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ﮔﺰﯾﺪه ای از ﺧﺎﻧﮫ دار ﮐﺮدن ﺟﮭﺎﻧﯽ زﻧﺎن!
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× ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻦ ،ﻣﻄﯿﻊ ﻧﺒﺎش!
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×

ﻓﺮاﺧﻮان دﻋﻮت ﺑﮫ دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ زﻧﺎن ﭼﭗ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
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آﻟﯾﺳﮫ ﻓرد،
ﻓرﯾﺑﺎ اﻣﯾرﺧﯾزی،
ﻓرﯾدا ﻓراز

× ﮐﺎرزار ﺳﮫ روزهی »ﺿﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺟﻤﮭﻮریاﺳﻼﻣﯽ«
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ھﻤﮑﺎری ﺷﻤﺎ:
ﻧﺸﺮﻳﻪ را ﭘﺮ ﺑﺎرﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮای ھﺸﺖ ﻣﺎرس ﺧﺒﺮ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺷﻌﺮ ،ﻋﮑﺲ ،طﺮح ،داﺳﺘﺎن و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮد را در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Wordﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﺎﻳﭗ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
ارﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﻧﺸﺮﯾﻪzanane8mars@yahoo.com :
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺮ ﻳﮏ از ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﺸﺮﻳﻪ ھﺸﺖ ﻣﺎرس ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن آن اﺳﺖ.
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ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دادن ﺑﮫ رژﯾﻢ زنﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
و ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮐﺸﺎﻧﺪنﺷﺎن ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقھﺎی رأی ﻣﻀﺤﮑﮫی
»اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﺮدم راﻧﻨﺪهی
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮبﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ! ھﻤﮫی ﺟﻨﺎحھﺎی
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺮدﻣﺪاران دوﻟﺖھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﯾﮏ
ﻗﺮارداد ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﮫ و ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدم در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﺸﻢ
دوﺧﺘﮫاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﮫ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ،ﺑﮫ ﻓﻮﺗﯽ
ﮔﺮﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺴﺎط ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﺎن را دود ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎز ھﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتاش ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ،ھﺮﭼﻨﺪ در ﭘﯽ
ﺣﻮادث ﺧﯿﺰش ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ٨٨ﺗﻮھﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در آن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﻣﺮدﻣﯽ« اﺟﺒﺎریﺳﺖ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﮫ در اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬھﺒﯽ از ﻧﻮع
اﯾﺮان و ﭼﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽھﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺼﻮﻣﺖ طﺒﻘﺎﺗﯽ را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺣﻘﻨﮫ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ راه دﺧﺎﻟﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن و ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺠﺎل ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ) .ﺣﺎﻻ ﭼﮫ در ﭘﺮوﺳﮫی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮫ اﺻﻄﻼح
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﭼﮫ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ (.ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﻖ
دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻌﻤﺖ »ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣﺪﻧﯽ«
در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺗﻤﺮﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ!
ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ھﺮﮔﺰ ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎت
ﻓﺮودﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺟﮭﺎن را ﺑﺮآورده ﻧﮑﺮه و ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ
واﻗﻌﺎ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺣﻖ واﻗﻌﯽ اﻧﺘﺨﺎب داﺷﺘﮫاﻧﺪ؟ آﯾﺎ زﻧﺎن ﻣﺼﺮی اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﯽھﺎ در ﻣﯿﺪان اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ
ﻣﺒﺎرک ،ﺑﮫ آنھﺎ ﺗﺠﺎوز ﺷﻮد؟ آﯾﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدم ﻣﺼﺮاﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻣﺮﺳﯽ از درون ﺻﻨﺪوق رأی ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ،
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺮم ﻋﺸﻖورزی
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻨﮕﻼدﺷﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ
ارزانﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﺰاران ﻧﻔﺮﺷﺎن در آﺗﺶ و ﯾﺎ زﯾﺮ
آوار ﺟﺎنﺷﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﯿﻨﯽ ،ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ،
ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ و ...اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ در ﻣﺸﻘﺖﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری از
ﻓﺮط ﻓﺸﺎر ﮐﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ زﻧﺎن ھﻨﺪی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ در
ﻧﻮزادی زﻧﺪه ﺑﮫ ﮔﻮر ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰی ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ
رﺣﻢﺷﺎن ﺑﮫ اﺟﺎره در آﯾﺪ؟ آﯾﺎ زﻧﺎن ﺑﺮزﯾﻠﯽ و ھﻨﺪی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﮫ در اﺗﻮﺑﻮسھﺎ ﺑﮫ آنھﺎ ﺗﺠﺎوز ﮔﺮوھﯽ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﻣﺮدم ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻤﺐھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن رﯾﺨﺘﮫ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﻣﺮدم
ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﻤﺐ ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﮫ
ﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻼحھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ
وﺳﯿﻠﮫی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮑﮫﺗﮑﮫ ﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎ زﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎ زﻧﺎن اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ،
ﻓﻠﯿﭙﯿﻨﯽ و ...اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮده ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺎﺣﺸﮫﺧﺎﻧﮫھﺎی اروﭘﺎ
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ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺮدم آﻓﺮﯾﻘﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖﺷﺎن
اﺷﻐﺎلداﻧﯽ زﺑﺎﻟﮫھﺎی ھﺴﺘﮫای و زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟...
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺣﻖ "اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ" ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻓﺮودﺳﺘﺎن ارزاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎب ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﻧﮑﺒﺖ ،ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ،ﺟﻨﮓ ،ﻓﻘﺮ ،ﻓﻼﮐﺖ،
ﻓﺮودﺳﺘﯽ ،ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺖ؟
اﻣﺎ اﯾﺮان! ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ  ٣۴ﺳﺎل اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ
ﭼﮭﺮهھﺎی ﻋﺒﻮس ﯾﺎ ﺧﻨﺪاناش ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،آﺑﺴﺘﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرﮔﯽ
اﺳﺖ .ھﺮ واﻗﻌﮫای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻗﮫی رﺧﺪادھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﻮد؛ از ﺟﻤﻠﮫ
واﻗﻌﮫای ﭼﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺬاﯾﯽ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻓﻘﺮ و ﺷﮑﺎف طﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫای را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪهی
داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در آن ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎح ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻀﺎد ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺟﮭﺎﻧﯽ در ھﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮد را ﺑﮫ روی طﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ
آورده اﺳﺖ و روز ﺑﮫ روز ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻧﺸﺪهای ھﺴﺘﯿﻢ .ﮐﺸﻮری ﮐﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻤﺎر و واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﺖ آن در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان
ﺟﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻘﺮ روز ﺑﮫ روز ﺳﻔﺮهی ﻣﺮدم را ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و طﺒﻘﮫی ﻣﯿﺎﻧﯽ آن در ﺣﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ دﻻر و
ﺷﻮکھﺎی ارزی ،ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎ و اداﻣﮫی ﺑﺤﺮان ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری...
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهی ﻣﺮدم را ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻠﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در
ھﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﻻﻟﯽ ،ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺗﺠﺎری ﻗﺸﺮ ﻧﺎزﮐﯽ را ﭘﺮوارﺗﺮ از
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﻘﺮ ،ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهھﺎ،
داﻏﺎن ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ھﺰﯾﻨﮫھﺎی زﻧﺪﮔﯽ،
ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ،ﮐﻤﺒﻮد دارو و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ...ﺷﺮاﯾﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎدی را ﭘﺪﯾﺪ آورده ﮐﮫ در آن اﻣﯿﺪ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ،ﺧﻮدﮐﺸﯽھﺎی دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻣﻨﻊ ﮐﻮدﮐﺎن از
ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﺷﺘﻐﺎل آنھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و  ...ﺑﮫ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ھﺪﻓﻤﻨﺪ دو ﻗﺸﺮ را ﺑﮫ ﺷﺪت و
ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻋﺮﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺟﻮاﻧﺎن طﺒﻘﺎت ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و زﻧﺎن .ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرت و ﻓﺸﺎر را در اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را ﺑﺮای ﺷﻮرش و ﻋﺼﯿﺎن ﻋﻠﯿﮫ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
دارﻧﺪ .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون
ﻓﻘﺮ و ﺷﮑﺎف طﺒﻘﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ در ﺑﯿﻦ طﺒﻘﺎت ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ
ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﮫی ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﺸﻢ و اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮاﻧﺎن طﺒﻘﺎت ﻓﻘﯿﺮ و
زﺣﻤﺖﮐﺶ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﺣﺪاﻗﻞھﺎ،
دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای از دﺳﺖ دادن ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﮭﺎرﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻐﯿﯿﺮات رﯾﺸﮫای در ﺟﺎﻣﻌﮫ دارﻧﺪ .از ھﻤﯿﻦ رو ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ در ﯾﮏ طﺮح ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ »اراذل و
اوﺑﺎش« ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﺮ ھﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را اﻋﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ،

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩
ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫی ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ و ﻋﺎﺻﯽ را ﻣﺮﻋﻮب ﻧﻤﺎﯾﺪ!
ﺗﺒﻌﺎت اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
و ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر ﺑﺮ دوش زﻧﺎن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺑﯿﮑﺎری و
ﻓﻘﺮ و ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ،اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﭼﻨﺪ ھﻤﺴﺮی ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﺧﻮدﺳﻮزی ،اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ،اﻋﺘﯿﺎد،
ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﮫ ،ازدواج اﺟﺒﺎری و ...ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن را
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ رژﯾﻢ زنﺳﺘﯿﺰﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ
 ٣۴ﺳﺎﻟﮫی ﺧﻮد ھﻤﯿﺸﮫ ﯾﮑﯽ از دﯾﺮکھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎرش،
ﻓﺮودﺳﺘﯽ و ﺑﯽﺣﻘﻮﻗﯽ زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﯾﻦ دﯾﺮک ﻣﺘﺰﻟﺰل
در ھﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﺪرﺳﺎﻻری
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .از ﻓﺸﺎرھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ را دارد
ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن زﻧﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روی ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺠﺎب
و ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و رﺷﺘﮫھﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺎن ﻣﺠﺮد ﺗﺎ ﺳﻦ ۴٠
ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺲ ازدواج و ﻧﮭﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﺷﺨﺺ وﻟﯽﻓﻘﯿﮫ
و در ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،ﺑﺎ ﮐﺎرزار آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫی ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﻟﯿﺪ ،و ...ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ زﻧﺎن را در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﭼﺎﻟﺸﯽ و
ﭘﺮﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و از ورود ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫھﺎی
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،دور ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮫ
ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم واﻗﻒ اﺳﺖ از طﺮﯾﻖ ﺗﺸﺪﯾﺪ رواﺑﻂ
ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺸﺮ ﺳﻨﺘﯽ و واﭘﺲﮔﺮا را
ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ »ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ« ﺧﻮدﺧﻮاﻧﺪه و اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺲدادهی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﺎر
ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦھﺎ،
ھﻤﮕﺮاﯾﯽھﺎ و ﻓﺮاﺧﻮانھﺎی دﯾﺮوزﺷﺎن ،ﮐﮫ ھﺪﻓﺶ ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮدن
ﻧﯿﺮوی رادﯾﮑﺎل ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﻮد رﻧﮕﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
ﻧﺪارد .ھﻤﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در دور ﮔﺬﺷﺘﮫی "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫی ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ
ﺑﮫ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنھﺎی ﺑﯽﻣﺤﺘﻮا و ﺑﯽﭘﺸﺘﻮاﻧﮫی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن
وزﯾﺮ زن ﺑﮫ دوﻟﺖ و ...از زﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ داﻣﻦ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ھﻤﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ھﻨﮕﺎﻣﮫی ﺧﯿﺰش  ٨٨ﮐﮫ زﻧﺎن در
ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزه ،ﭘﺮﺷﻤﺎر ،ﺑﯽﭘﺮوا و رادﯾﮑﺎل ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﻣﺒﺎرز را ﺑﯽﻗﺎﻧﻮن ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر
»ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ« در واﻗﻊ ﻣﺴﺎﻣﺤﮫی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ زﻧﺎن ﺑﺎ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﺎنھﺎ اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی
ﻧﺦﻧﻤﺎیﺷﺎن دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺠﯿﺰﮔﻮی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻖ رأی ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﯾﮑﯽ از دﺳﺖآوردھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣﺪﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ
از آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎز ھﻢ ھﺪفﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﯽ واروﻧﮫ ،واﻗﻌﯿﺖ را واروﻧﮫ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ واﻗﻌﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ھﻤﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫی ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫی
اﺧﯿﺮ و در ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ از اﯾﺮان
ﺗﺎ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺼﺮ و ﻟﯿﺒﯽ و ...ﭼﮕﻮﻧﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺎ

ﺻﻔﺣﮫ ۴
دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫاﻧﺪ و ﻣﺎ زﻧﺎن اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺿﺪزن ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق ﻣﺎ زﻧﺎن ﻧﮫ از دل ﻣﺸﺎرﮐﺖ
و ﺗﻠﻄﯿﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﻣﺪﻧﯽ
آن ﯾﻌﻨﯽ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاھﻢ
ﺟﻨﮓﺳﺎﻻران اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ و ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎ و ﻟﻮﯾﯽﺟﺮﮔﮫھﺎی
ارﺗﺠﺎﯾﯽﺷﺎن .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ھﯿﭻ ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﮫ رواﺑﻂ ﭘﺪر -ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫ و واﭘﺲﮔﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮدﻣﺎن و در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪی و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ در ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﭘﻮﺳﯿﺪه ھﯿﭻ ﻧﻔﻌﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺣﻖ ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ در آن اﻧﺴﺎنھﺎ ﺷﺄن زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ ،ﺣﻖ
ﺧﻮردن ،ﺣﻖ ﮐﺎرﮐﺮدن ،ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ،ﺣﻖ ﺷﺎد ﺑﻮدن
و ...ﺣﻖ ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ در آن ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﮔﺮﺳﻨﮫ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ
ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﻋﻀﺎ ﺑﺪﻧﺶ را ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﺪ ،ھﯿﭻ زﻧﯽ ﺑﮫﺧﺎطﺮ ﻓﻘﺮ
ﺗﻨﺶ را ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﺪ ،ھﯿﭻ زﻧﯽ ﺟﻨﯿﻦ دﺧﺘﺮش را ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖاش
ﺳﻘﻂ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ھﯿﭻ زﻧﯽ از ﺗﺮس ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﻟﺮزد ،ھﯿﭻ
ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن دﺧﺘﺮش را ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﺪ ،ھﯿﭻ زﻧﯽ ﺑﮫ
ﺧﺎطﺮ ﻋﺸﻖورزی ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ھﯿﭻ ﻣﺬھﺐ و دوﻟﺖ و ﻓﺮدی
ﺑﺪن زن را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ھﯿﭻ زﻧﯽ ﺑﺪون ﺧﻮاﺳﺖ و ارادهاش وادار
ﺑﮫ ازدواج ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ھﯿﭻ زﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪش را راھﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻏﺮور
ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ھﯿﭻ زﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻮس ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺸﺘﮫ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ھﯿﭻ زﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﺑﻨﺪﺑﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫاش ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﮫ ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻗﻌﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن را دارﻧﺪ
و ...ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ در ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت
ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫای ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﮫﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻦ ﺣﻖ رأی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﺮای ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ،ﻣﺒﺎرزه و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ
ﺧﻮاھﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫای ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫی زﯾﺴﺘﻦ ھﻤﮫی اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎرش ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮫ! ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ
از ﯾﻮغ ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻓﺮودﺳﺘﯽ ،از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر رھﺎ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫای،
ﻣﺒﺎرزهی ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﺳﺎزشﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ از درون ﺻﻨﺪوق رأی ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدن و ﻣﺒﺎرزهی ﻣﻨﻔﯽ ھﻢ دﯾﮕﺮ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺎط رأیﮔﯿﺮی و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ دوﻟﺖ را در ھﻢ
رﯾﺨﺖ! ﺑﻠﮫ ﻣﺎ زﻧﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽاش در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﮫ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقھﺎی رأی!
ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻮرش و طﻐﯿﺎن رأی ﻣﯽ دھﯿﻢ!
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺻﻨﺪوقھﺎی رأی ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﺪ!
زﻧﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد!
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  ٨ﻣﺎرس )اﯾﺮان– اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
 ٣٠ﻣﯽ ) ٢٠١٣ﺧﺮداد ■(١٣٩٢

ﺻﻔﺣﮫ ۵

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩

ﻟﯾﻼ ﭘرﻧﯾﺎن
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ھﯿﭻ ﻧﻮﺷﺘﮫ ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات رواﻧﯽ زﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ را ﺑﮫ رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺮﯾﺮ
در آورد .ھﯿﭻ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺐ ھﻤﺴﺮ و ﯾﺎ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ھﯿﭻ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ھﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﺷﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ زور و ﻓﺮﯾﺐ و ﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻓﻘﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾ ﺪی ﻧﯿﺴ ﺖ،
اﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ و اﺑﻌ ﺎد آن در ﺟﮭ ﺎن
ﻣﺮدﺳ ﺎﻻر ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑ ﮫ ﭘﺪﯾ ﺪه ای
ھﻮﻟﻨﺎک ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺗﺠﺎرت دﺧﺘﺮان
ﺧﺮدﺳ ﺎل و زﻧ ﺎن ﺟ ﻮان ﺑ ﮫ ﮐﺸ ﻮرھﺎی
ﻏﺮﺑ ﯽ و ﺳ ﺎﯾﺮ ﮐﺸ ﻮرھﺎ ﺑ ﺮای ﺗ ﻦ ﻓﺮوﺷ ﯽ
اﺟﺒﺎری و ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﺎ ﺗﺠ ﺎوز و ﺿ ﺮب
و ﺷ ﺘﻢ ،ﺗ ﻮھﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿ ﺮ زﻧ ﺎن در ﺧﺎﻧ ﮫ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﺧ ﺎﻧﻮاده ،زﻧﺠﯿ ﺮ ﺑﮭ ﻢ ﭘﯿﻮﺳ ﺘﮫ
ای اﺳﺖ از ﺳﺘﻢ دوﻟﺘﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑ ﺮ زﻧ ﺎن .اﯾ ﻦ ﺳﯿﺴ ﺘﻢ ﻣﺮدﺳ ﺎﻻر ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ
داری اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﮫ و
ﺧﺸ ﻨﯽ را ﺑ ﺮ زﻧ ﺎن اﻋﻤ ﺎل ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ .اﯾ ﻦ
ﺳﯿﺴ ﺘﻢ ﺑ ﺪون ﻓﺮودﺳ ﺘﯽ زﻧ ﺎن ،ﺑ ﺪون دﻓ ﺎع
ﻋﻤﻠ ﯽ و اﯾ ﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮﺗ ﺮی ﻣ ﺮد از زن
و ﺳ ﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ وﺳ ﯿﻊ ﺗ ﺮﯾﻦ ﺷ ﮑﻞ ﺧﺸ ﻮﻧﺖ
در ﻋﺮﺻ ﮫ ھ ﺎی ﮔﻮﻧ ﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼ ﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗ ﺎدر ﺑ ﮫ اداﻣ ﮫ
ﺣﯿﺎت ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ در ﺟﮭﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐ ﮫ :ﮐﻨﮕ ﻮ
ﺑﻌﻨ ﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨ ﺖ ﺗﺠ ﺎوز ﺑ ﮫ زﻧ ﺎن در ﺳ ﻄﺢ
ﺟﮭﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷ ﻮد .ھ ﺮ ﺳ ﺎﻟﮫ ده ھ ﺰار
زن در روﺳ ﯿﮫ ﺗﻮﺳ ﻂ ھﻤﺴ ﺮان ﻓﻌﻠ ﯽ و ﯾ ﺎ
ﺳﺎﺑﻖ اﺷﺎن ﺑ ﮫ ﻗﺘ ﻞ ﻣ ﯽ رﺳ ﻨﺪ .در آﻣﺮﯾﮑ ﺎ
ھﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﺛﺎﻧﯿﮫ زﻧﯽ ﺗﻮﺳ ﻂ ھﻤﺴ ﺮ ﻓﻌﻠ ﯽ و
ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻖ و ﯾﺎ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮش ﻣﻮرد ﺿﺮب و
ﺷﺘﻢ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد .ﺑ ﯿﺶ از ﻧ ﻮد در ﺻ ﺪ
زﻧ ﺎن در ﭘﺎﮐﺴ ﺘﺎن ﻣ ﻮرد ﺧﺸ ﻮﻧﺖ ﺧ ﺎﻧﮕﯽ
ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ ﮔﯿﺮﻧ ﺪ .در زاﻣﺒﯿ ﺎ ھ ﺮ ھﻔﺘ ﮫ ﭘ ﻨﺞ
زن ﺗﻮﺳ ﻂ ھﻤﺴ ﺮ و ﯾ ﺎ اﻋﻀ ﺎی ﻣ ﺬﮐﺮ
ﺧ ﺎﻧﻮاده ﺑ ﮫ ﻗﺘ ﻞ ﻣ ﯽ رﺳ ﻨﺪ .در آﻓﺮﯾﻘ ﺎی
ﺟﻨ ﻮﺑﯽ روزاﻧ ﮫ ﺻ ﺪ و ﭼﮭ ﻞ و ھﻔ ﺖ زن
ﻣ ﻮرد ﺗﺠ ﺎوز ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ ﮔﯿﺮﻧ ﺪ .دوﯾﺴ ﺖ

ھ ﺰار زن ﺑﻨﮕﻼدﺷ ﯽ ﺑ ﺮده ﺳ ﮑﺲ در
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .در ھﻨﺪ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﯿﺶ از ﭘ ﻨﺞ
ھ ﺰار ﻋ ﺮوس ﺑﺨ ﺎطﺮ ﺟﮭﯿﺰﯾ ﮫ ﺑ ﮫ ﻗﺘ ﻞ ﻣ ﯽ
رﺳﻨﺪ .در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ھﺸﺘﺎد
ھ ﺰار زن ﺗﺠ ﺎوز ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد .ھ ﺮ ﺳ ﺎﻟﮫ ﺑ ﯿﻦ
ﭘ ﻨﺞ ﺗ ﺎ ﺷ ﺶ ھ ﺰار دﺧﺘ ﺮ ﺑﭽ ﮫ و زن ﻧﭙ ﺎﻟﯽ
ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺳﮑﺲ ﺑﮫ ھﻨﺪ ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧ ﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿ ﻮن زن ﺗﮑﺰاﺳ ﯽ ﻣ ﻮرد ﺧﺸ ﻮﻧﺖ
ﺧ ﺎﻧﮕﯽ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ ﮔﯿﺮﻧ ﺪ .ﻧ ﻮد و ھﺸ ﺖ
درﺻ ﺪ از ﻣ ﺮدان ﺑﻨﮕﻼدﺷ ﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧ ﺪ ﮐ ﮫ
ﺑﺮای ﻣﺮد ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﺸﻦ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐ ﺮد .ﺑ ﯿﺶ از ھﺸ ﺘﺎد در ﺻ ﺪ از زﻧ ﺎن
اﯾﺮاﻧ ﯽ ﻣ ﻮرد ﺧﺸ ﻮﻧﺖ ﺧ ﺎﻧﮕﯽ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ
ﮔﯿﺮﻧ ﺪ .ھ ﺮ ﺳ ﺎﻟﮫ ﺳ ﯽ ﺻ ﺪ ھ ﺰار زن در
اﻧﮕﻠﺴ ﺘﺎن ﻣ ﻮرد آزار ﺟﻨﺴ ﯽ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ھﺰار زن در
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﮫ ﺑﻮﺳ ﯿﻠﮫ ﻏﺮﯾﺒ ﮫ
ﺑﻠﮑ ﮫ ﺑﻮﺳ ﯿﻠﮫ ﻣ ﺮدی ﮐ ﮫ "ﻋﺎﺷ ﻖ" اوﺳ ﺖ
ﮐﺸﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﯾ ﮏ ﺑﯿﻠﯿ ﻮن زن در
ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﺧﺸ ﻮﻧﺖ ﺧ ﺎﻧﮕﯽ اﻧ ﺪ
و(١) ....
ھ ﯿﭻ ﺟ ﺎﺋﯽ در ﺟﮭ ﺎن ﺑ ﺮای زﻧ ﺎن اﻣ ﻦ
ﻧﯿﺴ ﺖ .ﺑ ﺮای ھ ﯿﭻ زﻧ ﯽ از روﺳ ﺘﺎھﺎی
ﮐﺸ ﻮرھﺎی ﺟﮭ ﺎن ﺳ ﻮم ﮔﺮﻓﺘ ﮫ ﺗ ﺎ ﺷ ﮭﺮھﺎی
ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻣﻨﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
از دھﻠ ﯽ ﺗ ﺎ ﮐﻨﮕ ﻮ ،از ﻧﯿﻮﯾ ﻮرک ﺗ ﺎ اﺳ ﻼم
آﺑﺎد ،از ﺗﮭﺮان ﺗﺎ ﭘﮑﻦ ،از ﻣﺴﮑﻮ ﺗﺎ ﻗﺎھﺮه،
از ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺎ ﺑﺮﻟﯿﻦ ،از ﺑﺼﺮه ﺗﺎ ﻟﯿﻤ ﺎ و ﺳ ﺎﯾﺮ
ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان از ﺧﻄ ﺮ
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑ ﺪن اﺷ ﺎن ،ﺿ ﺮب و ﺷ ﺘﻢ،
ﭘﻮرﻧ ﻮﮔﺮاﻓﯽ ،ﺗﺠ ﺎوز ،زﻧ ﺪاﻧﯽ ﺷ ﺪن در
ﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪن ،اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷ ﯽ ﺑ ﮫ ﺳ ﺮ و
ﺻ ﻮرت ﺷ ﺎن ،آزار ﺟﻨﺴ ﯽ و رواﻧ ﯽ در

اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ،ﺑﺪن زﻧ ﺎن از
آﻧﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﮫ ﺗﺼﺮف ﻣ ﺮدان در آﻣ ﺪه
اﺳ ﺖ .ﺑ ﮫ ﻗ ﻮل آﻧ ﺪرﯾﺎ دورﮐ ﯿﻦ "زﻧ ﺎن در
ھﻤ ﮫ ﮐﺸ ﻮرھﺎ اﻋ ﻢ از ﭘﯿﺸ ﺮﻓﺘﮫ و ﯾ ﺎ ﻋﻘ ﺐ
ﻣﺎﻧﺪه در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﭘﻠﯿﺴ ﯽ زﻧ ﺪﮔﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ و
ھﺮ ﻣﺮدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آن اﺳﺖ(٢) ".
آﻣﺎرھﺎ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ
ﻣ ﻮرد ﺧﺸ ﻮﻧﺖ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ ﮔﯿﺮﻧ ﺪ را ﻧﺸ ﺎن
ﻧﻤ ﯽ دھ ﺪ .ﭼ ﺮا ﮐ ﮫ ﺑﺴ ﯿﺎری از زﻧ ﺎن ﺑ ﮫ
دﻻﯾ ﻞ ﮔﻮﻧ ﺎﮔﻮن از ﻗﺒﯿ ﻞ ﺗ ﺮس ،ﺧﺠﺎﻟ ﺖ،
اﻓﺴ ﺮدﮔﯽ ،ﺗﺤﻘﯿ ﺮ ،ﺗ ﻮھﯿﻦ و  ...ﺑ ﮫ ارﮔ ﺎن
ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ
اﺟﻤ ﺎﻟﯽ ﺑ ﮫ آﻣ ﺎر ھ ﺎ و ﻣ ﺮوری ﮐﻮﺗ ﺎه در
ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺑﺨﺼ ﻮص از دوران ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﻣﯽ ﺗ ﻮان دﯾ ﺪ ﮐ ﮫ ﺧﺸ ﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿ ﮫ
زﻧﺎن ﻣﻠﯿﺖ ،ﻣ ﺬھﺐ و ﻧ ﮋاد ﻧﻤ ﯽ ﺷﻨﺎﺳ ﺪ .و
اﯾ ﻦ واﻗﻌﯿ ﺖ را ھ ﺮ ﭼ ﮫ ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﻋﺮﯾ ﺎن ﻣ ﯽ
ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﮫ
ھﺎی ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﻌﺖ ﮐﻞ
ﺟﮭﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﮭﺎن ﺣ ﺎﮐﻢ
ﺑﮫ ﺣﻔﻆ راﺑﻄﮫ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ زن ﻧﯿﺎز
دارد ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﺼ ﻮر ﺟﮭ ﺎن ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﮐ ﮫ ﭘﺮوﺳ ﮫ ای اﺳ ﺖ ﭘﺎﯾ ﺎن ﻧﺎﭘ ﺬﯾﺮ ﺑ ﺮای
اﻧﺒﺎﺷ ﺖ ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑ ﺪون ﻣﺮدﺳ ﺎﻻری اﻣﮑ ﺎن
ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔ ﺮ ﮐ ﻞ اﻧﺴ ﺎﻧﮭﺎ در اﺟﺘﻤ ﺎع ﺗﺤ ﺖ ﯾ ﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺴ ﺮ ﻣ ﯽ ﺑﺮﻧ ﺪ،
زﻧﺎن ﻋ ﻼوه ﺑ ﺮ آن در ﺧﺎﻧ ﮫ ھﺎﯾﺸ ﺎن ﺗﺤ ﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار دارﻧ ﺪ .اﮔ ﺮ دوﻟ ﺖ و
ارﺗ ﺶ در اﺟﺘﻤ ﺎع ﻣ ﺎﻣﻮر اﺟ ﺮای اﯾ ﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﺪ ،در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدان
ﺧ ﺎﻧﻮاده ھﺴ ﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ ﻧﻘ ﺶ دوﻟ ﺖ و ﻧﯿ ﺮوی
ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ.

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺳﮫ ﺑﯿﻠﯿﻮن زن در ﺟﮭﺎن از ﺧﺸ ﻮﻧﺖ ،ﺑ ﮫ
وﯾ ﮋه در ﺧﺎﻧ ﮫ ھ ﺎی ﺷ ﺎن در اﻣ ﺎن ﻧﯿﺴ ﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﭼ ﺮا ﺿ ﺮب و ﺷ ﺘﻢ زﻧ ﺎن در
اﺑﻌﺎدی ﭼﻨﯿﻦ وﺣﺸﺘﻨﺎک دﯾ ﺪه ﻧﻤ ﯽ ﺷ ﻮد؟ ﺑ ﺎ
ﺗﻤ ﺎم ﺗ ﻼش و ﮐﻮﺷ ﺶ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴ ﺖ ھ ﺎی
رادﯾﮑ ﺎل و اﻧﻘﻼﺑ ﯽ ﺑ ﺮای ﻋﺮﯾ ﺎن ﮐ ﺮدن
ﺧﺸ ﻮﻧﺘﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮ زﻧ ﺎن در ﻋﺮﺻ ﮫ ﺧﺎﻧ ﮫ
ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﺴﺮان و ﯾﺎ ﻣﺮدان ﺧ ﺎﻧﻮاده اﻋﻤ ﺎل
ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ،ﮐﻤﺎﮐ ﺎن در اﮐﺜ ﺮ ﮐﺸ ﻮرھﺎی
ﺟﮭ ﺎن ،اﯾ ﻦ ﺧﺸ ﻮﻧﺖ اﻣ ﺮی"ﺧﺼﻮﺻ ﯽ"
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸ ﻮرھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧ ﮫ ﺑ ﮫ
طﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ھﺎی زن ﺳﺘﯿﺰ
اﺳﻼﻣﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧ ﺎن در ﺧ ﺎﻧﻮاده
ﺣﻤﺎﯾ ﺖ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد .ﻣﯿﻠﯿ ﻮن ھ ﺎ زن در اﯾ ﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠ ﺎوز ھﻤﺴ ﺮان ﺧ ﻮد ﻗ ﺮار
ﻣ ﯽ ﮔﯿﺮﻧ ﺪ و طﺒ ﻖ ﻗ ﻮاﻧﯿﻦ اﺳ ﻼﻣﯽ ﺗﻤﮑ ﯿﻦ
زن از ﻣﺮد اﺟﺒﺎری اﺳﺖ .ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﻨﺘﯽ
ﮐ ﮫ ﺗﻮﺳ ﻂ دوﻟ ﺖ ھ ﺎی اﺳ ﻼﻣﯽ در اﯾ ﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ آﺷﮑﺎر ﻗ ﺮار
ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﻣ ﺮدی ﺑ ﮫ ھ ﺮ
دﻟﯿﻠﯽ ھﻤﺴﺮش را ﺗ ﺎ ﺳ ﺮ ﺣ ﺪ ﻣ ﺮگ ﻣ ﻮرد
ﺿ ﺮب و ﺷ ﺘﻢ ﻗ ﺮار دھ ﺪ ،اوج ﻏﯿ ﺮت و
ﻣﺮداﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﺖ ھﺎ و ﻟﮕﺪ ھﺎی ﻣﺮدان ﺑﮫ
ﺳﺮ و ﺻ ﻮرت زﻧ ﺎن ﻣ ﯽ ﺧ ﻮرد و آﻧ ﺎن را
ﺑ ﮫ وﺣﺸ ﯿﺎﻧﮫ ﺗ ﺮﯾﻦ ﺷ ﮑﻞ ﺻ ﺪﻣﮫ ﻣ ﯽ زﻧﻨ ﺪ،
زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﻣ ﺮدان در زﻧ ﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ ﺑ ﮫ
ﺧ ﻮد ﺣ ﻖ ﻣ ﯽ دھﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ھﻤﺴ ﺮان اﺷ ﺎن
ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﻨﺪ ﭼ ﺮا ﮐ ﮫ ﺧ ﻮد را ﺻ ﺎﺣﺐ آﻧ ﺎن
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ زﻧ ﺎن در اﺛ ﺮ ﻧ ﺎﻣﻮس
ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن
ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ"ﻋﺸﻖ" ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻣ ﯽ رﺳ ﻨﺪ ،زﻣ ﺎﻧﯽ
ﮐ ﮫ زﻧ ﺎن ﺑ ﮫ ﺧ ﺎطﺮ ﻓﻘ ﺮ ﺑ ﮫ ﺗ ﻦ ﻓﺮوﺷ ﯽ
ﻣﺠﺒﻮر ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ و  ...ھﻤ ﮫ اﯾ ﻦ ھ ﺎ ﻧﺸ ﺎﻧﮫ
ھ ﺎی ﺧﺸ ﻮﻧﺖ وﺣﺸ ﯿﺎﻧﮫ ﻋﻠﯿ ﮫ زﻧ ﺎن اﺳ ﺖ.
ﻧﺸ ﺎﻧﮫ ﻧﻈ ﺎﻣﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﻣ ﺮدان ﺑ ﺮای
ﮐﻨﺘ ﺮل زﻧ ﺎن اﻣﺘﯿ ﺎز ﻣ ﯽ دھ ﺪ .ﻧﺸ ﺎﻧﮫ اﯾ ﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری زﻧ ﺎن را ﺑ ﺮده
ﺑﺮده ﮔﺎن ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ (٣) .وﻗﺘ ﯽ در ﻣ ﻮرد
ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،ﺗﺠ ﺎوز ،ﺗﺤﻘﯿ ﺮ و ﺗ ﻮھﯿﻦ ﺑ ﮫ
زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﺴﺮ ﻓﻌﻠﯽ و
ﯾ ﺎ ﺳ ﺎﺑﻖ و ﯾ ﺎ ﻣ ﺮدان ﺧ ﺎﻧﻮاده ﺣ ﺮف ﻣ ﯽ
زﻧﯿﻢ ،ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﺸ ﻮﻧﺖ ھ ﺎ
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن اﻋﻤ ﺎل ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد.

اﮐﺜﺮﯾ ﺖ زﻧ ﺎن در ﺟﮭ ﺎن ﻣ ﻮرد ﺧﺸ ﻮﻧﺖ
ﺧ ﺎﻧﮕﯽ ﻗ ﺮار دارﻧ ﺪ .ﭘﺎﯾ ﮫ اﺳﺎﺳ ﯽ ﺧﺸ ﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ راﺑﻄﮫ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ زن و ﻣ ﺮد ﺑ ﺮ
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺪر ﺳﺎﻻر ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺑ ﮫ ﮔﻮﻧ ﮫ ای ﺳ ﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در
ﻓﺮھﻨﮓ ،ﺳﻨﺖ ،ھﻨﺮ ،در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﻧﺎ
ﻧﻮﺷﺘﮫ اش ،در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اش ،ﻣﺮد را ﺑﺮﺗﺮ
از زن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳ ﺖ
ﮐﮫ وﻗﺘﯽ زﻧﯽ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ھﻤﺴﺮش
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻏﻠﺐ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘ ﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد
ﮐﮫ "ﺑﺒ ﯿﻦ ﭼ ﮫ ﮐ ﺎر ﺑ ﺪی ﮐ ﺮده ای ﮐ ﮫ او را
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ را
درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادی و ﯾﺎ اھﻤﯿﺖ ﻻزم را ﺑ ﮫ
ﻓﺸﺎرھﺎی زﯾﺎدی ﮐﮫ ﺑﺮ ھﻤﺴﺮت در ﺧ ﺎرج
از ﺧﺎﻧﮫ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧ ﺪاده ای (۴)".اﻣ ﺎ
اﮔ ﺮ دو ﻣ ﺮد ﺑ ﺎ ھ ﻢ زد و ﺧ ﻮرد ﮐﻨﻨ ﺪ ھ ﯿﭻ
ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎھﯽ را ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .در
زﻧ ﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷ ﻮﺋﯽ ﻣﯿﻠﯿ ﻮن ھ ﺎ زن ﺗﻮﺳ ﻂ
ھﻤﺴ ﺮان ﺧ ﻮد ﻣ ﻮرد ﺗﺠ ﺎوز ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑ ﺮای ﺑﺴ ﯿﺎری از رژﯾ ﻢ ھ ﺎی ﺣ ﺎﮐﻢ
در ﺟﮭﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ھ ﺮ
ﻣ ﺮدی ﺣ ﻖ دارد ﺑ ﺎ زور و در ﺑﺴ ﯿﺎری
ﻣ ﻮارد ﺑ ﺎ ﮐﺘ ﮏ ھ ﺮ زﻣ ﺎن ﮐ ﮫ ﺑﺨﻮاھ ﺪ ﺑ ﺎ
ھﻤﺴﺮش راﺑﻄ ﮫ ﺟﻨﺴ ﯽ ﺑ ﺮ ﻗ ﺮار ﮐﻨ ﺪ .اﯾ ﻦ
ﻓﺮھﻨ ﮓ ﺗﮭ ﻮع آور در ھﻤ ﮫ ﺟ ﺎ ﺗﺒﻠﯿ ﻎ ﻣ ﯽ
ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ اﺳ ﺘﻔﺎده ﻣ ﺮد از زور ﺑ ﺮای ﻧﺸ ﺎن
دادن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻗﻮی و ﻋﻼﻗﮫ زﯾﺎد او اﺳﺖ
و ﺗ ﻼش ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد از زاوﯾ ﮫ اﯾ ﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ را رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺟﻠﻮه دھﻨ ﺪ.
ﮔﻔﺘ ﮫ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ ﺗ ﻮ زن او ھﺴ ﺘﯽ ،ﯾﻌﻨ ﯽ
ﻣﻠﮏ ﻣﺮد ھﺴﺘﯽ و او ھﺮ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ اﻧﺠﺎم دھﺪ.
اﯾ ﻦ ﻓﺮھﻨ ﮓ ﭘ ﺪر -ﻣﺮدﺳ ﺎﻻر
اﺳ ﺘﺎﻧﺪارھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﯽ را ﺑ ﺮای دوﺳ ﺖ
داﺷﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .وﻗﺘﯽ ﻣﺮدان ﺑﺎ زور
و ﻋﻤﻞ وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗ ﺮار ﻣ ﯽ
ﮐﻨﻨ ﺪ ،ﻧﺸ ﺎن دھﻨ ﺪه "ﻋﺸ ﻖ" آﻧ ﺎن اﺳ ﺖ و
ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﮫ زﻧﺎن ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ ﻣ ﺮدان ،اﯾ ﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻘﺪر آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮش ﺻﺪﻣﮫ ﺧﻮردن
ھﺴ ﺘﻨﺪ .ﭼﻘ ﺪر ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﻨ ﺪ ﺗﺤﻤ ﻞ ﮐﻨﻨ ﺪ و
ﺻ ﺪای اﺷ ﺎن در ﻧﯿﺎﯾ ﺪ .ﭼﻘ ﺪر ﺷ ﺎﻧﮫ ھ ﺎی
اﺷﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺿ ﺮب و ﺷ ﺘﻢ زﻧ ﺎن ﺗﻮﺳ ﻂ ھﻤﺴ ﺮ و ﯾ ﺎ
ﻣ ﺮدان ﺧ ﺎﻧﻮاده ﻓﻘ ﻂ ﻟ ﺐ ﺧ ﻮﻧﯿﻦ و ﭼﺸ ﻢ و
ﺑﺪن ﮐﺒﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﮫ درب و داﻏ ﺎن ﺷ ﺪن
ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺗﻮھﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮدن زن
اﺳﺖ .ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ در زن اﺳ ﺖ

ﺻﻔﺣﮫ ۶
ﮐ ﮫ او ﻣﻠ ﮏ ﻣ ﺮد اﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ ﻣﺎﻟ ﮏ ﺣ ﻖ
دارد ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﺟ ﻮر ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺧﻮاھ ﺪ ﺑ ﺎ او
رﻓﺘﺎر ﮐﻨ ﺪ و اﯾ ﻦ ﮔﻮﻧ ﮫ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ زﻧ ﺎن ﻣ ﯽ
آﻣﻮزﻧ ﺪ ﮐ ﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ ﻓﺮودﺳ ﺖ ﺧ ﻮد را
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧ ﺪ و اﯾ ﻦ طﺮﯾﻘ ﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ ﻣ ﺮدان
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
ﺧﻮد در آورﻧﺪ.
زﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺗﻮﺳ ﻂ ھﻤﺴ ﺮان ،ﺷ ﺮﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮدان ﺧ ﺎﻧﻮاده ﻣ ﻮرد ﺧﺸ ﻮﻧﺖ
ﻗﺮا ﻣ ﯽ ﮔﯿﺮﻧ ﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨ ﺪ زﻧ ﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳ ﯽ اﻧ ﺪ
ﮐﮫ ﺗﺤ ﺖ آزار و اذﯾ ﺖ و ﺷ ﮑﻨﺠﮫ و ﺗﺠ ﺎوز
ﻗ ﺮار دارﻧ ﺪ .اﮔ ﺮ در زﻧ ﺪان اﯾ ﻦ ﺷ ﮑﻨﺠﮫ
ﮔﺮاﺳﺖ ﮐﮫ زﻧ ﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳ ﯽ را ﺷ ﮑﻨﺠﮫ ﻣ ﯽ
ﮐﻨﺪ ،در ﺧﺎﻧﮫ ،زن ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﺴﺮش ﺷ ﮑﻨﺠﮫ
ﻣﯽ ﺷ ﻮد .زﻧ ﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳ ﯽ ﻧﻤ ﯽ داﻧ ﺪ ﮐ ﯽ و
ﭼ ﮫ ﻣﻮﻗ ﻊ ﻣ ﻮرد ﺑ ﺎزﺟﻮﺋﯽ و ﺷ ﮑﻨﺠﮫ ﻗ ﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ھﻤ ﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧ ﯽ در ﻣ ﻮرد ﻣﯿﻠﯿ ﻮن
ھ ﺎ زن در ﺳﺮاﺳ ﺮ ﺟﮭ ﺎن وﺟ ﻮد دارد ﮐ ﮫ
ﻧﻤ ﯽ داﻧﻨ ﺪ ﮐ ﯽ و ﭼﮕﻮﻧ ﮫ ﻣ ﻮرد ﺿ ﺮب و
ﺷ ﺘﻢ و ﺗﺤﻘﯿ ﺮ و ﺗ ﻮھﯿﻦ و  ....ھﻤﺴ ﺮ و ﯾ ﺎ
ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ(۵) .
ﺑﺴ ﯿﺎری از ﻓﻤﯿﻨﯿﺴ ﺖ ھ ﺎی ﺟﮭ ﺎن
ﺧﺼﻮﺻ ﺎ در ﮐﺸ ﻮرھﺎی ﭘﯿﺸ ﺮﻓﺘﮫ ﺑ ﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﺮدن ﺑ ﺎ ﻣ ﺮدان ﺿ ﺮب و ﺷ ﺘﻢ ﮔ ﺮ،
ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﺎظ ﺖ از زﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ
ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و از ﺧﺎﻧ ﮫ ھ ﺎی
اﺷﺎن ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮده اﻧ ﺪ.
اﯾ ﻦ اﻗ ﺪاﻣﯽ اﺳ ﺖ ﻗﺎﺑ ﻞ دﻓ ﺎع ،ﭼ ﺮا ﮐ ﮫ ﺣﺘ ﺎ
اﮔ ﺮ ﺟ ﺎن ﯾ ﮏ زن ﻧﺠ ﺎت ﯾﺎﺑ ﺪ ،ﻗﺎﺑ ﻞ ﺗﻘ ﺪﯾﺮ
اﺳ ﺖ .اﻣ ﺎ وﺟ ﻮد اﯾ ﻦ ﺧﺎﻧ ﮫ ھ ﺎی اﻣ ﻦ ﻧﻤ ﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﮫ ﺣ ﻞ رﯾﺸ ﮫ ای رﻓ ﻊ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿ ﮫ زﻧ ﺎن ﺑﺎﺷ ﺪ .ﺑﺎﯾ ﺪ رﯾﺸ ﮫ ھ ﺎی
اﻗﺘﺼ ﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳ ﯽ ،اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕ ﯽ،
ﺳﻨﺖ و ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﮐ ﮫ ﻣ ﺮد را ﻣﺎﻟ ﮏ
زن ﻣﻌﺮﻓ ﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ از ﺑ ﯿﻦ ﺑ ﺮد ﺗ ﺎ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ
ای ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﯿﺞ زﻧﯽ در ھ ﯿﭻ ﻧﻘﻄ ﮫ
ای از ﺟﮭﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.

ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾ ﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﻓﺮھﻨ ﮓ و ﺳ ﻨﺘﯽ ﮐ ﮫ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدان؛
ﺻ ﺎﺣﺒﺎن زﻧ ﺎن ھﺴ ﺘﻨﺪ .ﺑ ﺮ ﭘﺎﯾ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ
ﻓﺮھﻨ ﮓ ﻏﺎﻟ ﺐ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ زﻧ ﺎن در ﺧﯿﺎﺑ ﺎن،
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﻣﺪرﺳﮫ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض
و آزار ﺟﻨﺴ ﯽ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ ﮔﯿﺮﻧ ﺪ .ﺑ ﺪن زﻧ ﺎن

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩
در ﭘﻮرﻧ ﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان ﺗﻔ ﺮﯾﺢ و
ﺳ ﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣ ﺮدان ﻣﻌﺮﻓ ﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﺑ ﮫ
ﻣﺮدان آﻣﻮزش ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺪن
زﻧﺎن ھﺴﺘﯿﺪ و ھﺮ طﻮر ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺴ ﯿﺎری از ﻓ ﯿﻠﻢ ھ ﺎی ﺳ ﯿﻨﻤﺎﺋﯽ،
ﻣﻮزﯾ ﮏ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾ ﻮن؛ ﺗﺒﻠﯿﻐ ﺎت ﺑ ﺮ در و
دﯾ ﻮار ﺧﯿﺎﺑ ﺎن ھ ﺎ و  ....اﯾ ﻦ ﻓﺮھﻨ ﮓ
ارﺗﺠ ﺎﻋﯽ را ﮐ ﮫ ﺑ ﺪن زﻧ ﺎن ﺗﻨﮭ ﺎ ﺑ ﺮای
ﺳ ﺮوﯾﺲ دھ ﯽ ﺟﻨﺴ ﯽ ﻣ ﺮدان ﺑ ﮫ درد ﻣ ﯽ
ﺧ ﻮرد و اﯾ ﻦ ﻣ ﺮدان ھﺴ ﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ در راﺑﻄ ﮫ
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﮐﻨﻨ ﺪه را دارﻧ ﺪ ،ﺗﺒﻠﯿ ﻎ و
ﺗ ﺮوﯾﺞ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ .در راﺳ ﺘﺎی اﯾ ﻦ ﻧ ﻮع
ﻧﮕ ﺮش در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﻣ ﺮدی ﺑ ﮫ
ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣ ﯽ دھ ﺪ در ھ ﺮ زﻣ ﺎن و در ھ ﺮ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣ ﯽ ﺧﻮاھ ﺪ زﻧ ﺎن را از آن ﺧ ﻮد
ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﮫ آن ھﺎ ﺗﻌﺮض ﮐﻨ ﺪ .اﯾ ﻦ ﻓﺮھﻨ ﮓ
و ﺳ ﻨﺖ ﻋﻘ ﺐ ﻣﺎﻧ ﺪه و ﭘﻮﺳ ﯿﺪه و زن ﺳ ﺘﯿﺰ
اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺳ ﺎﻻﻧﮫ زﯾ ﺮ ﺑﻨ ﺎی ﻧ ﺎﻗﺺ ﺳ ﺎزی
ﺟﻨﺴ ﯽ دو ﻣﯿﻠﯿ ﻮن دﺧﺘﺮﺑﭽ ﮫ در ﮐﺸ ﻮرھﺎی
آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ و آﺳ ﯿﺎﺋﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد (۶) .ﻓﺮھﻨ ﮓ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻨﻔﺮ از زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﺳ ﺎﻟﮫ
ﻧﺰدﯾ ﮏ ﺑ ﮫ ﭼﮭ ﺎر ﻣﯿﻠﯿ ﻮن زن در ﺟﮭ ﺎن ﺑ ﮫ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ اﺟﺒﺎری و دﯾﮕﺮ اﺷ ﮑﺎل
اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺗﺠﺎرت ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ ،ﺗ ﺎ ﻣﯿﻠﯿ ﻮن ھ ﺎ
ﻣﺮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﺎﻻﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻣﺼ ﺮف دارد ،اﺳ ﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨ ﺪ .و اﯾ ﻦ ﮔﻮﻧ ﮫ
دوﻣ ﯿﻦ "ﺻ ﻨﻌﺖ" ﺳ ﻮد آور را ﺑ ﺮای ﻧﻈ ﺎم
اﻧﮕﻠ ﯽ اﺷ ﺎن ﺳ ﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ .رﺷ ﺪ
ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ" ،ﺻﻨﻌﺖ" ﺳﮑﺲ در ﺗﻮرﯾﺴ ﻢ
و اﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺑ ﺪن زن ﺑﺨ ﺶ ﻗﺎﺑ ﻞ ﺗ ﻮﺟﮭﯽ از
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸ ﻮرھﺎی ﭘﯿﺸ ﺮﻓﺘﮫ را ﺗﺸ ﮑﯿﻞ ﻣ ﯽ
دھ ﺪ .ﻗﺎﭼ ﺎق زﻧ ﺎن و دﺧﺘ ﺮان ﺧﺮدﺳ ﺎل در
ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺳﯽ و دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ (٧) .در اﯾ ﺪﺋﻮﻟﻮژی و
ﻓﺮھﻨ ﮓ ﺳﯿﺴ ﺘﻢ ﺣ ﺎﮐﻢ ھﻤ ﻮاره زﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ
ﻗﺮﺑ ﺎﻧﯽ اﯾ ﻦ ﻧﻈ ﺎم ﺑ ﺮده ﮔ ﯽ ھﺴ ﺘﻨﺪ ،ﻣ ﻮرد
ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﻣ ﯽ ﮔﯿﺮﻧ ﺪ .اﯾ ﻦ ﻧﮕ ﺮش در
اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻗﺒ ﻮل
ﺷ ﺪه ﺗﺒﻠﯿ ﻎ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد .ﮐ ﺎﻓﯽ اﺳ ﺖ در اﯾ ﻦ
ﻣ ﻮرد ﺑ ﮫ ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ھ ﺎﺋﯽ از دادﮔﺎھﮭ ﺎی
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑ ﮫ اﺻ ﻄﻼح ﭘﯿﺸ ﺮﻓﺘﮫ در ﻣ ﻮرد
زﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد ﻏﺮﯾﺒﮫ ای ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز
ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﮫ و ﺑ ﮫ ﺧ ﻮد ﺟﺮﺋ ﺖ داده و
ﺗﺠﺎوز را ﮔﺰارش داده اﺳﺖ ،ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﻢ.
دادﺳﺘﺎن ﺑﺠﺎی ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﻣﺘﺠﺎوز ،زﻧﯽ
ﮐ ﮫ ﻣ ﻮرد ﺗﺠ ﺎوز ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﮫ اﺳ ﺖ را

ﻣﺤﺎﮐﻤ ﮫ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ و از او ﺑ ﺎز ﺧﻮاﺳ ﺖ ﻣ ﯽ
ﮐﻨ ﺪ و ﺑ ﮫ او ﻣ ﯽ ﮔﻮﯾ ﺪ" :اﯾ ﻦ ﺗﺠ ﺎوز ﺑ ﮫ
درﺟ ﺎﺗﯽ ﺗﻘﺼ ﯿﺮ ﺗ ﻮ اﺳ ﺖ ،اﮔ ﺮ ﻣﺸ ﺮوب
ﻧﻤﯽ ﺧﻮردی ،اﮔﺮ ﺗﻨﮭﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن راه ﻧﻤ ﯽ
رﻓﺘﯽ ،اﮔﺮ ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﮫ ﮐﻮﺗﺎه ﯾ ﺎ ﺷ ﻠﻮار ﻣ ﯽ
ﭘﻮﺷ ﯿﺪی ،اﯾ ﻦ اﺗﻔ ﺎق ﻧﻤ ﯽ اﻓﺘ ﺎد(٨) ".....
ﻣﻄﺒﻮﻋ ﺎت اﺷ ﺎن اﯾ ﻦ ﺗﻔﮑ ﺮ را در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ زﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺤﺮک
اﺻﻠﯽ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔ ﺮ در رﻓﺘ ﺎر و
طﺮز ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺧ ﻮد دﻗ ﺖ ﮐﻨﻨ ﺪ ،ﮐﻤﺘ ﺮ
ﻣ ﻮرد ﺗﺠ ﺎوز ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ ﮔﯿﺮﻧ ﺪ .روزﻧﺎﻣ ﮫ
ﺗﻠﮕ ﺮاف در ﻣ ﻮرد ﺗﺠ ﺎوز ﻣ ﯽ ﻧﻮﯾﺴ ﺪ
"زﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﻣﺸ ﺮوب ﻣ ﯽ ﺧﻮرﻧ ﺪ؛ داﻣ ﻦ
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ و ﺑﯿﺮون ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﺑﯿﺸ ﺘﺮ
ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺎوز ھﺴ ﺘﻨﺪ (٩) ".ﺑ ﮫ ﺧ ﺎطﺮ
ھﻤﯿﻦ ﻧﮕ ﺮش اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﮐﺜ ﺮ زﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ در
اﺟﺘﻤ ﺎع ﻣ ﻮرد ﺗﺠ ﺎوز ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ ﮔﯿﺮﻧ ﺪ ﺑ ﮫ
ھﯿﭻ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ .ﭼ ﺮا
ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ واﻗﻌ ﯽ ﻧﻤ ﯽ ﺷ ﻮد،
ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﭘﻠﯿﺲ و ...ﺑﺎ
ﺳﻮال و ﭘﯿﭻ ﮐﺮدن اﺷﺎن ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑ ﺎر دﯾﮕ ﺮ
از زاوﯾ ﮫ رواﻧ ﯽ ﻣ ﻮرد ﺗﺠ ﺎوز ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ
ﮔﯿﺮﻧ ﺪ و ﺗﻌ ﺪادی از آﻧ ﺎن ﺑ ﮫ ﺧ ﺎطﺮ ﻓﺸ ﺎر
ﺑ ﯿﺶ از ﺣ ﺪ اﯾ ﻦ دادﮔ ﺎه ھ ﺎ دﺳ ﺖ ﺑ ﮫ ﺧ ﻮد
ﮐﺸﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .روزﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻟﻨﺪن در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﮔﺰارش ﻣﯽ دھﺪ ﮐ ﮫ" :زﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﻣ ﻮرد
آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﭘﺲ از ﻣﻮاﺧﺬه
ھﺎی ﺳﺨﺖ دادﮔﺎه از وی ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد".
) (١٠اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐ ﮫ ﭼﮕﻮﻧ ﮫ
ﺳﯿﺴ ﺘﻢ ﺣ ﺎﮐﻢ از زاوﯾ ﮫ اﯾ ﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﻨﻔ ﺮ از زﻧ ﺎن را در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﻋﻤ ﻖ
و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دھﺪ.

ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﺷ ﺪن ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺧﺸ ﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن
ﯾﮑ ﯽ از "دﺳ ﺘﺎورد"ھ ﺎی ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﺷ ﺪن
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ،ﺗﺠﺎرت زﻧ ﺎن در اﺑﻌ ﺎدی ھﻮﻟﻨ ﺎک
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻓﺸ ﺎر ﺑﺎﻧ ﮏ ﺟﮭ ﺎﻧﯽ و
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮرﯾﺴﻢ
و ﺟﺎذﺑﮫ ھﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ،ﭘﺎﯾﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸ ﻮرھﺎ ﻗ ﺮار داده ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .اﯾ ﻦ ﺟﺎذﺑ ﮫ
ھ ﺎی ﺗﻮرﯾﺴ ﺘﯽ ﯾﻌﻨ ﯽ ﺑ ﺮده ﮔ ﯽ زﻧ ﺎن در
"ﺻﻨﻌﺖ" ﺳﮑﺲ .اﻗﺘﺼ ﺎد اﯾ ﻦ ﮐﺸ ﻮرھﺎ از
ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ،ﮐﻠﻮب ھﺎی ﺷﺒﺎﻧﮫ،
ﮐﺎﺑﺎره ھﺎ و ھﺘﻞ ھ ﺎ ھﻤ ﮫ و ھﻤ ﮫ ﺣ ﻮل اﯾ ﻦ
ﺟﺎذﺑ ﮫ ھ ﺎی ﺗﻮرﯾﺴ ﺘﯽ ﯾﻌﻨ ﯽ اراﺋ ﮫ زﻧ ﺎن
ﺟﻮان ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ .ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ در ﺻﺪ از

ﺻﻔﺣﮫ ٧
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﭼﻮن ﺗﺎﯾﻠﻨ ﺪ و ﻣ ﺎﻟﺰی و
 ....ﺑﺮ ﺣﻮل ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳ ﺖ.
ﺟﻨﺒﮫ دﯾﮕﺮی از اﯾ ﻦ اﻗﺘﺼ ﺎد ﺻ ﺎدر ﮐ ﺮدن
دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎل و زﻧﺎن ﺟﻮان اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾ ﺎ
رﺑﻮده ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑ ﺎ زور و ﻓﺮﯾ ﺐ و ﻧﯿﺮﻧ ﮓ
ﺑ ﮫ ﺗ ﻦ ﻓﺮوﺷ ﯽ در ﮐﺸ ﻮرھﺎی آﻣﺮﯾﮑ ﺎ و
اروﭘ ﺎ و اﺳ ﺮاﺋﯿﻞ و اﺳ ﺘﺮاﻟﯿﺎ و  .....وادار
ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ ﺗ ﺎ ﻣﯿﻠﯿ ﺎرد ھ ﺎ دﻻر را ﻧﺼ ﯿﺐ
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻨﺒ ﮫ ﻣﮭ ﻢ دﯾﮕ ﺮی از ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﺷ ﺪن
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐ ﮫ ﺑﺘﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﺎ وارد ﮐ ﺮدن
ھ ﺮ ﭼ ﮫ ﺑﯿﺸ ﺘﺮ زﻧ ﺎن ﺧﺼﻮﺻ ﺎ در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳ ﻮم ﺑ ﮫ ﻋﺮﺻ ﮫ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﺑ ﺎ
ﺣﻘ ﻮﻗﯽ ﺑﺴ ﯿﺎر ﻧ ﺎزل و ﺑﯿﮕ ﺎری ﺑ ﮫ اﻧﺒﺎﺷ ﺖ
ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ در ﺳ ﻄﺢ ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﺗﺤ ﺮک ﺑﺨﺸ ﺪ.
زﻧ ﺎن در ﺗﻘﺴ ﯿﻢ ﮐ ﺎر ﺟﻨﺴ ﯿﺘﯽ ،ﺑ ﮫ ﻧﯿ ﺮوی
ﻣﺮﮐ ﺰی اﻧﺒﺎﺷ ﺖ ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ در ﺳ ﻄﺢ ﺟﮭ ﺎن
درآﻣﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ادﻏ ﺎم اﺷ ﺎن ﺑﻄ ﻮر آﮔﺎھﺎﻧ ﮫ
ای وﺳ ﯿﻌﺎ ﺑﺼ ﻮرت ﭘﻨﮭ ﺎن ﺻ ﻮرت ﻣ ﯽ
ﮔﯿ ﺮد و ﮐ ﺎر زﻧ ﺎن ﺑﻌﻨ ﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ﺑ ﺮای
ﮐﻤ ﮏ ﺑ ﮫ ﻣ ﺮدان "ﻧ ﺎن آور" ﻣﻌﺮﻓ ﯽ ﻣ ﯽ
ﺷﻮد.
اﯾ ﻦ دﺳ ﺘﺎن ﮐﻮﭼ ﮏ دﺧﺘ ﺮان ﺧﺮدﺳ ﺎل
ھﻔﺖ و ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮫ در ﺟﮭﺎن ﺳﻮم اﺳﺖ ﮐ ﮫ
ﺑﺴ ﯿﺎری از ﻣﺤﺼ ﻮﻻت ﮐﺸ ﺎورزی را ﻣ ﯽ
ﭼﯿﻨﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣ ﺰدی درﯾﺎﻓ ﺖ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ و ﺑﯿﮕ ﺎری آﻧ ﺎن را در ﭼ ﺎرﭼﻮب
ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ارزﯾ ﺎﺑﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ .اﯾ ﻦ ﺳ ﻄﺢ
از ﻣ ﺎﻓﻮق اﺳ ﺘﺜﻤﺎر آﺷ ﮑﺎرا ﺧﺸ ﻮﻧﺘﯽ اﺳ ﺖ
ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎل در ﻋﺮﺻ ﮫ
اﻗﺘﺼ ﺎدی وارد ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و اﻧﺒﺎﺷ ﺖ ﻋﻈ ﯿﻢ
ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ را ﺑ ﺮای ﺷ ﺮﮐﺖ ھ ﺎی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺖ ھ ﺎ
زﻧ ﺎن را در ﮐﺸ ﻮرھﺎی ﺟﮭ ﺎن ﺳ ﻮم در
ﺗﻮﻟﯿ ﺪات ﮐﺸ ﺎورزی ﺑ ﮫ ﺧ ﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘ ﮫ و از
ﮐ ﺎر طﺎﻗ ﺖ ﻓﺮﺳ ﺎی آﻧ ﺎن ﻣ ﺎﻓﻮق ﺳ ﻮد
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑ ﮫ
ﻋﻨ ﻮان زﻧ ﺎن ﮐ ﺎرﮔﺮ "آزاد ﻣ ﺰدی" ﺑ ﮫ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﻤﯿﺸ ﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑ ﮫ از آﻧ ﺎن ﺑ ﮫ
ﻋﻨ ﻮان زﻧ ﺎن "ﺧﺎﻧ ﮫ دار" ﯾ ﺎد ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ.
) (١١ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﻨﮭ ﺎن ﮐ ﺮدن اﯾ ﻦ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ،
آﻧﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻧﯿ ﺮوی ﮐ ﺎر اﯾ ﻦ
ﺧﯿﻞ ﻋﻈ ﯿﻢ زﻧ ﺎن را ﺑ ﮫ ارزان ﺗ ﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤ ﺖ
در اﺧﺘﯿ ﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧ ﺪ .ﻣﯿﻠﯿ ﻮن ھ ﺎ زن ﻣﺤ ﺮوم
در ﮐﺸ ﻮرھﺎی ﺟﮭ ﺎن ﺳ ﻮم ﻧ ﮫ ﺗﻨﮭ ﺎ ﭼ ﺮخ
ﮐﺎرﺧﺎﻧ ﮫ ھ ﺎی ﺑ ﺰرگ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﯿﺘﯽ را ﺑ ﮫ
ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺻﻨﻌﺖ

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩
ﮐﺸ ﺎورزی ﻧﯿ ﺰ اﯾ ﻦ ﻧﯿ ﺮوی زﻧ ﺎن
اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻋﻤ ﺪﺗﺎ اﻧﺒ ﻮه ﺻ ﺎدرات
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﮫ ﮐﺸ ﻮرھﺎی ﭘﯿﺸ ﺮﻓﺘﮫ
را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﺳ ﻮﭘﺮ
ﻣﺎرﮐ ﺖ ھ ﺎی ﮐﺸ ﻮرھﺎی ﭘﯿﺸ ﺮﻓﺘﮫ
ﮐﮫ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻧﮕﺎرﻧ ﮓ
ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﻣ ﺎ ﻓ ﻮق
اﺳﺘﺜﻤﺎر در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭ ﺎن ﺳ ﻮم
ﺧﺼﻮﺻﺎ زﻧﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺒﺎﺷ ﺖ ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑ ﺮای ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ
داران ﮐﺸ ﻮرھﺎی ﭘﯿﺸ ﺮﻓﺘﮫ در
ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻦ ﺗﺮﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑ ﺮ زﻧ ﺎن و
ﻣ ﺮدم اﯾ ﻦ ﮐﺸ ﻮر ھ ﺎ ﺣﺎﺻ ﻞ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد.
ﺳ ﺎﻋﺎت ﮐ ﺎر ﺑ ﮫ ﻗ ﺪری ط ﻮﻻﻧﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان از ﺷﺪت ﻓﺸ ﺎر ﮐ ﺎر و
ﮐﻤ ﯽ اﺳ ﺘﺮاﺣﺖ و ﺣﻘ ﻮق ﻧ ﺎﭼﯿﺰ دﺳ ﺖ ﺑ ﮫ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﭼﯿﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧ ﮫ ﻓ ﺎﮐﺲ ﮐ ﺎن ﮐ ﮫ ﺗﻮﻟﯿ ﺪات اﭘ ﻞ ھ ﻢ
ﺗﻮﺳﻂ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺗﻌﮭﺪ ﻧﺎﻣ ﮫ ای
ﮐﮫ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐ ﺎرﮔﺮان ﻗ ﺮار
ﻣ ﯽ دھ ﺪ اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﻗ ﺪام ﺑ ﮫ ﺧﻮدﮐﺸ ﯽ
ﻧﮑﻨﻨ ﺪ و اﮔ ﺮ دﺳ ﺖ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ ﮐ ﺎر زدﻧ ﺪ،
ﺧ ﺎﻧﻮاده آﻧ ﺎن ﺣ ﻖ ﺷ ﮑﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﺧﺎﻧ ﮫ را
ﻧﺪارﻧﺪ (١٢) .اﯾﻦ ﮐ ﺎرﮔﺮان از ھ ﯿﭻ اﻣﻨﯿ ﺖ
ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨ ﺪ اﻣ ﺮوز ﺷ ﺮﮐﺖ اﭘ ﻞ را در ﭼ ﯿﻦ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮدا ﺑﺨﺎطﺮ ارزان ﺗﺮ ﺑﻮدن
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ ﺑﮫ ﺑﻨﮕﻼدش ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﮭ ﺎر ﻣﯿﻠﯿ ﻮن ﮐ ﺎرﮔﺮ ﺑﻨﮕﻼدﺷ ﯽ در
ﻣﺸﻘﺖ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ ﺑﮫ اﺳﻢ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﺑ ﮫ
ﮐ ﺎر ﻣﺸ ﻐﻮل اﻧ ﺪ ﮐ ﮫ از اﯾ ﻦ ﺗﻌ ﺪاد ھﺸ ﺘﺎد
درﺻ ﺪ آن را زﻧ ﺎن ﺗﺸ ﮑﯿﻞ ﻣ ﯽ دھﻨ ﺪ .اﯾ ﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺶ روز در ھﻔﺘﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر
ط ﻮﻻﻧﯽ ،ﺣﻘ ﻮﻗﯽ ﻣﻌ ﺎدل ﺑ ﺎ ﯾ ﮏ دﻻر در
روز درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺮار اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ اﯾ ﻦ
ﺣﻘﻮق ،ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده اﺷﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ!
) (١٣ﺑﻨﮕﻼدش دوﻣﯿﻦ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺎﺟﯽ
در ﺟﮭﺎن اﺳ ﺖ .ﻓﺮوﺷ ﮕﺎه ھ ﺎی ﭘ ﺮ ﻓ ﺮوش
ﻣﺜ ﻞ ﭘﺮاﯾﻤ ﺎرک در اﻧﮕﻠﺴ ﺘﺎن؛ ﺑﻨ ﮫ ﺗ ﻮن در
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ؛ وال ﻣﺎرت در آﻣﺮﯾﮑﺎ؛ ﮐﺎر ﻓ ﻮر در
ﻓﺮاﻧﺴ ﮫ؛ ﻻب ﺑ ﻮ در ﮐﺎﻧ ﺎدا؛ ﻣ ﻦ ﮔ ﻮ در
اﺳ ﭙﺎﻧﯿﺎ و  ...ﺑ ﺎ ﻣ ﺎﻓﻮق اﺳ ﺘﺜﻤﺎر زﻧ ﺎن در
ﺑ ﻨﮕﻼدش و ﺳ ﺎﯾﺮ ﮐﺸ ﻮرھﺎی ﺟﮭ ﺎن ﺳ ﻮم
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ .در ﺟﻨ ﻮب آﺳ ﯿﺎ،
آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  ٧٠در

ﺻﻔﺣﮫ ٨

ﺑﭽﮫ ای ﮐﮫ ﻧﻤﯽ
داﻧﺪ ﻣﺎدر ﺟﻮاﻧﺶ
زﯾﺮ آوار دﺧﻤﮫ
ھﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﺴﺎﺟﯽ در
ﺑﻨﮕﻼدش ،ﺟﺎﻧﺶ را
از دﺳﺖ داده در
ﺣﺎل ﺷﯿﺮ ﺧﻮردن
اﺳﺖ.
ﺻ ﺪ از ﻧﯿ ﺮوی ﮐ ﺎر ،زﻧ ﺎن ھﺴ ﺘﻨﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دو ﺳﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺟﮭ ﺎن ﺑﻮﺳ ﯿﻠﮫ زﻧ ﺎن اﻧﺠ ﺎم ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ درﺻﺪ از داراﺋ ﯽ ھ ﺎ
را در اﺧﺘﯿﺎر دارﺗﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﺧﺸ ﻮﻧﺖ
وﺣﺸ ﯿﺎﻧﮫ ﺑ ﺮ زﻧ ﺎن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻓﻘ ﺮ در ﺟﮭ ﺎن
زﻧﺎﻧﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖ
زﻧ ﺎن ﺑﺎﯾ ﺪ ﮐ ﺎرﮐﺮد ﻧﻈ ﺎم ﻣﺮدﺳ ﺎﻻر-
ﭘﺪرﺳ ﺎﻻر ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑ ﺎ ﺗ ﺎر و ﭘ ﻮد
درک ﮐﻨﻨﺪ .ھﺮ زﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺧﺸ ﻮﻧﺖ در
ھﺮ ﺷﮑﻠﺶ را دارد ﺑﺎﯾﺪ از ﺧ ﻮد ﺑﭙﺮﺳ ﺪ ﮐ ﮫ
ﭼﺮا اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮاﯾﺶ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟ رﺑ ﻂ آن
ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﭼﯿﺴ ﺖ و ﭼ ﺮا ﻧﻈ ﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺳ ﺘﻢ و
اﺳﺘﺜﻤﺎرش ﺣﻔﻆ ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ؟ ﭼﺮا
ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐ ﮫ ﻧﯿﻤ ﯽ از ﺟﺎﻣﻌ ﮫ را اﺳ ﯿﺮ و
ﺑﺮده ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾ ﺪ ﻧﻘﻄ ﮫ ﭘﺎﯾ ﺎﻧﯽ
داد؟ ﭼﺮا ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ زن درﺟﮭﺎن ﻣ ﻮرد
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗ ﺮار ﮔﯿ ﺮد ﺣﮑ ﻢ ﺑﺎط ﻞ ﺑ ﻮدن اﯾ ﻦ
ﻧﻈﺎم را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ؟ و ﭼﺮا ﻧﮕﺮﺷ ﯽ ﮐ ﮫ
ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿ ﮫ زﻧ ﺎن را ﮐ ﻢ و ﯾ ﺎ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،ذﯾﻨﻔﻊ در ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ؟
ﺳﯿﺴ ﺘﻢ ﺣ ﺎﮐﻢ ﺑ ﺮای اﻧﺒﺎﺷ ﺖ ﻋﻈ ﯿﻢ
ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ ،ﭘﺎﻓﺸ ﺎری در ﺣﻔ ﻆ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر زﻧ ﺎن
در ﺑﯿﮕ ﺎری ﮐ ﺎر ﺧ ﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﻀ ﻤﯿﻦ وﺟ ﻮد
ﻧﯿ ﺮوی ﮐ ﺎر در ھ ﺮ زﻣ ﺎن ،ﺑ ﺮای اﯾ ﻦ ﮐ ﮫ
ﺑﺘﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﺎ اﻣﺘﯿ ﺎز دادن ﺑ ﮫ ﻧﯿﻤ ﯽ از ﺟﺎﻣﻌ ﮫ،
ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ را ﮐﻨﺘ ﺮل ﮐﻨ ﺪ ،ﻓﺮودﺳ ﺘﯽ زﻧ ﺎن
را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺣﯿ ﺎﺗﯽ ﺑﻘ ﺎی
ﺳﯿﺴ ﺘﻢ اش ﭘﺎﺳ ﺪاری ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ .ﻣ ﺮدان در
ﺳﺮاﺳ ﺮ ﺟﮭ ﺎن ﻧﯿ ﺰ از اﻣﺘﯿ ﺎزی ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
اﺳﺘﻔﺎده را ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﮏ زﻧﺎن ﻣ ﯽ
داﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾ ﮫ آن وﺣﺸ ﯿﺎﻧﮫ ﺗ ﺮﯾﻦ ﺧﺸ ﻮﻧﺖ
ھﺎ را ﺑﺮ زﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ :ﯾﺎ ﻓﺮودﺳﺘﯽ ﺧﻮد
را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧ ﺪ و ھ ﺮ روز در رﻧ ﺞ و ﻋ ﺬاب و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ و ﯾ ﺎ ﻣﺒ ﺎرزه آﮔﺎھﺎﻧ ﮫ ای
را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺸ ﮑﻼت ﻣﺴ ﺘﻘﻞ ﺧ ﻮد
را ﺑﻮﺟ ﻮد آورﻧ ﺪ و وﺳ ﯿﻊ ﺗ ﺮﯾﻦ و ﻋﻤﯿ ﻖ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را در ﺟﺎﻣﻌﮫ داﻣﻦ زﻧﻨ ﺪ و از
ﺳﺨﺘﯽ و ﺷ ﮑﻼت راه ﻧﮭﺮاﺳ ﻨﺪ و ﮐ ﻞ ﻧﻈ ﺎم
ﭘﺪر -ﻣ ﺮد ﺳ ﺎﻻر ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﻓﺮھﻨ ﮓ
و ﺳﻨﺖ ﺗﮭ ﻮع آور آن را از طﺮﯾ ﻖ اﻧﻘ ﻼب
ﺳ ﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﻨ ﺪ و ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ای را ﺑﻨﯿ ﺎن ﻧﮭﻨ ﺪ
ﮐﮫ آﻏﺎزی ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺮد
ﺑ ﺮ زن ،اﺳ ﺜﺘﻤﺎر وﺣﺸ ﯿﺎﻧﮫ و ﺑ ﮫ ﺧﺸ ﻮﻧﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،راه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ.

زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ:
 -١ﺑﺨﺸﯽ از آﻣﺎرھﺎی اراﺋﮫ ﺷﺪه از ﻓﺮاﺧﻮان زﻧﺎن
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ" ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﭘﺪرﺳﺎﻻری ﺗﺤﻘﯿﺮ
و ﺑﺮدﮔﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ ،آن را ﭘﺎﯾﺎن دھﯿﺪ!" و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از
ﮐﺘﺎب"ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ" و روزﻧﺎﻣﮫ ﮔﺎردﯾﻦ ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩اﮐﺘﺒﺮ  ٢٠١٢ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢آﻧﺪرﯾﺎ دورﮐﯿﻦ ﮐﺘﺎب "ﻗﻠﺐ ﺷﮑﺴﺘﮫ"
 -٣روزﻧﺎﻣﮫ ﮔﺎردﯾﻦ  ۴ﻣﺎرس  -٢٠١٣زﻧﯽ در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﺴﺮش ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪ
" -۴ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ" ﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ ردﻓﺮن و ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ
آﯾﻮن
 -۵آﻧﺪرﯾﺎ دورﮐﯿﻦ " ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﺋﯽ از ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺟﻨﮓ"
 -۶ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺪاﺷﺖ
 -٧ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ  ١١ﻣﺎرس ٢٠١٣
" -٨زﻧﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻨﺖ" ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻣﺴﯿﻦ
ﺑﺮادﻟﯽ
 -٩روزﻧﺎﻣﮫ ﺗﻠﮕﺮاف  ٩ژاﻧﻮﯾﮫ ٢٠١٠
 -١٠روز ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎﯾﻤﺰ  ٩ﻓﻮرﯾﮫ ٢٠١٣
 -١١ﺑﺮای درک ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﻣﺎرﯾﺎ
ﻣﯿﺰ " ﻣﺮدﺳﺎﻻری و اﻧﺒﺎﺷﺖ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ"
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
 -١٢ﻣﺠﻠﮫ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ  ٢٧ﻣﯽ ٢٠١٠
 -١٣ﮔﺎردﯾﻦ  ٢۶آورﯾﻞ ■٢٠١٣

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :آﻧﺪرﯾﺎ دورﮐﯿﻦ
ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﮫ از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﮫ اﯾﻢ .ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﮫ
اﯾﻢ ﮐﮫ ''ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﮑﻮت'' ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره
وﻗﺎﯾﻊ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،واﻗﻌﯿﺎت ،ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﺮده
اﯾﻢ؛ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص درﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای زﻧﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده وﻟﯽ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﭘﻨﮭﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاراﻧﯽ ﮐﮫ آن را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺪﻣﮫ دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ درﺑﺎره ''ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﮑﻮت'' ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ''ﺳﮑﻮت'' ﻣﻌﻨﺎی ﺻﻮری آن اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و آن ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ ادب
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد .زﻧﺎن در واﻗﻊ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ
ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ دارم درﺑﺎره ﯾﮏ ﺳﮑﻮت ﻋﻤﯿﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﺐ و طﺒﯿﻌﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد .ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص زﻧﺎن ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی را ﺑﮕﻮﯾﺪ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﮫ در آن ﻣﺮدم را از ﺑﯿﺎن ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﮭﻢ درﺑﺎره
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﻦ از آن ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻢ..
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﮑﻮت
ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻧﺎﮔﻔﺘﮫھﺎﯾﻤﺎن اﺳﺖ .ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ آن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن از ھﺮ ﮔﺮوه ﻧﮋادی و طﺒﻘﺎﺗﯽ  -ﺣﺘﯽ
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه آن دﺳﺘﮫ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را دارﻧﺪ -از ﮔﻔﺘﻦ
ﺑﺎز داﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎن ھﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻧﺎﮔﻔﺘﮫھﺎی زﻧﺎن
اﺳﺖ .ﻧﻈﺮات زﻧﺎن درﺑﺎره دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی ) ،ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮات
ﻣﺮدان ﺑﻮده ،ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮات ﻣﺮدان ﺑﻮده و اﯾﻦ ﮐﮫ آﻧﺎن درﺑﺎره
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﭼﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ (.ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،و واﻗﻌﯿﺎت ھﺎی
زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺎن ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﻮأﻋﺪ و اﺻﻮل ﻧﺎﭼﯿﺰی از آزادی ﮐﮫ
ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ دﺳﺘﺎورد ھﻤﯿﻦ ﺳﮑﻮت ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺎ اﺳﺖ :اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﺪون
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ھﻤﮕﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﮫ رﯾﺰی
اﯾﺪهھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ
ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهھﺎی ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺳﮑﻮت ﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﯿﺰی
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﻤﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﺬرد ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﮑﻮت
اﺳﺖ .ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ -ﻣﺮد ﺑﻮدن ،زن ﺑﻮدن -ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺳﮑﻮت اﺟﺒﺎری زﻧﺎن اﺳﺖ؛ و ﺑﺎورھﺎ درﺑﺎره ﺟﺎﻣﻌﮫ ،اﯾﻦ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﮑﻮت اﺳﺖ .ﺟﻮاﻣﻊ طﻮری
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ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﮑﻮت را زﻧﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ
ﮐﮫ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ در روﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻣﺎ آﻏﺎز ﺑﮫ در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻣﺎ آن ﺟﺒﺮ
و ﺗﺤﻤﯿﻼت وارده ﺑﺮ زﻧﺎن را ﺑﮫ زﺑﺎن آورده اﯾﻢ  ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﺟﺎی ﺟﺒﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﺷﺎرهای
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﮫ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ در ازدواج ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدان وﺟﻮد داﺷﺖ .اﯾﻦ
ﮐﮫ ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ زﻧﺎن را ﺑﮫ ھﻢ ﺧﻮاﺑﯽ وادار ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ را
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوزﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﺎ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﮭﻨﮫ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﮫ در آن ،زﻧﺎن ھﺪف و
ﻣﺮدان ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﻣﺪل ،وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ اﺳﺖ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ وﺣﺸﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮫ ﻋﺎﺷﻖ .ﻣﺎ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﮫ اﯾﻢ .ﻣﺎ ﺗﺠﺎوز را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ؛ ﻣﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ؛ ﻣﺎ ﺗﻦ
ﻓﺮوﺷﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ؛ ﻣﺎ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮﻓﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻨﻨﺪه زﻧﺎن،
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان راهھﺎی آﺳﯿﺐ زا ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ،راه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ اﺻﻮل ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر زﻧﺎن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﻣﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪن و ﻓﺮوش زﻧﺎن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻ ،ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻣﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪن و
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ زﻧﺎن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ
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ﻓﺮودﺳﺘﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﯾﻢ :ﻧﮫ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم
اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻠﮑﮫ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮودﺳﺖ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﺪﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن را
ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﺣﺎﻻ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎوزھﺎ ﻧﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﻏﺮﯾﺒﮫھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و
وﺣﺸﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ ،ﻋﺎﺷﻖ ،دوﺳﺖ ،ھﻤﺴﺮ ،ھﻤﺴﺎﯾﮫ،
ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﮫ آﻧﺎن ﮐﮫ از ﻣﺎ دورﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻣﺮدان ﻏﺮﯾﺒﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻣﺎ
راهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮدان ﻏﺮﯾﺒﮫ ﻣﺎ را ﻣﻮرد ھﺪف و ﺷﮑﺎر ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﻨﺪ
را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﻢ .ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣﻮرد اﯾﻦ
ﮐﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻣﻘﺼﺮ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ را رد ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ رد
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ زن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﮫ او ﺧﻮدش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﮫ
و دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد .اﯾﻦ ھﺎ ﭘﺎﯾﮫھﺎی دﮔﻢ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﺮدود ﺷﻤﺮدﯾﻢ .در رد ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺎ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮﺗﺮی
ﻣﺮدان را رد ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﺮاﺣﺘﯽ و ﺑﺪون ﺷﺮم زﻧﺎن را
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ از اﻧﺴﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﮐﮫ او ﺧﻮد ﻣﯿﺨﻮاھﺪ
ﺻﺪﻣﮫ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻣﺠﺮوح ﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﯾﻢ ،ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل ،درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺠﺎوز
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ،ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
ﺷﺎھﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﺠﺎوز را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺠﺎوز را ﻣﺘﮭﻢ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺷﺎھﺪ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ
اﻣﺮوزه ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﻣﺮگ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ
ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺠﺎوز ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺳﺎﺑﻘﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
ﺑﻮد ﮐﮫ اﮔﺮ زن ﺑﺪون ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﮫ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺟﺮاﺣﺖ وی ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﺜﻞ
ﮐﺒﻮدی ﺑﺪن ،ﺑﻨﻔﺶ و ﺳﯿﺎه ﺷﺪن اش ،ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن ﺑﺎ ﻟﻮﻟﮫ آھﻨﯽ ﯾﺎ
ھﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ،ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ او ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻣﺎ طﺮﯾﻘﮫ ﭘﯽ ﺑﺮدن و ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺪارک ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز را
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ،دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ھﻮس ﯾﺎ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ھﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦھﺎ را ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻮرد
ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﯾﻢ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻼش ﮐﺮده
اﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﻨﺎھﯽ ،ﺳﺮﭘﻨﺎھﯽ و ﯾﮏ راه ﻓﺮاری ﺑﺮای ﺷﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ھﯿﭻ
ﮐﺪام از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﻤﮏ ﺣﺎل زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻦ ﻓﺮوش اﻧﺪ ،ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ
ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را از ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﯾﻢ .ﻣﺎ
اﯾﻨﮑﺎر را ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻣﺎ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﺗﺴﻠﻂ و ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺮداﻧﮫ اﺳﺖ را از
طﺮﯾﻖ ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﮐﺮدن آن ،از طﺮﯾﻖ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
واﻗﻌﯿﺖ ،ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه اﯾﻢ .ﻣﺎ ﮔﻔﺘﮫ اﯾﻢ ﻧﮫ .ﻧﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز و زﻧﺎن ﺿﺮب
و ﺷﺘﻢ دﯾﺪه ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده اﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﺎ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺪارک اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده اﯾﻢ .ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارم ﮐﮫ اﮔﺮ
ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﻌﻨﺎی آن ﮐﮫ ﻧﺼﻒ ﺟﻤﻌﯿﺖ اش ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز و ﺿﺮب
و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺜﻞ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای زﻧﺎن در
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،آن ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی دوﻟﺘﯽ را ﺑﮫ ﺳﺮﭘﻨﺎه
ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ را ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ
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و ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ'' ،ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻟﮏ آنھﺎ ھﺴﺘﯿﺪ .در آﻧﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ھﺮ ﮐﺎری
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮑﻨﯿﺪ'' .ﻣﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ
ﮐﺮﯾﺪم.
دﯾﮕﺮ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد؟ ﻓﮑﺮ ﮐﻤﮏ در ﺑﺎره
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ؛ ﻓﮑﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﺗﺠﺎوز ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺠﺎوز ﭘﺎﯾﺎن دھﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﮫ
زﻧﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم را ﭘﺎﯾﺎن دھﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ را ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪھﯿﻢ .ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ و ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ را ﭘﺎﯾﺎن دھﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ رد ﮐﻨﯿﻢ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﮐﮫ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﭘﺪﯾﺪهھﺎی طﺒﯿﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و
اﯾﻨﮭﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﺮای ا ﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدان روز ﺑﺪی را ﺳﭙﺮی
ﮐﺮده اﻧﺪ.
در ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺮدان ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ ،زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ )ﺧﺘﻨﮫ ﺷﺪن(
ﻧﺎﻗﺺ ﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺮ و ﮐﻠﮫ ﺑﺰﻧﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ
اﺟﺒﺎرﯾﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ دﺧﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﺪاوﻣﺎ ﺳﻘﻂ
ﻣﯿﺸﻮد .در ﭼﯿﻦ ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ اﺟﺒﺎری ،ﯾﮏ رﮐﻦ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .در ھﻨﺪ،
ﺑﺎزار آزاد اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮدهھﺎی زن را وادار ﺑﮫ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦھﺎی دﺧﺘﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮ ﺑﺎز زدن از آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﻦ ﻧﻮزاد دﺧﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ در ﺑﺎره ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ
ﭼﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ زن ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯿﺪھﺪ ،ﭼﮫ ﻣﻌﻨﯽ درﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺷﺎن
دارد .در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ )ﻣﮭﻢ ﺑﺮای
ﻣﺎ( در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه زﻧﺎن در ﭼﯿﻦ و ھﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ
ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﮐﺸﻮری ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ روﺷﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮﺗﺮی
ﻣﺮدان در آن ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دھﯿﻢ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از ﻗﺎﺗﻼن زﻧﺠﯿﺮهای روﺑﺮو
ھﺴﺘﯿﻢ .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺧﺮده ﻓﺮھﻨﮓ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﮭﺎ
ﺗﻨﮭﺎ ﺟﺰ ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﻔﺮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ،ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ
ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎراﻧﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ روز ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ
 ۴٠٠ﻗﺎﺗﻞ زﻧﺠﯿﺮهای در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻤﺮﮐﺰﻣﺎن را ﺑﺮ روی ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾﻢ
ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ از ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﺮا اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﺑﺮای آن زن اﻓﺘﺎد؟ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ زن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا آن ﻣﺮد اﯾﻦ زن را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد؟ ﭼﺮا آن ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ را ﺻﺪﻣﮫ ﯾﺎ ﺿﺮﺑﮫ ﺑﺰﻧﺪ؟ :ﻣﺸﮑﻞ
آن ﻣﺮد ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺳﻮال اﺳﺖ .اوﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻞ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ زﻧﺎن در ﺣﺎل ﻓﺮار ﯾﺎ ﻗﺎﯾﻢ
ﺷﺪن و رﻧﺞ ﺑﺮدن از آن ھﺴﺘﯿﻢ.
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﺳﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ و ﺳﺘﻢ ﮔﺮان را
ﻧﺎم ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻌﯿﺪ زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻦ
و ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻨﮓ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ را دارﻧﺪ ،رد ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺒﻌﯿﺪ
زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﺎرھﺎ ﺻﺪﻣﮫ دﯾﺪه اﻧﺪ ،رد ﮐﻨﯿﻢ :ﺑﺎرھﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺑﺎرھﺎ ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن ،دﯾﺪه ﻧﺸﺪن ،ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻧﺒﻮدن،
ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ .ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺪون ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺻﺪﻣﮫ دﯾﺪهاﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦھﺎ را دارﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺟﻨﺒﺶ
زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن در آن ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ زﻧﺎن ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده ای را ﮐﮫ ﻓﺮار ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه
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ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﺮا :ﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﺮا ﻓﺮار
ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ آن زﻧﺎن ھﻢ ﭼﻨﺎن
اﺳﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺻﻔﺣﮫ ١١

ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ را ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺤﺚ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﺗﻦ ﻓﺮوش در ﻏﺮب ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن زﻧﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﮫ از ﺧﺎﻧﮫ ﻓﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه اﺳﺖ،
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮای ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻓﻘﯿﺮ ،ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن و طﺮد ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻘﺮ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ :ﻧﮫ در ﻗﺎﻟﺐ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و اﺑﺮازھﻤﺪردی ﺑﻠﮑﮫ در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ آن،
در ﯾﮏ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﺴﺘﺎدن و ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدن
ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﻧﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺘﯽ از ﺑﯽ ﭼﯿﺰی
زﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯽ ﭼﯿﺰی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ :ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ،ﺑﯽ
ﺳﺮﭘﻨﺎه ،اﻏﻠﺐ ﺑﺪون ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی ﻧﺎﭼﯿﺰ
ﺷﻤﺮدن ﺻﺪﻣﺎت و ﺗﻮھﯿﻦھﺎی وارده ﺑﮫ زﻧﺎن را ﮐﮫ در ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ام و از آن
زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﮭﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪن ﺑﺮای ﯾﮏ اﯾﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﮭﺪ
و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪن ﺑﺨﺎطﺮ ﻧﮋاد ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ات ،ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﯿﻦ داﺷﺘﻦ
درﺟﮫای از ﺷﺎن و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ھﯿﭻ ﺷﺎﻧﯽ.
ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﻢ اﮔﺮ ﮐﮫ
ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ زﻧﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ آن ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ .ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﯾﮏ
ﺗﺠﺎوز ﻣﺪاوم اﺳﺖ :ﺗﺠﺎوزﮔﺮان ﻋﻮض ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ زن ﻣﻮرد
ﺗﺠﺎوز ﮔﺮﻓﺘﮫ ھﻤﺎن اﺳﺖ .ﭘﻮل دﺳﺖ ﻣﺮدان را ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﻮرھﺎ ،زﻧﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮده ﮔﺎن ﺳﮑﺲ ﺑﮫ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ در
دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺎن .در ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻦ
ﻓﺮوﺷﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺠﺎوزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺷﺪه ،ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص زﻧﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم ،ﻓﻘﺮ و ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ ،ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزارآزاد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﺎن ﻣﺸﺘﺮی ھﺴﺖ آن را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﺎن در ﻣﻘﯿﺎس ﻻزم )ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪه(
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ھﺴﺖ .ﻣﺎ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ را
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺠﺎوز در زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺑﮫ طﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
آﻣﯿﺰی ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ ،ﺗﺎ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
در ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ،در
واﻗﻊ دو ﺳﺮ ﯾﮏ رﺷﺘﮫ ﺗﻀﺎد را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .آﯾﺎ ﻣﺮدان ﻣﺎﻟﮏ
زﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ؟ اﮔﺮ ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺎن را در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﮫ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮫ ،اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ آﻧﺎن ﻣﺎﻟﮏ ھﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻣﺮدان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﺴﺮان ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار دھﻨﺪ )و ﺣﺘﯽ
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ آن را ﺟﺮم ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ(
ﺑﻠﮫ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮدان ﻣﺎﻟﮏ زﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺨﻨﺎن اﻣﺎن ،در ﻋﻤﻞ ،در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻧﮫ ،ﻣﺮدان ﻣﺎﻟﮏ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﺎ ﺑﮫ

ﯾﮏ اﻧﻀﺒﺎط ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﻮﺟﮫ ﺟﺪی ﺑﮫ آزار
ﺟﻨﺴﯽ و اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎن آورده اﺳﺖ ،ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﮭﻤﯿﻢ ﮐﮫ
آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻣﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺳﺮدرﮔﻢ ھﺴﺘﯿﻢ؟ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺸﻮﯾﻢ ﮐﮫ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺎ
را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﮑﮫ ﻣﺒﺪل ﮐﺮده و ﻣﺎ آن ﺗﮑﮫھﺎ را در درون ﺧﻮد
ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :ﺳﻨﮕﮭﺎ در درون ﻣﺎن ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﺪه ،ھﺮج و ﻣﺮج،
ﺗﺮس و ﻋﺪم اطﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮد و ﺑﯽﺣﺲ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ در
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻗﮭﺮﻣﺎن ھﺴﺘﯿﻢ؛ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺮﺳﻮ.
ﯾﮏ ﻗﺎﭼﺎق ﺟﮭﺎﻧﯽ زﻧﺎن وﺟﻮد دارد؛ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن در ﺗﺠﺎرت
ﺑﺮده ﮔﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎ آزاد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺤﺮان
ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮﻓﯽ وﺟﻮد دارد .در آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﮫ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه از وﺣﺸﯿﮕﺮی ﺟﻨﺴﯽ ،اﺳﺘﺜﻤﺎر در زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﮫ زن ﺗﺠﺎوز ﮐﻦ ،او را ﮐﺘﮏ ﺑﺰن ،ﺑﮫ او ﺻﺪﻣﮫ ﺑﺰن ،او
ﺧﻮﺷﺶ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺎن را در راس
ﻗﺮار دھﯿﻢ .ﻣﺴﻠﻤﺎ آزادی زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮭﻢ ﺗﺮ از آزادی دﻻﻻن
ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﮐﺎری را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺪن زﻧﺎن
اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق داده ﺷﺪه را رد ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮدﻣﺎن
ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﮫ زﻧﺎ ن ﺑﮫ ﭼﮫ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ
رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮن ھﺠﺪه ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮالھﺎ ﺟﻮاب داده اﻧﺪ و ﻧﭙﻨﺪارﯾﺪ ﮐﮫ
وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺸﻮر ﺷﻤﺎ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻮال ھﻨﻮز ﺟﻮاب داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ؟ آزادی ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﮫ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ
ﻣﺎ ﺿﺮورﯾﺴﺖ؟ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ آزادی و
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا زﻧﺎن در ﮔﻮﺷﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺸﺎن ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﭼﮫ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟ ﭼﮫ
ھﺰﯾﻨﮫھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ در ﺑﺮ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﭼﺮا ﻣﺎ از ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ
ھﺰﯾﻨﮫھﺎ ﻣﯽھﺮاﺳﯿﻢ؟ ﭼﺮا زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺳﺖ آورد ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﺟﻨﺒﺶ
زﻧﺎن داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﯽھﺮاﺳﻨﺪ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺷﻮرش ﯾﺎ ﺣﺘﯽ

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩
ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ھﺰﯾﻨﮫ دادن آن ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﯿﺰی را ﮐﮫ
ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺑﮭﺸﺎن رﺳﯿﺪه ،ﺗﻤﺎم ﺷﻮد؟ ﭼﺮا ﻣﺎ ھﻢ ﭼﻨﺎن در ﺣﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ
ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻣﺮدان ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﻄﻮر دﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ
و ﻧﯿﺎزھﺎی اﻣﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬارﯾﻢ؟ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ
ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن در ھﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺷﻤﺎ ﻧﮫ آزاد ھﺴﺘﯿﺪ و ﻧﮫ اﻣﻦ .ﺷﻤﺎ ھﻢ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره دارﯾﺪ؛ ﯾﮏ روزی
ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﯿﺮﺳﺪ .ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﮐﮫ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ را ﺑﮫ
ﺧﺎطﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ،ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ را ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ دﯾﺪه را ،ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه
را ،ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪه را ،ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه را ،آن را ﮐﮫ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﺑﮫ
ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه ،آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه را؛ و ﺑﺎز از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﮑﺲ اﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ،
آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ و ﯾﺎ ھﻤﮫ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺮاﯾﺶ اﺷﺎن
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و از اﯾﻦ ھﺎ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ھﻢ آن ﻋﮑﺲھﺎ در
ﮐﺸﻮرھﺎی آزادﻣﺎن ﺑﮫ ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ
ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ در ﺑﺎره آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و دﺳﺖ ﮔﺮﻣﯽ
ﺿﺮﺑﮫ ﺧﻮرده اﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺻﺪای دﯾﮕﺮان ﺑﻮدن )ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﺑﮫ ﮔﻮش رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺪای دﯾﮕﺮان(؛ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﺑﮫ
ﺧﺎطﺮ ﺳﻮد ﻣﺎﻟﯽ دﻻﻻن و ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺻﺪﻣﮫ دﯾﺪه اﻧﺪ .ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ

ﺻﻔﺣﮫ ١٢
ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﮐﮫ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران و ھﻤﯿﻦ طﻮر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ
ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ،ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻣﺸﺐ ﺑﻠﮑﮫ ﻓﺮدا و روزھﺎی ﺑﻌﺪ .ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﮐﮫ ﯾﮏ راھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را )ھﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران و ھﻢ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن( را در ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﺪ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،در
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﮑﺮﺗﺎن ،اﻋﻤﺎل اﺗﺎن ،دﻏﺪﻏﮫ ھﺎی ﺗﺎن و در اﯾﻦ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ اﺗﺎق ،ﺷﺎﻣﻞ
ھﻤﺎن دﺳﺘﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ درﺑﺎره ﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ام .ﻣﻦ
اﯾﻦ را ﻣﯽ داﻧﻢ .ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﮫ اطﺮاﻓﺘﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺪاﻧﻨﺪ.
از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ھﺮ ﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎن آﻣﺪه،
ﭼﮕﻮﻧﮫ ،ﮐﺠﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ،ﭼﮫ وﻗﺖ و اﮔﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ،ﭼﺮا ،ﺗﺎ
ﺷﺮوع ﺑﮫ ﭘﺎرﮔﯽ ﺗﺴﻠﻂ و ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺮدان ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺮا ﺑﺪرﯾﺪ ،وﯾﺮان
ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺎﯾﮫھﺎﯾﺶ را ﺑﻠﺮزاﻧﯿﺪ ،آﺷﻔﺘﮫ اش ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ از راه ﺧﻮدش وارد
ﺷﻮﯾﺪ ،ﺗﺎ دﻣﺎر از روزﮔﺎرش در ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﻢ ﮐﮫ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻄﯿﻊ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺳﻠﻄﮫ ﻣﺮد ﺑﺮ زن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ،
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﻗﺒﻮل آن ﻧﺸﻮﯾﺪ ،از آن ﻣﻨﺰﺟﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ھﺮ ﮐﺎری را ﮐﮫ
ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ھﺰﯾﻨﮫھﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ■ .

از ﺷﺎﻋﺮى ﻓﻨﻼﻧﺪى ﺑﮫ ﻧﺎم اﻟﯿﻨﺎ

"زن"

ﺗﺮﺟﻤﮫ :ﻋﺎطﻔﮫ ﮐﺸﻤﯿﺮی

دردھﺎ و ﻣﺸﻜﻼﺗﺖ را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﮫ دوش ﻣﻰ ﻛﺸﻰ
و ﻣﻰ ﺧﻮاھﻰ ﻣﺮﺣﻢ دردھﺎى دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﻰ
دﯾﮕﺮاﻧﻰ از ﺟﻨﺲ ﺗﻮ
از ﺟﻨﺲ او
و ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ ﻛﮫ ﻣﺎ را در ﺑﺮ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ!
ﻣﻰ داﻧﻢ ﻛﮫ زن زﯾﺴﺘﻦ؛ ﺳﺨﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ؛
اﮔﺮ ﻛﮫ ﻧﺨﻮاھﻰ ﺑﮫ ﺑﻨﺪھﺎﯾﺖ ﻋﺎدت ﻛﻨﻰ!
ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﻰ روى
راه دﺷﻮار اﺳﺖ و
ﺑﺎر ﮔﺮان!
ﻣﻦ ھﻢ زﻧﻢ!
ھﻢ آواره ﺗﻮ در ﺑﯿﺘﻮﺗﮫ ھﺎى ﭼﺮﻛﯿﻦ دﻧﯿﺎى ﻛﻮرى ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ اﺳﺖ!
دﺳﺘﻢ را ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺎ دوﺷﺎدوش؛ اﻓﻖ ھﺎى ﻧﻮ را
ﺑﺎ ھﻢ
ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﻢ!
دﺳﺘﺖ را ﻣﻰ ﮔﯿﺮم!
آﻧﻮﻗﺖ ﺧﻮاھﻰ دﯾﺪ ﻛﮫ ﭼﻄﻮر ﯾﻜﻰ ﺷﺪن ﺗﻮ
ﺑﺎ زﻧﺎﻧﮕﻰ ات؛ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﻰ ﺑﺪﯾﻞ رھﺎﯾﻰ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد!

ﺻﻔﺣﮫ ١٣

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩

ﻧﺴﯿﻢ ﺳﻌﺎدت
ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ رھﺒﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈ ﮫ
ﮐﺎر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﮫ از ﺳﺎل  ١٩٧٩ﺗ ﺎ ١٩٩٠
ﺳ ﮫ دوره ﻣﺘ ﻮاﻟﯽ ﻧﺨﺴ ﺖ وزﯾ ﺮ اﻧﮕﻠﺴ ﺘﺎن
ﺑ ﻮد در آورﯾ ﻞ  ٢٠١٣در ﺳ ﻦ  ٨٧ﺳ ﺎﻟﮕﯽ
درﮔﺬﺷ ﺖ .درﮔﺬﺷ ﺖ او ﯾ ﮏ ﺑ ﺎر دﯾﮕ ﺮ
ﯾﺎدآور ﮐﺎرزارھﺎی وﺣﺸ ﯿﺎﻧﮫ ای ﺷ ﺪ ﮐ ﮫ او
ﺑ ﺮای ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ﺳ ﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳ ﯽ -اﻗﺘﺼ ﺎدی
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿ ﺎ ﺑ ﺮاه اﻧ ﺪاﺧﺖ .دوران ﻧﺨﺴ ﺖ
وزﯾ ﺮی ﻣﺎرﮔ ﺎرت ﺗ ﺎﭼﺮ ھ ﻢ ﭼﻨ ﯿﻦ ﯾ ﺎدآور
ﯾﮑ ﯽ از ﺣ ﺎدﺗﺮﯾﻦ دوران ھ ﺎی ﺣ ﺪت
ﺗﻀ ﺎدھﺎی ﻣ ﺮدم ﺑ ﺎ ﺣ ﺎﮐﻤﯿﻦ در ﻗ ﺪرت در
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿ ﺎ و ﺟﻨﺎﯾ ﺎﺗﯽ ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ او ﻋﻠﯿ ﮫ ﻣ ﺮدم
ﺑﺨﺼﻮص در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﻋﻠﯿﮫ ﮐﺎرﮔﺮان
و ﺧ ﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﺸ ﺎن ،ﻋﻠﯿ ﮫ ﺑﯿﮑ ﺎران ،ﻋﻠﯿ ﮫ
ﻣ ﺎدران ﺗﻨﮭ ﺎ و ﺑﻄ ﻮرﮐﻠﯽ ﻋﻠﯿ ﮫ ﻣﺮدﻣ ﺎن
ﺗﮭﯿﺪﺳﺖ ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ از ﺟﺎﻧﯿﺎن
و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرھ ﺎی ﻣﻌﺮوﻓ ﯽ ﭼ ﻮن ﭘﯿﻨﻮﺷ ﮫ و
ھ ﻢ ﭼﻨ ﯿﻦ از ﺳﯿﺴ ﺘﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾ ﺪ در آﻓﺮﯾﻘ ﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ رﺳﻤﺎ و ﻋﻠﻨﺎ دﻓﺎع ﮐﺮد.
ﺑ ﮫ ھﻤ ﺎن اﻧ ﺪازه ﮐ ﮫ اﮐﺜﺮﯾ ﺖ طﺒﻘ ﺎت ﭘ ﺎﯾﯿﻦ
ﺟﺎﻣﻌﮫ از او ﺗﻨﻔ ﺮ داﺷ ﺘﮫ و دارﻧ ﺪ ،ﺣ ﺎﮐﻤﯿﻦ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺖ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿ ﺎ و ھ ﻢ ﭼﻨ ﯿﻦ ھ ﻢ
ﮐﯿﺸﺎﻧﺸﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن از ﺗﺎﭼﺮ ﺑﻌﺪ از
ﻣ ﺮﮔﺶ ﺑ ﮫ ﻣﺜﺎﺑ ﮫ ﯾ ﮏ "رھﺒ ﺮ ﮐﺒﯿ ﺮ" ﯾ ﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ و ھ ﻢ ﭼﻨ ﯿﻦ ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧ ﺪ ﮐ ﮫ ﺗ ﻼش
ﮐﺮدﻧ ﺪ او را ﺑ ﮫ ﻣﺜﺎﺑ ﮫ ﯾ ﮏ ﭼﮭ ﺮه و ﻧﻤﻮﻧ ﮫ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﮫ زﻋﻢ آﻧﮭﺎ او
ﺑﺨﺼ ﻮص ﺑ ﺎ وﯾﮋﮔ ﯽ ھ ﺎﯾﺶ ﺑ ﮫ ﻣﺜﺎﺑ ﮫ زن
آھﻨ ﯿﻦ ﻧﺸ ﺎن داد "زﻧ ﺎن ﻧﯿ ﺰ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﻨ ﺪ ﺑ ﮫ
ﺑ ﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘ ﺎم ﻗ ﺪرت در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﺑﺮﺳ ﻨﺪ و
ﺟﺎﻣﻌ ﮫ را ﺑ ﺎ ﺗﻮاﻧ ﺎﯾﯽ در ﭼﻨ ﯿﻦ ﺷ ﺮاﯾﻄﯽ
رھﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻣ ﺮ ﺑﺨ ﻮدی ﺧ ﻮد در
ﺧ ﺪﻣﺖ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ زﻧ ﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ زﻧ ﺎن در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮد!"

ﺗﺎﭼﺮ و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ:
ﺷ ﮑﯽ ﻧﯿﺴ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣﺎرﮔ ﺎرت ﺗ ﺎﭼﺮ و ﺟﻤ ﻊ
ﺑﻨﺪی از دوره ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی او ﺑ ﮫ ﺧ ﺎطﺮ
ھﻤ ﯿﻦ دو ﻣﺴ ﺌﻠﮫ ﯾﻌﻨ ﯽ ﺗﻐﯿﯿ ﺮ و ﺗﺤ ﻮﻻت
ﻣﮭﻤ ﯽ ﮐ ﮫ در ﺳ ﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳ ﯽ و اﻗﺘﺼ ﺎدی

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﻢ ﺑ ﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿ ﺎ
اﯾﺠ ﺎد ﮐ ﺮد و ھ ﻢ ﭼﻨ ﯿﻦ ﺑ ﮫ ﺧ ﺎطﺮ اﯾﻨﮑ ﮫ او
ﯾ ﮏ زن ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ ﺑ ﺮای اوﻟ ﯿﻦ ﺑ ﺎر ﺑ ﮫ ﻣﻘ ﺎم
ﻧﺨﺴ ﺖ وزﯾ ﺮی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿ ﺎ ﯾﮑ ﯽ از
ﻗﺪرﺗﻤﻨ ﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸ ﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺘﯽ ﻣ ﯽ
رﺳ ﯿﺪ ﺑﺴ ﯿﺎر ﻣ ﻮرد ﺑﺤ ﺚ و ﺟ ﺪل ﻗ ﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺤ ﺚ ھ ﺎی ﺑﺴ ﯿﺎری را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘ ﮫ
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺴ ﺘﻘﻞ از
اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺗ ﺎﭼﺮ ﺣﻤﺎﯾ ﺖ
ﮐﻨ ﺪ ﯾ ﺎ ﺧﯿ ﺮ واﻗﻌﯿ ﺖ اﯾﻨﺴ ﺖ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ ﯾ ﮏ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن اﺳﺖ و زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﺑﮫ ﻓﺎل ﻧﯿ ﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧ ﺪ و ﺑﺮﺧ ﯽ ﺗ ﺎ آﻧﺠ ﺎ ﭘ ﯿﺶ
رﻓﺘ ﮫ اﻧ ﺪ ﺗ ﺎ او را ﺑ ﮫ ﻣﺜﺎﺑ ﮫ ﯾﮑ ﯽ از ﺳ ﻤﺒﻞ
ھﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﮫ
ﻧﻮﺑ ﮫ ﺧ ﻮد ﺧﺸ ﻢ ﻛﻨﺸ ﮕﺮان زن و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴ ﺖ
ھ ﺎی رادﯾﮑ ﺎل در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿ ﺎ و در ﺑﻘﯿ ﮫ ﻧﻘ ﺎط
ﺟﮭﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ .اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
اﯾﻨﺴ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑﺮﺧ ﯽ ﺑﺼ ﻮرت ﺧﻮدﺑﺨ ﻮدی
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از رﺳﯿﺪن زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾ ﺮی و ﯾ ﺎ رﺋ ﯿﺲ ﺟﻤﮭ ﻮری و ﯾ ﺎ دﯾﮕ ﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳ ﺘﻘﺒﺎل ﻛﻨﻨ ﺪ و ﻣﺴ ﺌﻠﮫ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣ ﺎدﺗﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ راﺳ ﺘﮕﺮاﯾﺎﻧﯽ
از ﺟﻨ ﺒﺶ زﻧ ﺎن ﺑ ﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐ ﺎت ﻣﺴ ﻤﻮم ﺧ ﻮد
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎدﺛﮫ ای را ﻣﻌﺎدل ﯾﻚ ﭘﯿﺮوزی و ﯾ ﺎ
راھﮕﺸﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸ ﺮﻓﺖ زﻧ ﺎن در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ
ارزﯾ ﺎﺑﯽ ﻛﻨﻨ ﺪ .اﯾ ﻦ ﺷ ﯿﻮه ﺗﻔﻜ ﺮ ﺑ ﮫ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺎ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑ ﺎ
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻔﻜﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮرد داﺷ ﺘﮫ اﯾ ﻢ .آن
ﻋﺪه از رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ھﺎ و اﺻﻼح طﻠﺒﺎن زﻧﯽ
ﻛﮫ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺗ ﻼش داﺷ ﺘﮫ
اﻧﺪ ﮐ ﮫ ﺷ ﺮﻛﺖ زﻧ ﺎن در ﺣﻜﻮﻣ ﺖ و ﻗ ﺪرت
ﺣﺎﻛﻤﮫ را ﻣﻌﺎدل رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن و ﯾ ﺎ ﯾﻜ ﯽ از
ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻛﺴﺐ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ارزﯾ ﺎﺑﯽ ﻛﻨﻨ ﺪ
و در ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﺟﻨ ﺒﺶ زﻧ ﺎن را ﺑ ﮫ ﻣﺒﻠﻐ ﯿﻦ
ﺷ ﺮﮐﺖ در ارﮔ ﺎن ھ ﺎی دوﻟﺘ ﯽ و دﻓ ﺎع از
ﺟﻨﺎﺣﮭﺎی ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﮫ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از ﺗﻼﺷ ﮭﺎی "ھﻤﮕﺮاﯾ ﯽ
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن" در "اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت" ﻗﺒﻠ ﯽ رﯾﺎﺳ ﺖ
ﺟﻤﮭ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ اﯾ ﺮان اﯾ ﻦ ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ
رﺋ ﯿﺲ ﺟﻤﮭ ﻮری رای دھ ﺪ ﮐ ﮫ ﭘ ﻨﺞ زن را

ﺑﻌﻨ ﻮان وزﯾ ﺮ در ﮐﺎﺑﯿﻨ ﮫ ﺧ ﻮد ﺟ ﺎ دھ ﺪ،
ﺗﻮﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﮫ ﻗ ﺪرت رﺳ ﯿﺪن ﻛﺴ ﯽ ﻛ ﮫ ﭼﻨ ﺪ
زن را در ﻛﺎﺑﯿﻨﮫ اش ﺟ ﺎ دھ ﺪ زﻧ ﺎن ﺟﺎﻣﻌ ﮫ
ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﻚ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ! و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐ ﮫ
زﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ در ﺑﺮﻧﺎﻣ ﮫ ھ ﺎی آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮﺳ ﺎزی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ ﺑ ﺮای ﺣﮑﻮﻣ ﺖ آﯾﻨ ﺪه اﯾ ﺮان
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﮫ و ﺑ ﺎ آﻧﮭ ﺎ ھﻤﮑ ﺎری ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ
ﺧﻮاﺳ ﺘﮫ "ﺳ ﮭﻢ  ۵٠درﺻ ﺪی زﻧ ﺎن  ...در
ﻋﺮﺻﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی" را
ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﮔ ﺬارده اﻧ ﺪ .آﻣ ﺎل و ﻧﮭﺎﯾ ﺖ رھ ﺎﯾﯽ
زﻧ ﺎن و ﺑﺪﺳ ﺖ آوردن ﺣﻘ ﻮق زﻧ ﺎن ﺑ ﺮای
اﯾﻦ ﮔ ﺮاﯾﺶ و ﺑﺴ ﯿﺎری از ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺸ ﺎن در
ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ھﻤ ﺎن ﺗ ﺎﭼﺮ اﺳ ﺖ ﺣﺘ ﯽ
اﮔﺮ رﺳ ﻤﺎ و ﻋﻠﻨ ﺎ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ ﻣﺴ ﺌﻠﮫ اﺷ ﺎره ای
ﻧﻜﻨﻨﺪ.
ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺗﺎ ﺟ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ راﺑﻄ ﮫ ﺗ ﺎﭼﺮ ﺑ ﺎ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴ ﻢ ﻣﺮﺑ ﻮط ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﺣﺘ ﯽ ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ
ﮐ ﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ آﺷ ﻨﺎﯾﯽ ﺑ ﺎ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴ ﻢ رادﯾﮑ ﺎل و
ﺣﻘﻮق واﻗﻌﯽ زﻧ ﺎن دارﻧ ﺪ اﻋ ﻼم داﺷ ﺘﮫ اﻧ ﺪ
ﮐ ﮫ اﮔ ﺮ ﺑﺘ ﻮان راﺑﻄ ﮫ ای ﺑ ﯿﻦ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴ ﻢ و
ﺗ ﺎﭼﺮ ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﮐ ﺮد ،ﺿ ﺪﯾﺖ او ﺑ ﺎ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴ ﻢ
اﺳ ﺖ .در اﯾ ﻦ راﺑﻄ ﮫ زﻧ ﺎن ﻓﻤﻨﯿﺴ ﺖ
رادﯾﮑ ﺎل اﻋ ﻼم ﮐ ﺮده اﻧ ﺪ ﮐ ﮫ ﺗ ﺎﭼﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨ ﺪه
ھﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه زﻧﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺧﯿﻠ ﯽ ﭘﯿﭽﯿ ﺪه ای ﻧﯿﺴ ﺖ ﭼ ﺮا ﮐ ﮫ
ﺧ ﻮد ﺗ ﺎﭼﺮ ﺧﯿﻠ ﯽ روﺷ ﻦ راﺑﻄ ﮫ ﺧ ﻮد ﺑ ﺎ
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴ ﻢ و ﻣﺴ ﺌﻠﮫ زﻧ ﺎن را ﺗﻌﺮﯾ ﻒ ﮐ ﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐ ﮫ
ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد " ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﮭﺎ از ﻣ ﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧ ﺪ ،ﻣﮕ ﺮ
ﻧﮫ؟ اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻦ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺣﻖ ﻣﯽ دھﻢ ،ﭼﺮا ﮐ ﮫ
ﻣﻨﮭﻢ از ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﻣﺘﻨﻔﺮم .ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﯾ ﮏ زھ ﺮ
اﺳﺖ"
او ھ ﻢ ﭼﻨ ﯿﻦ در ﯾ ﮏ ﺳ ﺨﻨﺮاﻧﯽ درﺳ ﺎل
 ١٩٨٢ﮔﻔﺘ ﮫ ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ "ﻧﺒ ﺮد ﺑ ﺮای ﺣﻘ ﻮق
زﻧﺎن اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮآورده ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ .روزھ ﺎﯾﯽ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﺻﺪاھﺎی ﺗﻨ ﺪ و ﺧﺸ ﻦ
طﻠ ﺐ ﻣ ﯽ ﺷ ﺪﻧﺪ ﺑ ﺮای ھﻤﯿﺸ ﮫ ﺑ ﮫ ﺳ ﺮ آﻣ ﺪه
اﺳ ﺖ .ﻣ ﻦ از آن ﺻ ﺪاھﺎی ﺗﻨ ﺪ و ﺧﺸ ﻦ ﮐ ﮫ
از ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﻟﯿﺒ ﺮال ﻣ ﯽ ﺷ ﻨﻮم ،ﻣﺘﻨﻔ ﺮم"
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان راﺑﻄﮫ ﺗﺎﭼﺮ

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩
ﺑ ﺎ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴ ﻢ و در ﻣﻔﮭ ﻮم وﺳ ﯿﻊ ﺗ ﺮی ﺣﻘ ﻮق
زﻧﺎن را درﯾﺎﻓ ﺖ .اﻣ ﺎ ﻻزم اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮای
درک ﺑﮭﺘ ﺮ از ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ او در رھﺒ ﺮی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﻢ اﻧﮕﻠ ﯿﺲ و ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ھ ﺎ و
ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮرﺳ ﯽ اﯾ ﻦ ﻣﺴ ﺌﻠﮫ ﮐ ﮫ رھﺒ ﺮی
ﺗ ﺎﭼﺮ درﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ زﻧ ﺎن در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﭼ ﮫ
ﻣﻌﻨ ﺎﯾﯽ داﺷ ﺘﮫ و ﭼ ﮫ ﻧﺘ ﺎﯾﺠﯽ در ﺑ ﺮ داﺷ ﺘﮫ
اﺳ ﺖ ،ﺑ ﮫ ﯾ ﻚ ﺑﺮرﺳ ﯽ ﺑﯿﺸ ﺘﺮی از ﺳﯿﺎﺳ ﺖ
ھ ﺎ و ھ ﻢ ﭼﻨ ﯿﻦ زﻣﯿﻨ ﮫ ھ ﺎی ظﮭ ﻮر او
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

ظﮭﻮر ﺗﺎﭼﺮ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه زﻧﺎن و ﯾﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﺎر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺷ ﮑﯽ ﻧﯿﺴ ﺖ ﮐ ﮫ ﺗ ﺎﭼﺮ ﯾ ﻚ ﭘﺪﯾ ﺪه در دﻧﯿ ﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺟﮭﺎن ﺑ ﻮد .ﭘﺪﯾ ﺪه ای ﮐ ﮫ
روال ﻗﺒﻠ ﯽ ﺣﺮﮐ ﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺖ ھ ﺎی
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را از رﯾﻞ ﺧﺎرج ﮐ ﺮد و ﺑ ﮫ رﯾﻠ ﯽ
دﯾﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎ اﻓ ﺖ و ﺧﯿ ﺰ ھ ﺎ
و ﺗﻼطﻤ ﺎت و ﺣﺘ ﯽ رﯾﺴ ﮏ ھ ﺎی ﺑﺴ ﯿﺎری
ھﻤﺮاه ﺑﻮد .اﻣﺎ او ﻣﺼﺼﻢ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات
را اﻧﺠ ﺎم دھ ﺪ .ھﻤ ﯿﻦ ﻣﺴ ﺎﯾﻞ از او ﭼﮭ ﺮه
ﻣﺸﺨﺼ ﯽ ﺳ ﺎﺧﺖ ﻛ ﮫ ﺣ ﺎﮐﯽ از آﮔ ﺎھﯽ
ﮐ ﺎﻣﻠﺶ ﺑ ﺮ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺖ ھ ﺎ ﺑ ﻮد .در
ﻣ ﻮرد ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ھ ﺎی ﺗ ﺎﭼﺮ و ﺗ ﺎﺛﯿﺮات اﯾ ﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﺑﺮ زﻧ ﺪﮔﯽ ﺑﺨ ﺶ ﻓﻘﯿ ﺮ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌ ﮫ
ﻣﺜ ﻞ زﻧ ﺎن ،ﺧ ﺎﻧﻮاده ھ ﺎ ﺑ ﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳ ﺘﯽ،
ﻣﺎدران ﺗﻨﮭﺎ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺑﺰرﮔ ﯽ
از ﻣﮭ ﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﺑﯿﮑ ﺎران ... ،ﺣﻤﺎﯾ ﺖ ﺑ ﮫ ﻧﻔ ﻊ
ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻤﻮل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺤﺚ زﯾﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻮاﻣ ﻞ و ﺷ ﺮاﯾﻄﯽ ﮐ ﮫ
ﺗ ﺎﭼﺮ را ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ ﭘﺪﯾ ﺪه در دﻧﯿ ﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﺖ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﻢ ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﺗﺒ ﺪﯾﻞ ﮐ ﺮد،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎھﯿ ﺖ ﺳﯿﺎﺳ ﺖ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮭﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎری و
ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ﻣﮭ ﻢ در ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎت طﺒﻘ ﺎﺗﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺷﺪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ درک ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺎﭼﺮ دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﻣﻐ ﺎزه دار ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ ﺑﻌ ﺪ از
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻘﻖ
ﺷﯿﻤﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﻨﻮان وﮐﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑ ﮫ ﮐ ﺎر
ﻣﺸ ﻐﻮل ﺷ ﺪ ،اﻣ ﺎ ﺑﺎرھ ﺎ ﺗ ﻼش ﮐ ﺮد ﺗ ﺎ از
طﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ وارد دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ ﺑﻌ ﺪ از دو ﺑ ﺎر ﺷﮑﺴ ﺖ ﺑ ﺎﻻﺧﺮه
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر از ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﻓﯿﻨﭽﻠﯽ در ﺷﻤﺎل ﻟﻨﺪن ﺑﮫ ﻣﺠﻠ ﺲ راه ﯾﺎﻓ ﺖ.
و در ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ادوارد ھﯿﺰ در ﺳﺎل  ١٩٧١ﺑﮫ

ﻋﻨ ﻮان وزﯾ ﺮ آﻣ ﻮزش و ﭘ ﺮورش ﺑ ﮫ ﮐ ﺎر
ﻣﺸ ﻐﻮل ﺷ ﺪ .ﺑﺮﺧ ﯽ از ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ھ ﺎی او
ﻣﺒﻨ ﯽ ﺑ ﺮ ﻗﻄ ﻊ ﺷ ﯿﺮ ﻣﺠ ﺎﻧﯽ در ﻣ ﺪارس از
اوﻟﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿ ﺰ او ﺷ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ
ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﮫ او ﻟﻘﺐ "دزد ﺷﯿﺮ ﺑﭽ ﮫ ھ ﺎ"
داده ﺷ ﺪ .ﺣ ﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈ ﮫ ﮐ ﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت را
در دور ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮھﺮاﻟﺪ وﯾﻠﺴ ﻮن
ﺑﺎﺧ ﺖ ،و ﺗ ﺎﭼﺮ ﻓﺮﺻ ﺖ ﯾﺎﻓ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮای
رھﺒﺮی ﺣ ﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈ ﮫ ﮐ ﺎر ﺧ ﻮد را آﻣ ﺎده
ﮐﻨ ﺪ و ﺑ ﺎ ﮐﻨ ﺎر زدن ادوارد ھﯿ ﺰ رھﺒ ﺮی
ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر را از آن ﺧﻮد ﺳ ﺎزد و
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ١٩٧٩ﺑﺎ ﺷﮑﺴ ﺖ ﺣ ﺰب
ﮐ ﺎرﮔﺮ ﺑ ﮫ ﻣﻘ ﺎم ﻧﺨﺴ ﺖ وزﯾ ﺮی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿ ﺎ
ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳ ﯿﺪن ﺗ ﺎﭼﺮ ﻣﺼ ﺎدف ﺑ ﺎ ﭼﻨ ﺪﯾﻦ
واﻗﻌ ﮫ ﻣﮭ ﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷ ﺖ ﺳ ﺎز در ﻋﺮﺻ ﮫ
داﺧﻠ ﯽ و ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﺑ ﻮد .از ﻟﺤ ﺎظ اﻗﺘﺼ ﺎدی
ﺟﮭﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ وارد ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺤ ﺮان ھ ﺎی اﻗﺘﺼ ﺎدی ﺧ ﻮد ﭘ ﺲ از ﺟﻨ ﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺨﺼﻮص
در ﻣﻮرد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠ ﯿﺲ ﺣ ﺎد و ﺑﺸ ﺪت
ﺧﻮدﻧﻤ ﺎﯾﯽ ﻣ ﯽ ﮐ ﺮد .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﻢ اﻧﮕﻠ ﯿﺲ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﯿﺮوزی در ﺟﻨﮓ ﺟﮭ ﺎﻧﯽ دوم اﻣ ﺎ
ﺑﺨ ﺎطﺮ از دﺳ ﺖ دادن ﻣ ﻮﻗﻌﯿﺘﺶ ﺑ ﮫ ﻣﺜﺎﺑ ﮫ
ﺳ ﺮﮐﺮده دﻧﯿ ﺎ و از دﺳ ﺖ دادن ﺑﺴ ﯿﺎری از
ﻣﺴ ﺘﻌﻤﺮات و ﮐﺸ ﻮرھﺎی ﺗﺤ ﺖ ﻧﻔ ﻮذش ﺑ ﮫ
آﻣﺮﯾﮑ ﺎ ﮐ ﮫ در ﺳ ﺎﻟﮭﺎی  ۶٠ﺑ ﺎ ﻣﺒ ﺎرزات
اﺳ ﺘﻘﻼل طﻠﺒﺎﻧ ﮫ در ﻛﺸ ﻮرھﺎی آﻓﺮﯾﻘ ﺎﯾﯽ
اداﻣﮫ داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑ ﮫ ﺑﺤ ﺮان
اﻓﺘﺎد و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در ﺟﮭﺎن و در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ
ﺑ ﺎ ﺑﻘﯿ ﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺖ ھ ﺎ را ﺑﯿﺸ ﺘﺮ در ﺧﻄ ﺮ
ﻣﯽ دﯾﺪ .ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺮان
ﻧﻔﺘﯽ  ١٩٧٣ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ ،در ط ﻮل دھ ﮫ ٧٠
ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ ھﻤﺮاه ﺑﻮد و اﻧﮕﻠﺴ ﺘﺎن ﺑ ﺎ
ﺑﺤﺮان ﮐﺴ ﺮی ﺑﻮدﺟ ﮫ در ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ ﺷ ﮑﻨﻨﺪه
ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﻘﯿﮫ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﻓ ﺮو رﻓ ﺘﻦ اﻗﺘﺼ ﺎد اﯾ ﻦ ﮐﺸ ﻮرھﺎ در ﯾ ﮏ
ﺑﺤﺮان ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﻈﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻛﮫ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟ ﻮد آﻣ ﺪه
ﺑﻮد را ﺑﮫ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده ﺑﻮد و ﻓﺮﯾﺎد ﯾ ﮏ
ﺗﺤ ﻮل ﺳ ﺎﺧﺘﺎری ﻧ ﻮﯾﻦ دﯾﮕ ﺮی ﺑ ﺮای
ﺳﻮدآور ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در ﺳﻄﺤﯽ ﻧﻮﯾﻦ را
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زد .دﯾﮕ ﺮ ﺷ ﺮاﯾﻂ آن ﻓ ﺮا رﺳ ﯿﺪه
ﺑﻮد ﮐﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑ ﺎ ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ھ ﺎی
اﻗﺘﺼ ﺎدی ﮐﯿﻨ ﺰی ﮐ ﮫ ﺑﻌ ﺪ از ﺟﻨ ﮓ ﺟﮭ ﺎﻧﯽ
دوم اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧ ﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨ ﺪ و در

ﺻﻔﺣﮫ ١۴
ﻓﺮاﯾﻨ ﺪ ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ﺳ ﺎﺧﺘﺎری اﻗﺘﺼ ﺎدی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.

