
                1                                             2007می   - 85اریبهشت   -شماره دوم   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

 

 

 
 
 
 

 مقدمه 
 

بعد از اعتراضات خرداد سال گذشته از بخشی ازمحافل فعالین جنبـش      
زنان طرحی ارائه شد برای جمع آوری یک میلیون امضاء بمنظور تغییر  

مطابق اظهارات رسمی سخنگویان کمپین قـرار اسـت ایـن              .   قوانین
امضاها بهمراه مواردی از قانون که بر اساس امضاها باید تغییر کـنـنـد،             
در اختیار جمعی از وکال قرار بگیرد تا پیگیر تحقق آن از مراجع قانونی              

 .شوند

 

بسیج حرکت میلیونی برای مقابله با تبعیض و بی عدالتی بی ایـنـکـه                
فعال دغدغه فرمول بندی ها و کم و کاستی های آنها را داشته باشـیـم،     
قاعدتا گامی است در راه محو بخشی از نابرابری های موجود  و بنـحـو                

نوشته حـاضـر کـه        .   قابل انتظاری مورد تایید مدافعین برابری انسانها      
تالشی است برای بررسی جنبه های مختلف این حرکت، قرار بود برای            

آماده شود که متاسفانه بـدلـیـل     “ سامان نو “ درج در شماره اول نشریه    
در این فاصله مطالب متعددی در .   گرفتاری های غیرمترقبه مقدور نشد    

نقد و بررسی جنبه های مختلف این حرکت نوشته شد که بخشا شامل           
نکاتی بود که در نسخه اولیه نوشته حاضر نیز مورد بحث قرار گـرفـتـه        

از اینرو اکنون که فرصت اتمام مقاله فراهم شـده اسـت، تـالش                .   بود
نگارنده بر این بوده که حتی االمکان از تکرار استدالل ها و بحث هایـی     
که در نوشته های دیگر از جانب فعالین جنبش زنان و خصوصا زنـان                

 . سوسیالیست نوشته شده، اجتناب شود
اعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در جمهوری اسـالمـی بـه                

وجود مبارزه و اعتراض دائمی و نـفـی    .   قدمت حیات این حکومت است    
عملی قوانین و مقررات ضد زن در جمهوری اسالمی در کنـار حضـور               
گسترده زنان در همه عرصه ها تنها حکایت از عمق حرکتی دارد کـه               

با اینوصف قـابـل     .  سدهای قانون را عمال و بکرات درهم شکسته است 
. حمایت بودن این مبارزات، مانع داشتن نگاه انتقادی به آنها نمی شـود      

رویکرد مقاله حاضر در بررسی کمپین یک میلیون امضاء اوال نـگـاهـی              
انتقادی است و ثانیا بطور ویژه ای فعالین جوان جنبش زنان را مـورد               

 .خطاب دارد

 تغییرها ونابرابری ها
 

 در حاشیه کمپین 
 یک میلیون امضاء

 
 

 2007لیال دانش       آپریل  
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 ویژگی های  کمپین
 

بسیاری از دست اندرکاران و مدافعین کمپین بر این نکته تاکید داشته            
اند که این حرکت از فعالیت های تاکنونی در جنبش زنان متمایز است           
به این دلیل که توانسته مرز نخبگان را پشت سر گذاشته و به حرکتـی      

همچنین تاکید می شود که کمپـیـن بـا طـرح              .   توده ای تبدیل شود   
محوری ترین خواست هایی که حمایت و پشتیبانی اکثریت زنان را بـا     

به هـر دوی ایـن        .   خود دارد، امکان جلب حمایت ها را باال برده است         
ابتدا بحث مطالبات  و قوانینی کـه کـمـپـیـن              .   جنبه ها باید پرداخت   

