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ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﯾم ،اﻣﺎ!
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ی ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺷت ﻣﺎرس
روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن
ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ،ﺑراﺑر ﺑﺎ ھﺷت ﻣﺎرس روزﺟﮭﺎﻧﯽ زن ،ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﯾم.
دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ ،ﮔروه ﮔروه ،ﻓوج ﻓوج!
ﻣﯽ آﯾﯾم ﺗﺎ ورﺷﻛﺳﺗﮕﯽ زن ﺳﺗﯾزﺗرﯾن ﺣﻛوﻣت دﻧﯾﺎ را اﻋﻼم ﻛﻧﯾم!
ﻣﯽ آﯾﯾم ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر در ﻧﺑردھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ اراده ی ﺧود را ﺑرای
ﻣﺑﺎرزه ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﻧﺷﺎن دھﯾم!
ﻣﯽ آﯾﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﻋﻼم ﻛﻧﯾم ،رھﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑدون آزادی زن
ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت!
ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽآﯾﯾم ،اﻣﺎ ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﺑﮫ اراده ی رھﺑران
ﺳﺑز ﮔره ﻧﺧواھﯾم زد؛ ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﺑﮫ دﺳت ﻛﺳﺎﻧﯽ
ﻛﮫ دﻧﺑﺎل »اﺟرای ﺑﯽﺗﻧﺎزل ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ« و »ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻋﺻر
طﻼﯾﯽ ﺧﻣﯾﻧﯽ« ھﺳﺗﻧد ،ﻧﺧواھﯾم ﺳﭘرد .زﯾرا دوﺑﺎره ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم
ﺷﻛل دﯾﮕری از ﺣﻛوﻣت دﯾﻧﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻛﻧﯾم و ﺑﺎ ﻗﮭﻘرای
دﯾﮕری روﺑرو ﺷوﯾم .ﺣﻛوﻣت دﯾﻧﯽ ﻛﮫ ﺳﯽ و دو ﺳﺎل ﻓﻘط درد
و رﻧﺞ و اﺷك ﺑرای ﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﺎر آورد» .ﻋﺻر طﻼﯾﯽ« اش ﺑﺎ
ﻓرﻣﺎن ﺧﻣﯾﻧﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری آﻏﺎز ﺷد؛ »اﺟرای ﺑ ﯽ
ﺗﻧﺎزل ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ« اش ﭘﺷﺗواﻧﮫ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾت ھﺎ ﺑرای
ﺗﺣﻣﯾل ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری و ﮔﺳﺗرش ﺷﻧﯾﻊ ﺗرﯾن ارزﺷﮭﺎ و اﺧﻼﻗﯾﺎت
ﻣذھﺑﯽ ﺿد زن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷد .ﺣﻛوﻣﺗﯽ ﻛﮫ ﺑر دﯾن ﺗﻛﯾﮫ زد ﺗﺎ ﺑر
اﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺗم واﺳﺗﺛﻣﺎر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺟﺎب ﺑرﻛﺷد.
ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﯾم ،ﺗﺎ ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﺑﮫ دﺳت ﮔﯾرﯾم.
ﺑرای آن ﻛﮫ ﻋزم و اراده ی ﻛﺎﻓﯽ ﺑرای ﻧﺑرد ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾم ﺑﺎﯾد ھﺷﯾﺎر ﺑﺎﺷﯾم .ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر دﯾﻛﺗﺎﺗور ﻧزدﯾك اﺳت .اﯾن را
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺗوﻧس ،ﻣﺻر )و اﻛﻧون ﻟﯾﺑﯽ( ﻧﺷﺎن داده اﺳت.
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻋرب ﻣﺎ را ﺑﮫ وﺟد آورد و روﺣﯾﮫ و اﻧرژی
اﻧﻘﻼﺑﯽ را دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎز ﮔرداﻧد .اﻣﺎ واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﻛﮫ
ﻣردم ﻣﻧطﻘﮫ و ﻣﺎ ھﻧوز راه درازی ﺑرای ﺑرﻛﻧدن ﻧظﺎم ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر
ﺟﮭل و ﺧراﻓﮫ ،ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺑﻧﯾﺎن ﻧﮭﺎدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻧوﯾن د ر
ﭘﯾش دارﯾم .ﺳؤاﻟﯽ ﻛﮫ ﭘﯾش روی ﻣﺎﺳت اﯾن اﺳت ﻛﮫ آﯾﺎ اﺟﺎزه
ﺧواھﯾم داد ﺻدای زﻧﺎن در ھﻣﮭﻣﮫ ھﺎی ﻣوﺟود ،ﺧﻔﮫ ﺷود؟ ﯾﺎ
اﯾن ﻛﮫ ﺗﻼش ﺧواھﯾم ﻛرد ﻛﮫ ﻣﮭر زﻧﺎﻧﮫ ﺑر ﺧﯾزش ھﺎی ﺟﺎری
ﺣك ﺷود .آﯾﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﯾنﻛﮫ ﻓﻌﻼ ً طرح ﺧواﺳت ھﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت
زﻧﺎن از اوﻟوﯾت ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت ،ﻋﻣل ﺧواھﯾم ﻛرد؟ ﯾﺎ آن ﻛﮫ
ﺧواﺳت ھﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧود را در ﺻدر ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻗرار
ﺧواھﯾم داد؟ آﯾﺎ ﺣﻔظ »اﺗﺣﺎد« ﺑﺎ ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻣداﻓﻊ ﻓﻌﺎل
اﯾن رژﯾم زن ﺳﺗﯾز ﺑودﻧد ،را دﻧﺑﺎل ﺧواھﯾم ﮐرد؟ ﯾﺎ اﺗﺣﺎدی ﺑر
ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻛﺛرﯾت ﻣردم اﯾران و ﺟﮭﺎن  -ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻣﻧﺎﻓﻊ زﻧﺎن
 ﺷﻛل ﺧواھﯾم داد.اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎ ﻣﺎﺳت؛ دﯾﮕران اﻧﺗﺧﺎب ﺧود را ﻛرده اﻧد!
ﺗﻣﺎم ﻗدرت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣذھﺑﯽ و
ﻏﯾرﻣذھﺑﯽ ﺗﻼش دارﻧد ،اﻧﺗﺧﺎب ﺧود را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺎ ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧﻧد .از
ﺳﺧن ﮔوﯾﺎن ﻗدرت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻛﮫ وﻗﯾﺣﺎﻧﮫ در دﻓﺎع از
ﺣﺟﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد» :وادار ﻧﻣودن زﻧﺎن ﺑﮫ ﭘوﺷﯾدن
ﺣﺟﺎب ﻣﺗﻔﺎوت از وادار ﻛردن ﻣردان ﺑﮫ ﺑﺳﺗن ﻛﻣرﺑﻧدھﺎی
اﻧﻔﺟﺎری اﺳت«* ﺗﺎ رھﺑران ﻣوج ﺳﺑز ﻛﮫ ﻋوام ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ در
»ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق زﻧﺎن و ﻧﻔﯽ ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ« داد
ﺳﺧن ﻣﯽ راﻧﻧد وﻟﯽ ھم زﻣﺎن »ﺗﻘوﯾت ارزش ھﺎی دﯾﻧﯽ و ﺗﺣﻛﯾم
وﺟﮫ اﺧﻼﻗﯽ ادﯾﺎن ﺗوﺣﯾدی« را ﻛﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ی ﺗﺣﻘﯾر زن ﺑﻧﺎ ﺷده،
در رأس ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﻗرار داده اﻧد **.ﻋوام ﻓرﯾﺑ ﯽ
ﺷﺎن ﺗﺎ ﺑدان ﺣد اﺳت ﻛﮫ ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﻛﻧﻧد آن ﺟﺎﯾﯽ ﻛﮫ از
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»ﻛژروی ھﺎی« ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎم ﺑرﻧد ﻛوﭼك ﺗرﯾن اﺷﺎره ای
ﺑﮫ ﺳرﻛوب زﻧﺎن در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻛﻧﻧد .اﮔر ﻛﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواھد
ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای درﯾﺎﺑد ﻛﮫ رھﺑران ﻣوج ﺳﺑز
وﻋده اش را ﻣﯽ دھﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭼﺎدر و ﭼﺎﻗﭼور زﻧﺎﻧﯽ ﺗوﺟﮫ ﻛﻧد
ﻛﮫ اﻣروزه ﺑﮫ زور ﻣﯽ ﺧواھﻧد آﻧﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان »رھﺑران
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن« ﺑﮫ ﻣﺎ ﺣﻘﻧﮫ ﻛﻧﻧد .ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺣﺟﺎب اﺳﻼﻣﯽ را
ﺗﺋورﯾزه ﻛردﻧد*** و ﺗﯾﻎ در دﺳت زﻧﮕﯾﺎن ﻣﺳت ﻗرار دادﻧد ﺗﺎ
ﺳر و ﺻورت و ﺳﯾﻧﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻓرﻣﺎن اﻣﺎم راﺣل ﺷﺎن
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺑﭘﺎﺧﺎﺳﺗﻧد را ﺑﺷﻛﺎﻓﻧد.
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻛﮫ زﻧﺎن ﻧﺗواﻧﻧد در آن ﺑرﻗﺻﻧد ،اﻧﻘﻼﺑﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﯾﺳت!
دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗوان در ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾك ﺻﺣﺑت از ﺗﻐﯾﯾر،
ﺗﺣول و اﻧﻘﻼب ﻛرد و از رھﺎﯾﯽ زن ﺳﺧﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺎورد.
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔراﻧﮫ و ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺷﻛل ﮔرﻓﺗﮫ ﻛﮫ ﺳﺗم ﺑر زن ﯾﻛﯽ
از ﻣﺣورھﺎی اﺻﻠﯽ آن را ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯽ دھد .ﺑدون در ھم ﺷﻛﺳﺗن
اﯾن ﻣﺣور ﺟﺎﻣﻌﮫ رھﺎ ﻧﺧواھد ﺷد» .ﻣﯾزان آزادی و ﭘﯾﺷرﻓت ﯾك
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﻣﯾزان آزادی و ﭘﯾﺷرﻓت زﻧﺎن آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺷﺧص ﻣﯽ
ﺷود ****«.اﯾن ﻛﮫ ﺑﺗواﻧﯾم رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎﺧص
رھﺎﯾﯽ ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓراﮔﯾر ﻛﻧﯾم ﺑﮫ ﺗﻼش آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ
ی ﻣﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .آﮔﺎھﯽ از اﯾن ﻛﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم و ﭼﮕوﻧﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﺳت آورﯾم؛ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮕﯽ ﺑرای اﯾن ﻛﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﻧرژی
اﻧﻘﻼﺑﯽ رھﺎ ﺷده در ﻣﯾﺎن دﺧﺗران و زﻧﺎن را ﺑرای ﻛﺳب آزادی
ﻣﺗﻣرﻛز ﻛﻧﯾم ﺗﺎ ﻣؤﺛرﺗر و ﻛﺎرآﺗر از ﭘﯾش ﺑر ﻛﺎخ ھﺎی ﺳﺗم و
ﺑﯾداد ﯾورش ﺑرﯾم و آن را ﺑﮫ طور ﻗطﻊ و ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ درھم ﻛوﺑﯾم.
اﯾن وظﯾﻔﮫ ای اﺳت ﻛﮫ ﺑر دوش ﭘﯾﺷروﺗرﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﻣﺎ ﻗرار دارد .ﺑدون ﺷك ﺑﺧش ﭼپ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﻧﻘش ﻛﻠﯾدی در ﺟﮭت ﺗﺣﻘق اﯾن اھداف اﯾﻔﺎ ﻛﻧد؛ ﺑﺎ ﮔﺳﺳت از
ﺗﻔﻛرات و اﯾده ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻣﺷﺧص
ﻣﻌﻧﺎ ﻛﻧد و آن را ﺑﮫ ﯾﻛﯽ از ﻣرز ﺗﻣﺎﯾزھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﮭم ﻣﯾﺎن
ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺧواھﺎن ﺗﻐﯾﯾر واﻗﻌﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ اﺷﻛﺎل
ﻣﺧﺗﻠف ﺧواھﺎن ﺣﻔظ ﻧظم ﻛﮭﻧﮫ اﻧد ،ﺑدل ﻛﻧد.
اﯾن ﻛﮫ ﺳرﻧوﺷت ﻣﺎ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ رﻗم ﺧواھد ﺧورد
ﺑﮫ درﺟﮫ ی آﮔﺎھﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮔﯽ زﻧﺎن و دﺧﺗراﻧﯽ ﺑﺳﺗﮕﯽ
ﺧواھد داﺷت ﻛﮫ در ﺻف اول ﻧﺑردھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻗرار دارﻧد.
ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﺣﺿور ﺧواھﯾم ﯾﺎﻓت ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از آن
ﺷوﯾم ﻛﮫ ﺟﻧﺑش آزادی ﺧواھﺎﻧﮫ و ﺑراﺑری طﻠﺑﺎﻧﮫ زﻧﺎن اﯾران و
ھﻣﭼﻧﯾن روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن ﻛﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺳﻧ ّ ت ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت
ﺗوﺳط ﮔرداﻧﻧده ﮔﺎن ﺻﻧﻌت ﺳﺑز ﻣﺻﺎدره ﺷود.
ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﺣﺿور ﺧواھﯾم ﯾﺎﻓت ﺗﺎ ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی
ﺧواھران و ﺑرادران ﺧود ﺑﺟﻧﮕﯾم ،در ﺑﺣﺑوﺣﮫ ی ﺗظﺎھرات
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و ھﻧﮕﺎﻣﮫ ی ﻧﺑردھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ،ذھن ھﺎی ھﺷﯾﺎر را
ھﺷﯾﺎرﺗر ﻛﻧﯾم؛ ﺣﺟﺎب ھﺎی ﺳﺗم را در آﺗش ﺑﺳوزاﻧﯾم و روز
ﺟﮭﺎﻧﯽ زن را ﺑﮫ ﺟﺷن واﻗﻌﯽ ﺳﺗﻣدﯾده ﮔﺎن ﺟﮭﺎن ﺑدل ﻛﻧﯾم.
ﺑدون ﺷك ﺿرﺑﮫ زدن رادﯾﻛﺎل ﺑﮫ ﺣﻛوﻣت ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ راه
را ﺑر اﻓق ھﺎی رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش واﻗﻌﯽ در ﻛل ﻣﻧطﻘﮫ  -ﺑﮫ وﯾژه در
ﻣﯾﺎن زﻧﺎن ﺳﺗﻣدﯾده ی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ -ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد■.
ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد ھﺷت ﻣﺎرس روز ﺟﮭﺎﻧﯽ!
*  -رک .ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ اﻧﻘﻼب در ﻣﺻر ﻧوﺷﺗﮫ "ﻓرﯾد زﻛرﯾﺎ" ،ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی
ﻧﯾوزوﯾك  ١۴ﻓورﯾﮫ ٢٠١١
**  -رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﻣﺗن ﻛﺎﻣل وﯾراﺳت دوم ﻣﻧﺷور ﺳﺑز ،ﺑﺎ اﻣﺿﺎی
ﻣﮭدی ﻛروﺑﯽ و ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی
*** -رک ﮐﺗﺎب " زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺣﺟﺎب ،ﺣﺟﺎب زﯾﺑﺎﯾﯽ" اﺛر زھرا رھﻧورد
****  -ﻧﻘل ﻗوﻟﯽ از "ﻓورﯾﮫ" ،از ﻣﺗﻔﻛران ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺧﯾﻠﯽ ﻛﮫ
ﻣﺎرﻛس ﺑر آن ﺗﺄﻛﯾد ﻧﮭﺎد.
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ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭘﻧﺟم

ﮔزارش اول اﺳﻔﻧد
ﯾك ھﻔﺗﮫ ﭘس از ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧدن دو ﺗن از ﻓرزﻧدان ﺧﻠق
ﯾﻌﻧﯽ "ﺻﺎﻧﻊ ژاﻟﮫ" و "ﻣﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎری" در ﺗظﺎھرات ھﺎی ٢۵
ﺑﮭﻣن ﺟواﻧﺎن ﺷﺟﺎع و ﻣﺑﺎرز ﺗﮭران ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ
رﯾﺧﺗﻧد ﺗﺎ ﯾﺎد آن دو ﻣﺑﺎرز ﻋزﯾز را ﮔراﻣﯽ دارﻧد.
ھﻧوز ﺟوھر دروغ ھﺎی ﺷﺎخ دار ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در
ﻣورد ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑودن ﺻﺎﻧﻊ ژاﻟﮫ ﺧﺷك ﻧﺷده ﺑود ﻛﮫ ﺳﻧد ﺑﻌد از
ﺳﻧد رو ﺷد ﻛﮫ اﯾن دو ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮫ ی راه آزادی ﻣردم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺑﺳﯾﺟﯽ ﻧﺑوده ﺑﻠﻛﮫ از ﻣﺑﺎرزﯾن راه آزادی ﺑوده اﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ
ﺻﺎﻧﻊ ژاﻟﮫ در ﯾك ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ﻋﻠﯾﮫ دﯾﻛﺗﺎﺗوری ﻛﮫ ﺗوﺳط
داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ھﻧر ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﺑود ﺷرﻛت داﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن
ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ی ﻛوﺗﺎه ﺑر اﺳﺎس آھﻧﮓ دﯾوار ﭘﯾﻧك ﻓﻠوﯾد ﻛﮫ ﺿد
دﯾﻛﺗﺎﺗوری در آﻣوزش و ﭘرورش اﺳت درﺳت ﺷده اﺳت.
روز اول اﺳﻔﻧد ﻣﺎه ﻗرار ﺑود ﻛﮫ ﻣردم از ﺳﺎﻋت ﺳﮫ در ﻧﻘﺎط
ﻣﺧﺗﻠف ﺷﮭر راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻛﻧﻧد اﻣﺎ از ﺳﺎﻋت ﯾك ﺑﻌد از ظﮭر
ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی از ﻧﯾروھﺎی ﺿد ﺷورش ﺑﮫ ﺳرﻋت در
ﭼﮭﺎرراه ھﺎ ﺑﺎ ﺗﺟﮭﯾزات ﻛﺎﻣل از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻔﻧﮓ و ﺗﻔﻧﮓ ھﺎی ﮔﺎز
اﺷك آور و ﺑﺎﺗوم و ﻟﺑﺎس ھﺎی ﭼرﻣﯽ ﺳﯾﺎه رﻧﮓ از دروازه
دوﻟت ﺗﺎ ﻣﯾدان آزادی در ﺣﺎل ﻣﺳﺗﻘر ﺷدن ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت
ده ھﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﺗوﯾوﺗﺎی ﺳﯾﺎه رﻧﮓ ﻧﯾروی ﺿد ﺷورش آن ھﺎ را
ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﻛﻧد .ھﻣﯾن طور ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﻣﯽ ﺷﻣﺎرم ﭘﺎﻧزده ﻣﺎﺷﯾن
ﻣﯽ ﮔذرد و در ھر ﻣﺎﺷﯾن ده ﻧﻔر ھﺳﺗﻧد و ﻛﻣﺎﻛﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﻧﯾرو
اداﻣﮫ دارد ﮔوﯾﯽ ارﺗش اﺷﻐﺎﻟﮕر در ﺣﺎل اﺷﻐﺎل ﻛردن ﺧﯾﺎﺑﺎن
آزادی اﺳت .در ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﻣﺳﺗﻘر ھﺳﺗﻧد.
ﺳﺎﻋت ﭼﮭﺎر ﻛﮫ ﭘس از اﻧﺟﺎم ﻛﺎری ﺑر ﻣﯽ ﮔردم دروازه
دوﻟت ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺣدودی در ﭘﯾﺎده رو ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان
اﻧﻘﻼب در ﺣﺎل ﺣرﻛت ھﺳﺗﻧد .ﺑر ﺳر ﭼﮭﺎرراه ھﺎ ﻧﯾروی
اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻣﺳﺗﻘر اﺳت و اﻣروز ﻧﯾروی ﺑﺳﯾﺞ ﻧﯾز ﺣﺎﺿر اﺳت:
ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﺷﺑﮫ داﻧﺷﺟو ﻛﮫ ھﻣﮫ رﯾش ھﺎی ﻛرﻛﯽ دارﻧد .ﺟواﻧﺎن
ﻣﻌﺗرض ﻛﮫ از ﻛﻧﺎر اﯾﻧﺎن رد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺿد
ﺷورش ھر ﻛدام ﻛﮫ ﻛوﻟﮫ ﭘﺷﺗﯽ دارد را ﻣﺗوﻗف ﻛرده و ﻣﯽ
ﻓرﺳﺗﻧد ﭘﯾش ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ و آن ھﺎ ﭘس از وارﺳﯽ ﻛﯾﻔﺷﺎن ﺗﻠﻔن
ھﻣراه آن ھﺎ را ﻧﯾز ﻛﻧﺗرل ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﻣﺑﺎدا ﻛﮫ از واﻗﻌﯾت ﻓﯾﻠﻣﯽ
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ وزارت دروغ راﺿﯽ ﺑﺎﺷد .اﮔر ﻋﻛﺳﯽ ﺑﺎﺷد
رم دورﺑﯾن را ﻣﺻﺎدره ﻛرده و رھﺎﯾش ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ﺑرﺧﯽ ھﺎ را
ھم دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﻛﻧﻧد.
ﺳﮫ اﺗوﺑوس ھم ﭘﺎرك اﺳت و ﭘر از ﺳرﺑﺎز ﺻﻔر اﺳت .آن ھﺎ
را ﺑﮫ زور آورده اﻧد ﻛﮫ ﻣردم را ﺳرﻛوب ﻛﻧﻧد .ﺑﺧﺷﯽ از وظﯾﻔﮫ
دﻓﺎع از وطن در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن!!
اﻣﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﺳر اﯾﺳﺗﺎدن ﻧدارد .در ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯾﻌﺻر ھم
ﻧﯾروی ﺿد ﺷورش زﯾﺎد اﺳت و ھم ﺟﻣﻌﯾت ﻣردم ﻣﻌﺗرض .در
ﭘﻣپ ﺑﻧزﯾن وﺻﺎل ﯾك ﺑﺳﯾﺟﯽ ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ رﻓﺗﮫ روی ﺑﻠﻧدی و
از ﭼﮭره ی ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻌﺗرض در ﺣﺎل ﻋﺑور ﺑﺎ دورﺑﯾن ﻗوی ﻓﯾﻠم
ﺑرداری ﻣﯽ ﻛﻧد .ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺑرای ﺑﺳﯾﺟﯾﺎن ﻓﺿﯾﻠت اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ده
ھﺎ ﻧﻔر ﻧﯾروی ﺿد ﺷورش و ﺑﺳﯾﺟﯽ و ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ دور
ﺑرش را ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ھم ﺧﯾﻠﯽ ﺷﻠوغ اﺳت و ﺑﺎز ھم ﺟﻣﻌﯾت و
دﺳﺗﮕﯾری ﺿﻣﻧﯽ .از ﺗوی اﺗوﺑوﺳﯽ ﺟواﻧﯽ در ﺣﺎل ﮔرﻓﺗن ﻓﯾﻠم
اﺳت ﻛﮫ از آن طرف ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت از ﻛﺟﺎ دو ﻟﺑﺎس
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﭼﮫ ﺳﺎل دﯾدﻧد و رﻓﺗﻧد ﭘﺎی ﭘﻧﺟره اﺗوﺑوس و ﺑﮫ ﺟوان
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ﮔﻔﺗﻧد ﻛﮫ ﺑﯾﺎ ﭘﺎﯾﯾن و از طرف دﯾﮕر ھم ﯾﻛﯽ ﺷﺎن رﻓت ﻛﮫ وی را
دﺳﺗﮕﯾر ﻛﻧد ،اﻣﺎ ﭘﺳر ﺟوان ﺗواﻧﺳت ﺧودش را ﺗوی ﺟﻣﻌﯾت ﻗﺎﯾم
ﻛﻧد و ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ھم ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺳوار ﺷوﻧد.
ﻣردم در ﭘﯾﺎده رو در ﺑرﺧﯽ ﺟﺎھﺎ زﯾﺎدﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻧﯾروھﺎی
ﺿد ﺷورش ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻛل ﮔﯾری ﺗظﺎھرات ﺷوﻧد.
دﯾده ﺑﺎن ھﺎی ﻣزدور وﺿﻌﯾت را ﻣرﺗب ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ھﻣراه و ﺑﯽ ﺳﯾم
ﮔزارش ﻣﯽ ﻛﻧﻧد.
در ﺗﻘﺎطﻊ ﻧواب و آزادی ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎد اﺳت و ﺑﺳﯾﺞ و ﺿد
ﺷورش ھم زﯾﺎد و رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ دﺳﺗﮕﯾری ﺷروع ﻣﯽ ﺷود .دﺧﺗر
ﻛم ﺳﻧﯽ را ﻛﮫ ﻛﺎﭘﺷن ﻗرﻣز ﺑر ﺗن داﺷت را ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﻣﯽ
ﺧواھﻧد ﺑﺑرﻧد ﻛﮫ ھﻣراھﺎﻧش ﺷروع ﺑﮫ اﻋﺗراض ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﺗوی
اﺗوﺑوس ﻣردم ﻓﺣش ﻣﯽ دھﻧد .ﯾك ﻣرد ﺗﻧوﻣﻧد ﻛﮫ رﯾش دارد و
ﻟﺑﺎس ﺳﯾﺎه ﺑر ﺗن وﻗﺗﯽ ﻛﮫ اﺗوﺑوس ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوﺑﮕر ﻧزدﯾك
اﺳت ﯾﻛﺑﺎره ﺑﮫ ﺟوان رﯾز ﻧﻘﺷﯽ ﻛﮫ ﻣﺎﺳك دارد و ﻣرﺗب ﻣوﻗﻊ
ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﻓﺣش ﻣﯽ دھد ﺑﺎ ﺗﺣﻛم ﻣﯽ ﮔوﯾد اﮔر ﺑﺳﯾﺞ ﻧﺑود
اﻻن ﺻدام اﯾﻧﺟﺎ ﺑود ! ﻛم ﻓﺣش ﺑده .ﯾك ﻧﻔر ﺑﮫ ﻣرد ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺗو
ﻛﮫ ﺣرف دﯾﻛﺗﺎﺗورھﺎ را ﻣﯽ زﻧﯽ و ھر روز در ﺗﻠوﯾزﯾون و
روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺻد ﺗوﻣﺎﻧﯽ ﻛﯾﮭﺎن و اﯾران ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﺣرف ﻧزن.
ﻣرد ﺑﺎ ﻛﻣﺎل ﭘرروﯾﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد اﯾن ھﺎ طرﻓداران آﻣرﯾﻛﺎ ھﺳﺗﻧد.
ﻣردم ﯾﻛﯽ ﯾﻛﯽ ﺻداﯾﺷﺎن در ﻣﯽ آﯾد از ﯾك طرف اﺣﺗﯾﺎط ﻣﯽ
ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﻧﻛﻧد ﻣوﻗﻊ ﭘﯾﺎده ﺷدن ﭼﻧد ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ در ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻌﯾت
دﺳﺗﮕﯾرﺷﺎن ﻛﻧد اﻣﺎ از طرف دﯾﮕر ﺣرﻓﺷﺎن را ﻣﯽ ﺧواھﻧد
ﺑزﻧﻧد .ﯾﻛﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺳﺎواك ھم ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﻧش ﻣﯽ ﮔﻔت ﻣزدور
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ؛ و دﯾﮕری ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻛﮫ ﻣﺑﺎرك ھم ﻣوﻗﻊ ﺳرﻛوب ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن
ھﻣﯾن را ﻣﯽ ﮔﻔت .اﻣﺎ ﻣرد رﯾﺷو ﻣﺛل ﺿﺑط ﺻوت ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻛﮫ
ﻣﺑﺎرك ﻣزدور آﻣرﯾﻛﺎ ﺑود .او ﻣﯽ ﺧواھد ھر ﺟﻧﺎﯾت رژﯾم را ﺑﺎ
اﻧﮓ ھﺎ ﺗوﺟﯾﮫ ﻛﻧد اﻣﺎ ﻣردم ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺳرش داد ﻣﯽ زﻧﻧد.
در ﺳﻠﺳﺑﯾل ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺗﻘﺎطﻊ رودﻛﯽ و ﺳر
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺟﯾﺣون ،ﻛﺎرون ،ﻗﺻراﻟدﺷت و ﺧوش ﻧوﻋﯽ ﺣﻛوﻣت
ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت ده ھﺎ ﻧﯾروی ﺿد ﺷورش ﺑﮫ ﺣﺎﻟت آﻣﺎده ﺑﺎش ﺻف
ﺑﺳﺗﮫ اﻧد و از ھر ده ﻧﻔر ﯾﻛﯽژ ِ  -ث ِ ﺑﮫ دﺳت ،ﺑﮫ ﺣﺎل آﻣﺎده ﺑﺎش
اﯾﺳﺗﺎده اﺳت.
ﺑﻧﺎ ﺑر اﺧﺑﺎر ﻣوﺛق در ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر و در ﺑﻠوار ﻛﺷﺎورز و
ﻣﯾدان وﻧك و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺗﺧت طﺎووس و ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﺗظﺎھرات
ﭘراﻛﻧده و درﮔﯾری رخ داده و ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﺷب ﺟﻣﻌﯾت در
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑوده اﺳت.
در اﯾن اﻋﺗراﺿﺎت ﺷﻌﺎر ﻛﻣﺗر ﺷﻧﯾده ﺷد اﻣﺎ ﺧواﺳت ھﺎ ﺑﮫ
ﻧظر ﻓراﺗر از ﺗظﺎھرات ﺳﺎل ﭘﯾش اﺳت .ﺑرای اﯾن روز ﺷورای
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺳﺑز اﻣﯾد ﻓراﺧوان داده ﺑود .ﺷورا در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اش ﺑﺎز
ھم از رھﺑری ﺑﻼ ﻣﻧﺎزع ﻣوﺳوی ﺣرف زده ﺑود .اﻣﺎ ﺟواﻧﺎن در
ﺻﺣﻧﮫ دارﻧد ﺑﮫ ﺳﻣت ﺷﻌﺎرھﺎی رادﯾﻛﺎﻟﺗر ﺑﺎ ﻣﺿﻣون رد وﻻﯾت
ﻓﻘﯾﮫ ﻋﺑور ﻣﯽ ﻛﻧﻧد.
ﺟﻣﻌﯽ از اﺣزاب ﻛردﺳﺗﺎﻧﯽ ھم ﻣﺛل ﺣزب ﻛوﻣﮫ ﻟﮫ و ﺣزب
دﻣﻛرات و ﯾﮫ ﻛﯾﺗﯽ ﺷورﺷﮕران ھم ﺑرای ﺷرﻛت در ﺗظﺎھرات
ﻓراﺧوان داده ﺑودﻧد .اﻣﺎ در ﻓراﺧواﻧﺷﺎن ﻧوﻋﯽ دﻧﺑﺎﻟﮫ روی از
ﺟرﯾﺎن ﻣوﺳوی دﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﺳﺑزھﺎ ﺳﻌﯽ ﻛرده ﺑودن از ﻛرد
ﺑودن ﺻﺎﻧﻊ ژاﻟﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧﻧد و ﺑﯾن ﺧود و ﺟﻧﺎح راﺳت ﺟﻧﺑش
ﻛردﺳﺗﺎن آﺷﺗﯽ ﻛﻧﺎن راه ﺑﯾﻧدازﻧد.
ﺷﻧﯾدم در ﭼﮭﺎر ﺷﮭر ﻛردﺳﺗﺎن ﻣردم درﮔﯾر ﻣﺑﺎرزه ﺟدی
ﺷده ﺑودﻧد .ﺟﺎﻟب اﯾﻧﺟﺎﺳت ﻛﮫ در ھﯾﭻ ﯾك ﺷﻌﺎری در ﺣﻣﺎﯾت از
ﺳﺑزھﺎ ﺷﻧﯾده ﻧﺷد.
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ﺣﻛوﻣت ﺑﺎز رو آورده ﺑﮫ ﺗﺎﻛﺗﯾك ﺳرﻛوب
ﻣردم از طرﯾق ﻧﯾروی ﮔﺎرد ﺿدﺷورش و
ﻓﻌﺎل ﻛردن ﺗﺗﻣﮫ ی ﻧﯾروی ﺿد ﻣردﻣﯽ ﺑﺳﯾﺞ.
در ﺟرﯾﺎن دادن ﯾﺎراﻧﮫ ﺑﮫ ﻣردم ﻗﺷر ﻧﺳﺑﺗﺎ ً
زﯾﺎد ﺑﯾﻛﺎر و زﯾر ﺧط ﻓﻘر و ﻣﻌﺗﺎدﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯽ
ﺳﯾﺳﺗم ﻛﮫ ﺳﺎﺑق ﺑر اﯾن ﺑرای ﺳﯽ ﭼﮭل ھزار
ﺗوﻣﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ده ﺑﺎر ﺑﮫ ﻛﻣﯾﺗﮫ اﻣداد رﺟوع ﻣﯽ
ﻛردﻧد اﯾﻧك ﻣﺎھﯽ ﭼﮭل و ﭼﮭﺎر ھزار ﺗوﻣﺎن ﺑﮫ
ﺣﺳﺎﺑﺷﺎن رﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ھﺎ را ﺑرای
ﺗظﺎھرات ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﺳت و دوم ﺑﮭﻣن ﺑﮫ
ﺷﻛل ﮔوﺳﻔﻧد وار ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧد .اﻣﺎ
ﺑرای درﮔﯾر ﺷدن ﺑﺎ ﻣردم ،ﻗﺷرھﺎی آدم ﻓروش
ﺗر و ﺑﯽ وﺟدان ﺗری ﻻزم اﺳت .آدم ھﺎی ﻋﻘده
ای ﻛﮫ ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﻛردن ﺣﺎﺿرﻧد ﺑﮫ ھر
ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ دﺳت ﺑزﻧﻧد و ھر دﯾﻛﺗﺎﺗوری و ظﻠم و
ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎری را ﺗوﺟﯾﮫ ﻛﻧﻧد.
در اﺗوﺑوس ﯾك ﻧﻔر ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ ﻣن طرﻓدار ھﯾﭻ ﻛدام طرف
ﻧﯾﺳﺗم اﻣﺎ آدم اﮔر ﺗوی ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾد ﺑﺎﯾد اﯾﻧطور ﺣﺳﺎب ﻛﻧد ﻛﮫ
ﺟﺎﻧش ﻛف دﺳﺗش اﺳت و ﻣﻣﻛن اﺳت ﻛﮫ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑر
ﻧﮕردد!!!
اول اﺳﻔﻧد ١٣٨٩
-----------------------------------------------------

