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ﺷﻣﺎره ﭼﮭل وﺷﺷم

ﺧﯾزش ،زﻧﺎن و ﻣواﻧﻊ ﭘﯾش روی
ﺳﺎﯾﮫ روان
ﭼرا زﻧﺎن ،ﺧﺻوﺻﺎ ً دﺧﺗران داﻧﺷﺟو
در ﺻف ﻣﻘدم ﻣﺑﺎرزه ھﺳﺗﻧد؟
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﭘژوھﺷﮕراﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان
دﯾد ﮐﮫ ﺧﯾزش اﺧﯾر در اﯾران ﺣﺎﺻل
ﺗﺿﺎدھﺎی ﺣﺎد اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﭘدﯾده ای را در اﯾن
دﻧﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﯾر و
ﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺟﻧﺑش
اﺧﯾر ،ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در اﯾران ھم از اﯾن ﻗﺎﻋده
ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻣﺎ در ﻣورد ﺣﺿور ﭘرﺗﻌداد ،ﻣﻌﻧﺎدار و ﻣؤﺛر زﻧﺎن
در ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم آن را ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﻘطﻌﯽ،
ﺧود ﺑﮫ ﺧودی و ﯾﺎ ﺑﮫ ادﻋﺎی ﺑﻌﺿﯽ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل
ﯾﮏ ﻣﻌﺟزه ﺑﺑﯾﻧﯾم .از طرف دﯾﮕر ھم ھﻣﯾﻧﻘدر ﻣﺣدودﻧﮕراﻧﮫ و
ﻏﯾرﻣﻧطﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ھدف و آﻣﺎل زﻧﺎن ﺣﺎﺿر در اﯾن ﺟﻧﺑش را
ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧواﺳت رﻓﻊ ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،ﺑﮫ اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﻣﺣدود ﮐﻧﯾم.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﻓرودﺳت زﻧﺎن و ﻗواﻧﯾن ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ در
ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻣﻠﮑرد ﺣﺎﮐﻣﯾت ،اﯾدﺋوﻟوژی ﺿد زن و
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺣﺎﮐم ﺑر اﺳﺎس اﯾن اﯾدﺋوﻟوژی ﺣﺿور ﭘرﺗﻌداد زﻧﺎن ﺑﺎ
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن از ﺑدﯾﮭﯾﺎت ﺟﻧﺑش اﻣروز اﺳت و ﺑﮫ ﻗدری روﺷن و
ﺑﯽ ﭘرده اﺳت ﮐﮫ ﭘرده ﮐﺷﯽ روی آن ﺗﻼش ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ
ﺟز ﺑﺎ اھداف و ﻋﻠل ﺧﺎص و ﺑﺎزدارﻧده ﺻورت ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺧﺎرج از اراده و ﻋﻼﻗﮫ ﻣﺎ ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ – اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﯾران ﺣﺎﺻل ﺗﺿﺎدھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اﺳت .از ﺗﺿﺎد طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ
ﺗﺿﺎد ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،ﺗﺿﺎد ﻣﻠﯽ ،ﻣذھﺑﯽ و  ...ﮐﮫ ھر ﮐدام از آﻧﮭﺎ در
ﺷراﯾط ﻣﺗﻔﺎوت ﻧﯾروھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﯽ آورد .
از ﺟﻣﻠﮫ زﻧﺎن ﮐﮫ ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺗم و ﻧﺎﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ وﺟود دارد
ﯾﮏ ﭘﺎی اﯾن ﻣﺑﺎرزات ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ در ﮐﻧﺎر اﯾن اﺟﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،در
ﺗﺣﻠﯾل از ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران ﺳﮫ ﺳؤال ﭘﯾش روی ﻣﺎ ﻗرار دارد )ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻋﻠت ﮔﺳﺗردﮔﯽ ﻣﺑﺣث ﻧﻣﯽ ﺗوان در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ھر ﺳﮫ آﻧﮭﺎ
ﭘرداﺧت(.
▲ ﺳؤال :زﻧﺎن اﯾراﻧﯽ ﺑﺎرھﺎ در ﻣﺑﺎرزات ﺣق طﻠﺑﺎﻧﮫ ﻣردم ﺣﻣﺎﺳﮫ
آﻓرﯾﻧﯽ ﮐرده اﻧد .آﻧﮭﺎ در ﻣﺑﺎرزات دوران ﻣﺷروطﯾت ،در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘﮭﻠوی ،در ﻣﺑﺎرزات رزﻣﻧده ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﺣزاب
ﺳﯾﺎﺳﯽ در دوران ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب  57ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد ،اﻣﺎ ﭼرا در
اﻧﺗﮭﺎی ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﺑﺎرزات ،ﺟدا از ﺑﮫ ﺛﻣر رﺳﯾدن ﯾﺎ ﻧرﺳﯾدن اھداف
ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺑﺎرزه ،آﻧﭼﮫ ھﻣواره ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﯾﺎ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺣﻘوق و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی زﻧﺎن ﺑرای رﻓﻊ ﺳﺗم
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑوده اﺳت؟ ﭼراھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻓرﻋﯽ و
ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺑودن ،از ﻓورﯾت ﺑرﺧوردار ﻧﺑودن ،ﯾﺎ ﻗﺑﯾﺢ و ﺑﯾﺟﺎ ﺑودن زﯾر
ﭘﺎی ﻧﮕﺎھﮭﺎی ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ،ﺳﻧﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ )ﺣﺗﯽ در ﺻﻔوف
ﻣﺑﺎرزﯾن ﺑﺎ اﺳﺗﺑداد( ﻟﮕدﻣﺎل ﺷده اﻧد؟ آﯾﺎ ﻏﯾر از اﯾن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ
ھﻣﯾﺷﮫ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﻓرداﯾﯽ ﻣﯽ ﺳﭘردﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد
از دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻣﺳﺄﻟﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﺧود
ﺑﮫ ﺧودی ﺣل ﺧواھد ﺷد؟
▲ ﺳؤال :ﭼرا اﻣروز ﺧﺎرج از اراده و ﺑرﺧﻼف آن ﻧﮕﺎه و
ادﻋﺎھﺎی ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳﺗﯽ ،اﺻﻼح طﻠﺑﺎﻧﮫ ،ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎراﻧﮫ ،ﻣﺣدودﻧﮕر

و ﺧﺷوﻧت ﭘرھﯾز ﻣوﺟود در ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻧﺑش
زﻧﺎن )از ﮔراﯾﺷﺎت ﻣوﺟود در ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ
ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ ﺗﺎ ھﻣﮕراﯾﯽ زﻧﺎن( ﮐﮫ ﺗﺎ دﯾروز
ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻏﯾرﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑودن اھداف رھﺎﯾﯽ
ﺑﺧش و اﺟﺗﻧﺎب از ھزﯾﻧﮫ دادن ،داﯾﻣﺎ ً زﻧﺎن را
ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺎ ﻧوک دﻣﺎغ ﺧودﺷﺎن را
ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺑﺑﯾﻧﻧد و از ﻣﺣدوده ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻓراﺗر
ﻧروﻧد؛ زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺟوان ﺑﺎ ﺣﺿور
ﺧودﺷﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣردﺳﺎﻻر را ﺑﮫ
ﺟدال ﻓرا ﺧواﻧده اﻧد و ﻋﻣﻼً ﻧﺷﺎن داده اﻧد
ﮐﮫ ﺑرای آزادی ﺧودﺷﺎن ﺣﺗﯽ از ﺟﺎﻧﺷﺎن
ھم ھزﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ ﭼرا ﺑﺧﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن
و ﮔروه ھﺎی زﻧﺎن ،ﻣﺣﺎﻓل ﺳﯾﺎﺳﯽ،
آﮐﺎدﻣﯾﮏ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ،در
ھﻣراھﯽ ﺑﺎ رھﺑران ﻣوج ﺳﺑز زﻧﺎن و
دﺧﺗران را ﺑﮫ ﻣﻼﯾﻣت و ﻣﻼطﻔت ﻓرا ﻣﯽ
ﺧواﻧﻧد ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳرﮐﺷﯽ و طﻐﯾﺎن ،ﺻﺑوراﻧﮫ ھﻣﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی
ﻏﯾرﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑن را ﻓرﯾﺎد ﮐﻧﻧد ،ﺗﺎ در ﭼﮭﺎرﭼوب ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی
ﺳراﺳری ﻣﺛل ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺣق رأی ﻗرار ﺑﮕﯾرد و ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎﻧﮫ ﺷﺎن
را ﺑﮫ آﯾﻧده ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﺑﺳﭘﺎرﻧد؟ آﻧﮭﺎ از زﻧﺎن ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ از ﺧواﺳﺗﮫ
ھﺎی زﻧﺎﻧﮫ ﺷﺎن دﺳت ﺑﮑﺷﻧد و ﺑﮫ ﺧواﺳت "ﻋﻣوﻣﯽ" ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﺄﻟﮫ
اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﻣراه ﺑﺷوﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺟﺎدوﯾﯽ
ای در اﯾن ﭼﮭﺎرﭼوب ﮐﮫ ﭼرا اﻣروز اﮔر زﻧﺎن از ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن
دﺳت ﺑﮑﺷﻧد ،در اﺻل ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن رﺳﯾده اﻧد .آﯾﺎ اﯾن ھﻣﺎن
ﻧﮕﺎه ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎراﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﻋدم طرح ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن
اﺳت ﺗﺎ از رادﯾﮑﺎل ﺷدن ﺟﻧﺑش ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد ،ﭼون اﯾن ﻣطﺎﻟﺑﺎت
ﭘﺎﺷﻧﮫ آﺷﯾل ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از ھر ﺟﻧﺎح و دﺳﺗﮫ ای اﺳت؟
▲ و ﺳؤال دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻧﯾروی رادﯾﮑﺎل  -ﯾﻌﻧﯽ دﺧﺗران
داﻧﺷﺟو  -در طﯽ ﭼﮫ ﭘروﺳﮫ ای اﯾن روزھﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮫ
ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺑﺎرزات و ﺑﯽ اﻏراق ،ﺑﺧﺷﯽ از رھﺑری ﻣﺑﺎرزات در
ﻋﻣل ﺷده اﻧد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳؤال آﺧر را ھم ﺑﺎﯾد ﺣﺎﺻل ﻣﺑﺎرزات و رﺷد و ﺗﺣول
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ در ﮐﻠﯾت آن داﻧﺳت و ھم ﺟﻧﺑش زﻧﺎن؛ ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺟﻧﺑش ﻓراطﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت و ﺣﺿور دﺧﺗران داﻧﺷﺟو ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ
از ﺑدﻧﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﮐﺷور ﺑﺎﻋث درھم آﻣﯾزی اﯾن دو ﺟﻧﺑش ﺷده
اﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﮐﯾﻔﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﮐﯾﻔﯽ ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﺳﯾﺎﺳﯽ و رادﯾﮑﺎل ﺑودن ،اﻣروز
زﻧﺎﻧﮫ ھم ﺷده اﺳت .اﮔر ﮔرﯾزی ﺑﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی دور ﺑزﻧﯾم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ
دﺧﺗران و زﻧﺎن داﻧﺷﺟو ﺣﺗﯽ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ  57ھم ﮐﮫ
ﺣﺿور ﭘرﺗﻌدادی در ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ داﺧل و ﺧﺎرج ﮐﺷور داﺷﺗﻧد
و ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﯾروی ﻓﻌﺎل اﺣزاب ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﻣدﻧد و ﺣﺗﯽ در
ﻣﺑﺎرزات ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺑداد ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد ،ﺑﺎز ھم ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد
ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺧواﺳت زﻧﺎن را ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺑﺎرزه آزادی ﺧواھﺎﻧﮫ
و ﻋداﻟت ﺧواھﺎﻧﮫ آن دوره ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد .ﺷﺎﯾد ﻣﺑﺎرزه زﻧﺎن و
ﺗظﺎھرات ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ اﺟﺑﺎری ﺷدن ﺣﺟﺎب در 8ﻣﺎرس 57
ﺑﮭﺗرﯾن و درس آﻣوزﺗرﯾن ﻣﺛﺎل ﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ دار و دﺳﺗﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ
ﺑرای ﻣﮭﺎر ﺟﻧﺑش ،ﻧﯾروی زﻧﺎن و ﺗﺛﺑﯾت ﺳﻠطﮫ ارﺗﺟﺎع اوﻟﯾن ﺣﻣﻠﮫ
را ﺑﮫ زﻧﺎن ﮐردﻧد و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﮕﺎه ﻣردﺳﺎﻻرﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣرﺗﺟﻌﯾن

ﻧﺷرﯾﮫ

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﺷﺷم
ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ آن ﺗﮑﯾﮫ ﮐردﻧد و ﻧﯾروی اﭘوزﺳﯾون در ﻣﻘﺎﺑل آن ﺑﯽ
ﺗوﺟﮭﯽ ﮐرد ،ﺟﻧﺑش را دﭼﺎر ﯾﮏ ﻋﻘﺑﮕرد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐردﻧد؛ دﺧﺗران
داﻧﺷﺟو ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ در آن ﺗظﺎھرات ھﺎ ﭘرﺗﻌداد ﺣﺎﺿر ﺷده ﺑودﻧد،
ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺑر ﺣق زﻧﺎن را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺧواﺳت ھﺎی
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﻘطﻊ ھم ﺟﻧﺑﺷﯽ ﻗوی ﺑود ،ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری ﺳﻧﮕر ھﺎی ﻣﺑﺎرزت ﻣردم از دﺳت
رﻓت.
ﺑﻌد از ﺗﺛﺑﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎﻻﺧره ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ھم ﮐﮫ
ﺳﺎﻟﮭﺎ دﭼﺎر ھﻣﺎن رﺧوت و ﺳرﮐوب ﻋﻣوﻣﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  -ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺷده ﺑود ،در ﻣﻘطﻊ  18ﺗﯾر  78ﺑﻌﻧوان اوﻟﯾن ﻧﻘطﮫ ﻋطف در زﻣﺎن
ﺳﻠطﮫ ارﺗﺟﺎع اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮫ ﺣرﮐت در آﻣد .در اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﺑﺎز ھم
دﯾد ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺻف ﻣﺑﺎرزات داﻧﺷﺟوﯾﯽ را زﻧﺎﻧﮫ  -ﻣرداﻧﮫ ﻣﯽ
ﮐرد و ﭘﺳران داﻧﺷﺟو از دﺧﺗران ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻗرار
ﮔرﻓﺗن در ﺻف اول در ﭘﺷت ﺳر آﻧﮭﺎ ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد و از ھﻣﯾن
ﻣﻘطﻊ ،آﺷﮑﺎرا ﻣﺑﺎرزه در ﻣﺑﺎرزه آﻏﺎز ﺷده ﺑود و اوﻟﯾن ﺟرﻗﮫ ھﺎی
ﻣﺑﺎرزات دﺧﺗران داﻧﺷﺟو ﺑﺎ اﯾن ﻧﮕﺎه ھﺎی ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ در ھﻣﺎن
دوران زده ﺷد .اﻣﺎ ﺣﺿور ﭘررﻧﮓ دﺧﺗران ھر روز ﺑﯾﺷﺗر و
ﺑﯾﺷﺗر ﺷد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش از اﯾن ﺧﯾزش ھم ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺗﻐﯾﯾر ﮐﯾﻔﯽ
و ﮐﻣﯽ در ﺣﺿور و ﻧﺣوه ﻓﻌﺎﻟﯾت دﺧﺗران داﻧﺷﺟو ﺑودﯾم .اﻣﺎ
ھﻣواره اﯾن ﺿﻌف در ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود
اﯾﻧﮑﮫ دﺧﺗران داﻧﺷﺟو ﺑﮫ ﻋﻧوان رادﯾﮑﺎل ﺗرﯾن و آﮔﺎه ﺗرﯾن ﻗﺷر از
زﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزات ﺣﺿور داﺷﺗﻧد اﻣﺎ ﮐﻣﺗر ﻧﻘش رھﺑری داﺷﺗﻧد و
ﮐﻣﺗر از آن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی آﻧﺎن در ﺟﻧﺑش ﺣﺿور داﺷت ،ﻧﻣوﻧﮫ آن
را در ﻣﺑﺎرزات داﻧﺷﮕﺎه زﻧﺟﺎن ،داﻧﺷﮕﺎه ﺷﯾراز ،ﺗﺑرﯾز ،ﮐرج و ...
دﯾدﯾم؛ ھﻣﯾﻧطور ﺣﺿور دﺧﺗران داﻧﺷﺟو در ﻣﺑﺎرزات طﯾف ﭼپ
داﻧﺷﺟوﯾﯽ در ﻣﻘطﻊ آذر  86و ﯾﺎ آذر .87
اﻣﺎ اﻣروز ﮐﮫ در دوره ای ﮐوﺗﺎه ﺟﻧﺑش رادﯾﮑﺎل ﺗر و ﻋﻣﯾق ﺗر ﺷده
و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺣدود و اﻋﺗراﺿﯽ اوﻟﯾﮫ آن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ رادﯾﮑﺎﻟﯽ ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت و اﺻول ﺣﮑوﻣﺗﯽ را ﺑﮫ
ﻣﺻﺎف ﻣﯽ طﻠﺑد ،ﯾﻌﻧﯽ اﺻل وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ و ﺷﺧص وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ را
ھدف ﻗرار داده؛ و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﮐﻠﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را زﯾر ﺳؤال
ﺑرده اﺳت ،اﻣروز ﮐﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران از روز اول ﻣﺑﺎرزات ﭘر
ﺗﻌداد و ﻣؤﺛر ﺣﺿور داﺷﺗﻧد ،ﺑﺎز ھم اﺛری از طرح ﻣطﺎﻟﺑﺎت
ﻣﺷﺧص زﻧﺎن ﻧﯾﺳت .ﺳؤال ﮐﻠﯾدی اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ طرح
اﯾن ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﭼﯾﺳت؟

ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ طرح ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن در ﺟﻧﺑش اﺧﯾر ﭼﯾﺳت؟
اﯾن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ در ﺳﮫ ﺳطﺢ دﯾده ﻣﯽ ﺷود.
▲ اﻣروز ھﻣﭼون ﺳﮫ دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﺳﺗم ﺑر زن و
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣردﺳﺎﻻر دوﻟت ﺣﺎﮐم اﺳت .در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺗم
ﺑر زن در ﺑﺎﻻﺗرﯾن رده ھﺎی دوﻟت طرح رﯾزی ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ اﺟرا
در ﻣﯽ آﯾد .ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ﺟزاﯾﯽ و ﻣدﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و ﻧﺎﻗض
ﺣﻘوق ﺑراﺑر زن و ﻣرد اﺳت .اﺳﺗﻔﺎده از ﺷرﯾﻌت ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن
اھرم ھﺎی ﺣﮑوﻣت در ﺳرﮐوب زﻧﺎن اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ طرح
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی زﻧﺎن از طرف ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐم ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت  30ﺳﺎﻟﮫ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣوﺿوع ﺟدﯾد و ﻋﺟﯾﺑﯽ
ﻧﯾﺳت .ﺣﺗﯽ ﺑرای ﺟﻠب آرای زﻧﺎن در دوره اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﻼش ﮐردﻧد
ﺑﺎ ﭘروژه ھﺎی ﺷﮑﺳت ﺧورده ای ﻣﺛل اﻧﺗﺧﺎب وزرای زن و ﻟﻐو
ﺣﮑم ﺳﻧﮕﺳﺎر و  ،...طرح ھﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ ﺟﻧﺎح اﺻﻼح
طﻠب را ھم ﺟواب ﺑدھﻧد و ﺧﻧﺛﯽ ﮐﻧﻧد .طرح ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧﺎم
ھﻣﮕراﯾﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و  ...ﺳﻌﯽ داﺷﺗﻧد ،ﻋﻼوه ﺑر ﺟﻠب ﺣﻣﺎﯾت
زﻧﺎن در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﻘدﻣﺎت ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑرای ﺳﮭم
ﮔرﻓﺗن از ﺣﮑوﻣت را ھم ﻓراھم ﮐﻧﻧد.
▲ اﻣﺎ در ﺟﻧﺎح ﻣوﺳوم ﺑﮫ "اﭘوزﺳﯾون" ﺟدﯾد ھم ﺳرﺳﺧﺗﯽ
ﻣﻌﻧﺎداری ﺑﺎ طرح ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی زﻧﺎن دﯾده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺟﻧﺎح از