 .خواهان تغییر آن هاست و سپس مساله توده ای بودن حرکت
 

 مطالبات همه گیر -الف 
 

با صراحت از این گفته می شود کـه مـحـتـوای              )   1( در اسناد کمپین    
مطالبات کمپین ضدیتی با مبانی اسالم و اصول دین نـدارد و بـرای                 
اثبات این ادعا، به حمایتهای نظری و معنوی آیت اهللا هایی رجوع مـی              
شود که تقریبا بیش از یک دهه است که مشغول ارائه تفسیر و امکـان               

این آیت اهللا ها تصریح کرده اند     .   قرائت جدید از قوانین اسالمی هستند     
که می توان پاره ای قوانین را متناسب مقتضیات زمان و مکان تغیـیـر               

 .داد بی آنکه به مشروعیت نظام لطمه ای زده شود
 

در طول سه دهه گذشته زنان بسیاری صرفا بخاطر زن بودن ویا انجـام             
کاری و یا استفاده از حقی که از نظر این قوانین برای زنـان مـمـنـوع                  
است جریمه شدند، تحقیر شدند، شالق خوردند و در ابـعـاد بسـیـار                 
گسترده تری جهت گریز از این مسائل، خود و خانواده ها یشـان بـه                 
عامل سانسور و اعمال اختناق در برخورد به فرزندان خود و خصـوصـا            

نابرابری و بی حقوقی عمیق و همه جانبـه         .   فرزندان دختر تبدیل شدند   
زنان در طول این دوره باعث شده که  لیست مطـالـبـات بـرای رفـع              

چنان بلند که بیان هـر مـطـالـبـه            .   تضییقات از زنان بسیار بلند است     
حـق  .   کوچکی باالخره گوشه ای از این لیست را در بـر مـی گـیـرد                  

حضانت، حق طالق، نابرابری در امر شهادت و ارث، حـق سـفـر کـه                  
موکول به اجازه ذکور خانواده است و غیره تنها بخش ناچیزی از ایـن               

و تمرکز بر این مطالبات هنوز گویای هیچ درجه ای           .   مطالبات هستند 
سن ازدواج دختران تـا    .   از پیگیری در تحقق خواسته های زنان نیست     

اما هیچکس نتوانست در همین سـال     )   2(  سال بود    9چند سال پیش    

های حکومت جمهوری اسالمی و علیرغم قانونی بودن شـوهـر دادن              
 ساله، نشان دهد که این پدیده به یک نُرم در جامعه تبدیـل        9دختران  

آنچه مسلم است این است که الگوهای رفتاری اکـثـریـت مـردم               .   شد
علیرغم سرکوب جمهوری اسالمی و علیرغم قوانین عهد عتیق به نُـرم          

مطابق همین قوانین مـردان مـجـاز         .   های صد سال پیش سقوط نکرد     
اما هیچکس در هیج تـحـقـیـقـی           .   بودند تا چهار همسر داشته باشند     

نتوانسته نشان دهد که پدیده مرد چهارزنه به نُرم رایـج در جـامـعـه               
این نشان می دهد که نقد به نابرابـری را مـحـدود           .   تبدیل شده است  

کردن به مسائلی که فی الحال در زندگی واقعی زیر پا گذاشتـه شـده                
بعبارت دیگر تمرکز برمطالباتی کـه مـردم       .   اند، نقدی کم دامنه است    

علیرغم  سر نیزه و سرکوب به آن تمکین نکرده اند، نه فـقـط نشـان                   
روشنگری و پیشتازی نیست بلکه این سوال را طرح می کند که چـرا               
دست اندر کاران کمپین مردم را چنین دست کم گرفته  و دیـرآمـدن               
خود را بحساب خواست های مردم و توده زنان مـی گـذارنـد؟ نـگـاه            
کمپین به مطالبات در حقیقت خود بیانگر نگاه ویـژه ای بـه زن و                    

آیا نفس اینکه زن بعنوان فـرد    .   مطالبات و حقوق زنان در جامعه است      
در مقابل قانون انسان بـحـسـاب         )     و نه بعنوان همسر و مادر و دختر       ( 

بیاید؛ مطالبه مهم، محوری و تعیین کننده در تـثـبـیـت مـوقـعـیـت                  
 سـال    18شهروندی زنان در جامعه نیست؟ آیا اینکه همه زنان باالی            

