ﻧﮕﺎه ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ �ﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را ﺟﺪا از ﺑﺴﱰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و آﻣﺪ و ﺷﺪﻫﺎ و ﺳﯿﺮ
ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘ�ﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدیای ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ در درون آنﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﯾﻞ را از ﺑﺴﱰ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ دﭼﺎر ﺟﺰماﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺳﻠﺐ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را در
ﺗﺠﺮد ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ وارد ﻣﺒﺤﺚ »دﺧﱰان ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب« ﺑﺸﻮﯾﻢ ﻻﺟﺮم
ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی آن
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻧﻮع ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ دﺧﱰان اﻧﻘﻼب ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دﺧﱰانِ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ )دﺧﱰ( ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻇﻬﻮر آنﻫﺎ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎرهﺷﺎن ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺻﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪی ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼب را ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺐ را اﯾﻦﻃﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﻢ »دﺧﱰان )زﻧﺎن( ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب« .و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﻪ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﯽ آنﻫﺎ را ﻓﺮای ﻧﺎمﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اول :اﻧﻘﻼب
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻧﻘﻼب  ۵۷ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن »رﻫﺎﯾﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ و اﺳﺘﻘﻼل« ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﮔﻔﺘ�ن اﻧﻘﻼﺑﯽ آن دوره ﭼﻄﻮر ﺑﻪ اﺟﺰای
ﺟﺪاﻧﺎﺷﺪﻧﯽ از ﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﻃﯽ ﭼﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻣﺼﺎدره ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﻣﺎ ﻗﻄﻌﻦ ﻣﺎ را در ﻗﺪمﻫﺎی ﺑﻌﺪی

ﺑﻪ درک ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درک و ﺷﯿﻮهی ﮔﻔﺘ�نﺳﺎزی ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻞ »ﺑﺪﻧﻪی اﻧﻘﻼب« ﭘﯿﺶ از رخدادﻧﺶ از ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب  ۵۷ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎنﻫﺎﯾﺶ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﻧﻪی اﻧﻘﻼﺑﯽای ﮐﻪ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ درﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎ و ﮔﻔﺘ�ن اﻧﻘﻼﺑﯽ آن دوره اﯾﻔﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻓﺎﺟﻌﻪآﻣﯿﺰی ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻻﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ ﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ »زنﺳﺘﯿﺰی« ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﻻﯾﻨﻔﮑﯽ از اﯾﺪوﻟﻮژی دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮐﻪ ﺣﺬف ﭘﯿﴩوﺗﺮﯾﻦ ﺑﺪﻧﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ درون اﻧﻘﻼب را در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﻟﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻪ
ﴏﻓﻦ »ﺣﻘﻮقﺑﴩی« ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ و در ﮐﺎرزار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﻳﮋهی ﺧﻮدش را ﺑﺪﻫﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻘﺪﻫﺎی دروﻧﯽای ﮐﻪ ﻧﻮع اﯾ�ژﺳﺎزی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ،اﺳﺘﻘﻼل
و رﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻧﻘﻼﺑﯽﻫﺎی آن دوره از ﺑﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘ�ن رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶﺷﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ »ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ«
ﻣﺼﺎدره ﻧﺸﻮد ،ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺪﻫﺎی دروﻧﯽ �ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽای ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ آنﻫﺎ
ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﺰه ﺷﺪن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی »ﴎﮐﻮب« را ﺑﻼﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣ�ﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده را در ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽای ﺷﻮم ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن
اﺟﺒﺎری ﮐﺮدن »ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ« ﺻﺎدر ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎده ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﻪی ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﴎﮐﻮب ،ﺣﺬف ﺳﯿﺴﺘ�ﺗﯿﮏ ،ﻣﺼﺎدره ﮐﺮدن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
اﻧﻘﻼب  ۵۷و از ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻬﯽﮐﺮدﻧﺸﺎن در ﺣﺮف و ﻋﻤﻞ و اﯾﺪوﻟﻮژیﺳﺎزی از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ .در
راس ﭘﺮوژهﻫﺎی ﴎﮐﻮب رژﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﴎﮐﻮب ﮔﺴﱰدهی
زﻧﺎن و ﺳﯿﺴﺘ�ﺗﯿﺰه ﮐﺮدن ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺳﻨﺘﯽ درون ﻓﻀﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ ﺑﻪ آن روز ،ﺣﺬف و ﮐﺸﺘﺎر
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدن ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ
و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ،اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺪوﻟﻮژﯾﮏ از ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق و ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻌﻤﺖ دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و
وﯾﺮاﻧﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ اﺗﻨﯿﮑﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﭘﺮوژهی اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺼﻔﯿﻪی روﺷﻨﻔﮑﺮان از ﻓﻀﺎﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ،ادﺑﯽ ،ﻫ�ی ،ﻣﺼﺎدرهی ﮔﻔﺘ�ن اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺿﺪاﺳﺘﻌ�ری و ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﯿﺘﯽ در ﻫﻤﻪی ﺳﻄﻮح
)�ﻮﻧﻪی اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ( ،ﻣﺼﺎدرهی ﮔﻔﺘ�ن ﺿﺪﺻﻬﻮﯾﻨﯿﺴﺘﯽ و اﺳﺘﻔﺎدهی اﺑﺰاری از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮای
ﮔﺮدنﮐﺸﯽﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای )ﮔﻔﺘ�ن و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﺰباﻟﻠﻪ در اﯾﺮان و ﻟﺒﻨﺎن( و ﻏﯿﺮه ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
از زﻧﺎن ﻓﻌﺎل در داﺧﻞ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی زﻧﺎن در ﺳﺎلﻫﺎ و دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ زﻧﺎن را
ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮ ﴎ آن ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﭼﭙﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮدﺳﺎﻻر در درون آن
ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد زﻧﺎن از درون آن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺰرگ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﻋﺪﺗﻦ دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ و
ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﴎ ﻣﺴﺎﻟﻪی زن را ﻫﻢ در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .آﻧﭽﻪ اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
اﺳﺖ ﻣﺠﺮد ﮐﺮدن ﺑﺤﺚ زﻧﺎن در ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ۵۷اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖﻧﺪادن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﻮاع ﴎﮐﻮب و ﻣﺼﺎدره و ﻋﺪول ﮐﺮدن از ﻤﺗﺎﻣﯽ آرﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼب
 ۵۷ﺗﻨﻬﺎ از درﮐﯽ ﻣﺠﺮد و در ﺑﻬﱰﯾﻦ و ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻗﺺ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﭼﻪ زاوﯾﻪای ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی زﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از اﯾﻦ ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﭼﻪ
ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮔﺬری ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ﭘﺪرﺳﺎﻻری ﭘﯿﺶ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ و

ﻋﺎدیﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺒﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﻣﺎ در دوران ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب  ۵۷ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪی در درون
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻼق ﺛﺮﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ »ﭘﴪزا« ﻧﺒﻮدن ،وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ زﻧﺎن در ﮐﻞ دورهی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮیﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦﺳﺎزی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺎر زدن ﺣﺠﺎب را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در دورهی ﮐﺸﻒ
ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ،ﺑﯽﺳﻮادﺳﺎزی آنﻫﺎ در اﯾﻦ روﻧﺪ و ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺪرﺳﺎﻻر و ﻣﺮدﺳﺎﻻر آن دورهی
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان �ﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺮوار ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب  ۵۷ﻣﺎ در ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺮای
زﻧﺎن ﺑﻪ ﴎ ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ ،ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﻨﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎ در روﻧﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﺰه ﮐﺮدن ﺧﻮدش ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ »ﻣﻮﺟﻮد« در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺎ ﴎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ
در ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽای ﺑﺎ ﴎﮐﻮب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶروﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ زﻧﺎن در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﺎ
ﺧﺎﻧﻪداری ﺧﻼﺻﻪ �ﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺳﺆال ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﭼﺮا ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اوﻟﯿﻦ ﻗﺪمﻫﺎ زﻧﺎن را از
اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم و ﺳﭙﺲ ﴎاغ دﯾﮕﺮان رﻓﺖ؟ ﻣﺎ در اﯾﺮانِ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب  ۵۷زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ در دوران ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب .اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ در ﮐﻠﯿﺖاش ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺳﺎدهاﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ وارد اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﻮﯾﻢ �ﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﻫﻢﺗﻨﺪﯾﮕﯽ آنﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ.
ﻤﺗﺎم ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی زﻧﺎن و ﻗﺪرت ﻋﻤﻠﺸﺎن در ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب از ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘ�ﻋﯽ ﭘﯿﴩواﻧﯽ از
آنﻫﺎ ﴎﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ ﭼﻮن ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد »ﺗﺎج ﮐﺎﻏﺬﯾﻦ« ﻓﺮح دﯾﺒﺎ را ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮوز دادﻧﺪ.