ﺻﻔﺣﮫ
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن دﯾروز و ﯾﺎ ﺗرﻣﯾم طﻠﺑﺎن اﻣروزی ھم ﺗﺣت ﻧﺎم
رھﺑری ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻣﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺎزواﻧﺷﺎن ﺳﻌﯽ
دارﻧد ﺑﺎ روﻧد رادﯾﮑﺎل ﺷدن ﺟﻧﺑش و طرح ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی زﻧﺎن ﮐﮫ
ﺷدﯾداً ﺧﺎﺻﯾت رادﯾﮑﺎل ﮐردن ﺟﻧﺑش و ﻣﺗﺣد ﮐردن زﻧﮭﺎ را دارد،
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﺟﻧﺎﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل آﻣﺎل و اھداف ﺧودش
را ﺑﺎ "ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر! ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﮐﻣﺗر!"
ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ،طرح ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی زﻧﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ دﺳت ﺧود ﮔور ﺧود
را ﮐﻧدن .آن ھﺎ از ﺣﺿور زﻧﺎن در ﺟﻧﺑش ﺑدون طرح ﻧظر،
ﺧواﺳت و ﺣﻘوﻗﺷﺎن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﮐﻠﯾت ﺟﻧﺑش
را ﺑﮫ ﺳﮑوت ،ﻣﺳﺎﻣﺣﮫ و ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آن ھﺎ
اﺳﺗدﻻﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑرای اﯾن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﯽ آورﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن
آن ھﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ طرح ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن در اﯾن ﻣﻘطﻊ ﺑﺎﻋث ﺷﮑﺎف
در ﺟﻧﺑش ﻣﯽ ﺷود!! ﺑرای ﻓرﻣوﻟﮫ ﮐردن و اﻧﺗﻘﺎل اﯾن راھﮑﺎر ﺑﮫ
زﻧﺎن و ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ،آن ھﺎ ﺑﺎز ھم دﺳت ﺑﮫ داﻣن ﻧﯾروھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﻧﯽ از ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً در ﮐﺎر
ﻓرﻣوﻟﮫ ﮐردن ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن در ﺣﯾطﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﻗواﻧﯾن
"ﻏﯾرﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ اﺳﻼم" ﺑودﻧد؛ اﻣروزه ﺳرﮔرم ﻓرﻣوﻟﮫ ﮐردن "اﯾﺳت "
ﺑرای ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑدون اﯾﺟﺎد ﺷﮑﺎف زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه
ﺑرای ﺣﻘوق ﻣﻠﯽ ﺑﭘردازﻧد و در آﯾﻧده ای ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧودﺷﺎن اﻗدام ﮐﻧﻧد .ﺑﺎﯾد از اﯾن ﺟﻧﺎح ھﻣﯾﺷﮫ دﻟﺳوز و اﯾن
ﻓﻌﺎﻟﯾن ھﻣﯾﺷﮫ در ﺻﺣﻧﮫ ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ اﯾن ﭼﮫ ﺟﻧﺑﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ طرح
ﭘﺎﯾﮫ ای ﺗرﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی زﻧﺎن در آن ﺷﮑﺎف اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود؟ اﯾن
ﭼﮫ ﺣﻘوق ﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺳﮑوت و ﻋدم
طرح و درﺧواﺳت ﺣﻘوﻗﺷﺎن دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﮐدام ﺧواﺳت ﻣﻠﯽ؟
اﯾن ﭼﮫ ﺟﻧﺑﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ طرح وﺟود ﺷﮑﺎف و ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ در آن
ﺑﺎﻋث ﺷﮑﺎف ﻣﯽ ﺷود؟ ﺑﮫ ﻗول ﺳﯾﻣون دوﺑوار اﮔر ﻣﺛﻼً ﻣﺎ ﺑﮕوﯾﯾم
از ﻧظر ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﯾﺎه و ﺳﻔﯾد ﯾﺎ ﺑﯾن زن و ﻣرد ﻧﺎﺑراﺑری وﺟود
ﻧدارد ،اﯾن ﻧﺎﺑراﺑری از ﺑﯾن ﺧواھد رﻓت؟ اﮔر ﻣﺎ اﻣروز ﺑﮕوﯾﯾم در
ﺟﻧﺑش ﻣردم ﺷﮑﺎﻓﯽ وﺟود ﻧدارد ،اﯾن ﺷﮑﺎف از ﺑﯾن ﺧواھد رﻓت؟
ﺧﯾر! اﯾن ﺷﮑﺎف و اﯾن ﻧﺎﺑراﺑری ﺑﮫ ﺻورت واﻗﻌﯽ وﺟود دارد،
اﯾن ﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن آوردن آن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮐردﻧش آن را
ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورﯾم .ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ و ﻧﺎﺑراﺑری و ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ وﺟود دارد و ﺑﮫ زﺑﺎن ﻧﯾﺎوردن آن ،ﻣﺑﺎرزه ﻧﮑردن ﺑرای
آن و ﻓرﯾﺎد ﻧزدن ﺑرای آن ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﻧدارد ،ﺟز ﺣﻔظ وﺿﻊ
ﻣوﺟود .ﺑﺎﯾد از رھﺑران ﺟﻧﺑش ﺳﺑز و اﯾن دﺳﺗﮫ از ﻓﻌﺎﻟﯾن زﻧﺎن
ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ طرح اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ و ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺿرﺑﮫ
ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد از آن ﺿرﺑﮫ اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾم؟ ﻣﺎ زﻧﺎن ﮐﮫ اﻣروز
ﺟﺳور ،ﺑﯽ ﭘروا ،ﭘرﺗﻌداد ،ﻣﻐرور و ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣت ﺑدون ﺗرس از
ﺟﺎﻧﻣﺎن ،از ﺷﮑﻧﺟﮫ و اﻋدام و ﯾﺎ ﺗرس از دﺳت دادن ﻋزﯾزﺗرﯾن
ﻓرزﻧداﻧﻣﺎن در ﺻف اول ﻣﺑﺎرزه اﯾﺳﺗﺎده اﯾم ﭼرا ﺑﺎﯾد در طرح
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺧودﻣﺎن ﺗردﯾد ﮐﻧﯾم ﯾﺎ ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب ﮐﻧﯾم؟ ﺑر
ﺳر ﭼﮫ ﭼﯾز و ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب ﮐﻧﯾم؟ اﮔر طرح
ﮐﻣﺗرﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﻋث اﺧﺗﻼف و ﺷﮑﺎف ﺑﺎ ﮐس ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺷود ﺑﺎﯾد ﭘرﺳﯾد ﭘس ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﮐس ﯾﺎ ﮐﺳﺎن ﭼﮫ ﻓﺻل ﻣﺷﺗرک ﯾﺎ
ﻣﺑﺎرزه ﻣﺷﺗرﮐﯽ داﺷﺗﯾم ﮐﮫ دﺳﺗﺧوش اﺧﺗﻼف ﺷد؟
"رھﺑران" ﺟﻧﺑش ﺳﺑز داﺋﻣﺎ ﻣردم را ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﺧواﺳت ﻋﻣوﻣﯽ
ﺟﻧﺑش ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺧودﺷﺎن آن را ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣﺛﻼً ﭼﻧدی ﭘﯾش ﻋﻠوی ﺗﺑﺎر در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﺑﺎ ﮐﺎظﻣﯾﺎن در ﻣورد
ﺧطری ﮐﮫ ﺟﻧﺑش را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد وﻗﯾﺣﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺧطر اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن در آن ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧد .ﯾﻌﻧﯽ در ﺗﺣﻠﯾل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧطر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﭘﺎ را از
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺣدود اوﻟﯾﮫ و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﺎن
ﻓراﺗر ﺑﮕذارد .ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﻧﺑش ﻣردم در اﯾران و ﺑﺧﺻوص
زﻧﺎن در اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺑﺎزدارﻧده
ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺗﺎﺳﯾل ھﺎی ﻣوﺟود
در ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻧﺎﻟﯾزه ﮐردن آن ھﺎ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ را ﻓراھم
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ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧودﺷﺎن ﯾﺎ طﺑﻘﮫ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎورﻧد و ﯾﺎ
در ﺑزﻧﮕﺎه ھﺎی ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز ﺑر ﺳر آن ھﺎ وارد ﻣذاﮐره ﺑﺎ
ﻧﯾروھﺎی ﺣﺎﮐم ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺟﻧﺑش را از ﻣﺣﺗوا ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ
ﺣﺗﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ﺳﺎل  57ﺑﮫ  100ﺳﺎل ﻋﻘب ﺗر از آن ﺑر ﻣﯽ ﮔرداﻧﻧد.
ﯾﺎ ﻧﻣوﻧﮫ ﺟزﯾﯽ آن ﭼﻧد ﺷﻌﺎر ﻣﺣدود و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ای ﮐﮫ در ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺧﺎص و در ﺟﻧﺑش ﺟواﻧﺎن دارای ﺑﺎر ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ
ﺑود ،ﻣﺛل "ﻣﺎ زن و ﻣرد ﺟﻧﮕﯾم ،ﺑﺟﻧﮓ ﺗﺎ ﺑﺟﻧﮕﯾم!" ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
ﺷﻌﺎرھﺎی ﭘرطرﻓدار در ﻣﺑﺎرزات رادﯾﮑﺎل ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ در 2
ﺳﺎل اﺧﯾر ﺷده ﺑود و در طﯽ اﯾن ﻣﺑﺎرزات ھم در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر
ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷد ،از ﻣﻘطﻌﯽ اﯾن ﺷﻌﺎر ﺑﮫ ﺷﮑل ظرﯾﻔﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد و
ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ طرﻓداران ﻣوﺳوی در ﺟﻧﺑش ﺳﺑز ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﺷد" ،ﻣﺎ ﺑﭼﮫ
ھﺎی ﺟﻧﮕﯾم ،ﺑﺟﻧﮓ ﺗﺎ ﺑﺟﻧﮕﯾم!" ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎر ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ
آن از ﺑﯾن رﻓت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ ای ﺑﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎی دوره
ﺟﻧﮓ " -ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎ"  -و دوران ﻧﺧﺳت وزﯾری ﻣوﺳوی اﺷﺎره ﻣﯽ
ﮐرد.
▲ اﻣﺎ ﺳوﻣﯾن ﻧﯾروی ﺑﺎزدارﻧده ﺑﺎورھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﺿد زن ،ارزش
ھﺎ ،ﺳﻧت ھﺎ و ﻓرھﻧﮓ ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ،ﺧراﻓﯽ و ﻋﻘب اﻓﺗﺎده ای اﺳت
ﮐﮫ ھر دو ﺟﻧﺎح ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر آن ھﺎ و ﺑﺎ ﺗﻘوﯾت آن ھﺎ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل
ﻣﺧﺗﻠف ﺳﻌﯽ در ﻣﺗﺣد ﮐردن ﻣردم و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺳررﯾز ﺷدن
ﻧﯾروی ﻣردم دارﻧد .ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻری-ﻣذھﺑﯽ ﺣﺎﮐم ﻣردان را ﺑﮫ
اﺳﺗﯾﻼﺟوﯾﯽ ﺑر زﻧﺎن ﺗﺷوﯾق و وادار ﻣﯽ ﮐﻧد ،رواﺑطﯽ ﮐﮫ ﭘذﯾرش
آن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺿرر ﮐﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺑوده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﯾن رواﺑط ﮐﮫ ﻣردان
را ﺑر زﻧﺎن ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺿرر اﮐﺛرﯾت ﻣردان ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾز
ھﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎورھﺎی ﻣوﺟود در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻗدری رﯾﺷﮫ دار و ﻋﻣﯾق اﺳت
ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﻣﺗرﻗﯽ ھم وﺟود داﺷﺗﮫ و
دارد .ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎرز آن ﺗﺟرﺑﮫ ﺳﺎل  57اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﻧﺧواﺳﺗﻧد و ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﭘرﭼم دار دﻓﺎع از ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺑﺎﺷﻧد .اﯾﻧﮑﮫ
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ زﻧﺎن ﭘﯾﺷرو ﻧﯾﺳت ﯾﮏ واﻗﻌﯾت
ﺗﻠﺦ اﺳت ﮐﮫ رﺑط ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ دارد ﺑﮫ ﻧﻘد ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾران و
ﺟﮭﺎن .وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺻد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻧظم ﮐﮭن
ﺣﺎﮐم را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺧﯾﻠﯽ از رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ درون
اﯾن ﻧظم ﮐﮭن را ﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧظرش ﻋﺎدی ﻣﯽ رﺳد.
اﻣروز ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﻧرژی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺎﺻل از ﻧﻘش و ﺣﺿور زﻧﺎن
را ﻓﻘط ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓﻘدان اوﻟﯾﮫ ﺗرﯾن ﺣﻘوق دﻣﮑراﺗﯾﮏ آن ھﺎ ﺑداﻧﯾم .اﯾن
ﻓﻘط ﺗﺿﺎد و ﺗﺧﺎﺻم ﯾﮏ ﻗﺷر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﺎص ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
و ﻗواﻧﯾن زن ﺳﺗﯾزاﻧﮫ اش ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺗﺿﺎد ﺑﮫ درﺟﺎت ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده
ای ﻓﺷرده ﺗﺿﺎد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻣردم اﺳت .راه ﺣل اﯾن
ﺗﺿﺎد ھم ﺑرﺧﻼف ﺗﺻور راﯾﺞ ﺑﮫ دﺳت آوردن ﺑﺧﺷﯽ از ﻣطﺎﻟﺑﺎت
دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻧﯾﺳت ،اﮔرﭼﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی زﻧﺎن را ﺑرآورده
ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﺣل واﻗﻌﯽ اﯾن ﺗﺿﺎد راه ﺣل ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ
طﻠﺑد ،ﻣﺑﺎرزه ای ﮐﮫ از ھﻣﯾن اﻣروز ﺷروع ﻣﯽ ﺷود و ﺷروع ﺷده
اﺳت .ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺟﮭﺎن زﻧﺎﻧﮫ ﺷده و ﻧﮫ
ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت ﮐﮫ ﻓﻘر در ﺟﮭﺎن زﻧﺎن ﺷده اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن
ﺧﺎطر ﮐﮫ ﻓرودﺳﺗﯽ و ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮔره ﺧورده
اﺳت .اﻣروزه و در ﻣﺑﺎرزات ﺟﺎری اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳت
اﺳت ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی زﻧﺎن را ﺑﯽ ﮐم و ﮐﺳر و ﺗﻣﺎم ﻗد طرح ﮐﻧﻧد.
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺷﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﻧد و داﯾﻣﺎ ً اﯾن ﺳؤال را
طرح ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼرا ﺑﺎ وﺟود ﭘرﺗﻌداد و ﻣؤﺛر زﻧﺎن در ﺟﻧﺑش اﺧﯾر
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی آﻧﺎن طرح ﻧﻣﯽ ﺷود؟ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾم ﮐﮫ ﭼطور
ﻧﻔوذ ﻧﯾروھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻊ طرح ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی زﻧﺎن ﻣﯽ
ﺷود .ﺑﺎز ھم ﺑﺎﯾد ﺗﺄﮐﯾد ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن وظﯾﻔﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت
ﻧﮫ ﻓرﺻت ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن! ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد اﯾن وظﯾﻔﮫ را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧد .
اﻣروزه ھر ﮔﺎم ﺑرای رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻣﺛل ﺑرﭼﯾدن دﯾن ،ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً و
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ﺑﻼواﺳطﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ زﻧﺎن را در ﺑر دارد ،از اوﻟﯾن ﮔﺎم ھﺎی رھﺎﯾﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .اﯾن وظﯾﻔﮫ ﺑر در ﻣﯽ ﮐوﺑد ،ﺑﺎﯾد درھﺎ را ﺑﺎز ﮐﻧﯾم .از
ﺟﻧﺑش ﻣﺷروطﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﭘرﭼم
دار رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑﺎﺷد و اﯾن ﺑﺎﻋث ﺷده ﺗﺎ ھر ﺑﺎر ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن
وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ و ﻣﻣﺎﺷﺎت ﻧﯾروھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕر ﻗرار ﺑﮕﯾرد.
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﯾداری و طﻐﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت و
ﺑدون رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ،رھﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت■.
vvvvvvvvvvvvvvvvv

رﻗص در ﮔردﺑﺎد

ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺗﯾﻧﺎ ﻣودوﺗﯽ
ﻧﺷر ﻓردا:
ﻧوﺷﺗﮫ ای ﮐﮫ در ﭘﯾش رو دارﯾد ،اوﻟﯾن ﺑﺧش از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای اﺳت
ﮐﮫ ﺧواھﯾم ﮐوﺷﯾد در آن ،ﺗﺻوﯾری از زﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻋرﺿﮫ
ﮐﻧﯾم...

»ﺗﯾﻧﺎی ﺧﺳﺗﮫ و ﻋزادار ﺑﺎ
ﮔراﻓﻠﮑﺳش راھﯽ روﺳﺗﺎ ﺷد.
روﺳﺗﺎ
در ﻣﯾﺎن زﻧﺎن
ﺻﻣﯾﻣﯾت و ﺻراﺣﺗﯽ را
ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﮐﻣﺗر در ﺷﮭر دﯾده ﺑود .زﻧﺎن روﺳﺗﺎﯾﯽ ﮐﻣﮑش
ﮐردﻧد ﺗﺎ از ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾد و در ﻏم ﭘرﺳﮫ ﻧزﻧد .ﮐﻣﮑش
ﮐردﻧد و ﺗﯾﻧﺎ ﻧﮕﺎھﺷﺎن ﮐرد .ﻧﮕﺎھﯽ زﻧﺎﻧﮫ .ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﻔﺎوت
از ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺧودش دوﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﭼﮫ ﺑﺎ دورﺑﯾن
وﭼﮫ ﺑدون دورﺑﯾن .از ﺳرﺑﻠﻧدی ﺷﺎن آﻣوﺧت .ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت
ﭼون آﻧﮭﺎ ،ﻧﮕذارد زﻧدﮔﯽ او را ﺑﮫ زاﻧو در آورد .و دوﺑﺎره
ﺷﮑﻔت .دﯾﮕر دﻧﯾﺎﯾش آن ﭘﯾﺎده روی ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﮐﮫ در آن ﺧوﻟﯾو را
از دﺳت داد ،ﻧﺑود .ﺑﺎر دﯾﮕر دﻧﯾﺎ ﺑﮫ او ﺗﻌﻠق داﺷت«.
اﺳﻔﻧد 1388
ﻧﺷر ﻓردا
Nashrefarda1388@gmail.com
ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ارزﺷﻣﻧد از "ﻧﺷر ﻓردا" را در
ﺳﺎﯾت ﺑذر ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﯾم .ﺧواﻧدن آﻧرا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻋزﯾز
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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 8ﻣﺎرس:

"ﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﮑردﯾم ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑرﮔردﯾم"
زھره ﺳﺗوده
روز  8ﻣﺎرس  1857در آﻣرﯾﮑﺎ،
زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر ﻧﺳﺎﺟﯽ و ﭘﺎرﭼﮫ ﺑﺎﻓﯽ
ﻧﯾوﯾورک ،ﺑرای اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزد و
ﭘﺎﯾﯾن آوردن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ،دﺳت ﺑﮫ
اﻋﺗﺻﺎب و ﺗظﺎھرات ﻋظﯾﻣﯽ زدﻧد ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﭘﻠﯾس در ھم ﺷﮑﺳت و ﺷﻣﺎر
زﯾﺎدی از زﻧﺎن اﻋﺗﺻﺎﺑﯽ ﮐﺷﺗﮫ،
زﺧﻣﯽ ،دﺳﺗﮕﯾر و زﻧداﻧﯽ ﺷدﻧد .اﯾن
روز ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات
آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ زﻧﺎن و ﻣﺑﺎرزات ﺣق
ﮐﻼرا زد ﮐ ﻦ و روزا ﻠﻮﮐﺰاﻤﺒﻮرگ
طﻠﺑﺎﻧﮫ آﻧﺎن در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن اﺳت.
ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت آﻣرﯾﮑﺎ ،در  28ﻓورﯾﮫ  ،1909ﯾﻌﻧﯽ ﭘﻧﺟﺎه
و دو ﺳﺎل ﺑﻌد ،ﺑرای ﮔراﻣﯽ داﺷت اﯾن روﯾداد ،ﻣراﺳﻣﯽ ﺑرﮔزار
ﮐرد و ﺑدﯾن ﺳﺎن ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﺑﮫ ﺣﻠﻘﮫ دﯾﮕر ﻣﺑﺎرزات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﭘﯾوﺳت.
ﺻد ﺳﺎل ﭘﯾش ،در اوت  ،1910در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠل دوم
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ زﻧﺎن ،ﮐﮫ درﺷﮭر ﮐﭘﻧﮭﺎک داﻧﻣﺎرک ﺑﺎ ﺷرﮐت ﺻد ﺗن
از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﺣزاب زﻧﺎن از ھﻔده ﮐﺷور دﻧﯾﺎ ﺑرﮔزار
ﺷد" ،ﮐﻼرا زﺗﮑﯾن" ،زن ﻣﺑﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺎﻣدار و ﯾﮑﯽ از
رھﺑران ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت وﻗت آﻟﻣﺎن ،ﺗﻌﯾﯾن ﯾﮏ روز را ﺑﻌﻧوان
"روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن" و ﺷﺎﺧص ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن و ﻧﻣوﻧﮫ ای اﻟﮭﺎﻣﺑﺧش
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد .وی ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ای ﭼﮭﺎر ﻣﺎده ای ﺟﮭت ﮐﺳب ﺣﻘوق
زﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﻧﻔراﻧس اراﺋﮫ داد ﮐﮫ ﻣﻔﺎد آن ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از:
ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺣق رأی زﻧﺎن
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺧطر ﺟﻧﮓ
ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻘوق ﻣﺎدران و ﮐودﮐﺎن
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺗورم و ﮔراﻧﯽ
اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ،ﻣوﻓق ﺷد روز  19ﻣﺎرس را ﻣوﻗﺗﺎ ً ﺑﮫ ﻋﻧوان
"روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن" ﺑرای ﺳﺎل  1911ﺗﺻوﯾب ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﺎرﯾﺦ
ﻗطﻌﯽ ،ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣوﮐول ﺷد و از اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ،ﯾﮑﯽ از
ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻣﮭم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﻣرد ﺳﺎﻻری و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد .ﺗﻌﯾﯾن ﯾﮏ روز ﺑﻌﻧوان "روز
ﺟﮭﺎﻧﯽ زن" ،ﺗﺄﮐﯾدی ﺑر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑودن ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑودن ﻧظﺎم ﺳﺗم ﺑر زن اﺳت .ﻣﺗﻌﺎﻗب اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس و ﺑﻧﺎ ﺑر ﺗﺻﻣﯾم
آن 19 ،ﻣﺎرس  ،1911راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻗدرﺗﻣﻧد زﻧﺎن در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ
ﭼون اﺗرﯾش ،ﺳوﯾس و داﻧﻣﺎرک ﺑرﮔزار ﺷد .در اﺗرﯾش ،ﻧﯾروھﺎی
ﭘﻠﯾس ،در اﯾن روز ﺑﮫ ھزاران ﺗظﺎھر ﮐﻧﻧده ،ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد.
در ﺳﺎل  ،1913دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ زﻧﺎن اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ،
روز  8ﻣﺎرس را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﻧﺳﺎج در آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
"روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن" ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد .در اﯾن ﺳﺎل ﺑود ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎری،
از روﺷﻧﻔﮑر ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ زﺣﻣﺗﮑش در روﺳﯾﮫ ﺗزاری و ﺳراﺳر اروﭘﺎ
ﻣراﺳم  8ﻣﺎرس را ﺑرﮔزار ﮐردﻧد.
روز  8ﻣﺎرس ﺳﺎل ،1917زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر روس ،ﻋﻠﯾﮫ ﮔرﺳﻧﮕﯽ،
ﺟﻧﮓ و ﺗزارﯾﺳم و ﺑرای ﺻﻠﺢ و ﻧﺎن ،ﺗظﺎھرات ﻋظﯾﻣﯽ ﺑﮫ راه
اﻧداﺧﺗﻧد ﮐﮫ اداﻣﮫ آن ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔری و ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺗزار اﻧﺟﺎﻣﯾد.
در ﺳﺎل  ،1921ﺑﺎر دﯾﮕر ،ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﺳوم زﻧﺎن
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ،ﮐﮫ در ﻣﺳﮑو ﺑرﮔزار ﺷد ،روز  8ﻣﺎرس را ﺑﻌﻧوان
"روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن" ﺗﺻوﯾب ﮐرد.

ﮔرﭼﮫ ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﺑﺎرزات ﻣداوم و ﺣق
طﻠﺑﺎﻧﮫ ،زﻧﺎن ﻣوﻓق ﺑﮫ ﮐﺳب ﺑﺳﯾﺎری از ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود ﺷده اﻧد
وﻟﯽ ﻣوﻗﻌﯾت آﻧﺎن ھﻣﭼﻧﺎن در درﺟﮫ دوم ﻗرار دارد .از طرف
دﯾﮕر زﻧﺎن اوﻟﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن رﮐود و ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ﺟواﻣﻊ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
و در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ ھﺳﺗﻧد .در دوران ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ طﻠﺑﺎﻧﮫ و
ﺗﺟﺎوزﮔراﻧﮫ ی ﻣﮭم ﻧﯾز ،زﻧﺎن ھﻣﭼون ﮐودﮐﺎن و ﺳﺎﻟﻣﻧدان ،در
ﺷﻣﺎر ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻧﮓ و ﺧراﺑﯽ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت و ﻣﺻﺎﺋب ،ﻣﺳﺄﻟﮫ زن را ﺣﺎدﺗر و ﻣﺑﺎرزات
رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش زﻧﺎن را ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﭘﯾﭼﯾده ﺗر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ روﺑرو ﮐرده و
ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﮭﻣﯽ ﺑر ﻣﺑﺎرزات آﻧﺎن در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﮔذارد.
در اﯾران ،در روز  8ﻣﺎرس  ،(1979)1357ﯾﻌﻧﯽ ﺳﯽ و
ﯾﮑﺳﺎل ﭘﯾش در ﺗﮭران ﺗظﺎھراﺗﯽ ﺑﺎ ﺷرﮐت ھزاران زن ﻋﻠﯾﮫ ﻓرﻣﺎن
ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺑرﮔزار ﺷد .اﯾن زﻧﺎن از ھر ﻗﺷر و طﺑﻘﮫ ،ﺑﺎ
ﺣﺟﺎب و ﺑﯽ ﺣﺟﺎب ،ﻓﻘط ﯾﮏ روز ﭘس از ﻓرﻣﺎن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری
ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑطور ﺧود اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ رﯾﺧﺗﮫ و دﺳت ﺑﮫ ﺗظﺎھرات
زدﻧد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دوران اﻧﻘﻼب ﺿد دﯾﮑﺗﺎﺗوری رژﯾم ﺳﻠطﻧﺗﯽ
در ﺳﺎل  1357ﺣﺿور داﺷﺗﮫ و ﺧواھﺎن ﺗﺣوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و در
رأس آن آزادی و ﺑراﺑری زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣردان ﺑودﻧد ،در راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻋﻠﯾﮫ
ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ھﻣﭼون" :آزادی؛ ﻧﮫ ﺷرﻗﯽ ،ﻧﮫ ﻏرﺑﯽ،
ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت!" و "ﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﮑردﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑرﮔردﯾم!" را ﻓرﯾﺎد
ﻣﯽ زدﻧد .اﯾن ﺗظﺎھرات ﻣورد ﺗﮭﺎﺟم ﺑﺎﻧدھﺎی ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺣزب اﻟﮭﯽ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺳرﮐوب ﺷد .راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ  8ﻣﺎرس )،1357 (1979
ﺳرآﻏﺎز دو ﻗطﺑﯽ ﺷدن ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﻣﺎﯾز ﺑﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺣق طﻠﺑﺎﻧﮫ و
ﺳﺎزﺷﮑﺎری ،ﺑﯾن آزادی ﺧواھﯽ زﻧﺎن و ارﺗﺟﺎع ﺣﺎﮐم ﺑود .زﯾرا
ﻓرﻣﺎن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،ﺳﻣﺑل ﺣﺎﮐﻣﯾت و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷدن اﺳﻼم
ارﺗﺟﺎﻋﯽ و طرح ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ روﺣﺎﻧﯾت ﺑود.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم ﺳطوح اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ اش،
زﻧﺟﯾرھﺎی رواﺑط ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ را ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻗواﻧﯾن زن ﺳﺗﯾز
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺗﮑﯽ ﺑر اﺣﮑﺎم دﯾﻧﯽ و ﻓﻘﮫ ﺷﯾﻌﮫ اﺳت را
ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐرد .ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﭼﮭﺎرﭼوب اﺳﺎﺳﯽ اش ھﯾﭼﮕوﻧﮫ
ﺗﻔﺳﯾر و اﺻﻼح ﺟدی را ﺑر ﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑد.
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن در اﯾن ﺗظﺎھرات ﮐﮫ ﻣﺣرک ﯾﮏ
اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑود و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﺣوﻻت ﻋﻣﯾق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت ﺗﺣﻘق ﯾﺎﺑد ،ﺗﺄﻣﯾن ﻧﺷد ،وﻟﯽ ﺷﻌﻠﮫ ھﺎی آن ھرﮔز ﺧﺎﻣوﺷﯽ
ﻧﮕرﻓت و ھﻧوز اداﻣﮫ دارد و ﭘوﯾﺎﯾﯽ آن را در ﻣﺑﺎرزات ھﺷت ﻣﺎھﮫ
اﺧﯾر ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ درﺻف اول ﺟﻧﺑش ،ﻧدا آﻗﺎ ﺳﻠطﺎﻧﮭﺎ و
ﺗراﻧﮫ ھﺎ و زﻧﺎﻧﯽ ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐوﻟﮫ ﭘﺷﺗﯽ ﭘر از ﺳﻧﮓ و ﺟﺎن
ﺑر ﮐف ،ﺑدون ﺗرس از زﻧدان ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺗﺟﺎوز و ﺑﯽ واھﻣﮫ از
ﺣﻣﻠﮫ ﻣزدوران رژﯾم ،در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺷت ھﺎی ﮔره ﮐرده در ﺑراﺑر
ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوب ﮔر رژﯾم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
اﻣﺳﺎل درﺷراﯾطﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل  8ﻣﺎرس" ،روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن" ﻣﯽ
روﯾم ﮐﮫ ﻣردم ﭘس از ﺗﺣﻣل ﺳﯽ و ﯾﮑﺳﺎل اﺳﺗﺑداد و ﺳرﮐوب
ﺑﺧﺻوص ﺗﺣﻘﯾر زﻧﺎن ،ﺑرای ﻧﺎﺑودی رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد .
آﯾﺎ اﯾن زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺟﺳور ،ﺑﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺧود ﯾﻌﻧﯽ
ﻟﻐو ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،ﻟﻐو ﻗواﻧﯾن زن ﺳﺗﯾز و ﻟﻐو ﺳﻧﮕﺳﺎر ﺑﮫ
ﻧﺑردھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺧود ﺗدوام ﺧواھﻧد ﺑﺧﺷﯾد؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ طرح
ﻣطﺎﻟﺑﺎت و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ای زﻧﺎن ،ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ و ﭘوﯾﺎﯾﯽ اﯾن
ﺟﻧﺑش ﻋظﯾم ﻣردﻣﯽ را ﺗﺿﻣﯾن ﮐرد؟■
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ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت  8ﻣﺎرس روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن ،ﺗﻘدﯾم ﺑﮫ ھﻣﮫ
آزادی ﺧواھﺎن و ﻣﺑﺎرزان ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ و ﺑراﺑری زﻧﺎن

ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ ﻟوﻣل:
ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﺑرﺟﺳﺗﮫ در ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس
ﻧوﯾﺳﻧده :ﮐﻠودﯾن ره*
ﺗرﺟﻣﮫ :زھره ﺳﺗوده
ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ ﻟوﻣل ،اﯾن ﺑﺎﻧوی ﺑزرگ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس را ﻧﻧوﺷﺗﮫ
ﺑﻠﮑﮫ آن را ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺧﺎطراﺗش را ﺑﮫ رﺷﺗﮫ ﺗﺣرﯾر در
ﻧﯾﺎورده ،ﻧﺎﻣﮫ ای از او ﺑر ﺟﺎی ﻧﻣﺎﻧده اﺳت ،ھﯾﭻ ﭼﯾز .ﻓﻘط
اﻣﺿﺎﯾش ﻣﺛل دﯾﮕران درﭘﺎﯾﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی دﯾواری ﮐﻣون ﺑﺎ
ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺛل" :ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺧواھﯾم و ﺳودش را ﺑرای ﺧود ،ﻧﮫ
اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾم و ﻧﮫ ارﺑﺎب" دﯾده ﻣﯽ ﺷود) .ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ
ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت  2010اﻧﺟﻣن دوﺳﺗداران ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس(
ﺑﮭﻣﯾن ﺟﮭت ﺑﮫ ﯾﺎد اﯾن ﭼﮭره ﺑزرگ ،ﺳﺎل  2010را ﺑﮫ او
اﺧﺗﺻﺎص داده اﯾم .اﯾن ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرﺻﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺷﺧﺻﯾت را
ﮐﮫ ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯽ اش را ﺻرف دﻓﺎع از دﻧﯾﺎی ﮐﺎر ﮐرده ،از
ﻓراﻣوﺷﯽ ﺑﯾرون آورﯾم.
ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ ،در ﺳﺎل  1826در ﺷﮭر "ﺑرﺳت") (1ﺑدﻧﯾﺎ آﻣد و ﭘدر و
ﻣﺎدرش ﻧﮭﺎﯾت ﻓداﮐﺎری را ﺑﮑﺎر ﺑردﻧد ﺗﺎ ﻓرزﻧدﺷﺎن از ﺳطﺢ
آﻣوزش ﺧوﺑﯽ ﺑرﺧوردار ﺷود .وی در ﺳﺎل  1845ازدواج ﮐرد و
دارای ﺳﮫ ﻓرزﻧد ﺷد.
ﺳﭘس ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ و ﺷوھرش ،در ﺷﮭر "ﮐﻣﭘر") (2ﺑﮫ ﺷﻐل ﮐﺗﺎﺑﻔروﺷﯽ
ﭘرداﺧﺗﻧد .ده ﺳﺎل ﻗﺑل از روﯾداد ﮐﻣون ،آﻧﮭﺎ ﻋﺎزم ﭘﺎرﯾس ﺷده و
ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ ،در"ﻣﺣﻠﮫ ﺑروﺗن ھﺎ") (3در ﻣﺟﺎورت اﯾﺳﺗﮕﺎه راه آھن "ﻣون
َﭘرﻧﺎس") (4در ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺻﺣﺎﻓﯽ ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷد .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ
ﮔزارﺷﯽ از ﭘﻠﯾس ،ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت" :ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ،ﺧواﻧدن
روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی "ﺿﺎﻟﮫ" ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ،و آﻣد و رﻓت ﻣداوم ﺑﮫ ﮐﻠوب
ھﺎ" ،ﺗوﺟﮫ ھﻣﮕﺎن را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﮐرده ﺑود.
ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ ﻟوﻣل ﻋﺿو اﻧﺟﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔران )اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل
اول( ﺑود .در ﺳﺎل  ،1865ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔران ﺻﺣﺎف ﮐﺎر ،ﮐﮫ
ورﻟن) (5و ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ ﻟوﻣل ﺗﺄﺳﯾس ﺷده ﺑود ،ﺑراﺑری
ﺗوﺳط اوژن َ َ
دﺳﺗﻣزد ﺑرای زﻧﺎن و ﻣردان را ﻣطﺎﻟﺑﮫ و آن را ﺑدﺳت آورد.
ورﻟن ،ﺑرﭘﺎﯾﯽ رﺳﺗوراﻧﯽ ﻣردﻣﯽ و ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
اوژن َ َ
ﻻﻣرﻣﯾت) (6را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد و ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ را ﺑرای ﻣدﯾرﯾت آن اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد .
َ
اﯾن اﯾده ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﻣواﺟﮫ ﺷد.
ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ ﻟوﻣل ،در دوران "ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس" ،ھّم ﺧود را ﺻرف
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ زﻧﺎن ﮐرد .در  11آورﯾل  ،1871وی ھﻣراه ﺑﺎ
اﻟﯾزاﺑت ِد ﻣﯾﺗری ﯾف)" (7اﺗﺣﺎد زﻧﺎن ﺑرای دﻓﺎع از ﭘﺎرﯾس و
ﭘرﺳﺗﺎری از زﺧﻣﯽ ھﺎ" را ﺗﺄﺳﯾس ﮐردﻧد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ "اﺗﺣﺎد زﻧﺎن
 "...ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﺗﻌدد دﯾﮕری را در ﺑر ﻣﯽ ﮔرﻓت از ﺟﻣﻠﮫ :ﺑراﺑری
دﺳﺗﻣزد ﺑﯾن ﻣردان و زﻧﺎن ،ﺣق ﮐﺎر ﮐردن )ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﺎرﮔﺎه
ھﺎی ﻣﺻﺎدره ﺷده( ،ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﭘﯾوﻧد زﻧﺎﺷوﯾﯽ اﺧﺗﯾﺎری،
ﺣق طﻼق و ﻏﯾره.
طﯽ "ھﻔﺗﮫ ﺧوﻧﯾن") ،(8ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ ﻟوﻣل ﺑﺎ ھﻣﯾﺎری دﯾﮕر زﻧﺎن در
ﺑﺎرﯾﮑﺎد ﻣﯾدان ﺑﻼﻧش) (9ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت اداﻣﮫ داد .وی در  21ژوﺋن
 1871دﺳﺗﮕﯾر و ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾد در ﯾﮑﯽ ازدژھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺣﮑوم ﺷد .
ﺳراﻧﺟﺎم ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ در  28ژوﺋن ) 1879ھﺷت ﺳﺎل ﺑﻌد( ،از ﺗﺑﻌﯾد
ﺑﺎزﮔﺷت .در  8ﻧواﻣﺑر  ،1879ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺟﺷن ﺑﺎزﺳﺎزی اطﺎق
ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔران ﺻﺣﺎف ﮐﺎر ﺑﮫ وی ﻣﺣّ ول ﺷد و در روزﻧﺎﻣﮫ
"ﺳﺎزش ﻧﺎﭘذﯾر") (10ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ھﺎﻧری رُﺷﻔور) (11ﺑﮫ ﺷﻐل ﺗﺎ ﮐردن
روزﻧﺎﻣﮫ ﭘرداﺧت.

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل وﺷﺷم

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﻠت
"ﻓرﺳودﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از زﻧدﮔﯽ
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ" ،ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗرک
ﺷﻐﻠش ﺷد ،ھﺎﻧری رُﺷﻔور
ﻣﻘرری ﻧﺎﭼﯾزی ﺑرای او
ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد .اﻣﺎ در آن اﯾﺎم،
ﭼون ھﺎﻧری رُ ﺷﻔور ﺑﮫ
)(12
ﭘﯾوﺳﺗﮫ
"ﺑوُ ﻻﻧژﯾﺳم"
ﺑود ،در ﻧﺗﯾﺣﮫ ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ ﻟوﻣل
از درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ وی ﺧودداری ﮐرده و ﺑدﯾن ﺳﺎن در ﻓﻘر و
ﺗﮭﯾدﺳﺗﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻓرو رﻓت.
ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ،در ﺳن  90ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ ﻟوﻣل ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدان
ﺑﯾﺳﺗر") (13ﻣﻧﺗﻘل و  5ﺳﺎل ﺑﻌد در ﺗﺎرﯾﺦ  8ﻣﮫ  1921درﮔذﺷت :
" ِ
در ﭘﻧﺟﺎھﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس در ﻣﺎه ﻣﮫ.
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ﺑرﮔردان ازﻓﺻل ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره  1اﻧﺟﻣن دوﺳﺗداران ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس،
ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ 2010

زﯾرﻧوﯾس ھﺎ:
*Claudine REY
ﺷﮭری در ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﻓراﻧﺳﮫ 1 – Brest
ﺷﮭری در ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﻓراﻧﺳﮫ 2 – Quimper
3 – Les Bretons
4 – Montparnasse
5 – Eugène VARLIN
اوژن َ َ
ورﻟن ﻣﺗوﻟد  1839اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓراﻧﺳوی و ﮐﺎرﮔر ﺻﺣﺎف ﮐﺎر ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﮫ و
دﺑﯾر ﺷﺎﺧﮫ ﻓراﻧﺳوی اﻧﺟﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔران )اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل اول( .وی
ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﮔﺎرد ﻣﻠﯽ ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس و ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻣون
ﭘﺎرﯾس ﺑود و در روز  28ﻣﮫ  1871ﺑﮫ دﺳت ارﺗش ورﺳﺎی ﺑﮫ طرز
ﻓﺟﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد.
6 – La Marmite
رﺳﺗوران ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ارزان ﺑود
و ھم ﭼﻧﯾن ﻓرﺻﺗﯽ ﻓراھم ﮐرد ﺗﺎ در اﯾن ﻣﮑﺎن ﺑﮫ آﻣوزش ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﭘردازﻧد.
7 – Elisabeth DMITRIEFF
اﻟﯾزاﺑت ِد ﻣﯾﺗری ﯾف ﻣﺗوﻟد  1851در ﺷﮭر "وُ ﻟوُ ک" در روﺳﯾﮫ ،ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت
روﺳﯽ و ﻋﺿو اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل اول ﺑود ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺎرﮐس در ﺳن ﺑﯾﺳت ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺑﮫ ﭘﺎرﯾس ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ﺗﺎ در ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس ﺷرﮐت ﮐﻧد .ﭘس از ھﻔﺗﮫ ﺧوﻧﯾن ﺑﮫ
روﺳﯾﮫ ﮔرﯾﺧت.
 – 8ﭘﺎرﯾس ،ﺗوﺳط ﮐﻣوﻧﺎرھﺎ در روز  18ﻣﺎرس  1871ﺗﺳﺧﯾر و اوﻟﯾن
ﺣﮑوﻣت ﮐﺎرﮔری ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس ﻣﻌروف اﺳت ،در آﻧﺟﺎ ﺑرﻗرار
ﺷد .اﯾن ﺣﮑوﻣت در ﻣﺟﻣوع ﺑﯾﺷﺗر از  72روز طول ﻧﮑﺷﯾد و طﯽ ھﻔﺗﮫ
ﺧوﻧﯾن از  21ﺗﺎ  28ﻣﮫ ﺗوﺳط آدوﻟف ﺗﯽ ﯾر رھﺑر ﺣﮑوﻣت ورﺳﺎی و ارﺗش
آن ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧون ﮐﺷﯾده ﺷد .در ھﻔﺗﮫ ﺧوﻧﯾن ،ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ﺳﯽ ھزار ﻧﻔر
از ﮐﻣوﻧﺎرھﺎ و ﻣردم ﭘﺎرﯾس در ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻗﺗل ﻋﺎم وﭼﮭل و ﭘﻧﺞ ھزار
ﻧﻔر دﺳﺗﮕﯾر و ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن ﺗﺑﻌﯾد ﯾﺎ اﻋدام ﺷدﻧد.
9 - La place Blanche
10 – L’ Intransigent
11- Henri ROCHEFORT
ادﯾب ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ،ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار و ﻧوﯾﺳﻧده ﺟﻣﮭوری ﺧواه و ﺿد اﻣﭘراﺗوری
واﻟس و
ﻓراﻧﺳﮫ و از ھﻣراھﺎن ﮐﻣوﻧﺎرھﺎ و از دوﺳﺗﺎن وﯾﮑﺗور ھوﮔو و ُژول ِ
 ...ﺑود .وی ﻣدﯾرﯾت روزﻧﺎﻣﮫ "ﺳﺎزش ﻧﺎﭘذﯾر" را ﺑﻌﮭده داﺷت ﮐﮫ از ژوﺋﯾﮫ
 1880ﻣﻧﺗﺷر ﺷده و در واﻗﻊ ﺻدای ﮐﻣوﻧﺎرھﺎ ﺑود .ھﺎﻧری رُﺷﻔوُ رﮐم ﮐم ﺑﮫ
راﺳت اﻓراطﯽ و ﺧﺻوﺻﺎ ً دﮐﺗرﯾن ﺑوُ ﻻﻧژﯾﺳم ﻧزدﯾﮏ ﺷده و ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﻗطﻊ رواﺑط ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﺳﺎﺑﻘش ﺷد .وی در ﮐﻣﺎل ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣردم
ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷد ،ﮔرﭼﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ھﻣﭼﻧﺎن ﺿد روﺣﺎﻧﯾت )آﻧﺗﯽ
ﮐﻠرﯾﮑﺎل( ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد.
12 - Boulangisme
دﮐﺗرﯾن ﺟﻧﺑش ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و راﺳت اﻓراطﯽ ﻣﻧﺗﺳب ﺑﮫ ژﻧرال ژرژ ﺑوُ ﻻﻧژه
وزﯾر ﺟﻧﮓ ﺟﻣﮭوری ﺳوم ﻓراﻧﺳﮫ ﺑود.

13- Bicêtre

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﺷﺷم

ﻧﺷرﯾﮫ

ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﯾداﻧﯽ در ﻣورد

ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑذر :آﻧﭼﮫ در زﯾر ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﯾداﻧﯽ در ﻣورد ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ "زﻧﺎﻧﯽ دﯾﮕر" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ ﻋﻠت ﮐﻣﺑود ﺟﺎ ﺟدوﻟﮭﺎ و ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺗﺋورﯾﮏ ﺿﻣﯾﻣﮫ آن ﺣذف ﺷده
اﺳت .ﻣﺗن ﮐﺎﻣل اﯾن ﺗﺣﻘﯾق را در آدرس اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ زﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.
http://z-degar.blogfa.com/post-25.aspx

ﺟزوهای ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫی ﮐﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ آﻣﺎری در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐوﭼﮑﯽ از زﻧﺎن اﯾران اﺳت .ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺣدود  300ﻧﻔر ﮐﮫ
ﺗﻼش ﺷده ﺗرﮐﯾﺑﯽ از اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف زﻧﺎن ﺑﺎﺷد )از ﻧظر
ﺳن ،ﺗﺣﺻﯾﻼت ،ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و (...
ﺳؤاﻻت ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ طوری طرحرﯾزی ﺷده ﮐﮫ ﺑﺗوان ﮔزﯾﻧﮫھﺎی
اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ از ﺳوی زﻧﺎن ﭘرﺳش ﺷوﻧده را در ﺳﮫ ﺣوزهی اﻗﺗﺻﺎدی،
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﮐرد.
اﻟف  -ﺣوزه ی اﻗﺗﺻﺎد:
در اﯾن ﺣوزه  75 – 85درﺻد زﻧﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد:
ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎری اﺳت ﮔﺳﺗرده )ﺷﺎﻣل آﺷﭘزی ،ﻧظﺎﻓت ،ﺧرﯾد،
ﻣﮭﻣﺎﻧداری ،رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ آﻣوزش و ﺑﮭداﺷت ﻓرزﻧدان ،رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ
ﺳﺎﻟﺧوردﮔﺎن ﺧﺎﻧواده و ھﻣﺳر( .اﯾن اﮐﺛرﯾت ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ،
ﮐﺎری اﺳت اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣوﻟد ﮐﮫ دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺣدود  %85زﻧﺎن
ارزش ﻣﺎدی )دﺳﺗﻣزد( ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﯾش از  400ھزار ﺗوﻣﺎن
در ﻣﺎه ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده و  %10ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﯾﭻ ﻣزدی ﻧﻣﯽﺗوان
اﯾن ﺧدﻣﺎت و ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﺟﺑران ﮐرد.
ﺗﻘرﯾﺑﺎ  %100زﻧﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﺷﺎﺑﮫ
ﮐﮫ در ﺑﺎزار ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫی ﻣردان اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ھﯾﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧدارد
)آﺷﭘزی و ﻧظﺎﻓت و  (...اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرای آن ارزش آﻣﺎری و ﻣﺎﻟﯽ
ﻗﺎﯾل ﻧﯾﺳت.
 %80ﭘرﺳش ﺷوﻧدﮔﺎن دوﻟت را طرف اﺻﻠﯽ ﺧود داﻧﺳﺗﮫ و
ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ از ﮐﺎر ﺑﯽ ﻣزد زﻧﺎن ﮔرﭼﮫ ھﻣﺳر و ﺧﺎﻧواده ﺳود
ﻣﯽﺑرﻧد وﻟﯽ در ﻧﮭﺎﯾت ﮐﺎرﻓرﻣﺎ و دوﻟتھﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻌﺷﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﻣﯽ
از ﺟﻣﻌﯾت )زﻧﺎن( ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣﺟﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﻣﯽ دﯾﮕر )ﻣردان( ﺑدھﻧد ﺗﺎ
ھزﯾﻧﮫھﺎی دوﻟت ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺳود ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺻﯾب ﺳرﻣﺎﯾﮫداران
ﺷود.
ﺑرای ﺑرون رﻓت از اﯾن ﺷراﯾط ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ  %80ﭘرﺳش
ﺷوﻧدﮔﺎن ﻣواﻓق ﺑﺎ ﭘرداﺧت دﺳﺗﻣزد ﺑودﻧد و  %20ﻋﻘﯾده دارﻧد ﮐﮫ
ﭘرداﺧت دﺳﺗﻣزد ،ﺗﻘﺳﯾم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﻣوﺟود را ﺣﻔظ ﮐرده و ﻧﻘش زﻧﺎن
را ﺑﻌﻧوان ﺧﺎﻧﮫ دار ﺗﺣﮑﯾم ﻣﯽ ﺑﺧﺷد.
ب  -ﺣوزه ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ:
 %95ﭘرﺳش ﺷوﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ
ﻣردﺳﺎﻻر و ﺳﻧت و دﯾن ،ﺗوﺟﯾﮫﮔر اﺻﻠﯽ ﻧﻘش آﻧﺎن ﺑوده و از
ﮐودﮐﯽ دﺧﺗران را ﺑرای ﭘذﯾرش ﻧﻘش ﻓرودﺳت آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻧد؛ و در
ﺷراﯾط ﺣﺎﺿر ﻧﯾز رﺳﺎﻧﮫھﺎ و ﻗواﻧﯾن ﺑﺷدت ﺑر طﺑل ﻧﺎﮔزﯾر و اﺑدی
ﺑودن اﯾن ﻧﻘش ﺑرای زﻧﺎن ﻣﯽﮐوﺑﻧد.
زﻧﺎن ﻋدم آﮔﺎھﯽ ﺧود از رﯾﺷﮫی اﺻﻠﯽ اﯾن ﻧﺎﺑراﺑری را دﻟﯾل
ﺗداوم ﺷراﯾط ﻣوﺟود داﻧﺳﺗﮫ و ﺗﺷﻧﮫی ﺷﻧﯾدن و ﺧواﻧدن ﻣطﺎﻟب
ﻋﻠﻣﯽ و ﻣوﺛق در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﺳﺗﻧد.
ﻧﮑﺗﮫ ی ﺟﺎﻟب اﯾﻧﮑﮫ ﺣدود  %60زﻧﺎن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ را وظﯾﻔﮫی
ازﻟﯽ و اﺑدی ﻧداﻧﺳﺗﮫ %30 ،آﻧرا ﺑﻌﻧوان وظﯾﻔﮫی اﺻﻠﯽ و %10
اظﮭﺎر ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ ﮐرده اﻧد.

