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ﺍﺳﺖ!
ﺁﺯﺍﺩﯼﺯﻥ
ﺁﺯﺍﺩﯼ
ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺯﻥ ﺍﺳﺖ!
ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﻣﻌﻴﺎﺭﺁﺯﺍﺩﯼ
ﻣﻌﻴﺎﺭ

 ٨ﻣﺎرس  ١٣٥٧ﺗظﺎھرات زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری

ﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ!

ھﻣﮑﺎران اﯾن ﺷﻣﺎره:
ﻟﯾﻼ ﭘرﻧﯾﺎن ،اﺧﮕر ﻓرزاﻧﮫ،
آﻧﺎھﯾﺗﺎ رﺣﻣﺎﻧﯽ ،آذر درﺧﺷﺎن،
ﻣوﻧﺎ اﻣﯾری ،ﻣﻠﯾﺣﮫ ﻗﺎﺳﻣﯽ،
ﻧﺎرﮔل ﻓرد ،ﻓرﯾﺑﺎ اﻣر ﺧﯾزی،
ﭘﮕﺎه روﺷن ،ﻧﺳﯾم ﺳﻌﺎدت،
ﺳﺣر ﻣﻧﺻور و ﻓرﯾدا ﻓراز

ﻣطﺎﻟب اﯾن ﺷﻣﺎره:
v
 vﺧﯾزش ھﺎی اﺧﯾر در ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن!
 vﺣﺟﺎب ﭼﮫ "اﺧﺗﯾﺎری" و ﭼﮫ اﺟﺑﺎری ،اﺳﺎرت زﻧﺎن اﺳت!
 vﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ زن ﺑرای ﭘﯾﺷروی ﺑﺳوی رھﺎﯾﯽ ،ﺧواھﺎن ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت ھﺳﺗﻧد!
 vزﻧﺎن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد!
 vﻧﻘش ﻣذھب و اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑورژوازی در ﺗداوم ﺳﺗم ﺑر زن!
 vﮐﺎﺷﺗن ﭘﺳﺗﺎن :ﺣرص ﺳود ،ﺑﻌﻼوه ﻣردﺳﺎﻻری ﻣﺳﺎوﯾﺳت ﺑﺎ ﺧطر ﺑرای زﻧﺎن
 vاﻓق رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن!
 vزن در ﮔذرﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ!
 vﯾﮏ ﺳﺎل از وداع ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﯾﻧﺎ ﮔذﺷت!

ﺟداﺋﯽ دﯾن از دوﻟت و ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم زن ﺳﺗﯾز اﺳﻼﻣﯽ ،اوﻟﯾن ﮔﺎم رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن اﺳت!
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ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼﻣﯽ

اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم رهﺎﺋﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ!
 ٨ﻣﺎرﺳﯽ دﯾﮕر در راه اﺳت .ﺗﭘش ﻗﻠب ھﺎﯾﻣﺎن ﻓزوﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد و
ﭼﺷم در راه ﻣﺑﺎرزات ﺧواھراﻧﻣﺎن در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن دوﺧﺗﮫ اﯾم ﺗﺎ
دﺳت در دﺳت ھم ﺑرای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑدون ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ھﻣراه ﺷوﯾم.
ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕرھم ،روز ﺑﮫ روز و ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ﻣﺑﺎرزه زﻧﺎن در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن را دﻧﺑﺎل ﮐردﯾم .ﺑﺎ ﺧﺷم زﻧﺎن اﻟﺗﺣرﯾر ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷدﯾم،
ﺑﮫ ھﻣراه زﻧﺎن ﻣﻌﺗرض دروال اﺳﺗرﯾت ﻣداﻓﻌﯾن "دﻣﮑراﺳﯽ و ﻧظم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ" را ﺑﮫ ﺳﺧره ﮔرﻓﺗﯾم ،ﺑﺎ زﻧﺎن ﻟﯾﺑﯾﺎﯾﯽ ﻓرﯾﺎد زدﯾم ﮐﮫ
ﻗواﻧﯾن ﺷرﯾﻌت را ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم ،ﺑﺎ زﻧﺎن ﯾوﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن آﻣدﯾم ﺗﺎ ﻧظم
اروﭘﺎی "ﻣﺗﺣد و آزاد" را ﺑﮫ ﻟرزه در آورﯾم ،ﺑﺎ زﻧﺎن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑرای
آزادی ﺳﻘط ﺟﻧﯾن ﻣﺗﺣد ﺷدﯾم.......
ﺻدای زﯾﺑﺎی "آﻣل اﻟﻣﺛﻠوﺛﯽ" از ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﺗﺳﺧﯾر ﺷده ﺗوﻧس ﮐﮫ
ﻣﯽ ﮔﻔت "ﻣن ﺻدای طﻐﯾﺎن ﮔراﻧم  ...ﻣن آزادم و دﻧﯾﺎی ﻣن ﻧﯾز"...
ﺑرای ﻣﺎن راﯾﺣﮫ ی ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن در ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ ﺑود .ﮔﺎم
دﯾﮕری ﺑود ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد زﻧﺎن اﯾن ﺑﺎر ﻧﯾز ﭘر ﺗﻌداد ،ﭘر ﻗدرت و
ﺟﺳور ﺑﮫ ﻣﯾدان آﻣده اﻧد ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرده اﻧد و
ﺗﺻوﯾر زن ﻣﺳﻠﻣﺎن را دﮔرﮔون ﮐردﻧد .ﻣﺎ زﻧﺎن ﻣﺻﻣم ھﺳﺗﯾم ﺗﺎ
ﻣﺑﺎرزاﺗﻣﺎن را در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ طوﻓﺎﻧﯽ ﺑدل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرودﺳﺗﯽ
زﻧﺎن ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮔذارد.
ﻣﺎ زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻘب ﮔرد ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺳﯽ و ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﺎ
ﻗدرت ﮔﯾری رژﯾم زن ﺳﺗﯾزﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﯾم ،ﺗﻣﺎم
ھراس ﻣﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر در ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ
ﺗﮑرار ﺷود.
ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺑودﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ از ﻗﯾﺎم  ٥٧ﺗﺎ ﺧﯾزش  ٨٨در اﯾران،
ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ ﺑﺎ ﮐﻧﺎر ﻧﮭﺎدن ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ
ﻋﻣده ﻧﺑودن آن ،ﺧودﺷﺎن را در ﻣﻘﺎﺑل واﭘس ﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻠﻊ
ﺳﻼح ﮐردﻧد و ﮐﻠﯾت ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﺳراﺷﯾب ﺷﮑﺳت ﻗرار
دادﻧد .ﻣﺎ اﻣروز ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﺎﺧص و ﻣﺣﮏ ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه
ﭘﯾﺷرو و رو ﺑﮫ آﯾﻧده ،طرح ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﭘﺎﯾﮫ ای ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ و اﻓق ﺑرای
آزادی و ﺑراﺑری زﻧﺎن اﺳت.
ﻣﺎ زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ ﮔوﺷت و ﭘوﺳت ﺧود ﻟﻣس ﮐرده اﯾم ،ﭘﺎﯾﮫ
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ،ﻧﻣﺎد و ﺷﺎﺧص ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﻣوﻗﻌﯾت
ﻓرودﺳت و ﺑردﮔﯽ و ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﺎﻣل زﻧﺎن اﺳت و ﭼﮕوﻧﮫ واﭘس
ﮔراﯾﺎن ﻣذھﺑﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ھم دﺳﺗﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷﺎن ﻣﯾوه ﭼﯾﻧﺎن
ﻣﺑﺎرزات ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣردم ھﺳﺗﻧد.
ﻣﺎ زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از ﺳﯽ ﺳﺎل در زﻧداﻧﯽ ﺑﻧﺎم ﺣﺟﺎب ﺑﮫ ﺑﻧد
ﮐﺷﯾده ﺷده اﯾم ،ﺧوب ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﺣﺟﺎب در ﺷﮑل اﺟﺑﺎری و
اﺧﺗﯾﺎری آن ﻧﻣﺎد ﺑردﮔﯽ زﻧﺎن اﺳت و ﭼﮕوﻧﮫ زﻧﺎن را ﺑﮫ اﺳﺎرت ﻣﯽ
ﮐﺷد و ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﻣﻌﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ اﻧﻘﯾﺎد ﻧﯾم دﯾﮕر درﻣﯽ آورد.
ﻣﺎ زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ از ﺑدو ﻗدرت ﮔﯾری ﻣرﺗﺟﻌﯾن زن ﺳﺗﯾز اﺳﻼﻣﯽ
دﯾدﯾم ﮐﮫ دﯾن ﯾﻌﻧﯽ اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻧرﯾﻧﮫ
ﺧدا ﺑر روی زﻣﯾن و راﻓت اﻟﮭﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺟﺎزات ھر روزه در ﻣﻘﺎﺑل
ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ و ﺳرﮐﺷﯽ ﻣﺎ.
ﻣﺎ زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﯽ و ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﺟرای ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ
راه ﻧﻔس ﮐﺷﯾدﻧﻣﺎن را ﺑﺳﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﺳﻼم در
ﻗدرت و در اﺟرای ﻗواﻧﯾن ﺷرﯾﻌت ﭼﮫ در ﻧوع ﺣﮑوﻣت ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ

اﺳﻼﻣﯽ -اﯾراﻧﯽ ،ﭼﮫ در ﻧوع واﭘس ﮔرای طﺎﻟﺑﺎﻧﯽ ،ﭼﮫ در ﻧوع
ﺳﻧﺗﯽ و ﺳﺧت ﺳﻌودی ،ﭼﮫ از ﻧوع "ﻧرم وﻻﯾﯾﮏ" ﺗرﮐﯽ و ﭼﮫ از
ﻧوع ﻋراﻗﯽ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ و ...ﺑرای زﻧﺎن ﭼﯾزی ﺟز ﻓرودﺳﺗﯽ،
ﺣﻘﺎرت ،ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﻣطﻠق و ﺑردﮔﯽ در ﺑر ﻧدارد.
ﻣﺎ زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺗظﺎھرات ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری را
در ھﺷت ﻣﺎرس  ٥٧ﺳﺎزﻣﺎن دادﯾم و از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻧون درﻣﺑﺎرزه
ﻣﺎن در ﻣﻘﺎﺑل رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای ﮐﺳب ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﭘﺎﯾﮫای-
ﻣﺎن آب دﯾده ﺷده اﯾم و ﺗﺟرﺑﮫ اﻧدوﺧﺗﮫ اﯾم ،ﺧوب ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اوﻟﯾن
ﮔﺎم درﺟﮭت رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺟداﯾﯽ ﮐﺎﻣل دﯾن از دوﻟت اﺳت ﮐﮫ در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم زن ﺳﺗﯾز ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ
آﯾد.
ﻣﺎ ھﺷت ﻣﺎرس ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺧواھﯾم آﻣد ﺗﺎ ﻓرﯾﺎد ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﺎ و
ﺧواھراﻧﻣﺎن در ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ھﻣراھﯽ ﮐﻠﯾﮫ
ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ در اﯾن ﮐﺷورھﺎ اوﻟﯾن ﮔﺎم ﻣﺑﺎرزه ی ﻣﺗﺣد ﻣﺎ ﺑرای
ﺟداﯾﯽ ﮐﺎﻣل دﯾن از دوﻟت اﺳت.
ﭘﯾﺎم زﻧﺎن دراﯾران ﺗﺣت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﯾﮏ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺧواھراﻧﻣﺎن
در ﺳراﺳر ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و آﻓرﯾﻘﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ اﯾن اﺳت:
ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ اﺳﺎرت ﺑﺎر ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ زن در اﯾران ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه
آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺧود ﻧﮕذارﯾد ﺟرﯾﺎﻧﺎت واﭘس ﮔرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻗدرت ﺑرﺳﻧد،
ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺟرﺑﮫ آزﻣوده را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾم.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﻣﻘﺎﺑل واﭘس ﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘرﭼم دار ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ رواﺑط
ﮐﮭن ﻣذھﺑﯽ و ﺳﻧﺗﯽ ﺑﺎﺷﯾم .ﻣﺑﺎرزه ﺟﺳوراﻧﮫ ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺗرﻗﯽ ﺗرﯾن
ﻧﯾروھﺎ را ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺧواھد آورد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﺻف رﻧﮕﺎرﻧﮓ
ﻣرﺗﺟﻌﯾن اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺑﺎرزه ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﻣﺎ زﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺿﺎﻣن
ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻣردم در ﺟﮭت رھﺎﯾﯽ ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺑﺎرزه ﭘﯾﮕﯾراﻧﮫ و ھدﻓﻣﻧد ﻣﺎ زﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ھم ﻣرﺗﺟﻌﯾن اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑﮫ ﻋﻘب ﺧواھد راﻧد و ھم ﺣﺎﻣﯾﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﺷﺎن را .آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑﮭﺎﻧﮫ "دﺧﺎﻟت ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ" و ﺗﺣت ﻧﺎم "دﻓﺎع ازﺣﻘوق زﻧﺎن" ،زﻧدﮔﯽ
ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ زن را در ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ ﮐﺷﺎﻧدﻧد .در ﻟﯾﺑﯽ
ازطرﯾق دوﻟت دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ﺷﺎن ﺗﻌدد زوﺟﺎت و ﻗواﻧﯾن ﺷرﯾﻌت را
ﺑﮫ زﻧﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﻣروز ﻣدﻋﯽ دﻓﺎع از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم و زﻧﺎن
در اﯾران اﻧد .اﻣﺎ ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﻣردﺳﺎﻻر
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧودﺷﺎن ھﺳﺗﻧد و ھﯾﭻ زﻧﯽ را در ﺟﮭﺎن آزاد ﻧﺧواھﻧد
ﮐرد .ﻣﺎ زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ اﺟﺎزه ﻧﺧواھﯾم داد ﺗﺣت ﻧﺎم ﻣﺎ ﻋﻘب ﮔرد
دﯾﮕری را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧﻧد .ھر دو ﻧﯾرو؛ ﻣردﺳﺎﻻر و ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﻧد
و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ دان ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭘرده ﺷوﻧد.
ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺧود را در ﭼﺎرﭼوب ﻣﻣﮑن ھﺎ اﺳﯾر ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد ﻣواﻧﻊ را ﺑﺎز
ﺷﻧﺎﺳﯾم و ﻧﺎﻣﻣﮑن ھﺎ را طﻠب ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺑﻠﻧد ﭘرواز ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم از
دﯾوار ﺳﺧت و ﺑﻠﻧد رواﺑط ﮐﮭن ،ﻣذھﺑﯽ ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و
ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺑﺎﻻﺗر ﭘرواز ﮐﻧﯾم .اوج ﺑﮕﯾرﯾم و ﻗﻠﮫ ھﺎی ﺟدﯾد رھﺎﯾﯽ
را ﻓﺗﺢ ﮐﻧﯾم .ﻗﻠﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺗﺎرﮐش آزادی و ﺑراﺑری زﻧﺎن ﭼون
ﻧﮕﯾن درﺧﺷﺎﻧﯽ ﻧﻘش ﺑﺳﺗﮫ اﺳت.
ﺑﮫ ھم ﺑﭘﯾوﻧدﯾم ﺗﺎ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن را در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﻣرد
ﺳﺎﻻر ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ھر ﭼﮫ وﺳﯾﻊ ﺗر و ﺑﺎ ﺷﮑوه ﺗر ﺑرﮔزار ﮐﻧﯾم.
ﻣﺎرس ■٢٠١٢
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ﺧﯿﺰش هﺎی اﺧﯿﺮ در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن!
ﺳﺎل  ٢٠١١را ﮐﺳﯽ ﻓراﻣوش ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﻠو از ﺧﯾزش ھﺎ و ﻣﺑﺎرزات ﻣردم دﻧﯾﺎ ﺑود .ﺧﯾزش ھﺎی ﻣردﻣﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ
ﮐﮫ از ﺗوﻧس ﺷروع ﺷد و در ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ اﻣواﺟش اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎی ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ را ﻓرا ﮔرﻓت و ﺑﮫ "ﺑﮭﺎر ﻋرﺑﯽ"ﻣﻌروف ﺷد .اﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ
اﻟﮭﺎم از ﻣﺑﺎرزات ﻣردم در ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺟﻧﺑش اﺷﻐﺎل وال اﺳﺗرﯾت در آﻧﺳوی دﻧﯾﺎ ﺷﮑل ﮔرﻓت ﮐﮫ در ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ داﻣﻧﮫ آن
ﺑﮫ ﺑﯾش از ھزار ﺷﮭر دﻧﯾﺎ رﺳﯾد.

ﻣوﻧﺎ اﻣﯾری
در ﺗوﻧس ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﮐﮫ از ﻣدﺗﮭﺎ ﭘﯾش ﺷروع ﺷده ﺑود ﺑﺎ

ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺗوﻧس ﻧﮕذارد زﻧﺎن

ﺧودﺳوزی ﺑوﻋزﯾز ﺑﮫ اوج و ﻧﻘطﮫ اﻧﻔﺟﺎری ﺧود رﺳﯾد .زﻧﺎن

ﻗرﺑﺎﻧﯽ زد و ﺑﻧدھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ

ﺑﻌﻧوان ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺿور و ﻧﻘش ﻓﻌﺎﻟﯽ در اﯾن ﻣﺑﺎرزات و

ﺑﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت واﭘﺳﮕرای ﻣذھﺑﯽ و

ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺑن ﻋﻠﯽ داﺷﺗﻧد.

ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻏرﺑﯽ آﻧﺎن ﺷوﻧد ،ﺗﺎ

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗوﻧس طﯽ ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل اﺧﯾر از زﻣﺎن روی ﮐﺎر آﻣدن ﺣﺑﯾب

ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺗﻌﻣﯾق و ﮔﺳﺗرش

ﺑورﻗﯾﺑﮫ ﺑرای ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ﺧود در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺑﺎرزه ﮐرده

ﻣﺑﺎرزاﺗﺷﺎن

ﭼﮫ

اﺳت و در اﯾن ﻣﯾﺎن زﻧﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳری از ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ﺧود دﺳت

ﮔﺳﺗرده ﺗر زﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣﯾدان

ﯾﺎﻓﺗﻧد .در ﺳﺎل  ١٩٥٩ﺑﻌد از اﺳﺗﻘﻼل از ﻓراﻧﺳﮫ ،ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﭼﻧد

ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﮐﺳب ﺑراﺑری و

ھﻣﺳری را ﺑدﺳت آوردﻧد و ﺑراﺑری زﻧﺎن در ﻗواﻧﯾن ازدواج ،ﺣق

آزادی ﺧود ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧﻧد.

طﻼق و ﺣﺿﺎﻧت ﻓرزﻧد را ﮐﺳب ﮐردﻧد .ﺣق ﺳﻘط ﺟﻧﯾن را در ﺳﺎل

در ﻣﺻر اﻣﺎ وﺿﻊ ﺑﮫ ﺷﮑل

 ١٩٦٢ﺑدﺳت آوردﻧد ،ﺣداﻗل ﺳن ﻣﺟﺎز ﺑرای ازدواج دﺧﺗران ﺑﮫ ١٨

دﯾﮕری ﺑود .ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در

ﺳﺎل رﺳﯾد و ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟرم ﻣﺣﺳوب ﺷد .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﻣﺣﺻول

ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ طوﻻﻧﯽ ﺗری دارد و ﺗﺎرﯾﺦ آن

ﻣﺑﺎرزات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﻓﺗﮫ زﻧﺎن ﺑوده و ﺑﮫ اﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗوﻧس ﺑﮫ

ﺑﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٣٢ﺑرﻣﯽ ﮔردد .در زﻣﺎن ﻣﺑﺎرک زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه

درﺟﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﮑوﻻر ﺑوده اﺳت .ﺑﻌد از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺑن ﻋﻠﯽ و

ﮔﺳﺗرده ﺧود ﺑرای ﮐﺳب ﺣﻘوق ﺑراﺑر اداﻣﮫ دادﻧد .زﻧﺎن ﻧﻘش ﻓﻌﺎل و

روی ﮐﺎر آﻣدن اﺳﻼﻣﮕراﯾﺎن ،زﻧﺎن از اﺣﺗﻣﺎل ﻗدرت ﯾﺎﺑﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﯾن

ﺑﺳزاﺋﯽ در اﻋﺗراﺿﺎت و ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾر و ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻣﺑﺎرک داﺷﺗﻧد.

ﮔروھﮭﺎ ﻧﮕراﻧﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧواﻣﺑر ٢٠١١و طرح ﻗﺎﻧون ﺷرﯾﻌت،

ﺣﺿور ﻓﻌﺎل زﻧﺎن در ﺗظﺎھرات ھﺎ و ﺑوﯾژه در ﻣﯾدان اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﮫ ارﺗﻘﺎ

زﻧﺎن را ﺑﺎ ﺧطر ﺟدی از دﺳت دادن ﺣﻘوق اوﻟﯾﮫ ﺧود و ﯾﮏ ﻋﻘﺑﮕرد

آﮔﺎھﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ آﻧﺎن ﮐﻣﮏ ﮐرد و ﺗواﻧﺳت ﺗواﻧﺎﯾﯾﮭﺎ و روﺣﯾﮫ

ﺗﺎرﯾﺧﯽ روﺑرو ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﺟدال ﺳﺧﺗﯽ در راه اﺳت.

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺎن را ﺑﮫ طرز ﭼﺷﻣﮕﯾری ﺑﺎﻻ ﺑرد .ﺑﺎ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻣﺑﺎرک و

از ﯾﮏ طرف اﺳﻼﻣﮕراﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗواﻧﯾن ﺷرﯾﻌت را ﺑﮫ

ﻗدرت ﮔرﻓﺗن ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ،زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات ﺧود ﺑرای ﺗﺣﻘق

اﺟرا ﺑﮕذارﻧد ﭼون ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗوﻧس ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺗن ﺑﮫ ﯾﮏ

ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺷﺎن و اﯾﺟﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺳﮑوﻻر ﮐﮫ ﺣﻘوق زﻧﺎن را ﺑﮫ

ﺣﮑوﻣت ﻣذھﺑﯽ ﻧﻣﯽ دھد ﻟذا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﯾﻠﺷﺎن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل

رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد اداﻣﮫ دادﻧد .ﺗﺷﮑﻼت و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺣﻘوق زﻧﺎن ﻧﻘش

ﻟﻐو ﻗواﻧﯾﻧﯽ ھم ﭼون ﻗﺎﻧون ﭼﻧد ھﻣﺳری و ﯾﺎ اﺟﺑﺎری ﮐردن ﺣﺟﺎب

ﺑرﺟﺳﺗﮫ ای در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺗظﺎھرات و اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردﻣﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن

ﻧﺧواھﻧد رﻓت و آﻧرا ﺑﮫ ﻓرﺻﺗﯽ دﯾﮕر ﻣوﮐول ﮐرده اﻧد .از طرف

در ﺗﺷﮑﯾل ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت و ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ داﺷﺗﻧد.

دﯾﮕر ﺟﻧﺑش دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻣردم و ﺑوﯾژه ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در ﭘﯽ ﺗﺣﻘق

ھﺑﺎق ﻋﺛﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺣﻘوق زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و

ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ اﻧﺟﺎم ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟﻧﺑش

ﮔروھﮭﺎی زﻧﺎن ﺳﺧت ﻣﺷﻐول ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺧود ھﺳﺗﻧد -.دارﯾم زﻧﺎن را

زﻧﺎن در ﺗوﻧس ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺧود اداﻣﮫ داده و ﺑرای ﺑﺎز ﭘس ﮔرﻓﺗن

در ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ ﺣول ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﺑراﺑرﺷﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم....

ﺣﻘوق از دﺳت رﻓﺗﮫ ﺧود ،و طرح ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺟداﺋﯽ دﯾن از

درﺳت اﺳت ﮐﮫ اﻧﻘﻼب و ﮔﺳﺗرش ﺳرﯾﻊ ﺧواﺳﺗﮭﺎﯾش ،ﺧود ﻣﺎ را ھم

دوﻟت ،ﺑراﺑری ﺣﻘوﻗﯽ در ھﻣﮫ ﻋرﺻﮫ ھﺎ و ﮐﺳب ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر

ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﮐرد اﻣﺎ اﯾن اﻧﻘﻼب ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ﺑﮫ راه ﻧﯾﻔﺗﺎد .ﻣﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت  -ﺑﮫ

ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣﮭﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ

طور ﻓﺷرده ﺗر در ده ﺳﺎل اﺧﯾر  -در ﻣﯾﺎن ﻣردم و از ﭘﺎﯾﯾن ﮐﺎر ﮐرده

ﻧﯾروی

ھر

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘروﺳﮫ اﻧﻘﻼب
ﺗﺎ ﭘﯾروزی ﮐﺎﻣل ﭘﯾش ﻧرود،
ﻣﺑﺎرزات و ﻓداﮐﺎری ﻣردم
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺻﺎدره ﺷده
و ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن
ﻧظﺎم ارﺗﺟﺎﻋﯽ "ﺟدﯾد"
و ﺗرﻣﯾﻣم دوﻟت ﺗرک
ﺧورده ﻗﺑﻠﯽ ﺷود
و ﺑﺎر دﯾﮕر زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ
ﻧﻔر از زن و ﻣرد و ﭘﯾر و ﺟوان
را ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥

ﺻﻔﺣﮫ ٤
اﯾم .ﻣﺎ آﮔﺎھﯽ را ﭘﻠﮫ ﺑﮫ ﭘﻠﮫ ارﺗﻘﺎ داده اﯾم .اﻣﺎ ھﻣواره ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﻣﺎن را ﺑﺎ

ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐردﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ زن ﻧﯾﺎز دارﯾم در ھﻣﮫ ﺟﺎ و

ﺷراﯾط و ﻧﯾﺎزھﺎی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ﮐﺎر ﻣﯾﮑردﯾم ﺗطﺑﯾق ﻣﯾدادﯾم و از

ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎ .ھﻧوز ارزﺷﮭﺎی ﭘدر ﺳﺎﻻری رﯾﺷﮫ ﻗوی دارد .ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ

ﺑﺎﻻ ﻋﻣل ﻧﮑردﯾم .ﻣﺎ از ھﻣﮫ ﺷﯾوه ھﺎ و اﺑزارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در دﺳﺗرس

را ﻣﯽ ﺗوان ﻋوض ﮐرد وﻟﯽ اﯾن ارزﺷﮭﺎ را ﺑﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان .اﻣﺎ ﺑﺎ

ﺑودﻧد ﺑرای آﮔﺎه ﮐردن زﻧﺎن ﺑﮫ ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺷﺎن ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﯾم.

ﻗدرت زﻧﺎن و ﻣردان ﻣﺗرﻗﯽ ﻣﯽ ﺗوان آن را ﻋوض ﮐرد(٢)" .

ﺣﺎﻻ ھم دارﯾم در ﺷراﯾط ﺟدﯾد ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﺎن اداﻣﮫ ﻣﯾدھﯾم(١)" ...... .

ﺑﻌد از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺣﺳﻧﯽ ﻣﺑﺎرک در ﻣﺻر ،اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﮐﮫ
ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻧﯽ را در ﻣﻧطﻘﮫ رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺎرﯾﺧﺄ از
ﺟﺎﻧب اﺳراﺋﯾل و اﻣرﯾﮑﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺳﮑوﻻر رادﯾﮑﺎل ﺗﻘوﯾت
ﺷده اﺳت ﺗﻧﮭﺎ ﺣزﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرد و
ھم اﮐﻧون ﻧﯾز در اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ارﺗش ﻣﺻر ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در ﺗﻼش ﺑرای ﻣﮭﺎر و
ﮐﻧﺗرل ﺟﻧﺑش ﻣردم اﺳت .ﺗﺿﺎد و ﮐﺷﻣﮑش ﺑﯾن ارﺗش و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن
اﺳﺎﺳﺎ ﺑر ﺳر ﮔرﻓﺗن ﺳﮭم ﺑﯾﺷﺗر از ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت .اﯾن ﻧﯾروی
واﭘس ﮔرای ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻣﺑﺎرک دارای ﮐرﺳﯽ ھﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ
در ﻣﺟﻠس ﺑود و ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ظﺎھرا ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾش ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑود ،اﻣﺎ ﻋﻣﻼ
در ﮐﻧﺎر رژﯾم ﺣﺳﻧﯽ ﻣﺑﺎرک ﻗرار داﺷت و ھر ﺣرﮐت ﻣردﻣﯽ را ﻣﺛل
اﻋﺗﺻﺎب ﮐﺎرﮔران را ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐرد .ﺑﻌد از اوﺟﮕﯾری ﻣﺑﺎرزات

در ﻣﺻر زﻧﺎن در اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزاﺗﺷﺎن ﻣرﺗﺑﺄ از ﺟﺎﻧب ﻧﯾروھﺎی ﭘﻠﯾس و

ﻣردم و در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻣﺑﺎرک ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑﻧﯾﺎدﮔرا ﺑطور

ارﺗش و ﻣردان اﺳﻼﻣﯽ ﻣورد اذﯾت و آزار ﺟﻧﺳﯽ و ﺿرب و ﺷﺗم

ﻓرﺻت طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم وﺻل ﮐرد و اﯾن ﮔوﻧﮫ

ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .ﻧﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ آزار و اذﯾت ﺟﻧﺳﯽ زﻧﺎن ﻣﺻر در

واﻧﻣود ﮐﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ در ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻣﺑﺎرک ﺳﮭم داﺷﺗﮫ و

اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ﻗدﻣت طوﻻﻧﯽ دارد و ﺑﯾش از  ٨٠در ﺻد آﻧﺎن را در

ﺗﻼش ﮐرد ﺧود را ﺑﻌﻧوان اﭘوزﯾﺳﯾون اﺻﻠﯽ در ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ طرح

ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻋﺎﻣﻠﯾن اﯾن ﻣزاﺣﻣﺗﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧون ﻗرار

ﮐﻧد.

ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺳﻧﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﻋﻣل ﺧود را ﺗوﺟﯾﮫ

ﻧوال ﺳﻌداوی در اﯾن ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔوﯾد:

ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ در دوران ﺧﯾزش ﻣردﻣﯽ و ﻧﻘش ﻓﻌﺎل زﻧﺎن در ﺟﻧﺑش،

" اﯾن ﺟﻣﺎﻋت در اﺑﺗداى ﺗﺟﻣﻊ ھﺎى اﻧﻘﻼﺑﻰ در ﻣﺻر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺿور

اﯾن اذﯾت و آزار ﺟﻧﺳﯽ ﺟﻧﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺧود ﮔرﻓت و ﺑﺎ ھدف ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ

ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد ،ﺣﺗﯽ ﻣواﻓق اﯾن ﺗﺣرﮐﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯾر ﻧﺑودﻧد .ﻟﯾﮑن اﮐﻧون

راﻧدن ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ،ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﯾن ﮐردن آﻧﮭﺎ و ﻣﺣروم ﮐردن آﻧﺎن از

اﺻرار ﻣﻰ ورزﻧد ﮐﮫ ھر ﭼﮫ زودﺗر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑرﮔزار ﺷود ﺗﺎ از ﻋدم

ﻣﺷﺎرﮐت در روﻧدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﯾد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل

رﺷد و ﺗﺑﻠور اﺣزاب و ﻣوﺿﻌﮕﯾرى ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﮭره ﮔﯾرﻧد(٣) ".

اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺑﮑﺎرت زﻧﺎن ﺗظﺎھر ﮐﻧﻧده در  ٩ﻣﺎرس  ٢٠١١و

در ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗور زده و ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﻟﯾﺑﯽ و در ﻧﺑود آزادﯾﮭﺎی

ﺿرب و ﺷﺗم و ﺑرھﻧﮫ ﮐردن دﺧﺗر ﻣﺻری در ﺗظﺎھرات دﺳﺎﻣﺑر

دﻣﮑراﺗﯾﮏ ،ﻣﺑﺎرزه و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑرای ﺣﻘوق زﻧﺎن ﻧﺎﻣﺣﺳوس ﺑوده اﺳت.

 ٢٠١١ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻣورد ﺧﺷم و ﻧﻔرت

ﺑﺎ اﯾن وﺟود زﻧﺎن از ﯾﮑﺳری ﺣﻘوق اوﻟﯾﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﺣق طﻼق ،ﺗﺣﺻﯾل

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﺷد .در واﮐﻧش ﺑﮫ اﯾن ﺑرﺧورد وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﻧﯾروھﺎی

ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﭼﻧد ھﻣﺳری و ...ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد .

ﻧظﺎﻣﯽ ،ھزاران زن ﻣﺻری در ﺗظﺎھرات  ٢١دﺳﺎﻣﺑر ٢٠١١ﺑﺎ ﺣﻣل

ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﺷﺎرﮐت و ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده زﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾر ،زﻧﺎن

ﭘﻼﮐﺎردھﺎ و ﺑﺎ ﺳر دادن ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻧظﯾر" ﻓﯾﻠد ﻣﺎرﺷﺎل ﮐﺟﺎﯾﯽ دﺧﺗران

ﻟﯾﺑﯽ ﺑﺷدت ﻣورد ﺗﺣﻘﯾر و ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ آﻣﺎر

ﻣﺻر اﯾﻧﺟﺎﯾﻧد " ارﺗش ﻣﺻر را ﺑﮫ ﻣﺻﺎف طﻠﺑﯾدﻧد و اﯾن ﻋظﯾم ﺗرﯾن

ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی زﻧﺎن ﻟﯾﺑﯽ ﺑﯾش از  ٥٠٠٠زن در درﮔﯾری ھﺎی ﻣوﺟود

ﺣرﮐت زﻧﺎن ﻣﺻر از ﺳﺎل  ١٩٢٩ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑوده اﺳت .ﻋظﻣت

ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﻗذاﻓﯽ و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﻧش ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد.

ﺗظﺎھرات زﻧﺎن ھﻣﮫ را ﺣﯾرت زده ﮐرد و ﺑﺎر دﯾﮕر ﻏﯾر واﻗﻌﯽ ﺑودن

ﺑﺎ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﻗذاﻓﯽ و روی ﮐﺎر آﻣدن دوﻟت ﻣوﻗت ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری

ﭘﯾروزی اﺳﻼﻣﮕراﯾﺎن را ﻧﺷﺎن داد .اﯾن آﻏﺎز ﯾﮏ دور ﺟدﯾد از

و ﺣﻣﺎﯾت ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﺎﺗو ﺻورت ﮔرﻓت ﻣﺻطﻔﯽ ﻋﺑداﻟﺟﻠﯾل

ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن اﺳت .ﻧوال ﺳﻌداوی ﻧوﯾﺳﻧده و ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ﻣﺑﺎرز ﻣﯽ

رﺋﯾس ﺷورای ﻣوﻗت در اوﻟﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﻗﺎﻧون

ﮔوﯾد :وﻗﺗﯽ ﺷورای ﻧظﺎﻣﯽ ،زﻧﺎن را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷت ﻣﺎ ﺑﺷدت ﺧﺷﻣﮕﯾن

اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد ﺑر اﺳﺎس اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت اﺳﻼﻣﯽ ﺧواھد ﺑود و در ھﻣﺎن

ﺷدﯾم .ﺑرای ھﻣﯾن دور ھم ﺟﻣﻊ ﺷدﯾم و اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی زﻧﺎن ﻣﺻر را

ﺟﺎ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﭼﻧد ھﻣﺳری ﻣردان را ﻣﻠﻐﯽ ﻧﻣود .اﯾن اﻋﻼم ﺟﻧﮓ

ﺻﻔﺣﮫ ٥

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥
ﻋﻠﻧﯽ ﺑﮫ زﻧﺎن و ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺑود .آﻧﭼﮫ ﻟﯾﺑﯽ را از

ﻟﺣظﺎت ﺑﮫ ﻣردم ﭘﯾوﺳﺗﻧد ﮐﻧﺎر آﻣده و ﺑﺎ ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ

ﻣﺻر و ﺗوﻧس ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧد ،روﻧد روﯾدادھﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ از اﺑﺗدا ﺑوﺳﯾﻠﮫ

ﺧود ،آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﭘوزﯾﺳﯾون اﺻﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ

ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ در ﻟﯾﺑﯽ و در ھﻣدﺳﺗﯽ ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺗواﻧﺳﺗﻧد

ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﻣدل ﺗرﮐﯾﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﻧﺎم "اﺳﻼم ﻣﯾﺎﻧﮫ رو" ﮐﮫ ﺑﺎ

رھﺑری ﺧود را ﺑر ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﻋﻣﺎل ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ آﻧﺎن

"دﻣﮑراﺳﯽ" ﻣﻧﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧدارد ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﻘﻧﮫ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ

ﺑرای اھداف ﺧود ﺑﭘردازﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻋﺑداﻟﺟﻠﯾل ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ وﻗﺎﺣت

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘروﺳﮫ اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﭘﯾروزی ﮐﺎﻣل ﭘﯾش ﻧرود ،ﻣﺑﺎرزات و

ﺗﻣﺎم آزادی ﭼﻧد ھﻣﺳری را ﺑرای ﻣردان ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﺑﯾﺎورد و اﯾن ﭼﻧﯾن

ﻓداﮐﺎری ﻣردم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺻﺎدره ﺷده و ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن ﻧظﺎم

اﺳت ﮐﮫ " اﻧﻘﻼب" ﻟﯾﺑﯽ ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﻣذھب اﺳﻼم زﻧﺎن را

ارﺗﺟﺎﻋﯽ "ﺟدﯾد" و ﺗرﻣﯾﻣم دوﻟت ﺗرک ﺧورده ﻗﺑﻠﯽ ﺷود و ﺑﺎر دﯾﮕر

ﺑﮫ ﺑرده ﮐﺎﻣل ﺑدل ﮐﻧد.

زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر از زن و ﻣرد و ﭘﯾر و ﺟوان را ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد.

ھم اﮐﻧون ﻓﺻل ﺟدﯾدی در ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﻋرب ﺑﻌد از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﯾن

و اﯾن ﭼﻧﯾن ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯾدی را در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑوﺟود آورﻧد.

رژﯾم ھﺎ ﺑﺎز ﺷده اﺳت و ﻣﺑﺎرزه آﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ زن
ﺳﺗﯾز ﮐﮫ در ﺗوﻧس و ﻣﺻر و ﻟﯾﺑﯽ ﻗدرت را ﮔرﻓﺗﮫ و ﯾﺎ در ﺗﻼش
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗدرت ﺑرﺳﻧد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺎزه آﻏﺎز ﮔﺷﺗﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﭼﺎﻟش ھﺎ و
ﻣﺑﺎرزات ﻋﻣﯾﻘﺗری ﻧﯾز در راه اﺳت.

اﯾدﺋوﻟوژی ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ
ﻗدرت ﮔﯾری و ﺗﻘوﯾت
ِ
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻧﻔﯽ و ﻣﺧرﺑﯽ در ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﮫ ﺧﺻوص
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔذارد .از ﻧظر آﻧﮭﺎ و ﻗﺎﻧون ﺷرﯾﻌﺗﺷﺎن زﻧﺎن ﺑﺧﺷﯽ
از ﻣﺎﯾﻣﻠﮏ ﻣرداﻧﻧد و ﻗﻠﻣرو ﻓﻌﺎﻟﯾت زﻧﺎن ﺑﺎﯾد در ﺣوزه ﺧﺻوﺻﯽ و

ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﯾن وظﯾﻔﮫ ﺟﻧﺑش رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن و ﺳﺎﯾر

در اﺻل ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﯽ دﻟﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻣﺻر ﻣردان ﺷﻌﺎر " ﺑﮫ

ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻣردﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﺑﺎرزه ﺧود را ﺗﺎ

آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺗﺎن ﺑرﮔردﯾد " را ﻣﯽ دادﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت

رھﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯾش ﺑرده و ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻧوﯾن و

اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﻣورد ﮐﻧﺗرل و ﺧﺷوﻧت اﯾن دوﻟﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ -ﻧظﺎﻣﯽ

اﻧﻘﻼﺑﯽ در ھﻣﮫ ﺟﺑﮭﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺑردی ﺳﺧت داﻣن زﻧﻧد و ھﻣﮫ ﻣداﻓﻌﯾن

ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﮭدﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾن و ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑش زﻧﺎن را در راس ﺑرﻧﺎﻣﮫ

ﻧظم ﮐﮭن ﭼﮫ ارﺗﺟﺎع واﭘس ﻣﺎﻧده ﻣذھﺑﯽ و ﻏﯾر ﻣذھﺑﯽ و ﭼﮫ ارﺑﺎﺑﺎن

ھﺎی ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد .ﭼرا ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﺑرای ﮐﺳب آزادی و

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺗﺷﺎن را ﺑﮫ ﮔورﺳﺗﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺳﭘﺎرﻧد.

ﺑراﺑری در ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐردن آن ﺗﺎﺛﯾر داﺷﺗﮫ و اﯾﻧﺎن ﻣﯽ

زن ﺳﺗﯾزی و اﻋﻣﺎل ﻗواﻧﯾن ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷرﯾﻌت ﺳﯽ و ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘﯾش در

ﺧواھﻧد ﺑﺎ ﻗرار دادن ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ ،زﻧﺎن را از ﺻﺣﻧﮫ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ

اﯾران اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد .زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ از زﻣﺎن ﻗدرت ﮔﯾری رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ

ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣوﻻت واﻗﻌﯽ ﺣذف ﮐﻧﻧد.

ﮐﻧون ﺑرای ﺟداﺋﯽ دﯾن از دوﻟت و ﮐﺳب ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﭘﺎﯾﮫ ای ﺷﺎن ﮐﮫ در

ﺑﺎ اﯾن وﺟود روﻧد روﯾدادھﺎ در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ھﻧوز ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت .ﻋدم

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم زن ﺳﺗﯾز ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد،

ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮕﯽ ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و رادﯾﮑﺎل و ﻧﺑود آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘﯾﺎم زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﺑﮫ زﻧﺎن در ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ و

در ﻣﻘﺎﺑل ﻣردم و زﻧﺎن و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻋﻘب اﻓﺗﺎدﮔﯾﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﻘش

ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد و اﻣﯾد رھﺎﯾﯽ را از دﺳت ﻧدھﯾد و

ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻧﯾروھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ از ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾز

از ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزاﺗﺗﺎن ﻧﮕذارﯾد دارودﺳﺗﮫ

ﺑرﺧوردارﻧد ،اﻣﮑﺎن ﻗدرت ﮔﯾری اﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺑﻐﺎﯾت ارﺗﺟﺎﻋﯽ وﺟود

ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔرای ﻣذھﺑﯽ ﺳرﻧوﺷت ﺷﻣﺎ را رﻗم زﻧﻧد .ھر ﭘﯾروزی و

دارد .اﻋﻼم ﻣواﺿﻌﯽ از ﻗﺑﯾل اﺳﻼم ﻣﯾﺎﻧﮫ رو از ﻓرﺻت طﻠﺑﯽ ﻣﺣض

دﺳﺗﺎورد ﺷﻣﺎ در ﻣﺑﺎرزه اﺗﺎن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣردﺳﺎﻻران رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ

رﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑﻧﯾﺎد ﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه

ﭘﯾروزی ﺑرای ھﻣﮫ زﻧﺎن در ﻣﻧطﻘﮫ و ﺟﮭﺎن ﺧواھد ﺑود .ﻣﺎ در ﮐﻧﺎر

دھد رژﯾم ھﺎی طﺎﻟﺑﺎﻧﯽ ﺑوﺟود ﺧواھﻧد آورد .اﮔر ﺟﺎﺋﯽ ﭼﮭره ای

ﺷﻣﺎ اﯾﺳﺗﺎده اﯾم و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﻧرژی از ﻣﺑﺎرزات ﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و

"ﻣﻌﺗدل " ﺑﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﺑواﺳطﮫ رﺷد ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻏﻠﯾﺎن

ﭘﯾﺷروی ﺷﻣﺎ را ﭘﯾﺷروی ﺧود و ﮐل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ

ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ اوﺟﮕﯾری اﻋﺗراﺿﺎت و ﻣﺑﺎرزات ﻣردم

داﻧﯾم■ .

ﻋرب ،اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از روﻧد اﻧﻘﻼب و رادﯾﮑﺎل ﺷدن

زﯾر ﻧوﯾس :

اﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ای ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﯾش از اﯾن

) (١آوای زن ﺷﻣﺎره ٧١

ﺧﯾزش ھﺎ ﺑﺎ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ھﺎی ﺧود ﻣﻣﺎﺷﺎت ﻣﯽ ﮐردﻧد و در آﺧرﯾن

) (٢ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻧوال ﺳﻌداوی در ھﻣﺎﯾش ﺑروﮐﺳل
) (٣ﮐﺗﺎب ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺻﻔﺣﮫ  ٨١اﻧﺗﺷﺎرات ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺑران ) م -ل -م(

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥

ﺻﻔﺣﮫ ٦

ﺣﺠﺎب ﭼﮫ "اﺧﺘﯿﺎری" و ﭼﮫ اﺟﺒﺎری

اﺳﺎرت زﻧﺎن اﺳﺖ!
ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﻼ ﭘﺮﻧﯿﺎن

ﻓرﯾﺑﺎ اﻣﯾرﺧﯾزی

ﺑﺧش اول اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ در ﺷﻣﺎره  ٢٤ﻧﺷرﯾﮫ ھﺷت ﻣﺎرس درج ﺷده اﺳت.
ﻓرﯾﺑﺎ اﻣﯾر ﺧﯾزی :ﺷﻣﺎ در ﺻﺣﺑت اﺗﺎن ﺑﮫ اﯾن اﺷﺎره ﮐردﯾد ﮐﮫ راھﭘﯾﻣﺎﺋﯽ زﻧﺎن در  ٨ﻣﺎرس  ٥٧ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﺟﺑﺎری ﺷدن ﺣﺟﺎب ﮐﮫ در ﺗﮭران و
ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎ در  ٥روز ﻣﺗواﻟﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده ﺷد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺟﻧﺑش ﻧوﯾن زﻧﺎن ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷد ،از ﺟﺎﻧب زﻧﺎن ﻟﯾﺑرال و
اﺻﻼح طﻠب ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﻣﯾﺷود و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ آﻧﻘدر ﮐوﭼﮏ ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗو ﮔوﺋﯽ اﺳﺎﺳﺎ اﯾن ﺷورش  ٥روزه ﻧﻘﺷﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﺑﺗواﻧﻧد ﺧود را ﺑﻌﻧوان "آﻏﺎزﮔران" ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﯽ ﺧواھم از ﺷﻣﺎ ﺑﭘرﺳم ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾن ادﻋﺎی آﻧﺎن را ﺑﭘذﯾرﯾم ،آﯾﺎ اﯾن
"آﻏﺎزﮔران" ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺟﺎب و اﺟﺑﺎری ﺷدن آن از دوران ﻗدرت ﮔﯾری رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت ؟ آﯾﺎ ﺧواﺳﺗﯽ ﺑﻌﻧوان ﻟﻐو
ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری را در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺧود ﻗرار داده اﺳت؟
ﻟﯾﻼ ﭘرﻧﯾﺎن :ﺑﺑﯾﻧﯾد اﺳﺎﺳﺎ اﯾن ﮐﮫ اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻧﺑش زﻧﺎن

وﺳﯾﻊ و ﭘﺎﯾﮫ ای ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺧواﺳت ﻟﻐو ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻣﺑﺎرزه

اﯾران ھﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﻣورد ﺳوال ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﯾﻧﺎن

ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ھﺎ ﺳﺎل ھﺎ اﺳت ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺳﺗم

آﻏﺎز ﮔران ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﺎﺷﻧد .در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ

ﺑر زن را ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧﻧد .ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ

ﺻﺣﺑت از ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ ﮔراﯾﺷﺎت

ﮐﮫ اﯾﻧﺎن ﻣﺑﺎرزه زﻧﺎن در  ٨ﻣﺎرس  ٥٧را ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺑﺧﺎطر اﯾن

ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺎ ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوت در آن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در اﯾن

اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزه ھم ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺑود و ھم اﯾﻧﮑﮫ اﻓق

ﺻورت ﺣﺗﯽ ﻟﯾﺑرال ﺗرﯾن ﺑﺧش اﯾن ﺟﻧﺑش ﻧﯾز ﺑرای ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی

ﺑراﺑری زﻧﺎن را ﭘﯾش ﮔذاﺷت.

ﻣﯾﻧﯾﻣم ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﻌﻣوﻻ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼوب دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ

اﺷﺎره ﮐوﺗﺎھﯽ ھم ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﮕﺎرش ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮑﻧم .اﯾن اوﻟﯾن

ﺳﺗﻣﮕری را ﺑر زﻧﺎن اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻗرار دارﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ

ﺑﺎر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم و در اﯾن ﺟﺎ زﻧﺎن دﺳت ﮐﺎری ﻣﯽ

ﻓﻣﻧﯾﺳت ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ -ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻣﺗﺣدﯾﻧﺷﺎن ﯾﻌﻧﯽ زﻧﺎن اﺻﻼح

ﺷود و ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﺑﻘﺎت ﺳﺗﻣﮕر ﺑر ﻣﺳﻧد ﻗدرت ھﺳﺗﻧد ﻧﯾز

طﻠب ﻏﯾر ﺣﮑوﻣﺗﯽ دارای اﯾن وﯾژﮔﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺣﺗﯽ

آﺧرﯾن ﺑﺎر ﻧﺧواھد ﺑود .ھﻣواره طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑﮫ ھﻣراه اﻗﺷﺎر و

اﮔر ﻣﺑﺎرزه  ٥روزه زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری و ﺷﮑل ﮔﯾری

طﺑﻘﺎت ﻣرﻓﮫ و ذﯾﻧﻔﻊ در ﺗﻼﺷﻧد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ را آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﺷﺎن

ﺟﻧﺑش ﻧوﯾن زﻧﺎن را ھم ﻧداﺷﺗﯾم ،اﯾن ﺟرﯾﺎن آﻏﺎز ﮔر ﻧﺑود و

ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﻧوﯾﺳﻧد و ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺳﯾﻊ ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ در

ﻧﯾﺳت .آﻏﺎز ﮔران ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺷرده

اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺷﮑل دھﻧد.

ﺗرﯾن ﺷﮑل ﺳﺗم ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮑﯽ از ﺧواﺳﺗﮭﺎی

ﺷورش  ٥روزه زﻧﺎن ﮐﮫ در ﭘﯽ ﺑدﺳت آوردن آزادی و ﺑراﺑری ﺑودﻧد

ﺻﻔﺣﮫ ٧

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥
و ﺑدرﺳﺗﯽ اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ "ﻣﻌﯾﺎر آزادی ﺟﺎﻣﻌﮫ،آزادی زن اﺳت" از

در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت "رﻓﺗﺎر ﺣﮑﻣراﻧﺎن"* را ﺗﻐﯾﯾر

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن اﯾران ﺑوﺳﯾﻠﮫ زﻧﺎن اﺻﻼح طﻠب ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻏﯾر

دھﻧد و رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را از ﻧو ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻧﻧد ،طرح ﺧواﺳت

ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺣذف ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﭘﺎﯾﮫ ای زﻧﺎن را ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ

ﻟﻐو ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری و دﯾﮕر ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﭘﺎﯾﮫ ای زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﻋﻼم

ﻗﺎدرﻧد ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﺗرﯾن و ﺣﻘﯾر ﺗرﯾن درﺟﮫ ﺑرﺳﺎﻧﻧد.

ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺟﻧﺎﺣﮭﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﺳت .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺟرﯾﺎن

ﺣﺟﺎب ﭼﮫ "اﺧﺗﯾﺎری" و ﭼﮫ اﺟﺑﺎری در ﻣﺎھﯾت اﺳﺎرﺗﺑﺎر آن ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﯾﺟﺎد
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﮐﺎرﮐرد اﺻﻠﯽ ﺣﺟﺎب اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد زن ﯾﮏ ﺳوژه ﺟﻧﺳﯽ
اﺳت و ﺑﺎﯾد ﮐﻧﺗرل ﺷود و از اﯾن طرﯾق ﺳﻠطﮫ ﻣرد ﺑر زن ﺗﺛﺑﯾت ﺷود .ﺑﮫ اﯾن
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ در دوره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺟﺎب و ﺑدن زن
ﺑﻌﻧوان ﻓﺷﺎرﺳﻧﺞ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﺟﺎﻧب دوﻟﺗﻣردان در اﯾران ﺑﮑﺎر
ﺑرده ﺷده ﺗﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻗدرت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺛﺑﯾت ﺷود.

ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ اﻋﻼم ﮐرده اﺳت ﮐﮫ در ﭘﯽ ﺣﮏ و اﺻﻼح اﯾن رژﯾم
اﺳت و ﺑﺎ ھزار و ﯾﮏ ﺗرﻓﻧد در ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ ﺷﮑل دادﻧد،
ﮐوﺷﯾدﻧد زﻧﺎن را از ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﮐﺳب ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﺷﺎن ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻟﻐو
ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری و ﮐﻠﯾﮫ ﻗواﻧﯾن ﻧﺎﺑراﺑر و ﻣﺟﺎزاﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳت
دور ﮐﻧﻧد .ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﮐﻠﯾت رژﯾم ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﮔره ﺧورده اﺳت.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از دﻻﯾل ﻋدم طرح ﺧواﺳت ﻟﻐو ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری را ﻣﯽ

اﻣﺎ ﺑر ﮔردم ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ﮐﮫ آﯾﺎ زﻧﺎن اﺻﻼح طﻠب و ﻟﯾﺑرال اﺳﺎﺳﺎ

ﺗوان ﺑﮫ اﺗﺣﺎد طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﯾن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ﻟﯾﺑرال و اﺻﻼح طﻠب ﺑﺎ

ﺧواﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻟﻐو ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری را در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺧود ﻗرار

ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ – ﺣﮑوﻣﺗﯽ داﻧﺳت .ﺷﻣﺎ اﺗﺣﺎد اﯾﻧﺎن را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد

دادﻧد؟ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﯾن ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺧواﺳت را طرح ﻧﮑرد،

در "ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ"" ،ھﻣﮕراﯾﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن" " ،ھﻣﮕراﯾﯽ

ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ طرح اﯾن ﺧواﺳت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧزدﯾﮏ ھم ﻧﺷد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ

ﺳﺑز ﺟﻧﺑش زﻧﺎن" و ...ﺑﺑﯾﻧﯾد .در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد طرح ﺧواﺳت ﻟﻐو

دو ﻋﻠت اﺻﻠﯽ دارد .در درﺟﮫ اول ﻋﻠت ﻧزدﯾﮏ ﻧﺷدن اﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ

ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺑﮫ اﯾن اﺗﺣﺎد ﺿرﺑﮫ ﻣﯽ زﻧد و ﺑﺎﻋث ﺷﮑﺎف ﻣﯽ ﺷود و

ﺧواﺳت ﻟﻐو ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﺷﺎن ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ﺑر

ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ -ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻘش ﭘل را ﻗرار اﺳت ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد را

ﻣﯽ ﮔردد .در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺟﺎب ﻣﻌﯾﺎری ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن

از اﯾﻧﺎن دور ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از رھﺑران اﯾن

وﻓﺎداری ﺑﮫ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .ﺑرای ھﻣﯾن ھم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ "

ﺟرﯾﺎن زھرا رھﻧورد اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در دھﮫ  ٦٠ھﻣﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ

ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ" را ﺷﮑل دادﻧد ،ﺳراﺳﯾﻣﮫ اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ "

زور و ﺷﻼق و ﺑﺎزداﺷت و اﺳﯾد ﭘﺎﺷﯽ ﺑﮫ ﺻورت زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺿر

اﺳﻼم ﺑﺎ ﺣﻘوق زﻧﺎن در ﺗﺿﺎد ﻧﯾﺳت"* و ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ

ﻧﺑودﻧد ﺗن ﺑﮫ اﺳﺎرت دھﻧد و ﺣﺟﺎب ﺳر ﮐﻧﻧد ،در ﻣورد " زﯾﺑﺎﺋﯽ

اﯾن ﯾﮏ دروغ آﺷﮑﺎر اﺳت .اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻣﺎم ادﯾﺎن دﯾﮕر ﺗﺎرﯾﺧﺎ در

ﺣﺟﺎب و ﺣﺟﺎب زﯾﺑﺎﺋﯽ" در ﺗﺎﻻر ﻓرھﻧﮓ در ﺑﯾن اﻋﺿﺎی ﻣﺟﻠس

ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﺣﻘوق زن ﻗرار داﺷﺗﮫ و دارد و ﻗﺑل از ھر ﭼﯾز اﺳﻼﻣﯽ ﺑودن

ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ و وزارت آﻣوزش و ﭘرورش و .....ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮐرد.

آن ﻋﻣدﺗﺎ در ﺧﺻﻠت زن ﺳﺗﯾزی آن ﻧﻣود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.

وی در ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﮭﺎﺟم ﻓرھﻧﮕﯽ ﻏرب ،در

ﭘر واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺑودن ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾران ﺑﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ

ﻣورد ﺣﺟﺎب ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل ﭘﯾش در  ١٧دی در اطﺎﻋت ﺑﮫ

ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن ﮐﮫ در ﻣرﮐز آن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻗرار دارد ،ﮔره

دﺳﺗور اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ و آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ ،رﺿﺎ ﺧﺎن ﻣﻠﻌون دﺳﺗور ﻟﻐو

ﺧورده اﺳت .رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ زﻧﺟﯾر ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ

ﺣﺟﺎب ﺑرای زﻧﺎن در اﯾران را داد .در واﻗﻊ او ﭘرﭼم ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎدی

اﺳﻼﻣﯽ ﺑودﻧش را ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭﻣوم ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .اﯾن ﻧظﺎم اول از ھﻣﮫ ﺑﮫ

از اﺳﺗﻘﻼل و اﻓﺗﺧﺎر اﯾران ﺑود را ﭘﺎﺋﯾن ﮐﺷﯾد .و اﯾن ﻣﻘدﻣﮫ ای ﻏم

زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری اﻋﻼم ﺟﻧﮓ ﮐرد و اﯾن ﻣوﺿوع ﺑرای

اﻧﮕﯾز ﺑرای از دﺳت دادن ھوﯾت و ﺗﺟﺎوز ﻓرھﻧﮓ ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺷور

ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده ﯾﮏ ﺿرورت ﺑود .رژﯾم ﺟﻣﮭوری

ﺷد*".

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻓرودﺳت ﮐردن زﻧﺎن ،آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﻋرﯾﺎن در زﻧداﻧﯽ

ﻓرﯾﺑﺎ :ﭘس ﺑﺧﺎطر ھﻣﯾن اﺗﺣﺎد ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ  -ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﺎ

ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﺟﺎب ﺣﺑس ﮐرد و ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ زن ﺳﺗﯾزی ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن

زﻧﺎن ﻟﯾﺑرال و اﺻﻼح طﻠب اﺳت ﮐﮫ در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﺷﺎن ﻣﺛل

ﺣﯾﺎﺗﯽ اش اﺳت.

ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی اﺧﯾر ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی ﺧراﺳﺎﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑطور واﻗﻌﯽ

ﺗﺣﻣﯾل اﺣﮑﺎم ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ﺷرﯾﻌت ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز ﺑرای

ﺳﺧﻧﮕوی اﯾن ﺟرﯾﺎن اﺳت اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ﺣﺟﺎب ﮐﺎری

ﺳرﮐوب زﻧﺎن ﺑوده و ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘرﭼم اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ رژﯾم

ﻧدارﻧد .ﺳواﻟم از ﺷﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟود دارد ﺑﯾن ﻣﺎھﯾت

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻣل ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ در ﺳﯽ و

و ﮐﺎرﮐرد ﺣﺟﺎب در راﺑطﮫ ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زور ﺣﺟﺎب ﺳر ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ

دو ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن دﻏدﻏﮫ ھﺎی ﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای

زﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺣﺟﺎب را "اﻧﺗﺧﺎب" ﮐرده اﺳت؟ آﯾﺎ زﻧﺎن اﯾﻼت و ﻋﺷﺎﯾر

ﻧﺷﺎن دادن درﺟﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺑودﻧﺷﺎن ﺣﻔﺎظت از اﯾن ﭘرﭼم اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ

ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺟﺎب و ﺑرﻗﻊ ﺧود را ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧﻧد ،ﯾﮏ "اﻧﺗﺧﺎب" آزاد ﮐرده

در ﮐﻧﺗرل ﺣﺟﺎب ﺑوده اﺳت.

اﻧد؟

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥

ﺻﻔﺣﮫ ٨
ﻟﯾﻼ :در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺳﻧت و ﺧراﻓﺎت و ﻣذھب ﺟﺎن و روان ﻣردم را

ﺑﺣران ھﺎی ﺟدی و رﻗﺎﺑت ھﺎی ﺣﺎد ﺑﺎ دﯾﮕر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ روﺑروﺳت،

ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﯾده و زﻧﺎن ﺗﺎوان ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻘب اﻓﺗﺎدﮔﯽ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را

ﺑﯾش از ﭘﯾش ﻧﯾﺎزﻣﻧد داﻣن زدن ﺑﮫ روﺣﯾﺎت ﺷووﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد

ﺑﺎﯾد ﺑﭘردازﻧد ،در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ھر روز ھزاران اوﺑﺎش رژﯾم در

ﺗوده ھﺎی ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ را ﺳرﮐوب ﮐﻧد و طﺑﻘﺎت ﻣﯾﺎﻧﯽ ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﺧﺻوص

ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل ﺣﺟﺎب زﻧﺎن ﻣﯽ ﭘردازد ،ﺳﺧن ﮔﻔﺗن از "اﻧﺗﺧﺎب"

ﺟواﻧﺎن را ﺑﺎ ﺧود ﻣﺗﺣد ﮐﻧد .ﺷﮑﺎف ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و

در اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﺟﺎب ،اوج ﻓرﯾب ﮐﺎری اﺳت.

ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ اﺑﻌﺎد ﻏول آﺳﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﯾش از ﭘﯾش

اﻧﺗﺧﺎب ،ﯾﮏ ﻣﻘوﻟﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﺎﺋل اﻗﺗﺻﺎدی،

ﻧﺳل ﺟوان اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار داده

ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،رﻧﮓ  ،ﭘوﺳت و .....ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .آﯾﺎ

اﺳت .ھﻣﯾن ﻧﺳل ﺟوان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ اﺻﻠﯽ ﭘﯾﺷﺑرﻧده ﺟﻧﺑش ﺿد

ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ روﺑرو ھﺳﺗﻧد و

ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑورژوازی ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ

ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ،ﻣﺳﺎﺋل اﻗﺗﺻﺎدی و ....ھﻣﺳران ﺳﺗﻣﮕر ﺧود را

ﺣﺟﺎب ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺿد ﺧﺎرﺟﯽ داﻣن زﻧد و

ﺗرک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﮕوﺋﯾد آﻧﮭﺎ ﺧود اﯾن زﻧدﮔﯽ را "اﻧﺗﺧﺎب" ﮐرده اﻧد؟

از اﯾن طرﯾق ﻣﺎﻧﻊ از ﮔﺳﺗرش ﮔراﯾش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺿد ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون در

ھزاران ھزار زﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑر اﺛر ﻓﻘر و ﯾﺎ ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯾﮭﺎی

ﻣﯾﺎن ﺟواﻧﺎن ﻓراﻧﺳوی ﺷود.

اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺗن ﻓروﺷﯽ ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرﻧد ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ اﯾن

اﻣﺎ ﺑﮭر ﺣﺎل ﺣﺟﺎب ﭼﮫ "اﺧﺗﯾﺎری" و ﭼﮫ اﺟﺑﺎری در ﻣﺎھﯾت اﺳﺎرت

ﻧوع زﻧدﮔﯽ را ﺧود "اﺧﺗﯾﺎر" ﮐرده اﻧد؟ و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ در دوران ﻓﺎﺷﯾﺳم

ﺑﺎر آن ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﮐﺎرﮐرد اﺻﻠﯽ ﺣﺟﺎب اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن

ھﯾﺗﻠری ﺧﯾﻠﯽ از زن ھﺎ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ارﺗﺟﺎﻋﯽ

دھد زن ﯾﮏ ﺳوژه ﺟﻧﺳﯽ اﺳت و ﺑﺎﯾد ﮐﻧﺗرل ﺷود و از اﯾن طرﯾق

ﺣزب ﺣﺎﮐم ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺧود وارد داﯾره ﻓﺎﺷﯾﺳم ﺷدﻧد .در آن زﻣﺎن

ﺳﻠطﮫ ﻣرد ﺑر زن ﺗﺛﺑﯾت ﺷود .ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ در

ﺑدرﺳﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﯾن اﻧﺗﺧﺎب

دوره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺟﺎب و ﺑدن زن ﺑﻌﻧوان ﻓﺷﺎرﺳﻧﺞ ھﺎی

ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﮐردﻧد .آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب زﻧﺎن در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯾﺳم

اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ – ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﺟﺎﻧب دوﻟﺗﻣردان در اﯾران ﺑﮑﺎر ﺑرده ﺷده ﺗﺎ

ھﯾﺗﻠری اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷد؟ و ﻋدم ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ آن از ﺟﺎﻧب زﻧﺎن

ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻗدرت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺛﺑﯾت ﺷود.

اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان رﻓﺗﺎر"ﻏﯾرﻣدﻧﯽ"" ،اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ"*و ....

ﻓرﯾﺑﺎ :ﺑﮭر ﺣﺎل زﻧﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠف از ﻣذھب

ﻗﻠﻣداد ﻣﯾﺷد؟

ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺳﻧت وﻏﯾره ﺣﺟﺎب ﺳر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،آﯾﺎ ﭘس از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ

در واﻗﻌﯾت اﻣر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود ﻣﺎ ﺑﺎ" ﻣﺎھﯾت ﺣﺟﺎب ﮐﺎری

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،دو ﺑﺎره ﺑﺎ زور از ﺳر اﯾن زﻧﺎن ﺣﺟﺎب ﺑرداﺷﺗﮫ

ﻧدارﯾم " ،اﻋﻼم اﯾن ﻣوﺿﻊ ﺑﮫ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ

ﻣﯽ ﺷود؟

زﻧﺎن اﺻﻼح طﻠب ﺑﮫ ﭘرﭼم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗو ﮐﺎری ﻧدارﯾم .اﻋﻼم اﯾن ﻣوﺿﻊ

ﻟﯾﻼ :ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘوﺷش اﻣری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﺧود زﻧﺎن ﺑﺎﺷد.

اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظﺎم ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ

ﻣوﺿوع زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﮔوﻧﺎﮔون ﺣﺟﺎب ﺳر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑر ﻣﯽ ﮔردد

اش را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد ،ﮐﺎری ﻧدارﯾم .اﻋﻼم اﯾن ﻣوﺿﻊ ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری

ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﭼﻘدر ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷود آﮔﺎھﯽ اﯾن زﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺟﺎب ﺳر

اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﻼم ﺷﻣﺎ ﮐﮫ در ﻣرﮐزش ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن ﻗرار

ﮐردﻧﺷﺎن ،ﺧود را اﺳﯾر ﮐرده اﻧد ،ارﺗﻘﺎ داده ﺷود .ﻣﺎ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی

دارد ،ﮐﺎری ﻧدارﯾم.

ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺳﯾﺎر آﻣوزﻧده و ﻗﺎﺑل اﺗﮑﺎ در اﯾن ﻣورد دارﯾم .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در

ﻣﺳﺎﻟﮫ "اﻧﺗﺧﺎب" و اﺟﺑﺎر ﺑطور ﮐل ﻣﻘوﻟﮥ ﭘﯾﭼﯾده ای اﺳت و در ﺟﺎﻣﻌﮫ

ﺷوروی اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺷد ،ﻣﺳﺋﻠﮫ آزادی و ﺑراﺑری زﻧﺎن ﺑطور

ای ﻣﺛل اﯾران ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده ﺗر اﺳت .ﭼرا؟ ﭼون "اﻧﺗﺧﺎب" و اﺟﺑﺎر در

وﺳﯾﻌﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣورد ﺑﺣث و ﻣﺑﺎرزه ﻗرار ﮔرﻓت .ﺑطور زﻧده و

ﺣﺟﺎب ﺑﺎ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗواﻧﯾن و ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر ﮔره

ﭘوﯾﺎ ﻧظرات ﮔوﻧﺎﮔون در روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﻣﺟﻼت زﻧﺎن ،ﻣدارس و ﻣﺣل

ﺧورده اﺳت .در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ در طﯽ ﺳﯽ و دوﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ

ﮐﺎر در ﻣورد راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ،ازدواج ،ﺧﺎﻧواده ،و ﻧﻘش زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ

ﺣﺟﺎب را ﺑﺎ ﺳر ﻧﯾزه ﺑر ﺳر زﻧﺎن ﮐردﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﺑرای ﺟﻣﮭوری

و اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد.

اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﮐرد ﺳﯾﺎﺳﯽ -اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ دارد ﭼرا ﻛﮫ ﺣﺟﺎب ﯾﮏ رﮐن

در ﺑﺧش آﺳﯾﺎﺋﯽ ﺷوروی ،ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد.

ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﯾران را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.

و زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﺛل آﻟﮑﺳﺎﻧدر ﮐوﻟﻧﺗﺎی و ھم ﭼﻧﯾن

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺣﺟﺎب در اﯾران را ﺑﺎ ﻓراﻧﺳﮫ و ﯾﺎ دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی

ﺗﺷﮑﻼت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺑﺎ ﺑراه اﻧداﺧﺗن ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو در ﻣورد

ﻏرﺑﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐرد .ﻣﻧﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺣﺟﺎب و ﺑرﻗﻊ در ﻓراﻧﺳﮫ دﻻﯾل

ﺣﺟﺎب و ﮐﺎرﮐرد آن ،آﮔﺎھﯽ زﻧﺎن را در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ارﺗﻘﺎ دھﻧد ﺗﺎ اﯾن

ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ دارد * و رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻻﺋﯾﺳﺗﮫ و ﺑراﺑری زن و ﻣرد ﻧدارد و

زﻧﺎن ﺑﺗواﻧﻧد در اﻗﺗﺻﺎد ﻧوﯾن و ﺑطور ﮐﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻘش ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد.

اﺳﺎﺳﺎ ﯾﮏ ﺣرﮐت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ اﺳت .دوﻟت ﻓراﻧﺳﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ

ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺗﻼش ھﺎ اﯾن ﺑود ﮐﮫ در روز  ٨ﻣﺎرس  ١٩٢٧در ﺑﺧﺎرا

ﺻﻔﺣﮫ ٩

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥
)ﺷﮭری در ازﺑﮑﺳﺗﺎن ﮐﻧوﻧﯽ( ﺻد ھزار زن ﺣﺟﺎب اﺷﺎن را ﭘﺎره

ﺑر اﯾن ﭘﺎﯾﮫ ﺧﺎرج از ادﻋﺎی ھر ﻓرد و ﺟرﯾﺎﻧﯽ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ،ﺗﺷﮑﻼت

ﮐردﻧد و آن را ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدﻧد.

و اﺣزاب دارای ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ و ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺳﺗﻧد .ﻣﺛﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای

ﻓرﯾﺑﺎ :ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯽ زﻧﺎن ﻟﯾﺑرال و اﺻﻼح طﻠب ﺑﺎر ھﺎ ﺑر

آزادی ﯾﮏ زن زﻧداﻧﯽ آش ﻧذری درﺳت ﻣﯽ ﺷود و از"آﺋﯾن ھﺎ و

ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺑودن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده و اﯾن ﻧﮕرش را ﭘﯾش

ﻣﻧﺎﺳﮏ ﺗوده ھﺎ"* ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ واﻗﻊ و در ﻋﻣل از اﯾدﺋوﻟوژی

ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﻟﻐو ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،ﺟﻧﺑش زﻧﺎن را ﺑﮫ

ﺧراﻓﮫ ،ﺳﻧت و ﻣذھب دﻓﺎع ﻣﯽ ﺷود.

ﺳﻣت ﺟﻧﺑﺷﯽ دارای ﻓﻠﺳﻔﮫ و اﯾدﺋوﻟوژی ﺳوق ﻣﯽ دھد .ﻣﯽ ﺧواھم

ﻣوﺿوع دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮫ آن ﺑﭘردازم در ﻣورد ادﻋﺎی

از ﺗو ﺑﭘرﺳم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑطور ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز و ﺑدون

ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺑودن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران اﺳت .زﻧﺎن اﺻﻼح طﻠب

داﺷﺗن اﻓق و دورﻧﻣﺎ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﭘﺎﯾﮫ اﯾش دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧد؟

ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻏﯾرﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ داﺋﻣﺎ از ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز

ﻟﯾﻼ :ﺑﺑﻧﯾد ،ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران اﺳﺎﺳﺎ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزه وﺳﯾﻊ

ﺑودن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺣرف ﻣﯽ زﻧﻧد و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ زﻧﺎن ﺑﺧﺻوص

و ﭘﯾﮕﯾر زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﮔوﻧﺎﮔون آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺧود

زﻧﺎن ﺟوان را از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣوﻻت اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻧﯾﺎدی در

ﺑﺧودی از دوران ﻗدرت ﮔﯾری رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑوﺟود آﻣده

راﺑطﮫ ﺑﺎ رﻓﻊ ﺳﺗم ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و ﻋﻣوﻣﺎ ﻗدم ﮔذاﺷﺗن در راه رﻓﻊ ھر

اﺳت .ﺧواﺳت ﻟﻐو ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﯾﮏ ﺧواﺳت ﭘﺎﯾﮫ ای و ﻋﻣوﻣﯽ در

ﮔوﻧﮫ ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر در ﺟﺎﻣﻌﮫ دور ﮐﻧﻧد و ﺟوی در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾﺟﺎد

ﺑﯾن زﻧﺎن از اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت ﮔوﻧﺎﮔون ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت و ﻋدم طرح آن

ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧد .و ھر

ﻋﻣﻼ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ زن در زﻧداﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﺟﺎب ﺑﺎﻗﯽ

زﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﺷﮑل زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻓق رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن را ﭘﯾش ﮔذارد و ﺑرای

ﺑﻣﺎﻧﻧد .اﯾن را ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓت ﮐﮫ طرح ﺧواﺳت ﻟﻐو ﺣﺟﺎب

ﺑدﺳت آوردن آن ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﮔراﺋﯽ و ﻏﯾره ﻣﺗﮭم ﻣﯽ

اﺟﺑﺎری ﺑﮫ داﺷﺗن اﯾدﺋوﻟوژی ﺧﺎﺻﯽ رﺑط ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧدارد،

ﺷوﻧد.

در ﻋﯾن اﯾن ﮐﮫ رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن در اﯾران ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺟﺎب ھم ﺧﻼﺻﮫ

واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ھﯾﭻ ﺟﺎی ﺟﮭﺎن ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻧﯾﺎدی در

ﻧﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﺎﻧﻧد اﯾران ﯾﮏ ﻗدم

ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن ﺑدون ﺳرﻧﮕون ﮐردن ﻧظﺎم ﮐﮭﻧﮫ ﺣﺎﺻل ﻧﺷده اﺳت.

ﺿروری و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺑرای ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و ﭘﯾﺷروی ھﺎی آن اﺳت.

آری ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم اوﺿﺎع ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳﺗﻣدﯾدﮔﯽ زﻧﺎن را ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﯾم

ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺧود را ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران داﻧﺳت وﻟﯽ ﺑرای اﯾن

ﺑﻠﮑﮫ در ﭘﯽ ﺗﻐﯾﯾر آن ھﺳﺗﯾم .ﻣﺎ ﺧواھﺎن ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻋﻣﯾق و

ﺧواﺳت ﭘﺎﯾﮫ ای ﻣﺑﺎرزه ﻧﮑرد .و آﻧﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﮔوﻧﺎﮔون و از

دﮔرﮔوﻧﯽ در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ

درﯾﭼﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای اﯾن ﺧواﺳت ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد را ﺑﺎ ﻋﻠم ﮐردن

ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺳﺗﯾم و ﺑرای آن ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺷدن اﯾن ﻣﺑﺎرزه و "ﺧطرات" آن ،از ﻣﺑﺎرزه ﺑرای

ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد اﻋﻼم ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧواھﺎن اﯾن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ رژﯾم

ﻟﻐو ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری دور ﮐﻧﻧد.

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺑب اﺟﺑﺎری ﮐردن ﺣﺟﺎب ،اﻋﻣﺎل ﻗواﻧﯾن زن

در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾدﺋوﻟوژی ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن اﺷﺎره ﮐﻧم ﮐﮫ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن

ﺳﺗﯾز و ﻣﺟﺎزات ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن اﺳت را از ارﯾﮑﮫ ﻗدرت

ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﺧود ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ و

ﺑزﯾرﮐﺷﯾم .ﺷﯾﺷﮫ ی ﻋﻣر ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ در دﺳت زﻧﺎن ﻗرار دارد.

اﯾدﺋوﻟوژی دارد ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻓق و آرﻣﺎن روﺷن دارد .ھر ﺟﻧﺑﺷﯽ دﯾر ﯾﺎ

ﺑدون ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺟداﯾﯽ ﻗطﻌﯽ دﯾن از دوﻟت

زود ﺑﺎﯾد ﻧﮕرش و ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺧود را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد ،اﯾدﺋوﻟوژی و ﻓﻠﺳﻔﮫ

ھر ﮔوﻧﮫ وﻋده ﺗﻐﯾﯾر در ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن دروﻏﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت.

ﺧود را روﺷن ﮐﻧد .در ﺟﻧﺑش ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﻏرب ﮐم ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳﺗﻧد زﻧﺎن
ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ﻣﺗرﻗﯽ ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ دﺧﺎﻟﺗﮕری ﮐرده و ﺣﺗﯽ ﺳر ﻣﻧﺷﺎ
ﺧدﻣﺎت ﻣﮭم در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺷده اﻧد.
طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﺑﺧش ھﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم ﺟﺎﻣﻌﮫ اول ﻋﻠﯾﮫ
ﺳﺗم ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑر آﻧﮭﺎ روا ﻣﯽ ﺷود ﺳر ﺑﮫ طﻐﯾﺎن ﺑر ﻣﯽ دارﻧد و ﺑﮫ

ﻓرﯾﺑﺎ :ﻟﯾﻼی ﻋزﯾز از ﺗو ﺑﺧﺎطر اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺗﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم .
ﻟﯾﻼ :ﻣﻧﮭم از ﺷﻣﺎ و دﺳت اﻧدرﮐﺎران ﻧﺷرﯾﮫ ھﺷت ﻣﺎرس ﺗﺷﮑر ﻣﯽ
ﮐﻧم■.

زﯾر ﻧوﯾس ھﺎ:

ﺗﻧﺎﺳب آﮔﺎه ﺗر ﺷدن ،اﻓق ﻣﺑﺎرزه ﺧود را در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻟب

Beauty of concealment and concealment of beauty-

رﯾزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻗطب ﻧﻣﺎی راھﺷﺎن ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﺟﮭﺎن
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ﺑﯾﻧﯽ و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺧود را ﭘﯾش ﻣﯽ ﮔذارﻧد .و از اﯾن طرﯾق روﺷن
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ درﮐﺷﺎن از آزادی و ﺑراﺑری زﻧﺎن ﭼﯾﺳت و ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧداره
و ﺗﺎ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﭘﯾﺷروی ﮐﻧﻧد.

ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری در ﻓراﻧﺳﮫ ﺣﺟﺎﺑﯽ ﺑر واﻗﻌﯾت  /آذر درﺧﺷﺎن
ﻣﺎﻧﮑن ھﺎی اﯾراﻧﯽ ،ﺑرﻗﻊ ﭘوﺷﺎن اﺳﻼﻣﯽ  /ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی ﺧراﺳﺎﻧﯽ
ﮐﻠﯾﺎت طرح ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥

ﺻﻔﺣﮫ ١٠

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ زن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﺴﻮی رهﺎﯾﯽ،
ﺧﻮاهﺎن ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ هﺴﺘﻨﺪ!
آﻧﺎھﯾﺗﺎ رﺣﻣﺎﻧﯽ
واﭘس ﮔراﯾﺎن دﯾﻧﯽ از درون ﮔورھﺎی

اﯾﻔﺎء ﮐرده اﺳت .در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ

ﺷود .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت دﯾن رﺳﻣﯽ

ھزاران ﺳﺎﻟﮫ از دل ﺗﺎرﯾﮏ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ

ﮔﺳﺗرش ﺑﺣراﻧﮭﺎی ﺷدﯾد در ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ

اﻣﭘراﺗوری رم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد ،اﯾن دﯾن ﻧﻘﺷﯽ

ﺷب ﺑﯾرون ﻣﯾﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺷﻧﯾﻊ ﺗرﯾن

داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯾم ،ﻣذھب از طرف

اﺳﺎﺳﯽ در ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧﻘﺷﯽ ﺑرﺟﺳﺗﮫ

ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺧود را ﺑر ﺟﺳم و روح ﻣردم ﺑوﯾژه

ﻗدرﺗﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ طرح و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای

در ﺳﺗﻣﮕری و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣردم داﺷﺗﮫ اﺳت.

زﻧﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧﻧد .دﯾن ﮐﮫ در ﻋﺻر

ﺣﺳﺎب ﺷده ﺗﻘوﯾت و ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ

طﯽ ﻗرﯾب دوھزار ﺳﺎل دﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾت در

روﺷﻧﮕری از ﻋرﺻﮫ ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز دوﻟﺗﯽ و

اوﻟﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن آن زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺟداﯾﯽ

ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اداره ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻓﺟﺎﯾﻊ زﯾﺎدی

ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﺑﯾرون اﻓﮑﻧده ﺷد ،اﮐﻧون در ﻋﺻر

دﯾن از ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ از ﻣرﮐزی ﺗرﯾن

ﺑرای زﻧﺎن در ﺑرداﺷﺗﮫ اﺳت .در ﮐﺗب ﺗﻣﺎم

ﺑﺎﻻﺗرﯾن رﺷد ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﺎ ﻧﯾروﯾﯽ ﺗﺎزه دو

ﺷﻌﺎرھﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم در

ادﯾﺎن

رﺋﯾس

ﺑﺎره ﺣﯾﺎت ﻣﯾﯾﺎﺑد ﺗﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن

دوﯾﺳت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑوده اﺳت ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺎ

ﺧﺎﻧواده ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود .در اﻧﺟﯾل آﻣده

ﺧﺳﺗﮫ از ﮐﺎر را ﺑﮫ ﭼﻧﮓ ﺧود ﮔﯾرد.

ﻗدرت ﺗﻣﺎم در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ

زﻧﺎن ﺑﺎﯾد در ﺳﮑوت و ﺗﺎﺑﻌﯾت ﮐﺎﻣل از

ﺑﺎزﮔﺷت ﻣذھب ﺑرای ﮐﺳب ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ

طرح ﻣﯾﺷود و ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ زن ﺑرای ﭘﯾﺷروی

ﻣردان ﺑﯾﺎﻣوزﻧد و ﻧﺑﺎﯾد اﻗﺗدار ﻣردان را

در ﺑﺳﺗر رﺷد اﻋﺗراﺿﺎت ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﻣردم ﺑﮫ

ﺑﺳوی رھﺎﯾﯽ آﻧرا ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻧد.

ﻣﺧدوش ﺳﺎزﻧد و ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ آدم اول

ﺷراﯾط دھﺷﺗﺑﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،اﺧطﺎری

ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در دﯾن

ﺑوﺟود آﻣد و ﺳﭘس ﺣوا .و اﯾن ﺣوا ﺑود ﮐﮫ

ﺟدی ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ ﺑﺧﺻوص

ﺑﺎ

ﺻراﺣت

ﺗﻣﺎم ﻣرد

ﺑﺎﻋث ﺑﯾرون ﮐردن آدم از ﺑﮭﺷت ﺷد .وﻟﯽ

ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﺳت .در ﺷراﯾط ﺑﺣران ﺟﻧﺑش

ﺗﻣﺎم ﻣذاھب ،ﯾﮭود ،ﻣﺳﯾﺣﯾت ،اﺳﻼم و ...ﮐﮫ

اﮔر زﻧﺎن در اﯾﻣﺎن و ﭘﺎﮐﯽ و ﻣﺗﺎﻧت ﺑﺎﻗﯽ

ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،دﯾن اﯾن ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺗرﯾن ﺟﮭل ﺑﺷر

ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از دوران ﺑرده داری و ﻓﺋوداﻟﯾﺳم

ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﺑﭼﮫ ھﺎی ﺧوب ﺗرﺑﯾت ﮐﻧﻧد ،ﺧداوﻧد

در طول ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺳﺗر ﻣﺳﺎﻋدی ﺑرای رﺷد

ھﺳﺗﻧد ،ﻣوﻗﻌﯾت ﻓرودﺳت زن ﺑﻌﻧوان

آﻧﮭﺎ را ﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد .در اﻧﺟﯾل ﺗﺎﮐﯾد ﺷده

در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻋﺎﺻﯽ از وﺿﻊ ﻣوﺟود ﭘﯾدا

ﺳروﯾس دھﻧده ﺟﻧﺳﯽ ﻣرد و وﺳﯾﻠﮫ ای

ﮐﮫ :ﺷوھر – ارﺑﺎب ﺧﺎﻧواده اﺳت و ﺷﻣﺎ

ﮐرده اﺳت.

ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﮐردﻧد

زﻧﺎن ،ﺑﺎﯾد ﺧود را ﺗﺎﺑﻊ ﺷوھراﻧﺗﺎن ﮐﻧﯾد،

رﺷد ﺧﺷوﻧﺗﮭﺎی وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ،ﻗﺗﻠﮭﺎی

و اﺧﻼﻗﯾﺎت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر دﯾن را از ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن

ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود را ﺗﺎﺑﻊ ﺧداﯾﺗﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.

ﻧﺎﻣوﺳﯽ ،ﻧﺎﻗص ﺳﺎزی ﺟﻧﺳﯽ ،ﺳﻧﮕﺳﺎر

ﺳطوح ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺗﺎ ﺧﺻوﺻﯽ ﺗرﯾن راﺑطﮫء

زﯾرا ﺷوھر ﺳر زن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ

و ....از ﺗﺑﺎرزات ﺑﺎرز ﮔﺳﺗرش ﻣذھب در

زن و ﻣرد ﮔﺳﺗرش دادﻧد .زن ﺳﺗﯾزی ،ﺑﯽ

ﺳر ﮐﻠﯾﺳﺎﺳت )اﻓﺳﯾﺎن -ﻓﺻل ،٥ﺷﻣﺎره -٢٢

ﺣﺎﮐﻣﯾت و ﺑر ﺳرﻧوﺷت زﻧﺎن اﺳت .زن

وﻗﻔﮫ از ﺗﻣﺎم اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ در طول

. ( ٢٣

ﺳﺗﯾزی و آﭘﺎرﺗﺎﯾد ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ اﺻﻠﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ھزاران ﺳﺎﻟﮫ اش از زﻧﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ

ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ "ده ﻓرﻣﺎن" در ﭼﺎرﭼوب "ﻗواﻧﯾن

ﺗرﯾن رﮐن ﺗﻣﺎم ادﯾﺎن اﺳت ،وﻗﺗﯽ در ﻗدرت

ﮔرﻓﺗﮫ و ﻧﻘش ﻣذھب در ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن

ﻣوﺳﯽ" اﯾن را ﻧﯾز ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﺑرای ﻣﺛﺎل

دوﻟﺗﯽ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺳﺗم ﺑر

ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗر از ھر ﻧﮭﺎد دﯾﮕری در ﺟﺎﻣﻌﮫ

ﻓرﻣﺎن ھﻔﺗم ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ» ،ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻣرﺗﮑب

زن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺻرﯾﺢ ﺗرﯾن اﻣور

ﺑوده اﺳت .در دﯾن ،ﭼﻧد ھﻣﺳری ،ﺗﻧﺑﯾﮫ و

زﻧﺎ ﺷوﯾد« اﻣﺎ "ﻗﺎﻧون ﻣوﺳﯽ" ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرد

دوﻟﺗﯽ ﻣﯾﺷود .ﺗﻣﺎم ﻧظﺎﻣﮭﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑرای

ﮐﺗﮏ زدن زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن ،ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ،

اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﮔر اﺳﺗطﺎﻋت ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺗﮫ

ﺗوﺟﯾﮫ ﺳﺗم و ﻋﯾن ﻋداﻟت ﺟﻠوه دادن آن ﺑﮫ

ﻓﺗﺢ زﻧﺎن ﺑﻌﻧوان ﻏﻧﺎﺋم ﺟﻧﮕﯽ ،ﻗﺗل زﻧﺎن

ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾش از ﯾﮏ زن ﺑﮕﯾرد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯾش

ﯾﮏ روﺑﻧﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ  -ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾﺎز دارد

ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺧﯾﺎﻧت و ﯾﺎ ﻧﺎﻣوس ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ

از ﯾﮏ زن ﻧﺷﺎﻧﮫ زﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ

و ﻣذھب ﭼﻧﯾن ﻧﻘﺷﯽ را ھﻣواره ﺑرای ﺷﺎن

ﺗﻘﺑﯾﺢ ﻧﻣﯾﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن ﺛواب داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯽ

ﺛروت اﺳت ،ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑر ﺑﯾش از ﯾﮏ

ﺻﻔﺣﮫ ١١

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥
زن اﺳت و داﺷﺗن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ی ﻓرزﻧدان ﺑﮫ

ﻧدارﻧد .ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی دﯾﻧﯽ ﺣق ﺷﮭروﻧدی را

ﺣﺟﺎب را اﺟﺑﺎری ﮐرد و اﻋﻼم ﻧﻣود ﮐﮫ

ﻣﺛﺎﺑﮫ داراﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای رﺋﯾس ﺧﺎﻧواده

ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد .در اﯾن ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ

رﯾﺷﮫ ﺗﻣﺎم ﻓﺳﺎدھﺎ زﻧﺎن ھﺳﺗﻧد .زﻧﺎن ﺷﺎﻏل

اﺳت .

ﺧدا ﻣﺣور اﺳت و ﻗواﻧﯾن او ﮐﮫ از طرﯾق

ﻣورد ﺗﺣﻘﯾر ﺷدﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ،زﯾرا آﻧﮭﺎ

در ﻗرآن آﻣده" :اﮔر زن ﺷﻣﺎ در ﻣﻘﺎم
ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ و ﺳرﻛﺷﯽ ﺑرآﻣد ،ﻧﺧﺳت او را ﭘﻧد
دھﯾد ،اﮔر ﺑراه ﻧﯾﺎﻣد از ھﻣﺧواﺑﮕﯽ
ﻣﺣروﻣش ﺳﺎزﯾد و اﮔر ﺑﺎز ﺗﺳﻠﯾم ﻧﺷد و
اطﺎﻋت ﻧﻛرد او را ﻛﺗك ﺑزﻧﯾد".و ﯾﺎ
در ﺳوره ﻧﺳﺎء آﯾﮫ  ٢٣ﻣﺣﻣد ،ازدواج ﺑﺎ
زﻧﺎن ﺷوھردار را ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺣرام داﻧﺳﺗﮫ ،ﻣﮕر
اﯾﻧﻛﮫ زن از راه ﺧرﯾد ﺑﮫ ﻣﺎﯾﻣﻠك ﻣرد ﺗﺑدﯾل
ﺷده ﺑﺎﺷد .و ﯾﺎ در ﺳوره ﻧﺳﺎآﯾﮫ  ٣٤ﻣﯾﮕوﯾد
»ﻣردان ﺑﺎﯾد ﺑر زﻧﺎن ﻣﺳﻠط ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا
ﺧداوﻧد ﺑﻌﺿﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎ را ﺑر ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮕر
ﺑرﺗری ﺑﺧﺷﯾده اﺳت «.ﮐﮫ ﺗﺑﻠوری از

ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧش آورده ﺷده ﺑرای ھﻣﮫ ﻣردم ﻻزم

ﻣﺳﺋول ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﺎﺑودی ﺧﺎﻧواده

ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑرده داری ﯾﺎ ﻛﻧﯾزداری در

اﻻﺟرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در اﺻل  ٥٦ﻗﺎﻧون

ھﺳﺗﻧد .ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ اﺑﻌﺎد ھوﻟﻧﺎک ﺑﺧود

ﻋرﺑﺳﺗﺎن ھزار و ﭼﮭﺎرﺻد ﺳﺎل ﭘﯾش اﺳت.

اﺳﺎﺳﯽ آﻣده اﺳت ﮐﮫ" :ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣطﻠق ﺑر

ﮔرﻓت و ﺻدای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻗرار

اﯾن ﻗواﻧﯾن و دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎ ،ﻓرھﻧﮓ و ﺳﻧن

ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن از آن ﺧداﺳت و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن او

ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد در دادﮔﺎه ھﺎ ﺑدون ﺷﮭﺎدت

ﻏﺎﻟب آن دوران ﺑوده و ﺑطور ﮔﺳﺗرده ﺑﮫ

در روی زﻣﯾن ﮐﮫ واﺳط ﻣردم و ﺧدا ھﺳﺗﻧد

ﻣردی ﮐﮫ اﯾن ﺗﺟﺎوز را ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧد ،در ﮔﻠو

ﻣورد اﺟرا ﮔذارده ﻣﯾﺷده اﺳت.

ﺑرای اﺟرای اﯾن اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ اﺧﺗﯾﺎرات

ﺧﻔﮫ ﻣﯾﺷد .زﻧﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑطرز وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ

در ﻗرن ﭼﮭﺎرده و ﭘﺎﻧزدھم ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ در اوج

ﻣطﻠﻘﮫ ای دارﻧد".

ﺗﺣت ﻧﺎم دﻓﺎع از ﻧﺎﻣوس ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﻧد.

ﻗدرت ﺑود ،ھر زﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑود و

ﺗﺎﺛﯾر اﺳﻼم ﺳﯾﺎﺳﯽ در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎن

اﺑﻌﺎد اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ھوﻟﻧﺎک ﺑﺳﯾﺎر وﺳﯾﻊ اﺳت.

ﻣﻘررات ﺧﺷن و ﺿد زن ﮐﻠﯾﺳﺎ را رﻋﺎﯾت

ﺑﺎ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ در

در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از زﻣﺎن ﺑر روی ﮐﺎر آﻣدن

ﻧﻣﯾﮑرد ،ﺗﺣت ﻧﺎم ﺟﺎدوﮔر و ﺳﺎﺣره ﺑﮫ آﺗش

اﯾران ،ﭘﯾﺎده ﮐردن ﻗواﻧﯾن اﻟﮭﯽ زن

دوﻟت دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ﮐرزای ،ﺻدھﺎ زن ﺑﮫ

اﻓﮑﻧده ﻣﯽ ﺷد .ﺷﮑﺎر ﺟﺎدوﮔران ﺗﺎ ﻗرن

ﺳﺗﯾزاﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﻘﺎوﺗﯽ ﺧوف اﻧﮕﯾز در ھﻣﮫ

ﺷﻼق و ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻣﺣﮑوم ﺷدﻧد ،ﻗﺗل ھﺎی

ھﻔده اداﻣﮫ داﺷت و ﺑﺎﻋث ﻣرگ ھزاران زن

وﺟوه ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ در دﺳﺗور

ﻧﺎﻣوﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﮔﺳﺗرده ای ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و زﻧﺎن

ﺷد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﺎن دھﻧده ﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت

ﮐﺎرﺷﺎن ﻗرار ﮔرﻓت .ﺑﺎ اﺳﺗﻘرار دوﻟت

ﺑﮫ ﺟرم ﺗﺣﺻﯾل و ﯾﺎ ﻋدم ﻣراﻋﺎت اﺻول

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود .ﺗﻣﺎم ﻣذاھب

ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ در اﯾران ،ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺳﺗم ﺑر

ﺣﺟﺎب ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد .ﺻورت

زن را ﺑﻌﻧوان ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺻدد ﻣﻧﺣرف

زن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﺟل ﺗرﯾن

دﺧﺗران ﺟوان ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن

ﮐردن ﻣرد و ﻣﺳﺑب ﻓﺳﺎد و ﺗﺑﺎھﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ

وظﯾﻔﮫ دوﻟﺗﯽ ﺷد .ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺷد و

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﯾد ﻣﺗﻼﺷﯽ ﻣﯽ ﺷود ،و...

اﺳت ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده و ﻧﻔرﺗﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد و

ﻣﺟﺎزات ﺻد ﺿرﺑﮫ ﺷﻼق و ﺳﮫ ﻣﺎه زﻧدان

روﻧد رﺷد ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ ﮐﮫ از اواﺧر دھﮫ ھﻔﺗﺎد

دﯾرﭘﺎﯾﯽ را ﺑر ﻋﻠﯾﮫ او در ﺟﺎﻣﻌﮫ رواج

ﺑرای رﻋﺎﯾت ﻧﮑردن آن ﺑﮫ اﺟرا درآﻣد .زن

آﻏﺎز ﺷد ،ﯾﮑﯽ از ﺧطرات ﻣﮭﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ

دادﻧد .ﺗﻣﺎم ادﯾﺎن در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﭼون

ﺑﮫ ﺷﯽء ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم وﻗت در اﺧﺗﯾﺎر

ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻣردﻣﯽ را در ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت

ﻣﺎﻟﮑﯾت زﻧﺎن و ﺧﺎﻧواده ھﻣﺻدا ھﺳﺗﻧد و

ﺷوھرش ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی او ﭘﺎﺳﺦ ﮔوﯾد

ﺳﻠطﮫ ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .در دور ﺟدﯾد ﻣﺑﺎرزات

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺷﺗرک دارﻧد .در ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾت،

ﺗﻧزل ﯾﺎﻓت .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای ﭘﯾﺎده

ﻣردم ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ و ﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ

ﻣﻘدس و ﻣﺣﺗرم ﺷﻣرده ﺷده؛ ﺧﺎﻧواده ﺗﻘدﯾس

ﮐردن اﯾن ﻗواﻧﯾن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻧظﺎم ﺣﻘوﻗﯽ

دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎی ﺣﺎﮐم ،ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ

ﺷده و زن ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑرده ﻣرد و وﺳﯾﻠﮫ ﺗوﻟﯾد

اﺳﻼﻣﯽ زن ﺳﺗﯾزاﻧﮫ ای را ﻣدون ﮐرد.

ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻧﻘش ﻣﮭم در طرح ﺷﻌﺎرھﺎ و

ﻣﺛل ﺑرای ﻣرد ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت .آﻣوزه ھﺎی

ﺳرﭘﯾﭼﯽ از اﯾن ﻗواﻧﯾن ﻣﺟﺎزاﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون

ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎی ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد ﮐﮫ

ﻣذھﺑﯽ ﺑﺧﺎطر اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ اﺑدی ﺑودن ﻗواﻧﯾن،

از ﺷﻼق ﺗﺎ ﺳﻧﮕﺳﺎر را ﺑﮭﻣراه داﺷت.

اوﻟﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﯾن ﺗﺣﺟر و واﭘﺳﮕراﯾﯽ زﻧﺎن

ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﻣردﻣﯽ و آزادی و

در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣدن ﺣﮑوﻣت

ھﺳﺗﻧد .ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺳب ﻗدرت

دﻣﮑراﺳﯽ ھﺳﺗﻧد .ﻣردم ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری

اﺳﻼﻣﯽ ﺿﯾﺎء اﻟﺣق در ﺳﺎل  ١٩٨٠دوﻟت

ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﯾز ﺑرداﺷﺗﮫ اﻧد ،ﺑﺎ ﻓﺗوای ﺣﺟﺎب

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥

ﺻﻔﺣﮫ ١٢
اﺟﺑﺎری و آزادی ﭼﻧد ھﻣﺳری ﻣﻧﺷور

ﭘر ﺳﺎل ھزاران زن ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﺷﮑل از

ﺳﺎﻻﻧﮫ ھﻔﺗﺎد ھزار زن در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑدﻟﯾل

ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و ﺣﻘوﻗﯽ ﺣﮑوﻣت ﺧود

ﺧﺷوﻧت ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻر دﯾﻧﯽ ﻣﯾﺷوﻧد(٤) .

ﺳﻘط ﺟﻧﯾن ھﺎی ﻏﯾر ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﻧﺎ اﻣن ﺟﺎن

را ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﻋﻼم ﮐردﻧد.

ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ

ﺧود را از دﺳت ﻣﯾدھﻧد )(٥

در ﻗﺎھره ﻧﯾروھﺎی اﺳﻼﻣﮕرای ﺿد رژﯾم

داری ﻏرب ﻧﯾز رﺷد ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑطور ﻣﺛﺎل

ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﺑرای ﺑﻘﺎی ﺧود در

ﻣﺑﺎرک در روز ھﺷت ﻣﺎرس  ٢٠١١ﺑﮫ

در ﮐﺷوری ﻣﺎﻧﻧد آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ دﯾن و دوﻟت از

ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ رﺷد آﮔﺎھﯾﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و رﺷد

ﺻﻔوف زﻧﺎن ﻣﺑﺎرز ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺑﺎ

ھم ﺟداﺳت ،ﻣﺳﯾﺣﯾت ھﻣواره ﺑرای ﺣﻔظ و

ﻋﻠوم و ھم ﭼﻧﯾن ﺗطﺑﯾق دادن ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر

ﻓﺣﺎﺷﯽ از زﻧﺎن ﻣﯾﺧواھﻧد ﮐﮫ ﮐﺎری ﺑﮫ

ﺛﺑﺎت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣورد ﺑﮭره ﺑرداری ﻗرار

ﺧود ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ھﻣواره ﺗﻼش

ﺳﯾﺎﺳت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود

ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺗﻌﺟب آور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ

دارﻧد "اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ" در دﯾن ﺑوﺟود آورﻧد ﺗﺎ

ﺑرﮔردﻧد و ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ اﺻﻠﯽ ﺧود ،ﺑﭼﮫ داری

ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧظﺎم ﻣوﺟود را

ﺑﺗواﻧﻧد ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺗوده ھﺎی ﻣردم را از

و ﺧﺎﻧﮫ داری ﺑﭘردازﻧد .اﻟﺑﺗﮫ زﻧﺎن در ﺑراﺑر

ﺗﺿﻌﯾف ﮐرده و ﻣوﺟب ﺗﻼطم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷود،

ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑدون ﻣذھب و

اﯾن ﻓﺣﺎﺷﯽ ھﺎی ﻟﻔظﯽ و ﻓﯾزﯾﮑﯽ اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ

ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﮫ ی آﻣرﯾﮑﺎ ﺷروراﻧﮫ ﺗر از

ﺧراﻓﮫ ﺑﺎز دارﻧد.

ﮐردﻧد).(١

ﮔذﺷﺗﮫ اﻗﺗدار "اﺧﻼﻗﯾﺎت ﺳﻧﺗﯽ" ﺧود را

اﺻﻼﺣﺎت دﯾﻧﯽ و ﺟﻧﺑش زﻧﺎن

ﺑر اﺳﺎس ﮔزارﺷﮭﺎی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺑری در

اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧﺷن ﺗر ﻓراﻣﯾن ﻗرون

ﺟﻧﺑش اﺻﻼﺣﺎت دﯾﻧﯽ ﺑﺎ اﻓول ﻓﺋوداﻟﯾﺳم و

ﻣﺻر ﺑﺎ ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﭘﯾروزی ﺣزب اﻟﻧور در

وﺳطﺎﯾﯽ را ﺑﮫ اﺟرا ﻣﯾﮕذارد .ﻣﺣﺎﻓظﮫ

ﻋروج ﺑورژوازی؛ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑود ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات

ﺑﻧﯾﺎدﮔرای

ﮐﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣورد "ﺧﺎﻧواده" و "ارزش

ﻋظﯾم اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ؛ ﺑرای ﻧو ﺳﺎزی

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻟﮭﺎم ﮔﯾری از وزارت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ

ھﺎی ﺧﺎﻧواده" ﺟﻧﮓ ﺻﻠﯾﺑﯽ ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ

و ﺣﯾﺎت دو ﺑﺎره دادن ﺑﮫ دﯾن در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ

ھم ﭼون " اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر"

اﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ دﻣﮑرات ھﺎی ﻟﯾﺑرال

ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی آن ﺳﺧت ﻟرزان ﺷده ﺑود.در

در اﯾران ﺑﮫ ﻣﻐﺎزه ھﺎی ﻟﺑﺎس زﻧﺎﻧﮫ ﺣﻣﻠﮫ

ﻧﯾز ﺑﮫ آﻧﺎن ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻧد .در آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻣﺑﺎرزه

ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﺎدی ﻣذھب ﺑﮫ

ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺑﮫ ﻣﻐﺎزه داران اﺧطﺎر ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ

ﺣﺎدی ﺑﮫ دور ﻣوﺿوع ﺣق ﺳﻘط ﺟﻧﯾن ﺷﮑل

دﻟﯾل رﺷد ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﺳﯾﺎر ﻟرزان ﺷده ﻣﺎ

دﺳت از "رﻓﺗﺎرﻧﺎﺷﺎﯾﺳت" ﺑردارﻧد درﻏﯾر

ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت" .ﺟﻧﺑش" ﺿد ﺳﻘط ﺟﻧﯾن ﮐﮫ از

ﺷﺎھد ظﮭور ﻧظرات و ﺗﺋورﯾﮭﺎی "ﺟدﯾدی"

اﯾﻧﺻورت ﺧود و ﻣﻐﺎزه ھﺎی آﻧﮭﺎ آﺳﯾب

طرف ﻣﺣﺎﻓل ﺑﺎﻻی ﺣﺎﮐﻣﯾت رھﺑری ﻣﯽ ﺷود

ﺑرای ﺗطﺑﯾق دﯾن در ﺷراﯾط ﺟدﯾد ھﺳﺗﯾم.

ﺧواھﻧد دﯾد .ﺑﮫ ﺳﺎﻟن ھﺎی آراﯾش زﻧﺎﻧﮫ ھﺟوم

ﺑرای ﺗﺣﻣﯾل و ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﺗرل ﭘدرﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺑر

ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻓرورﯾﺧﺗن اﻋﺗﻘﺎدات

ﻣﯽ ﺑرﻧد و زﻧﺎن را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در

زﻧﺎن اﺳت .ﺑﺧﺻوص ﺑرای ﺗﺛﺑﯾت ﺗﻌرﯾف

ﻣذھﺑﯽ ﻣردم ،اﺻﻼﺣﺎت دﯾﻧﯽ در دﺳﺗور ﮐﺎر

ﺻورت ﺑﯾرون ﻧرﻓﺗن از ﺳﺎﻟن ﻣورد ﺿرب

زن ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﺑﭼﮫ .از ﺳﺎل  ١٩٨٨ﺑﺎ

روﺷﻧﻔﮑران دﯾﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓت .اﮔر ﮐﻣﮑﮭﺎی

و ﺷﺗم ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت .اﯾن ﮔروھﮭﺎی

ﺗﮭﺎﺟم آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ از ﺳوی ھﯾﺋت

ﻣﺎﻟﯽ ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﮫ آﻣرﯾﮑﺎ و ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی

ﻣذھﺑﯽ از ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣزب اﻟﻧور

ﺣﺎﮐﻣﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ھداﯾت ﻣﯾﺷد ﺗﻼﺷﮭﺎی وﺳﯾﻌﯽ

ﺑﻧﮕﺎھﮭﺎی ﺧﺑر رﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و

ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد)(٢

اﻧﺟﺎم ﺷد ﺗﺎ دﺳت آوردھﺎی ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در

ﺳﯽ ان ان ،در ﭘﺎﮔﯾری و ﺑﻘدرت رﺳﯾدن

ﻧﺎﻗص ﺳﺎزی ﺟﻧﺳﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺗﺑﻠورات

ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٧٠-٦٠را ﺑﺎز ﭘس ﮔﯾرﻧد .در دوران

ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﻧﻘش ﻋﻣده داﺷﺗﮫ ،ﺗﺋورﯾﮭﺎی

ﻣذھب در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎن ،ﺳﺎﻻﻧﮫ در ﮐﺷورھﺎی

رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری روﻧﺎﻟد رﯾﮕﺎن ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ

اﺻﻼح طﻠﺑﺎﻧﮫ ،ﭼون ﻧﺳﺑﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﭘﺳت

آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ و آﺳﯾﺎﯾﯽ ھزاران دﺧﺗر را ﻗرﺑﺎﻧﯽ

ﺑﺎ ﺷوروی "ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت" ،ﮐﮫ رﯾﮕﺎن آﻧرا

ﻣدرﻧﯾﺳم ،ﭘﺳﺎﺳﺎﺧﺗﺎرﮔرای ،ﻧﻘﺷﯽ ﺑﻣراﺗب

ﻣﯾﮕﯾرد .ﺑر اﺳﺎس ﺗﺧﻣﯾن ﻧوال ﺳﻌداوی

اﻣﭘراطوری ﺷﯾطﺎن ﻣﯾﻧﺎﻣﯾد ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ در

ﻣﮭﻣﺗر در ﺗوﺟﯾﮫ ﻣذھب در ﻣﺣﺎﻓل

ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ﻣﺻری ﺣدود ﺻد ﻣﯾﻠﯾون زن در

ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺗﻘوﯾت ﮔردﯾد .در آن زﻣﺎن

روﺷﻧﻔﮑری ﺑﺎزی ﮐرده اﻧد .اوج ﮔﻧدﯾده ﮔﯽ

ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ طرز وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﻧﺎﻗص

در آﻣرﯾﮑﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑر

ﺳرﻣﺎﯾﮫ

رﺷد

ﺟﻧﺳﯽ ﺷده اﻧد و ھر ﺳﺎﻟﮫ دوﯾﺳت ھزار زن

طﺑق آن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده و

ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون و ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾزم در ﭘﺎ ﮔﯾری

ﺗﺣت اﯾن ﻋﻣل ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﭼﮭﺎر

ﮔروھﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻘط ﺟﻧﯾن ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد از

اﯾن ﺗﻔﮑرات ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد.

ھزارآن در آﻣرﯾﮑﺎ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد(٣) .

ھر ﮔوﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺗﯽ ﻣﺣروم ﺷوﻧد.

اﯾن ﺗﺋورﯾﮭﺎ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﯽ ھر

ﺑﺎ رﺷد ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ  ،ﻗﺗل ﻧﺎﻣوﺳﯽ،

دوﻟت ﺗﺣت ﻧﻔوذ ﺑﻧﯾﺎدﮔراھﺎی ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ و

آن ،ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت را ﻣطﻠوب

ﯾﮑﯽ از ﺳﺑﻌﺎﻧﮫ ﺗرﯾن و ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن اﻧواع

ﭘروﺗﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻗدرت ﺗﻣﺎم اﯾن ﻗﺎﻧون را ﺑﮫ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرده و ﺗﻼش دارﻧد اﻓق آرزوھﺎی

ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ،در آﺳﯾﺎ و آﻓرﯾﻘﺎی

ﻣورد اﺟرا ﮔذاﺷت.

ﺑﺷر را در ﻣﺣدوده ھﺎی آﻧﭼﮫ ﻣﻣﮑن

ﺷﻣﺎﻟﯽ ،و در دو دھﮥ اﺧﯾر ،در اروﭘﺎ و

در ﮐﺷورھﺎی آﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ و ﻣرﮐزی ﺑﺎ

اﺳت ،ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻧﻧد .ﻣﺣدود ﮐردن ﻣﺑﺎرزه در

آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ اﺑﻌﺎد ھوﻟﻧﺎﮐﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.

ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷدن ﺳﻘط ﺟﻧﯾن از ﺳﺎل ١٩٩٩

ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺟود و

اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت

ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﮔروھﮭﺎی

داری

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ

و

ﺻﻔﺣﮫ ١٣

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥
اﺻﻼح ﻗواﻧﯾن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ از ﻧﺗﺎﯾﺞ

ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﻐﺎک رﺳواﺋﯽ ﺟداﺋﯽ

از

ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻘط ﺑرای ﺑﮫ ھرز ﺑردن

ﻋﻣﻠﯽ اﯾن ﺗﺋورﯾﮭﺎﺳت.

ﺧوﯾﺷﺗن ِاﺳﻼﻣﯽ ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎن ﭘرﺗﺎب ﮐردﻧد

اﻧرژی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ زﻧﺎن و ﺗﺣﮑﯾم ﺟﻣﮭوری

ﺟﻧﺑش اﺻﻼﺣﺎت در اﯾران ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺑﺎﯾد

ﺑﺷﮑﻧد(٦) «.

اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﮐرد دارد .ﺳﺗم ﺑر زن در ﻛل

آﻧرا ﺟﻧﺑش ﺗﺣﮑﯾم ﻧظﺎم ﻧﺎﻣﯾد ،ﺗﻼﺷﯽ اﺳت

ﻋﺑداﻟﻛرﯾم ﺳروش از ﺷﺎﮔردان ﺷرﯾﻌﺗﯽ و از

ﺟﺎﻣﻌﮫ ،در ﺑﺎﻻﺗرﯾن رده ھﺎی دوﻟت طرح

ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن راھﯽ در اﺣﯾﺎی دﯾن ﮐﮫ ﺳﺧت

رھﺑران

ﮐﮫ

رﯾزی ﻣﻲ ﺷود و ﺗوﺳط دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ

در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﺷده و ھم زﻣﺎن

اﺻﻼﺣﺎﺗش ﺷﺎﻣل ﺣﺎل زﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود؛

و اﺟراﺋﻲ و ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ اﺟراء در ﻣﻲ آﯾد.

ﭘﯾدا ﮐردن راھﯽ ﺑرای ﺑرون رﻓت ﺟﻣﮭوری

ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺑﮫ ﭘﯾروان ﺧود در ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم

اﯾدﺋوﻟوژی و ﻗﺎﻧون ،ﻓرھﻧﮓ و ﺳﻧن

اﺳﻼﻣﯽ از ﺑﺣراﻧﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ.

ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺣﻘوق زن و ﻣرد ﻣﺳﺎوی ﻧﯾﺳت

ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ ﺳرﻛوﺑﮕر ﺣﺎﻓظ اﯾن

ﺟرﯾﺎﻧﺎت رﻓرﻣﯾﺳت ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻏﯾر

ﺑﻠﻛﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺳت )(٧

ﺳﺗﻣﮕري اﻧد .اﺳﻼم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﯾدﺋوﻟوژی و

ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻣدام ﺗﮑرار ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ اﺳﻼم

"ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﻣن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺟﺎب و ﭘوﺷش ﺑرای

ﺷرع ﺣﺎﻛم دﺳت در دﺳت ﻋرف ،ﺗﺣﻛﯾم

در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﺣﻘوق زﻧﺎن ﻧﯾﺳت و زﻧﺎن ﺗﺣت

زﻧﺎن ﺻرﻓﺎ ﻣﺣﺗوی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺣﻘوﻗﯽ ﯾﺎ

ﻛﻧﻧده و ﺗوﺟﯾﮫ ﮔر و ﻣﺑﻠﻎ ﻧﺎﺑراﺑری و ﺑردﮔﯽ

ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺧود

اﺧﻼﻗﯽ ﻧدارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟﻧﺑﮫ ای اﺳطوره ای ھم

زﻧﺎن اﺳت.

دﺳت ﯾﺎﺑﻧد ،در واﻗﻊ ﺗﻼﺷﯽ ﺳت ﺑرای

دارد....وﻗﺗﯽ ﭼﯾزی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﻋده ﺷد ﺑﺎﯾد

ﺟﻧﺑش

اﺻﻼﺣﺎت

دﯾﻧﯽ

اوﻟﯾن ﻗدم

ﺑﯾرون ﺑردن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از زﯾر

آن را واﺟد رﯾﺷﮫ ھﺎﯾﯽ در روان و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن

ﺿرب ﻣﺑﺎرزات رادﯾﮑﺎل زﻧﺎن .ﺣﺗﯽ در

ﺑﯾوﻟوژﯾﮏ اﻧﺳﺎن داﻧﺳت....ﻧﺑﺎﯾد ﻣﻘرراﺗﯽ

ﺑرای رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن

ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻏرب ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدی

وﺿﻊ ﺷود ﮐﮫ زن را از ﻣدار زﻧﺎﻧﮕﯽ و

ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﮐوﺗﺎه

ﺑراﺑری زن و ﻣرد در ﻗﺎﻧون را ﺑرﺳﻣﯾت

ﻣرد را از ﻣدار ﻣرداﻧﮕﯽ ﺑﯾرون ﺑﺑرد")(٨

ﺷدن دﺳت دﯾن از زﻧدﮔﯽ آﻧﺎن اﺳت.

ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ،ﺳﺗم ﺑر زن و زن ﺳﺗﯾزی ﻣدرن ﺑﺎ

و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ "ﭼﯾزی ﺑﻧﺎم ﻣﺳﺋﻠﮫ زن وﺟود

ﻣﺑﺎرزات آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻣﺗﺷﮑل زﻧﺎن ھر ﭼﮫ

ﻋرﺻﮫ

ﻧدارد و ﻣﺣﺻول ﻧوﻋﯽ ﺗوھم و ﻧوﻋﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ

ﺑﯾﺷﺗر ﻋرﺻﮫ را ﺑر ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ﻣرﺗﺟﻊ

ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ؛ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی در

ﮐﺎذب و اﻧﺣراﻓﯽ اﺳت ...زن ﺑﺎ ﻣرد ﻓرق

و ﺳﺎزﺷﮑﺎر ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻏﯾر ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺗﻧﮓ

ﺟرﯾﺎن اﺳت .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺳﺧن از ﺣﻘوق زﻧﺎن

دارد و اﯾن ﺗﻘﺻﯾر ﻣردھﺎ ﻧﯾﺳت(٩) ".

ﮐرده و ﻣﯾرود ﮐﮫ ﻣﮭر ﺧود را ﺑر

زﯾر ﻗواﻧﯾن ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ دﯾﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ

اﯾﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮑﯽ از ﺗﻔﮑرات

ﺗﺎرﯾﺦ

طﻧز ﺗﻠﺧﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .زن ﺳﺗﯾزی در ﺗﺎر و

اﺻﻼﺣﮕراﯾﺎن دﯾﻧﯽ در ﻣورد ﻧﻘش زن در

ﻣردم ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﺎری از

ﭘود ﻣذھب اﺳت و راه را ﺑر ھر ﮔوﻧﮫ

ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗوﺟﯾﮫ ﻧظﺎم زن ﺳﺗﯾز

ﻧﺎﺑراﺑری

ﻧژادی

اﺻﻼﺣﺎت در ﻣورد ﺣﻘوق زﻧﺎن در ﻗواﻧﯾن

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯾﭘردازﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﻼش

و.....ﺑﮑوﺑد■ .

ﻣﻧﺑﻌث از دﯾن ﻣﯽ ﺑﻧدد .ﺑﯽ دﻟﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ

دارﻧد ﺑﺎ ﺳﻔﺳطﮫ زﻧﺎن را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﺷﮑﺎل

ھﻣﮫ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن دﯾﻧﯽ و ﺳﮑوﻻر زﻣﺎﻧﯽ

ھرﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑدن و روان زن

ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘوق زﻧﺎن ﻣﯾرﺳﻧد ﻣﺛل ﻟﻐو ﺣﺟﺎب

ﻣرﺑوط اﺳت و اﺷﮑﺎل از ﻧﻔس زﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ

اﺟﺑﺎری آﺳﻣﺎن و رﯾﺳﻣﺎن را ﺑﮫ ھم ﻣﯾﺑﺎﻓﻧد ﺗﺎ

ﮐﻣﺎل ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻧﻘش ﺑرﺟﺳﺗﮫ

ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺣﺟﺎب ﺑر ازﻧدﮔﯽ ﺑﮫ زن ﻣﯾدھد

در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﻔﺎء ﮐﻧﻧد.

