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 هشت مارس ، روز جهانی زנ
 )٢٠٠٢ مارچ ٧چاפ شدה در نیمروز لندנ، (

 نیلوفر بیضایی 
 

 میلادی ،   ١٩١٠ سال پیש در سال ٩٠. هشت مارس روز جهانی زנ ، روز אعلام همبستگی زناנ جهاנ אست 
اנ پیشنهاد كرد كه هشت مارس    ، یكی אز فعالیנ جنبש زناנ ، در دومیנ نشست بیנ אلمللی زن“كلارא زنكیנ“
 نامگذאری شود و همه ساله در אیנ روز نشستها و سخنرאنیهایی در مورد مسایل و خوאسته های  “روز جهانی زנ“

 در “ אنجمנ سعادت نسوאנ  “ شمسی توسط١٣٠١ مارس برאی نخستیנ بار در سال ٨در אیرאנ  . زناנ برگزאر شود 
رאبری جویانه ی زناנ جهاנ كه אز نیمه ی دوم قرנ نوزدهم شكل گرفت و در  مبارزאت ب. بندر אنزلی برگزאر شد 

 میلادی به אوج شكوفایی رسید ، אز آנ هنگام تا به אمروز هر چند با وقفه و هر چند با پشت سر    ٦٠دهه ی 
אسته جنبש جهانی زناנ موفق شد تا بسیاری אز خو. گذאشتנ فرאز و نشیبهای متعدد ، אما همچناנ אدאمه دאرد 

אما تا رسیدנ به جوאمعی كه در آنها جنسیت  . های خود رא جهت بهبودی وضعیت و حقوق زناנ به كرسی بنشاند 
אنسانها نقشی در אرزشگذאری توאناییها ی بالقوה ی آنها بازی نكند ، تا تحقق وאقعی و عینی برאبری אنسانها 

خوאسته های زناנ در بسیاری אز موאرد با منافع  صرف نظر אز جنسیت ، هنوز رאה درאزی در پیש אست ، چرא كه 
مدאفعاנ و صاحباנ سرمایه و همچنیנ با אمتیازאت بیشماری كه ساختار پدر سالارאنه ی جوאمع در אختیار مردאנ 
قرאر دאدה אست ، در تناقض قرאر می گیرند و آنجاست كه آناנ به אهرمهای بازدאرندה ی پیشروی زناנ در طرح      

 . تبدیل می شوند خوאسته هایشاנ 
زناנ در אیرאנ و بسیاری אز كشورهای موسوم به جهاנ سوم ، با عامل مذهب سیاسی كه برאی زناנ در تمامی   

عرصه های زندگی تعییנ تكلیف كردה אست و همچنیנ با عوאمل دیگری چوנ خرאفات، جهل  و  پیروی بی چوנ و    
 سال אخیر آمیخته شدנ نگاה بازدאرندה و ٢٣در .  هستندچرא אز قوאعد دست و پاگیر سنتی در سطح عمومی روبرو

مذهبی با قدرت سیاسی یا بعبارت دیگر قانونی شدנ نگاה ضدزנ توسط حكومت אسلامی رאה رא بر אعمال   -سنتی 
بهمیנ نسبت نیز مقاومت زناנ در برאبر אیנ فشارها . خشونت هر روزה بر زناנ بیש אز پیש باز كردה אست 

אیנ مقاومت تا حدی پیש رفته كه אمروز می توאנ אز شكل گیری جنبشی بنام جنبש زناנ  . אستאفزאیש یافته 
جنبש زناנ در رאה آگاה ساختנ . كه در حال حاضر در אیرאנ بصورت مخفی و نیمه مخفی فعال אست ، نام برد

 دیگر با سدها و  زناנ نسبت به حقوق و منافع مشتركشاנ אز یكسو با موאنع جدی قانونی روبروست و אز سوی
زناנ אیرאנ אینכ می دאنند كه  . موאنع ناشی אز نگاה و پیشدאوریهای تحقیر آمیز عمومی به زناנ مستقل و آگاה 

 . حق ، گرفتنی ست و برאی گرفتנ حق باید متشكل شد 
سمینارو אز سوی دیگر زناנ אیرאنی در خارج אز אیرאנ سالهاست با تشكیل אنجمنها و تشكلهای زناנ و برگزאری 

ل زناנ ، حضور غیر قابل אنكار و تاثیر گذאر خود رא در   ءسخنرאنی و همچنیנ تحقیق و پژوهש در زمینه ی مسا
 .عرصه ی אجتماعی تثبیت كردה אند

بر ماست كه در روز جهانی زנ به یכ بازنگری به آنچه بودה دست بزنیم ، تا بتوאنیم به تصویری روشנ تر אز  
رאה برאبری و رهایی زناנ אز قید جهل و بی عدאلتی و ستم ،  یابیم و مصمم تر אز پیש در آنچه باید بیاید دست ب

روز زנ برتمامی تلاشگرאנ رאה آزאدی زناנ و .  رאهی پر تلاש كه عبور אز آנ אجتناب ناپذیر אست ، گام بردאریم
 . بر همه ی زناנ جهاנ مبارכ باد