و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐراﻧﺪن آنﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ آنﻫﺎ آن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻮیﺷﺎن
ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﯾﮏ »ﻧﻪ« ﺑﺰرگ ﺑﻪ ارﺗﺠﺎع ﺑﻮد.
دوم :زﻧﺎن
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺤﺚ زﻧﺎن در ﺑﺴﱰ ﴎﮐﻮبﻫﺎی ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ  ۵۷ﻫﻤﭽﻨﺎن دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی »ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﻓﺮد«
ﺧﻮدش اﺳﺖ .درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه ﺑﻮدن ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﴎﮐﻮب ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان �ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای
ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﻦﺘ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﻓﺮد وﺟﻬﻪی زنﺳﺘﯿﺰاﻧﻪی ﴎﮐﻮب در ﺑﺴﱰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﻮد .ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ وﺟﻪ ﴎﮐﻮب ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان و ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر آن وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﯽﺷﮑﻞﮐﺮدن و
ﺑﯽﭼﻬﺮه ﮐﺮدن زﻧﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن دﻓﺮﻣﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ داﺷﺘﻪاﺳﺖ ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ
ﻓﺮد ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ »زنﺳﺘﯿﺰی« را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪهاش
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .از ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺑﮕﺬرﯾﻢ و روﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ
در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﻮابﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﻢ.
آنﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدهاﺳﺖ و �ﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن ﺑﮕﺬرﯾﻢ اﯾﻦاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ در روﻧﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﺰهﮐﺮدن ﺧﻮدش ﺗﺼﻮﯾﺮی از زن را ﻧﯿﺰ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﺰه ﮐﺮد ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺳﻬﻮی ﯾﺎ ﻋﻤﺪی آن را ﻤﺗﺎم و ﮐ�ل ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از اﺳﻼم ﯾﺎ در ﺻﻮرت درﮐﯽ ﻧﺎﻗﺺ از دﯾﻦ و
راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻤﺗﺎم و ﮐ�ل ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﻦ ﻧﻪ �ﺎﯾﻨﺪهی ﻫﻤﻪی زﻧﺎن ﻣﺴﻠ�ن

اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی از زن در ﻤﺗﺎم دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .زﻧﯽ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ،زﯾﺮا از ﻤﺗﺎم
اﺟﺰای ﺑﺪﻧﺶ »ﺟﻨﺴﯽﺑﻮدن« او و در ﻧﺘﯿﺠﻪ »ﺷﻬﻮتاﻧﮕﯿﺰی« ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .زﻧﯽ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ از
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪهﺷﺪه ،زﻧﯽ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ »ﺧﺎﻧﻪ« و ﺑﻪ »ﮐﺎ ِر ﺧﺎﻧﮕﯽ« ،زﻧﯽ
ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﻓﺮزﻧﺪآور و زود وارد ﻣﺮﺣﻠﻪی »ﺧﺎﻧﻪی ﺑﺨﺖ« ﺷﺪه ،زﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪی ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه،
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻮن ﻃﻼق ،ازدواج ﻣﺴﺘﻘﻞ ،رﺷﺪ ﮐﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺗﺤﺮک آزاد در ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ .زﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ
ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺶ ﻧﺪارد و اﺻﻮﻟﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺧﻮدش ﻣﻠﮏ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از زن ،ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﯿﺴﺘ�ﺗﯿﺰه ﺷﺪهی ﻫ�ن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ آن را »ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﭘﺎﺗﺮﯾﺎﺷﺎت )ﻣﺮدﺳﺎﻻر از ﻧﻮع ﭘﺪرﺳﺎﻻر(« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از دﯾﻦ ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻦ آﻣﯿﺰهای از ﻫﺮ دو اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺑﺴﱰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ در اوﻟﯿﻦ ﻗﺪمﻫﺎی ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی از زن را ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮد .ﻧﯿﺮوی »ﺣﺎﮐﻢ« ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﮐﻪ اﺻﻮﻟﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی ﮐﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی »ﭘﯿﴩو«ﺗﺮ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی ﻣﱰﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻬﺎﻧﯽ در ﺧﻮدش دارد ،ﻋﻤﻠﻦ از ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد .زن ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮدش ﻧﺒﻮد و ﻣﺎﻟﮏ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﻮﺳﻦ ﺗﺴﻠﯿﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺠﻮز ﺑﺎ ﴍط و ﴍوط ﺑﺎزیاش ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢ
»ﻣﺎدﯾﺎن« ﻋﻠﯽ ژﮐﺎن ـ۱۳۶۳ـ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻀﻮر ﻣﻦ در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﻮد .ﴍط ﺑﺎزی
ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﺶام از رﻧﮓﻫﺎی زﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻢ ،ﺗﺎر ﻣﻮﯾﯽ از ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زاوﯾﻪی دورﺑﯿﻦ در
ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮا در ﺻﺤﻨﻪ »ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ« ﮐﻨﺪ .ﺷﺨﺼﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮی ﺻﻮرتﺷﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ«.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎز و ﮐﺎری ﮐﻪ ﺳﻮﺳﻦ ﺗﺴﻠﯿﻤﯽ در اداﻣﻪی ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺎدﯾﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺳﻤﺒﻠﯿﮑﯽ ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﻨﺪهی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ» :زن ﻣﻮﺟﻮدﯾﺴﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮐﻪ
ﻧﻘﺶ »اﻏﻮاﮔﺮی« در او ﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎده و ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎدی از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﺶ اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻨﺲ
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاص ﺑﺎزﮐﻮﮔﻨﻨﺪهی ﻣﺎﻫﯿﺖ اوﺳﺖ .ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺧﻄﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ "اﻏﻮاﮔﺮاﻧﻪ" در اﺟﺘ�ع ﺑﺎﯾﺪ زن و داﻣﻨﻪی "اﻏﻮاﮔﺮیاش" را ﻣﺤﺪود ﮐﺮد .ﻧﻘﺶ اﻏﻮاﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی او از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ و "ﺷﻮﻫﺮداری" ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ او در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻂ
ﻣﯽﺷﻮد" :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری"« .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎﺑﻮﺋﯿﺰه ﺷﺪه و در ﺣﺠﺎب ﭘﯿﭽﯿﺪهﺷﺪهی او ﻧﯿﺰ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ روان ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﮐﺎراﮐﱰ ﻗﻮیای ﻧﺒﺎﯾﺪ از او ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد .ﻗﺪرت
اﺻﻮﻟﻦ اﻣﺮی ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﻬﺸﺖ زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﺎدران اﺳﺖ و از داﻣﻦ زن "ﻣﺮد" ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج
ﻣﯽرود« .زن ﻫﻤﻮاره ﺣﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ﺣﻮاﺳﺶ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻨﱰل زن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪت و
ﺣﺪت ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ را ﻋﺎدیﺳﺎزی ﮐﺮدهاﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن در آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻨﱰلﮐﻨﻨﺪهی ﺧﻮد
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮم زﻧﺎن از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺧﻮدﺷﺎن در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد ﺑﻪ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺴﺎﻟﻪی ازدواج اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺮای زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﭼﺮا درﮐﺸﺎن از
ﻣﺴﺎﻟﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽ زن اﯾﻨﻘﺪر ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ارزشﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﺳﺎﻻر و ﴎﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪت
ﺑﺪنﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﯿﻎ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ و آنﻫﺎ را در ﻓﺮم دﯾﮕﺮی دﻓﺮﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﭼﺮا در ﻋﯿﻦﺣﺎل در
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ دﺳﺘﺸﺎن داﯾﻢ ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن روﴎی در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ؟ اﯾﻦﻫﺎ

ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪت در آن ﻣﺮدﺳﻼری اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﺰه و
ﺳﯿﺴﺘ�ﺗﯿﺰه ﺷﺪهاﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ﺧﻮدﮐﻨﱰلﮔﺮ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻋﺎدیﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮم اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از زن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮی »ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽﺷﺪه« از زن ﻧﯿﺴﺖ .زﻧﯽ ﮐﻪ داﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﻮاﺳﺶ ﺑﺮ ﻫﻤﻪی ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ درﺑﺮﮔﯿﺮاﻧﻨﺪهی زﻧﺎن ،از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﺎ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﮐﺮدن ،از ﺧﻨﺪﯾﺪن و ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮف زدن ،ﺗﺎ داﻣﻨﻪی ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن ﻫﻤﻪ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت »ﺟﻨﺴﯽﺷﺪه« از زن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪن زن در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﯽﺷﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻪ در آن ﺷﮑﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﺑﺮﺗﺮ
ﻫﯿﭻ ﺷﮑﻠﯽ از ﺑﺪن زن ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑﺎ آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺪنﻫﺎ دﺳﺖﮐﺎری ﻣﯽﺷﻮد و
ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪآﻣﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی »زﯾﺒﺎﯾﯽ« ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺪن
دﻓﺮﻣﻪﺷﺪهی زن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺑﺪن ﮐﺎﻻﺳﺎزی ﺷﺪه .زن در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﺋﻢ ﺑﺎ دو ﺳﻄﺢ از ﴎﮐﻮب
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺳﻄﺤﯽ از ﴎﮐﻮب او ﮐﻪ دروﻧﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺧﻮد ﺑﻪ ﴎﮐﻮب ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ و
اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﮔﺬر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ دﯾﮕﺮی از ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮژﮔﯽ اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮدش
دﺳﱰﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻼن ﮐﻪ داﺋﻢ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از زن را ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
او ﺑﻪ ﺳﻮژﮔﯽاش ﻣﯽﺳﺎزد.