ﮔزﯾده ی ﯾك ﻧﺎﻣﮫ!
ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ ی داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﯾك دور ﺟدﯾد ﻣﺑﺎرزه ،ﺑﺎ روﺣﯾﺎت و ﺟﮭت
ﮔﯾری ھﺎی ﺟدﯾد در ﺑﯾن ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی درﮔﯾر )ﭼﮫ ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﺎ و
ﭼﮫ ﻣﯾﺎﻧﯽ ھﺎ و ﭼﮫ ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ھﺎ( ،ﺷروع ﺷده اﺳت ٢۵ .ﺑﮭﻣن ﺧﯾﻠﯽ
ھﺎ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﻛرد .ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮫ رژﯾم را .ﻋﻛس اﻟﻌﻣل آن ھﺎ
ﺣﺎﻛﯽ از ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت و ﺑﮭت ﺷدﯾد آن ھﺎﺳت .اﯾن ﻛﮫ ھﻣﮫ
ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺣﻛوﻣﺗﯽ و ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻣﻧﺗﻘدان اﺣﻣدیﻧژاد ﻓورا ً
ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ آﻣدﻧد و ﺑﮫ ﺷﻛل ﺣﺎد اﻋﻼم ﻣوﺿﻊ ﻛردﻧد ﺑﯾﺎن اﯾن
ﻏﺎﻓﻠﮕﯾری )و اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺗرﺳﯽ ﺑود ﻛﮫ ﺗﺣوﻻت ﺗوﻧس و
ﻣﺻر و  ...در دﻟﺷﺎن اﯾﺟﺎد ﻛرده اﺳت (.ھﻣﯾن ﺟﺎ ﯾك ﻧﻛﺗﮫ را
ﺑﺎﯾد ﮔﻔت :ﻛﻣﺎﻛﺎن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﺻر را از زاوﯾﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﻣوﻗﻌﯾت
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ دو ﻟﺑﮫ ﺑﺎﯾد دﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود ﮔﻔت ﯾﻛﺳره ﺑﮫ
ﺿرر اﯾن ھﺎﺳت .ﺑﮫ ﻧظرم از زاوﯾﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﻗوای ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و
ﺷﻛل ﮔﯾری اﺋﺗﻼﻓﺎت ﺟدﯾد ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑراﯾﺷﺎن ﻓﺿﺎی
ﺗﻧﻔﺳﯽ اﯾﺟﺎد ﻛﻧد.
در ھر ﺻورت اﯾن ﺟﺎ ﻧﻛﺎت ﻣﺧﺗﺻری را ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ی
ﻣﺷﺎھدات و ﺷﻧﯾده ھﺎ و "ﺑو ﻛﺷﯾدن"ھﺎ ﺣﺎﺻل ﺷده ﺑﺧواﻧﯾد:
از وﻗﺗﯽ ﻛﮫ اﺧﺑﺎر ﺗوﻧس و ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻣﺻر ﺑﮫ ﮔوش
ﻣردم رﺳﯾد ﯾك ﭼرﺧش روﺣﯾﮫ ی ﺳرﯾﻊ ،ﺑﮫ وﯾژه در ﺑﯾن
ﺟواﻧﺎن ،ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﺑود .ﺑﻌدا ً ﻛﮫ ﻓراﺧوان ﻛروﺑﯽ و ﻣوﺳوی
ﺑرای  ٢۵ﺑﮭﻣن ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ،اﯾن ﺣﺎل و ھوا آﺷﻛﺎرﺗر ﺷد .وﻟﯽ
ﻗﺑل از آن ھم دوﺑﺎره در ﺳطﺢ اظﮭﺎر ﻧظرھﺎ و ﺑﺣث ھﺎی آﺷﻛﺎر
ﺿد رژﯾﻣﯽ و ﺗﻌرﺿﯽ ﺟواﻧﺎن در اﺗوﺑوس ،ﺗﺎﻛﺳﯽ ،ﻛﺗﺎب
ﻓروﺷﯽ ھﺎ و ﻛﺎﻓﯽ ﻧت ھﺎ )و ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد در ﻣﺣﯾط داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ(
ﻣﯽ ﺷد اﯾن ﭼرﺧش را ﺑﮫ وﺿوح دﯾد .ﭼﻧد روز ﻗﺑل از
ﺗظﺎھرات ،در ﻣﺣﯾط ﻛﺎﻓﯽ ﻧت ھﺎ ﺷور و ﺷوق و ﺑﺣث ھﺎی
ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ ﻋﻠﻧﯽ در ﻣورد ﺷرﻛت در ﺗظﺎھرات ﺑرﻗرار ﺑود.

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭘﻧﺟم

در ھر ﺻورت ﺑﺎ ﯾك ﭼﯾز ﺟدﯾد روﺑرو ھﺳﺗﯾم .وﻟﯽ ﺗﺄﻛﯾد
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺻﻼ ً ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﺑدون دﺧﺎﻟت ﻋﻧﺎﺻر
ﮔوﻧﺎﮔون ذھﻧﯽ و وﻗﺎﯾﻊ و ﺗﻛﺎن ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون داﺧﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای
ﯾﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،دﭼﺎر ﻓرﺳﺎﯾش ﻧﺷود و ﺗﺣﻠﯾل ﻧرود) .ﺑﺎز ﺑﮕذارﯾد از
ﯾك زاوﯾﮫ ی ﻣﻧﻔﯽ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾم ﻛﮫ اﮔر در ﺟرﯾﺎن ﺗﺣوﻻت ﻣﻧطﻘﮫ،
ﻣﺛﻼ ً در ﺑﺣرﯾن ﯾﺎ ﻋرﺑﺳﺗﺎن و ﻣﺻر ،ﺟرﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﺗﻘوﯾت ﺷوﻧد و
ﻣﯾﺦ ﺧود را در زﻣﯾﻧﮫ ی ﺗﺣوﻻت داﺧﻠﯽ اﯾن ﻛﺷورھﺎ طوری
ﺑﻛوﺑﻧد ﻛﮫ رﺟﻌت ﺑﮫ ﻋﻘب و ﺗﻘوﯾت ارزش ھﺎ و ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ
را ﻣﻌﻧﺎ ﺑدھد ،روی ﻓﺿﺎی ذھﻧﯽ اﯾن ﺟﺎ ھم ﺗﺄﺛﯾر ﺧواھد ﮔذاﺷت.
از ﺷور و ﺷوق ﺟواﻧﺎن ﺧواھد ﻛﺎﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل اﯾن ﻛﮫ اﺧوان
اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﻠﻧﺎ ً ﺑﺎ ﺣرف ﺧﺎﻣﻧﮫ ای در ﻣورد اﺳﻼﻣﯽ ﺑودن ﺧﯾزش
ﻣﺻر ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻛرد ،روﺣﯾﮫ ی ﻣردم را در اﯾن ﺟﺎ ﺗﻌرﺿﯽ ﺗر
ﻛرد و ھر ﺟﺎ ﻣﯽ رﻓﺗﯽ در ﻣوردش ﺻﺣﺑت ﺑود(.
ﭼرﺧش روﺣﯾﮫ ای ﻛﮫ ﮔﻔﺗم ﻣﺷﺧﺻﺎ ً در ﻗﮭرآﻣﯾزﺗر ﺷدن
ﺷﻌﺎرھﺎ و ﻋﻣل ﺗﻌرﺿﯽ در ﺻﺣﻧﮫ ی ﻋﻣل ﻗﺎﺑل روﯾت اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ ﻣوﺿوع آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی ﺗر از ﻗﺑل ،در ﺑﯾن ﺟواﻧﺎن
ﺟدی ﺗر ﻣطرح اﺳت .و ﻧﻛﺗﮫ اﯾن اﺳت ﻛﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
»ﺑﯽ ﻧظری« وﺟود دارد .ﺑﮕذارﯾد ﯾك ﻧﻣوﻧﮫ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم ﻛﮫ
ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﺑﮫ ﺧﯾﻠﯽ از ﺟواﻧﺎن و ﻣﯾﺎن ﺳﺎل ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ
ﺣرﻛت ﻛﻧوﻧﯽ ﺗﻌﻣﯾم اش داد .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ در
ﻣﺣل ﻛﺎرش ،درﺳت ﯾﻛﯽ دو روز ﺑﻌد از  ٢۵ﺑﮭﻣن ،از ﺑﻘﯾﮫ
ھﻣﻛﺎراﻧش ﭘرﺳﯾد" :اﮔر اﯾن ھﺎ رﻓﺗﻧد ھر ﻛس دوﺳت دارد ﻛﮫ ﭼﮫ
ﻛﺳﯽ ﺳر ﻛﺎر ﺑﯾﺎﯾد؟ در اﯾن ﺟﺎ اﯾن را ھم ﺑﺎﯾد اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد ﻛﮫ
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ی اﻓراد ﻛﺎرﻛن از ﭘﺎﯾﯾن ﺗﺎ ﺑﺎﻻ در ﺗظﺎھرات ﺷرﻛت
ﻛرده ﺑودﻧد! رؤﺳﺎ ﺑﮫ ھﻣﮫ ی ﻛﺎرﻛﻧﺎن ﺑﺎ ھر ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﻛﮫ آورده
ﺑودﻧد ﻣرﺧﺻﯽ داده ﺑودﻧد ﺗﺎ زودﺗر ﺑروﻧد!! ﺟواب ھﺎی
ھﻣﮑﺎران ﺑﮫ ﺳؤال ِ "آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو" اﯾن ھﺎ ﺑود :ﻣوﺳوی ،ﺧﺎﺗﻣﯽ،
ﻛروﺑﯽ ،رﺿﺎ ﭘﮭﻠوی ! از دوﺳت ﻣﺎ ھم ﭘرﺳﯾده ﺑودﻧد" :ﺗو ﭼﮫ
ﻣﯽ ﺧواھﯽ؟ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود :ﻣن طرﻓدار ھر ﻛﺳﯽ ھﺳﺗم ﻛﮫ طرف
ﻛﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﻛﺷﺎن ﺑﺎﺷد و ﺣﺟﺎب را آزاد ﻛﻧد و ﺣق ﻣﻠل را
رﻋﺎﯾت ﻛﻧد" .ﯾﻛﯽ دو ﻧﻔر ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد" :ﭘس ﺗو ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ؟!" اﯾن
را ﺑﮕوﯾم ﻛﮫ در ﻣورد ﺗك ﺗك آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اﻓراد ﺑﺣث
در ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﮫ ﺧﯾﻠﯽﺷل و ول ﺑودﻧد و واﻗﻌﺎ ً ﻧﻣﯽ ﺷد
ﮔﻔت ﻛﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد...
اداﻣﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ١١
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ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭘﻧﺟم

اﻋﻼﻣﯾﮫ ای از زﻧﺎن دﯾﮕر

از ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای آﯾﻧده درس ﺑﮕﯾرﯾم
 ٨ﻣﺎرس اﻣﺳﺎل ﺣﺎل و ھوای ﺷوراﻧﮕﯾزی دارد .اﻣﺳﺎل ٨
ﻣﺎرس را در ﺷراﯾطﯽ ﺟﺷن ﻣﯽﮔﯾرﯾم ﮐﮫ ﺗوﻓﺎن ﺑزرﮔ ﯽ
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺗودهھﺎی ﺳﺗمدﯾده در ﺗوﻧس و
ﻣﺻر و ...ﺑﮫ ﭘﺎﺧﺎﺳﺗﮫ و ﻧظﺎم ﭼﻧدﯾن دھﮫ ظﻠم و ﺳﺗم را ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ
ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮔرﻓﺗﮫاﻧد .ﭼﮭرهی ﺟﮭﺎن ﺑﺎ اﯾن ﻣﺑﺎرزات رﻧﮓ و ﺑوﯾ ﯽ
دﯾﮕر ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫﺟﺎی ﻗدرتﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣرﺗﺟﻌﯾن ،دﻧﯾﺎ ﺷﺎھد ﺧروش
ﻣردم ﺑﯾدار ﺷدهای اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش را
ﺑﮫدﺳت ﺑﮕﯾرﻧد.
 ٨ﻣﺎرس اﻣﺳﺎل را در اﯾران در ﺷراﯾطﯽ ﺟﺷن ﻣﻲﮔﯾرﯾم ﮐﮫ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﮔرداب ﺗﺿﺎدھﺎی ﻻﯾﻧﺣل ﺧود ﮔرﻓﺗﺎر ﺷده
و ﺑﮫ ﻣﻧظور ارﻋﺎب ،ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش اﺧﺗﻧﺎق و دﺳﺗﮕﯾری و اﻋدامھﺎی
ﮔﺳﺗرده در ﭘﯽ ﺣﻔظ ﻧظﺎم ﭘﺎﺷﯾده و ﭘوﺳﯾدهی ﺧود اﺳت .آنھﺎ ﺑﮫ
ﺷﮑﻧﻧدﮔﯽ و از ھم ﮔﺳﯾﺧﺗﮕﯽ ﻧظﺎمﺷﺎن واﻗﻔﻧد و ﺧوب ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ
ھرﺟرﻗﮫای ﻣﯽﺗواﻧد آﺗش وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ را دوﺑﺎره ﺷﻌﻠﮫور
ﮐﻧد .ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ھر آن ﻣﯽﺗواﻧﻧد دﭼﺎر ﻓﻼﮐﺗﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ »ﺣﺳﻧﯽ
ﻣﺑﺎرک« و »ﺑن ﻋﻠﯽ« ﮔرﻓﺗﺎرش ﺷدﻧد .آنھم در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
طرح ھدﻓﻣﻧد ﮐردن ﯾﺎراﻧﮫھﺎ ﻗﺻد اﻋﻣﺎل ﺳﻧﮕﯾنﺗرﯾن
رﯾﺎﺿتﮐﺷﯽھﺎ و دزدﯾدن ﻧﺎن ﻣردم را دارﻧد.
 ٨ﻣﺎرس روی ﺻﺣﺑت ﻣﺎ ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺑﺗداﯾﯽﺗرﯾن
ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﺎن از طرف اﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﻣرﺗﺟﻊ ،ﺳﻠب ﺷده اﺳت .ﺣﺎﮐﻣﯾت دار و دﺳﺗﮫی ﻓﺎﺳدی ﮐﮫ از
ھﻣﺎن روزھﺎی اول ﺳر ﮐﺎر آﻣدن ،ﺑﺎ ﻓرﻣﺎن ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺧﻣﯾﻧﯽ،
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ دارای ﭼﮫ ﻣﺎھﯾﺗﯽ اﺳت.
زﻧﺎن ﺑﯾدار و ﻣﺑﺎرز ِ ﻧﺳل ِ ﻗﺑل در اوﻟﯾن  ٨ﻣﺎرس ﭘس از
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻧظﺎم ﺳﻠطﻧﺗﯽ در ﺳﺎل  ،۵٧ھﺷﯾﺎراﻧﮫ در ﺑراﺑر اﯾن
ﻓرﻣﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﺧﺎﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﮑردﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻘب
ﺑرﮔردﯾم!" ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎی ﺗﮭران و ﺳﺎﻟن داﻧﺷﮕﺎهھﺎ ﺻﺣﻧﮫ ی
زورآزﻣﺎﯾﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ ﻣرﺗﺟﻌﯾن ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده ﺷد ٨.ﻣﺎرس
ﺳﺎل  ۵٧و ﭼﻧد روز ﻣﺗﻌﺎﻗب آن از درﺧﺷﺎنﺗرﯾن ﻓﺻلھﺎی
ﻣﺑﺎرزات در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور اﺳت .ﻣﺑﺎرزهای ﮔﺳﺗرده و ﺗوده
ای ﮐﮫ ﻧﻔس ﻣرﺗﺟﻌﯾن را ﺑﻧدآورد و آﻧﺎن را ﻣوﻗﺗﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
ﻋﻘبﻧﺷﯾﻧﯽ از ﻓرﻣﺎنﺷﺎن ﮐرد.
 ٨ﻣﺎرس روی ﺻﺣﺑت ﻣﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺑﺎرزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ رﻏم
ﺗﺛﺑﯾت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر ﭘﯾﺷﺎﻧﻲاش
زن ﺳﺗﯾزی ﻧﻘش ﺑﺳﺗﮫ ،ﺗن ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن اﯾن رژﯾم ﻧدادﻧد و در زﯾر
ﭼﮑﻣﮫی ﯾﮑﯽ از وﺣﺷﯽﺗرﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺧود
دﯾده ،ﺗﺳﻠﯾم ﻧﺷده و ﺑﮫ ھر ﺷﮑل و ﺻورﺗﯽ ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزه
ﮐرده اﻧد .روی ﺻﺣﺑت ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﮫ ﻧﺳل از زﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ در
ﺧﯾزش ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ در ﺻف اول ﻣﺑﺎرزه ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و
ﺑرای رھﺎﯾﯽ از ﺑﺧﺗﮏ اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾر ،ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽھﺎ
ﮐردﻧد.

از ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای آﯾﻧده درس ﺑﮕﯾرﯾم
در دو دورهی ﻣﮭم ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ،ﯾﮑﯽ ﺳﺎلھﺎی
اوﻟﯾﮫی ﭘس از ﻗﯾﺎم  ،۵٧و دﯾﮕری ﺧﯾزش ﺳﺎل  ،٨٨زﻧﺎن
ﺣﺿور ﺑﺳﯾﺎر ﻓﻌﺎل و ﮔﺳﺗرده ای داﺷﺗﻧد .اﮔر در ﺳﺎل ۵٧
ﻣرﺗﺟﻌﯾن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻓرﻣﺎن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری اوﻟﯾن ﯾورش ﺧود را
ﺑﮫ اﻧﻘﻼب آﻏﺎز ﮐردﻧد ،در ﺳﺎل  ،٨٨زﻧﺎن دﯾﮕر ﺳﯽ ﺳﺎل
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ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت دﯾﻧﯽ و ﻗواﻧﯾن ﺿد زن را ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﮔزاﻓ ﯽ
ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده ﺑودﻧد .ﺷورش ﭼﻧدﯾن روزه زﻧﺎن در ﺳﺎل  ۵٧ﺑﮫ
ﻋﻠت ﺳﻠطﮫی دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺑر اﭘوزﯾﺳﯾون ،از طرف
اﮐﺛر ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳت درک ﻧﺷد و ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻣﺳﺎﺋل و
ﻣﻧﺎﻓﻌﯽ ﺑﮫ اﺻطﻼح »ﻣﮭم ﺗر« ﻗرار ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده
ﺷد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﻓرﻣﺎن ﺧﻣﯾﻧﯽ )ﺑﮫﻋﻧوان ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺣﮑم
ﺣﮑوﻣﺗﯽ اش( و واﮐﻧش ﺳرﯾﻊ زﻧﺎن ﺑﮫ آن ﺷﺎھدی ﺑر اﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن و راﺑطﮫﺷﺎن ﺑﺎ ﻗدرت ﺣﺎﮐم ﺣﺎﻣل ﺗﺿﺎدی ﺑس
ﻋﻣﯾق و ﺑﺎﻟﻧده اﺳت .ﺗﺿﺎدی ﮐﮫ ظرﻓﯾت آن را دارد ﺗﺎ ﻧظﺎم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾده و راه ﺑﮫ ﺳوی ﺟﺎﻣﻌﮫای
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،رھﺎ از ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﮕﺷﺎﯾد .اﯾن اﻣر در آن دوره
درک ﻧﺷد و در ﮐﻧﺎر ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ
دﯾﮕر ،ﺑﮫ ﺳﮫ دھﮫ رﻧﺞ و ﺳﺗم ﺑر ﻣردم و ﺗﺣﻣﯾل ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت
دﯾﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻧﺟر ﺷد .اﮔر در آن زﻣﺎن اﮐﺛرﯾت ﻣردم و
ﺑﮫوﯾژه ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﺗﺿﺎد ،و ﻣﺎھﯾت ﭘوﯾﺎ و اﻧﻘﻼﺑ ﯽ
آن را درﺳت درک ﮐرده ﺑودﻧد ،ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﻣروز ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣﺎ در
ﻣﺳﯾر دﯾﮕری ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
در ﺧﯾزش ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ از دﯾد ھﻣﮕﺎن ،زﻧﺎن ﺗﺻوﯾر
ﺧﯾره ﮐﻧﻧدهای از ﺗوان و رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم ﺧود را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﻧد.
ﺣﺿور ﮔﺳﺗردهی دﺧﺗران و زﻧﺎن در ﮐﻧﺎر ھمرزمھﺎی ﻣرد ،ﺑ ﯽ
رﻧﮓ ﺷدن ﺗﻔﺎوتھﺎی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در ﺗظﺎھرات ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ،وﺣﺷﺗ ﯽ
ﻧﺎﮔﻔﺗﻧﯽ در دل دژﺧﯾﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرد .اﯾن ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﻌد از
ﺳﯽ ﺳﺎل ﺧﻔﻘﺎن و ﺳرﮐوب ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ اﯾنﭼﻧﯾن ﺑﯽ ﭘروا ﺑﮫ
ﺳﺗونھﺎی رژﯾم ﺿد زن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺧﺎرج از ﺗﺣﻣل ﺗﻣﺎﻣ ﯽ
ﺟﻧﺎحھﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑود .اﻣﺎ ﺑﮫرﻏم اﯾن
ارزشھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده ،ﺣرﻓﯽ از ﺧواﺳﺗﮫھﺎ و
ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن در اﯾن ﺧﯾزش ﺷﻧﯾده ﻧﺷد و در ﻣﺗن ﯾﮏ ﺟﻧﺑش
ﺧودﺟوش و »ھﻣﮫ ﺑﺎ ھﻣﯽ« در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﻗرار ﮔرﻓت .ﺟرﻗﮫھﺎی
اﻟﮭﺎمﺑﺧش ،ھﻣﭼون ﮐﺷفﺣﺟﺎبھﺎی ﺗﮏﻧﻔرهی ﺑرﺧﯽ زﻧﺎن ،ﯾﺎ
ﺑﺣث و ﺟدل ﺑر ﺳر ﻣﺎھﯾت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺣﺟﺎب ،ﻓﻘط ﺟرﻗﮫ ھﺎﯾ ﯽ
ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﻓﺿﺎی ﭘر اﯾﮭﺎم و ﺗوھم رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎﺧﺗﻧد.
ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺿﻌف ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣرﮐت زﻧﺎن در ﺧﯾزش ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ،ھﻣﺎن ﺿﻌﻔﯽ ﺑود ﮐﮫ ﮐل ﺟﻧﺑش ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم از آن رﻧﺞ
ﻣﯽ ﺑرد .زﻧﺎن در ﺟﻧﺑش ﺳﺎل  ٨٨ﺣﺿوری ﮔﺳﺗرده و ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ
داﺷﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن ھم ﭼون اﮐﺛرﯾت ﻣردم ،ﺑرای رھﺎﯾ ﯽ
از ﺷر اﯾن دوﻟت و ﺣﮑوﻣت ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ﭼﺷم اﻣﯾد ﺑﮫ
ﺟﻧﺎحھﺎﯾﯽ از ھﻣﯾن ﺣﮑوﻣت داﺷﺗﻧد .ﺑﮫ رﻏم ﺧﺷم و ﻋﺻﺑﯾت از
رھﺑری ارﺗﺟﺎﻋﯽ »ﺳﺑز« ،اﻣﺎ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﯽ دل ﺑﮫ
»ﺑﺎﻻﯾﯽ« ھﺎ ﺑﺳﺗﻧد.
اﺑﮭﺎم ﺑر ﺳر ﻣﺎھﯾت ﺟﻧﺎحھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ارﺗﺟﺎع و ﺟﺎی دوﺳت
و دﺷﻣن را ﻋوﺿﯽ ﮔرﻓﺗن ﻣوﻗﻌﯾت ﺟﻧﺑش را ﺑﺳﯾﺎر ﺷﮑﻧﻧده
ﮐرد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ادﻏﺎم دﯾن در دوﻟت ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺑردﮔﯽ زن ﺗﻣﺎم
ﺷده و زﻧﺎن ﺗﺣت ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺳﺗم ﻗرار دارﻧد ،اﻣﺎ رھﺑری
ارﺗﺟﺎﻋﯽ »ﺳﺑز« ھرﮔز ﺧواﺳت ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت را ،ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ از ﺧواﺳتھﺎی زﻧﺎن ﺑود ،در ﻓﮭرﺳت »ﻣطﺎﻟﺑﺎت« ﺧود
ﻗرار ﻧداد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھوﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ زن
ﺳﺗﯾزیاش ﻧﻣود ﻣﯽﯾﺎﺑد و ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن ،ﺑﺎ
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ آن ﮔره ﺧورده اﺳت ،رھﺑری »ﺳﺑز« آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗﻼش
ﮐرد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ طرح ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن ﺿد زن را ﺑﮫ زﯾر
ﺳوال ﻣﯽﮐﺷﺎﻧد .ﺑﮫ رﻏم ﺧﻔﻘﺎن و ﺗﺣﻘﯾری ﮐﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺑر
زﻧﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﮐرده اﺳت ﺑﺧﺷﯽ از زﻧﺎن ﺑﮫ »زھرا رھﻧورد«
دﺧﯾل ﺑﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻓﺗﺧﺎرش ﺗﺋورﯾزه ﮐردن »ﻓواﺋد« ﺣﺟﺎب و
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ﮐﺎرﮐرد ﺳﯾﺎﺳﯽ آن در ﺣﻔظ ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .زﻧﺎن ،ﻣﺎﻧﻧد
ﺳﺎﯾر اﻗﺷﺎر ﻣردم ،ﺑرای دﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﮭﺗر ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه ﮔذاﺷﺗﻧد
اﻣﺎ ﻏﺎﻟب آﻧﺎن ﺗﺻوﯾر روﺷﻧﯽ از ﺧﺻوﺻﯾﺎت و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺑﮭﺗر ﮐﮫ طﺎﻟب اش ﺑودﻧد ﻧداﺷﺗﻧد .ﺣﺿور
ﯾﮏ رھﺑری ارﺗﺟﺎﻋﯽﮐﮫ ﻣرﺗﺑﺎ ً ﺗﻼش ﻣﯽﮐرد ﺗﺎ ﺟﻧﺑش ﺑﺎ طرح
ﺷﻌﺎرھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ای و اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت رادﯾﮑﺎل از ﮐﻧﺗرل ﺷﺎن ﺧﺎرج
ﻧﺷود و ﺗوھم ﺑﮫ اﯾن رھﺑری ،ﻓﺿﺎ را ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده و ﺑﻐرﻧﺞ
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود .زﻧﺎن ﺳﮫ ﻧﺳل ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺿﺎد ﺣﺎدﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐم ﺑﯽ ﭘروا و ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه آﻣدﻧد اﻣﺎ
اﻟﮕو و رھﺑری اﮐﺛرﯾتﺷﺎن از ﻣﯾﺎن ھﻣﯾن ﻣرﺗﺟﻌﯾن ﺣﺎﻓظ ﻧظم
اﺳﻼﻣﯽ ﺑود .ﭼرﺧﯾدن در داﯾره ﻣرﺗﺟﻌﯾن ﺑﺎ ھر رﻧﮓ و ﻟﺑﺎﺳﯽ
ﻧﺗﯾﺟﮫای ﺟز ﻏرق ﺷدن در ھﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫاش
ﺑﻠﻧد ﺷده اﯾم ﻧدارد.
از دﯾﮕر ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ِ ﺧﯾزش ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﯾن ﺑود ﮐﮫ زﻧﺎن،
ﻣﺎﻧﻧد دﯾﮕر ﺑﺧش ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ،از ﺗﺷﮑل ﻣﺳﺗﻘل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود
ﻣﺣروم ﺑودﻧد .اﮔر زﻧﺎن ﺗﺷﮑل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود را داﺷﺗﻧد ،ﺗﺷﮑﻠ ﯽ
ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑود ﻧﯾﺎزھﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﭘﺎﯾﮫای ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧﺎن
)ﮐﺎرﮔر ،دھﻘﺎن ،ﺧﺎﻧﮫ دار ،ﻣﻌﻠم و داﻧﺷﺟو ،ﭘرﺳﺗﺎر و (...را ﺑﺎ
دﺧﺎﻟت و ﺣﺿور ﺧود آﻧﺎن ﻧظم ﺑﺧﺷﯾده و ﻓرﻣوﻟﮫ ﮐرده و ﭘﯾش
ﺑﮕذارد ،و آﯾﻧدهای را ﮐﮫ زﻧﺎن ﺧواھﺎﻧش ھﺳﺗﻧد ﺗﺻوﯾر ﮐﻧد،
ﻣﻲﺗواﻧﺳت ﺟﻧﺑش را ﺗﻌﻣﯾق داده ،رادﯾﮑﺎﻟﯾزه ﮐرده و ﮔﺎمھﺎ را ﺑﮫ
ﺟﻠو ﺑراﻧد.
ﻧﯾروھﺎی ﻣﻣﺎﺷﺎت ﺟوﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد »ﮐﻣﭘﯾن« و »ھﻣﮕراﯾﯽ
زﻧﺎن« )ﮐﮫ در آﺳﺗﺎﻧﮫی ﺧﯾزش ﻣردم ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺳﮭم ﺧود از
ﻗدرت اﻋﻼم ﻣوﺟودﯾت ﮐرد( ،ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﻧﯾمﺑﻧد داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑرﮐت ﺧط و روﯾﮑرد ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﮫ و ﺣﺿور »ﺣﺎج ﺧﺎﻧم«ھﺎﯾ ﯽ
از ﻣﯾﺎن »ﺑﺎﻻﯾﯽ«ھﺎ و ﺑﻧﺎ ﺑر اﺋﺗﻼﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﺎﺣﯽ از ﺣﺎﮐﻣﯾت
درﺳت ﮐرده ﺑودﻧد ،ﻓﻘط اﻣﮑﺎن طرح ﺧواﺳﺗﮫھﺎﯾﯽ ﻣﯾﻧﯾﻣﺎﻟﯾﺳﺗ ﯽ
ﭘﯾدا ﮐردﻧد .اﻣﺎ آﻧﺎن ﻧﮫ ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻧﻘش ﻣﺛﺑﺗ ﯽ
در راه رھﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ زﻧﺎن ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد .ﺑرﻋﮑس .ﻧﻘش آﻧﺎن ﺑﺟز
ﺗﺧرﯾب و ﺗوھم ﭘراﮐﻧﯽ و ﺗﻼش ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﮐردن ﻧﯾروی زﻧﺎن
ﺑﮫ ذﺧﯾرهی ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﭼﯾز دﯾﮕری ﻧﺑود.
ﺑﮫ رﻏم اﯾن ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ،اﻣﺎ آن ﺧﯾزش ﺣﺎوی ﻧﻘﺎط ﻗوت
ﻋظﯾﻣﯽ ﺑود .ﺧﯾزش ﮔوﺷﮫای از ظرﻓﯾتھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ درون
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﺷﺎن داد .ﺑﮫ ﻣدت  ٩ﻣﺎه ﻧظﺎم ارﺗﺟﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ﻟرزه در
آورد و ﺷور و ﺷوق در دل ﻣردم ﻣﺗرﻗﯽ ﺟﮭﺎن اﯾﺟﺎد ﮐرد .ﻧﯾرو
و ﺗوان زﻧﺎن را ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺎ ﻗدرﺗﻣﻧدی ﺗﻣﺎم ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ آورد و
ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾر اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺻورت ﻧﺧواھد ﮔرﻓت
ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ در وﺿﻌﯾت ﺳﺗﻣدﯾدﮔﯽ زﻧﺎن ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ
ﺻورت ﺑﮕﯾرد .ﺧﯾزش ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﮔر ﻣردم آﮔﺎھﺗر ،ﻣﺗﺷﮑل
ﺗر و ﺑﺎ دورﻧﻣﺎﯾﯽ روﺷن و ﺑﯽ اﺑﮭﺎم ﺣرﮐت ﮐﻧﻧد ﻗﺎدرﻧد اﻣﭘراﺗور
را از ﺗﺧت ﺑﮫزﯾر ﮐﺷﯾده و ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣطﻠوب ﺧود را ﭘﺎﯾﮫﮔذاری
ﮐﻧﻧد .ﻋﻠﯾرﻏم ﻓروﮐش ﻣوﻗﺗﯽ ﺧﯾزش اﻣﺎ ﺟﻧﺑش ﻣردم ﺗﺎﺛﯾرات
ذھﻧﯽ ﻋﻣﯾﻘﯽ از ﺧود ﺑﮫﺟﺎی ﮔذاﺷت و ﺳواﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻌﯾﯾن
ﮐﻧﻧدهای را در ذھن ﺑﺳﯾﺎری ﻣطرح ﺳﺎﺧت .ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﮑﮫ
از اﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻋﻣل ﮐرد؟ ﭼﮫ ﺳﯾﺎﺳت و روﺷﯽ ﺑﺎﯾد
اﺗﺧﺎذ ﮐرد؟ ﭼﮫ ﻧوع رھﺑری و ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﺎ از
ﺧود ﻣردم ﺑﺎﺷد؛ ﻧﯾﺎزھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد و اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﺟﻧﺑش
را ﺗﺎ ﭘﯾروزی ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد؟ اﯾنھﺎ ھﻣﮫ ،ﭘرﺳشھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺣﯾﺢ ﺑﮫ آنھﺎ ﺳرﻧوﺷت ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ را رﻗم
ﺧواھد زد .ﺧﯾزش ،زﻣﯾن ﺣﺎﺻﻠﺧﯾزی از ﺧود ﺑﮫﺟﺎی ﮔذاﺷﺗﮫ ﺗﺎ
ﺑر ﺑﺳﺗر آن ،ﺑﮫ ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ و ﭼﺎﻟش ﺑر ﺳر اﯾن ﺳؤاﻻت داﻣن زده
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اﺛری از ھﻧرﻣﻧدان در ﺗﺑﻌﯾد -ﺳﺎﯾت ﭘروﺳﮫ
ﺷود و در ﺟرﯾﺎن آن ،ﺧط و دﯾدﮔﺎه روﺷن و ﺻﺣﯾﺣﯽ از
ﺳﯾﺎﺳت ،و راه و دورﻧﻣﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ آرزوﯾش را دارﯾم،
ﺗرﺳﯾم ﺷود.
اﯾنھﺎ درسھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ﺧﯾزش دﻻوراﻧﮫ ی ﺳﺎل
 ٨٨ﺑﯾﺎﻣوزﯾم ،درسھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻓراﮔﯾر ﺷوﻧد .ﺑﺎ ﻓراﮔﯾری اﯾن
درسھﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﺎﺳﺗﯽھﺎ و ﻧﺎآﮔﺎھﯽ ھﺎی ﺧود را ﺑزداﺋﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم
در ﺧﯾزش ﺑﻌدی آﮔﺎھﺎﻧﮫﺗر و ﻣﺗﺷﮑلﺗر ﺣرﮐت ﮐرده و در
ﺑرﻗراری ﺟﺎﻣﻌﮫای ﺑﯽطﺑﻘﮫ و طرﻓدار زﻧﺎن ﺗﻼش ﮐﻧﯾم.
 ٨ﻣﺎرس را ﺑﮫ روز ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺑﻠﻧد ﮐردن ﭘرﭼم اﻧﻘﻼﺑ ﯽ
"ﺳرﻧﮕون ﺑﺎد رژﯾم ﺿد زن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ" ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾم!
 ٨ﻣﺎرس را ﺑﮫ روز ﯾﺎدﮔﯾری و ﻓراﮔﯾر ﮐردن درس ھﺎی ﺧﯾزش
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎن ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾم!
 ٨ﻣﺎرس را ﺑﮫ روز ﯾﺎدﮔﯾری و ﻓراﮔﯾر ﮐردن درس ھﺎی ﺧﯾزش
 ۵روزه زﻧﺎن در اﺳﻔﻧد  ۵٧ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾم!
 ٨ﻣﺎرس را ﺑﮫ روز طرح ﻣﺟدد ﻣطﺎﻟﺑﺎتﻣﺎن» :ﻣﺣو ھرﮔوﻧﮫ
ﺗﺑﻌﯾض اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ ﻋﻠﯾﮫ
زﻧﺎن و ﺳﺎﯾر اﻗﺷﺎر ،طﺑﻘﺎت و اﻗﻠﯾتھﺎ ،ﻟﻐو ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری،
آزادی ﺑﯾﺎن ،ﻋﻘﯾده ،ﺗﺷﮑل و «....ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾم!
 ٨ﻣﺎرس را ﺑﮫ روز ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﻣردم ﺟﮭﺎن و ﺑﺧﺻوص ﺑﺎ
ﻣردم ﺑﭘﺎﺧﺎﺳﺗﮫ ی ﻣﺻر و ﺗوﻧس ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾم!
 ١٧اﺳﻔﻧد  ٨) ١٣٨٩ﻣﺎرس (٢٠١١
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ﮐﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد ﺳﻌﯽ
ﮐردﻧد آن را ﺑﮫ اراک و اﺻﻔﮭﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﻧد.

ﺳﻧﮕر آزادی و دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﺷﮭرزاد ﻣﺟﺎب
اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه ﺗورﻧﺗو
ﺧواﻧدن ﯾﺎدداﺷت "ﺗرس وﯾراﻧﮕر" ﻧﺷرﯾﮫ ی داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
)ﺷﻣﺎره  ۵٣ﺻﻔﺣﮫ  ،(٨ﻣرا ﺑﮫ ﯾﺎد ﺗرﻓﻧد دﯾﮕری در ﻣورد ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﻧداﺧت .رژﯾم ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ از طرﻓﯽ ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ
ﻧﯾﺎز دارﻧد و از طرف دﯾﮕر داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﺑﮫ ﺳﻧﮕر ﻣﺣﮑﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ
آن ھﺎ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﺳﺗﺑدان ﺑرای ﮐﻧﺗرل آن ﺑﮫ ھر وﺳﯾﻠﮫ
ای ﻣﺗوﺳل ﻣﯽ ﺷوﻧد .رژﯾم ورﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺳﺎل ﺑرای
ﭘراﮐﻧدن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﺗرﻓﻧد ﺳﮭﻣﯾﮫ ﺑﻧدی ﻣﺗوﺳل
ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﺧود ﺗﮭران را از ﺣﺿور اﯾن ﻧﯾروی ﺟوان
و ﺗواﻧﺎ و ﻣﺑﺎرز ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧد .ﺑﮕذارﯾد ﺑﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕری از
اﺳﺗﯾﺻﺎل رژﯾم ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﺑﮑﻧم:
 .١رژﯾم ﺷﺎه :داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ،ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺗﺄﺳﯾس داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز
در دوران ﺣﮑوﻣت ﻣﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ،ﺗﻧﮭﺎ داﻧﺷﮕﺎه اﯾران ﺑود ﺑﮫ
ﮐﺎﻧون ﺗﺳﻠﯾم ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﺑﺎرزه ،ﺑﮫ ﺳﻧﮕر آزادی ،ﺗﺑدﯾل ﺷد .اﯾن
داﻧﺷﮕﺎه وزﻧﮫ ی ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ در ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳت اﯾران ﺑود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﺷﺎه و ارﺗش و ﻣﺷﺎوران آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ اش ﺑﻌد از ﮐودﺗﺎی ٢٨
ﻣرداد ھﻣﮫ ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت را ﺳﺎﮐت ﮐردﻧد و "رﯾﭼﺎرد
ﻧﯾﮑﺳون" ﻣﻌﺎون رﺋﯾس ﺟﻣﮭور آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﺑﺎزدﯾد از ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﮐودﺗﺎ ﺑﮫ اﯾران آﻣد و دﮐﺗرای اﻓﺗﺧﺎری ﺑﮫ او دادﻧد ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن
در روز  ١۶آذر ﺳﮑوت را ﺷﮑﺳﺗﻧد و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ و
ﻣﺗرﺳﮏ ﺳﻠطﻧﺗﯽ اش را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾدﻧد .ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﻌد ﺣﺳﯾن
ﻋﻼء وزﯾر درﺑﺎر ﺷﺎه ﺑﮫ ﻣﺷﺎور ﺗرﺑﯾﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ "ﮔﯾﻠرود
ھﺎرﻧول" ﺷﮑﺎﯾت ﮐرد ﮐﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺑﮫ ﻋﻠت ﻗرار ﮔرﻓﺗن در
ﭘﺎﯾﺗﺧت "ﻓﻠﺞ" ﺷده اﺳت زﯾرا داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﯾروﯾﯽ ﺣﺎﺿر و آﻣﺎده
ﺑرای ﻣﺑﺎرزات ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل رژﯾم ﺷﺎه
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺿﻌﯾف ﻣوﻗﻌﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران و ﻣﻧﻔﻌل
ﮐردن ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﻗدام ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯾس داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی ﺷﯾراز و
داﻧﺷﮕﺎه ﺻﻧﻌﺗﯽ آرﯾﺎﻣﮭر ﮐرد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ داﻧﺷﮕﺎه آرﯾﺎﻣﮭر ﺑﮫ

 .٢رژﯾم ﻣﺑﺎرک :در ﺳﻔری ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ
ﻗﺎھره داﺷﺗم ،اﺳﺗﺎدان و داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه
آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺎھره ) American University in
 (Cairo – AUCاز ﮐﻧﺗرل ﺧﻔﻘﺎن آور رژﯾم
ﻣﺑﺎرک و دﺧﺎﻟت دوﻟت در اﻣور داﻧﺷﮕﺎه ﺳﺧن
ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد .ﯾﮑﯽ از ﺗﻧش ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﯾن
داﻧﺷﺟوﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯾد ﺑﺎ دوﻟت اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﭘﻠﯾس
اﺟﺎزه ﺗظﺎھرات ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺟﻧﺑش ﻓﻠﺳطﯾن و
اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻋراق در ﺧﺎرج از
دﯾوارھﺎی داﻧﺷﮕﺎه را ﻧﻣﯽ داد .اﯾن داﻧﺷﮕﺎه در
ﻗﻠب ﻗﺎھره ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯾدان ﺗﺣرﯾر ﻗرار داﺷت .ﻣﺎﻧﻧد
داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ،دور  AUCرا ھم دﯾوار ﺑﻠﻧد
ﻓﻠزی ﮐﺷﯾده ﺑودﻧد و ورود ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﻓﻘط ﺑﺎ
ﻣﺟوز اﻣﮑﺎن داﺷت .ﯾﮑﯽ از اﺳﺗﺎدان ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ
ﺑﻌد از اﻋﺗراﺿﺎت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد داﻧﺷﺟوﯾﺎن و
اﺳﺗﺎدان ،ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ آن ھﺎ اﺟﺎزه ﺗظﺎھرات در
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻣردم ﻓﻠﺳطﯾن داده ﺷد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷرطﯽ
ﮐﮫ از ﻣﺣوطﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺧﺎرج ﻧﺷوﻧد.
ﻋﺎﺑرﯾن اطراف ﻣﯾدان ﺗﺣرﯾر ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﺻدای اﻋﺗراض
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﻧﺟﮑﺎو ﺷده و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ آن ھﺎ ﺑﭘﯾوﻧدﻧد.
دوﻟت ﺷﺑﺎﻧﮫ ﻧرده ھﺎی داﻧﺷﮕﺎه را ﺑﺎ ﮔﻠدان ھﺎی ﺑزرگ درﺧت
ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد .اﯾن در زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺻﺣﺑت اﯾن ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ
داﻧﺷﮕﺎه را ﺑﺎﯾد از ﻣﯾدان ﺗﺣرﯾر ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﻗﺎھره اﻧﺗﻘﺎل داد.
در ﺳﻔر ﺑﻌدی ام ﺑﮫ دﯾدن ﻣﺣل ﺟدﯾد داﻧﺷﮕﺎه رﻓﺗم ،در ﺧﺎرج از
ﻗﺎھره ،در ﻣﺣﻠﯽ دور از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻣﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣردم ﺷﮭر ،در ﺑﯾﺎﺑﺎن
و زﯾر آﺳﻣﺎن ﭘرﺳﺗﺎره ﺑدون اﻣﮑﺎن رﻓت و آﻣد ﺳرﯾﻊ .ﺣﺎل
ﺗﺻور ﮐﻧﯾد اﮔر در روزھﺎی ﻣﺑﺎرزه ی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﺻر
داﻧﺷﮕﺎه در ﮔوﺷﮫ ای از ﻣﯾدان ﺗﺣرﯾر ﻗرار داﺷت ﭼﮫ اﻣﮑﺎﻧ ﯽ
ﺑرای ﭘﻧﺎه ﮔرﻓﺗن ﻣﺑﺎرزﯾن ،ﭘﺧش اﺧﺑﺎر و  ...ﻓراھم ﻣﯽ ﺷد.
 .٣ﻣﺳﻘط و دﯾﺎرﺑﮑر :در دﯾداری از ﻣﺳﻘط در ﻋﻣﺎن در ﺳﺎل
 ٢٠٠۶ﺟوﯾﺎی وﺿﻊ داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺳﻘط ﺷدم و ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ
داﻧﺷﮕﺎه را در  ۶٠ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﺷﮭر ﺑﻧﺎﮐرده اﻧد .داﻧﺷﮕﺎه دﺟﻠﮫ
دﯾﺎرﺑﮑر ﺗرﮐﯾﮫ ھم در ﺧﺎرج از ﺷﮭر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت و
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی آن از ھم ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎدی دارﻧد.
در ھﻣﮫ اﯾن ﻣوارد واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ رژﯾم ھﺎی ﻣﺳﺗﺑد ﺑﺎ
ﺗوﺳل ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل ﻣﮑﺎن و اﺳﺗﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت طراﺣﯽ ﺑﻧﺎ و
آرﺷﯾﺗﮑت ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗوت ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ را
ﮐﮫ ﺳﮭوﻟت ﺗﺟﻣﻊ و ﮔردھم آﻣدن اﺳت را ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف ﺗﺑدﯾل
ﮐﻧﻧد .اﯾن ھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل ﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﺟﻧﮓ زﻣﺎن ﻣﯽ روﻧد.
ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﯾﮏ ﻧﯾروی ﺟوان اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ روﻧد ﮐﮫ ﻣﺟﮭز ﺑﮫ
آﮔﺎھﯽ اﺳت .ﺟﺎی ﺗﻌﺟب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺻف آراﯾﯽ،
ﻋﻧﺻر آﮔﺎھﯽ ،اراده اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑر ﻣﺎﻧﻊ ﻣﮑﺎن ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﺷود،
آن را از ﻣﯾﺎن ﺑرﻣﯽ دارد و اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد ﻣﺳﺗﺑدان آرام
ﺑﮕﯾرﻧد■.
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ﻧﻘد ﻓﯾﻠم:

"وﻧوس ﺳﯾﺎه" ﯾﺎ درد ﻣﺗﻔﺎوت ﺑودن
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷﮭﻼ رﺳﺗﻣﯽ
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﺳﺎﯾت رادﯾو ﻓراﻧﺳﮫ
ﭘس از ﺷﻣﺎری ﺟﺎﯾزه طراز اول ،ﺷﯾر طﻼﯾﯽ وﻧﯾز
ﺑرای اوﻟﯾن ﻓﯾﻠﻣش "ﺗﻘﺻﯾر وﻟﺗر اﺳت" درﺳﺎل ،٢٠٠٠
ﭼﮭﺎر ﺳزار ﺑرای "ﭘرھﯾز" در ﺳﺎل  ٢٠٠۴و ﺷﻣﺎری
ﺟﺎﯾزه ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای "داﻧﮫ و ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯾد" ﯾﺎ "راز داﻧﮫ"
در ﺳﺎل  ،٢٠٠٧ﻋﺑداﻟطﯾف ﮐﺷﯾش ،ﮐﺎرﮔردان
ﻓراﻧﺳوی ﻣﺗوﻟد ﺗوﻧس ،ﺑﺎ "وﻧوس ﺳﯾﺎه" ،ﻓﯾﻠﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر
ﻋﻣﯾق ،دردﻧﺎک و ﮐوﺑﻧده ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺑﺎﻻﺗری از
ﮐﺎرﮔرداﻧﯽ دﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﻋﺑداﻟطﯾف ﮐﺷﯾش در اﯾن ﻓﯾﻠم از ورای زﻧدﮔﯽ ﻧﺎﻣﮫ
"ﺳﺎرﺗﯾﮫ ﺑﺎرﺗﻣن" ،زن ﺟوان ﺳﯾﺎھﭘوﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎر
ﻓرﻣﺎی ﺳﻔﯾد ﭘوﺳﺗش ،در ﻗرن ﻧوزدھم ،از آﻓرﯾﻘﺎی
ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن آورده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ھﻣﭼون ﺟﺎﻧوری
در ﻗﻔس در ﺑﺎزار ﻣﮑﺎره ھﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود ،ﺑﮫ
اﻋﻣﺎق ﺧﺷوﻧﺗﯽ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳو ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ،ﺳﭘس ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺎه
ﭘوﺳت و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﯾﮏ زن اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود رﺧﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﺎﺟراﯾﯽ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺟز در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،اﻧزﺟﺎری ﻧﯾﺎﻓرﯾد.
"وﻧوس ﺳﯾﺎه" ﯾﺎ "وﻧوس ھﺎﺗن ﺗﺎت" ،زن ﺳﯾﺎه ﭘوﺳﺗﯽ را ﺑﺎ
ﺟﺛﮫ ای ﺣﺟﯾم و ﺑﺎﺳﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ در ﻗﻔﺳﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﻣرد ﺳﻔﯾد ﭘوﺳت و ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺻﺎﺣب او ھﻣﭼون ﻋﻧﺗری،
ﺑﮫ رﻗص واداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .در ﭘﺎﯾﺎن ھر ﻧﻣﺎﯾش ،ﻣرد رام ﮐﻧﻧده
از ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯾﺎن ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ﺑﺎﺳن او را ﻟﻣس ﮐﻧﻧد .اﯾن زن ﺑﮫ
ﺳﺧﺗﯽ ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﺗﺣﻘﯾری را ﻣﯽ ﭘذﯾرد اﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎر اﺳت ﺗﺣﻣل ﮐﻧد
و ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﻟﮑل ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد .در ﭘﯽ اﻋﺗراﺿﺎﺗ ﯽ
ﮐﮫ در ﻣﺟﻠس اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ ﯾﮏ
ﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود و ﻋرﺻﮫ را ﺑر ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺳﻔﯾد ﭘوﺳت او ﺗﻧﮓ
ﻣﯽ ﮐﻧد ،او "وﻧوس ﺳﯾﺎه" ﺧود را ،زﯾر ﻧﻔوذ ﯾﮏ دوره ﮔرد
ﺷﺎرﻻﺗﺎن دﯾﮕری ﭼون ﺧود او ،ﺑﮫ ﻓراﻧﺳﮫ ﻣﯽ آورد و اﯾن
ﻣوﺟود ،ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺣﻘﮫ ﺑﺎز ﻣﻌرﮐﮫ ﮔﯾر دﯾﮕر ﺷده ،اﺳﺑﺎب
ﺗﻔرﯾﺢ اﺷراف در ﺷب ﻧﺷﯾﻧﯽ ھﺎی آﻧﭼﻧﺎﻧﯽ آن ھﺎ ﻣﯽ ﺷود.
از ورای ﺻﺣﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺑﻧده ،ﭼﮫ در آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠوم
ﻓراﻧﺳﮫ ﮐﮫ داﻧﺷﻣﻧداﻧش ﻣﯽ ﺧواھﻧد از ﻧزدﯾﮏ ﺑرﺧ ﯽ
ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻋﺟﯾب ﺟﺳﻣﯽ اﯾن زن را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧد و در ﻋﯾن
ﺣﺎل اوﻟﯾن ﺗﺋورﯾﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ را ﭘﺎﯾﮫ رﯾزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﭼﮫ در ﺷب ﻧﺷﯾﻧﯽ ھﺎ ،ﻋﺑداﻟطﯾف ﮐﺷﯾش ،ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑودن،
ﺳؤاﺳﺗﻔﺎده از اﻧﺳﺎن ھﺎ ،ﺑﯽ دﻓﺎﻋﯽ ﺷﻣﺎری از آن ھﺎ را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺎھراﻧﮫ و ﺑدون ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﮐﮫ در ﻓﯾﻠم ﻗﺑﻠﯽ اش
"داﻧﮫ و ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯾد" ﯾﺎ "راز داﻧﮫ" ﺑﺳﯾﺎر دﯾده ﻣﯽ ﺷد ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد .ﻋﺑداﻟطﯾف ﮐﺷﯾش ﻋﻠﯾرﻏم اﯾن ﮐﮫ ﻣرﺛﯾﮫ ﺳراﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد،
ﻓﯾﻠﻣﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ھﻣﭼون ﯾﮏ ﭘﺗﮏ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر ﻣﯽ
ﺧورد .ﺿرﺑﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣدت ھﺎ اﺛرش اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود.
ﺿرﺑﮫ از اﯾن ﺟﮭت ﮐﮫ "وﻧوس ﺳﯾﺎه" ﮐﮫ ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳت ،ﭘس
از ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ،اﻧدازه ﮔﯾری ھﺎی اﻋﺿﺎی ﺑدن ،ﻓﮏ و
ﺳر ،آﻟت ﺟﻧﺳﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﮔزاف ﺑﮫ ﭘژوھﺷﮕران و
داﻧﺷﻣﻧدان آن زﻣﺎن ﻧﺷﺎن دھد و ﭘس از آن از ﺣﻣﺎﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻋﻠﻣﯽ و در ﺻدر آن "ژرژ ﮐووﯾﮫ"" ،آﻧﺎﺗوﻣﯽ ﺷﻧﺎس" ﺑﻧﺎم اواﯾل
ﻗرن ﻧوزدھم ،ﺑرﺧوردار ﺷود ،ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺷﺎرﻻﺗﺎن ﺑﯽ اﺧﻼﻗ ﯽ
ﮐﮫ اﺳﯾرش ﺷده ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر ارزش ھﺎﯾش را از دﺳت
ﻣﯽ دھد و ﺑر ﺧﻼف ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھر ﻗﯾﺎم ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ آزادی
ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،او ﺑﺎ ھر ﻗﯾﺎم ﺑﯾﺷﺗر ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭘﻧﺟم

ﺧواﺳت ھﺎی ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺧوار ﮐﻧﻧده
"ﺻﺎﺣﺑش" ﺗن در ﻣﯽ دھد ،ﮐم ﮐم ﺳر از
روﺳﭘﯽ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯽ ارزش در ﻣﯽ آورد و
ﺳﭘس در ﮐﻧﺎر ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺗن ﺑﯾﻣﺎر ﺧود را
ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑر اﺛر ﺳﯾﻧﮫ ﭘﮭﻠو و ﺑﯾﻣﺎری
ﻣﻘﺎرﺑﺗﯽ در ﻓﻘر ﻣﯽ ﻣﯾرد .اﻣﺎ ﺟﻧﺎزه اش ھم
ﻣﻧﺑﻊ در آﻣدی ﺑرای ﻋﺎﻣل ﺑدﺑﺧﺗﯽ او ﻣﯽ
ﮔردد ﮐﮫ آن را ،ﺑﮫ آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠوم ،ﺑرای
ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﯽ ﻓروﺷد .دردﻧﺎک ﺗر از آن اﯾن
اﺳت ﮐﮫ زﻧﯽ ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺑﮫ ﺷدت از ﺑﺧﺷﯽ
از ﺟﺳم ﺧود و ﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدودی
اﺧﺗﯾﺎرش را داﺷت ،دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐرد ،ﺣﺗﺎ ﭘس
از ﻣرﮔش ھم ﺳﺎل ھﺎ ﻣورد ﺗﺟﺎوز ،ﯾﻌﻧﯽ
ﺗﺟﺎوز ﻧﮕﺎھﮭﺎﯾﯽ ﻗرار ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم
ﺧواﺳت او ﺑﮫ اﯾن ﻋﺿو اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد .ﺑدﯾن
ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ دﮐﺗر "ﮐووﯾﮫ" ﭘس از ﺗﺷرﯾﺢ ﺟﺳد،
ﻣﻐز و آﻟت ﺟﻧﺳﯽ ﻧﺎﻣﺗﻌﺎرف او را در ﺷﯾﺷﮫ
ای ﭘر از اﻟﮑل ﻗرار داد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل ١٩٧۶در
ﻣوزه اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﭘﺎرﯾس ﻗﺎﺑل دﯾدن ﺑود و
ﺳﭘس ﺑﮫ اﻧﺑﺎر ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد .ﻗﺎﻟﺑﯽ ﮔﭼﯽ از ﺑدن وی ھم ﮐﮫ در
ھﻣﺎن ﺳﺎل ھﺎ در آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود ﻧﯾز ﺗﺎ ﺳﺎل
١٩٧۶در ھﻣﺎن ﻣوزه ﻗﺎﺑل دﯾدن ﺑود.
در ﭘﺎﯾﺎن دوران آﭘﺎرﺗﺎﯾد ،در ﺳﺎل  ،١٩٩۴رؤﺳﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ
"ﺧوی زان" از"ﻧﻠﺳون ﻣﺎﻧدﻻ" ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﺎزﻣﺎﻧده ھﺎی ﺑدن
"وﻧوس ھﺎﺗن ﺗﺎت" )ھﺎﺗن ﺗﺎت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣوﺟودی ﻣﯾﺎن اﻧﺳﺎن و
ﺷﻣﭘﺎﻧزه و ﯾﺎ ﺣﻠﻘﮫ ﮔﻣﺷده داروﯾن( را از ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﮕﯾرد و ﺑﮫ
آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﺎز ﮔرداﻧد .در ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﻗﺎﻧون ﺑﺎزﮔﺷت
"وﻧوس ھﺎﺗن ﺗﺎت" در ﺳﻧﺎی ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد و در روز
٩اوت  ،٢٠٠٢ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت روز زن در آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧده
ھﺎی "وﻧوس ﺳﯾﺎه" در ﻣﻧطﻘﮫ زادﮔﺎھش "ﮐﯾپ ﺗﺎون" ﺑﺎ ﺣﺿور
"ﺗﺎﺑوم ﺑﮑﯽ" ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور و ﺷﻣﺎری ﺷﺧﺻﯾت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ
ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷد.
ﻋﺑداﻟطﯾف ﮐﺷﯾش در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ
"ﺳﺎرﺗﯾﮫ ﺑﺎرﺗﻣن" ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﺣث ھﺎی در ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺎن ﻓراﻧﺳﮫ
و آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺗوﺟﮫ او را ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺟود ﺟﻠب ﮐرد و ﭘس از
ﺗﺣﻘﯾق درﺑﺎره ی زﻧدﮔﯽ او ﻣﻧﻘﻠب ﺷد .او درﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ اﻓزاﯾد" :ﺑﺎ
ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﺳن ،ﻣن ﻣﺳؤﻟﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران اﺣﺳﺎس
ﻣﯽ ﮐﻧم و ﭼون اﯾن دﯾﮕران ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺣﺎﺻل ﮐﺎرم را ﺑﺑﯾﻧﻧد،
اﯾن ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﺟﺗﻣﺎع و ﺑراﯾش ﺳودﻣﻧد ﺑﺎﺷد.
از ﺳوی دﯾﮕر ﻣﯽ ﺧواھم دﯾﮕران را در ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﺧود ﺳﮭﯾم
ﮐﻧم ﭼرا ﮐﮫ ﻣن در دھﮫ ی ﺣﺎﺿر ﻣﯾزان ﻧﮕراﻧﯽ ام ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﮔذﺷﺗﮫ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و اﯾن ﻧﮕراﻧﯽ را دﯾﮕران ھم اﺣﺳﺎس ﻣ ﯽ
ﮐﻧﻧد .ﻣن ﺑﮫ زﻋم ﺧود ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧم اﯾن اﺿطراب را ﻣﮭﺎر ﮐﻧم،
آن را ﺑرای ﺧودم و دﯾﮕران ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧم .اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﮐﺎری ﺟز ﻣطرح ﮐردن ﭘرﺳش اﻧﺟﺎم ﻧداده ام ...
ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم ھﻧرﭘﯾﺷﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت ﮐﺎﻣل در ﻏﺎﻟب "وﻧوس
ﺳﯾﺎه" رﺧﻧﮫ ﮐرده و ﺟﺳﻣش ﻧﯾز ﺑﮫ وی در اﯾن راه ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﯾﺳت؟ او "ﯾﺎھﯾﻣﺎ ﺗورس" ﻧﺎم دارد .در ﮐوﺑﺎ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣده و ﭘﻧﺞ
ﺳﺎل ﭘﯾش ﮐوﺑﺎ را ﺑﮫ ﻗﺻد ﭘﺎرﯾس ﺗرک ﮐرده اﺳت .ﻋﺑداﻟطﯾف
ﮐﺷﯾش روزی ﮐﮫ در ﺗراس ﮐﺎﻓﮫ ای در ﻣﺣﻠﮫ ﻋرب ﻧﺷﯾن ﭘﺎرﯾس
ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود "ﯾﺎھﯾﻣﺎ" را ﮐﮫ در ﺣﺎل ﮔذر ﺑود دﯾد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
دﺳﺗﯾﺎرش را ﺑرای آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ وی ﻓرﺳﺗﺎد اﻣﺎ ﭼون در آن زﻣﺎن
ﻣﺷﻐول ﺳﺎﺧﺗن ﻓﯾﻠم ﻗﺑﻠﯽ اش ﺑود ،اﯾن ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﮑوت ﻣﺎﻧد .در
ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺑﺎر دﯾﮕر دﯾداری اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯾﺎن اﯾن دو رخ داد و ﭼون
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ﻋﺑداﻟطﯾف ﮐﺷﯾش در ﺣﺎل اﻧﺗﺧﺎب ھﻧرﭘﯾﺷﮕﺎن ﺑرای "وﻧوس ﺳﯾﺎه
ﺑود" ،ھﯾﭻ ﮐس دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﮐﺎﻧدﯾداﺗوری "ﯾﺎھﯾﻣﺎ"
رﻗﺎﺑت ﮐﻧد .ﻣﻧﺗﮭﺎ "ﯾﺎھﯾﻣﺎ" ھﻧوز ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﭼﺎق ﻧﺑود و
ﻧﺎﭼﺎرﺷد طﯽ ھﺷت ﻣﺎه ١٣ﮐﯾﻠو وزن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧد .ﺑﻌد ﯾﺎد ﮔرﻓت
ﭼﮕوﻧﮫ ﻟﮭﺟﮫ ﺧود و ﺻداﯾش را ﺗﻐﯾﯾر دھد ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت
"وﻧوس ﺳﯾﺎه" ﻧزدﯾﮏ ﮔردد" .ﯾﺎھﯾﻣﺎ ﺗورس" ﺳﭘس ﻣوھﺎی ﺳرش
را ﺗراﺷﯾد ﺗﺎ ﺑر آن ﮐﻼه ﮔﯾﺳﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﻣوھﺎی "ﺳﺎرﺗﯾﮫ ﺑﺎرﺗﻣن"
ﺑﮕذارﻧد .اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات و ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﻸ طﺑﯾﻌﯽ اﯾن زن ﺟوان ﺑ ﯽ
ﺗﺟرﺑﮫ در ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل ﻣوﻓﻘﯾت ﻓﯾﻠم اﺳت .ﻓﯾﻠﻣﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد ﻋﺑداﻟطﯾف ﮐﺷﯾش ﺑﮫ درﺟﮫ ﺑﺎﻻﺗری در ﮐﺎر
ﮐﺎرﮔرداﻧﯽ دﺳت ﯾﺎﺑد و اﻓق ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗری ﺑرای ﺳﯾﻧﻣﺎی ﺧود و
ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﮕﺷﺎﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ﺻﺣﻧﮫ آراﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ﻓﯾﻠم را ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷﮑل ﺗﺎﺑﻠو ﭘﯾش ﻣﯽ رود ھم ﻧﺑﺎﯾد از ﻧظر دور داﺷت■.
----------------------------------

ﺗن ﻓروﺷﯽ از ﻧﮕﺎه آﻣﺎر
ﺗﻣﺎم آﻣﺎر زﯾر از ﻧوﺷﺗﮫ "ﻣوﻗﻌﯾت ﺗن ﻓروﺷﯽ )ﻓﺎﺣﺷﮫ ﮔری(
درﺟﮭﺎن" و از ﺳﺎﯾت زﯾر و در ﺗﺎرﯾﺦ  ٧آورﯾل ٢٠١٠ﺑﮫ دﺳت
آﻣده اﺳت.
http://theblindproject.com/blog/2010/04/the-stats-behindprostitution

◄ "در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ۴٠ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر در ﺻﻧﻌت ﺗن ﻓروﺷﯽ
)ﻓﺎﺣﺷﮫ ﮔری( دﻧﯾﺎ اﺷﺗﻐﺎل دارﻧد".
◄ "ﻣﯾزان ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺗن ﻓروﺷﺎن در آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ  ٢٠۴ﻧﻔر
ﺑﯾن  ١٠٠ھزار ﻧﻔر اﺳت.
◄ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر  ٢و ﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﭼﺎق ﺗن ﻓروﺷﯽ
ھﺳﺗﻧد".
◄ "ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺎﻧﺎدا  ٣٣ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر اﺳت".
"ﺟﻣﻌﯾت اﺳﺗراﻟﯾﺎ  ٣٢ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔراﺳت".
ﺗﻌداد ﺗن ﻓروﺷﺎن در ﺟﮭﺎن ۴٠ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر.
"ﺗﻌداد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺗن ﻓروﺷﯽ در ﺟﮭﺎن اﺷﺗﻐﺎل دارﻧد ﺑﯾش
از ﮐل ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎ اﺳﺗراﻟﯾﺎ اﺳت".
◄ ﺗن ﻓروﺷﯽ )ﻓﺎﺣﺷﮫ ﮔری( در  ٢٢ﮐﺷور ﺟﮭﺎن ﮐﺎﻣﻼ ً ﻗﺎﻧوﻧ ﯽ
اﺳت .از ﺟﻣﻠﮫ در:
اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﻧﯾوزﻟﻧد ،ﯾوﻧﺎن ،ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ،ﻣﮑزﯾﮏ ،اﻧﮕﻠﯾس ،ﮐﺷوھﺎی
آﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ،ﺳوﯾس ،آﻟﻣﺎن ،ﺑﻠژﯾﮏ ،ھﻠﻧد ،ﻓراﻧﺳﮫ،
داﻧﻣﺎرک ،اﺗرﯾش و اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎی ﻣﺗﺣد.
◄ در آﻣرﯾﮑﺎ ﺧودﻓروﺷﯽ "ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ" اﺳت اﻣﺎ در ﺑرﺧ ﯽ
ﻧواﺣﯽ ﺷﮭرھﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد )ﻣﺛل اﯾﺎﻟت ﻧوادا(.
در ﺗﺎﯾﻠﻧد و ﻓﻠﯾﭘﯾن ﺗن ﻓروﺷﯽ "ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ" اﺳت وﻟﯽ ﺑﺎ ورود
ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ و ﺳرﺑﺎزان ﭼﮑﻣﮫ ﺳﺑز آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ
ﺗﺎﯾﻠﻧد ﺑﺎزار ﺗن ﻓروﺷﯽ راﯾﺞ ﺷد !
◄ ﻧرخ ﺗن ﻓروﺷﯽ ﻧﯾز طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت :ﺑﮫ اﯾن ﻣﻔﮭوم ﮐﮫ از رﻗم
ﯾﮏ دﻻر در آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺷروع ﻣﯽ ﺷود ،اﯾن رﻗم در ﺷﮭر
ﺷﯾﮑﺎﮔو ﺑﮫ ازای ﯾﮏ ھم ﺧواﺑﮕﯽ ﻣردی ﺑﺎ درآﻣد ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺗن ﻓروش  ٢۵دﻻر اﺳت و ﺗﺎ  ١٠ھزار دﻻر در ﺳﺎﻋت
ﺑرای ﺗن ﻓروﺷﺎن ھﺎی ﮐﻼس ﺑﺎﻻ ) (High Classﮐﮫ اﺳﮑورت
ﻣﺧﺻوص ﺑورژوازی ﺛروﺗﻣﻧد )ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت(
ھﺳﺗﻧد ﺗﺧﻣﯾن زده ﻣﯽ ﺷود.
◄ از ھر ١٠ﻧﻔر ﻣرد در ﺟﮭﺎن ِ ﻣردﺳﺎﻻر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﯾﮏ
ﻧﻔر ﺑرای ﺧرﯾد ﺳﮑس ﭘول ﭘرداﺧت ﮐرده اﺳت.
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◄ در ﭼﯾن ھر ﯾﮏ ﻣرد از  ۴ﻧﻔر
ﻣرد و در ﮐره ﺟﻧوﺑﯽ ھر ﯾﮏ ﻣرد
در ﻣﯾﺎن  ۵ﻣرد ﺑﺎﺑت ﺳﮑس ﺑﺎ زن
ﭘول ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﮐره
ﺟﻧوﺑﯽ ﻣردھﺎ ﺑﯾش از  ۴ﺑﺎر در
ﻣﺎه ﭘول ﺑرای ﺳﮑس ﺑﺎ زن ﺗن
ﻓروش ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ
اﯾن رﻗم در ﻣﯾﺎن ﺳرﺑﺎزان ﻧظﺎﻣﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺳﺗﻘر در ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺳﺗﻘر در ﮐره ﺟﻧوﺑﯽ
ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت.
◄ درآﻣد "ﺻﻧﻌت ﺳﮑس" در ﮐﺷور ﺗﺎﯾﻠﻧد  ٣۵ﺑﯾﻠﯾون دﻻر اﺳت !
درآﻣد "ﺻﻧﻌت ﺳﮑس" در اﻧﮕﻠﯾس ﺑﯾش از  ١ﺑﯾﻠﯾون دﻻر اﺳت!
در ژاﭘن "ﺻﻧﻌت ﺳﮑس" ﺑﯾش از  ٢٧ﺑﯾﻠﯾون در آﻣد دارد!
◄ در ﮐﺷور آﻣرﯾﮑﺎ  ٨٠ھزار ﻧﻔراز ﺷﮭروﻧدان ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﺧرﯾداری ﺳﮑس ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ
 ٢٠٠ﻣﯾﻠﯾون دﻻر در ﺳﺎل ﮐﮫ ﺧرج دادﮔﺎه و زﻧداﻧﯽ ﮐردن اﯾن
اﻓراد ﻣﯽ ﺷود از ﺟﯾب ﻣﺎﻟﯾﺎت دھﻧدﮔﺎن ﺑﺎﺑت ﻣﺧﺎرج دادﮔﺎه و
زﻧداﻧﯽ آن ٨٠ھزار ﻧﻔر ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود.
◄ طﺑق ﮔزارش دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎﯾت ﻧﯾﺳت:
"ﺷﮭر ﺗل آوﯾو واﻗﻊ در ﮐﺷور اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ "ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻓﺎﺣﺷﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ھﺎی دﻧﯾﺎ" ﻣﻌروف اﺳت!!!
------------------------------------------ﺷﻌری از ﺷﯾدا ﻣﺣﻣدی
ﺷوھر ﻣن
ﮐﮫ ﺷوھر ﺑﺎم ھﺎی ﺟﮭﺎن اﺳت
ھر ﺷب ﺑﺎ آﺳﻣﺎن آن ﺳوی ﭘﻧﺟره ام ھﻣﺧواﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود
وﺻﺑﺢ
ﺑوی ﭘﯾﺎز داغ و اﺳﮑﺎدا
وھم اﺗﺎﻗم را ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺷوھر ﻣن
ﮐﮫ از اﺳﻼم
ﭼﮭﺎر زن ﺻﯾﻐﮫ اﯾش را ﻣﯽ داﻧد
و از ﯾﮭود
ﭘﮭﻠوی ﭼپ ﻣرد را
و از ﻣﺳﯾﺢ
ﺑﮑﺎرت ﻋذرا را
ﺑرای ھﻣﮫ زن ھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ
و دوﺳﺗﺎن دوره دﺑﺳﺗﺎﻧم
وھﻣﮫ ھﻣﮑﺎران اداره ام
ﺗره ﺧرد ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺳﻔره ﻣﯽ اﻧدازد
و از زﯾﺑﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎه و ﺳﯾﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد !
و ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﺗﮫ ﻣﺎﻧده ﺳﻔره را در ﺳر ﻣن ﻣﯽ ﺗﮑﺎﻧد
ﻣﯽ ﮔوﯾد
 ﺑﺎﯾد اﻣﺳﺎل ﺑﮭﺎر ﺑﭼﮫ ﺑﯾﺎوری !ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از :زﯾﺳﺗن ،ﺳﺎﯾت ﺳﺎرا ﺷﻌر
http://sarapoem.persiangig.com/link7/sheida4.htm
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ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭘﻧﺟم

ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﺗﺎب:

زن در ﺳﻧت و ﺗﺣول اﺳﻼم
اﺳد ﺳﯾف ٢٦ ،ﺷﮭرﯾور ١٣٨٩
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﺳﺎﯾت ﺷﮭرزادﻧﯾوز
"وﺿﻌﯾت زن در ﺳﻧت و ﺗﺣول اﺳﻼم" ﻋﻧوان رﺳﺎﻟﮫ ی
دﮐﺗرای "ﻣﻧﺻور ﻓﮭﻣﯽ" اﺳت در داﻧﺷﮕﺎه ﺳورﺑن ﭘﺎرﯾس
ﮐﮫ ﺣدود ﺻد ﺳﺎل ﭘﯾش ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻧوﯾﺳﻧده در اﯾن
ﮐﺗﺎب ﮐوﺷﯾده اﺳت ﺗﺎ ﺑرﺧوردی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ "ﻣﺳﺄﻟﮫ زن"
در اﺳﻼم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
زن در اﺳﻼم و ﻗرآن ﻣﺷﮑل ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟواﻣﻊ
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐوﺷﻧد ،در آﺷﺗﯽ ﺑﺎ دﻧﯾﺎی ﻣﻌﺎﺻر،
از ﺳﻧت ﮔﺳﺳﺗﮫ ،ﮔﺎم ﺑﮫ راه ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﮔذارﻧد .در ﮐﺷﺎﮐش
ﺳﻧت و ﻣدرﻧﯾﺗﮫ اﯾن اﻣر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧوش آﯾﻧد روﺣﺎﻧﯾﺗﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از دﯾن دﮐﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﺗوده ﻣردم ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﻓرﯾﺑﻧد.
ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﭘﯽاﻧﺗﺷﺎر اﯾن اﺛر در ﻣﺻر ِ
ﺻد ﺳﺎل ﭘﯾش ،ﻧوﯾﺳﻧده آن را ﻣرﺗد اﻋﻼم داﺷﺗﮫ ،از اﻧﺗﺷﺎر
اطﻼﻋﺎت ِ ﻧﮭﻔﺗﮫ در آن ﭘﯾﺷﮕﯾری ﮐردﻧد .دﯾنﺑﺎوران ﺑﻧﯾﺎدﮔرا در
ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ،اﻣروز ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺧراﻓﯽﺗر ﺑر ھﻣﺎن ﻋﻘﺎﯾد ﭘﺎی ﻣﯽ
ﻓﺷﺎرﻧد ،ﭘﻧداری ﻋﻘرﺑﮫ ی زﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑرﮔﺷﺗﮫ و ﺣرﮐﺗﯽ
ﻣﻌﮑوس در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣﻧﺻور ﻓﮭﻣﯽ در اﯾن اﺛر ﺑر اﯾن ﺑﺎور اﺳت ﮐﮫ زن ﻋرب در
ﭘﯾش از اﺳﻼم ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﮭﺗری داﺷت ،و ﻣﺣﻣد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زن آن
ﺑﯾﻧش را ﻧداﺷت ﮐﮫ اﮐﻧون ﭘﯾروان او ﻣدﻋﯽ آن ھﺳﺗﻧد .ﺑرای
ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺳﯾر ﻏﻠط از ﻗرآن ،ﺣﺟﺎب ﺑرای زﻧﺎن اﺟﺑﺎری
ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ آنھﺎ ﺧﺎﻧﮫﻧﺷﯾن ﮔردﻧد.
ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﻗرآن و ﻣﺗون ﮐﮭن ﺑﮫ وﺿﻌﯾت زن
ﻣﺳﻠﻣﺎن در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﭘردازد ،ﺑﮫ اﯾن اﻣﯾد ﮐﮫ "ﺑر
وﯾراﻧﮫھﺎی ﻧﮭﺎدھﺎی درھم ﮐوﻓﺗﮫﺷده ﻧﮭﺎدھﺎی دﯾﮕری ﺷﮑل
ﺧواھﻧد ﮔرﻓت  ...و زن ﻣﺳﻠﻣﺎن  ...رھﺎﯾﯽ ﺧواھد ﯾﺎﻓت ... ،ﺑﮫ
اﺳﺗﯾﻔﺎی ﺣﻘوق ﺧوﯾش ﺧواھد ﭘرداﺧت".
ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺣﻣد را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻧﺳﺎن در ﮔردوﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ دور از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻘدﺳﯽ ﺳﯾﻣﺎی او ﺑﺎزﯾﺎﺑد و
رﻓﺗﺎرش را ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺳﻧﺟد .او ﺑر اﯾن ﻧظر اﺳت ﮐﮫ ﻧﺑود ﺳﻠﺳﻠﮫ
ﻣراﺗب دﯾﻧﯽ در اﺳﻼم ،آنﺳﺎن ﮐﮫ در ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺣﺎﮐم اﺳت ،ﺑﺎﻋث
ﺷده ﻋﻠﻣﺎ و ﺧﻠﻔﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺧﺎص اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ را
ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﻧد.
او ﻣﯽﻧوﯾﺳد ،در ﺟﮭﺎن اﻣروز ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن "از
دﯾﮕر ﮔروهھﺎی ﺳﺗﻣدﯾده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .آﻧﺎن ﺗرس ﻣردان
را ﺑرﻣﯽ اﻧﮕﯾزﻧد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣردان ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ
را در ﺑﻧدﮔﯽ ﻧﮕﮫ دارﻧد ".در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺣﺿور زن ﺑرده در ﺟواﻣﻊ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣردان در ارﺿﺎی ھوسھﺎی ﺧوﯾش ﺑﺎ ﮐﻧﯾزان آزاد
ﺷدﻧد ﺗﺎ ھﻣﺳران ِ آﻧﺎن ﻧﻘش ﻣﺎدری را در ﺧﺎﻧﮫ ﺑر ﻋﮭده ﮔﯾرﻧد.
ﮐﻧﯾز در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ در اﺟﺗﻣﺎع ﺣﺿور داﺷت ،در ﻣﺷﺎﻏﻠﯽ
ﻓﻌﺎل ﺑود ،ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣردان در رﻓت و آﻣد ﺑود ،و ﭼون
ﺑرده ﺑود و در ﺧدﻣت ﻣرد ،ﻣردان ﺧطری از او ﻣﺗوﺟﮫ ﺧوﯾش
ﻧﻣﯽ دﯾدﻧد.
ﻧوﯾﺳﻧده ﺑر اﯾن اﻋﺗﻘﺎد اﺳت ﮐﮫ زن در اﺳﻼم ،ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم
ﻓرودﺳتﺗر ﺷده اﺳت .در طﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن از ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺑﺎزﻣﺎﻧد و
از اﻧدﯾﺷﯾدن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓت.

ﭘدر ِ ﺧﺎﻧواده رﺋﯾس ﻣطﻠق اﺳت"،
ﭘﯾش از اﺳﻼم ﺑﺎ اﯾنﮐﮫ "
"زن در ﺟﻧﮓ ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد"" ،ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﻣﯽ ﭘردازد" ،ﻣﯽ
ﺗواﻧد "ﺑﺎ آزادی ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﻣذھﺑﯽ ﺑﮕرود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧظرش ﻣﻧﺎﺳب
اﺳت و ھﯾﭻ ﻧﮕراﻧﯽ از آن ﻧدارد ﮐﮫ در اﻣور وﺟداﻧﯽ و ﻋﻘﯾدﺗ ﯽ
از ﺷوھرش دﻧﺑﺎﻟﮫروی ﮐﻧد ".اﺳﻼم ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن آداب و رﺳوم را
ﻋوض ﮐرد ،و ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ "در اﻧﺣطﺎط وﺿﻌﯾت زن ﻧﻘش اﯾﻔﺎ
ﮐرد ".و او را ﺑر اﺳﺎس "ﻋداﻟت ﺧدا" در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻓرودﺳت
ﻗرار داد.
"ﺑرای زﻧﺎن ﻋرب ،دﺳتﮐم در ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطق ،اﺳﺗﻔﺎده از
ﺣﺟﺎب اﻣری ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺑود .زﻧﺎن ﻋرب در زﻣﺎن ﻣﺣﻣد و در
ﺟﺎﻣﻌﮫ او ﺑﮫ ھﯾﭻ روی ﭼﻧﯾن رﺳم و ﻋﺎدﺗﯽ را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫاﻧد ...
رﺳم ﺣﺟﺎب ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻋﻣوﻣﯾت ﯾﺎﻓت".
ﻧوﯾﺳﻧده در ﻓﺻﻠﯽ از ﮐﺗﺎب ﺑﮫ "ﻣﺣﻣد و زن" ﻣﯽﭘردازد .ﻣﯾل
ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺣﻣد و ھﻣﺳرﮔزﯾﻧﯽھﺎی او را از ﻣﯾﺎن اﺧﺑﺎر و اﺣﺎدﯾث
اﺳﺗﺧراج ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ "ﻣﺣﻣد ﺑرای ھﻣﮫ ﻗﺎﻧون
ﻣﯽﮔذارد و ﺧوﯾش را ﻣﺳﺗﺛﻧﺎ ﻣﯽدارد ".ﺑرای ﻣﺣﻣد دﺷوار ﺑود
از زﯾﺑﺎروﯾﺎن ﭼﺷم ﺑﭘوﺷد .ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ رﻓﺗﺎرش اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽﮔوﯾد" ،ﻋﺷق اﻓراطﯽ اش ﺑﮫ زﻧﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﺎول ﻣﺎﯾدهای
آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺳت ﮐﮫ ﺟﺑرﺋﯾل ﺑﮫ وی ﻋرﺿﮫ ﮐرده اﺳت ".ﺑرای
ﻧﻣوﻧﮫ ،ﻣرد ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﺣﺎل روزه ﺑﺎﯾد از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺟﻧﺳﯽ
دوری ﮐﻧد .ﭘﯾﺎﻣﺑر اﻣﺎ "ﺑﺎ ﻧوازش ﻋﺎﯾﺷﮫ از ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾن روزه
طوﻻﻧﯽ رﻣﺿﺎن ﻣﯽ ﮐﺎﺳت ".و در ﺗوﺟﯾﮫ آن ﻣﯽﮔﻔت،
"ﺑوﺳﮫھﺎی ﭘﯾﺎﻣﺑر از ﺷﮭوت ﻋﺎری ﺳت".
"ﻣﺣﻣد اﻋﺗﻣﺎدی ﭼﻧدان ﺑﮫ زن ﻧدارد" .ﻋ ُ ﻣر ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ
ﺑود" ،زﻧﺎن ﮔﻠوی او را ﻣﯽﻓﺷﺎرﻧد ".و ﭘﯾﺎﻣﺑر از دﺳت زﻧﺎن ﺑﮫ
آﻧﺟﺎ ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﮔوﯾد" ،زن ﻓﺗﻧﮫاﻧﮕﯾز اﺳت" و "زﻧﮭﺎر از زﻧﺎن".
ﻣﺣﻣد اﻣﺎ در ﮐﻧﺎر "ﻓﺗﻧﮫ زن" ،ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ او را ﻧﯾز ﮐﺷف
ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﮫ آﻧﺎن ﺣق ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر "ﺧﺎﻧﮫ و
ﻓرزﻧدان" ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﮫ ﻧظر ﻧوﯾﺳﻧده ﺣﺟﺎب را ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑرای زﻧﺎن
ﺧوﯾش ﻣﻘرر ﮐرده ﺑود و اﯾن "ﺣﺟﺎﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﺗداول اﺳت ".ﻋﻠت ھم "ﭘﯾﺷﮕﯾری از ھرﮔوﻧﮫ وﺳوﺳﮫھﺎی
ﺷﯾطﺎﻧﯽ" ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻓﮭﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن اﻋراب "ﺑﯾن
ﻟﺑﺎس زﻧﺎن و ﻣردان ﭼﻧدان ﻓرﻗﯽ ﻧﺑود و ﻟﺑﺎس در ﭘﯾراھن ﺑﻠﻧد و
ﯾﮏﺗﮑﮫای ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑدن را در ﺑر ﻣﯽ ﮔرﻓت".
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او ﺑر اﯾن اﻋﺗﻘﺎداﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺷورﮔﺷﺎﯾﯽھﺎی اﺳﻼم ،طرز ﭘوﺷش
در ﻣﯾﺎن زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل داده اﺳت" .ﻧﻘﺎب" و "ﺑرﻗﻊ"
در ﻗرنھﺎی اول و دوم ھﺟری وارد آداب و رﺳوم ﺷد و "ھدف
از آنھﺎ ﭘوﺷﺎﻧدن ﺻورت ﺑوده اﺳت".
در ﻓﺻل ﺳوم ﮐﺗﺎب ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﮫ ﺑردهﺑرداری در اﺳﻼم و ﻧﻘش
زن ﺑرده در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﭘردازد" .در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻋراب ﻋﮭد ﺑﺎﺳﺗﺎن،
ﻣرد ﻣﯽﺗواﻧﺳت ھر ﺗﻌداد زن را ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻣﺧﺎرج زﻧدﮔﯽﺷﺎن را
ﺑﭘردازد ،دارا ﺑﺎﺷد .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳت ھر ﺗﻌداد ﺑرده را
ﮐﮫ ﭘﯾروزیھﺎی وی در ﺟﻧﮓ ﻧﺻﯾباش ﮐرده ﺑود ،داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺑرده ﻣﻠﮏ ﻣطﻠق ارﺑﺎﺑش ﺑود ﮐﮫ ھر ﮐﺎری ﻣﯽﺧواﺳت ﺑﺎ او
اﻧﺟﺎم ﻣﯽداد .ﮔﺎه ﻣﯽﺷد ﮐﮫ از ﺑﯾن ﺑردﮔﺎن ﺑرﺧﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان
زوﺟﮫ ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﺑرﻣﯽﮔزﯾد ".ارﺑﺎب ﭼﮫ ﺑﺳﺎ "ﮐﻧﯾزان را ﺑﮫ
ﻓﺣﺷﺎ واﻣﯽداﺷت ".و ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽﮔﻣﺎرد .اﺳﻼم ﻋده زﻧﺎن
را ﻣﺣدود ﮐرد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑردﮔﺎن رﻓﺗﺎری ﻣﻼﯾمﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
وﺿﻌﯾت ﺑردﮔﺎن در روم و ﯾوﻧﺎن در ﭘﯾش ﮔرﻓت و ﺣﺗﺎ ﺗوﺻﯾﮫ
آزادی آﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﻣود و اﯾنﮐﮫ ﺑﺎ آزاد ﮐردن ﺑرده راه
ﺑﮭﺷت ھﻣوار ﻣﯽﺷود .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺑردﮔﯽ در اﺳﻼم ﻟﻐو ﻧﺷد.
"اﮔر ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ در ﯾﮏ دوره ﻣﻌﯾن ﺑﻧﮕرﯾم ﺳﮫ
وﯾژﮔﯽ در آن ﻣﯽﯾﺎﺑﯾم :از ﯾﮏ طرف ،اﺳﻼم ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را
ﻓﺗﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣردﻣﺎﻧش ﻣﺗﻣدنﺗر از ﺧود ﻓﺎﺗﺣﺎناﻧد و از طرف
دﯾﮕر ،ﻓﺎﺗﺣﺎن ﻋرب ﺑﮫ ﺑردﮔﺎن ﺣﯾﺛﯾﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽدھﻧد و از
اﯾنﮐﮫ آﻧﺎن را از ﺧﺎﻧواده ﺧوﯾش ﺑداﻧﻧد و ﺑﮫ ﺷﺟرهﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﭘﯾوﻧد
زﻧﻧد ھﯾﭻ اﺑﺎﯾﯽ ﻧدارﻧد .و ﺳراﻧﺟﺎم اﯾنﮐﮫ اﺳﻼم ﭼﻧدھﻣﺳری و
ھمﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻧﯾزان را ﻣﯽﭘذﯾرد و از ﭘﯾروان ﺧود ﻣﯽﺧواھد ﮐﮫ
ﻓرزﻧدان ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﺳﮫ ﺷرط اﺻﻠﯽ وﻗﺗ ﯽ
ﺑﺎ ھم ﺗرﮐﯾب ﺷدﻧد ،ﻣوﺟب ﮔﺳﺗرش ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺧﺎﻧواده ﭼﻧدھﻣﺳر
ﮔردﯾد ،اﻣری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﺑﺎﻋث ﺑدﺗر و وﺧﯾمﺗر ﺷدن
وﺿﻌﯾت زن ﮔردﯾد".
ﻧوﯾﺳﻧده ﺑر اﯾن ﺑﺎور اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺣﺿور ﮐﻧﯾزان در
ﺧﺎﻧواده و اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮫ و ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ ﺗوﺳط آﻧﺎن ،ھﻣﺳران
در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﻣﯽﺷوﻧد و اﯾن ﺧود ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ زن ﻣﺣﺑوس
در ﺧﺎﻧﮫ ﮔردد ،ﭼﯾزی ﮐﮫ اﻧدک اﻧدک ﺑﮫ ﺳﻧت ﺗﺑدﯾل ﺷده .ﮐﻧﯾزان
ﺣﺟﺎب رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯽﮐردﻧد ،در ﻣﺟﺎﻟس ﺑزم ﺣﺎﺿر ﻣﯽﺷدﻧد،
ﺧواﻧﻧده و رﻗﺻﻧده ﺑودﻧد ،در ﺣرﻣﺳراھﺎ ﻧﻘش ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺷﺗﻧد.
ﺣﺿور ﺑرده و آزادی ﻣرد در ﺗﻣﻠﮏِ زن ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ ﻣﯾزان
طﻼق ﻧﯾز ﺑﺎﻻ رود .ﻣردان ﺣﺎﺿر ﻧﺑودﻧد زن ﻧﺎﻓرﻣﺎن را در
ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ دارﻧد .ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ آﻧﺎن را طﻼق ﮔﻔﺗﮫ ،زن دﯾﮕری
اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽﮐردﻧد .ﻧﻘل اﺳت در اﯾن ﮐﮫ ﻣرداﻧﯽ ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷدﻧد ﮐﮫ
ﺗﺎ ﺻد زن در ﺗﻣﻠﮏ ﺧوﯾش داﺷﺗﻧد .اﯾن رﻓﺗﺎر ،ﺣﻘﺎرت زن و
ﻓرودﺳت ﺑودن او را ﺗﺷدﯾد ﻣﯽﮐرد و ﻣوﺟب ﺗﺣﻘﯾر او ﻣﯽﺷد.
ﻧوﯾﺳﻧده در ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻧﺎﺑراﺑری زن و ﻣرد از
ﻧظر ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﯽﭘردازد و ﺣﻘوق ﻣﺗﻘﺎﺑل زن و ﺷوھر را ﻣورد
ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽدھد .او ﻋﻘﯾده دارد ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﭘدرﺳﺎﻻری در
ﻣﯾﺎن اﻋراب آن روز ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﭼﯾزی ﻓراﺗر از اﯾن ﺑﺎﺷد.
اﺳﻼم اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت را اﻧدﮐﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ زن ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾد" .ﻣﺣﻣد ﮐﮫ
ﺳﺧﻧﮕوی رﺑوﺑﯾت ﺑود ،ﮐوﺷﯾد در ﺑراﺑر ﺳﻧتھﺎی ﮐﻔر و
ﺷرکآﻣﯾز از زن ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد و ﺑﺎ اﯾنﮐﮫ او را ﺑﺎ ﻣرد ﺑراﺑ ر
ﻧداﻧﺳت ،ﺑرای وی ﺣﻘوﻗﯽ ﻗﺎﺋل ﺷد ،ھرﭼﻧد اﯾن ﺣﻘوق ،زن را
از ﺗﺣﻘﯾر و اﻧﺣطﺎط ﻓزاﯾﻧده رھﺎﯾﯽ ﻧﺑﺧﺷﯾد ".ﺑر ﻣرد ﻣﺳﻠﻣﺎن
ﻓرض اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ زن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﮐودک رﻓﺗﺎر و در واﻗﻊ او
را ﺗرﺑﯾت ﮐﻧد.
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ﻓﺻل ﭘﻧﺟم ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻓﺻل ﮐﺗﺎب اﺳت ،ﺑﮫ "ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ و
ﺧﺻﻠت ﻣﮭرﯾﮫ" ﻣﯽﭘردازد ،و اﯾنﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺣﻣد "ﻣﮭرﯾﮫ ﺑﺎﯾد
ﺑﮭﺎی ازدواج ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ".ﺑﮫ ﻧظر ﻧوﯾﺳﻧده ،ﺑﻌدھﺎ زن در ﺟواﻣﻊ
اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﺑدﺗر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ﭼون
ﻏزاﻟﯽ و دﯾﮕران وﺟود او را ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻣﯽﮔﯾرﻧد و ﻣوﻗﻌﯾت او را
از آنﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ،ﻧﯾز ﺗﻧزل ﻣﯽدھﻧد.
ﻧوﯾﺳﻧده ﺧوﺷﺣﺎل اﺳت از اﯾنﮐﮫ دﮔرﺑﺎر ﻣﺳﺄﻟﮫ زن ﺑﮫ ﺑﺣث
روز ﺗﺑدﯾل ﺷده و اﻣﯾدوار اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﺣﮑﺎم ﻣﺗﻼﺷﯽ ﮔردﻧد .در
اﯾن ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ "ﻓرﺟﺎم ﻣوﻓﻘﯾتآﻣﯾز اﯾن روز را ﺑﮫ زودی
ﺷﺎھد ﺧواھﯾم ﺑود".
ﺑﺣثھﺎی اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﺎ ﮔذﺷت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺻد ﺳﺎل از زﻣﺎن
ﺗﺣرﯾر آن ھﻧوز ﺗﺎزﮔﯽ دارﻧد و اﯾن ﺧود ﻋﻠﺗﯽﺳت ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل
ﭘﯾش در ﻓراﻧﺳﮫ ﺗﺟدﯾد ﭼﺎپ ﺷد .ﺗراب ﺣقﺷﻧﺎس و ﺣﺑﯾب ﺳﺎﻋﯽ
آن را ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑرﮔرداﻧده و اﻧﺗﺷﺎرات "اﻧدﯾﺷﮫ و ﭘﯾﮑﺎر" ﻣﻧﺗﺷر
ﮐرده اﺳت .آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻣﺗرﺟمھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم،
ﺧواﻧدن آن را ﺷﯾواﺗر ﮐرده اﺳت .ﺑﺎ ﺧواﻧدن آن ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ
ﻣﺗرﺟمھﺎ ھمﻧظر ﺑود ﮐﮫ" :اﯾن ﮐﺗﺎب اﺛری ﺳت ﭘژوھﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻟﺣﺎظ اﺻوﻟﯽ ﻧﮫ در ﺻدد رد ّ اﺳﻼم اﺳت و ﻧﮫ در ﭘﯽ ﺗﺑﻠﯾﻎ آن ...
اﺛری ﺳت ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرﻏم ﮔذﺷت ﯾﮏ ﻗرن  ...ھﻧوز
ﻧﮑﺎت ﺗﺎزهای در آن ﻣﯽﺗوان ﯾﺎﻓت و از آن آﻣوﺧت ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗر از
ھﻣﮫ ﺑرﺧوردھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم اﺳت■".
------------------------------------------ ...اداﻣﮫ از ﺻﻔﺣﮫ ۴