آﻧﭽ ﮫ ﺑ ﺮ ﻟ ﺰوم اﯾ ﻦ ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ﺳ ﺎﺧﺘﺎری ﻣ ﯽ
اﻓﺰود و آن را؛ ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ و ھﻢ ﻓ ﻮری ﻣ ﯽ
ﮐ ﺮد ﺗﻐﯿﯿ ﺮ و ﺗﺤ ﻮﻻﺗﯽ ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ ﺟﮭ ﺎن در
ﻋﺮﺻ ﮫ ﺳﯿﺎﺳ ﯽ ﺑ ﮫ ﻣ ﻮازات ﻓ ﺮو رﻓ ﺘﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در ﻓﺎز ﻧ ﻮﯾﻨﯽ از ﺑﺤ ﺮان اﻗﺘﺼ ﺎدی
از ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ.
ﯾﮑ ﯽ از اﯾ ﻦ ﺗﺤ ﻮﻻت ﻣﮭ ﻢ از دﺳ ﺖ رﻓ ﺘﻦ
ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﯾ ﮏ ﮐﺸ ﻮر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴ ﺘﯽ ﺑ ﻮد
ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ﻓﺎﺻ ﻠﮫ دو دھ ﮫ ﺑﻌ ﺪ از دﺳ ﺖ رﻓ ﺘﻦ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺷﻮروی اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘ ﺎد ،ﺑ ﮫ
ھﻤ ﺮاه از دﺳ ﺖ رﻓ ﺘﻦ ﻗ ﺪرت ﺳﯿﺎﺳ ﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﭼﯿﻦ و ﺷﻮروی ،ﻣﺒﺎرزات
و اوﺿﺎع اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ در دھﮫ ۶٠دﻧﯿﺎ را از
ﻏﺮب ﺗﺎ ﺷﺮق ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد در ﺣ ﺎل اﻓ ﺖ
ﺑ ﻮد .اﯾ ﻦ وﯾﮋﮔ ﯽ و اﻣﺘﯿ ﺎز ﻣﮭﻤ ﯽ ﺑ ﺮای
ﺟﮭ ﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺘﯽ ﺑ ﻮد .از ط ﺮف دﯾﮕ ﺮ
ﺗﻀ ﺎدھﺎی ﺑ ﯿﻦ ﺑﻠ ﻮک ﺷ ﺮق و ﻏ ﺮب در
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻨﮓ اﻧ ﺪاﺧﺘﻦ ﺑ ﮫ ﺟﮭ ﺎن ﻧﯿ ﺰ
وارد ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺟﻨﮓ ﺳ ﺮد
ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ اوج ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﻘﻄﮫ اوﺟﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﺗ ﺎ ﻟﺒ ﮫ ﯾ ﮏ
ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣ ﮫ ھ ﺎی اﻗﺘﺼ ﺎدی ﺗ ﺎﭼﺮ و ﭘﺎﯾ ﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﯿﻨﺰی:
ﺗ ﺎﭼﺮ و ھﻤﻔﮑ ﺮاﻧﺶ در ﺷ ﺮاﯾﻂ ﻧ ﻮﯾﻦ و
ﺑ ﺮای ﺑ ﺎز ﺳ ﺎزی ﺳ ﺎﺧﺘﺎر ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ ﮐ ﮫ از
اﺟﺒﺎرات ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در آن اوﺿﺎع
ﺑﻮد ﻻزم ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮاﺳ ﯽ ،ﺣ ﺪاﻗﻞ در ﺷ ﮑﻠﯽ ﮐ ﮫ ﺑﻌ ﺪ از
ﺟﻨ ﮓ ﺟﮭ ﺎﻧﯽ دوم اﺗﺨ ﺎذ ﺷ ﺪه ﺑ ﻮد ﺑ ﺮای
ھﻤﯿﺸ ﮫ وداع ﮔﻮﯾ ﺪ و وارد ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ھ ﺎی
ﺧﺼﻮﺻ ﯽ ﺳ ﺎزی و رﯾﺎﺿ ﺖ ﮐﺸ ﯽ
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴ ﻢ ﺷ ﻮد .ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ﺳﻮﺳ ﯿﺎل

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻌ ﺪ از
ﺟﻨﮓ ﺟﮭ ﺎﻧﯽ دوم اﺗﺨ ﺎذ ﮐﺮدﻧ ﺪ ﻣﻨﻄﺒ ﻖ ﺑ ﺮ
ﺗﺌ ﻮری ﺟ ﺎن ﻣﯿﻨ ﺎرد ﮐﯿﻨ ﺰ اﻗﺘﺼ ﺎد دان
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮد .ﮐﯿﻨﺰ ﺗﺌﻮری ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺑﺎ ﺑﺤﺮان را در دوران ﺑﺤ ﺮان ﺑ ﺰرگ ﻗﺒ ﻞ
از ﺟﻨ ﮓ ﺟﮭ ﺎﻧﯽ دوم در ﮐﺘ ﺎﺑﯽ ﺑ ﮫ ﻧ ﺎم
"ﺗﺌ ﻮری اﺷ ﺘﻐﺎل ،ﺑﮭ ﺮه و ﭘ ﻮل" در ﺳ ﺎل
 ١٩٣۶ﻣﻨﺘﺸ ﺮ ﮐ ﺮد .ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻣﮭ ﻢ اﯾ ﻦ
ﺗﺌﻮری ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل دوﻟﺖ
در ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔ ﺬاری و ﮐﻨﺘ ﺮل ﺑﺨ ﺶ ھ ﺎی
ﮐﻠﯿ ﺪی ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﻣﺜ ﻞ آﻣ ﻮزش و ﭘ ﺮورش،
ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،اﻧﺮژی ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺜﻞ
راه آھ ﻦ و ﺷ ﺮﮐﺖ ھ ﻮاﯾﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﺎت و
ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺳﻮﺑﺴ ﯿﺪ دادن و اﯾﺠ ﺎد رﻓ ﺎه
اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿ ﺖ اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ ،ﺑ ﺮای ﺑﺨ ﺶ
ھﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﮫ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺗ ﺎﻣﯿﻦ ﺷ ﻐﻞ و ﺑﯿﻤ ﮫ اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧ ﮫ و
ﺳﺮﭘﻨﺎه ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻟ ﺰوم دﺧﺎﻟ ﺖ
دوﻟﺖ در ھﻨﮕﺎم دوره ھﺎی رﮐﻮد و ﻏﯿﺮه.
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﺗﻮﺳ ﻂ دوﻟ ﺖ ﺣ ﺰب ﮐ ﺎرﮔﺮ
ﺑﮫ رھﺒﺮی ﮐﻠﻤﻨﺖ آﺗﻠﯽ ﮐ ﮫ در ﺳ ﺎل ١٩۴۵
وﯾﻨﺴ ﺘﻮن ﭼﺮﭼﯿ ﻞ را ﺷﮑﺴ ﺖ داده ﺑ ﻮد،
اﺗﺨ ﺎذ ﺷ ﺪ .اﻣ ﺎ اﯾ ﻦ ﺳﯿﺎﺳ ﺖ در واﻗ ﻊ ﯾ ﮏ
اﺟﻤﺎع از ط ﺮف ﮐ ﻞ طﺒﻘ ﮫ ﺣﺎﮐﻤ ﮫ اﻧﮕﻠ ﯿﺲ
ﺑﻮد ﮐ ﮫ اﺗﺨ ﺎذ ﻣ ﯽ ﺷ ﺪ و ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ ﺑ ﮫ
"اﺟﻤﺎع ﻧﻈﺮی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ" ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ.
ﭼﺮا ﮐﮫ دوﻟﺖ ھﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر ﮐﮫ از ﺳﺎل
ھﺎی  ١٩۵١ﺗ ﺎ ١٩۶۴ﺑ ﺮ ﺳ ﺮﮐﺎر ﺑﻮدﻧ ﺪ ﺑ ﮫ
اﯾ ﻦ ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ھ ﺎ وﻓ ﺎدار ﻣﺎﻧﺪﻧ ﺪ و آن را ﺑ ﮫ
اﺟ ﺮا ﮔﺬاﺷ ﺘﻨﺪ .در ھﻤ ﯿﻦ دوران ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ
ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺑﯿﻤﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای ھﻤﮫ
ﺷﮭﺮوﻧﺪان ،ﺣﻖ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺣﻖ داﺷ ﺘﻦ ﺧﺎﻧ ﮫ
و ﻏﯿﺮه وﺿﻊ ﺷﺪ .ﺑﯿﮑﺎری ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳ ﯿﺪ
و ﺑﺨﺶ آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐ ﺎرﮔﺮی ﺑﺰرﮔﺘ ﺮی
و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﮭﺘ ﺮی ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ
ھ ﺮ زﻣ ﺎن دﯾﮕ ﺮی ﭘﺪﯾ ﺪار ﮔﺸ ﺖ .ﺷ ﮑﯽ
ﻧﯿﺴ ﺖ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ﺑ ﺮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﻢ
اﻧﮕﻠ ﯿﺲ ﻧﯿ ﺰ ﮔ ﺮان ﺗﻤ ﺎم ﺷ ﺪ .اﻣ ﺎ ﺳﯿﺎﺳ ﺖ
ﺑ ﺮای اﯾ ﻦ دوران از ﺣﺎﮐﻤﯿ ﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﻢ
ھ ﻢ ﻣﻤﮑ ﻦ و ھ ﻢ ﺿ ﺮوری ﺑ ﮫ ﻧﻈ ﺮ ﻣ ﯽ
رﺳ ﯿﺪ .در ﺣﻘﯿﻘ ﺖ اﺗﺨ ﺎذ و اﺟ ﺮای ﭼﻨ ﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳ ﺘﯽ ﺑ ﺪون ﭘﯿ ﺮوزی در ﺟﻨ ﮓ ﺑ ﺮای
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﻢ اﻧﮕﻠ ﯿﺲ و ھ ﻢ ﭼﻨ ﯿﻦ
ﺳﺎﯾﺮاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺖ ھ ﺎی ﻏﺮﺑ ﯽ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ
ﺳﯿﺎﺳ ﺖ را ﻧﯿ ﺰ ﮐ ﻢ و ﺑ ﯿﺶ اﺗﺨ ﺎذ ﮐ ﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻧﻈﻢ ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ
از ﺟﻨﮓ ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﺑ ﺮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺖ ھ ﺎ ﯾ ﻚ

ﺻﻔﺣﮫ ١۵
دوراﻧ ﯽ از روﻧ ﻖ
ﺑﺎﻻ و ﺑ ﯽ ﺳ ﺎﺑﻘﮫ را
اﯾﺠ ﺎد ﻛ ﺮده ﺑ ﻮد.
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑ ﮫ آﻧ ﺎن
اﻣﮑ ﺎن ﻣ ﯽ داد ﮐ ﮫ
ﺑﺨﺸ ﯽ از ﺳ ﻮد
ﺳﺮﺷﺎری را ﮐﮫ در
ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ
ﮔ ﺬاری در ﻛ ﻞ
ﺟﮭﺎن و ﺑﺨﺼ ﻮص
ﻓ ﻮق اﺳ ﺘﺜﻤﺎر در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧ ﺪ را
ﺑﮫ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻛﺸﻮر ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
دھﻨ ﺪ .اﯾ ﻦ ﻣﺴ ﺌﻠﮫ از دو ﻧﻈ ﺮ ﺣ ﺎﺋﺰ اھﻤﯿ ﺖ
ﺑﻮد .ﯾﮑﻢ از ﻟﺤﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و اﯾﺠﺎد ﺣﻔﻆ
و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﮫ وﺳﯿﻊ ﺗ ﺮ اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮای
ﺛﺒ ﺎت در ﮐﺸ ﻮر ﺧ ﻮدی و ھ ﻢ ﭼﻨ ﯿﻦ ﺑ ﺮای
ﺧﺮﯾ ﺪن ﺣﻤﺎﯾ ﺖ ﺑﺨ ﺶ وﺳ ﯿﻌﯽ و ﯾ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای از آن ھﺎ در ﺑﺮاﺑ ﺮ ﺟﻨ ﮓ
ھ ﺎ و رﻗﺎﺑ ﺖ ھ ﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺘﯽ ،ﻣﮭ ﻢ ﺑ ﻮد.
دوم اﯾﻦ ﻛﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر
ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ
آن در ﻗﺒ ﻞ از ﺟﻨ ﮓ ﺟﮭ ﺎﻧﯽ دوم ﮐ ﮫ ﺑ ﺎر
ﻋﻤﺪه آن ﺑﺮ دوش اﻗﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﺑ ﻮد
و ھ ﻢ ﭼﻨ ﯿﻦ ﺑ ﮫ ﻋﻠ ﺖ وﺟ ﻮد ﯾ ﮏ ﮐﻤ ﭗ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴ ﺘﯽ و ﺟ ﺬاﺑﯿﺖ روز اﻓ ﺰون
اﯾ ﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴ ﺘﯽ در ﻣﯿ ﺎن اﻗﺸ ﺎر و
اﻓ ﺮاد وﺳ ﯿﻊ ﺗ ﺮی از ﻣ ﺮدم و ﺟﻮاﻧ ﺎن اﯾ ﻦ
ﺣﺮﮐﺖ را ﺿﺮوری ﻣ ﯽ ﻧﻤ ﻮد .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﻢ
اﻧﮕﻠ ﯿﺲ ﻋﻠﯿ ﺮﻏﻢ اﯾ ﻦ ﮐ ﮫ در ﺟﻨ ﮓ ﺟﮭ ﺎﻧﯽ
دوم ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ ﺑﺮﺗ ﺮ ﺧ ﻮد را ﺑ ﮫ آﻣﺮﯾﮑ ﺎ
واﮔ ﺬار ﮐ ﺮد و ﺑﺴ ﯿﺎری از ﻣﻨ ﺎطﻖ ﺗﺤ ﺖ
ﺳ ﻠﻄﮫ ﺧ ﻮد را ﺑﺼ ﻮرت ﻗﺒ ﻞ ﺗﺤ ﺖ ﮐﻨﺘ ﺮل
ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧ ﻮﯾﻦ و اﻣﮑ ﺎن اﻧﺘﻘ ﺎل
ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ ھ ﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺘﯽ ﺑ ﺎ ﺳ ﺮﻋﺖ و
اﻧﻌﻄ ﺎف ﺑﯿﺸ ﺘﺮآن را ﺑﺼ ﻮرت ﻣﻄﻠ ﻖ از
ﻗﺒﻞ ﺗﻮاﻧﺎ ﺗ ﺮ ﮐ ﺮده ﺑ ﻮد .از ط ﺮف دﯾﮕ ﺮ و
ﺷ ﺎﯾﺪ ﻣﮭ ﻢ ﺗ ﺮ از آن وارد ﺷ ﺪن در ﯾ ﮏ
ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎت وﯾ ﮋه ﺑ ﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﻢ آﻣﺮﯾﮑ ﺎ ﮐ ﮫ
ﻣﻌﻨ ﺎی ﻣﮭﻤ ﺶ دادن اﻣﺘﯿ ﺎزات ﻣﻌ ﯿﻦ
اﻗﺘﺼ ﺎدی آﻣﺮﯾﮑ ﺎ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ اﺑ ﺮ ﻗ ﺪرت
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺘﯽ ﺗﺒ ﺪﯾﻞ ﺷ ﺪه ﺑ ﻮد ،ﺑ ﮫ اﻧﮕﻠﺴ ﺘﺎن
ﺑﻮد .اﻣ ﺎ ﺑ ﮫ ھ ﺮ ﺣ ﺎل دھ ﮫ ٧٠و ﺑﺤ ﺮان آن
ﻧﺸ ﺎﻧﮫ ﺑﺴ ﺮ رﺳ ﯿﺪن آن دوران ﺑ ﺮای
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑ ﻮد .و ﺑ ﺎ از ﺑ ﯿﻦ رﻓ ﺘﻦ
ﮐﻤ ﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴ ﺘﯽ در ﺟﮭ ﺎن و در ﻋ ﯿﻦ
ﺣﺎل ﺣﺎد ﺷﺪن ﺗﻀﺎد ﻣﯿ ﺎن دو ﺑﻠ ﻮک ﻏ ﺮب

و ﺷ ﺮق دﯾﮕ ﺮ آن ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ھ ﺎ ﺑ ﺮای
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ ﻧﮫ ﻣﻤﮑﻦ و ﻧﮫ ﺑ ﮫ آن اﻧ ﺪازه
ﺿﺮوری ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺤ ﺮان و
رﮐ ﻮد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺘﯽ ﺳ ﺎﺧﺘﺎر ﻧ ﻮﯾﻨﯽ ﺑ ﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در ﺑﻌﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺿﺮوری ﺳ ﺎﺧﺘﮫ
ﺑ ﻮد .ﺗ ﺎﭼﺮ ﺑ ﺮ اﯾ ﻦ ﻣﺴ ﺌﻠﮫ واﻗ ﻒ ﺑ ﻮد و
ﮔﺴﺴﺘﯽ رادﯾﮑﺎل از ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ھ ﺎی ﺳﻮﺳ ﯿﺎل
دﻣﮑﺮاﺳ ﯽ ﮐﯿﻨ ﺰی را اوﻟ ﯿﻦ ﻗ ﺪم ﺧ ﻮد ﻣ ﯽ
داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ ﺷ ﺘﺎب ھ ﺮ ﭼ ﮫ ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﺑ ﮫ ﭼﻨ ﯿﻦ
ﺳﻤﺘﯽ ﺗﺎﺧﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗ ﺎﭼﺮ و ﮐﺎﺑﯿﻨ ﮫ او
در ﺳ ﮫ دوره ﻣﺘ ﻮاﻟﯽ ﮐ ﮫ ﺣﮑﻮﻣ ﺖ را در
اﺧﺘﯿ ﺎر داﺷ ﺖ ،ﺑ ﺎ اﻗ ﺪاﻣﺎت ﺑ ﯽ ﺷ ﻤﺎری
ﻓﺸ ﺎرھﺎی ﺧ ﻮد ﺑ ﺮ زﻧ ﺪﮔﯽ ﻣ ﺮدم و
ﺑﺨﺼﻮص اﻗﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ را ﺑﯿﺸ ﺘﺮ و
ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﮐ ﺮد .و ﻋﺮﺻ ﮫ را ﺑ ﮫ ط ﻮر
روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﺗﻨ ﮓ ﺗ ﺮ ﻧﻤ ﻮد .ﮐ ﺎھﺶ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪھﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺎﭼﺮ در ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑ ﻮد .اﯾ ﻦ
ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ﺑ ﺮای ﺑﺴ ﯿﺎری از ﺷ ﺎﻏﻠﯿﻦ ﮐ ﮫ در
ﺣ ﺪود %۴٠از درآﻣ ﺪ ﺧ ﻮد را ﻣﺎﻟﯿ ﺎت ﻣ ﯽ
دادﻧﺪ ﺟﺬاب ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .اﻣ ﺎ واﻗﻌﯿ ﺖ
اﯾ ﻦ ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ﭼﯿ ﺰ دﯾﮕ ﺮی ﺑ ﻮد .و آن ﮐ ﻢ
ﮐﺮدن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای اﻓ ﺮاد ﺑﺴ ﯿﺎر ﭘ ﺮ درآﻣ ﺪ
ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﺑ ﻮد .ﺧ ﺎﻧﻢ ﺗ ﺎﭼﺮ ﻣﺎﻟﯿ ﺎت ﺑ ﺮای
ﭘﺮدرآﻣ ﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓ ﺮاد ﺟﺎﻣﻌ ﮫ را از %٨٣
ﺑﮫ %۴٠رﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮدرآﻣﺪ
 %٢۵ﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
اﻣﺎ از طﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻟﯿ ﺎت ﺑ ﺮ ﻣﺼ ﺮف را
ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺿﺮﺑﮫ ای ﺑﺮ اﻗﺸ ﺎر وﺳ ﯿﻌﺘﺮی
از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮد از  %٨ﺑ ﮫ ) %١۵ﺳ ﭙﺲ ﺑ ﮫ
 %١٧٫۵و ﺗﻮﺳ ﻂ دوﻟ ﺖ ﮐ ﺎﻣﺮون ﺑ ﮫ
 (%٢٠اﻓﺰاﯾﺶ داد و ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﻣﺎﻟﯿ ﺎت ﺑﯿﺸ ﺘﺮی ﭘﺮداﺧ ﺖ ﻣ ﯽ ﻛﺮدﻧ ﺪ .اﻣ ﺎ
اﺷﺘﮭﺎی ﺗﺎﭼﺮ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻣ ﺮدم
ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗ ﺎزه ﺑ ﺎز ﺷ ﺪه ﺑ ﻮد و ﺑﻌ ﺪ از

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩
ﻣ ﺪت ھ ﺎ ﺗ ﻼش و ﺑﺮﻧﺎﻣ ﮫ رﯾ ﺰی ﮐﻮﺷ ﺶ
ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ اراﺋﮫ طﺮح ﭘﻞ ﺗﮑﺲ )ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑ ﺮ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ( ھ ﺮ ﭼ ﮫ ﺑﯿﺸ ﺘﺮ اﯾ ﻦ اﻗﺸ ﺎر را
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دھﺪ .او ﺑﺎ اراﺋﮫ اﯾﻦ طﺮح
ﻣ ﺎﻟﮑﯿﻦ را از ﻣﺎﻟﯿ ﺎت ﺑ ﺮ اﻣ ﺎﮐﻦ ﻣﺴ ﮑﻮﻧﯽ
ﻣﻌﺎف ﮐﺮد و در ﻋﻮض ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد
اﻓ ﺮادی ﮐ ﮫ ﺳ ﺎﮐﻦ و ﯾ ﺎ ﻣﺴ ﺘﺎﺟﺮ آن اﻣ ﺎﻛﻦ
ﺑﻮدﻧ ﺪ ،ﺑﺴ ﺖ .اﯾ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻋﻠﻨ ﺎ و ﻗﻮﯾ ﺎ ﻋﻠﯿ ﮫ
ﺗ ﻮده ھ ﺎی ﻓﻘﯿ ﺮ ،ﺑﺎﻋ ﺚ ﺑ ﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺧﺸ ﻢ
ﻣﺮدم ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮده ای ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺎﭼﺮ
و دوﻟ ﺖ داﻣ ﻦ زد ﻛ ﮫ ﺿ ﺮﺑﮫ ای ﻛ ﺎری ﺑ ﮫ
ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ ﺳﯿﺎﺳ ﯽ ﺗ ﺎﭼﺮ ﺑ ﻮد و ﺑ ﺎﻻﺧﺮه اﯾ ﻦ
طﺮح ﺑﻌ ﺪ از دوره ای از ﻣﺒ ﺎرزات ﺗﻮﺳ ﻂ
ﻧﻮع دﯾﮕ ﺮی از ﻣﺎﻟﯿ ﺎت ﺑ ﺮ ﻣﺤ ﻞ ﻣﺴ ﮑﻮﻧﯽ
ﺑﻨﺎم ﮐﺎﻧﺴﻞ ﺗﮑﺲ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪ.
ﯾﮑ ﯽ دﯾﮕ ﺮ از اﻗ ﺪاﻣﺎت ﺗ ﺎﭼﺮ ﺧﺼﻮﺻ ﯽ
ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ
ھﻢ ﭼﻮن ،ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻠﻔﻦ ،ﮔ ﺎز و ﺑ ﺮق و
ﺷﺮﮐﺖ ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎﭼﺮ ھﺮ
ﮔﻮﻧ ﮫ ﻣﺤ ﺪودﯾﺖ در ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔ ﺬاری را
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺑﺰرگ از ﺑﯿﻦ ﺑ ﺮد .اﯾ ﻦ
روﻧ ﺪ ﺧﺼﻮﺻ ﯽ ﺳ ﺎزی ﺑﻌ ﺪ از ﺗ ﺎﭼﺮ ﻧﯿ ﺰ
اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮﯾﺘﺶ رﯾﻞ )ﺷﺮﮐﺖ راه آھ ﻦ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿ ﺎ( در زﻣ ﺎن ﺟ ﺎن ﻣﯿﺠ ﺮ ﺧﺼﻮﺻ ﯽ
ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﮭﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده
ﺻﺪھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﮐ ﮫ در ﻣﺎﻟﮑﯿ ﺖ دوﻟ ﺖ ﺑﻮدﻧ ﺪ ،ﺧﺼﻮﺻ ﯽ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺷﻐﻞ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺨﺸ ﯽ از اﯾ ﻦ ﺧﺼﻮﺻ ﯽ ﺷ ﺪن ھ ﺎ ﺷ ﺎﻣﻞ
ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑ ﻮد .در دوران او
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﮫ دوﻟﺘ ﯽ ﮐ ﮫ ھﺮﮔ ﺰ
ﺟ ﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺸ ﺪﻧﺪ ﺑ ﮫ ﻣﺴ ﺘﺎﺟﺮان آن ﺑ ﮫ زﯾ ﺮ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزارﺑﮫ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠ ﺎد ﯾ ﮏ ﻓﺎﺟﻌ ﮫ در ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ ﻣﺴ ﮑﻦ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﮫ ھ ﺎ در ﺳ ﺎل ھ ﺎی
ﺑﻌﺪ و ﺑﺎﻋ ﺚ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﺑ ﯽ ﺧﺎﻧﻤ ﺎﻧﯽ ﺑﺴ ﯿﺎری
از اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﯽ ﮐﺎر ﺷﺪ.
ﺟﻨﺒ ﮫ دﯾﮕ ﺮ ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ھ ﺎی اﻗﺘﺼ ﺎدی ﺗ ﺎﭼﺮ
ﺑﺴ ﺘﻦ و در ﻣ ﻮاردی ﺧﺼﻮﺻ ﯽ ﮐ ﺮدن
ﺑﺨ ﺶ ھ ﺎی ﺗﻮﻟﯿ ﺪی ﮐ ﮫ ﺳ ﻮد آور ﻧﺒﻮدﻧ ﺪ و
اﻧﺘﻘ ﺎل ﺑﺨ ﺶ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﺑ ﮫ ﮐﺸ ﻮرھﺎی آﺳ ﯿﺎﯾﯽ
ﺑﻮد .ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌ ﺎدن زﻏ ﺎل ﺳ ﻨﮓ
در ﺷ ﻤﺎل اﻧﮕﻠﺴ ﺘﺎن و اﺳ ﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷ ﺪﯾﺪ ﮐ ﺎرﮔﺮی و
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﺸﺎن ھﻤﺮاه ﺷﺪ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﯿﮑﺎرﺳﺎزی دھﮭﺎ ھﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺪن و ھ ﻢ

ﭼﻨ ﯿﻦ دﯾﮕ ﺮ ﺻ ﻨﺎﯾﻊ و رﺷ ﺘﮫ ھ ﺎی ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ
ﮔﺬاری ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨ ﯽ ﺗﺨﺮﯾ ﺐ ﺷ ﮭﺮھﺎ
و ﻣﻨ ﺎطﻘﯽ ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ آن ﺻ ﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴ ﺘﮫ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾ ﻦ ﮐ ﮫ ﺣ ﻮل اﯾ ﻦ ﺻ ﻨﺎﯾﻊ ﺷ ﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘ ﮫ و ﻧﺴ ﻞ ھ ﺎی ﻣﺘ ﻮاﻟﯽ از اﯾ ﻦ طﺮﯾ ﻖ
زﻧ ﺪﮔﯽ ﻣ ﯽ ﮐﺮدﻧ ﺪ .اﻋﺘﺼ ﺎب ﮐ ﺎرﮔﺮان
ﻣﻌﺪن ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑ ﮫ ط ﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿ ﺪ اﻣ ﺎ ﺗ ﺎﭼﺮ
ﻣﺼﻤﻢ ﺑ ﻮد ﺗ ﺎ ﮐ ﺎرﮔﺮان را از ﮐ ﺎر اﺧ ﺮاج
ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﺶ را ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬارد .ﭼﺮا
ﮐﮫ ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش ارزاﻧﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧ ﺮژی را
از ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺨﺮد ،اﯾﻦ ﯾﮑ ﯽ از ﻣﻨﻄ ﻖ
ھ ﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴ ﻢ ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ در اﻧﻄﺒ ﺎق ﺑ ﺎ
ﻣﻨ ﺎﻓﻊ ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ ھ ﺎی ﻋﻈ ﯿﻢ ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﻗ ﺮار
داﺷ ﺖ .ھ ﺮ ﭼﻨ ﺪ ﻛ ﮫ اﺟ ﺮای اﯾ ﻦ ﺳﯿﺎﺳ ﺖ
ﻓﺮای اﻧﺮژی ارزان ﺑﻮد و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﻘﺴ ﯿﻢ
ﮐﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﺑﻌ ﺎدی ﺑﺴ ﯿﺎر ﻓﺮاﺗ ﺮ از
ﮔﺬﺷﺘﮫ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ
ﺑ ﮫ ﮐﺸ ﻮرھﺎی آﺳ ﯿﺎﺋﯽ و دﯾﮕ ﺮ ﮐﺸ ﻮرھﺎی
ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ﺑﻮد.
در اداﻣﮫ ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری ﺻﻨﺎﯾﻊ از
ﺟﻤﻠ ﮫ ﮐﺸ ﺘﯽ ﺳ ﺎزی ،ﻓ ﻮﻻد و ﻏﯿ ﺮه ﺑﮑﻠ ﯽ
ﻣﺤ ﻮ ﺷ ﺪﻧﺪ و ﺑﺴ ﯿﺎری دﯾﮕ ﺮ از ﺻ ﻨﺎﯾﻊ در
رﺷ ﺘﮫ ھ ﺎی دﯾﮕ ﺮ دﭼ ﺎر ھﻤ ﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷ ﺖ
ﺷﺪﻧﺪ ،و دﯾﮕﺮ ھﺮﮔﺰ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺑ ﮫ
ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮی در دﻧﯿﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ ﺻ ﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿ ﺪی ﺗﻮﺳ ﻂ
ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ ھ ﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺘﯽ ﺑ ﮫ ﮐﺸ ﻮرھﺎی
ﭼ ﯿﻦ و ﮐﺸ ﻮرھﺎی آﺳ ﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺮﺧ ﯽ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ
وﺳ ﯿﻠﮫ از ﻣﺰاﯾ ﺎی ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ارزان و ﯾ ﺎ ﺑﮭﺘ ﺮ
اﺳﺖ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد از ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺷ ﺮاﯾﻂ
ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .و ﺑ ﺪﯾﻦ وﺳ ﯿﻠﮫ آن
ھﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﻛﮫ ﺑ ﺎ ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔ ﺬاری در
اﯾﻦ ﻛﺸﻮرھﺎ ﺑ ﺎ ﻓ ﻮق اﺳ ﺘﺜﻤﺎر و ﯾ ﺎ ﺷ ﺪﯾﺪﺗﺮ
از آن ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳ ﻮد را اﺳ ﺘﺨﺮاج ﻛﻨﻨ ﺪ .در
واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣ ﺎرﭘﯿﭻ
ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﺨﺎطﺮ رھﺎﯾﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ
از ﺑﺤ ﺮان و اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻧ ﺮخ ﺳ ﻮد ،در اﺑﻌ ﺎد
ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﺧ ﻮد را ﺑﺎزﺳ ﺎزی ﻣ ﯽ ﮐ ﺮد .ھ ﻢ
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﯽ از ﻣﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺘﯽ ﺑﺴ ﻮی اﺷ ﮑﺎل ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ ھ ﺎی
ﻣ ﺎﻟﯽ ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ ﺑﺘﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﺎ اﻧﻌﻄ ﺎف و ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺖ
ﺗﺤﺮک ھ ﺮ ﭼ ﮫ ﺳ ﺮﯾﻊ ﺗ ﺮ ﺑﺴ ﻤﺖ ﻣﻨ ﺎطﻖ و
رﺷﺘﮫ ھ ﺎی ﺳ ﻮدآورﺗﺮ اﻧﺘﻘ ﺎل ﯾﺎﺑ ﺪ و ﺷ ﺒﮑﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ را ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ درھﻢ ﺑﺒﺎﻓﺪ
و از ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ھﺮ ﭼ ﮫ ﺷ ﺪﯾﺪﺗﺮ در اﺑﻌ ﺎد
ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﺧ ﻮد را ﺗﻐﺬﯾ ﮫ ﮐﻨ ﺪ .ﺗﻐﯿﯿ ﺮات

ﺻﻔﺣﮫ ١۶
اﻗﺘﺼ ﺎدی ﺗ ﺎﭼﺮ ﮐ ﮫ در روﻧ ﺪ ﺧ ﻮد ﺑﺎﻋ ﺚ
ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ﺳ ﺎﺧﺘﺎری در اﻧﮕﻠﺴ ﺘﺎن ﺷ ﺪ ھ ﻢ
زﻣ ﺎن ﺗﻮﺳ ﻂ رﯾﮕ ﺎن و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﻢ آﻣﺮﯾﮑ ﺎ
در ﺷ ﮑﻠﯽ ﮐ ﻢ و ﺑ ﯿﺶ ﻣﺸ ﺎﺑﮫ و ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ
وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑ ﺮده ﻣ ﯽ ﺷ ﺪ و
ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ در ﺑﻘﯿﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ دﻧﺒ ﺎل
ﺷﺪ و زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﮭﻤﯽ ﺑ ﺮای ﺷ ﮑﻞ ﮔﯿ ﺮی
ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺷ ﺪ .اﯾ ﻦ ﺧ ﻮد ﺗﺎﯾﯿ ﺪی اﺳ ﺖ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪا از ﯾﮏ ﭘﺮوﺳ ﮫ
ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﺑ ﺮای ﺑﺎزﺳ ﺎزی ﺳ ﺎﺧﺘﺎر ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ
ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﻧﺒ ﻮد .ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳ ﯿﻮن ﺑ ﮫ ﻧﻮﺑ ﮫ ﺧ ﻮد
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در راﺑﻄﮫ ﺑ ﺎ ﺳ ﺎﺧﺘﺎر ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ
و ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎت طﺒﻘ ﺎﺗﯽ در ﮐﺸ ﻮرھﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺘﯽ و ھ ﻢ ﭼﻨ ﯿﻦ در ﺑﺮﺧ ﯽ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳﻮم و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﮫ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺎﭼﺮ ﺑﻮد.
در واﻗ ﻊ ﺗﺎﭼﺮﯾﺴ ﻢ ﺑ ﺎ ﺣﺮﮐﺘ ﯽ ﻋﺠ ﯿﻦ و
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺘﯽ و
ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎت طﺒﻘ ﺎﺗﯽ در ﮐﺸ ﻮرھﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺘﯽ را درﻓﺮاﯾﻨ ﺪ ﭘ ﺮ ﺗﻼطﻤ ﯽ از
ﺑﺤﺮان ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮد.
اھﻤﯿﺖ ﺧ ﻂ ﺳﯿﺎﺳ ﯽ ﮐ ﮫ ﺗ ﺎﭼﺮ در اﻧﮕﻠﺴ ﺘﺎن
ﺑ ﮫ ﭘ ﯿﺶ ﮔ ﺬارد ﺟ ﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑ ﺮای "اﺟﻤ ﺎع
ﻧﻈﺮی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ" ﺑﻮد .و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ
اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑﺴ ﯿﺎری از ﺻ ﺎﺣﺐ ﻧﻈ ﺮان و
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣ ﺮگ ﺗ ﺎﭼﺮ اﻋ ﻼم ﮐﺮدﻧ ﺪ
ﮐ ﮫ اﮔ ﺮ ﭼ ﮫ ﺗ ﺎﭼﺮ ﻣ ﺮد اﻣ ﺎ ﺗﺎﭼﺮﯾﺴ ﻢ ھ ﻢ
ﭼﻨ ﺎن اداﻣ ﮫ دارد .ﺟﺎﻧﺸ ﯿﻨﺎن ﺗ ﺎﭼﺮ از ﺟ ﺎن
ﻣﯿﺠﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﺮ و ﮔﺮدون ﺑﺮاون و
ﮐ ﺎﻣﺮون ھﻤ ﮫ ھﻤ ﺎن ﺳﯿﺎﺳ ﺖ را ﺑ ﺎ اﻧ ﺪﮐﯽ
ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ﻏﯿ ﺮ ﻣﮭ ﻢ اداﻣ ﮫ و ﺣﺘ ﯽ ﺗﻌﻤﯿ ﻖ
ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھ ﺎ
ﺑﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ی ﺷﺨﺼﯽ ﺗ ﺎﭼﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ھ ﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺖ ھ ﺎ ﺑ ﺮای
ﺑﺎزﺳ ﺎزی ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ در اﺑﻌ ﺎد وﺳ ﯿﻊ ﺗ ﺮ آن
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻌﺒ ﺎرت دﯾﮕ ﺮ اﮔ ﺮ ﭼ ﮫ ﺗﺤ ﺖ ﻓﺸ ﺎر ﻗ ﺮار
دادن ﺗﻮده ھﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ
و ﺷﮑﻨﻨﺪه آن و اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف ﻋﻤﯿﻖ طﺒﻘ ﺎﺗﯽ
و ﻗﻄﺒ ﯽ ﺗ ﺮ ﮐ ﺮدن ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﯾﻌﻨ ﯽ ﻏﻨ ﯽ ﺗ ﺮ
ﮐ ﺮدن ﺛﺮوﺗﻤﻨ ﺪان و ﻓﻘﯿﺮﺗ ﺮ ﮐ ﺮدن ھ ﺮ ﭼ ﮫ
ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﻓﻘ ﺮا ﺑﺨ ﺶ ﺟ ﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘ ﺬﯾﺮ و واﻗﻌﯿ ﺖ
ﻋﯿﻨ ﯽ ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﮫ ھ ﺎی او ﺑ ﻮد ،اﻣ ﺎ اﯾ ﻦ
ﺟﻮھﺮ و ﻋﺼﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣ ﮫ ھ ﺎی او ﻧﺒ ﻮد .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺘﯽ ﮐ ﮫ در ﺷ ﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻠ ﯽ دﯾﮕ ﺮ
ﺑ ﺎزدھﯽ و ﺳ ﻮدآوری ﺧ ﻮد را ﺑﺸ ﺪت از

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩
دﺳ ﺖ داده ﺑ ﻮد در ﻣﺮﮐ ﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﮫ ھ ﺎی او
ﻗ ﺮار داﺷ ﺖ .ﻓﺮاﯾﻨ ﺪی ﮐ ﮫ ﺑﻌ ﺪ از ﺳ ﻘﻮط
ﺑﻠ ﻮک ﺷ ﺮق آﻏ ﺎز ﺷ ﺪ ،ﺑ ﮫ ط ﺮز وﺣﺸ ﯿﺎﻧﮫ
ﺗ ﺮی اداﻣ ﮫ ﯾﺎﻓ ﺖ و ﺑﺨﺸ ﯽ از ﺑﺎزﺳ ﺎزی
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ در اﺑﻌ ﺎد ﺟﮭ ﺎﻧﯽ
ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ
ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣ ﮫ ھ ﺎی ﺗ ﺎﭼﺮ و ﻧﺘ ﺎﯾﺞ آن ﺑ ﺮای
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن:
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑ ﮫ ﻣﻮﺿ ﻮع ﺗ ﺎﭼﺮ و ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ
زﻧ ﺎن ﺑﺮﮔ ﺮدﯾﻢ ،ﻣ ﯽ ﺗ ﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺴ ﺮﻋﺖ ﻧﺘﯿﺠ ﮫ
ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ھﻢ ﺗﺎﭼﺮ و ھﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھ ﺎﯾﺶ
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮭﺘﺮ ﺷ ﺪن ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ زﻧ ﺎن در
ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﻧﺸ ﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑ ﮫ ﺑﺮوﺷ ﻨﯽ ﺑ ﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ
زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮﺑﺎت
ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ را وارد آوردﻧﺪ.
در واﻗ ﻊ ھ ﻢ و ﻏ ﻢ ﺗ ﺎﭼﺮ ﺑ ﯿﺶ از ھ ﺮ ﭼﯿ ﺰ
اﺳ ﺘﺤﮑﺎم و ﺑﺎزﺳ ﺎزی ﺳﯿﺴ ﺘﻤﯽ ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ
ﭘﺎﺗﺮﯾ ﺎرﮐﯽ ﺑﺨ ﺶ ﺟ ﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘ ﺬﯾﺮ آن اﺳ ﺖ و
ﺳﺘﻢ ﺑﺮ زﻧﺎن در آن ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه و ﻓﺮودﺳ ﺘﯽ
زﻧﺎن و ﺧﺸ ﻮﻧﺖ ﺑ ﺮ زﻧ ﺎن را ﭘﯿﻮﺳ ﺘﮫ و در
اﺷ ﮑﺎل ﻧ ﻮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ.
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺎﭼﺮ ﺑ ﺮ دوش
ﺑﺨ ﺶ ﻓﺮودﺳ ﺖ و ﻓﻘﯿ ﺮی ﮐ ﮫ زﻧ ﺎن ﺑﺨ ﺶ
ﻣﮭﻤ ﯽ از آن را ﺗﺸ ﮑﯿﻞ ﻣ ﯽ دادﻧ ﺪ ﺑ ﮫ ﭘ ﯿﺶ
رﻓ ﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣ ﮫ ﮐ ﺎھﺶ ھﺰﯾﻨ ﮫ ھ ﺎی رﻓ ﺎھﯽ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑ ﺮ درآﻣ ﺪ ،و اﯾﺠ ﺎد ﻣﺎﻟﯿ ﺎت
ﺧﺎﻧﮫ ،زﻧﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎدران ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺧﺎﻧ ﮫ را ﺑ ﯿﺶ از ﭘ ﯿﺶ در ﺗﻨﮕﻨ ﺎ ﻗ ﺮار داد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺎﭼﺮ ﺑﯿﺶ از  ٣ﻣﯿﻠﯿ ﻮن ﺑﯿﮑ ﺎر
در اواﺳﻂ دھﮫ ٨٠ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐ ﺮد ﮐ ﮫ رﮐ ﻮردی
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﻮد .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔ ﯽ از اﯾ ﻦ
ﺑﯿﮑ ﺎران را زﻧ ﺎن ﺗﺸ ﮑﯿﻞ ﻣ ﯽ دادﻧ ﺪ؛ ﺑﻠﮑ ﮫ
اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎر اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھ ﺎی
ﮐ ﺎرﮔﺮان ﻣ ﺮد ﺑﯿﮑ ﺎر ﺷ ﺪه را ﺑ ﮫ دوش ﺑ ﺮ
ﻋﮭ ﺪه داﺷ ﺘﻨﺪ و ﺑﺴ ﯿﺎری از آﻧ ﺎن ھ ﻢ ﭼﻨ ﺎن
اﯾ ﻦ ﺑ ﺎر را ﻣ ﯽ ﮐﺸ ﻨﺪ و ﺑ ﺎ ﮐ ﺎر ﺑﯿﺸ ﺘﺮ در
ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻤﺒﻮد ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و
ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺧﺎﻧﻮاده را ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از
طﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻮاظﺒ ﺖ از ﺑﭽ ﮫ ھ ﺎ و ﺑﻘﯿ ﮫ
اﻋﻀ ﺎی ﺧ ﺎﻧﻮاده درھﻨﮕ ﺎم ﺑﯿﻤ ﺎری و ﯾ ﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ درس و ﻣﺸﻖ ﺑﭽﮫ ھﺎﯾﺸﺎن؛ ﮐﺎھﺶ
ھﺰﯾﻨ ﮫ ھ ﺎی دوﻟﺘ ﯽ در آﻣ ﻮزش و ﺑﯿﻤ ﮫ
درﻣﺎﻧﯽ را ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺒ ﺎرت دﯾﮕ ﺮ
ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﯽ ﻣﺰد ﺧﻮد ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾ ﺪ را ﭘ ﺮورش
ﻣﯽ دھﻨﺪ .از طﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ

دارای ﺻ ﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿ ﺪی ﻧﺒﻮدﻧ ﺪ ﺗﻨﮭ ﺎ ﻣ ﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﻐﻞ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﺎره وﻗ ﺖ و ﺑ ﺎ
ﻣﺰد ﺑﺴﯿﺎر ارزان را اراﺋﮫ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐ ﮫ اﻏﻠ ﺐ
ﻧﺼ ﯿﺐ زﻧ ﺎن ﻣ ﯽ ﺷ ﺪ ،ﺷ ﻐﻞ ھ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ
ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻔ ﺎوت ﭼﻨ ﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷ ﺘﮫ و ﻧﺪارﻧ ﺪ و
زﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ ﮐﺎرھ ﺎ ﻣﺸ ﻐﻮﻟﻨﺪ اﻏﻠ ﺐ
ھﻤ ﺎن زﻧ ﺎﻧﯽ ھﺴ ﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ در ﺧﺎﻧ ﮫ ﻣﺠﺒﻮرﻧ ﺪ
ﺑﺎرﮐﻤﺒﻮدھﺎ را ھﻢ ﺑﮫ دوش ﮐﺸﻨﺪ.
ھﺮﭼﻨ ﺪ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ ﺗ ﺎﺛﯿﺮات ﺑ ﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ زﻧ ﺎن
در ھﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ﺑ ﺎ اﻋﺘﻘ ﺎدات ﺗ ﺎﭼﺮ ﻧﯿ ﺰ ﻗ ﺮار
داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﭘﺮﻓﺴﻮر ﺗﻮی از داﻧﺸ ﮕﺎه
اﮐﺴ ﺘﺮ ،ﮐ ﮫ در ﺳ ﺎﯾﺖ ﺑ ﯽ ﺑ ﯽ ﺳ ﯽ ﻓﺎرﺳ ﯽ
ﻧﻘ ﻞ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ،ﺗ ﺎﭼﺮ اﻋﺘﻘ ﺎد داﺷ ﺖ ﮐ ﮫ
ﭘﯿﺸ ﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ در ﮔ ﺮوی اﺣﺘ ﺮام ﺑ ﮫ
ارزش ھ ﺎی ﺧ ﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻋﺼ ﺮ ﻣﻠﮑ ﮫ
وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ )دو ﺛﻠﺚ ﭘﺎﯾ ﺎﻧﯽ ﻗ ﺮن ﻧ ﻮزدھﻢ( و
ﺗﻼش اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺘﺸ ﺎن اﺳ ﺖ.
و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﭼﺮ در ﻣﻮرد ﺣﻔ ﻆ ﺳ ﻨﺖ
ھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻨﺘﯽ ﮐﮫ در ﻣﺮﮐ ﺰ
آن ﺣﻔﻆ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ زﻧ ﺎن ﻗ ﺮار دارد در ﺟﻨ ﮓ
ﺗﺎﭼﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﻣ ﺎ ﺳﯿﺎﺳ ﺘﮭﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴ ﺘﯽ ﺗ ﺎﭼﺮ ﮐ ﮫ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑ ﻮد ،اﺑﻌ ﺎد ﻧ ﻮﯾﻨﯽ
از ﺳ ﺘﻢ ﺑ ﺮ زﻧ ﺎن در ﺟﮭ ﺎن را ﻧﯿ ﺰ ﺗﺤﻤﯿ ﻞ
ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ زﻧﺎﻧﮫ ﮐﺮدن ﻧﯿ ﺮوی ﮐ ﺎر
ﺑ ﮫ ﺧ ﺎطﺮ ارزاﻧﺘ ﺮ ﺑ ﻮدن آن اﺳ ﺖ.
ﮐ ﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐ ﮫ در ﮐﺸ ﻮرھﺎی ﺟﮭ ﺎن ﺳ ﻮم
ﺑﺨﺼﻮص آﺳﯿﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﭘﺎﯾﯿﻦ
و در ﺷ ﺮاﯾﻂ ﺳ ﺨﺖ و ﻏﯿ ﺮ اﯾﻤﻨ ﯽ ﺑ ﮫ ﮐ ﺎر
ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،زﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ای از آن در
ﺟﺮﯾﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻨﺪ طﺒﻘ ﮫ ای
در ﺑ ﻨﮕﻼدش ﮐ ﮫ ﻣﻨﺠ ﺮ ﺑ ﮫ ﮐﺸ ﺘﮫ ﺷ ﺪن
 ١٢٠٠ﻧﻔﺮ ﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪ وﺣﺸ ﺘﻨﺎک دﯾﮕ ﺮ آن ﺗﺠ ﺎرت زﻧ ﺎن
در اﺑﻌﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎﭼﺮ و ھﻢ ﮐﯿﺸﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮد ﮐ ﮫ
ﺗﺠﺎرت زﻧﺎن و ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ زﻧﺎن را ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺗﺠ ﺎرت ﺟﮭ ﺎﻧﯽ و ﯾ ﺎ ھﻤ ﺎن ﮔﻮﻧ ﮫ ﮐ ﮫ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺖ ھ ﺎ آن را ﻣ ﯽ ﻧﺎﻣﻨ ﺪ ﯾ ﮏ
"ﺻ ﻨﻌﺖ" ﺟﮭ ﺎﻧﯽ در اﺑﻌ ﺎدی ﺑﺴ ﯿﺎر ﺑﺴ ﯿﺎر
ﻓﺮاﺗﺮ و ھﻮﻟﻨﺎک ﺗ ﺮ از ﮔﺬﺷ ﺘﮫ ﺗﺒ ﺪﯾﻞ ﮐ ﺮده
اﺳ ﺖ و ﺳ ﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﻣﯿﻠﯿﺎردھ ﺎ دﻻر ﺑ ﮫ
اﻗﺘﺼﺎدﺷﺎن وارﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣ ﺎ در ﻣﻘ ﺎﺑﻠﺶ
ﺳ ﺎﻻﻧﮫ زﻧ ﺪﮔﯽ ﺻ ﺪھﺎ ھ ﺰار دﺧﺘ ﺮان
ﺧﺮدﺳ ﺎل ،ﻧ ﻮ ﺟ ﻮان و ﺟ ﻮان و ﺧ ﺎﻧﻮاده
ھﺎﯾﺸﺎن را ﻓﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺻﻔﺣﮫ ١٧
ﻣﻄﺎﺑﻖ ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎﭼﺮ و
دﯾﮕﺮ ھﻤﮑﯿﺸ ﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺘﯽ اش اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ
ﺑ ﺎ ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳ ﯿﻮن ﺑﺮﺧ ﯽ ﮐﺸ ﻮرھﺎ ﺗﻮﺳ ﻂ
ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ )ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺠﺒ ﻮر( ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ ﺗ ﺎ ﺑ ﮫ ﮔﺴ ﺘﺮش ﺻ ﻨﻌﺖ
ﺗﻮرﯾﺴ ﻢ و اﯾﺠ ﺎد ﺟﺎذﺑ ﮫ ھ ﺎی ﺗﻮرﯾﺴ ﺘﯽ
ﺑﭙﺮدازﻧ ﺪ ﮐ ﮫ در اﮐﺜ ﺮ ﻗﺮﯾ ﺐ ﺑ ﮫ اﺗﻔ ﺎق آﻧﮭ ﺎ
اﯾ ﻦ ﺟﺎذﺑ ﮫ ھ ﺎی ﺗﻮرﯾﺴ ﺘﯽ ھﻤ ﺎن دﺧﺘ ﺮان
ﺟﻮاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ ﮐ ﻞ "ﺻ ﻨﻌﺖ" ﺗﻮرﯾﺴ ﻢ و
ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺣ ﻮل
آن ﺷ ﮑﻞ داده اﺳ ﺖ .ﮐﺸ ﻮرھﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ در
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﯽ ﻣﻮظﻔﻨ ﺪ ،ﺻ ﻨﻌﺖ ﭘ ﺮ
درآﻣﺪ ﺳﮑﺲ و ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺗ ﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨ ﺪ .ﻧﻤ ﯽ ﺗ ﻮان اﯾ ﻦ
ﺗﻐﯿﯿ ﺮات در ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ زﻧ ﺎن را ﻧﯿ ﺰ ﺟ ﺰو
ﺧ ﺪﻣﺎت ﺗ ﺎﭼﺮ و ھﻤﮑﯿﺸ ﺎن و ھﻤﻔﮑ ﺮان
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اش ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﻣﺤﺴ ﻮب
ﻧﮑﺮد.
ﻋ ﻼوه ﺑ ﺮ اﯾ ﻦ ھ ﺎ ﺗ ﻦ ﻓﺮوﺷ ﯽ در ﺷ ﻤﺎل
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ و ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐ ﮫ اﻗﺘﺼ ﺎد
آﻧﮭ ﺎ ﺷ ﺪﯾﺪا ﺿ ﺮﺑﮫ ﺧ ﻮرده اﺳ ﺖ ﺣﺘ ﯽ در
ﻣﯿ ﺎن دﺧﺘ ﺮان داﻧﺸ ﺠﻮ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮای ﺗ ﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺨ ﺎرج و ھﺰﯾﻨ ﮫ ھ ﺎی درﺳ ﯽ ﺧ ﻮد راه و
ﭼ ﺎره ای ﺟ ﺰ ﺗ ﻦ ﻓﺮوﺷ ﯽ و ﯾ ﺎﻓﺘﻦ ﮐ ﺎر در
ﮐﻠﻮپ ھﺎی ﺷﺒﺎﻧﮫ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣ ﮫ ﺗ ﺎﭼﺮ زن آھﻨ ﯿﻦ ﺑ ﺮای
زﻧ ﺎن در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿ ﺎ و ﺟﮭ ﺎن .اﯾ ﻦ ﻧﺸ ﺎن ﻣ ﯽ
دھ ﺪ ﮐ ﮫ رﺳ ﯿﺪن ﯾ ﮏ زن و ﯾ ﺎ ﺗﻌ ﺪادی از
زﻧﺎن ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨ ﯽ ﺑﮭﺒ ﻮد
ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ زﻧ ﺎن در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﻧ ﮫ ﻣ ﯽ
ﺗﻮاﻧ ﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ زﻧ ﺎن در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﺑﮭﺒ ﻮد
ﺑﺨﺸ ﺪ .ﺑﻠﮑ ﮫ ﺷ ﺮﮐﺖ زﻧ ﺎن در ﯾ ﮏ ﻗ ﺪرت
ارﺗﺠ ﺎﻋﯽ ﺗﻨﮭ ﺎ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ در ﺧ ﺪﻣﺖ ﯾ ﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در ﻧﮭﺎﯾﺖ
آن ﻗﺪرت را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻓﺮودﺳﺖ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌ ﮫ را ﺑ ﯿﺶ از ﭘ ﯿﺶ
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐ ﮫ ﺗ ﺎﭼﺮ ﺑ ﮫ ﻧﺤ ﻮی
اﻓﺮاطﯽ و ﻓﻨﺎﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎم داد.
ﺳ ﺘﻢ ﺑ ﺮ زﻧ ﺎن ﺑﺨﺸ ﯽ از ﮐ ﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴ ﺘﻢ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫ اﺳﺖ .ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐ ﺮدن
ﭼﻨ ﯿﻦ ﺳﯿﺴ ﺘﻤﯽ ﺑ ﺎ ﺑﺨ ﺪﻣﺖ ﮔ ﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌ ﺪاد
ﺑﯿﺸ ﺘﺮی از زﻧ ﺎن ﻧﻤ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺗﻐﯿﯿ ﺮی در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ
و ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﺎن ﺑ ﮫ ﻣﺜﺎﺑ ﮫ ﻧﯿﻤ ﯽ از ﺟﻤﻌﯿ ﺖ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ■ .

ﺻﻔﺣﮫ ١٨

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩

ﮔﺰﯾﺪه ای از:

ﺑﺮﮔﺮدان :ﻣﮭﺴﺎ روژان

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﯿﺰ

ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺧﺎص ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ آن ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و اﺳﺘﺜﻤﺎر
در آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺧﺎﺻﯽ ھﻢ ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ھﺮ دوی اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎرھﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮوی ﯾﮏ ﻗﻄﺐ و ﭘﺴﺮوی ﻗﻄﺐ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .از ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ و ﻧﻮاﺣﯽ ای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ در آن ھﺎ اﺷﮑﺎل ﮐﺎر ﯾﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺘﻔﺎوت اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ھﻢ ،ﺑﺮای اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ،اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺗﻨﮭﺎ در دﺳﺖ دوﻟﺖ ھﺎی اﺻﻠﯽ و
ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎﯾﯽ و ﺑﻌﺪ ھﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .از ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ ) (IDLﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ
ﻋﻤﻮدی ﺑﯿﻦ ﻗﺪرت ھﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﯽ و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و آﺳﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ
در دوران اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮی ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺎ دھﮫ ھﻔﺘﺎد ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻮاد ﺧﺎم در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه و ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫ ژاﭘﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮕﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ھﻢ ﯾﺎ
وارد ﺑﺎزار ﺧﻮد ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻓﺎزھﺎی اوﻟﯿﮫ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺎﻻھﺎی ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ،از ھﻤﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﻧﯿﺰ ﺑﮫ زور ﺑﮫ
ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ،اﯾﻦ ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺑﻮدی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﮐﺎﻻھﺎی ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ارزان ﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺎﺑﻮدی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ ھﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ
ﻟﺒﺎس ھﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل از اﯾﻦ
ﭘﺮوﺳﮫ اﺳﺖ ).(١٩٧٠،Dutt
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺎر ارزش
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه و ﻣﺘﺮوﭘﻞ ﻧﺪاﺷﺖ .در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ،ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﮐﺎر ﺑﺨﺸﺎ ﺗﻮﺳﻂ زور )ﻣﺜﻼ در ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر(،
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎر ﺑﺮدﮔﯽ ،و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎر )ﻣﺜﻼ،
ﻗﺮار دادی( در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ و از ظﮭﻮر ﮐﺎرﮔﺮ
ﻣﺰدی آزاد ،ﮐﮫ اﻟﮕﻮی اوﻟﯿﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻏﺮب اﺳﺖ،
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی واردات ﻣﻮادﺧﺎم ارزان از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه و ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮ ازران ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻھﺎی
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﺮوﭘﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮔﺮان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻھﺎ را ھﻢ داﺷﺖ .ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ
ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺣﻘﻮق ﮐﻢ اﺷﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ،ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ روز
اﻓﺰون ﺛﺮوت و رﺷﺪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد در رﺷﺪ اﯾﻦ ﺛﺮوﺗﯽ

ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات و ﮐﺎرﮔﺮان اﺷﺎن ﺑﻮد ،ﺳﮭﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ رﺷﺪ
روز اﻓﺰون ﻓﻘﺮ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪ.
ھﺮ ﭼﻨﺪ در دھﮫ ،١٩٧٠ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ در
اروﭘﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ژاﭘﻦ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﮫ
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم رﺷﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و آن رﺷﺪ
ﻣﻤﺘﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ اﯾﺪه ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﻮرد ﻣﺮدم داده
ﺷﺪه ﺑﻮد و از طﺮﯾﻖ آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ھﺎ را ﺑﮑﻨﻨﺪ،
دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .آن ھﺎ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻓﺎش ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ
رﮐﻮد ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻠﯽ
ﯾﮏ دوران اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﯿﺰش ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ،
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ -ﯾﺎ ھﻤﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻧﻮﯾﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ-
ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻣﻤﺘﺪ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮔﺮدد،
در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﮫ اھﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﻮﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﮫ و ھﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ) ،(OECDﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﺮب ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮوﺳﮫ
ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﮫ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ -و از اﯾﻦ رو
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﺎر -ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﮐﮫ دﯾﮕﺮ آن را
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎ ﺟﮭﺎن ﺳﻮم و  ...ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﺗﻤﺎم
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و اﯾﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺷﺎن ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از طﺮﯾﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓﻨﺎوری ﺷﺪه ،ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﺷﻮد ﺗﺎ در
ﻧﺘﯿﺠﮫ ،اﯾﻦ ھﻢ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪن ﺑﮫ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ Frobel ) .و دﯾﮕﺮان(١٩٨٠ ،
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ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزی ﻗﺴﻤﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ در ﻧﻮاﺣﯽ آزاد ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﻧﺪ دارﻧﺪ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﻣﺎﻟﺰی ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ،و ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آﻧﮭﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ و ژاﭘﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﮫ
ﮔﻮﻧﮫ ای اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ در آن ھﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﻓﺸﺮده ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻮد و ھﻨﻮز ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از رﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﭘﻮﺷﺎک،
ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ از
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺪن واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺧﺎﺻﯽ در آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ،ھﻠﻨﺪ ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه و در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ
آﺳﯿﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎز ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﭘﺲ ،ﺷﻠﻮارھﺎی ﺑﺎزار آﻟﻤﺎن دﯾﮕﺮ در ﻣﻮﻧﺸﻦ ﮔﻼدﺑﺎخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ھﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ...ﭘﻤﭗ اﻧﮋﮐﺘﻮر ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ در اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت
ﺑﺮای ﺑﺎزارھﺎی آﻟﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﺎ ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﺎن
ﺷﺮﮐﺖ وﻟﯽ در ھﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ھﻢ ﺑﺮ
ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﯽ دﯾﮕﺮ در ﺗﺎﯾﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺗﺠﮭﯿﺰات
رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﻣﺎﻟﺰی ...ﺳﺎﻋﺖ در ھﻨﮓ ﮐﻨﮓ ،اﺟﺰاء اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و ﻣﺎﻟﺰی ﮐﮫ ھﻤﮫ اﯾﻦ ھﺎ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ھﺴﺘﻨﺪ )Frobel
 .و دﯾﮕﺮان(٩-١٠ -١٨٩٠ ،
ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﻧﻘﻼب ﺳﻮم ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ" ،اﻧﻘﻼب" ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﮐﮫ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در زﻣﯿﻨﮫ ﻓﻠﺰات ﻧﯿﻤﮫ ھﺎدی و رﯾﺰ ﭘﺮدازﻧﺪه ھﺎ ﺑﻮد،
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﮐﺜﺮا ﺗﺠﺎرت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ژاﭘﻨﯽ ﺑﮫ ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮق اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺮدن زﻧﺎن آﺳﯿﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺷﺎﻣﻞ  ٨٠درﺻﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ
ﺷﺪ, 979Gorssman Frobel).و دﯾﮕﺮان( 1980،

ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻧﻮﯾﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﻗﺮار زﯾﺮﻧﺪ:
ﺑﯿﮑﺎری رو ﺑﮫ رﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ .از
.١
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،اﮐﺜﺮا زﻧﺎن را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﯿﮑﺎری روی
زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺖ.
ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﮫ طﻮر روز اﻓﺰوﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ
.٢
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﮫ طﻮر روز اﻓﺰوﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﻓﻘﻂ
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای از ھﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ؛ ﺑﮫ
.٣
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر زﯾﺎد ،ﻣﻮاد ﺧﺎم ،ﻣﮭﺎرت ھﺎ ،و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ
ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﮭﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﮫ ﺑﮫ
ﺳﻤﺖ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای از
.۴
ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻻزم اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ﺑﮫ طﻮر
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ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای وادار ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﻨﺎس ﺗﺠﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
)ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻣﯿﻮه ھﺎ و ﻏﺬاھﺎی ﺗﺠﻤﻼﺗﯽ ،اﺑﺰارھﺎی
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و  (...و ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﯾﮕﺮ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ھﺎی رده ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎﻻھﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺣﻘﻮق
.۵
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ھﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮫ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﺟﻨﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺰو
اﻗﻼم ﺗﺠﻤﻠﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻗﺸﺮ ﻧﺎزﮐﯽ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻣﺜﻼ ارﮐﯿﺪه( ،اﮐﻨﻮن
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ھﻤﯿﺸﮫ و ھﺮ زﻣﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﯿﮑﺎری و ﮐﺎھﺶ دﺳﺘﻤﺰد واﻗﻌﯽ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻧﻮﯾﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ
ﻣﺼﺮف اﻧﺒﻮه را در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﻨﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ﺳﻄﺢ
ﻣﺸﺨﺺ از ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺒﻮه ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل،
دوﻟﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده
اﻧﺪ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻧﻮﯾﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ٢
ﺷﺮط ذﯾﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد:
 .١ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺘﻦ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ،ﻣﻄﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ و
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد.
 .٢اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﻨﯽ را
ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﺟﻨﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳﻮم را
ﺑﺨﺮﻧﺪ .در ھﺮ دو اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮدن زﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

ادﻏﺎم ﮐﺎر زﻧﺎن ﺟﮭﺎن ﺳﻮم در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ در  ٤ﺑﺨﺶ
ﻣﮭﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای ﺑﺰرگ ،ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ
.١
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﺮا ﻣﻠﯿﺘﯽ در ﻣﻨﺎطﻖ آزاد ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎزار
ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﭘﻮﺷﺎک
و اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ھﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺪا از اﯾﻦ واﺣﺪھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ
واﺣﺪھﺎی ﮐﻤﮑﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ وﻟﯽ زﯾﺎد ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎﺋﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻗﺮاردادھﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ،وﺟﻮد دارﻧﺪ.
در ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان
.٢
از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻓﺮاورده ھﺎی ﻏﺬاﺋﯽ ،از ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻮﺷﺎک ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ
اﺷﯿﺎء ھﻨﺮی ﻧﺎم ﺑﺮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ "ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ"
ﻣﺸﮭﻮر ﮔﺸﺘﮫ ،ھﻢ در زاﻏﮫ ھﺎ و ﻣﺤﻼت ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﮭﺮی و ھﻢ در
ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﺎﻧﮕﯽ دﻧﺒﺎﻟﮫ روی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ زﻧﺎن ﮔﺎھﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ای ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ واﺳﻄﮫ ھﺎی ﻣﺮد ،ﮐﮫ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت را در دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ .اﯾﻦ
وﺟﮫ ﻣﺸﺨﺼﮫ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩
زﻧﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺟﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،و از اﯾﻦ رو ،اﯾﻦ اﺟﻨﺎس ھﯿﭻ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﮫ
ای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ارزش ﻣﺼﺮف داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ادﻏﺎم اﯾﻦ اﺟﻨﺎس در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزار ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﯾﻦ ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﻻ ﻣﺒﺪل ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻗﺒﻠﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺗﻼش ھﺎی
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ -اﯾﻦ ﺗﻼش ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺎی درآﻣﺪزا در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ -ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺎر زﻧﺎن را ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دھﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻣﯽ ﮐﮫ در آن ﮐﺎر زﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ادﻏﺎم
.٣
ﺷﺪه ،ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ:
اﻟﻒ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﺟﮭﺖ ﻓﺮوش ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﺻﺎدرات )ﻣﺜﻞ ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﮔﻞ ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت(؛
ب .ﮐﺎر زﻧﺎن در ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر )ﭼﺎی ،ﻗﮭﻮه(؛
پ .ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه زﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ" در
واﺣﺪھﺎی ﮐﻮﭼﮏ دھﻘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﻗﺮاردادی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ت .ﮐﺎر زﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺎدرات
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ "ﮐﺎرﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ" ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
س .ﮐﺎر زﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮔﺎه ﺑﮫ ﮔﺎه در ﮐﺸﺎورزی ﺗﺠﺎری
)ﺑﺮﻧﺞ ،ﺷﮑﺮ(؛
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻮﯾﻦ،
ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎ و ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﮭﺎن ﺳﻮم در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ادﻏﺎم ﻣﯽ
ﮔﺮدد ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﻣﺮدان
ﺑﮫ ﭘﻮل ،ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﮐﺎر ﻣﺰدی ،و اﻣﻼک ﺗﻮﻟﯿﺪی
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،زﻧﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﻧﺎن
ﺧﻮر و واﺑﺴﺘﮫ" ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ دار ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد -ﻣﺜﻼ در آﻓﺮﯾﻘﺎ -زﻧﺎن ھﻨﻮز ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻘﺶ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺎش اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎر زﻧﺎن در ﺑﺨﺶ ﭼﮭﺎرم اھﻤﯿﺖ رو ﺑﮫ رﺷﺪی را در ﺳﺎل
.۴
ھﺎی اﺧﯿﺮ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮدان اروﭘﺎﯾﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و
ژاﭘﻨﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﮑﺲ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺳﺮوﯾﺲ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ اﮐﺜﺮا
از ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ اﻧﺪ.
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ از ﺗﻘﺎﺑﻼت ﺑﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻧﻮﯾﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ
و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ھﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶ ھﺎی
ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ و در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای آن ﭼﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﯿﺎز دارد ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻤﻮدھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﻟﻄﻒ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﺮ روی اﺛﺮات "ﺗﻮﺳﻌﮫ" ﺑﺮ زﻧﺎن ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻮاھﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ آن ھﺎ روﻧﺪ
اﺻﻠﯽ ﮐﺎر را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،ھﺴﺘﯿﻢ .وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻢ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﺗﺮ ﺑﭙﺮدازم ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﮫ ﻣﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا از ھﻤﮫ ﺟﺎ و ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ،زﻧﺎن ،آن ھﻢ زﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ

ﺻﻔﺣﮫ ٢٠
ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺠﺪدا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ؟
)ﻗﺒﻼ و در دوران ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﮫ وﺟﻮد زﻧﺎن ﭘﯽ ﺑﺮده ﺷﺪه
ﺑﻮد (.اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ اظﮭﺎرات رﺳﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎری را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺿﺮورت
"ادﻏﺎم زﻧﺎن در ﺗﻮﺳﻌﮫ" ﮐﮫ در دھﮫ  ١٩٧٠ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ،
ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﮭﺎﻧﯽ زﻧﺎن در ﻣﮑﺰﯾﮏ در ﺳﺎل ،١٩٧۵
دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﮑﺎن واﻗﻌﯽ در ﻗﻠﺐ
ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺎ آن ﻧﮕﺎه و
ﺗﻔﮑﺮی ﮐﮫ از ﻗﺮن  ١۶ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﻻﯾﻞ رﯾﺸﮫ ای ﺗﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﮫ
اﻣﺮوزه ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات داده ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺟﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﭼﺮا زﻧﺎن؟
ﻣﻦ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺟﮭﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻼش ھﺎی ﻣﺎن در
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﮫ ﺳﻮال ﺑﺎﻻ را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ:
ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻋﺎدی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ،زﻧﺎن ،و
.١
ﻧﮫ ﻣﺮدان ،ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
و )ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
ﺑﻮده ،در اﯾﻦ ﻓﺎز از ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ در
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی طﺮاﺣﺎن ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﻧﺪ ،زﯾﺮا اﻣﺮوزه در ﺳﻄﺢ
.٢
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﺧﺎﻧﮫ دار" ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ،و ﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺮ؛ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺎرﺷﺎن ،ﭼﮫ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ و ﭼﮫ در ارزش ﻣﺼﺮف ،ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﮐﺎرﻣﺰدی آزاد" ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ،و ﯾﮏ "ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
درآﻣﺪ زا" ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﮫ
ﻣﺮاﺗﺐ ارزان ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺮد ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،زﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﮫ دار،
.٣
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ارزان ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﺷﺎن را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ آن ھﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .زﻧﺎن
ﺧﺎﻧﮫ دار ﻣﻨﻔﺮد و اﯾﺰوﻟﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺎرﺷﺎن ،آﮔﺎھﯽ از
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را دﺷﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻓﻖ ﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺪود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ھﺮﮔﺰ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ
زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ.
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺷﺪه ،ﺑﺨﺼﻮص ﺑﮫ زﻧﺎن
.۴
در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﻣﺎ ھﯿﭻ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﮫ
ﺳﻤﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی "آزاد" ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺨﺼﮫ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻣﺸﺎھﺪه
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯿﮫ راﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن ،ﺑﮫ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ دار ﺷﺪه ،و
ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮ آزادی ﮐﮫ اﮐﺜﺮﺷﺎن زن ھﺴﺘﻨﺪ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ھﻢ ﮔﺮاﯾﯽ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ
.۵
ﮐﺎر ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن  -ﮐﮫ در
آن ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدی "آزاد" و زﻧﺎن ،ﺧﺎﻧﮫ داران ﻏﯿﺮ آزاد
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ -و ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن )ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات و
ﺧﺼﻮﺻﺎ در دھﺎت( و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن) .ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﻨﯽ
و ﯾﺎ در ﺷﮭﺮھﺎ( در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد ﮐﮫ در آن زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه -در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺳﺘﻌﻤﺮه -و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه – درﻏﺮب ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻻھﺎ در ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ
.۶
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"ﺑﺎرآوری" ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ -ﭼﯿﺰی ﮐﮫ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺮض ﻣﯽ ﺷﻮد -ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ "ﺑﺎرآوری" ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎر و
ﻓﻮق اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺑﻮﯾﮋه زﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮرد آﺧﺮ ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﭼﮫ ﮐﺴﯽ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳﻮم را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎ
آﻣﺎری ﮐﮫ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ ﮐﺎر زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﺪارﯾﻢ )ﻣﺜﻼ در
"ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ"( ،وﻟﯽ ھﻨﻮز ﺷﻮاھﺪ ﮐﺎﻓﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ
اﻣﺮوزه دو ﺳﻮم ﮐﺎر ﺟﮭﺎن ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر
دارﯾﻢ )ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﮐﭙﻨﮭﺎگ  .(١٩٨٠در ﻣﻨﺎطﻖ آزاد
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،ﺑﯿﺶ از ٧٠
درﺻﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﻓﺮاﺑﻞ و
ھﻤﮑﺎراﻧﺶ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺟﻮان اﻧﺪ )ﺑﯿﻦ  ١۴ﺗﺎ ٢۴
ﺳﺎل( .آﻧﮭﺎ در ﺧﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ دراﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ھﺴﺘﻨﺪ
اﮐﺜﺮﺷﺎن ﻧﻘﺶ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ را ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ )ﻓﺮاﺑﻞ و دﯾﮕﺮان:١٩٧٧ ،
.(۵٢٩-٣٠
اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﺪه از زﻧﺎن ﺟﻮان در ﻣﻨﺎطﻖ آزاد ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﮫ ﺗﻤﺎم
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﺻﺎدراﺗﯽ ،در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،در
ﺧﺎﻧﮫ و در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﮫ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﮐﺎر زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳﻮم
درﮔﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا ﺑﺮای ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن زﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﻤﺮ ﺷﮑﻦ ﮐﺸﺎورزی را
در آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﺳﯿﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ
اﻏﻠﺐ در ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوش و در ﻣﺰارع ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را
ﺑﺎﯾﺪ را ﺑﮫ اﯾﻦ رﻗﻢ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﭼﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﺘﮫ ﮐﮫ زﻧﺎن
ﺟﮭﺎن ﺳﻮم در دﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ
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ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدان ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؟ رﯾﭽﻞ ﮔﺮاﺳﻤﻦ و دﯾﮕﺮان
) (١٩٧٩ﺑﮫ اﯾﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ ،ﻣﻄﯿﻊ
ﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎر را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﻟﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ
را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،زﻧﺎن "ﺟﺬاب ﭼﺎﺑﮏ دﺳﺖ" ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺎن را ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ای از ﺗﺒﻠﯿﻎ دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﺰی آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﭼﺎﺑﮑﯽ دﺳﺖ زن ﺷﺮﻗﯽ ﺷﮭﺮت ﺟﮭﺎﻧﯽ دارد .دﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﺳﺮﯾﻊ
ﮐﮫ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﮭﺘﺮ از دﺧﺘﺮ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ھﺎی طﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﺎزدھﯽ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ؟ )ﮔﺮاﺳﻤﻦ.(١٩٧٩:٨ ،
رﺋﯿﺲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﻞ ) ،(INTELﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻓﻠﺰات
ھﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﺎﻟﺰی اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ" :ﻣﺎ دﺧﺘﺮان را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮﻧﺪ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ" )ﮔﺮاﺳﻤﻦ .(١٩٧٢ :٢ ،دﻓﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺟﮭﺎن ﺳﻮم در
ھﺎﺋﯿﺘﯽ ،ﮐﮫ ﺳﻌﯽ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران آﻟﻤﺎﻧﯽ دارد ،ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ در آن ﯾﮏ زن زﯾﺒﺎ روی ھﺎﯾﯿﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﮫ ھﻢ در اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد " :اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ در ازای ھﺮ
ﻣﺎرک آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺧﻮاھﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪ .ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
١دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،او )آن زن( ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺪت  ٨ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﻨﺪ
داد" )ﻓﺮاﺑﻞ و دﯾﮕﺮان١٩٧٧ :۵٢٨ ،؛ ﺗﺮﺟﻤﮫ م.م.(.
ﺟﺎی ﭘﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ در ﭼﻨﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ
طﻮر ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ دوﻟﺖ ھﺎ ،ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﮐﺶ ،زﻧﺎن
ﺟﻮان ﺷﺎن را ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ،
ﻓﺤﺸﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ از طﺮح ھﺎی

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎری در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳﻮم اﺳﺖ .ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
"ﻣﻔﮭﻮم ﻓﺤﺸﺎ" را ﮐﮫ در ﺧﻼل آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد را
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻔﮭﻤﯿﻢ ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ زﻧﺎن
ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﮫ ،دﻗﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭘﺮوژه ھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﮫ اﮐﺜﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ،ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "
ادﻏﺎم زﻧﺎن در ﺗﻮﺳﻌﮫ" ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻧﻮﯾﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺣﺎل
ﺑﺮرﺳﯽ و اﺟﺮا ﺑﻮد ،ﺟﮭﺎن از ﺿﺮورت " ادﻏﺎم زﻧﺎن در ﺗﻮﺳﻌﮫ" ﺑﺎ
ﺧﺒﺮ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺳﺎل ھﺎی  ،١٩٧٠اﺳﺘﺮ ﺑﺎﺳﺮاپ ﺑﮫ اﯾﻦ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ زﻧﺎن از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ای ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن
ﺳﻮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺳﻮدی ﻧﺒﺮدﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت او ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﮔﺰارﺷﺎت
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ھﺎ و ﺑﺮای ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٧۵در ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ،ﻣﻮرد
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳﻮم و در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه ھﺎ وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ،ﺣﻘﻮق .در ﭘﯽ آن،
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اراﺋﮫ ﺷﺪ ﺧﻮاھﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﮫ دوﻟﺖ ھﺎ ﺗﻼش ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ را ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻼج اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
و ادﻏﺎم زﻧﺎن در ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ان ﺟﯽ او ھﺎ ،ھﻤﮫ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺻﺤﺒﺖ از زﻧﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮ ﻓﺼﻠﯽ را در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﺗﻮﺳﻌﮫ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﺷﺎن وارد ﮐﺮدﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ را ﯾﮏ ﺗﮑﺎن واﻗﻌﯽ ﻗﻠﺒﯽ از
ﺳﻮی طﺮاﺣﺎن ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﺮد ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورﯾﻢ؟ آﯾﺎ آﻧﮭﺎ واﻗﻌﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﮫ
آزادی زﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺸﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺪه
اﻧﺪ؟ و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از "ادﻏﺎم زﻧﺎن در ﺗﻮﺳﻌﮫ" ﭼﮫ ﺑﻮده و ﭼﯿﺴﺖ؟
در آﻏﺎز ،ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﮫ را ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ :زﻧﺎن در
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﮭﻨﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ھﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺎر ارزان و ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﺸﺪه آﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰارع ،ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ
دار ،اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﮐﺮدن ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﻨﮭﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ؛ و ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری را ﮐﮫ ﺑﺮ روی آن ،ﮐﺎرﻣﺰدی ﻣﺮداﻧﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻮﺟﻮد
آﯾﺪ را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﮫ درآﻣﺪ ﻣﺮدان ﮐﻤﮏ ﮐﺮد) .دﯾﺮی(١٩٧۶،
وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ" .ادﻏﺎم زﻧﺎن در ﺗﻮﺳﻌﮫ" ﯾﻌﻨﯽ،
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﻤﺎﺷﺘﻦ زﻧﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺎی درآﻣﺪ زا ،ﮐﮫ آﻧﮭﻢ ﯾﻌﻨﯽ وارد ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺷﺎن را
ﺗﻮﺳﻌﮫ دھﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ و
ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،ﻏﺬای ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻟﺒﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻏﯿﺮه ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .درآﻣﺪ ،در اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﯾﻌﻨﯽ
درآﻣﺪ ﭘﻮﻟﯽ .و درآﻣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ زﻧﺎن ﭼﯿﺰی
را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش در ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺪرت
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ را دارﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺮدم ﯾﺎ در
ﺷﮭﺮ ھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ادﻏﺎم ﮐﺎر زﻧﺎن در ﺗﻮﺳﻌﮫ ،ﺳﺮ از
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ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزاری در ﻣﯽ آورد .زﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ ﺟﮭﺎن ﺳﻮم
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺮﻧﺪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وﺟﮫ ﻣﺸﺨﺼﮫ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺟﮭﺎن ﺳﻮم
را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ دار
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﮫ زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳﻮم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دھﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ " ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ" ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زن ﺧﺎﻧﮫ دار و ﻣﺪل ھﺴﺘﮫ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن ﭼﮫ در
ﺑﺨﺶ رﺳﻤﯽ و ﭼﮫ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ را -ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﻤﮑﯽ ،و
درآﻣﺪش را ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺧﺮﺟﯽ ﺑﮫ ﺷﻮھﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح " ﻧﺎن آور "
اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﻨﻄﻖ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﮫ دار ﮐﺮدن زﻧﺎن ﮐﺎھﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ھﺰﯾﻨﮫ
ھﺎی ﮐﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ و
ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎﻧﺶ اﻣﺮوزه ﺑﮫ زﻧﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ دﯾﺪﯾﻢ ،اﺑﺘﺪا در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ
در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﮫ دارﮐﺮدن زﻧﺎن ﻣﮑﻤﻞ
ﺿﺮوری ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی " آزاد" در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﯾﯽ
ﮐﮫ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ در ﺧﺮﺟﯽ
دادن ﺑﮫ زن ﺧﺎﻧﮫ دار "ﺑﯿﮑﺎر"ﺷﺎن را دارﻧﺪ )ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات اﺳﺖ( ،ﺗﻮده ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺮدان ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ھﺮﮔﺰ ﺗﻮان
ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زن ﺧﺎﻧﮫ دار "ﺑﯿﮑﺎر" در ﺧﺎﻧﮫ را ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ،
اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻮری از زﻧﺎن ،ﮐﮫ
ھﯿﭻ ﭘﺎﯾﮫ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﺎن ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ﻧﺪارد ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﮐﺎراﺋﯿﺐ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮارھﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎن آور ﻣﺮد،
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺷﻮد ﺑﺎ ردداک .(١٩٨۴ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﺪه و
ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻨﺎطﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ آﺳﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ )ﯾﻮﺳﻒ /ھﺘﻠﺮ .(١٩٨۴ ،دﻻﯾﻞ
آن از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
ﭼﺮﺧﺶ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮫ ﺳﺎز ﺟﮭﺖ ﺻﺎدرات ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪن
ﮐﺸﺎورزی ،و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﮫ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ در ﺟﮭﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از زﻣﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدان ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎ
ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﻣﺰدی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﭘﺮ درآﻣﺪ
ﺗﺮی ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮫ ﺳﺎز رﻓﺘﮫ اﻧﺪ وﻟﯽ ھﻤﺴﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده در روﺳﺘﺎ
ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ھﺎ و ﯾﺎ
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﻧﺪ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺎھﯽ ﺗﺎ ﻣﺪت  ٢٠ﺳﺎل از
ﺧﺎﻧﻮاده دور ھﺴﺘﻨﺪ)اوﺑﻮ ،(١٩٨٠ ،ﺑﻠﮑﮫ ﮔﺎھﯽ ﺑﺨﺸﯽ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﻧﺎن آور" در ﻗﺒﺎل ﺧﺎﻧﻮاده دارﻧﺪ را ھﻢ ول
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺼﻮص در آﻓﺮﯾﻘﺎ ،زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﮭﺎﺟﺮت
ھﻤﺴﺮان ﺷﺎن در روﺳﺘﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﺑﮫ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮارھﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﻧﺪ )ﻣﺎﻟﯽ ،ﻏﻨﺎ،
ﺑﺮزﯾﻞ ،ﺗﻮﮔﻮ ،ﻟﯿﺒﺮﯾﺎ ،ﻧﯿﺠﺮﯾﮫ ،ﺳﻮازﯾﻠﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از اوﮔﺎﻧﺪا( .ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
در ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﻮھﺮ ،اﯾﻦ زﻧﺎن را ﺑﮫ ﺳﻮی اﻧﺠﺎم داد و ﺳﺘﺪ ﯾﺎ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮫ ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی
و ﻣﺎﻟﯿﺎت زﻣﯿﻦ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ )ھﻨﺪورﮐﺮ١٩٧۴ ،؛ ﮐﺎر١٩٨٠ ،؛ اوﺑﻮ،

ﺻﻔﺣﮫ ٢٣

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩
١٩٨٠؛ اﺣﻤﺪ و ﻟﻄﻔﯽ.(١٩٨١ ،

ﻣﻧﺗﺷر ﺷد :ﻧﻘد ﻧظرات زﻧﺎن ﻟﯾﺑرال و اﺻﻼح طﻠب
ﻣﻘﺪﻣﮫ:
آن ﭼﮫ در ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ
اﺳﺖ از ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان و
ﭘﺮوژه ھﺎی زﻧﺎن ﻟﯿﺒﺮال و
اﺻﻼح طﻠﺐ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ از زﻣﺎن
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ ،ھﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و ...
ﭘﺮوژه ھﺎﺋﯽ ھﻤﭽﻮن ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ؛ ھﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و...
اﺋﺘﻼف ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ -طﺒﻘﺎﺗﯽ از ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ -ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻏﯿﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﺳﮑﻮﻻر اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب رژﯾﻢ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ روش و
ﺣﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن را ﮐﮫ ﮐﻞ رژﯾﻢ زن ﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
را ﻧﺸﺎﻧﮫ رﻓﺘﮫ ،ﻣﮭﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﺮای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﮐﮫ ﺣﻀﻮری
ﺟﺴﻮراﻧﮫ در ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﺧﯿﺰش ﺗﻮده ای ﭘﺲ از
"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت"  ٨٨داﺷﺘﻨﺪ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ در
ﻣﺒﺎرزه اش ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﺎﯾﮫ ای ﺧﻮد ﺑﮫ دﻧﺒﺎل وﺻﻠﮫ ﭘﯿﻨﮫ ﮐﺮدن ﯾﮏ رژﯾﻢ
ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ
ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺎم زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در راھﭙﯿﻤﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﺑﯿﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ در  ٨ﻣﺎرس
 ١٣۵٧ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری را ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺗﻦ ﺑﮫ
ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﻧﺪاده اﺳﺖ و در ﻋﻤﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺎن ﻟﯿﺒﺮال و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ -ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری را ﺑﯽ
اھﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ ،اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ آﻣﺪه و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮫ
ﺑﮫ زاﺋﺪه رژﯾﻢ زن ﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﻧﮫ ﺑﮫ زاﺋﺪه
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﮐﮫ در ﺑﮫ اﺳﺎرت در آوردن زﻧﺎن در ﮐﻞ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در
ﭘﯿﺸﺮوی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﺻﺤﻨﮫ ﭘﺮآﺷﻮب اﯾﺮان ﺑﻠﮑﮫ در ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ دارد .آورﯾﻞ ٢٠١٣

ﺟﮭت ﺗﮭﯾﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﺎ اﯾﻣﯾل زﯾر ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
zan_dem_iran@hotmail.com

زﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﯾﻮروﺑﺎ ﺷﺎﮐﯽ اﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﮫ از ﺧﺎرج
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )رﻣﯿﺘﺎﻧﺲ( ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻟﺴﻮﺗﻮ ،ﻓﻘﻂ ۵٠
درﺻﺪ از ھﻤﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﻮل
ﺣﻮاﻟﮫ ای دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ )ﯾﻮﺳﻒ /ھﺘﻠﺮ؛ .(١٩٨۴: ۴۴-۴۵
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن
ﺳﻮم ،ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی
ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ طﻮر روز اﻓﺰوﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ
ﻧﺎن آوران و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ،
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ را ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ دار واﺑﺴﺘﮫ ،ﭼﮫ
از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭼﮫ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و از ﺷﻮھﺮان ﺷﺎن
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺎن آور و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ،ﺷﺪه را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاده
اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ھﺮ ﭼﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺎدی ﺑﺮای ظﮭﻮر زوج
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری -ﻣﺰد ﺑﮕﯿﺮ " آزاد" ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﺑﺰار
ﺗﻮﻟﯿﺪ "آزاد" و زن ﺧﺎﻧﮫ دار واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ او -در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ رود ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش و
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺪل ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﮫ واﻗﻊ ،اﯾﻦ اﻣﺮ،
ھﺴﺘﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎری و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻮل آن طﺮح ھﺎ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ در دﺳﺖ اﺟﺮا ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﮐﮫ در اﯾﻦ زوج ﻣﻌﺮوف ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺷﺪه ،اﺳﺎس و اﺻﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درآﻣﺪ زا ،ﮐﮫ در
آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزار ،ﮐﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﺰدی ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﺪان ھﺎ ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ
ﮐﮫ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺻﻼح زﻣﯿﻦ ھﯿﭻ اﺳﺘﻘﻼل و
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﮐﮫ آن
ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ اﻣﻼک ﺗﻮﻟﯿﺪی را داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﮫ در ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮏ زاﺋﺪه از
اﻋﻀﺎی ﻣﺮد ﺑﻮده و ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺰو اﻋﻀﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ )و .ورﻟﮭﻮف .(١٩٨٣ ،اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﮫ
در واﻗﻊ زﻧﺎن ،ﺧﺎﻧﮫ دار ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻧﻮﯾﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺿﺮوری
ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻼﯾﻢ آن اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺎری را ﮐﮫ
ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻓﻮق اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد را
ﻣﺨﻔﯽ و ﻧﺎﻣﺮﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻊ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد؛ آﻧﮭﺎ را ﻣﻨﺰوی و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ؛ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﺎن را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫ و ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ از زن ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ زن ﺧﺎﻧﮫ دار
"واﻗﻌﯽ" ،ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ
آزادی زﻧﺎن ﻣﺨﺮب ھﻢ ھﺴﺖ.
ھﺮ ﭼﮫ ﺷﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ﺧﺎﻧﮫ دار
"واﻗﻌﯽ" ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد ،ھﺠﻮم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﻣﺮوزه
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ زن "ﻣﺪرن ،ﻣﺘﺮﻗﯽ" و زن "ﺧﻮب" را ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳﺎزد■ .