حق برخورداری از شغل و در صورت نبودن کار، برخورداری از بـیـمـه               
بیکاری داشته باشند؛ مطالبه مهمی نیست که از قضا شامل اکـثـریـت              
قریب به اتفاق زنان می شود؟ تردیدی نیست که قانون حق حضـانـت               

باید تـغـیـیـر     ) و هر قانونی که منشا تبعیض است(کودک و حق طالق  
ولی قانونی که انسان بودن و شهروند بودن زن را نپذیرفته باشد،            .   کنند

اگر با زر هم نوشته شده باشد همه تغییراتش قابل باز پـس گـرفـتـن                  
برای بررسی نگاه کمپین به مطالبات زنان نیازی نیست که بـه            .   هستند

. فرمول بندی های کمپین در مورد تک تک این مطالبات بـپـردازیـم               
همچنانکه گفته شد لیست مطالبات زنان  آنچنان بـلـنـد اسـت کـه                  
باالخره هرنیرویی هر چه بگوید ذره ای  از این مطالبات را در بـر مـی               

لذا بجای بررسی تک تک مطالبات، کافی است که چند نـمـونـه              .   گیرد
مهم را مورد بررسی قرار دهیم و ببیینم که ادعای کمپـیـن در ایـن                   

 . زمینه ها چیست
 

مطالبه برابری کامل حقوق زن و مرد بنیادی ترین و پایـه ای تـریـن          
خواستی است که بیش ازصد سال است برای تحقق آن مـبـارزه مـی                

توجه داشته باشیم   .   کمپین در مقابل این مطالبه سکوت می کند       .   شود
که امروز بسیاری از کشورهایی که این حق را در قوانین شان پذیرفتـه              
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اند هنوز متهم اند به اعمال      
تبعیضات جنسی در عمـل،     
و علیرغم پذیرش بـرابـری       

حـال اگـر     !   در قانـون هـا     
نیرویی این مطالبه را اصوال     
از لیست مطالباتش حـذف     
می کند باید نشان دهد که      
تضمین اش برای تـامـیـن       
برابری زن و مرد در جایـی       
که قانـون ایـن اصـل را           
نپذیرفته، چیست؟ اگر این    
مطالبه بنیادی و پایه ای به      
کرسی ننشسته باشد، حتی    

اگر سالی یک میلیـون امضـاء        
هم جمع شود خبری از برابری      
. و رفع تبعیض نخـواهـد بـود        

علت سکوت در مـقـابـل ایـن          
مطالبه حیاتی کـه الاقـل از          
زمان مشروطه یکی از مطالبات     
مهم جنبش زنان بـوده اسـت        

پرده از حقایقی بر می دارد کـه        
برای چهره های جلوی صحنه کمپین      

اوال حضور زنان فـمـیـنـیـسـت           .   چندان خوش آیند نیست   
اسالمی و تالش برای همراه کردن آنها، بخودی خود یعنی پذیرش این            
. واقعیت که قرار نیست سخنی از برابری کامل حقوق زن ومرد بـاشـد              

بلکه قرار است تا جایی در مورد قوانین و مناسبات و فرهنگ مردساالر              
حرف زده شود که کلیت قانون اسالمی و پشتوانه های سـیـاسـی آن                

ثانیا و مهمتر اینکه بسیاری از این فعالین سال هـاسـت   .   آسیبی نبینند 
در حالیکه خودشان هم دستگیر می شوند و کتک می خورند، اندر باب         
روشهای صلح آمیز و آرامش طلبانه و پرهیز از خشونت حرف می زنند             

اگـر  .   که مابازاء عملی آن چیزی جز همین نوع طرح مطالبات نیـسـت            
زنان عالوه بر صد سال گذشته در تاریخ مدرن ایران هنوز هم  صـبـر                  
کنند و دندان بر جگر بگذارند، مطالبات قدم به قدم چنانکه دولتها رَم              

