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 Vanguard Woman پيشتاز زن

  

 پژمان رحيمی/ سولماز بھرنگ

 ٢٠١١ نومبر ٢٩

 

  "اسالم معتدل"حکايت دلدادگی و خيانت فمينيست ھای اسالمی ايران و ترکيه به حاکميت 

  ")عدالت و توسعه"اسالمی -تحت حاکميت حزب نئوليبرالۀ نونی عليه زنان در ترکياشاره ای به خشونت قا(

  نوامبر روز جھانی مبارزه با خشونت عليه زنان٢۵به مناسبت فرارسيدن 

  

  مقدمه

 ۀلأکيد بيشتری به مسأنومبر روز جھانی مبارزه با خشونت عليه زنان دوباره فرصتی فراھم کرد تا با ت٢۵مناسبت 

گرايشات راست گرای . وص به خشونت سيستماتيک سرمايه داری مردساالر عليه زنان بپردازيمزن و به خص

فمينيستی در ايران و تشکالتی که آنان را نمايندگی می کنند امسال ھم تالش می کنند به روال گذشته ھژمونی خود 

فمينيسم در ۀ از مقول" ئیداسياست ز"بودن، تحرکات ويژه ای جھت " غير سياسی"را تقويت کنند و خالف ادعای 

 که از ھمان ابتدای شکل گيری ءکمپين يک ميليون امضا. خاص خود تا کنون داشته اند" سياست"جھت جا انداختن 

برای رفع " قانون گذاری"اَش با شرکت بخشی از نيروھای جناح اصالح طلب حکومتی سازمان پيدا کرد، ھدف 

و " معقول"بی گری با حاکميت جمھوری اسالمی به عنوان راھکاری زنان را با تاکتيک ال" حقوقی"نابرابری 

 ۀجامع"جوالن در فضای ۀ بودن و به بھان" غيرسياسی"در پيش روی خود قرار داد و با طرح ادعای " امکان پذير"

ن درونِی جنبش زناۀ در پرتو قوانين موجود، در واقع ھدفش سرکوب و تخطئه کردن گرايشات راديکال بالقو" مدنی

بعد از شکست آشکار اين رويکرد و سرکوب . بودن پنھان می کرد" غيرسياسی"بود که خودش را پشت ادعای 

اسالمِی فمينيستی اکنون -ليبرالۀ ، اين گرايش عمد١٣٨٨مردم به جان آمده بعد از انتخابات رياست جمھوری سال

 پوزيسيون نئوليبرال جمھوری اسالمی تناقضات خود را آشکارتر کرده است و خود را حول اھداف اپوزيسيون و

خاورميانه و تشديد ۀ اگر چه اھداف سياسی آنان قابل تشخيص بود اما تحوالت کنونی منطق. بازسازی می کند

سرکوب ھا در ايران اين شرايط را فراھم کرده است که پرده از پروژه ھای اصلی و تمايل واقعی اين دست از 

جمھوری " سبز"پوزيسيون ۀ بودن رنگ باخت و بعد از سمپاتی جانان" غيرسياسی"ادعای . فعاالن فمينيست برافتد

دخالت "اسالمی، اکنون در نقش جاده صاف کن نيروھای نظامی بين المللی، به توجيه عملکرد امپرياليسم و تجويز 

است که نبايد خنثا خود دقيقا سياستی " ئیسياست زدا"اين محک تاريخی نشان داد که . مشغول شده اند" بشردوستانه
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 از ئیسياست زدا. اقتصادی آن بايد به دقت پيگيری شود- نگريسته شود و تالش برای تشخيص سمت گيری سياسی

محافظه کاری ھستند که اکنون در ۀ روی سک  دو،عرصه ھای مبارزاتی مردم ستمديده و ھمچنين سياست پوپوليستی

وجه مشترک . ی نمود و کارکردی آشکار و بی ترديد دارندنظام-اقتصادی- نئوليبراليسم سياسیۀ راستای برنام

رفرميست ايرانی تالش برای تضمين حيات سرمايه داری در - نيروھای ليبرال، نئوليبرال، رفرميست و سکوالر

را دست » ترکيه«ۀ  ايران است و دراين ميان آنان گزينئیجغرافياۀ چھارچوب منافع سرمايه داری جھانی در منطق

