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 فريبا اميرخيزی

 ٢٠١١ جون ٢٨

  ١- " راديکال"گامی برای انقالب : برگرفته از

  

  !!!چه بلند بايد پرواز کنيم

  بررسی موانع پيش روی زنان در خيزش
  

 که برای ئیھادارند، بلکه دشواری که ما را در قفِس تاريخ نگه میئیعنواِن بندھاا بينديشيم، اما نه بهھبه محدوديت«

محدوديِت پروازمان باشد، و ھم ۀ تواند ھم دليل و بھانزيرا شرايِط اجتماعی می. ھا چيره شدپريدن از قفس بايد بر آن

 دوم ۀو من، از اين دو، گزين.  امروزمان، چه بلند بايد پرواز کنيمھایِ که برای رسيدن به فراسوِی دشواریيادآوِر آن

بروز به کمبودھا و ۀ گِر شرايِط کنونی است، بلکه اجازھر واقعيِت اجتماعی، نه تنھا نشان. دھمرا ترجيح می

 شرايِط موجود کردنِ ھاِی اجتماعی و دگرگونھا جز از راِه گريز از واقعيت به آنئیدھد که پاسخگو را میئینيازھا

ای ھستند که بايد مورِد نيافتهپاگيِر ابدی، بلکه امکاناِت تحققوھاِی دستکمبودھا و نيازھا، نه نفرين. ُميسر نيست

    ١».برداری قرار گيرندبھره

  

  !توقف يا تأمل؟: جنبِش مردم در ايران

يران، اولين گام است؛ موقعيتی که خود  جنبِش مردِم در ا موقعيِت کنونیشرايِط موجود بررسینی برای دگرگو

 یاين پديده ما را در مقابِل واقعياِت عينيۀ  تاريخچبررسی.  جنبش استامروزی به  تاروندفروِد  و محصوِل فراز

کند توجه به تضادھای پديدگشا میچه اين بررسی را راهآن. مراحِل بعدی است  اتکاِی ما برایۀدھد که نقطقرار می

  ...  نيروھای درگير در آن است و  تضادھا و موقعيِت ذھنی و عينیجنبش و موقعيِت امروزی ۀآورند

از تضاِد طبقاتی گرفته تا تضاِد جنسيتی، تضاِد .  ايران حاصِل تضادھاِی مختلفی استۀ جامعاجتماعیِ شرايِط سياسی

با اين . آورد مختلفی را به ميدان میجتماعیھا در شرايِط متفاوت نيروھاِی ا، که ھر کدام از آن...ملی، مذھبی و 

تضاِد بيِن «و »  حاکمهۀتضادھاِی دروِن طبق«يابنده يعنی  که عمدتا حاصل دو تضاِد ِحدت٨٨اوصاف جنبِش ساِل 

 جمھوری اسالمی بود در اثر شکاِف ناشی از موقعيِت انتخاباتی سر باز کرد و سونامیِ » مردم و ھيأِت حاکمه
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و البته نيروھای اثرگذاری را ھم به (اين خيزش نيروھاِی اجتماعِی گوناگونی را به ميدان آورد .  افتادبزرگی به راه

منافِع طبقاتی و تضادھای حاِد ۀ ، که ھر کدام نمايند) آن نياز به بحثی مبسوط و مجزا داردميدان نياورد که بررسی

، »کمانجنبِش رنگين«ھترين حالت سعی داشتند با عنواِن ھای مختلف، که در بخالِف تالِش طيف. ايران بودندۀ جامع

فارغ ( نداشتند ئیعنوان ھمسوھيچن معرفی کنند؛ نيروھاِی درگير در جنبش بهوای ھمسو اما ناھمگخيزش را پديده

 يا چشم با کمی زاويه، اين نيروھا). گيری بوده باشند يا خيرکردِن اين جھتکه خودشان قادر به طرح و فرمولهاز اين

با . ناپذيِر حِل ھمان دو تضاِد اوليه استھا که اين ھم محصوِل اجتنابنیئيھا داشتند يا پائیبا تکيه به باال» رييتغ«به 

اند اند بلکه به درجاِت زيادی حادتر ھم شدهجنبش نه تنھا از بين نرفتهۀ آورندکه ھر دو تضاِد پديدتوجه به اين

 شده تأمِل ضروری بين مردم و جمھوری اسالمی؛ امروزه جنبِش مردم دچاِر يک یئخصوصا تضاِد عميق و پايه

  به سؤاالت و کمبودئیگواين وقفه به شکل واقعی حاصِل شرايط و ضرورياِت پيِش پاِی جنبش و نياز به پاسخ. است

ين شرايط را بررسی میاندازش ابنابراين ھر نيروِی اجتماعی با توجه به افق و چشم. ھاِی پيِش روِی جنبش است

  . دھدھا پاسخ می"چه بايد کرد؟"کند و به 

 که ئینيرو . کردندأگير نقش ايفم اين جنبش به شکلی چشزنان يکی از نيروھاِی مھِم اجتماعی بودند که در جريانِ 

 تا وقتی که  وجنسيتی استۀ  ايران و اين جنبش، محصوِل تضاِد حاِد مسألسياسی اجتماعی از شرايِط عمومیغفار

 تضادی که نه تنھا حِل آن بلکه فقط طرِح آن می. جنسيتی وجود دارد، يک پاِی اين مبارزات استستم و نابرابری

بقاِی ۀ تنيدھمدرۀ پرداختن به اين ادعاِی بزرگ و رابط. تواند بقاِی جمھوری اسالمی را با مشکلی حاد مواجه نمايد

حضوِر پرتعداِد زنان  «ۀ، بحثی مجزا و مبسوط است اما در اولين گام، مسألستم بر زنانۀ جمھوری اسالمی و مسأل

 اين نيرو را دھيم تا موقعيِت کنونیرا مورِد بررسی قرار می» در رونِد جنبش و داليِل عدِم طرِح مطالباِت زنان

 آن براِی ئیِن جھِت نھايي تعکردِن جنبِش عمومی وای در راديکاليزهکنندهنئيتواست نقِش تع که میئینيرو. دريابيم

  .      کندأزدِن نظِم موجود ايفبرھم

  

  : جنبِش زنانگيری و موانِع اوج٨٨خيِز زنان در خيزِش 

توانيم دوربيِن ِمديا ھم بررسی کنيم، نمیۀ خيزش در ايران را از دريچۀ  ساِل گذشت٢اگر در يک دوِر تند، رونِد 

 که از اولين روِز آغاِز اعتراضات ینيروِی اجتماعي.  در تصاوير ناديده بگيريمحضوِر پرتعداد و نيرومنِد زنان را

ھا صفاتی برای يک اين... ناپذير، مقاوم و پروا، خستگیدر جنبش حضور يافت؛ پرتعداد، جسور، باشھامت، بی