و در این راستا گویا این نـه دولـت هـای              .   نکنند متحقق خواهند شد   
حامی توحش بلکه زنان هستند که باید یاد بگیرند متمدن بـاشـنـد و                

 !   مدنی عمل کنند
کمپین در چارچوب دیدگاه همان آیـت  .   نکته دیگر مساله حجاب است    

اهللا ها، مساله حجاب اجباری را       
مسکوت می گذارد و تنـهـا بـه          
اجباری کردن آن برای اقلیتهای     

در اینکه  .   مذهبی ایراد می گیرد   
این نوع نگرش، اصـوال نـقـطـه          
عزیمت اش محـتـرم شـمـردن         

حـال  ( قوانین مذهـبـی اسـت         
فـعـال   )   مذهب رسمی و یا اقلیت    

اینکه کدام چارچوب   .   می گذریم 
حقوق دمکراتیک ضامن استفاده    
از این حق برای اقـلـیـت هـای           
مذهـبـی بـاشـد، هـم فـعـال              

سوال این است که چطـور      . بماند
می شود یک میلیون امضاء بـرای       
تغییر قوانین تبعیض آمیز جـمـع      
کرد و از منع حجاب اجباری کـه        
به سمبل تقابل مـیـان زنـان و           
حکومت اسالمی در طول این سه      
دهه تبدیل شد، حرفی نزد؟ آیـا        
حجاب در ایران امری شـخـصـی        

در حکومتی که کمتر زنی     !   است؟
بخاطر می آورد که برای حجابش      
مورد تحقیر، کـتـک، جـریـمـه،          
اخراج از کار و غیره قرار نگرفـتـه         
باشد؛ چطور می توان این نشانه سرکوب را نادیده گرفت؟حـتـی اگـر               
میانسال ها دیگر بنا به عادت یا هر چیز دیگری حوصله درگیر شـدن                
سر این مساله را ندارند، اما زنان نسل جوان و حتی مردان که بـحـکـم           
ارتباطات گسترده الکترونیکی نگاه شان به زندگی، نـگـاه قـالـبـی و              
تحمیل شده قوانین اسالمی نیست، نمی توانند این مساله را براحـتـی             

زنان جوانی که تا خود را شناخته اند به درون حجـاب روانـه               .   بپذیرند
شان کرده اند، در صورتی اینها را خواهند پذیرفت که ارتبـاطشـان بـا               
جهان قطع شود تا هیچ تصویری از زندگی و امکانات موجود در همین              

نـه  .   جهان پر از ستم و نابرابری و جنگ  و جنایت نداشـتـه بـاشـنـد                  
تلویزیون ببینند، نه سینما بروند، نه به اینترنت و شبکه تـلـویـزیـونـی                

جمهوری اسالمی در همین سه دهه به       .   جهانی دسترسی داشته باشند   
معقول بنـظـر    .   ضرب نیروی سرکوب توانست این شرایط را فراهم کند        

نمی رسد که هدف از پیشبرد کمپین دقیقا همانی باشد که تا بـحـال                

مطالبه برابری کامل حقوق زن و مرد بنـیـادی          
ترین و پایه ای ترین خواستی است که بیش از          

صد سال است که برای تحقـق آن مـبـارزه                   
کمپین در مقابل این مطالبه سکـوت             .   می شود 
  .می کند
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 ! بوده است
در هر صورت نفس اینکه لغو حجاب اجباری یکی از مطـالـبـات ایـن                 

این ادعا که اکثـریـت زنـان      .  کمپین نیست، عالمت سوال بزرگی است 
ایران مسلمانند و گویا سکوت در مورد حجاب اجباری از سر احترام به             
این اکثریت است، در بهترین حالت چشم پوشی بر واقعیات جـامـعـه               

