ﺑﮕوﯾم و آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑﮫ

روﺷن اﺳت ﭼرا ،ﯾﮏ ﺑﺧش زﯾﺎدی از

ﺑﺧش اول ﺑﮫ اھداف زﻧﺎن اﺻﻼح طﻠب و

اﺳم ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﻧدارﯾم .ﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﻧﺑش

دﻓﺗر ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت ،ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺷﺎرﮐت و

ﻟﯾﺑرال در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷد .در

اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دارﯾم ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﺗوده ھﺎی

ﺣﮑوﻣﺗﯽ ھﺎی دﯾﮕر ،ﺗﻼش داﺷﺗﻧد ﺟﻧﺑش

ﺑﺧش ﺑﻌدی ھم ﺑﺎﯾد ﺑروﯾم ﺑر ﺳر اﮐﺛرﯾت

وﺳﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی

اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﮫ زﯾر رھﺑری ﺧود ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد.

زﻧﺎن اﯾران ﮐﮫ ﺷﺎﻣل زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر ،ﺧﺎﻧﮫ

ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ آﻣدﻧد .ﯾﮏ ﺟﻧﺎﺣﯽ از

ﺑرای ھﻣﯾن ھم رھﺑران ﮐﻣﭘﯾن ﻓرﻣوﻟﮫ

دار و زﻧﺎن ﻗﺷر ﻣﺗوﺳط ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺳﺗﻧد.

ﺧود ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﺛل ﻣوﺳوی و دارودﺳﺗﮫ

ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی زﻧﺎن را ﺑﮫ

ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم و وظﯾﻔﮫ ﭘﯾﺷروان رادﯾﮑﺎل

اش ھم آﻣدﻧد و ﺗﻼش ﮐردﻧد ﻣﮭر ﺧود را

ﮐﻧﺎری ﺑﮕذارﯾم و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ﺟﻧﺑش

ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﭼﯾﺳت و اﯾﻧﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی

ﺑرﺟﻧﺑش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮑوﺑﻧد و ﮔﻔﺗﻧد و ﺗﺑﻠﯾﻎ

"ﺳﺑز" ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾم و ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ

ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﭼﮫ وظﺎﯾﻔﯽ ﺑر ﻋﮭده دارﻧد را

ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧﺑش ،ﺟﻧﺑش ﺳﺑز اﺳت.

را ﻣﺛل رای ﻣن ﮐو ،ﺣق ﺷﮭروﻧدی و...

ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺣث ﮐﻧﯾم .در ھﻣﯾن ﺑﺧش اول ﺗﺎ

ﺻدﯾﻘﮫ ﻣﺣﻣدی :ﺑرای ﺣذف ﺳرخ ھﺎ

را ﭘﯾش ﺑﺑرﯾم .ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﺳﯽ ھم

آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﮔراﯾش زﻧﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ

آذر درﺧﺷﺎن :ﺳرخ ھﺎ و اﻗﺷﺎر ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ

ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﭘرﺳد اﯾن ﻓرﻣوﻟﺑﻧدی ﮐﮫ ﮐردﯾد

و ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت اﺳﻼﻣﯽ ﻣرﺑوط اﺳت اﮔر

ﮐﮫ اﺻﻼ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺷﺎن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣوﺳوی و

و در اطﺎق ھﺎی ﻓﮑر ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑﮫ

ﺻﺣﺑت دﯾﮕری دارﯾد ،از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ وﻗت

زھرا رھﻧورد ،دﻓﺗر ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت و اﯾﻧﮭﺎ

ﺷﻣﺎ ﯾﺎد دادﻧد در ﺧدﻣت ﮐدام ﺑﺧش از

ﺑرﻧﺎﻣﮫ رو ﺑﮫ اﺗﻣﺎم اﺳت اداﻣﮫ دھﯾد.

ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳت .ﻣﺑﺎرزه ﺷﺎن ھم ﺑﺎ

زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت؟ و ﯾﺎ ﻣوﺳوی در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ

آذر درﺧﺷﺎن :ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺧوﺑﯽ

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑر ﺳر اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ

اش ﻣﯽ آﯾد و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم

ﺳت و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ

ﻣﺛﻼ ﭼرا ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﺟرا ﻧﻣﯽ ﺷود.

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﮑوﻻر ﺗوﺣﯾدی درﺳت ﮐﻧﯾم .ﺑﻌد

ﺧواھﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﻐﯾﯾر ﺑدھﻧد ،ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر

ﻣردم اﺻﻼ ﺧواھﺎن اﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن

ھم ﺑﺎ ﺑوق و ﮐرﻧﺎ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭼﮫ

اول ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد واﻗﻌﯾت ﺟﺎری ﭼﯾﺳت.

ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑرﭼﯾده ﺷود .ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم

ﻧﺷﺳﺗﮫ اﯾد ﻣوﺳوی ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ

ﻧﯾروھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺻف

دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از اﯾن زﻧﺎن

ﺳﮑوﻻر درﺳت ﮐﻧﯾم .اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و

ﺑﻧدی ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭼطور دارد ﺷﮑل ﻣﯽ

رﻓرﻣﯾﺳت و اﺻﻼح طﻠب در دوره ھﺎﯾﯽ

ﻓرﻣول ﺑﻧدی ھﺎ ﺑﮫ درد زﻧﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ و

ﮔﯾرد .و اﯾن را اول روﺷن ﺑﮑﻧﻧد ﺑﻌد ﮐﮫ

طرح ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺛل ﺳﺎل ٥٧

زﻧﺎن ﻣرﻓﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺧورد .ﺑرای ھﻣﯾن

واﻗﻌﯾﺎت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد؛ آﻧﮕﺎه ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر

ﮐﻼه ﺳرﻣﺎن ﺑرود و ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن را

ھم ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ اﯾن ﺧواﺳﺗﮭﺎ ﭘﺷﺗواﻧﮫ داﺧﻠﯽ

ﺑﻧﯾﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ

طرح ﮐﻧﯾم و دﻧﺑﺎل ﻣﺳﺎﺋل ﮐﻼن ﻧﺑﺎﺷﯾم.

و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دارد.

اﺳت اﯾده داده ﻣﯾﺷود و ﺑرای ﻋﻣﻠﯽ ﺷدن

ﻧﺎﮔﮭﺎن در دوره ای ﮐﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ

ﺻدﯾﻘﮫ ﻣﺣﻣدی :آذر ﺟﺎن از ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ

آن ﺗﻼش ﮔردد.

ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ

ﮐﮫ دادی ﺧﯾﻠﯽ ﺗﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم و اﻣﯾدوارم

ﻣن ﺳﻌﯽ ﮐردم ﺳر ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی

رﯾﺧﺗﻧد ،ھﻣﯾن ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ

ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﻋزﯾز را ﺑﺎ ﺧودﻣﺎن در ﺑﺧش دوم

ﺣﮑوﻣﺗﯽ و اﺗﺣﺎدی ﮐﮫ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺳﮑوﻻر

اﻻن دﯾﮕر ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﺗوده ای ﯾﻌﻧﯽ

اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﻧﯾز ﮔﻔﺗم در

راﺳت و رﻓرﻣﯾﺳت ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون

"ﺟﻧﺑش ﺳﺑز" وﺟود دارد و اﯾن "ﺟﻧﺑش

ﺑﺎره راه ﺣل ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ

اﻣﺿﺎء و اداﻣﮫ آن ھﻣﮕراﯾﯽ ﺳﺑز زﻧﺎن

ﺳﺑز" ﺑﺎﯾد ﺧواﺳت ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ

داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .ﺑﺎر دﯾﮕر از ﺷﻣﺎ ﺗﺷﮑر ﻣﯽ

ﮐردﻧد ،ﺻﺣﺑت ﺑﮑﻧم و ﻧﺷﺎن ﺑدھم ﮐﮫ ﭼرا

ھﻣﺎن رای ﻣن ﮐو و اﺟرای ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ

ﮐﻧم و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧﺳﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷﯾد ﻣﯽ ﮔوﯾم و

از درون اﯾﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﺑﯾرون ﻧﯾﺎﻣد .ﯾﮏ

را در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺧود ﻗرار ﺑدھد .اﮔر

ھﻣراه رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺧش ﺗﮑﻧﯾﮏ و ﻓﻧﯽ

ﭼﯾز دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑﺣث ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ

ﺟﻧﺑش ھﺎی دﯾﮕر ﻣﺛل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﺎ

ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ دﯾدار ﺑﻌدی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدورد ﻣﯽ

اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم ﯾﮏ دﺳﺗﮫ از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﺑﺗدا

ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾش در اﯾن ﺟﻧﺑش ﺷرﮐت ﮐﻧد،

ﮔوﯾم و ﺑراﯾت اوﻗﺎت ﺧوﺑﯽ را آرزو ﻣﯽ

ﻗﺑل از ﮐﻠﯾﺎت طرح و ﺟزوه ﺗوﺿﯾﺣﯽ ﺑﮫ

ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ در "ﺟﻧﺑش ﺳﺑز"

ﮐﻧم ﻣوﻓق ﺑﺎﺷﯾد.

ﮐﻣﭘﯾن ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺟدا ﺷدﻧد .ﯾﮏ ﻋده

ﺷﮑﺎف ﺑﯾﻔﺗد.

آذر درﺧﺷﺎن :ﻣن ھم ﺧﯾﻠﯽ ﺗﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم

ھم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء آن ﺑﺧش

ﺻدﯾﻘﮫ ﻣﺣﻣدی :آﻧﮭﺎ ﺗوی ﺣﺎﺷﯾﮫ ﻣﯽ

از ﺷﻣﺎ و ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﺑوری اﯾن

ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اش و ﯾﺎ رھﺑراﻧش ﮐﮫ رﻓﺗﻧد

اﻓﺗﻧد.

ﺑﺣث را ﮔوش ﮐردﻧد و ھم ﭼﻧﯾن از رﻓﻘﺎی

و ﺳرﯾﻊ ھﻣﮕراﯾﯽ ﺳﺑز زﻧﺎن را ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ

آذر درﺧﺷﺎن :ﻧﮫ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﺑش از ھم ﻣﯽ

ﺑﺧش ﺗﮑﻧﯾﮏ ﻧﯾز ﻣﺗﺷﮑرم.

ﻣﺛل زھرا رھﻧورد ﺗﺷﮑﯾل دادﻧد و ﮔﻔﺗﻧد

اﯾن ﭼﮫ ﺟﻧﺑش ﻋﺎدﻻﻧﮫ ،دﻣﮑراﺳﯽ ﺧواه

اداﻣﮫ دارد■.

ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد در ﭼﺎرﭼوب ﺟﻧﺑش ﺳﺑز

اﺳت ﮐﮫ اﮔر زﻧﺎن ﺑﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن در

ﺻﻔﺣﮫ ٢١

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤

ﺷﻌﺮی از ﻏﺎده اﻟﺴﻤﺎن

ﻗﯿﭽﯽ ﯾﺎدت ﻧﺮود،

ﺷﺎﻋری از ﺳورﯾﮫ

ﻣﯽﺧﻮاهﻢ هﺮ روز اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎﯾﻢ را ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﻨﻢ !

ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﺳﺎﯾت ﺳﯾﻧﻣﺎی آزاد

ﭘﻮدر رﺧﺘﺸﻮﯾﯽ هﻢ ﻻزم دارم
ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی !
ﻣﻐﺰم را ﮐﻪ ﺷﺴﺘﻢ ،ﭘﻬﻦ ﮐﻨﻢ روی ﺑﻨﺪ
ﺗﺎ آرﻣﺎنهﺎﯾﻢ را ﺑﺎد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد ﺑﻪ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺮب
ﻧﯽ اﻧﺪاﺧﺖ .
ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ؟ ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﻮد !
ﺻﺪاﺧﻔﻪ ﮐﻦ هﻢ اﮔﺮ ﮔﯿﺮ آوردی ﺑﮕﯿﺮ !
ﻣﯽﺧﻮاهﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻋﺸﻖ و اﻧﺘﺨﺎب،

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﻦ آﻣﺪی

ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪم

ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺪاد ﺑﯿﺎور ﻣﺪاد ﺳﯿﺎﻩ

ﺑﻐﻀﻢ را در ﮔﻠﻮ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻢ !

ﻣﯽﺧﻮاهﻢ روی ﭼﻬﺮﻩام ﺧﻂ ﺑﮑﺸﻢ

ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از هﻮﯾﺘﻢ را هﻢ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﻗﻔﺲ ﻧﯿﻔﺘﻢ

ﺑﺮای وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺮان و ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ

ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺪر هﻢ روی ﻗﻠﺒﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ هﻮس هﻢ ﻧﯿﻔﺘﻢ !

ارﺷﺎد،

ﯾﮏ ﻣﺪاد ﭘﺎک ﮐﻦ ﺑﺪﻩ ﺑﺮای ﻣﺤﻮ ﻟﺐهﺎ

ﻓﺤﺶ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺗﻘﺪﯾﻤﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،

ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ هﻮای ﺳﺮﺧﯿﺸﺎن ،ﺳﯿﺎهﻢ ﮐﻨﺪ !

ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ ﮐﯿﺴﺘﻢ !

ﯾﮏ ﺑﯿﻠﭽﻪ ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻏﺮاﯾﺰ زﻧﺎﻧﻪ را از رﯾﺸﻪ درآورم

ﺗﺮا ﺑﻪ ﺧﺪا  ...اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﺪی ﺣﻘﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ

ﺷﺨﻢ ﺑﺰﻧﻢ وﺟﻮدم را  ...ﺑﺪون اﯾﻦهﺎ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪ

ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺨﺮ  ...ﺗﺎ در ﻏﺬا ﺑﺮﯾﺰم

ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽروم ﮔﻮﯾﺎ !

ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدهﻢ ﺧﻮدم ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮان ﺣﻘﻢ را ﺑﺨﻮرم !

ﯾﮏ ﺗﯿﻎ ﺑﺪﻩ ،ﻣﻮهﺎﯾﻢ را از ﺗﻪ ﺑﺘﺮاﺷﻢ ،ﺳﺮم هﻮاﯾﯽ

ﺳﺮ آﺧﺮ اﮔﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺎﻧﺪ

ﺑﺨﻮرد
و ﺑﯽواﺳﻄﻪ روﺳﺮی ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻢ !

ﺑﺮاﯾﻢ ﯾﮏ ﭘﻼﮐﺎرد ﺑﺨﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ،
ﺑﯿﺎوﯾﺰم ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻢ  ...و روﯾﺶ ﺑﺎ ﺣﺮوف درﺷﺖ

ﻧﺦ و ﺳﻮزن هﻢ ﺑﺪﻩ ،ﺑﺮای زﺑﺎﻧﻢ

ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ :ﻣﻦ ﯾﮏ اﻧﺴﺎﻧﻢ

ﻣﯽﺧﻮاهﻢ  ...ﺑﺪوزﻣﺶ ﺑﻪ ﺳﻖ

ﻣﻦ هﻨﻮز ﯾﮏ اﻧﺴﺎﻧﻢ

 ...اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﯾﺎدم ﺑﯽ ﺻﺪاﺗﺮ اﺳﺖ !