  . شدِن اين نيروِی اجتماعی استتوصيِف ادبی نيست، بلکه زواياِی بالفعل

شان، با فتِح تماِم صفحهشھامت و ھنجارشکن جسارت و با  دختِر جوان با حضوِر باھزاران نبرد که از اولين دقايقِ 

درحالِ   که تصويِر دخترانِ ئیاز آن جا. تصويِر زِن مسلماِن مطيِع و باحجاِب ايرانی را مخدوش کردی، ئھاِی رسانه

ريِی شعارھاِی راديکال و حتا درگيری با مأموراِن ھا، در آغازگآور در پيشاپيِش صِف درگيریسنگ و اشکپرتاپِ 

 که ئیرا محو کرد، از آن جا» طلِب زنانهجو و صلحطبيعِت رام، مسالمت«ھاِی فلسفِی بافیريسمانتماِم آسمان

ۀ را در ادام... حصار و مادراِن پارِک الله، مادراِن اوين و قزلۀ ای عزم و ارادسرکوب و تھديد و کشتار ذره

شدِن  که خاموشئیھا نشاند، از آن جا"خاوران"رزه با استبداد ُمختل نکرد و مادراِن جوان را در کناِر مادراِن مبا

تزلزل ھاِی بیمادِر فرزاد با گام» دايه سلطنه« که ئیصدھا ندا را به بلنداِی خيابان فرياد کرد، از آن جا» ندا«يک 

 که طناِب دار ھم نتوانست ئی و محمد در اصفھان پيوست، از آن جامادِر عبدهللا» مھوش عالسوندی«از کامياران به 

 اوين و از آن جا که جاِی ۀھاِی ماکو بُربايد و نه از تجاوزخاندر لباِس رزم را نه از بلنداِی کوه» شيرين«تصويِر 
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ت و از تأثيِر حضوِر زنان توان از جنبش گفھمه ديگر نمی، بااين...تپنده است و وچنان داغخاليِی دختراِن کوی ھم

دار  اما اين حضوِر پرتعداد، معنا. توان از زنان سخن گفت و از تأثيِر جنبش بر آنان چشم پوشيددر آن نگفت، و نمی

خودی و يا به ادعاِی بعضی از توانيم به صورِت يک اتفاِق مقطعی، خودبهو مؤثر زنان در مبارزاِت اخير را نمی

قدر محدودنگرانه و غيرمنطقی است که ما از سوِی ديگر نيز ھمين. ِل يک معجزه ببينيمھاِی غربی به شکرسانه

 اول و خواست رفع ساير ۀھدف و آماِل زنان حاضر در اين جنبش را به جای خواست رفع ستم جنسيتی در درج

  . انتخابات محدود کنيمۀ ھای اجتماعی، به اعتراض به نتيجنابرابری

ۀ طلبانزنان ايرانی بارھا در مبارزات حق. شان نبوده استن خيِز زنان ايرانی برای حقوقاين خيزش مسلماً اولي

 پھلوی، در زنان در مبارزات انقالب مشروطيت، در مبارزه با ديکتاتوری. اندآفرينی کردهمردم در ايران حماسه

شرکت داشتند، اما سؤاِل کليدی اين  ٥٧ھا و احزاب سياسی در دوراِن منتھی به انقالِب سازمانۀ مبارزاِت رزمند

چه ھمواره  مبارزه، آنرسيدن يا نرسيدِن اھداف عمومیثمراست که چرا در انتھاِی تماِم اين مبارزات، جدا از به

ھاِی زنان برای رفِع ستِم جنسيتی بوده است؟ ناديده گرفته شده و يا مورد حمله قرار گرفته است، حقوق و خواسته

بودن زيِر جابودن، از فوريت برخوردار نبودن، يا قبيح و بیھا تحِت عنواِن فرعی و جانبی خواستهچرا ھميشه اين

اند؟ آيا غير از اين  لگدمال شده) ِن ضِد استبدادا مبارزحتا در صفوفِ (پاِی برخوردھاِی مردساالرانه، سنتی و مذھبی 

ھاِی عمومی، يابی به خواستهسپردند که بعد از دست میئیاھا را به فرديابی به اين خواستهبوده است که ھميشه دست

  !خودی حل خواھد شد؟زنان به صورِت خودبهۀ مسأل

 خارج از اراده و خالف آن نگاه جنبِش زنان و" نِ فعاال" برخی ھایِ بينیشناسانه و پيشخالِف ادعاھای ظاھرا جامعه

ه، محدودنگر و خشونت پرھيز موجود در بخشی از جنبش کارانطلبانه، محافظهو ادعاھای پراگماتيستی، اصالح

دادن، دائما زنان را تشويق بخش و اجتناب از ھزينهئیبودِن اھداِف رھادسترس غيرقابلِ ۀ بھان زنان که تا ديروز به

 جوان با ھاِی قانونی فراتر نروند؛ زنان و دخترانِ تر نببينند و از محدودهکرد که تا نوِک دماغ خودشان را بيشمی

 توليد و یاند که منبع اصلی و عمال نشان دادهاندمستقيما حاکماِن مردساالر را به جدال فرا خواندهحضوِر خودشان 

ھمه از باز ھم باايناما . کنندشان ھم ھزينه می خودشان حتا از جانشناسند و براِی آزادیبازتوليِد مردساالری را می

ی در نھايت اين بار ھم زنان نتوانستند مطالبات خود را به ئِر ريشهييو خواسِت تغآفرينی جان گذشتگی و حماسه

اين  آن؛ و اين که طرح  که ارتباِط مستقيم دارد با عدِم موفقيت جنبش در سطِح عمومیئیچرا! ميدان بياورند؛ چرا؟

ه توانست جنبش را منفعل و گونچ طرح آن نيز ر دھد و عدمِ ييتوانست سرنوشِت جنبش را تغمطالبات چگونه می

  :  اين موانع را بايد در سه سطح بررسی کرد. محدود کند

  

حاکميِت جمھوری اسالمی :  

گذشته بزرگترين منبِع ستم بر زن و بزرگترين ۀ دھچون سه امروز ھم:حاکميِت جمھوری اسالمی در قدرت

بخشی .  حاکميت ديدیھاِی دو جناِح اصلیيک در تاکتئیھاشايد فقط بتوان تفاوت. مردساالر ، دولِت حاکم است

اما جمھوری . کماکان سرکوب مستقيم را در دستوِر کار دارد و بخشی فريب و کاناليزه کردِن مبارزاِت زنان را

 آن است و در آن ستم بر زن در ھاِی اصلی زنان از ستوناسالمی حکومتی است که ستم بر زنان و انقياد و بردگی

  .  آيد در میءشود و به اجراريزی میھاِی دولت طرحباالترين رده

حقوقی  و مدنی عليِه زنان است و نه تنھا ناقِض حقوِق برابر زن و مرد است بلکه بیئیقانوِن اساسی، جزا -

  . استقانونیو سرکوِب زنان در آن 
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استفاده از . باشدمی حاکميت در جامعه، که مبناِی قوانين نيز  ابزاری است برای تحکيِم ايدئولوژیدين -