از سوی اين ) سرمايه داری اسالم سبز و معتدل(»مدل ترکيه«ديگر بر ھمه آشکار است که . می داننديافتنی تر 

از مصطفا تاجزاده، . نيروھا يکی از بھترين گزينه ھا است و پيدا و پنھان ھمواره مورد ارجاع آنان قرار می گيرد

 ھمچون کاظم علمداری و ئیو سکوالرھامذھبی ھا و فرزند شيخ کروبی گرفته تا فرخ نگھدار  - اکبر گنجی، ملی

می دانند و به !) سرمايه داری:بخوانيد(اسالم معتدل و دموکراسیۀ را آشتی دھند" مدل ترکيه"نوشابه اميری ھمگی 

البته اثبات نشده، آن را برای فرمول بندی و تحليل سياسی از اوضاع کنونی ايران به کار می ۀ عنوان معادل

اسالمی ايرانی که فرآيند ظھورشان را اندکی اشاره کرديم ھم در ھمين - نئوليبرال فمينيست ھای).١(گيرند

کيد أکه مورد دفاع آنان بوده و اکنون ھم مورد ت" فمينيسم اسالمی"چھارچوب حيات سياسی خود را دارند و تئوری 

ز اسالم استوار می خودش را بر ادعای تفسيری معتدل تر ا)  شيرين عبادیئیبه خصوص با سخنگو(قرار می گيرد

کند و مدعی است که با درکی معتدل تر از اسالم می تواند خواسته ھای زنان را در چھارچوب نظم سياسی کنونی و 

 خوب مشاھده کرديم که طومارنويسی به نمايندگان مجلس شورای ).٢(برآورده کند" مرداِن سياست"با نرمش بيشتر 

 ۀحملۀ با مھري" بشردوستانه"از نوع " عشق آزاد"المی کارش به توجيه  حقوق زنان از ُعلمای اسئیاسالمی و گدا

اصلی و ھدف از طرح مقوالتی ھمچون ۀ نظامی ناتو انجاميد اما آفتاب زير ابر پنھان نماند و آشکار شد که دغدغ

اھنگ با ی ھمراستای ايجاد نظم و تعادل سياسيھمگی در ... و» اسالمی-فمينيسم بومی«، » فرھنگیئینسبيت گرا«

خاورميانه بوده است و در اين ۀ کارکرد نئوليبراليستی سرمايه در چھارچوب منافع سرمايه داری جھانی در منطق

با اين مقدمه در دستور کار ما » مدل ترکيه«به اين ترتيب بررسی .  آمال اين نيروھا استۀکعب» مدل ترکيه«راه 

کنونی که قطب نمای نيروھای سياسی ايرانی ۀ را در ترکي" فمينيسم اسالمی"گرفته است و تالش می کنيم احوال 

مذکور قرار گرفته است را به اجمال بررسی کنيم و نشان بدھيم که چگونه فمينيسم اسالمی نه تنھا از عملکرد حزب 

 سرمايه"در ترکيه دلسرد و نااميد شده است بلکه به خيانت به آرمان ) AKP"(عدالت و توسعه"اسالمی - نئوليبرال

ثيرات حاکميت أمختصر ما به صورت فشرده خالصه ای از تۀ در اين نوشت!! ھم متھم می شود" داری سبز اسالمی

بر حقوق زنان و به خصوص نقش آن در تقويت خشونت دولتی عليه زنان در ترکيه را نشان خواھيم " اسالم معتدل"

  .داد

  

  "عدالت و توسعه"اسالمی -برالتحت حاکميت حزب نئوليۀ  خشونت قانونی عليه زنان در ترکي

ر مھمی يي تغ٢٠٠٢از سال " عدالت و توسعه"اسالمی -در عرض نُه سالی که از به قدرت رسيدن حزب نئوليبرال

در ديدگاه دولت و نھادھای دولتی نسبت به زنان به وجود آمد که يکی از مشخص ترين نشانه ھايش اين است که 

مدرنيزاسيون کماليستی در اماکن عمومی و دولتی قدغن بود اکنون در ۀ ژ به دنبال پرو١٩٢٠ۀ که از دھ" حجاب"