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﴎ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﴎ »ﭘﻮﺷﺶ« ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺗﻘﻠﯿﻞآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی زن اﺳﺖ .ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﮐﻨﱰل زن و ﮐﻨﱰل ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ او
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ دﺳﱰﺳﯽ زن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ
از ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ زن در ﻓﻀﺎی اﺟﺘ�ع و ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺤﺚ در
ﻣﻮرد ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری اﺧﺘﻪ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﭼﺎﻟﺶ زن ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ،زن ﻃﺒﻘﻪی ﻓﺮودﺳﺖ
در ﻣﯿﺎن ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺣﻮل »دﺧﱰان ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب« و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »زﻧﺎن« ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻤﺗﺮﮐﺰ
اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪی زﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﻓﺮودﺳﺖ و زﻧﺎن
ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺟﺘ�ﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را رد ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻮاﺳ�ن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر درﮐﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻤﺗﺮﮐﺰ روی ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ
ﻧﺸﻮﯾﻢ .ﺣﻮاﺳ�ن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ وﻗﺘﯽ از ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﯿﺸﺸﱰ ﻣﻨﻈﺮ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی
را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ و ﯾﺎ ﻣﻨﻈﺮ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺟﺘ�ﻋﯽ؟ ﻗﺎﻋﺪﺗﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺣﺎوی اﻫﻤﯿﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان در ﻓﻀﺎی »ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ« زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﱰ و ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻮقاﻟﻌﺎده در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی آﻣﻮزش ،ﺳﻼﻣﺖ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫ� ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﮐﻠﯿﺖﺷﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎدی در ﻓﻀﺎی »ﻃﺒﻘﻪی
ﻣﺘﻮﺳﻂ « ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻧﯿﮏ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،آنﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻦ ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻫﻢﻃﺒﻘﻪی ﺧﻮدﺷﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم »وﻇﯿﻔﻪ« در ﺣﻮزهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ارث

ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺣﻖ ﻃﻼق ،ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ و اﺟﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻤﺗﮑﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻮﻟﻦ از آنﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﻃﺒﻘﻪی
ﺧﻮدﺷﺎن »ﻃﺒﻘﻪای دﯾﮕﺮ« ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ و اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﻪ »ﻣﺮداﻧﺸﺎن«
واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺒﻘﻪای دﯾﮕﺮ را در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ
آنﻫﺎ اﺟﺎزه داده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ازای ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺒﻘﻪی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻀﺎی ذﮐﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺎﻋﺪﺗﻦ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﺑﯿﺸﱰی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را از دﺳﺖرﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﮑﺮی و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی زن ﺑﻮدن
در اﯾﺘﺪای اﻣﺮ از ﺣﻘﻮق »رﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ« ﭼﻮن ﻣﺮداﻧﺸﺎن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻣﺜﻞ ازدواج ،ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر،
ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺤﺚ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﻟﻪی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ را در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﺟﺮا آﻧﺠﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪﺳﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره )ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﯿﻤﻮن دوﺑﻮوار در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺘﺎب ﺟﻨﺲ دوم( اﯾﻦ ﺳﺆال را
از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪی ﺧﻮد و ﯾﺎ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪی اﺗﻨﯿﮑﯽ ﺧﻮد
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ زن ﺑﻮدن ﺧﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل زن ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ در روزﻣﺮﮔﯽ ﺧﻮدش ،ﺧﻮدش را ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ
ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد و اﻓﺮاد ﻫﻢﻃﺒﻘﻪی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﭘﺪر و ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺖ .او زن ﺑﻮدن آن زن را در اﮐﺮﺜ ﻧﻘﺎط آن ﻧﻘﻄﻪی ﻣﺸﱰک ﻫﻢﻫﻮﯾﺘﯽ و ﻫﻤﺬاتﭘﻨﺪاری ﺑﺎ او �ﯽداﻧﺪ و از اﯾﻦ
ﻧﻘﻄﻪ دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ زن ﻃﺒﻘﻪی ﻓﺮودﺳﺖ ﯾﺎ از ﻓﻀﺎی اﺗﻨﯿﮑﯽِ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺎﻋﺪﺗﻦ در ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﯾﺎ ﺑﺮدهداری
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﯿﻤﻮن دوﺑﻮوار ﺗﻌﻠﻖ »اﺣﺴﺎﺳﯽ« زﻧﺎن در ﺑﺤﺚ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻗﻮی ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
اﺳﺘﺜ�رﮔﺮان آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﺎ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﻫﻤﻪی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺬف ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺎ
را دﭼﺎر ﻧﻘﺼﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری ﴎﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻮع و ﺧﻮاﻧﺸﯽ ﺧﺎص از اﺳﻼم و
ﻧﻪ ﻣﺬﻫﺐ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺳﻨﺖ ﻗﺪرت وﯾﮋهای دارد .از ﺟﻬﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺪرﺳﺎﻻری و ﻣﺮدﺳﺎﻻری
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﻣﺮﮐﺰﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺘﻢ اﺗﻨﯿﮑﯽ در آن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺷﺪه وﺟﻮد دارد.
آﻧﭽﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﻣﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و
ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻧﻮع
اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺷﺪن و ﻏﯿﺮه و ﻏﯿﺮه را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،زﻧﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮﺧﻮردارﺗﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن »زﻧﺎن« اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻧﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت .ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ واﻗﻌﻦ در درون اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻠﯽ .ﺑﺎﯾﺪ وارد اﯾﻦ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪ و اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را از
ﻫﻢ ﺷﮑﺎﻓﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺘﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ« ﻧﺴﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :ﻫﻤﻪی زﻧﺎن از اﯾﻦ ﺣﻖ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ زﻧﺎن
ﻃﺒﻘﻪی ﻓﺮودﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻧﯿﺰ دﺳﱰﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻻاﻗﻞ اﯾﻦﻃﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ «.آﯾﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ راﺣﺘﯽاﺳﺖ؟ اوﻟﻦ آﯾﺎ زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺎﻻدﺳﺖﺗﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ از
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؟ آﯾﺎ آنﻫﺎ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﭘﻮل دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪی
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﺎزار ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ؟ آﯾﺎ آنﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﺳﺘﻢ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻫﻤﺮاه آن

اﻏﻠﺐ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺪی از ﻃﺮف ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺖاﻧﺪازی ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن و
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ روﺑﻪرو ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﻬﱰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﴎی ﴍاﯾﻂ ﮐﻠﯽ اول ﺑﺮای ﻫﻤﻪی زﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺸﻮد و در اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﮐﻠﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻮرتدﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؟ در ﻣﺜﺎل ﺑﺤﺚ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﺤﺚ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﺑﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﮔﺮ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﺷﻮد ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ دﻓﺎع
�ﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ از »ﺣﻖ دﺳﱰﺳﯽ راﯾﮕﺎن« ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ
ﻣﻔﺮوش ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ آن دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻘﺾ
ﻏﺮض اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺪن دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واﮐﺎوی ﺟﺪیﺗﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺜﻞ اﻗﺘﺼﺎد در
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی زن و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﻀﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺼﺎف ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺣﺠﺎب دو ﺳﺎل ﺣﮑﻢ ﺣﺒﺲ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﻦﺘ وﺛﯿﻘﻪای ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻞ داراﯾﯽاش ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ داﺷﻦﺘ دﻏﺪﻏﻪی ﻣﺨﺼﻮص
ﻃﺒﻘﻪی »ﻣﺘﻮﺳﻂ« ،ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ اوﻟﻦ ﻫﺮ دﻏﺪﻏﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﮑﻞدار اﺳﺖ و دوم
اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﯾﯽ در ﺳﻄﺢ زﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ را اﯾﻨﻄﻮر ﺳﺎده ﻃﺮح ﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻠﺐ و ﺧﺸﮏ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻋﺎری از ﻫ�ن درک ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آن ﻻاﻗﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪی زن و ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﮐﺎر
ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ
زﻧﺎﻧﯽ»ﻣﻮﻓﻖ« از ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺣﻖ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ از ﻣﺴﺎﻟﻪی دﺳﱰﺳﯽ .زﯾﺮا آنﻫﺎ
ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪی دﺳﱰﺳﯽ ﮐﻤﱰ ﺑﺤﺮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع درک از ﻣﺴﺎﻟﻪی زن ﻣﺸﺨﺼﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ
ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪی ﻓﺮودﺳﺖ ﻓﺮای ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽای ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻫﻢ ﻃﺒﻘﻪایﻫﺎی ﺧﻮد و ﺑﻪ واﺳﻄﻪی
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺴﺖ و ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ﻫﻢ �ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزهی زﻧﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮم ﻣﺒﺎرزاﺗﯽﺷﺎن ﻓﺮم اﻋﺘﺼﺎب و ﴎ ﺑﺎز زدن از ﮐﺎر را داﺷﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺸﱰ از ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮ ﴏف ﻣﯽداد .آنﻫﺎ ﻋﺎﻣﻼن واﻗﻌﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﴩو در ﻣﺒﺤﺚ زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزهی آنﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮد.