  .ھاِی حکومت در سرکوِب زنان استشريعت يکی از مھمترين اھرم

جمھوری .  قوانين استئیاجراۀ  جمھوری اسالمی ابزاِر حفظ حاکميت و پشتواننيروی نظامیدر کناِر آن  -

 و سرکوب کنترِل بدنۀ ويژ(زنان ۀ ِی ويژ نظامیاسالمی ايران اولين کشوری است که در آن رسما نيروی

 .دولتی برخوردار استۀ وجود آمده که از بودجھم به) زنان

اشکاِل قروِن  زنان، استقراِر جمھوری اسالمی در ايران اصل مالکيت مرد بر زن را در  تاريخیحقوقیدر امتداِد بی

گرد تقليل پيدا خيابانۀ نشين يا فاحشزن، در سطح قوانين و جامعه به مادِر مقدِس خانه.  کرد احيا و قانونیئیوسطا

به محلی برای تعريف " بدِن زنان"شدِن حجاب جنسی در اجتماع فروکاسته شد و با اجباریۀ زن در حِد يک ابژ. کرد

 ھای ناموسیسار و قتلای چون سنگشدهسپردهتاريخھاِی بهتبديل شد، مجازات" قدرتۀ رابط "و تحکيِم قانونی

... مردساالری قانونی و فضيلت شمرده شد و .  گذارده شدءان و متعاقبا جامعه، به اجرابرای تنبيِه زن... قانونی و 

  . با يک توجيِه اسالمی در قوانين تثبيت شدئیھاِی ضِد زن حتا در اشکال قرون وسطاتمام نابرابری

می را دنبال میجمھوری اسالۀ  سال٣٢ھای زنان از طرف جناِح حاکم که سياست بنابراين مقابله با طرح خواسته

 که برای تثبيت جمھوری اسالمی از ھيچ کاری عليه زنان فروگذار یآنان. کند، موضوع جديد و عجيبی نيست

 اين نيروِی اجتماعی باور داشتند، خواھی جمھوری اسالمی به قدرت تحولئی که از روز اوِل برپاینکردند، آنان

 زنان در جنبش نيز آشکارا ۀسرکوِب آشکار و خصمان. رو ندارندامروز ھم ھيچ ترديدی در انقياد و کنترل اين ني

 که با انواع و اقسام ئینيرو. گين کرده استآمدِن اين نيرو حاکميت را مستأصل و خشمميدانداد که چقدر بهنشان می

يزه در صف بردار باشد بالعکس پرتعداد و باانگتمھيداِت قانونی و غيرقانونی قرار بود منفعل و مطيع و فرمان

ھاِی دولتی از نماز بنابراين خطاب قرار دادن و تھديد آشکاِر زنان از انواع و اقسام تريبون. نخست قرار گرفته بود

گيری و سرکوب در اعتراضات خيابانی، شکنجه و تجاوز، و شتِم وحشيانه، دست، ضرب...جمعه تا صدا و سيما 

 ن جديد خصوصا در مورد دختران دانشجو، تحت فشار قرار دادِن زنانِ ھاِی ارشاد، تصويب قوانيافزايِش فشاِر گشت

ن سياسی مانند شيرين علم بشری، اعدام زندانيان زن از فعاالِن حقوق گرفته تا فعاالئیجون دانشزندانی از فعاال

نشان از ... زن و  ھاله سحابی، انواع و اقسام تبليغات ايدئولوژيک ضد ۀو کشتن رذيالن... ھولی تا زھرا بھرامی و 

ھا را برای البته اين جناح ھم کماکان تمام روش. افزايش تمھيداِت دولتی دارد تا غول را دوباره به چراغ بازگردانند

 احمدی نژاد ھم پس از انتخابات سعی کرد با ۀ که دولت آبروباختئیکنترل زنان در دستوِر کار قرار داده، تا جا

نيستی وھای اپورت، در مقابل طرح...سار و انتخاب وزرای زن و لغو حکم سنگای مثلخوردهھای شکستتاکتيک

سعی داشتند، عالوه بر جلِب حمايت زنان در ...  جنبِش زنان وئیگرا که تحِت ناِم ھمئیھاطرح(طلب جناح اصالح

 بايستد و آنھا را خنثا )گرفتن از حکومت را ھم فراھم کنند حاکمه برای سھمۀانتخابات، مقدمات مبارزات زنان طبق

توان گفت البته نمی. را ھم که چشم به حاکميت دارند را جلب نمايد» جنبش زنان« از ئیھاکند و البته حمايت بخش

حاکمه برای ۀ عالوه بر حضور پرقدرِت زنان طبق. خورده استکه اين جناح در جلب حمايت زنان کامال شکست

شود که مشاھده می» جنبش زنان«ن  ھم از جانب بخشی از فعاالئیھاگنالجمھوری اسالمی، سيۀ حفظ و تداوم سلط

دانند که نشان از نفوذ کاری فرھنگی میسعی در تطھير و توجيه حاکميت دارند و کماکان راِه حل مسأله زنان را راه

  . ھای پراگماتيستی، مردساالرانه و عقب مانده در جنبش زنان داردعميق ديدگاه
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  :ده از قدرتحاکمان ران

در خيزِش اخير اگرچه بخشی از حاکميت از قدرت رانده شده با تکيه بر حضور مردم جسارت پيدا کرد که به 

 از نوع ديگری ستد، اما جنس اين ايستادگیياحاکميت و در کنار مردم بۀ خيابان بيايد و ظاھرا در مقابل عزم و اراد

 ء بقاِی جمھوری اسالمی است ابتداۀحفظ قدرت و نحوۀ يوتضادش با حاکميت در شگترين جناحی که بزر. بود

در جنبش به ...) ای و تشکيالتی، رسانه(شان  اساس نياِز جنبش به رھبری و با تکيه بر امکاناتهناخواسته و بعد ب

ن، کردن آآنان با برگزيدن تاکتيک قرار گرفتن در کنار مردم و کاناليزه و کنترل. موسوم شدند" ِی سبزرھبری"

  .  حفظ نظام را در پيش داشتندستراتژی

جنبِش سبز دائما » رھبران«. شدھای زنان در جنبش ديده می معناداری با طرح خواستهدر اين جناح ھم سرسختی

ھا از خود موسوی و آن. کردنددعوت می) البته با تعريف خودشان( جنبش مردم را به پيروی از خواسِت عمومی

رايج در جنبش » طلبیگفتماِن اصالح«اصالح طلب با تکيه بر ۀ پردازاِن شناخته شديگر تئوریرھنورد گرفته تا د

ن زنان اين جناح در جنبش زنان نيز ترجمه و  گستره پيدا کرده و به ياری فعاالکه چندين سال در جنبش عمق و

داری سعی  سرمايهپراکنیھای ايدهتريبون» ۀدلسوزان«ِی راھشان در ھم»سبز«ھای تفسير شده بود؛ و با ھمت رسانه