مگراعتقاد به مذهب اسالم  پیش از جلوس حکومت اسالمی هـم     .   است
اعتقاد اکثریت مردمی که به مذهب نیاز داشتند، نبود؟ چرا آن مـوقـع              
حجاب اجباری نبود؟ چرا دست اندر کاران کمپین فراموش می کنند و        
یا می خواهند فراموش کنند که اعالم حجاب اجـبـاری در فـاصـلـه                  

، آغاز شروع سرکوب و همچنیـن اعـالم          57کوتاهی بعد از قیام بهمن      
ابراز مقاومت در مقابل قوانین اسالمی بود؟ واقعیـت ایـن اسـت کـه                 
حجاب اجباری هر چند که بخشی از زنان متعلق بـه خـانـواده هـای                
سنتی مذهبی با کمال میل آن را پذیرفته باشند، به حکم همه شواهـد           
سمبل اختناق و سرکوب برای تمام جامعه بوده است و نه حتی  فقـط               

هیچ حرکتی در ایران نمی تواند مدعی تالش برای  شکستن سد            .   زنان
اختناق و سرکوب باشد بی اینکه خواهان حذف این سمبل اخـتـنـاق               

نه کشف حجاب اجباری رضا خانی و نـه حـجـاب اجـبـاری                  .     شود
جمهوری اسالمی هیچکدام ربطی به حقوق زنان، آزادی پوشش و غیره      

و جالب است که هم هواداران رضا شاه و هم هواداران نواندیشـی  .   ندارد
کسانی که خـواهـان   .   بوده و هستند “ مدرنیسم” در اسالم هر دو مدعی      

لغو حجاب اجباری نیستند بهیچوجه نمی توانند مدافع آزادی پوشـش           
 .   و بطریق اوال آزادی فردی باشند

 
سایت تغییر برای برابری که متعلق به کمپین است مصاحبه ای کـرده             

در مورد محتوا و مضـمـون کـمـپـیـن و               )   3( با آقای بابک احمدی   
ایشان دربرشمردن موانع پیشرفت کمپین از جملـه بـه       .   فعالیتهای آن 

دیدگاهی اشاره می کند که حاضر نیست بپذیرد بین عربستان سعودی           
عدم صراحت در بـیـان        .   و سوئد در رابطه با موقعیت زنان فرق هست        

اینکه واقعا چه کسانی چنین موضعی دارند در حقیقت ناشی از نیاز بـه       
دشمن تراشی کاذب است، برای حقنه کردن یک موضع محافظه کارانه      

اما حتی اگر واقعا چنین نظری مـوجـود      .“ روشنفکرانه” بشیوه ای البته    
هست، هنوز هیچ حقانیتی به موضع آقای بابک احمدی و هم نـظـران               

. نمی دهـد   “   برابری زن و مرد   ” ایشان در دفاع از مطالبات کمپین بنام        
چرا که یادآوری قلم گرفتن مطالبه برابری کامل زن و مرد در مـقـابـل          

کافی اسـت تـا بـه ایشـان و               )   که صراحتا خالف شرع است    ( قانون  
کدام قانون را می خواهید با .   شوخی نکنید :   همفکرانش گوشزد کند که   

. سوئد مقایسه کنید؟ مگر آنچه با تائید آیت اهللا  ها دارد پیش می رود           

قرار است شباهتی با موقعیت زنان در سوئد و فرانسه و آلمان داشـتـه             
باشد؟ واقعیت این است که بخشی از چهره هـای شـنـاخـتـه شـده              
فمینیست اسالمی  در همین سال های اخیر صراحتا گفتـه انـد کـه                 
بحث بر سر برابری کامل حقوقی نیست، بلکه بر سر تالش برای تلطیف   
چهره زمخت قوانینی است که صدای خودی ترین ها را هـم درآورده             

برابری کامل حقوقی از نظر اینان محصول یک پروسه طـوالنـی            .     است
سه دهه حکومت اسالمی کافی نیست، صد سال گذشته  بعد از             .   است