ﻣوﺿوع طرح آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ِ روﺷن )ﻧﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﯾك واژه(
ﺑﻠﻛﮫ در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﻓرھﻧﮕﯽ ﯾك ﺿرورت ﻣﺑرم اﺳت .ﺿروری ﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ و
ﺑرای ﮔوش ھﺎی ﺷﻧواﺗر.
ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ھم در ﺑﯾن ﻣردم ﭘراﮐﻧده اﺳت ﻛﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﭘﺎه در
ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺧش دﯾﮕر ﻋرض اﻧدام ﻛرده و ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺳرﻛوب ﮔر
ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ اﯾن ﻛﮫ روز  ٢۵ﺑﮭﻣن ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﭘﺎه ﺑﺎ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣ ﯽ
)ﻛﮫ داﺷﺗﮫ ﻣردم را ﻣﯽ زده درﮔﯾر ﺷده( ،و اﻣﺛﺎﻟﮭم از آن ﺟﻣﻠﮫ
اﻧد .اﮔر در ﻣﺻر ﻧﯾروھﺎی اﭘوزﯾﺳﯾون ﺑورژواﯾﯽ ﺑﺎﯾد روی
ارﺗش ﻣﺎﻧور ﻣﯽ دادﻧد و آن را ﺑرادر ﻣﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﻛردﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﻗدرت ﺑرﺳﻧد ،در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﺳﭘﺎه را ﺗطﮭﯾر ﻛﻧﻧد.
از درون رژﯾم ھﻧوز اﺧﺑﺎر روﺷﻧﯽ در ﻣورد ﺑﺎزﺗر ﺷدن
ﺷﻛﺎف ھﺎ و ﺗﺷدﯾد ﺗﺿﺎدھﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﻧﺷده اﺳت .ظﺎھرا ً ھﻣﮫ
اﺣﺳﺎس ﺧطر ﻛرده اﻧد و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ھم ﭼﺳﺑﯾده اﻧد .ﺳﯾﺎﺳت
ﺳرﻛوب ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و ھﻣزﻣﺎن ﺟﻧﮓ رواﻧﯽ و دروغ ﭘردازی در
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺗﺷدﯾد ﻛرده اﻧد .اﯾن ﺟﺎﻟب اﺳت ﻛﮫ در ﺗظﺎھرات
 ٢٢ﺑﮭﻣن اﻣﺳﺎل ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﯾروھﺎی رژﯾم ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺷﺎﯾﯽ ﺷﻌﺎر ﻣ ﯽ
دادﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ﻋﻠﯾﮫ ھﺎﺷﻣﯽ و ﺑﻌﺿﯽ ھم ﺑﮫ ﺳود ھﺎﺷﻣﯽ.
وﻟﯽ واﻗﻌﯾت اﯾﻧﺳت ﻛﮫ اداﻣﮫ ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎ و ﻧﯾش ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ
ﻣردم در ﺷﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ رژﯾم ﻣﯽ زﻧﻧد ،ﺗﺿﺎدھﺎ و ﺟداﯾ ﯽ
ھﺎی واﻗﻌﯽ را آﺷﻛﺎر )و ﺗﺷدﯾد( ﺧواھد ﻛرد .ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣرﻛزی ﺷﺎن
)ﻛﮫ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ھم ﺧطش را دﯾروز داد( اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﻣﺻر و
ﺗوﻧس و  ...ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﺷﻠوغ ﺷد و ﺣﻛوﻣت ھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮫ
ﺳﻘوط ﻛﺷﺎﻧد ﭼون ﻧوﻛر آﻣرﯾﻛﺎ ﺑودﻧد و ﭼون ﻣﺎ ﻧوﻛر آﻣرﯾﻛﺎ
ﻧﯾﺳﺗﯾم ﭘس اﯾﻧﺟور ﺗظﺎھرات ھﺎ در ﻣورد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯽ
اﺛر اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ اوﻟﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای در ﻣورد ﻣﺻر )در
ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ( ﺧﯾﻠﯽ ﮔوﯾﺎ ﺑود .ﻣﯽ ﺧواﺳت اﺛﺑﺎت ﻛﻧد ﻛﮫ ﻧظﺎم ﻣﺎ
دﻣوﻛراﺗﯾك اﺳت و ﺑﺎ رژﯾم ھﺎی اﺳﺗﺑدادی ﻣﺻر و ﺗوﻧس ﻓرق
دارد .ﺣﺗﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ را ھم ﻣردم
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ﻗﺎﺑل ﺗﻌوﯾض اﺳت رھﺑر !■
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻧﻘش زﻧﺎن در ﺗوﻟﯾد ﺑرﻧﺞ
م .م )آﯾﻧده(
ﮐﺷت ﺷﺎﻟﯽ در ﻣﺎزﻧدران ،ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ای دراز و طوﻻﻧﯽ دارد.
ﺳطﺢ ﮐﺷت ﺷﺎﻟﯽ در اﺳﺗﺎن ﻣﺎزﻧدران را از ﺣدود ١٧۵ھزار
ھﮑﺗﺎر ﺗﺎ  ٢٣٠ھزار ھﮑﺗﺎر ﺑرآورد ﮐرده اﻧد .ھر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد،
ﺳطﺢ ﮐﺷت و ﻣﻘدار ﺗوﻟﯾد ﺷﺎﻟﯽ اﯾن اﺳﺗﺎن زﯾﺎد و ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی
از ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ارﺗﺑﺎط دارﻧد .ﺗوﻟﯾد ﺑرﻧﺞ واﺑﺳﺗﮕﯽ زﯾﺎد و ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ
ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت زﻧﺎن دارد .در اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر ﺑﮫ ﻧﻘش زﻧﺎن
در ﮐﺷت ﺷﺎﻟﯽ )ﺑرﻧﺞ( در اﺳﺗﺎن ﻣﺎزﻧدران ﻣﯽ ﭘردازم .ﻻزم
اﺳت ﯾﺎدآوری ﮐﻧم ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﮐﮫ در ﭘﮭﻧﮫ ی
ﮔﺳﺗرده ای اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ،ﺷراﯾط و روش ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻔﺎوت
ھﺎﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻣرﺣﻠﮫ ﺳﺑﮏ و ﺳﻧﮕﯾن ﮐردن ﺑذر :ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول در اﯾن
ﻓﻌﺎﻟﯾت ،زﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد .ھدف از اﻧﺟﺎم اﯾن
ﮐﺎر ،ﺟدا ﮐردن ﺑذور ﺳﺎﻟم و داﻧﮫ ﭘر از ﺑذور ﭘوک و ﺷﮑﺳﺗﮫ و
ﻧﺎرس اﺳت .ﺑذوری را ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﮐﺷت ﮐﻧﻧد ،از اﻧﺑﺎر ﺧﺎرج
ﻧﻣوده و آن را در ظروف آب )ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﺗﺷت ھﺎی
ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ و ﯾﺎ دﯾﮓ ھﺎی ﻓﻠزی ﺑزرگ( ﻣﯽ رﯾزﻧد .ﭘس از
ﮔذﺷت ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﺑذور ﺧﯾس ﺧوردﻧد ،ﺑذور ﺳﻧﮕﯾن و داﻧﮫ ﭘر در
ﭘﺎﯾﯾن ظرف ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑذور ﭘوک ،ﺷﮑﺳﺗﮫ و ﻧﺎرس در
ﺑﺎﻻ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺳﭘس ﺑذور را از ظروف ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﮔر ﺳﺑﮏ و ﺳﻧﮕﯾن ﮐردن ﺑذور را ﺗوﺳط ﻣﺣﻠول آب و
ﻧﻣﮏ )ﮐﮫ ﺗﺧم ﻣرغ ﺗﺎزه در آن ﺷﻧﺎور ﺷود( اﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷﻧد،
ﭘس از ﺟدا ﺳﺎزی ﺑذور ،زﻧﺎن آن ھﺎ را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ آب ﻣﯽ
ﺷوﯾﻧد ﺗﺎ اﺛری از ﻧﻣﮏ ﺑر روی آن ھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد .ﺳﭘس ﺑرﺧ ﯽ
ﺑذور را داﺧل ﮐﯾﺳﮫ ﮔوﻧﯽ )ﮐﻧﻔﯽ( ﻣﯽ رﯾزﻧد اﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﻓﺿﺎی
ﮐﯾﺳﮫ را ﭘر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،زﯾرا اﻓزاﯾش ﺣﺟم ﮐﯾﺳﮫ ﺑﺎﻋث ﻋدم ﺗﮭوﯾﮫ
ﻣﻧﺎﺳب ،ﮔرم ﺷدن ﺑﯾش از ﺣد ﺗوده ﺑذور و ﭘﺎره ﺷدن ﮐﯾﺳﮫ
ﺧواھد ﺷد .ﺑرﺧﯽ ﺑذور را روی ﮐﯾﺳﮫ ی ﮔوﻧﯽ ﻣﯽ رﯾزﻧد و ﺑر
روی آن ﮐﯾﺳﮫ دﯾﮕری ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﺑذور را
ﭘس از ﺷﺳﺗﺷو ﺑﮫ ﻣدت  ٢۴ﺳﺎﻋت در آب ﺧﺎﻟص ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد
ﺗﺎ ﺑذر از ﺣﺎﻟت ﺧواب ﺧﺎرج ﺷود .ﺑﻌد ﺑذور را ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی
ﺳﻣوم ،ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﭘس از ﭼﻧد روز )ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت( ،ﺑذور
ﺷروع ﺑﮫ ﺟواﻧﮫ زﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣراﻗﺑت از ﺑذور در اﯾن ﻣﻘطﻊ
)ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﮭده زﻧﺎن اﺳت( ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .زﯾرا ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده
ای در ﻣراﺣل ﺑﻌدی دارد .زﻧﺎن ھر روز ﺑﮫ ﺑذور ﺳر ﻣﯽ زﻧﻧد
و ﺿﻣن ھوادھﯽ ﺑذور ،ﺑر روی آن ھﺎ آب ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻧد.
ﻣرﺣﻠﮫ آﻣﺎده ﮐردن زﻣﯾن :ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ،زﻧﺎن و ﻣردان
ﺑﺎ ھم آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺧزاﻧﮫ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد .اﻣﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزی
زﻣﯾن اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﺗوﺳط ﻣردان ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر
ﻓﻌﺎﻟﯾت در آن ﺟﺎ ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣردان اﺳت و ﮔﺎه زﻧﺎن در آﻣﺎده
ﺳﺎزی زﻣﯾن اﺻﻠﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
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ﺑذر ﭘﺎﺷﯽ ﺧزاﻧﮫ :ﺧزاﻧﮫ ﺑرﻧﺞ ﺑﮫ ﻗطﻌﮫ زﻣﯾﻧﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ در داﺧل زﻣﯾن اﺻﻠﯽ )ﺷﺎﻟﯾزار( ﯾﺎ ﺧﺎرج از آن ﻗرار دارد و
ﻣﺣل ﭘرورش ﻧﺷﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ زﻣﯾن اﺻﻠﯽ اﺳت .ﺑرای
ﺑذرﭘﺎﺷﯽ ﺧزاﻧﮫ اﻧدازه ﺟواﻧﮫ ﺑذور ﺑﺎﯾد ﯾﮑﻧواﺧت ﺑﺎﺷد و اﻧدازه
رﯾﺷﮫ ﭼﮫ و ﺳﺎﻗﮫ ﭼﮫ آن ﺣدود ﻧﯾم ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر طول داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
زﻧﺎن و ﻣردان در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از ﺧزاﻧﮫ ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ
ﮔﯾﺎھﭼﮫ ھﺎ آﻣﺎده اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ زﻣﯾن اﺻﻠﯽ ﺑﺷوﻧد.
ﻧﺷﺎﻛﺎری ﺑرﻧﺞ :در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺷﺎھﺎ ﺑﮫ زﻣﯾن اﺻﻠﯽ ﻣﻧﺗﻘل
ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط و ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ،در ﺣدود ﯾك ﻣﺎه
ﺑﻌد از ﺑذرﭘﺎﺷﯽ ﺑرﻧﺞ در ﺧزاﻧﮫ ،ﮔﯾﺎھﭼﮫ ھﺎ آﻣﺎده ﺑرای ﻧﺷﺎﻛﺎری
ھﺳﺗﻧد .در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﮔﯾﺎھﭼﮫ ھﺎ دارای  ۴ﺗﺎ  ۵ﺑرگ ھﺳﺗﻧد .در
ﺑﯾﺷﺗر ﻣزارع ﻧﺷﺎﻛﺎری ﺑﺎ دﺳت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .در ﻧﺷﺎ ﮐﺎری
زﻧﺎن ﮔﯾﺎھﭼﮫ ھﺎ را در ﮔل ﻓرو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺳﭘس ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗﺎن،
اطراف آن را ﮐﻣﯽ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ در ﮔل ﻣﺣﮑم ﺷود .ﻣزﯾت
اﺻﻠﯽ ﻧﺷﺎﻛﺎری آن اﺳت ﻛﮫ ﮔﯾﺎھﭼﮫ ھﺎ رﺷد ﺧود را زودﺗر از
ﻋﻠف ھﺎی ھرز ﺷروع ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻛﺷت ﻣﺳﺗﻘﯾم زودرس
ﺗر ھﺳﺗﻧد .ﻧﺷﺎھﺎی ﮐﻧده ﺷده از ﺧزاﻧﮫ را ﺗوﺳط وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ای
)اﻏﻠب ﺗﯾﻠر و ﺗراﮐﺗور( ﺑﮫ ﺷﺎﻟﯽ زار ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺳﭘس دﺳﺗﮫ
ھﺎی ﻧﺷﺎ را در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف زﻣﯾن ﭘﺧش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻧﺷﺎﮔران
آﺳﺎن ﺗر و ﺳرﯾﻊ ﺗر ﮐﺎر ﺧود را اﻧﺟﺎم دھﻧد .ﻧﺷﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺳط
زﻧﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﮐﺎرﮔر ،ﮔروه زﻧﺎن
ﻧﺷﺎﮔر را ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻏﻠب از ﺧود ھﻣﺎن ﮔروه اﺳت.
ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﻧﺷﺎﮐﺎری ﯾﮏ ھﮑﺗﺎر ﺷﺎﻟﯽ ﮐﺎری ،ﺑﮫ  ٢٠ﻧﻔر-
روز ﮐﺎر )ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﮐﺎر  ٢٠ﻧﻔر در ﯾﮏ روز( ﻧﯾﺎز دارد.
داﺷت -وﺟﯾن ﻋﻠف ھﺎی ھرز :در ﻣﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣرﺣﻠﮫ
داﺷت ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﮭم وﺟﯾن دﺳﺗﯽ ﺗوﺳط زﻧﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد.
اوﻟﯾن وﺟﯾن اﻏﻠب ﺣدود  ١٠روز ﺑﻌد از ﻧﺷﺎﻛﺎری اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد
و در ﺻورت ﻧﯾﺎز در طول ﻓﺻل روﯾش ﺗﻛرار ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ
طور ﻣﻌﻣول وﺟﯾن ھر ھﮑﺗﺎر ﺷﺎﻟﯽ زار ،ﺑﮫ  ١٢ﻧﻔر -روز ﮐﺎر
ﻧﯾﺎز دارد.
ﺑرداﺷت)درو( :در اﻣر درو ،ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻓراد ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ ﺗوان
اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗﻌداد
اﻓراد ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺣﺟم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﺑﺎﺷد ،ﮐﺎرﮔراﻧﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ در
درو ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت زن و ﯾﺎ ﻣرد ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑرای ﺑرداﺷت ﺷﺎﻟﯽ در ﺳطﺢ ﯾﮏ ھﮑﺗﺎر ،ﺑﮫ طور ﻣﺗوﺳط٢٠ ،
ﻧﻔر -روز ﮐﺎر ﻧﯾﺎز اﺳت .ﺑرداﺷت ﺑﺎ ﮐﺎرﮔر ھزﯾﻧﮫ ﺗوﻟﯾد را ﺑﺎﻻ
ﻣﯽ ﺑرد اﻣﺎ ،اﻓت ﻣﺣﺻول ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﮐﯾﻔﯾت ﺷﺎﻟﯽ ﺑﮫ
دﺳت آﻣده ،ﺑﮭﺗر اﺳت.
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘس از ﺑرداﺷت  -ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘس از ﺑرداﺷت ﺑﮫ اﯾن
ﺷرح اﺳت -١ :ﺧرﻣن ﮐوﺑﯽ  -٢ﺧﺷﮏ ﮐردن ﺷﻠﺗوک  -٣ﭘوﺳت
ﮔﯾری ﺷﻠﺗوک  -۴ﺳﻔﯾد ﮐردن
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ﺧرﻣن ﮐوﺑﯽ :ﭘس از درو ﻧوﺑت ﺧرﻣن ﮐوﺑﯽ ﻣﯽ
رﺳد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣواﻗﻊ زﻧﺎن ﻧﯾز در اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷرﮐت
دارﻧد .ﺑرای ﺧرﻣن ﮐوﺑﯽ ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول از ﺧرﻣن
ﮐوب ھﺎی ﺗﯾﻠری ،ﭘﺷت ﺗراﮐﺗوری ،ﺗراﮐﺗور )ﮔرداﻧدن
ﺗراﮐﺗور( و ﮐﻣﺑﺎﯾن ﻏﻼت ،اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮏ اﻗدام
ﻣﮭم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﭘس از ﺑرداﺷت ﺷﺎﻟﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود،
ﺑذرﮔﯾری ﺑرای ﮐﺷت ﺳﺎل آﯾﻧده اﺳت .ﺑرﺧﯽ
ﮐﺷﺎورزان ﺑرای ﺑذرﮔﯾری ،از ﺧرﻣن ﮐوب اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد )زﯾرا ﻣﻌﺗﻘدﻧد درﺻد ﺑذور آﺳﯾب دﯾده زﯾﺎد
اﺳت و ﺑرای ﻣﺻرف ﺑذری ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت( ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑذرھﺎ )داﻧﮫ ھﺎ( را ﺑﺎ دﺳت از ﺧوﺷﮫ ھﺎ ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﺗوﺳط زﻧﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
ﭘس از ﺧرﻣن ﮐوﺑﯽ ،ﻣﺣﺻول ﺑﮫ ﺻورت
ﺷﻠﺗوک )ﺑرﻧﺞ ﺑﺎ ﭘوﺳﺗﮫ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺑدﯾل آن
ﺑﮫ ﺑرﻧﺞ )ﺳﻔﯾد( ،ﺷﺎﻟﯽ ﮐوﺑﯽ ﻻزم اﺳت .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺷﮏ ﮐردن ،ﭘوﺳت ﮔﯾری و ﺳﻔﯾد
ﮐردن ﺷﻠﺗوک در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺷﺎﻟﯽﮐوﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد.
ﻋوارض و ﺻدﻣﺎت ﮐﺎر در ﺷﺎﻟﯽ زار :ﮔرﻣﺎ ،ﻧور ،رطوﺑت،
ﺳﻣوم ﮐﺷﺎورزی ،ﮔرد و ﻏﺑﺎر )اﻏﻠب در ھﻧﮕﺎم درو و ﺧرﻣن
ﮐوﺑﯽ( ،ﺷﯾوه ی ﮐﺎر ،ﻗﺎرچ ھﺎ ،اﻧﮕل ھﺎ و ﻋواﻣل ﺑﯾﻣﺎری زای
ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣﺷﺗرک اﻧﺳﺎن و ﺣﯾوان ،ﻋواﻣل زﯾﺎن آور ﮐﺎر در
ﺷﺎﻟﯽ زار ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻋواﻣل ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول )ﺑﮫ وﯾژه در دراز
ﻣدت( ﺑﮫ :رﻣﺎﺗﯾﺳم ،دردھﺎی اﺳﺗﺧواﻧﯽ ،دردھﺎی ﻣﻔﺻﻠﯽ،
وارﯾس رگ ھﺎی ﭘﺎ ،ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ و ﭘﯾری زودرس ،ﮐﺎھش ظرﻓﯾت
ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ -رواﻧﯽ ،اﺧﺗﻼﻻت ﻋﺻﺑﯽ -رواﻧﯽ ،ﺳوﺧﺗﮕﯽ ھﺎی
ﺳطﺣﯽ ﭘوﺳت ،ﺟوش ھﺎی ﮔرﻣﺎﯾﯽ ،اﯾﺟﺎد زﺧم ،ﭘوﺳﺗﮫ ﭘوﺳﺗﮫ
ﺷدن ﭘوﺳت ،ﺧﺎرش ﭘوﺳت ،ﮐﺎھش ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ،ﻧﺎراﺣﺗﯽ ھﺎی
ﮔوارﺷﯽ ،ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ-ﻋروﻗﯽ ،ﻓﺷﺎر ﺧون ،ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس و
ﺳرطﺎن ﭘوﺳت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .ﺑروز ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﭘوﺳﺗﯽ ،اﺳﺗﺧواﻧ ﯽ
و ﻣﻔﺻﻠﯽ ،ﻗﻠﺑﯽ-ﻋروﻗﯽ" ،ﺗب ﺷﺎﻟﯽ زار" )ﻧوﻋﯽ ﺑﯾﻣﺎری
ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎﯾﯽ ﻣﺷﺗرک ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و دام( و"ﺷﯾﺳﺗوزوﻣﺎ" )ﻧوﻋﯽ
ﺑﯾﻣﺎری اﻧﮕﻠﯽ( ﺑﮫ وﯾژه در ﺳﺎﻟﯾﺎن اﺧﯾر ﺷﯾوع داﺷﺗﮫ اﺳت.
اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺧطر ﺑزرﮔﯽ ﻧﯾز در ﻣرﺣﻠﮫ ﺧرﻣن ﮐوﺑﯽ وﺟود
دارد و آن اﺣﺗﻣﺎل ﮐﺷﯾده ﺷدن ﺑدن ﺑﮫ درون دﺳﺗﮕﺎه ﺧرﻣن ﮐوب
اﺳت .ﺑﮫ وﯾژه زﻧﺎن ﭼون ﭘوﺷﺷﯽ ﻣﺎﻧﻧد روﺳری ﺑر ﺳر دارﻧد،
ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض ﭼﻧﯾن ﺧطری ھﺳﺗﻧد .ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در
ﻣواردی اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت .ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﻏﻔﻠت ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺑر اﺛر
ﺧﺳﺗﮕﯽ ﯾﺎ  ،...ﺟﺎن اﻓرادی را ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣﺳﺎﯾل ﮐﺎرﮔری :ﻣﺑﻠﻎ درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺗوﺳط ﮐﺎرﮔران ﺑرای ﯾﮏ
روز ﮐﺎر ،در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻔﺎوت ھﺎﯾﯽ دارد اﻣﺎ در ﺳﺎل
 ،١٣٨٩ﺑرای ﯾﮏ روز ﮐﺎر در ﺷﺎﻟﯽ زار )ﻧﺷﺎ ،درو ،وﺟﯾن(،
ﺑﮫ طور ﻣﺗوﺳط ،زﻧﺎن ﻣﺑﻠﻎ  ١٨ھزار ﺗوﻣﺎن و ﻣردان ﻣﺑﻠﻎ ٢۵
ھزار ﺗوﻣﺎن دﺳﺗﻣزد درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷراﯾط آب و
ھواﯾﯽ ﻧﺎﻣﺳﺎﻋد و ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﺎﺷد ،اﻏﻠب ﯾﮏ ھزار ﺗوﻣﺎن ﺑﮫ
دﺳﺗﻣزد ﮐﺎرﮔران اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود.
ﺳرﮐﺎرﮔر ﺑﺎﺑت ھر ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﯽ ﺑرد ،ﻣﺑﻠﻎ ﯾﮏ
ھزار ﺗوﻣﺎن از ﺻﺎﺣب ﮐﺎر درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳرﮐﺎرﮔر در
ﺑﺳﯾﺎری اوﻗﺎت ﺧود ﻧﯾز ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در آن ﺻورت ﻣزدی
ﺑراﺑر ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور

ﻣﻌﻣول دﺳﺗﻣزد ﮐﺎرﮔر در ﻏرب اﺳﺗﺎن ﻣﺎزﻧدران ،ﺑﯾﺷﺗر از
ﺷرق اﺳﺗﺎن اﺳت.
ﺷﯾوه ﺟﻣﻊ آوری ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ اﯾن ﺻورت اﺳت ﮐﮫ ﻓردی ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺳرﮐﺎرﮔر )زن ﯾﺎ ﻣرد( اﺑﺗدا ﺑﺎ ﺻﺎﺣب ﮐﺎر )ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ
اﺟﺎره دار زﻣﯾن( در ﻣورد ﺗﻌداد ﮐﺎرﮔر ﻣورد ﻧﯾﺎز و دﺳﺗﻣزدھﺎ،
ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳﭘس ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﺎرﮔران ﻣﯽ رود و ﺑﺎ آن ھﺎ
ﺑرای زﻣﺎن ﻣوﻋود ،ﻗرار ﻣﯽ ﮔذارد .ﺻﺑﺢ روز ﻣوﻋود )ﺳﺎﻋت
آن ﺑﮫ دوری ﯾﺎ ﻧزدﯾﮑﯽ ﺷﺎﻟﯽ زار ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد( ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول
ﮐﺎرﮔرھﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺳر ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل آن ھﺎ ﻣﯽ آﯾد و آن ھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرد .اﮔر ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﺷد ،اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗراﮐﺗور )ﺑﺎ ﺗرﯾﻠﯽ ﻣرﺑوطﮫ ﮐﮫ
زﻧﺎن در آن ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد( و ﯾﺎ واﻧت ﺑﺎر ﺑﺎﺷد .اﮔر ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎد
ﺑﺎﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﮐﺎرﮔران را از ﺷﮭری ﺑﮫ ﺷﮭر دﯾﮕر ﺑرد ،ﺑﮫ
طور ﻣﻌﻣول از ﻣﯾﻧﯽ ﺑوس اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
در ﻗدﯾم در ﻣﺎزﻧدران ،ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﺷﺎ و  ،...اﻓراد
)اﻏﻠب ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﻧطﻘﮫ( ﺑدون درﯾﺎﻓت ﻣزد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ
ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ رﻓﺗﻧد .ﺑﮫ اﯾن اﻓراد "ﮐﺎﯾر" )ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎرﮔر
ﻗرﺿﯽ( و ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر "ﮐﺎﯾری" ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد .ﭘس از روی ﮐﺎر
آﻣدن ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺷدﯾد ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و
دﺷواری ﺑﯽ ﺣد و اﻧدازه زﻧدﮔﯽ ،اﯾن رﺳم از ﻣﯾﺎن رﻓﺗﮫ اﺳت.
در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺟواﻧﺎن روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎری ،ﮐﺷﺎورزی را )ﺑﮫ دﻻﯾل
ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ ﺷرح آن در اﯾن ﺟﺎ ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد( ﭘﯽ ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺟذب
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی دﯾﮕری از ﺟﻣﻠﮫ در ﺑﺧش ھﺎی ﺧدﻣﺎت ،ﺻﻧﻌت،
آﻣوزش و  ...ﻣﯽ ﺷوﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺳﻧﯽ
ﺑﮭره ﺑرداران در ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی ،ﮐﻣﺑود ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑﯾﺷﺗر و
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آوردن ﮐﺎرﮔر ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت زراﻋﯽ ،ﺑﯾﺷﺗر ﺧود
را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد .ﮔﺎه در ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران ﺷﺎﻟﯽ زارھﺎ ،ﺑﮫ وﯾژه در
دھﮫ ی اﺧﯾر ،ﮐﺎرﻣﻧد و آﻣوزﮔﺎر و ﺳراﯾدار و  ...ھم دﯾده ﻣ ﯽ
ﺷود .از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ درآﻣد ﺣﺎﺻل از ﺷﻐل اﺻﻠﯽ آن ھﺎ،
ﺗﮑﺎﻓوی ھزﯾﻧﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ را ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،اﯾﻧﺎن از ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾت
ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن درآﻣد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻏذای ﮐﺎرﮔران :ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول در ﺳﺎﻋت  ١٠ﺑﺎﻣداد،
ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﺻرف ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻏﻠب ﺷﺎﻣل ﻧﺎن ،ﭘﻧﯾر ،ﻣرﺑﺎ و ﭼﺎی
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اﺳت .ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ظﮭر ﻧﺎھﺎر ﻣﯽ ﺧورﻧد ﮐﮫ اﻏﻠب ﺷﺎﻣل ﭘﻠو و
ﺧورش ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎدﻧﺟﺎن ،ﻗرﻣﮫ ﺳﺑزی و ﻣرغ اﺳت .ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
ﻋﺻر ﻧﯾز ﭼﺎی و ﻧﺎن و ﮔﺎھﯽ ھﻧدواﻧﮫ ﻣﯽ ﺧورﻧد .ﺗﮭﯾﮫ ﻏذا ﺑر
ﻋﮭده ﺻﺎﺣب ﮐﺎر)ﮐﺎرﻓرﻣﺎ( اﺳت .در اﻏﻠب ﻣزارع ،در ﺳﺎﻋﺎﺗ ﯽ
ﮐﮫ ﮔرﻣﺎی ﺷدﯾد ﺣﺎﮐم اﺳت ،ﻓردی در زﻣﯾن ﻣﯽﮔردد و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران
آب ﺧﻧﮏ ﻣﯽدھد .ﺑﮫ اﯾن ﻓرد در اﺻطﻼح "ﺳﻘﺎ" ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد.
زﻧﺎن و ﺳﺧﺗﯽ ﮐﺎر ﺷﺎﻟﯽ زار :ﮐﺎر در ﺷﺎﻟﯽ زار ،ﺳﺧت و
دﺷوار اﺳت .ﮔرﻣﺎ ،رطوﺑت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳﺗﺎن ،ﺷﯾوه ی ﮐﺎر،
ﺣﺟم ﺑﺎﻻی ﮐﺎر ،ﺳﺎﻋﺎت طوﻻﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت و  ،...در اﯾﺟﺎد ﺷراﯾط
دﺷوار ﮐﺎر ،ﺗﺄﺛﯾر ﮔذارﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ ﺧوب اﺳت ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ در ھر
ھﮑﺗﺎر ﺷﺎﻟﯽ زار )ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗراﮐم ﺑوﺗﮫ  ٢۵×٢۵ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ٢۵
ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ردﯾف ھﺎ و  ٢۵ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن
ﺑوﺗﮫ ھﺎ در ھر ردﯾف ﺑﺎﺷد( ﻣﺗوﺳط ﺗﻌداد ﺑوﺗﮫ در ﺣدود ﯾﮑﺻد
و ﺷﺻت ھزار) (١۶٠٠٠٠اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻌداد ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ٢٠
ﻧﻔر ﻧﺷﺎ ﻣﯽ ﺷود .در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ھر ﻧﺷﺎﮔر ﺑﮫ طور ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن
ﭼﮫ ﺗﻌداد ﺑوﺗﮫ را ﻧﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد وﭼﮫ ﻗدر ﺑﺎﯾد ﻗﺎﻣت ﺧود را ﺧم و
راﺳت ﮐﻧد و ﯾﺎ در ﺣﺎﻟت ﺧﻣﯾده ﺑﻣﺎﻧد.
از ﺳوﯾﯽ در ﺳﺎل ھﺎی ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب  ،۵٧زﻧﺎن در ﺷﺎﻟﯽ
زار آوازھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد و ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ،ﮔذﺷت زﻣﺎن را ﮐﻣﺗر
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻧﯾز ﮐﻣﯽ از ﺧﺳﺗﮕﯽ ﺗن را ﻣﯽ زدودﻧد .ﺑﺎ
اﺳﺗﻘرار ﺣﮑوﻣت ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻐﯾﯾر ﺷراﯾط،
اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﻧدرت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،در ﺑﺳﯾﺎری
اوﻗﺎت ،ﺻﺎﺣب ﮐﺎر در ﭘﺷت ﺳر زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد )ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻧﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد( ﮔﺎم ﺑرﻣﯽ دارد و ﺑر ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﻧﺟﺎم
ﮐﺎر ﻧظﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔر ﺻﺎﺣب ﮐﺎر ﭼﻧﯾن ﻧﮑﻧد ،ﺑرﺧﯽ اوﻗﺎت
زﻧﺎن ﺗراﻧﮫ ھﺎﯾﯽ زﻣزﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر اﯾن ﮐﮫ ﭘس از اﺳﺗﻘرار ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺎن
در ﺷﺎﻟﯽزار ھم ﺑﺎ ﭘوﺷش ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮐﺎﻣل ﺣﺿور دارﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر
ﺑﺎﻋث ﺑروز ﻣﺷﮑﻼت و ﺑﯾﻣﺎری ھﺎﯾﯽ )از ﺟﻣﻠﮫ ﭘوﺳﺗﯽ( ﻣﯽ
ﺷود.
ﻓروش ﺑرﻧﺞ :ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم در اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﺑﮫ ﻧﻘش
زﻧﺎن در ﺗوﻟﯾد ﺑرﻧﺞ ﺑﭘردازم ،اﻣﺎ اﺷﺎره ای ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎه ﺑﮫ ﻧﻘش
زﻧﺎن در اﻣر ﻓروش ،ﺧﺎﻟﯽ از ﻓﺎﯾده ﻧﯾﺳت .داد و ﺳﺗد ﺑرﻧﺞ
)ﺳﻔﯾد( ﺗوﻟﯾد ﺷده ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﺗوﺳط ﺷﺎﻟﯽ ﮐوﺑﯽ ھﺎ ،ﻣﻐﺎزه
ھﺎی ﺑرﻧﺞ ﻓروﺷﯽ و ﯾﺎ در ﻣﯾﺎن اﻓراد اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد .در ﻋﯾن
ﺣﺎل زﻧﺎن ﻧﯾز در ﻓروش ﺑرﻧﺞ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ دارﻧد .ﺑدﯾن ﺻورت
ﮐﮫ در ﺑﺎزارھﺎی روز و ھﻔﺗﮕﯽ ﮐﮫ در ﺷﮭرھﺎ و ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف
ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود ،زﻧﺎن روﺳﺗﺎﯾﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋرﺿﮫ و ﻓروش ﺑرﻧﺞ
ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﺧود آن ھﺎ ﺗوﻟﯾد ﺷده ﯾﺎ ﺗوﺳط ﮐﺷﺎورزان دﯾﮕر
ﺑرای ﻓروش ﺑﮫ اﯾﻧﺎن ﺳﭘرده ﺷده و ﯾﺎ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ زﻧﺎن ﻓروﺷﻧده از
ﺳطﺢ روﺳﺗﺎ )ﺑرﻧﺞ ﻣﺎزاد ﺑر ﻣﺻرف ﺧﺎﻧوارھﺎی روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺗوﻟﯾد
ﮐﻧﻧده( ﺟﻣﻊ آوری ﺷده اﺳت ،اﻗدام ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد ،ﭘﺎک ﻧﻣودن و ﭘﺧت ﺑرﻧﺞ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻋﻣده ﺗوﺳط زﻧﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻣﯽ ﺗوان
ﮔﻔت ﮐﮫ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭼرﺧﮫ ی ﺗوﻟﯾد ،ﺗوزﯾﻊ و آﻣﺎده ﻧﻣودن
ﺑرای ﻣﺻرف ﺑرﻧﺞ ،زﻧﺎن ﻧﻘش ﻣﮭم و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎری دارﻧد.
ﺑرآوردھﺎی ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﺳﮭﻣﯽ ﺑﯾش از  ۶٠درﺻد ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐت
زﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗوﻟﯾد ﺑرﻧﺞ ﻗﺎﯾل اﺳت .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت
ﮐﮫ زﻧﺎن ﻣزﺑور ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی "ﻋﺎدی" زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﻧﯾز
در ﮐﻧﺎر اﯾن اﻣور اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد!!!
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ﺑر اﺳب ﺑﯽ ﭘروای روﯾﺎ
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ "اﻟﮑﺳﺎﻧدرا ﮐﻠﻧﺗﺎی"
آﯾﻧﺎز ﺗوﮐﻠﯽ

ﻧﺷر ﻓردا
"ﻧﺷر ﻓردا" اوﻟﯾن وﺑﻼﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐوﺷد در آن ﺗﺻوﯾری از
زﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻋرﺿﮫ ﮐﻧد
www.nashre-f.blogfa.com

دو دﯾدﮔﺎه در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران

رﻓرﻣﯾﺳم و اﻧﻘﻼب
ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم ،ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ:
)ﻣروری ﺑر ﻧظرات ﺣﺎﻣد ﺷﮭﯾدﯾﺎن(
ﻧوﯾﺳﻧده :ﺷﮭرزاد ﻣﺟﺎب

طرح ﺟﻠد :روﺷﻧﺎ.ح

اﻧﺗﺷﺎرات ﭘروﺳﮫ
ﺑرای داﻧﻠود ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﺳﺎﯾت ﭘروﺳﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
http://process2010.blogspot.com/2011/03/blog-post.html
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 vدر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﮕﺎھﯽ ﺧواھم ﮐرد ﺑر اﻓق
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭘﯾش روی ﺑﺎﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و
ﺑراﯾش ﻧﺑرد ﮐﻧﯾم.
اﯾن ﺑﺣث را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ
و ﺳرﮐوب دﺧﺗران داﻧﺷﺟو ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرم.
دﺧﺗران داﻧﺷﺟو ﺑﮫ ﻋﻧوان آﮔﺎه ﺗرﯾن و
رادﯾﮑﺎل ﺗرﯾن ﻗﺷر زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣﻌرض
ﻓﺷرده ای از ﻋرﯾﺎن ﺗرﯾن ﺳرﮐوب ھﺎ ﺑوده
و ھﺳﺗﻧد .اﯾﻧﮑﮫ راﺑطﮫ ی ﻣﺑﺎرزه ی دﺧﺗران
داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﺳﮫ دھﮫ ﻣﺑﺎرزه ی ﺑﺎﻟﻧده ی
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران ﺑرای اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق و
ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﺷﺎن ﭼﯾﺳت؟ ﺧود ﻣﺑﺣث ِ ﻣﮭﻣﯽ اﺳت
ﮐﮫ در ﺟﺎی دﯾﮕری ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﭘرداﺧت .در
اﯾن ﻣﯾﺎن ﻋﻼوه ﺑر ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﺗﺟرﺑﮫ ﻋﻣﻠﯽ
ﺧودم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ دﺧﺗر داﻧﺷﺟو در اﯾران
ﮐﮫ ھم ﻓﻌﺎل ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑودم و ھم
ﻓﻌﺎل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺳﻌﯽ ﮐرده ام ،ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ی
ﯾﮏ ﻣﺗد ﻋﻠﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرﺳم .ﺳﻌﯽ
ام ﺑر اﯾن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣطﻠب را در ﺣد
داﻧش و ﺗواﻧم اراﺋﮫ ﮐﻧم .ﻣﺳﻠﻣﺎ ً در اﯾن
ﻣطﻠب ھم ﮐم و ﮐﺎﺳت و ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻧﮕری
ھﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ اﻣﯾدوارم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺣث
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود.

ﻣذھب،
ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ،
دﺧﺗران داﻧﺷﺟو
ﺳﺧﻧراﻧﯽ "ﻓرﯾﺑﺎ اﻣﯾرﺧﯾزی" در ﺑﯾﺳت و
ﯾﮑﻣﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺳﺎﻻﻧﮫ ی ﺑﻧﯾﺎد ﭘژوھش
ھﺎی زﻧﺎن اﯾران – ﭘﺎرﯾس ﺟوﻻی ٢٠١٠
وﻗﺗﯽ ﻣ ُردم رو ﻗﺑرم ﻧﻧوﯾﺳﯾد ﮐﯽ ﺑودم
ﻧﻧوﯾﺳﯾد ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم
ﭼﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺗم ﮐﯽ ﺑودم
ﻧﻧوﯾﺳﯾد ﻗطﻌﮫ ﺷﻌری ﯾﺎ ﺷﻌﺎری
ﻧﻧوﯾﺳد ﮐﯽ ﺑودم از ﭼﮫ ﺗﺑﺎری
وﻗﺗﯽ ﺳﻧﮕﺳﺎر آﺧرﯾن ﻧﻘطﮫ راھﮫ
ﻧﻣﯽ ﺧوام ﺳﻧﮓ روی ﮔورم ﺑذارﯾد
وﻗﺗﯽ ﻋﺷق ھم ﺑﺎ ﺧودش ﻧﻔرت رو داره
ﻧﻣﯽ ﺧوام ﮔل روی ﮔورم ﺑذارﯾد
♫♪♫♪♫♪♫♪♫
وﻗﺗﯽﻣ ُردم رو ﻣ َزارم ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ زﻧم
ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﺗﮑﮫ ﮐردﯾد ھﻣﮫ ﮔوﺷت و ﺗﻧم
ﺑﻧوﯾﺳﯾد اﯾن ﻣﺟﺎزات ﺷﮑل ِ ﮔ َ ﻧد ِ ﻣذھب ِ
ﺑﻧوﯾﺳﯾد اﯾن ﺟﻧﺎﯾت اﻓﺗﺧﺎر ِ اﻣت ِ
وﻗﺗﯽﻣ ُردم رو ﻣ َزارم ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ زﻧم
درود ﺑﮫ ھﻣﮫ ی ﺷﻣﺎ ﻋزﯾزان
ﺷﻌر ﺑﺎﻻ ﺑﺧﺷﯽ از ﺗراﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﯾم ﺷورﺷﯽ (the
) rebel Shamimﺑﺎ ﺻدای دﻟﻧﺷﯾﻧش ﺑﮫ ﯾﺎد ھﻣﮑﻼﺳﯽ اش
"ﺑﮭﻧﺎز" ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠٠٠در زﻧدان اوﯾن ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺷد ،ﺧواﻧده
و ﭼﻘدر ﻣوﺟز ،زﯾﺑﺎ ،ﻟﺑرﯾز از ﻧﻔرت و ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﮫ ﺳرﮐوب زن ،ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زن ،ﺳﺗم ﺑر زن و ﺷﯾوه ﻋرﯾﺎن
ﺷﮑل ِ ﮔﻧد ِ ﻣذھب ِ « و اﮔر »اﻣﺗﯽ« در
و وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ آن ،ﺳﻧﮕﺳﺎر »
ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺟﻧﺎﯾت و اﯾن ﻧظﺎم ﺑرﻧﺧﯾزد ﺷرﯾﮏ اﯾن ﺟﻧﺎﯾت اﺳت و
اﯾﻧﮑﮫ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر اﻣت ھم ﺷده
اﺳت.
واﻗﻌﺎ ً ﺑﺎ ﮐدام ﺟﮭﺎن ﻧﮕرﯾﯽ در ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮏ ﻣﻠﺗﯽ
ﺳﮑوت ﮐردﻧد ﺗﺎ اﻣروز "ﺑﮭﻧﺎز"" ،ﺳﮭﯾﻼ ﻗدﯾري"" ،زھرا ﺑﻧ ﯽ
ﯾﻌﻘوب"" ،اﮐرم دﺧﺗر ﻋزت"" ،ﺷﯾرﯾن ﻋﻠم ھوﻟﻲ" ﺑﮫ ﺟﺎی
ﻧﺷﺳﺗن ﺑر ﺻﻧدﻟﯽ داﻧﺷﮕﺎه در ﭘس ﺗﻠﺦ ﺗرﯾن ﺧﺎطراﺗﻣﺎن در
ﺳﮑوت ﺑﮫ ﺧون ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؟ ﺑﺎ ﮐدام ﺗوﺟﯾﮭﯽ اﻣروز "ﺳﮑﯾﻧﮫ
آﺷﺗﯾﺎﻧﻲ" و "زﯾﻧب ﺟﻼﻟﯾﺎن" ﻣرگ ﺷﻣﺎرﺷﺎن را در داﻻن ھﺎی
"ﻋداﻟت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎي" اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣرور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟
ﻣن ھم ﻣﺛل ﺷﻣﯾم و ﺻدھﺎ دﺧﺗر و زن ﻋﺎﺻﯽ اﯾراﻧﯽ ﺑرای
اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳؤﻟﯾت ﺷﮑﺳﺗن اﯾن ﺳﮑوت را ﮐﮫ ﭘﺷﺗواﻧﮫ اش ﯾﮑﯽ از
ﺑﯽ رﺣم ﺗرﯾن دوﻟت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر اﺳت ،ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرم،
ﺗﺻﻣﯾم دارم اﻣروز ﺣول ﻣﺑﺎﺣث زﯾر ﺻﺣﺑت ﮐﻧم:
 vﭼرا و ﭼﮕوﻧﮫ ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ و ورود ﮔﺳﺗرده دﯾن ﺑﮫ
رواﺑط و ﻣﻌﺎرف ﻣردم ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻘﺎﺑل ﭘﺎی ﻣﻘﺎم آزادی و
ﺑراﺑری زﻧﺎن در اﯾران اﺳت؟
 vﭼﮕوﻧﮫ ﻧظرﯾﮫ ﭘردازی ھﺎی دﯾﻧﯽ و ﺳﮑوﻻر ﺑر ﻣﺎھﯾت
اﯾن ﻧظﺎم زن ﺳﺗﯾز دﯾﻧﯽ ﭘرده اﻓﮑدﻧد و دﺳت در دﺳت ﺣﮑﺎم
ﻣوﺟﺑﺎت ﺗﺣﮑﯾم اﯾن ﻧظﺎم ﭘدرﺳﺎﻻری اﺳﻼﻣﯽ را ﻓراھم ﮐردﻧد.