کردِن جنبش و متحد کردِن ھای زنان که شديدا خاصيِت راديکالشدن جنبش و طرح خواستهداشتند با روند راديکال

جمھوری اسالمی، نه يک «برای جناحی که به بھترين شکِل آمال و اھداف خودش را با . زنان را داشت، مقابله کنند

بنابراين . ھای زنان يعنی با دسِت خود گوِر خود را کندنکند، طرح خواستهبيان می» !کلمه کمترنه يک ! کلمه بيشتر

ن کنند و با حواريون خود در داخل و ييھای خود را تبھا دائما در حاِل گرفتِن نبض جنبش بودند تا بتوانند تاکتيکآن

شان  چون اين مصاحبه مکنوناتئیھاتند اما نمونهگرفھرچند شايد ادبيات متفاوتی در پيش می. آھنگ شوندخارج ھم

ای در مورِد تبار در مصاحبه علوی٨٨ ]قوس[ِی جنبش در آذر ماهگيریمثالً در روزھای اوج: کندرا آشکار می

شان در ھایھای اجتماعی با خواستهگويد که خطر اين است که جنبشکند وقيحانه  میخطری که جنبش را تھديد می

نقل به (٢.تبديل کرد» فرصت«توان آن را به می» تھديدات« اين مديريتش شرکت کنند، بنابراين با اين جنب

ھای ھای محدود اوليه و خواسته خطر اين است که جنبش پا را فراتر از خواستهئیيعنی در تحليِل نھا) مضمون

  . منتھی به منافع آنان بگذارد

 جنبش سبز طلباِن امروزی تحت نام رھبری  و به بياِن بھتر ترميمطلبان ديروز اصالحگیاين جناح به سرکرد

طور که کليت جنبش ، ھمانکندشان استقبال میکماکان از حضور زنان در جنبش بدون طرح نظر، خواست و حقوق

نقد ستيزی،  عنوان تاکتيک و ستراتژی، نفی دين را به سکوت، مسامحه و مصالحه، نفِی خشونت و پذيرش مسالمت به

نھادھای سنتی چون مرجعيت و ! ؟»مردمی«ھای  گرفتن از گذشته، بھرگيری از ظرفيتجاِی انتقام گذشته به

 ابزاری از زنان و جنبش زنان به لحاظ کمی و کيفی ۀ شان ھم نه فقط استفادھدف. کننددعوت می... روحانيت و 

ھا استدالالت مختلفی برای اين مقابله آن. ديکال استاست بلکه ھدف فراتر از اين و خنثا کردن اين نيروی ماھيتا را

ھا اين است که طرح مطالبات زنان در اين مقطع باعث شکاف در جنبش میترين آنآورند که يکی از مھممی

  !! شود؟

شد واقعيتی اين که طرح مطالبات زنان باعث به وجود آمدن شکاف می. البته حقيقتی در اين استدالل نھفته است

 سبز که تمايلی به پيشروِی ارناپذير است اما نه شکافی در جھت پيشروِی جنبش بلکه شکافی بين مردم و رھبریانک

طلبان به  ناپذير ترميمبنابراين برای جلوگيری از به وجود آمدِن اين شکاِف اجتناب. منافع مردم نداشته و ندارد

طلبانه به کار انداختند؛ ھم مستقيما از فيگوری مثل فرصتصورت مستقيم ھم وارد ميدان شدند و مدياِی سبزشان را 
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به عنوان سمبل و نماد پيوند اين جريان و جنبش زنان استفاده کردند و ) و در مقطعی فايزه ھاشمی(زھرا رھنورد 

 بينابينی کار به زنان و جنبش زنان، آنھا باز ھم دست به دامن نيروھای طبقاتیکردن و انتقال اين راهھم برای فرموله

ر يي قانونی برای تغۀکردن مبارزات زنان در حيطاز جمله فعالينی از جنبش زنان که سابقا در کار فرموله. شدند

برای جنبش زنان شدند تا » انحالل«و » ايست«کردن آنان ھم شروع به فرموله. بودند» غيرمغاير با اسالم«قوانين 

ای نامعلوم به مبارزه برای مطالبات قوق ملی بپردازند و در آينده، زنان به مبارزه برای ح»شکاف«بدون ايجاد 

 .خودشان اقدام کنند

  

 نيروھای بينابينی : 

  در ھيأت اپوزسيون در خدمت حاکميت

 بخشی از ةً در خيزش اخير عمد. ترين نيرو استمبارزه اين نيروی بينابينی به صورت عينی پيچيدهۀ در صحن

ھا و اھدافش را با تکيه به اين نيروھا منتقل نمايد و  در کنار اين صف قرار گرفت، تا ايدهشدهراندهحاکميِت ازقدرت

حفظ شرايط ۀ توانند از چارچوبخواھند و يا نمی شد که در نھايت يا نمیئیھا تئوریعمال اين بخش محل تالقی

  .موجود عبور کنند

 رفرميسم بودند در جريان خيزش پا را فراتر گذاشته و در ۀ بيراھ جنبش زنان بهتر در پِی کشاندنِ جرياناتی که پيش

خطرکردن جنش زنان صورت گرفت اين تالش نه فقط برای خنثا و بی. صدد انحالل جنبش مستقل زنان برآمدند

تحت اين عنوان که . کردجمھوری اسالمی تبديل میۀ  رژيم ورشکستۀ دوبارمندی برای توانئیبلکه آن را به نيرو

 با اين رويکرد آنان روندی را در پيش گرفتند که تا حد ٣.ر در موقعيت زنان ميسر نيستييھا تغئیاری باالبدون ي

  :امکان به حفظ ساختارھا ياری رسانند

گير بين مردم و حاکميت را به عھده گرفتند؛ گاه در جلب رضايت ترين خدمت آنان اين بود که نقش ضربهبزرگ● 

در جھت خنثا کردن ضربات وارده مھمترين خط . مراھی با جناح از قدرت رانده شدهجناح در قدرت و گاه در ھ

ھا و عقايد ھا در اين اوضاع آشوب نه حمله به حاکميت و مردساالران در قدرت؛ بلکه حمله و تخريب ايده آنۀحمل

حمله به نيروھای . رگزيده اندھای راديکال را برای مبارزه بتقبيح و توھين به مردمی که اھداف و شيوه. انقالبی بود

آمد که شايد در ايران به جای حکومت مذھبی يک چپ، کمونيست و يا راديکال به طوری که اين شبھه به وجود می

 وارنگ اسالمی فمينيست ھای رنگ«معلوم نبود اين . رانددولت سوسياليستی برآمده از انقالب سوسياليستی حکم می

چرا به جای مردساالری در قدرت با انقالب و » تکثرفدار طرطلبِ ستقل و صلحو غيراسالمی، غير سياسی و م

 !جور انعطافی داشت جز جذب عقايد انقالبی و راديکال؟ چرا تکثرشان ھمه! جنگيدند؟سوسياليزم و راديکاليزم می