ﻣﻦ هﺮ روز ﯾﮏ اﻧﺴﺎﻧﻢ

■

ﺻﻔﺣﮫ ٢٢

ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب
ﯾﺎ آزادی در ﺳﺮاﺷﯿﺐ؟
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ  :ﻟﻮﭘﺎ ﺣﺴﻦ

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤
او داده اﺳت .ﺟﻠد  ٧ﻛﺗﺎب  ٦٢ﺷﻣﺎره ٨١
ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻣﯽ ﮔوﯾد “:آﻧﭼﮫ ﻛﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮫ اداﯾش رواﺳت ،ﺣﻘﯽ اﺳت
ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣرد داده ﺷده ﺗﺎ از ﺑﺧش ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ زن ﻟذت ﺑرد.
)از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻘﯽ ﻛﮫ در ﻋﻘد ازدواج اﺳت( )M٥٫٤(Ref:٨,p٥٢٦
ﺣﻘوق ﺷوھران :ﺷوھر ﺣق ﻛﺎﻣل دارد ﻛﮫ از ھﻣﺳر ﺧود ﻟذت ﺑرد.
)اﻟف :از ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ ﺳرﺗﺎ ﻛف ﭘﺎ ،ھر ﭼﻧد دﺧول از ﻣﻘﻌد ﻣطﻠﻘﺎ

ﺑﺮﮔﺮدان  :ﺳﺤﺮ ﻣﻨﺼﻮر

ﻏﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت( ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ از ﻧظر ﻓﯾزﯾﻛﯽ زﯾﺎن وارد ﻧﻛﻧد.

از ﺑرﻗﮫ ای ﻛﮫ ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎ را ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﭼﺎدر و ﺣﺟﺎب

اﻣﺎم ﻏزاﻟﯽ :ﯾك زن ﺑﺎﯾد ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ ﺧود را ﺟﮭت ﺧدﻣت در

اﺑرﯾﺷﻣﯽ ﺳﯾﺎه ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﮫ روﺷﻧﺗرﯾن ﺗرﯾن اﺑزار و ﺳﻣﺑول

ﺗﻣﺎﻣﯽ اوﻗﺎت آﻣﺎده ﻧﮕﮭدارد.

)(Ref:٧:vo١.I,p٢٣٥

اﯾدﺋوﻟوژی اﺳﻼم ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﭼﻧد دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﻧد .ﺗﺎ ﻛﻧون

):٣٣٥٥Number ٠٠٨ book (Shahin Muslim

ﻣﻘﺎﻻت ﻣﮭﻣﯽ در ﺑﺎره ﻋﻠل و ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺟﺎب ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ﻛﮫ ﭼﮕوﻧﮫ

اﮔر زﻧﯽ ﺷﺑﯽ را دور از رﺧﺗﺧواب ﺷوھرش ﺑﮕذراﻧد ،ﻓرﺷﺗﮫ ھﺎ ﺗﺎ
ﺑﺎﻣداد ﺑﮫ او ﻟﻌﻧت ﺧواھﻧد ﻓرﺳﺗﺎد.
ﻋﻣرﺑن اﻟﺧطﺎب ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﭘﯾﻐﻣﺑر)رﺣﻣت ﷲ( ﻓرﻣودﻧد “:ازھﯾﭻ
ﻣردی ﻋﻠت ﻛﺗك زدن ھﻣﺳرش ﺑﺎزﺧواﺳت ﻧﺧواھد ﺷد”.

اﺳﻼم آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘوﺷﺷﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺷن ﺑرای زﻧﺎن ﺗوﺟﯾﮫ ﻛرده
اﺳت .در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺧواھم ﺑر ﺳر ﺟدﻟﯽ ﻛﮫ در ﻣورد ﺗوﺟﯾﮫ
ﭘوﺷﯾدن ﺣﺟﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺻورت اداﻣﮫ داری ﻣوﺟود ﺑوده اﺳت از
دﯾدﮔﺎه ی دروﻧﯽ ﺗﻣرﻛز ﻛﻧم و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻧﻛﺗﮫ ﺑﭘردازم ﻛﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ زﻧﺎن ﺟوان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻛﮫ در ﻏرب ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﺗﻼش ﻣﯽ
ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را ﻛﮫ ﺗوﺳط ﻣذھﺑﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض ﮔراﯾﯽ
ﺟﻧﺳﯽ ذاﺗﯾش ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ،ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
“ اﻣرزوه زﻧﺎن ﺟوان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺣﺟﺎب را ﻛﺷف ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و آن را در
ﭘرﺗو اھداف اﺻﻠﯾش ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد -ﺣﺟﺎب ﻛﻧﺗرل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑدن ﺧوﯾش
را ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔرداﻧد ...ﻣن ﺣﺟﺎب را رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﻛﻧم ﭼرا ﻛﮫ
ﺑﮫ ﻣن آزادی ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .ﻣن آﻧرا ﻣﯽ ﭘوﺷم ﭼرا ﻛﮫ ﻣن ﯾك زن
ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺳﺗم و اﻋﺗﻘﺎد دارم ﻛﮫ ﺑدﻧم ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺷﺧص ﻣن
اﺳت’’.
ﻧﻘل ﻗول ﺑﺎﻻ ﻣﻘﺎﻟﮫ ای اﺳت از ﯾك زن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﺗوﻟد ﻛﺎﻧﺎدا ﻛﮫ ﻓﺎرغ
اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻛﺎﻟﺞ اﺳت .در ﺳن ﺑﯾﺳت و ﯾك ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ
ﻛﺷف ﻣﺟدد ﺣﺟﺎب ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑﺎ وﺟود اﺣﺗرام ﻛﺎﻣل ﺑﮫ دﯾدﮔﺎه ھﺎی
آزدای ھﺎی ﻣدﻧﯽ و آزادی اﻧﺗﺧﺎب ھر ﻧوع ﭘوﺷش ﺑرای زﻧﺎن در ﯾك
ﺟﺎﻣﻌﮫ دﻣوﻛراﺗﯾك ،ﻛﻣﺎﻛﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم درك ﻛﻧم ﻛﮫ ﭼﮫ ﻋواﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋث
ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﯾك زن ﺗﺣﺻﯾل ﻛرده و ﺑزرگ ﺷده آﻣرﯾﻛﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ
آزادی ﺧود در اﻧﺗﺧﺎب ﭘوﺷش را رھﺎ ﻛرده و ﺣﺟﺎب ﺑر ﺳر ﻛﻧد و
ﺧود را ﺑﻔرﯾﺑد ﻛﮫ دﯾﮕر آزاد ﺷده اﺳت.
او ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ ﺻرﻓﺎ ﺑﺎ ﭘوﺷﯾدن ﺣﺟﺎب ﻛﻧﺗرل ﻛﺎﻣل ﺑر ﺑدن ﺧود
را ﻛﺳب ﻛرده اﺳت .واﻗﻌﺎ ﭼﮫ درك ﻣﺗوھﻣﯽ از اﯾده رھﺎﯾﯽ! ﻣﺎ ﻧﯾﺎز
دارﯾم ﻛﮫ ﺑﮫ رﯾﺷﮫ ﭼﻧﯾن درﻛﮭﺎﯾﯽ از رھﺎﯾﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ و راﺑطﮫ ﭘوﺷش
ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن را ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻛل اﯾده ﭘوﺷش از
دﺳﺗورات ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻗرآن ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﺟﺎزه دھﯾد در ﻣرﺣﻠﮫ
اول ﺑﮫ ﭼﻧد آﯾﺎت ﻛﮫ از ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﻘدس اﺳت ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﺎﻧدازﯾم و
ﺑررﺳﯽ ﻛﻧﯾم ﺧداوﻧد ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدودی ﻛﻧﺗرل ﺑدن ﺗوﺳط ﺧود زن را ﺑﮫ

(Sunann Abu Dawud ١١.٢١٤٢)Book١١, Number ٢١٤٢:

ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﻛﮫ ﻗﺎﻧون اﻟﮭﯽ ھر “ﺷﯾوه ای’’ را ﻛﮫ ﻣرد ﺑﺧواھد ﺑﮫ
ھﻣﺳرش دﺧول ﻛﻧد و ﯾﺎ ھر وﻗت ﺑﺧواھد او را ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻛﻧد را ﺗﺿﻣﯾن
ﻧﻣوده اﺳت و اﯾﻧﻛﮫ زن ھﯾﭻ ﺣق ﺷﺧﺻﯽ در اﯾن ﻣورد را ﻧدارد.
ﻧﯾﺎز ﺑدان ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﻧﮕﺎه ی ﻋﻣﯾق ﺑﮫ ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯾﺎﻧدازﯾم ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾم
ﻛﮫ ﻗﺎﻧون ﺷرﻋﯽ ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﭼﮫ ﺑﻼﯾﯽ ﺑر ﺳر زﻧﺎن آورده اﺳت.
ﺑﺧﺎطر ﻋدم وﺟود آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻗﺑل از ازدواج ،زن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﺟﺑور اﺳت
ﺧود را ﺑﮫ ﻣرد ﻛﺎﻣﻼ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای ﻛﮫ ﺑﮫ او ﺷوھرش داده اﻧد ﺗﺳﻠﯾم
ﻧﻣﺎﯾد و ﻣﺎﻟﻛﯾت ﺑدن ﺧود را ﻛﺎﻣﻼ ﺑﮫ او واﮔذارد .ﺳﺋوال ﻣن اﯾن
اﺳت ﻛﮫ ﺣﺟﺎب ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ دﻓﺎع زﻧﯽ ﺑرود ﻛﮫ ﺷب ازدواج
ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز او ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود؟ ﭼﮫ ﺣﻔﺎظﯽ ﺣﺟﺎب ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای زن
ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﺎﯾد ﻧﯾﺎزات ﺷوھر را ﺑرآورده ﻧﻣﺎﯾد ،ﺣﺗﯽ اﮔر
ﺧود او ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺎزی را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟ ﭼرا او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اوﺿﺎع را
ﺑدﺳت ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ اﺻطﻼح “ﻛﻧﺗرل ﻛﺎﻣل ﺑر ﺑدن ﺧود’’ را
اﺧﺗﯾﺎر ﻛﻧد و از اﯾن طرﯾق در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻧﺑﯾﮭﺎﺗﯽ ﻛﮫ ﺣدﯾث ھﺎ ﺑرای
ﺷوھرش ﻗﺎﯾل ﺷده اﻧد ،از ﺧود ﺣﻔﺎظت ﻧﻣﺎﯾد.
زن ﺟوان ﻛﺎﻧﺎداﯾﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧود ﺑﮫ ﻧﻛﺎت ﺟﺎﻟﺑﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﻛﻧد ،ﻣﺛل
‘‘ﭘوﺷﯾدن ﺣﺟﺎب ﻣرا از ﺗوﺟﮫ داﺋﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﺳم ﺧودم رھﺎ ﻛرده اﺳت.
ﭼرا ﻛﮫ ظﺎھر ﻣن ﻣوﺿوع ﻗﺿﺎوت ﻋﻣوﻣﯽ ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد .زﯾﺑﺎﯾﯽ
ﻣن و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻋدم وﺟود آن از ﻗﻠﻣرو ﺑﺣث ﻣﺷروع ﺧﺎرج ﮔﺷﺗﮫ
اﺳت .ﻛﺳﯽ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ داﻧد ﻣوھﺎی ﺳر ﻣن ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ،آﯾﺎ ھﻣﯾن
ﻟﺣظﮫ از ﺳﺎﻟن آراﯾش ﺑﯾرون آﻣده ام ﯾﺎ ﻧﮫ ،آﯾﺎ ﻛﻣﯽ اﺿﺎﻓﮫ وزن دارم
ﯾﺎ ﻧﮫ ،و ﯾﺎ اﯾﻧﻛﮫ ﭘوﺳﺗم آﺛﺎر ﺗرك ﺧوردﮔﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﮫ ﭼون ﻛﺳﯽ
ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ داﻧد ،اھﻣﯾﺗﯽ ھم ﻧدارد ’’.اﯾن ﻛردار ﺑﮫ ظﺎھر ﻣﻧطﻘﯽ“ :
ﻣﻌرض ﻗﺿﺎوت ﻋﻣوﻣﯽ ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗن’’ ﺷﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﺗﺻوری را
ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد ﻛﮫ زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن از ﻛﺳب اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺑﺎﻻی زﯾﺑﺎﯾﯽ ﮐﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ٢٣

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤
ﻣردان ﺑرای زﻧﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ،رھﺎ ﮔﺷﺗﮫ اﻧد و ﺑر اﯾن اﺳﺎس

ﮔذﺷﺗﮫ ﻗﺎدر ﻧﺑوده ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن را ﺑﮫ ﮔروه ی از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی آزاد و

واﻗﻌﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑراﺑر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾﻧد.

ﻣﺳﺗﻘل ارﺗﻘﺎء دھد .ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد اﺳﻼﻣﯾﺎن در دﻓﺎع از

ﭼﻧﯾن ﺑﺣﺛﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺑﯾﮫ ﻓﺎﻧﺗزی ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﺗﺎ ﺑﺣث اﺳﻼﻣﯽ! آﯾﺎ

ﺣﺟﺎب ﺗوﺟﯾﮫ ﮔری ﻛﻧﻧد ،آﻧﭼﮫ ﻣﮭم اﺳت اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﺣﺟﺎب ﺳﻣﺑل

ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾك ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﯾﺎﺑﯾد ﻛﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎﯾﯽ از ﻗﺑﯾل

ﺑردﮔﯽ و ﺳﺗم زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑوده اﺳت .ﺟداﺳﺎزی

ظﺎھر ﻓﯾزﯾﻛﯽ زﻧﺎن ﺑﺧﺻوص زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی ﻋروس آﯾﻧده

زﻧﺎن از زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻛﻧﺗرل آزادی ﺣرﻛت و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ

ﮐﮫ از طرﯾق ازدواج ﺳﻧﺗﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷده ،را ﺷﺎﻣل ﻧﺷود .ﺑﺑﺧﺷﯾد،

ﻛردن ﺳﯾﺳﺗم آﭘﺎرﺗﺎﯾد ﺟﻧﺳﯽ ﻓﻘط ﺑرﺧﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن ﺧدﻣﺎت ﺣﺟﺎب ﺗﺎ

ﺧواھری ﻛﮫ ﺧﺎطرﺧواه ﺣﺟﺎﺑﯾد ،آدﻣﮭﺎﯾﯽ وﺟود دارﻧد ﻛﮫ ﺑراﯾﺷﺎن

ﻛﻧون ﺑوده اﺳت.