اسالم "ايدئولوژی محافظه کار حزب حاکم که از سوی آنان به عنوان . کاخ رياست جمھوری ھم ديده می شود

ترکيه ريشه ھای عميقی داشت ۀ ناميده می شود باعث شد مردساالری و خشونت عليه زنان که در جامع" معتدل

  .ترده تر و شديدتر شودگس
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ی است که به قتل سيستماتيک زنان با عه شناختيعنوان جام) femicide( زن ُکشی:خشونت عليه زنان و زن ُکشی

قتل "کشتار زنان از سوی مردان که بيشتر به عنوان . ن شده استييعلت ھای مختلف در ارتباط با جنسيت زنان تع

در قدرت بوده است " عدالت و توسعه"ھفت سال اخير که حزب از آن نام برده می شود در طول " ناموسی

 که حزب عدالت ٢٠٠٢طبق آمارھای وزارت دادگستری در سال . افزايش پيدا کرده است) برابر١۴(درصد ١۴٠٠

نفر ٩۵٣ اين آمار به ٢٠٠٩نفر بود و در ھفت ماه اول سال ۶۶و توسعه به قدرت رسيد آمار زنان کشته شده 

درصد بود به اين ١٠ نظر بگيريم که در طول اين مدت افزايش قتل ھای زنان در کل جھان تنھا اگر در) ٣(.رسيد

اجتماعی در -نتيجه می رسيم که اين افزايش آمار در ترکيه از عوامل کلی پيروی نمی کند بلکه از عوامل سياسی

ه، ھمسران و ھمسران سابق زنان اين قتل ھا بيشتر از سوی نزديکان، خانواد. ثر بوده استأشرايط وقِت ترکيه مت

خيانت، درخواست طالق، ۀ بھانه ھای رايج برای ارتکاب به اين گونه قتل ھا خيانت و يا شبھ. صورت می گيرد

، »زيادی حمام کردن«،»با عشوه ساعت پرسيدن از مردان«. است... متارکه، رعايت نکردن شئونات اخالقی و

» بی نمک درست کردن ماکارونی«، و حتا »صحبت کردن با پسران«، »درخواست ترانه ھای عاشقانه از راديو«

مردان قاتل بوده که در دفاعياتشان در دادگاه ھا ارائه شده و در رسانه ھا ھم بازتاب پيدا کرده " داليل"از جمله 

که حاکميت حزب عدالت و توسعه به قتل زنان محدود نمی شود بلۀ  افزايش خشونت عليه زنان در دور)۴(.است

جرايم ) ٢٠١٠ تا ٢٠٠۵(سال۵ۀ طبق آمار مرکز مطالعات ترکيه در فاصل. تجاوز و آزار جنسی نيز افزايش يافت

با . بيش از صدھزار زن مورد آزار جنسی و تجاوز جنسی قرار گرفته اند. درصد افزايش پيدا کرده است ٣٠جنسی 

  .د، آمار واقعی از اين ميزان خيلی بيشتر استدرصد اين زنان از روی ترس شکايتی نمی کنن ۴٠که  توجه به اين

رشد خشونت عليه زنان روش ھای زن ستيز دادگستری ۀ  داليل عمد" :عدالت و توسعه"زن ستيِز حزب » عدالتِ «

و منفردی که به سيستم " حوادث استثنائی"ليس و ھمچنين بی توجھی حکومت است که اين قتل ھا را به عنوان وو پ

 که در رسانه ھا انعکاس يافته است خيلی از زنانی که کشته شده ئیطبق خبرھا. ارد تلقی می کنندقانونی ارتباطی ند

ليس تقاضای حمايت کرده بودند ولی به آنان و که طالق گرفته بودند قبل از کشته شدن از پئیاند مخصوصا آن ھا

من مراجعه کرده بودند با بی توجھی ليس يا خانه ھای اوو ھمين طور بسياری از زنانی که به پ. توجھی نشده بود

در بسياری از اسناد و گزارش . ، کشته شدندپوليس روبه رو شدند و بعد از به خانه بازگردانده شدن از سوی پوليس

 منتشر شد عنوان شده است که ٢٠١١اکتبر١۴وضعيت ترکيه که در ۀ اروپا دربارۀ ھا مثال در گزارش اتحادي