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩

ﺻﻔﺣﮫ ٢۴

اﺧﮕر ﻓرزاﻧﮫ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﮫ در زﻣﺴﺘﺎن  ٩٠ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر و  ۵ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﺑﺎ آوردن آﻣﺎر و ارﻗﺎم و ﺑﮫ
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺘﻮن ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ رﺟﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺣﺠﺎب از زﻣﺎن رﺿﺎ ﺷﺎه ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ .او ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در
ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﮐﺘﺎب ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺪم ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ،روﯾﮑﺮد و ﺑﺮﺧﻮرد روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ
ﺣﺠﺎب را از ﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ در ھﺮ ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎب ،ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ و ﻧﻘﺶ و ھﺪف ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را
در ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺣﺪودی روﺷﻦ ﮐﻨﺪ.

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر:
ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی از ھﻤﺎن ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻢ اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن در
زﻣﺎن ﺷﺎه ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺿﺪ زن،
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ،واﺑﺴﺘﮫ و ﻣﺮﺗﺠﻊ را ،ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺮدﻣﯽ و در راﺳﺘﺎی
ﻧﯿﺎزھﺎی زﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻔﺤﮥ  ١۵ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ..." :اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺷﺎه ،ﻣﺎدران ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﮫ ای ﺑﮫ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﯿﭻ ﮔﺎه از وظﺎ ﯾﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﻧﮫ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﮫ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻧﮫ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﮫ از ﻣﺤﺒﺖ و ﻓﺪاﮐﺎری ﺷﺎن ﺳﺮﺳﻮزﻧﯽ
ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪ".
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ از ﯾﮏ طﺮف ﺑﺎ طﺮح "ﺣﻘﻮق
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ" ﺧﻮاﺳﺖ زﻧﺎن را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ﺣﻘﯿﺮ
ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ آورد و رژﯾﻢ ﺷﺎه را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﻮاﺳﺖ
زﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻼش دارد ھﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ را ﮐﮫ
ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن )ﻣﺜﻞ ﺑﭽﮫ داری و ھﻤﺴﺮ داری و (...از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﺮان
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﮫ ،در ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﻨﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای زﻧﺎن
ﻗﺎﺋﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و آن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "وظﺎﯾﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ" زﻧﺎن ﭘﯿﺶ ﮔﺬارد!
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺻﻔﺤﮫ  ،١٨ﻣﺼﺮاﻧﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺣﺠﺎب
زﻧﺎن را ﺻﺮﻓﺎ از زاوﯾﮫ اﺟﺒﺎری ﺑﻮدن آن ﻣﻮرد ﻧﻔﺬ ﻗﺮار دھﺪ و ﺑﮫ
ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﻣﺤﺘﻮای ﺣﺠﺎب ﮐﺎری ﻧﺪارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ
ﺣﺠﺎب ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﯾﮏ اﻣﺮ ﮐﻠﯽ ﭼﮫ در ﺷﮑﻞ اﺟﺒﺎری آن و ﭼﮫ در ﺷﮑﻞ
"اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ" آن از اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮرد دار اﺳﺖ و ﺑﺪون اﻧﮕﺸﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺎھﯿﺖ ﺣﺠﺎب و ﮐﺎرﮐﺮد آن در ﻧﻈﺎم ھﺎی زن ﺳﺘﯿﺰ در
طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ زﻧﺎن را ارﺗﻘﺎ داده و ﺑﺮای
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﮐﺎﻻﺋﯽ دﯾﺪن ﺑﺪن زن ﺗﻼش ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.

ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺣﺠﺎب ﯾﮏ ﻋﺮﺻﮫ ﺿﺮوری و ﭘﺎﯾﮫ ای از
ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﺟﺒﺎری ﺑﻮدن آن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ﺣﺠﺎب ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﺜﺒﯿﺖ زن ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﻠﮏ ﻣﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺣﺠﺎب ،زن ﺑﮫ ﻣﻮﺟﻮدی ﻓﺎﻗﺪ
اراده ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺠﺎب و ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ دو روی ﯾﮏ ﺳﮑﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺪن زن در ﻣﺮﮐﺰ آن ﻗﺮار دارد .در ھﺮ دو ،ﻓﺮھﻨﮓ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﺪرﺳﺎﻻر و ﻣﺮدﺳﺎﻻرﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ :ﻣﺮدان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺪن
زﻧﺎن را از آن ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﮫ ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺠﺎب ﺑﺪن زن ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ زﻧﺪان از طﺮف ﻗﺎﻧﻮن و
ﺳﻨﺖ و ﮐﻞ ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﻔﺎظﺖ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﮫ "ﻧﺎﻣﻮس و ﺷﺮف"
ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺪان واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ .ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺪن زن را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ
ﮔﺬارد و ﺑﮫ ھﺮ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺪن را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ھﻤﮫ
ﻣﺮدان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺠﺎب و ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺪن زن ﻣﻮرد
ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻮھﯿﻦ و ﺗﺤﺖ اﻧﻘﯿﺎد ﻣﺮد ﻗﺮار دارد.
ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﺳﮑﻮت و ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه دادن
ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری زﻧﺎن ﮐﮫ رﯾﺸﮫ در ﻣﺬھﺐ اﺳﻼم دارد ،اﻣﺮوزه ﺗﻼش
دارد ﮐﮫ ﻧﻮﻋﯽ از "ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ" ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری را ﭘﯿﺶ ﮔﺬارد .وی در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫ ﮐﺮات دﻟﯿﻞ "ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ "اش ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری را ﻋﺪم
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮی دوﻟﺖ در ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ذﮐﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ .وﻟﯽ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ؟ ﮐﺪام اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺑﻂ
ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؟ از طﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش دﺳﺖ دوﻟﺖ را در
اﻋﻤﺎل ﯾﻮرش ﺑﮫ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﯾﺎ دوﻟﺖ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ،وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ
و ...را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد و ﭼﻮن ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩
ﻣﺤﻖ اﺳﺖ؟ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی از ﺟﺪاﺋﯽ ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﻋﻤﻮﻣﯽ طﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺎر زﻧﺎن را ﺑﮫ ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ ﺑﺎ
دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﮫ رﺑﻂ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ وی دارد
ﻣﺤﺼﻮر ﮐﻨﺪ .ﺗﻮ ﮔﻮﺋﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و زن ﺳﺘﯿﺰ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺬھﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ

ﻓﺼﻞ اول:
در ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎب ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﺗﻮﺳﻂ رﺿﺎ ﺷﺎه،
ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻘﺶ
دوﻟﺖ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻓﺮھﻨﮓ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺎﻟﺐ در درون ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻧﻘﺪی ﮐﮫ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه وارد اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ،در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﮐﺸﻒ
ﺣﺠﺎب ،ﺑﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﻌﻨﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ در
آن دوره و ﻧﯿﺎز روﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﺑﮫ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ،اﺷﺎره ای ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و
ﻋﺎﻣﺪاﻧﮫ آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از طﺮف
دﯾﮕﺮﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮ ﺳﭙﺮدﮔﯽ رژﯾﻢ
واﺑﺴﺘﮫ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﮭﺎﻧﯽ را
ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮده و ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺮای اﯾﻦ طﺮح را
ﻓﺸﺎر از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
ظﺎھﺮا ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺟﻠﻮه
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﻢ زﻣﺎن در ﮐﺸﻮر ھﺎی ﺗﺤﺖ
ﺳﻠﻄﮥ ﻣﻨﻄﻘﮫ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ در راﺑﻄﮫ
ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻢ
اﻧﺠﻤﻦ ھﺎو ﮔﺮوه ھﺎی زﻧﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی
ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ راﺑﺮوز ﻣﯽ دھﻨﺪ )در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ
ﺑﮫ ﻣﺜﺎل ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺻﻔﺤﮥ  ٣٠ﮐﺘﺎب
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﻧﻘﺶ ھﺪا ﺷﻌﺮاوی
در ﻣﺼﺮ و ﺻﺪﯾﻘﮫ دوﻟﺖ آﺑﺎدی در اﯾﺮان
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ( .ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ در
ﻣﻨﻄﻘﮫ ،ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺸﻮر ھﺎی ﺗﺤﺖ
ﺳﻠﻄﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ھﺎ ﺑﮫ اﺟﺮا در آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ
زﻧﺎن در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺣﺠﺎب ﺑﺪون در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺷﯿﻮه ای اﺳﺖ
ﮐﮫ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﮐﺘﺎب ﺑﺸﺪت ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ
ﺷﻮد و زﻧﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﮭﺮ اﻧﮕﯿﺰ دوﻟﺘﺸﺎھﯽ
)اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﯿﺮ زن از اﯾﺮان( ،ﻓﺮخ رو ﭘﺎرﺳﺎ
) اوﻟﯿﻦ زن وزﯾﺮ در اﯾﺮان( ،ﻣﮭﻨﺎز اﻓﺨﻤﯽ
)دوﻣﯿﻦ زن وزﯾﺮ در اﯾﺮان( ،ﮐﮫ ھﻤﮫ ﮔﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ٢۵
ﺗﺼﻮر اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺎک ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ زن در اﯾﺮان
ﻧﯿﺴﺖ؟ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮط دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ اﺳﺖ،
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﮫ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺨﻨﯽ در ﺑﺎره آن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻧﮕﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ در طﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﭼﺎدر ﺑﺴﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ ،دﯾﻦ اﺳﻼم را
ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﺪ!

از زﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در زﻣﺎن ﺷﺎه ﺑﻮده اﻧﺪ را
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن زﻧﺎن اﯾﺮان و ﭘﯿﺸﺮوان
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﮫ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﻧﻈﺮاﺗﺶ
در دوران اﺧﯿﺮ ھﻢ دﺳﺖ ﺑﮫ داﻣﺎن زﻧﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ
روﺣﺎﻧﯿﻮن و زﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻣﺜﺎل زھﺮا
رھﻨﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﻧﺒﺎﻟﮥ ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش و
ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ
از ﺑﺪﻧﮥ رژﯾﻢ ھﺎی ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺿﺪ زن،
ﻣﺜﻞ رژﯾﻢ ﺷﺎه و ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ،
)ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻧﮥ ھﻤﺎن رژﯾﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺑﮫ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪن زﻧﺎن اﻧﺪ(
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺷﻮاﻟﯿﮫ ھﺎی ﻧﺎﺟﯽ زﻧﺎن را
ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﺴﺎﻟﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﺷﯿﻦ
اﺣﻤﺪی ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﻣﺮوز و در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب،
ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی اﺳﺖ ﮐﮫ زد و ﺑﻨﺪ ﺑﺎ
زﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺻﻼح
طﻠﺐ را اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .وی ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،آن را ﺑﺮای
زﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﮫ
ﻣﮭﺮاﻧﮕﯿﺰ دوﻟﺘﺸﺎھﯽ و ﻣﺜﺎﻟﮭﻢ در زﻣﺎن ﺷﺎه
ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ را ﻓﺸﺎر از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺻﻔﺤﮥ  ۴١ﮐﺘﺎب در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪن طﺮح ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ..." :ﻣﺮدان روﺷﻨﻔﮑﺮ و
ﺗﺠﺪدﺧﻮاه ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ )از
ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ( رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
از طﺮﯾﻖ ﻗﺪرت رﺿﺎ ﺷﺎه و ھﻤﺮاه ﮐﺮدن
او ،اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﺎزه را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯿﺎده
ﮐﻨﻨﺪ) ".ﺗﺎﮐﯿﺪات از ﻣﻦ اﺳﺖ( و ﺑﺎز در
ﺻﻔﺤﮫ  ۴۶ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ..." :ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب
رﺿﺎ ﺷﺎه در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﮫ
روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺗﺠﺪدﮔﺮاﯾﺎن آن زﻣﺎن ﺑﻮد".،
ﺟﻤﻼت ﺑﺎﻻ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ذھﻦ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ،رﺿﺎ ﺷﺎه ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﺗﺠﺪدﺧﻮاه

داﺧﻠﯽ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯽ داﺷﺘﮫ و اھﺪاف ﻣﺮدﻣﯽ
را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮده و ﻧﮫ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻓﺮاﻣﯿﻦ
دﯾﮑﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارﺑﺎﺑﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ اش .ھﻤﺎن
طﻮر ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب در دوران رﺿﺎ ﺷﺎه را ﺑﺎﯾﺪ
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی آن دوره ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار داد و ﻧﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺟﺎﻣﻌﮫ .اﮔﺮ اﻣﺮوزه ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ
ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ زﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن
ﺧﺼﻮﺻﺎ زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳﻮم
وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ
وارد ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻨﺖ ھﺎ ی ﻓﺌﻮداﻟﯽ
ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻮﺷﯿﻦ
اﺣﻤﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ ﺑﺎﻧﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم و ﻣﺸﺨﺼﺎ زﻧﺎن ﺷﺪه
اﻧﺪ و آﻧﺎن را از ﻗﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ھﺎ
"رھﺎ"ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﺪاﻧﺪ اﯾﻦ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﻧﯿﺎزھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﻧﯿﺎز "ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ" را درﺑﺎﻓﺖ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ،رﯾﺸﮫ ای ﻧﯿﺴﺖ و از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺎن را ﺑﻄﻮر واﻗﻌﯽ از ﺑﻨﺪ ﺳﻨﺖ،
ﻋﺮف و ﻓﺮھﻨﮓ ﻓﺌﻮداﻟﯽ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه رھﺎ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺳﻨﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﭘﺲ
ﻣﺎﻧﺪه ھﺰاران ﺳﺎﻟﮫ ﻧﺎﻗﺺ ﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯽ
دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﮫ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﺷﯿﻦ
اﺣﻤﺪی اﺻﺮار داﺷﺘﮫ و دارد ﮐﮫ ھﻤﻮاره
ﻧﻘﺶ ﭘﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و دوﻟﺖ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه
ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ
"ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ" از طﺮف روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﯾﺎ
ﺧﺎدﻣﯿﻦ دوﻟﺖ ھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﭼﮫ در دوران
رﺿﺎ ﺷﺎه و ﭼﮫ در دوران ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ
ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ اش را
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ "ﺧﺪﻣﺎت" را ﺑﮫ ﺧﻮرد

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩
زﻧﺎن و ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺪھﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻼش ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺨﺪوش ﮐﺮدن
ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ آﺣﺎد
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﮥ ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،در
ﺻﻔﺤﺎت  ۶٧-۶۶ﮐﺘﺎب ،دﻟﺴﻮزاﻧﮫ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﮫ از
ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺣﺠﺎب
دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ..." :ھﻤﺎن
طﻮر ﮐﮫ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ "ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن"
وﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺎن )ﺣﺘﯽ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻘﺮرات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺠﺎب( و ﺳﺮﮐﻮب
"ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺑﯽ") ،و ﻧﮫ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ( ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ واﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ دﯾﮕﺮی
ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ".ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯽ و ﭼﮭﺎر
ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ واژه ھﺎ
)ﺑﺪﺣﺠﺎب و ﺑﯽ ﺣﺠﺎب( ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﮫ از ﯾﮏ طﺮف ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺗﻔﺮﻗﮫ ﺑﯿﺎﻧﺪازد
و از طﺮف دﯾﮕﺮ دﺧﺘﺮان ﺷﻮرش ﮔﺮی ﮐﮫ
ھﺮ روز ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺼﺎف ھﺴﺘﻨﺪ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭼﮫ ﻓﻌﺎل ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺑﺪ
ﺣﺠﺎﺑﯽ و ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده و ﺻﺤﮫ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ روی اﯾﻦ واژه
ھﺎ ﺻﺤﮫ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﯾﻦ
رژﯾﻢ در ﻣﻮرد ﺣﺠﺎب اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺑﮫ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﻤﯽ
اﻧﻌﻄﺎف داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺜﻼ ﺳﺮﮐﻮب
ﮐﺮدن را ﻧﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺑﺎن ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯽ
ﺣﺠﺎﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ
)ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻮرش ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺎن ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی( در آﯾﻨﺪه ﻣﻮاﺟﮫ ﻧﺸﻮد .از
ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺮش ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮥ
ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .در ﺻﻔﺤﺎت
 ٧٢و  ٧٣ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ..." :
در ﭘﺮوﺳﮥ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ راه ھﺎی
ﮔﺬار ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻣﺪرﻧﯿﺖ ،اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ" ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ در ﭘﺮوﺳﮥ ﮔﺬار ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ،
ﺳﻮی ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ
"ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ" و روش ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی
ﻣﺘﻨﻮع اﻗﺸﺎر و ﮔﺮوه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ روﻧﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭼﻨﺪ

ﻓﺮھﻨﮕﯽ را رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ".
ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ اﺧﺘﻼف ﺗﻮده زﻧﺎن
اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ.
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮاﺳﺘﮫ
ھﺎﺳﺖ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ھﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و زﻧﺎن
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم در ﺟﮭﺖ ﺳﺮﮐﻮب و ﺑﮫ
زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪن زﻧﺎن اﯾﺮان ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و
ھﯿﭻ ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﮫ
وﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺧﺼﻤﺎﻧﮫ را ﺑﺎ واژه
ھﺎی ﻣﻼﯾﻤﯽ ﭼﻮن "ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی
ﻣﺘﻨﻮع " ﺗﻠﻄﯿﻒ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯽ دھﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﺟﺰ
ﺣﻔﻆ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد.
ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ،اﯾﻦ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی در
زرورﻗﯽ از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ اﺻﻮﻻ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﮫ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮑﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﻗﺸﺎر و
ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ آﺣﺎد
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان آﻧﺎن( ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻗﺸﺮ
ﺣﺎﮐﻢ ،ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر اﺳﺖ،
و ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ دو ھﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ،ﻗﻄﻌﺎ آن ﻗﺸﺮی ﺗﻮان ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﮫ
ھﺎﯾﺶ را ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ در ﻗﺪرت اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﻗﺸﺎر ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻧﻤﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺠﺰ ﭘﯿﮑﺮ ھﻮﻟﻨﺎک زرورق ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺷﺪۀ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮ ھﻮﻟﻨﺎک
ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی آن را
ﺑﺎ ﻧﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻧﭽﮫ زﻧﺎن اﯾﺮان و ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم ﺑﮫ آن ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺮ ﺣﻘﺸﺎن اﺳﺖ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ،
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎ ﺑﺎ آن اﺳﺖ .ﮐﻨﺘﺮل
زﻧﺎن ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ ﺣﺠﺎب و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ زن
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺸﺮ زﻧﺎن و
ﻣﺮدان واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم:
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎب ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﮫ و
زﻧﺎن را ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج رﺿﺎ ﺷﺎه از ﮐﺸﻮر
) (١٣٢٠ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ١٣۴٢ﺑﺮرﺳﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ٢۶
ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در
ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻮﻋﻮد و ﻣﺪل
دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻣﺪل ﮐﺸﻮر
ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺮوژ و اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮر ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در آﻧﮭﺎ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺜﺎل ﻣﯽ زﻧﺪ و اﻟﺒﺘﮫ ﮐﻼﻣﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ھﺎ در ﮐﺸﻮر ھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫ ﻧﻤﯽ
آورد .ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی از ﻣﺎﻓﻮق ﺳﻮدی ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ،از طﺮﯾﻖ ﺻﺪور
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻣﺎﻟﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ھﺎی
ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ،ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻼﮐﺖ و ﺑﺮدﮔﯽ
ھﺰاران زن و ﻣﺮد و ﮐﻮدک در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﮭﺎن ،ﻧﺼﯿﺐ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯿﺸﻮد ﺳﺨﻨﯽ
ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ .او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺣﻀﻮر
ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق در
ﮐﺠﺎی اﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺪ .از اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺳﻄﺤﯽ از رﻓﺎه و
آزادی در ﮐﺸﻮر ھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای
ﺧﺎﻣﻮش ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﻣﮭﯿﺎﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ و ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻮﺧﺘﻦ
ﺻﺪھﺎ ﮐﺎرﮔﺮ درﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺗﻨﮓ و
ﺗﺎرﯾﮏ و ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ھﺎی اﯾﻤﻨﯽ
در ﺑﻨﮕﻼدش و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺮگ در زﯾﺮ
آوار دﺧﻤﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻧﺎم ﮐﺎرﮔﺎه
ﺗﻮﻟﯿﺪی داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ھﺰاران زن
ﮐﮫ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎ اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﺎ
ﻧﺎزل ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد ھﺎ ﺑﺮای ﺳﻮد ھﺎی
ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻮﺷﮫ ھﺎﯾﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ
"دﻣﮑﺮاﺳﯽ " در ﺟﮭﺎن اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد از
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ھﺎی ﺳﻠﻄﮫ
ﮔﺮ ،از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ
"ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی دﻣﮑﺮات" ،در ﮐﺸﻮر ھﺎی
ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫ ،ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ آورد ﮐﮫ
ﻣﺒﺎدا ﺑﺰک از ﭼﮭﺮۀ زﯾﺒﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آﻧﺎن
ﭘﺎک ﺷﺪه و ھﯿﻮﻻ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدد .در
ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯽ
ﺣﺠﺎﺑﯽ اﺟﺒﺎری از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮرﯾﻢ  .ﮐﮫ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﮫ
ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺿﺎﺷﺎه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎرھﺎی
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﮫ روﯾﮑﺮد روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﮫ و
ﻣﺪرﻧﯿﺖ رﺿﺎﺷﺎه را ﺗﺎب ﻧﻤﯽ آوردﻧﺪ،
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺪ

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩
و ﻣﺴﺌﻠﮥ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺘﺎب ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﮫ طﻮر
ﻣﻔﺼﻞ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ و ﻧﻘﺶ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ و
ﮔﺮوه ھﺎی زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﮫ وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ
ﺑﺎزﻋﺎﻣﺪاﻧﮫ ھﻤﮫ را در ﯾﮏ ﺗﻮﺑﺮه رﯾﺨﺘﮫ،
از ﺧﻮاﻧﺪن آن ھﯿﭻ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻗﯿﻘﯽ از ﺗﻮازن
ﻗﻮای ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ،ﻧﺼﯿﺐ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .وی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﯾﺪ وﻗﺎﯾﻊ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺸﺎن ،آن طﻮر ﮐﮫ
ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮔﻔﺘﮫ ھﺎﯾﺶ ﻧﯿﺎز دارد ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﻣﯽ دھﺪ و آن را ﺑﮫ ﺷﯿﻮۀ
ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی درﺳﯽ در اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺻﻔﺤﮥ  ١٠۶ﮐﺘﺎب ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه،
ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﺪﯾﻘﮫ دوﻟﺖ آﺑﺎدی را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ رأی زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺸﮑﯿﻼت زﻧﺎن ﺣﺰب
ﺗﻮده ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و روﯾﮑﺮد ﺻﺪﯾﻘﮫ
دوﻟﺖ آﺑﺎدی را ﮐﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﮑﻮت و ﺻﺒﺮ
ﺑﻮد را ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ آن ﭼﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ،
ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﯿﻼت زﻧﺎن
ﺣﺰب ﺗﻮده از طﺮﯾﻖ رﺟﻮع ﺑﮫ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻨﺎ ﺑﮫ اﻗﺪام دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﻋﺘﺮاض
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اوﻻ در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد زﻧﺎن
ﺣﺰب ﺗﻮده ،ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی دﻋﻮاھﺎ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺟﺎری آن زﻣﺎن را ﻧﺪﯾﺪه ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد
در واﻗﻊ دﻧﺒﺎﻟﮫ روی از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﺣﺰب
ﺗﻮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ
ﮐﺮد ،ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل ﮐﮫ در آن زﻣﺎن دﺳﺖ
ﺷﻮروی ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﺷﺪ و در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﻘﺸﯽ
ﺑﺎزی ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .دوﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ و ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی از آن،
ﺧﺮﯾﺪن وﺟﮭﮫ ﺑﺮای ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﺳﺖ .ھﻤﺎن ﻣﺠﺎﻣﻌﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﺟﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ را در ﺧﻄﺮ دﯾﺪﻧﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮوی
ھﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺸﺘﺎر
ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ﺑﺎ
ﺳﮑﻮت ھﻤﯿﻦ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .وﻟﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را در
زﻣﺎن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﻧﺒﺎل و ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻣﯿﮑﺮد.
در ﺻﻔﺤﺎت ١١٢و  ١١٣ﺷﺎھﺪﯾﻢ ﮐﮫ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ از اﯾﻦ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ

از ﺳﺎل  ١٣۴٢ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ
و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ و
اﺻﻞ واﺳﺎس ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک زن
اﯾﺮاﻧﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﮐﮫ در آن ﺳﺎل
ھﺎ ،زﻧﺎن ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ،
ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﻨﺖ و ﻏﯿﺮه ﻣﺒﺎرزه را اداﻣﮫ
ﻧﺪادﻧﺪ ،ﺟﺎی ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﻓﻌﺎل
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،ﺧﻮد در ﺧﯿﺰش  ٨٨اﺻﺮار
ﻣﯽ ورزﯾﺪ ﮐﮫ زﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ طﺮح ﺧﻮاﺳﺘﮫ
ھﺎی ﺧﻮد در ﻣﺒﺎرزه ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ .وی در
آن دوران ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ
ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺎن را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل "رأی ﻣﻦ ﮐﻮ" ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﺮا
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖ
ﺷﮭﺮوﻧﺪی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ھﺎ در راﺳﺘﺎی
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺶ زﻧﺎن
را ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮده و آن را ﺑﮫ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ
ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ زن ﺳﯿﺘﺰ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
طﯽ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺎن واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
درﺑﺎر ،اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﻄﻮر
اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎی زﻧﺎن ﺑﺸﺪت ﺑﺎ ھﻢ رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺷﺮف ﭘﮭﻠﻮی ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﻮاھﺮ ﺷﺎه و رﺋﯿﺲ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
اﯾﺮان را ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ،
ﺣﺰب و ﯾﺎ ﮔﺮوھﺸﺎن راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻼ
در ﺻﻔﺤﮥ  ١٢٢ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﻄﻮر
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ را ﺗﻄﮭﯿﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و "ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﮫ" ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺿﺮورت ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺗﻼش ،ھﻤﺖ
و از ﺧﻮدﮔﺬ ﺷﺘﮕﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﻨﺘﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
"ﺑﯽ ﺷﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼش ھﺎﯾﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺮاه
ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ از ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﮫ از ﺳﻮی
ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮد
ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ زن اﯾﺮاﻧﯽ( ھﻤﻮاره در
ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی زﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن اﻣﺮی
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺿﺮوری ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آﻧﭽﮫ واﻗﻌﺎ ﺿﺮورت
ﻧﺪاﺷﺖ اﻧﺘﺼﺎب اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺗﻼش و ھﻤﺖ و
از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و
)دﺳﺘﺎوردھﺎﯾﺸﺎن( ﺑﮫ ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺑﻮد ".ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی از ﻻﺑﻼی ﺻﻔﺤﺎت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ٢٧
ﺑﮫ اﺳﻢ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖ ھﺎﯾﺸﺎن و ﯾﺎ
ﺑﺨﺶ ھﺎﺋﯽ از آن ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از اﯾﻦ
ھﻤﺮاھﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪن
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ او ﺑﯿﺶ از
ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﮫ ھﻤﺮاھﯽ،
ھﻤﮕﺎﻣﯽ و ھﻢ ﻓﮑﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺮان و
ﺳﻼطﯿﻦ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺴﯽ
آن را ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﻖ و ﺿﺮوری ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮده ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و از
اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺧﻮد را ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ داﯾﺮه
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﮐﻨﺪ.
ھﻤﺮاه ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ زن ،ﺟﺎﻧﯽ،
ﺧﻮن ﺧﻮار و ﻓﺎﺳﺪ ﭘﮭﻠﻮی ﺑﺎ ﮐﺪام ﺟﻨﺒﺶ
زﻧﺎن و از طﺮف ﮐﺪام اﻗﺸﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ و ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ؟ آن ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ھﻤﺮاھﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﻨﺎﯾﺎت
ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻤﯽ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ
ﺗﻮدۀ زﻧﺎن اﯾﺮان ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎرھﺎ از زﻧﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﭘﮭﻠﻮی ﻧﺰدﯾﮏ و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
آن ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺟﯿﺎن زﻧﺎن ﯾﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪر داﻧﯽ ﺷﺪه ،ﺳﺘﺎره
ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺎن اﺳﺖ .ﺳﺘﺎره ﻓﺮﻣﺎن
ﻓﺮﻣﺎﺑﯿﺎن در ﺧﺎطﺮاﺗﺶ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در
ﺻﻔﺤﮥ  ١٢۶ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
"ﮐﻮﺷﺶ ھﺎی ﻣﻦ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ
اﻓﮑﺎرو ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺗﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑﯿﻦ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺛﻤﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ اﯾﺪه ھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮرﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﻔﻮذ اﻓﮑﺎر
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺸﻮر را در
ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ".ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ﺳﺘﺎره
ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺎن از ﺟﻤﻠﮫ ھﻤﺎن "ﺗﻼش و
ھﻤﺖ و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ
زﻧﺎن" اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺿﺮورﺗﯽ
ﺑﮫ اﻧﺘﺼﺎب آن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺎن ﺑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ
ﺗﻤﺎم ﺑﮫ ﺗﻼش ﺧﻮد در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ
آﮔﺎھﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﮔﺎھﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻠﺮزاﻧﺪ ،ﺑﺮای ھﻤﮥ آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﺑﻮد ،ﯾﮏ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﺪ .و
ﺑﺎز در ﺻﻔﺤﮥ  ١٣٣ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ اﻧﮕﯿﺰۀ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﻋﻄﺎی ﺣﻘﻮق

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩
ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺷﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﮫ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺎھﯿﺖ ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﮫ ،ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﮫ اﻋﻄﺎی
اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮ
ﺧﻮاھﺎﻧﮫ از طﺮف ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﭽﮫ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎر ھﺎ ﺑﮫ آن ﺑﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮرﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ
در ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮودﺳﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ زﻧﺎن را ﻧﮫ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺿﺪ ﺷﺎه و ﺿﺪ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ .اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ
ﺷﺎه را ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻧﯿﺮو ھﺎی
ﭼﭗ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن
ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎری از
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺖ .ﻣﺬھﺐ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮودﺳﺖ زﻧﺎن
رﺳﻤﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺜﻼ در
ﻣﻮرد ﻋﻤﻖ ﭼﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﻨﮕﺴﺎر
زﻧﺎن ﺣﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﮫ در ﻣﻮرد اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی .ﻧﯿﺮوی
دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح در ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﺷﺎه ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
ﭼﭗ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺣﺎﻣﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺑﺮاﺑﺮی وﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل و
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻘﺪی ﮐﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﮫ
طﻮر ﮐﻠﯽ وارد اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮭﺎی
ﻻزم را ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻧﺪاده و ﺑﮫ ﺟﺎی
ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن زﻧﺎن ﺣﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺷﺎن ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ
زن را ﺑﮫ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺣﻮاﻟﮫ
دادﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺎ آﻧﭽﮫ ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی
در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺗﻔﺎوت ﻣﺎھﻮی
دارد .ﻧﻮﺷﯿﻦ ﺑﺎ اﺻﺮار ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ
و ارﺑﺎﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اش را در ﺳﺮﮐﻮب
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،ﮐﻢ رﻧﮓ ﮐﺮده و
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،آﻧﺎن را دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رھﺎ
ﺳﺎزی زﻧﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ودر ﻋﻮض ﺟﻨﺒﺶ
ﭼﭗ را در ﺳﺘﻢ ﺑﺮ زن و ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯽ ﺟﻨﺒﺶ
زﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع آزادی و رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن از ﭼﮫ
درﺟﮫ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ

آن ﭘﯿﺸﺮوی ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای را
ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧﺪ .و ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ھﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن درون ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،آﮔﺎه ﺗﺮﯾﻦ
و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،زﻧﺎن ﭼﭗ
و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .وﺟﻮد اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از
زﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
اﯾﺮان ﻧﮫ ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺣﻘﯿﺮ و
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﮔﺎن،
ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ زن ﺳﺘﯿﺰ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در
ﺳﺎﻟﮭﺎی  ۴٢ﺗﺎ  ۵٧و اﻧﻘﻼب  ۵٧ﻣﯽ
ﭘﺮدازد؛ اﻟﺒﺘﮫ از ھﻤﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﮫ
ای ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را اﺳﺘﻨﺘﺎج
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،اﺗﻔﺎﻗﺎت داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ
اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﻮﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﮫ
در ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ ﺑﻠﮑﮫ در ﮐﺮه ای ﻣﺠﺰا ﺑﮫ
ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد اداﻣﮫ ﻣﯽ
دھﺪ و ھﯿﭻ راﺑﻄﮫ ای ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﻧﺪارد و اﯾﻦ
ﺗﻔﮑﺮ را ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در زﻣﺎن رﺿﺎ ﺷﺎه ،در زﻣﺎن
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﺎن
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺣﺘﺎ
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت راﺳﺖ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدن
رژﯾﻢ ھﺎی ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ را رد
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه ای ﮐﮫ
ﺑﺎﻋﺚ "ﭘﯿﺸﺮوی" ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎی
ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن رژﯾﻢ ھﺎی ﭘﮭﻠﻮی و ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺮﯾﻒ آﺷﮑﺎر ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راه را ﺑﺮای ﻣﻤﺎﺷﺎت و
ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در اداﻣﮫ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در ﻣﻮرد وﻗﺎﯾﻊ
دوران اﻧﻘﻼب در ﺻﻔﺤﮫ  ١۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ:
"ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ روﺷﻦ و ﺑﯽ ﺗﻌﺎرف ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﮐﮫ :ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن در اﻧﻘﻼب ۵٧
ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻓﺮدی ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﮫ
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎد ھﺎی اﺻﻠﯽ و رﻣﺰ آﻟﻮد
"ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﺷﺎه" ﺑﻮد". ...