“اھﻣﯾت’’ دارد و ﺧواھﻧد داﻧﺳت ﻛﮫ ﭘوﺳت ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﭼروك

ﺗوﺟﯾﮫ ﮔران اﺳﻼﻣﯽ ھﻣﯾﺷﮫ دﺳت و ﺑﺎل ﺑﺎزی در ﺗﺑﻠﯾﻎ اﯾﻧﻛﮫ اﺳﻼم

ﺧورده ﯾﺎ آﻧﻛﮫ ﻣوی ﺳرﺗﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت .زﻣﺎﻧﯽ وﺟود دارد ﻛﮫ

ﺑﮫ زﻧﺎن “رھﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ -و ﺟﺎﯾﮕﺎه ی ﺑرای ﻧﻘش ﻓﻌﺎل در ﺟﺎﻣﻌﮫ’’

ھﻣﭼون ﻗطﻌﮫ ﻣﺑﻠﯽ ﺗوﺳط آﻧﮭﺎ ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻗرار ﺧواھﯾد ﮔرﻓت.

داده ،داﺷﺗﮫ اﻧد .آﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ھﻣﺎن ‘ رھﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ’ اﺳت ﻛﮫ ﻣﺎ ﺷﺎھد

ﺑﻠﮫ ﺳﻧﺟش ﻗﯾﻣت زن ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺟذاﺑﯾت او ،در واﻗﻊ ﻧﮕرش

اﯾﻧﭼﻧﯾن درﺻد ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺑﯽ ﺳوادی در ﻣﯾﺎن زﻧﺎن ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ھﺳﺗﯾم

ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول ﻣردان اﺳت .ھر ﭼﻧد ﻛﮫ اﺳﻼم ﺑﺎ رﺑط دادن اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﺑﮫ

؟’’ و آﯾﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻋﻠت اﺳت ﻛﮫ ﺟﮭﺎن ﻋرب را اﺧﺗﻧﺎق زﻧﺎن در

ﻓرﻣﺎن اﻟﮭﯽ ﺑرای ﻣردان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻛﻣﯽ آﺑرو ﺧرﯾده ﺑﺎﺷد ﻣﺛﻼ ھﻣﺎﻧﻧد

ﺑرﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺳﻣت رﻛود ﭘﯾش ﻣﯽ رود.؟’’ ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﻛﮫ ھﯾﭻ ﻛس

آﻧﭼﮫ ﻛﮫ در زﯾر ﻣﯽ آﯾد :ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻓرﻣود “ :ﺑﮭﺗرﯾن زﻧﺎن آﻧﺎﻧﻧد ﻛﮫ

ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ﺑﺣث ﻛﮫ ‘ﺣﺟﺎب زﻧﺎن را در ﻣﻘﺎﺑل

ﺻورت زﯾﺑﺎ و ﻣﮭرﯾﮫ ﻧﺎﭼﯾز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ’’.ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻﻔﺣﮫ ٢٢٨

ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ ﻣرد’ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﻛﻧد ،ﺑﭘردازد .ﭼرا ﻣردھﺎی

ﺗوﺟﯾﮫ ﮔران اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻼش ﺟﮭت دﻓﺎع از ﭘوﺷش ،اﻏﻠب اﻧﮕﺷت

ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﮫ اﯾن اﯾده ﻛﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣردھﺎ و در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﻧﯾن ﻣرﺑوط ﻣﯽ

ﺧود را ﺑﮫ زﻧﺎن در ﻏرب ﻧﺷﺎﻧﮫ رﻓﺗﮫ و آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺟرم اﯾﻧﻛﮫ رھﺎﯾﯽ

ﮔردد ،وﻗﻌﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذارﻧد ،زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ آﻧﮭﺎ دﺳت و ﯾﺎ ﮔردن ﻟﺧت ﯾك

را ﺑﺎ “ ﭘوﺷﯾدن ﭼﯾزی ﻧزدﯾك ﺑﮫ ﻧﭘوﺷﯾدن’’ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ،ﻣﺣﻛوم

دﺧﺗر را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﺣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﭼﻧﯾن ﺷﯾوه ﻧﮕرﺷﯽ ﭼﮫ

ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑرای اﯾن ﻧوع اﻓراد ،زﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﯽ ﺣﺟﺎب اﻧد ﯾﺎ ﺣﺟﺎب

ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺑرای ﯾك دﺧﺗر ﺟوان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ

ﻛﺎﻣل دارﻧد ،ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺑﯾن اﯾن دو اﻓراط ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد!

او ﻗدم ﺑﮫ دﻧﯾﺎی ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮔذارد ،آﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎﻣوزد ﻛﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺣﺗرام

اﯾن درﺳت اﺳت ﻛﮫ در ﻏرب زﻧﺎن ﺑر اﺳﺎس ظﺎھرﺷﺎن ارزش

ﺑﮫ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف دارد؟ ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺟﯾب اﺳت ﻛﮫ ﻣﺎ ھرﮔز ﺑﮫ ﺿرﺑﺎت

ﮔذاری ﻣﯽ ﮔردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺑزار ﮔﺷﺗﮫ و اﻏﻠب از آزار ﺟﻧﺳﯽ

رواﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻛﮫ ﯾك دﺧﺗر ﺟوان ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻣﯽ

رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺑدون ﺷك ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﺷﻛﻼت ﺧود را دارد .ﻣن

ﺗواﻧد ﻣﺗﺣﻣل ﺷود ﻓﻛر ﻧﻣﯽ ﻛﻧﯾم.

ﻣﺷﺧﺻﺎ از اﯾﻧﻛﮫ زﻧﺎن در ﻛل رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ اﺑزار ﺟﻧﺳﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ

زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﮫ ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗر از ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻗرآﻧﯽ ﻧﯾﺎز دارﻧد .آﻧﺎن ﻧﯾﺎز

ﮔردﻧد ،ﺧوﺷﺣﺎل ﻧﯾﺳﺗم .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻗﺑول ﻛﻧﯾم ﻛﮫ زﻧﺎن در آﻣرﯾﻛﺎی

ﺑﮫ ھداﯾت اﺧﻼﻗﯽ دارﻧد ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑدون ﻛﻣك ﭘوﺷش و ﺣﺟﺎب،

ﺷﻣﺎﻟﯽ و اروﭘﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﭼﻧد دھﮫ

ﻓروﺗن و ﺷرﯾف ﺑﺎﺷﻧد .اﺻﻼ ﭼرا ﺑﺎﯾد زﻧﺎن ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﮕران آن ﺑﺎﺷﻧد

ﻣﺑﺎرزه و ﺟﻧﺑش ھﺎ ﺑدﺳت آورده اﻧد .آزادی ﭘوﺷش ﻓﻘط ﯾﻛﯽ از

ﻛﮫ ﭼﮫ ﺑﭘوﺷﻧد و ﭼﮫ ﻧﭘوﺷﻧد؟ ﻣﮭم اﯾﻧﺳت ﻛﮫ آﻧﭼﮫ ﺑﮫ زن اﺣﺗرام ﻣﯽ

ﭼﻧدﯾن ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ آﻧﮭﺎﺳت .اﮔر ﻣﺎ دﺳﺗﺎوردھﺎ و ﺧدﻣﺎت زﻧﺎن را

ﺑﺧﺷد ﺑﺎ اﯾﻧﻛﮫ او ﭼﮫ ﭘوﺷﯾده ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯽ رﺑط اﺳت ﺑﻠﻛﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ

ﻛﻠﯾﺷﮫ ﻛرده و آﻧﺎن ﺑﮫ ھورا ﻛﺷﺎن ﺧﺎرج ﮔود ﺗﻘﻠﯾل دھﯾم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﯾﭻ

ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺗﻔﻛر او و ﺷﯾوه اﺳﺗﻔﺎده از آن رﺑط دارد.

ﺧدﻣﺗﯽ ﺑﮫ زﻧﺎن ﻛﻠﯾﮫ ﺟواﻣﻊ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده )ﺑﺧﺻوص ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ(
ﻧﻛرده اﯾم ﺑﻠﻛﮫ اﻣﯾد آﻧﺎن ﺑﮫ ﭘﯾﺷروی را ﺳرﻛوب ﻛرده اﯾم.

در آﺧر ،در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﻛﮫ زن ﺟوان ﺑر آن ﺗﺎﻛﯾد ﻣﯽ ﻛﻧد “ ﻣن
ﺣﺟﺎب را رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﻛﻧم ،ﭼون ﻛﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺧود ﻣن اﺳت ....اﯾن در

ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻧﻧده ﺗرﯾن دﻟﯾل ﺟﮭت رﻋﺎﯾت ﺣﺟﺎب از طرف ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼﻣﯽ

ﻣن اﺣﺳﺎس رھﺎﯾﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﻛﻧد ’’.ﻣن از اﯾﻧﻛﮫ او اﺣﺳﺎس رھﺎﯾﯽ

ﭼﯾﺳت؟ آﻧﮭﺎ ﻣدام ﺑﺣث ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﭘوﺷﯾدن روﺳری ﯾﺎ ﺣﺟﺎب،

ﻣﯽ ﻛﻧد و اﯾن آزادی را دارد ﻛﮫ ﺣﺟﺎب را اﻧﺗﺧﺎب ﻛﻧد ﺧرﺳﻧدم .اﻣﺎ

ﻣردھﺎ را از ﻧﮕﺎه ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾك اﺑزار ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد-

آﻧﭼﮫ ﻛﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﺎدآوری دارد اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ زن ﻋرب و

ﺣﺟﺎب ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﻛﮫ ﻣردھﺎ ﺑﮫ ظﺎھر زن ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ﺷده و در

اﯾراﻧﯽ از آزادی ﺣق اﻧﺗﺧﺎب ﭘوﺷش ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺣﺟﺎب ﺑرای

ﻋوض ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت و اﻓﻛﺎر آﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد “.ﭼﮫ ﻣﻧطق زﯾﺑﺎی

آﻧﺎن ﯾك اﻟزام ﻗﺎﻧوﻧﯽ و اﺟﺑﺎری اﺳت .ﻣن ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛﻧم ﺑرای زﻧﺎن

وارواﻧﮫ ی! ﺑﺣث ﻣن اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﺣﺟﺎب ﺑﮫ ﺗﺣﻛﯾم اﯾن اﯾده ﻛﮫ زﻧﺎن

ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ در ﺟواﻣﻊ آزاد ﺑزرگ ﺷده اﻧد ،ھواداری از ﭘوﺷش و ﯾﺎ

ﺑﮫ ﻏﯾر از اﺑزار ﺟﻧﺳﯽ ﭼﯾز دﯾﮕری ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﻣﯽ ﭘردازد .و ﺑدﯾن

ﺣﺟﺎب ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺻدھﺎ و ھزاران زﻧﯽ اﺳت

ﻋﻠت اﺳت ﻛﮫ زﻧﺎن ﻣﺟﺑورﻧد ﻛل ﻣﺳﺋوﻟﯾت“ ﺗﺣرﯾك ﻧﻛردن ﻣرد ﺗﺣت

ﻛﮫ ﺑﮫ ﺻورﺗﮭﺎﯾﺷﺎن ﺗﯾﻎ زده و اﺳﯾد ﭘﺎﺷﯾده اﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺳﯾﺎری ﻛﮫ

ھر ﺷراﯾطﯽ’’ را ﺑﺎ ﭘﯾﭼﯾدن ﺑﯽ ﻗواره ﺧود در ﭘﺎرﭼﮫ ای ،ﺑدوش

ﻛﺷﺗﮫ و زﻧداﻧﯽ ﮔﺷﺗﻧد ﺗﺎ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ در اﯾران و دﯾﮕر دوﻟﺗﮭﺎ

ﺑﮕﯾرﻧد .اﻣﺎ واﻗﻌﯾت اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ﺑرﻗﮫ و ﯾﺎ ﺣﺟﺎب در  ١٤٠٠ﺳﺎل

ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺣﺟﺎب را اﺟﺑﺎری و ﺳﻠطﮫ ﺧود را ﺑرﻗرار ﻛﻧﻧد■ .

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤

ﺻﻔﺣﮫ ٢٤

اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﺳﺎﻻر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ!
در ﻧﻘد ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی ﺧراﺳﺎﻧﯽ"ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣداﺧﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ و ﮔﻔﺗﻣﺎن »اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم«"
ﻟﯿﻼ ﭘﺮﻧﯿﺎن و اﺧﮕﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ
اﺧﯾرا ﻧوﺷﺗﮫ ای از ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی ﺧراﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان "ﺟﻧﺑش ھﺎی

ﻣﺷﺧص ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﻛﺎ و ﻛﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ و ﻧﺎﺗو و اﻣﺛﺎﻟﮭم

اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣداﺧﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ و ﮔﻔﺗﻣﺎن »اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم« ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت .و

ﻣﺗﺣد و ﯾﺎ "ھم ﭘﯾﻣﺎن" ﺷوﻧد .ﻧﻣوﻧﮫ آﻧﮭم ﺑﺻورت ﻏﻠﯾظش ﻟﯾﺑﯽ اﺳت

ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﻛﮫ از ﻋﻧواﻧش ﭘﯾداﺳت ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺟﻧﺑش ھﺎی

و ﺑﺻورت رﻗﯾﻘش ﺷﻌﺎر "اوﺑﺎﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ اوﻧﺎ" ﻛﮫ ﺑﮫ ﻗول او در

اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در ﻋرﺻﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﭘردازد .اﻣﺎ

" ﺟﻧﺑش ﺳﺑز اﯾران" ﺳر داده ﺷده اﺳت.

ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود در اوﻟﯾن ﻗدم ﺑرای ﭼﻧﯾن ﺑررﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
روﺑرو ﻧﺷد .ھر ﻛﺳﯽ ،ﮔروه ی و ﯾﺎ ﻧﯾروﯾﯽ ﺑﻧﺎﺑر ﻣوﻗﻌﯾت طﺑﻘﺎﺗﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود ﻣﺟﺑور اﺳت ﻛﮫ در اوﻟﯾن ﻗدم ﺗﻛﻠﯾف ﺧود را ﺑﺎ ﻧظﺎم
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ روﺷن ﻛﻧد .اﻣﺎ ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی ظﺎھرا راه "ﺟدﯾدی" را
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد ﻛﮫ وﺟود ﭼﻧﯾن ﻧﯾروﺋﯽ را ﺑﻛﻠﯽ ﻧﻔﯽ
ﻛﻧد .و ﺑر طﺑق ﻣﻌﻣول ﺑﺎ ھدف ﻗرار دادن ﻧﯾروھﺎی ﭼپ و
ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺗﺎ ﻛﻧوﻧﯽ آﻧﮭﺎ را ﻋﺎﻣل ﺷﻛﺳت ھﺎ و
ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﻓراد آن ﻣﻌرﻓﯽ ﻛﻧد.
در ﭼﻧﯾن ﻓراﯾﻧدی او ﺑﮫ ﻧﻘد “ ﮔﻔﺗﻣﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم’’ ﻣﯽ ﭘردازد ،آﻧرا
ﻧﺎﻛﺎرآﻣد ،ﻣﺿر و زاﯾﯾده ذھن ﭼپ ھﺎ ﻣﯽ داﻧد و ﻟزوم و ﺿرورت
ﮔﻔﺗﻣﺎن "ﺟدﯾدی " را ﻣطرح ﻣﯽ ﺳﺎزد.