 به جای حمايت از آنان، سعی به اقناع آنان پوليسنت قرار گرفته اند گفته اند که بسياری از زنانی که ھدف خشو

خانه ھای امن ھم . برای بازگشتن به خانه کرده است و قاضی ھا در صدور قرارھای حمايتی اھمال می کنند

د و نيز مقررات نی دارند و ھمچنين زنان را تنھا برای سه ماه می پذيرنئي امنيت پاۀتعدادشان کم است وھم درج

 در ماه .سختی برای پذيرش زنان خشونت ديده دارند و به اين صورت در عمل برای زنان راه حل مناسبی نيستند

 در يک جلسه که با شرکت فعاالن فمينيست برگزار شد و از حکومت برای بھبود شرايط خانه ھای ٢٠١١والی ج

من از طرح : " اردوغان گفت. و شماتت قرار گرفتندامن درخواست کمک کردند، از طرف اردوغان مورد حمله 

 حماسی و زن ئیدر کالم اردوغان ملی گرا!!". پيشنھادی خانه ھای امن بدم می آيد، زناِن تُرک پناه نمی آورند

  .ستيزی سيستماتيک به ھم پيوند می خورد

قاتالن و تخفيف مجازات آنان می ۀ ئکه در دادگاه ھا در رابطه با قتل ھای زنان به تبر" تحريک حاد"قانونی ۀ تبصر

 و اين عملکرد - با اين استدالل که زنان خودشان قاتالن را تحريک کرده اند و باعث قتل خودشان شده اند-انجامد 

 حکمی است که ئیاخير عملکرد سيستم قضاۀ نمون. ، دادگاه را در جايگاه شريک جرم قاتالن می نشاند"قانونی"
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يک ۀ شعب. مرد به او تجاوز کرده بودند٢٧که وقتی سيزده ساله بود در طول يک سال صادر شد » چ.ن«ۀ دربار

تشخيص داد که چون او ميلی به ممانعت از اين تجاوزات نداشته پس خودش ) شرق ترکيه(دادگاه شھر ماردين

. پنج سال بودن کرد که از يک سال و ھشت ماه تا ييرضايت داشته و در نتيجه برای متھمان حداقل مجازات را تع

مبر امسال در يک گزارش رسمی در ماه سپت"  ھای ترکيهشورای عالی قضات و دادستان) "HSYK(عالوه بر اين

تجاوزات «پيشنھاد کرد برای کم شدن حجم کار دادگاه ھا، زنان با متجاوزان خود ازدواج کنند تا پرونده ھای 

سال با ١۵جنسی با کودکان زير ۀ ورت ايجاد رابطو نيز حذف تنبيه مردان در ص!! زودتر بسته شوند» جنسی

کودک و ھمچنين منسوخ کردن ارزيابی روان پزشکی قربانيان تجاوز جنسی برای کمک به کاھش " رضايت"

 ئیسيستم قضاۀ اين پيشنھادات ذھنيت زن ستيز و مردساالران. مجازات متجاوزين نيز در اين گزارش مطرح گرديد

  .دولت حاکم را نشان می دھد

سال است در حاکميت قرار دارد و ٩ ايدئولوژی حزب عدالت و توسعه که :زن در ايدئولوژی حزب عدالت و توسعه

: از سه شاخه تغذيه می شود) برخالف استقالل ظاھرا قانونی آنان(تمامی دستگاھھای دولتی را در اختيار دارد

و اسالم  ملت - معطوف به دولتئیسيک ملی گرانئوليبراليسم در راستای منافع سرمايه داری جھانی، رويکرد کال

پروژه ای که مورد ھدف حزب عدالت و توسعه است و در ھمان راستا عمل می کند حبس کردن ". معتدل"سياسی 

. سنتی است و در عين حال استثمار نيروی کار زنانی است که نتوانسته در خانه حبس کندۀ زن در خانه و خانواد

 با برخی از فعاالن فمينيست داشت به طور علنی گفته بود به برابری زن ٢٠١١والیج در  در جلسه ای کهاردوغان

جنوری ١۵او در . و مرد باوری ندارد، او ھم در گفتار  و ھم در عمِل خود اين ھدف و پروژه را پنھان نمی کند