ﺻﻔﺣﮫ ٢٨
طﺮح ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎی ﺑﯽ اﺳﺎﺳﯽ آن ھﻢ در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻧﻘﻼب زﻧﺪه اﻧﺪ و دﭼﺎر
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ھﻢ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،دور از اﺣﺘﯿﺎط
اﺳﺖ .ﺣﺪ اﻗﻞ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ از
اﻧﻘﻼب و ﺳﺎل ھﺎی اوﻟﯿﮫ اﻧﻘﻼب در
ﻣﺒﺎرزات ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﻧﺪ
ﮐﮫ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در
ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﺷﺎه ﻧﮫ ﯾﮏ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻠﮑﮫ
ﯾﮏ وزﻧﮥ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﺷﺎه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺬھﺒﯽ و ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮدن واﻗﻌﯿﺖ
ﺣﻀﻮر ﺻﻒ ھﺎی طﻮﯾﻞ ﺗﻈﺎھﺮات ﭼﭗ
ھﺎ ﮐﮫ در آن ﺣﺘﯽ ﯾﮏ زن ھﻢ ﺑﺎ روﺳﺮی
دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ دوران اﻧﻘﻼب و
ﺳﺎل ھﺎی اوﻟﯿﮫ ﺑﻌﺪ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب
ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮓ ﺧﻮد را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ و
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺗﮭﺮان و ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﺛﺒﺖ
رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﺟﺰ ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺣﺎﻓﻈﮥ
ﺗﺎرﯾﺦ از وﺟﻮد و ﻣﺒﺎرزات وﺳﯿﻊ ﺟﻨﺒﺶ
ﭼﭗ ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ
ﮐﺸﺘﺎر ،ﺗﺒﻌﯿﺪ و زﻧﺪان ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از
ﻣﺒﺎرزان ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دھﺪ
و دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ھﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ،اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﻣﺴﺌﻠﮥ
ﺣﺠﺎب و ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری و ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن
ﻋﻠﯿﮫ آن را ،ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ
ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮد .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ،
ﺣﺠﺎب را ﭼﮫ از ﻧﻮع اﺟﺒﺎری ﯾﺎ
"اﺧﺘﯿﺎری" ﺳﻤﺒﻞ اﺳﺎرت ﻣﯽ دﯾﺪ .و زﻧﺎن
ﭼﭗ ھﻢ آن را در ھﯿﭻ دوره ای از ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪﻧﺪ .اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﺣﺠﺎب ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻎ و
اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺒﻮد.
ﻧﮑﺘﮫ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ
اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻨﮭﺎ اﺟﺒﺎر در
ﺣﺠﺎب را ﺑﮫ "ﭼﺎﻟﺶ "ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺠﺎب در اﺳﺎﺳﺶ ﺿﺪ زن
اﺳﺖ ،ﭼﮫ اﺟﺒﺎری و ﭼﮫ "اﺧﺘﯿﺎری".
ﺣﺠﺎب زن را ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وظﯿﻔﮫ
ﮐﻨﺸﮑﺮ زن ،ﺳﺮ ﻓﺮود آوردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ آﮔﺎه ﮐﺮدن
آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩
اﻧﺴﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮫ ﯾﮏ ﺷﯿﺌﯽ ای ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻤﻠﮏ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﮫ روی دﯾﮕﺮ
ﺳﮑﮫ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﮑﺴﯿﺴﻢ و اﺳﺘﻔﺎدۀ ﮐﺎﻻﯾﯽ از
ﺑﺪن زن ﻧﺪارد .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ آﻣﺪ زن
از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺬھﺐ ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ
ﺻﺎﺣﺐ آن )ﭘﺪر ،ﺑﺮادر ،ھﻤﺴﺮ (..ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .و ﺣﺠﺎب وﺳﯿﻠﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎﻻ
ﺑﻮدن زن را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎﻻ را
از دﺳﺘﺮس ﻏﺮﯾﺒﮫ ﺑﮫ دور ﻣﯽ دارد؛ وﻟﯽ
روی دﯾﮕﺮ ﺳﮑﮫ ھﻢ ﺑﺮﺧﻮردی اﺳﺖ ﮐﮫ
اﻣﺮوزه ﺟﮭﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﻏﺮب ﺑﮫ
زن دارد .از دﯾﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ھﻢ،
زن ﮐﺎﻻﺳﺖ .ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ ارزﺷﺶ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان
زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪﮔﯽ ظﺎھﺮش ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺗﺠﺎرت ﺳﮑﺲ ﺑﻌﺪ از اﺳﻠﺤﮫ ﺑﮫ
دوﻣﯿﻦ ﺗﺠﺎرت ﭘﺮ ﺳﻮد دﻧﯿﺎ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠﮑﮫ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی
ﺑﯿﺸﻤﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی ﭘﺮﻧﻮ ،ﻣﺪل ھﺎی
ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و...ھﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮودﺳﺖ زن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽ ورزﻧﺪ .ﺑﺎ ورق زدن ﻣﺠﻼت زﻧﺎن در
ﻏﺮب ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺎی
ﻏﺮب ﺑﺮای ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ زن ﺧﻮد ﭼﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
درج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻﺋﯽ ﺑﻮدن زﻧﺎن
را در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم در ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻞ زﻧﺎن
ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازۀ دور
ﺳﯿﻨﮥ ﻓﻼن ھﻨﺮﭘﯿﺸﮫ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ داﺷﺘﻦ
ﭼﮭﺮه و ﺑﺪﻧﯽ ﺟﺬاب ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ
در ﮐﺘﺎب "ﺣﺠﺎب و روﺷﻨﻔﮑﺮان " ھﺮﮔﻮﻧﮫ
اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی زن ﺳﺘﯿﺰاﻧﮥ ﻏﺮب
ﺗﻘﺒﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ
در ردﯾﻒ ﺑﺤﺚ ھﺎی ﻧﺎﻣﻮس ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﮥ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻣﺮد ﺳﺎﻻراﻧﮥ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﻧﮑﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ھﺎی ﺿﺪ زن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﻣﻮﻋﻮد
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم:
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و
ﺑﺮﺧﻮرد زﻧﺎن ﺑﮫ اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﺣﺠﺎب را
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ھﻢ ﻣﺜﻞ
ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻠﯽ ،زﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن زﻧﺎن اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
راھﭙﯿﻤﺎﺋﯽ  ۵روزه ﺑﺎ ﺷﮑﻮه زﻧﺎن ﻋﻠﯿﮫ

ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری در  ٨ﻣﺎرس  ۵٧ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ
و ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻠﻮه داده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻔﺤﮥ
 ١٩٢آﻣﺪه ...." :در واﻗﻊ در آن دوره
اﻟﺘﮭﺎب اﻧﻘﻼﺑﯽ" ،ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن" و
ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺣﺎﻣﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻮد و
ﺑﮫ ﺗﻼش ﺟﺎﻧﻔﺮﺳﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺞ ﮔﺮی ،ﻧﯿﺎز
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ...در واﻗﻊ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺠﻤﻊ
و راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ در روزھﺎی ﻣﻠﺘﮭﺐ اﻧﻘﻼب
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ روزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
در آراﻣﺶ ﺑﮫ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮫ دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺑﺎ
ﺛﺒﺎت ،ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .از ھﻤﯿﻦ رو وﻗﺘﯽ ﺑﮫ
ﮐﻞ ﺗﻈﺎھﺮات و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
اﻋﺘﺮاض )و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در "ﻣﺮاﺳﻢ
 ٨ﻣﺎرس"( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات و راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ھﺎ را
در ﻣﺠﻤﻮع اش "واﮐﻨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده" از
ﺟﺎﻧﺐ زﻧﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ...اوﻻ ﺑﺮ ﺧﻼف
آﻧﭽﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ادﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،در آن روز ھﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﺮدن ﺑﺎ رژﯾﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﻢ اﻧﻘﻼب
ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺎﻗﯽ ﺑﻮد و ھﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺘﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد .زﻧﺎن اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ
ﻣﺒﺎرزات ﺷﺎن ارﺗﺠﺎع ﺿﺪ زن ﺗﺎزه ﺑﮫ
ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه را ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ھﺮﯾﮏ
از ﺳﺮان و ﺳﻼطﯿﻦ رژﯾﻢ را ﻋﻠﻨﺎ ﺑﮫ ﭘﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮف ﺧﻮد واداﺷﺘﻨﺪ .ﺣﻀﻮر
ھﺰاران زن ﺑﮫ ﻣﺪت  ۵روز در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ
ﺷﻌﺎر ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری،
آن ھﻢ در ﺷﺮ اﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﻮاھﺪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺣﺰب اﻟﻠﮭﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ
و ﻗﻤﮫ ﺑﮫ ﺻﻒ ﺗﻈﺎھﺮات ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،
رادﯾﮑﺎل ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ وﺳﯿﻊ و ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن
ﺣﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ اﺷﺎن در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﮐﯿﺖ ﻣﯿﻠﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ھﺎﺋﯽ ﺑﻮده
ﮐﮫ در آن دوره در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ آﻧﮭﻢ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﺎھﯿﺖ اﻧﻘﻼب ﮐﮫ
ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻧﮕﺮدﻧﺪ و اوﻟﯿﻦ
ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر
ﮐﮫ "آزادی زن ﻣﻌﯿﺎرآزای ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ"
را ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻒ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﯿﻦ
اﺣﻤﺪی ﺑﺎ ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ ﺷﻤﺮدن اﯾﻦ
ﺗﻈﺎھﺮات ،ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺨﺶ اﺻﻼح طﻠﺐ

ﺻﻔﺣﮫ ٢٩
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی زﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ازاﻧﻘﻼب را ﮐﮫ ﺑﺎ آوﯾﺰان
ﺷﺪن ﺑﮫ ﺑﺎرﮔﺎه رژﯾﻢ ﻗﺼﺪ اﺻﻼح ﭼﻨﺪ
ﻗﺎﻧﻮن را دارﻧﺪ ،ﻋﻤﺪه ﺟﻠﻮه دھﺪ.
در ﺻ ﻔﺤﮫ  ١٩٣ﻧﻮﯾﺴ ﻨﺪه از ﺳ ﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻮھﺮاﻟﺸ ﺮﯾﻌﮫ دﺳ ﺘﻐﯿﺐ در ﺗﻈ ﺎھﺮات
ﺑ ﺰرگ ﻣﻮاﻓﻘ ﺎن ﺣﺠ ﺎب ﻣ ﯽ ﻧﻮﯾﺴ ﺪ وﻟ ﯽ
"ﯾﺎدش" رﻓﺘﮫ از ﺧﺎﻧﻢ زھﺮا رھﻨﻮرد ﮐﮫ در
آن روزھ ﺎ در داﻧﺸ ﮕﺎه ھ ﺎی اﯾ ﺮان ﺑ ﮫ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﻣﯽ ﭘﺮداﺧ ﺖ
ﺑﮕﻮﯾ ﺪ .از ﮐﺴ ﯽ ﺑﮕﻮﯾ ﺪ ﮐ ﮫ از "زﯾﺒ ﺎﺋﯽ
ﺣﺠﺎب ﻣﯽ ﮔﻔﺖ و ﺟﺎب را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﭼﻢ
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓ ﯽ ﻣ ﯽ ﮐ ﺮد ﮐ ﮫ رﺿ ﺎ ﺷ ﺎه
اﯾ ﻦ ﭘ ﺮﭼﻢ ﻣﻠ ﯽ را ﺑ ﺮ ﺑ ﺎد داد"! در آﺧ ﺮ
ﺻ ﻔﺤﮥ ١٩۴و اﺑﺘ ﺪای  ١٩۵ﻣﯿﻨﻮﯾﺴ ﺪ:
"...زﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ در ﮔ ﺮوه ھ ﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﯽ ﭼ ﭗ
ﻓﻌ ﺎل ﺑﻮدﻧ ﺪ اﺳﺎﺳ ﺎ دﯾﮕ ﺮ ﻗ ﺎدر ﺑ ﮫ اداﻣ ﮥ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ اﺟﺒ ﺎری ﺷ ﺪن ﺣﺠ ﺎب ﻧﺒﻮدﻧ ﺪ،
ﭼ ﺮا ﮐ ﮫ آﻧ ﺎن ﺑ ﮫ واﺳ ﻄﮥ ﻓﺸ ﺎرھﺎ و ﺑﺴ ﺘﮫ
ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﺎ در ﺣ ﺎل ﺧ ﺮوج از
ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ھ ﻢ ﺣﺰﺑ ﯽ ھ ﺎی
ﺧﻮد ،ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﯿﺮو ھﺎی اﻣﻨﯿﺘ ﯽ رژﯾ ﻢ
ﻧ ﻮ ﭘ ﺎی اﺳ ﻼﻣﯽ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﮫ ﺑﻮدﻧ ﺪ ،و ﯾ ﺎ
ﺑ ﺮای آﻧﮑ ﮫ ﻣ ﯽ ﺧﻮاﺳ ﺘﻨﺪ ﺑ ﺎ زﻧ ﺎن ھ ﻮادار
رژﯾ ﻢ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ھﻤﮕ ﺎم و ھﻤ ﺮاه ﻧﺸ ﻮﻧﺪ از
ﻣﺒ ﺎرزه ﺑ ﺮای ﺣ ﻖ ﭘﻮﺷ ﺶ ﺧ ﻮد دﺳ ﺖ
ﺷﺴﺘﻨﺪ ".ﻧﻮﯾﺴ ﻨﺪه از ﺑﺴ ﯿﺎری از زﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ
ﺑﮫ دﺳﺖ رژﯾﻢ ﺑﮫ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻧﺪ و در زﻧﺪان
ﻣﺨﻮف اﯾ ﻦ رژﯾ ﻢ ﺑ ﺮ ﻋﻠﯿ ﮫ ﺣﺠ ﺎب ﻣﺒ ﺎرزه
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری اﺷﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺠﺎب در زﻧﺪان ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺟﺎﻧﺸﺎن را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،ﺣﺮﻓﯽ ﺑﮫ ﻣﯿ ﺎن
ﻧﻤﯽ آورد .در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘ ﺎب ﻣﻨﺘﺸ ﺮ ﺷ ﺪه از
ﺧﺎطﺮات زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﯾ ﻦ ﻣ ﻮارد
ﻣﺸ ﮭﻮد اﺳ ﺖ .ﻧﻮﺷ ﯿﻦ اﺣﻤ ﺪی اﻣ ﺎ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ
ﺑﺨ ﺶ از ﺗ ﺎرﯾﺦ ﮐ ﺎری ﻧ ﺪارد ﭼ ﺮا ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ
دﻧﺒ ﺎل اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻣﺒ ﺎرزات زﻧ ﺎن
ﭼ ﭗ و اﻧﻘﻼﺑ ﯽ را ﺗﺤﺮﯾ ﻒ ﮐﻨ ﺪ و آﻧ ﺎن را
ﻧﺰد ﺟﻮاﻧﺎن ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان ﻧﯿﺮوﺋ ﯽ ﺑ ﯽ ﻋﻤ ﻞ و
ﭘﺎﺳﯿﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ:
ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿ ﮫ اﯾ ﻦ ﮐ ﮫ ﭼ ﺮا
ﺳﺎﻟﯿﺎن درازی ﯾ ﮏ ﮐﻠﻤ ﮫ در ﻣ ﻮرد ﺣﺠ ﺎب
ﮐﮫ ھﯿﭻ ،ﺣﺘﯽ ﺣﺠﺎب اﺟﺒ ﺎری ھ ﻢ ﻧﮕﻔ ﺖ و
در ﻧﻮﺷ ﺘﮫ ھ ﺎی ﮔﺬﺷ ﺘﮫ اش ،ﺑ ﺎ ﻣﺜ ﺎل زﻧ ﺎن
ﻣﺤﺠﺒ ﮫ ﺑﺰﻓ ﺮوش از اﯾﻨﮑ ﮫ زﻧ ﺎن ،ﺧ ﻮد

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩
ﺣﺠﺎب را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﯾﺎد
اﯾﻦ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑ ﺮود و دﺳ ﺖ ﺑ ﮫ داﻣ ﺎن
ھﻤ ﮫ ﭘﺮﺳ ﯽ ھ ﺎی ﻧ ﻮع ﺟﻤﮭ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ
ﺑﺸ ﻮد .ﺗ ﺎ دﻗﯿﻘ ﺎ ھﻤ ﺎن ﺧ ﻂ ھﻤﯿﺸ ﮕﯽ را ﮐ ﮫ
ﺣﺠ ﺎب ﺑ ﺮای ﺑﺴ ﯿﺎری اھﻤﯿﯿ ﺖ ﻧ ﺪارد ،ﺑ ﮫ
ﭘ ﯿﺶ ﺑﺒ ﺮد .ﻧﻮﯾﺴ ﻨﺪه ھﻤ ﻮاره ﺑ ﺎ اﺗﮑ ﺎ ﺑ ﮫ
ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﻋﻘ ﺐ اﻓﺘ ﺎده ﺗ ﺮﯾﻦ اﻗﺸ ﺎر ﺟﺎﻣﻌ ﮫ،
رﺳ ﺎﻟﺖ ﭘﯿﺸ ﺮوان ﺟﻨ ﺒﺶ زﻧ ﺎن را ﺑ ﮫ ﺳ ﺮ
ﻓ ﺮود آوردن در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﯾ ﻦ ﻋﻘ ﺐ اﻓﺘ ﺎدﮔﯽ
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ؛ ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ارﺗﻘﺎ آﮔﺎھﯽ آﻧﺎن را
در دﺳ ﺘﻮر ﮐ ﺎر ﺧ ﻮد ﺑﮕ ﺬارد .از ط ﺮف
دﯾﮕ ﺮ اﮔ ﺮ ﻣﻮﺿ ﻮع ﺣﺠ ﺎب ﺑ ﺮای زﻧ ﺎن
اھﻤﯿ ﺖ ﻧ ﺪارد ﭼ ﺮا ﺟﻤﮭ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ﺗﻨﮭ ﺎ
ﮐﺸﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮای ﮐﻨﺘ ﺮل "ﺑ ﯽ
ﺣﺠ ﺎﺑﯽ" ﻧﯿ ﺮوی ﺳ ﺮﮐﻮﺑﮕﺮ در ﺧﯿﺎﺑ ﺎن ھ ﺎ
دارد؟ ﭼﺮا ھ ﺮ روزه ھ ﺰاران زن و دﺧﺘ ﺮ
ﺟ ﻮان ﺑ ﺎ اﯾ ﻦ ﻧﯿﺮوھ ﺎ درﮔﯿ ﺮ ھﺴ ﺘﻨﺪ؟ در
ھﻤ ﯿﻦ ﻓﺼ ﻞ ،ﻧﻮﺷ ﯿﻦ اﺣﻤ ﺪی ﺑ ﮫ دﻟﺨ ﻮاه
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﯾﺮان را ﺑﮫ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﻮر ﮔﻔﺘﻤ ﺎن ﺧ ﻮد را ﺑ ﺮ
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰم ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و روﯾﮑﺮدی ﮐﮫ
ﻣﺤﻮر ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧ ﻮد را ﺑ ﺮ دﻣﮑﺮاﺳ ﯽ ﻗ ﺮار
داده اﺳﺖ.
ﺑﺎز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴ ﺖ ﮐ ﮫ ﻧﻮﯾﺴ ﻨﺪه ﭼﻄ ﻮر ﺑ ﮫ
اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی رﺳ ﯿﺪه ﮐ ﮫ ﮔﺮاﯾﺸ ﺎت ﺟﻨ ﺒﺶ
زﻧ ﺎن را ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ ﻋﻨ ﺎوﯾﻦ
)ﺳ ﮑﻮﻻرﯾﺰم ﻣﺤ ﻮر و دﻣﮑﺮاﺳ ﯽ ﻣﺤ ﻮر(
ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮد .ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰم ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از
ﻗ ﺪرت ﺳﯿﺎﺳ ﯽ ﺷ ﺮط ﻻزم ﺑ ﺮای رھ ﺎﯾﯽ
زﻧ ﺎن اﺳ ﺖ وﻟ ﯽ ﺷ ﺮط ﮐ ﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴ ﺖ .زﻧ ﺎن
رادﯾﮑ ﺎل و ﭼ ﭗ ،ﺳ ﮑﻮﻻرﯾﺰم را ﻧ ﮫ ھ ﺪف
ﻏ ﺎﯾﯽ ﺑﻠﮑ ﮫ ﻗ ﺪم اول ﺑ ﺮای رھ ﺎﯾﯽ زﻧ ﺎن
اﯾﺮان ﻣ ﯽ داﻧﻨ ﺪ؛ ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳ ﮑﻮﻻرﯾﺰم ﺑ ﮫ
ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﮔﻮﯾﺎی ﻧﮕﺮش و ﻣﺤ ﻮر ﮔﻔﺘﻤ ﺎن اﯾ ﻦ
زﻧ ﺎن ﻧﯿﺴ ﺖ .وﻟ ﯽ ﻧﻮﯾﺴ ﻨﺪه ﺗﻌﻤ ﺪا ﺟﻨ ﺒﺶ
زﻧﺎن را در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨ ﺪ ﮐ ﮫ
ﺑﺘﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﮫ راﺣﺘ ﯽ آن را ﻧﻘ ﺪ ﮐ ﺮده ،دﺳ ﺖ
آﺧ ﺮ از اﯾ ﻦ ﺟ ﺪل ﭘﯿ ﺮوز ﺑﯿ ﺮون ﺑﯿﺎﯾ ﺪ .در
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﮭﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ﮐ ﮫ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺒﺘﻨ ﯽ ﺑ ﺮ اﺳ ﻼم ﺗﻌﺮﯾ ﻒ
ﻣﯿﮑﻨ ﺪ ،ﺣﺠ ﺎب زﻧ ﺎن و ﺳ ﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎدھ ﺎی
ﻣ ﺬھﺒﯽ ﻧﻘ ﺶ ﭘﺮﭼﻤ ﯽ را ﺑ ﺎزی ﻣﯿﮑﻨ ﺪ ﮐ ﮫ
اﻗﺘ ﺪار و اﺳ ﺘﻤﺮار ﺣﮑﻮﻣ ﺖ را ﺑ ﮫ آﺣ ﺎد
ﺟﺎﻣﻌ ﮫ و ﺑ ﮫ ﺟﮭ ﺎن ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧ ﺪ .ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ
دﻟﯿ ﻞ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺟﻤﮭ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ و ھﻤ ﮥ

اﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ در ﺣﻔ ﻆ ﺷ ﺎﻟﻮدۀ اﯾ ﻦ ﻧﻈ ﺎم ذﯾﻨﻔ ﻊ
ھﺴ ﺘﻨﺪ .ھﯿﭽﮕﻮﻧ ﮫ ﻣﺨ ﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از
ﻧﻤ ﺎد ھ ﺎی ﻣ ﺬھﺒﯽ در ﺳ ﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ و در
ﻋﺮﺻ ﮥ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ را ﺑ ﺮ ﻧﻤ ﯽ ﺗﺎﺑﻨ ﺪ .در
ﺻ ﻔﺤﮥ  ٢۵٣آﻣ ﺪه ..." :اﻣ ﺎ ﻣﺸ ﮑﻞ وﻗﺘ ﯽ
ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ﯾﮏ ھﻤﺬات ﭘﻨﺪاری
ﺻ ﻮری وﺗﺨﯿﻠ ﯽ ،ھ ﺪف ﺣ ﺬف ھﻤ ﮥ ﻧﻤ ﺎد
ھﺎی دﯾﻨﯽ )ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎد ھﺎی دﯾ ﻦ ﺳ ﻨﺘﯽ ( در
ﭘﮭﻨ ﮥ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ و ﻋﺮﺻ ﮥ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ،ﺑ ﮫ ﻣﺜﺎﺑ ﮫ
ﺣﺬف اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ھﺎ از ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ
و ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ".ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﮫ
ﺷﺪ ﺣﺠﺎب و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎدھﺎی دﯾﻨﯽ ﺿﺪ زن )
ﺣﺘ ﯽ ﻧﻤﺎدھ ﺎی دﯾ ﻦ ﺳ ﻨﺘﯽ( ،ﻧﻤ ﺎد ﺣﻘﯿ ﺮ و
ﻓ ﺮو دﺳ ﺘﯽ زﻧ ﺎن ھﺴ ﺘﻨﺪ .اﯾ ﻦ ﺣ ﻖ زﻧ ﺎن
اﺳﺖ.
ﮐ ﮫ اﺟ ﺎزه ﻧﺪھﻨ ﺪ ﮐ ﮫ رھ ﺎﯾﯽ و اﺳ ﺘﻘﻼل
ﺷ ﺎن ﺑ ﺮای ﺗﺤﮑ ﯿﻢ ﺷ ﺎﻟﻮدۀ ﻧﻈ ﺎم ﺟﻤﮭ ﻮری
اﺳ ﻼﻣﯽ ھﺰﯾﻨ ﮫ ﺷ ﻮد  .ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ﻧ ﺰد زﻧ ﺎن
ﻣﻌﻨﯽ ای ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارد ﻧﮑﺘﮫ ای ﮐﮫ در ﻻﺑﮫ
ﻻی ﮐﺘﺎب ﺑﺎرھﺎ ﺑ ﮫ آن ﺑ ﺮ ﻣ ﯽ ﺧ ﻮرﯾﻢ اﯾ ﻦ
اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ﻣﻄﻠ ﻖ وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد .ﺑ ﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ رﺳ ﺪ
ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﺪ ھﻤﮫ ﺣﻖ دارﻧﺪ و ﻣﺮزی ﺑﯿﻦ ﺣ ﻖ
و ﻧﺎﺣﻖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﺑ ﺎز ھ ﻢ ﺑ ﺎ ﻣﺨ ﺪوش
ﮐﺮدن ﻣﺮز دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﺗﻼش دارد اﯾﻦ
ﺗﻮھﻢ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﺻﻮﻻ دﺷﻤﻨﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﮐﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﮭﺮ آﻣﯿﺰ
ﮐﺮد و ﻧﺘﯿﺠﺎ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋ ﺪم ﺧﺸ ﻮﻧﺖ و ﮐﺜ ﺮت
ﮔﺮاﯾﯽ را ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺧﺎص ﺧ ﻮد ﺗﺒﻠﯿ ﻎ ﻣ ﯽ
ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﯿﺘ ﻮان ﻣ ﺜﻼ ﺑ ﮫ ﻣﻄﻠﺒ ﯽ
ﮐﮫ در ﺻﻔﺤﮥ  ٢۵۴آﻣﺪه اﺷﺎره ﮐﺮد" :در
واﻗﻊ ذھﻨﯿﺖ اﺗﻮﭘﯿﺎ ﮔﺮا ﮐﮫ ﺧ ﻮد را ﺻ ﺎﺣﺐ
اﺧﺘﯿ ﺎر ھﻤ ﮥ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ )ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ﻣﻄﻠ ﻖ( ﻣ ﯽ
داﻧ ﺪ ،ﻣﻌﻤ ﻮﻻ از ﻣﺸ ﺎرﮐﺖ ﺑ ﺎ ﻧﯿﺮوھ ﺎی
دﯾﮕ ﺮ ﭘﺮھﯿ ﺰ ﻣﯿﮑﻨﻨ ﺪ " .و ﭼﻨ ﺪ ﺧ ﻂ ﭘ ﺎﯾﯿﻦ
ﺗﺮ ..." :اﮔﺮ ھﺮ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻧﯿ ﺮوی اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ،
آﻣﺎل و ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ﺧ ﻮد را "ﻣﻄﻠ ﻖ" ﺑﭙﻨ ﺪارد و
ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻨﺎد ﺑ ﺮ اﯾ ﻦ ﺑ ﺎور رﻣﺎﻧﺘﯿ ﮏ و ﻏﺎﯾ ﺖ
ﻧﮕ ﺮ ،ﭘ ﺮوژه ھ ﺎی اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ و ﺑﺎورھ ﺎی
ﺧ ﻮد را "ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ﻣﻄﻠ ﻖ" و در ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﺑ ﯽ
ﻧﯿﺎز از ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿ ﺮو
ھ ﺎ و ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ھ ﺎ ،ﺗﺼ ﻮر ﮐﻨ ﺪ آﻧﮕ ﺎه آن
ﻧﯿ ﺮوی اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ ،ﻧ ﺎ ﺧﻮاﺳ ﺘﮫ اﯾ ﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴ ﯿﻞ
را در ﺧ ﻮد اﯾﺠ ﺎد ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﺟ ﺎی
ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾ ﯽ ،ﺑ ﮫ ﻣﻐ ﺎک ھﻮﻟﻨ ﺎک اﻧﺤﺼ ﺎر

ﺻﻔﺣﮫ ٣٠
ﺮان و
ﺬف دﯾﮕ
ﯽوﺣ
طﻠﺒ
ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ "ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ" ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺣﺘ ﯽ اﮔ ﺮ
اﯾ ﻦ ﺧﻮدﮐ ﺎﻣﮕﯽ در ﺳ ﺎﯾﮥ ﺣ ﺎﮐﻤﯿﺘﯽ
ﺳﮑﻮﻻر -و ﻧﮫ دﯾﻨﯽ -رخ دھ ﺪ ".ﺑﻨﻈ ﺮ ﻣ ﯽ
رﺳ ﺪ ﻻزم اﺳ ﺖ ﺑ ﮫ ﻣﺴ ﺌﻠﮥ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ﮐﻤ ﯽ
ﻋﻤﯿ ﻖ ﺗ ﺮ ﻧﮕ ﺎه ﮐﻨ ﯿﻢ .ھﺮﯾ ﮏ از اﻗﺸ ﺎر و
طﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ﺧ ﻮد را دارﻧ ﺪ .ﻣ ﺜﻼ
وﻗﺘ ﯽ از ﺣﻘ ﻮق زﻧ ﺎن و ﺳ ﺎﯾﺮ اﻗﺸ ﺎر ﺗﺤ ﺖ
ﺳ ﺘﻢ ﺳ ﺨﻦ ﻣ ﯽ ﮔ ﻮﯾﯿﻢ ،ﻣﺒ ﺎﺣﺜﯽ ﻣﺜ ﻞ
دﻣﮑﺮاﺳ ﯽ ،آزادی ھ ﺎی ﻓ ﺮدی ،آزادی
اﻋﺘﻘ ﺎدات واﻧﺘﺨ ﺎب ﺷ ﯿﻮۀ ﻟﺒ ﺎس ﭘﻮﺷ ﯿﺪن
و ...ھﻤﮫ ﮔﯽ ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ از ﯾﮏ ﮐ ﻞ و
آن ﮐﻞ ﮐﮫ ھﺪف ﻣﺒﺎرزات ﺣﻖ طﻠﺒﺎﻧﮫ اﺳﺖ،
ﻋ ﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺣ ﻖ ھﻤ ﮥ آﺣ ﺎد
ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑ ﺎ در ﻣﺮﮐﺰﯾ ﺖ
ﻗ ﺮار دادن آزادی در ﺣ ﻮزۀ ﺧﺼﻮﺻ ﯽ،
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﮥ ھﺪف ﻣﺒﺎرزات ﺣﻖ
طﻠﺒﺎﻧﮫ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﮥ اﻗﺸﺎر ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ را
ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻨﺪ آن ھ ﻢ دﻣﮑﺮﺳ ﯽ
طﺒﻘﺎت ﺣ ﺎﮐﻢ .اوﻻ ﮐ ﮫ دﻣﮑﺮاﺳ ﯽ ھ ﻢ ،ﻧ ﺰد
طﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ھﺎی ﻣﺘﻔ ﺎوﺗﯽ دارد.
دوﻣ ﺎ ﺣﺘ ﯽ اﮔ ﺮ ﺑﮭﺘ ﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟ ﺖ آن ﯾﻌﻨ ﯽ
دﻣﮑﺮاﺳ ﯽ ﮐ ﮫ ﻣ ﺪ ﻧﻈ ﺮ اﻗﺸ ﺎر ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﺘﻢ
اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻤ ﺎن ﻗ ﺮار دھ ﯿﻢ ،ﺑ ﺎز ﺑ ﮫ
ﺧ ﻮدی ﺧ ﻮد ﻧﻤ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ھ ﺪف ﺑﺎﺷ ﺪ ،ﺑﻠﮑ ﮫ
ﺗﻨﮭ ﺎ ﺑﺎﯾ ﺪ ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ﯾﻌﻨ ﯽ ﻋ ﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ ،ﺧ ﺪﻣﺖ ﮐﻨ ﺪ .ﺑﺮﺟﺴ ﺘﮫ ﺷ ﺪن اﯾ ﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ و ھﺪف اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺸﺪ
ت از آن ﺣﺬر ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﮫ اﻧﺤﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ذھﻦ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه را از آن ﻣﻨﺤ ﺮف ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد .ﭼ ﺮا
ﮐﮫ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﻠ ﻮب ھﻤ ﮥ اﻗﺸ ﺎر و
طﺒﻘﺎت ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﺎﯾﺪ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﮫ
ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﻗﺪرت ھﺴ ﺘﻨﺪ از ﺟﺎﯾﮕ ﺎه
ﺧﻮد ﻓﺮود آﯾﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾ ﻦ اﻣ ﺮ داوطﻠﺒﺎﻧ ﮫ
اﻧﺠ ﺎم ﻧﻤ ﯽ ﺷ ﻮد .آﻧ ﺎن ﺑ ﺎ ﭼﻨ ﮓ و دﻧ ﺪان
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺣﻘﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ ﺑﺮﺗﺮﺷ ﺎن ﻧ ﮫ ﺗﻨﮭ ﺎ ﺣﺎﺿ ﺮﻧﺪ ﮐ ﮫ
ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ را زﯾﺮ
ﭘ ﺎ ﺑﮕﺬارﻧ ﺪ ﺑﻠﮑ ﮫ ﺑﺮاﺣﺘ ﯽ از روی ﺟﻨ ﺎزه
ھﺎی آﻧﮭﺎ رد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ طﻨﺎب ھ ﺎی دار و
زﻧ ﺪان ھ ﺎ را ﺑ ﮫ ﭘ ﺎ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ .ﺧﺸ ﻮﻧﺖ و
ﺟﻨ ﮓ ﺧ ﻮﻧﯿﻦ اﻣ ﺮی اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ھﻤ ﻮاره
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﺑﮫ ﺗﻮده ھﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ،
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ﭼ ﺮا ﮐ ﮫ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ﻧ ﺰد آﻧﮭ ﺎ ﭼﯿ ﺰ دﯾﮕ ﺮی
اﺳﺖ.
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﻨ ﺪه دار ﺑ ﮫ ﻧﻈ ﺮ ﻣ ﯽ رﺳ ﺪ
ﮐﮫ ﺑﺘﻮان از ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ھﻤﮑ ﺎری ﺑ ﺎ ﺳ ﺎﯾﺮ
ﻧﯿ ﺮو ھ ﺎ و ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ھ ﺎ دم زد و اﯾ ﻦ ﻋﻤ ﻞ
را ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ و اﻧﺤﺼﺎر طﻠﺒ ﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪ؛ ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑﮫ رﺳﺎﻟﺘﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ
ﺷﻮرش اﻗﺸﺎر ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ھ ﺎی
دﯾﮕﺮ )ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ﺻ ﺎﺣﺒﺎن ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ و
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﺑﺸﻮی.

ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦ:
در ﺻﻔﺤﺎت آﺧﺮ ﮐﺘ ﺎب ،و در ﺟﻤﻌﺒﻨ ﺪی
ﮐ ﮫ اﻧﺠ ﺎم ﺷ ﺪه ،ﻧﻮﯾﺴ ﻨﺪه از ﺗﻤ ﺎم آﺳ ﻤﺎن و
رﯾﺴﻤﺎن ﺑﺎﻓﺘﻦ ھﺎی ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺘﺎب ،ﺑ ﺎر
دﯾﮕ ﺮ ﺗﺎﮐﯿ ﺪ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﻣﺴ ﺌﻠﮥ ﺣﺠ ﺎب،
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﻧﯿﺴ ﺖ و ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد ﮐ ﮫ
ﺑﺎﯾ ﺪ ﻣﺒ ﺎرزه را ﺑ ﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺖ ﺑ ﺎ اﺟﺒ ﺎر در
ﺣﺠ ﺎب ﻣﺤ ﺪود ﮐ ﺮد .ھ ﻢ ﭼﻨ ﯿﻦ آﺷ ﺘﯽ ﺑ ﺎ
دﺷﻤﻦ را ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وراھﮑﺎر ﺣﺼﻮل
اﯾﻦ آﺷﺘﯽ را ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﮫ ﺣﺪ اﻗﻠ ﯽ ﮐ ﮫ
ﺑﺮای دﺷﻤﻦ ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ داﻧﺪ .در
ﺻ ﻔﺤﮥ  ٢۶۶ﻣ ﯽ ﻧﻮﯾﺴ ﺪ :ﺑ ﯽ ﺷ ﮏ ﺟﻠ ﺐ
ﻧﻈﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻮاﻓ ﻖ ﺑ ﺎ ﻧﯿﺮوھ ﺎی "ﻏﯿ ﺮ
ﺧ ﻮد" ﻧﯿ ﺰ درﮔ ﺮو ﻓ ﺪاﮐﺎری ،ﺗﺴ ﺎھﻞ و
ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺑﺮﺧﯽ ارزش ھﺎی ﺗﻘﺪس ﯾﺎﻓﺘﮫ و
ﻣﻌﯿ ﺎری ھ ﺎی رﺳ ﻮب ﮐ ﺮده در ذھ ﻦ و
ﺑﺎورﻣ ﺎن اﺳ ﺖ ".....درﺳ ﺖ اﺳ ﺖ ﻧﻮﺷ ﯿﻦ
اﺣﻤﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺪاﮐﺎراﻧﮫ ﺑﮫ طﺒﻘﮫ اش ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ راه ھﻤﻮاره ﺗﻼش ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﺧﻮدی و ﻏﯿ ﺮ ﺧ ﻮدی را
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ از ﺑ ﯿﻦ ﺑﺒ ﺮد .ﺑ ﺮ ﭘﺎﯾ ﮫ
ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﻞ ﮐﺘﺎب ﺗﻤﺎم ھﻢ
و ﻏﻤ ﺶ اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ از ﯾ ﮏ ط ﺮف ﺑ ﺎ
ﻣﻌﺮﻓ ﯽ زﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ در ﭼ ﺎرﭼﻮب ﺣﮑﻮﻣ ﺖ
ﭘﮭﻠ ﻮی ھ ﺎ ﺑ ﺮای طﺒﻘ ﮫ ﺧ ﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ﻣ ﯽ
ﮐﺮدﻧ ﺪ را ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان "ﮐﻨﺸ ﮕﺮان" ﺟﻨ ﺒﺶ
زﻧﺎن ﺟ ﺎ ﺑﺰﻧ ﺪ و از ط ﺮف دﯾﮕ ﺮ ﺗ ﺎ آن ﺟ ﺎ
ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﮫ ﺟﻨ ﺒﺶ ﭼ ﭗ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴ ﺖ
ﺣﻤﻠﮫ ﮐﻨﺪ و آﻧ ﺎن را ﻋﺎﻣ ﻞ ﺣﺠ ﺎب اﺟﺒ ﺎری
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗ ﺎرﯾﺨﯽ ﮐ ﮫ ﻧﻮﺷ ﯿﻦ در اﯾ ﻦ ﮐﺘ ﺎب آورده
اﺳﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ زﻧ ﺎن طﺒﻘ ﺎت ﻣﺮﻓ ﮫ
ﺟﺎﻣﻌ ﮫ اﺳ ﺖ .ﻧﻮﯾﺴ ﻨﺪه در اﯾ ﻦ ﮐﺘ ﺎب در
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﺟﺒﺎری ﺷ ﺪن ﺣﺠ ﺎب دﺳ ﺖ و دل
ﺑﺎز ﺑﮫ زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑ ﯽ ﭼ ﭗ و ﻧﯿﺮوھ ﺎی ﭼ ﭗ
اﻧ ﮓ ﻣ ﯽ زﻧ ﺪ ،اﻣ ﺎ از ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﻣﺜ ﻞ زھ ﺮا
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ﻧﺷرﯾﮫ ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره  ٢٦اﺧﺗﺻﺎص دارد
ﺑﮫ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﯾژه ﮔﯽ رﻓﯾق آذر درﺧﺷﺎن
***************
ﮐﺗﺎب »زﻧﺎن ﺳﺎل ﺻﻔر«
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﻣﻘﺎﻻت و ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎی
رﻓﯾق آذر درﺧﺷﺎن
آن ﭼﮫ در ﭘﯾش رو دارﯾد ﻣﻧﺗﺧﺑﯽ اﺳت از ﻧوﺷﺗﮫ
ھﺎی ﻣن طﯽ ﺳﺎل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐرده ام ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣراه دوﺳﺗﺎﻧم
ﺑرای ﻟزوم ﺗﺷﮑل ﻣﺳﺗﻘل زﻧﺎن رزﻣﯾدﯾم و ﺳﺎزﻣﺎن
زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎدﯾم ،در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﯾر
زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺻدای ﻣﺎن را ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾران ﺑﻠﻧد ﮐردﯾم وﻟﯽ در
ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﻧﯾز ﺳﺎﮐت ﻧﻧﺷﺳﺗﯾم ،ﺑﺎ ﺑﯾراھﮫ ھﺎی اﺻﻼح طﻠﺑﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ در
ﺑراﺑر زﻧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔﺷوده ﺷد ﻣﺑﺎرزه ﮐردﯾم و ﺑرای روﺷن ﮐردن راه رھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھم ﺑﮫ
ﺟدل ﭘرداﺧﺗﯾم .اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ،ﭘﻧﺟره ای ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ دھﺳﺎل اﺧﯾر ﻣﺑﺎرزۀ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﻧﯾز
ھﺳت ،ﺑﺎ اﯾن اﻣﯾد ﮐﮫ ﺑرای زﻧﺎن ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﺣن ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻر ﺣﺎﮐم ﻗدم
ﻣﯽ ﮔذارﻧد ،ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ای از ﻣﻧظر اﻧﻘﻼﺑﯽ اراﺋﮫ ﮐﻧد.
ﺟﮭت ﺗﮭﯾﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﺎ اﯾﻣﯾل زﯾر ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
zan_dem_iran@hotmail.com
ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎ و ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی آذر درﺧﺷﺎن در ﯾوﺗوب
http://www.youtube.com/user/Azarderakhshan/feed
رھﻨ ﻮرد ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ وﺻ ﻒ زﯾﺒ ﺎﯾﯽ ﺣﺠ ﺎب
ﻧﯿﺮوھ ﺎی ﺣ ﺰب اﻟﮭ ﯽ را از زاوﯾ ﮫ
اﯾ ﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آﻣ ﺎده ﺣﻤﻠ ﮫ ﺑ ﮫ زﻧ ﺎن ﻣﺨ ﺎﻟﻒ
ﺣﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ اورد.
ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴ ﯽ ھ ﻢ اﻣ ﺮی ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ
طﺒﻘ ﺎﺗﯽ اﺳ ﺖ .ﻧﻮﺷ ﯿﻦ اﺣﻤ ﺪی ﮐ ﮫ ﮐﻠ ﯽ
زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺎ ﺧﻮدش را ،ﺑﮫ درون داﯾﺮه
زﻧ ﺎن و ﻣ ﺮدان ﺣﮑ ﻮﻣﺘﯽ ﺑﮑﺸ ﺎﻧﺪ ،ﻣ ﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ھ ﻢ ﺑﺎﯾ ﺪ ﻣﺜ ﻞ
ﻣﻦ ﺑﺪوﯾﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺣﻨﺠﺮه ﭘﺎره ﮐﻨﯿﺪ ﮐ ﮫ
ﺻﺪاﯾﺘﺎن را ﺑﺎﻻﺋﯽ ھﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و اﯾﻦ طﻮری
ﺑﮫ ﺑﺎﻻ وﺻﻞ ﺷﻮﯾﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ
ھ ﻢ از اﯾ ﻦ طﺮﯾ ﻖ ﺑﺘ ﻮاﻧﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﮫ ﮔ ﺮی
ﺑﮭﺘ ﺮی را ﺑ ﺎ ﺑ ﺎﻻﺋﯽ ھ ﺎ اﻧﺠ ﺎم دھ ﻢ .آﻧﭽ ﮫ
ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ،ارزش ھﺎی ﺗﻘﺪس ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﯽ

ﺧﻮاﻧ ﺪ ،ﻋﻤﻠﮑ ﺮد ﮐﺴ ﺎﻧﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺣﺎﺿ ﺮ
ﻧﯿﺴ ﺘﻨﺪ ﺑ ﮫ ﺧ ﺎطﺮ ﺧ ﺮده ﻧ ﺎﻧﯽ ھﻤ ﮫ ﭼﯿ ﺰ را
زﯾ ﺮ ﭘ ﺎ ﺑﮕﺬارﻧ ﺪ .ارزش ھ ﺎی ﺗﻘ ﺪس ﯾﺎﻓﺘ ﮫ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ زﻧ ﺎن اش
ﺧ ﻮد ﺗﺼ ﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧ ﺪه ﺑﺎﺷ ﻨﺪ ،ﺧ ﻮد در
ﺳﺮﻧﻮﺷ ﺖ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﺷ ﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨ ﺪ ،ﻣﺒ ﺎرزه
ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ رھ ﺎ ﺷ ﺪه ،رھ ﺎ از زﻧﺠﯿ ﺮ ﺑ ﺮ
دﺳ ﺖ و ﭘ ﺎی زﻧ ﺎن ،رھ ﺎ از ﮐﻠﯿ ﮫ ﺳ ﺘﻢ ھ ﺎ،
رھﺎ از اﺳﺘﺜﻤﺎر ،اﯾﻦ ھ ﺎ ﺗﻘ ﺪس ھ ﺎﺋﯽ اﺳ ﺖ
ﮐ ﮫ در ذھ ﻦ ﺑﺴ ﯿﺎری از زﻧ ﺎن زﻧ ﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳ ﯽ در دھ ﮫ ﺧ ﻮﻧﯿﻦ  ۶٠در ﻣﻘﺎﺑﻠ ﮫ ﺑ ﺎ
ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﻧﻘ ﺶ داﺷ ﺖ و ﺑ ﺮای ﺑﺨ ﺶ
اﻧﻘﻼﺑ ﯽ ﺟﻨ ﺒﺶ زﻧ ﺎن از ﻣﻌﯿ ﺎر ھ ﺎی رﺧﻨ ﮫ
ﮐﺮده در ﺗﺎر و ﭘﻮ د ﻣﺒﺎرزات ﺷﺎن اﺳﺖ.