و ﺳﻣﺑل ﻣﺑﺎرزه ﯾﮏ ﻣﻠت ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن ﺑزرگ

اﺻﻼﺣﮕراﯾﺎن دﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود زﻣﺎﻧﯽ ﺟزء

اﺳت  .زھرا رھﻧورد از رھﺑران ﺟﻧﺑش ﺳﺑز

طراﺣﺎن و ﻣﺟرﯾﺎن ﺳرﮐوب و ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﯾدن

در ﺗﻘدﯾر ﺣﺟﺎب زن ﻣﯾﻧوﺳد:

و ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧدن ھزاران زن آزاده و

»ﻟﻐو ﺣﺟﺎب ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗراژدی ﺧوﯾﺷﺗن

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑوده و ﻣﺳﺗﻘﯾم وﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم در اﯾن

اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﺑوده اﺳت ... .ھﻣﯾن ﮐﮫ اﯾن ﭘرﭼم

ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻧﻘش داﺷﺗﮫ اﻧد ،دﯾﮕر ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ

ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﻼم و اﺻﺎﻟت از دﺳت ﻣردم ﭘﺎﺋﯾن

ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ و ﻟﺑﺎس ﺑﮫ ﻓرﯾب ﻣردم ﺑﭘردازﻧد.

اﻓﺗﺎد ،ﺟﺎﯾش را رﺳواﺋﯽ ،ﺑﯽ ﻧﺎﻣوﺳﯽ ،آزادی

آﻧﮭﺎ در ﮐﻧﺎر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎﻋﮫ

ﻧﺎﻣﺣدود ،ﺗﺑﮫ ﮐﺎری ،ﺑﯾرﺣﻣﯽ ،ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ،

ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺗرﯾن و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗرﯾن اﻓﮑﺎر و

ﻓﺳﺎد و ھرزﮔﯽ و از ﺑﯾن رﻓﺗن ﮐﺎﻣل آزادی

ﺳﻧن زن ﺳﺗﯾزاﻧﮫ ﺑﯾش از ﺳﮫ دھﮫ زﻧدﮔﯽ

و اﺳﺗﻘﻼل ﮔرﻓت .ﺧدا دﺳت ﻧظﺎم ھﺎی ﺳﺗم

ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ زن را ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﮐﺷﺎﻧدﻧد.

ﮔر ﻏرب و ﺷرق را ﮐﮫ در  ٥٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ

ﺗﻼش ﺑرای ﻣدرن ﮐردن دﯾن و اﺻﻼح

ﺳﺑﻌﯾت

ﺑﺳﯾﺎر

در

ﺗﻣﺎم

درﺧﺷﺎن ﻣﺑﺎرزات رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ،

طﺑﻘﺎﺗﯽ،

زﯾرﻧوﯾس:
 .-١ﺳﻧت ،ﻣذھب و زﻧﺎن -ﻟﯾﻼ ﭘرﻧﯾﺎن
ﺧﺑرﮔزاری ﺗﺣرﯾر ﻧﯾوز -دﺳﺎﻣﺑر ٢٠١١
-٣ﺗﺎرﯾﺦ زن ﺳﺗﯾزی – ﮐﮭن ﺗرﯾن ﺗﻌﺻب ﺟﮭﺎن-
ص ٢٥٦
 -٤ﻗﺗل ﻧﺎﻣوﺳﯽ :ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت -ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ -
ﺷﮭرزاد ﻣﺟﺎب
 -٥آﻧﭼﮫ ﺑرای زﻧﺎن در آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﺗﻐﯾﯾر
ﮐرده -ﻟوﻣوﻧد دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ-آﺧرﯾن ﺷﻣﺎره دﺳﺎﻣﺑر
٢٠١١
 -٦ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻧظﺎم ﭘدرﺳﺎﻻری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﮔﺎم ﻓوری در راه رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن– ﻣرﯾم ﺟزاﯾری
 -٧زھرا رھﻧورد  -زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺣﺟﺎب و ﺣﺟﺎب
زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺑﺧش »ﺗراژدی ﻟﻐو ﺣﺟﺎب« .اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
 -٨ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن و ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺑورژوازی ! اﻣﯾد ﺑﮭرﻧﮓ از ﺳﺎﯾت  ٨ﻣﺎرس
 -٩ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﺳروش -ﻧﺷرﯾﮫ زﻧﺎن -ﺷﻣﺎره ٥٨

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥

ﺻﻔﺣﮫ ١٤

زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ!
ﭘﮕﺎه روﺷن

در ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﻔﺷﮫ و ﻓرﺷﺗﮫ آﺷﻧﺎ ﺷدم .اوﻟﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﻧﮕﺎ ِه اول از
ﻣﯾل ﺳرﺷﺎرﺷﺎن ﺑﮫ
آنھﺎ ﺗوﺟﮫام را ﺟﻠب ﮐرد ،ﻧﺷﺎط و ﭘذﯾرﻧدﮔﯽ و ِ
اﻻآن ﺧودم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐردم ﺧﯾﻠﯽ
ی آنھﺎ را ﺑﺎ
زﯾﺳﺗن ﺑود .وﻗﺗﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ِ
ِ
ﺷﻣﺎل اﯾران و دﯾﮕری در
ﺟوان ﻣﺑﺎرز ﮐﮫ ﯾﮑﯽ در
ﻣﺗﺣول ﺷدم .دو
ِ
ِ
ﻧﯾل ﺑﮫ آرﻣﺎنھﺎیﺷﺎن دﺳت ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه زده ﺑودﻧد.
ﺟﻧو ِ
ب اﯾران ﺑرای ِ
ی ﺿ ِد اﻧﻘﻼب ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﮭﻣﯾده ﺑودﻧد ﮐﮫ
آنھﺎ ﭘس از ﭘﯾروز ِ
ھﻧوز ﺧﯾﻠﯽ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎﯾد ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ آرﻣﺎﻧﺷﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺷوﻧد .آنھﺎ ﺑﺎ ﺷور

ی
ﻓﺎز ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد .رژﯾم ﺑرای ﻣﺣﮑم
ﮐردن ﭘﺎﯾﮫھﺎ ِ
ِ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ِ
ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود ﺗﻼش ﮐرد آﺧرﯾن دﺳﺗﺎوردھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی و
ِ
اﻧﻘﻼب ﻣردم را ﻧﺎﺑود ﮐﻧد و ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و اﺣزاب و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻣﺑﺎرز و
اﻧﻘﻼﺑﯽ را از ﺳر راه ﺧود ﺑردارد و اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗوده ھﺎی ﻣردم را ﺑﮫ
ﺧﯾﺎل ﺧود ﻣرﻋوب ﮐﻧد .در دی ﻣﺎ ِه  ٦٠ﺑود ﮐﮫ ﺑﻧﻔﺷﮫ ﺑﺎردار ھﻣراه
ھﻣﺳرش در ﺧﯾﺎﺑﺎن دﺳﺗﮕﯾر ﺷد.
ﭘس از ﮐودﺗﺎی رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺳرﺑداران )ﮐﮫ ﺑﮫ

ی دﻟﺧواهﺷﺎن اداﻣﮫ دادﻧد و
و ھﯾﺟﺎن ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺧود ﺑرای
ﺳﺎﺧﺗن دﻧﯾﺎ ِ
ِ
در ﻟﺣظﮫ ﻟﺣظﮫی زﻧدﮔﯽﺷﺎن ﻣﺑﺎرزه ﮐردﻧد؛ ﺣﺗﺎ ﺑﻌد از اﯾن ﮐﮫ ﻣﺟﺑور

ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ در آﻣل زد .ﺑﺎ آنﮐﮫ در آن اوﺿﺎع و ﺷراﯾط ارﺗﺑﺎطِ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ

ﺷدﻧد از ﮐﺷور ﺧﺎرج ﺷده و ﭘﻧﺎھﻧده ﺷوﻧد.

ﻓرﺷﺗﮫ ﺑﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی اﯾران ﻗطﻊ ﺷده ﺑود ،اﻣﺎ از طرف

ی ﺧود را ﺑﮫ اﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧد و در ﯾﮏ
ﻓرﺷﺗﮫ در  ١٩ﺳﺎﻟﮕﯽ داﻧشﺳرا ِ
ی ﺧود را از ھﻣﺎن روﺳﺗﺎ آﻏﺎز ﮐرد و
روﺳﺗﺎ اﺳﺗﺧدام ﺷد .او ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ِ

آﻣوزش و ﭘرورش او را اﺣﺿﺎر ﮐردﻧد .ﭘس از ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ اداره

ی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﯽﮐرد .او ھﻣراه ﺑﺎ
ھﻣﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزا ِ
ت ﻣردم ﮐﺎرھﺎ ِ
داﯾرﮐردن ﮐﺗﺎبﺧﺎﻧﮫ در ﭼﻧد روﺳﺗﺎ ﺳﻌﯽ داﺷت ﺑﭼﮫھﺎ
دوﺳﺗﺎناش ﺑﺎ
ِ
ی ﺻﻣد ﺑﮭرﻧﮕﯽ آﺷﻧﺎ ﮐﻧد .ﻓرﺷﺗﮫ درﻣﺑﺎرزات ﻣﺧﺗﻠف
را ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫھﺎ ِ
ی
ﻓﻌﺎل ﺑود ،در اﻋﺗﺻﺎﺑﺎ ِ
ت ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺷرﮐت ﻣﯽﮐرد ،در واﻗﻌﮫی ﺣﻣﻠﮫ ِ
ی داﻧﺷﮕﺎ ِه ﭼﻣران ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺑﺎرز ﻣﯽ ﭘﯾوﺳت و .....وی در
ﮐو ِ
ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗوﺳط اوﺑﺎﺷﺎن رژﯾم دﺳﺗﮕﯾر ﺷد و ﭘس از ﻣدﺗﯽ آزاد

اﺑﺗﮑﺎر اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی اﯾران ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑود( دﺳت ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه

ﻣرﺑوطﮫ  ،او را دﺳﺗﮕﯾر ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﻣﻘر ﺳﭘﺎه ﺑردﻧد .ﺷب اول از او
ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﮐردﻧد و از ﺷبھﺎی ﺑﻌد ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺗوھﯾن
ﺑود .ﻓرﺷﺗﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» :روز آزادی ﺧرﻣﺷﮭر ھﻣزﻣﺎن ﺑود ﺑﺎ روز
دﺳﺗﮕﯾری و ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺗوھﯾن ﺑﮫ ﻣن؛ آﻧﮭﺎ ﺳرﺷﺎر از ﺷور و ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ
از آزادی ﺧرﻣﺷﮭر ،ﻣرا ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﯽدادﻧد و ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ دوﺳﺗﺎن
ﺗو در آﻣل ﺑرادران ﻣﺎ را ﻣﯽﮐﺷﻧد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺧﯾﻠﯽ از ﺑرادران ﻣﺎ
ﺑرای آزادی ﺧرﻣﺷﮭر ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد و…«

ی
ﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل وﺿﻌﯾ ِ
ت ﺗدرﯾساش ﻣﻌﻠق ﺷد و ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷﮭرھﺎ ِ
ﺟﻧوﺑﯽ رﻓت و در آن ﺟﺎ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺗﺷﮑل ﺗر ﭘرداﺧت و ھوادار

»ﺑﺎ ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐف ﭘﺎھﺎﯾم ﻣﯽزدﻧد ،از ﺳﺎﻋت ﺣدود  ۵ﺑﻌد از ظﮭر ﺗﺎ

اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی اﯾران ﺷد.

ﺳﺎﻋت ﺣدود  ٣ﺻﺑﺢ ،ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣدت ﻣرا ﮐﺗﮏ زدﻧد .ﻓﻘط ﯾﮏ ﺑﺎر

ﺑﺎزﺷدن
ﺷﻣﺎل اﯾران داﻧﺷﺟو ﺑود .ﺑﺎ
از آنﺳو ﺑﻧﻔﺷﮫ ١٩ ،ﺳﺎﻟﮫ ،در
ِ
ِ
ﻓﺿﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ در آن زﻣﺎن ،داﻧﺷﺟوھﺎ و ﺟواﻧﺎن ﺑﮫ اﺣزاب و

ﭘﺎھﺎی ﻣن را ﺑﺎز ﮐردﻧد .ﭼون ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﻧد ﭘﺎھﺎﯾم ﺑﯽﺣس ﺷده ،ﻣن

ی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽﭘﯾوﺳﺗﻧد .او ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت و آﺷﻧﺎﯾﯽاش ﺑﺎ
ﮔروهھﺎ ِ
ﺧطِ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺟﺎھدﯾن ﺑﮫ ھواداری از آن در آﻣد ،و ﺳﭘس ﺑﺎ ﭘﺳری
ھوادار ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺟﺎھدﯾن ﺑود .ﭘس از ﻣدﺗﯽ آن دو
آﺷﻧﺎ ﺷد ﮐﮫ او ﻧﯾز
ِ
ﺷﻐل ﺧود را
ﺑﺎ ھم ازدواج ﮐردﻧد .ﺑﻧﻔﺷﮫ و ھﻣﺳرش ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ
ِ
ت ﺧود ﺑﮫ طور ﺟدیﺗر اداﻣﮫ دھﻧد؛ ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ
ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﻧد و ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾ ِ
ﻓﺎز
ﻣﺳﺎﻟﮫ  ٣٠ﺧرداد ﭘﯾش آﻣد و ﭘس از آن ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺟﺎھدﯾنِ ،

ﺑﻧﻔﺷﮫ را ﭘس از دﺳﺗﮕﯾری ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﺑردﻧد .او ﻣﯽﮔوﯾد:

را ﻣﺟﺑور ﮐردﻧد ﭘﺎھﺎﯾم را در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آب ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑود ﺑﮕذارم
و…« .ﺑﻧﻔﺷﮫ را ﺑﻌد از  ٢۴ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎ ِه ﻣوﻗت ﺑردﻧد.
ی او ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد او ﺣﺎﻣﻠﮫ اﺳت و ﺑﮫ زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن
زﻧداﻧﯾﺎن،
ﺣﯾن ﻣداوا ِ
ِ
ﺑﺧﺎطر ﺷﮑﻧﺟﮫ اش اﻋﺗراض ﮐردﻧد .در ﺟواب ﺑﮫ اﯾن اﻋﺗراﺿﺎت ،آﻧﮭﺎ
ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ» :ﻣﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ او ﺣﺎﻣﻠﮫ اﺳت!« ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﺑﻧﻔﺷﮫ را
زﻧدان دﯾﮕر ﻣﻧﺗﻘل ﮐردﻧد .در آن زﻣﺎن ﺑﺎﺧﺑر ﺷد ﮐﮫ دو ﺗﺎ از
ﺑﮫ ﯾﮏ
ِ
ی ھﻣﺳرش اﻋدام ﺷدهاﻧد و ھﻣﺳرش ﺷدﯾدا ﺗﺣت ﺷﮑﻧﺟﮫ و
ﺑرادرھﺎ ِ
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ﻋدم اﻋﺗراف
ﻓﺷﺎرھﺎی ﺷدﯾد اﺳت .ﭘس از ﻣدﺗﯽ ھﻣﺳرش ﻧﯾز ﺑﮫ
ِ
دﻟﯾل ِ
و ﺗن ﻧدادن ﺑﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ،ھﻣراه ﺑﺎ  ١۵ﯾﺎ  ١۶ﻧﻔر دﯾﮕر
اﻋدام ﺷد.
ﺑﻧﻔﺷﮫ را وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ھﺷت ﻣﺎه از ﺑﺎرداریاش ﻣﯽﮔذﺷت ،ﺑﮫ ﺑﻧد ﻋﻣوﻣﯽ
دﺧﺗر
ﻣﻧﺗﻘل ﮐردﻧد .در آنﺟﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎدر و دﺧﺗر و ﻋروس و
ِ
دﮐﺗر زﻧﺎن ھم آنﺟﺎ زﻧداﻧﯽ ﺑود .ﻣوﻗﻊ
ﮐوﭼﮏاش آﺷﻧﺎ ﺷد .ﯾﮏ
ِ
زاﯾﻣﺎن ،او را ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ و ﺑﺎ اﺻرار زﯾﺎد زﻧداﻧﯾﺎن زن ﺑر ﭘﺷت واﻧﺗﯽ
ﺳوار ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﻧﻣودﻧد و ﺑﺎ ﮐمﺗرﯾن ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ او،

ﺻﻔﺣﮫ ١٥
را ﺑﺷﮑﻧﻧد .زﻧﺎن را ﻣﺟﺑور ﻣﯽﮐردﻧد دور ﺣﯾﺎط ﭘﺎ ﺑرھﻧﮫ ﺑدوﻧد.
ﮐﻣر آنھﺎ ﺑزﻧﻧد .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت
ﺗوابھﺎ دﺳﺗور داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻼق ﺑﮫ ِ
دادﯾﺎرھﺎ را ﺑرای ﺻﺣﺑت ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﯽآوردﻧد .دادﯾﺎرھﺎ اﺟﺎزه داﺷﺗﻧد
ﺳﻠول اﻧﻔرادی ﺑدون آب
ﺷﺎﻣل ﺷﻼق و
آنھﺎ را ﺗﻧﺑﯾﮫ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺗﻧﺑﯾﮫھﺎ
ِ
ِ
ی طوﻻﻧﯽ-
ی ﻣدتھﺎ ِ
و ﻏذا ،و ﻧرﻓﺗن ﺑﮫ ﺣﻣﺎم و دﺳﺗﺷوﯾﯽ  -ﺑرا ِ
ﻣﯽﺷد .ﻓرﺷﺗﮫ  ۶ﻣﺎه را در اﻧﻔرادی ﮔذراﻧد .او ﻣﯽﮔﻔت:
ی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﻣﯽﮐردﯾم
»وﻗﺗﯽ ﺗﻧﺑﯾﮫﻣﺎن ﻣﯽﮐردﻧد در ﮐﯾﺳﮫھﺎ ِ
ی رﻓﺗن ﺑﮫ دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﺑﮫ زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن اﻟﺗﻣﺎس ﻧﮑﻧﯾم«.
ﺗﺎ ﺑرا ِ

وﻗﺗﯽ ﮔوﺷﮫای از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﻓﺗﺎده ﺑود و ﺳر ﺑﭼﮫ از رﺣﻣش ﺑﯾرون

ﺑﻧﻔﺷﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» :ﯾﮏ روز ﻣرا ﺗﻧﺑﯾﮫ ﮐرده ﺑودﻧد ،ﻣن و دﺧﺗرم ﮐﮫ ٢

زده ﺑود ،ﺑﮫ اطﺎق زاﯾﻣﺎن ﺑردﻧد .او ﻣﯽﮔوﯾد » :ﻣن ﺑﻠد ﻧﺑودم ﺑﮫ ﺑﭼﮫام

ﺳﺎل داﺷت را در ﯾﮏ ﺗﮏ ﺳﻠول زﻧداﻧﯽ ﮐردﻧد .وﻗﺗﯽ در را ﺑﺳﺗﻧد

ﺷﯾر ﺑدھم و ﻧﯾﺎز داﺷﺗم ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﮫ ﮐﻣﮏام ﺑﯾﺎﯾد ،اﻣﺎ دو ﻣﺎﻣوری ﮐﮫ

دﺧﺗرم ﺗرﺳﯾد و ﺷروع ﺑﮫ ﺟﯾﻎ زدن ﮐرد .ﻣن ھر ﮐﺎری ﮐردم

ھﻣراه ﻣن ﺑودﻧد ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﻣرا ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽﮔذاﺷﺗﻧد .ﺷب ﺑﻌد از زاﯾﻣﺎن

ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم او را آرام ﮐﻧم .ﻧزدﯾﮏ  ٢ﺳﺎل ﺑود ﮐﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ﻣن در

دﯾدم ﮐﮫ دو ﻧﻔر ﻣﺳﻠﺢ ﺑﺎ دﮐﺗری ﮐﮫ ﭘزﺷﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻋداﻣﯽھﺎ ﺑود وارد

زﻧدان ﺑود ،و ﮔﮭﮕﺎھﯽ او را ﺑﮫ ﺑﯾرون از زﻧدان ﻧزد ﺧﺎﻧوادهام

اﺗﺎق ﺷدﻧد .او ﺑﺎ ﭘوزﺧﻧد از ﻣن ﭘرﺳﯾد" :ﺑﺎﻻﺧره ﺑﭼﮫی ﺗو ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد؟

ﻣﯽﻓرﺳﺗﺎدم .ھﻣراه ﺑﺎ دﺧﺗرم ﺑﮫ در ﺑزرگ آھﻧﯽ ﻣﯽ ﮐوﺑﯾدﯾم و او داﺋﻣﺎ

ﺣﺎﻻ ﭼﯽ ھﺳت؟" وﻗﺗﯽ ﮔﻔﺗم دﺧﺗر اﺳت ،ﺧﻧدهای ﮐرد و ﮔﻔت:

ﺟﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﺷﯾد ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ در را ﺑﺎز ﮐردﻧد و او را ﺑﺎ ﺧود ﺑردﻧد .ﭘس از

"ﺧوﺑﮫ ،ﭘس ﻧﻣﯽﺗوﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎم ﭘدرش رو از ﻣﺎ ﺑﮕﯾره!"«

رﻓﺗن دﺧﺗرم ،ﻣن ﺳﮫ ﻣﺎه را در ﺳﻠول اﻧﻔرادی ﺑﺳر ﺑردم .ﺑﻌد ھﺎ ﺑﺎ

ﻓرﺷﺗﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻋﻼوه ﺑر ﺷﮑﻧﺟﮫھﺎی روزاﻧﮫ ﮐﮫ ﺧوراک ﻣﺎ ﺑود،

ﺧﺑر ﺷدم ﮐﮫ دﺧﺗرم را ﺗﺣوﯾل ﺧﺎﻧواده ام داده اﻧد«.

ی دﯾﮕر ھم ﺑود .ﺳر و ﺻداھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺷﮑﻧﺟﮫھﺎی
اﻧواع ﺷﮑﻧﺟﮫھﺎ ِ
دﯾﮕرزﻧداﻧﯾﺎن ﻣﯽﺷﻧﯾدﯾم ،ﻓﺣشھﺎ و ﺗوھﯾنھﺎی آنھﺎ ،ﺷب و روز

ﭘس از اﯾن ﮐﮫ ﺑﻧﻔﺷﮫ ﺑﮫ زﻧدان ﻋﺎدی ﺑرﮔﺷت ،دﺧﺗرش را ﭘﯾش او

ﺑراﯾﻣﺎن ﺗراﻧﮫھﺎی آھﻧﮕران ﭘﺧش ﻣﯽﮐردﻧد و ﺻﺑﺢ زود ﺑرای ﻧﻣﺎز

ﺧﺎطر داﺷﺗن ﻓرزﻧد -ﺑﺎ ﯾﮏ درﺟﮫ ﺗﺧﻔﯾف،
ﺑﺎزﮔرداﻧدﻧد .ﺑﮫ او -ﺑﮫ
ِ
ﺣﮑم  ٣٠ﺳﺎل زﻧدان را دادﻧد .او ﺧوﺷﺣﺎل از اﯾن ﺣﮑم ،ﺑﺎ ھم
ِ

اﺟﺑﺎری ﺑﯾدارﻣﺎن ﻣﯽﮐردﻧد .ﻧور ﮐﺎﻓﯽ ﻧداﺷﺗﯾم و در ﮔرﻣﺎی ۵٠

ﺳﻠوﻟﯽھﺎﯾش ﺟﺷن ﮔرﻓت ،ﭼرا ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑود ﻣﺎﻧﻧد ﺑﻘﯾﮫ ﺑﮫ او ھم ﺣﮑم

درﺟﮫی ﺟﻧوب ھﯾﭻ ﻧوع وﺳﯾﻠﮫی ﺗﮭوﯾﮫی ھوا و ﯾﺎ ﺧﻧﮏ ﮐﻧﻧدهای ﻧﺑود.

اﻋدام ﺑدھﻧد .ﺑﮫ ﻓرﺷﺗﮫ ﻧﯾز ﺣﮑم  ۵ﺳﺎل ﺣﺑس در زﻧدان ﮐﺎرون اھواز

ﮐﻣر ھﻣﮫی ﻣﺎ دﭼﺎر ﺑﯾﻣﺎری ﭘوﺳﺗﯽ »ﮔﺎل« ﺷده ﺑود .ھر وﻗت

را دادﻧد ،اﻣﺎ او را ﺗﮭدﯾد ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﮐﻧﻧد و

ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد اذﯾتﻣﺎن ﮐﻧﻧد ﻧﻣﯽﮔذاﺷﺗﻧد ﺣﻣﺎم ﯾﺎ دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﺑروﯾم .وﻗت و

ﺣﮑماش ﺑﮫ ﺣﮑم اﻋدام ﺗﻐﯾﯾر ﭘﯾدا ﮐﻧد ،ﭼون ﺣﺗﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﮑمﺷﺎن

ﺑﯽ وﻗت ﺳﻠول ﻣﺎ را ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﯽ ﻣﯽﮔﺷﺗﻧد .اﻣﺎ ﻣﺎ ھم ،ﺷﮕردھﺎی

ﮐﻣﺗر از او ﺑود اﻋدام ﺷدﻧد.

ﻣﺧﺻوص ﺧودﻣﺎن را داﺷﺗﯾم و ﺑﮫ ھر ﻧﺣوی ﺧﺑرھﺎ را رد و ﺑدل

ﻓرﺷﺗﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻧﮑﺗﮫای ﮐﮫ وﺟود داﺷت ﺑرﺧوردی ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ طور

ﻣﯽﮐردﯾم ،ﺑﮫﺧﺻوص »ﻣورس زدن« ﮐﮫ ھﻣﮫی ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﯾﺎد

ﺧﺎص ﺑﺎ ﻣﺎ ،ﺑﮫ ﺧﺎطر زن ﺑودﻧﻣﺎن ،ﻣﯽﮐردﻧد .ﭼﯾزی ﮐﮫ روﺷن ﺑود

ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﯾم«.

ﺣﻣﻠﮫی اﺻﻠﯽ رژﯾم در ٨ﻣﺎرس  ۵٧ﺑود ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ در آن ﻣوﻗﻊ ﺑﺎ زﻧﺎن

ﺑﻧﻔﺷﮫ و ﻓرﺷﺗﮫ ،ھر دو ﻣﯽﮔوﯾﻧد » :ﻣﺎ ﺑﺎرھﺎ ﺷﻧﯾدﯾم ﮐﮫ دﺧﺗران ﺑﺎﮐره

ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﺟود آﻣده از
ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﮐرده ﺑودﻧد و ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد
ِ
ی
ﺳوی زنھﺎ را ﺑﺎ ﺣﺟﺎ ِ
ب اﺟﺑﺎری و ﺗﺟﺎوز و اﺗﮭﺎم و اﻋﺗرافﮔﯾریھﺎ ِ
ی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ،ﺗﻼﻓﯽ
اﺟﺑﺎری در ﻣور ِد رواﺑطِ ﻏﯾر اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ اﻋﺿﺎ ِ

آنھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻧﯾده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻌﺑﮫ ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﮫ ﻗﻧد و

ﮐرده و زﻧﺎن را در زﻧدان ﺳرﮐوب ﮐرده و از ﺑﯾن ﺑﺑرﻧد .در زﻧدان،

در ﺧﺎﻧﮫی دﺧﺗران اﻋداﻣﯽ ﻣﯽرﻓﺗﻧد و…«
ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮫ ﮔل ﺑﮫ ِ
ﻓرﺷﺗﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» :اوج ﺷﮑﻧﺟﮫھﺎ ﺑرای ﻣن زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ

ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺧتﮔﯾریھﺎ و ﺳرﮐوﺑﯽ ﮐﮫ ،ﺑﮫ ﺧﺎطر
زﻧﺎن اﺑﺗدا در
ِ
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻗﺑل از دﺳﺗﮕﯾری ،ﺑر آﻧﮭﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷد ،از ﻣوﺿ ِﻊ ﺿﻌف

ﺗﻣﺎﺷﺎی اﻋدام ﻣﯽﺑردﻧد ،ﺑرﺧﯽ دﺧﺗران ﺟواﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺗﻣﺎﺷﺎی

ﺟو ﺑدی ﺣﺎﮐم ﺑود ،اﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ روﺣﯾﺎت ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد
ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐردﻧد و ِ

ﻣراﺳم اﻋدام اﻧﻘﻼﺑﯾون از ﺗرس ﺗﺎ ﺻﺑﺢ ﺟﯾﻎ ﻣﯽزدﻧد«.

ب ﻏذا و ...در آﻣد«
و اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ
ﺷﮑل ﻣﻘﺎوﻣت و اﻋﺗﺻﺎ ِ
ِ

زﻧﺎن زﻧداﻧﯽ ﮐﻼسھﺎی آﻣوزش
ﻋﻼوه ﺑر ھﻣﮫی اﯾن ﺷﮑﻧﺟﮫھﺎ ﺑرای
ِ
ﮐﺗﺎبھﺎی ﻣذھﺑﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽﮔذاﺷﺗﻧد و آنھﺎ را ﻣﺟﺑور ﻣﯽﮐردﻧد در

زﻧﺎن زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺧﺑﺎر را از روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوی
ﺑﺳﯾﺎری از
ِ
از ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد؛ و در اﺧﺗﯾﺎر دﯾﮕر زﻧﺎن زﻧداﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽ

ﺟﺷنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد در ﻣراﺳم دﻋﺎ ﺷرﮐت

ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑرﺧورد
ت ﻣﺎ،
اﻧواع ﻣﺑﺎرزا ِ
دادﻧد .ﻓرﺷﺗﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» :ﯾﮑﯽ از
ِ
ِ

ی
ﮐﻧﻧد .ﺗوابھﺎ را ﻣﯽآوردﻧد ﺗﺎ ﺑرای آنھﺎ از اﻗرارﺷﺎن ﺑﮫ ارﺗﺑﺎطھﺎ ِ
ﺟﻧﺳﯽ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮐﻧﻧد ،و ﺗﻣﺎم ﺳﻌﯽﺷﺎن اﯾن ﺑود ﮐﮫ از اﯾن ﻧظر آنھﺎ
ِ

ﺑﯾن زﻧﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ آﻧﺎن
ﺑﺎ ﺗواﺑﯾن و
رﻓﺗﺎر آنھﺎ و اﯾﺟﺎ ِد اﺗﺣﺎد ِ
ِ

را ﻗﺑل از ﺑﮫ دار آوﯾﺧﺗن ﺻﯾﻐﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﻌد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺟﺎوز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
ﺗﺎ ﮐﮫ اﯾن دﺧﺗران ﺑﻌد از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺑﺎﮐره ﻧﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻧروﻧد.

ﻣوﺿﻊﮔﯾری داﺷﺗﻧد«.

ﺻﻔﺣﮫ ١٦

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥
ﮐرده ﺑودﻧد ،و ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻣن ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺎورﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر ﭼﯾزی

ی آنھﺎ ﺑﻌد از ﺣدود  ۵ﺳﺎل ﺣﺑس از زﻧدان ﺧﺎرج ﺷدﻧد .در آن
ھر دو ِ
ی آنھﺎ
ت
ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎﺛﯾرا ِ
ﺟو ﺧﺎﻧواده ِ
ھﻧﮕﺎم ﻓﺿﺎ ِ
ﻣﻧﻔﯽ زﯾﺎدی ﺑر ِ
ِ

ﺗﮑرار ﻧﺷود .ﻣن ﺧﺑردار ﺷده ﺑودم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑل از ﻣن آزاد ﺷده

دادن
ت از دﺳت
ﺗﺣﻣﯾل ﮐرده ﺑود .ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﺑﮫ
دﻟﯾل ﺗرس و وﺣﺷ ِ
ِ
ِ
ی ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ،ﺑﺎ آنھﺎ ﺑرﺧوردی ﺳﺧتﮔﯾراﻧﮫ داﺷﺗﻧد.
دوﺑﺎره ِ

دﭼﺎر ﺑﺣرانھﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺷدهاﻧد و ھﻣﮫی آرﻣﺎنھﺎﯾﺷﺎن
ﺑودﻧد
ِ
را از دﺳت رﻓﺗﮫ دﯾدهاﻧد ،و ﻓﺷﺎر ﺧﺎﻧواده و ﺟﺎﻣﻌﮫ آنھﺎ را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ

ی ﻣﺎدر و دﺧﺗر،
ﺑدون در ﻧظر
ھﻣﺳر ﺑﻧﻔﺷﮫ
ی
ﮔرﻓﺗن ﺧواﺳﺗﮫ ِ
ﺧﺎﻧواده ِ
ِ
ِ
ِ
ﺧواھﺎن ﻧﮕﮭداری از ﻧوهﺷﺎن ﺷدﻧد .آنھﺎ ﺳﮫ ﻓرزﻧ ِد ﺧود را در آن
ِ

ﺳرﺧورده و ﻣﺎﯾوس ﮐرده ﺑود .دوﺳﺗﺎنام ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧور ِد

ی ھﻣدﻟﯽ ﺑﺎ آنھﺎ،
اﻋدام ھﺎ از دﺳت داده ﺑودﻧد و ﺑﻧﻔﺷﮫ ،از رو ِ
ی ھﻣﺳرش
ﻣﺣروﻣﯾت دوریدﺧﺗرش را ﭘذﯾرﻓت ،و او را ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ِ
ﺳﭘرد .ﺑﮫ ﻓرﺷﺗﮫ و ﺑﻧﻔﺷﮫ ﮔﻔﺗﮫﺑودﻧد ﮐﮫ آزادﯾﺷﺎن ﻣوﻗت اﺳت و ﻣﻣﮑن
ﺣق ﺧروج از ﺷﮭر را ﻧدارﻧد .آنھﺎ
اﺳت ﻣﺟددا ﺑﮫ زﻧدان ﺑرﮔردﻧد و ِ
ھر ھﻔﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد .ھم رژﯾم ،و ھم اطراﻓﯾﺎن

ﻋﻣل زﺷﺗﯽ ﺷدهاﯾم و در
ب
ھﻣﺳﺎﯾﮫھﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺟوری ﺑود ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﻣرﺗﮑ ِ
ِ
ﺳر ﻣﺎ آوردهاﻧد؛ اﻣﺎ ﻣن اﯾن
زﻧدان ھم ،ھرﺑﻼﯾﯽ ﺧواﺳﺗﮫاﻧد ﺑر ِ
ﻣوﺿوع را ﺧودم اﺣﺳﺎس ﻧﮑردم .ﺑﺎ ﻣن ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب و ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ
ت ﻣردﻣﯽ ﺑراﯾم
ی ﻣﺑﺎرزا ِ
ی ﻣرﻋوبﺷده ِ
رﻓﺗﺎر ﻣﯽﺷد .اﻣﺎ ﻓﺿﺎ ِ
آزاردھﻧده ﺑود .ﭼرا ﮐﮫ ھﻧوز اﻧﮕﯾزه داﺷﺗم؛ ﭼرا ﮐﮫ ﺣس اﻧﺗﻘﺎمام از
ﻣﻐز اﺳﺗﺧواﻧم
اﯾن رژﯾم دوﭼﻧدان ﺷده ﺑود ،و ظﻠم و ﺟﻧﺎﯾت آنھﺎ را ﺗﺎ ِ
ﺣس ﮐرده ﺑودم .ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ﭘﯾش ﻣﯽآﻣد ﮐﺳﯽ ،آن ھم ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ،از ﻣن

اﻋﻼم
ت آنھﺎ را زﯾر ﻧظر داﺷﺗﻧد .ھﻣﯾﺷﮫ ﻣوﻗﻊ اﻣﺿﺎ و
رﻓﺗﺎر و ﺣرﮐﺎ ِ
ِ
ت ﺗﺎھلﺷﺎن ﺳوالھﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘرﺳﯾدﻧد.
ﺣﺿور ،از آنھﺎ در ﻣور ِد وﺿﻌﯾ ِ

ﺑﭘرﺳد ﮐﮫ در زﻧدان ﭼﮫ ﺑر ﺗو ﮔذﺷت .ﻣردم اﺳﯾرﺧﻔﻘﺎن ﺷده ﺑودﻧد ،و

ازدواج آنھﺎ اﺻرار و ﭘﺎﻓﺷﺎری داﺷﺗﻧد.
ﻣوﺿوع
ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﻧﯾز ﺑر
ِ
ِ

اﯾن ﻣﺑﺎرزهی ﺑﯾﺷﺗری را ﻣﯽطﻠﺑﯾد .اوﻟﯾن ﮐﺎری ﮐﮫ ﮐردم ﺷﮭرم را

ﺑﻧﻔﺷﮫ ﻣﯽﮔوﯾد:

ﻋوض ﮐردم و ﺑﮫ ﺗﮭران رﻓﺗم و در آنﺟﺎ ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردم .ﭘس از

وﺳﺎﯾل ﺧﺎﻧﮫام را دوﻟت ﺿﺑط ﮐرده ﺑود و ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدم را
ﺗﻣﺎم
ِ
» ِ
ﭘﯾش ﭘدر
ھم از دﺳت داده ﺑودم .ﺧودم ﻣﺎﻧده ﺑودم و
ِ
ﻟﺑﺎس ﺗنام .رﻓﺗم ِ

ﻣدﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻣزدم ﮐﮫ از زﻧدان آزاد ﺷده ﺑود ازدواج ﮐردم و دارای دو
دﺧﺗر ﺷدﯾم .ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﻌﯽ ﮐردم ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ارﺗﺑﺎط ﺧودم را ﺑﺎ آنﭼﮫ ﮐﮫ

و ﻣﺎدرم زﻧدﮔﯽ ﮐردم .اﻣﺎ از ﺧﺎﻧوادهام ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ اطراﻓﯾﺎنام ،ھﻣﮫ

ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده ﺑودم ﺣﻔظ ﮐﻧم و ﮐردم .ﺑﮫ ھﻣراه ھﻣﺳرم و ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن

ﺟوان ﺑﯾوه ﻧﮕﺎه
زن
ِ
ﭼﮭﺎرﭼﺷﻣﯽ ﻣراﻗبام ﺑودﻧد .ﺑﮫ ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ِ
ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ ھر ﻟﺣظﮫ ﻣﻣﮑن ﺑود ﺧطﺎﯾﯽ ﮐﻧد و ﻣﺷﮑﻠﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﺎورد.