اﻣﺎ ﺳواﻟﯽ ﻛﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد اﯾن اﺳت :آﯾﺎ ﻣﺎھﯾت اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﺎﻧﮫ و ﯾﺎ
ﺿد اﺳﺗﻌﻣﺎری )ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ( اﯾن ﺟﻧﺑش ھﺎ ﺑﺎﻋث ﺷﻛﺳت آﻧﮭﺎ
ﺷده اﺳت ﯾﺎ ﻣﺎھﯾت ﻣﻧﺣرف و ﻓﺎﺳد و ﻣرﺗﺟﻌﺎﻧﮫ رھﺑران ﻓرﺻت
طﻠب و واﺑﺳﺗﮫ آﻧﮭﺎ؟ ﺗﺟرﺑﮫ اﻧﻘﻼب اﯾران در ﭘﯾش روی ﻣﺎاﺳت.
ﻣردم ﻣﺎ در ﺳﺎل ١٣٥٧ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و رژﯾم واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن
ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد و ﻗﯾﺎم ﻛردﻧد .اﻣﺎ ﯾك ﻧﯾروی ﻣرﺗﺟﻊ و واﭘﺳﮕرا و زن
ﺳﺗﯾز ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﻣﺎن ﺑﻧد و ﺑﺳت ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺧﺎﻧم اﺣﻣدی از ﻓواﯾد آن
در اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﮔﻔﺗﮫ اﺳت رھﺑری اﻧﻘﻼب ﻣردم را دزدﯾد و
زﻧدﮔﯽ ﻣردم را ﺑﮫ ﺧﺎك و ﺧون ﻛﺷﺎﻧد .آﯾﺎ راه ﻣردم اﺷﺗﺑﺎه ﺑود و ﯾﺎ
ﻓرﺻت طﻠﺑﯽ و ﺑﻧد و ﺑﺳت ھﺎی ﯾك ﻧﯾروی ﻣرﺗﺟﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻛﮫ ﺑرای
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗدرت ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐﺎر دﺳت زد؟ ﺟﻣﻌﺑﻧدی ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی از

ﺑﺣث ھﺎی او ﺑﺳﯾﺎر ﻓراﺗر از ﻧﻔﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت ،ﺣﻣﻠﮫ دﯾﮕری

ﻧﺳل و اﻧﻘﻼب ﮔذﺷﺗﮫ واروﻧﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﯽ ﻣردم را

اﺳت ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی رادﯾﻛﺎل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و دﯾﮕر ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

ﻋﺎﻣل ﺷﻛﺳت ﻣﯽ داﻧد در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ رھﺑری آﻧرا ﻧﯾروھﺎﯾﯽ زﯾرك و

ﻣﺳﯾری را ﻛﮫ وی ﺑرای ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و ﺳﺎﯾر ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در

ھﻧرﻣﻧد ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺟﻧﺑش ھﺎی

ﻋرﺻﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺟوﯾز ﻣﯽ ﻛﻧد ،ﻣﺳﯾری اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ

اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧد ﮐﮫ از اﯾن رھﺑران ﻣرﺗﺟﻊ و واﺑﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ

آزﻣﺎﯾش ﺷده و ﻧﺗﺎﯾﺞ آن در ﺑراﺑر ﭼﺷﻣﺎن ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﻧﻔر ﻗرار دارد:

زد و ﺑﻧد ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾد ،ﺑﯾﺎﻣوزﻧد!

اداﻣﮫ و ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر .ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛﻧﯾم ﻛﮫ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از
ﻋﻣده ﺗرﯾن ﻧﻛﺎت اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ و اﺳﺗدﻻﻻت آن و آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوی ﻛﮫ در ﭘﯾش
ﻣﯽ ﮔذارد ﺑﭘردازﯾم.
 -١ﻧﻘد "ﮔﻔﺗﻣﺎن ﺿدﯾت ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم" و اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﯽ:

ﺧﺎﻧم اﺣﻣدی ھﻣﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻛرده و "ﮔﻔﺗﻣﺎن ﮐﻼﺳﯾﮏ
»اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم« )را( ﻛﮫ زاﯾﯾدۀ ﮔﻔﺗﻣﺎن ﭼپ در ﻗرن  ١٩و ٢٠
ﻣﯾﻼدی" ﻣﯽ داﻧد ،ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آورد.
اوﻻ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﭘرداﺧﺗﮫ ذھن "ﭼپ ﺳﻧﺗﯽ" ﺑﻠﻛﮫ ﯾك

ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی ﺧراﺳﺎﻧﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧود ﺑﺎ "ﮔﻔﺗﻣﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم" و

ﻧﯾروی ﻣﺎدی ،ﻣوﺟود و واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﯾك ﻋﻣﻠﻛرد ﻣﺷﺧص ﺑوده اﺳت ﻛﮫ

ﻣﺑﺎرزات و ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﺎﻧﮫ در ﻛل را ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ

وﺟود آن و ﻋﻣﻠﻛردھﺎﯾش در ﺑﯾش از ﯾك ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑطور

ﺷﻛﺳت ﺗﺟﺎرب اﻧﻘﻼﺑﺎت رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش در ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ آﻏﺎز ﻣﯽ ﻛﻧد.

روزاﻓزوﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺳط ﺟواﻣﻊ و اﻓراد در ﮔوﺷﮫ و ﻛﻧﺎر

اﻟﺑﺗﮫ او ﺑﺣث ھﺎﯾش را از زﺑﺎن و ﻋﻣﻠﻛرد ﻧﺳل ﺟدﯾد ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ

ﺟﮭﺎن اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود .ﺟﺎﻟب آﻧﺟﺎﺳت ﻛﮫ ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﻛﮫ واﻗﻊ ﮔراﯾﯽ

ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ او دﯾﮕر ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺗﺟﺎرب ﭘدران و ﻣﺎدران ﺧود را

و واﻗﻊ ﺑﯾﻧﯽ ورد زﺑﺎﻧﺷﺎن ﺷده اﺳت ،ﺑطور ﺣﯾرت آوری ﻣﻧﻛر وﺟود

ﺗﻛرار ﻛﻧﻧد .زﯾرا ﻧﺳل ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎ ﻛﺳب اﺳﺗﻘﻼل ﭘس از ﺗﺣﻣل ھزﯾﻧﮫ

آن ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺛﺎﻧﯾﺎ واﻗﻌﯾت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﮫ ﺗوﺳط ﭼپ ﺑﻠﻛﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗوﺳط

ﺳﻧﮕﯾن ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧرﺳﯾدﻧد و دوران ﺗﻠﺧﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻛردﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن

ﺧود اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن ﺑورژوازی اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﻛﺎر ﺑرده ﺷده اﺳت .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ

ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد ﻛﮫ ﺑﮫ طرف اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔراﻧﺷﺎن روی ﺑﯾﺎورﻧد و ﺑطور

ﺗﻼش داﺷﺗﻧد ﻛﮫ ﻣﺎھﯾت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺗﻧﮭﺎ در ﻋرﺻﮫ ﻛﺷور ﮔﺷﺎﯾﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ٢٥

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤
و ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺣدود ﻛﻧﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ ﻟﻧﯾن ﺑﻌﻧوان ﯾك رھﺑر و ﺗﺋورﯾﺳﯾن

ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﺑﺣث ھﺎی ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی ﺑر ﺳر اﺳﺗﻔﺎده از "ﻓرﺻت

ﻛﻣوﻧﯾﺳت ﺗﻼش ﻛرد ﺟﻧﺑﮫ ھﺎ و ﻋﻣﻠﻛردھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آن

ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ" اﺳت ،و در ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻣﺎم ﺗﻼﺷش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﻛر

ھﻣراه ﺑﺎ ﻋﻣﻠﻛرد ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣوﻻﺗﯽ ﻛﮫ در ﻋرﺻﮫ

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺷود و ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑرآن ﻧﺎﻛﺎرآﻣد و واھﯽ ﺑودن "ﮔﻔﺗﻣﺎن

ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺑب ﺷده اﺳت را ﻧﺷﺎن دھد و ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ درك درﺳت ﺗر و

ﺿدﯾت ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم" را ﭘﯾش ﮔذارد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوی را ﻛﮫ

دﻗﯾق ﺗری از ﻋﻣﻠﻛرد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم در ﻋرﺻﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑدھد.

ﭘﯾش ﻣﯽ ﮔذارد اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرﺻت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ وﯾژﮔﯾﮭﺎی "ﺟدﯾد"

ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑرﺧﯽ اﻓراد و ﯾﺎ ﻧﯾروھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺟﻧﺑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔراﻧﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را دﯾده و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی اﯾن ﺟﻧﺑﮫ آن را ھم
ﻧﯾز ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ اﻧﮕﺎرد.
اﻣﺎ ﺳوال اﯾﻧﺟﺎﺳت ﻛﮫ ﭼرا ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﻣﺎن ﺿدﯾت ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﻠﻛﮫ ﮔﻔﺗﻣﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را در ﻛل
رد ﻛﻧد و آﻧرا زاﯾﯾده ذھن ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑداﻧد؟ زﯾرا در آﻧﺻورت آﻣرﯾﻛﺎ
و اﻧﮕﻠﯾس و دﯾﮕر ﻛﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻛﺷورھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ
ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻛﮫ ﺗﻧﮭﺎ از دﯾﮕران ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﻧد و ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻛﻣك و
ھﻣﻛﺎری دارﻧد و ﻻزم اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و رواﺑط دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾك
ﺑرﻗرار ﺷود.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر آﻣرﯾﻛﺎ و ﻧﺎﺗو در ﻟﯾﺑﯽ دﺧﺎﻟت ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺎطر
"ﻛﻣك ھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت" و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ" ،ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﺟواب ﺑﮫ ﻓرﯾﺎد ﻧﺳل ﺟواﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ ﻣﯽ ﺧواھد از ﺷر ﻗذاﻓﯽ
رھﺎ ﺷود" و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﺎﻧدن ﮔروھﯽ از ﻣرﺗﺟﻌﺗرﯾن ﻧﯾروھﺎی
واﺑﺳﺗﮫ ﻛﮫ ﺑﻌﻧوان ﯾك دوﻟت دارﻧد ﺳرھم ﺑﻧدی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧورد
ﻣردم ﻟﯾﺑﯽ ﺑدھﻧد" .ﺗﯾز ھوﺷﯽ ھﺎ و ھﻧر ﻧﻣﺎﺋﯽ ھﺎی دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾك" اﺳت
ﻛﮫ ﭘﺎی ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﻧﺎﺗو را ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑﺎز ﻛرده اﺳت و ﻧﮫ ﻛﻧﺗرل
و ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻔت و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻟﯾﺑﯽ ﻣﯾﺎن ﻏﺎرﺗﮕران اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ!
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻣﻌﺑﻧدی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ،ﻋﻠت
ﺷﮑﺳت ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﺎﻧﮫ ،اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﯽ و
ﻣﺑﺎرزات ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺷﺎن ﻧﺑود ﺑﻠﻛﮫ دﻟﯾل اﯾن ﺑود ﻛﮫ رھﺑری
اﯾن ﺟﻧﺑش ھﺎ ﻣﺳﺗﻘل ﻧﺑودﻧد و ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺗﻔﺎوت اﯾدﺋوﻟوژﯾﻛﯽ و ﯾﺎ
ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﯽ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺿﺎدھﺎی ﺑﯾن ﻛﺷورھﺎ و ﻗطب ھﺎی
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺷرق و ﯾﺎ ﻏرب ،ﺑﺎ ﺑﻠوك ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺳﻣت ﮔﯾری ﻛردﻧد .و
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﯾك اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ زاﻧو در ﻣﯽ آﻣد اﺳﯾر
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﮕری ﻣﯽ ﺷدﻧد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﻣورد ﯾﻛﯽ از ﺷﺎﺧص
ﺗرﯾن اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﯾﻌﻧﯽ وﯾﺗﻧﺎم ﺻﺎدق اﺳت .ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﮭم دﯾﮕر آن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﻛﮫ رھﺑری ﻣرﺗﺟﻊ ﻣذھﺑﯽ و ﺷرور آن ﺳرﻣﺳت از
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﻗدرﺗﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻏرب و واﺑﺳﺗﮕﺎن ﻣرﺗﺟﻊ
ﻣﻧطﻘﮫ ای ،ﭘﺎی ﻣرﺗﺟﻌﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای را ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑﺎز ﻛرد و
ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺧﺎﻧﻣﺎن ﺑراﻧداز را ﺑر ﻣردم اﯾن ﻛﺷور ﺗﺣﻣﯾل ﻛرد ﻛﮫ
اداﻣﮫ ھﻣﺎن وﺿﻊ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز اداﻣﮫ دارد و اوﺿﺎع ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮭﺗر
ﻧﺷده ﻛﮫ روزﺑروز ﺑدﺗر ﻣﯽ ﺷود.
 -٢ﮔﻔﺗﻣﺎن "ﺟدﯾدی" ﻛﮫ ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮔﻔﺗﻣﺎن
ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد

اﺳت.
"از اﯾن رو در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ،ﮔﻔﺗﻣﺎن ﮐﻼﺳﯾﮏ ﺿدﯾت ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
و ﺗﻣدن ﻏرب ،ﯾﮑﺳره ھﻣﮥ »ﻓرﺻت ھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت« ﺑﺎﻟﻘوه و ﺑﺎﻟﻔﻌل
را در دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،از ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻋداﻟت و
ﺑراﺑری ﭼﺷم دوﺧﺗﮫ اﻧد ﺳﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد .اﺗﻔﺎﻗﺎَ ﻣﺎ اﻣروز ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﮔﻔﺗﻣﺎن
ﺗﺎزه ای ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﮐﮫ »ﺗﺿﺎد ﺑراﻧﮕﯾز« و ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻔرت و
دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ اﯾن ﯾﺎ آن ﮐﺷور ﺑﺎﺷد ﺑﺗواﻧد در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ »اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﻓرﺻت ھﺎی ﺑﺎﻟﻘوه« دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ و
دوﻟت ھﺎی ﻏرﺑﯽ را رد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد )و اﺗﻔﺎﻗﺎ از آن ﺑﮫ ﻧﺣو اﺣﺳن
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺑرد( ،اﻣﺎ ﻣﻔﮭوم »ﺗﻔﺎوت ﻣﻧﺎﻓﻊ« را ﺑﺎ ﺗﯾزﺑﯾﻧﯽ و آﯾﻧده
ﻧﮕری ﺑﺑﯾﻧد و ﺑﺗواﻧد آن را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗﺑﯾﯾن ﮐﻧد ،و در اداﻣﮫ ،از ﺗﻔﺎوت
ﻣﻧﺎﻓﻊ ،ﺑﺎ ھﻧرﻣﻧدی دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ،در ﺟﮭت »ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ« ﺳود ﺑﺑرد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﻣروز ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﮔﻔﺗﻣﺎن ﭼپ
ﺳﻧﺗﯽ ﯾﺎ ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﮔراﯾﯽ ﺳﻧﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮔوﯾﯽ ﻓﺎﻗد اﯾن وﯾژﮔﯽ ھﺎی
اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر ھﺳﺗﻧد ،وﻟﯽ ﺑﯽ ﺷﮏ اﮔر ﯾﮏ ﺟﻧﺑش و ﻧﯾروی ﻗوی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻏﯾرﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ اﻣﺎ ھوﺷﯾﺎر
و ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ وﺟود آﯾد ،ﻣﯽ ﺗوان اﻣﯾدوار ﺑود ﮐﮫ ﺟﻧﺑش
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ وﯾژه ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﮐﺷورﻣﺎن ،ﻣﺳﯾری ﺗﺎزه و
ﻣﺗﻔﺎوت را ﺗﺟرﺑﮫ ﺧواھد ﮐرد"
ﻧﻘل ﻗول ﺑﺎﻻ ھﺳﺗﮫ ﺑﺣث ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی را در ﺧود ﻓﺷرده دارد ،ﺑر
رد "ﮔﻔﺗﻣﺎن ﺿدﯾت ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم" ﺗﺎﻛﯾد ﻣﯽ ﻛﻧد و ﮔﻔﺗﻣﺎن "ﺟدﯾدی
"را ﻛﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺗﻔﺎوت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﯾﺎن دوﻟﺗﮭﺎﺳت و ﺑﺎﯾد از اﯾن ﺗﻔﺎوت
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎ "ھﻧرﻣﻧدی دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾك" ﺳود ﺑرده ﺷود را ﭘﯾش ﻣﯽ ﮔذارد.
ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد ﻛﮫ:
"ﺗﺿﺎد ﻣﻧﺎﻓﻊ دوﻟت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن) ،ﭼﮫ در زﻣﺎن
ﺟﻧﮓ ﺳرد و ﭼﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر( ،ھﻣواره ﺑﺳﺗر ﺑﮭره وری از
»اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓرﺻت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ« را ﺑرای ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
ﻓراھم ﻧﻣوده اﺳت .اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣروز را از دﯾروز ﻣﺗﻔﺎوت ﮐرده آن
اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓرﺻت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای ﺟﻧﺑش ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺑر ﺧﻼف دوران ﺟﻧﮓ ﺳرد
ﻣﺗﮑﺛرﺗر از ﻗﺑل ﺷده اﺳت".
ھم رد ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ "ﮔﻔﺗﻣﺎن ﺿدﯾت ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم" و ھم طرح "اﺳﺗﻔﺎده
)ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ( از اﻣﻛﺎﻧﺎت ﺧﺎرﺟﯽ" در ﻛﻧﺎر ھم ﺑروﺷﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد
ﻛﮫ راھﯽ ﻛﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣردم و ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از طرف ﻧوﺷﯾن
اﺣﻣدی ﮔذارده ﻣﯽ ﺷود ﭼﯾزی ﺟز ﻣﻣﺎﺷﺎت و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﻗدرﺗﮭﺎی
ﺑزرگ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺣت ﻧﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺿﺎد

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤

ﺻﻔﺣﮫ ٢٦
ﻣﻧﺎﻓﻊ دوﻟﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون .ﺑر ﻛﺳﯽ ﭘوﺷﯾده ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﻣﻧظور از

ﺑﮕوﯾد ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﺗﺣرﯾك ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺷﻌﺎرھﺎی ظﺎھری وﻋوام ﻓرﯾب

ﻛﺷورھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون )ﻋﻠﯾرﻏم ﻧﺎم ﺑردن از اﯾران و ﺗرﮐﯾﮫ( ھﻣﺎن ﭼﻧد

ﺿد آﻣرﯾﻛﺎﺋﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﮕرﻧﯾروھﺎی ﻣرﺗﺟﻊ اﺳﻼﻣﯽ

ﻛﺷور ﻗدرﺗﻣﻧد دﻧﯾﺎ ﯾﻌﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ اﺳت .و ﻣﺛﺎﻟﮭﺎی

ﺷﺎھدی اﺳت ﺑر اﯾن ﻣدﻋﺎ .ﺑرای اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ در ﺑﯾﺷﺗر ﻣواﻗﻊ ﻣﮭم

ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی در ﻧوﺷﺗﮫ اش در ﻣورد ﻟﯾﺑﯽ و اﯾران ﻧﺷﺎن

ﻧﯾﺳت ﻛﮫ در ظﺎھر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺎﺳزا ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﺑﺷرط آﻧﻛﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﮭﺎ

دھﻧده اﯾن درک اﺳت.

ﻋﻧﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻓوق ﺳود و ﺳﺗم واﺳﺗﺛﻣﺎر اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﺣﻔظ ﺷود .در

ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺟﺎرب ﻣرﺑوط ﺑﮫ

ﺣﻘﯾﻘت آﻧﮭﺎ ﺗﺎﺑﻊ و ﺑرده ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧود ھﺳﺗﻧد.

ﭼﻧﯾن "روﯾﻛردی" را واروﻧﮫ ﺟﻠوه دھد.

ﻧﻛﺗﮫ ﺟﺎﻟب اﯾﻧﺟﺎﺳت ﻛﮫ ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی ﻣﯽ ﮔوﯾد " اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻣروز

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم در اﯾران و ﺟﮭﺎن ﭘر از ﺗﺟﺎرﺑﯽ اﺳت ﻛﮫ در

را از دﯾروز ﻣﺗﻔﺎوت ﮐرده آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓرﺻت

آﻧﮭﺎ ﺗﻼش ﺷده اﺳت از اﻣﻛﺎﻧﺎت و ﻓرﺻت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود

ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺑر

و در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد ﺑﮫ واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﯾﻛﯽ از آن ﻛﺷورھﺎ و در ﺧدﻣت

ﺧﻼف دوران ﺟﻧﮓ ﺳرد ﻣﺗﮑﺛرﺗر از ﻗﺑل ﺷده اﺳت".

ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﺎن ﻣﻧﺟر ﺷده اﺳت .ﮔذﺷﺗﮫ از ﻣواردی ﻛﮫ رھﺑران ﭼﻧﯾن

اوﻻ اﯾن ﺧﻼف واﻗﻌﯾت اﺳت ﭼون اﮔر در دوران ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺑرﺧﯽ

ﺟﻧﺑش ھﺎﯾﯽ ﺑﺧﺎطر ﻣوﻗﻌﯾت طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺷﺎن ﺧود را در ﺑﺳت در

ﻧﯾروھﺎ اﯾن ﻓرﺻت را داﺷﺗﻧد ﻛﮫ از اﯾن ﺗﺿﺎد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﯾن دو ﻛﻣپ

ﺧدﻣت ﻧﯾروھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻗرار داده اﻧد ،ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﺑر اﺛر ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺗطﺎﺑق ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﮫ ﯾﻛﯽ

ﻣوﺟود اﺳت ﻛﮫ ﭼﻧﯾن روﯾﮑردی از زاوﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺿﺎد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﯾن

از اﯾن دو ﻗطب ﻣﻠﺣق ﺷوﻧد و ﯾﺎ اﯾﻧﻛﮫ ﺑﮫ ﺑﻧد ﺑﺎزی ﺑﯾن اﯾن دو ﻗطب

ﻛﺷورھﺎ ﭘﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .و ﻣوﺿوع اﯾن ﻧﯾﺳت ﻛﮫ آﻧﮭﺎ از

ﺑﭘردازﻧد ﺑﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن اﯾن ﺷﻛﺎف اﯾن اﻣﻛﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺗر ﺷده اﺳت .اﯾﻧك

ھﻧر دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ﺑﯽ ﺑﮭره ﺑوده اﻧد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را ﻧﯾز ﻓراﻣوش

ﻛﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﻏرﺑﯽ ﺧود را ﭘﯾروز ﺟﻧﮓ ﺳرد ﻣﯽ داﻧﻧد ﺗﻼش

ﻛرده اﻧد .ﻣﺳﺋﻠﮫ داﺷﺗن ھﻧر دﭘﯾﻠﻣﺎﺳﯽ و از در دوﺳﺗﯽ در آﻣدن

ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﻛﮫ در دوران ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر

ﻧﯾﺳت .ﻣﺳﺋﻠﮫ وﺟود ﻗدرت ھﺎﺋﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺣداﻗل در دو ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ

ﻏرب ﻧﮕذارده ﺑودﻧد و ﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺳرﻛﺷﯽ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻛردﻧد ﺑﮫ ﺗﺻﻔﯾﮫ

ﻧﺷﺎن داده اﻧد ﺑﺧﺎطر ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺷﺎن ﯾك ﻗدم ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﻧﺷﺳﺗﮫ

ﺣﺳﺎب ﺑﭘردازد .ﺑﻌﺑﺎرت دﯾﮕر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﻛﺎ و ﻏرﺑﯽ ھﺎ ﭼﯾزی

اﻧد و ﺑر ھﻣﯾن ﭘﺎﯾﮫ ﺣﺗﯽ ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺧﺎﻧﻣﺎن ﺑراﻧداز ﺟﮭﺎﻧﯽ را راه

ﻛﻣﺗر از ﯾك واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻛﺎﻣل را ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻛﮫ

اﻧداﺧﺗﮫ اﻧد و زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر از ﻣردم ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧون

ﺑرای دوراﻧﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛرد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺑﻧدﺑﺎزی ھﺎ ﻧرخ ﺧود

ﮐﺷﺎﻧده اﻧد .اﯾن ﺑﺧﺷﯽ از ﺿرورت وﺟودی آﻧﮭﺎ ﺑوده اﺳت و ﻗدرت

را ﻧﯾز ﺑﺎﻻ ﺑﺑرد ﺣﺎل دﯾﮕر ﻣﺻرف ﮔذﺷﺗﮫ اش را ﺑرای اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ

ﻧظﺎﻣﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اﺷﺎن ﺿﺎﻣن ﭘﯾﺷﺑرد ﺳﯾﺎﺳت اﺷﺎن ﺑوده اﺳت.

ﻧدارد و در اﯾن ﺷراﯾط در ﻣﺧﻣﺻﮫ اﻓﺗﺎده اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟود آن

ﺗﺻوﯾر ﮐودﮐﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی از رواﺑط ﻗدرت در ﺟﮭﺎن

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻛﮫ ﺟﻧﺑش ﻣردﻣﯽ اﯾران در اوج ﺧود ﺑود و اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗﻼﺑﯽ

ﺑطور آﮔﺎھﺎﻧﮫ در اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ دھد ،ﺗﻼش دارد اﯾن ﺗﺻور را ﺑﮫ

ﺳﺎل  ٨٨ﻣﺷروﻋﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را در ﭼﺷم ﻣردم اﯾران و

ﺧواﻧﻧده ﺑدھد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﮐﺷور ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،در

ﺟﮭﺎن ﺑزﯾر ﺳوال ﺑرد ،اﯾن ﻣدودﯾف و اوﺑﺎﻣﺎ ﺑودﻧد ﻛﮫ ﺑﮫ داد

اراﺋﮫ » ﻓرﺻﺗﮭﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت « ﺑرای ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑﺎھم ﺑﮫ

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و رﺋﯾس ﺟﻣﮭورش رﺳﯾدﻧد و ﻋﻣﻼ ﺑﺎ ﻋﻠم ﮐردن

رﻗﺎﺑت ﺑر ﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد! اﯾن ﻗدرﺗﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟﻣﻌﯽ اﺑﻠﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ

ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﺳﺗﮫ ای و ﻣﻧﺣرف ﮐردن اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ درﺟﮭﺎن ،ﺑﮫ آن

ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ھوﺷﯾﺎری از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد

ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﺧﺷﯾدﻧد و ﻣوﺿﻊ ﺧود را روﺷن ﻛردﻧد .ﻣوﺿﻊ ﻋرﯾﺎﻧﯽ

ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ اﺳﺗﻘﻼل ﺧود را از دﺳت دھﻧد! ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ ﻧوﺷﯾن

ﻛﮫ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑرای ﻣردم اﯾران و ﺟﮭﺎن روﺷن ﺷده اﺳت .آﻧﮭﺎ

اﺣﻣدی از ﮐﺎرﮐرد ﻧظﺎم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد ،ﺧﻼف ﺣﻘﯾﻘت

ﺑروﺷﻧﯽ اﻋﻼم ﻛرده اﻧد ﻛﮫ در ﺣﺳﺎس ﺗرﯾن ﻣواﻗﻊ در ﺑراﺑر ﻓرﯾﺎد

اﺳت .اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﻧﯾروی ﻧﺎ آﮔﺎه ی ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﮔول دوﺳﺗﯽ و

ﻋﺎدﻻﻧﮫ و آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﻛﻣك ﺳرﻛوﺑﮕران و ﺑدﻧﺑﺎل ﻣﺣﻛم

ھﻧرﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی اﯾن وآن را ﺑﺧورﻧد .ﯾﺎ ﻧﯾروﯾﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ و آﺷﻛﺎرا در

ﻛردن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ھﺳﺗﻧد.

ﺧدﻣت آﻧﮭﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم .ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آﻧﮭﺎ

ھﻣﯾن آﻣرﯾﻛﺎ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﻣﺗﺣد آن ﺑودﻧد ﻛﮫ ﻗﺑل از اﯾﻧﻛﮫ اﻧﻘﻼب

ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﻛﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻣﺎ ﺑرای راه اﻧدازی ﺟﻧﮓ

ﻣردم اﯾران در ﺳﺎل  ٥٧ﻋﻣق ﺑﯾﺷﺗری ﯾﺎﺑد راه را ﺑرای ﺑﮫ ﻗدرت

ﺗﺣرﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﭘﺎی راه

رﺳﯾدن ﻣرﺗﺟﻌﯾن اﺳﻼﻣﯽ ھﻣوار ﻛردﻧد و ﺑﺎ دﺳﺗﭘﺎﭼﮕﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ

اﻧدازی ﺟﻧﮓ ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﯾﺎ اﻧواع و اﻗﺳﺎم ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻣﻧطﻘﮫ

ﺗواﻓق رﺳﯾدﻧد .و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻛﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در دھﮫ  ٦٠ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ

ای ﺧواھد ﮐﺷﺎﻧد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻧوﻛران و واﺑﺳﺗﮕﺎن دﯾروز ﺧود را ﺑﺎ

اﻧﻘﻼب و اﻧﻘﻼﺑﯾون را ﺳرﻛوب و ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﯽ ﻛرد) از ﺟﻣﻠﮫ ﻗﺗل ﻋﺎم

ﺟﻧﮓ و ﻛودﺗﺎ ﺳر ﺑﮫ ﻧﯾﺳت ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .وﻗﺗﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﮭﺎ اﯾﺟﺎب ﻛﻧد

زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  (٦٧ﺑﺎ ﺳﻛوت رﺿﺎﯾت ﺑﺧش ﺧود ﻣﮭر

ﺣﺗﯽ اﮔر ﺗﺣرﯾك ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ ﺟﻧﮓ و ﻛودﺗﺎ ﻣﯽ ﭘردازﻧد ،وﻗﺗﯽ

ﺗﺎﯾﯾدی ﺑرآن ﻧﮭﺎدﻧد و ﺧﺑری ھم از ﻣﺟﺎﻣﻊ و ﻣوﺳﺳﺎت ﺣﻘوق

ﻧﯾروﯾﯽ در ﺧدﻣت ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﮭﺎ ﻗرار ﺑﮕﯾرد ﺣﺗﯽ اﮔر ھم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺎﺳزا

ﺑﺷرﯾﺷﺎن ﻧﺑود.