زائيدن "و چندين بار پيشنھاد ا. »محافظه کاری ما نھاد خانواده استۀ ما محافظه کاريم و ريش«:  گفته بود که٢٠١١

را مطرح کرده است و پنھان نمی کند که زن را تنھا به عنوان يک ماشين توليد بچه در نظر می " حداقل سه بچه

سال را ١۴سال به ١٨ن آوردن سن ازدواج زنان از ئي پيشنھاد پا٢٠٠٨بر وحزب عدالت و توسعه که در اکت. گيرد

. ر دادييتغ" مين اجتماعیأخانواده و ت"را به وزارت " زن وخانواده" وزارت  نام٢٠١١ در سال مطرح کرد اخيراً 

 شھردار توزال در استانبول که به حزب عدالت و توسعه وابسته ٢٠٠۶طبق اخبار منتشر شده در رسانه ھا در سال 

می توانند سالگی ٩است کتابچه ای ميان زوج ھای جوان پخش کرد که در آن عنوان شده بود که دختران در سن 

ازدواج کنند و مردان تنھا از طريق نوشتن يک نامه می توانند از زنشان طالق بگيرند  و ھمچنين مردان می توانند 

ده ھا تن از نمايندگان حزب عدالت و توسعه با . )۵(زنان را در صورتی که اثری بر بدنشان باقی نماند کتک بزنند

سوھات کليچ يکی از اين . )۶(يت شناخته نمی شود چند ھمسر برگزيده انداستفاده از عقد مذھبی که در ترکيه به رسم

ببينيد من سه زن دارم و چھارمی را . ز استيسه زن داشتن جا«:انه ھا گفته استنمايندگان در يک مصاحبه به رس

ای که حزب عدالت و توسعه سعی در تقويت آن دارد و می "خانواده"اين نمونه ھا ويژگی ۀ ھم. »ھم می توانم بگيرم

  . را نشان می دھد،خواھد زن را در آن حبس کند

 از طرف سياستمدارانی که از حزب رفاه ٢٠٠١ حزب عدالت و توسعه در سال:فمينيسم اسالمی عليه اسالم معتدل

جدا شده بودند تشکيل شد و بخش مھم گفتمان سياسی خودش را از ) ی بوداسالم سياسۀ که نمايند(نجم الدين اربکان

 ۀاين حزب از طريق ضديت عليه ممنوعيت حجاب که مخصوصا در دھ. اشاعه داد" آزادی حجاب"ۀ طريق مطالب

اما با . ی اقشار محافظه کار و سنتی را جذب کردأاجتماعی بزرگ شده بود حمايت و رألۀ  تبديل به يک مس١٩٩٠

 حجاب آزاد شد، در اماکن دولتی و ٢٠١٠-١١ين حال غير از اين که در بسياری از دانشگاه ھا در سال تحصيلیا

که در گفتمان سياسی حزب عدالت و توسعه نقش  حجاب غير از اينألۀ مس. مجلس ھنوز ممنوعيت حجاب ادامه دارد
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 حزب و ئیت اجراأدر ھي. ثر استؤنيز م ،مھمی دارد ھمچنين در سلسله مراتبی که در خود حزب ھم وجود دارد

ن ئي تعداد زنان محجبه افزايش می يابد و در حالی که زنان محجبه که در سطوح پا-نئياز باال به پا-تشکيالت زنان 

ۀ ت مديرأد حل شود می بينند اما به نظر ھيقرار دارند اين ممنوعيت را به عنوان يک مشکل حياتی که فوری باي

طبق تحقيقی که از طرف . له ای است که به مرور حل خواھد شدأر سطوح باالتر قرار دارند مسکه دحزب و زنانی 

انجام شده " و زن» عدالت و توسعه«حزب " روابط عمومی دانشگاه تکنيک خاورميانه آنکارا  با عنوان تاداناس

انديدای نمايندگی مجلس که حجاب مانع اين است که زنان در حزب به سطح باالتر بروند و مخصوصا ک است، اين

در اين تحقيق نشان داده شده است که به عنوان نمونه يکی از . بشوند، باعث نارضايتی زنان سنتی حزب شده است

رئيسان تشکيالت شھری بخش زنان حزب در حال گريه گفته است نمی داند وقتی در انتخابات آينده زنی که به 