ﺳﻮم :ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻋﻤﯿﻘﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺑﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن دارﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪرت ﻣﺴﺘﻘﺮ از ﻣﺒﺎﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دورﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪاش ﺑﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻤﺗﺎم دﻧﯿﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﺣﻀﻮر
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ »ﻣﻌﱰﺿﯿﻦ« دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد راﺑﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ دارد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺣﺪی از »ﺑﺮاﺑﺮی و آزادی« را در
داﯾﺮهی ﺧﻮدش ﻗﺎﺑﻞ »ﻣﺤﻘﻖ« ﺷﺪن ﻣﯽداﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﻘﺪر ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن اﺳﺘﻮار ﮐﺮده ﺑﺎ
آن ﺣﻀﻮر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی زﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﭼﻮﻧﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﯿﺮوی ﺣﺎﮐﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ از ﻣﺴﺎﻟﻪ را »ﺗﺤﻤﻞ« ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ دﻗﯿﻘﻦ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ از اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﮕﺬرد و زﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ

درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎبﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪیﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﻠﯿﺲﻫﺎی ﴎﮐﻮب وارد ﻓﻀﺎﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻬﻢ ﺑﺨﻮرد ،ﻗﺪرت ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری »ﻧﻈﻢ« ﺧﻮد را ﻣﺤﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮدش و ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ و �ﺎﯾﺶ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮدش ﻣﺼﺎدره
ﮐﺮدهاﺳﺖ .دﺳﱰﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ
در ﻣﺎهﻫﺎی اوﻟﯿﻪی اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﯿﴪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪهی ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ
از ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﻘﻼب  ۵۷اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﻄﻦ اﺳﺘﻘﺮارﻃﻠﺒﯽ ﺧﻮدش ﻧﯿﺎز ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮک ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻗﺒﯿﻞ زﻧﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آن دوره ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺮدﻫﺎ و ﻏﯿﺮه را ﻣﻄﻠﻘﻦ ﺑﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﴎﮐﻮب
ﭘﺎﺳﺦ داد .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﴎﮐﻮب ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺻﺪاوﺳﯿ� ،ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و اﻧﻮع و اﻗﺴﺎم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﴎﮐﻮب از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران،
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺞ و ﻏﯿﺮه ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺷﻮم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ در ﻧﻔﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﱰﺿﯿﻦ و
�ﺎﯾﺶ داﻤﺋﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ دﺳﺖﮐﻢ از ﻟﺤﺎظ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .زﯾﺮا او ﻧﻈﻢ ﺧﻮدش را از
ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ )از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎارزشﺗﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺻﺪهی اﺧﯿﺮ( »اﻧﻘﻼب«۵۷
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ ﻧﺰاعﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﻈﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﺪن
دارﻧﺪ.
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات  ۸ﻣﺎرس زﻧﺎن در ﺳﺎل  .۱۳۵۷وﻗﺘﯽ زﻧﺎن ﭘﺲ از ﺻﺤﺒﺖ از ﻟﻐﻮ ﭘﺎﯾﻪایﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮقﺷﺎن آﻧﻘﺪر
ﻧﯿﺮوی اﻧﻘﻼﺑﯽ در وﺟﻮدﺷﺎن ﻣﻮج ﻣﯽزد و آﻧﻘﺪر ذﮐﺎوت داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﻨﺪ »ﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﮑﺮدﯾﻢ /ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ« .آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻧﻪی اﻧﻘﻼب  ۵۷ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﺎ ذﮐﺎوت اﯾﻦ ﺷﻌﺎر را ﴎ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ
از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮدش را دارد و از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺪیای در آن دوره ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آنﻫﺎ
از آﻣﻮزهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ دوران  ۵۷ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آن ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ و در ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوزی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﴎﮐﻮب .ﺷﺎﯾﺪ واﻗﻌﻦ ﺑﺮای ﻋﺪهی
زﯾﺎدی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آن دوران ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﴎﮐﻮب زﻧﺎن دورهی ﺳﻼﺧﯽ آنﻫﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ
وﮔﺮﻧﻪ آنﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ �ﯽدادﻧﺪ .ﺑﻪ واﻗﻊ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﺧﱪ ﺑﺪ را ﻧﺸﻨﯿﺪه
ﺑﻮد.