ﺻﻔﺣﮫ
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
 %90ﭘرﺳش ﺷوﻧدﮔﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﺣﮑوم ﻣﯽﮐﻧﻧد ﭼون ﺑﮫ
ﺧواﺳﺗﮫھﺎی آﻧﺎن ﺑطور ﺟدی ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﯽﺷود و ﺣﺗﯽ در رﺳﺎﻧﮫھﺎ
)ﺑﺧﺻوص ﺗﻠوﯾزﯾون( ﮐﺎرآﮐﺗر زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن اﻋﺗراﺿﯽ ﺑﮫ
وﺿﻊ ﻣوﺟود ﺧود ﻣﯽﮐﻧﻧد را ﺑﮫ ﺗﻣﺳﺧر ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
 %18زﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر وظﯾﻔﮫی ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓرﺻت ﻣطﺎﻟﻌﮫ و
ﺗﻔرﯾﺢ ﺷﺎن ﺻﻔر اﺳت %70 ،ﺑﺳﯾﺎر ﮐم و ﻓﻘط  %12درﺻد
ﻓرﺻت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای اﯾن اﻣور دارﻧد.
 %100زﻧﺎن ﺧود را در ﻣﻌرض داوری ھﻣﺳر ،ﻓرزﻧدان،
ﺑﻘﯾﮫ ﻓﺎﻣﯾل و ﺣﺗﯽ زﻧﺎن دﯾﮕر ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و طﺑﯾﻌﺗﺎ ً از اﯾن ﮐﮫ او را
ھﻣﺳری ﻣﮭرﺑﺎن و ﺑﺎﮔذﺷت و ﺧﺎﻧﮫدار و آﺷﭘزی ﻣﺎھر ﻗﻠﻣداد ﮐﻧﻧد
اﺣﺳﺎس رﺿﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد .وﻟﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در ﺳؤال ﺑﻌدی ﮐﮫ اﺣﺳﺎس
آﻧﮭﺎ در ﻧﮭﺎﯾت و در ﭘﺎﯾﺎن روز ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﯾﺳت،
 %90ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧد ﮐﮫ دﭼﺎر روزﻣرﮔﯽ ﺷده و اﺣﺳﺎس اﻓﺳردﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻧﻧد.
 %87زﻧﺎن ﻋﻠت واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣردان را ﺗﻘﺳﯾم
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﮐﺎر و ﻓرھﻧﮓ ﻣردﺳﺎﻻر ﻣﯽداﻧﻧد و ﻓﻘط  %13ﻋﻠت
واﺑﺳﺗﮕﯽ را ﻧداﺷﺗن ﺗﺣﺻﯾﻼت و ﺗﺧﺻص زﻧﺎن داﻧﺳﺗﮫاﻧد .در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘرﺳش "ﻧوع ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ"  %82آﻧرا ﯾﮑﻧواﺧت ،ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن
و ﮐﺳﺎﻟت آور ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرده و  %18آﻧرا ﺧﻼق داﻧﺳﺗﮫاﻧد.
 %85زﻧﺎن ﭘرﺳش ﺷوﻧده ﻧﺎآﮔﺎھﯽ و ﻧداﺷﺗن ﺗﺷﮑل و اﺗﺣﺎدﯾﮫی
ﻣﺳﺗﻘل زﻧﺎن )اﻋم از ﺷﺎﻏل و ﻏﯾرﺷﺎﻏل( را ﻋواﻣل اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای
ﻣﺎﻧدن در وﺿﻊ ﻣوﺟود داﻧﺳﺗﮫاﻧد %90 .زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫدار
)ﻏﯾرﺷﺎﻏل( ﺧود را واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷوھرھﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻧد و  %80اﯾن
ﻋده ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺟﺑورﻧد در ﺣوزهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ ﺗﺎﺑﻊ ھﻣﺳر
ﺧود ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ او ﺗﻣﮑﯾن ﮐﻧﻧد و اﯾن ﺷراﯾط ﺑﺎﻋث آزردﮔﯽ روﺣﯽ
و اﯾﺟﺎد اﻓﺳردﮔﯽ در آﻧﺎن ﻣﯽﺷود .اﯾن ارﻗﺎم در ﻣورد زﻧﺎن ﺷﺎﻏل
ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد ﻧﯾز ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ درﺻد ﮐﻣﺗری،
ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ ﺧﺳﺗﮕﯽ و ﻓﺷﺎر ﺑر ﮔروه دوم ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر
اﺳت.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﮐﮫ "ﭼرا ﺑﯾن زﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ دار ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ
وﺟود ﻧدارد"؟
 %30ﮔزﯾﻧﮫی "ﭼون ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎری اﺳت ﻓردی ﮐﮫ در
اﻧزوا اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود" را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﻧد %30 .ﻧﺑود ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و
اﺗﺣﺎدﯾﮫ و  %10رﻗﺎﺑت ﺑﯾن زﻧﺎن ﻓﺎﻣﯾل و ﻧزدﯾﮑﺎن را ﻋﺎﻣل
اﺻﻠﯽ داﻧﺳﺗﮫاﻧد و  %60زﻧﺎن ﮔزﯾﻧﮫ "ھﻣﮫی ﻣوارد" را اﻧﺗﺧﺎب
ﮐرده اﻧد) .ﺑﻌﺿﯽ از زﻧﺎن ﺑﯾش از ﯾﮏ ﮔزﯾﻧﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐردهاﻧد(.
اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺑﮫ رﻏم ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی و
اﺳﺗﻔﺎده از اھرمھﺎی ﻓرھﻧﮓ ﺳﻧﺗﯽ و دﯾن ،زﻧﺎن ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺧود
ﻧﮕﺎھﯽ واﻗﻊ ﮔراﯾﺎﻧﮫ دارﻧد.
در ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺳؤاﻟﯽ آﻣده ﮐﮫ طﯽ آن ﻧظر زﻧﺎن را در ﺑﺎره ی
ﺗﺄﺳﯾس آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ،رﺧﺗﺷوی ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﮭد ﮐودکھﺎی اﺷﺗراﮐﯽ
ﺑﻌﻧوان ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟوﯾﺎ ﺷده اﺳت % 54 .ﻣواﻓق،
 %29ﻣﺧﺎﻟف و  %17ﮔزﯾﻧﮫ ی "ﻧﻣﯽداﻧم" را اﻧﺗﺧﺎب ﮐردهاﻧد.
ﺑررﺳﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ آرا در ﻣﯾﺎن زﻧﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺷﮑل ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﻌﺿﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی اﺳت.
آﺧرﯾن ﺳؤال ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ دو ﮔزﯾﻧﮫ را در ﺑراﺑر زﻧﺎن ﻗرار
ﻣﯽدھد:
آﯾﺎ ﺗﺳﺎوی ﺣﻘوﻗﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﯾن زﻧﺎن و ﻣردان ﺑﺎ ﺣﻔظ ﻣوﻗﻌﯾت
ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑرای زﻧﺎن زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﺑراﺑری ﮐﺎﻣل آﻧﮭﺎ ﺗﺣﻘق ﻣﯽ
ﺑﺧﺷد؟
 %35ﺟواب ﺑﻠﮫ و  %65ﺟواب ﺧﯾر دادهاﻧد.
ﺟﺎﻟب اﺳت زﻧﺎن ﻣﺎ ﺑرای ﻣﺣو ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻌﻧوان اﺳﺗﺛﻣﺎری
ﭘﻧﮭﺎن زﯾر زرق و ﺑرق وظﯾﻔﮫی ﻣﻘدس ﻣﺎدری و ھﻣﺳری ،ﻋزم
ﺧود را ﺟزم ﮐردهاﻧد.
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اﯾن ﮐﮫ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎری اﺳت ﺑدون دﺳﺗﻣزد در ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ
ﺳﺎﺧﺗﺎر آن ﺑر اﺳﺎس ﮐﺎر ﻣزدی اﺳت ،ﺗﻧﺎﻗﺿﯽ آﺷﮑﺎر و ﻣورد
ﭘذﯾرش ﻋﻣوم ﺑﻌﻧوان اﻣری طﺑﯾﻌﯽ اﺳت.
از دﯾر ﺑﺎز و ﺗﺎ ھﻣﯾن اواﺧر ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣردان
ﻧظرﯾﮫﭘرداز از طﯾفھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮔوﻧﺎﮔون و ﺑﺎ ھر دﯾدﮔﺎھﯽ ﮐﮫ در
ﻣورد ﺗﻣﺎﯾز دوﻟت  /ﺟﺎﻣﻌﮫ داﺷﺗﮫاﻧد ،ﺟداﯾﯽ زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ از
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺣدود ﮐردن زﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده را ﭘذﯾرﻓﺗﮫاﻧد .ﻧظرﯾﮫھﺎی
ادام اﺳﻣﯾت و ھﮕل ،ﮐﺎﻧت و ﻣﯾل ،روﺳو و ﻧﯾﭼﮫ و  ...ﯾﮏ دﻧﯾﺎ ﺑﺎ
ھم ﻓرق دارد اﻣﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن داﻧﺷﻣﻧدان ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﮫ طور ﺣﯾرتاﻧﮕﯾزی
ﻣﺗﻔﺎوت در ﻣورد زﻧﺎن ﺟﺑﮭﮫ واﺣدی را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد.
آﻧﺎن ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﻣﺣدود ﺷدن زن ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده و اطﺎﻋت
وی از ﺷوھر ،ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋرﻓﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ رﯾﺷﮫھﺎی طﺑﯾﻌﯽ دارﻧد و
زﻧﺎن ﻓطرﺗﺎ ً ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳﺗﻧد.
اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان ﻣﻌﺎﺻر ﺗدرﯾﺟﺎً ﻓرض ﭘﺳتﺗر ﺑودن
زﻧﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣران را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑرﺧﯽ دﻣﮑراﺳﯽھﺎی ﻟﯾﺑرال
ﻗواﻧﯾن ﺿد ﺗﺑﻌﯾض ﺗﺻوﯾب ﮐردﻧد ﺗﺎ دﺳﺗرﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل،
اﺷﺗﻐﺎل و ﭘﺳتھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻣﮑن ﮔردد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺿد
ﺗﺑﻌﯾض ﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻧﯾﺎورده اﺳت.
ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﺑراﺑری اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑدﺳت ﻧﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﻣردان ﻧﮭﺎدھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧودﺷﺎن ﺑﺳﺎزﻧد و آﻧﮕﺎه ھﻧﮕﺎم
اﻧﺗﺧﺎب اﻓراد ﺑرای ﻣﺷﺎﻏل ﺑﮫ ﺟﻧس آﻧﺎن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
در ﺟواﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﺳﯾﺎری ﻣﺷﺎﻏل ﺻرﻓﺎ ً ﻣرداﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷود .ﻣردان ﺑﯾﺷﺗر ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ارزﺷﻣﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ را از آن
ﺧود ﮐردهاﻧد و زﻧﺎن ﺑﮫ طرز ﻧﺎﻣﺗﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻧﯾﻣﮫوﻗت و ﮐم
درآﻣد روی آورده و ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن از ﻟﺣﺎظ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﻣردان
واﺑﺳﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﻣﺳﺄﻟﮫی ﻣﮭم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از ھﻣﺎن روزی ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن
ﮐﺎر ﺗﻧظﯾم ﺷد ،ﺟﻧﺳﯾت ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در آن داﺷت ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﺎر
را ﻋﻣدﺗﺎً ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﻣراﻗﺑت از ﺑﭼﮫای
ﻧﺑﺎﺷد .اﯾن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﭘرورش ﺑﭼﮫ و ﮐﺎر دﺳﺗﻣزدی ﺑﮫ
وﺟود آورده اﻧد ،ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﻧﺎﺑراﺑریھﺎﯾﯽ در ﺣق زﻧﺎن ﻣﻧﺟر ﺷده
اﺳت .ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﮐﮫ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر درآﻣد ﺧﺎﻧﮫ از ﮐﺎر ﻣزدی
ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﺷود زن ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺑدون دﺳﺗﻣزد ﺧﺎﻧﮫ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد
ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫ ﻣرد واﺑﺳﺗﮫ اﺳت .ﭘس ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم
ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎ و ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی ﻣﮭم ﺟﺎﻧﺑداراﻧﮫ ﺗﻧظﯾم ﺷدهاﻧد و
زﻧﺎن ﻣورد ﺗﺑﻌﯾض ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد زﯾرا زﻧﺎن ﺑﺎ ﮔزﯾﻧﺷﯽ ﺑﯾن
ﺧﺎﻧواده و ﺷﻐل روﺑرو ھﺳﺗﻧد؛ ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت ﮐﮫ اﻓرادی ﻣﺗﻌﺻب
ﺧودﺳراﻧﮫ ﮐﺎرھﺎ را ﺑﮫ ﻣردان ﻣﯽﺳﭘﺎرﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﮐﮫ ﮐل
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ھﻧﮕﺎم ﺗﻌرﯾف ﻣﺷﺎﻏل و اﻣﺗﯾﺎزات و
 ...ﺑﮫ ﻣردان ارﺟﺣﯾت ﻣﯽدھد .اﯾن ﺑﻧوﺑﮫی ﺧود ﺑﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻧﺟر
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در آن ﻣرداﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺳب درآﻣد ،و زﻧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ اراﯾﮫ
ﺧدﻣﺎت ﺟﻧﺳﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻣردان و ﭘرورش ﺑﭼﮫھﺎ ﺗﻌرﯾف و
ﺗداﻋﯽ ﻣﯽﮔردد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣرد و زﻧﯽ ازدواج ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻣوﻗﻌﯾت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽاﺷﺎن ﺑرای ﮐﺳب درآﻣد ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و اﯾن اﺧﺗﻼف طﯽ
دوران زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺷود .زﯾرا ﻣرد ﺗﺟرﺑﮫھﺎی
ارزﺷﻣﻧدی ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآورد و زن ﮐﮫ ﺧﺎرج از زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک
ﻧﻘطﮫ اﺗﮑﺎﯾﯽ ﻧدارد ،در ﺻدد ﺗﺣﮑﯾم ازدواج ﺑرﻣﯽ آﯾد و ﺑدان
واﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود و ھﻣﯾن ﺑﮫ ﻣرد اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺗﺳﻠط ﺑﯾﺷﺗری اﻋﻣﺎل
ﮐﻧد .در زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک ،ﻣرد ﺑر زن ﮐﮫ از ﻟﺣﺎظ اﻗﺗﺻﺎدی
ﻣوﻗﻌﯾت ﺑراﺑری ﺑﺎ ﻣرد ﻧدارد ،ﻏﺎﻟب ﻣﯽﮔردد .ﭘس ﺗﺣﻣﯾل ﻧﺎﺑراﺑری
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻧظﺎم ﺳﻠطﮫی ﻣرداﻧﮫ اﺳت ،ﮐﮫ ﺗﺣت آن ﺗﻔﺎوتھﺎی
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در ﺗوزﯾﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﺧﺎﻟت داده ﻣﯽﺷود و زﻧﺎن را ﺑطور
ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ از آن ﻣزاﯾﺎ ﻣﺣروم ﻣﯽﮐﻧد .در داﺧل ﺧﺎﻧوادهھﺎ اﮔر
زﻧﺎن ﺣﺗﯽ ﺷﻐل ﺗﻣﺎم وﻗت ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎز ھم ﺑﯾﺷﺗر
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ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎرھﺎ اﺻطﻼﺣﺎ ً ﺷﯾﻔت
ﮐﺎری دوم زﻧﺎن ﺷﺎﻏل ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ
ﺷوھران ﺑﯾﮑﺎر از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ  40ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﮐﻣﺗر ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮫ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد.
ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎ ﺑرای ﮐﺎر زﻧﺎن و ھرآنﭼﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن رﺑط ﭘﯾدا
ﻣﯽﮐﻧد ،ﻗدر و اھﻣﯾﺗﯽ ﻗﺎﯾل ﻧﯾﺳت .ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯽ در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و
در ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﻣﺷﮭود اﺳت و در ﻣﮑﺎﺗب ﺳﻠطﮫﺟو ﻣﻧظور از
ﻋداﻟت ،ﻋداﻟت ﻣﯾﺎن ﻣردان ﺑﻌﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺧﺎﻧواده اﺳت و ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل ﻋداﻟت در ﺣوزه ی ﺧﺻوﺻﯽ )ﻧﮭﺎد ﺧﺎﻧواده( ﻧﻣﯽروﻧد.
ﭼرا آزادی ﺧواھﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣوزهھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ،ﻣذھﺑﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ،
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗبھﺎی ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﻣﯾن ﮐﺎر
را در ﺣوزه ی ﺧﺎﻧواده اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ دھﻧد؟ ﺑدون ﺷﮏ ﺑﺧﺷﯽ از ﭘﺎﺳﺦ
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣردان ﺑﮫ زﯾر ﺳؤال ﺑردن ﺗﻘﺳﯾم ﺟﻧﺳﯽ ﮐﺎر ،ﮐﮫ ﺧود از
آن ﺑﮭره ﻣﯽﺑرﻧد ،ﻋﻼﻗﮫای ﻧداﺷﺗﮫ و ﻧدارﻧد.
آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از آزادی اﻧﺳﺎن در ﻣﺷﺎرﮐت زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دم
ﻣﯽزﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺗوﺟﮫ ﻧﮑردهاﻧد ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑر اﺳﺎس
اﺻول ﺑراﺑری و رﺿﺎﯾت ﺑﻧﺎ ﻧﺷده و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺗرﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﯾر اﺷﮑﺎل زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷود.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،رﻓﻊ ﺗﺑﻌﯾض در ﺧﺎﻧواده ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎ
ﺑر اﯾن اﻋﺗﻘﺎدﻧد ﮐﮫ ﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎﯾد از ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض در
ﻋرﺻﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻓراﺗر رﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫی ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮫ در
ﻋرﺻﮫھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﭘردازد .ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ﺑراﺑری در ھﻣﮫی ﻋرﺻﮫھﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑﺎزﻧﮕری و ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻣﺟدد
ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ دارد.
ﺑﻘول "ﮐﺎرول ﺑﯾﺗﻣن" :ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً راﺟﻊ ﺑﮫ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﯾﺎن اﻣر
ﻋﻣوﻣﯽ و اﻣر ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت.
ﭼرا ﺑﺎﯾد ﺣﺎﺻل ازدواج ﺑرای ﻣردان و زﻧﺎن ﺗﺎ اﯾن اﻧدازه
ﻣﺗﻔﺎوت و ﻧﺎﺑراﺑر ﺑﺎﺷد؟ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺧﺎﻧواده ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻊ اﺧﺗﯾﺎر
ﮐردن ﺷﻐل و ﺣرﻓﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر ازدواج ﻋواﻗب ﻣﺣدود ﮐﻧﻧدهی
اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾری ﺑرای ﮐﺎر و ﺣرﻓﮫ دارد ،ﻣرد و زن ﺑﺎﯾد ﺑطور
ﯾﮑﺳﺎن آن ﻣﺣدودﯾت ھﺎ را ﻣﺗﺣﻣل ﺷوﻧد.
ﺑرای ﺑرون رﻓت از اﯾن ﺷراﯾط دو راھﮑﺎر ﭘﯾش روی اﺳت:
اﻟف :ﭘرداﺧت دﺳﺗﻣزد.
ب :اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐردن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ.
اﻟف :ﭘرداﺧت دﺳﺗﻣزد
اﯾن راھﮑﺎر ﺷﺎﯾد در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ھواداران ﺑﺳﯾﺎری دارد .
ﻣﺑﻧﺎی اﺳﺗدﻻل اﯾن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳتھﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﮫﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﮐﺎری ﻣزدوری اﺳت ﮐﮫ ﻣزد ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠق
ﻧﻣﯽﮔﯾرد و ﺧواﺳﺗﺎر ﭘرداﺧت دﺳﺗﻣزد از ﺟﺎﻧب ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ اﯾن
ﺑﯾﮕﺎری ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺑﺳﯾﺞ زﻧﺎن و ﺗﺷﮑل آﻧﺎن
در ﺣول ﻣﺣور دﺳﺗﻣزد ﺑرای ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷود و ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﮭت
ارﺗﻘﺎی آﮔﺎھﯽ و اﺗﺣﺎد زﻧﺎن ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﭘرداﺧت دﺳﺗﻣزد ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث ﻟﻐو ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺧواھد ﺷد ،ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
اﺑﻘﺎ آن ﻧﯾز ﺧواھد ﺷد .زﯾرا ﺑرﻏم اﯾﻧﮑﮫ زﻧﺎن در اﯾن ﺷراﯾط ﺑﺎﺑت
ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣزد ﻣﯽﮔﯾرﻧد اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن در ﭼﺎرﭼوب ﺧﺎﻧﮫ اﺳﯾرﻧد و
ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑرای زﻧﺎن اﺑدی و ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﻣﯽﺷود و ﻓرﺻتھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑرای ﭘرورش اﺳﺗﻌدادھﺎ و ﺗﺣﻘق آرزوھﺎی ﻓردیﺷﺎن
از دﺳت ﻣﯽدھﻧد .در ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ و در ﮐﻧش ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣردان و
ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ درﮐﯽ
درﺳت ﺗر از ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﺎن در ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺣﺎل و آﯾﻧده ﺑرﺳﻧد .در
ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ و در ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣداوم ﻓرھﻧﮕﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﺧوﯾش را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .ﭘرداﺧت
دﺳﺗﻣزد ﺻرﻓﺎ ً ﮐﻣﮑﯽ اﺳت ﺑﮫ ﮐﺳب اﺳﺗﻘﻼل ﻧﺳﺑﯽ اﻗﺗﺻﺎدی زﻧﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻓﻘط ﺧﺎﻧﮫداری ﻣﯽﮐﻧﻧد و در ﮐل ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﻧﯾﮫی اﻗﺗﺻﺎدی
آﻧﺎن را ﻗویﺗر ﮐﻧد.

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﺷﺷم
ب :اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐردن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ
اﯾن راه ﺣل اﺳﺗراﺗژﯾﮏ از ﺳوی ﺟرﯾﺎﻧﺎت رادﯾﮑﺎل ﺟﻧﺑش زﻧﺎن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده و ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯽﺷود و ﺷدﯾداً ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻗدرتھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ،ﺣﮑوﻣتھﺎ ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣذھﺑﯽ ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣردﺳﺎﻻر و ﻗدرت
ﻣدار روﺑرو ﺑوده اﺳت .ﮔرﭼﮫ زﻧﺎن ھم ﺑطور ﻧﺳﺑﯽ ھﻧوز ﻧظر
ﻣﺳﺎﻋدی ﺑﮫ اﯾن آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﭘﯾدا ﻧﮑردهاﻧد.
طرﻓداران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐردن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺄﮐﯾد دارﻧد ﺑﺎ ﭘﯾداﯾش و
ﮔﺳﺗرش آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ و رﺧﺗﺷوی ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﮭد ﮐودک ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ،
زﻧﺎن واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﭼﮭﺎر دﯾواری ﺧﺎﻧﮫ از دﺳت داده و
ﻓرﺻتھﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﺷرﮐت ﻣؤﺛر در ﻋرﺻﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و
اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی ﺑدﺳت ﺧواھﻧد آورد .ﻧﻣوﻧﮫھﺎﯾﯽ از اﯾن
ﻣراﮐز در ﺑرﺧﯽ ﮐﺷورھﺎ ﺗﺄﺳﯾس ﺷده اﺳت.
"ﻣری اﺳﺗﯾوﻧس ھوﻟﻧد" ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎزدﯾد از
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫی اﺷﺗراﮐﯽ ﻓورﯾﮫای در ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﮫ ﻓﮑر ﺗﺄﺳﯾس ﻣراﮐز
ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﺗرﺑﯾت ﮐودﮐﺎن اﻓﺗﺎد .او ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ ﻣﮭﻧدس
ﻣﻌﻣﺎر ﻧﻘﺷﮫھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣﻧطﻘﮫای ﻣﮭﺎﺟرﻧﺷﯾن ﺗﮭﯾﮫ ﮐرد ﮐﮫ در آن
اﺻول زﻧدﮔﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺻورت اﺷﺗراﮐﯽ
رﻋﺎﯾت ﺷده اﺳت.
ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎ ﺗﺄﮐﯾد زﯾﺎدی ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺣﻠﮫھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐردن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ دارﻧد.
ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﻘط ﺑدون دﺳﺗﻣزد ﻧﯾﺳت!

ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎرﮐس ﻣزد واﻗﻌﯽ ﺑرای ھر ﮔروه از ﮐﺎرﮔران در ھر
دورهی ﻣﺷﺧص ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺛﺎﺑت اﺳت و ﺑﮫ زﻋم او اﯾن ﻣﻘدار ،ﺣداﻗل
ﻻزم ﻣﻌﯾﺷت در ھر ﻣرﺣﻠﮫی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ارزش
ﮐﺎﻻی ﻧﯾروی ﮐﺎر ،ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ ﻣﻘدار زﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﺟردی ﮐﮫ
درﻣﺟﻣوﻋﮫی ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺣداﻗل ﻻزم ﺑرای ﻣﻌﯾﺷت در ھر
ﻣرﺣﻠﮫ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد .ﻣﺎرﮐس ﻣﺻرف ﮐﺎرﮔران ﺑرای ﺑﺎزﺗوﻟﯾد
ﻧﯾروی ﮐﺎر را ﻓﻘط ﺷﺎﻣل ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣزد ﺧرﯾداری
ﻣﯽﺷوﻧد .و آن را ﺷﺎﻣل ﻣﺻرف ارزشھﺎی ﻣﺻرف ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﺧﺎﻧواده -زن -ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﺷود ﻧﻣﯽداﻧد .ﻓﻣﯾﻧﯾﺳتھﺎی ﻣﻌﺎﺻر ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻧﻘش آن در ﺣﻔظ و ﺗﺟدﯾد ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻی ﻧﯾروی ﮐﺎر،
دﺳﺗﻣزد ﮐﺎرﮔر را ﻧﮫ ﺑﮭﺎی ﺣداﻗل ﻣﻌﯾﺷت ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻣﺗر از آن ﻣﯽداﻧﻧد
و آن را ﺑرای ﺗﺟدﯾد ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻی ﻧﯾروی ﮐﺎر ،ﺑﮫ طور روزﻣره از
ﯾﮏ ﻧﺳل ﺑﮫ ﻧﺳل دﯾﮕر ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻣﯽداﻧﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﻓﻣﻧﯾﺳتھﺎی
ﻣﻌﺎﺻر ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ زن ﺑدون ﻣزد ﻣﯽﻣﺎﻧد.
ﻣزﯾد ﺑر اﯾن زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺿور در ﮐﺎر ﺗوﻟﯾدی )ﻋرﺻﮫ ﻋﻣوﻣﯽ(
ﺑﯾش از آن ﮐﮫ آزاد ﺷوﻧد -آن طور ﮐﮫ اﻧﮕﻠس ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐرد-
ﺧود را ﺑﺎ وظﯾﻔﮫﯾﯽ دوﮔﺎﻧﮫ ﻣواﺟﮫ دﯾدهاﻧد :ﮐﺎر در ﻋرﺻﮫی
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای دﺳﺗﻣزد اوﻟﯾﮫ و اداﻣﮫ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑدون ﻣزد در
ﻋرﺻﮫی ﺧﺻوﺻﯽ .ﻋدهای از رادﯾﮑﺎل ﺳوﺳﯾﺎل ﻓﻣﻧﯾﺳتھﺎ ﺑﺎ ﻧﻘد
ﺑر اﯾدﺋوﻟوژی ﺗﻘﺳﯾم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﮐﺎر و ﭘذﯾرش وﻋدهھﺎی ﻟﯾﺑراﻟﯽ ﻣﺑﻧﯽ
ﺑر ﺣﻘوق ﺑراﺑر ﺑرای زﻧﺎن ،ﺗﻘﺎﺿﺎی دﺳﺗﻣزد ﺑرای ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و
ﺗﺿﻣﯾن درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑرای زﻧﺎن ﻣﯽﮐﻧﻧد و اﯾﻧﮑﮫ اﯾن اﻣر ﭼﮫ
ﺗﺄﺛﯾری ﺑر اﻗﺗﺻﺎد ﻣﯽﮔذارد ھﻧوز از ﺟﺎﻧب آﻧﺎن ﺗﺑﯾﯾن ﻧﺷده
اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ اوﻻً ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻗﺎدر اﺳت
وﻋدهھﺎی ﻟﯾﺑراﻟﯽ ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺑراﺑری ﺣﻘوﻗﯽ ﺑرای زﻧﺎن را ﺟﺎﻣﮫ
ﻋﻣل ﺑﭘوﺷﺎﻧد؟ و آﯾﺎ ﺣﺎﺿر اﺳت ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﺎﺑت ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ دﺳﺗﻣزد
ﺑدھد؟
ﻋدهای ﻋﻧوان ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑورژوازی ﺑﺎ طرح ﭼﻧﯾن ﺧواﺳﺗﯽ از
ﺟﺎﻧب ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﺟﺑور ﻣﯽﺷود
اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ ﺑرای زﻧﺎن ﻓراھم ﮐﻧد و ﮔﺎمھﺎﯾﯽ درﺟﮭت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﮐردن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑردارد .اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ھﻣﭼون ﻣﮭدﮐودکھﺎ،
رﺧﺗﺷویﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ،آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﻏﯾره .اﻣﺎ اﯾن
اﺳﺗدﻻل ﺑر دو ﻓرض ﻧﺎدرﺳت ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت :اوﻻ ﻓرض اﯾنﮐﮫ
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن آﻧﻘدر ﻗدرت دارد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد دوﻟت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را
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ﻣﺟﺑور ﮐﻧد ،اﮔر ﺟﻧﺑش زﻧﺎن آﻧﻘدر
ﻗدرت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد دوﻟت
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﻣﺟﺑور ﮐﻧد ،ﭼرا
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﺎی ﺷﻌﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐردن
ﮐﺎر ﺷﻌﺎر ﺗﻘﻠﯾلﮔراﯾﺎﻧﮫی دﺳﺗﻣزد ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑدھد و ﻓرض دوم اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺑورژوازی ﻣﯽﺧواھد و ﯾﺎ
ﻣﯽﺗواﻧد ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ را اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺑورژوازی ھﻣواره
ﺗرﺟﯾﺣش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗن
دادن ﺑﮫ ﻋﻧﺎﺻر ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺳﯾﺳﺗم و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری در
ﺗﺿﺎد اﺳت ،ﻣﺛل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐردن ﮐﺎر
ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺣﻠﯾل ﺑردن ﻧﮭﺎد ﺧﺎﻧواده -
ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﺳت -در ﺻورت
اﺟﺑﺎر ﺑﮫ راهﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺗن ﺑدھد ﮐﮫ در
ﺳﯾﺳﺗم ﻣورد ﺗواﻓﻘش ﺧواﻧﺎﯾﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .و ﭘرداﺧت دﺳﺗﻣزد ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑدون ﻣزد( در واﻗﻊ ھﻣﺎن
رواﺑط ﮐﺎر ﻣزدوری ﺣﺎﮐم در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﺷﻌﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷدن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓراﺗر از ﻧظﺎم ﮐﺎر ﻣزدوری
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﯽرود .آﯾﺎ طرح ﺷﻌﺎر ﭘرداﺧت دﺳﺗﻣزد ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺄﯾﯾدی دوﺑﺎره ﺑر ﺳﯾﺳﺗم ﮐﺎر ﻣزدوری ﻧﯾﺳت؟
»ﺑﺳﯾﺎری از ﻧظرﯾﮫﭘردازان ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ﻧظرﺷﺎن ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ
»ﻓرﻣﺎنﺑرداری ﺟﻧﺳﯽ« ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﺟﻧﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ ﺷﮑل اﻓراطﯽ در ﺟداﯾﯽ ﺑﯾن واﺣد ﺧﺎﻧﮕﯽ و
واﺣد ﺻﻧﻌﺗﯽ در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣوﻣﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﺧود راﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﺎ ظﮭور ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺟرﯾﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎر ﺑﮫ دو واﺣد
ﻣﺟزا ﻣﻧﺷﻌب ﺷد :واﺣد ﺧﺎﻧﮕﯽ و واﺣد ﺻﻧﻌﺗﯽ .و اﯾن اﻧﺷﻌﺎب در
ﭘروﺳﮫی ﮐﺎر ،در ﻧﯾروی ﮐﺎر ﻧﯾز اﻧﺷﻌﺎﺑﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ در
راﺳﺗﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺑود :زﻧﺎن در واﺣدھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣردان در
ﺻﻧﻌت«) (1آﯾﺎ ﺑﺎ دﺳﺗﻣزد دادن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺟﻧﺳﯽ ﮐﺎر
ﺟﺎوداﻧﮫ ﻧﺧواھد ﺷد؟ آﯾﺎ ﻓرﻣﺎنﺑرداری زن ﺧﺎﻧﮫ دار ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن
دﺳﺗﻣزد ﻣﻠﻐﯽ ﺧواھد ﺷد؟ آﯾﺎ ﺟﺎوداﻧﮫ ﮐردن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ زﻧﺎن را از
دﺧﺎﻟت در ﺳﯾﺎﺳتﮔذاری و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﮐﻼن اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ،
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ ﺣذف ﻧﺧواھد ﮐرد؟
ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﻘط ﮐﺎر ﺑدون ﻣزد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ راه ﺣﻠش ﭘرداﺧت دﺳﺗﻣزد
ﺑﺎﺷد .ﺑدون ﻣزد ﺑودن آن ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از ﻣؤﻟﻔﮫھﺎی اﯾن ﭘدﯾده ﭘﯾﭼﯾده و
ﭼﻧد وﺟﮭﯽ اﺳت.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ در ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ارزش اﻓزوده )ارزش ﻣﺑﺎدﻟﮫ( ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽآﯾد ،وﯾژﮔﯽھﺎی زﯾر ﺷﺎﯾد ﻓﻘط ﺑرﺧﯽ از ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽھﺎی آن
ﺑﺎﺷد:
 -1ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﺑﺎﻋث ﺗﻘﺳﯾم ﺟﻧﺳﯽ ﮐﺎر و ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری
زن در ﺧﺎﻧﮫ و اﯾﺿﺎ در اﺟﺗﻣﺎع ﻣﯽﺷود.
 -2ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده و زﻧﺎن از دﺧﺎﻟت در
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾریھﺎی ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣذف ﻣﯽﺷوﻧد.
 -3از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﮐﺎر ﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب آﮔﺎھﺎﻧﮫ زﻧﺎن ﺑﻠﮑﮫ
ﺗﺣﻣﯾل ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و ﺳﯾﺳﺗم اﻗﺗﺻﺎدی -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ،ﺑﺎﻋث از ﺧود
ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در زﻧﺎن ﻣﯽﺷود .ﮐﻠﯾت آن ﮐﺎری از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و
ﻏﯾرﺧﻼق اﺳت ﮔرﭼﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻓﻣﻧﯾﺳتھﺎ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﻟﺣظﺎت
ﺧﻼﻗﯽ ﻧﯾز در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟود دارد.
 -5ﺗﺳری اﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﺣدود ﮐردن
ﻣﺷﺎﻏل ،ﺗﺣﺻﯾل و دﺳﺗﻣزد ﻧﺎﺑراﺑر زﻧﺎن در ﮐﺎرھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﮫ
ﺑﮭﺎﻧﮫی ﻋدم ﻣﮭﺎرت زن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾروی ﮐﺎر دﺳت دوم ﻣﯽﺷود .
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ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﮐﺎر در ﻗﻠﻣرو ﺗوﻟﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎز ﺗوﻟﯾد
ﻣﯽﺷود.
 -6ﺗﻌﻣﯾم ﯾﺎﻓﺗن ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت واﺣد ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ
ﺣوزهای ﻣﻧزوی و ﻋﻘباﻓﺗﺎده ﺗﺑدﯾل ﺷده و ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ در آن
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از دﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﮐﮫ ﺣﺗﯽ از ﻧظر ﺧود ﮐﺎرﮔران ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻧﯾز ﺑﯽارزش اﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷود.
 -7ﮐﺎرﺧﺻوﺻﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗوان ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧﺎن را اﺗﻣﯾزه
ﻣﯽﮐﻧد و در ﻣﺑﺎرزات و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﺎن را ﺣذف ﻣﯽﮐﻧد،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻋث رواج و ﺗﺣﮑﯾم اﯾدﺋوﻟوژیھﺎی واﭘسﮔرا در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺟﺎی زﻧﺎن را در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽداﻧد.
 -8از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺑﻼواﺳطﮫ ﻋﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ در ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺑﺎدﻟﮫای ﺣﺿور ﺑﻼﻓﺻل ﻧدارد ،ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫی
ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده و از ﻋرﺻﮫی ﺗوﻟﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )ﺗوﻟﯾد
ﻣﺑﺎدﻟﮫای( ﺟدا و ﻣﻧﻔﮏ ﻣﯽﺷود؛ و از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻧﻘﺷﯽ اﺳﺎﺳﯽ در
ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻧﯾروی ﮐﺎر دارد و اﯾن ﻣﮭم را ﺑدون دﺳﺗﻣزد اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد،
ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾدﺋوﻟوژیھﺎی واﭘس ﮔرا و ﺑورژوازی ﮐﮫ از اﯾن ﮐﺎر
ﺑﯽﻣزد ﻣﻧﺗﻔﻊ ﻣﯽﺷوﻧد ﺳﻌﯽ در ﺗﻘدس ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﻋرﺻﮫ
ﺧﺻوﺻﯽ دارﻧد و رﯾﺎﺳت آن را ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣردان ﺧﺎﻧواده واﮔذاﺷﺗﮫ
و زﻧﺎن را در ﭼﺎرﭼوب آن اﺳﯾر ﻧظﺎرت و ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری
ﻣردﺳﺎﻻران و ﻣردان ﮐردهاﻧد.
 -9ﺧﺎﻧﮫ و ﺧﺎﻧواده در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺧود ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﯾدﺋوﻟوژیھﺎی
واﭘس ﮔرا و ﺑورژوازی اﺳت ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﻘﺷﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗروﯾﺞ و
ﺟﺎوداﻧﮫ ﮐردن اﯾدﺋوﻟوژی ﺣﺎﮐم دارد.
 -3و ﻣﮭم ﺗر از ھﻣﮫ و ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﺑواﺳطﮫ ﺧدﻣﺎت ﮐﺎر
ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﮐﺎر ﻣزدوری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺣﯾﺎﺗش اداﻣﮫ
دھد.
 -10و آﯾﺎ:
 .1ﭘرداﺧت دﺳﺗﻣزد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﻋث ﻧﺧواھد ﺷد ﮐﮫ زﻧﺎن
ﺑﺳﯾﺎری از اﺷﺗﻐﺎل در ﺗوﻟﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﻧﺎره ﺑﮕﯾرﻧد ،و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫی
دﺳﺗﻣزد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽاﯾﺷﺎن از ﮐﺎر در ﺗوﻟﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺣروم
ﺷوﻧد؟ ﺑوﯾژه ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺷﺧص ﻣﺎ اﯾن اﻣر ﺗوﺟﯾﮫ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ
ﺑﺳﯾﺎر ھم دارد؟ و ﺑﮭﺗر ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎی دﺳﺗﻣزد ﺑرای ﮐﺎر
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻌﺎر رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای زﻧﺎن ﺑدھﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد
ﺣﺿور ﻓﻌﺎلﺗری در ﺗوﻟﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
و ﻓرﺻﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﺗﺷﮑلﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺑﺎرزه درﺟﮭت رﻓﻊ رﯾﺷﮫھﺎی
ﺳﺗمدﯾدﮔﯽ ﺧود؟ آﯾﺎ اﯾن ﺷﻌﺎر ﻧﺎﻓﯽ ﺣق زﻧﺎن ﺑرای ﮐﺎر در ﺗوﻟﯾد
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾﺳت؟
 .2آﯾﺎ درﺧواﺳت دﺳﺗﻣزد ﺑرای ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ )و ﻓرض ﻣﺣﺎل اﺟﺎﺑت
آن از طرف دوﻟت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری( دﺳﺗﻣزد ﮐﺎرﮔران ﻣرد ﺗﻘﻠﯾل
ﻧﺧواھد ﯾﺎﻓت و ﯾﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫﯾﯽ ﺑرای ﺗﻘﻠﯾل دﺳﺗﻣزد آنھﺎ ﻧﯾﺳت؟
 .3در زﻣﺎنھﺎی ﺟﻧﮓ و ﺑﺣرانھﺎ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت )ﺑﻧﺎﺑر روال
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری( زﻧﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﯾﺎﯾﻧد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﺎر
ﺧﺎﻧﮕﯽ را اﻧﺟﺎم ﺧواھد داد؟ آﯾﺎ ﻗرار اﺳت زﻧﺎن در دو ﺷﯾﻔت ﮐﺎر
ﮐﻧﻧد؟ ﮔرﭼﮫ ﺑﺎﺑت آن ﻣزد ﺑﮕﯾرﻧد .و آﯾﺎ ﺣﺿور زﻧﺎن ﭘس از ﯾﮏ
دوره طوﻻﻧﯽ ﭘرداﺧﺗن ﺻرف ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣوﻗﻌﯾت آﻧﺎن را در
ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻘﺳﯾم ﺟﻧﺳﯽ ﮐﺎر ﺑدﺗر ﻧﺧواھد ﮐرد؟
 .4آﯾﺎ درﺧواﺳت ﺑرای دﺳﺗﻣزد ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ از دوﻟت ﮐﮫ در ازای
»ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻧﯾروی ﮐﺎر« ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﯽﺷود ﺑﮫ ھﻣﮫی زﻧﺎن ﺗﻌﻠق
ﻣﯽﮔﯾرد؟ آﯾﺎ اﯾن دﺳﺗﻣزد ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑورژوا ھم ﺗﻌﻠق ﻣﯽﮔﯾرد؟ درﺳت
اﺳت ﮐﮫ اﯾن زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر ﺧﺎﻧﮕﯽ دارﻧد اﻣﺎ ھﻣواره ﺣداﻗل ﻣدﯾرﯾت
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ آن ھﺎﺳت .و ﯾﺎ ﻓﻘط ﺑﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ازدواج ﮐردهاﻧد و
ﺷوھرﺷﺎن »ﮐﺎرﮔر« اﺳت ﺗﻌﻠق ﻣﯽﮔﯾرد؟ و ﯾﺎ ﺑﮫ زﻧﯽ ﮐﮫ ﺷوھر
ﻧدارد اﻣﺎ ﺑﭼﮫای دارد ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد )ﯾﺎ ﻗرار اﺳت ﮐﺎر ﺑﮑﻧد(؟ آﯾﺎ
زﻧﺎن ﺑدون ﺷوھر و ﺑدون ﻓرزﻧد ھم ﻗرار اﺳت ﺑرای ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣزد ﺑﮕﯾرﻧد؟ اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﻗرار اﺳت ﺑﺎﺑت ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻧﯾروی ﮐﺎر
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ﺧودﺷﺎن دﺳﺗﻣزد ﺑﮕﯾرﻧد ﺣﺗﻣﺎ ً دﺳﺗﻣزدﺷﺎن ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﺗﺎی ﻣردﺷﺎن
ﺧواھد ﺑود .آﯾﺎ ﮐﺳﯽ او را اﺳﺗﺧدام ﺧواھد ﮐرد؟ و آﯾﺎ ﻣردان ﺗﻧﮭﺎ
ھم ﮐﮫ ﺧود ﻧﯾروی ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﺎﺑت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣزد ﺧواھﻧد ﮔرﻓت؟
 .5ﻣراﻗﺑت و ﻧﮕﮭداری از اطﻔﺎل و ﯾﺎ ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل را ھم ﻣﯽﺷود ﮐﺎر
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد و ﺑﮫ آن ﻣزد داد؟ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻗرار اﺳت
دﺳﺗﻣزد ﭘرداﺧت ﮐﻧد؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺷود اﯾنھﺎ را ھم ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣزدی ادﻏﺎم
ﮐرد؟ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدت ﻧﮫ ﻣﺎه  24ﺳﺎﻋﺗﮫ اﺳت و ﺑﻌد از آن ﻧﯾز ﺗﺎ
ﺳﺎلھﺎی ﺳﺎل ﮐﻣﺗر از  24ﺳﺎﻋت ﻧﯾﺳت؟ و از طرف دﯾﮕر ﺷﺎﻣل
ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻧﺎن ﻣﯽﺷود از زن ﺑورژوا ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ زن ﮐﺎرﮔر.
 .6آﯾﺎ ﻗرار اﺳت ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺣدودی ﺑرای ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺧﺗﺻﺎص
داده ﺷود ﯾﺎ زﻧﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﻧﺎﻣﺣدود و ﻧﺎﻣﺷﺧص ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﮑﻧﻧد؟ آﯾﺎ زن ﺧﺎﻧﮫدار اﻣﮑﺎن اﯾن را ﺧواھد ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑرای
اﺳﺗراﺣت ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟز ﻣﺣل ﮐﺎرش )ﺧﺎﻧﮫ( ﺑرود و آﯾﺎ ﺗﻔﮑﯾﮏ دﻗﯾﻘﯽ
ﺑﯾن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و اﺳﺗراﺣت او ﺧواھد ﺑود؟
 .7ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺧﺎﻧواده ﻧﻘش ﺗروﯾﺞ اﯾدﺋوﻟوژی طﺑﻘﮫی ﺣﺎﮐم
)ﺑﺧواﻧﯾد دوﻟت( را دارد و اﯾن دوﻟت ﻗرار اﺳت ﮐﺎرﻓرﻣﺎی زﻧﺎن
ﻧﯾز ﺑﺎﺷد ،اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﺗﺣﮑﯾم ﺑﯾﺷﺗر اﯾدﺋوﻟوژی طﺑﻘﮫی ﺣﺎﮐم در
ﺧﺎﻧﮫ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺧواھد ﺷد؟
 .8آﯾﺎ دوﻟت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﺎ ﭘرداﺧت دﺳﺗﻣزدی اﻧدک ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮐﺳر آن از دﺳﺗﻣزد ﻣردان ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﯾن ﺷﻌﺎر را ﺧﻧﺛﯽ
ﮐﻧد؟
ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺷﻌﺎر ﯾﺎ ھر ﺷﻌﺎر دﯾﮕری ﻣﯽﺗواﻧد ﻗدرت
ﺑﺳﯾﺞ ﮐﻧﻧدﮔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و زﻧﺎﻧﯽ را ﺣول اﯾن ﯾﺎ آن ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ﻣﺻﺎف ﺑﺎ دوﻟت ﻣردﺳﺎﻻر ﺑﮑﺷﺎﻧد ،اﻣﺎ ﺑدون ﻣزد ﺑودن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺗﻧﮭﺎ دﻟﯾل ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑودن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯾﺳت .ﺷﺎﯾد ﺣﺗﯽ طرح اﯾن
ﺷﻌﺎر و ﭘﯽﮔﯾری آن ﺑﺎﻋث اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن ﺑﺷود اﻣﺎ اﯾن
اﺻﻼﺣﺎت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ را زﯾر ﺳؤال ﻧﺧواھد ﺑرد ﺑﻠﮑﮫ آن را
ﭘﺎﯾدارﺗر ﺧواھد ﮐرد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن طرح و ﺗﺑﻠﯾﻎ اﯾن ﺷﻌﺎر در ﺑﯾن
زﻧﺎن ﺑﺎﻋث داﻣن زدن ﺑﮫ دﯾدﮔﺎهھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ در ﺑﯾن ھﻣﺎن زﻧﺎﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺷﻌﺎر در ﺑﯾﻧﺷﺎن طرح ﺧواھد ﺷد و ﻣﺎﻧﻊ ﺑرﺧورد ھﻣﮫ
ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ زﻧﺎن ﺧواھد ﺷد.
ﺑﮭﺗر ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﺟﺎی ﺷﻌﺎر ﺗﻘﻠﯾل ﮔراﯾﺎﻧﮫ دﺳﺗﻣزد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ،
ﺷﻌﺎری در ﺟﮭت رﻓﺎه ﺣﺎل زﻧﺎن در ﮐﺎﺳﺗن ﻓﺷﺎر ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑدھﯾم
ﮐﮫ ﺣدﻗل ﺣﺿور ﺑراﺑر زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر را ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧد؟■
vvvvvvvvvvvvvvvvv

ﻣﺣﻣد ﻣﻠﻛﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﺎرﺑﮫ ﻣﺗﮭم ﺷده اﺳت
ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف در ﮔﻔتوﮔو ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﯾﻠﻧﺎ در ﺧﺻوص
ﭘروﻧده ﻣﺣﻣد ﻣﻠﻛﻲ ﻛﮫ رﯾﺎﺳت داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران در دوﻟت ﻣوﻗت را
ﺑر ﻋﮭده داﺷت ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻧﻛﮫ ﻣوﻛﻠش در ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﻗرار
ﻛﻔﺎﻟت ﯾك ﻣﯾﻠﯾﺎرد رﯾﺎﻟﻲ آزاد ﺷده اﺳت ﮔﻔﺗت :طﺑق ﻛﯾﻔرﺧواﺳت
ﺻﺎدره ﻣوﻛﻠم ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﯾﻛﻲ از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎي ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﻲ
و ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﻣﺎده  186ﻗﺎﻧون ﻣﺟﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﮫ ﻣﺣﺎرﺑﮫ ﻣﺗﮭم
ﺷده اﺳت.
وی اﺗﮭﺎم دﯾﮕر ﻣﻠﻛﻲ را ﺗوھﯾن ﺑﮫ اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﻲ ،ﻣﻘﺎم ﻣﻌظم
رھﺑری و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﻋﻧوان ﻛرد و اداﻣﮫ داد :وﻗت رﺳﯾدﮔﯽ
ﺑﮫ ﭘروﻧده ﻣوﻛﻠم  24ﻓروردﯾن ﻣﺎه ﺳﺎل آﯾﻧده اﻋﻼم ﺷده ﻛﮫ ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺧﺎﻣت وﺿﻊ ﺟﺳﻣﺎﻧﻲ ﻣوﻛﻠم اﻣﯾدوارم در روز اﻋﻼم
ﺷده ﺟﮭت رﺳﯾدﮔﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﺿور در دادﮔﺎه ﺷود.

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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ﺻﻔﺣﮫ 11

ﻧﻘد ﻓﯾﻠم :ﻧﻛﺗﮫ ھﺎﯾﯽ از

”ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﭘر ﺣرف و ﺳرﺳﺧت“
ﺑﺎرﺑد ﮐﯾوان
ﻋﻧوان اﺻﻠﯽIron Jawed Angels :

ﻛﺎرﮔردان :ﻛﺎﺗﯾﺎ ﻓون ﮔﺎرﻧﯾﮫ
ﺑﺎزﯾﮕران :ھﯾﻼری ﺳواﻧك ،ﻓراﻧﺳس
اوﻛﺎﻧر ،ﺟوﻟﯾﺎ اورﻣوﻧد ،آﻧﺟﻠﯾﻛﺎ ھوﺳﺗن
ﺑر اﺳﺎس داﺳﺗﺎﻧﯽ از :ﺟﻧﯾﻔر ﻓرﯾدز
ﻣﺣﺻول 2004 :آﻣرﯾﻛﺎ
وﻗﺗﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ ﯾﻛﯽ از دوﺳﺗﺎﻧم ﮔﻔﺗم ﻣﯽ
ﺧواھم درﺑﺎره اﯾن ﻓﯾﻠم ﭼﯾزی ﺑﻧوﯾﺳم،
ﮔﻔت ”ﻣواظب ﺑﺎش! ﻣوﺿوع ظرﯾﻔﯽ
اﺳت .از ﯾك طرف ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ در
ﻣﺑﺎرزات ﺑر ﺣق زﻧﺎن در ﻣﯾﺎن اﺳت و از طرف دﯾﮕر اﺳﺗدﻻل ھﺎ
و روش ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻧﻘطﮫ اﺗﻛﺎء رﻓرﻣﯾﺳم در ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﺳت “.ﻓﻛر
ﻛردم ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﺣث در ﻣورد ”ﻓرﺷﺗﮕﺎن “...را ﺑﺎ ﺗوﺿﯾﺢ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن در اﺑﺗدای ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم و ﻣﺑﺎرزه ای ﻛﮫ داﺳﺗﺎن
ﻓﯾﻠم ﺑر اﺳﺎس آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،ﺷروع ﻛﻧم.

”ﺣق رأی طﻠﺑﺎن“ ﯾﺎ :Suffragists
ﻛﺳب ﺣق رأی ﺑرای زﻧﺎن در آﻣرﯾﻛﺎ ،ﻣوﺿوع ﻣﺑﺎرزه ای ﺑود
ﻛﮫ در ﻓﯾﻠم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .زﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ درﮔﯾر اﯾن ﻣﺑﺎرزه دﺷوار ﺷدﻧد را
”ﺣق رأی طﻠﺑﺎن“ ﻧﺎﻣﯾدﻧد .آﻧﺎن زﻧﺎﻧﯽ از طﺑﻘﺎت ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﻣﯾﺎﻧﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑودﻧد؛ ﺑﮭـره ﻣﻧد از رﻓﺎه و ﺳواد؛ آﺷﻧﺎ ﺑﮫ ﺣﻘوق و ﻗﺎﻧون؛
دﺳت اﻧدر ﻛﺎر ﺗﺷﻛﯾﻼت و ﻧﺷر اﻓﻛﺎر .اﮔر ﭼﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻧﺑش
”ﺣق رای طﻠﺑﯽ“ در آﻣرﯾﻛﺎ را زﻧﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت )ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺟﻧﺑش
ﺟﮭﺎﻧﯽ طﺑﻘﮫ ﻛﺎرﮔر( ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯽ دادﻧد ،اﻣﺎ زﻧﺎن ﻛﺎرﮔر و ﺑﮫ طور
ﻛﻠﯽ زﻧﺎن ﻗﺷرھﺎی زﺣﻣﺗﻛش و ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻛﻣﺎﻛﺎن از اﯾن ﺟﻧﺑش
ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺗﻧد .ﯾﻛﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﻣﮭم اﯾن ﺟﻧﺑش ،ﻣﺣدود ﺷدن
ﺻﻔوﻓش ﺑﮫ زﻧﺎن ﺳﻔﯾدﭘوﺳت ﺑود” .ﺣق رأی طﻠﺑﺎن“ ﺗﻣﺎﯾل ﭼﻧداﻧﯽ
ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺳﺎﺋل و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺗوده ھﺎی ﻣﺣروم زﻧﺎن
ﺳﯾﺎھﭘوﺳت ،ﻣﺗﺣد ﺷدن ﺑﺎ آﻧﺎن و ﻣﺗﺷﻛل ﻛردﻧﺷﺎن ﻧداﺷﺗﻧد.
ﯾﻛﯽ از روش ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ”ﺣق رأی طﻠﺑﺎن“ ،ﺗﻣﺎس ﺑﺎ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻛﻧﮕره و دﯾﮕر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ھﯾﺄت ﺣﺎﻛﻣﮫ آﻣرﯾﻛﺎ )ﺣﺗﯽ رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور( ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاری ﺑر آﻧﺎن و ﺗﻐﯾﯾر در ﻗواﻧﯾن ﻣدﻧﯽ و
ﻛﺳب ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی ﺑﮫ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن ﺑود .در واﻗﻊ ھﻣﺎن روﺷﯽ ﻛﮫ
ﺑﮫ ”ﻻﺑﯽ ﮔری“ ﻣﺷﮭور اﺳت .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﻓﻌﺎﻻن آن ﺟﻧﺑش ﺑﮫ
ﺷﻛل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﺳت ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ زدﻧد ،در ﻣورد اھداف
و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧود اوراق ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﻛردﻧد ،ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫ
ھﺎ ﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد و ﺧﺑررﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻛردﻧد ،و ﻣﯾﺗﯾﻧﮓ و ﺗﺣﺻن
ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﻛردﻧد.
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن آﻣرﯾﻛﺎ ﻛﮫ ﻧطﻔﮫ اش از ﺳﺎل  1890ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯾس
”اﻧﺟﻣن ﻣﻠﯽ ﺣق رأی ﺑرای زﻧﺎن“ ﺑﺳﺗﮫ ﺷد ،از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺻﺣﻧﮫ
ﺑروز و روﯾﺎروﯾﯽ ﮔراﯾش ھﺎی رادﯾﻛﺎل و ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﻛﺎر ﺑود .زﻧﺎن
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت و زﻧﺎن ﻣﮭﺎﺟر اﯾرﻟﻧدی ﻛﮫ از ﻛودﻛﯽ ﺷﺎھد ﻣﺑﺎرزات
ﺣﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺣﺗﯽ ﻧﺑردھﺎی ﻗﮭرآﻣﯾز ﻣﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻠطﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن
ﺑودﻧد ،ﻗﺎطﻌﯾت و ﭘﯾﮕﯾری ﺑﯾﺷﺗری در ﺟﻧﺑش ”ﺣق رأی طﻠﺑﯽ“ از
ﺧود ﺑروز ﻣﯽ دادﻧد .در ﻣﻘﺎﺑل ،زﻧﺎﻧﯽ از طﺑﻘﮫ ﺑورژوا و ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ
ﻣﺣﺎﻓل ﺣﻛوﻣﺗﯽ ھم ﺑودﻧد ﻛﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻛردﻧد ﺟﻧﺑش را ﻣﮭﺎر ﻛﻧﻧد و

ﺑﮫ اﺻطﻼح آن را از ”ﺗﻧد روی“ و ﻛﺎرھﺎی ”ﻏﯾر ﻣﻌﻘول“ ﺑﺎز
دارﻧد.
ﺟﻧﺑش ”ﺣق رأی طﻠﺑﯽ“ از ﺣدود ﺳﺎل  1912ﺑر ﻓﺷﺎرھﺎی
ﺧود ﺑر ﺣﻛوﻣت ﻣﯽ اﻓزود و ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗروﯾﺞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ در ﻣﯾﺎن
زﻧﺎن را ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ داد .ھﯾﺄت ﺣﺎﻛﻣﮫ و رﺋﯾس ﺟﻣﮭور وﻗت ﺑﮫ ﻧﺎم
”وودرو وﯾﻠﺳن“ از ﺣزب دﻣﻛرات ،در ﻣﻘﺎﺑل ﺧواﺳت ﻣرﻛزی اﯾن
ﺟﻧﺑش ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽ ﻛرد.

ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
در ھﻣﯾن زﻣﺎن ،ﯾك واﻗﻌﮫ ﺑزرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ رخ داد ﻛﮫ ﺑر
ﻣوﻗﻌﯾت ﺟﻧﺑش ”ﺣق رای طﻠﺑﯽ“ ﺗﺄﺛﯾر ﺟدی ﮔذاﺷت .اﯾن واﻗﻌﮫ،
ﺷروع ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول در اروﭘﺎ و ﺳﭘس ورود آﻣرﯾﻛﺎ در ﺟﻧﮓ
ﻗدرت ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑرای ﺗﺟدﯾد ﺗﻘﺳﯾم دﻧﯾﺎ ﺑود .ورود آﻣرﯾﻛﺎ
ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ،اﯾن ﻓرﺻت را در اﺧﺗﯾﺎر ھﯾﺄت ﺣﺎﻛﻣﮫ ﻗرار داد ﻛﮫ ﺑﮫ
ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ در ﺷراﯾط وﯾژه ،ﺟﻧﺑش ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوﺟود در اﯾن ﻛﺷور را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار دھد .ﺟﻧﺎح
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﻧﺑش ﻛﺎرﮔری و درون اﺣزاب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آن دوران
ﻛﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺳﯾﺎﺳت ﺷرﻛت در ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑودﻧد و از
ﻛﺎرﮔران ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﮔوﺷت دم ﺗوپ ﺑورژوازی ”ﺧودی“ در
اﯾن ﺟﻧﮓ ﻧﺷوﻧد ،ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ”ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ ﻣﯾﮭن“ ﺗﺣت ﭘﯾﮕرد و ﺳرﻛوب
ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .ﺟﻧﺑش ”ﺣق رأی طﻠﺑﯽ“ ھم ﺑر ﺳر دو راھﯽ ﻗرار
ﮔرﻓت .ﭘﺎﻓﺷﺎری ﺑر ﺣﻘوق زﻧﺎن در ﺷراﯾطﯽ ﻛﮫ ”ﻣﻠت درﮔﯾر ﺟﻧﮓ
اﺳت“ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺗﺿﻌﯾف ﭘﺷت ﺟﺑﮭﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﻓﻘط ھﯾﺄت
ﺣﺎﻛﻣﮫ ﻛﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺑش ﺧﺷﻣﮕﯾن و
ﺑدﺑﯾن ﻛﻧد .از طرف دﯾﮕر ،ﻣﺳﻛوت ﮔذاﺷﺗن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺑر ﺣق و
ﻛوﺗﺎه آﻣدن در ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺷﺎرھﺎی ھﯾﺄت ﺣﺎﻛﻣﮫ ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻋﻘب رﻓﺗن
ﺟﻧﺑش زﻧﺎن و ﺿرﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و روﺣﯽ ﻣﮭﻠك ﺑر ﻓﻌﺎﻻن آن ﺑود.
دﯾﮕر ﻣﻌﻠوم ﻧﺑود ﻛﮫ ﭼﮫ وﻗت ﺟﻧﺑش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻛﻣر راﺳت ﻛﻧد و
زﻧﺎﻧﯽ را ﻛﮫ ﺑﮫ آن اﻣﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺑﯾﺎورد .ﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ و
ﺗﺳﻠﯾم رھﺑران ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﯾروھﺎی ﺟﻧﺑش
را ﭘراﻛﻧده و ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﯾن ﻛﻧد.
در آن دوره ،ﺟﻧﺑش زﻧﺎن آﻣرﯾﻛﺎ ﻓﻌﺎﻻن و رھﺑران ﺟواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد
”آﻟﯾس ﭘﺎرﻛر“ و ”ﻟوﺳﯽ ﺑرﻧز“ داﺷت .آﻟﯾس ﭘﺎرﻛر ھﻣﺎن ﻛﺳﯽ اﺳت
ﻛﮫ در ﺳﺎل ” 1938ﺣزب ﺟﮭﺎﻧﯽ زﻧﺎن“ را در ﺷﮭر ژﻧو )ﺳوﺋﯾس(
ﺗﺷﻛﯾل داد ﻛﮫ ﻛﺎرش ﺣﻣﺎﯾت از ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎ ،زﻧﺎن ﯾﮭودی و ﺳﺎﯾر
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن رژﯾم آﻟﻣﺎن ﻧﺎزی ﺑود .ھﻣﯾن رھﺑران ﺟوان ﺑودﻧد ﻛﮫ ﺑر
ﻣطرح ﻛردن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی زﻧﺎن ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻛردﻧد و ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﺑﺧش ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﻛﺎر ﺟﻧﺑش ﻣوﻓق ﺷدﻧد اﻛﺛرﯾت ﻧﯾروھﺎ را ﺑﺎ ﺧود
ھﻣراه ﻛﻧﻧد.
زﻧدان زﻧﺎن و ”ﺷب وﺣﺷت“
ﻋﻛس اﻟﻌﻣل ھﯾﺄت ﺣﺎﻛﻣﮫ و دﺳﺗﮕﺎه ﭘﻠﯾﺳﯽ اش ﺑﮫ اﯾن ﻛﺎر ،
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑود .از راه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻛوﺷﯾدﻧد ﺑرای ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻧﺑش
زﻧﺎن ﭘﺎﭘوش درﺳت ﻛﻧﻧد .ﺑﮫ ﺗﺣﺻن ھﺎی آﻧﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﺑردﻧد و
ﺑﺎزداﺷت ﺷﺎن ﻛردﻧد .و ﺳراﻧﺟﺎم آﻟﯾس ﭘﺎرﻛر و ﻟوﺳﯽ ﺑرﻧز و در
ﻣﺟﻣوع  33ﻧﻔر از زﻧﺎن ﻣﺑﺎرز را ﺑﮫ اﺗﮭﺎﻣﯽ واھﯽ ﺑرای  60روز
رواﻧﮫ زﻧدان ”اوﻛوﻛﺎن“ در اﯾﺎﻟت وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﻛردﻧد .ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻻن
زﻧدان ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد ﻛﮫ اﯾن زﻧﺎن ﺑﺎﯾد ادب ﺷوﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر
اﻋﺗراض ،ھر ﺣرﻛت ﻛﮫ ﺣﺎﻛﯽ از ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ زﻧﺎن ﺑود ،و ﻣﮭﻣﺗر
از ھﻣﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذای آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺷﻛﻧﺟﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺗﻧد .ﺷﻛﻧﺟﮫ ھﺎ
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آﻧﻘدر ﺷدﯾد ﺑود ﻛﮫ ﺑﻌﺿﯽ از زﻧداﻧﯾﺎن را ﺗﺎ آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣرگ ﭘﯾش ﺑرد.
طﺑق اﺳﻧﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﻣرگ ﯾﻛﯽ از زﻧﺎن در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﻣﯾن ﺷﻛﻧﺟﮫ ھﺎ
ﺑود.
ﺷب  15ﻧواﻣﺑر  1917ﻛﮫ ”ﺷب وﺣﺷت“ ﻟﻘب ﮔرﻓت ،ﺗﻌداد
زﯾﺎدی از زﻧﺎن را ھﻣزﻣﺎن ﺷﻛﻧﺟﮫ ﻛرده ﺑودﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ دﻗت
ﻛﻧﯾد! درﺳت در ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ ،در آن ﺳوی دﻧﯾﺎ ،اﻧﻘﻼب ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
در روﺳﯾﮫ در ﺣﺎل وﻗوع ﺑود .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻛﮫ ﯾﻛﯽ از ﻧﺧﺳت ﮔﺎم ھﺎﯾش،
رﻓﻊ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﺑﻌﯾﺿﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ دادن ﺣق رأی
ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑود .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻛﮫ ﺑرای زﻧﺎن ،ﻣﯾدان ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻓراﺗر از
وظﺎﯾﻔﯽ ﻗﺎﺋل ﺑود ﻛﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣردﺳﺎﻻر از آﻧﺎن اﻧﺗظﺎر داﺷت و ﺑﮫ
ﻗول ﻟﻧﯾن ﻧﻘﺷﯽ ”ﻣﺣدود ﻛﻧﻧده و ﺧرﻓت ﻛﻧﻧده“ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﻛرد .اﻟﺑﺗﮫ
ﻣﯽ داﻧﯾم ﻛﮫ در اداﻣﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﻛﺷور ﺷوراھﺎ ﻧﺗواﻧﺳت
ﺑﮫ آرﻣﺎن ھﺎی اﻧﻘﻼب در زﻣﯾﻧﮫ رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﮫ ﻋﻣل ﺑﭘوﺷﺎﻧد و
ﺣﺗﯽ از ﺑرﺧﯽ ﭘﯾﺷروی ھﺎ و دﺳﺗﺎوردھﺎی اوﻟﯾﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
ﻋﻘﺑﮕرد ﻛرد.
ﺑﮫ ﻧواﻣﺑر  1917ﺑﺎز ﮔردﯾم .ﺧﺑر ﺷﻛﻧﺟﮫ ھﺎ و وﺿﻌﯾت وﺧﯾم
زﻧداﻧﯾﺎن ”اوﻛوﻛﺎن“ ﺑﮫ ﺑﯾرون درز ﻛرد و ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ راه ﯾﺎﻓت.
ﺑرای ﺣﻛوﻣﺗﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ”دﻓﺎع از دﻣﻛراﺳﯽ“ ﻣردﻣش را ﺑﮫ ﺷرﻛت
در ﺟﻧﮓ ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧد ،وﺿﻌﯾت زﻧﺎن زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ رﻓت ﻛﮫ ﺑﮫ ﯾك
رﺳواﯾﯽ ﺑزرگ ﺗﺑدﯾل ﺷود .رﺋﯾس ﺟﻣﮭور و دﯾﮕر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻛﺷور
ﺟﻠﺳﮫ اﺿطراری ﺗﺷﻛﯾل دادﻧد و ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد ﺑﺎ ﮔردن ﻧﮭﺎدن ﺑﮫ
ﺧواﺳت ﻣرﻛزی ﺟﻧﺑش زﻧﺎن ﯾﻌﻧﯽ طرح ﻻﯾﺣﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷدن رأی
زﻧﺎن در ﻣﺟﻠس ،ﻗدﻣﯽ ﻋﻘب ﺑﮕذارﻧد و ﻣوج را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود
ﺑرﮔرداﻧﻧد .ﻻﯾﺣﮫ ﺑﺎ اﺧﺗﻼف ﻛﻣﯽ ﻣﯾﺎن آراء ﻣواﻓق و ﻣﺧﺎﻟف ﺑﮫ
ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد.

ﭘﯾروزی ”ﺣق رأی طﻠﺑﺎن“ و ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺣق رأی ھﻣﮕﺎﻧﯽ
”ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﭘر ﺣرف و ﺳرﺳﺧت“ ﭘﯾروز ﺷدﻧد ،اﯾن ﻋﻧواﻧﯽ ﺑود
ﻛﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت آﻣرﯾﻛﺎ ﺑراﯾﺷﺎن ﺑرﮔزﯾده ﺑودﻧد .در آن زﻣﺎن ،اﯾن
ﭘﯾﺷروی ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای ﺟﻧﺑش زﻧﺎن آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻣد .زن
آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺳﻔﯾدﭘوﺳت ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﯾك ”ﺷﮭروﻧد ﺑﺎ ﺣﻘوق
ﻛﺎﻣل“ ﺗﺑدﯾل ﺷد .ﺷﺎﯾد ﮔرﻓﺗن ﺣق رأی از ﺟﺎﻧب زﻧﺎن ،اﻣروز از
ﻧظر ﺑﺳﯾﺎری ﭼﻧدان ﻣﮭم ﺟﻠوه ﻧﻛﻧد .ﺷﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﺑﺣث ﻛﻧﻧد
ﻛﮫ اﯾن ﻓﻘط ﯾك ﺗﻐﯾﯾر در ﻗﺎﻧون ،ﯾك ﺗﻐﯾﯾر ﺻوری ،ﺑود ﻛﮫ وﺿﻌﯾت
زﻧﺎن را دﮔرﮔون ﻧﻛرد و ﺑر ﻛل ﺟﺎﻣﻌﮫ ھم ﺗﺄﺛﯾر ﻣﮭﻣﯽ ﺑر ﺟﺎی
ﻧﮕذاﺷت .ﺷﺎﯾد ﺑﻌﺿﯽ ھم ﺑﺎﺷﻧد ﻛﮫ ﺑﺎ اﻧﮕﺷت ﮔذاﺷﺗن روی اﯾن
واﻗﻌﯾت ﻛﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﺎ در ﻧظﺎم ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ ﻧﺷﺳﺗن
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ﺳﺗﻣﮕراﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﺗﻣﮕران ﻗﺑﻠﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ،ﺑﮕوﯾﻧد ﻛﮫ ﺣق رأی
ﺑﮫ زﻧﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻛﺎری ﻛﮫ ﻛرد اﺿﺎﻓﮫ ﻛردن ﺷﻣﺎره رأی دھﻧدﮔﺎن در
اﯾن ﺑﺎزی ﻓرﯾﺑﻛﺎراﻧﮫ ﻣﻛرر ﺑود .ﻧﻛﺗﮫ اﺻﻠﯽ در ﮔرﻓﺗن ﺣق رأی در
آن دوران اﯾن ﺑود ﻛﮫ ﺑﮫ ﺳﻧت ھﺎ و ﺗﻔﻛراﺗﯽ ﻛﮫ اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت را
طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﺷروع ﻓرض ﻣﯽ ﻛرد ﺿرﺑﮫ زد .در آن دوران ،زﻧﺎن
در ﻏرب ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از ﺣﻘوق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑﺳﯾﺎری
ﺣﻘوق اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺣروم ﺑودﻧد .اﯾن ﺿرﺑﮫ ای ﻣؤﺛر و ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺑود
ﭼرا ﻛﮫ ﺟﻧﺑﺷﯽ از ﺧود زﻧﺎن ﺑر ﺳر اﯾن ﺧواﺳت ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎد و ﺑر
آن ﭘﺎﻓﺷﺎری ﺷد .در ﭘﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻗدرت ﺣﺎﻛﻣﮫ و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
طرز ﺗﻔﻛر ﻛﮭﻧﮫ ای ﻛﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣرداﻧﮫ )ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ در ﻣﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎری
از زﻧﺎن( ﺣﺎﻛم ﺑود ،ﺟﻧﺑش ﺑﮫ ﭘﯾروزی رﺳﯾد.
ﻣوﻓﻘﯾت در ﭼﻧﯾن ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ اﮔر ﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻛﺳب رھﺎﯾﯽ
ﻧﯾﺳت اﻣﺎ در ﻣﺳﯾر طوﻻﻧﯽ رﻓﻊ ﺳﺗم و ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،ﻧﻘش و
ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌﯾﻧﯽ دارد .ﺷﺑﯾﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ را ﻣﯽ ﺗوان در ﻣورد
ﻣﺣروﻣﯾت ﻣردان ﻓﺎﻗد ﻣﺎﻟﻛﯾت )ﻛﺎرﮔران ﻣزدی و دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽ
زﻣﯾن( در ﺑﺳﯾﺎری از ﺟواﻣﻊ ﻏرﺑﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل ھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗرن
ﻧوزدھم ھم دﯾد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﻣوردی اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﺟﻣﮭوری
ﻛـرس را ھم دارﯾم ﻛﮫ اوﻟﯾن ﻛﺷوری ﺑود ﻛﮫ در دوره ﻛوﺗﺎه ﻋﻣر
ُ
 14ﺳﺎﻟﮫ اش در ﻓﺎﺻﻠﮫ  1755ﺗﺎ ” 1769ﻧظﺎم رأی ھﻣﮕﺎﻧﯽ“
ﻣﺣدودی را ﺑرﻗرار ﻛرد .ﺑﻌد از آن ﺑﮫ ﻛﻣون ﭘﺎرﯾس ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﺣﻛوﻣت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻛﺎرﮔری ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ رﺳﯾم ﻛﮫ ﻓﻘط ﺳﮫ ﻣﺎه و ﻧﯾم
ﺑرﻗرار ﺑود .ﻛﻣون ﭘﺎرﯾس ﺣق رأی ھﻣﮕﺎﻧﯽ را در ﻣورد ھﻣﮫ
ﻣردان )ﺑﺎ ﺧط ﺑطﻼن ﻛﺷﯾدن ﺑر اﻣﺗﯾﺎز ﻣﺎﻟﻛﯾت و ﺛروت( ﺑﮫ اﺟراء
ﮔذاﺷت .ﻧﯾوزﻟﻧد در ﺳﺎل  1893ﺑﮫ ﻧظﺎم رأی ھﻣﮕﺎﻧﯽ دﺳت ﯾﺎﻓت
ﻛﮫ ﺷﺎﻣل زﻧﺎن ھم ﻣﯽ ﺷد .ﻓﻧﻼﻧد ھم اوﻟﯾن ﻛﺷور اروﭘﺎﯾﯽ ﺑود ﻛﮫ
در ﺳﺎل  1906ﺣق رأی را ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷﮭروﻧداﻧش اﻋطﺎ ﻛرد .
ﺟﺎﻟب اﺳت ﺑداﻧﯾد ﻛﮫ زﻧﺎن در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺗﺎزه در ﺳﺎل  1928ﺑود
ﻛﮫ ﺑﮫ ﺣق رأی ﯾﻛﺳﺎن ﺑﺎ ﻣردان دﺳت ﯾﺎﻓﺗﻧد! زﻧﺎن ﺳوﺋﯾﺳﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل
 1972از اﯾن ﺣق ﻣﺣروم ﺑودﻧد!!
در دھﮫ ھﺎی ﺑﻌد ،زﻧﺎن در ﺑﺳﯾﺎری ﻛﺷورھﺎ از ﺣق رأی و
ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕری ﺑرﺧوردار ﺷدﻧد .ﭘﯾﺷروی ﺟﻧﺑش
ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﻋث ﺷد ﻛﮫ اﻓق دﯾد ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﮔﺳﺗرده ﺗر ﺷود .
ﺑﮫ ﯾك ﻣﻌﻧﯽ ،ﺗﻛﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻧﺎ و ﭼﺎرﭼوب ﭘﯾروزی را دﮔرﮔون
ﻛرد .در اﯾن ﺷراﯾط ،اﮔر آرزوھﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ
ﭼﺎرﭼوب ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﻛﯽ ﻣﺣدود ﺷود ﻛﮫ
ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﺎﻛم ﺿرﺑﮫ ﻧزﻧد و ﺑر ﻋﻛس ،ﺗوھم و ﺗوﻗﻊ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﺎن را رواج دھد ،ﻧﻣﯽ ﺗوان از ﭘﯾروزی و دﺳﺗﺎورد
ﺣرف زد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،رﻓرم ھﺎی ﺻوری و ﺑﯽ رﯾﺷﮫ ای ﻛﮫ از ﺑﺎﻻ
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد و اداﻣﮫ و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟﻧﺑش اﺻﯾل زﻧﺎن ﻧﯾﺳت را ھم
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان ”ﭘﯾروزی ﺟﻧﺑش“ در ﺑوق ﻛرد و ﺳﺗود.
ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،روﯾﻛرد درﺳت ﺑﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ﻧظﯾر ﺣق رأی در ﻧظﺎم
ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ )ﻛﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺳﺎﻧدن ھوﯾت ﺧود ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺟزﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت( را ﻣﯽ ﺗوان
در ﺟﻣﻠﮫ زﯾر ﻓﺷرده ﻛرد .اﯾن ﺟﻣﻠﮫ را ﻛﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
آﻣرﯾﻛﺎ ھﻧﮕﺎم ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﺗوده ھﺎی ﻣﺣروم ﮔوﺷزد ﻣ ﯽ
ﻛﻧﻧد” :زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﺑﺎرزه ای ﺑر ﺣق و ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ ﻛردﯾد ﻛﮫ ﺣق
رأی را ﺑﮫ دﺳت آورﯾد ،اﻣﯾدوارﯾم ﺣﺎﻻ ھم آﻧﻘدر ھﺷﯾﺎر و آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد
ﻛﮫ از اﯾن ﺣق اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻛﻧﯾد!“

رواﯾت ﻓﯾﻠم از ﺟﻧﺑش ﺣق رأی طﻠﺑﯽ
ﻓﯾﻠم ”ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﭘر ﺣرف و ﺳرﺳﺧت“ ،ﺳﺎل ھﺎی  1912ﺗﺎ
 1917را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﻣﯽ ﻛﺷد .دﺳت اﻧدر ﻛﺎران ﻓﯾﻠم ،اﻛﺛراً زن
ھﺳﺗﻧد” .ﻛﺎﺗﯾﺎ ﻓون ﮔﺎرﻧﯾﮫ“ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﺧود ﺑﮫ ﺷدت ﺗﺣت
ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻘﺎوﻣت ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ آﻟﯾس ﭘﺎرﻛر و ﻟوﺳﯽ ﺑرﻧز و ﯾﺎراﻧﺷﺎن در
روزھﺎی اﺳﺎرت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻣؤﺛرﺗرﯾن ﺻﺣﻧﮫ ھﺎ را از ھﻣﯾن
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ﺑﺧش از ﻣﺑﺎرزه ”ﺣق رأی طﻠﺑﺎن“ آﻓرﯾده اﺳت .او ﻛﺎری ﻛرده ﻛﮫ
ﺑﯾﻧﻧده اﻣروزی ﻓﯾﻠم ،ﻣﻌﻧﺎی ”ﺷب وﺣﺷت“ را ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﻛﮫ ﻣﻣﻛﻧﺳت
درك ﻛﻧد .ﻛﺎری ﻛرده ﻛﮫ ﺣس ﺧﺷم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﻣردﺳﺎﻻر و ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﻋواﻣﻔرﯾب و ﻗﺎﺿﯾﺎن و ﺟﻼدان ﺑﯾرﺣم ،و
ﺣس ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﻘﺎوم زﻧداﻧﯽ ،در ﺑﯾﻧﻧده ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺷود.
ﺗﺻوﯾرﺑرداری ،رﻧﮓ آﻣﯾزی ،ﺻداﺳﺎزی و ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻓﯾﻠم،
آﻣﯾزه ﭘر ﻗدرﺗﯽ ﺑﮫ وﺟود آورده اﺳت .اﺳﺗﻔﺎده از ﺗراﻧﮫ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ
اﯾرﻟﻧدی ﻛﮫ از ﻧﺟوای زﻧﺎن در زﻧدان آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻓرﯾﺎدی
ﭘر ﺷور ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ،ﺑﺳﯾﺎر ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ و ﺗﺄﺛﯾرﮔذار اﺳت .ﺑﺎزﯾﮕران
ــ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﺗرﻓﻧد ﻛﺎرﮔردان ــ ﻟﺣن و رﻓﺗﺎری دارﻧد ﻛﮫ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ھﺎی
ﻣﺑﺎرز اﻣروزی را ﺗداﻋﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .دﺧﺗران ﺟوان و ﺑﮫ طور ﻛﻠ ﯽ
ھﻣﮫ ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ در ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ زن درﮔﯾرﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺟﻧﺑﮫ و
ﺟﻠوه ای از ﺧود و ھﻣرزﻣﺎﻧﺷﺎن را در ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ﻓﯾﻠم
ﭘﯾدا ﻛﻧﻧد.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﻛﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣوﺿوع ﻓﯾﻠم ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن
ﺳﺎﺧت آن ) 2004ـ  ،(2003ﺑﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻣرﯾﻛﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ ﺟرج ﺑوش و اﻗداﻣﺎت
ھﯾﺄت ﺣﺎﻛﻣﮫ آن ﻛﺷور ﺑرای دﺳت اﻧدازی ﺑﮫ ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ و آزادی
ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ”ﺷراﯾط اﺿطراری“ ﻧﺑوده اﺳت .ﺑﮫ وﯾژه آن
ﻛﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ،در دوران اﺧﯾر ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﻘوق زﻧﺎن ﻧظﯾر ﺣق ﺳﻘط
ﺟﻧﯾن ﻧﯾز ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ دوﻟﺗﻣردان آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ و ﻣﺣﺎﻓل ﭘر ﻗدرت
ﻣذھﺑﯽ و ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﻛﺎر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﯾﻛﯽ دﯾﮕر از ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی
ﻣﮭم ﻓﯾﻠم ﻛﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب از آب درآﻣده ،اﺑﺗﻛﺎر ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ آﻟﯾس ﭘﺎرﻛر
ﺑرای اﻓﺷﺎی ”دﻣﻛراﺳﯽ“ ﭘوچ و ﻋواﻣﻔرﯾﺑﺎﻧﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور آﻣرﯾﻛﺎ
اﺳت .او ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﻧﻘل ﻗول ھﺎی ”وودرو وﯾﻠﺳن“ را روی
ورﻗﮫ ھﺎﯾﯽ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت .آن ھﺎ را ﺑﮫ ﺻدای ﺑﻠﻧد در ﭘﯾﺎده رو ﻣﻘﺎﺑل
ﻛﺎخ ﺳﻔﯾد ﻣﯽ ﺧواﻧد و ورﻗﮫ ھﺎ را ﯾك ﺑﮫ ﯾك ﺑﮫ درون آﺗﺷﯽ ﻛﮫ در
آﻧﺟﺎ اﻓروﺧﺗﮫ ﻣﯽ رﯾزد و ﺧﺎﻛﺳﺗر ﻣﯽ ﻛﻧد .در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺑﮕوﯾم ﻛﮫ از
ﺑﺎزی ﺧوب ھﻧرﭘﯾﺷﮫ ﻧﻘش وﯾﻠﺳن ﻧﺑﺎﯾد ﻏﺎﻓل ﺷد ﻛﮫ ﺑﯾﻧﻧده را ﺑﮫ
راﺳﺗﯽ از ﺷﺧﺻﯾت ﻣزور ﯾك رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﺗﻧﻔر ﻣﯽ ﻛﻧد!
ﺳﺎزﻧدﮔﺎن ”ﻓرﺷﺗﮕﺎن “...ﺧﯾﺎل ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد ﻓﯾﻠم را ﺑﺎ دﯾدﮔﺎھﯽ
ﻧﻘﺎداﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺟﻧﺑش ”ﺣق رأی طﻠﺑﯽ“ ،ﺑﺳﺎزﻧد
و ﻧﻘﺎط ﺿﻌف و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی آن را ھم در ﺑراﺑر دﯾد ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر
ﻗرار دھﻧد .ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﻛﮫ ﺗﺎ ﺣدی آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﯾن ﻧﻘﺎط
ﺿﻌف را ھم ﭘوﺷﺎﻧده اﻧد .ﻣﺛﻼً در ﺻﻔوف ﺗوده زﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﻣﺧﺎطب
ﺟﻧﺑش ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ وﯾژه در ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ،از زﻧﺎن ﺳﯾﺎھﭘوﺳت
اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺗﻧد ﺧواﻧﺎﯾﯽ ﻧدارد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑل
درك اﺳت ﻛﮫ اﮔر ﻛﺎرﮔردان اﯾن ﻛﺎر را ﻧﻣﯽ ﻛرد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
ﺗوﺟﮫ و ھﻣدﻟﯽ زﻧﺎن ﭘﯾﺷرو و ﻣﺑﺎرز اﻣروزی و ﻣﺷﺧﺻﺎ ً زﻧﺎن
ﻣﺑﺎرز ﺳﯾﺎھﭘوﺳت را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓﯾﻠﻣش ﺟﻠب ﻛﻧد .ﺟﻧﺑﮫ دﯾﮕر از ﭼﺷم
ﭘوﺷﯽ ﺳﺎزﻧدﮔﺎن ”ﻓرﺷﺗﮕﺎن“ ﺑر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺗﻧد ،ﻧﺷﺎن ﻧدادن ﺣﺿور
زﻧﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت آﻣرﯾﻛﺎ در آن ﺟﻧﺑش ﻣﺷﺧص اﺳت ﻛﮫ اﯾن را
دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﮔراﯾش ﺳﯾﺎﺳﯽ )ﯾﺎ ﻣﺻﻠﺣت اﻧدﯾﺷﯽ( ﻛﺎﺗﯾﺎ ﻓون
ﮔﺎرﻧﯾﮫ و ﺗﯾﻣش ﮔذاﺷت.
ﺣﯾﻔم آﻣد ﻛﮫ اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺑرم و ﺑﮫ ﯾك ﺟﻣﻠﮫ درﺧﺷﺎن
از دﯾﺎﻟوگ ھﺎی ﻓﯾﻠم اﺷﺎره ﻧﻛﻧم .دورﺑﯾن ﺻﺣﻧﮫ ﻣذاﻛره ﻣﻘﺎﻣﺎت
دوﻟﺗﯽ در ﻣورد ﻣﻘﺎوﻣت زﻧﺎن در زﻧدان و ﻣﻌﺿل اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا را
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﯾﻛﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﺣرﻛت زﻧﺎن را ﻧﺷﺎﻧﮫ دﯾواﻧﮕﯽ آﻧﺎن
ﻣﯽ داﻧد .اﻣﺎ ﭘزﺷﻛﯽ ﻛﮫ در ﺣﺎل اراﺋﮫ ﮔزارش از وﺿﻌﯾت زﻧداﻧﯾﺎن
اﺳت ﺑﺎ ﺧوﻧﺳردی ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻛﮫ” :ﻣﻌﻣوﻻ ﺷﺟﺎﻋت زﻧﺎن ﺑﺎ دﯾواﻧﮕﯽ
اﺷﺗﺑﺎه ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود!“■
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ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﺎدران ﻋزادار؛

آﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑودن ﺟرم اﺳت؟

ﻣﺎدران را آزاد ﮐﻧﯾد!
ﺑﯾش از  14روز اﺳت ﮐﮫ  7ﺗن از ﻣﺎدران در زﻧدان اوﯾن ﺑﺳر
ﻣﯽ ﺑرﻧد و طﯽ اﯾن ﻣدت از ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﻣﺣروم ﺑودﻧد و ﻓﻘط
ﯾﮏ ﯾﺎ دوﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﺗﻣﺎس ﮐوﺗﺎه ﺗﻠﻔﻧﯽ داﺷﺗﻧد.
دوﺳﺗﺎﻧﻣﺎن در ﺷﺑﺎﻧﮕﺎه  17و  19ﺑﮭﻣن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﮑم ﮐﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ  14ﺑﮭﻣن ﺑود ﺗوﺳط ﻣﺄﻣوران اطﻼﻋﺎت دﺳﺗﮕﯾر و راھﯽ ﺑﻧد
 209اوﯾن ﺷدﻧد و ﺗﺎﮐﻧون ھﯾﭻ ﺟرم ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑراﯾﺷﺎن ﺗﻔﮭﯾم ﻧﺷد.
راﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮕوﯾﻧد؟ آﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑودن ﺟرم اﺳت؟ در ﮐدام
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺎدر ﺑودن و ﭘرﺳﯾدن از ﺣﺎل و روز ﻓرزﻧدان
درﺑﻧد اﯾن ﻣرز و ﺑوم و درﺧواﺳت ﺑرای ﻣﻌرﻓﯽ ﻋﺎﻣﻼن و آﻣران
ﻗﺎﺗﻼن زﻧدﮔﯽ را ﺟرم داﻧﺳت؟
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﮑم ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﯾدن ﻣﺎدران را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﯾﮭوده
در ﺗﻼﺷﻧد ،ھﯾﭻ ﻣﺎدری ﻣرگ ﻓرزﻧد ﺧود را ﻓراﻣوش ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و
ﻧﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد .ﭼﮫ ﮐوﺗﮫ ﻓﮑرﻧد آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﺑﺎ ﺗوھﯾن،
ﺿرب و ﺷﺗم ،ﺗﮭدﯾد و زﻧداﻧﯽ ﮐردن و ﻗراردادﻧﻣﺎن در ﺑﻧدھﺎی
اﻧﻔرادی و ﻓﺷﺎر آوردن ھﺎی ﭘﯾﺎﭘﯽ ،ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﺎک ﺗرﯾن
ﻓرزﻧدان اﯾن ﻣرزوﺑوم ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣق ﻣﺳﻠم ﺑﺷری اﻧﺗﻘﺎد و اﻋﺗراض
در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،از ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ و ﭘل ھﺎ
ﭘرت ﻣﯽ ﺷوﻧد ،زﯾر ﺧودروھﺎی ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد،
در زﻧداﻧﮭﺎ ﻣورد ﺗﻌدی و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و زﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ
ھﺎی ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد!
رؤﺳﺎ و ﻣﺳﺋوﻻن ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ!
ﺷﻣﺎ را ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود؟ ﭼرا اﻣر ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﻗﺗل و ﻗﺎﺗﻼن آزادﻧد و
ھر روز ﺟﻧﺎزه ای دﯾﮕر ﺑر ﺟﻧﺎزه ھﺎ ﻣﯽ اﻓزاﯾﻧد و ﺷﺎﮐﯾﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺟواب ﭘرﺳﺷﮭﺎی ﺧود را ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد؟
ﺗﺎ ﮐﯽ ﺧﺷوﻧت طﻠﺑﺎن ﻓرﺻت ﺟوﻻن دھﯽ ﺧواھﻧد داﺷت؟ ﺟرم
ﻣﺎدران ﭼﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾدن ﺗﻣﺎم ﺑﯽ رﺣﻣﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ از
آن ﮐﺎﻓﯾﺳت ﺗﺎ ﻋرش آﺳﻣﺎن را ﺑﮫ ﻟرزه در آورد ،ھﯾﭼﮕﺎه از ﻣﺳﯾر
ﻗﺎﻧون ﺧﺎرج ﻧﺷده و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺳﺎﻋﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرﻧد ﺗﺎ از
ﻣﺳﯾر ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﻧوﻧﯽ و در ﻧﮭﺎﯾت ﺑردﺑﺎری و دراﯾت وﻟﯽ ﻣﺻﻣم و
ﭘرﺻﻼﺑت ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻗﺎﻧون ﺷﮑﻧﺎن و ﻗﺎﺗﻼن و ﺳﻠب
اﺧﺗﯾﺎر از ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧﺷوﻧت طﻠﺑﺎن ھﺳﺗﻧد؟
ﻣﺎ ﻣﺎدران ﺑﺎر دﯾﮕر اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھﯾﭼﮕﺎه ظﻠﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر
ﻓرزﻧدان اﯾن ﻣرز و ﺑوم روا ﮔﺷت .ﻓراﻣوش ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻧﺧواھﯾم
ﺑﺧﺷﯾد و ﭘﯾﮕﯾراﻧﮫ ﺧواﺳﺗﺎرﯾم ھﯾﭼﮑس و ھﯾﭻ ﻧﮭﺎدی در ﺣﺻﺎر
اﻣﻧﯽ ﺑﺟز ﻗﺎﻧون ﻗرار ﻧﮕﯾرد و ھﯾﭻ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼوب ﻗواﻧﯾن
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﺣﺳﺎس ﻧﺎاﻣﻧﯽ ﻧﮑﻧد.
ﻣﺎدران ﻋزادار
2/12/1388
اﻧﺗﺷﺎر :ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷر و دﻣﮑراﺳﯽ در اﯾران
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

 22ﺑﮭﻣن 1388
و ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ ﺑرای ﺑﺎزﺧواﻧﯽ
ﺑرﻧﺎک ﺟوان
آﻧطورﮐﮫ از  13آﺑﺎن 16 ،آذر و ﻋﺎﺷورا ﺑرآﻣد ،ﻣﻧﺗظر 22
ﺑﮭﻣﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺷورﺷﮕر ﺑودﯾم .آﻧطورﮐﮫ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣردم در
ﻣﺎھﮭﺎی اﺧﯾر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ،ﻣﻧﺗظر ﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑﻧﯽ ھﺎی ﺗﺎزه ﺑودﯾم.
آﻧطورﮐﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﺧﺎﻧواده ھﺎی زﻧداﻧﯾﺎن در ﺑراﺑر زﻧداﻧﮭﺎ ﭘﯾش ﻣﯽ
رﻓت ،ﻣﻧﺗظر ﻧﺑردی ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻗوی ﺗر در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑودﯾم .اﻣﺎ
ﺑدﻻﯾﻠﯽ ﭼﻧﯾن ﻧﺷد و ﻣﺑﺎرزه ﻣردم ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ در ﺗﮭران و ﭼﻧد
ﺷﮭر ﺑزرگ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده ﺷد .ﻧﺗواﻧﺳت ﺣﻣﻠﮫ دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﺳرﮐوﺑﮕر را ﺗدارک ﺑﺑﯾﻧد ،ﻧﺗواﻧﺳت ﻣطﺎﻟﺑﺎت  30ﺳﺎﻟﮫ ﺧود را
ﻣﺷﺧص ﺗر ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﺑرد ،ﻧﺗواﻧﺳت اﺗﺣﺎد ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ و ﺧودﺟوش
ﻣردم را ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ای ﺑﺎﻻﺗر ﺑرﺳﺎﻧد.
ﺷﺎﯾد ﺑﺟﺎ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ را در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع اﺷﺎره
ﮐﻧﯾم و ﺑﺎ درک ﺑﮭﺗر از اﯾن روﯾداد ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧود و ﺣرﮐت ﻗوی
ﺗر ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺑﺎرزه ﺑﻌدی ﺑروﯾم.
ﺑررﺳﯽ  22ﺑﮭﻣن را ﺑﺎﯾد از ﻧﮕﺎه ﺳران ﺟﻧﺎح ﮐودﺗﺎﭼﯽ و
ﺳران ﺟﻧﺎح ﻣﻐﻠوب و اﻟﺑﺗﮫ از ﻧﮕﺎه ﻣردم و ﺧود ﺑﺑﯾﻧﯾم .از ﻧظر
رژﯾم ﮐودﺗﺎ و ﺟﻧﺎح ﻣﻐﻠوب ،اﺳﺎس ﻧظﺎم در ﺧطر ﺑود .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
رھﺑری ،ﮐﮫ ﮐﻠﯾّت ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ زﯾر ﺳؤال رﻓﺗﮫ ﺑود .ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﻣردم ﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑﻧﯽ ﮐرده ﺑودﻧد ،ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺑﮫ ﺣﻘّﯽ را ھم
ﻣطرح ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻧظﺎم را ھدف ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﺑﻌد از
ﻋﺎﺷورا ﺑود ﮐﮫ از رھﺑر و رﺋﯾس دوﻟت ﮐودﺗﺎ و آﺧوﻧدھﺎی
درﺑﺎرﺷﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻣﯽ و ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ ﺑﮫ ﺣرف آﻣده و
دﺳﺗورات و طرح ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ از طرﯾق رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ،
ﺳﺧﻧراﻧﯽ اﯾن و آن ﺷﺧﺻﯾت اﺻﻼح طﻠب ،ھﻣﮫ و ھﻣﮫ در ﺟﮭت
ﺑﮫ ﻧظم در آوردن اﯾن ﺟﻧﺑش ﺑود .اﯾﻧﮑﮫ ھم ﻧظﺎم و ھم اﺳﻼم زﯾر
ﺳؤال رﻓﺗﮫ و در ﺧطر ﻗرار دارد .در ﺧﺎرج از ﻣرزھﺎی اﯾران ھم
اﺗﺎق ﻓﮑرھﺎﯾﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷد ﺗﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی رھﺑران ﺳﺑز رﻓﻊ و رﺟوع
ﺷود .ﺗﻘﺎﺑل و ﺗﻔﮑﯾﮏ اﻧدﯾﺷﮫ ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ و ﺣﮑوﻣت ﺳﮑوﻻر
ﺑدﺟوری َﮐﮏ ﺑﮫ ﺗﻧﺑﺎﻧﺷﺎن اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود.
ﺗﻣﺎم اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳرﯾﻊ ﺑﻌد ﻋﺎﺷورا در ﺣﺎﻟﯽ دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ
ﻣردم از ﭘﺎره ﮐردن ﻋﮑس ﻣﻘدﺳﺎت ﻧظﺎم ،ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ"" ،ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور" ﺑﮫ ﮔوﺷﻣﺎﻟﯽ ﻣﺄﻣوران
ﺳرﮐوب رﺳﯾده ﺑودﻧد .در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑﺣث دﻓﺎع ﻣﺷروع و ﻋﺎدﻻﻧﮫ
از ﺧود ﻣطرح ﺷده ﺑود .ﺷﻌﺎر "زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾد ﮔردد" ھﻣﮫ
ﮔﯾر ﺷده ﺑود .رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم ﻣردم داﺷت ﻓرﻣﺎن ﺣرﮐت ﺟﻧﺑش را
ﺑدﺳت ﻣﯽ ﮔرﻓت .اﯾن رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم و ﻋﻣﻠﮑرد آن در ﯾﮑﯽ از
ﻣﮭﻣﺗرﯾن روزھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﺷﯾﻌﯾﺎن و از اﺑزارھﺎی ﻣﮭم ﺣﮑوﻣت
اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای ﺗﺣﻣﯾق ﻣردم و اﻟﻘﺎی ﻓرھﻧﮓ ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﯽ ،ھﻣﮫ را ﺑﮫ
واﮐﻧش واداﺷت.
اﻣﺎ واﮐﻧش ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺷراﯾط ﭼﮫ ﺑود:
§ اول رژﯾم ﺳرﮐوﺑﮕر ﺣﺎﮐم :دوﻟت ﮐودﺗﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﺳﯾﺞ ﺳﯾﺎﺳﯽ-
ﻧظﺎﻣﯽ را در طول ﻣﺎھﮭﺎی اﺧﯾر در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ اﺟرا ﮐرد .از
ﻓﯾﻠﺗرﯾﻧﮓ ﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣوﺟود ،دﺳﺗﮕﯾری ﻓﻌﺎﻟﯾن و ﭼﮭره ھﺎی
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﻣﺑﺎرزﯾن ﭘﯾر و ﺟوان ،ﮔﺷت ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ در ھر
ﮐوی و ﺑرزن ،ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دادن راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ دوﻟﺗﯽ!
اﯾن ﻣورد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﺧون ﺗﺎزه ای ﺑرای رژﯾم و ﺑرای ﭘﯾﮑر زﺧم
ﺧورده آن ﺑود.
§ دوم رھﺑران ﺳﺑز :آﻧﮭﺎ دو ﮐﺎر ﻣﮭم را ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑردﻧد:

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل وﺷﺷم

 ﺑﻌد از وﻗﺎﯾﻊ ﻋﺎﺷورا و ﻣﺷﺧص ﺷدن ﻣوج ﺑزرﮔﯽ از ﻣﺧﺎﻟﻔﺎنﻧظﺎم در ﺗظﺎھرات ﻣردﻣﯽ ،رھﺑران ﺳﺑز ﺗﻼﺷﮭﺎی زﯾﺎدی ﮐردﻧد ﺗﺎ
ﺷﮑﺎف ﻣوﺟود ﺑﯾن ﺧود و ﺟﻧﺎح ﻏﺎﻟب را ﺑﯾش از ﺣد ﻻزم ﺗﻌﻣﯾق
ﻧﮑﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﻧﺎح ﻏﺎﻟب اﻋﻼم ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ در ﺣﻔظ ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ ھﻣراه آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد و در ﺑراﺑر ﺳﺎﺧﺗﺎر
ﺷﮑﻧﺎن ﻗرار دارﻧد .اﯾن ﻋﻣل آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث ورود ﻣوﺟﯽ از ﺷﮏ و
دودﻟﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺷد ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ھﻧوز و ﺑﮭر
دﻟﯾﻠﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻓراﻣﯾن و ﻧﻔوذ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﻣدﻧد.
 ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ "اﺳب ﺗروا" ﮐﮫ از ﺳوی ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺳﺑز در ﺧﺎرج ازﮐﺷور ﻧﺎﻣﮕذاری ﺷد ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ ﺑود ﺑرای اﻋﻼم ﺳﯾﺎﺳت وﻓﺎداری
رھﺑران ﺳﺑز ﺑﮫ ﻧظﺎم .از ﺣﺿور رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ در ﻣﯾدان آزادی و
ﮐروﺑﯽ در ﺻﺎدﻗﯾﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺗﺎ ﭘﯾﺎم ﻣوﺳوی ﺑﮫ ﻣردم ﺑرای ﺣﺿور
در ﻣﯾدان آزادی! ُﺧب ﻧﺗﯾﺟﮫ ھم داد .ﻣردم ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد در آﻧﺟﺎ
ﺷﻌﺎرھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑﻧﺎﻧﮫ ﺳر دھﻧد و ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی رژﯾﻣﯽ ﻗﺎطﯽ
ﺷدﻧد .ﻋده ای ﮐﮫ رادﯾﮑﺎل ﺗر ﺑودﻧد ﯾﺎ دﭼﺎر ﺳردرﮔﻣﯽ ﺷدﻧد ﯾﺎ
ﻣﺣل را ﺗرک ﮐردﻧد .وﻟﯽ ﺑﮭرﺣﺎل ﺟﻠوی ﻣﺑﺎرزه آﻧﮭﺎ در آﻧروز را
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﯽ در ﮐﻧﺎرت ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ
اﯾﺳﺗﺎده اﺳت ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓرد ﻋﺎدی ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟
آﻧﮭﺎﯾﯽ ھم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯾدان آزادی ﻧرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد در ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﺑﺎ
ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر روﺑرو ﺷدﻧد .ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﺳﯾﺎﺳت و
ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﻓرﯾﺑﮑﺎراﻧﮫ اﺳب ﺗروای ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم اﯾن ﺑﮫ ظﺎھر
ﺑﯽ روﺷﯽ ﭼﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ای را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺻﺣﺑﺗﮭﺎی ﺑﻌدی
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ،اﺻﻼً ھم اﺷﺗﺑﺎه ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﺑواﻗﻊ ﺗداوم
ﺳﯾﺎﺳت ﺑﮫ اﻧﻘﯾﺎد درآوردن ﺟﻧﺑش ﺑود .ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ھم
رھﺑران ﺳﺑز ﭘروژه ﺷﺎن را ﺧوب ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑردﻧد و ﺷراﯾط
ﺳرﺧوردﮔﯽ و ﺣﺗﯽ ﺧﺎﻣوﺷﯽ ﺟﻧﺑش را ﻣﮭﯾﺎ ﮐردﻧد و ھم رژﯾم
ﺧوب دم و دﺳﺗﮕﺎه ﺳرﮐوﺑﮕرش را ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﻣردم ﺑﮑﺎر ﮔرﻓت.
§ ﺳوم ﻣردم :ﻣردم ﺑﻌد از آﺑﺎن ،آذر و ﻋﺎﺷورا ﺑﺎور ﮐرده ﺑودﻧد
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ ﺧودﺷﺎن ﺑﮭم ﻧزدﯾﮏ ﺷده اﻧد .ﺗوھم ھﺎ از وﻋده
وﻋﯾدھﺎی رژﯾم و رھﺑران ﺳﺑز ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎھش ﭘﯾدا ﮐرده ﺑود .ﻣردم
ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی زﯾﺎدی را از ﺳرﮔذراﻧده ﺑودﻧد .ﻋﻠﯾرﻏم ﻓﺷﺎر ﮐﻣرﺷﮑن
اﻗﺗﺻﺎدی  8ﻣﺎه ﻣﺑﺎرزه را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﭘﯾش ﺑرده و طﺎﻗت آورده
ﺑودﻧد .زن و ﻣرد ،ﻧوﺟوان و داﻧﺷﺟو ،ﻣﻌﻠم ،ﮐﺎرﮔر و اﺳﺗﺎد
داﻧﺷﮕﺎه و  ...در اﯾن ﻣﺎھﮭﺎ دﺳﺗﮕﯾر ،ﺷﮑﻧﺟﮫ ،زﻧداﻧﯽ و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮫ
ﺑودﻧد .ﻣردم در ﻣﯾﺎن اھرم ﻓﺷﺎر ﺳرﮐوﺑﮕران و اھرم ﻓرﯾﺑﮑﺎران
ﺗوان و ظرﻓﯾت ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧود ﻧﺷﺎن داده ﺑودﻧد .وﻟﯽ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر
ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت و ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر اوﺿﺎع ﻧﯾﺎز ﺑود ﮐﮫ اﯾن ظرﻓﯾت ﺑﺎﻟﻔﻌل
ﺷود و ھر دو اھرم را ﻧﺎﮐﺎرآﻣد ﮐﻧد .ﭼرا ﮐﮫ ﻓﺷﺎر ھر دو اھرم،
ﺟﻧﺑش ﻣردﻣﯽ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺑﮫ ﺣق آﻧرا ﺑﮫ ﺟﮭت ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ھداﯾت ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﻧدان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ  30ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻧدارد .ﻣردم ﺑرای اداﻣﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎز ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮭﺎ ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد اﻣﺎ در ﺑراﺑر دﺷﻣﻧﺎﻧﯽ ﺑﯽ
رﺣم و ﻓرﯾﺑﮑﺎر ﻣﺎﻧده اﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﻧﻧد؟ ﭼﮫ روﺷﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﮔﯾرﻧد؟
ﭼﻘدر ﺑﺎﯾد دﺳﺗﮕﯾر و ﺷﮑﻧﺟﮫ و اﻋدام ﺷوﻧد؟ ھر ﺷﻌﺎری در ﮐﺟﺎی
اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎﯾد ﺳر داده ﺷود؟ ﺳؤال ﮐﻠﯾدی ﻣردم اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﺻﻼً
ﻣﺑﺎرزه ﻣﺎ ﺗﻼﻓﯽ اﺳت ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﯽ ﺧواھﯾم؟؟؟
§ ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ :ﺑدون ﭘﺎﺳﺦ ﺻرﯾﺢ و روﺷن ﺑﮫ ﺳؤال ﻓوق ﻧﻣﯽ
ﺗوان اﻧﺗظﺎری از ﺗﮑﺎﻣل ﺟﻧﺑش داﺷت .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘرﺳش ﻓوق
ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﮐﯾﻔﯾت درک از ﺗﻐﯾﯾر اﺳت .ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ
ﺧواھﺎﻧش ھﺳﺗﯾم .ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﮐﺛرﯾت ﻣردم در ﭼﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺗﺄﻣﯾن ﺧواھد ﺷد .ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر رھﺎﯾﯽ ﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
رھﺑران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺑز اھداف ﺷﺎن را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﻧد ،ﻣردم
را ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﻗرار دادﻧد ،ﺑطور ﻣﺷﺧص ﺟﻧﺑش ﺧودﺟوش ﻣردﻣﯽ را
در  22ﺑﮭﻣن اﻣﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﯾراھﮫ ﺑردﻧد ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن آﮔﺎه ﺑﺎﯾد ﺧﻼف
ﺟرﯾﺎن ﺣرﮐت ﮐﻧﻧد .ﺣﻘﺎﯾق ﻣﮭم ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزه را ﺑرﺟﺳﺗﮫ
و ﭘُررﻧﮓ ﮐﻧﻧد .ﺣﻘﺎﯾق  8ﻣﺎه ﻓﺷﺎر طﺎﻗت ﻓرﺳﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﭼﮭل و ﺷﺷم
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه در ﮐﻧﺎر ھم ﺑرای ﮐﺳب دﺳﺗﺎوردھﺎی
ﺟدﯾد .ﺣﻘﺎﯾق دﺳﺗﮕﯾری ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗن ﺑﮭﺗرﯾن ھم ﮐﻼﺳﯾﮭﺎ و
ھﻣﮑﺎران و ﻓرزﻧدان ﻣردم در ﮐﻧﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗن ھﻣرزﻣﺎن و ھم
ﺳﻧﮕراﻧﯽ ﺟدﯾد در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،داﻧﺷﮕﺎه ،ﻣدارس و اﻣروز در ھﻣﮫ ﺟﺎ .
ﺣﻘﯾﻘت ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر دارﯾم و ﺑﺎﯾد آﻧرا ﺑﮑﺎر ﮔﯾرﯾم .ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﻌﻧوان ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﺣرﮐت اﺧﯾر در اﯾن اوﺿﺎع
ﺑﺣراﻧﯽ ﻧﻘش آﮔﺎھﮕراﻧﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن دﻧﺑﺎل ﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ ﭘﯾﺷواز روﯾدادھﺎی ﺑﻌد ﺑرود و ﺑرای آن ﺗدارک ﺑﺑﯾﻧد .ﺗﺎ ﺣﻣﺎﺳﮫ
ھﺎی ﺟدﯾدی ﺧﻠق ﮐﻧد .ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺗن ﻧﮑﺎت ﻓوق و ﺳﺎﯾر ﻧﮑﺎت ﻣﮭم ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾم ذﺧﯾره آﮔﺎھﯽ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺧود را ﻏﻧﯽ ﺗر ﺳﺎزﯾم و ﺳطﺢ
ﻣﺑﺎرزات ﮐﻧوﻧﯽ را ارﺗﻘﺎ دھﯾم■.
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 22ﺑﮭﻣن ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت
ﻧظﺎﻣﯽ واﻗﻌﯽ ﺑود!
اﻣروز  22ﺑﮭﻣن ﺑود .روزی ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺑﮫ دﺳت
ﺧﻣﯾﻧﯽ و دارو دﺳﺗﮫ اش اﻓﺗﺎد و ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﮐﮫ  31ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔذرد
ﻣردم ﺗﺣت ﺳﺗم و اﺳﺗﺑداد اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻗرار
داﺷﺗﮫ اﻧد.
 8ﻣﺎه ﭘﯾش در ﭼﻧﯾن روزی ﺧﯾزش ﻣردم آﻏﺎز ﺷد و ﺷﺎﯾد ﮐﺳﯽ
ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺎ اﻣروز اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧد .اﻣﺎ اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد و در
اﯾن ﻣدت اﺗﻔﺎﻗﺎت زﯾﺎدی اﻓﺗﺎد .ﺟﻧﺑش ﻣردم ﮐﯾﻔﯾت دﯾﮕری ﭘﯾدا ﮐرد
و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣردم ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد وﺷﮑل رادﯾﮑﺎﻟﺗری ﭘﯾدا ﮐرد .ﺷﻌﺎرھﺎ
ﻣﺗﻔﺎوت ﺷد .اﯾن ﺧﯾزش دﺳﺗﮕﯾری ھﺎ و ﮐﺷﺗﮫ ھﺎی زﯾﺎدی داﺷت.
اﻣروز ھم ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن رﻓﺗﯾم ﺗﺎ در ﮐﻧﺎر ﻣردم در ﻣﺑﺎرزات
ﺷرﮐت ﮐﻧﯾم .ﺑﻧﺎ ﺑر ﺷﻧﯾده ھﺎ ﺑﮫ ﻓﻠﮑﮫ دوم آرﯾﺎ ﺷﮭر )ﺻﺎدﻗﯾﮫ(
رﻓﺗﯾم .ﺑﺳﯾﺎری از راھﮭﺎی ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ آزادی و ﺻﺎدﻗﯾﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺷده
ﺑود .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ از ﺳﺎﻋت  12دﯾﺷب ﻋﺑور و ﻣرور ﻣﺎﺷﯾن ﺑﮫ
ﺳﻣت آزادی ﻣﻣﻧوع ﺷده اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ دوﻟت ھر ﭼﮫ ﻧﯾرو ﮐﮫ ﻻزم
داﺷﺗﮫ ﺗﺎ  12دﯾﺷب ﺑﮫ ﺗﮭران وارد ﮐرد .ھﯾﭻ اﺗوﺑوﺳﯽ ﺑرای ﺗردد
ﻣردم ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت .ﭼرا ﮐﮫ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل طرﻓداران
دوﻟت ﺑرده اﻧد .ﺑﮫ ﻓﻠﮑﮫ ﺻﺎدﻗﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ رﺳﯾم ﺗﻣﺎﯾز ﻣﻌﺗرﺿﯾن از
ﺑﻘﯾﮫ ﻣﺷﺧص اﺳت .ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدﻧد.
اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھﻧد ﻣردم در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد .ﻣﻌﺗرﺿﺎن در ﭘﺎرک
ﻧزدﯾﮏ ﻣﯾدان ﺟﻣﻊ ﺷده اﻧد .ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺻﻣم و از ھر ﺳن و
ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ .ھﻣﮫ از ﮐﻧﺎر ھم رد ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻟﺑﺧﻧد
ﻣﯽ زﻧﻧد .ﺻدای ﺷﻌﺎر طرﻓداران دوﻟت ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ رﺳد .ﺑﮫ ھﻣﮫ
ﭘرﭼم اﯾران و ﻋﮑس ھﺎی ﺧﺎﻣﻧﮫ ای داده اﻧد .اﻟﺑﺗﮫ در دﺳت ھﻣﮫ
ﺳﺎﻧدوﯾﭻ و ﺳﺎﻧدﯾس ھم دﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﺷﺧﺻﯽ در ﺗظﺎھرات  9دی
دوﻟﺗﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺷﻌور ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣردم را ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ
آورﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣردم ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﯾﮏ و ﺳﺎﻧدﯾس ﻣﯽ آﯾﻧد .واﻗﻌﯾت
اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑرای طرﻓداران ﻣﮭم اﺳت .ﭼون
ھوﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ زدﻧد و دﺳت و ﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﮑﺳﺗﻧد ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ
ﺧوراﮐﯽ ﺑﮕﯾرﻧد اﯾن ﻣورد را ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﮐرد.
ﺻدای ﺟﯾﻎ زﻧﯽ ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ رﺳد و ﻋده ای ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ
ﺳﻣت ﺻدا ﮐﮫ ﺑر ﻣﯽ ﮔردﯾم ﺟواﻧﯽ را ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ
دﺳﺗﮕﯾر ﺷده ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎرک ﻣﯽ روﯾم و در ﮐﻧﺎر ﺑﻘﯾﮫ ﻣﯽ
ﻧﺷﯾﻧﯾم .ھﻠﯾﮑوﭘﺗرھﺎ در ﺑﺎﻻی ﺳر ﻣردم ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣردم ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای را ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﮕﺎه ﻣﻧﺗﻘل ﮐرده اﻧد .ھﻣﮫ ﺑﺎ ﻧﻔرت
ھر ﭼﮫ ﺗﻣﺎﻣﺗر از ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ھﯾﭻ
ﮐس ﺑﮫ ﺳﮑوت ﻣﻌﺗﻘد ﻧﯾﺳت .در اﯾن ﻟﺣظﮫ ﺗﻌدادی ﺑﺳﯾﺟﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾد

 30-20ﻧﻔر ﺑﺎﺷﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد "آﻣرﯾﮑﺎی ﻓرﯾﺑﮑﺎر،
ﻧﻘﺎب ﺳﺑز رو ﺑردار!"" ،داﻧﺷﺟو ﻣﯽ ﻣﯾرد ،ذﻟت ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد!" ﺑﮫ
ﻣﯾﺎن ﻣردم در ﭘﺎرک ﻣﯽ آﯾﻧد .ﻻﺑﻼی آﻧﮭﺎ  3-2دﺧﺗر ﺟوان ﮐﮫ
ﻗﯾﺎﻓﮫ ﻋﺟﯾب ﻏرﯾﺑﯽ دارﻧد دﯾده ﻣﯽ ﺷود .از ﺟﻣﻠﮫ اﯾﻧﮑﮫ آراﯾش
ﺑﺳﯾﺎر ﻏﻠﯾظﯽ دارﻧد و از ﻣدل ﻣوھﺎ و ﻟﺑﺎس و ﮐﻔﺷﯽ ﮐﮫ ﭘوﺷﯾده اﻧد
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻗﺻد رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ
ﺗظﺎھرات .ﻣدﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﯽ اﯾﺳﺗﻧد و ﺳﯾﻧﮫ ﻣﯽ زﻧﻧد و "ﺣﯾدر،
ﺣﯾدر" ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﻗﺻد ﺗﺣرﯾﮏ ﻣردم را دارﻧد و ﻣردم ﺑﺎ ﺗﻣﺳﺧر
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﭼﯾزی ﮐﮫ اﻣﺳﺎل ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗظﺎھرات دوﻟﺗﯽ
ﺧﯾﻠﯽ زود ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﻣﯽ رﺳد .ﺗﺎ ﻣردم ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد ﺣدوداً ﺳﺎﻋت 10
ﻣﯽ ﺷود و در ﺳﺎﻋت  11:30ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣراﺳم ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود .در
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ طرﻓداران ﺑﮫ ﺳﻣت اﺗوﺑوﺳﮭﺎ ﻣﯽ روﻧد ﺗﺎ ﺳوار ﺷوﻧد
ﻣﻌﺗرﺿﯾن در ﮐﻧﺎر ھم در ﭘﯾﺎده روھﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﮔﺎردﯾﮭﺎ دارﻧد ﻣﯽ آﯾﻧد ".در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣردم ﺳﮑوت
ﮐرده اﻧد .در اﯾن ھﻧﮕﺎم ﯾﮑﯽ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧد" :ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور!"
و ﺑﻘﯾﮫ ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮔﺎردی ھﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﻣﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﻓرﯾﺎد ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور ﻣﯽ دھﻧد ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻣﯽ
اﻓﺗد و دوﺑﺎره ھﻣﮫ از ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد دور ھم ﺟﻣﻊ
ﺷوﻧد.
ﻓﻠﮑﮫ ﺻﺎدﻗﯾﮫ ﻣﻣﻠو از ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﺳت .دور ﺗﺎ دور ﻣﯾدان
را ﻗرق ﮐرده اﻧد .در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣردم از ﮔﺎردﯾﮭﺎ ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﻣﯽ
ﺑﺎﻻﺗر دوﺑﺎره در ﭘﺎرﮐﯽ دور ھم ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﺎز ھم ﻣرگ ﺑر
دﯾﮑﺗﺎﺗور ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻣوﺗوری رد ﻣﯽ ﺷود و ﺧﯾﻠﯽ
ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣروز ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺗردد
ﻣوﺗوری ھﺎ ﻣﻣﻧوع اﺳت و ھر ﻣوﺗوری ﮐﮫ دﯾده ﺷود ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﺳت .ﻣردم ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻧد ﮐﮫ "ﻧﺗرﺳﯾد ،ﻧﺗرﺳﯾد،
ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ھﺳﺗﯾم!" .ﺣدﺳم در ﻣورد ﻣوﺗوری ﻣﺷﮑوک درﺳت
ﺑود .ﺑﯾﺳﯾم ﻣﯽ زﻧد و دو ﻣوﺗوری  2ﺗرک دﯾﮕر ﻣﯽ رﺳﻧد .ﯾﮑﯾﺷﺎن
ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻣﯾرﯾم ﺑﺎﻻ ،از ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﯾﯾم ﺗو دﻟﺷون .ﻧﺗرﺳﯾد
ﺑﭼﮫ ھﺎ ".ھﻣﯾن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد .اﻣﺎ ﮐﺎری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮑﻧﻧد و ﻓﻘط
ﻣردم ﮐﻣﯽ ﻣﺗﻔرق ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ دوﺑﺎره ﮐﻣﯽ ﺟﻠوﺗر دور ھم ﺟﻣﻊ
ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺗرو ﺑروﯾم .اﻣﺎ در ﻣﯾدان
ﺟرﺛﻘﯾل ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد و ﻧﻣﯽ ﮔذارﻧد ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺗرو ﺑروﯾم .از ﮐوﭼﮫ
ﭘس ﮐوﭼﮫ ھﺎ ﻣﯽ روﯾم .در ﯾﮑﯽ از ﮐوﭼﮫ ھﺎ ﮔﺎردﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد
در ﺣﺎل دﻧﺑﺎل ﮐردن ﻋده ای ھﺳﺗﻧد واز ﮔوﺷﮫ ای ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺗرو
ﻣﯽ روﯾم .اﻣﺎ ﮔﺎردﯾﮭﺎ ﺑﺎ ﭘرﺗﺎب ﺗﯾرھﺎی رﻧﮕﯽ و ﭼرﺧﺎﻧدن ﺑﺎﺗوم
ھﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺧواھﻧد رﻋب و وﺣﺷت اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد .ﯾﮑﯾﺷﺎن ھم ﻋﮑس
و ﻓﯾﻠم ﻣﯽ ﮔﯾرد .طرﻓداران دوﻟت ھم در ﻣﺎﺷﯾن ﯾﺎ ﭘﯾﺎده در ﺣﺎل
ﮔرﻓﺗن ﻋﮑس و ﻓﯾﻠم ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺗرو ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
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ﻣﯽ رﺳﯾم ﻧﺷﺎﻧدھﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﮔﯾری ﺷدﯾد ﺑوده اﺳت .ﯾﮏ
ﻣوﺗور آﺗﯾش زده اﻧد .ﺳطل اﺷﻐﺎل ھم ھﻣﯾﻧطور .زﻣﯾن ﭘر از ﺳﻧﮓ
و آﺟر و ﺷﯾﺷﮫ ھﺎی ﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت و ھﻣﯾﻧطور رﻧﮕﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﭘرﺗﺎب ﺗﯾرھﺎی رﻧﮕﯽ اﺳت .ﻧﯾروی زﯾﺎدی در آﻧﺟﺎ رﯾﺧﺗﮫ و ﺑﺎ
ﺧﺷوﻧت ﺑﺎ ﻣردم ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای دﻗﺎﯾﻘﯽ ھم درﺑﮭﺎی ﻣﺗرو
را ﺑﺳﺗﮫ اﻧد و ﻣردم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺑروﻧد .ﺧﻼﺻﮫ از در
ﺑﺎﻻ ﺑﮫ داﺧل ﻣﯽ روﯾم .ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی ﺳوار ﻗطﺎر ﻣﯽ ﺷود .ﺗﻌداد
ﮐﻣﯽ ھم از طرﻓداران دوﻟﺗﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﻗطﺎر ﮐﮫ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور!" در ﻣﺗرو
طﻧﯾن اﻧداز ﻣﯽ ﺷود .ﭼﻧد ﭘﯾرزن ﮐﮫ از طرﻓداران دوﻟﺗﯽ ھﺳﺗﻧد
ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر ﻣﻧﺎﻓق!" را ﺳر ﻣﯽ دھﻧد .اﻣﺎ ﺻداﯾﺷﺎن در ﺟﻣﻌﯾت
ﮔم ﻣﯽ ﺷود .ﻣردم ﯾﮑﺻدا و ﺑﯽ وﻗﻔﮫ "ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور!" ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد و ﻟﺣظﮫ ای ﺗوﻗف ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺷﻌﺎر "زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾد
ﮔردد!" ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و آﻧﮭﺎ ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً در اﻧﺳﺎﻧﯾﺗﺷﺎن ﺑﺎﯾد ﺷﮏ ﮐرد ،
ﺷﻌﺎر "زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻋدام ﺑﺎﯾد ﮔردد!" ﺳر ﻣﯽ دھﻧد.
در اﯾﺳﺗﮕﺎه داﻧﺷﮕﺎه ﺷرﯾف و آزادی ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از
طرﻓداران دوﻟت ﺳوار ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎز ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﻧد.
ﺑﯾن ﭼﻧد ﻧﻔر از دو طرف دﻋوای ﻟﻔظﯽ در ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺗﺎ آﻧﮭﺎ وارد
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﭼﻧد ﻧﻔر ﺷﻌﺎر ﻣرگ ﺑر ﺟﯾره ﺧوار ﺳر ﻣﯽ دھﻧد .ﭘﯾرزﻧﯽ
ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾد ﭼﻘدر ﺟﻣﻌﯾت آﻣده ﺑود ".ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﻣﺎ
ھﯾﭻ وﻗت ﻧﯾﺎﻣدﯾم و ﺑﺎز ھم ﻧﻣﯽ آﯾﯾم ".ﭘﯾرزن ﮔﻔت" :آره ،ﭼون
ﻣﺎھواره ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻧﻣﯽ آﯾﯾد ".طرف ﺟواب داد" :ﻣﺎ اﺻﻼً
ﻣﺎھواره ﻧدارﯾم .اﻣﺎ ﻣﺎ ﭼﯾزی رو ﮐﮫ ﭼﺷﻣﺎﻣون ﺗوی ﺧﯾﺎﺑوﻧﺎ ﻣﯽ
ﺑﯾﻧﮫ ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ".ﯾﮑﯽ دﯾﮕﮫ ﮔﻔت" :ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮕﯾن ﺑﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم
ﺑزﻧﻧﺗون ﺑﺑﯾﻧم ھﻧوز ﺳر ﻋﻘﯾده ﺗون ﻣﯽ ﻣوﻧﯾن .ﻣﺎ  8ﻣﺎھﮫ ﮐﺗﮏ ﻣﯽ
ﺧورﯾم اﻣﺎ ﺑﺎزم ﻣﯾﺎﯾم .ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ھﻧر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾن .ﻣﯾﺎﯾن ﭘول ﻣﯽ ﮔﯾرﯾن
و ﭼﻠو ﮐﺑﺎب ھم ﻣﯽ ﺧورﯾن .ﻓﮑر ﮐردﯾن ﮐﺎر ﺷﺎﻗﯽ ﮐردﯾن .ﯾﮑﺑﺎر
اﺟﺎزه ﺑدﯾد ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﺑﯾﺎن ﺗوی ﺧﯾﺎﺑون ﺑﺑﯾن ﺷﻣﺎ زﯾﺎدﯾن ﯾﺎ اوﻧﺎ".
ﭘﯾرزن ﮔﻔت" :ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواﯾد آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﯾﺎد ".دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ ﮔﻔت" :ﮐﯽ
ﺧواﺳﺗﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﯾﺎد؟ آﻣرﯾﮑﺎ ﭼﮫ ﺳﮕﯾﮫ .ﻣﺎ ﮐﯽ اﺳم آﻣرﯾﮑﺎ رو
آوردﯾم ".ﯾﮑﯽ ھم اون وﺳط ﮐﮫ ﭼﻧد ﻧﻔر ﺑﺎ ھم دﻋوا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد داد ﻣﯽ
زﻧﮫ ﭼرا ﺑﺎ ھم دﻋوا ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ﺧواھر و ﺑرادرﯾم .ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﮫ ھم ﻣﯽ ﮔﮫ ﻣﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾزﻣون رھﺑره .ﻣﺎ ﮐﮫ ﺟز اون ﮐﺳﯽ رو
ﻧدارﯾم .زن ﻣﺳﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﺷﺎخ و دم ﻧداره .ﯾﮑﯽ رو ﮐردن
ﺑت دارن ﻣﯽ ﭘرﺳﺗن .ﺑﺎﻻﺧره طرﻓدارای دوﻟﺗﯽ واﻗﻌﺎ ﮐم ﻣﯾﺎرن
ﺟﻠوی ﺑﻘﯾﮫ.
ﺑﮫ ﺳﻣت  7ﺗﯾر ﻣﯽ رﯾم.از ﻣﺗرو ﮐﮫ ﻣﯾﺎﯾم ﺑﺎﻻ ﻣوج ﻧﯾروھﺎ رو
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .ﺗﻣﺎم ﻣﯾدان و ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﭘر از ﻧﯾرو اﺳت .ﺟواﻧﯽ دم
اﯾﺳﺗﮕﺎه اﯾﺳﺗﺎده اﺳت .ﯾﮑﯽ از ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺳراﻏش ﻣﯽ آﯾد
و ﺳؤال ﻣﯽ ﮐﻧد" :ﻣﻧﺗظر ﮐﺳﯽ ھﺳﺗﯽ؟ ﺟواب ﻣﯽ دھد" :ﻧﮫ!" ﻣﯽ
ﮔوﯾد" :ﭘس ﺑﺎ ﻣن ﺑﯾﺎ!" و او را ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﺑرد .ﺟﻠوﺗر ﮐﮫ ﻣﯽ آﯾم
ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﭼﻧد ﻧﻔر دﯾﮕر را ھم ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و در ﺣﺎل ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑدﻧﯽ
آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد .داﺧل ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی ون ﭘر از ظرﻓﮭﺎی ﻏذا و ﻣﺎﺳت اﺳت .
ﺑﮫ ﺳﻣت اﺳﺗﮕﺎه اﺗوﺑوس ﻣﯽ روم .ﭼﻧد ﻧﻔری اﯾﺳﺗﺎده اﻧد اﻣﺎ ﺧﺑری
از اﺗوﺑوس ﻧﯾﺳت .ﭼﻧد ﻧﻔر دﯾﮕر ھم ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
زن و ﺷوھری ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد" :اﻣروز ﺑﮭﺷت زھرا ﺷﻠوغ اﺳت" .
ﻣﺎدران ﻋزادار ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﯽ روﻧد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﻣن ﺻﺑﺢ
زود رﻓﺗم آزادی ،ﻧﺻف ﻧﯾروھﺎ و ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی را از ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ
آورده اﻧد ".ﺧﺎﻧﻣﯽ ﺧﯾﻠﯽ آرام ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﺳﺎﻋت  4ﻗرار اﺳت ﺑرای
زﻧداﻧﯾﮭﺎ ﺟﻠوی اوﯾن ﺗﺟﻣﻊ ﺷود" و ﻣﯽ رود .ﺑﺎﻻﺧره ﺑﻌد از ﯾﮏ
اﻧﺗظﺎر طوﻻﻧﯽ اﺗوﺑوس ﻣﯽ آﯾد .ﺳوار ﻣﯽ ﺷوﯾم .در طول ﻣﺳﯾر
ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ واﻗﻌﯽ اﺳت .ﺗﻣﺎم ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐرﯾﻣﺧﺎن و وﻟﯽ
ﻋﺻر و ﺑﻠوار ﮐﺷﺎورز ،ﭘﺎرک ﻻﻟﮫ ،ﺳﺗﺎرﺧﺎن ھﻣﮫ ﭘر از ﻧﯾروﺳت.
ھﻣﮫ ﺷﺎھد ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺗظﺎھرات ﻋﺎﺷورا رژﯾم دﭼﺎر ﭼﮫ
وﺣﺷﺗﯽ ﺷد و اﯾﻧﮭﺎ در اﯾن ﻣدت ھر ﭼﮫ در ﺗوان داﺷﺗﻧد اﻧﺟﺎم دادﻧد
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ﮐﮫ در  22ﺑﮭﻣن ﻋﺎﺷورا ﺗﮑرار ﻧﺷود .ھزاران ﻧﻔر طﯽ اﯾن ﻣدت،
ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ رژﯾم دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﻧد .ﮐﻠﯾﮫ
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت آﻣﺎده ﺑﺎش در آﻣدﻧد .ھﻣﮫ ﮐﺎر ﮐردﻧد ﺣﺗﯽ
اﻋدام.
در اﺧﺑﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون دوﻟﺗﯽ ﻣدام ﺑر ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎد ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﻣﺳﺎل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻗﺑل ﺟﻣﻌﯾت
ﻧﯾروھﺎی طرﻓدار رھﺑرﺧﯾﻠﯽ ﮐﻣﺗر ﺑود و اﻟﺑﺗﮫ اﺻﻼً اﯾن ﺟﻣﻌﯾت
ﻋﺟﯾب ﻧﺑود ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐردﻧد .ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم اﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﺑﺳﯾﺎر زود ﻣراﺳم را ﺗﻣﺎم ﮐردﻧد و ھﻣﯾن ﮐﮫ ﺗظﺎھرات و ﻣﺑﺎرزه
ﻣﻌﺗرﺿﯾن ﻣﺛل روز ﻋﺎﺷورا ﻧﺑود رژﯾم ﺧﯾﻠﯽ ذوق زده ﺷده ﺑود.
ﻋﻠت اش را ﺑﺎﯾد در ﺣوادث ﺑﻌد از ﻋﺎﺷورا و ﻣواﺿﻊ رھﺑران
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺳﺑز ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد.
ﺑدون اﻏراق ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻓﻠﺞ ﺷدن ﻣردم در ﻣﻘﺎﺑل ﻣزدوران
رژﯾم ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧﯾﺎﻧت و ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎی ﺑود ﮐﮫ رھﺑران ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺳﺑز ﺟﻠو
ﻣردم ﮔذاﺷﺗﻧد و در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﺄﮐﯾد ﮐرد ﺻدای آﻣرﯾﮑﺎ ھم ﮐﮫ
ﺧﯾﻠﯽ ﺟﮭت دار ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐرد و ﺧط ﻣﯽ داد.
ﯾﮑﯽ از طرﻓداران "رھﺑر" در ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧرو ﺑﺎ
ﭘﺎﻟوﻧش از اﯾن ﮐﺷور ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﻧظور ﺑﮫ ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ
و ﺧﺎﺗﻣﯽ اﺳت .ﮐﮫ ﻓوراً ﺻداﺷو ﻗطﻊ ﮐردﻧد و داﯾم ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ
ﻣردم اﻣروز ﺑﮫ ﺣرف رھﺑراﻧﺷون ﮔوش دادﻧد ﮐﮫ ﺷﻌﺎر ھﺎی
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﮑن ﻧدادﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت .اﻣروز ﭼﻧدان
ﺧﺑری از ﯾﺎ ﺣﺳﯾن ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻧﺑود.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﻣروز ﻣردم ﺧﯾﻠﯽ ﺣﺿور ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﻧد .ﻣﺻﻣم
ﺑودن ﻣردم ،روﺣﯾﮫ ﻣﺑﺎرز و رزﻣﻧده ﺟووﻧﮭﺎ ﻧﮑﺗﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭﻣﯽ ﺑود
و اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺄﮐﯾد ﺑر اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزه داﺷﺗﻧد.
ﻣردم ﺑﺎﯾد از ﻣﺑﺎرزه  22ﺑﮭﻣن درس ﺑﮕﯾرﻧد.
زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﺳت ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺟواﻧﺎن ،زﻧﺎن و دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎ
ﺑﻔﮭﻣﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﯾن رھﺑری ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم زﻣﯾن ﺗﺎ
آﺳﻣﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد .ھر ﭼﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺳﺧت ﺗر ﻣﯽ ﺷود ﻣﺎھﯾت اﯾن
ﻧﯾروھﺎ ﻣﺷﺧص ﺗر ﻣﯽ ﺷود .اﮔر در ھﻧﮕﺎﻣﮫ اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻣن 57
ﺗواﻧﺳﺗﻧد در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐوﺗﺎھﯽ ﯾﮏ رھﺑری ارﺗﺟﺎﻋﯽ را در رأ س
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻗرار دھﻧد .اﻣﺎ اﮐﻧون ﺑﮫ ﺧﺎطر دﻻﯾل ﮔوﻧﺎﮔون اﯾن
اﻣری ﺳﺎده ﻧﯾﺳت و ھﻣﯾن ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﻣﺗرﻗﯽ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن ﺷﮑﺎف را ﭘر ﮐﻧﻧد.
اﯾن ﻣوج ﺳر ﺑﺎز اﯾﺳﺗﺎدن ﻧدارد!
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ﮔزارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
vvvvvvvvvvvvvvvvv

 22ﺑﮭﻣن و زور آزﻣﺎﯾﯽ دﯾﮕر!
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر –  22ﺑﮭﻣن
ﻋﻠﯾرﻏم ﺣﺿور وﺳﯾﻊ و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺳﭘﺎه و
ﺑﺳﯾﺞ در ﺑﺧش ھﺎی وﺳﯾﻌﻲ از ﺷﮭر ﺗﮭران ھزاران ﻧﻔر ﻋﻠﯾﮫ
ﺣﻛوﻣت ﺗظﺎھرات ﻛردﻧد و ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوﺑﮕر درﮔﯾر ﺷدﻧد.
از ﭼﻧد روز ﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﺑﯾﺳت و دوم ﺑﮭﻣن ﻓﺿﺎی ﺷﮭر ﺗﮭران
ﺑﮫ ﺷدت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑود .دوﻟت ﯾك ﻧﺷرﯾﮫ در ﻗطﻊ روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﻛﺎﻏذ
روﻏﻧﯽ ﻣرﻏوب ﭼﺎپ ﻛرده ﺑﮫ ﻧﺎم ﻗدس ﻛﮫ در آن ﺗﺻﺎوﯾر
اﺷﺧﺎﺻﯽ ﻛﮫ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﯾﺟﺎد درﮔﯾری در روز ﻋﺎﺷورا ھﺳﺗﻧد را
ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗوﺳط ﺑﺎﺻطﻼح ﻣردم ﭼﺎپ ﻛرده و آن را در
ﻣدارس ﺑﮫ ﻣدﯾران ﻣدرﺳﮫ ھﺎ و ادارات ﭘﺧش ﻛرده و ﺧواﺳﺗﺎر
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ ﺷده اﺳت ...اداﻣﮫ ﮔزارش را در آدرس زﯾر ﺑﺧواﻧﯾد!
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