ﺻﻔﺣﮫ ٢٧

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤
ﺑﮕذارﯾد اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را روﺷن ﮐﻧﯾم ﻛﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ درطول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ

اﺧﯾر ﻧﺷﺎن داده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﯾﻧﺟﺎ ﭼﮫ ﻛﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ

ﻧﯾروھﺎﺋﯽ ﻣﺗﺣد ﺷده اﻧد و ﺑﮫ ﺗواﻓق ھﺎﯾﯽ رﺳﯾده اﻧد .اﻣﺎ ﺷرط اﯾن

ھﺎی ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛﻧد ﺑر ﺳر ﺧود و ﻣردم ﻛﻼه ﺑﮕذارد؟

اﺗﺣﺎد اﯾن ﺑوده ﻛﮫ در درﺟﮫ اول اﯾن ﻧﯾروھﺎ در ﺧدﻣت ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﺎن و

ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی ﺑطور ﻏرﯾﺑﯽ اﺳﺗدﻻل ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻧﻘﻼب و ﺣﺗﯽ

ﺗﺎﻣﯾن آن ﻗرار ﮔﯾرﻧد .و در ﻋﯾن ﺣﺎل اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﻗدرت ﺳرﻛوب

ﻛﺎر اﻓﺷﺎﮔراﻧﮫ ای ﻛﮫ ﻣﻣﻛن اﺳت ﺿد دﺧﺎﻟت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧد

ﻣردم آزادﯾﺧواه و اﺳﺗﻘﻼل طﻠب را ﻧﯾز دارا ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎ ﺳرﮐوب و

ﺑﺎﻋث ﮔردد ﻣردم ﺟواﻣﻊ اﺳﺗﺑداد زده ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﻣداﺧﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺗن

ﺟﻧﺎﯾت ﺟﻠوی ﺗﻐﯾﯾرات واﻗﻌﯽ و ﺑﻧﯾﺎدﯾن را ﺑﮕﯾرﻧد.

در دھﻧد.

ﻧﯾروھﺎی ﻣرﺗﺟﻊ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ )ﯾﺎ ﺑﻘول ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی ﺟﻧﺑش

“اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد »اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ھر ﻗﯾﻣت و ﺑﺎ ھر ﺧﺷوﻧﺗﯽ« ﺟﺎﯾز ﺑﺎﺷد

اﺳﻼم ﺳﯾﺎﺳﯽ( و ﯾﺎ ﻧﯾروھﺎﯾﯽ از ﻗﺑﯾل اﻟﻘﺎﻋده ﺑﺧﺎطر دﺷﻣﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ

آن ﮔﺎه در ﻧﺑود ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎی ﻻزم ﺑرای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣردﻣﯽ و ﺑﺎ وﺟود

ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و آزادﯾﺧواه در دھﮫ  ٨٠ﻣﯾﻼدی

ﺳرﮐوب ھﺎی ﮔﺳﺗرده ،آﯾﺎ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮔﺳﺗرش ﮔﻔﺗﻣﺎن

ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺗﺣد ﻗدرﺗﮭﺎی ﺑﻠوك ﻏرب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻠوك ﺷرق ﺷدﻧد و در

»ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت« در ﺳﺎﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳت اﻓﺷﺎﮔری ﻣﺣض

ھﻣﺎن زﻣﺎن در ﻣﻘﺎﺑل اﻧﻘﻼب و ﻣﺑﺎرزات آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ در ﻛﺷورھﺎی

)آن ھم ﺑﺎ ﺟﮭت ﮔﯾری ﻣﻧزوی ﺳﺎزی و ﮔﺳﺗرش ﺗﺧﺎﺻم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ(،

ﺧود اﯾﺳﺗﺎدﻧد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭼﮫ در اﯾران و ﭼﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد.

ﺳر آﺧر ﺑﺎﻋث ﮔردد ﻣردم ﺟواﻣﻊ اﺳﺗﺑداد زده ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی روی

ﺣﺎﻻ ﺷﻣﺎ ﺧﺎﻧم اﺣﻣدی ﺑﮕوﺋﯾد در اﯾن ﻣﯾﺎن ﯾﻌﻧﯽ در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺗﺣﺎد

آوردن ﺑﮫ »اﻧﻘﻼب« ،ﺑﮫ ﻧﺎﮔزﯾر ﻣﻧﻔﻌل ﺷده و راھﯽ ﺑﮫ ﺟز ﭘذﯾرش
»ﻣداﺧﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ« ﻣﻘﺎﺑل ﺧود ﻧﺑﯾﻧﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎَ ﺑﮫ آن ﺗﺳﻠﯾم ﺷوﻧد؟“

اﺷﺎن ،ﻣردم ﭼﮫ ﺳودی ﺑردﻧد؟ ﺟز ﺳرﻛوب و ﻛﺷﺗﺎر ،ﺟز ﻓﻘر و

ﺷﻛﯽ ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﺗﺣوﻻت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻧوع ﺗﺿﺎدھﺎ ﺑﮫ ھر

ﻓﻼﻛت ،ﺟز ﺟﻧﮓ و آوارﮔﯽ ،ﺟز ﻓرودﺳﺗﯽ ﻣطﻠق زﻧﺎن؟ ﺷﻛﯽ

ﻣﺳﯾری ﻣﻣﻛن اﺳت ﻛﺷﯾده ﺷود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻛﮫ ﻣردم از ھﻣﮫ ﭼﯾز رژﯾم

ﻧﯾﺳت ﻛﮫ رھﺑران و ﻧﯾروھﺎی ﻣرﺗﺟﻊ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﻗدرت ﻣﯽ

و ﺳرﻛوﺑﮭﺎﯾش و از "رھﺑراﻧﯽ" ﻛﮫ ﻣردم را ﺑﺳوی ﭼﻧﯾن دژﺧﯾﻣﺎﻧﯽ

رﺳﻧد و ﺑﮫ ﻣﺎل و ﻣﻧﺎﻟﻲ ،اﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﺑر ﺳر اﯾن رھﺑران ﻣرﺗﺟﻊ

ﺳوق ﻣﯽ دھﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮓ آﯾﻧد ،ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑﺧﺷﯽ از ﻣردم در ﻣﻘﺎﺑل

ﻧﯾﺳت و ﻧﺑوده اﺳت .ﺳواﻟﯽ را ﻛﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ﻣردم

ﻣداﺧﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺧﻧﺛﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ از آن دﻓﺎع ﻛﻧﻧد .ﯾﺎ ﻣﻣﻛن اﺳت

ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی واﻗﻌﯽ ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑدون ﺳﺗم

ﺑﺧﺷﯽ از ﻣردم ھﻧﮕﺎم ﻣداﺧﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﻧﻔرﺷﺎن از رژﯾم ﺣول

و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯽ رﺳﻧد؟

آن ﺣﻠﻘﮫ زﻧﻧد و ﺧﻼﺻﮫ ﺑﺎزار دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ھﺎی ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ داغ ﺷود .اﻣﺎ

واﻗﻌﯾت اﯾﻧﺳت ﻛﮫ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن روﯾﻛردھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﻣطرح

ھﯾﭼﻛدام از اﯾﻧﮭﺎ ،ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣردﻣﯽ را ﻣﺟﺎز ﻧﻣﯽ

اﺳت .ﯾك روﯾﻛرد ﻛﮫ ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑرای ﻣرﺗﺟﻌﯾن ﻛﺎرﺑرد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد

ﻛﻧد ﻛﮫ ﺑدﻧﺑﺎل آن ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﻧﺎن را ﺑﮫ ﻧرخ روز ﺑﺧورﻧد .ﻧﯾروھﺎی

ﺑرای ﯾك ﻧﯾروی ﻣردﻣﯽ واﻗﻌﯽ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻣﺻرف ﻧدارد .ﻣﻣﻛن اﺳت

ﻣردﻣﯽ را ﻣﺟﺎز ﻧﻣﯽ ﻛﻧد ﺣﻘﺎﯾق را در ﻣورد ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت

ﺑﯾن ﻏرب و ﺷرق ﺑر ﺳر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷود ،ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی

ﻧﮕوﯾﻧد و راه درﺳت و ﺻﺣﯾﺢ را در ﺳرﻧﮕوﻧﯽ آﻧﺎن ﭘﯾش ﻧﮕذارﻧد و

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و اﺳﻼم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و ﻣردم و اﻧﻘﻼب ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ

ﺑﮫ ﺗوھم ﭘراﻛﻧﯽ ﻣﺷﻐول ﺷوﻧد .ﺷﻛﯽ ﻧﯾﺳت ﻛﮫ اﻧﺗﺧﺎب راه ی

ﺷود ،ﺑرای اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و اﻟﻘﺎﻋده و ﻏﯾره ﻛﺎری

ﺻﺣﯾﺢ ﻛﮫ ﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم وواﻗﻌﯾت ﻣﻧطﺑق اﺳت ﺑﺎ راھﮭﺎی

ﻧدارد ﺑﺎ ھم ھم ﭘﯾﻣﺎن ﺷوﻧد و ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺷﺎن ﻣردم را ﻗﺗل ﻋﺎم

ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﯽ ﻓرق دارد ،ﺑﺎ ﻣﺷﻛﻼت ﻋدﯾده ای ﺑﺎﯾد دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم

ﻛﻧﻧد .اﻣﺎ ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣردﻣﯽ ﺑر ﺳر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم و ﺧواﺳﺗﮫ

ﮐﻧد ،ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن واﻗﻌﯽ در ﻋرﺻﮫ ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن ااﻟﻣﻠﻠﯽ روﺑروﺳت،

ھﺎی ﺑر ﺣق اﺷﺎن ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎﻧﺷﺎن ﺑﮫ ﺗواﻓق ﻧﻣﯽ رﺳﻧد.

ﺷﻛﺳت و ﭘﯾروزی در ﺑر دارد ،اﻣﺎ راه ﻣﯾﺎن ﺑری ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ

اﻣﺎ ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی ﺧراﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﻛﺎری ﻧدارد ،ﻣﻌﺿل

رھﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣردم ﺑﺎﺷد ،وﺟود ﻧدارد.

واﻗﻌﯾش آرﻣﺎﻧﮕراﯾﯽ اﺳت و ھﻣﭼون ﮔذﺷﺗﮫ آن را ﻋﺎﻣل ﺷﻛﺳت

 -٣ﺗز دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ و ﺟﻧﺑش زﻧﺎن:

ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺑﮑﺎر ﺑرد دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ

ﺟﻧﺑش ﻣردم ﻣﯽ داﻧد و در ﻣﻘﺎﺑل آن ﺑﺎر دﯾﮕر راه ﺷﻛﺳت ﺧورده ای
ﮐﮫ ﻣردم را از ﭼﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﭼﺎه ﻣﯽ اﻧدازد را در ﺑراﺑر ﺟﻧﺑش ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻛررا ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﻛﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ
اﯾن ﮔوﻧﮫ دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ھﺎی ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ ،اﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﻗدرﺗﮭﺎی
ﺑزرگ ﺑوده اﻧد ﻛﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻣردﻣﯽ را در ﺧدﻣت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود
ﮔرﻓﺗﮫ و دﺳت آﺧر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ آزﻣﻧداﻧﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧود ﻛرده اﻧد
و ﻧﮫ ﺑﺎﻟﻌﻛس .اﯾن را ھم اﻧﻘﻼب ﻣردم اﯾران ،ﻣﺑﺎرزات ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻛردﺳﺗﺎن ،ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻓﻠﺳطﯾن و ھم
دھﮭﺎ و ﺑﻠﻛﮫ ﺻدھﺎ ﺗﺟرﺑﮫ دﯾﮕر در ﻋرﺻﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﻘط در ﯾك ﻗرن

در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻧظور رد ھرﮔوﻧﮫ اﻧﻌطﺎف در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﯾﺎن دوﻟﺗﮭﺎ ﻧﯾﺳت .ﯾك دوﻟت ﻣردﻣﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺧود ﺑﺎ دﯾﮕر ﻛﺷورھﺎ
و ﺣﺗﯽ ﻗدرﺗﮭﺎی ﺑزرگ را ﺑر اﺳﺎس ﺣﻔظ اﺻول در ﻋﯾن ﺣﺎل
اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﻛﻧد .اﻣﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺣث ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی
ﺧراﺳﺎﻧﯽ ﺑر ﺳر دوﻟﺗﮭﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﺳر ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﺑطور ﻣﺷﺧص ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﺳت ﻛﮫ از ﻗدرت دوﻟﺗﯽ ﺑرﺧوردار
ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺣﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾﯾم ﻛﮫ ﺑﺣث ﺑر ﺳر اﯾن ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗدرﺗﻣﻧد در ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗواﻓﻘﺎت ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺑﺎدرت ﻛﻧﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺷرط اﯾن ﻛﮫ ﭼﻧﯾن ﺗواﻓﻘﺎﺗﯽ در ھﯾﭻ دوره

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤

ﺻﻔﺣﮫ ٢٨
ای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﭘﺎﯾﮫ ای ﻣردم را زﯾر ﭘﺎ ﻧﮕذارد .اﻣﺎ ﺑﺣث ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی

ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ زﻧﺎن و ﻣردم اﯾن ﻣﻧﺎطق ﻗرار دارد و ﭼﮕوﻧﮫ اﯾﻧﺎن

آﻧرا ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾك راھﻛﺎر "ﺟدﯾد" و در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ "ﮔﻔﺗﻣﺎن ﺿدﯾت ﺑﺎ

ﺣﺎﺿرﻧد ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود و ﺑﺳط و ﮔﺳﺗرش ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم" ﻗرار ﻣﯽ دھد ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾك دﺷﻣن

ھزاران ﻧﻔر را ﻗﺗل ﻋﺎم ﮐﻧﻧد ،ﻣردم را ﺑﮫ ﺟﺎن ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﯾﺎﻧدازﻧد،

ﺣذف ﺷده اﺳت.