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﴎﮐﻮب زﻧﺎن و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﺰه ﮐﺮدن ﺧﻮدش در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ،اراﺋﻪ ﻣﯽداد ﺣﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد:
اﻟﻒ :ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ داد.
دوم :ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﺸﺎن داد.
ﺳﻮم :ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای درﮔﯿﺮیﻫﺎی »ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ« ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ واﺳﻄﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ
از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻣﯽداد.
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺲ از ﴎﮐﻮب زﻧﺎن در ﻣﺎرس  ۵۷و ﭘﺲ از ﴎﮐﻮبﻫﺎی ﮔﺴﱰدهی دﯾﮕﺮ در دﻫﻪی اول ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار
ﻧﻈﺎم و ﭘﺲ از ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ ،ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﻇﻬﻮر آن اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺟﺰ »ﺟﻨﮓ ﻧﻌﻤﺖ
اﺳﺖ« ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ،ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎه داﯾﻢ زﻧﺎن و

»دﯾﮕﺮیﻫﺎ« و ﻗﱪﺳﺘﺎن »ﺷﻬﺪا« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﻮر رژﯾﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ و
ﻣﺮدم .ﴎﮐﻮب روزﻣﺮهی زﻧﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ و ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »دﺧﱰان ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب« ﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﴐورت ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ روزﻫﺎی اوﻟﯿﻦِ اﻧﻘﻼب و زﻧﺎﻧﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ وﯾﺪا ﻣﻮﺣﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺮ ﺳﮑﻮﯾﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن »اﻧﻘﻼب«
ﻫ�ن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽﺷﺪه از ﺑﺪن زن اﻧﻘﻼﺑﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدای اﻧﻘﻼب ﴎﮐﻮب ﺷﺪ .او اﯾﺴﺘﺎد ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺘﯽ
ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ،اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دروﻧﯽ زﻧﺎن در ﻤﺗﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،او ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ﻋﺮﯾﺎن ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آن را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﴎﮐﻮب زﻧﺎن  ۵۷از ﺑﯿﺎن درﺳﺖاش ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ،او ﻓﺮﯾﺎد زد »ﭘﺎدﺷﺎه
ﻟﺨﺖ اﺳﺖ« .او ﺻﺪای ﺳﻬﻤﮕﯿﻨﯽ ﺷﺪ .ﺻﺪای او در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﭘﮋواک ﺻﺪای او ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ او و ﺑﻘﯿﻪی دﺧﱰان اﻧﻘﻼب ﭼﻮﻧﺎن ﭘﺮوﻓﻮرﻣﻨﺲ دﺧﱰان ﻣﱰو در روز  ۸ﻣﺎرس ،ﭼﻮﻧﺎن ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎدن روﺑﻪروی وزارت ﮐﺎر و اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪن و ﺣﻀﻮر دوﺑﺎره در ﻫﺸﺖ
ﻣﺎرس ،ﺑﺎزﮔﺸﻦﺘ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ و ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪی ﺳﺎده و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺪون زﻧﺎن ﻣﯿﴪ
ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺮی ﮐﻪ در ﻓﺮاﺧﻮان روز ﻫﺸﺖ ﻣﺎرس در ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت ﮐﺎر راه ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﻮدش را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻃﺒﻘﻪ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ )ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺤﺮک اﻋﱰاﺿﺎت ﴎاﴎی( ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن
از ﮐﺎرﮔﺮان دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﻠ�ن و ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﻘﯿﻪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ دوﺑﺎره ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﺪون ﮔﺬر از اﯾﻦ ﴎﮐﻮب ﻫﯿﭻ اﻧﻘﻼﺑﯽ رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺮدان ﻣﺎ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ ،اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ
ﻣﺎ رﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن اﺳﯿﺮ ﻤﺑﺎﻧﻨﺪ.