ھمﺧطﻣﺎن ﺑرای ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﺟواﻧﺎن ،ﮔروهھﺎی ﮐوھﻧوردی و ﮔﻠﮕﺷتھﺎﯾﯽ

ﺳر ﮐﺎر رﻓﺗم و ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣﺟﺑور ﺑودم ﺑﮕوﯾم ﺷوھر دارم ،اﻣﺎ
ﭼﻧد ﺟﺎ ِ
ی ھر ﻧوع
ی ﻣن ﺑﺎﺧﺑر ﻣﯽﺷد ،ﺑﮫ ﺧود اﺟﺎزه ِ
ھر ﮐس ﮐﮫ از ﮔذﺷﺗﮫ ِ
زﻣﯾن
ی ﺷوھرم ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ زﯾر
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی را ﻣﯽداد .از ﺧﺎﻧواده ِ
ِ
ﺧﺎﻧﮫﺷﺎن را ﺑﮫ ﻣن ﺑدھﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓرزﻧدم آنﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧم ،اﻣﺎ ﻗﺑول
ی اﻣﯾدھﺎﯾم را از دﺳت داده ﺑودم و از ھﻣﮫ ﺟﺎ راﻧده
ﻧﮑردﻧد .ﻣن ھﻣﮫ ِ
ﺷده ﺑودم .ﺳﻌﯽ ﮐردم ﺑﺎ ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣن ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ﺑود ﻣﺑﺎرزه
ی ﺧواﺳﺗﮕﺎری از ﻣن را ﺑﮫ ﺧودش ﻣﯽداد ،ﺣﺗﺎ
ﮐﻧم .ھر ﮐﺳﯽ اﺟﺎزه ِ
ی ﺗﺣﻘﯾرھﺎ را ﺗﺣﻣل ﮐردم ﺗﺎ
ﻣردی ﮐﮫ ھﻣﺳرش ﺑﺎردار ﻧﻣﯽﺷد .ھﻣﮫ ِ
ﺟﻣﻊ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧودم را ﭘﯾدا ﮐﻧم .ﺣﺎﻻ دﯾﮕر
ﺗواﻧﺳﺗم ﻣﺳﺗﻘل ﺷوم ،و
ِ
ت ﭼپ ﮔراﯾش ﭘﯾدا
ﻋﻘﺎﯾدم ﻋوض ﺷده ﺑود؛ دﯾدﮔﺎ ِه ﺳﯾﺎﺳﯽام ﺑﮫ ﺳﻣ ِ
ی زﻧدان داﺷت و
ﮐرده ﺑود .ﺑﺎ ﻣردی آﺷﻧﺎ ﺷدم ﮐﮫ او ھم ﺳﺎﺑﻘﮫ ِ
ی ﺳﯾﺎﺳﯽﻣﺎن ﺑﺎ ھم ھمﺳو ﺑود .ﻣﺎ ازدواج ﮐردﯾم و دارای دو
ﮔراﯾشھﺎ ِ

ﺗﺷﮑﯾل دادﯾم ﮐﮫ در آنﺟﺎ ﺑﮫ ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل آنھﺎ و
ﺗﺟرﺑﯾﺎت و ﺗﻔﮑرات ﺧودﻣﺎن ﻣﯽﭘرداﺧﺗﯾم .و ﺳﺎﻟﮕرد روزھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ٨
ﻣﺎرس را ﮔراﻣﯽ ﻣﯽداﺷﺗﯾم .ﻣن ﺑﺎ ﻣﺎدران ﭘﺎرک ﻻﻟﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار
ﮐردم .ھر ﻟﺣظﮫ ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل زﻧﺎن،
ﺳﻌﯽ داﺷﺗم ﺧودم را ﺑﮫ اھدافام ﻧزدﯾﮑﺗر ﮐﻧم .ﺑﺎ ﮔروهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺗﻔﮑرات رادﯾﮑﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺗﻧد ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐردم .ﻣن از ﻧظر
ﺧطﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  ٨ﻣﺎرس را ﻗﺑول داﺷﺗم و ﺧودم را ھﻣﯾﺷﮫ از
آنھﺎ ﻣﯽداﻧﺳﺗم و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗم در اﯾران ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه اداﻣﮫ دادم و
اﻻن ھم ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ھﺳﺗم دﺳت از ﻣﺑﺎرزه ﺑرﻧداﺷﺗﮫام و ﺑﺎ اﻣﯾد
رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽدھم…«
و ﺗوان ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزهی ﺧودم ﺑرای
ِ
ﻣن ﺑﮫ ﺧودم ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ،و ﺑﮫ آنھﺎ و ﺑﮫ آنﭼﮫ ﮐﮫ در آن ﺳن ﺑر آنھﺎ
ﮔذﺷت .آنھﺎ و اﻣﺛﺎل آنھﺎ ﺑرای ﻣن ﺑزرگ ھﺳﺗﻧد .آنﭼﮫ را ﺑر آنھﺎ

دﺧﺗر ﺷدﯾم ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐداماز ﻣﺎ ھﯾﭻ ﮔﺎه ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم آنﭼﮫ را ﺑر ﻣﺎ در

ی آنھﺎ ﭘﯾوﻧد
ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺣﺗﺎ در ﮐﺎﺑوسھﺎﯾم ﻧﯾز ﻧدﯾده ﺑودم .ﻣن ﺑﺎ ﮔذﺷﺗﮫ ِ
ﺧوردم ،ﭘﺎی ﺻﺣﺑتھﺎیﺷﺎن ﻧﺷﺳﺗم ،ﺑﺎ آنھﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺷدم ،درد ﮐﺷﯾدم

ی اﻋداﻣﯽ و ﺑﺎ
ی ﺑﭼﮫھﺎ ِ
زﻧدان ﮔذﺷﺗﮫ ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾم .ﺑﺎ ﺧﺎﻧوادهھﺎ ِ
دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در زﻧدان ﺑﺎ آنھﺎ آﺷﻧﺎ ﺑودﯾم راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐردﯾم .ﺑﻌد از

ی
ی زن را در ﻣﻌﻧﺎ ِ
و ﺣﺗﺎ ﮔﺎھﯽ از زن ﺑودنام ﺗرﺳﯾدم .ﻧﺎﮔزﯾر واژه ِ
دﯾﮕری ﯾﺎﻓﺗم .ﻧﮫ ﻣﺎدر ﺧوب ،ﻧﮫ دﺧﺗر ﺧوب ،ﻧﮫ ھﻣﺳر ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ،ﻧﮫ

ﺳﺎلھﺎ ﺗواﻧﺳﺗم ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺧودم را ﺑر ﻣﺳﺎﺋل زﻧﺎن ﻣﺗﻣرﮐز ﮐﻧم و ﺑﺎ

ی دﯾﮕر ﺑﮫ آنﭼﮫ ﮐﮫ از»زن«
ﻣﻌﺷوﻗﮫ ی ﺧوب ،ﻧﮫ… و ھزاران ﻧﮫ ِ
در ذھنﻣﺎن ﭘروراﻧدهاﻧد.

ﺷوم .ﻣن ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزهام در اﯾران اداﻣﮫ دادم«.....

ﻧﮫ ﺑﮫ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﮫ دﯾﺪﯾﻢ ،ﻧﮫ ﺑﮫ دﯾ ِﻦ ﻣﻮروﺛﯽ ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ و
ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﻘﺮ ،ﻧﮫ ﺑﮫ
ﻓﺤﺸﺎ ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺠﺎب ،ﻧﮫ ﺑﮫ اﻋﺪام ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺼﺎص ،ﻧﮫ ﺑﮫ
ﺳﻨﮕﺴﺎر ،ﻧﮫ… ﻧﮫ !!! ■

ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎطھﺎﯾﻣﺎن ﺗواﻧﺳﺗم ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس وﺻل
ﻓرﺷﺗﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» :وﻗﺗﯽ آزاد ﺷدم ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫﻣﺎن ھﺟوم
آورده ﺑودﻧد و ﺧواھرھﺎ و ﺑرادرھﺎﯾم از ﺧﺎﻧﮫ ﻓراری ﺷده ﺑودﻧد .ﭘدر و
ﻓﺷﺎر زﯾﺎدی را ﺗﺣﻣل
ﻣﺎدرم در طول ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن در زﻧدان ﺑودم
ِ

ﺻﻔﺣﮫ ١٧

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥

ﺳوزاﻧدن زﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺎﺣره و

ﻧﻘﺶ ﻣﺬهﺐ و اﻧﻘﻼﺑﺎت

ﺟﺎدوﮔر ،ﺷﮑﻧﺟﮫ ،دادﮔﺎه ھﺎی
ﺗﻔﺗﯾش ﻋﻘﺎﯾد و ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر از
اﺷﮑﺎل ﺳرﮐوب ﺗوﺳط ﮐﻠﯾﺳﺎ در
ﻗرون وﺳطﯽ ،ﺗﺻوﯾری اﺳت ﮐﮫ
از دوران ﻗﺑل از روﺷﻧﮕری و ﭘس

ﺑﻮرژوازی

از آن در ﺻﻔﺣﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺟﺎی
ﻣﺎﻧده اﺳت .اﻣﺗداد و ﺗداوم اﯾن
روﻧد را در ھﻣﮫ ﻋرﺻﮫ ھﺎ ﺑﮫ
ﺧﺻوص در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻓرو دﺳت
ﻧﮕﺎه داﺷﺗن زﻧﺎن ،ﺣﺗﯽ اﻣروزه ﺑﺎ

در ﺗﺪاوم ﺳﺘﻢ ﺑﺮ زن!

رﻧﮓ و ﻟﻌﺎﺑﯽ "ﻣﺗﻣدﻧﺎﻧﮫ" در
ﺟواﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف و در ﺳطوح و
اﺷﮑﺎل ﻣﺗﻔﺎوت ﺷﺎھدﯾم .ﻣذاھب
ﮔوﻧﺎﮔون ھﻣواره در ﺿدﯾت ﺑﺎ
ﺑراﺑری و آزادی زﻧﺎن و در ﺧدﻣت

اﺧﮕر ﻓرزاﻧﮫ

ﺑﮫ ﺗﺣﮑﯾم و ﺗﺛﺑﯾت ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن

ﻣﯽﺷدﻧد.ھﯾﭘﺎﺗﯽ ﭘﯾرو اﻓﻼطون ﺑود و ﺑﮫ

ﺑﮫ ﺷﮑل ﻓﯾزﯾﮑﯽ از ﺳر راه ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷد و

ﺗﻔﺳﯾر آﺛﺎر ارﺳطو ﻣﯽﭘرداﺧت .او ﻋﻘﺎﯾد

ﺑﻌدھﺎ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻋﻣل از او ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ

ﻧواﻓﻼطوﻧﯾﺎن را ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽﮐرد .در ﯾﮑﯽ از

در ﺿدﯾت ﺑﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻧﺳﺎزد واﯾده ھﺎﯾش

ﻧوﺷﺗﮫھﺎﯾش آﻣده ":اﻓﺳﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ

ﺗﮑﺛﯾر ﻧﺷود ،ﺑﺎ اھدای ﻟﻘب ﻗدﯾﺳﮫ او را از

ﻋﻧوان اﻓﺳﺎﻧﮫ و اﺳطورهھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان

ﻧزدﯾﮑﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﻧد.

اﺳطوره آﻣوﺧﺗﮫ ﺷوﻧد .آﻣوزش ﻣوھوﻣﺎت

ﻗرﻧﮭﺎ ﺑﻌد ،ﭘس از ﺳﺎل  ١٥٠٠ﺟﻧون ﺿد

ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﻘﺎﯾق ﭼﯾز وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ اﺳت".

ﺟﺎدوﮔری ﯾﮏ ﭘدﯾده ﻋﻣوﻣﯽ و ھﻣﮫ ﮔﯾر

ﺗﺣﻣل زﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾت و اﻓﮑﺎر

ﺷد .اﮔرﭼﮫ ﮔﺎھﯽ ﻣردان ھم ﺑﮫ ﺟﺎدوﮔری

روﺷﻧﮕراﻧﮫ ،ﺑرای ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺑود.

ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﺷدﻧد وﻟﯽ اوﻟﯾن ھدف ﺣﻣﻠﮫ و

ﻗﺗل ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ در ﻗرون وﺳطﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾن

ھﯾﭘﺎﺗﯽ ﺗوﺳط »ﺳﯾرﯾل« اﺳﻘف ﺷﮭر

اوﻟﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن آن زﻧﺎن ﺑودﻧد .در اﺻل

ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﺳت.ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ ) (٣٧٠-٤١٥زﻧﯽ

اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺟﺎدوﮔری و ﺗوطﺋﮫ ﻋﻠﯾﮫ

اﯾن اﺗﮭﺎم ھوﻟﻧﺎک ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺗﮭم ﻣرﮔﯽ

ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺧﺳﺗﯾن زن

ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺷد .در ﯾﮑﯽ از روزھﺎی ﻣﺎه

ﻓﺟﯾﻊ را ﺑدﻧﺑﺎل داﺷت ،اھرم ﻗدرﺗﻣﻧدی ﺑود

ﺑرﺟﺳﺗ ٔﮫ رﯾﺎﺿﯽدان ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود .او
اﺳﺗﺎد ﻓﻠﺳﻔﮫ در ﺷﮭر اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ﺑود و در

ﻣﺎرس ﺳﺎل  ۴١۵ﻣﯾﻼدی ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ

ﮐﮫ ﺑرای ﺧﺎﻣوش ﺳﺎﺧﺗن ھر ﮔوﻧﮫ روﺣﯾﮫ

ھﯾﭘﺎﺗﯽ از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺷت

ﻣﺧﺎﻟﻔت و ﺷورﺷﮕری در زﻧﺎن ﻣورد

ﻋﻠم ﻧﺟوم ﺗﺑﺣر داﺷت .وی در دوران

ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺳﮑ ٔﮫ وی ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد و او را ﺑﮫ
طرز وﺣﺷﯾﺎﻧﮫای ﮐﺷﺗﻧد و ﺳﭘس ﺟﺳدش

ﺑﮭره ﺑرداری ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓت .از ﻧﻣوﻧﮫ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓراﻧﺳﮫ ﺑرﺟﺳﺗﮫ اﺳت،

زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐرد .او ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗﺳﻠط ﮐﺎﻣل ﺑﮫ

را ﺳوزاﻧدﻧد .ﻧﻔوذ و ﻗدرت ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﺎﻧﻊ

ﺑرﺧوردی اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﮫ ژاﻧدارک

ﻋﻠوم زﻣﺎن ﺧود و ﻧطق ﺑﯽﻧظﯾرش ﻣﻌﻠم

ﭘﯾﮕرد و ﻣﺟﺎزات ﻗﺎﺗﻼن ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ ﺷد .ﭘس

داﺷت.

ﻣﺣﺑوﺑﯽ ﺑود .اﻓراد ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی

از ﭼﻧدی وی ﺗوﺳط ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗدﯾﺳﮫ

ژاﻧدارک ) ،(١٤١٢-١٤٣١دﺧﺗر ﺟوان

ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای ﺷرﮐت در ﮐﻼسھﺎی او ﺑﮫ

ﻣﻌرﻓﯽ ﺷد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﺑﺗدا او ﺑﮫ

روﺳﺗﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای دﻓﺎع از وطﻧش ﻟﺑﺎس

اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ﻣﯽآﻣدﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم

ﻋﻧوان زﻧﯽ ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻣل

ﺳرﺑﺎزی ﭘوﺷﯾده ﺑود ،ﺑﮫ ﺳرداری

ﺟﻣﻊ

ھﻧﺟﺎر ﺷﮑﻧﯽ و ﺗﺿﻌﯾف ﻗدرت ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑود

ﻧﯾروھﺎی ﻓراﻧﺳوی ﺑرای آزادﺳﺎزی

ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﯾﺷﻣﺎری در
ﺳراﺳر ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﺳرﮐﺷﯽ ھﺎﯾﺷﺎن ،ﺑﺧﺎطر ﺿدﯾت ﺑﺎ
ﻣذھب و ﺗﻼش ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﻧد
درﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻘش ﺑﮕﯾرﻧد ،ﺑﮫ ﻗﺗل
رﺳﯾدﻧد.

ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑود

ﺣﮑوﻣت روم ﺑر ﻣﺻر در اﺳﮑﻧدرﯾﮫ

ﺑرای

ﺷﻧﯾدن

ﺳﺧﻧﺎن

او

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥

ﺻﻔﺣﮫ ١٨
اورﻟﺋﺎن رﺳﯾد و اﯾن ﺷﮭر را آزاد ﺳﺎﺧت.

زﻧﺎن ﯾﮭودی ﮐﮫ راﺿﯽ اﻧد ﺑﮫ رﺿﺎی

در اﻧﻘﻼب ﻓراﻧﺳﮫ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑورژوازی

ﺳﭘس در ﺗﻼش ﺑرای آزادﺳﺎزی ﭘﺎرﯾس

ﺧدا ،ﺧدا را ﺷﮑرﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﻧﺎن را

ﻧﻘش ﻣﺗرﻗﯽ داﺷت و ﺑرای ﺑر ﭘﺎﯾﯽ ﻧظم

زﺧﻣﯽ ﺷد .ژاﻧدارک ،ﻗﮭرﻣﺎن آزادﯾﺧواه

ﻣطﺎﺑق ﻣﯾل ﺧود آﻓرﯾده اﺳت.

ﻣدرن و ﻧﺎﺑودی ﻧظﺎم ﭘوﺳﯾده ﻓﺋوداﻟﯽ ﻣﯽ

ﻓراﻧﺳﮫ ﮐﮫ ﺑر اﺛر ﺧﯾﺎﻧت ﻓراﻧﺳوﯾﮭﺎی

در ﺑﯾن ﻣﺗﻔﮑران دوران روﺷﻧﮕری ھم،

ﺟﻧﮕﯾد ،در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﻠﯾﺳﺎ و ﮐﺷﯾﺷﺎن ﻗد ﻋﻠم

طرﻓدار اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در

ﻧظرﯾﮫ دون ﺷﻣردن زﻧﺎن ﻏﺎﻟب ﺑود .ﺣﺗﯽ

ﮐرد .اﺧﺗﯾﺎرات ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﻣﺣدود و آﻧﺎن را

ﻟوﮐزاﻣﺑورگ ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﺗﺳﻠﯾم

ژان ژاک روﺳو ﻣﺗﻔﮑر ﻧﺎﻣدار ﺳوﺋﯾﺳﯽ

از ﺣﻘوق دوﻟﺗﯽ ﻣﺣروم ﮐرد .ﮐﺷﺷﯾﺷﺎن

ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑرای ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷد .او ﺑﮫ ﺟرم

) (١٧٧٨-١٧٢١ھم زﻧﺎن را ﻓﺎﻗد وﯾژﮔﯽ

ﺑﺳﯾﺎری از ﮐردار ﺧود ﻧداﻣت ﮔﻔﺗﻧد و در

ﺟﺎدوﮔری و ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس ﻣرداﻧﮫ ﻣﺣﮑوم

ھﺎی ﺷﮭروﻧدی ﻣﯾداﻧﺳت .روﺳو ﮐﮫ ﻧﻘش

ﻣﻘﺎﺑل اﻣواج ﺗوﻓﻧده اﻧﻘﻼب ﺳر ﻓرود

ﺑﮫ اﻋدام ﺷد و د ر ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑدون ﺳﻘف

ﻓﮑری او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از راه ﮔﺷﺎﯾﺎن

آوردﻧد؛ وﻟﯽ در اداﻣﮫ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑورژوازی

در ﺑراﺑرﭼﺷم ﻣردم آﺗش زده ﺷد.

آرﻣﺎنھﺎی اﻧﻘﻼب ﮐﺑﯾر ﻓراﻧﺳﮫ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل

ﻗدرت را ﮔرﻓت و ﻧﯾﺎز داﺷت ﺧود را در

ژاﻧدارک ھﻧﮕﺎم ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾده ﺷدن١٩ ،

اﻧﮑﺎر اﺳت و از ﻧﺧﺳﺗﯾن روﺷﻧﮕراﻧﯽ

ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺧش رادﯾﮑﺎل ﺟﻧﺑش ﮐﮫ ﺧواھﺎن

ﺳﺎﻟﮫ ﺑود ٢٥ .ﺳﺎل ﭘس از ﻣرگ ژاﻧدارک

اﺳت ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم ﺣﻘوق ﺑﺷر را اﮔر ﭼﮫ ﺑﮫ

ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﯽ ﺗری ﺑودﻧد ،ﺗﻘوﯾت و

در ﺳﺎل  ،١٤٥٦اﺳﻘﻔﮭﺎی ﻓراﻧﺳﮫ از وی

طور ﻣﺣدود ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓت ،ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ

ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧد ،ﺑﮫ دﻟﺟوﯾﯽ از ﮐﻠﯾﺳﺎ و ﺑر

اﻋﺎده ﺣﯾﺛﯾت ﮐردﻧد .اﻣّﺎ ﺑﻌدا ﻋﻧوان

ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻘل ،ﻧﯾرو و ﺧود

ﻗراری ﻣﺟدد ﺣﻘوق دوﻟﺗﯽ ﺑرای ﮐﺷﯾﺷﺎن

ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ﻓراﻧﺳﮫ را ﺑﮫ دﺳت آورد و ﭘﺎپ

ﻣﺧﺗﺎری ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﯽ طﺑﯾﻌﺗﺎ ﻣرداﻧﮫ اﻧد.

ﭘرداﺧت.

در ﺳﺎل  ١٩٢٠ﺑﮫ او ﻋﻧوان ﻗدﯾﺳﮫ داد.

ﺷواھدی ﻣﺛل آﻧﭼﮫ در ﻣﺛﺎﻟﮭﺎی ﻓوق آﻣد،

زﻧﺎن ﺑﺎ وﺟود ﺷرﮐت ﻓﻌﺎل در اﻧﻘﻼب

ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ آن را ﻗرﻧﮭﺎ

ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻧﮕﺎه ﻏﺎﻟب ﺑﮫ زن در ﺟواﻣﻊ ﻣﺎﻗﺑل

ﻓراﻧﺳﮫ ،ﺳﮭﻣﯽ زﯾﺎدی از آن ﻧﺑردﻧد و در

ﭘﯾش در ﻣورد ھﯾﭘﺎﺗﯾﺎ اﻧﺟﺎم داده ﺑود،

ﺳرﻣﺎﯾﮫ دارﯾﺳت .ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﮔردﺑﺎد ﻋظﯾم

ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﻘوق ﭘﺎﯾﮫ ای ﺧود دﺳت

ﺗﻼش ﮐرد ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﻟﮑﮫ ھﺎی ﻧﻧﮓ را

و ﺗوﻓﻧده ای ﮐﮫ در ﻗرن ھﺟدھم دراروﭘﺎ

ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد .در ﮐﺷﺎﮐﺷﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘس از

از داﻣﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﺷوﯾد و اذھﺎن را از اﯾن

وزﯾدن ﮔرﻓت و ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -

ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق

ﺟﻧﺎﯾﺎت ﭘﺎک ﮐﻧد.

اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ را طﯽ ﭼﻧد

ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑراﺑر ﺑودﻧد ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﺳرﮐوب

ﻣذھب ھﻣواره وﯾژﮔﯽ ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ زﻧﺎن

دھﮫ دﮔرﮔون ﺳﺎﺧت ،ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در ﺗوﻟﯾد

ﺷدﻧد .ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرﺟﺳﺗﮫ آن »اﻟﻣپ دو ﮔوژ«

را وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﺎﺑراﺑری ﺣﻘوﻗﯽ

و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾز ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد .اﯾﻧﮑﮫ اﯾن

اﺳت .او در ﺳﺎل  ،١٧٩١اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺣﻘوق

و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﻗرار داده اﺳت .ﻣﺎرﺗﯾن

ﺗﻐﯾﯾرات ﭼﮕوﻧﮫ آﻏﺎز ﺷد ،ﺑﮫ ﮐدام اھداف

زﻧﺎن را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر

ﻟوﺗر ) (١٤٨٣ – ١٥٤٦ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرآﻣد

ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐرد و ﺗﺎ ﮐﺟﺎ ﻣﯾﺗواﻧﺳت در

ﻣردان ،ﻣﻧﺗﺷر ﻛرد ﻛﮫ در آن ازﺣﻘوق

اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑر اﯾن

رﺷد آﮔﺎھﯽ زﻧﺎن و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﻘوق

ﺑراﺑر زن و ﻣرد در ﺣوزه ﻗﺎﻧون ،دوﻟت و

اﻋﺗﻘﺎد ﺑود ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد.

ﺑراﺑر ﺧدﻣت ﮐﻧد و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑرای آن

آﻣوزش ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺷده ﺑود .او در ﺳﺎل

آﻓرﯾﻧش زﻧﺎن ﺑر اﯾن دﻻﻟت دارد .آﻧﮭﺎ ﻟﮕن

ﺑﺎﺷد ،ﻣﺑﺎﺣث ﻣﮭم ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑوده و

١٧٩٣ﺑﮫ ﮔﯾوﺗﯾن ﺳﭘرده ﺷد.

ھﺎی ﭘﮭن دارﻧد ﺗﺎ ﺑر روی آن ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد و

ھﺳت.

اﻧﻘﻼب ﻓراﻧﺳﮫ ﺿرﺑﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای ﺑر

ﺧﺎﻧﮫ داری ﮐﻧﻧد ،ﺑﭼﮫ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﺑﯾﺎورﻧد و

در اﻏﻠب روﯾدادھﺎی ﻣﮭم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﺎی

ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﺋوداﻟﯽ وارد ﺳﺎﺧت ،اﻣﺎ

ﺑزرگ ﮐﻧﻧد.

ﭘﺎ و ﻧﻘش ﻣذھب ﻣﺷﮭود اﺳت  .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ

ﺗﺣوﻻت ﺑورژوا  -دﻣﮑراﺗﯾﮏ در راﺑطﮫ

از طرف دﯾﮕر ،ﻧﮕﺎه ﺑﮫ زن ﺑﮫ ﻋﻧوان

ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣذھب ﺑر ﺟﻣود و اﯾﺳﺗﺎﯾﯽ اﺳﺗوار

ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻧد ﭘﯾش رﻓت .ﺑﮫ ھﻣﯾن

ﺟﻧس دوم ،اﯾده ای اﺳت ﮐﮫ ﻣذھب ﺗﻼش

اﺳت ،ھﻣواره ﻧﻘش ﺳد و ﻣﺎﻧﻊ را در

دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم زﻧﺎن در ﻓراﻧﺳﮫ ﺗﺎ

ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻗواﻧﯾن و آﯾﯾن ھﺎﯾش ،در

ﺑراﺑر ﺗﻐﯾﯾرات و ﭘﯾﺷروی ھﺎ اﯾﻔﺎ ﻧﻣوده

ﺳﺎل ھﺎی ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺣﺗﺎ از

ﺑﯾن ﺧود زﻧﺎن ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻣر ﻣﺳﻠم

اﺳت .ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻧظم ﮐﮭن ﺑرای ﺑﻘﺎی ﺧود و

ﺣق رای ﻣﺣروم ﺑودﻧد .ﺑﺎ وﺟود رﺷد

ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﻣردان ﯾﮭودی

ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻧﯾﺎدی و

ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﻓراﻧﺳﮫ و دﯾﮕر

در دﻋﺎی ﺻﺑﺣﮕﺎھﯽ ﺧود ،ﺧدا را ﺷﮑر

رادﯾﮑﺎل ،از اھرم ﻣذھب ﺑﺧوﺑﯽ اﺳﺗﻔﺎده

ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﮐﺷﯾده ﺷدن

ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ آﻧﺎن را زن ﻧﯾﺎﻓرﯾده اﺳت و

ﮐرده اﻧد.

ﺑﯾش از ﭘﯾش زﻧﺎن ﺑﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﻣﮭﻣﺗر

ﺻﻔﺣﮫ ١٩

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥
از آن ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر،

زﻧﺎﻧﮫ دﯾﮕر ﺑﺎ ﻗدرت ﺗﻣﺎم ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ

اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ ﻣﮑﻠف اﺳت از ﻣﻘﺎم

ﮐﻣﺎﮐﺎن ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣرد ﺑر زن ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ

ﮐردﻧد و در واﻗﻊ ،ﺣد اﻗل در اروﭘﺎ،

ﻣدﯾرﯾت ﺟﯾرﺗن ﮐﺎﻟﺞ ﮐﯾﻣﺑرﯾﺞ اﺳﺗﻌﻔﺎ ﺑدھد

داری و در ﺧدﻣت ﺑﮫ آن ﺣﻔظ ﺷد و از آن

ﻣﺳﺎﻋدﺗرﯾن ﻣﺣﯾط را ﺑرای رﺷد وﺷرﮐت

ﭼون ﭘدرش او را ﻓراﺧواﻧده ﺑود و او

زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻧون از آن ﭘﺎﺳداری ﺷده اﺳت.

زﻧﺎن ﭘﯾﺷرو در زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرده

ﻋﻘﯾده داﺷت ﻣﮑﻠف ﺑﮫ اطﺎﻋت از اوﺳت.

از اواﺧر ﻗرن ﻧوزدھم ،ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ

ﺑودﻧد.

ﺑﮭﺎی از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ و اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ در

ﺗﻐﯾﯾرات در ﺳﺎﺧﺗﺎر اﻗﺗﺻﺎدی در اروﭘﺎ و

ﺑرﺧﯽ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺷراﯾط رﺷد

ﺑراﺑر ﺳﻧﺗﮭﺎ ﺑﺎﻻ ﺑود و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺛل

اﻣرﯾﮑﺎ ،ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن ﺷروع ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر

ﮐردﻧد ﻣﺛل رزا ﻟوﮐزاﻣﺑورک و ﺑﺋﺎﺗرﯾس

روزا ﻟوﮐزاﻣﺑورگ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد

ﮐرد .ﺣﺿور زﻧﺎن در ﺣوزه ھﺎی

وب ،دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﻣﺣدود ﮐردن اھداﻓﺷﺎن

زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎرﺷﺎن اﺧﺗﺻﺎص دھﻧد

اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗوﻟﯾد ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از آن ﯾﮏ

ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺟﻧﺳﯾت ﺧود ﻧﻣﯽ دﯾدﻧد و

ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺑراﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﭼﮫ

اﺳﺗﺛﻧﺎ ﺑود ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﯾﺎز ﺻﻧﻌت ﺑﮫ

اﺷﺗﯾﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ در

ﺑﮭﺎﯾﯽ ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود.

ﻧﯾروی ﮐﺎر ارزاﻧﺗر در ﺳطﺢ وﺳﯾﻌﺗری

ﻣورد ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣطﻠﻘﺎ زﻧﺎﻧﮫ ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ

زﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻔوق ﺑورژوازی ﺑر ﻓﺋوداﻟﯾﺳم

از اﻗﺷﺎر وطﺑﻘﺎت ،ﻋﻣوﻣﯾت ﯾﺎﻓت.

دادﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از

و ﻧﯾﺎز ﺳﯾﺳﺗم ﺟدﯾد ﺗوﻟﯾد ،از ﭼﺎردﯾواری

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷﮑل و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺧﺎﻧواده ﻧﯾﺎز ﺑﮫ

آﻏﺎز ﭘﯾﺷﺗﺎزاﻧﯽ ﻣﺗﺷﮑل از زﻧﺎن آﮔﺎه و

ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷده و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را در

ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در ﺟﮭت ﺗﺳﮭﯾل اﯾن روﻧد داﺷت.

اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﮫ ﺳوی ﺧود ﺟﻠب ﮐرد وﻟﯽ

ﻋرﺻﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗوﻟﯾد آﻏﺎز ﮐردﻧد،

ﮐﻧﺗرل زاد و وﻟد ﯾﮑﯽ از ﻧﻣود ھﺎی آﺷﮑﺎر

اﺣزاب ﮐﺎرﮔری و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎ،

ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه ای ﭘﯾﮕﯾر و طوﻻﻧﯽ،

اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﺑود.

ﻋﻣوﻣﺎ ﻣرداﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑودﻧد .اﻣﺎ در

ھر روز ﺳد ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری را ﺷﮑﺳﺗﮫ و

طﯽ آﺧرﯾن دھﮫ ھﺎی ﻗرن ﻧوزدھم

دھﮫ  ١٩٣٠ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده ﺗر

داﻣﻧﮫ ﺣﺿور و دﺧﺎﻟﺗﮕری ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

اﺣزاب

زﻧﺎن در ﺗوﻟﯾد ،ﺗﻌداد زﻧﺎن ﻋﺿو اﺣزب

و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را ﮔﺳﺗرش دھﻧد .اﮔر

ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﮐل ﺑﺷرﯾت از

ﮐﺎرﮔری رﺷد ﭼﺷﻣﮕﯾری داﺷت .ﺑرای

ﺳﺗم واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﻣﺑﺎرزات

ﻧﻣوﻧﮫ  ٤٠درﺻد اﻋﺿﺎ ﺣزب ﮐﺎرﮔر

زﻧﺎن ،اﻣروز ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﻘوق ﺧود
ِ
دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ،ﻣدﯾون ﻣﺑﺎرزات ﭘﯽ ﮔﯾر

زﻧﺎن ﺑرای ﺣق رای ﺑﺧﺻوص در

اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،زن ﺑودﻧد.

وﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر زﻧﺎن ﭘﯾﺷرو در طول

آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭘدﯾده ﻣﮭﻣﯽ ﺗﺑدﯾل

ﺣﺿور زﻧﺎن در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره در ﻣﻘﺎﺑل

ﺷد .ﻓﻣﯾﻧﺳم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﯾروی ﺳﯾﺎﺳﯽ

ﺗﺧﺻﺻﯽ ھم ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯾﺳر ﻧﺷد .ﺑﺎ اﯾن

ﻗواﻧﯾن ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣذھب و ﺣﮑوﻣت

ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺷﮑل ﮔرﻓت .اﻟﺑﺗﮫ در

ﺣﺎل ﻧﻔوذ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ زﻧﺎن در ﺣرﻓﮫ ھﺎﯾﯽ

ﻣردﺳﺎﻻران ﺷورﯾدﻧد وﺑﮭﺎی ﮔزاﻓﯽ در

ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی

ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن در اﻧﺣﺻﺎر ﻣردان ﺑودﻧد،

اﯾن راه ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺑﺎ وﺟود ﺗﻣﺎم ﻣﺑﺎرزات

ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﻓﻘط ﭼﻧد ﺻد ﻧﻔر ﯾﺎ در ﺑﮭﺗرﯾن

را ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﻓراﻧﺳﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽ

ﻣوﻓﻘﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯽ داﺷﺗﮫ

ﺣﺎﻟت ﯾﮏ ﯾﺎ دو ھزار ﻧﻔر ﻋﺿو داﺷﺗﻧد

ﮐﻧﯾم .آﺷﺗﯽ دادن ﻣﺎدری و زﻧدﮔﯽ ﺣرﻓﮫ

ﮐﮫ اﮐﺛرﺷﺎن از طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط ﺑودﻧد .اﯾن

ای ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رﻓت دﺷوار

زن در ﻗرن ﺑﯾﺳت
ت ﻓرودﺳ ِ
اﻧد ،ﻣوﻗﻌﯾ ِ
ت ِ
و ﯾﮑم ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر ﻗرار ﻣﺎﻧده و ﺗﺎ رھﺎﯾﯽ

ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺻرﻓﺎ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﺑودﻧد ﮐﮫ

ﺑود .ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎن طﺑﻘﺎت ﻣﺗوﺳط ﮐﮫ

راه درازی در ﭘﯾش اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن ﺑدن

ﮔﺳﺗرده ﺗرﯾن ﺣﻣﺎﯾت را در ﻣﯾﺎن زﻧﺎن ﺑﮫ

ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺣرﻓﮫ ای در ﺟﮭﺎن ﻣردان را

زﻧﺎن ﺳوژه اﺻﻠﯽ ﺗﺟﺎرت ﺳﮑس ﯾﻌﻧﯽ

دﺳت آوردﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی زﻧﺎن

ﺑرﮔزﯾده ﺑودﻧد ،اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﺎ اﻧﺻراف

دوﻣﯾن ﺗﺟﺎرت ﭘرﺳود ﺟﮭﺎن ،ﺑﻌد از

درون ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑرای رھﺎﯾﯽ

از ازدواج و داﺷﺗن ﻓرزﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎ در ﭘﯾش

ﺗﺟﺎرت اﺳﻠﺣﮫ اﺳت؛ در ﺑﺎزار ﮐﺎرھﻣﭼﻧﺎن

ﮐل ﺑﺷر ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐردﻧد – از ﺑﯾﺷﺗرﯾن

ﮔرﻓﺗن زﻧدﮔﯽ زاھداﻧﮫ ﺣل ﮐردﻧد .ﺑﮫ ھر

زﻧﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎی ﺑراﺑرﺷﺎﻧس ﮐﻣﺗری ﺑرای

ﺣﻣﺎﯾت زﻧﺎن ﺑرﺧوردار ﺷدﻧد .ﺑﺎ وﺟودی

ﺣﺎل زﻧﺎن ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺑودﻧد .ﻣﺛﻼ

اﺷﺗﻐﺎل دارﻧد و اﮔر ھم ﺷﻐﻠﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد،

ﮐﮫ ﻣداﻓﻌﺎن ﺣق رای ﺑﮫ زﻧﺎن ،اﮐﺛرﺷﺎن

ﮐﺎرﮔر ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﺛل آﻣﺎﻟﯾﺎ روﺑﺎ زاﯾدل

ﻣﻌﻣوﻻ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎی ﭘﺳت ﺗر و ﺑﺎ در

ﺑﮫ ﺑورژوازی ﺗﻌﻠق داﺷﺗﻧد ،اﺣزاب

ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﭼﮫ دار ﺷود ﻧﺎﭼﺎر ﺷد از

آﻣد ﻧﺎزل ﺗر از ﻣردان ﺧواھد ﺑود .ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﮐﺎرﮔری و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟدﯾد ) ﺑر ﺧﻼف

ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ در ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت

زن در ﺧﺎﻧواده و ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻧوز ھم ﭘﯾش از

ﭼپ ﮐﻼﺳﯾﮏ ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻣرداﻧﮫ( از اﺻل ﺣق

اﺗرﯾش ﺻرف ﻧظر ﮐﻧد و ﺑرﺗﺎ ﻓﯾﻠﭘﺎﺗس

اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ اﻧﺳﺎن آزاد

رای ﺑرای زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎری از ﻣطﺎﻟﺑﺎت

ﻧﯾوﺋل ﻣورخ ﻣﻣﺗﺎز ،در ﺳﺎل  ١٩٢٥ﺑﮫ

ﺑررﺳﯽ ﺷود ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﯾﮕﺎه دﺳت دو،

ھﻣزﻣﺎن

ﺑﺎ

ﮔﺳﺗرش

وﺳﯾﻊ

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥

ﺻﻔﺣﮫ ٢٠
ﺗﺣت ﻋﻧﺎوﯾﻧﯽ ﻣﺛل ھﻣﺳر ،ﻣﺎدر و دﺧﺗر

دﺳﺗﺎوردھﺎی اوﻟﯾﮫ اﯾن اﻧﻘﻼﺑﺎت در

ﺑررﺳﯽ و ﺣﺗﯽ ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗﻘدﯾس ﻣﯽ ﺷود.

راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن ﺑود .رھﺎﺋﯽ

اﮔر ﭼﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑورژوازی در اروﭘﺎ در

واﻗﻌﯽ زﻧﺎن از ﻗﯾد ھر ﮔوﻧﮫ ﺳﺗم و از

زﻧدﮔﯽ زﻧﺎن ﺗﻐﯾﯾرات ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ اﯾﺟﺎد

ﻗﯾد و ﺑﻧدھﺎی ﻓرھﻧﮓ ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ

ﮐرد و زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای رﺷ ِد آﮔﺎھﯽ و

ﺗﻧﮭﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻗﺎﺑل ﺣﺻول اﺳت

ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﺗﺎب:
ﺑر اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ،ﻧﺎم زﻧﺎن
ﺳﺎل ﺻﻔر را ﻧﮭﺎدم
ﺗﺎ ﺗﻌﮭد و وﻓﺎداری ﺧود را

ﻣﺗﺷﮑل ﺷدن آﻧﺎن ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎﺧت ،وﻟﯽ از

ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎﯾش ﺑر ﮐﻧﺗرل ﺑﺧﺷﯽ از

آﻧﺟﺎ ﮐﮫ وﺟود ﺗﻣﺎﯾزات و ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎ

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗوﺳط ﺑﺧش دﯾﮕر ﺑﻧﺎ ﻧﺷده

ﺑﮫ زﻧﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در

ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن وﺟودی ﺟواﻣﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ و

ﺑﺎﺷد وﻟﯽ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای

راه ﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ھﺷت ﻣﺎرس ١٣٥٧

در اﯾن ﺟﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت،

ھم ﺑدون ﻣﺑﺎرزات ﭘﯽ ﮔﯾر زﻧﺎن ﺑرای

اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻧﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ رﻓﻊ آن اﺳت و ﻧﮫ

آزادی و ﺑراﺑری ﻣﯾﺳر ﻧﺧواھد ﺑود.

اﺻوﻻ ﺧواھﺎن رﻓﻊ اﯾن ﺗﻣﺎﯾزات اﺳت.