¨ دﺧﺗران داﻧﺷﺟو و ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ
ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﮫ اﺧﺑﺎر دوم ﺗﯾر  ،١٣٨٧ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد دو
دﺧﺗر داﻧﺷﺟوی داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و داﻧﺷﮕﺎه
آزاد ﻻھﯾﺟﺎن ﺧودﮐﺷﯽ ﮐردﻧد .دﺧﺗر داﻧﺷﺟوی داﻧﺷﮕﺎه آزاد
ﻻھﯾﺟﺎن ﺧود را از طﺑﻘﮫ ی ﭼﮭﺎرم و ﻣﺣل دﻓﺗر ﺣراﺳت
داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﭘرﺗﺎب ﮐرد و ﺟﺎن ﺳﭘرد و دوﻣﯽ در اﺛر
١
ﻓﺷﺎرھﺎی ﺣراﺳت ﺑﺎ ﺧوردن ﻗرص ﺧود ﮐﺷﯽ ﮐرد.
طﺑق آﻣﺎر رﺋﯾس ﺣراﺳت ﮐل وزارت ﻋﻠوم از ھر  ٢٨ﻣورد
ﺧود ﮐﺷﯽ داﻧﺷﺟوﯾﯽ در اﯾران ٧ ،ﻣورد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﺳران و ٢١
ﻣورد ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﺧﺗران اﺳت .ﺑر اﺳﺎس آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷده از
ﺳوی ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ،ﺳﺎﻻﻧﮫ  ۴٢٠٠داﻧﺷﺟوی اﯾراﻧﯽ ﺧود ﮐﺷﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ٢ .ﮐﮫ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣدود  ٣١۵٠ﻧﻔرﺷﺎن دﺧﺗرﻧد.
در ﮐﻧﺎر اﯾن رﻗم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ارﻗﺎم و ﻣوارد دﯾﮕری ﻧﯾز ﻧﮕرﯾﺳت:
رﻗم ﺑﺎﻻی اﻧﺻراف از ﺗﺣﺻﯾل در ﺻورت ﻋﺑور از ﺳد طرح
ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﺑوﻣﯽ ﮔزﯾﻧﻲ؛ ﺟداﺳﺎزی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ رﺷﺗﮫ ھﺎی
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﻣﻧﻊ ﺗﺣﺻﯾل در رﺷﺗﮫ ھﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣرداﻧﮫ؛
ﺟداﺳﺎزی ﮐﻼس ھﺎی درﺳﻲ؛ ﭘﺎﯾﯾن ﺑودن ﮐﯾﻔﯾت آﻣوزﺷﯽ در
رﺷﺗﮫ ھﺎ و واﺣد ھﺎی زﻧﺎﻧﮫ؛ ﺗﻌﻠﯾق؛ ﻣﺣروﻣﯾت از ﺗﺣﺻﯾل؛
ﮐﻧﺗرل ﭘوﺷش و ﺗردد دﺧﺗران داﻧﺷﺟو؛ طرح ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ
ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ در ﻏﺎﻟب ﺗﻌﻠﯾق از ﺗﺣﺻﯾل ،ﺗوﺑﯾﺦ ﮐﺗﺑ ﯽ
و درج در ﭘروﻧده؛ ﻣﻧﻊ ﺧﺎﻧواده از ﺗﺣﺻﯾل و ازدواج ھﺎی
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و ﯾﺎ اﺟﺑﺎري؛ اﻗدام ﺑﮫ ﺗن ﻓروﺷﯽ ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ی ﻧﯾﺎزھﺎی
اوﻟﯾﮫ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ی ھﻧﺟﺎرھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻣﺗﯾﺎز
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻏﯾره .آﻣﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺷﺎرھﺎ و ﺑﺎج
ﺧواھﯽ ھﺎی ﮔﺷت ارﺷﺎد؛ ﺧودﺳوزی؛ ﺧودﮐﺷﯽ؛ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی
رواﻧﯽ ﺣﺎد؛ اﻓﺳردﮔﯽ ھﺎی ﻣزﻣن؛ ﭘرده دوزی ھﺎی اﺟﺑﺎری؛
ازدواج ھﺎی اﺟﺑﺎریدﺧﺗران ِ ﺟوان را ھم ﺑﮫ اﯾن ھﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد؛
و ﺑﮫ ﻣوارد ﻓوق ﺑﺎﯾد ﻓﺷﺎر ﻓرﺻت طﻠﺑﯽ ھﺎی ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ و
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ﺗﺟﺎو ِ ﻣدﯾران ،اﺳﺎﺗﯾد
زن ﺳﺗﯾزاﻧﮫ؛ ﺑﺎج ﺧواھﯽ ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ و ﯾﺎ ز
و ﺣﺗﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣرد؛ و در ﻣواردی دوﺳﺗﺎن ﭘﺳرﺷﺎن ﯾﺎ ﺣﺗﯽ
ﺟﻣﻌﯽاز دوﺳﺗﺎن و ﯾﺎ ﭘﺳران ِ ھﻣﮑﻼﺳﯽ را ﻧﯾز اﻓزود ﺗﺎ ﻋﻣق
ﺳﺗم و ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑر دﺧﺗران داﻧﺷﺟو را درﯾﺎﻓت.
ﻋﻼوه ﺑر ﻓﺟﺎﯾﻊ ﺑﺎﻻ اﻣروزه اﻣﺎ ﺑﺎز ھم ﺗﺣت ﻋﻧوان اﺳﻼﻣﯽ
ﮐردن داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ،ﺳرﮐوب ِ ﺑﯾﺷﺗر دﺧﺗران داﻧﺷﺟو در دﺳﺗور
ﮐﺎر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﮔر ﺗﺎ دﯾروز در ﺻدد اﻓزاﯾش روﻧد
ﺗﺑﻌﯾض ِ ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﺑودﻧد ،اﻣروز ﺑﻌد از ﺣﺿور
ﺗﻣﺎم ﻗد دﺧﺗران و زﻧﺎن در ﺟﻧﺑش ِ اﺧﯾر ﺑﺎ طرح و ﺳﯾﺎﺳت
ﮔذاری اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ دوم ،رﺳﻣﺎ ً در ﺻدد ﺟﻠوﮔﯾری از ورود
دﺧﺗران ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ھﺳﺗﻧد .ﻋﻠم اﻟﮭدی اﻣﺎم ﺟﻣﻌﮫ ﻣﺷﮭد ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﯾﺎز اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ در داﻧﺷﮕﺎهھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺣﺟﺎب و
ﻋﻔت ﻋﻣوﻣﯽ اﺻﻠﯽ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﻓرھﻧﮓ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣدﯾرﯾت
٣
ﻋﻠﻣﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳت.
آﯾت ﷲ ﻣﺻﺑﺎح ﯾزدی و ﻋﻠﯽ اﺣﻣدی ،وزﯾر آﻣوزش و
ﭘرورش رد ﭘﺎی ﺷﯾطﺎن را در ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی درﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐرده اﻧد و در
داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠم و ﺻﻧﻌت ﺷﺎھد ﺟداﺳﺎزی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ دروس ﺑوده اﯾم و
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﻠزم ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻋﻠوم ﭘﺎﯾﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺟﻧﺳﯾت ﺧود ﺷده
اﻧد .طرﺣﮭﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﮐوﺗﺎه ﮐردن طول ﻣدت ﺗﺣﺻﯾل دﺧﺗران و
ﺟدا ﺳﺎزی ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی درﺳﯽ در ﺣﺎل ﺑررﺳﯽ اﺳت .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ی
ﻣﺷﺎور وزﯾر آﻣوزش و ﭘرورش ،ﭘژوھﺷﮕران ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ
رﺳﯾده اﻧد ﮐﮫ دﺧﺗران زودﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد درس ﺷﺎن را ﺑﺧواﻧﻧد و
ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣدت زﻣﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﭘﺳران را ﺻرف
ﮐﻧﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﻣدت ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺷﺎن ﻣوﺟب اﻓزاﯾش
ﺳن ازدواج ﻣﯽ ﺷود ۴ .و در اﯾن راﺳﺗﺎ اﻣﺳﺎل طرح ھﻣﺳرﯾﺎﺑ ﯽ
وﯾژه داﻧشآﻣوزان دﺧﺗر دوره ﭘﯾشداﻧﺷﮕﺎھﯽ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻧﺣوه ی
۵
ﺻﺣﯾﺢ ازدواج از ﻧظر اﺳﻼم ﺗﺻوﯾب ﺷد.
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺧود ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﻲ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗرﯾن و
رادﯾﮑﺎل ﺗرﯾن ﺟﻧﺑش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾران ،ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧﻔوذ ﻓرھﻧﮓ،
اﻓﮑﺎر ،ارزش ھﺎ و رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ،ﺗﺎ ﮐﻧون ﻗﺎدر ﻧﺑوده
اﺳت ﭘرﭼم ﻣﻘﺎوﻣت ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﺳﺗم ﮔری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔﺳﺗرده و
ﻋﻣﯾق را ﺑﻠﻧد ﮐﻧد و ﻧﻘش ﭘﯾﺷروﯾﯽ را در ﮐل ِ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎزی ﮐﻧد؛
ﮐﮫ اﯾن ﻣﺑﺣث ﺧود ﺑﺣث ﺟداﮔﺎﻧﮫ و ﻣﻔﺻل ﺗری را طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭘدﯾده ی ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﯾﮏ ﭘدﯾده ی ﻣﺟرد
ﻧﯾﺳت .ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ آن ﻣﺻﺎدف اﺳت ﺑﺎ ﻗدرت ﮔﯾری ﯾﮏ دوﻟت
دﯾﻧﯽ در اﯾران ﮐﮫ ﺷﺎﻟوده ھﺎﯾش را ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن رﯾﺧت .ﯾﮏ
ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻓرﻣﺎن ﺣﺟﺎب ِ اﺟﺑﺎری ﺧﻣﯾﻧﯽ را ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗ ﯽ
در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﻣﺎم ﻣظﺎھر ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در
داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ از ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﺎج ﺧواھﯽ ﺟﻧﺳﯽ و
ﺟداﺳﺎزی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و  ...ﻧﻣﺎد رواﺑط ﻗدرت اﺳت؛ و ﻣﻧﺑﻊ ﻋﻣده ی
ﺗوﻟﯾد و ﺗﺣﮑﯾم اﯾن رواﺑط ﻗدرت دﺳﺗﮕﺎه ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﺳت.
ﭘﯾش از ﻗدرت ﮔﯾری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎ در
ﺗﺎر ﻋﻧﮑﺑوت دﯾن ﮔرﻓﺗﺎر ﺑود و ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در اﺷﮑﺎﻟ ﯽ
دﯾﮕری ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ داد .اﻣﺎ ﺑﺎ رﺷد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و
ﻣﮭم ﺗر از آن ظﮭور اﻧﻘﻼب ھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
ﺟﮭﺎن را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار داده ﺑود و ﻣوج ﻣﺑﺎرزات ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﻲ،
رواﺑط ﺳﻧﺗﯽ ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و اﻓﮑﺎر ِ ﮐﮭﻧﮫ در ﻣورد زن
ﺿرﺑﺎت ﻣﺣﮑﻣﯽ ﺧورده ﺑود ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ در دھﮫ ی ﭼﮭل و
ﭘﻧﺟﺎه )دھﮫ ی ﺷﺻت و ھﻔﺗﺎد ﻣﯾﻼدي( ﻗدرت ﮔﯾری ﺣﮑوﻣت ِ
ﺷرﯾﻌت و ﺑﺎزﮔﺷت ِ اﺳﺎرت ِ دﯾﻧﯽ زﻧﺎن ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺻور ﺑود.
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ی ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ از اھرم ھﺎی ﻗدرت
دوﻟﺗﯽ )از ﺳرﮐوب ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧظﺎم آﻣوزﺷﯽ
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و ﻣدرن ﺗرﯾن وﺳﺎﯾل ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗروﯾﺞ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ( رواﺑط ﺳﺗم ﺑر
زن را ﺑر اﺳﺎس ﺷرﯾﻌت از ﻧو ﻗﺎﻟب ﺑﻧدی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐرد .اﯾن
ﻧﮫ ﻓرھﻧﮓ ازﻟﯽ و اﺑدی "زن ﻣﺳﻠﻣﺎن" اﺳت ﮐﮫ اﺣﯾﺎ ﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﻓرھﻧﮓ و رواﺑط ﭘدرﺳﺎﻻری اﺳﻼﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺷﺗواﻧﮫ
ﺳرﮐوب دوﻟﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘر ﺷد .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺻراﺣت اﻧﻘﯾﺎد
زن را در ﻗواﻧﯾن ﮐ ُ دﺑﻧدی ﮐرد و ﺑرای آن دادﮔﺎه ھﺎ و ﻧﯾروھﺎی
ﺳرﮐوﺑﮕر اﺟراﯾﯽ ﺗﺧﺻﯾص داد.
دﯾن ،ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎور ﺑﮫ ﻣﺎوراء اﻟطﺑﯾﻌﮫ ﻧﯾﺳت؛ و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
در ﻣﺗون اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﺗدوﯾن ﮐﻧﻧده ﯾﮏ رﺷﺗﮫ رواﺑط ﺳﯾﺎﺳﯽ
و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯾﺎن اﻧﺳﺎن ھﺎﺳت؛ دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﯽ در ﻣورد ﺗﻘﺳﯾم
ﺑﻧدی ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﻲ ،ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﻗوﻣﯽ و  ...اﺳت .آﻣوزه ای اﺳت
ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎ را طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﮐرده و ﻣﯾﺎن آن ھﺎ رواﺑط ﻗدرت
ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی زن و ﻣرد
و ﺗﺎﺑﻊ و ﻓرودﺳت ﮐردن زن از اﺻول ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ی آن اﺳت.
دﯾن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﯾدﺋوﻟوژي ،ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﺧش و ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧﻧده ی اﯾن
رﺷﺗﮫ رواﺑط ﻗدرت اﺳت .ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐودﺑﻧدی ﺷده در ادﯾﺎن،
ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﺳﺳت از آن از ﻗرن
 ١۶-١۵ﺑﮫ ﺑﻌد ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در
ﻏرب ﺷﮑل ﮔرﻓت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در دﯾن ﭘدﯾده ای ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺣق«
ﯾﺎ »ﺑراﺑری« وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ ﻧدارد .زﯾرا اﯾن ھﺎ ﻣﻘوﻟﮫ ھﺎﯾ ﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ظﮭور رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟدﯾد در ﺟواﻣﻊ
ﻏرب ،ﭘس از ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘردن ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ،ﺳرﺑﻠﻧد ﮐردﻧد.
طﺑﻌﺎ ً ﺑرای ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺣﯾﺎی رواﺑط اﻗﺗﺻﺎدي،
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ دوران ﺷﮑل ﮔﯾری اﺳﻼم ﻏﯾرﻣﻣﮑن
ﺑود و آن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻗدرت را ﺑدﺳت
ﮔرﻓﺗﻧد ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﻗﺻدی ﻧداﺷﺗﻧد .اﻣﺎ ﺗﺎ آن ﺣد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ ﺧود ﻣﺷروﻋﯾت و ﺗﻘدس ﺑﺧﺷﻧد آن را در
ﻧظﺎم دوﻟﺗﯽ ادﻏﺎم ﮐردﻧد .ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﮔﻔت اﺳﻼﻣﯽ ﮐردن ﻧظﺎم
ﻣردﺳﺎﻻری ﻣﮭﻣﺗرﯾن آن ھﺎ ﺑود .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﻲ ،ﺣﺎﮐﻣﯾت
دﯾﻧﯽ را ﻣدرﻧﯾزه ﻧﯾز ﮐرد .ﻗواﻧﯾن ﺷرﯾﻌت اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﭘﯾوﻧد زد و در ﯾﮏ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود
۶
ﯾﮏ ﻣﻘوﻟﮫ ﻏرﺑﯽ اﺳت ﻧظم ﺑﺧﺷﯾد.
ھر ﭼﻧد رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣرﮐز آن ﺗﺑﻌﯾت ِ زن از
ﻣرد ﻗرار دارد دارای رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﺗر اﺳت اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻘرار
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﺿﻣﯾن ﻗدرت ﻣرد ﺑر زن اﺑﻌﺎد ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﺗر
و ﺷﻧﯾﻊ ﺗری ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓت .رواﺑط ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ھﻣواره ﺑر
ﭘﯾﻣﺎن ِ اﺧوت ِ ﻣردان« ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ی ﯾﮑدﯾﮕر را
»
ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﺳﺗوار اﺳت .اﻣﺎ در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾن
ﭘﯾﻣﺎن ِ اﺧوت ِ ﻣردان« ﺻﺎﺣب ﯾﮏ ﭘﺷﺗواﻧﮫ ی ﻗﺎﻧوﻧﻲ ،ﺳﯾﺎﺳﻲ،
»
ﻧظﺎﻣﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ دوﻟﺗﯽ ﻧﯾز ﺷد .ﺑﮫ ﻗول ﺣﺎﻣد ﺷﮭﯾدﯾﺎن» :زﻧﺎن
اﯾران ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ی ﺑرادران و ﭘدران ﺧود زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ آن
ھم ﻧﮫ ﻓﻘط در ﻋرﺻﮫ ی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﯾن در ﻋرﺻﮫ ی
ﻗﺎﻧون«.
در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎورھﺎ و رﻓﺗﺎرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﺣداﻗل
در ﺟواﻣﻊ ﺷﮭری ﺑر اﻓﺗﺎده ﺑود دوﺑﺎره ﺟﺎﻧﯽ ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﻋﺎدت ﻋﺎﻣﮫ ﺷدﻧد .ﻣردم در اﺑﻌﺎد ﺗوده ای ﻗواﻧﯾن ﺷرﻋﯽ را در
رواﺑط ﻣﯾﺎن ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺣﺗﯽ ﺑرﺧﯽ از ارزش ھﺎ و
ﺑﺎورھﺎی ﻣﻧﺳوخ را ﻧﯾز دوﺑﺎره ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ژاﻧت آﻓﺎری در
ﮐﺗﺎب "ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﺳﯽ در اﯾران ﻣﻌﺎﺻر" ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
اﮔرﭼﮫ ﻣﺟﺎزات زﻧﺎ ھزار و ﭼﮭﺎرﺻد ﺳﺎل ﭘﯾش در ﺷرع ﺗﻌﯾﯾن
ﺷده ﺑود» ،اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ در دوران ﺟدﯾد و ﺑﮫ وﯾژه در ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘدﯾده ای ﺑﮫ ﻧﺎم "ﻗﺗل ھﺎی ﻧﺎﻣوﺳﻲ" رخ ﻣﯽ
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دھد .ﮔزارش ھﺎی اﻧدﮐﯽ درﺑﺎره اﻋﻣﺎل ﻣﺟﺎزات زﻧﺎ ﺑﮫ دﺳت
ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻗدﯾم در دﺳت ھﺳت؛ اﻣﺎ در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﺷرﯾﻌت ﺧود را ﻣوظف ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ھرﮐس را ﮐﮫ
از ھﻧﺟﺎر ﺣﻘوﻗﯽ رﻓﺗﺎر ﺟﻧﺳﯽ ﺗﺧطﯽ ﮐﻧد ،ﻣﺟﺎزات ﻧﻣﺎﯾد .ﭘﯾش
از آن ﻧﮫ در اﯾران ،ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﺳراﺳر ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﺗﺻور اﯾﻧﮑﮫ
دوﻟت ،زﻧﯽ از ﻣﯾﺎن طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳطﮫ ﺷﮭری را ﺑﮫ ﺟرم زﻧﺎ ﺑﮫ
دادﮔﺎه ﺑﺑرد و ﺑرﺧﻼف ﺧواﺳت ﺧﺎﻧواده اش او را ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐﻧد و
ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺑﺳﭘﺎرد ،ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار و دور از واﻗﻊ ﻣﯽ
٧
ﻧﻣود«.
اﻟﺑﺗﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای ﺗﺛﺑﯾت و ﺗوﺟﯾﮫ ﻗواﻧﯾن زن
ﺳﺗﯾزاﻧﮫ اش ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﻘوﻟﮫ ھﺎی دﯾﻧﯽ اﮐﺗﻔﺎ ﻧﮑرد ﺑﻠﮑﮫ ﺑطور
ﮔﺳﺗرده از ﻣﻘوﻟﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻓرھﻧﮓ ﻣﻠﻲ ،ﻣﻘﺎوﻣت در ﻣﻘﺎﺑل
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ،اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ و اﺧﻼق و  ...ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرده اﺳت و ﺑطور ﻋﻠﻧﯽ و ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ رﻓﺗﺎر و اﺧﻼق زن را
ﺑﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ اﻗﺗدار ﻣﻠﯽ ﭘﯾوﻧد زده اﺳت .ﻣﺛﻼ ً ﻓرﻣﺎن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری
ﺧﻣﯾﻧﯽزن ِ اﯾده آل ِ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﻓظ ﻏرور ﻣﻠ ﯽ
٨
ﻣﻌروﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد).ﺗﺄﮐﯾدات از ﻣن اﺳت(
¨ ﻧظرﯾﮫ ﭘردازی ھﺎی ﻏﯾر دﯾﻧﯽ در ﺗوﺟﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾن ﺗﻧﮭﺎ زھرا رھﻧورد ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺷروﻋﯾت دادن ﺑﮫ
٩
ﻣوھﺑت ِ اﺳﻼم ِ رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ،در وﺻف زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺣﺟﺎب ﻧوﺷت.
ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان ﻏﯾر دﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺳﮑوﻻر ھم ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺷﮑل ِ اﻣروزی اﯾن ﺳﺗم دﯾدﮔﯽ را ﺗوﺟﯾﮫ ﮐرده اﻧد.
ظﮭور ﺣﮑوﻣت ﻣذھﺑﯽ در اﯾران ،ﭘدﯾده ی ﺟدﯾدی در ﻗرن
ﺑﯾﺳﺗم ﺑود ﮐﮫ ﻋده ی زﯾﺎدی ﺗﻼش ﮐردﻧد آن را ﺑﻔﮭﻣﻧد و ﺗﺣﻠﯾل
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼرا در اﯾران ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ داده اﺳت .در اﯾن ﻣﯾﺎن
ﺑﺎﯾد از ﻣﺣﻘﻘﯾن زن اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ در دوره ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت از ﮐﺷور
ﺧﺎرج ﺷده و ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت در دﻧﯾﺎی آﮐﺎدﻣﯾﮏ ﻏرب ﭘرداﺧﺗﻧد ﻧﺎم
ﺑرد ﮐﮫ اﻏﻠب رواﯾﺗﯽ راﺳت و ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎراﻧﮫ اراﺋﮫ دادﻧد .در
دھﮫ  ١٩٨٠و  ١٩٩٠ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭼرﺧش ﺑﮫ راﺳت ﮐﮫ در
اﻓﮑﺎرﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﮐﻣوﻧﯾﺳم رخ داده ﺑود ،اﯾﻧﺎن ﻧﯾز ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﭼﻧﯾن ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ
ﺳوی ﻧظرﯾﮫ ھﺎی »اﺻﺎﻟت ﻓرھﻧﮕﻲ« رﻓﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣورد اﯾران
ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرھﻧﮓ اﺻﯾل و ﺑوﻣﯽ ﺑرﮔزﯾدﻧد ﺗﺎ
از درﯾﭼﮫ ی آن رﺧدادھﺎی اﯾران را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
»ﻧﺳﺑﯽ ﮔراﯾﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ ھر ﻓرھﻧﮕﻲ ،ﭘﺎﺳﺦ
ھﺎﯾﯽ ﺑوﻣﯽ ﺑرای ﻣﺷﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺧود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ در
ﻣﺣدوده ی ھﻣﺎن ﻓرھﻧﮓ ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﮔﯾرد .ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب ،ﻧﺳﺑﯽ ﮔراﯾﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺎ را در ﻣوﻗﻌﯾت دﺷواری ﻗرار
ﻣﯽ دھد .از ﺳوﯾﻲ ،ﻣﺎ را ﻗوم ﻣداری دور ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﺳوﯾﯽ
١٠
دﯾﮕر ،ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ ﺷود ﺑرای ﺗداوم ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺗﻣﮕر.
واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺄﮐﯾد آﻧﺎن در ﺑرﺷﻣﺎری ﺗﻔﺎوت ھﺎ ﺑﮫ
ﺧودی ﺧود ارزﺷﯽ ﻧدارد و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧده ی ﯾﮏ ﺟﻧﺑﮫ اﺳت و
»ﺷﺑﺎھت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ،ﺟﻧﺑﮫ ی دﯾﮕر آن.
وﻗﺗﯽ ﺷﺑﺎھت ھﺎی ﻣﺎ زﯾر ﺳﺎﯾﮫ ی ﺗﻔﺎوت ھﺎ ﻣﺣو ﺷود ،در ﺑراﺑر
١١
ﻧﺎﺑراﺑری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷده اﯾم«.
ﻧﺳﺑﯾت ﮔراﯾﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑرای زن ِ اﯾراﻧﯽ ھوﯾت اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﺎﺧت .ﺣﺟﺎب را ﻧﮫ ﻧﻣﺎد ﺳﺗم ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻣﺎد ﺿدﯾت ﺑﺎ ﮐﻠوﻧﯾﺎﻟﯾزم و
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﻌﻧﯽ ﮐرد و ﺑﺎ ﺗﻧزل آن ﺑﮫ ﺳطﺢ »واﻗﻌﯾت ھﺎی
ﻓرھﻧﮕﻲ« ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ از از رواﺑط ﻗدرت ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾن
واﻗﻌﯾت ﻣﺎ را در ﺑراﺑر آن ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐرد .ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان
ﻧﺳﺑت ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی ﻏرب را ﮐﮫ ﺣﺟﺎب و دﯾﮕر
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اﻋﻣﺎل ﺳﺗم ﮔراﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎﻗص ﺳﺎزی ﺟﻧﺳﯽ دﺧﺗران را ﺑﮫ ﻋﻧوان
اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﺳﺗم ﺑر زن ﻧﻘد ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺷووﻧﯾﺳت ﺧواﻧدﻧد .اﻣﺎ در
واﻗﻌﯾت ،ﻧﺳﺑﯾت ﮔراﯾﺎن ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻋزﯾﻣت از ﻓرﺿﯾﺎت ﺧﯾﺎﻟ ﯽ
ﺧود ﮔﻔﺗﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺣﻣﯾل ﮐردﻧد ﮐﮫ در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ھﺎی ﺳﺧت
و ﺧون ﺑﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎ ﺑود :واﻗﻌﯾت رواﺑط ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ زﻧﺎن
ﺑﮫ ﺣد ﮐﺎﻓﯽ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ آن را در ﺧﺎﻧﮫ ،ﺧﯾﺎﺑﺎن ،زﻧدان،
ﮔودال ھﺎی ﺳﻧﮕﺳﺎر و ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی دار ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردﯾم؛ و ﺣﺟﺎب ﺑﮫ
طرز اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘذﯾری ﻧﻣﺎد ﻓﺷرده ی ھﻣﮫ اﯾن ھﺎ ﺑود.
اﯾﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﮔﻔﺗﻣﺎن »اﺻﺎﻟت ﻓرھﻧﮕﯽ« و »ﻓرھﻧﮓ
ﺑوﻣﻲ« و از اﯾن ﻗﺑﯾل ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﺗوای ﺳﺗم ﮔراﻧﮫ ی
ﺣﺟﺎب و دﯾﮕر ﻣظﺎھر ﺷرﯾﻌت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺣث ﮔزارده ﺷود.
آﻧﺎن ﺑﮫ ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗرﯾن ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن اﯾران در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر
ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﻧد ،ﻣﺷروﻋﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ دادﻧد .آﻧﺎن ﺑﮫ زﻧﺎن
ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز آﻣوﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﭘدرﺳﺎﻻری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﻧظرﯾﮫ ھﺎی »اﺻﺎﻟت ﻓرھﻧﮕﻲ« ﺑﺎز ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد .ﺣﺗﺎ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ِ دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز در ﻣﺣﺎﻓل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از
اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳﺗدﻻل ھﺎ ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﺷرﯾﺢ زن ﺳﺗﯾزی اﺳﻼﻣﯽ
ﺧود ﺑﮭره ﺑردﻧد .ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ اﺳﻼم و
ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم را ﺑر ﺣﺳب »ﻓرھﻧﮓ ﺑوﻣﻲ« و »اﺻﺎﻟت ﺑوﻣﻲ« ﺑﺎز
ﺗﻌرﯾف و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﻧد و ﻣدﻋﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻗرآن در واﻗﻊ ﻣﺗﻧﯽ در
دﻓﺎع از ﺣﻘوق زﻧﺎن اﺳت .ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﻣدرن دﯾﻧﯽ ﮔری ﮐﮫ از
زﻣﺎن ِ ﭘﮭﻠوی ﺗوﺳط اﻣﺛﺎل ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺷرﯾﻌﺗﯽ و ﻣطﮭری آﻏﺎز
ﺷده ﺑود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ زرادﺧﺎﻧﮫ ی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در اراﺋﮫ ی
ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﻧﺳوخ و ﭘوﺳﯾده اش ﺷد .اﻣﺎ ﺗﺋوری ﻧﺳﺑت ﮔراﯾﯽ
ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣروﺟﯾن اﯾراﻧﯽ آن ﺧدﻣﺎت وﯾژه ای در زﻣﯾﻧﮫ ی
واروﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧدن واﻗﻌﯾت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ
ﭘدرﺳﺎﻻری دﯾﻧﯽ ﺑﺎزی ﮐردﻧد.
اﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی ﺷﮑﺎﻓﺗن ﻣﻧطق ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟدﯾد در اﯾران ،در
ﻣورد ﻣﻧطﻘﯽ ﺑودن آن ﺗﺋوری ﺑﺎﻓﯽ ﮐردﻧد .ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻓﮭم
واﻗﻌﯾت آﻧﭼﮫ ھﺳت ﺑﭘردازﻧد ،در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ آن را ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد
ﻓﮭﻣﯾد ﻧﺳﺧﮫ ﭘﯾﭼﯾدﻧد.
ﺿدﯾت آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه ی واﻗﻌﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
اﻣروز ﻧﯾز ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ اﺳت .ﻧﺻﺎﯾﺢ ﻣﺳﺎﻟﻣت ﺟوﯾﯽ و
ﺧﺷوﻧت ﭘرھﯾزی آﻧﺎن ﭼﯾزیﻧﯾﺳت ﺟز ﺑﯾﺎن رﻣزدار ِ ﻓﻧﺎﺗﯾﺳم،
ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﻓﮑری و ﻧﯾﺎت ﺣﺳﻧﮫ ی ﻓرﯾﺑﮑﺎراﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎھﯾﺗﺷﺎن را
ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾن ﮐﮫ ﭼﮫ ﻧﻘﺎﺑﯽ ﺑر ﭼﮭره ﮐﺷﯾده ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ ﺷﮑل ﻋرﯾﺎن
و اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘذﯾر آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
¨ ﻓوﮐو:
در اﯾﻧﺟﺎ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﺑﮫ ﻧﻘﺷﯽ ﮐﮫ ﻓﯾﻠﺳوف ﻓراﻧﺳوی "ﻣﯾﺷل
ﻓوﮐو" در اﯾن واروﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾﯽ داﺷت ﻧﯾز اﺷﺎره ای ﮐوﺗﺎه ﮐﻧم .زﯾرا
ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﯾﺎن ﻓوﮐو و ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان ﻧﺳﺑﯾت
ﻓرھﻧﮕﯽ ﯾﺎ اﺻﺎﻟت ﻓرھﻧﮕﯽ وﺟود دارد.
ھم زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻗدرت ﮔﯾری
ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ در اﯾران ﺷد ،ﻓوﮐو ﺑﺎ ﺷور و ﺷوق ﺑﮫ دﻓﺎع از
ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ در اﯾران ﭘرداﺧت و آن را آﻏﺎز ﻋﺻر ﻧوﯾن
ﭘﯾوﻧد "ﺳﯾﺎﺳت" ﺑﺎ "ﻣﻌﻧوﯾت" ﺧواﻧد .ﺣﻣﺎﯾت ﻓوﮐو از ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﯾﺎﻓت ﮐﮫ زﻧﺎن در ﺧﯾﺎﺑﺎن
ھﺎی اﯾران ﺑﺎ ﺣزب اﻟﻠﮭﯽ ھﺎی ﺧون ﺑﮫ ﭼﺷم آﻣده ﮐﮫ ﻓرﯾﺎد ﻣ ﯽ
زدﻧد ﯾﺎ "روﺳری ﯾﺎ ﺗوﺳري !" روﺑرو ﺑودﻧد .ﻓوﮐو ﺳرﻣﺳت از
ﻋﻘد و ازدواج دوﺑﺎره دﯾن و دوﻟت ،ﭼﺷم ﺑر زﻧدان ،اﻋدام و
ﺷﮑﻧﺟﮫ و  ...در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺳت .ﻓوﮐو ﻓﯾﻠﺳوﻓﯽ ﮐﮫ
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ھﻧوز در ﻧظرﯾﺎﺗش ﭘﯾراﻣون زﻧدان ،ﻣﺟﺎزات و ﻧﺣوه ی ارزﯾﺎﺑ ﯽ
آن در ﺟﺎﻣﻌﮫ و  ...ھﻧوز ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺻف
ﭘﺳت ﻣدرﻧﯾﺳت ھﺎ اﯾﺳﺗﺎده و ﻗﺑل از ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ﻣﯽ
ﮔوﯾد» :ﺻدای ﻋﺻر روﺷﻧﮕري ،ﺻداﯾﯽ ﻣرداﻧﮫ اﺳت ١٢«.ﺑﮫ
راﺣﺗﯽ ﭼﺷم ﺑر ﻋﻘب ﮔرد وﺿﻌﯾت زﻧﺎن در اﯾران ﻣﯽ ﺑﻧدد؟ !
ھﻧوز ﻋده ای ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻣواﺿﻊ ﻓوﮐو در ﻗﺑﺎل اﯾران رﺑطﯽ ﺑﮫ
ﻧظرﯾﮫ ھﺎی او ﻧداﺷت .اﻣﺎ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً اﯾﻧطور اﺳت؟ آﯾﺎ ﺟز اﯾن
اﺳت ﮐﮫ اﯾده ھﺎ ﯾﺎ ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ اﻧد ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر؟ آﯾﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ی اﯾران
ﺛﺎﺑت ﻧﮑرد ﮐﮫ ﺗﻼش ھﺎی ﻓوﮐو ﯾﺎ ﻧﺳﺑت ﮔراﯾﺎن ﻓرھﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﭘﺳت
ﻣدرﻧﯾﺳت ھﺎ در ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐردن ﺗﺋورﯾﮭﺎی اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋ ﯽ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﮔﻣﺎﻧﮫ زﻧﯽ ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺻرﻓﺎ ً ﭘوﺷﺷﯽ
اﺳت ﺑرای ﻧدﯾدن ﻓﺎﺟﻌﮫ ھﺎ؟
ﺑرﺧﻼف ﻧظرﯾﮫ ی ﻓوﮐو ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑدﯾﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑل
ﻧظﺎم ﺳرد و ﺑﯾرﺣم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﺑوده
اﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﺧود از دل آن ﺑﯾرون آﻣده و اﯾن دو ﻧظﺎم در ﯾﮏ
راﺑطﮫ ی ﭘﯾﭼﯾده ،ﻋﺟﯾب و ﻋﻣﯾق ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر اﻧرژی و ﺗوان و
ﻣﺷروﻋﯾت داده اﻧد .ھر دوی اﯾن ھﺎ دو ﻧظﺎم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧ ﯽ
ﻣﻧﺳوخ را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﺗوﻟﯾد و ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﺷﮑﺎف
ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻧﺎﺑودی ﺗدرﯾﺟﯽ اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺟﮭﺎن
در ﭼﻧﺑره رواﺑطﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دوران ﺷﺎن ﺗﻣﺎم ﺷده اﺳت.
وﻟﯽ اﻣروز ﻣﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﺷﺗﺑﺎه ﯾﮏ ﻓﯾﻠﺳوف و ﯾﺎ ﻣﻘﺻر
ﻧﯾﺳﺗﯾم ،ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗدرت ﻧظرﯾﮫ در ﺗوﺟﯾﮫ ﺳﺗم ﮔری
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ در واژﮔون ﮐردن آن ھﺎ ﭘﯽ ﺑﺑرﯾم .اﮔر ﻧظرﯾﮫ
ﻣﻧطﺑق ﺑر آﻧﭼﮫ ھﺳت و ﺗﺑﯾﯾن آن ﻧﺑﺎﺷد ،ﺟدا از ﻧﯾﺎت ﻧظرﯾﮫ
ﭘرداز ﺑﮫ ﺗﺣﮑﯾم وﺿﻊ ﻣوﺟود ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد؛ و ھرﮔز ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر
ﻣﺗرﻗﯽ از آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد رھﻧﻣون ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﻗدرت ﮔﯾری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺻﯾر ﭘﺳت ﻣدرن ھﺎ ﻧﺑود؛
اﻣﺎ ﻧظرﯾﮫ ھﺎی آﻧﺎن اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﺧون ﺑﺎر را ﮐﮫ زﻧﺎن ﻣﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
درﺟﮫ اوﻟش ﺑودﻧد ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﺧﺷﯾد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ روزﻧﮫ ای
ﺑرای ﻓرﯾﺎد زدن ﻧداﺷﺗﻧد.
¨ ﻣﻘﺎوﻣت
ﻣﻘﺎوﻣت زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﻧظﺎم ﺳرﮐوﺑﮕر اﺳﻼﻣﯽ از اﺳﻔﻧد
 ١٣۵٧ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺧﯾزش  ۵روزه ﻓرﯾﺎد زدﻧد "ﻣﺎ اﻧﻘﻼب
ﻧﮑردﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑرﮔردﯾم !" آﻏﺎز ﺷد .اﯾن ﻣﻘﺎوﻣت در اﺷﮑﺎل
ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ ﭘﯾش رﻓت و ﻣﯽ رود .رژﯾم ﺑﺎ ھﻣﮫ ی ﺗﻼﺷش ھرﮔز
ﻧﺗواﻧﺳت آﭘﺎرﺗﺎﯾد ﺟﻧﺳﯽ را در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﺑرﻗرار ﮐﻧد .ﺷﮭرزاد
ﻣﺟﺎب در ﯾﮑﯽ از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اوﻟﯾﮫ اش ﮐﮫ در ﻧﺷرﯾﮫ ی "ﻧﯾﻣﮫ ی
دﯾﮕر" ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ﺑدرﺳﺗﯽ اﯾن روﻧد را در ﻋرﺻﮫ آﻣوزش ﻋﺎﻟ ﯽ
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑرﺧﻼف آﻧﭼﮫ ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان ﻧﺳﺑﯾت
ﻓرھﻧﮕﯽ و زﻧﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ﻣدﻋﯽ اﻧد ،ﺷﻣﺎر
ﺣﯾرت اﻧﮕﯾز ورود دﺧﺗران ﺑﮫ آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ ﻧﮫ از ﻣوھﺑﺎت
اﻋطﺎﯾﯽ ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ و اﻣﺗداد روﻧد ﺷﮕﻔت
اﻧﮕﯾز ﻣﻘﺎوﻣت آﻧﺎن ﺑوده اﺳت.
ﻧﻘطﮫ ی اوج ﻣﻘﺎوﻣت ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ی زﻧﺎن در ﺧﯾزش ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش در آﻣد .ﺣﺿور زﻧﺎن در ﺟﻧﺑش  ٩ﻣﺎھﮫ ،ﺑﮫ
ﺧﺻوص رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳﻣﯽ ﮐﮫ دﺧﺗران ﺟوان ﺑﮫ درون اﯾن ﺟﻧﺑش
آوردﻧد ﭼﺷم دوﺳت و دﺷﻣن را ﺧﯾره ﮐرد .ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﯽ وﻗﻔﮫ
زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ ی ﺣﻘﺎﯾق ﻋﻣﯾﻘﯽ در ﻣورد
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎ و راه رھﺎﯾﯽ آن اﺳت .ﺗﺧﺎﺻم ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ و زﻧﺎن
ﻧﻘطﮫ ی ﺗﻼﻗﯽ اﻏﻠب ﺗﺿﺎدھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎﺳت.