زﻧﺎن را ﺑﮫ ﺑرده ﻣﺑدل ﮐﻧﻧد ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ را ﭼﭘﺎول ﮐﻧﻧد و ھر ﭼﮫ

اﯾن ﺑﺣث ھﺎ ﺑﺧﺻوص در اوﺿﺎع ﻛﻧوﻧﯽ ﺑرای ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﮫ ﭼﮫ

ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﮐﺷورھﺎ را ﺑﮫ اﻧﻘﯾﺎد در آورﻧد.

ﻣﻌﻧﯽ اﺳت؟ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺣث ھﺎی ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی در ﻋرﺻﮫ داﺧﻠﯽ،

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی ﺑﺎ ﭼﻧﯾن دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ ای ﻛﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان

ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻣوظف اﺳت ﻛﮫ ﺑدور از ﺧﺷوﻧت ﺑرای "ﺗﻐﯾﯾر و

دورﻧﻣﺎی "ﺟدﯾد" در ﻣﻘﺎﺑل ﺿدﯾت ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﭘﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ

اﺻﻼح رﻓﺗﺎر ﺣﺎﮐﻣﯾت" و ﺣك و اﺻﻼح رژﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻛﻧد ،و در

اﺳت ،دو راه را در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻗرار ﻣﯽ دھد :ﯾﺎ ﺑﮫ زاﺋده

ﻋرﺻﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از اﻣﻛﺎﻧﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮭره ﺑرداری ﻛﻧد ﻛﮫ در اﯾن

رژﯾم زن ﺳﺗﯾز ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷدن و ﯾﺎ ﺑﮫ زاﺋده ﻗدرﺗﮭﺎی

ﻣﯾﺎن "ﺗﺿﺎد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﯾﺎن دوﻟﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﺳﺗر

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻛﮫ در ﺑﮫ اﺳﺎرت درآﻣدن زﻧﺎن و اداﻣﮫ آن در ﻗﯾد

ﺑﮭره وری از »اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓرﺻت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ« را ﺑرای ﺟﻧﺑش

دوﻟﺗﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ ﺑﺎزی ﻛرده اﻧد .ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی راه ﻣﻘﺎﺑل

ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓراھم ﻧﻣوده اﺳت ".اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ دو ﺟﮭت

را ﺧواب و ﺧﯾﺎل و آرزوھﺎی ﺑزرگ و دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ﻣﯽ اﻧﮕﺎرد.

ﮔﯾری ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد .ﯾﺎ ﺗﻼش و وﺳﯾﻠﮫ ﻗرار دادن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑرای آﺷﺗﯽ

ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب آرزوھﺎی ﺑزرگ ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ رھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل زﻧﺎن اﺳت را

دادن و ﺣل و ﻓﺻل اﺧﺗﻼﻓﺎت رژﯾم ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﻧﺷﺎن دادن اﯾﻧﻛﮫ

ﻣﻣﻧوع اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی رﻗﯾق ﺷده و ﺣﻘﯾر ﻛﮫ از درﮔﺎه

ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗﯾره و ﺗﺎر ﻧﯾﺳت و ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ وﺟود اﯾن رژﯾم ﺑﮫ ﺣﻘوق

ﺣﺎﻛﻣﺎن ﻋﺻر ﮔداﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود را در ﻣﻘﺎﺑل آن ﻣﯽ ﮔذارد ﺗﺎ اوج

زﻧﺎن دﺳت ﯾﺎﻓت .ﻛﮫ در اﯾن ﺻورت اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﻛردن

"واﻗﻊ ﺑﯾﻧﯽ" و "واﻗﻌﮕراﯾﯽ" ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود! آﯾﺎ اﯾن دورﻧﻣﺎ

ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﮫ زاﺋده رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﻋرﺻﮫ ای ﺑﯾن

ﮐﻼه ﮔذاردن ﺑر ﺳر ﺧود و زﻧﺎن و ﻣردم ﻧﯾﺳت؟

اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت .و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از

در ﻣﻘﺎﺑل دورﻧﻣﺎی دﯾﮕری ﻗرار دارد .دورﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ

اﺧﺗﻼﻓﺎت دوﻟت ھﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد ﺑﺎ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑر

رژﯾم زن ﺳﺗﯾز ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻌﻧوان ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﻓرودﺳﺗﯽ

ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺗﺣد ﺷود .و ﺑﮫ ﻛﻣك آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺣﻘوق زﻧﺎن

زﻧﺎن اوﻟﯾن ﻗدم در راه رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن در دﺳﺗور ﻣﺑﺎرزاﺗش ﻗرار داده

ﻣﺑﺎرزه ﻛﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﻛﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺟﺎرب

اﺳت .دورﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ زﻧﺎن ھم ﺳرﻧوﺷت ﺧود در ﮐﺷورھﺎی

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ آﻧﮭﺎ ﺑراﺣﺗﯽ از اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اھرم ﻓﺷﺎری ﻋﻠﯾﮫ

ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﺑرﭼﯾده ﺷدن ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻر ﺣﺎﮐم

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھﻧد ﻛرد ﺗﺎ

ﺑر اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻣﺑﺎرزه ای ﻣﺷﺗرک را ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرﻧد .دورﻧﻣﺎﺋﯽ

ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ را ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺟﺎم دھﻧد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ در

ﮐﮫ ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎﯾش را در ﺧدﻣت ﺑﮫ اﺳﺗراﺗژی رھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل زﻧﺎن و

ﺷراﯾط ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻣﻣﻛن اﺳت آﻧرا ﺑرای ﻣداﺧﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﯾران ﺑﮭﺎﻧﮫ

ﮐل ﺑﺷرﯾت ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﻧدد.

ﻛﻧﻧد .و در اﯾن ﺻورت ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﮫ زاﺋده اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﻛﺎ و ﯾﺎ

زﻧﺎن در اﯾران ﺑرای دﮔرﮔوﻧﯽ واﻗﻌﯽ در ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ راه

ھر ﻗدرت ﺑزرگ دﯾﮕر ﺗﺑدﯾل ﺧواھد ﺷد.

داﺷﺗﮫ و دارﻧد و آن ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻣﺑﺎرزه از ﭘﺎﺋﯾن ﺗوﺳط زﻧﺎن و

ﻓﻘط ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﻋراﻗﯽ ﭘس از ﮐﺎر ﺑرد

دﯾﮕر ﺗوده ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﻠب ﺣﻣﺎﯾت زﻧﺎن و ھﻣﮫ

دﭘﯾﻠﻣﺎﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده "از ﻓرﺻت ھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت" اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﮕﺎھﯽ

ﻣردم در ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر و اﺗﮑﺎ ﺑﮫ اﯾده و راھﯽ ﮐﮫ ﻣﺑرا از ھر

ﮔذرا ﺑﯾﺎﻧدازﯾم و ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ زﻧﺎن اﯾن دو ﮐﺷور در ﺑدﺗرﯾن

ﮔوﻧﮫ ﺳرﺳﭘردﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷد .در

ﺷراﯾط ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و در ﻋراق ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑد ﺗر از

ﻧﺗﯾﺟﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﻣﺎﺷﺎت و ﺳﺎزﺷﮑﺎری ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ﺗﺣت

زﻣﺎن ﺻدام ﺣﺳﯾن ﺷده اﺳت .ﺑررﺳﯽ ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن اﯾن دو ﮐﺷور

ﻋﻧوان ﺑﮑﺎرﺑرد ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز ﺑﯾﺷﺗر و

ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﮑﺎر ﺑرد "ھﻧرﻣﻧدی دﭘﯾﻠﻣﺎﺗﯾﮏ" ﺑﺎ ھﯾﭻ

ﺑﯾﺷﺗر واﺑﺳﺗﮕﯽ و ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ و ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ در ﮐﺷور

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﺗﯽ ﯾﮏ زن را در ﺟﮭﺎن آزاد ﮐﻧد .اﺗﺣﺎد

ﺷود.

آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ زن ﺳﺗﯾزﺗرﯾن ﻧﯾروھﺎی واﭘﺳﮕرا در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋراق
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ﮐﮫ در ﭘﯽ اﺳﺗﻔﺎده از "ﻓرﺻت ھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت " دول ﻏرﺑﯽ ﺑودﻧد
ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﯾن دول ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﭼﮕوﻧﮫ در ﺿدﯾت آﺷﮑﺎر

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.

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٤

ﻓﺮاﺧﻮان:
زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ!
ﺑﮫ ﺟرات ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ طﯽ ﺳﯽ و دو ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری
زن ﺳﺗﯾز اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺎن ﭘوﯾﺎ ﺗرﯾن ﻗﺷر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑطور داﺋم
ﻋﻠﯾﮫ اﯾن رژﯾم ﻣﺑﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣت ﮐرده اﻧد .ﺗﻣﺎم ﻋﻣر ﻧﻧﮕﯾن
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺗﺧﺎﺻم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ رﻗم ﺧورده اﺳت و ھﻣﮫ
ﮔروھﮭﺎ و اﺣزاب و ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﺧﺗﻠف را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﮐرده اﺳت.
ﺟﻧﺎح رﻓرﻣﯾﺳت و ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﮐﮫ دﯾدﮔﺎھﺎ و ﻣﻧﺎﻓﻊ زﻧﺎن
طﺑﻘﺎت ﻣرﻓﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺧواھﺎن اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺟزﺋﯽ
در ﻗواﻧﯾن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت و آن را »راه« دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ زﻧﺎن
اﯾران ﺑﮫ »آزادی و ﺑراﺑری« ﻣﯽ داﻧد.
اﻣﺎ ﮔراﯾﺷﺎت رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن ﮐﮫ از ھﻣﺎن ﻓردای  ٨ﻣﺎرس
 ١٣٥٧ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﮔذاردﻧد ﮔﺎم اﺑﺗداﺋﯽ و اوﻟﯾﮫ در راه رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن را در ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
ﮐﺎﻣل ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺟداﺋﯽ ﻗطﻌﯽ دﯾن از دوﻟت ﻣﯽ داﻧﻧد .اﯾن
ﺟﻧﺎح از ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑر ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری روﺷن در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ
رﺳﯾدن زﻧﺎن ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺳطﺢ از »آزادی و ﺑراﺑری« در ﭼﺎرﭼوب
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ،در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ "دﻋوای "ﻣﯾﺎن
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ را رﻗم ﻣﯽ
زد )و ﮐﻣﺎﮐﺎن ﻣوﻟﻔﮫ ﻣﮭﻣﯽ از اوﺿﺎع ﺟﮭﺎن اﺳت( ﺑﺎ ﺻراﺣت
اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ھر دوی اﯾن ھﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ی ﻧظﺎم ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﻓرودﺳﺗﯽ زن و ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑﺧﺷﯽ ﻻﯾﻧﻔﮏ از آﻧﺎن اﺳت و
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺗﻘل از ھر دو ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﺑد و ﺑرای رھﺎﺋﯽ ﺧود
ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧد.
ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن دو راه و دو اﻓق و دو ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﺧﺻوص
در دھﺳﺎل اﺧﯾر ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗر از ھر زﻣﺎن دﯾﮕر ﺷده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن
وﺻف ھﻧوز ﺗوازن ﻗوا ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮔراﯾش رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑر ھم
ﻧﺧورده اﺳت .اﯾن اﻣر در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺳرﻋت
ﺑﮫ ﺳوی ﯾﮏ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرود ﺧطر ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای ﺟﻧﺑش
واﺋﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﮫ طور
رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن اﺳت .زﯾرا ﻧﯾروھﺎی ﺑورژ ِ
ﻗطﻊ ﺗﻼش ﺧواھﻧد ﮐرد اﻧرژی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ زﻧﺎن اﯾران را دﺳت ﻣﺎﯾﮫ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧظﺎم ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐﮭن در اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧوﯾن ﮐﻧﻧد.
ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺑرھم زدن اﯾن ﺗوازن ﻗوا ﮐﻣﺎﮐﺎن در دﺳﺗور ﮐﺎر ﻣﺎ
اﺳت .اﻣﺎ دﺳت ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ آن در ﮔرو ﺣرﮐت ﻣﺗﻣرﮐزﺗر و ﺗﮑﺎﭘوی
ﺑﯾﺷﺗر زﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺳت .ھر ﭼﻧد زﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﻣواره ھﺳﺗﮫ
ﻣرﮐزی و ﺳﺎزش ﻧﺎﭘذﯾر و ﭘﯾﮕﯾر ﮔراﯾش رادﯾﮑﺎل در ﺟﻧﺑش را
ﺗﺷﮑﯾل داده اﻧد ،اﻣﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و اﻓق ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن آﻧﭼﻧﺎن
ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﭘژواک ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ و ھﻣواره در ﭘس ﭘرده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺣﺎل
آﻧﮑﮫ در زﻣﯾﻧﮫ رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن از ﻗﯾد ﺳﺗم ،ﮐﻣوﻧﯾﺳم رادﯾﮑﺎل ﺗرﯾن ﻓﮑر
و ﺗﻼش ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺑوده اﺳت .رھﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎن از ﺟﮭﻧم ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ٢٩
و رھﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣل زن از ﻗﯾد ﺳﺗم ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر واﺑﺳﺗﮫ اﻧد و اﯾن دو
ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم )ﮐﮫ در آن ﻧﮫ از رواﺑط ﺳﻧﺗﯽ
ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺛری اﺳت و ﻧﮫ از اﻓﮑﺎر ﺳﻧﺗﯽ( ﻣﺗﺣﻘق ﺧواھﻧد ﺷد.
ﻣﺎ در آﺳﺗﺎﻧﮫ دﮔرﮔوﻧﯽ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺎﮔزﯾری اﯾﺳﺗﺎده
اﯾم .ﺑدون ﺷﮏ زﻧﺎن ﻧﯾروی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑزرگ و ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاری در
ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ آﯾﻧده اﯾران ﺧواھﻧد ﺑود .اﻣﺎ ﺳوال اﯾﻧﺟﺎﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﭼﮫ طﺑﻘﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﻋﻣل ﺧواھﻧد ﮐرد؟ آﯾﺎ ﻗﺎدر ﺧواھﻧد
ﺑود ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،اﻓﻘﯽ وﺳﻣﺗﯽ را در ﭘﯾش ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﻣﻧطﺑق ﺑر رھﺎﺋﯽ
ﮐﺎﻣل زﻧﺎن ﺑﺎﺷد؟ آﯾﺎ ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﺗﺷﺧﯾص دھﻧد ﮐﮫ ﻋﻣﯾق ﺗرﯾن
ﻣﻧﺎﻓﻌﺷﺎن در دﮔرﮔوﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ در اﯾران اﺳت؟
اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ طور ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ دﺧﺎﻟﺗﮕری زﻧﺎن
ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﺳت .دﺧﺎﻟﺗﮕری ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ
آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﺗﻧﺎﺳب ﻗوای ﻣوﺟود در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻧﻘش
ﺑﺎﻻﺋﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﻧد و از اﯾن طرﯾق ﺑر ﮐل ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺻف
آراﺋﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ در اﯾران ﺗﺎﺛﯾر ﮔذارد .ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺟدﯾت اﻓق و ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﻣورد اﻣر رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن را ﺷﻔﺎف ﮐﻧﯾم و دﺳت ﺑﮫ
ﺗﻼﺷﯽ ﻋظﯾم و ﺟﺳوراﻧﮫ در ﻓراﮔﯾر ﮐردن آن ﺑزﻧﯾم ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و اﻓق
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻗطب ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاری در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷود.
ﺑﮫ ﺟرات ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت اﮔر ﮐﻣوﻧﯾﺳم واﻗﻌﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻗطب ﺗﺎﺛﯾر
ﮔذاری در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻧﺷود ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن اﯾران ﺑرای رھﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣل
در ﻧﯾﻣﮫ راه ﻣﺎﻧده و ﺣﺗﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت اﻧرژی رھﺎ ﺷده از اﯾن
ﻣﺑﺎرزات دﺳت ﻣﺎﯾﮫ ﻧوﺳﺎزی ﻧظﺎم ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر در اﺷﮑﺎل ﺟدﯾد
ﺧواھد ﺷد.
در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺑﯾزار از ﺷﮑﺎف ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻓﻘر
و اﺳﺗﺛﻣﺎر  ،ﺳﺗم دﯾﻧﯽ و ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،رواج ﺟﮭل و ﺳﻧت ھﺎی ﻋﻘب
ﻣﺎﻧده ،ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ و ﺳﺗم ﮔری ﻣﻠﯽ ،دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗراض و ﺷورش و
ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ زﻧﻧد ،اﻓق و ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻧﻘﻼب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧﺷم
زﻧﺎن را ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻗدرﺗﻣﻧدی در راه ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد .اﯾن ﺣرﮐت ﻧﮫ ﻓﻘط در اﯾران ﺑﻠﮑﮫ در ﮐل ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و
ﺟﮭﺎن ﮔﺎم ﻣﮭﻣﯽ در ﺟﮭت رھﺎﺋﯽ ﺑﺷرﯾت ﺑوده و ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت
ﻣﺑﺎرزات رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش را روﺷﻧﺎﺋﯽ ﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد.
اﻣﺎ ﺑر ﮐﺳﯽ ﭘوﺷﯾده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮔراﯾﺷﺎت ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ در ﻣﯾﺎن زﻧﺎن
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓرآﯾﻧد ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ اﻓق و ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش زﻧﺎن ،ﺿرورﺗﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد
داﻣن زدن ﺑﮫ ﺑﺣث و ﺟدل و ﺟوﺷش ﻓﮑری اﺳت .ﺑرای ﻓراﮔﯾر
ﮐردن دورﻧﻣﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳم و داﻣن زدن ﺑﮫ ﺑﺣث در ﻣﯾﺎن زﻧﺎن
رادﯾﮑﺎل واﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑر آﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎﺋﯽ را ﺑﮫ
ﺣول :ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐدام اﻓق دارد؟ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﺗم ﺑر زن
در ﮐﺎرﮐرد ﻧظﺎم ﮐﻧوﻧﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ﭼﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ی دارد؟ ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ آن در ﺑرﻧﺎﻣﮫ و اﻓق ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﺟﺎﺋﯽ دارد؟ ﮐدام ﭘراﺗﯾﮏ
ﻣﺷﺧص ﺟﮭت ﺑر ھم زدن ﺗوازن ﻗوای ﻣوﺟود در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻣورد
ﻧﯾﺎز اﺳت .و  ...ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧﯾم.
) زﻣﺎن و ﻣﺣل اوﻟﯾن ﮐﻧﻔراﻧس در اطﻼﻋﯾﮫ ای ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﺷد(.
ﻓرﯾده رﺿﺎﺋﯽ،آذر درﺧﺷﺎن ،زﻣﺎن ﻣﺳﻌودی ،ﺻدﯾﻘﮫ ﻣﺣﻣدی ،ﺛرﯾﺎ
■٢٩/١٠/٢٠١١
ﻓﺗﺎﺣﯽ و ﻟﯾﻼ ﭘرﻧﯾﺎن