 سازش کاری با جناحی از حاکميت را مقبول ۀھای ابزارگرايانآنان ھمه تالش خود را کردند تا با استفاده از تئوری

  .جلوه دھند

سِم يجاد كند و آنتاگونيحكومتی و مردم سازش ا» اصالح طلب«ھای ان نظرات گروهيآنان تالش زيادی کردند تا م● 

  . ان مردم و حكومت را تا حد ممكن الپوشانی كننديم) آشتی ناپذيری(

فرا بخوانند و بدين » اصالح طلبی«ادين ھستند به يت اساسی و بنراييتغۀ آنان تالش کردند زنانی را كه تشن● 

آنان زن و زنانگی را سمبل . منظور از يکی از شگردھای قديمی برای مھار زدن به جنبش زنان استفاده کردند

، زنانهۀ شياند«مثال از نظر نوشين احمدی . ارجاع دادند» شانطبيعت«معرفی کردند و زنان را به » طلبیاصالح«

گام است، جی ھمي زنان كه با تحول تدرنش حركت اجتماعیيعمق ب. ای انتقادی است و نه تفكری براندازشهياند
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ن را نشان يات خالف اي در حالی که واقع٤..."انه دارديھای اصالح گراادی برای حركتيار زيل بسي و پتانسئیتوانا

عتر يدھد كه ھرگاه شركت زنان در مبارزات اجتماعی وسیر نشان ميخ مبارزات حداقل در دو قرن اخيتار. دھندمی

 .كالتر شده استيبوده، آن مبارزات راد

 داشت، خودیخودبه انقالبی و تحول خواه زنان که در اين جنبش به شدت بروز ۀآنان در جھت خنثا کردن روحي● 

.  اصالح طلبی دميدندۀدم به روحي به آن ھا دم. کارھای انقالبی را تخريب نمايندسعی داشتند عقايد، روحيه و راه

شدند و می" گاندی"دار روز طرفدادند، يکآميز را به خورد جنبش میھای مبارزات مسالمتراست و چپ سمبل

گذاشتند و می" کالرا زتکين"اکبر بر دھان آوردند و روز ديگر هللارا به ميدان می" مارتين لوترکينگ"روز ديگر 

 .کردندبريده به جنبش معرفی می ُدم و  راديکال را ھم سرھای مبارزاتسمبل

خواستند و به قدری خواھی به مبارزه بر میآشکارا در ادامه و در جھت تبليغات جھانی ضدانقالب با آرمان● 

... شان از کيھان و کردند که مقاالتابراز انزجار می!! »خواھی ناموجود در نسل جديدآرمان«ھيستريک از خطر 

ن جدی روابط ھيرارشيک و اای و منتقدن سرسخت روابط شبکهاجاست که مدافعجالب اين. گرفتپيشی می

االختيار برای کردند، نمايندگانی که نمايندگی تاميک نسل معرفی میۀ تئوکراتيک به راحتی خودشان را نمايند

» ژنتيکی«طلبی در آن ف نسلی که اصالحتخريب مبارزات نسل انقالبی گذشته را دارند، البته به نمايندگی از طر

  ! است؟

 تجربيات گذشته ئینمايکی از خدمات اين نيروھا تحريف مدام تاريخ مبارزات زنان بود و بدين وسيله و با وارونه● 

ۀ  آن، تجربۀبارزترين نمون. آوردھا محروم نمايندبندی آن دستبر آن بودند تا جنبش راديکال زنان را از جمع

 است که ١٣٥٧ چ مار٨مستقيم با حکومت تئوکراتيک جمھوری اسالمی در ۀ ه فرد زنان ايرانی در مبارزمنحصر ب

اين زنان وقتی نتوانستند آن را با ساختن تاريخ جعلی، از جنبش معاصر زنان حذف کنند امروزه سعی در تحريف و 

يران در برخورد با خمينی و نيروھای  اشتباه تاريخی مردم اۀای که بدون اقرار فشردتجربه. تخريب آن دارند

 عطفی که به درستی زنان با ۀنقط. حتا نيروھای چپ را ھم متحد کردند» ھمه با ھم«اسالمی است که با شعار 

زنگ خطر استيالی نيروھای ارتجاعی را به صدا در آوردند و برای به عقب » حجاب اجباری«مبارزه با فرمان 

ھای مختلف و در ھمراھی با مردساالری ساير نيروھای فعال در جنبش با بھانهشان به ميدان آمدند اما راندن

 يگانه ھم در مورد جنبش ۀجمعبندی از اين تجرب... اھميت و غيرضروری دانستند وحاکميت اين مبارزه را بی

 چه در عمومی عليه حکومت اسالمی حايز اھميت است و ھم برای جنبش زنان چه در ايران، چه در خاورميانه و

 . ھای مذھبی منطقه و چه مبارزات جھانی زنانبرخورد به حکومت

ھا عليه نيروھای چپ، مارکسيست و راديکال تقبيح ايدئولوژی و آرمان انقالبی بود و يکی ديگر از اين ھجمه● 

 کار ديگری جز مسامحه وجود دارد،رفت از شرايط موجود راهتبليغ اين که ھر کس ادعا کند برای برون

  ... گذارد و نمی» احترام« و تئوکرات و به نظر ديگران ئیايدئولوژيک است و ضدتکثرگرا

ای که ھدف آن اصالح وضع پروژه. ی در صحنه نيز شدئدر عين حال بروز جنبش باعث پوالريزه شدن نيروھا

اتحادھای پيشين گسسته  . نصيب نماندکردن مردساالری و سازش طبقاتی است ، نيز در اين تند باد بی موجود، بزک

گيری اين نيروھا دارد و از فراز و فرود جنبش در اين شد و اتحادھای جديدی شکل گرفت که مسلما ارتباط با جھت

 اھداف خود را پراگماتيستی ،ھای مختلفخصوصا در جنبشی که بخش اعظم آن از طيف. کنددوره پيروی می

کند قرار ن میييھا تعئیزدن با باال چانهو ھت گفتمانی برای َچکآن ھم در ج.) چيزی مطلوب است که ممکن است(

ن علنی در سطح فعاال. کندناپذير میخيز، گيجی و انفعال و انشعاب را ھم اجتناب و گرفتن در يک جنبش پُر اُفت
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 برخی ھم اين وسط و اند رژيم پيش رفته تا حد خواست سرنگونییاند و بخشتر شدهای راديکالجنبش زنان نيز عده

   ٥.وزددانند باد از کدام طرف میپُرکن را دارند ، چون نمی نقش چاله

 جنبش زنان ايران بودند و در انتقاد به ھم سازی با مذھب گیمدعی نمايند» ءکمپين يک ميليون امضا«ن زمانی فعاال

 که در صورت عدم موفقيت ھم تالشی کردندو عدم مرزبندی با اين منبع مردساالری، کمپين را حرکتی معرفی می

ھا نه تنھا اما آن... شان و طرح مطالبات زنان در فضای عمومی و زنان در مورد حقوقاست برای باالبردِن آگاھی