مجلس می شود چه عکس العملی نشان ۀ که محجبه نيست نمايند اطر ايناو کار و زحمت نکشيده و فقط به خۀ انداز

ی ھم أاگر کانديدای محجبه نيست،ر" کمپينی با نام ٢٠١١جون١٢اين وضعيت در انتخابات ۀ در نتيج. خواھد داد

از طرف زنان فمينيست اسالمی ھمچون سيبل اراسالن، ھدايت شفقتلی توکسال و جيھان آکتاش تشکيل " نيست

احزاب توصيه کردند ۀ زنانی که اين کمپين را تشکيل دادند نه تنھا به حزب عدالت و توسعه بلکه به ھم. )٧(شد

اين کمپين واکنش شديد مردھای حزب . ی خواھند دادأکانديدای محجبه معرفی کنند و عنوان کردند بر اين اساس ر

–" زمان"ۀ چ که يکی از نويسندگان روزنامعلی بوال. عدالت و توسعه را بر انگيخت و باعث بحث ھای زيادی شد

 زنانی که اين کمپين را تشکيل -که با نزديکی اش به حزب عدالت و توسعه و جماعت فتح هللا گولن شناخته می شود

بر حزب وکه در ماه اکت بعد از اين. فمينيستی متھم کردۀ ی ھای حزب و ايجاد شر و تفرقأدادند را به کم شدن ر

BDP –پيشنھاد قانونی را داد که در مجلس زنان بتوانند از شلوار و روسری -ش ُکرد منسوب است که به جنب 

استفاده کنند  و اين طرح از طرف حزب عدالت و توسعه رد شد، نارضايتی فمينيست ھای اسالمی و زنان حزب 

به ھای خود با رسانه بعضی از زنان در جناح اسالمی مثل عايشه بھورلر در مصاح. عدالت و توسعه  افزايش يافت

ھا گفته است که حاکميت حزب عدالت و توسعه برای زنان محجبه سودی نداشته است و مردھای جناح اسالمی بعد 

از به قدرت رسيدن و افزايش سطح رفاه زندگيشان، زنان محجبه ای که باعث قدرت گيری آنان شدند را فراموش 

  .)٨(ديگری که بی حجاب ھستند استفاده کردندکردند و از اقتدار خود برای برگزيدن زن ھای 

  

  سخن پايانی

تحت حاکميت حزب عدالت و توسعه اين نظر را تقويت می کند که مذھب چه در شکل تند وتيز و ۀ بررسی ترکي

و منابع متعلق به آنان را " مسلمان"بنيادگرايانه اش و چه در شکل معتدل و ميانه روانه اش بايد بتواند نيروی کار 

کاک اجتماعی کمتری در چھارچوب منافع سرمايه داری جھانی قرار دھد با ھزينه و اصط" مسلمان"کشورھای  در

 مذھبی يا رفرميسم مذھبی تابعی از اين منافع ئیو انتخاب، به کارگيری و قدرت گيری ھر کدام از اشکال بنيادگرا

دلسردی فمينيسم اسالمی از . وضيح نيستمدرنيته قابل ت-سنتۀ مشخص است که با رويکرد تحليلی تضاد دوگان

رات درونی ناگھانی ييحزب عدالت و توسعه به عنوان يک حزب ميانه رو و محافظه کار اسالمی و ھمچنين تغ

مريکا و سرمايه داری جھانی در مصر نمايندگی می ااخوان المسلمين در مصر و نقشی که در چھارچوب منافع 

است و نقش مھمی در کنترل بحران " اسالمی"اقتصادی مذھب در کشورھای - کارکرد سياسیۀ  نشان دھند)٩(کند

تحليل بحران درونی . ھای اين کشورھا بازی می کند و تضمينی برای حفظ منافع سرمايه داری جھانی است

  .حکومت جمھوری اسالمی و جدال ھای جناحين حکومت  ھم از اين زاويه قابل بررسی و تحليل است
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  :پی نوشت ھا

  :مقاالت متعددی را می توان به عنوان نمونه در اينجا ذکر کرد که تنھا به تعدادی از آنان اشاره می کنيم. )١(