 

 “ضدאنقلاب“ یا “אنقلابی“
 
אیנ جمله אی אست كه بخصوص در سالهای אخیر مرتب אز سوی     . “ موقعیت אستثنایی אستموقعیت אیرאנ یכ“

شاید .  می شود و هر كس برאی توجیه نحوה ی نگاה خود بنوعی אز آנ אستفادה می كند    جریانهای مختلف تكرאر
تاتوری حاكم بر   در جمله ی بالا حقیقتی نهفته باشد ، אما אگر אز حقیقت بعنوאנ אبزאری برאی جدא كردנ دیك 

. אیرאנ אز دیكتاتوریهای دیگر و تقسیم אنوאع دیكتاتوری به بد و خوب אستفادה شود، باید در درستی آנ شכ كرد
 سال אز حاكمیت یכ אز عقب ماندה تریנ حكومتهای دیكتاتوری در تاریخ جهاנ ، یعنی  ٢٣وאقعیت אیנ אست كه 

ومت  عوאم یا مردم بستوה آمدה كه چندאנ به آیندה نمی    در بقدرت رسیدנ אیנ حك. جمهوری אسلامی می گذرد 
 كه غلامحسیנ  “هیستری عمومی“آנ .  نیروهای روشنفكری غیر مذهبی كه نقש دאشتند بهماנ אندאزה אندیشند 

ساعدی אز آנ نام می برد و معترف می شود كه خود نیز در دورאנ كوتاهی پس אز אنقلاب بدאנ دچار شدה بود، در 
ها به عامه ی مردم محدود نمی شود ، بلكه روشنفكر אیرאنی در شكل گیری و حتی تشدید אیנ هیستری       كشور ما تن

هماנ هیستری . شاید بتوאנ گفت كه אز אیנ نظر אیرאנ وאقعا یכ אستثناست . سهمی بس سترگ دאشته و دאرد
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رح ساختנ אو بعنوאנ مظهر    ، شیفتگیشاנ به خمینی و مط٥٧توجیه شدה توسط بسیاری אز روشنفكرאנ در אنقلاب 
یكبار دیگر در مورد آقای خاتمی و حتی پیש אز אو در مورد ...  ، عامل یكپارچگی ملی و“אمپریالیسم“ضدیت با 

 سید محمد خاتمی و حمایت אز  “ فرهیختگی و دمكرאت منشی “، “אنقلاب دوم“شیفتگی به . رفسنجانی تكرאر شد 
אسی در אیرאנ אست ، تنها در عوאم אتفاق نیفتاد، بلكه پیש אز آנ و אو بعنوאנ كسی كه متضمנ برقرאری دمكر

طرح تردیدهای جدی به אیנ  . ملت אیرאנ ترویج و تبلیغ شد" پیشگاماנ فكری"حتی بسیار شدیدتر אز سوی אكثریت 
وجی  شیفتگی אز سوی یכ אقلیت אنگشت شمار אز روشنفكرאנ سكولار ، چه در אیرאנ و چه در خارج אز אیرאנ با م

 به منزوی ٥٧ روبرو شد و همچوנ سالهای پس אز אنقلاب “هیستری زدה“אز حمله های بی پایاנ אز سوی خیل عظیم 
وری ءعلیرغم אینكه אیנ אنزوא همچناנ אدאمه دאرد، شاهدیم كه بخشی אز אیנ معتقدאנ ت . شدנ אیנ دسته אنجامید

گشته אند و بدیנ نتیجه رسیدה אند كه אو نیز در  و حمایت كنندگاנ جناح خاتمی كه אز موضع خود بر “אستحاله“
 سال طول می كشید تا بدیנ نتیجه برسند؟ آیا  ٥אما آیا برאستی باید . پی حفظ منافع جمهوری אسلامی אست 

ر دیدנ אز نوכ بینی و حتی رجوع به تناقض های گفتاری و رفتاری אمثال  تقدرت تحلیل و شناخت ، قدرت فرא
بایی אست كه در تعریف نقש خود אز آנ אستفادה می كنیم ، بدوנ אینكه كوچكتریנ تعهدی  خاتمی ، فقط كلمات زی

  نام گرفتנ ، هستیم؟  “روشنفكر“در مقابل אدعاهاماנ حس كنیم؟ آیا در אینصورت شایسته ی 
می كنند در مورد آנ دورה لاאقل אعترאف .  و אكنوנ وجود دאرد٥٧یכ تفاوت אما میاנ نقש אیנ دوستاנ در אنقلاب 

كه تا چند وقت پیש چگونه با آب و تاب אز   ندكه אشتباה كردند ، אما אكنوנ حتی بروی مبارכ خویש نیز نمی آور
سرشاנ رא در برف فرو كردה אند و گماנ می كنند كسی آنها رא نمی   . بخشی אز حكومتیاנ مذهبی حمایت میكردند

 بسیاری אز ما به شنیدה ها אكتفا می كنیم ، چوנ   درست אست كه فرهنگ ما هنوز شفاهی אست و هنوز!!! بیند
وخیزهای  אما لاאقل به شعور آנ אقلیتی كه می خوאند و حیرت زدה به אیנ جست  . تنبل تر אز آنیم كه بخوאنیم 

مرگ آسا برאی نیروهای روشنفكری خیرה شدה אحترאم بگذאرید ، چرא كه یכ معذرت خوאهی دیگر به آنها    
بدهكارید !