ﻧﻘش زﻧﺎن در ﺳﺎﺧﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺎری

ﺑورژوازی ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣذھب ﺑﺎ دادن اﻣﺗﯾﺎز

از ﺳﺗم ،ﻧﻘﺷﯽ ﮐﻠﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ

و ﺑرﺗری ﺑﮫ ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺷﮑﺎف ھﺎ را

ﺗوان آن را ﺑﮫ ﻓردا ی اﻧﻘﻼب ﻣوﮐول

ﺗﻌﻣﯾق ﮐرده و ﮐﻧﺗرل ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺳﮭل

ﮐرد .آﺟر ھﺎی ﺑﻧﺎی ﭼﻧﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای

ﺗر ﻧﻣوده اﺳت.

از ھم اﮐﻧون ﻗﺎﻟب زده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن

ﻣﯾزان آزادی زﻧﺎن،
در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای،
ِ
ﻗﯾﺎس طﺑﯾﻌﯽ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾزان آزادی

زﻧﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد و ﻣﺳﺋوﻟﻧد ﮐﮫ
آﺟرھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺎ ﺑراﺑری

ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت .در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﺑرای

ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ را از ھﻣﯾن اﻣروز ﻗﺎﻟب

روﺷن ﮐردن ﻣﺎھﯾت ﻣﺗرﻗﯽ ﯾﺎ ارﺗﺟﺎﻋﯽ

ﺑزﻧﻧد.

ھر ﺷﺧﺻﯾت و ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت

ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑرای

ﺑﮫ ﻧظرﯾﮫ و ﻋﻣل آن ھﺎ در ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮥ

ﺣﻔظ ﺧود اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ،ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ

زﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم و ﺑﺑﯾﻧﯾم در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣورد

ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﻣﺎﻧﻊ رﺷد آﮔﺎھﯽ

ﻧظر آﻧﺎن ﻣوﻗﻌﯾت و وﺿﻌﯾت زﻧﺎن ﭼﮕوﻧﮫ

ﺑﯾن ﺗﻣﺎم آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺧﺻوص

ﺧواھد ﺑود.ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑرﺧﯽ دﺳﺗﺎوردھﺎﯾﯽ

زﻧﺎن ﺷود .زﻧﺎن ﺧوب ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ

ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑﻌد از اﻧﻘﻼﺑﺎت

ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت دﯾﮕر ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری

ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﭼﯾن و ﺷوروی ﮐﺳب

ﺑﮫ ﻧﯾروﯾﯽ ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑرای

ﮐردﻧد ،ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌد از آن ﺟزء ﻣطﺎﻟﺑﺎت

ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺟﻠو ﺗﺑدﯾل ﮔﺷﺗﮫ و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ

زﻧﺎن در ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑوده و

آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوی ﺑرای رﻓﻊ ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن

ﺑﻌﺿﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای ﺑدﺳت آوردﻧش

ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﻋﺎﻣل ﺳﺗم اﺳت و

ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘس از اﻧﻘﻼب در ھر

رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن در ﮔرو ﻧﺎﺑودی ﮐﺎﻣل

در آﻏﺎز ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺿور ﺧود را ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ

دوی اﯾن ﮐﺷورھﺎ ،درھﻣﮫ ﻋرﺻﮫ ھﺎی

ﺳرﻣﺎﯾﮫ دارﯾﺳت .ﺑﺎ وﺟود ﺗﻣﺎم

ﺧﺎرج ﮐﺷور اﻋﻼم ﮐﻧﯾم ،اھداف ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯾم،

اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺣﻘوق زن و

ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت،

ﺗرﻓﻧدھﺎی

ﻓراﺧوان ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر ﺻدھﺎ ﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ زن و

ﻣرد ﺑراﺑر اﻋﻼم ﺷد .ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن

ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ،ھر روز ﺑر ﺗﻌداد

ﻣرد و دھﮭﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺷﮑل دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻗرار دادﯾم

ﺣق رای ،ﺣق اﻧﺗﺧﺎب ﮐردن و اﻧﺗﺧﺎب

زﻧﺎن ﺷورﺷﯽ ﮐﮫ ﭘر ﻗدرت و آﮔﺎه

ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺷﺎن از ﻓراﺧوان ،ﭘﺷﺗﮕرﻣﯽ ﻣﺎ ﺑرای

ﺷدن ،ﺣق طﻼق و ﻣﻣﻧوع ﺷدن ازدواج

ﺑرای درھم ﮐوﺑﯾدن ﻧظم ﻣوﺟود ﻣﯽ

آﻏﺎز راھﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﯾم ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی

اﺟﺑﺎری ،آزادی ﺳﻘط ﺟﻧﯾن ،ﺑراﺑری

ﺳﺗﯾزﻧد ،اﻓزوده ﻣﯾﺷود■ .

دﺳﺗﻣزد ﻣﯾﺎن زن و ﻣرد و ..از

ﺳرﮐوﺑﮭﺎ

و

ﻧﺷﺎن دھم .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ،در ﻣﻘﺎﺑل ﻓرﻣﺎن
ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺧﻣﯾﻧﯽ اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﮐردﻧد و طﯽ ﭘﻧﺞ روز
ﻣﺑﺎرزهی ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﺟﻧﺑش ﻧوﯾن زﻧﺎن اﯾران را ﭘﺎﯾﮫ
ﮔذاری ﮐردﻧد - .آذر درﺧﺷﺎن

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

ﺑﯾش از ده ﺳﺎل از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺎ ،از ﻓورﯾﮫ ﺳﺎل
 ،١٩٩٨ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﻓراﺧواﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم "ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑرﮔزار
ﮐﻧﻧده  ٨ﻣﺎرس" ﻣﯽ ﮔذرد.

ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ را ﺑر دوﺷﻣﺎن ﺧواھد ﮔذاﺷت….
ﺟﮭت ﺗﮭﯾﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﺎ اﯾﻣﯾل زﯾر ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
zan_dem_iran@hotmail.com

ﺻﻔﺣﮫ ٢١
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ﮐﺎﺷﺘﻦ ﭘﺴﺘﺎن  :ﺣﺮص ﺳﻮد ،ﺑﻌﻼوﻩ ﻣﺮدﺳﺎﻻری
ﻣﺴﺎوﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن
ﺑرﮔردان :ﺳﺣر ﻣﻧﺻور
از ﺳروﯾس ﺧﺑری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﻓﺗﺢ
ﺧطری ﮐﮫ از ﮐﺎﺷت ﭘﺳﺗﺎن و ﻧﺷﺳت ژﻟﮫ ﺳﯾﻠﯾﮑون ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﮫ ھم
ﭼون ﮐره ای در ﺑدن زﻧﺎن آب ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﯾن  ٣٠٠٠٠٠ﺗﺎ
 ٤٠٠٠٠٠زن در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد.
ژان ﭘﯾرﻣﺎس ،ﺻﺎﺣب ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ اﯾﻣﭘﻠﻧت ﭘروﺗز -ﭘﯾپ -ﮐﮫ در ﺟﻧوب
ﻓراﻧﺳﮫ ﻗرار دارد و ﻗﺑﻼ ﺳوﻣﯾن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﺑزرگ ﺟﮭﺎن در اﯾن
ﻋرﺻﮫ ﺑود ،ﺑدون ﻧداﻣت ﻗﺑول ﮐرد ﮐﮫ در  ٧٥درﺻد از ﺗوﻟﯾدات
ﺧود ،ﺟﮭت ﮐﺳب ﺣداﮐﺛر ﺳود از ﻣﺎده زﯾر اﺳﺗﺎﻧدارد ،اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده
اﺳت - .ﺑﮭر ﺣﺎل اﯾن ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﭘﺎﻧﯾﮭﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آن
ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد در ﻋرﺻﮫ رﻗﺎﺑت دوام ﺑﯾﺎورﻧد .ژان ﭘﯾرﻣﺎس
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺧود را زﻧﺎﻧﯽ اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ و ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﺧواﻧد و آﻧﺎن را ﺑﮫ
ﮔرﻓﺗن ﭘول از ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﭘﯾپ ﻣﺗﮭم ﮐرد.
ﻣﺳﺎﻟﮫ دﯾﮕری ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد ﻓﺎش ﺷد ،آن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ

ﯾﮏ ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ دﯾﮕر ھﻠﻧدی ﺑﻧﺎم روﻓﯾل ﻓروﺧﺗﮫ ﺷد .آﻧﮭﺎ اﯾن ﺑﺎر

ﺟﮭت ﭘﺎﺋﯾن آوردن ھزﯾﻧﮫ ﺗوﻟﯾد از ﭘوﺷش ﻣﺣﺎﻓظ دروﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ

ﻣﺣﺻوﻻت ﺧود را ﺗﺣت ﻧﺎم "ام -اﯾﻣﭘﻼﻧت " ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻋرﺿﮫ ﻧﻣودﻧد

اطراف ﮐﺎﺷت ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷود ﻧﯾز ﺧود داری ﮐرده اﺳت .ژﻟﮫ

ﺗﺎ از ﻣﺷﮑﻼت رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻣﺎرک ﭘﯾپ ﺑر ﺣذر ﺑﺎﺷﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﺣت

ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺑدن زن ﺣﺗﯽ ﺑدون ﺗرﮐﯾدن ،ﻧﺷﺳت ﮐﻧد .ﺿﻣﻧﺎ

ﻧﺎم ﺟدﯾد در ﺑﺎزارھﺎی اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ و آﻣرﯾﮑﺎ – ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓروش

ﺑﮫ ھﻣﺎن درﺟﮫ ﺧطرﻧﺎک ،اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻣل رﯾﺳﮑﮭﺎ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ژﻟﮫ

ﻣﺣﺻوﻻت ﭘﯾپ ﻣﻣﻧوع ﺑود -ﻓروﺧﺗﮫ ﺷدﻧد.

ﻣﺷﮑل ﺳﺎز ،ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت .زﯾرا ﮐﮫ ادارات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت

ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﭘﯾپ ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﺷت ﭘﺳﺗﺎن ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ را در ﺳﺎل  ١٩٩١آﻏﺎز

دوﻟﺗﯽ در ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ روﺑرو ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺷﮑﻼت اﯾﺟﺎد

ﻧﻣود .ﻣﺣﺻوﻻت ﺗوﻟﯾد ﺷده اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﺗوﺳط وزارت ﺑﮭداﺷت آﻟﻣﺎن

ﺷده ﺑرای زﻧﺎن را ﺛﺑت ﻧﻧﻣوده اﻧد.

ﺗﺎﯾﯾد ﮔﺷت .از ﺳﺎﻟﮭﺎی  ،١٩٩٣اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﺟﮭت ﮐﺳب ﺳود ﺑﯾﺷﺗر،

ﺑﺎ وﺟود ﯾﮏ دھﮫ زﻧﮓ ﺧطر ،اﯾن ﻣﺣﺻول از ﺑﺎزار ﺟﻣﻊ آوری

ﺑطور ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾﻠﯾﮑون ﺗﺎﯾﯾد ﺷده را ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ ﺑﺎ

ﻧﺷد .اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﺣدود  ١٠٠٠٠٠ﺳﯾﻠﯾﮑون ﺗوﻟﯾد داﺷت و

ﻓرﻣول ﺧود ﮐﮫ در آن از ﻣﺣﺻوﻻت ﺳوﺧﺗﯽ ﮐﮫ در ﺗوﻟﯾد ﺗﯾوپ

در  ٦٥ﮐﺷور در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻓروﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷد ،ﮐﮫ ﺑﺎزار ﻋﻣده آن

ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ،ﻋوض ﮐرد .از آن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ

در ﻓراﻧﺳﮫ ،آﻟﻣﺎن ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﭘرﺗﻐﺎل ،داﻧﻣﺎرک ،ﻟﮭﺳﺗﺎن،

ھﺎی اداره ﺑﮭداﺷت ﺑﺎ ﻗرار ﻗﺑﻠﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت ،اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ

ھﻠﻧد ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺗﺎن ،ﻣﺎﻟﺗﺎ ،آرژاﻧﺗﯾن ،ﺑرزﯾل ،ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ و وﻧزوﺋﻼ ﺑوده

ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺳﻧﺎد و ﻣواردی ﮐﮫ ﻧﺷﺎن از اﺳﺗﻔﺎده ﻣواد ﻏﯾر اﺳﺗﺎﻧدارد را

اﺳت.

داﺷت ،ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﻧﻣود .اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ دوﻟت ﻓراﻧﺳﮫ

ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻧﺷﺳت اﯾن ﻧوع ﮐﺎﺷت ﭘﺳﺗﺎن اﻓﺷﺎ ﺷد ،اﻣﺎ ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﭘﯾپ ،ﺑﮫ

اﻋﺗﺑﺎر ﺗوﻟﯾدش را ﺑﮫ ﻣدت ده ﺳﺎل ﺳﺎﻗط ﮐرد ،ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺗﺎ اواﺋل

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥

ﺻﻔﺣﮫ ٢٢
ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٢٠٠٠ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﻏﯾر اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﮫ

ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٩٠در آﻣرﯾﮑﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﮭﺎی ﺳﺎﺧت ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ

داد و ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد دوﻟت ﻓراﻧﺳﮫ ھم ﻗرار ﮔرﻓت.

ﻓراﻧﺳوی ﺑود .ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﺻﻧﻌت ﺟراﺣﯽ ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ آﻣرﯾﮑﺎ را
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﺷﻧﺞ ﻧﻣود .ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺎ از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده ﺑﮭداﺷت

ﺑﺳﯾﺎری ،از ﺟﻣﻠﮫ دﺳت اﻧدرﮐﺎران

و ﺳﻼﻣت ﺟﮭت ﮐﻧﺗرل ﺳﺧت ﺗر ﺑﺎﻻ ﮔرﻓت.
اﻣﺎ آژاﻧس ﺗرﺗﯾب دھﻧده ﻓراﻧﺳوی در طول اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ

ﺻﻧﻌت زﯾﺑﺎﺋﯽ ،ﻋﻣل ﺑزرگ ﺳﺎزی ﭘﺳﺗﺎن را

اﻧﺟﺎم ﻧداد و اﻣروزه ﻣدﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻣﻣﻧوع ﮐردن ﻣﺣﺻوﻻت

"اﻧﺗﺧﺎب" زﻧﺎن ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﭘﯾپ ﺗوﺳط ﺑﺧش داروﺋﯽ ﻓدرال آﻣرﯾﮑﺎ ﺧﺑر ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.

اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ،ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را ﮐﮫ زﻧﺎن

ﺣﺎل آن ﮐﮫ آژاﻧس ھﺎی ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣﻠﯽ ،داﺋﻣﺎ اطﻼﻋﺎت را ﺑﯾن ﺧود
ﭘﺧش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺻﻧﻌت داروﺳﺎزی از اھﻣﯾت وﯾژه ای ﺑرﺧوردار
ﺑوده و از ﺑﺧش ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣرﮐز ﻓراﻧﺳﮫ اﺳت .اﯾن ﺑﺧش ﺑرای

در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣردﺳﺎﻻر زﻧداﻧﯽ اﻧد
را ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺗﻌﯾﯾن
ﮐﻧﻧده اﻧﺗﺧﺎب ھﺎی آﻧﮭﺎ اﺳت.

ﻣدت ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﺑدون ﺷرﻣﺳﺎری از ﺣﻔﺎظت دوﻟﺗﯽ ﺑﺧﺻوص در
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ رﻗﺑﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧود ،ﺑرﺧوردار ﺑوده اﺳت.
ﺑﮭر ﺻورت ،در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر درﺧواﺳت ھﺎی ﻏراﻣت از ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ
ﭘﯾپ ،ﺑﺎﻋث ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن ﺳود آن ﺷد .در ﺗﻼش ﺑرای ﺣل ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺗوﺳط
اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ،ژل ﻏﯾر اﺳﺗﺎﻧدارد دﯾﮕری ﺗوﻟﯾد ﺷد .ﺑﻌد از ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی

ﻣدﯾر ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ،ﺗری ﺑرﯾﻧﺗون ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ در ﺳﺎل

ﻣﮑرر ﺗوﺳط رﺋﯾس ﺑﺧش ﺟراﺣﯽ ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﯾﮏ ﮐﻠﯾﻧﮏ در ﻣﺎرﺳﮫ

 ،٢٠٠٩ژل ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺗوﻟﯾد ﺷده ﺗوﺳط اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھر ﻟﯾﺗری ٦/٥

ﺑﮫ آژاﻧس دﯾده ﺑﺎن ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻓراﻧﺳﮫ ،ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾدار ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ

دﻻر ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷد ،ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐﮫ ﺳﯾﻠﯾﮑون ﺗﺎﯾﯾده ﺷده  ٤٥دﻻر ﺑود.

از ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﭘﯾپ در ﻓورﯾﮫ  ،٢٠١٠اﻗدام ﻧﻣوده و ﺗﺻدﯾق ﮐردﻧد ﮐﮫ

اﯾن ﺗﻌوﯾض ﻣواد ﻣﺻرﻓﯽ ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت ﮐﮫ اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ در

اﺳﻧﺎد ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﺟﻌﻠﯽ اﺳت و ﻣدﺗﯽ ﮐوﺗﺎه ﺑﻌد از اﯾن

ﺑراﺑر ﺗوﻟﯾد ھر  ١٠٠٠٠٠ﭘﺳﺗﺎن ﮐﺎﺷﺗﯽ ١٢٥٠٠٠٠ ،دﻻر ﺑﯾﺷﺗر

ﮔزارش ،دوﻟت ﻓراﻧﺳﮫ اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ را ﺑﺳت.

ﺳود ﺑﺑرد ) .روزﻧﺎﻣﮫ ﺗﻠﮕراف ٦ ،ژاﻧوﯾﮫ (٢٠١٢

ﺑﻌد از ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ،رﺳواﺋﯽ ﺗﺷدﯾد ﯾﺎﻓت .ﺗﺎ ﮐﻧون آژاﻧس

ﮐﻠﻧﯾﮏ ھﺎ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ از اﯾن ﻧوع ﻣﺣﺻول اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ

ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻓراﻧﺳﮫ ،ﮔزارﺷﯽ از  ١١٤٣ﻣورد ﺗرﮐﯾدن و

ﮐردﻧد ،ﻧﯾر ﺑﮫ ﺳود ﺑﯾﺷﺗری دﺳت ﯾﺎﻓﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧرﯾد ﻣﺣﺻول

 ٤٩٥ﻣورد ﻋﮑس اﻟﻌﻣل اﻟﺗﮭﺎﺑﯽ از  ٣٠٠٠٠ﮐﺎﺷت ﭘﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن

ارزان ﺗر از اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ،ﻗﯾﻣت ﺟراﺣﯽ و ﮐﺎﺷت را در ھﻣﺎن ﺳطﺢ

ﻓراﻧﺳﮫ از ﻣﺣﺻوﻻت اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده اﻧد ،درﯾﺎﻓت ﮐرده

ﺳﺎﺑق ﺑرای ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﺧود ﻧﮕﺎه داﺷﺗﻧد.

اﺳت .ﺷﻌﻠﮫ ﺑر ﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻣذاﮐرات ﭘﺷت ﭘرده ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﻣرگ

زﻧﮓ ﺧطرھﺎ در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٢٠٠٠ﺑﮫ ﺻدا در آﻣد .ﺟراﺣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻣل

زﻧﯽ ﮐﮫ از ﮐﺎﺷت ﭘﺳﺗﺎن ﺗوﻟﯾد ﺷده اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﺑود،

ﮐﺎﺷت ﭘﺳﺗﺎن را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دادﻧد ،ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از اﯾن

ﺷﻌﻠﮫ ور ﺳﺎﺧت .اﯾن زن در ﻧواﻣﺑر  ٢٠١٠ﺑر اﺛر ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ

ﺳﯾﻠﯾﮑون ھﺎ ﺗرﮐﯾده اﺳت .اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﻧﮕراﻧﯽ آﻧﺎن ﮔﺷت .اﻣﺎ

ازﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﯾﺎب ﻟﯾﻧﻔوم ﺳﯾﻧﮫ درﮔذﺷت ٢٠ .زن دﯾﮕر ﺑﻧﺎ ﺑر

اﮐﻧون روﺷن ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﺎﻧده

ﮔزارﺷﺎت رﺳﯾده ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺳرطﺎن ھﺳﺗﻧد .اﯾﻧﮭﺎ از

ﺑود -ﭼرا ﮐﮫ ﻧﺷﺳت ﺳﯾﻠﯾﮑون ﻗﺎﺑل روﯾت و ﺑررﺳﯽ ﻧﺑود .در ﻋﯾن

ﻣﺣﺻوﻻت اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎﺷت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده ﺑودﻧد.

ﺣﺎل ﺷﮑﺎﯾت ھﺎی زﻧﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﺎن اﻏﻠب ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ

ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﮕراﻧﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﻧﺷﺳت ﺳﯾﻠﯾﮑون

ﻣﯽ ﺷد.

ﻣﯽ ﺗواﻧد آﻏﺎز ﮔر ﻋﮑس اﻟﻌﻣل اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن ﮔردد؟ ﻋﮑس

درﺳﺎل  ،٢٠٠٠اداره داروی ﻓدرال آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑﻌد از ﺑﺎزرﺳﯽ اﯾن

اﻟﻌﻣﻠﯽ ھم ﭼون ﺑراه اﻓﺗﺎدن ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ در ﺑدن ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر

ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ،ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﺻﺎدر ﮐرد و اﻋﻼم ﻧﻣود ﮐﮫ اﯾن ﻧوع ﮐﺎﺷت در

ﺑﮫ ﺿﻌف ،ﻓرﺳودﮔﯽ و درد ﺑﮫ ھﻣراه ﺻدﻣﮫ دﯾدن ﻣﻔﺻل ھﺎ،

ﺳطﺢ اﺳﺗﺎﻧدارد ﺳﻼﻣﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﻗرار ﻧدارد .در ھﻣﯾن راﺑطﮫ ﺳواﻟﯽ

ﭘوﺳت ،ﺑﺎﻓت ھﺎی اﺗﺻﺎﻟﯽ و ارﮔﺎﻧﮭﺎی داﺧﻠﯽ در اﺑﻌﺎدی وﺳﯾﻊ

ﮐﮫ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧد اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد اﻧﮕﯾزه اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ رﻗﺎﺑت ﺑﯾن

ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد .در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر  ،٢٠١١اﺳوﺷﯾﺗدﭘرس از ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﯽ ﺑﻧﺎم

ﺷرﮐﺗﮭﺎی داروﺋﯽ آﻣرﯾﮑﺎ و ھم ﻗطﺎران ﻓراﻧﺳوی آﻧﮭﺎ ﺑود .ﻓﺎﮐﺗور

اﻣﺎﻧوﺋل ﻣﺎرﯾﺎ ﮔزارش داد .اﻣﺎﻧوﺋل در ھﻣﺎن ﺷﮭری زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد

دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻋﻣل ﮐﻧد ،ﻣﺳﺎﻟﮫ دادﺧواھﯽ ﻏراﻣت ھﺎ در

ﮐﮫ ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﭘﯾپ ﻧﯾز در آﻧﺟﺎ ﻣﺳﺗﻘر اﺳت .اﯾن زن در ﻧوﺟواﻧﯽ دﭼﺎر

ﺻﻔﺣﮫ ٢٣

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥
ﺑﯾﻣﺎری اﺳﺗﺧواﻧﯽ ﺷد .اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎﻋث ﻧﺎھﻣﺎھﻧﮕﯽ ظﺎھری او
ﮔﺷت .وی در ﺳﺎل  ،٢٠٠٧اﻗدام ﺑﮫ ﮐﺎﺷت ﭘﺳﺗﺎن ﻧﻣود .از اواﺋل
ﺳﺎل  ،٢٠١٠او اﺣﺳﺎس ﮐرد ﮐﮫ ﺳﯾﻧﮫ ھﺎﯾش در ﺣﺎل ﺳوﺧﺗن ھﺳﺗﻧد.

ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت

از ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ

اﻣﺎ ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺗﺷﺧﯾص دﮐﺗر او اﯾن ﺑود ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧدارد .او ﺑﮫ دو
دﮐﺗر دﯾﮕر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرد و ﺳر اﻧﺟﺎم ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ ھر دو ﭘﺳﺗﺎن

و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮاي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦ

ﮐﺎﺷﺗﯽ ﺗرﮐﯾده اﻧد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﺷﺗﯽ ﺗرک ﺑر ﻣﯽ دارﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑدون

ﻋﺎري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر،

ﺑروز ﺑﻣﺎﻧﻧد .زﯾرا ﮐﮫ ﺳﯾﻠﯾﮑون ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮭم ﭼﺳﺑﯾده و ﺑﮫ ﺑﺎﻓت ھﺎی
ﭘﺳﺗﺎن ﻧﺷﺳت ﻧﻧﻣﺎﯾد .اﺣﺗﻣﺎل ﺗرک ﺑرداﺷﺗن ﮐﺎﺷﺗﮭﺎی ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﭘﯾپ از

ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﺮﮐﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ!

دﯾﮕران ﺷﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻣﺳﺎﻟﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ در آوردن
ﺳﯾﻠﯾﮑون ﻧوع ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻣﺷﮑل ﺗر اﺳت .ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ از
ﺑﮭم ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت .ﯾﮏ دﮐﺗر ﺟراح از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺳﺎﻧت
ﻟوﺋﯾز در ﭘﺎرﯾس اظﮭﺎر داﺷت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾوﻧد ھﺎ ﻧﺷﺳت ﮐﻧﻧد،
ﺑﺧش ھﺎی دﯾﮕر ﺑدن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺧواھﻧد داﺷت و "ﺑﻌد از

ﻋﮑس اﻟﻌﻣل آژاﻧﺳﮭﺎی ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده اﻣور ﺳﻼﻣﺗﯽ و وزارت ﺑﮭداﺷت

اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﮐﺎﺷت ھﺎ ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻣﺷﮑل ھﻧوز ﺗﻣﺎم ﻧﺷده

ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ درﮔﯾر اﯾن ﻣﺷﮑل ﺑوده اﻧد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻓرق

اﺳت......ﻣﺎ ھﻧوز از ﻋواﻗب اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ آﮔﺎھﯽ ﻧدارﯾم" ) ﺑوﺳﺗون

دارﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟود اﺧﺗﻼﻓﺎت ،آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺎ ھم ﻣﺷﺗرک اﻧد.

ﮔﻠوب –  ٢٢دﺳﺎﻣﺑر (٢٠١١

آﻧﮭﺎ اﺻرار دارﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺧطری از ﮐﺎﺷت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺳرطﺎن

اﺑﻌﺎد و ﺟدﯾت اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ھﻧوز ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت .زﯾرا ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن

ﮔردد ،ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت و ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﻧدارد ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺗرﺳﻧد).ﻣطﺎﻟﻌﺎت

ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺗوﺟﮫ ﻧﻧﻣوده اﻧد .دراﮐﺛر ﮐﺷورھﺎ ﺟراﺣﯽ

ﮐﻧوﻧﯽ ﺑطور ﻋﺎم در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﺎﺷت ﭘﺳﺗﺎن ﻧﯾز اﯾن را ﺗﺻدﯾق ﻣﯽ

ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘداری ﮐﮫ دﯾﮕر ﻋﻣل ھﺎی ﺟراﺣﯽ و دارو

ﮐﻧد (.اﻣﺎ ﺳرطﺎن ﺗﻧﮭﺎ رﯾﺳﮏ اﯾن ﻣﺷﮑل ﻧﯾﺳت .ﭼﻧﯾن ﺑرﺧوردی ﺑﮫ

ﺳﺎزی ﺗﺣت ﻧظر و ﺣﻔظ اﺳﻧﺎد ھﺳﺗﻧد ،ﻗرار ﻧدارﻧد .ﮔزارﺷﺎت و

زﻧﺎن ﺗوھﯾن آﻣﯾز اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ آﻧﺎن ﺣق دارﻧد ﻧﮕران ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧود

ﻣﺷﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺟراﺣﯽ ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ اﺳﺎﺳﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﮔزارﺷﺎت

ﺑﺎﺷﻧد .وزارت ﺑﮭداری ﻓراﻧﺳﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ "رﯾﺳﮏ واﻗﻌﯽ"

داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد.

ﭘﺎره ﺷده ﻣوﺟود اﺳت .دوﻟت ﻓراﻧﺳﮫ ،آﻟﻣﺎن و وﻧزوﺋﻼ ،ﺑﯾرون

ﻋدم وﺟود اطﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑل اﺗﮑﺎ ،ﺧود ﻧﺷﺎﻧﮕر ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺑﮫ

آوردن ﭘﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﺷﺗﯽ را ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرده اﻧد ،اﻣﺎ دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ آن

ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ زﻧﺎن اﺳت .ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺑﮭداری دوﻟت ﻓراﻧﺳﮫ در ﺣﺎل

را ﻻزم ﻧداﻧﺳﺗﮫ ﺟز در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﺷت ﺗرک واﻗﻌﯽ ﺑرداﺷﺗﮫ

ﺣﺎﺿر ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯽ زﻧﻧد ﮐﮫ ﺣدود  ٥/٥درﺻد از ﮐﺎﺷﺗﮭﺎی ﭘﺳﺗﺎن

ﺑﺎﺷد.

ﺗوﻟﯾد ﺷده ﺗوﺳط ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﭘﯾپ ﺗرﮐﯾده اﻧد .ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗراﻧزﻓورم،

در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﺻﻧﻌت ﮐﺎﺷت ﭘﺳﺗﺎن ،ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺑﮫ ارزش  ١٥٠ﻣﯾﻠﯾون

ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷرﮐت زﻧﺟﯾره ای ﺟراﺣﯽ ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ در اﯾن ﮐﺷور،

دﻻر در ﺳﺎل اﺳت .ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﯾن  ٢٠ﺗﺎ  ٢٥ھزار زن ﺑﯾن  ٦ﺗﺎ ٩

ﮔزارش داده اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺳت اﯾن ﭘﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ٧ ،درﺻد اﺳت .ﯾﮑﯽ از

ھزار دﻻر ﺑﺎﺑت اﯾن ﺟراﺣﯽ ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ھﺎی

اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑررﺳﯽ دوﻟت اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ رﺳواﺋﯽ

ﻣﺧﺗﻠف ،ﺗرﮐﯾدن و دﯾﮕر زﻧﮓ ﺧطرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ

ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﭘﯾپ ،ﮐﮫ ﺧود ﻣدﯾر اﻧﺟﻣن ﺟراﺣﺎن ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ و زﯾﺑﺎﺋﯽ

ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﭘﯾپ ﮐﮫ از ﺳﺎﻟﮭﺎی  ،٢٠٠٥ﮔزارش ﺷده اﺳت را

اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن اﺳت اﻋﻼم ﻧﻣود ﮐﮫ " ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ درﺻد واﻗﻌﯽ

ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.

ﺗرﮐﯾدﻧﮭﺎ ﻋدد دو رﻗﻣﯽ ﺑﺎﺷد".

ﻋﮑس اﻟﻌﻣل اوﻟﯾﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﮐم ﺑﮭﺎ دادن ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ) ،ھم

ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑطور ﯾﻘﯾن از درﺻد ﺗرﮐﯾدن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﺷﺗﯽ

زﻣﺎن ﮐم ﮐردن درﺻد زﯾﺎدی از ﺑودﺟﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت راﯾﮕﺎن

ﮐﮫ در ﺑﺎزار وﺟود دارد ،ﺳﺧن ﮔﻔت .ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن

ﻋﻣوﻣﯽ ﺑود (،ﺑﺟﺎی ﺗﻣرﮐز ﺑرای رﻓﻊ ﮐردن ﻧﮕراﻧﯾﮭﺎی ﺑﯾش از ٤٠

ﺑﮭداری دوﻟت اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن از ﮐﻣﺗر از  ١درﺻد ﭘﺎره ﺷدن اﯾن ﭘﯾوﻧد ھﺎ

ھزار زن ﮐﮫ از ﮐﺎﺷت ﺧطرﻧﺎک ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﭘﯾپ در رﻧﺞ ﺑودﻧد .ﮐل

ﺑطورﻋﺎم ﮔزارش ﻣﯽ دھﻧد ،اﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده در

ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑرای اﯾن دوﻟت درﻣذاﮐرات رﺳﻣﯽ ﺣول اﯾن ﻣوﺿوع ،اﯾن

ﺳﺎل  ،٢٠٠٥درﺻد ﭘﺎره ﺷدﻧﮭﺎ ﺑﻌد از  ١٣ﺳﺎل ،رﻗم  ١١درﺻد ﻣﯽ

ﺑود ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﺳﺋول ﭘرداﺧت اﯾن ﻣﺧﺎرج ﺧواھد ﺑود .وزارت

ﺑﺎﺷد ) .روزﻧﺎﻣﮫ اﯾﻧدﯾﭘﻧدﻧت  ١ژاﻧوﯾﮫ (٢٠١٢

ﺑﮭداﺷت اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،از اﺑﺗدا ﺗﺎ ﮐﻧون از ﺗوﺻﯾﮫ در آوردن ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺎﺷت

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥

ﺻﻔﺣﮫ ٢٤
ﭘﺳﺗﺎن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﭘﯾپ و ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺳﺎﺧﺗن آن اﻣﺗﻧﺎع ورزﯾده اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ

ﻣﻌﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﭼﻧﯾن ﺑرﺧوردھﺎﺋﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﮐﺎﺷﺗﮭﺎ دارای

اﯾن ﻣوﺿﻊ را اﺗﺧﺎذ ﮐردﻧد ﮐﮫ در ﺻورت ﭘﺎره ﺷدن ﮐﺎﺷت ،آن را

ﺧطرھﺳﺗﻧد ،زﻧﺎن ﺣﻘﺷﺎن ھﻣﯾن اﺳت .ﭼﯾﻧن دﯾدﮔﺎھﮭﺎﺋﯽ اﺣﺗﻣﺎﻻ از

در آورﻧد .آﻗﺎی ﻧﺎﯾﺟل ﻣرﺳر ،ﻣﺳﺋول ﺳﺎﺑق اﻧﺟﻣن ﺟراﺣﯽ ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ

ﻋواﻣل ﺑﯽ اھﻣﯾﺗﯽ و ﭘﯾﮕﯾری ﺟراﺣﯽ ھﺎی "ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ" ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ

و زﯾﺑﺎﺋﯽ در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﺑطور ﻗطﻊ ﺑﺎ اﯾن ﻧﺣوه ﻧﮕرش ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرد.

روی زﻧﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﺷﺋت ﻣﯽ ﮔﯾرد.

او ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣود ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺎﺷﺗﮭﺎی ﭘﺳﺗﺎن ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﭘﯾپ ﺑﺎﯾد

اﯾن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣوادی ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ در ﮐﺎﺷت اﺳﺗﻔﺎده

ﺑﯾرون آورده ﺷوﻧد " .اﯾن ﻧوع ﺳﯾﻠﯾﮑون ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺿﺧﯾم ﺷدن

ﻣﯽ ﺷوﻧد ،آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ از ﻋواﻗب و ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺿر

ﺑﺎﻓت ﺷود .ﺑﺎﯾد از ﺧود ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﺿوی از ﺧﺎﻧواده

و دراز ﻣدت آن ،ﺻورت ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد.ﻋﻠﻠﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺧواھﺎن ﮐﺎﺷت

اﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟ ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﯾن ﮐﺎﺷت را در ﺑدن ﺧود

ﭘﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت .اﻏﻠب ﺑﮫ ﺧﺎطر از ﺷﮑل اﻓﺗﺎدﮔﯽ

ﻧﮕﮭدارﻧد .ﺷﻣﺎ روی ﯾﮏ ﺑﻣب ﺳﺎﻋﺗﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﯾد".

اﺳت ،ﺑﺧﺻوص ﺑﻌد از ﺟراﺣﯽ ﺳﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻏدد ﺳرطﺎﻧﯽ ،اﻣﺎ اﯾن

) روزﻧﺎﻣﮫ اﯾﻧدﯾﭘﻧدﻧت  ٢ژاﻧوﯾﮫ (٢٠١٢

ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ﻧﯾﺳت.

در ﭼﻧد روز ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑر اﺛر ﻓﺷﺎرھﺎی رو ﺑﮫ رﺷد ﺟراﺣﺎن ﻣﺧﺗﻠف

ﺻﻧﻌت ﺟراﺣﯽ ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ،ﺑزرگ ﮐردن ﭘﺳﺗﺎن ھﺎ را ﺟواﺑﯽ ﺑﮫ

از ﺑﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﺗﻣﺎم ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﻣرﺑوطﮫ ،ﺳراﻧﺟﺎم وزارت ﺑﮭداﺷت

اﺣﺳﺎس ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس زﻧﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﺎرﻧﻣﺎ ھﺎی

ﻣواﻓﻘت ﻧﻣود ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت درﻣﺎن راﯾﮕﺎن ﻣﻠﯽ ٣٠٠٠ ،ﮐﺎﺷت ﭘﺳﺗﺎﻧﯽ

ﺧدﻣﺎت ﺑزرگ ﺳﺎزی ﭘﺳﺗﺎن ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻠت اﻧﺟﺎم

را ﮐﮫ اﯾن ﺗﺷﮑﯾﻼت اﻧﺟﺎم داده ﺑود را اﮔر زﻧﺎن و دﮐﺗر ھﺎ اﺻرار

اﯾن ﮐﺎر ،ﻗﺎدر ﮐردن ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود

دارﻧد ،ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺳﺎزی ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ از ﺻدور ﻓرﻣﺎن ﺑرای ﺗﻣﺎم زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ

اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ ﻣﺳﺎﻟﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼرا زﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ

از اﯾن ﻣﺣﺻوﻻت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده اﻧد ،اﻣﺗﻧﺎع ﮐرد.

ﺑزرگ ﮐردن ﭘﺳﺗﺎن ھﺎﯾﺷﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﮫ

اﻧدرو ﻟﻧزﻟﯽ وزﯾر ﺑﮭداﺷت ﺧود را ﺑﮫ ﮔﻔﺗن اﯾن ﮐﮫ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎی

ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑرای ارزش ﮔذاری زﻧﺎن ،ﻋﺎﻣل

ﺧﺻوﺻﯽ "ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺧﻼﻗﯽ" ﺑرای ﺧﺎرج ﮐردن اﯾن ﮐﺎﺷﺗﮭﺎ دارﻧد،

ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن اﻣر ﺧود ﮔوﯾﺎی واﻗﻌﯽ ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ

از ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﯾن وزارت ﺧﺎﻧﮫ ﺑرای ﺧﺎرج ﮐردن و ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺳﺎزی

اﺳت .اﯾن ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس را ﻧﻣﯽ ﺗوان از ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن ﺑﮫ

آﻧﮭﺎ ،آزاد ﻧﻣود.

ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﺎﻻی ﺟﻧﺳﯽ و ﻣوﺟودی ﻓرودﺳت در ﮐﻠﯾﮫ ﻋرﺻﮫ ھﺎی

ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ از ﻗﺑول ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺧﺎرج آزﻣﺎﯾﺷﺎت

اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟدا ﮐرد.

ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺳﺎﺑق ﺧود اﻣﺗﻧﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ﺣﺗﯽ

ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﮐﺎﺷت ﭘﺳﺗﺎن ﭘﯾپ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده اﻧد ،ﺟوان

ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﻗﺑول ﻣﺧﺎرج

ھﺳﺗﻧد .در وﻧزوﺋﻼ ،ﺑرﺧﯽ از ﻣردم ﺑدﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ھدﯾﮫ

ﺟراﺣﯽ ھﺎی ﺟدﯾد .دﻟﯾل آﻧﮭﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ را ﻧﻣﯽ

ﺑرای ﺗوﻟد ﯾﮏ دﺧﺗر  ١٥ﺳﺎﻟﮫ ،ﺟراﺣﯽ ﮐﺎﺷت ﺳﯾﻧﮫ اﺳت١٥ .

ﭘذﯾرﻧد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن اﻣور ھﯾﭻ اﺷﺎره ای در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ

ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑرای دﺧﺗران ﺟوان در اﯾن ﮐﺷور ﺳن ﺑﻠوغ اﺳت .ﺧود اﯾن

ﻣﺷﮑﻼت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﯾن ﻣﺣﺻوﻻت در ﺑﺎزار ﻧﻧﻣوده اﻧد .ﺣﮑوﻣت

اﻣر اﺷﺎره ای ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ آﯾﻧده ای ﺑرای زﻧﺎن در ﻧظر

اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ در ﺣﺎل ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از

ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.

ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ،ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎی

ﺑﺳﯾﺎری ،از ﺟﻣﻠﮫ دﺳت اﻧدرﮐﺎران ﺻﻧﻌت زﯾﺑﺎﺋﯽ ،ﻋﻣل ﺑزرگ

ﺧﺻوﺻﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﺷﺎن ﺑدون ﺳود ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺑﺳﺗﮫ

ﺳﺎزی ﭘﺳﺗﺎن را "اﻧﺗﺧﺎب" زﻧﺎن ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ،

ﺷدن ،ﮔردﻧد.

ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را ﮐﮫ زﻧﺎن در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣردﺳﺎﻻر زﻧداﻧﯽ اﻧد را ﻧﺎدﯾده

ﺑﻌد از رو ﺷدن اﯾن رﺳواﺋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳت رﺳﻣﯽ ﻏﺎﻟب در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ

ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﻧﺗﺧﺎب ھﺎی آﻧﮭﺎ اﺳت.

ﮐﺎﺷت ﭘﺳﺗﺎن ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺟراﺣﯽ را ﻧﻣوده اﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر

ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳرزﻧش زﻧﺎن ﺑﺧﺎطر ﻧداﺷﺗن اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ،اﯾن اﻣر ﺑﺎﯾد

ﺗﺣﻘﯾر آﻣﯾزﺑود .اﻏﻠب ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺟراﺣﯽ ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ،ﻣﺳﺎﻟﮫ ای

ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دروﻧﯽ ﮐردن رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﻧﯾﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود و

ﻣرﺑوط ﺑﮫ "ﻏرور" زن اﺳت .ﯾﮏ اﻧﺟﻣن زﻧﺎن ﻓراﻧﺳوی در ﻣورد

ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر در ﺷﯾوه ای ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻧﺗرل و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ

ﮐﺎﺷﺗﮭﺎی ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﭘﯾپ و ﺧطری ﮐﮫ زﻧﺎن را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﭘﯾﺎم داد

ﻣﯽ ﺷود ،ﺧود ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﺑد.

ﮐﮫ زﻧﺎن دو ﺑﺎر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﺷت ﭘﺳﺗﺎن ﻗﻼﺑﯽ و
ﺳر اﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﺎﺷت ،آﻧﺎن را زﻧﺎﻧﯽ ﺑدون ﻣﻐز ،ﺑﺎ ﭘﺳﺗﺎﻧﮭﺎی
ﺑزرگ ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ و "ھرزه" ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

 ٩ژاﻧوﯾﮫ ■ ٢٠١٢

ﺻﻔﺣﮫ ٢٥

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥

ﺻدﯾﻘﮫ ﻣﺣﻣدی :در ﺑﺧش اول

اﻓﻖ

اﯾن ﮔﻔﺗﮕو رﻓﯾق آذر درﺧﺷﺎن
ﺑﮫ ﮔراﯾش ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﯾﺎ ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﮔراﯾش

رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن!

ﻟﯾﺑراﻟﯽ ﭘرداﺧت .و ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ در ﺑﺧش اول ھم ﮔﻔﺗﮫ
ﺑودﯾم ،ﺑﺧش دوم اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
در ﻣورد ﮔراﯾش ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ

اﯾن ﻣﺗن ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﮔﻔﺗﮕوی آذر درﺧﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﻠوﯾزﯾون ﮐوﻣوﻟﮫ ﺑﺧش اﻓق ﺑراﺑری ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺻدﯾﻘﮫ

در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﺳت.اﻣﺎ ﻻزم

ﻣﺣﻣدی در ﻣﺎه آﮔوﺳت  ٢٠١١ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﺑود ،ﺑرای ﻧﮕﺎرش ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت .ﺑﺧش اول اﯾن

اﺳت ﻗﺑل از وارد ﺷدن ﺑﮫ

ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ در ﻧﺷرﯾﮫ ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره  ٢٤درج ﺷده اﺳت -ھﺷت ﻣﺎرس

ﺑﺧش ﮔراﯾش ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ،
ﯾﮑﯽ دو ﺳوال ﮐوﺗﺎه از رﻓﯾﻘﻣﺎن آذر در ﻣورد ﮔراﯾش ﻟﯾﺑراﻟﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﭘرﺳم .آذر ﺟﺎن ﺿﻣن ﺗﺷﮑر از ﺷﻣﺎ ﮐﮫ دﻋوت ﻣﺎ را ﭘذﯾرﻓﺗﯾد ﺑرای
ﺷرﮐت در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧواھش ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ﺟواب ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺑﺧش اول اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮔﻔﺗﯾد ﮐﮫ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭘراﺗﯾﮏ ﺷﺎن
ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء ﺑود ،دﻟﯾل ﺷﻣﺎ ﺑرای اﯾن ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﭼﯾﺳت؟ ﻟطﻔﺎ ﺑرای ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.
آذر درﺧﺷﺎن :ﻣن ھم ﺳﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﮫ ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ وﺗﺷﮑر ﻣﯽ

ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺗﻘﺳﯾر ﺟدﯾدی از اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ ﻗرآن و اﺣﺎدﯾث ﺑدھﻧد ﺗﺎ

ﮐﻧم از زﺣﻣﺎت ﺑﺧش ﺗﮑﻧﯾﮏ و ﺧود ﺷﻣﺎ.

ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻣﻠزوﻣﺎت ﺟﮭﺎن ﮐﻧوﻧﯽ ھم ﺧواﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و از ﺧﺷوﻧت

درﺳت اﺳت ﻣن در ﺻﺣﺑت ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﮐردم ﮐﮫ ﭘراﺗﯾﮏ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت

اﺣﮑﺎم دﯾﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺑﮑﺎھﻧد .و ﺗﻼش ﺑﮑﻧﻧد در اﯾن

ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اﯾران ھﻣﯾن ﺟرﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء ﺑود .ھﻣﺎﻧطور

ﭼﺎرﭼوب و ﺑﺎ اﯾن روش و ﺣرﺑﮫ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن را ﮐﮫ ﮐل ﻧظﺎم

ﮐﮫ در ﺻﺣﺑت ﻗﺑﻠﯽ ھم ﮔﻔﺗم ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء در ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮏ اﺋﺗﻼف

ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺷﺎﻧﮫ رﻓﺗﮫ ،ﻣﮭﺎر ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻣن ﻣﯽ ﮔوﯾم

ﺳﯾﺎﺳﯽ -طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑود از ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺑرﺧﯽ زﻧﺎن ﺳﮑوﻻر.

ﮐﮫ ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ اﻓق و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی

ﺳﮑوﻻرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ھﺳﺗﻧد در ﭼﺎرﭼوب رژﯾم ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ

اﺳﻼﻣﯽ ﺑود .ﺣﺗﯽ اﮔر اﮐﺛرﯾت ﮐﺎر ﮐﻧﺎن اﯾن ﭘروژه ،زﻧﺎن ﺳﮑوﻻر

ﺑﮭﺑود وﺿﻌﯾت زﻧﺎن ﮐﻣﮏ ﮐرد .اﻣﺎ اﺻﻼ ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﻌداد زﻧﺎن

ﺑوده ﺑﺎﺷﻧد ،اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻐﯾﯾری در ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑوﺟود ﻧﻣﯽ آورد.

ﺳﮑوﻻر در اﯾن ﭘروژه ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ ﮐﻣﺗر ﺑودﻧد .ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﺑﺗﮑﺎر

ﺻدﯾﻘﮫ :ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺳﮫ ﺗﺎ ﺑﺧش ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ،

ﻋﻣل ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء در اﺑﺗدا ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺳﮑوﻻر ﺑود ﯾﺎ

ﻟﯾﺑرال و ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ در ﯾﮏ ﺻف ﺑﻧدی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﺷﺗرک

ﻧﺑود .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و اﻓق و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء ﻧﮕﺎه

ﻗرار دارﻧد ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ھر ﯾﮏ وﯾژه ﮔﯽ ھﺎﯾﯽ ھم دارﻧد و

ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،و ھم ﭼﻧﯾن روﺷﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﭘﯾش ﺑردن اھداﻓﺷﺎن اﺗﺧﺎذ

ﺗﻔﺎوت ھﺎﯾﯽ ھم در داﺧل ﺧودﺷﺎن ﺑﺎ ھم دارﻧد .ﺳر اﯾن اﺧﺗﻼﻓﺎت آﯾﺎ

ﮐردﻧد ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ -

ﺷﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ دارﯾد؟

ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑود .ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎ ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل در ﭘروژه ﯾﮏ
ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء ﺗﺎﮐﯾد ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺣﻘوق زﻧﺎن در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﯾﺳت .و
ﺗﻼش ﺷﺎن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳری آﯾت ﷲ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﮐﻣﺗر ﺑﻧﯾﺎدﮔرا ﺑودﻧد ،را ﺟﻠب ﮐﻧﻧد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺛﻼ ﺗﻔﺳﯾر
دﯾﮕری از ﻗرآن ﺑدھﻧد ﮐﮫ دﯾﮫ را ﻣﯽ ﺷود ﺑﯾن زن و ﻣرد ﺑراﺑر ﮐرد و
ﯾﺎ ارث را .ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺷروﻋﯾت ﺷﺎن را ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد از آﯾت ﷲ ھﺎ
ﺑﮕﯾرﻧد و ﺗﻼش ﺷﺎن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗﻔﺎﺳﯾری ﺟدﯾد از ﻗرآن و اﺣﺎدﯾث
ﺑدھﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺗﻌدﯾﻼﺗﯽ در ﻗواﻧﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺷن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ
زن ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻠزوﻣﺎت ﮔوﻧﺎﮔون ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ھم ﺧواﻧﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد.
ﺻدﯾﻘﮫ :ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﺟدﯾد از اﺳﻼم
آذر :ﺑﻠﮫ ،ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎﻣﻼ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ

آذر :ﺻد درﺻد در طﯾف ھﺎ و ﮔراﯾﺷﺎت ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺎ ﺳﺎﯾﮫ و روﺷن
ھﺎ ﺣﺗﻣﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﯽ ھم ھﺳت .آن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﺳﻠم اﺳت و ﻣن در
ﮔﻔﺗﮕوی ﻗﺑﻠﯽ ھم ﺳﻌﯽ ﮐردم ﺑﮫ آن ﺑﭘردازم اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ھﻣﺎن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ در اﯾران ھﺳﺗﻧد .در ﺻﺣﺑت
ﻗﺑﻠﯽ ھم ﺗﺎﮐﯾد ﮐردم ﮐﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت اﺳﻼﻣﯽ
درﻣراﮐش ،ﺗوﻧس ،اﻟﺟزاﯾر و ﻏﯾره ...ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﻧﺗﮭﺎ ﺑﮫ
ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی ﻣﺛﻼ اﻟﺟزاﯾری ﻧﻣﯽ ﺷود ﮔﻔت ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ
اﻧد و ﯾﺎ در ﺗوﻧس .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت اﺳﻼﻣﯽ -ﺣﮑوﻣﺗﯽ،
ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﻣﺣﺎﻓظ آن ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﺳﺗﻧد .از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ دراﯾران ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت
ﻣذھﺑﯽ ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ روﺑرو ھﺳﺗﯾم ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺧش زﯾﺎدی از ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت
ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ھﺳﺗﻧد .ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥

ﺻﻔﺣﮫ ٢٦

ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اﯾران زﻧﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﺎ اﮔر ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﻘﺎم ﯾﺎ

ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ اﯾن زﻧﺎن ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﮫ

درﺟﮫ ای درﺣﮑوﻣت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد) ﮐﮫ اﺻﻼ ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ

ھﯾﭻ ﻧوع ﺷﮑﻠﯽ از ﺳﺗم ﺑر زن ﺗن دھﻧد .در ﺟﮭﺎن ﮐﻧوﻧﯽ و ﺷراﯾط

ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھﯾﭻ ﻧﻘﺷﯽ در ﺣﮑوﻣت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد( وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد

ﻋﯾﻧﯽ اﯾن ﺟﮭﺎن ﺻﺣﺑت از ﯾﮏ ذره و دو ذره ﺳﺗم ﺑر زن ﻧﯾﺳت .در

ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑﺎﺷﻧد و اﯾن ﺣﮑوﻣت ﻣﻧﺎﻓﻌﺷﺎن را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ

ﻋﯾن ﺣﺎل ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ اش آﻣﺎده اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺗواﻧﻧد

ﮐﻧد .ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی ﻟﯾﺑرال و ﯾﺎ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ﺳﮑوﻻر از ﻣﺗﺣدﯾن ﻧزدﯾﮏ

ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﺧود ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﻧد و آن را ﺑﮫ دﺳت آوررﻧد .اﮔر از اﯾن

و ﻓﻌﻠﯽ و ﺧط دھﻧدﮔﺎن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺑرای ھﻣﯾن از

زﻧﺎن ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ در ﻣورد ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﯾن ﺟواب

اﺋﺗﻼف ﺳﯾﺎﺳﯽ -طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﮑل ﮔرﻓت در ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ و

داده ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﺛل اﯾران ﯾواش ﯾواش ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺟﺎب

ﯾﺎ ھﻣﮕراﯾﯽ و ..ﺻﺣﺑت ﮐردم .ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣﺗﺣدﯾن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ-

را ﺣل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﻋﯾﺑﯽ دارد ﮐﮫ ﺟرم ﺑد ﺣﺟﺎﺑﯽ را ﮐم

ﺣﮑوﻣﺗﯽ ،ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻟﯾﺑرال و ﺳﮑوﻻرھﺳﺗﻧد.

ﮐﻧﯾم.

ﺻدﯾﻘﮫ :ﭘس ﭼرا دوﻟت ﺑرﺧﯽ از اﯾﻧﮭﺎ را دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺻدﯾﻘﮫ :اﮔر ﺑﺧواھﯾم طﯾف ﺑﻧدی ﺑﮑﻧﯾم .ﯾﻌﻧﯽ ھر زﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﻔت ﻣﺛﻼ

آذر :ﺑﺑﯾﻧﯾد اﺻوﻻ دﺳﺗﮕﯾر ﺷدن ،زﻧدان اﻓﺗﺎدن ﭼﯾز ﺟدﯾدی در ﯾﮏ
ﻧظﺎم طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﯾﺳت .اﮔر ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھم ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﮐررا
طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ درون ﺧودﺷﺎن دﭼﺎر اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺷدﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد .درﺳت
اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻧﻣﺎﯾﻧده ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﻣﻌﯾن ﯾﺎ طﺑﻘﺎت ﻣﻌﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﮭﺎ را ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد دﭼﺎر اﺧﺗﻼف ﺷوﻧد و ﮔﺎھﯽ وﻗت ھﺎ اﺧﺗﻼف دروﻧﺷﺎن را ﺑطور
ﺧوﻧﯾن ﺣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻋﻠﯾﮫ ھم ﮐودﺗﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،زﻧدان ﻣﯽ اﻧدازﻧد و ﯾﺎ
ﺣﺗﯽ اﻋدام ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺧﯾﻠﯽ ﺟﺎی ﺗﻌﺟب اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﺻور داده ﺷود
ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ اﮔر ﮐﺳﯽ زﻧدان اﻓﺗﺎد ﭘس ﺣﺗﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟف اﯾن رژﯾم اﺳت .اوﻻ
در ھﻣﮫ ﻧظﺎم ھﺎ ﺑﺧﺻوص در دوره ای ﮐﮫ ﻧظﺎﻣﺷﺎن ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻓﺗد
ﺑرای ﺣﻔظ آن ﺑﮫ ھر ﮐﺎری دﺳت ﻣﯽ زﻧﻧد وﮔﺎھﺎ ﺗﺿﺎدھﺎﯾﺷﺎن را
ﻗﮭرآﻣﯾز ﺣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ھﻣدﯾﮕر را ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﺑﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ زﻧدان ﻣﯽ
اﻧدازﻧد و ....طﺑﻌﺎ ﮔراﯾﺷﺎت درون اﯾن طﺑﻘﮫ ،ﭘروژه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ
دارﻧد ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد اھداﻓﺷﺎن .ﻣﺛﻼ اﯾﻧﮑﮫ ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺷﺎرﮐت و ﯾﺎ ﺟﻧﺎح دو
ﺧرداد ،ﺑﺧﺷﯽ از ﭘروژه اﺷﺎن ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎء ﺑود .آن ﯾﮑﯽ
ﺟﻧﺎح ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﺎح ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺟﻧﺎح اﺻوﻟﮕرا ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﭘروژه
ﺧودﺷﺎن را دارﻧد .اﯾن ھم در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ روش اﯾﻧﮭﺎ ﻓﻘط اﯾن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣدﯾﮕر را ﺗﮑﮫ و ﭘﺎره ﮐﻧﻧد ،ﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ ھم ﮐودﺗﺎ ﮐﻧﻧد .ﺑﻠﮑﮫ
ﭘروژه ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﮑدﯾﮕر را ھم ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد .آدم
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﭘروژه ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد را دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن
ﯾﮏ اﻣر ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺎدی ھﺳت و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ھم اﯾن طوری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ دﺳﺗﮕﯾر ﺷده اﻧد ﻣﺧﺎﻟف ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ھﺳﺗﻧد .ﺧودﺷﺎن ھم اﯾن
ادﻋﺎ را ﻧﮑردﻧد.
ﺻدﯾﻘﮫ :ﯾﻌﻧﯽ از اﯾن ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھم درﺧﺎرج از ﮐﺷور و
ھم داﺧل ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن را ﺑﮫ ﺷﮑل اﭘوزﯾﺳﯾون ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ
وﻗت ﺗﺣوﻻﺗﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑﺷود ﺑﺗواﻧﻧد ﺳﺎزش ﮐﻧﻧد .ﺣﺎل ﺑﭘردازﯾم ﺑﮫ زﻧﺎن
ﭼپ و زﻧﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت و ﮐﻣوﻧﯾﺳت .ﯾﮏ ﺗﻌرﯾف اول از ﭼپ ﺑدھﯾم
و ﺑﻌد ﺑر ﺳر اﻓق ھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم.
آذر :واﻗﻌﯾﺗش اﯾن اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺻﺣﺑت از زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و رادﯾﮑﺎل

ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻧﺑﺎﺷد ،ﺷﻼق و ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻧﺑﺎﺷد ،ﭼپ اﺳت ؟
آذر :ﻧﮫ ﻣن ﺻﺣﺑت از ﭼپ ﻧﮑردم .ﻣن از زﻧﺎن رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺻﺑﺣت ﮐردم .ﺧوب ﻣﯽ رﺳﯾم ﺑﮫ زﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت؛ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﻣﺎرﮐس ﯾﮏ
ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻌروف دارد و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳت
ﮐﮫ دﯾﮕر رواﺑط ﺗوﻟﯾدی اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔراﻧﮫ در آن ﻧﯾﺳت ،رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ در آن ﻧﯾﺳت ،ﺗﻣﺎﯾزات طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﯾن رواﺑط ﺗوﻟﯾد
اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔراﻧﮫ ورواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ اﺳت ،وﺟود ﻧدارد .و اﯾده و
اﻓﮑﺎری ﮐﮫ از اﯾن رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ،وﺟود ﻧدارد.
زن ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،زن ﭼپ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت اﯾﻧطور ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﮐل
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﮫ ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎری ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻣردم اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود
ﺑﺧﺻوص ﺑﮫ زﻧﺎن .ﺑﻧﺎﺑراﯾن زﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ
رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﮐﮫ زﻧﺎن را ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﯾده اﺳت را ﺑﮫ ﻣﺻﺎف
ﺑطﻠﺑﻧد .اﯾن زﻧﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ زﻧﺎن ﺳﺗﻣدﯾده ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﮐﮫ راز
اﯾن رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭼﯾﺳت ﮐﮫ در آن ﺟﺎﯾﮕﺎه او اﯾﻧﻘدر ﻓرودﺳت اﺳت
و اﯾﻧﮑﮫ اﯾن رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭼطوری ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﯾﮏ رواﺑط ﺗوﻟﯾدی
اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔراﻧﮫ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺗوﺿﯾﺢ
ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﭼطوری ﺗﻣﺎﯾزات طﺑﻘﺎﺗﯽ درﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻣﺗﺻل ﺑﮫ اﯾن دو ﺗﺎ
ﻓﺎﮐﺗور ،اﯾده و اﻓﮑﺎری ﻣﻧﺗﺞ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﺎﻓظ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓرودﺳت زن
اﺳت .در واﻗﻌﯾت اﻣر زﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت رازﮔﺷﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ اﯾن
طرﯾق آﮔﺎھﯽ ﺗوده وﺳﯾﻊ زﻧﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ وارد ﺻﺣﻧﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑرای رھﺎﺋﯽ و ﺑراﺑری واﻗﻌﯽ ﺑﺟﻧﮕﻧد ﻧﮫ ﺑرای ﯾﮏ
اﻓﻘﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ذره ﮐﻣﺗر و ﯾﺎ ﮐﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗردر ھﻣﯾن ﻧظﺎم ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ
ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ اداﻣﮫ دھﻧد .زﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت درون ﺟﻧﺑش زﻧﺎن وﻗﺗﯽ آﮔﺎھﯽ
را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﺗوده وﺳﯾﻊ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑرﻧد ﺑرای اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺑﺎرزه
آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﭼﮭﺎر ﮐﻠﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﻓرﻣوﻟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،را ﻣورد ﻣﺑﺎرزه ﻗرار
دھﻧد و ﺑر اﯾن ﭼﮭﺎر ﮐﻠﯾت ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮕذارﻧد .ﻣﺑﺎرزه و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺎ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓﻘط درﺣﯾطﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ در ﺣﯾطﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ .ﺑﺎﯾد
ﭼﮭﺎر ﮐﻠﯾت را در ﺑر ﮔﯾرد .در ﺿﻣن ﻻزم اﺳت اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﯾﺎدآوری
ﮐﻧم ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺻﺣﺑت از اﺳﺗﺛﻣﺎر زﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻓﻘط اﺳﺗﺛﻣﺎر زﻧﺎن
ﮐﺎرﮔر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﯾﺳت .درﺳت اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ٢٧

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥
ھﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺿﺎﻋف ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

ﺑﺷرﯾت را ﭘﯾش ﮔذاﺷت .و ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ رھﺎﯾﯽ ﺑﺷرﯾت واﺑﺳﺗﮫ اﺳت

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓرودﺳت دارﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ او دﺳت ﻣزد ﮐﻣﺗر از ﻣرد

ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾﻣﯽ از ﺑﺷرﯾت .ﭘس از آن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ در

ﮐﺎرﮔر را ﻣﯽ دھﻧد .اﻣﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن ﻓﻘط

ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﻣﺛل ﺷوروی و ﭼﯾن اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺷد و زﻧﺎن در

ﺷﺎﻣل ﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯾﺳت .ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑرای ﭘﯾش ﺑرد و ﻧظم

اﯾن ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﻘوق ﭘﺎﯾﮫ ای ﺧود

ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ھم ﺑوﺟود ﻣﯽ

ﺑرﺳﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﮔﺎم ھﺎی ﺑﻠﻧدی را ﺑرای آزادی و ﺑراﺑری ﺑردارﻧد .اﻣﺎ

آورد .ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗﺑﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﻧدارد ھﻣﮫ ﺟﺎ ﭘﺎﺳﺑﺎن و ﻧﯾروی

ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾن راه ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و راه

ﻧظﺎﻣﯽ اش را ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯾرد .و ﺑرای ھﻣﯾن ﺑﮫ ﻣردان ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺗﯾﺎز ﻣﯽ

ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺎس ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ را در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺗﺷﮑﯾل

دھد و در رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣرد را ﺟﻧس ﺑرﺗر ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن

ﻣﯾداد ،ﺑﺎ ﻏﻠﺑﮫ راه ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺷﮑﺳت

ﺑرﺗری را ھم ،در ﻗﺎﻧون ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .ھﻣﺎﻧطور ھم ﮐﮫ ﻣﯽ

ﺧورد .ﺑﺎ ﺷﮑﺳت دوﻟﺗﮭﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺷوروی و ﭼﯾن و ﺑﺣران

داﻧﯾم ﻗﺎﻧون اﯾن اﺳت ﮐﮫ رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧد .و اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ

ﻧﺎﺷﯽ از آن درون ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و از طرف دﯾﮕر ﮐﺎرزار ﺿد

رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗن ﻧداد ﺗوﺳط ﻗﺎﻧون ﻣﺟﺎزات ﺷود.

ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ای ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﻏرﺑﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم راه اﻧداﺧﺗﻧد،

زﻧﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﻣﮫ ﺣطﯾﮫ ھﺎی ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر زﻧﺎن

ﻣﺟﻣوﻋﺎ ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ اﻓق ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﻣورد رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﮐم رﻧﮓ

را ﻣورد ﻣﺻﺎف ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد .و درﻣﺳﯾر رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن و ﺑرای

ﺷود.

ﺳﺎﺧﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن طورﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﻼ

ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﭼپ اﯾران ھم ﺟدا از ﺑﺣراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ

زﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت در ﻣورد ﻗﺎﻧون ﺣرف ﻧﻣﯽ زﻧﻧد .ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در

در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐرد ،ﻧﺑود .وﺟود اﻧﺣراﻓﺎت اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ

ﻣورد ﻗواﻧﯾن زن ﺳﺗﯾﯾز ﻧظر دارﯾم و ﻧظراﺗﻣﺎن را ھم ﭘﯾش ﻣﯽ ﮔذارﯾم.

– ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑطور ﮐل و در زﻣﯾﻧﯾﮫ زﻧﺎن ﺑطور ﺧﺎص ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ

اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﻗواﻧﯾن ﻧظر ﻣﯽ دھﯾم ﮐﺎﻣﻼ ﻧظری ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎ

ﻧﺗواﻧد ﻧﻘش درﺳﺗﯽ را ﺑرای رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﻔﺎ ﮐﻧد .ﺑﺧﺎطر

ﻧظرﯾﺎت زﻧﺎن ﻟﯾﺑرال و اﺻﻼح طﻠب دارﯾم .ﺑطور ﻣﺛﺎل ﻣﺎ در ﻣورد

وﺟود ھﻣﯾن اﻧﺣراﻓﺎت اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم در دوران ﺗظﺎھرات زﻧﺎن

ﻗﺎﻧون دﯾﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم اﯾن ﻗﺎﻧون ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ دوران ﻗرون

ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﭘس از ﻗدرت ﮔﯾری رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ

وﺳطﺎ اﺳت و ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼ ﻟﻐو ﺷود ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ زﻧﺎن ﻟﯾﺑرال و

ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ از آن ﻣﺑﺎرزه دﻓﺎع ﻧﮑردﻧد و آن را ﺑﮫ ﯾﮏ

اﺻﻼح طﻠب ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻏﯾرﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواھﻧد دﯾﮫ را ﺑرای ﻣرد و

ﮐﺎرزار ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﻣﺑدل ﻧﻧﻣودﻧد .ﺧوب ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﯾﮏ

زن ﺑراﺑر ﮐﻧﻧد.

ﺳری اﺷﮑﺎﻻت ،ﺿﻌف ھﺎ ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﺎ ،دﯾد ﻏﻠط ھم اﯾﻧﮭﺎ در ﺟﻧﺑش

ﺻدﯾﻘﮫ :آذر ﺟﺎن ﻣﻣﻧون از ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﺗﺎن در اﯾن راﺑطﮫ ،اﮔر ﯾﺎدت

ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎن از اﯾن ﺟﻧﺑش ﮐﻧﺎر ﺑروﻧد و

ﺑﺎﺷد در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﺷﻣﺎ اﺷﺎره ﮐردﯾد ﮐﮫ در  ٨ﻣﺎرس  ٥٧ﻣﺑﺎرزه

ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﻘطﮫ ﺿﻌﯾف ﺑﺷود .دﯾﮕر ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ

ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،زﻧﺎن ﭼپ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﻧﻘش ﺗﺎرﯾﺧﯽ و

در آﻏﺎز ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ آﻣده ام ﺑرای رھﺎﯾﯽ

ﺑرﺟﺳﺗﮫ ای در آن داﺷﺗﻧد و ﺣﺎﻻ ﺑﺧش راﺳت ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻣﯽ ﺧواھد

ﺑﺷرﯾت .ﺧوب اﯾن ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و زﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ

اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ ﺳﭘرده ﺷود .ﻣﺎ ﮐﮫ زﻧده اﯾم و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ

ﺑﺗواﻧﻧد دوﺑﺎره ﻧﻘش اﺻﻠﯽ و واﻗﻌﯽ ﺧودﺷﺎن را در ﺻﺣﻧﮫ ﺑﮕﯾرﻧد

اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯾت دارد و اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺑت ﺷده اﺳت و ﺣﺗﯽ ﻓﯾﻠﻣش

ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ دﯾدﮔﺎه ﺷﺎن را ﺳر رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن و ﻣﺳﺋﻠﮫ زن ﺑﺎز

ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت .وﻟﯽ در ﻣﻘطﻊ ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﮔراﯾش ﻟﯾﺑرال ﺗواﻧﺳﺗﮫ

ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد .ﺑﮭر ﺣﺎل ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ زﻧﺎن ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه دوش

ﺧود را ﺳﺎزﻣﺎن دھد و ﺣﺗﯽ ﺧودش را ﺟﺎی ﮐل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در اﯾران

ﺑﮫ دوش ﺑﺎ ﻣردان ﺑﮫ ﺑراﺑری و آزادی در ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯽ رﺳﯾد .اﯾن

ﺟﺎ ﺑزﻧد ،زﻧﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﮫ ﻧﻘﺷﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد

ﻧوع ﻧﮕﺎه و ﻧﮕرش در واﻗﻊ ﺷﮑﺳت ﺧورده اﺳت.ﻣﺎ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم

داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؟ ﭼﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﭼﮫ اﻓﻘﯽ را ﭘﯾش ﭘﺎی زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔذارﻧد؟

ﭼﻧﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﻣﯽ را در ﺑﯾن زﻧﺎن ﺗﺑﻠﯾﻎ ﮐﻧﯾم .ﺑﺎ اﯾن ﻧوع ﻧﮕرش و

آذر :ﺑﺑﯾﻧﯾد زﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد .ﻣﻧظورم

ﺗﺋوری ﻧﻣﯽ ﺗوان زﻧﺎن را ﺑﺳﯾﺞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐرد .ﭼرا ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ

اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن درک داده ﻧﺷود ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ زﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺗﻧﮭﺎ در

ﻧظرﯾﮫ ای اﻧﺣراﻓﯽ اﺳت و ﻋﻣﻼ ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮐردن ﺑرای ﻧظرات ﻟﯾﺑراﻟﯽ

ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻧﺎن و رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.در اواﺧر ﻗرن

و رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ اﺳت.
زﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﻘﺎط ﻣﺛﺑت ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در
ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑﺎ درﺳﮕﯾری از اﺷﺗﺑﺎھﺎت و ﺗر و ﺗﺎزه ﮐردن ﺗﺋورﯾﮭﺎ
در ﻣورد رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ،آﮔﺎھﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را در ﺑﯾن زﻧﺎن ﺑﺑرﻧد .و از
اﯾن طرﯾق ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ زﻧﺎن ﺑﭘردازﻧد .اﺗﻘﺎﻗﺎ زﻧﺎن
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﺗﺎن و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
اﯾﺟﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم از ھﻣﯾن اﻣروز ﺑﺎﯾد ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ﺑر زن،ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر
زن ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾد .ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺟواﻧب

ھﯾﺟدھم ﻋﻣوﻣﺎ ﻣﺑﺎرزه زﻧﺎن در ﭼﺎرﭼوب ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑود .ﺑﮫ
اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻘوﻗﯽ ھم ﭼون ﺣق رای؛ دﺳت ﻣزد ﺑراﺑر و...
ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﮑردﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﻣﺳﺎﺋل ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼوب
ﻧظﺎﻣﮭﺎی ﺑورژواﺋﯽ ﻣﯽ ﮔﻧﺟﯾد .ﺑﺎ ﺷﮑل ﮔﯾری ﯾﺎ ﭘﯾداﯾش ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺧش رادﯾﮑﺎل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد.
دﻟﯾل ھم داﺷت .ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ وارد ﺻﺣﻧﮫ ﺷد و اﺳﺗراﺗژی رھﺎﯾﯽ

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥

ﺻﻔﺣﮫ ٢٨
ﮔوﻧﺎﮔون اش اﺳت .ﯾﮑﯽ از ﺳﺗون ھﺎی ﻣﮭم ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺳﺗم ﺑر
زن اﺳت .ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﻋوای ﺑﯾن طﺑﻘﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ھم ﮔﻔﺗم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ ﺧواھد ھﻣﺎن ﭼﮭﺎر ﮐﻠﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﮔﻔت را ﺣﻔظ
ﮐﻧد و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد آن ﭼﮭﺎر ﮐﻠﯾت را ﺑﮫ ﻣﺻﺎف ﺑطﻠﺑﻧد و از
ﺑﯾن ﺑﺑرﻧد ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﮐﻣوﻧﯾﺳم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ از رواﺑط ﺗوﻟﯾدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت .و ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﺳﺗون ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آزادی و ﺑراﺑری زﻧﺎن و آﻧرا
در ﺟﻧﺑش ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﭘﯾش ﺑردن در ﺣﻘﯾﻘت ﺿرﺑﮫ ﺑﮫ ﮐل ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت .ﺑرای طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﺗون
ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن را در ﻣﺑﺎرزات اش
ﻧﺷﺎﻧﮫ رود ،در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﮫ ﺧود را رھﺎ ﮐﻧد و ﻧﮫ
ﺑﺷرﯾت را .ﺑدون زﻧﺎن ،ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﻣﯽ در ﮐﺎر ﻧﺧواھد ﺑود .ﻣﺎ اﯾن
آﮔﺎھﯽ را ﺑﺎﯾد در ﺑﯾن زﻧﺎن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺑرﯾم و آﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد وارد ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﺷوﻧد
و ﻧﯾروی ﻋظﯾم زﻧﺎن را ﺑﮫ ﺣرﮐت در آورﻧد .اﯾن را ﺑﺎﯾد روﺷن ﮐرد
ﮐﮫ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣﺗﮑش ﺑدون آﮔﺎھﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ھﯾﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ
زﻧﺎن دﯾﮕر اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت ﻣردﻣﯽ ﻧدارﻧد.

ﺳطﺢ از زﯾر ﯾﮏ ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت دﯾﮕر دارد ﺑﮫ آن ﺷﮑل ﻣﯽ دھد.

ﺻدﯾﻘﮫ :اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑرای ﻣن ھﻣﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣطرح اﺳت و آن اﯾﻧﮑﮫ

ﮐﺎرش ﺗﺷﺧﯾص آن ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت اﺳت ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﺎﯾد ﺑﮕوﯾد آھﺎن

ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ واﻗﻌﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑدون

ﺑﯾرون ﺷﻠوغ اﺳت و ﻣردم در ﺟوش و ﺧروش اﻧد.دﯾدن اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم

رﻓﻊ ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯽ ،ﻧﺻف اﯾن طﺑﻘﮫ در ﻣﯾدان ﻧﯾﺳت و ﮐﺎر روی طﺑﻘﮫ

در ﺟوش و ﺧروش اﻧد ھﻧر ﻧﯾﺳت وﮐﺎر ﺳﺧﺗﯽ ھم ﻧﯾﺳت .ﺗﺣﻠﯾل اﯾﻧﮑﮫ

ﮐﺎرﮔر ،ﮐﺎر روی زﻧﺎن ،زﻧﺎن زﺣﻣﺗﮑش ،ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺣﺗﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎﺷﻧد

ﭼرا در ﺟوش و ﺧروش اﻧد اھﻣﯾت دارد .ﺑﺳﯾﺎری از ﺗوده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ

وﻟﯽ ﭼون ﺑﮫ اﯾن طﺑﻘﮫ ﺗﻌﻠق دارﻧد ،ﺿرورت آﮔﺎھﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را

ﻣﯽ آﯾﻧد ﺗوی ﺧﯾﺎﺑﺎن و اﻋﺗراض ﻣﯽ ﮐﻧﻧد دﻗﯾﻘﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮕوﯾﻧد ﭼرا.

درک ﮐردﻧد و ھﻣﯾﺷﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﯽ ﮔردﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﺎﯾد

اﯾن ﮐﺎر ﻣﺎﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑردن آﮔﺎھﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺳﻣت و ﺳو دادن ﺑﮫ

ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺷود .اﯾن را ھم ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺛﻼ ﻣﺛل ﮔﻠﮫ از ﻟﯾﺑرال ھﺎ ﮐﮫ

ﻣﺑﺎرزه و ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭت ﻣﺑﺎرزه .ﺑﻌﻼوه ﮔﻔﺗﯾم ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﯾد

آﻧﮭﺎ ﺗﻼش ﻧﮑردﻧد زن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣت ﮐش و ﺧﺎﻧﮫ دار را در

ﻧﮕﺎھش و ﻋﻣﻠﮑردش را در ﻣورد ﻣﺳﺎﻟﮫ زﻧﺎن ﺗﻐﯾﯾر دھد .ﻣﮭﻣﺗرﯾن

ﺟﻧﺑش ﺑﮑﺷﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت را از ﮔردن ﺧود ﺑﺎز ﮐردﻧد ﻣﺛل ﯾﮏ

ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺳر ﻣﺳﺎﻟﮫ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر ﭼﯾﺳت؟ ﻣرد ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ

اﻧﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﻟﯾﺑراﻟﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن اﻣر ،اﻣر طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎﺳت و

زن ﮐﺎرﮔر ﺳﺗم ﻣﯽ ﮐﻧد .اول ﺑﺎﯾد اﯾن را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﻣرد

طﺑﻘﮫ ﻣﺎﺳت .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺗوده ای ﺑﺷود ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ

طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﯾد ﯾﺎد ﺑﮕﯾرد و آﮔﺎه ﺷود و ﺑﮕوﯾد اﯾن ﻧظﺎم ﺑﮫ ﻣن اﯾن

ھﻣﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﻻن اﺳم ﺑردﯾد ﻣﺗﺷﮑل ﺑﺷوﻧد ،ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧودﺷﺎن

اﻣﺗﯾﺎز را داده در ﺳﺗم ﮐردن ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺧودش را ﺣﻔظ ﮐﻧد و ﻣن اﯾن

را ﻣطرح ﮐﻧﻧد و ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺷﺎن را ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﻋﻣل ﺑرﺳﺎﻧﻧد ،اﯾن ﭼﮫ

اﻣﺗﯾﺎز را ﻧﻣﯽ ﺧواھم و ﻋﻠﯾﮫ اش ﻣﯽ ﺟﻧﮕم .ﮐﺎر ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و

ﺑﺎﯾد ﮐردی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ھر روز ﻣﺷﻐﻠﮫ ﺷﺎن ﺑﺎﺷد.

اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ھم ھﻣﯾن اﺳت .ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﺷم ﺑﺑﻧدﻧد در ﺑراﺑر ﺳﺗم

ﺷﻣﺎ اﺷﺎره ﮐردﯾد ﺑﺎﯾد آﮔﺎھﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ درون طﺑﻘﮫ ﺑﺑرﯾد .ﻧظرﺗﺎن

ﻣرد ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ زن ﮐﺎرﮔر .ﯾﺎ ﺗﺋوری ھﺎی ﺑدﺗر اﯾﻧﮑﮫ اﺻﻼ ﻣردھﺎ ی

در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوده ای ﺷود ،ﭼﯾﺳت؟

ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ زن ﮐﺎرﮔر ﮐﮫ ﺳﺗم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻓﻘط دوﻟت اﺳت ﮐﮫ ﺳﺗم ﻣﯽ

ﭼطوری ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺗوده ای و رادﯾﮑﺎل ﺑﺷود؟ ﺷﻣﺎ

ﮐﻧد .ﻣﺳﺎﻟﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﭼطوری ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ھم

ﭼﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺳوال دارﯾد.