اردﯾﺒﮭﺸﺖ ■٩٢
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ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩

ﮔﺰﯾﺪه ای از:
ﮔﺰارش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب
"ﺧﯿﺰش زﻧﺎن اﯾﺮان در اﺳﻔﻨﺪ "۵٧
ﻣوﻧﺎ اﻣﯾری
روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ٧آﭘﺮﯾﻞ  ٢٠١٣ﺑﮫ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﮭﺮزاد ﻣﺠﺎب و ﮐﻼس "زﻧﺎن و اﻧﻘﻼب در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ " و ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن در
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  ٨٠ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ دو ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب "ﺧﯿﺰش زﻧﺎن اﯾﺮان در اﺳﻔﻨﺪ  " ۵٧ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﮭﻨﺎز ﻣﺘﯿﻦ و آﻗﺎی ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺷﮭﺮزاد ﻣﺠﺎب ﺿﻤﻦ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ،در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﻔﺖ" :ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ دو
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﮐﺎرھﺎ و دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺎ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺨﺼﯽ از
آﻧﮭﺎ اﻧﺠﺎم دھﻢ و اﯾﻦ ھﺎ ﺑﻌﻨﻮان دو ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎ و ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﮫ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﻣﺤﯿﻂ آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﭼﮭﺎر
ﭼﻮب داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﮋوھﺶ ھﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ
و زﻣﯿﻨﮫ ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن روی
ﻣﺴﺎﻟﮫ زﻧﺎن و زﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﮫ اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد و ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ از آن
ﺑﮭﺮه ﺑﺮده ام .ﺷﮭﺮزاد در اداﻣﮫ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی اش ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دو ﺟﻠﺪ
ﮐﺘﺎب ﮐﮫ در ﺣﺪود ھﺰار ﺻﻔﺤﮫ اﺳﺖ ھﺮ دو ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﺧﯿﺰش
زﻧﺎن اﯾﺮان در اﺳﻔﻨﺪ  "۵٧اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻠﺪ اول ﺑﻨﺎم ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ و ﺟﻠﺪ
دوم ﺑﻨﺎم ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .اھﻤﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ﺑﮫ
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ھﻤﯿﺸﮫ ﯾﮏ ﮐﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﻮع و ﻋﺪم ھﻤﮕﻮﻧﯽ ﮐﮫ
دارد از دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن اﯾﺮان را ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ دارد ﻣﯽ اﻓﺘﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫ
زﻧﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و زﻧﺎن اﯾﺮان در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب  ۵٧ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ھﻮﯾﺖ ھﺎی
دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ھﻮﯾﺖ ھﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی اﺳﺖ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه زن را ﻓﻘﻂ در ﭼﮭﺎر ﭼﻮب اﺳﻼم
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﮫ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ از دﻧﯿﺎ  ،ﻓﻘﻂ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ اﺳﻼم و ﯾﺎ ھﺮ دﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮرد زن و ﻣﺴﺎﻟﮫ ﭘﺎﺗﺮﯾﺎﮐﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻌﻀﻼت
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ را در ﻣﻮرد رھﺎﺋﯽ زن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺬھﺐ ﻣﻌﻀﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ رھﺎﺋﯽ زن اﺳﺖ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺮان
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .او در اداﻣﮫ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﻟﺤﻈﮫ ﻣﮭﻢ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﮫ ھﺴﺘﻨﺪ از ﻗﯿﺪ
ﭘﺎﺗﺮﯾﺎﮐﯽ دﯾﻨﯽ رھﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﯿﺰش اﺳﻔﻨﺪ  ۵٧ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺒﻮد
ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮫ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺨﺎطﺮ
اﯾﻦ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﮫ زﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻢ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای در آن

داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺿﺪ
اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ و ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺑﮫ
اﻣﺮوز اداﻣﮫ دارد  .اوﻟﯿﻦ ﯾﻮرش ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ،ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﻮد و اﯾﻦ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﮭﻤﯽ را ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا اﯾﻦ ﯾﻮرش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
و ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ھﻨﻮز اداﻣﮫ دارد و اﯾﻨﮑﮫ ﭼﺮا ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ ﺑﮫ
زﻧﺎن ﭘﺸﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن را ﺗﺎرﯾﺨﺎ ﺗﮑﺮار ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﮐﺮد
ﮐﮫ ﺧﻄﺮ ﻋﻤﺪه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﻧﮫ رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن .ﮐﺎر ﻣﮭﻨﺎز ﻣﺘﯿﻦ و
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮ اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارد؛ ﭼﺮا ﮐﮫ ﻧﮕﺎرش ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ دوره
را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮫ ﮔﺮدآوری ﻣﺪارک ،اﺳﻨﺎد،
ﻣﻘﺎﻻت و ......ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
زﻧﺎن ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎھﺪﯾﻦ زﻧﺪه آن دوره
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮان و
ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ھﺸﺪار را ﺑﺪھﺪ ﮐﮫ اھﻤﯿﺖ زﻧﺎن را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ
ﻧﯿﺮوی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﻧﻔﻼﺑﯽ درک ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در دوران اﺧﯿﺮو
ﺧﯿﺰش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﮫ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن اﯾﺮان در
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﭘﺎﺗﺮﯾﺎﮐﯽ ﻣﺬھﺒﯽ و اﺳﻼﻣﯽ".
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ،ﺷﮭﺮزاد از ﻣﮭﻨﺎز ﻣﺘﯿﻦ دﻋﻮت ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﮐﺮد.
ﻣﮭﻨﺎز ﻣﺘﯿﻦ در آﻏﺎز ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ" :ﺑﮫ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺧﯿﺰش
زﻧﺎن در اﺳﻔﻨﺪ  ١٣۵٧در ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ و دﺳﺖ ﮐﻢ در
ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺣﻘﻮق زن ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﮫ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ھﻨﻮز
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ای از آن در دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ای اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﭘﮋوھﺸﯽ
ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﺧﯿﺰش را اراﺋﮫ
ﮐﻨﺪ :ﺑﺴﺘﺮ و زﻣﯿﻨﮫ ،دﻻﯾﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺳﯿﺮ روﯾﺪادھﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ژرﻓﺎ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ،ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎ و ﺷﻌﺎرھﺎ ،آرﻣﺎن ھﺎ و ﺗﻮھﻢ
ھﺎ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی اﯾﻦ روﯾﺪاد ﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ را ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
ﭘﮋوھﺸﯽ ﮐﮫ ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺧﯿﺰش زﻧﺎن را ﻧﺸﺎن دھﺪ .از ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﺳﯽ اﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ای در
ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻓﺘﺎدﯾﻢ ھﺪﻓﻤﺎن در درﺟﮫ ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻮد.
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او در اداﻣﮫ ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﺷﮭﺎدت دھﻨﺪﮔﺎن ،ﻓﻌﺎﻻن
زن در آن دوره ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .ﭼﮫ آن ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺑﺮﮔﺰاری
روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن در ﺳﺎل  ١٣۵٧ھﻤﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﮫ
آﻧﮭﺎ ﮐﮫ در ﮐﺎر ﭘﯽ رﯾﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﮭﺎدت آﻧﮭﺎ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ ھﻢ درک و
درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ زﻧﺎن را از ﻣﺴﺎﻟﮫ زن و ﺧﯿﺰش زﻧﺎن ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ و ھﻢ ارﺗﺒﺎط آن ھﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﯿﺰش روﺷﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﯾﺪه راﯾﺞ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﮔﻮﯾﺎ ﻓﻌﺎﻻن زن ﮐﮫ در ﮐﺎر ﺗﺪارک  ٨ﻣﺎرس ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎره ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ،ﺑﺮﮔﺰاری روز
ﺟﮭﺎﻧﯽ زن را ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪه ای اﺳﺎﺳﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ زﻧﺎن ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﮭﺎدت داده
اﻧﺪ ،از ﺗﻈﺎھﺮات زﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .او در
ﻣﻮرد ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﮔﻔﺖ :از ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺧﯿﺰش زﻧﺎن ﺑﺮ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﮭﺎی ﺟﮭﺎن ﺟﺴﺘﮫ ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ ﺷﻨﯿﺪه
ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﯿﺪی ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ھﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای را ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ھﺎی
ﻓﺮاﻧﺴﻮی درﺑﺎره اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻮﺗﺎه اﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر زﻧﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ در
آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ آن ھﺎ را ﺑﺪام ﺑﯿﻨﺪازد .آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺎز و
آرزوھﺎی ﺷﺎن را ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﮫ آزادی ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.....
اﯾﻦ زﻧﺎن از دور دﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ
از ھﻤﯿﺸﮫ زﻧﺪه اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺎه ﺑﺨﻮاب ﻣﯽ رود .راﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎ را ﺑﯿﺪار ﮐﺮد راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ
ﺟﻮﺷﺶ در آورد .ﺷﺎﯾﺪ آن را ﺑﺰرگ ﮐﺮده اﯾﻢ ....اﻣﺎ زﻧﺎن ﺳﺮﮐﺶ
اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ" .از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﮐﯿﺖ ﻣﯿﻠﺖ ﺗﺮدﯾﺪ زﻧﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮای اداﻣﮫ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ دﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ" :اﮔﺮ آﻧﮭﺎ
ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﻘﺪر ﭼﺸﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دوﺧﺘﮫ اﺳﺖ".
ﻣﮭﻨﺎز ﻣﺘﯿﻦ ﮐﮫ در دوران اﻧﻘﻼب  ۵٧از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و ھﻮاداران
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﭼﭗ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،طﺒﻖ اظﮭﺎرات ﺧﻮدش در آن
زﻣﺎن ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﻮﺟﮫ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﺎ
آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﮫ ﺣﺘﯽ ھﯿﭻ اطﻼﻋﯽ از ﺧﯿﺰش زﻧﺎن در اﺳﻔﻨﺪ  ۵٧ﻧﺪاﺷﺖ و
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺗﺒﻌﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ؛ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﭘﮋوھﺶ ﺟﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﮫ دﯾﻨﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ادا ﮐﻨﺪ .ادای دﯾﻦ ﺑﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺧﻄﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻮﭘﺎی دﯾﻨﯽ را درﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺑﮫ
ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺣﻘﻮق زن ،اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ آرزوھﺎ و
اﻣﯿﺪھﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .او در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﮫ
اﺧﯿﺮا در ﻣﻮرد اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ
ھﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺳﺘﯽ از آن دوران ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻨﻮان ھﺎ
طﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻓﺎﮐﺖ ھﺎ طﻮری در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ذھﻦ ﻣﺨﺎطﺐ اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮان
دﺳﺖ در دﺳﺖ رھﺒﺮان ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺠﺎب را در
اﯾﺮان اﺟﺒﺎری ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ دﯾﺮوز در ﺻﻒ ﺣﺰب ﷲ اﯾﯽ ھﺎ ﺷﻌﺎر ﯾﺎ
روﺳﺮی ﯾﺎ ﺗﻮﺳﺮی را ﻣﯽ دادﻧﺪ و اﻣﺮوز ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن ﻋﻮض ﺷﺪه
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اﺳﺖ .ھﺪف آﻧﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻐﺸﻮش و ﻣﺨﺪوش ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻓﺮاد
و اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ در آن دوران اﺳﺖ ﭼﮫ آن ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﺪﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺒﺎری ﺷﺪﻧﺶ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﭼﮫ آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮫ زور ھﻤﮫ ارزش
ھﺎی ﺑﻐﺎﯾﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺧﯿﺰش
ﻣﮭﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺷﺖ .ﻣﮭﻨﺎز در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" :ﻧﯿﺮوھﺎی
ﭼﭗ ،ﻧﯿﺮوھﺎی دﻣﮑﺮات و ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﮑﻮﻻر در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ زﻧﺎن در اﺳﻔﻨﺪ  ۵٧و در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮫ
ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯽ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ و ﮔﺬﺷﺘﯽ را در ﺑﯿﺎن
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﻧﺘﻘﺎد از ﭼﭗ ﺑﮫ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،ﺑﮫ ﺑﺰرﮔﯽ
اﻧﺘﻈﺎری از آﻧﮭﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﮫ ھﻤﮫ
واﻗﻌﯿﺖ .روﯾﮑﺮد ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﮐﻢ
رﻧﮓ ﯾﺎ ﺑﯽ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در ﻋﺪم
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺳﮭﯿﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺎری
ﻧﮑﺮدن و ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰدن ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد".
ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﻮد .وی در ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﺤﺒﺖ ھﺎﯾﺶ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺧﯿﺰش اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﯿﻠﻢ وﺟﻮد دارد ،ﮐﺘﺎب
وﺟﻮد دارد وﻟﯽ واﻗﻊ ﻧﮕﺎری اﯾﻦ ﺷﺶ روز را ھﻨﻮز ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪی ﮐﮫ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺧﯿﺰش وﺟﻮد دارد،
ﮐﺘﺎب ﮐﯿﺖ ﻣﯿﻠﺖ )ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن در اﯾﺮان ﺑﺴﺮ
ﻣﯽ ﺑﺮد( اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪه ھﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ از
آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺠﺰ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺎر دﯾﮕﺮی
ﮐﮫ در ﺣﺪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .او در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرش
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ﮐﺘﺎب "ﺧﯿﺰش زﻧﺎن "..ﮔﻔﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی آن روزھﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﮫ اﺳﻨﺎد ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺧﺎرﺟﯽ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ وﺟﻮد روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﯾﺮان
ﺑﻮﯾﮋه ﻧﻘﺶ روزﻧﺎﻣﮫ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد .او ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻼواﺳﻄﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻗﺪرت در ﺑﮭﻤﻦ  ۵٧ﯾﮏ
ﺳﻠﺴﻠﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﮭﺖ زن ﺳﺘﯿﺰی
داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻐﻮ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،ﻟﻐﻮ ﻧﻈﺎم وظﯿﻔﮫ ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﻣﺤﺪود
ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎی ورزﺷﯽ و ﻟﻐﻮ ﻗﻀﺎوت ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﮏ ﺑﯿﻢ و ھﺮاﺳﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﺑﻮﯾﮋه
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آﮔﺎھﺎﻧﮫ زﻧﺎﻧﮫ داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻧﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪرن در اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﺤﺮک آن ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﮐﮫ در اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ دار ﺑﻮدﻧﺪ و وﺟﻮد آﻧﮭﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ
داﻧﺴﺖ .او در ﻣﻮرد ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﺷﺶ روزه
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ از ﺟﻤﻠﮫ ﺷﻌﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ "ﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ" ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ روح ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان
را ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮی ﺷﻌﺎر "ﻧﮫ ﺷﺮﻗﯽ ﻧﮫ ﻏﺮﺑﯽ
آزادی ﺟﮭﺎﻧﯿﺴﺖ" ﺷﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﺜﻞ
اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روح ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط
ﻣﮭﻢ اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﺷﺶ روزه ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در روز
ﺷﻨﺒﮫ در ﺟﻠﻮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز ھﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﮭﻤﯽ در
ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن دارد .ﺷﻌﺎر آزادی ﺷﻌﺎر ﻣﺤﻮری اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ و دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﻌﺎر آزادی را ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻮام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ دو ﺗﺎ از
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ".

ﺻﻔﺣﮫ ٣۴
ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻮد و ﺗﻌﺪای از
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺎطﺮات ﺧﻮد در ﺗﻈﺎھﺮات زﻧﺎن
ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﮔﻔﺘﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا آﻧﺎھﯿﺘﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ
ﺧﺎطﺮه ﺧﻮد را از ﺣﻀﻮر در ﺗﻈﺎھﺮات اﺳﻔﻨﺪ  ۵٧ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد او ﮔﻔﺖ " ﮐﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺪه ای ﺑﮫ طﺮف وزارت
ﮐﺸﻮر راه ﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ وزارت
ﮐﺸﻮر،ھﯿﺌﺘﯽ از ﻣﯿﺎن ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻞ وزارت
ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ،آﻧﺎھﯿﺘﺎ ،ﯾﮏ زن ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﯾﮏ زن دﯾﮕﺮ ﺑﻮد.
ھﺎﺷﻢ ﺻﺒﺎﻏﺌﯿﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﮫ زن ھﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ
ﺷﻠﻮغ ﻧﮑﻨﻨﺪ از "آﻗﺎ" ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﮫ ﻓﺘﻮاﯾﺶ را ﭘﺲ
ﺑﮕﯿﺮد ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺎدر
ﮐﻨﺪ ".ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﺮد :ﭼﺮا اﺳﻢ اﯾﻦ
اﻋﺘﺮاض ﺷﺶ روزه را ﺧﯿﺰش ﻧﺎم ﻧﮭﺎده اﯾﺪ )و ﻧﮫ
ﺟﻨﺒﺶ( ﺧﯿﺰش از ﭼﮫ اﻟﮕﻮﺋﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ در
ﺟﻮاب آﻗﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮ ﮔﻔﺖ ﺧﯿﺰش ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮدن و ﻏﺎﻓﻞ
ﮔﯿﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﯾﮏ
اﭘﯿﺰود از ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﺳﺖ و ﭼﻮن آﻏﺎز دوﺑﺎره ای ﺑﻮد
ﺑﺮای ﺟﺒﺶ زﻧﺎن ،ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ اﺳﻢ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮاز ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﺮد ﮐﮫ" :آﯾﺎ ﻣﺮدان ھﻢ
در اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻨﺪ ؟" ﻧﺎﺻﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ:
ﺷﻤﺎر ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ھﺮ روز
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺮدان ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ
در ﺗﻈﺎھﺮات روز دوﺷﻨﺒﮫ داﺷﺘﻨﺪ .زﻧﺠﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از زﻧﺎن ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن از آن دارد .طﺒﻖ ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺮدان
ﭼﭗ ﮔﺮا ﺑﻮدﻧﺪ .او ﮔﻔﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭼﭗ ﺣﻤﻼﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﮫ زﻧﺎن
ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﻧﺒﻮد ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ
ﺑﻮد آﯾﺎ از ﺣﻖ زن ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ دﻓﺎع ﻣﯽ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ؟ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺟﻮاب داده ﻧﺸﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻮن در
دوران اﻧﻘﻼب ﺑﺤﺚ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﮫ ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭼﭗ ھﻮاداران زن ﺧﻮد را وادار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮭﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر روﺳﺮی
ﺳﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﮫ دوراﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺮوع
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﮭﻨﺎز ﻣﺘﯿﻦ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﭼﭗ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﮫ ﻣﺤﻼت ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ روﯾﺪ ﮔﺎھﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ زﻧﺎن ھﻮادار ﺧﻮد روﺳﺮی ﺳﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻮردی ﭘﯿﺶ
ﻧﯿﺎﯾﺪ .......و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﺮد ﺳﺎﻻراﻧﮫ در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ
زﻧﺎن ﺑﻮد .در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺎل  ۶٨ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،زﻧﺎن ھﻤﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﺎ را داﺷﺘﻨﺪ
و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺟﺮات ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن را ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﻨﺪ.......
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ھﻤﺮاه ﺑﻮد .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﺎ و ﮔﻔﺖ و
ﺷﻨﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ھﻤﮫ
ﺳﺎل ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺧﯿﺰش و آﻏﺎز ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﯽ
ﮔﺬرد ،ﺑﮫ اﯾﻦ روﺷﻨﯽ طﺮح ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺟﺎ دارد ﮐﮫ از اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
را روﺷﻦ و ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﮫ ھﻤﮫ
زﻧﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ■ .

ﺻﻔﺣﮫ ٣۵

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩

آذر درﺧﺸﺎن!
ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدی
آذر در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدی ،ﺧﻮاھﺮاﻧﺖ در ھﻨﺪ ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎﻧﺖ
دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺗﺠﺎوز ﮔﺮوھﯽ ﺷﺪ ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﺻﺪھﺎ زن ﺑﮫ
ﺧﺎطﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﻨﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد را ﺑﺮای رﯾﺸﮫ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﺗﺠﺎوز و آزار ﺟﻨﺴ ﯽ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدﻧﺪ.
آذر در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﮐ ﮫ ﺗ ﻮ ﻧﺒ ﻮدی ،زﻧ ﺎن ﻣﺼ ﺮ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ﻣﺒ ﺎرزه ﺷ ﺎن ﺣﮑﻮﻣ ﺖ ﺳ ﺮ ﺳ ﭙﺮده ﻣﺒ ﺎرک را ﺳ ﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدﻧ ﺪ ،در ﻣﯿ ﺪان
اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻗﺎھﺮه ﺗﻮﺳﻂ اوﺑﺎﺷﺎن رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳ ﯿﺪه ﻣﺮﺳ ﯽ ﻣ ﻮرد ﺗﺠ ﺎوز و آزار ﺟﻨﺴ ﯽ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ﺪ اﻣ ﺎ ﻣﺒ ﺎرزه
ﺧﻮد را ﺿﺪ ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن اداﻣﮫ داده اﻧﺪ.
آذر در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدی ،در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ،ﮐﺸ ﻮرھﺎﺋﯽ ﮐ ﮫ ﺗﻮﺳ ﻂ اﺷ ﻐﺎل ﮔ ﺮان اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺖ آﻣﺮﯾﮑ ﺎﺋﯽ و ﺷ ﺮﮐﺎ ﺑ ﮫ
ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ی ﭘﺪر -ﻣﺮد ﺳﺎﻻر زﻧﺎن را ﻓﺮودﺳﺖ ﺗﺮ از ھﺮ
زﻣﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺧﻮاھﺮاﻧﺖ ھﻢ ﭼﻨﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ زن ﺳﺘﯿﺰی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آذر در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدی ،در آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ رزﻣﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺷ ﺎن را ﺑ ﺮای آزادی ﺳ ﻘﻂ ﺟﻨ ﯿﻦ و ﻋﻠﯿ ﮫ ﭘﻮرﻧ ﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﺪن
زﻧﺎن را وﺳﯿﻠﮫ ﻟﺬت ﻣﺮدان و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ،اداﻣﮫ داده اﻧﺪ.
آذر در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدی ،اﯾﺮان ،ﮐﺸﻮری ﮐ ﮫ ﺣﺠ ﺎب اﺟﺒ ﺎری و ﻓﺮودﺳ ﺘﯽ زن ﭘ ﺮﭼﻢ اﯾ ﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ دوﻟ ﺖ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿ ﮏ آن
اﺳﺖ زﻧﺠﯿﺮھﺎی اﺳﺎرت ﭘﺪر ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯿﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی زﻧﺎن ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮد در ﺟﮭﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﮫ داده اﻧﺪ.
آذر در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدی ،زﻧﺎن در ﭼﮭﺎر ﮔﻮﺷﮫ ﺟﮭﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺸ ﻮﻧﺖ اﻓﺴ ﺎر ﮔﺴ ﯿﺨﺘﮫ ی ﻧﻈ ﺎم اﻧﮕﻠ ﯽ و ﻣﺮدﺳ ﺎﻻر ﺳ ﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﻧ ﺪ .در اﯾ ﻦ ﻣﺒ ﺎرزه ﮔﺮداﻧ ﯽ از ﻧﺴ ﻞ زﻧ ﺎن ﺟ ﻮان ﭘ ﺎ ﭘ ﯿﺶ ﮔﺬاﺷ ﺘﮫ اﻧ ﺪ .ﻧﺴ ﻠﯽ ﮐ ﮫ درک ﮐ ﺮده اﺳ ﺖ» :ده آدم
ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ و ﺗﻼش ھﺎی ﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ از ھﺰاران ﺗﻮده ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ«  -ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﺮدی.
آذر ﻋﺰﯾ ﺰ در ﺳ ﺎﻟﯽ ﮐ ﮫ در ﻣﯿ ﺎن ﻣ ﺎ ﻧﺒ ﻮدی ﯾ ﺎران ﺗ ﻮ در ﺳ ﺎزﻣﺎن زﻧ ﺎن ھﺸ ﺖ ﻣ ﺎرس در ﺣﻤﺎﯾ ﺖ ﻓﻌ ﺎل از ﺗﻤ ﺎﻣﯽ ﻣﺒ ﺎرزات
ﺧﻮاھﺮان ﺷﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ،ﺳﮭﻢ داﺷﺘﻨﺪ .طﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﯾﺎد ﺗﻮ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺣﻀﻮری ﭘﺮ ﻗﺪرﺗﯽ داﺷﺖ.
آذر! از دﺳﺖ دادﻧﺖ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺼﻤﻢ ھﺴﺘﯿﻢ راھﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾ ﺎن اداﻣ ﮫ دھ ﯿﻢ و آن را ﭘ ﺮ رھ ﺮو ﮐﻨ ﯿﻢ:
ﺑ ﺮای ﭘﺎﯾ ﺎن ﺑﺨﺸ ﯿﺪن ﺑ ﮫ دو ﻗﻄ ﺐ ﭘﻮﺳ ﯿﺪه و زن ﺳ ﺘﯿﺰ اﺳ ﻼم ﮔﺮاﯾ ﺎن و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ﺖ ھ ﺎ ،ﺑ ﺮای ﺳ ﺎﺧﺘﻦ ﺟﮭ ﺎﻧﯽ ﻋ ﺎری از ﺳ ﺘﻢ و
اﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس )اﯾﺮان-اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
 ٣٠ﻣﯽ ٢٠١٣

ﺻﻔﺣﮫ ٣۶

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩
ﻓﺮاﺧﻮان دﻋﻮت ﺑﮫ دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ زﻧﺎن ﭼﭗ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان:

رھﺎﯾﯽ زن و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺳﺗم ﺑر زن ﯾﻛﯽ از ﺗﻌﯾﯾن ﻛﻧﻧده ﺗرﯾن ﺷﺎﺧص ھﺎی ﭼﮭره ی زﺷت ﺟﮭﺎن اﻣروز اﺳت .ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻣردﺳﺎﻻری و ﺳﻠطﮫ ی ﻣرد ﺑر زن را ﺑﮫ
ﺷﮑل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﻧظﺎم ﺧود ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﮐرده اﺳت .ﺣﯾﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑدون ﻣردﺳﺎﻻری ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺻور اﺳت .ﺑدون ﺗﺣﻠﯾل و ﻧﻘد اﯾن رواﺑط ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻣﯽ و
ﻧﻘد رادﯾﮑﺎل رواﺑط اﻗﺗﺻﺎدی -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﻓرھﻧﮓ و اﯾدﺋوﻟوژی آن ﻣﻣﻛن ﻧﯾﺳت.
ظﮭور ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺗﻐﯾﯾر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯾﺳﺎﺑﻘﮫ در ﻓﮑر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺷر ﺑود و ھﻣﭼﻧﺎن ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﺷری اﺳت .اﻋﻼم اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺳط
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﮭﺎ ﮐﮫ ﺳﺗم ﺑر زن و ظﮭور ﺟﺎﻣﻌﮫ ی طﺑﻘﺎﺗﯽ ھم زﻣﺎن ﺻورت ﮔرﻓت ،ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت.
ﺗﺋوری ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻋﻣل ﮐردن ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آن ھﺎ ،ﺟﮭﺎن را در زﻣﯾﻧﮫ رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن ﺗﮑﺎن داد .اﻧﻘﻼب ھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم در ﭘﺎره ﮐردن زﻧﺟﯾرھﺎی
ﺳﺗم دﯾدﮔﯽ زﻧﺎن ،رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻣل ﮐردﻧد و اﻓق ھﺎی ﺑﺷرﯾت را ﮐران ﺗﺎ ﮐران ﮔﺳﺗراﻧدﻧد .اﯾن ﺣﻘﺎﯾق و ﮔﺳﺗرش آﮔﺎھﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ را ﺑﺎﯾد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﺗﺋورﯾﮭﺎی رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﮐرد.
در ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،رھﺎﺋﯽ اوﻟﯾﮫ زﻧﺎن ،ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮫ ی داﺋم ﭘﯾﺷروی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﺷد .ﺑﮫ ﻣدت ﭼﻧدﯾن دھﮫ ،ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در اﯾران و
ﺟﮭﺎن در زﻣﯾﻧﮫ ی رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن ﭘﯾﺷرو ﻋﻣل ﻧﮑرد .ﺣﺗﯽ ﮐوﺷش ھﺎی ﭘﯾﺷروی ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد وﺧطری در ﻣﻘﺎﺑل
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔردﯾد و ﺟﻧﺑش ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد از آن ھﺎ ﺑﯾﺎﻣوزﻧد .اﯾن ﻧﯾز ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﻧد و ﮐﺎو ﺷده و ﻣورد ﻧﻘد و
ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد ﺗﺎ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎر دﯾﮕر در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎم رھﺎﯾﯽ ﺑﺷرﯾت ﺷود.
دوﻣﯾن ﮔردھﻣﺎﯾﯽ را اﻣﺳﺎل در ﺷراﯾطﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ:
 ﺑﺣران رژﯾم زن ﺳﺗﯾز ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺷدت ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺟﻧﺎح ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف آن ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود وﻧظﺎم ﺑﮫ ﺟﺎن ھم اﻓﺗﺎده اﻧد و از ﺷورش و طﻐﯾﺎن ﺧﺷمزﻧﺎن ،ﺟواﻧﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ،ﺧﻠﻘﮭﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم و ....وﺣﺷت دارﻧد.
 ﺑﺎزار ﺗﻼش ﺑرای آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺳﺎزی ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون روﻧق ﮔرﻓﺗﮫ و ﻧﯾروھﺎی اﭘوزﯾﺳﯾون رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑورژواﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﺷورھﺎ و اﺣزاب اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﺑرﮔزاری ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﭘروژه ھﺎی آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوﺳﺎزی روﯾﺎی »ﺗﻐﯾﯾر از ﺑﺎﻻ« و ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧدن ﺗوده ھﺎی ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣﺗﮑش و زﻧﺎن و ﺟوان در
ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﺳر ﻣﯽ ﭘروراﻧﻧد.
 ﺳﯾﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ در رﻗﺎﺑت ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر در ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺟدد ﺟﮭﺎن و در ﺗوﺟﯾﮫ ﺗﺟﺎوزات اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧود در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻧظﯾر اﯾران ،ﻋراق ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎنو ....از ﭘرﭼم دروﻏﯾن »رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن« و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﮔراﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮭره ﺟﺳﺗﮫ ،در اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ داﺧل اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑرای ﺳرﮐوب ﻣﺑﺎرزات
ﻣردم ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺧود ﺑﮭره ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از اﭘوزﯾﺳﯾون ﺑورژواﯾﯽ داﺧﻠﯽ طرﺣﮭﺎی ﺗﺟﺎوزﮔراﻧﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯾﺑرﻧد .دﺧﺎﻟت
ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم در ﻣﺻر ،ﺗوﻧس ،ﻟﯾﺑﯽ و  ...ﺑرای ﺣﻔظ ﺳﯾﺳﺗم ﺳرﮐوﺑﮕر ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺧود در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﻣردم
اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎﺗﺷﺎن در ﺳرﻧﮕون ﮐردن ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم و اﯾﺟﺎد دوﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھم دﺳت طﺑﻘﺎت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑوﻣﯽ و ھم ﻗدرت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
را از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺎن ﮐوﺗﺎه ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺻد اﻓﺳوس ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺣزب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﻣﯾدان ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن از ﺷﮑل ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون
ﭘدرﺳﺎﻻری دﯾﻧﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺻدر آن ﺑﺎﺷد ،ﻣردم را در دﺳت ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن ھدف رھﺑری ﮐﻧد.
در اﯾن ﺷراﯾط ﺑﻐرﻧﺞ و ﺣﺳﺎس وظﯾﻔﮫ ﺑزرﮔﯽ ﺑر دوش ﻣﺎ زﻧﺎن ﭼپ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺟﮭت ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺑدﯾل ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻗطب ھﺎی ارﺗﺟﺎع ﺟﮭﺎﻧﯽ ،زﻧﺎن
ﻟﯾﺑرال و ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺟﺎد ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻻزم در ﺑرﺧورد ﺑﮫ ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻗرار دارد و اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ،ﺗﻧﮭﺎ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺑرای رھﺎﯾﯽ
زﻧﺎن اﺳت.
ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ھر ﺟﻧﺑش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕر ﻣﺗﺎﺛر از ﮔراﯾﺷﺎت ﻣﺗﻔﺎوت ﺳﯾﺎﺳﯽ و طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت .طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ﻧﯾز ﺗﻔﺎوت ﻧظر وﺟود
دارد .اﻣﺎ وﺟﮫ اﺷﺗراک ﻣﺎ در ﻧﻘد رواﺑط و ﺳﯾﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺑدﯾل آن ،ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯾدھد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻧرژی
ﺳﺎزﻧده ﮐﻧﯾم.
ﺑﮫ ﻗول زﻧده ﯾﺎد رﻓﯾق آذر درﺧﺷﺎن» ،ﻣﺎ زﻧﺎن ﭼپ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﯾز ﺑﺎﯾد اﻓﻘﮭﺎ و آرزوھﺎﯾﻣﺎن ،ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن از دﯾدﮔﺎه ﻣﺎ و اھداف ﺧود را ﺑطور
ﺻرﯾﺢ ،در ظرف و ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود ﻣﺎ ﺗﻌﻠق دارد ﻣورد ﮔﻔﺗﮕو ﻗرار دھﯾم ﺗﺎ ھم ﻣﺑﺎرزاﺗﻣﺎن ﺷﻔﺎﻓﺗر ،رادﯾﮑﺎﻟﺗر و ھدﻓﻣﻧدﺗر ﭘﯾش رود و ھم زﻣﯾﻧﮫ ﺟوﺷش
ﻓﮑری و ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﮔردد«.
ﺑﺎ ﮐدام ﺗﺋوری ھﺎ ،ﺑﺎ ﭼﮫ اﻓﻘﯽ ،ﺑﺎ ﭼﮫ ﺧط ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯾدان اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز ﺧواھﯾم ﮔذاﺷت؟.
ﻣﺎ ﻓراﺧوان دھﻧدﮔﺎن اوﻟﯾن ﻧﺷﺳت زﻧﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯾش درﺷﮭر ھﺎﻣﺑورگ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﺑود اﻓق و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و دﺧﺎﻟﺗﮕری ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ زﻧﺎن
ﮐﻣوﻧﯾﺳت در ﺟﻧﺑش رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن ،ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﺗﻧﺎﺳب ﻗوای ﻣوﺟود در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣوﺛر واﻗﻊ ﺷود ،اﻗدام ﺑﮫ ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاری اﯾن
ﻧﺷﺳت ﮐردﯾم .اﯾن ﻧﺷﺳت ﺗرﯾﺑوﻧﯽ اﺳت ﺑرای اﻋﻼم ﻣواﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ھدف ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﮑل ﮔﯾری ﻗطب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﻣﯾﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋزم ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮔذارﻧد.
دوﻣﯾن ﮔردھﻣﺂﯾﯽ ﻧﺷﺳت زﻧﺎن ﭼپ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻣﺳﺎل درﺷﮭر اﺳﺗﮑﮭﻠم درﺗﺎرﯾﺦ  ١ﺗﺎ  ٣ﻧواﻣﺑر  ٢٠١٣ﺑرﮔزارﻣﯾﺷود.
ﻣﺎ از ھﻣﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد در ﻧﺷﺳت اﻣﺳﺎل ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود را اراﺋﮫ دھﻧد دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ از طرﯾق اﯾﻣﯾل زﯾر ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻓﺷرده ای از ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧود
ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اول ﻣﺎه اوت  ٢٠١٣ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد.
زﻧﺎن ﭼپ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ١٦ -ﻣﺎە ﻣﮫ ٢٠١٣
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ﺻﻔﺣﮫ ٣٧

ھﺷت ﻣﺎرس ﺷﻣﺎره ٢٩

دﻋﻮت ﺑﮫ ﮐﺎرزار ﺳﮫ روزهی »ﺿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻤﮭﻮریاﺳﻼﻣﯽ«

رأی زﻧﺎن :ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ!
اﻧﺘﺨﺎب زﻧﺎن :ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر!
ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾﺮان آﺑﺴﺘﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ھﺮ واﻗﻌﮫای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻗﮫی رﺧﺪادھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﻮد؛ از ﺟﻤﻠﮫ واﻗﻌﮫای ﭼﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﮫی رژﯾﻢ زنﺳﺘﯿﺰ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﻮاره ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﻣﺮدﺳﺎﻻر و زنﺳﺘﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻧﻈﺎم آن ﭼﻨﺎن آﺑﺮوﺑﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ
ﮐﮫ در ﻧﮕﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﺮ از زن و ﻣﺮد ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺧﻮد را ﺑﺮای اداﻣﮫی ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ؛ ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻧﮕﺎه زﻧﺎن.
در اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ،ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﺮ و ﺷﮑﺎف طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫای را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ھﺪﻓﻤﻨﺪ دو ﻗﺸﺮ را ﺑﮫ ﺷﺪت و ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﻋﺮﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺟﻮاﻧﺎن طﺒﻘﺎت ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و زﻧﺎن .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرت و ﻓﺸﺎر را در اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را ﺑﺮای ﺷﻮرش و ﻋﺼﯿﺎن ﻋﻠﯿﮫ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد دارﻧﺪ.
روی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﮑﮫی ﺧﻮﻧﺒﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ از اﯾﺮان ﺗﺎ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺼﺮ و ﻟﯿﺒﯽ و ﺳﻮرﯾﮫ  ...ﭼﮕﻮﻧﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫاﻧﺪ و ﻣﺎ زﻧﺎن اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺿﺪزن
ﺑﻮدهاﯾﻢ.
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق ﻣﺎ زﻧﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻓﺮودﺳﺘﺎن ،ﻧﮫ از دل ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻠﻄﯿﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺎﻧﺎلھﺎی
ﻣﺪﻧﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاھﻢ ﺟﻨﮓﺳﺎﻻران اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ و ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎ و ﻟﻮﯾﯽﺟﺮﮔﮫھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽﺷﺎن.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ھﯿﭻ ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ رواﺑﻂ ﭘﺪر -ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫ و واﭘﺲﮔﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮدﻣﺎن و در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺟﺪی و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ در ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﭘﻮﺳﯿﺪه ھﯿﭻ ﻧﻔﻌﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫی ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﺶ ،ﺑﮫوﯾﮋه زﻧﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺟﺎی آن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد از ﺑﺪﯾﮭﯽﺗﺮﯾﻦ
اﺻﻮﻟﺶ اﺳﺖ.
ﻣﺎ زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ از ﭘﺎی ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﻧﺸﺴﺖ .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ ﮔﺮد ﺑﺴﯿﺞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﯿﺮوی زﻧﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و رواﺑﻂ
ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫ و واﭘﺲﮔﺮا ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ.
ﻣﺎ زﻧﺎن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﮔﺴﺴﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮھﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای ﮔﺴﺴﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮ ﺧﻔﻘﺎن ،ﻓﻘﺮ و ﺳﺮﮐﻮب ،ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر از دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ ھﻔﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ زﻧﺎن آﮔﺎه اﯾﺮان ﺑﮫ ﺟﺎی رﻓﺘﻦ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقھﺎی رأی ،ﻣﻀﺤﮑﮫی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﮐﺎرزار اﻓﺸﺎی اﯾﻦ رژﯾﻢ زنﺳﺘﯿﺰ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺿﺮورت ﻋﺎﺟﻞ و ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺎ زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﮫ ﺟﺎی اﻧﺘﺨﺎب از ﻣﯿﺎن ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﮫای را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ در آن ھﯿﭻ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس )اﯾﺮان -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ،ﮐﺎرزار ﻣﺮﮐﺰی ﺳﮫ روزهای را در ﺑﻠﮋﯾﮏ )ﺑﺮوﮐﺴﻞ( ﺳﺎزﻣﺎن داده اﺳﺖ .ﺟﺎی ھﻤﮫی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در اﺷﺘﯿﺎق ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﭘﺮ از ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻓﺴﺎد ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ در اﯾﻦ ﮐﺎرزار اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ ﺗﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺻﺪای ﻣﺮدم
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪهی اﯾﺮان ﺑﮫ وﯾﮋه زﻧﺎن را ﺑﮫ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.

اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺟﺎی ھﻤﮫی ﮐﺴﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﮫ رأی ﺑﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ دادهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺟﺎی ھﻤﮫی ﮐﺴﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و زﺣﻤﺖﮐﺶ از درون ﺻﻨﺪوقھﺎی ﻓﺮﯾﺐﮐﺎری ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺟﺎی ھﻤﮫی ﮐﺴﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﻠﺒﺶﺷﺎن از ﺑﺮدﮔﯽ ﺧﻮاھﺮاﻧﺶ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ زنﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪه اﺳﺖ!
اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺟﺎی ھﻤﮫی ﮐﺴﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﮫ از رﻗﺺ ﻣﺮگ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ و ﻓﺮودﺳﺖ ﺑﺮ ﭼﻮﺑﮫھﺎی دار ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻠﺐﺷﺎن ﻟﺮزﯾﺪه اﺳﺖ!
اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺟﺎی ھﻤﮫی ﮐﺴﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!
اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺟﺎی ھﻤﮫی ﮐﺴﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ ﻓﻘﺮ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ،اﻋﺪام ،زﻧﺪان ،ﺷﮑﻨﺠﮫ ،ﺑﺮﺗﺮیطﻠﺒﯽ ﻣﻠﯽ ،ﺳﺘﻢ ﻣﺬھﺒﯽ،
ﺗﺒﻌﯿﺾ ،آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ،ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﻔﻘﺎن و  ...ﺧﺎﺗﻤﮫ ﺑﺪھﻨﺪ!
اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺟﺎی ھﻤﮫی ﮐﺴﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن و ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﻘﻄﮫی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ! ﮔﺴﺘﺮده،
ﭘﺮﺷﻮر و ﭘﺮﺗﻌﺪاد ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ!
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  ٨ﻣﺎرس )اﯾﺮان – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(  -ﻣﯽ ) ٢٠١٣اردﯾﺒﮭﺸﺖ (١٣٩٢
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