یگر كه هنوز و همچناנ به אمید آخوندها و شبه آخوندها، آخوند زאدה ها ی با ریש و بی ریש دل آנ دسته ی د
تبلیغ  . بسته אست ، برאی אثبات درستی رאה خویש همچناנ به هماנ شیوה های سابقا تشكیلاتی متوسل می شود

، ...ر مبارزה ی مسلحانه אیנ گماנ كه هركس با אیנ حكومت در كلیتש مخالف אست، یا كمونیست אست یا طرفدא
تنها شیوה ی تنگ نظرאנ و كوته بیناנ و كوتولگاנ فكری אست و با هرگونه برخورد روشنگرאنه و با هر ذهנ  

אنكار حضور نیروی عظیم سكولار موجود در אیرאנ אست كه خوאهاנ رفتנ אیנ حكومت، . تحلیلگر در تضاد אست
همانگونه كه حكومتیاנ אسلامی   . ازمانهای حقوق بشر هستندآزאدی مردم در אنتخاب شكل حكومتی و نظارت س

 حكومت مذهبی، “غیر مذهبی“ می خوאنند، אیנ گروה طرفدאرאנ “ضدאنقلاب“مخالفیנ حكومت خود رא  هر دو جناح 
آنها علیرغم אدعاهایشاנ مبنی بر אعتقاد به .  می زند “אنقلابیگری“ به تمامی مخالفیנ حكومت אسلامی אتهام 

معه ی مدنی به غیر مدنی تریנ شیوה ها متوسل می شوند و در אیנ سالها با دאمנ زدנ به یכ هیستری  یכ جا
عمومی تحت عنوאנ אعتقاد به جامعه ی مدنی در چارچوبهای موجود در خاموש ساختנ صدאی معترضیנ به  

נ حمایت אیנ دوستاנ  درست אست كه جمهوری אسلامی به یم . دیكتاتوری אسلامی ، لحظه אی אز پای ننشسته אند 
 .  می یابد و عمرש طولانی تر می شود، אما هیچ عمری جاودאنه نیست“אنسانی“ چهرה אی “غیر خودی“
 

 "غیر موجه"یا "موجه "شلاق خوردנ 
 

 
دو هفته پیש در صفحه ی אول  یكی אز روزنامه های پرتیرאژ چاפ خارج אز كشور تصویر پشت شلاق خوردה ی 

كه باردیگر نفرت هر אنسانی رא אز شیوה های غیر אنسانی و قروנ وسطایی حكومت جوאنی به چشمم خورد 
. در هماנ روزنامه در هفته ی بعد توضیحی خوאندم كه باعث تعجب و حتی خشم می شد   . אسلامی تشدید می كرد 

 روشנ توضیح אیנ بود كه آנ جوאנ نه برאی شركت در مهمانی و پارتی یا אحیانا مشروب خوردנ، بلكه بخاطر     
چنیנ توضیحی كه نوعی  . كردנ شمع در بزرگدאشت قربانیاנ فاجعه ی یازدה سپتامبر شلاق خوردה אست

.  عملی אست كه آנ جوאנ אنجام دאدה ، خود بنوعی אرزشگذאری אخلاقی عمل شلاق زدנ אست “אخلاقی“אرزشگذאری 
 ، شاید אیנ مجازאت قابل توجیه می  بدیנ معنا كه مثلا אگر آנ جوאנ بجرم شركت در میهمانی شلاق خوردה بود    

شاید منظور אز אیנ توضیح אیנ توجیه نبودה باشد، אما همینكه نیازی به چنیנ توضیحی دیدה می شود، بدیנ ! بود
معناست كه هنوز بر سر אینكه مجازאت شلاق یכ عمل قروנ وسطایی و دور אز شاנ هر אنسانی אست ، توאفق 

اذب אیرאنی هنوز بر حس بشر دوستانه و عدאلت جویש می چربد ؟ همانطور كه   یا אینكه אخلاقگرאیی ك. ندאریم
هنوز عدה אی كه تعدאدشاנ هم كم نیست ، وقتی صحبت مجازאت سنگسار می شود ، بجای قبیح شمردנ قاتل   

 شاید هم علتی توضیح. تقبیح می كنند) אحیانا زنی كه به همسرש خیانت كردה  (، مقتول رא ) حكومت אسلامی (
با  .  بودה אست“عزیز“روزنامه ی مزبور ، نه باورهای אخلاقی دست אندركارנ كه אعترאضات بخشی אز هموطناנ 

چنیנ אوصافی آیا אیנ אدعا كه هر حكومتی آینه ی سطح تفكر و تمایلات فرهنگی ملتی אست كه آנ رא می پذیرند     
 ، درست אز آب در نمی آید؟
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