ﻣﻘﺪﻣﻪ
آن ﭼﮫ در ﭘﯾش رو دارﯾد ﻣﻧﺗﺧﺑﯽ اﺳت
از ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﻣن طﯽ ﺳﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐرده ام ،از
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣراه دوﺳﺗﺎﻧم ﺑرای
ﻟزوم ﺗﺷﮑل ﻣﺳﺗﻘل زﻧﺎن رزﻣﯾدﯾم و
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس را ﺑﻧﺎ
ﻧﮭﺎدﯾم ،در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﯾر زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺻدای ﻣﺎن را ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾران ﺑﻠﻧد ﮐردﯾم وﻟﯽ در
ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎ ﻧﯾز ﺳﺎﮐت
ﻧﻧﺷﺳﺗﯾم ،ﺑﺎ ﺑﯾراھﮫھﺎی اﺻﻼح طﻠﺑﺎﻧﮫ
ای ﮐﮫ در ﺑراﺑر زﻧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔﺷوده
ﺷد ﻣﺑﺎرزه ﮐردﯾم و ﺑرای روﺷن ﮐردن
راه رھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﺟدل ﭘرداﺧﺗﯾم .اﯾن
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ،ﭘﻧﺟره ای ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ دهﺳﺎل
اﺧﯾر ﻣﺑﺎرزۀ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻧﯾز ھﺳت ،ﺑﺎ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﯾن اﻣﯾد ﮐﮫ ﺑرای زﻧﺎن ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ

ﻣردﺳﺎﻻر ﺣﺎﮐم
دارﯾد ﺑﺎ ﻧظﺎم
ﺻﺣنروﻣﺑﺎرزه
ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﻣن طﯽ ﺳﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐرده ام ،از زﻣﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣراه دوﺳﺗﺎﻧم ﺑرای ﻟزوم
ﻣﻧﺗﺧﺑﯽ اﺳت از
آن ﭼﮫ در ﭘﯾش
ﻣﻧظر
از
ای
ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ
ﮔذارﻧد،
ﻣﯽ
ﺗﺷﮑل ﻣﺳﺗﻘلﻗدمزﻧﺎن رزﻣﯾدﯾم و ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎدﯾم ،در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﯾر زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺻدای ﻣﺎن را ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾران
اراﺋﮫ ﮐﻧد.
اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎ ﻧﯾز ﺳﺎﮐت ﻧﻧﺷﺳﺗﯾم ،ﺑﺎ ﺑﯾراھﮫھﺎی اﺻﻼح طﻠﺑﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ در ﺑراﺑر زﻧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔﺷوده ﺷد ﻣﺑﺎرزه ﮐردﯾم
ﺟﻧﺎﯾﺎت
ﺑﻠﻧد ﮐردﯾم وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑل
و ﺑرای روﺷن ﮐردن راه رھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﺟدل ﭘرداﺧﺗﯾم .اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ،ﭘﻧﺟره ای ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ دهﺳﺎل اﺧﯾر ﻣﺑﺎرزۀ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻧﯾز ھﺳت ،ﺑﺎ اﯾن اﻣﯾد ﮐﮫ
ﺑر اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ،ﻧﺎم زﻧﺎن ﺳﺎل ﺻﻔر را ﻧﮭﺎدم ﺗﺎ ﺗﻌﮭد و وﻓﺎداری ﺧود را ﺑﮫ زﻧﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدھدر راه ﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ھﺷت ﻣﺎرس  ١٣٥٧ﻧﺷﺎن دھم.
ﺑرای زﻧﺎن ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﺣن ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻر ﺣﺎﮐم ﻗدم ﻣﯽ ﮔذارﻧد ،ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ای از ﻣﻧظر اﻧﻘﻼﺑﯽ اراﺋﮫ ﮐﻧد.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ،در ﻣﻘﺎﺑل ﻓرﻣﺎن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺧﻣﯾﻧﯽ اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﮐردﻧد و طﯽ ﭘﻧﺞ روز ﻣﺑﺎرزهی
ﺑر اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ،ﻧﺎم زﻧﺎن ﺳﺎل ﺻﻔر را ﻧﮭﺎدم ﺗﺎ ﺗﻌﮭد و وﻓﺎداری ﺧود را ﺑﮫ زﻧﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در راه ﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ھﺷت ﻣﺎرس  ١٣٥٧ﻧﺷﺎن دھم .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﮐردﻧد.
ﻣﺑﺎرزهیﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری
روزاﯾران را
ﻧوﯾنﭘﻧﺞزﻧﺎن
ﺟﻧﺑش ﻧوﯾن زﻧﺎن اﯾران را ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐردﻧد.
ﺟﻧﺑش طﯽ
ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫﮐردﻧد و
ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ،در ﻣﻘﺎﺑل ﻓرﻣﺎن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺧﻣﯾﻧﯽ اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ
ﮐﻣﺑودھﺎﺳت.
ﻣﺣدودﯾتازھﺎ و
دارد وو اﯾن ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﯽ ﺑر ﺧود
زﻣﺎن را
ﻣﻘﺎﻻتوﻣﮭر
ﺑﺳﯾﺎریﺑرازاﯾن
ﻣﻘﺎﻻتداﻧم
ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری ازاﯾن ﻣﯽ
اﻣروز طور دﯾﮕری
ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ دﯾد
ﻣﻌﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎری
ﮐﻣﺑودھﺎﺳت.
ﻣﺣدودﯾتھﺎ
اﯾن ﺑﮫ
ﺧود دارد
ﻣﮭرﮐﮫزﻣﺎن را
ﺗﺎرﯾﺦرااﻧدﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارﻧد.
ﺑﺧﺷﯽازاز آﻧم
وﻟﯽﺟرﯾﺎﻧﯽ
زﻧﺎنﻣوﯽ ﺑﮫﺷد.وﯾژه
ﺟﻧﺑش
ﻓﮑری
ﻣﻘﺎﻻتاﻧدﺑﺎ ودﯾدروﻧد
از ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺳﯾﺎری از
ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﻲﺷد .وﻟﯽ ﮐﻣﺑودھﺎ ﻧﯾز ﺑﺧﺷﯽ
ﻣنﺑﺧﺷﯽ
ﮐﻣﺑودھﺎﮐﮫﻧﯾز
ﻧوﺷﺗﮫ
دﯾﮕری
رﺷدطور
اﻣروز
ﻣن ھﻣواره ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران )ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت -ﻣﺎﺋوﯾﺳت( و ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس در ﻣﺑﺎرزه ﺷرﮐت ﮐرده ام و آن
و روﻧد رﺷد ﻓﮑری ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و ﺑﮫ وﯾژه ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑﺧﺷﯽ از آﻧم را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارﻧد.
ﭼﮫ در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﯽﺧواﻧﯾد ﻧﯾز ﺑدون ﯾﺎری ﺗﺟﺎرب و ﻣﺷورت ﺟﻣﻌﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﺑود .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺑرﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت و ﺑﮫ وﯾژه اطﻼﻋﯾﮫھﺎ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﻣن ھﻣواره ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾران )ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت -ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت -ﻣﺎﺋوﯾﺳت( و ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺑود ﻧﯾز در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ درج ﺷده اﺳت .درج اطﻼﻋﯾﮫھﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ،ھم ﻧﺳل ﺟوان را ﺑﮫ
ﻣوﺛر.ﻧﺑود.
ﺗﺑﻠﯾﻐﯽﻣﻣﮑن
ﮐﺎرﺟﻣﻌﯽ
ﻣﺷورت
ﺗﺟﺎرب و
ﺑرایﯾﺎری
ﺑﺎﺷدﺑدون
ایﻧﯾز
ﺧواﻧﯾد
ﺗواﻧدﻣﯽ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ
درواﯾن
ﻣﺷﺧصام و
ﺷرﮐت ﮐرده
ﻣواﺿﻊ در
ﺑرای اراﺋﮫ
ﺟواﻧﺎن
ﻧﻣوﻧﮫ
ھم ﻣﯽ
آﺷﻧﺎآنﻣﯽﭼﮫﮐﻧد
ﻣﺑﺎرزه دورۀ
ﻣﺎ در ھر
ﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐﺎرزار زﻧﺎن ﭘﻧﺞ
ﺟرﯾﺎن راه
ھﺷت در
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ھﺷت ﻣﺎرس
وﯾژهزﻧﺎن و ﺑﮫ
رھﺎﯾﯽ
ﮐوﺷﻧدﮔﺎن
ﻋﻼوهھﻣﮫ
ﺷود ﺑﮫ
ﻣﻧﺗﺷر ﺷده
ﻣﺎرس
ﺳﺎزﻣﺎن وزﻧﺎن
زﻧﺎنﺑﮫ ﻧﺎم
وﯾژه ﻗﺑﻼ
اطﻼﻋﯾﮫھﺎ ﮐﮫ
ﻣﻘﺎﻻتراهو ﺑﮫ
ﺑرﺧﯽ از
و ﺳراﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺗﺎب ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﺑﮫ
ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑﺎ ھم ﺑودﯾم و ﺷﺎدﺗرﯾن ﻟﺣظﺎت زﻧدﮔﯽ و ﻣﺑﺎرزه را ﮐﻧﺎر ھم ﮔذراﻧدﯾم.
ﺑود ﻧﯾز در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ درج ﺷده اﺳت .درج اطﻼﻋﯾﮫھﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ،ھم ﻧﺳل ﺟوان را ﺑﮫ ﻣواﺿﻊ ﻣﺎ
از ﺗﻣﺎﻣﯽ دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮔردآوری ﻣﻘﺎﻻت ،وﯾراﯾش آﻧﮭﺎ و اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣرا ﯾﺎری دادﻧد ،ﺳﭘﺎس ﮔذاری ﻣﯽ ﮐﻧم.
 ١٣٩٠دورۀ ﻣﺷﺧص آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻣوﻧﮫ ای ﺑﺎﺷد ﺑرای ﺟواﻧﺎن ﺑرای اراﺋﮫ ﮐﺎر ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ ﻣوﺛر.
آذر درﺧﺷﺎن  -ﭘﺎﺋﯾز در ھر
و ﺳراﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺗﺎب ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐوﺷﻧدﮔﺎن راه رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن و ﺑﮫ وﯾژه زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس و زﻧﺎﻧﯽ
ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن راهﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐﺎرزار زﻧﺎن ﭘﻧﺞ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑﺎ ھم ﺑودﯾم و ﺷﺎدﺗرﯾن ﻟﺣظﺎت زﻧدﮔﯽ و ﻣﺑﺎرزه را ﮐﻧﺎر ھم ﮔذراﻧدﯾم.
از ﺗﻣﺎﻣﯽ دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮔردآوری ﻣﻘﺎﻻت ،وﯾراﯾش آﻧﮭﺎ و اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣرا ﯾﺎری دادﻧد ،ﺳﭘﺎس ﮔذاری ﻣﯽ ﮐﻧم.
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ﺟﮭت ﺗﮭﯾﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﺎ اﯾﻣﯾل زﯾر ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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