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭘﻧﺟم

ادﻏﺎم دﯾن و دوﻟت از ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗرﯾن و ﭘوﺳﯾده ﺗرﯾن ﺷﺎﺧص
ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻗرن ﭘﯾش
از ﮔرده ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎ ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد .اﻣﺎ در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾران ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺑردﮔﯽ زن ﺑﮫ ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺣﻣﯾل ﺷد .ﺑردﮔﯽ زن،
ﺟزو ﺳﻠﺳﻠﮫ اﻋﺻﺎب ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر
ﺟدی در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اﻧﺳﺟﺎم و ھوﯾت ﻧظﺎﻣش را ﺑﮫ زﯾر ﺳؤال ﻣ ﯽ
ﮐﺷد .آزادی و ﺑراﺑری زﻧﺎن ﺑﺎ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﯾن دوﻟت ﮔره ﺧورده
اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل رھﺑران »اﺻﻼح طﻠب«ﺟرﯾﺎن ِ ﺳﺑز ﻗواﻧﯾن
و ﺑﺎورھﺎی زن ﺳﺗﯾزاﻧﮫ ی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را )از
ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺗﺎ ﻗواﻧﯾن ﺷرﯾﻌت ﮐﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﻗواﻧﯾن
ﺟزاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ طﺑق آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد( ﺗﺧطﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽ داﻧﻧد.
ده ھﺎ ھزار زن ﺟﺳوراﻧﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﺟﻧﮕﯾدﻧد و ﺣﺗﯽ ﻧﭘرﺳﯾدﻧد
ﮐﮫ در اﯾن ﺟﻧﺑش "ﺣق ﻣن ﮐو؟ !"" ،آزادی ﻣرا ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
دزدﯾد؟ !" ورھﺑران و ﻓﮑرﺳﺎزان ِ ﺳﺑز ،در ﺳﮑوت ﻣﻌﻧﺎ دارﺷﺎن
دﺳت اﺧوت ﺑﮫ ﺑرادران ِ ﺧوﻧﯽ ﺷﺎن دادﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺣﻘوق
زﻧﺎن را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﭘﯾﻣﺎن ﺣﻔظ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ی ﺣﺿور
دﺧﺗران داﻧﺷﺟو ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺣل ﺗﻼﻗﯽ ﭼﺎﺷﻧﯽ و ﺑﺎروت ِ ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑﺎﺷد؛ و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﺑﮫ راه
اﻧداﺧﺗن و ﺗﻘوﯾت ﻣوﺟﯽ ﻧوﯾن و راھﯽ ﻧوﯾن ﺑﺎزی ﮐﻧد :ﻣوﺟﯽ ﮐﮫ
آزادی و ﺑراﺑری زن ﺑر ﺳرﻟوﺣﮫ اش ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده و ﺑرای آن ﻣ ﯽ
ﺟﻧﮕد و ھر ﺟﻧﺑش و ﺷﺧﺻﯾت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای را ﺑﺎ آن ﻣﺣﮏ ﻣﯽ
زﻧد .ھﻣﺎن طور ﮐﮫ اوﻟﯾن ﺣﻣﻠﮫ ی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای
ﺗﺣﮑﯾم ﺧود ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن آﻏﺎز ﺷد و ﻣﺑﺎرزه ﮔﺳﺗرده ی زﻧﺎن،
ﺑﮫ ﻟطف ﺣﺿور زﻧﺎﻧﯽ آﮔﺎه و ﺑﯽ ﺗوھم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣراﺣم آﯾﺎت
ﻋظﺎم ،ﺗواﻧﺳت ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی ﺳرﮐوب را ﺑرھم ﺑزﻧد؛ اﻣروز ھم
ﺷورش و طﻐﯾﺎن اﯾن ﺑﺧش ﺟوان ،زﻧده و ﻋﺎﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ داﻧش ،آﮔﺎھﯽ و اﻓق رھﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی ﺑﻘﺎیرژﯾم ِ
ﻣﺗزﻟزل اﺳﻼﻣﯽ را ﺑر ھم ﺑزﻧد.
در ﻣرﺣﻠﮫ ی ﮐﻧوﻧﯽ ،رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن در ﺷﻌﺎر ﮐﻠﯽ آزادی و
ﺑراﺑری ﺗﺑﻠور ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﻲ ،ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت و ﮐﺳب ﺑراﺑری ﺣﻘوﻗﯽ و ﺣﻘﯾﻘﯽ
در ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﯾﻧده اﺳت .اﻣﺎ اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ،ﮔﺷودن ﺑﺎب اول و
ﭘﯾش درآﻣد راه رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن اﺳت .ﺳرﭼﺷﻣﮫ ی ﺳﺗم ﺑر زن،
ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ی ﻣﺻﺎﺋب دﯾﮕر را ﺑرای ﺑﺷرﯾت ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ
ﮐﻧد .اﻣروز ﮐﮫ ﺷﮑﺳت اﻧﻘﻼب ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﻣوج
ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳم را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آورده و ھم زﻣﺎن ﺑﺎ رﺷد ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾ ﯽ
اﺳﻼﻣﻲ ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻟﯾﺑرال و ﻧﺋوﮐﻧﺳرواﺗﯾو در ﻏرب ھرﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﯾﮑﮫ ﺗﺎزی ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت؛ اﻣروز ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ھﺎی
اﺳﺗﻌﻣﺎری ،ﮐﺷﺗﺎرھﺎی دﯾﻧﯽ ،ﻧژادی ،ﻗوﻣﯽ ،ﻣﻠﯽ ،ﻗﺑﯾﻠﮫ ای،
ﺑﯾﻣﺎری ،ﻗﺣطﯽ ،از ﺑﯾن رﻓﺗن ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و طﺑﯾﻌت و ...
ﺳوﺧت اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھژﻣوﻧﯽ
ﻧظرات ﭘﺳت ﻣدرﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﭘﺳﺎﺳﺎﺧﺗﺎرﮔراﯾﯽ ،ﻧﺳﺑﯾت ﮔراﯾ ﯽ
ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﯾﺎﺳت ھوﯾت اﯾن وﺿﻌﯾت را ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﭘدرﺳﺎﻻری ﺷﺑﮑﮫ ای
ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺧون رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھر روز ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﺟدﯾد در
ﮔوﺷﮫ ای از دﻧﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی و ﭘوﺷﺎﻟﯽ ﺑودن اﯾن ﺳﯾﺳﺗم را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
ﻗوا ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد؛ ﻧﺑﺎﯾد ھراس ﺑﮫ دل راه داد ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ی
ﺧواﺳت ﻣﺑﺎرزه ی اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ و ﯾﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺗوﺗﺎﻟﯾﺗﺎرﯾﺳت ﯾﺎ ﺧﺷوﻧت طﻠب و ﯾﺎ دﮔﻣﺎﺗﯾﺳت ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﭘرده ﺷوﯾم .ھﻧوز ھم ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﻓﺟﺎﯾﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ "رواﯾت ﺑزرگ ِ "
اﻧﻘﻼب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت .اﻣروز ﮐﮫ در ﻋﻣل ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﯽ اﯾده
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ﺻﻔﺣﮫ
ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭘﻧﺟم
ﻧﺳﺑت ﮔراﯾﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳﺗوار اﺳت .در واﻗﻊ ﺧود ﺣﺟﺎب را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ھﺎی ﺗوﺟﯾﮫ ﮔر اﺛﺑﺎت ﺷده ﺑﺎز ھم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻣوزه ھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم
»ﻓرھﻧﮓ« ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد .رھﻧورد ﻣﻘدﻣﮫ ی ﮐﺗﺎب را ﺗﺧﺻﯾص ﺑﮫ
ﺑﺎزﮔردﯾم و ﺑﺎ روش ِ ﺧود ﻣﺎرﮐس و ﺑﺎ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻘطﯾر
ﺗﺷرﯾﺢ اﯾن ﺣﮑم ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻋﮭد ﺑﺎﺳﺗﺎن داده اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ زن و ﻣرد
ﯾﮏ ﻗرن و ﻧﯾم ﺗﺟرﺑﮫ ی ﺷﮑﺳت و ﭘﯾروزي ،ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ اﯾن
ﻧﻘش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﯾوﻟوژﯾﮏ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ داده اﺳت و ھدف از ﺣﺟﺎب
ﺗﺋوری رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش را ﮐﺎﻣل ﺗر و درﺳت ﺗر ﮐﻧﯾم و ﺑﺎ ﯾﺎری آن
ﺧطﺎب ﻗرار دادن اﯾن ﻧﻘش ھﺎﺳت .زﯾرا ﺣﺟﺎب ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽ ﺷود
دورﻧﻣﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش آﯾﻧده را ﮐﮫ در آن ﮐﺳﯽ زن ﯾﺎ
ﮐﮫ ﺟﺎذﺑﮫ ی ﺟﻧﺳﯽ ﺑﯽ ﺟﺎ در ﻣﻌرض دﯾدﮔﺎه ھﺎ ﻗرار ﮔﯾرد و ﻓﺷﺎر
ﻣرد ،ﺑﺎﻻ دﺳت ﯾﺎ ﻓرودﺳت ﻧﯾﺳت ،را روﺷن و ﺑﯽ اﺷﺗﺑﺎه ﺗرﺳﯾم
آﻣدن ﺑر »ﺿﻌف« ﻣردان را ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﺟﺎذﺑﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﮐﻧﺗرل
ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ﻗول ﺷﮭرزاد ﻣﺟﺎب» :اﻣروزه ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ ﺟﻧﺑش
ﻧﺷده را ﻣﻧﺑﻊ ﻣرض ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻏرب ﻣﯽ داﻧد و رھﻧﻣودھﺎی
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯽ ﺧﺑری از ﺗﺋوری ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت ،ھر ﭼﻧد ﺑﯽ
اﺳﻼﻣﯽ در ﻣورد ﺣﺟﺎب را ﮐﻠﯾد ﺑﮭﺑود ﺑﺣران ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ
ﯽ
اطﻼﻋﯽ از ﺗﺋوری ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺣﺗﯽ ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر آن ﯾﮑ
ﺑﺎﻻﺟﺑﺎر از »ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟﻧﺳﯽ آزاد و ﻧﺎﻣﺣدود« ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷود.
از ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی اﯾن ﺟﻧﺑش اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن درک ﻧﺎدرﺳت
رھﻧورد در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾش روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺧﺎﻟف
از ﺗﺋوری ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز ﻧﺎﺷﯽ از ﻋدم درک درﺳت
روش ھﺎی ﺧﺷوﻧت ﺑﺎر ﮔﺷت ھﺎی ارﺷﺎد اﺳت اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﺣﺟﺎب
اﺟﺑﺎری ﻣﺧﺎﻟف ﻧﯾﺳت .درک او از ﺑراﺑری ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی
از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺳت ١٣«.ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزﺗﻣﺎن در ﻣﯾﺎﻧﮫ ی راه
ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﻋرﺻﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﺳﺗﺧدام و ﺳﯾﺎﺳت اﺳت .اﻣﺎ او ﺣﺎﻣﯽ
ﻣﺗوﻗف ﻧﺷود ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت ﻧرﺳد ﺑﺎﯾد ھﻣواره ﺑﮫ اﻓﻘﯽ ﮐﮫ رھﺎﯾ ﯽ
ﺑﯽ ﭼون و ﭼرای ﻗرآن اﺳت.
ﮐﺎﻣل را ﺑﮫ ﺑﺎر ﺧواھد آورد ،ﭼﺷم دوﺧت .ﺑﮫ ﻗول ﺣﺎﻣد
رھﻧورد و اﻣﺛﺎل وی رﻓﻊ ﺗﺑﻌﯾض از زﻧﺎن را ﻣﻧوط ﺑﮫ »ﻣﺷﺎرﮐت«
ﺷﮭﯾدﯾﺎن» :ھر ﭼﺷم اﻧدازی ﺗرﺳﯾم ﮐردن دﻧﯾﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺟود
ﻣﯽ داﻧﻧد .ﻣﺷﺎرﮐت در ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ زﻧﺟﯾرھﺎی دﺳت و ﭘﺎی زﻧﺎن را در
١۴
ﻧدارد ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ وﺟود ﺑﯾﺎﯾد«.
ھر ﮔﺎم ﻣﺣﮑﻣﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻗول ﺣﺎﻣد ﺷﮭﯾدﯾﺎن »در ﯾﮏ ﻧظﺎم
ﻣﻧﺎﺑﻊ:
ﭘﺎﺗرﯾﺎرﮐﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻣﺷﺎرﮐت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﻧﯾز اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد«.
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ﯽ
ﺧودﮐﺷ
-١
ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺷﺎرﮐت زﻧﺎن در آن ﻧظﺎم ﮐم ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ از
ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن
و
ﻋرﺻﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻌﻣﯾم ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ
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ﺷود.
٥٠٩٩٨
از اﯾن ﻧوع ﻣداﻓﻌﯾن آزادی زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗوان دﯾد ھر زﻧﯽ ﺑﮫ ﺻرف زن
 - ٢ھﻣﺎن ﻣﻧﺑﻊ
ﺑودن ﺿد ﭘﺎﺗرﯾﺎرﮐﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ آﻧﺎن ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻣردان و ﺑﮫ
 - ٣ﻋﻠم اﻟﮭدی :ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ دوم ﺑرای ﭼﯾﻧش ﻧﯾروی
طرق ﮔوﻧﺎﮔون ﻗﺎدرﻧد ﻧظﺎم ﭘﺎﺗرﯾﺎرﮐﯽ را ﻣﺣﮑم ﮐﻧﻧد .آﻧﺎن درک و
ﻋﻠﻣﯽ در داﻧﺷﮕﺎهھﺎ ھﺳﺗﯾم ،ﭘﺎﻧزدھم ﺧرداد  ١٣٨٩ﺑراﺑر ﺑﺎ ﭘﻧﺟم ژوﺋن
ﺷﻧﺎﺧت زﻧﺎن از ﻣﯾدان ﮔﺳﺗرده و ﻣﺗﻧوع ﺳﺗم ﺑر زن و ﺳﻠطﮫ ﻣرد ﺑر
٢٠١٠
زن ﻣﺣدود ﺑﮫ اﯾن ﯾﺎ آن ﺟﻧﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻘش
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ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ را در ﻟﮕد ﻣﺎل ﺷدن اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن ﺣﻘوق زﻧﺎن و ﺗﺣﮑﯾم
 - ۴ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﮐردن ﺟدا ﺳﺎزی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در دوﻟت ﻧﮭم ،ﺗراﻧﮫ ﺑﻧﯽ
ﻧظﺎم ﭘﺎﺗرﯾﺎرﮐﯽ را ﺑرﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد.
ﯾﻌﻘوب ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫ ١١/٠٣/٢٠٠٩
ﺳﺧﻧراﻧﻲ :آﺳو ﺗﮭراﻧﯽ» ،ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم« ،ﮐﻧﻔراﻧس
http://www.rfi.fr/actufa/articles/111/article_5657.asp
»زﻧﺎن :ﻣﻘﺎوﻣت و ھﻧر« ،داﻧﺷﮕﺎه ﺗورﻧﺗو – ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺑﻧﯾﺎد
 - ۵ﻓﺎرس :رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزش و ﭘرورش اﺳﺗﺎن ﺑوﺷﮭر ﮔﻔت:
ﺷﮭﯾدﯾﺎن و ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺷﮭرزاد ﻣﺟﺎب
ﯽ
داﻧﺷﮕﺎھ
طرح اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﺳرﯾﺎﺑﯽ وﯾژه داﻧشآﻣوزان دﺧﺗر دوره ﭘﯾش
 - ١٠ﺣﺎﻣد ﺷﮭﯾدﯾﺎن» ،ﻧﺳﺑﯽ ﮔراﯾﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﺗم ﺟﻧﺳﻲ :ﭼﺎﻟش ﯾﺎ
ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻧﺣوه ﺻﺣﯾﺢ ازدواج از ﻧظر اﺳﻼم ﺗﺻوﯾب ﺷد.
ﮐرﻧش در ﺑراﺑر ﺳﺗم؟«
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 - ١١ھﻣﺎن ﻣﻧﺑﻊ
 - ۶ﺣﺎﻣد ﺷﮭﯾدﯾﺎن ،٢٠٠٢ ،آﺳو ﺗﮭراﻧﯽ» ،ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ و
 - ١٢ﺑﺎرﺑد ﮐﯾوان» ،اﯾده ھﺎی ﭘراﮐﻧده درﺑﺎره ی ﭘﺳت ﻣدرﻧﯾزم )(۵
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم« ،ﮐﻧﻔراﻧس »زﻧﺎن :ﻣﻘﺎوﻣت و ھﻧر« ،داﻧﺷﮕﺎه ﺗورﻧﺗو –
آﯾﺎ از ﭘﺳت ﻣدرﻧﯾﺳت ھﺎ ﻣﯽ ﺗوان آﻣوﺧت؟« ،ﻧﺷرﯾﮫ ی داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺑﻧﯾﺎد ﺷﮭﯾدﯾﺎن و ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺷﮭرزاد ﻣﺟﺎب
ﺷﻣﺎره ی ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم ،ص ١٨
" - ٧ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﺳﯽ در اﯾران ﻣﻌﺎﺻر" ﻧوﺷﺗﮫ ژاﻧت آﻓﺎری ،ﭼﺎپ
 - ١٣ﺷﮭرزاد ﻣﺟﺎب» ،ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم ،ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﻲ:
اﻧﺗﺷﺎرات داﻧﺷﮕﺎه ﮐﻣﺑرﯾﺞ )ﻧﻘل ﺷده از ﻣﻘﺎﻟﮫ ی "ﮐﺎرﺑرد ﻣدرن ﻟذت
ﻣروری ﺑر ﻧظرات ﺣﺎﻣد ﺷﮭﯾدﯾﺎن« ،ھﻔدھﻣﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﻧﯾﺎد
در اﯾران" – ﻣﮭدی ﺧﻠﺟﯽ(
ﭘژوھشھﺎی زﻧﺎن اﯾران ،ﻣوﻧﺗرال – ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻣوﺿوع آن" :ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم
Afary, Janet, Sexual Politics in Modern Iran,
ﺳﮑوﻻر :اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ،ﺷراﯾط و ﭼﺎﻟشھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ"
Cambridge University Press, ٢٠٠٩
 -١۴ﺣﺎﻣد ﺷﮭﯾدﯾﺎن» ،ﭼﺷم اﻧدازھﺎﯾﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران،
» - ٨ﻓرﻣﺎن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺧﻣﯾﻧﯽ در ﺳﺎل  ۵٧ﺻﺣﺑت از ﻏرور
زن اﯾراﻧﯽ در آﺳﺗﺎﻧﮫ ی ﺳﺎل  «٢٠٠٠دھﻣﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﻧﯾﺎد
ﻣﻠﯽ و زن اﯾده آل اﯾراﻧﯽ ﺑﻌﻧوان ﻧﻣﺎد آن ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﭘژوھش ھﺎی زﻧﺎن اﯾران ،ﻣوﻧﺗرال ،ﮐﺎﻧﺎدا ،١٩٩٩ ،ص ٢۵۵
رﻓﺗﺎر و اﺧﻼق زﻧﺎن ﺑطور ﻋﻣد ،ﺑطور ﻋﻠﻧﯽ و ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ
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اﻗﺗدار ﻣﻠﯽ ﭘﯾوﻧد زده اﺳت و از آن ﺑرای دﻧﺑﺎل ﮐردن اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ
اش اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﺳت« .
ﺳﺧﻧراﻧﻲ :آﺳو ﺗﮭراﻧﻲ» ،ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم« ،ﮐﻧﻔراﻧس
»زﻧﺎن :ﻣﻘﺎوﻣت و ھﻧر« ،داﻧﺷﮕﺎه ﺗورﻧﺗو – ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺑﻧﯾﺎد
ﺷﮭﯾدﯾﺎن و ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺷﮭرزاد ﻣﺟﺎب
 - ٩زھرا رھﻧورد ﮐﮫ اﻣروزه در ﯾﮏ ﺗﻼش ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﻋواﻣﻔرﯾﺑﺎﻧﮫ و
دروﻏﯾن ﺧود را ﻣداﻓﻊ آزادی و ﺑراﺑری زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد،
در ﺳﺎل  ١٣۶۵در ﮐﺗﺎب »زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺣﺟﺎب و ﺣﺟﺎب زﯾﺑﺎﯾﻲ« ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از
ﺣﺟﺎب ﺑﻠﮑﮫ از ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری در اﯾران دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرای آن
ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻓرﺻت طﻠﺑﺎﻧﮫ ردﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد .اﺳﺗدﻻل او ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑر
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طﻧز -

ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺟﺎه و ﭘﻧﺟم

ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﺳﺎﯾت روﺷﻧﮕری

ﺑﺎﺑﺎ آب داد
ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺎن داد
ﺑﺎﺑﺎ ﻓﻘط آب داد و ﻧﺎن داد ،ﻣﺎﻣﺎن ﻋﺷق داد
ﺑﺎﺑﺎ ﮔول ﺷﯾطﺎن را ﺧورد و ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اش ﭼﻧد ﺑﺎر ﭘر ﺷد.
ﭘر ﺷد ،ﺧﺎﻟﯽ ﺷد
ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺷد .ﺧط ﺧورد .زن ھﺎ ﺧط ﺧوردﻧد ،ﻣﺎدرھﺎ ﺧط ﺧوردﻧد
دﺧﺗرھﺎ زن ﺷدﻧد ،زن ھﺎ ﻣﺎدر ﺷدﻧد و ﺧط ﺧوردﻧد
و ﺑﺎﺑﺎ ﭼون ﺣق دارد ،آب ﻣﯽ دھد .ﻧﺎن ﻣﯽ دھد.
ﻣﺎﻣﺎن ،زوﺟﮫ
ﻣﺎﻣﺎن ،ﺿﻌﯾﻔﮫ
ﻣﺎﻣﺎن ،ﻋﻔﯾﻔﮫ
ﻣﺎﻣﺎن ﻏذا ﭘﺧت ،ﺑﺎﺑﺎ ﻏذا ﺧورد .ﻣﺎﻣﺎن ﻟﺑﺎس را اﺗو ﮐرد ،ﺑﺎﺑﺎ
ﻟﺑﺎس را ﭘوﺷﯾد و رﻓت ﺑﯾرون  ...ﻣﺎﻣﺎن ظرف ﺷﺳت ،ﺑﺎﺑﺎ
روزﻧﺎﻣﮫ ﺧواﻧد.
ﺑﺎﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫ ﺧواﻧد و اﺧﺑﺎر دﻧﯾﺎ را ﻓﮭﻣﯾد وﻟﯽ ﻧﻔﮭﻣﯾد ﻣﺎﻣﺎن ﻏم
دارد
ﺑﺎﺑﺎ اﺧم ﮐرد .ﺑﺎﺑﺎ ﻓﺣش داد.آﺧر ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺎﻣوس دارد .ﭘﺷت ﺳر
ﻧﺎﻣوﺳش ﺣرف ﺑود.
ﻣﺎﻣﺎن ،ﮐﺎر
ﻣﺎﻣﺎن ،ﭘﯾﮑﺎر
ﻣﺎﻣﺎن ،ﺗﮑرار .ﻣﺎﻣﺎن ،ﺑﯾدار .ﻣﺎﻣﺎن ،دار ،ﺳﻧﮓ ﻣﺎﻣﺎن ،ﺷﮭﻼ.
ﻣﺎﻣﺎن ،دﻻرام .ﻣﺎﻣﺎن ،اﻓﺳﺎﻧﮫ ،ﻟﯾﻼ
ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺎن ﻣﯽ دھد و ﻓوﺗﺑﺎل ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت دارد
ﺑﺎﺑﺎ روﻧﺎﻟدو را از ﻣﺎﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت دارد
ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯽ ﺧواﺑد ،ﻣﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﺧواﺑد .ﻣﺎﻣﺎن ﻣﯽ زاﯾد .ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎ درد
ﻣﯽ زاﯾد .ﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾر ﻣﯽ دھد ،ﺑزرگ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺣﻘﯾر ﻣﯽ ﺷود،
ﭘﯾر ﻣﯽ ﺷود
ﺑﺎﺑﺎ زن ﮔرﻓت .ﺻﯾﻐﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﺑرای ﻣﺎﻣﺎن طﻼ ﮔرﻓت .ﻣﺎﻣﺎن ﺑﻐض
ﮐرد
ﻣﺎﻣﺎن رﻓت .ﺻﯾﻐﮫ ﯾﻌﻧﯽ رﻓﺗم ،رﻓﺗﯽ ،رﻓت  ...ﻣﺎﻣﺎن ﺑرﮔﺷت
ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﮐﺎر ﻧدارد .ﺑﺎﺑﺎ ﺣق دارد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﺷب ھﺎ ھم ﻧﯾﺎﯾد
وﻟﯽ ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آﺑرو ﺑﺎﺷد
آﺑرو ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎﻣﺎن ﺳﺎﮐت ﺑﺎﺷد .ﻣن ﺳﺎﮐت ﺑﺎﺷم .زن ﺳﺎﮐت ﺑﺎﺷد و
ﻣرد آب ﺑدھد ،ﻧﺎن ﺑدھد
ﺑﺎﺑﺎ "ﭘرﺳﭘوﻟﯾس" را دوﺳت دارد
ﺑﺎﺑﺎ "آﻧﺟﻠﯾﻧﺎ ﺟوﻟﯽ" را دوﺳت دارد
ﻣﺎﻣﺎن ،ﮐﺎر
ﻣﺎﻣﺎن ،ﭘﯾﮑﺎر
ﻣﺎﻣﺎن ،ﺳرﺷﺎر از ﭘﯾﮑﺎر
ﻣﺎﻣﺎن ،زﻧدان ،ﺑﯾﻣﺎر ،ﺗب دار
ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺎﻧﮫ دارد ،ﻣﺎﺷﯾن دارد ،ارث دارد ،ﻏرور دارد ،زور دارد
ﻣﺎﻣﺎن روﺳری دارد وﻟﯽ دﯾﮕر ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻧدارد .ﻣﺎﻣﺎن ﻓﻘط ﺣق
ﻣﮭرﯾﮫ دارد ،ﺣق ﻧﻔﻘﮫ دارد ،ﺣق آزادی دارد .ﭘس ﺑﺎﯾد ﺳﺎﮐت
ﺑﻣﺎﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﮭرﯾﮫ ،ﻧﻔﻘﮫ و آزادی ﻧدارد.
ﺑﺎﺑﺎ ﮐﻠﮫ ﭘﺎﭼﮫ را از زن ھﺎی زﯾر ﭘل ھم ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت دارد
ﻣﺎﻣﺎن ﺧدا را دوﺳت دارد وﻟﯽ ﻧﻣﯽ داﻧم آﯾﺎ ﺧدا ھم او را دوﺳت
دارد؟ ﭘس ﭼرا ﻣﺎﻣﺎن ﺗب دارد؟ ! ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد
ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻣﺎن ﻏم دارد ،درد دارد
ﺑﺎﺑﺎھﺎی اﯾن ﺟﺎ ھﯾﭻ وﻗت ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد
ﺑﺎﺑﺎ ﻓﻘط آب ﻣﯽ دھد ،ﻧﺎن ﻣﯽ دھد و ﻣﯽ رود و ﻣﺎ ھر روز،
ﺑﺎﯾد ﺧدا را ﺷﮑر ﮐﻧﯾم  ...روزی ھزار ﺑﺎر

ﻣﻘﺎﻻت ﺑرﮔزﯾده
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در ﻣورد زﻧﺎن
◄ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﻣﺳﺄﻟﮫ زﻧﺎن  -ﺑذر ﺷﻣﺎره ٨

◄ ﻣن ھﻣدﺳت ﮐﻣون ھﺳﺗم!
ﻟوﺋﯾز ﻣﯾﺷل از رھﺑران ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس
زﻧﺎن آﺗش اﻓروز!  -ﺑذر ﺷﻣﺎره ١٣

◄ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ و"ﮐﻣﭘﯾن ﺟﻣﻊ آوری ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون
اﻣﺿﺎ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﻗواﻧﯾن ﺗﺑﻌﯾض آﻣﯾز"
ﭘرﺳش ھﺎ و ﮔراﯾﺷﺎت  -ﺑذر ﺷﻣﺎره ١۵
◄ از زﻧدﮔﯽ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﻘد ﻓﯾﻠم ﭘرﺳﭘوﻟﯾس -
ﺑذر ﺷﻣﺎره ٢٠

◄ ﺷﻛوﻓﺎﯾﯽ ﻣﺳﺄﻟﮫ زن در ﺑطن ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ -
ﺑذر ﺷﻣﺎره ٢۵
◄ درس ھﺎی ﻣﺑﺎرزه داﻧﺷﮕﺎه زﻧﺟﺎن  -ﺑذر ﺷﻣﺎره ٢٨

◄ دو وﯾژه ﻧﺎﻣﮫ  ٨ﻣﺎرس:
ﻧﺷرﯾﮫ ی ﺑذر ﺷﻣﺎره  ٣۴و ﺑذر ﺷﻣﺎره ۴٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