شان و طرح مطالبات زنان در فضای ھا برای باالبردن آگاھی زنان به حقوقاز فرصت ناب خيزش سراسری توده

 عليه طرح مطالبات زنان سخت تالش کردند با اين ةً استفاده نکردند، بلکه عمد) ده بودندآن طور که وعده دا(عمومی 

ھا برقراری به نظر آن» موضوع عمده«ن يو ا! شودمی» عمده«استدالل که موجب انحراف اذھان از موضوع 

  .   عدالت انتخاباتی برای موسوی بود

دست به »  زنانئیگراھم«. متولد شد»  زنانئیگراھم«دند و ش» گرااصول«اه زنان جناح ھمرھا بخشی از کمپينی

پالتفرم .  شد و پيشنھاد اتحاد مطالبه محور را داد١٣٨٨ دھم رياست جمھوری در سال ۀکار تدارک انتخابات دور

 حاکمه را در بر بگيرد و رسما طرف ھيچ يک از ۀھاِی متفاوت طبقطوری تنظيم شد که بتوان زنان با گرايش

از لغو حجاب اجباری تا برچيدن گشت-زنان ايران" اصلی"ھای واقعا  ھيچ يک از خواست٦.داھا را نگرفتکاندي

خصوص  چيدن شريعت از ساحِت حيات جامعه و بهطور کل بر سار؛ لغو قوانين ضد زن و بهھای ضد زن و سنگ

 دفاع ۀ فرماليته، وظيفعمومیۀ  چند مطالب اين ائتالف جدا از٧... جنبش زنان موجود  نيستھمگرائی در بيانيه - زنان

  .گذاردحاکمه را به دوش جنبش زنان میۀ از مطالبات زنان طبق

دی از يبندی جدجاد گروهيم ايرژ» اصالح طلب«اسی جناح يازھای سيپس از انتخابات ھم ن«: از طرف ديگر

 مشھور آن زھرا ۀوستند که چھريپ» ن سبز زنائیگراھم«ھا  به نیيای از کمپعده. جاب کرديرا ا» جنبش زنان«

 زنان جنبش سبز است و در چارچوب ستراتژی و ۀ سبز، شاخئیگرا ھمنيا. ن موسوی استيرحسيسِر مرھنورد ھم

   ٨».کنداسی آن عمل میيسۀ برنام

   ٩.پرکردن شکاف ميان دولت و ملت: جديدی برای جنبش زنان تعريف شدۀ در اين ائتالف جديد نيز وظيف

 سبز صحبت کرد و ھمگرائیتوان ازمیشود، نمحسوب می»  سبز زنانئیگراھم«ۀ ا که زھرا رھنورد ستارجاز آن

ا با زنی که در روزھای اوج جنبش که تصوير ند.  زنان سخن نگفتۀھای او در مورد مسألھا و ديدگاهاز فعاليت

 بسته ١٠» چوبیۀپسر توِی گھوار«به  مديای جھان را تسخير کرده بود، اميد ۀش ھمموھای پريشان آغشته به خون

گاه مشاوری امين برای ھا کرده و ھميشه در جايئیبرای زنان، قلم فرسا ١١زنی که در ايدئولوژيزه کردن حجاب. بود

را در دست » اشھمسر قانونی«که دست خاطر اينت، امروز بهکارکرد نظام مردساالر جمھوری اسالمی بوده اس

انگيزد و در جايگاه  زنان را برمین جنبشگلی به سر دارد، ھوراکشی فعاالگل ریميگيرد و زير چادرش روس

  !نشيند؟ن حقوق زنان میامدافع

فريقا پيش از اين خيزش نيز جنبش ا خاورميانه و شمال ۀکه خالف بسياری از کشورھای منطقمتأسفانه با وجود اين

ود و فعال بود، اما به علت استيالی خط رفرميستی و ھای اجتماعی موجزنان در ايران به عنوان يکی از جنبش

ن آن، و عدم مرزبندی با حاکميت و ديگر منابع توليد و بازتوليد مردساالری،  بين فعاالھای پراگماتيستی درديدگاه

اھی زنان و يا متحدکردن و ن علنی جنبش نه تنھا کمکی به طرح مطالبات زنان، باالبردن آگ فعاالۀبخش عمد

شه يھا ھمان کسانی ھستند که ھمنيا«.  زنان نکردند بلکه دقيقا ستراتژی عکس آن را در پيش گرفتنددھیسازمان

ن يخوردند که از ھر مرکز قدرتی در ااسی است و قسم میيرسيذاتا غ» جنبش زنان«انداختند که اھو به راه میيھ
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ھا و تي شخصۀ ھمقیيت حقيزی ماھينگارتي حمالحظگیھای بزرگ با سرعت و بیانبحر. اند»مستقل«جھان 

  ١٢».کندشان را بر مال میاسی و ادعاھایينھادھای س

  

 ھای رايج در بين مردم و حتا نيروھای چپعدم گسست از ايده:  

با تکيه بر دو امتياز در ميان مردم توانست از طرح مطالبات زنان ) جمھوری اسالمی و رھبری سبز(حاکمه ۀ طبق

  :جلوگيری نمايد

 حاکمه است و تا زمانی که ۀھای طبقھای رايج در ميان مردم ايده ايده:ھای رايج در ميان مردماوال ايده -

 .شوندھا توليد و بازتوليد میشوند اين ايده وارد مبارزه میخودیخود بهمردم به صورت 

ھا به زير  که تودهکنندکه کمک می) نيروھای بينابينی(ھای واسط  تکيه بر حلقه:ھای واسط حلقهدوم -

  .پروباِل بورژوازی بروند

سختی بسيار جانۀ ھای واسط تا حدی در مبحث نيروھای بينابينی صحبت کرديم اما نيروی بازدارنددر مورد حلقه

ھا و عقايد رايج، باورھای مذھبی ضد زن، ارزشايده. توان از آن چشم پوشيدھم در ميان مردم وجود داشت که نمی

ھا افتاده که فصل مشترکی است بين مردم و طبقات حاکمه و آن و فرھنگ مردساالرانه، خرافی و عقبھاھا، سنت

در اين جنبش ھم ھر دو . دنچينی داشته باش که نياز به تالش و توطئهکنند بدون ايندر موقع مقتضی به آن تکيه می

کردن مردم و جلوگيری از  ال مختلف سعی در متحدھا به اشکھا و باورھا و با تقويت آنجناح با تکيه بر اين ايده

ھای آشکاری از آن را در مبارزات شاھد بوديم، مانند تکيه بر شعارھای نمونه. سرريزشدن نيروی مردم داشتند

ھای وسيع مردم حتا جوانان سکوالر، برخورد ناموسی با زنان و مذھبی، پذيرفتِن نمادھای دينی از طرف طيف

ن، برخوردھای نامناسب مردم با شعارھای ضد مذھب و يا شعار عليه حجاب اجباری، برخورد حضورشان در خيابا