   :نظر کاظم علمداری را در اين آدرس ببينيد

/33007/more/ticpoli/?php.index/net.emrooz-iran.www://http  

  /article/php.index/net.negahdar.www://http/195: نظر فرخ نگھدار در اين آدرس ببينيد

opinion/opinion/persian/com.roozonline.www://http- :نظر نوشابه اميری را در اين آدرس ببنيد

html.f8d17a4d88-/article/31/october/2011/archive/article  

 :نوان مثال نگاه کنيد بهبه ع. اخيرش بدون استثنا به مدل ترکيه توجه نشان داده استۀمصطفا تاجزاده در چند مقال

/70526-klm/1390/06/02/com.kaleme.www://http  

 :و ھمچنين نقدی که ما به تاجزاده نوشتيم را در اين آدرس ببينيد

-9%88D%-4B8%D%BA8%D/%2011/08/26/com.shorayejavanan://http

-9%88D%-2B8%D8%A8%D3%B8%D%-9%81D9%B8%D6%B8%D%

-C%8DB7%A8%D1%B8%D8%A8%D%-9%87D7%A8%D%C%8DB3%B8%D%

-9A%DA%C%8DB9%A%DA%

/AA8%D7%A8%D8%A8%D7%A8%D%AE8%D%AA8%D9%86%D7%A8%D%  

به قول حامد شھيديان فمينيست ھای اسالمی نيز در بھترين حالت شرايط گذار از مردساالری خصوصی به  ).٢(

  . می کنند و نخواھند توانست آلترناتيوی در مقابل مردساالری کھن و مدرن ارائه بدھندمردساالری عمومی را فراھم 

فمينيسم، سوسياليسم و تئوری (رفرميسم و انقالب: دو ديدگاه در جنبش زنان ايران شھرزاد مجاب؛: به نقل از{

 .١٩، انتشارات پروسه،ص)ماركسيستی

pdf.2_ketab-mojab-shahrzad/2011/06/com.wordpress.files.2010newprocess://http{  

می " از پرتو گسترش فمينيسم اسالمی» فمينيسم سکوالر جديد«ظھور يک " ۀ  ھمچنين مارگوت بدران در مقال

يک سو راھی است که به اجتماع محوری :  يک دوراھی قرار گرفتهفمينيسم اسالمی امروز بر سر« : نويسد

 که دارای پيچيدگی ئی انحصاری برای جوامع و خانواده ھاۀفمينيسم اسالمی منتھی می شود و به عنوان يک پروژ

ا اما راه دوم ي. قابل مشاھده است» جنبش مساوات«ھای مذھبی ھستند، محدود خواھد شد که نشانه ھای اين مدل در 

 ۀمی توان نام گذارد که به وسيل» فمينيسم سکوالر جديد«خط سير ديگر به چيزی منتھی خواھد شد که به عنوان 

شگفت آنکه . زمان آن رسيده که از فمينيسم اسالمی عبور کنيم و فراتر از آن رويم. فمينيسم اسالمی تقويت می شود

فراتر رفتن از فمينيسم اسالمی به اين معنا . ت می بخشدگسترش گرايش به فمينيسم اسالمی، دارد اين روند را سرع

نيست که فمينيسم اسالمی ديگر يک گفتمان مھم باقی نخواھد ماند بلکه اين گفتمان به تکامل خود ادامه خواھد داد و 

مينيسم اما در اين ميان می توان ديد که يک ف. در حال حاضر ھم دارد در شيوه ھای بسيار جالبی اين اتفاق می افتد

 تفکرات و گفتمان ھای ۀمی نامم که شامل مجموع» فمينيسم سکوالر جديد«نو نيز در حال ظھور است که من آنرا 

کيد می کند و از اين رو با خودش أمجددا بر فراگير شدن ت» فمينيسم سکوالر جديد«اين . فمينيستی اسالمی است

  .»."نيرو و انرژی جديدی به فمينيسم تزريق می کند
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کيد کرد اين است که خالف نظر مارگوت بدران بايد گفت او تالش نافرجامی برای أ نکته ای که بايد در اين جا تاما

گذار به فمينيسم سکوالر نو را مطرح می ألۀ می کند و در واقع وقتی مس" فمينيسم اسالمی"نجات دادن پروژه ھای 

در مصر احساس کرده و نيز از طرفی ھمچنان کند اشاره ای به  ناکامی و خطری که از سوی جنبش مساوات 

