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شھرزاد امين: ازترجمه  شعله ايرانی  

  ٢٠١١ اپريل ٠١

 :اولين ھمه پرسی مصر

 شکستی برای ائتالف زنان
 ١٩اکثريت آنان را به ھمه پرسی در روز  تی کهھفتاد و ھفت درصد از مرم مصر در انتخابا: تغيير برای برابری 

پيش، از ۀ  اصل در قانون اساسی کشور که شنبه ھفت٩تغيير . دادند ی مثبتأ کشاند، به تغييرات قانون اساسی رچمار

 ريش سفيدانی که متشکل از دولتمردان و ارتشی ھاست پيشنھاد شده بود،ۀ يا کميت" عاقل مردان"طرف کميته 

. جمع خواھند شد ئتالف زنان برای بررسی قدمھای بعدی پس از اين شکست روز يکشنبه دور ھما. پذيرفته شد

که از تشکلھای مختلفی تشکيل شده  اصالح قانون اساسی به جای طرح يک قانون اساسی جديد برای ائتالف زنان

.  گفتند"نه" ناقص و ناکامل، جوانان، ليبرالھا و چپھا به اصالحات آنان به ھمراه ائتالف. است، نا کافی تلقی شد

 به اصالحات "آری"يس جمھور برکنار شده مبارک وحزب اخوان المسلمين جبھه ئمتعلق به ر حزب دمکراتيک ملی

  .تشکيل می دادند را

. مجلس را در ماه سپتمبر اعالم کرده است  شورای عالی ارتش نتيجه انتخابات را پذيرفته و برگزاری انتخابات

تصميمی که اخوان المسلمين و ھواداران مبارک از آن . خواھد شد ت جمھوری پس از آن برگزارانتخابات رياس

 قرار است حزب دمکراتيک ملی مبارک کنگره ويژه ای را در "االھرام آن الين"به گزارش  بنا. استقبال کرده اند

، مقاله نويس "سامک دينا". ه دھد تشکيل دھد تا رھبران جديدی را برگزيند و به فعاليت سياسی اش اداماپريل ماه

آری به اصالح مفاد محدود در قانون ۀ جبھ نويسد که اعضای اين حزب نقش عمده ای در بسيج االھرام آن الين می

مجلس در سپتمبر آينده، با نارضايتی نيروھای سياسی جديد در جامعه  تصميم برگزاری انتخابات. اساسی داشته اند

 قدند که شش ماه مدت زمان کوتاھی برای سازماندھی مبارزات انتخاباتی و معرفیآنان معت .روبرو شده است

اخوان المسلمين از ھم  ی مثلدر حاليکه احزاب شناخته شده ا. کانديداھای تشکلھا و احزاب جديد در جامعه است

ازی و رعايت قواعد  معتدل تری از خود در بۀچھر اخوان المسلمين که. اکنون در پی معرفی کانديداھای خود ھستند

قوانين اسالمی ارايه می دھد، در عمل با گروھھای مرتجعی مانند سلفيھا  دمکراسی نشان داده و تعاريف معتدلی از

 ٢ماده  رغم اختالفاتشان متحد می کند نکته ای که اين گروھھا را علی. ائتالف نموده استاالسالميه  و جماعت

و اين به اين مفھوم . کشور است طبق اين قانون، اسالم مذھب رسمی.  استقانون اساسی تنظيم شده در زمان سادات
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معنای .  با قوانين شريعت تطبيق داده شونددمسلمانان باي است که تمامی قوانين کشوری از جمله حقوق زنان و غير

 ابرابر و چندحق ارث ن. يس جمھور شدن را ندارندئست که زنان و مسيحيان حق راين ا اين ماده در قانون اساسی

  .ھمسری برای مردان نيز از عواقب اين ماده است

گو و استفاده از امکانات  و تفبحث و گ سلفيھا که رژيم ھای پارلمنتاريستی را غير اسالمی ميدانند در صدد