  ... شان بودند و با زنانی که درصدد برداشتن حجاب

کند، روابطی که پذيرش آن نه  بر زنان تشويق و وادار میئی مردان را به استيالجو، حاکممذھبینظام مردساالری

کند به ضرر اکثريت مردان ه است بلکه اين روابط که مردان را بر زنان مسلط می زنان بودۀتنھا به ضرر کلي

  . جامعه نيز ھست

دار و عميق است که حتا در بين نيروھای کمونيست و مترقی ھم البته باورھای موجود در جامعه به قدری ريشه

نخواستند و نتوانستند پرچم دار دفاع  است که نيروھای کمونيست ٥٧ بارز آن تجربه سال ۀنمون. وجود داشته و دارد

  . از حقوق زنان باشند

ھای آشکارشان در سياست، تئوری و ايدئولوژی، رغم تفاوتھای چپ و کمونيستی در دوران انقالب علیسازمان

خمينی، . در برخورد با سياسِت جنسيتی جمھوری اسالمی و جنبش نوپای زنان تفاوت چندانی از خود بروز ندادند

ای که با  اسالمی کردن جامعه و دولت را با حمله به زنان شروع کرد، حملهۀرسيدن، پروژقدرت اصله بعد از بهبالف

اگر خمينی به اھميت زنان به . مقاومت زنان و مردان چپ و سکوالر در تھران و بعضی شھرھا پاسخ داده شد

کردن به کار گيرد،  اسالمیۀن را در پروژبرد و تالش کرد که آناعنوان يک نيروی اجتماعی و سياسی مھم پی

با پراتيک » نان زۀمسأل«ھای کمونيستی به اين برخورد سازمان. ھای کمونيستی به اين نيرو پشت کردندسازمان

»  زنانۀمسأل«در گذشته، اگر درک تئوريک اين جنبش از .  ايران و خاورميانه در تضاد بودجنبِش کمونيستی

  ١٣. زنان بودندئیترين مدافع رھاگيرترين و جدیا در عمل پیھکمونيستمحدود بود، 
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رو نيست يک واقعيت تلخ است که ربط مستقيمی دارد به نقد نظام  زنان پيشۀ مسألۀکه جنبش کمونيستی در زميناين

 ی از نظم کھن حاکم را نداشته باشد، خيل سرنگونیۀان سياسی قصد و برناموقتی يک جري. حاکم بر ايران و جھان

 جنبِش مشکل اصلی«. رسد نظرش عادی میبيند و يا به درون اين نظِم کھن را يا نمیستمگرانۀروابط اجتماعی 

اطالعی از تئوری فمينيستی و حتا مقاومت در برابر آن بدون خبری از تئوری فمينيستی نيست، بیکمونيستی بی

تئوری فمينيستی بيش از ھر چيز ناشی از عدم درک نادرست از ... اما. شک يکی از مشخصات اين جنبش است

   ١٤».درک درست از مارکسيسم است

ی و ِحدت يابنده است که در ئ جمھوری اسالمی يک بحران ريشهان سياسی، ايدئولوژيک و فرھنگیامروزه بحر

 که از ئیھاين محدوديت اين را داريم که بر ائیما توانا. انجامدانقالبی، به پايان اين رژيم میۀ آگاھانۀ صورت مداخل

  .ايم غلبه کنيمگذشته به ارث برده

حقوق ئی ترين  فقدان ابتداۀتوانيم انرژی انقالبی حاصل از نقش و حضور زنان را فقط نتيج امروز ما نمی

ستيزانهاين فقط تضاد و تخاصم يک قشر اجتماعی خاص با جمھوری اسالمی و قوانين زن. ھا بدانيمدمکراتيک آن

راه حل اين تضاد . ای فشرده تضاد جمھوری اسالمی با ھمه مردم استن کنندهيياين تضاد به درجات تع. ستاش ني

ھای زنان را آوردِن بخشی از مطالبات دمکراتيک نيست، اگرچه بخشی از خواستهدستھم خالف تصور رايج به

ای که از ھمين امروز شروع طلبد، مبارزهیکند، اما حل واقعی اين تضاد راه حل کمونيستی و انقالبی مبرآورده می

نه صرفا به اين علت که  پرولتارياِی جھان زنانه شده و نه صرفا به اين علت که فقر در . شود و شروع شده استمی

امروزه و . طبقاتی گره خورده استۀ دستی و ستم بر زنان با جامع جھان زنانه شده است، بلکه به اين خاطر که فرو

. وکاست و تمام قد طرح کنندکمھاِی زنان را بینيروھای کمونيست است که خواستهۀ وظيفت جاری اين در مبارزا

ثر ؤکه چرا با وجود شرکت پرتعداد و مشان را باال ببرند و دائما اين سؤال را طرح کنند ھا بايد حساسيتکمونيست

طور نفوذ نيروھای طبقاتی ارتجاعی ح دھيم که چد؟ ما بايد توضيشوھای آنان طرح نمیزنان در جنبش اخير خواسته

جنبش کمونيستی است نه فرصت تاريخی ۀ وظيفباز ھم بايد تأکيد کنيم که اين . شودھای زنان میمانع طرح خواسته

 زنان مثل برچيدن دين، که مستقيما و ئیامروزه ھر گام برای رھا.  بنابراين بايد اين وظيفه را به انجام برساند!آن

کوبد، بايد درھا را اين وظيفه بر در می.  جامعه استئیھای رھاواسطه منافع زنان را در بر دارد، از اولين گامبال

 زنان باشد و اين باعث شده ئیداِر رھاجنبش کمونيستی نتوانسته است پرچماز جنبش مشروطه تا به امروز . باز کنيم

 کمونيست کسی است که . ديگر قرار بگيرديروھای اجتماعیلحه و مماشاِت ن مصاۀتا ھر بار مبارزات زنان وسيل

 ■. جامعه امکان پذير نيستئی زنان، رھائیبيداری و طغياِن جامعه است و بدون رھاۀ نمايند

  

  :ھا پانويس

مروری : فمينيسم، سوسياليزم و تئوری مارکسيستی«شھرزاد مجاب، ۀ  ـ برگرفته از مقال١٩٩٩حامد شھيديان، . ١

 »گروه پروسه«  برگرفته از وبالگ -» ت حامد شھيدياننظرابر 

مرتضی کاظميان با عليرضا ۀ مصاحب» تبار رضا علوی گو با علی و جنبش سبز و جمھوری اسالمی در گفت«. ٢

با » بھمن«ھای  نامه  ھفته، از»کيان«و عضو شورای مشاوران ماھنامه » سالم «ۀعلويتبار، از نويسندگان روزنام

» صبح امروز «ۀولی اکبر گنجی، و از روزنامؤبه مدير مس» نو  راه«طاءهللا مھاجرانی گرفته تا ولی عؤمديرمس

به » آفتاب «ۀ جنوب و سرانجام ماھنامۀھای بنيان و بھار و دوران و نوسازی و آئين سعيد حجاريان تا روزنامه