در انتھای مقاله اما با يک تناقض روبه رو می شود و اين گونه . را تئوريزه و تجويز می کند" فمينيسم بومی"ۀ پروژ

  : می نويسد

ه  عمومی سکوالر نبوده است، برميگردد بۀ حوزۀ خانواده به ھمان اندازۀکه موفقيت فمينيسم مصری در حوز اين«  

ر و اصالح در قانون اسالمی خانواده را به نفع خود ييچرا که دولت سکوالر مصر تغ. در سياست" بزرگتر "ۀعرص

چرا که اين حوزه ای است که حسنی مبارک را در رقابت با مخالفان اسالم گرايش در ضعف قرار می .نديده است

آمده از ستيز شديد ميان رژيم حسنی مبارک و در واقع قوانين اسالمی خانواده وجه المصالحه ای است بر . دھد

از ھمين .اسالم گرايان که در رقابت ميان آنان ھمچون يک زندانی نزد اسالم گرايان گروگان گرفته شده است 

، بلکه پيوند و ) يا الھيات رھائی بخش(روست که چيزی که امروز فمينيسم مصری نياز دارد نه گسترش تئوری

و برای اين کار ضروری است که انواع فمينيست ھا . است و سياست ورزی زنان استحضور بيشتر در حوزه سي

  .»در حوزه ھای مختلف تالش کنند تا يک حرکت فمينيستی سکوالر جديد را تنومند و بازسازی کنند

ی که مثال حسنی مصر بدون توجه به موانع ساختارير قانون مثال در ييسياست و تالش برای تغۀ توجه به حوز

بارک را در مقابل اسالم گرايان تندرو مجبور به نرمش کرده است درست بعد از سرنگونی مبارک نادرستی م

اکنون اخوان المسلمين آشکارا مورد حمايت ھای پيدا و پنھان  . تئوری پردازی مارگوت بدران را نشان می دھد

ذھبی آنان ارتباط دارد که بيشترين منافع را اقتصادی رويکرد م- غرب قرار دارند و اين نکته دقيقا به کارکرد سياسی

فمينسم سکوالر نو تبديل می ۀ مارگوت بدران به پروژۀ تئوری فمينيزم اسالمی در مقال .برای غرب به ھمراه دارد

شود که در واقع ھمان فمينيزم اسالمی ليبرال شرمنده است که با بن بست روبه رو شده است چرا که نمی خواھد به 

دخالت گری در سياست می رسد آشکار است که تنھا ۀ ی نشان دھد و آنگاه که مارگوت بدران به نتيجسياست توجھ

  .آن را در چھارچوب فمينيزم ليبرال  و تالش برای دستاوردھای قانونی می بيند

 story/net.rahesabz.www://tpht/44547/ :مارگوت بدران را در اين آدرس ببينيدۀ مقال

  :آمارھا از اين منبع اخذ شده است). ٣(

 Sol Haber Portali:Kadin Cinayetleri Son 7 Yilda %1400 Artti: 

 http://haber.sol.org.tr/kadinin-gunlugu/kadin-cinayetleri-son-7-yilda-yuzde-1400-artti-

haberi-46409 

  : رجوع کنيد به ). ۴(

: Kadin Cinayetleri Neden Artiyor:Toplumsal Ozgurluk

Itemi&571=id&view=task&content_com=option?php.index/com.toplumsalozgurluk://http

72=d  

  :رجوع کنيد به ). ۵(

!: Kadina Iz Birakmadan Dayak Atmak Mubah

html.120gun/5/022006/0/tr.com.sabah.arsiv://http  

  : رجوع کنيد به). ۶(
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Cumhuriyet: Basbakana 3 Esli Danisman: http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=163242 

  :رجوع کنيد به). ٧(

http://www.timeturk.com/tr/2011/04/03/basortulu-aday-yoksa-oy-da-yok-kavgasi.html 

http://haber.sol.org.tr/kadinin-gunlugu/kadin-cinayetleri-son-7-yilda-yuzde-1400-artti-

haberi-46409 

  :رجوع کنيد به). ٨(

http://ahmettulgar.wordpress.com/2011/11/05/ayse-bohurler-iktidar-olmak-basortulu-
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