ی مثبت اين أيکی از داليل ر. دولتی دين ساالرانه، ھستند دمکراتيک برای رسيدن به اھداف خود يعنی برقراری

 و يا ھر قانونی که شامل حقوق ٢بود که اين اصالحات ھيچگونه تغييری در ماده  احزاب به اصالح قوانين اين

پرسپکتيو فمينيستی ۀ ، آکتويست زن چپگرا به نشري"غده تنتاوی". وجود نمی آورده شھروندان جامعه است، ب برابر

  :می گويد

يجه انتخابات نشان داد با حقوق زنان نداشت، نت ونه ارتباط مستقيمیاگر چه پيشنھادات تغيير قوانين ھيچگ "

 معتقد است که تاثير فمينيستھا بر روی انبوه "غده"". ھستند، قوی ھستند ی که مخالف حقوق برابر زنانئنيروھا

سلفيھا در " ه گويد ک او می. خيابانھا بسيارکم است در حاليکه مسلمانان واپسگرا در بين مردم فعال ھستند مردم در

مفھوم است که دختران جوان آزاد خواھند بود تا ھر  ی نه به انتخابات به اينأبين محالت فقير نشين تبليغ کردند که ر

 ."البته آزادی جنسی خارج از کنترل بود کاری دلشان بخواھد بکنند منظور

 ياد دھمزمان باي. "ا در آن بسيارندتفاوتھ  پيچيده ای است وۀن مصری معتقدند که مصر جامعروشنفکران و فعاال

انقالب در ميدان تحرير خوابيدند، چيزی که در جامعه ۀ بحبوح آور شويم که ھزاران زن مصری شبانه روزدر

 که "غده"، "اين زنان به عنوان قھرمانان از جانب مردم مورد ستايش قرار گرفتند. است مصر بسيار غير معمول

 .کيد می کندأ بر روی اين نکته تنيز در بين انقالبيون بود خود

ھای خزنده ضد انقالبيون در پيشرفت ی وئگو در مورد خواسته ھای انقالبی برای تحوالت پايه  و بحث و گفت

مدنی مبارزه خود را برای رسيدن به آزادی و دمکراسی ادامه می  جامعه. نھا و شبکه ھای اجتماعی ادامه داردخيابا

دانشجويان نيز . انه ھای مختلف معترضند و خواھان کناره گيری رھبران سابق ھستندرس روزنامه نگاران در. دھد

برای کسب شرايط  اتحاديه ھای کارگری جديد تشکيل می شوند و اعتصابات. اين خواسته پافشاری می کنند بر

ق حقوق ی احقاانقالب مصر داشتند برا مسيحيان و اقليتھای مذھبی که نقش فعالی در. کاری بھتر در جريان است

 .مبارزه می کنند برابر شھرونديشان و عليه خشونت مسلمانان مرتجع

که از طرف افراد و وزارتخانه ھای   دولت جديد مصر قانونی را تصويب کرد که ھرگونه اعتصابیچ مار٢٣روز 

 که قاھرهدانشجويان دانشگاه . مجازات محسوب ميشود دولتی مخل نظم و کسب و کار تلقی شود جرم و مستوجب

دانشگاه دست به تحصن زده اند اولين کسانی بودند که روز بعد از تصويب اين  يسئچند ھفته است برای برکناری ر

 .بازداشت شدند قانون

رغم اعالم اين قانون که از  است و علی اعتراضات عليه ممنوعيت تظاھرات و اعتصابھا از ھم اکنون شروع شده

و تظاھرات ھا در دانشگاه ھا و مراکز کار و به ويژه در  ارک است تحصن ھاشرايط اضطراری مبۀ قوانين دور

 ..بيان ادامه دارد رسانه ھا برای تضمين آزادی

 امين شھرزاد ترجمه. شعله ايرانیۀ  نوشت"پرسپکتيو فمينيستی"ی يدنسوۀ به نقل از نشري

  - ١٣٩٠ ]فروردين[حمل ٨

  

  