  ١٣٨٨ ]قوس[ولی عيسی سحرخيز  ـ ھفتم آذرؤمديرمس
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  ٢٢ شماره ۀ ـ نشريچ مار٨ـ از سايت زنان » !زنان، عليه زنانبه نام «ليال پرنيان، . ٣

 مقاالت نوشين ۀ، کتاب مجموع»٧٦ ]حوت[از محافل زنانه تا تشکل ھای مستقل زنان ـ اسفند«نوشين احمدی، . ٤

 »زنان زير سايه پدر خوانده ھا«نام ه احمدی ب

 مرداد ٢٥، » در توليد گفتمان تازه نفسپيروزی جنبش زنان«نقل به مضمون از نوشين احمدی خراسانی، . ٥

  ـ برگرفته از سايت مدرسه فمينيستی١٣٨٩

ـ برگرفته از »  زنانئیسرنگونی نظام پدرساالری جمھوری اسالمی گام فوری در راه رھا«مريم جزايری، . ٦

 ١٣٨٩ ]حوت[ اسفند٥٣ۀ حقيقت شمارۀ نشري

ـ طرح ! لی می ريزد مرواريدی صيد نخواھد کردھيچ صيادی در جوی حقيری که به گودا«آذر درخشان، . ٧

 ١٩ه  شمارۀ ـ نشريچ مار٨ـ از سايت زنان » "ھمگرائی جنبش زنان"مطالبات انتخاباتی

ـ برگرفته از »  زنانئیسرنگونی نظام پدرساالری جمھوری اسالمی گام فوری در راه رھا«مريم جزايری، . ٨

 ١٣٨٩ ]حوت[ اسفند٥٣ۀ حقيقت شمارۀ نشري

 ـ برگرفته ١٣٨٩ ]اسد[ مرداد٢٥، »پيروزی جنبش زنان در توليد گفتمان تازه نفس«شين احمدی خراسانی، نو. ٩

 از سايت مدرسه فمينيستی

 / گرچه مردان قبيله ھمگی کشته شدند/در اين ايل غريب گر پدر مرد، تفنگ پدری ھست ھنوز: زھرا رھنورد. ١٠

  و چشمان تری ھست ھنوزئی دل دريا/ مانۀکه درقافل  نترسيد، آب اگر نيست/ چوبی پسری ھست ھنوزۀتوی گھوار

ش از آن به صورت سخنرانی ارائه شده ي چاپ شد اما پ١٣٦٦در سال » بائیيبائی حجاب و حجاب زيز«ۀ مقال. ١١

سی يانگلۀ م به نسخيمجبور) ستينترنت موجود نيو حتا در ا(اب است ين نوشته نايفارسی اۀ جا که نسخاز آن . بود

  .مينترنت رجوع کنيآن در ا

 Beautyسی ـ يـ انگل» تراژدی لغو حجاب«بخش (» زيبائی حجاب، حجاب زيبائی«آسو تھرانی در مورد کتاب «

of Concealment and Concealment of Beauty (یبافشهيکتاب مملو از اند«:  زھرا رھنورد می گويدۀنوشت

عی، رھنورد برای به کرسی نشاندن نقطه نظر ياتی ـ طبيھای الھداللعالوه بر است. ائی استيخوليھای افسرده و مال

و » یپسا استعمار«، »ونيناسيال«ای از استدالل ھای ختهي، آم»عت زنيطب«نی خود در مورد به اصطالح يد

ھای پخت قدرتکند لغو حجاب در دوران رضاشاه دستیاو فکر م.رديگیرا به کار م» یت فرھنگينسب«

ت او، يدر ذھن.  وی زنان غربی فقط ابزار جنسی ھستندۀطبق گفت. ران بودين بردن استقالل اي برای از بستیياليامپر

ھمه قربانی پورنوگرافی عمومی . ستيحجاب بودن زنان شاغل نیافته و بيان تجارت سکس سازمانياساسا تفاوتی م

  » .ھستند

ران، يخصوص در اه  بلکه در کشورھای شرقی و باز نظر رھنورد، نه تنھا حجاب زن پرچم اسالم و اصالت است

آن ملت می ۀ يدن روحيموجب از ھم پاش» ويشرف کلکت«ن يو تجاوز به ا» .ک ملت استيزن نماد شرف جمعی «

و تجاوز ين شرف کلکتيست ھا با لغو اجباری حجاب در واقع به اياليق ثابت می کند که امپرين طريوی از ا. شود

فشرده » زن کامل«ۀ شنھادی او در واژيۥرل مدل پ. ن باشديد خانه نشيد زن مسلمان بايگویمالبته رھنورد ن. کردند

. است و ھم در جامعه فعال است» اصالت«و » شهير«طبق نظر او زن کامل زنی است که ھم دارای . است

شانه يندک ايکی از تاري» یبائيبائی حجاب و حجاب زيز«.داشتن حجاب است» اصالت«و » شهير«منظورش از 

  .د شده استيز است که در جمھوری اسالمی توليات زن ستين ادبيترین و ارتجاعيتر
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ر چادر از ي برای موسوی رھنورد ضمن ظاھر شدن در کنار شوھرش در ز٨٨ان کارزار انتخاباتی سال يدر جر

ن بود يجواب او ا. گرفتان اسالمی جناح حاکم قرار يادگرايچارقدھای رنگارنگ استفاده می کرد که مورد انتقاد بن

ن کردند ين حرکت رھنورد به وجد آمدند و او را تحسينی ھا از ايبرخی از کمپ! ھمه رنگ ھا متعلق به خداست: که

اتی ھمواره در حوزه ين نوع مشاجرات الھياما ا. ن کردندييعنی برای شجاعت ھم سقف تعي. که چقدر شجاع است

ان نقاشان اسالمی ين نوع مباحث که در مينمونه ای از ا. »رنگ«ر سر جمله ب ان بوده است منينی در جريھای د

 - » .ده شده استير کشياورھان پاموک به تصو» نام من سرخ است«ان داشت در رمان يان جريدوران سلجوق

انس  در کنفر٢٠١٠ یمماه . دانشگاه تورنتو. آسو تھرانی. امپرياليسم غرب و بنيادگرائی اسالمی: تبانی«برگرفته از 

 » . بنياد حامد شھيديان، دانشگاه تورنتو-سياست و شعر در مقاومت زنان : مخالفت

 برگرفته از - »  زنانئیسرنگونی نظام پدرساالری جمھوری اسالمی گام فوری در راه رھا«مريم جزايری، . ١٢

 ١٣٨٩ ]حوت[ اسفند٥٣ۀحقيقت شمارۀ نشري

 برگرفته از - » نظرات حامد شھيديانمروری بر : مارکسيستیفمينيسم، سوسياليزم و تئوری «شھرزاد مجاب، . ١٣

 »گروه پروسه«وبالگ 

 ھمان جا. ١٤

  

 
 
  