در ﺗﺋوری و ھم در ﭘراﺗﯾﮏ اﯾن ﺷﮑﺎف اﺳﺗراﺗژﯾﮏ را از ﺑﯾن ﺑﺑرد،

آذر :ﺟﻧﺑش وﻗﺗﯽ ﺗوده ای ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ روی ﻣﺳﺎﺋل ﻋﻣوم زﻧﺎن اﻧﮕﺷت

ﺷﮑﺎف اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ دﯾده ﻣﯽ ﺷود .در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،در ﺧﺎﻧواده

ﺑﮕذارد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯾل ﻣﺑﺎرک ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮕوﺋﯾم اﻣروز ﻣن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم ﮐﮫ

در ﺧﺎﻧﮫ ﻣرد ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ زن ﮐﺎرﮔر ﺳﺗم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ

اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ و ﻣطﺎﻟﺑﮫ را ﺑﮕذارم ﺟﻠو و ﺑﻌد دور آن ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﺗوده

ﺳﻠول ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ و رواﺑط ﻗدرت و ﺳﺗم ﺑر زن ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ای درﺳت ﮐﻧم .اﮔر اﯾﻧطوری ﺑود ﮐﮫ  ٢ﺧردادی ھﺎ ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد.
ھﻣﯾن ﺟرﯾﺎن ھﻣﮕراﺋﯽ ﺳﺑز زﻧﺎن آﻣدﻧد و ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺗوده ای
ﺷوﻧد .ﺑﺎ آن ﻣطﺎﻟﺑﺎت و ﺑﺎ آن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و اﻓﻘﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﺎن ﭘﯾش ﮔذاﺷﺗﻧد ،ﻓﻘط
زﻧﺎن طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ و ﻣرﻓﮫ در آن ﻣﻧﻔﻌﺗﯽ داﺷﺗﻧد و ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ
ﭼرا ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗوده ای ﺷوﻧد.
ﺟﻧﺑش ﺗوده ای را زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ روی
ﻣﺳﺎﺋل و ﺗﺿﺎدھﺎی ﺣﺎدی ﮐﮫ ﺑﯾن ﺗوده وﺳﯾﻊ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم اﺳت،
اﻧﮕﺷت ﺑﮕذاری .ﺗوده ای ﺷدن ھم ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ زن ﮐﺎرﮔر
ﯾﺎ ﻣﺛﻼ زن زﺣﻣﺗﮑش ﺑﯾﺎﯾد ﺗوده ای ﻣﯽ ﺷود .ﺗوده ای ﺷدن ﻣﻌﻧﺎی
ﺧودش را دارد .ﺗوده ای ﺷدن ﯾﻌﻧﯽ اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت ﮔوﻧﺎﮔون زﻧﺎن را
در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد .ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ﺑرای ﺗوده ای ﮐردن ﺟﻧﺑش زﻧﺎن
ﻧﯾﺎز اﺳت ﺑر روی ﺧواﺳﺗﮭﺎﺋﯽ ﻣﺛل ﻟﻐو ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐرد و
ﺑﮫ ﺣول آن ﻣﺑﺎرزه و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐرد .ﻟﻐو ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻣطﺎﻟﺑﮫ ای
اﺳت ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب وﺳﯾﻊ ﺗرﯾن ﺑﺧش زﻧﺎن طرح اﺳت .اﯾن ھم ﺑرﻣﯽ
ﮔردد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﭼﻘدرﻧﺑض ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در دﺳﺗش
ھﺳت.ﭼطور ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗوﻟﯾد آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﺎص را ﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳد .ﭼطوری ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن ﻓوران ھﺎی آﺗش ﻧﺷﺎن ﺗوی

ﺻﻔﺣﮫ ٢٩

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥
ﺻدﯾﻘﮫ :آذر ﻋزﯾز ﺷﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳوال ھﺎ ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎﺳﯽ
ﮐﮫ اﻣر ﮐل ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺳت اﺷﺎره ﮐردﯾد و اﯾن ﻓﻘط
اﻣر زﻧﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﻣردان ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت
و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،ﻣردان ﭘﯾﺷرو طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺎت ﺣﺳﺎس

ﻣﺎﺭﮔﻮﺕ ﺑﻴﮑﻞ

ﺑﺎﺷﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﮐﻠﯾدی اﺳت اﮔر ﻣرد اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد و ادﻋﺎ ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ از زﻧش ﭘﯾﺷروﺗر و ﺟﻠوﺗر اﺳت ﺑﺧﺎطر اﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭش
داده ﺷده ﺑﺎﯾد ﻧﺻف دﯾﮕر طﺑﻘﮫ اش را ﻧﯾزﺑﮫ ﻣﯾدان ﺑﯾﺎورد ﺑﺎ ﮔذﺷت

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻭ ﺧﻮﻳﺶ

از اﯾن اﻣﺗﯾﺎزات ﻓردی .ﻣن اﻣﯾدم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑطور

ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽﮐﻨﻢ

ﺑﭘردازﻧد و ﺟﻧﺑش طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺗﻼش ﺑﮑﻧد ﮐﮫ در ﺑردن آﮔﺎھﯽ

ﮐﻪ ﭼﺮﺍﻍﻫﺎ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺭﺍ

ﮐﻠﯽ و ﺑطور اﺧص زﻧﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ را ه ﮐﺎرھﺎی ﻋﻣﻠﯽ
ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ در اﯾﻧﮑﮫ ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯽ و طﺑﻘﺎﺗﯽ را ھر دو را ﺑﺷﻧﺎﺳد .ﺧﯾﻠﯽ
ھﺎ ﻣﺛﻼ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯽ زاﺋﯾده ﺳﺗم طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧدﯾدن
ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯽ ﺧود ﯾﮏ ﻟطﻣﮫ ﺑزرﮔﯽ زده اﺳت  .ﺑﯾش از  ١٠ﺳﺎل ﺣداﻗل
ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ھم ﺑﮫ ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯽ واﻗف اﺳت وﻟﯽ
ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ راه ﺣﻠﯽ ﺑراﯾش ﻧدارد ،ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺟدی ﻧﮕرﻓﺗﮫ
ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺿرورت آوردن ﻧﯾﻣﮫ دﯾﮕر اﯾن طﺑﻘﮫ را ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺑطور
ﻋﻣﻠﯽ درک ﻧﮑرده ھﻧوز راه ﮐﺎر ﻋﻣﻠﯽ ﺑراﯾش ﻧدارد .ﻣن اﻣﯾدم اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺷروان ﺟﻧﺑش ﭼﮫ در داﺧل ﮐﺷور و ﭼﮫ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور

ﺩﺭ ﻇﻠﻤﺎﺕﻣﺎﻥ ﺑﺒﻴﻨﺪ
ﮔﻮﺷﯽ

ﮐﻪ ﺻﺪﺍﻫﺎ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺑﯽﻫﻮﺷﯽﻣﺎﻥ ﺑﺸﻨﻮﺩ

ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و ھﻣﯾﻧطور ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻭ ﺧﻮﻳﺶ

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ دارد ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﻣﯽ رﺳد و ﺣرﻓﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎر

ﺭﻭﺣﯽ

ﺗﺟرﺑﯾﺎت و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدﯾت ھﺎی ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮑﻧﯾم در ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺟﻧﺑش

ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﳘﻪ ﺭﺍ

ﺑﮫ اﯾن ﺑﭘردازﻧد و ﺿرورت اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﯾﺷﺗر درک ﺑﮑﻧﻧد.
زﯾﺎدی ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻣﺎﻧده ،اﻣﯾدم اﯾن اﺳت ﮐﮫ در آﯾﻧده ﺑﺗواﻧﯾم از ﻧظرات و
زﻧﺎن و ﺑﺧﺻوص ﺗﻘوﯾت ﮔراﯾش رادﯾﮑﺎل اﯾن ﺟﻧﺑش .ﻣن ﺑﺎر دﯾﮕر از
اﯾﻧﮑﮫ دﻋوت ﻣﺎ را ﺑرای اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﯾد ﺗﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑرای
ﺷﻣﺎ آرزوی ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﻣوﻓﻘﯾت دارم.
آذر :ﺑﮭر ﺣﺎل ﺧﯾﻠﯽ ﻣﻣﻧون و ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎﻧﯾم ھم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗوده ھﺎ در
ﺻﺣﻧﮫ ﻋﻣل ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﺑﺎﯾد آﮔﺎھﯽ را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﺷﺎن ﺑرد .اﮔر ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ھم اﻣروزه ﺑر ﺳر ﺳﺗم ﺑر زن ﺣرف ﻣﯽ زﻧد ﮐﺎر ﺑزرﮔﯽ
ﻧﮑرده اﺳت ﭼون اﯾن ﺳﺗم ﺑﺳﯾﺎر ﻋرﯾﺎن اﺳت .ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﮭم ﺑرای ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ درک درﺳﺗﯽ از ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و اﯾﻧﮑﮫ

ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ
ﻭ ﺯﺑﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺧﻮﺩ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺧﻮﻳﺶ

ﺳﺗم ﺑر زن ﯾﮑﯽ از ﻣوﻟﻔﮫ ھﺎی ﻣﮭم اﯾن ﻧظﺎم اﺳت ،ﭘﯾدا ﮐﻧد و اﮔر ﻣﯽ

ﺑﻴﺮﻭﻥ ﮐﺸﺪ

ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﮔﻔت در آن ﭼﮭﺎر ﮔﺳﺳت ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ

ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ

ﺧواھﻧد ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑطور واﻗﻌﯽ ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﻧد ،ھﻣﺎﻧطوری
ﺳﺗم ﺑر زن ﯾﮑﯽ از ﺳﺗون ھﺎی ﻣﮭم اش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﻣﯾدوارم ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﺣث ھﺎ را در دوره ھﺎی دﯾﮕر ﻋﻣﯾﻘﺗر ﻣورد ﺑررﺳﯽ
ﻗرار ﺑدھﯾم و ﺣﺗﯽ ﻧظرات رھﺑران ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را در ﻣورد
ﻣﺳﺎﻟﮫ زﻧﺎن ﺑرای ﺑﺎﻻ ﺑردن ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ ﺧود و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﻣورد
ﻧﻘد ﻗرار دھﯾم.
ﺻدﯾﻘﮫ  :ﻣﺟددا از ﺷﻣﺎ آذر ﻋزﯾز ﺗﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم■ .

ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻣﺎﻥ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ.

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥

ﺻﻔﺣﮫ ٣٠

دﯾن در اﺳﺗﺣﻛﺎم ﺳﻧت و ﻓرھﻧﮓ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و ﻣردﺳﺎﻻر و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دﯾﻛﺗﺎﺗوری ﺣﺎﻛم ﻛﮫ ﺣﺎﻣﯽ و ﺣﺎﻓظ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺑود،

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﺘﺎﺏ

ھر ﮔوﻧﮫ ﺣرﻛﺗﯽ ﻛﮫ ﺑﺧواھد در ﺧدﻣت ﺑﯾداری زﻧﺎن و ﺑﯾداری ﺟﺎﻣﻌﮫ
در ﻣورد زﻧﺎن ﺻورت ﮔﯾرد ،ﺑﺎ ﭼﮫ ﺣﻣﻼﺗﯽ روﺑرو ﺧواھد ﺷد.
در ﺟﺎﯾﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ زﻧﺎن ﻗرار ﻧﺑود از ﭘﺳﺗوی ﺧﺎﻧﮫ ﻗدم ﺑﯾرون

ﺯﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ!

ﻧﮭﻧد ،ﺟﻣﻌﯽ اززﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﻧت ﺷﻛﻧﯽ ھﺎی ﺧود و ﺑﺎ ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧرﯾدن
ﻋواﻗب آن ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻛﮫ در ﻗﺑﺎل ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺧﺻوص زﻧﺎن
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﻛردﻧد ،ﺗﻼش ﻛردﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧود در راه آزادی
زﻧﺎن ﻗدم ﺑردارﻧد و در ﺑﯾداری زﻧﺎن ﺑﻛوﺷﻧد.

ﻧﺳﯾم ﺳﻌﺎدت
اوﻟﯾن ﺷﻣﺎره ﻣﺟﻠﮫ ‘ﭘﯾك

ﻣﺟﻠﮫ ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان ﺗﻼش زﯾﺎدی را ﺑﻛﺎر ﻣﯾﮕﯾرد ﺗﺎ دﻻﯾل ﻋﻘب

ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان’ ﻣﺟﻠﮫ ای ﺑﮫ

ﻣﺎﻧدﮔﯽ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧﻧد و ﻓراﺗر از آن ﻋواﻗب و ﻧﻘﺷﯽ

ﻛوﺷش زﻧﺎن و ﺑرای زﻧﺎن

را ﻛﮫ اﯾن ﺳﯾﮫ روزی ﺑرای آﻧﮭﺎ دارد ،را روﺷن ﻛﻧﻧد .ﻣﺟﻠﮫ در ﺑرﺧﯽ

ﺑﺎ ھﻣت و ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎزی

از ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺧود ﺗﻌدادی از ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺷﯾوه ھﺎی ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن ﻣﺛل

روﺷﻧك ﻧوع دوﺳت از زﻧﺎن

ﺗن ﻓروﺷﯽ و ﺻﯾﻐﮫ را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﻋﻠل و رﯾﺷﮫ

روﺷﻧﻔﻛران ﮔﯾﻼن اوﻟﯾن ﺑﺎر

ھﺎی آﻧرا در ﺣد اﻣﻛﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﻛﻧد .اﻣﺎ ﻣﺟﻠﮫ ھم ﭼﻧﯾن ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛﻧد

در ﻣﮭرﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٠۶در

ﻛﮫ زﻧﺎن را از ﻣﺳﺎﯾل ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﺣوﻻت آن و ﺗﺎﺛﯾراﺗﯽ ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر

ﺷﮭر رﺷت اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓت .ﺑﺎ

ﻧﮕرش آﻧﺎن از ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،آﮔﺎه ﻛﻧد .ﺷﻛﯽ ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ

اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﻣﺟﻠﮫ در واﻗﻊ

ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻣوﺟود و ﻛﻣﺑود زﻧﺎن روﺷﻧﻔﻛر ،ﺑرﺧﯽ ﻣردان

ﺑرای

روﺷﻧﻔﻛر ﻧﯾز ﺑﮫ اﺟﺑﺎر ﺑرای ﻣﺟﻠﮫ ﻣﯽ ﻧوﺷﺗﻧد .ھﻣﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ

ﺑﯾداری زﻧﺎن و ﺧدﻣت ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﻧﻘش زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ و

ﺷود ﻛﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣﻘﺎﻻت در ﻣورد زﻧﺎن ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﺎدر ﺧوب ﺑودن

ﺷرﻛت آﻧﮭﺎ در ﻣﺑﺎرزات ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺻورت ﮔرﻓت .ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر

ﺗﺑدﯾل ﺷود .اﻣﺎ اﯾن ﻧوع ﻧﮕرش از ﭼﺷم زﻧﺎن روﺷﻧﻔﻛر دور ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد.

اﯾن ﻣﺟﻠﮫ ،ﺗﻼش ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ دﯾﮕری از طرف زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ

ﺧواﻧﻧده در ﻣﻘدﻣﮫ ای ﻛﮫ ﻣوﻟﻔﯾن ﺑر اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ از ﻣﺟﻠﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد،

ﺛﺑت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ رﺳد ﺗﺎ آﯾﻧدﮔﺎن را از ﺗﺟﺎرب ﺧود ﺑﮭره ﻣﻧد ﻛﻧد.

ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺷﻛﻼت زﻧﺎن آن دوران آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود و از ﭘﯾﭻ و ﺧم

اﺧﯾرا ﻛﺗﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻛوﺷش ﺑﻧﻔﺷﮫ ﻣﺳﻌودی و ﻧﺎﺻر ﻣﮭﺎﺟر ﺑﮫ طﺑﻊ رﺳﯾده

ھﺎی ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺟﻠﮫ ﻋﺑور ﻣﯽ ﻛﻧد ،ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت و ﻓﻌﺎﻟﯾت

اﺳت ﻛﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﭼﻧدﯾن ﺷﻣﺎره ﻣﺟﻠﮫ ‘ ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان’ را

ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز ‘ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان’ روﺷﻧك ﻧوع دوﺳت و ﺷور و

ﻛﮫ از ﻣﮭرﻣﺎه  ١٣٠۶ﺗﺎ اواﺳط ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ١٣٠٧ﺷﻣﺳﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﺷده

ﺷوق وی و ھﻣﻛﺎراﻧش ﺑرای ﺑﯾداری زﻧﺎن آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود ،ھﻣﭼﻧﯾن

اﺳت را در ﺑر دارد .ﺷﻣﺎره ھﺎی  ١ﺗﺎ  ۶اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﺑﺎ ﻛوﺷش ﺑﺳﯾﺎر

ﻗﺿﺎوت و درك ﻣﻔﺳرﯾن در ﻣورد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟﺳوراﻧﮫ اﯾن ﺟﻣﻊ از زﻧﺎن

ﻣوﻟﻔﯾن ﻛﺗﺎب و ھﻣﻛﺎری و ھﻣﯾﺎری اﻓراد دﯾﮕري ،ﺟﻣﻊ آوری ﺷده

و ﻓﺿﺎﯾﯽ را ﻛﮫ آﻧﺎن اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت را آﻏﺎز ﻛردﻧد و ﺑﺎ آن دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ

اﺳت و ﻧﮭﺎﯾت ﺳﻌﯽ و دﻗت ﺑﻌﻣل آﻣده ﺗﺎ طرح ﭼﺎپ اوﻟﯾﮫ آﻧﮭﺎ ﺣﻔظ

ﻧرم ﻣﯽ ﻛردﻧد را از ﻧظر ﻣﯽ ﮔذراﻧد.

ﺷده ﺗﺎ ﺑدﯾن طرﯾق ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﺧواﻧﻧده ﺑﺎ ﻓﺿﺎی آﻧدوران ﻛﻣك

روﺷﻧﮏ ﻧوع دوﺳت ﻛﮫ ﭘس از ﻣﺷﻛﻼت ﻓراوان ﻣوﻓق ﺑﮫ ﻛﺳب اﻣﺗﯾﺎز

رﺳﺎﻧد.

اﯾن ﻣﺟﻠﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ ھﻣراه ﺟﻣﻊ دﯾﮕری از زﻧﺎن روﺷﻧﻔﻛر ﮔﯾﻼن

روﺷﻧﮏ ﻧوع دوﺳت ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز ﻣﺟﻠﮫ در ﺳرﻣﻘﺎﻟﮫ ﺷﻣﺎره اول ﻣﯽ

ﻣوﻓق ﻣﯽ ﺷوﻧد ھر دو ﻣﺎه ﯾﻛﺑﺎر ﻣﺟﻠﮫ را اﻧﺗﺷﺎر دھﻧد .ﭘس از ٦

ﻧوﯾﺳد“:ﻣﺟﻠﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز ﺧود را ﺑرای ﻣﺑﺎرزه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺟﮭﯾز ﻛرده در

ﺷﻣﺎره )ﻛﮫ ﺷﻣﺎره ھﺎی  ٥-٤ﯾﻛﺑﺎره در ﯾك ﻣﺟﻠﮫ ﺑﯾرون آﻣد( از اداﻣﮫ

ﺳﻠك ﻣطﺑوﻋﺎت ﻋﺎﻟم ﻧﺳوان اﯾران ﻣﻧﺳﻠك ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷﻣﻊ ﺿﻌﯾﻔﯽ اﺳت ﻛﮫ

اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺟﻠﮫ ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد .ھر ﭼﻧد ﻛﮫ در ﺳﺎل

در راه ﺗرﻗﯽ و ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود’’ .اﻣﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ

 ١٣٠٩در ﻓﺿﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑﺎزﺗری ﻛﮫ ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ

ﺳﺎدﮔﯽ آﻏﺎز ﺷد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش رﻓت .ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎدآوری ﻧﯾﺳت

اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺟﻠﮫ را اداﻣﮫ دھﻧد ،ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﻓق ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﯾك ﺷﻣﺎره دﯾﮕر

ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣردﺳﺎﻻری ﺣﺎﻛم ﺑر ﻓرھﻧﮓ و ﺳﻧت ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ

ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ ھﻣﺎن ﻓرﺻت را ﻧﯾز از دﺳت ﻧﻣﯽ دھﻧد .ھﻣﺎن طور ﮐﮫ

ﻧﻔوذ ﻗدرﺗﻣﻧد روﺣﺎﻧﯾت در دﺳﺗﮕﺎه دوﻟت و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ

در ﻣﻘدﻣﮫ ﻛﺗﺎب اﺷﺎره ﺷده اﺳت ،ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺷد ﻛﮫ دﻟﯾل اﯾن ﺗوﻗف

ﺗﻼش

ارزﺷﻣﻧدی

ﺻﻔﺣﮫ ٣١

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥
را ﺑﯾﺎﺑﻧد و در اﯾن ﺟﺳﺗﺟو ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗراﺷﯽ ھﺎی اداری ﻛﮫ زن

را ﻛﮫ رھﺑری آن ﻛم و ﺑﯾش در دﺳت زﻧﺎن ﭼپ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮔراﯾﺷﺎت ﭼپ

و ھم ﭼﻧﯾن ﻧﻔوذ ﻗدرﺗﻣﻧد

ﺑود را ﻧﯾز ﻣﺷﺧص ﺗر ﻛﻧد .و ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﻛﮫ ﻣﻘدﻣﮫ آﻣده اﺳت ،آﻧﮭﺎ “

روﺣﺎﻧﯾت در دﺳﺗﮕﺎه دوﻟت را در ﺧود ﻧﮭﻔﺗﮫ داﺷت ،روﺑروﻣﯽ ﺷوﻧد.

داﯾره ی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﺎن را ﺑﮫ زﻧﺎن ﻛﺎرﮔر و زﺣﻣﺗﻛش ﻣﺣدود ﻧﻛردﻧد.

آﻧﮕوﻧﮫ ﻛﮫ از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣوﻟﻔﯾن ﺑر ﻣﯽ آﯾد اداره ﻧظﺎرت ﺷرﻋﯾﺎت در

آﻧﮭﺎ ﺑردن آﮔﺎھﯽ ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن زﻧﺎن ھﻣﮫ طﺑﻘﺎت و اﻗﺷﺎر

ﺟﺳﺗﺟوی ﺗطﺎﺑق و ﯾﺎ ﺗﺧﺎﻟف اﺻول و ﻓروع دﯾن ﺑﺎ ﻧﺷرﯾﺎت ﻣﺗوﺟﮫ

ﮔوﻧﺎﮔون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﮭری  ،ﻣد ﻧظر داﺷﺗﻧد ’’ .از طرف دﯾﮕر آﻧﮭﺎ ھدف

اﻧﺗﺷﺎر ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان ﻣﯽ ﺷوﻧد و روﺷن اﺳت ﻛﮫ ﭼﮫ ﺳرﻧوﺷﺗﯽ

ﺷﺎن اﯾن ﻧﺑود ﻛﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻧﺎن را ﺑﺎ وﻋده و وﻋﯾد

در اﻧﺗظﺎر ﻣﺟﻠﮫ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .در زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ روﺣﺎﻧﯾت ﺑﺎ ﻗدرت و

ﺑرای دوران ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧدازﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب زﻧﺎن را

ﻧﻔوذش در دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺗﻔﻛرات ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ

در ﻣورد ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺷﺎن ﺑﮫ ﺳﻛوت وادارﻧد ﺑﻠﻛﮫ ﺑﺎﻟﻌﻛس

ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣوﺟود در ﺳﻧت و ﻓرھﻧﮓ و

ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ دادن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ و ﻟزوم و ﺿرورت طرح ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﺷﺎن ،آﻧﮭﺎ را

اﻓﻛﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ زور اﻋﻣﺎل ﮐﻧد ،وﺟود ﯾك ﻣﺟﻠﮫ زﻧﺎن آﻧﮭم ﺗوﺳط

ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ ﺷرﻛت وﺳﯾﻊ ﺗر در اﻣور ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺑﺎرزات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و

زﻧﺎن ،ﺑﺧودی ﺧود ﺧﻼف ﺷرع و اﺻول و ﻓروع دﯾن اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن

ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﻛردﻧد.

دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان ﺗواﻧﺳت ﺗﻧﮭﺎ ﯾك ﺷﻣﺎره دﯾﮕر ﻣﺟﻠﮫ را

از طرف دﯾﮕر ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺟﻠﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻛﻣﺑود ھﺎ و

در ﺳﺎل  ١٣٠٩اﻧﺗﺷﺎر دھد.

ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﺎ ،ھم در ﻓرم و ھم در ﻣﺣﺗوا ﭘﯽ ﺑرد .ﺑﻌﺑﺎرت دﯾﮕر ﺟواﻧﯽ

ﺑﻌﺑﺎرت دﯾﮕر ھﻣﯾن واﻗﻌﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﻛﮫ دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ و روﺣﺎﻧﯾت

و ﻧﺎ ﭘﺧﺗﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت زﻧﺎن در ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت ﻣﺷﮭود اﺳت .اﻣﺎ ﺟواﺑﯽ ﻛﮫ

ﺗﺣﻣل ﻧور‘ ﺷﻣﻊ ﺿﻌﯾﻔﻲ’ ﻛﮫ ﺑﺧواھد آﺳﻣﺎن ﺗﺎرﯾك زﻧﺎن را روﺷﻧﺎﯾﯽ

در ﺳرﻣﻘﺎﻟﮫ ﺷﻣﺎره دوم ﻣﺟﻠﮫ آﻣده اﺳت ﻗﺎدر اﺳت ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از

ﺑﺧﺷد ،ﻧداﺷﺗﻧد ،و دﺳت در دﺳت ھم ﺑرای ﺧﺎﻣوﺷﯽ اش ﺗﻼش ﻛردﻧد.

اﻧﺗﻘﺎدات ﭘﺎﺳﺦ ﮔوﯾد و ﺑﺎ زﯾرﻛﯽ آﻧرا ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎدی ﺗﯾز و ﺑرﻧده از ﻋﺎدات

ﻣﻘدﻣﮫ ﻛﺗﺎب ھم ﭼﻧﯾن ﺧواﻧﻧده را ﺑﺎ دﯾﮕر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت

و ﺳﻧﺗﮭﺎی ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑدل ﻛﻧد:

ﻧﺳوان آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﻛﻧد .روﺷﻧك ﻧوع دوﺳت ﭘس از آﻧﻛﮫ از ھﻣﺳرش ﺟدا

“ ﻋﻠت اﯾن ﻧواﻗص ﺑﯾﺷﻣﺎر ﯾك ﭼﯾز اﺳت .ﻣﺎ زن ھﺳﺗﯾم و ﺑدﺗر ازھﻣﮫ

ﻣﯽ ﺷود ،ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ ای را ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻣﺷﻛﻼﺗﯽ ﻛﮫ در ﺑر داﺷت ،ﺑﮫ

زن اﯾراﻧﻲ! ...ﺑرای زن رﻓﺗن در ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﮫ و اﻧﺟﺎم دادن ﻋﻣل ﺳﮭل

ﻧﺎم ‘ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان’ داﯾر ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ از اوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ ھﺎی دﺧﺗراﻧﮫ

ﻏﻠطﮕﯾری ﻋﯾب اﺳت .اﯾن ﻋﺎدت ﺑﯾﻣﻧطق ھم وﺟود ﻧدارد ﻣﮕر ﺑرای

ﺷﮭر رﺷت اﺳت .اﯾن ﺗﻼﺷﮭﺎ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ‘ﺟﻣﻌﯾت ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت’ ﻛﮫ در

اﯾﻧﻛﮫ ﻣرد ھﺎی ﻣﺎ ﻋﺎدت ﻛرده اﻧد ھر ﮔﺎه زن ﻣﺳﺗوره را در ﺟﺎﺋﯾﻛﮫ

ﺑرﮔﯾرﻧده ﻣدرﺳﮫ ،ﻛﻼﺳﮭﺎی اﻛﺎﺑر ،ﺗﺋﺎﺗر و ﺑرﮔزاری ﻧﻣﺎﯾش و ﺣﺗﯽ

ﺳﺎﺑﻘﺎ راه ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت) ﻣﺛل ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﮫ ( ﺑﮫ ﺑﯾﻧﻧد ﺑﺎ ﭼﺷم ھﺎی ﭘر از

اﯾﺟﺎد ﮔروه ﺗﺋﺎﺗرال ﺟﻣﻌﯾت ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد

ﺣرص ﺑطرف او ﻧﮕﺎه ﻛﻧﻧد ....در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﻋﺎدت ﺑد طرﻓﯾن ،ﻣﺎ

ﻛﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺑﺳﯾﺎر زﻧﺎن ﮔﯾﻼن روﺑرو ﻣﯽ ﺷود.

ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم آﻧطور ﻛﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺟﻠﮫ را ﻏﻠط ﮔﯾری ﻛﻧﯾم و ﺑﺷﻛﻠﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﺷد

ﻣﻘدﻣﮫ ﻛﺗﺎب ،ﺗﺎﺛﯾر ﺟﻧﺑش ﺟﻧﮕل )در اواﺧر ﻗرن  ١٣ﺷﻣﺳﯽ( در ﮔﯾﻼن

ﻛﮫ ھﻣﮫ دﯾدﻧد’’ ﻛﻣﯽ ﭘﺎﯾﯾن ﺗردر ھﻣﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ آﯾد ﻛﮫ “ ﯾك ﻋده دﯾﮕر

و ھوای ﺗﺎزه ای را ﻛﮫ ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺎﻛم آورد ،در ﺷور و ﺷوق

از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻛﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻧﺳوان ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد ﻣرد ھﺳﺗﻧد -اﻏﻠب اﯾن

ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ھم ﭼﻧﯾن ﻧﻘﺷﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺗﺿﻌﯾف و ﯾﺎ ﻋﻘب

ﺑرادران ﻣﺎ از اوﺿﺎع زﻧدﮔﯽ روﺣﯾﺎت اﺧﻼق اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻧﺳوان ﺧﯾﻠﯽ

ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑرﺧﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻣرﺗﺟﻊ داﺷت ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن اﯾﺟﺎد اﻣﻛﺎن

دور ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎﯾﻧﺟﮭت ﻏﺎﻟب ﻧوﺷﺗﺟﺎت اﯾﺷﺎن ﻣﻧﺣﺻر ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ اﯾﻧﻛﮫ

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھر ﭼﻧد ﻣﺣدود ﺟﻣﻌﯾت را اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﺳﺎﺧت.

‘ زن ﺑﺎ ﯾك دﺳت ﮔﮭواره و ﺑﺎ دﺳت دﯾﮕر ﻛره را ﺣرﻛت ﻣﯽ دھد’ .ﯾﺎ

ﻧﻛﺗﮫ ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت دﯾﮕر اﯾن ﮐﺗﺎب ،اﺷﺎره ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن

اﯾﻧﻛﮫ‘ ﻣﺎدران ﺑﺎﯾد اوﻻدان وطن ﭘرﺳت ﺗرﺑﯾت ﻛﻧﻧد’ و از اﯾن ﻗﺑﯾل

ﻣﺟﻠﮫ و اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻧﺻﺎﯾﺢ ﻣﺟﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﻋﺎدت ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺷده اﺳت’’.

ﮔراﯾﺷﺎت ﭼپ ﺑرﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻋﻣده ﺟﻣﻌﯾت و ﻣﺟﻠﮫ ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت

ﺑدون ﺷك ﺣرﻛت اﯾن ﺟﻣﻊ از زﻧﺎن روﺷﻧﻔﻛر ،ﺑﺎ ﻧﻘش ﻋﻣده ﮔراﯾﺷﺎت

ﻧﺳوان ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﻛﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣﻔﺳرﯾن و ﻣورﺧﯾن آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﯾﺎ

ﻓﻛری ﭼپ و ھم ﭼﻧﯾن دﻣﻛرات ﻛﮫ ﺣرﻛﺗﯽ ﺟﺳوراﻧﮫ را آﻏﺎز ﻛردﻧد و

ﻧﺎ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺧﺻﻠت زﻧﺎﻧﮫ ﺑودن اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ را اﻧﻛﺎر ﻛﻧﻧد و

ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻧت ھﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻗد ﻋﻠم ﻛردﻧد ،ﻗﺎﺑل ارج اﺳت.

آﻧرا زاﺋده اﺣزاب ﻣرداﻧﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﻣﻘدﻣﮫ ﻛﺗﺎب ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛﻧد

ﺑررﺳﯽ اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﮔراﻧﺑﮭﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯾت زﻧﺎن ،آﻣوﺧﺗن از آن ،ﺑررﺳﯽ

در ﻋﯾن اﯾﻧﻛﮫ ﻧﻘش اﻧﻛﺎر ﻧﺎﭘذﯾر “ ﻓرﻗﮫ ﻛﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ،در ﭘراﻛﻧدن

ﻛﻣﺑود ھﺎ ی آن ،ﺑرای ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران ،ﻋﻠﯾرﻏم ﭘﯾﺷروی ھﺎﯾش ﻻزم

اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷرو ،ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن زﻧﺎن ﺑﮫ ﻛﻧش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و

اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎﻧﯽ ﻛﻣﺎ ﺑﯾش از ھﻣﺎن ﺟﻧس و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺷروﺗر

ﭘﯾوﺳﺗن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎ و ﺟرﮔﮫ ھﺎی ﻋداﻟت ﺟو و آزادی ﺧواه ’’ را

روﺑرو اﺳت .از اﯾن رو اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﻛﺗﺎب را ﺗﻼﺷﯽ ارزﺷﻣﻧد ﻣﯽ داﻧﯾم

روﺷن ﻛﻧد ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺧﺻﻠت ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﻣﺟﻠﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾش

و ﻣطﺎﻟﻌﮫ آﻧرا ﺑﮫ زﻧﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﻛﻧﯾم■ .

ﺳﺗﯾزی ﻏﺎﻟب ﺑر ﺣﺎﻛﻣﯾت و ﺣﺎﻣﯾﺎﻧش

ﺻﻔﺣﮫ ٣٢

ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻭﺩﺍﻉ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﻨﺎ ﮔﺬﺷﺖ!
روز ھﻔﺗم ژاﻧوﯾﮫ
 ،٢٠١٢ﻣراﺳﻣﯽ
ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت اوﻟﯾن

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٥

ارزش ﺗﻼش ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ زﯾﺳﺗن ﺑﺎﺷد را ﻣﯽ
داﻧﻧد .او ھﻣﯾﺷﮫ در ﺧﺎطره ھﻣﮫ ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎﻧﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد ﮐﮫ
ﭘﯾﺷروان و ﯾﺎران ﭘﯾﮕﯾر ﺧود را در ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﯽ از
ﺟﮭﺎن ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ،ارج ﻣﯽ ﮔذارﻧد.

ﺳﺎل درﮔذﺷت

ﻓﻘدان ﯾﺎراﻧﯽ ﭼون ﻣﯾﻧﺎ ﮐﮫ از او ﺑﺳﯾﺎر آﻣوﺧﺗﯾم ،ﺑﺳﺧﺗﯽ اﺣﺳﺎس

رﻓﯾق ﻋزﯾزﻣﺎن

ﻣﯽ ﺷود و وظﯾﻔﮫ ﺳﻧﮕﯾن ﻣﺎ در ﻣﺑﺎرزه ﺟﮭت ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﮐﻠﯾت

ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس

ﻧظﺎم زن ﺳﺗﯾز اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﻧوان اوﻟﯾن ﮔﺎم در راه رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن،

در ﺷﮭر ﻟوﻧد

ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎرﺑر ﮐل ﺑﺷرﯾت را ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ

)ﺳوﺋد( ﺑرﮔزار

ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﻛﻧد.

ﺷد.

ﻋﮭد ﻣﺎن را ﻣﺣﮑم و ﻋزم ﻣﺎن را ﺟزم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻧﮭﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ

در اﯾن ﻣراﺳم ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐوﺷش ﺧﺎﻧواده ﻋزﯾز ﻣﯾﻧﺎ ﺑرﮔزار ﺷد

او و ھﻣﮫ زﻧﺎن ﻣﺑﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎن ﮐﺎﺷﺗﮫ اﻧد آﺑﯾﺎری ﮐﻧﯾم و

ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٧٠ﻧﻔر ﺷرﮐت ﮐردﻧد .در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺷﻌﺎر زﯾﺑﺎﺋﯽ

ﺑﮫ ﺛﻣر ﺑرﺳﺎﻧﯾم.

در ﻣورد ﻣﯾﻧﺎ ﺗوﺳط اﻓراد ﺧﺎﻧواده اراﺋﮫ ﺷد و ھم ﭼﻧﯾن ﻓﯾﻠم

ﯾﺎدش ﮔراﻣﯽ و راھش ﭘر رھرو ﺑﺎد

ﮐوﺗﺎھﯽ از زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد .در ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن
ﻣراﺳم اطﻼﻋﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس ﺗﺣت ﻋﻧوان ﯾﮏ

ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس ) اﯾران -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن (
 ٣ژاﻧوﯾﮫ ■٢٠١٢

ﺳﺎل از وداع ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﯾﻧﺎ ﮔذﺷت ﺗوﺳط ﻓرﯾدا ﻓراز ﺧواﻧده ﺷد.
ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯾش ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻣﻧد ﺗرﯾن ﯾﺎران ﺧود را
از دﺳت داد .زﻧﯽ ﮐﮫ در طﯽ زﻧدﮔﯽ ﭘر ﺑﺎر ﺧوﯾش ،ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن را ھﻣواره ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده و ﭘﯾوﺳﺗﮫ در
ﺗﮑﺎﭘوی ﮔﺳﺳﺗن زﻧﺟﯾرھﺎی ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑود.
ﻣﯾﻧﺎ ﺣق ﺷﻧﺎس ﯾﮑﯽ از ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاران و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ٨
ﻣﺎرس و ھﻣﭼﻧﯾن از ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را از اوان ﺟواﻧﯽ ،در دھﮫ  ٥٠آﻏﺎز ﮐرد .ﻣﯾﻧﺎ ﮐﮫ
ھﻣواره ﻗﻠﺑش ﺑﺎ اﻣﯾد رھﺎﯾﯽ ﺑﺷرﯾت از ﺳﺗم و ﻧﺎﺑراﺑری ﻣﯽ ﺗﭘﯾد،
ﺑرای اداﻣﮫ راھش ھﻣﺎﻧﻧد ھر زن ﻣﺑﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ
ﺷﮑﺳﺗن ﻗﻔس ﺗﻧﮓ ﺳﻧت و ﺗﺎﺑوھﺎی زﻣﺎﻧش ﺑود .زﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ﺷﮭر ﺑﮫ ﺷﮭر و ﮐﺷور ﺑﮫ ﮐﺷور ﺑرای دﯾدار و
ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐرد و رھرواﻧﯽ را
ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ در راه رھﺎﯾﯽ از ﺳﺗم ،ﺑﻧدھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮕﺳﻠﻧد
و ﺑﺎ او ھﻣﮕﺎم ﺷوﻧد ،روز  ٨ژاﻧوﯾﮫ  ،٢٠١١ﺑﻌد از ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل
ﻧﺑرد ﺳﺧت ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری در ﺳوﺋد ،ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ ﺑدرود ﮔﻔت .ﻣﯾﻧﺎ ﯾﮏ
ﺳﺎل ﭘﯾش ﻣﺎ را ﺗرک ﮐرد ،اﻣﺎ رد او ﺑر ﺳﺎﺣل زﻧدﮔﯽ ﭘرﻗدرت
ﺑﺎﻗﯽ اﺳت .او در ﺧﺎطر ھﻣﮫ زﻧﺎن و ﻣرداﻧﯽ ﺟﺎی دارد ﮐﮫ

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