نکات قابل بحث در زمینـه   !   انقالب مشروطه هم هنوز گویا کافی نیست      
مطالبات بسیار است ولی اگرتحقق این دو مطالبه که از قضا هـم بـه                 
همه زنان مربوط است و هم محتوای عمومی جدال زنان در طول ایـن              
سه دهه با حکومت اسالمی بوده، در لیست مطالبات کمـپـیـن نـمـی         
گنجد و  تضمینی برای تحقق آن موجود نیست؛ پس مـی تـوان بـا                   
وجدان آسوده از بررسی باقی مطالبات گذشت و به جنبه دیگر کمپین            

 .یعنی توده ای بودن آن پرداخت
 
 توده ای بودن کمپین -ب
 

بسیاری .   اگر چیزی در بررسی این کمپین مهم باشد، همین نکته است          
سازمان های غـیـر     ( نوشته اند که بر خالف فعالیت های ان جی او ای            

که بخش ویژه ای از فعالین جنبش زنان را در بر می گـرفـت،        )   دولتی
در .   این حرکت از همین شروع کار ابعادی توده ای پیدا کرده  اسـت               

مستقل از هر نگرش سیاسـی بـه مسـائـل             .   این نکته حقیقتی هست   
جامعه و همچنین مسائل ویژه جنبش زنان، روی کردن مستقیـم بـه               
توده ها یعنی بیرون آمدن از حصار حرکتهایی که در آن عده ای خـود               

قرار است به نیابت آن توده، مبـارزه     “ متفاوت از دیگران  ” رهبرخوانده و   
واکنش ها و گزارشاتی که از پیشبرد کمپین داده مـی شـونـد               .     کنند

اما وجود شور   .   بسیار محدود است و بخوبی ابعاد کار را نشان نمی دهد          

مستقل از هر نیتی که در پیشبرد این کمـپـیـن            
داشته باشیم موضعی که در عمل پیش برده مـی          
شود در حقیقت چیزی در حد مـطـالـبـات و              
آرزوهای فمینیسم اسالمی است که مردسـاالری       

آنـهـم نـوع             ( را در چارچوب تفکر اسـالمـی         
  .چالش می کند) دولتی اش
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و شوقی که خصوصا فعالین نسل جوان را در این کار فعال کرده اسـت               
و نفس اعالم رویکرد جدید یعنی کار توده ای ما را ملزم می کنـد کـه      
. در سنجش این حرکت به همین نقطه قوتش بطور ویژه ای بپـردازیـم             

مطابق طرح های اعالم شده قرار است یک میلیون امضا یی که در کـار     
آگاهگرانه خانه به خانه جمع آوری خواهد شد، با طرح تنظیم شده ای             
از مطالباتی که مطابق این امضاها باید تغییر کنند، در اختیار وکال قرار             
گیرد تا آنها طرح مناسبی تهیه کرده و آن را به مجلس برای تـغـیـیـر                  

 . قوانین ارائه دهند
 

برای هر مبارز جدی  که هم و غم خود را بر مبارزه عـلـیـه سـتـم و                       
استثمار و فالکت گذاشته باشد، روی کردن به توده ها، کار آگاهگـرانـه      
در میان آنها، و تبدیل شدن به حلقه هایی که این زنجیر عظیم قـدرت          
تغییر اجتماعی را بهم می تند کاری است بسیار پرشـور، حـیـاتـی و                  

اما روی کردن به توده های مردم  و تالش بـرای مـتـحـد و                   .   باارزش
منسجم کردن نیروی آنها نمی تواند صرفا یک سالم و علیک و خـوش              

چنین رویکردی و با هدف تغییر قوانین تبعیض آمیز         .   و بش ساده باشد   
قاعدتا باید معطوف به مسائلی باشـد کـه مـوضـوع         )   که کمپین دارد  ( 

کمپین  یعنی زنان و قوانین تبعیض آمیز جنسیتی و علل این مصایب،             
مـطـابـق    .   راه حل ها و اشکال مبارزه علیه  آن را در مرکز توجـه دارد          

اسناد کمپین به فعالینی که راهی این دیدارهای حضوری می شـونـد              
آموزش هایی داده می شود در رابطه با نحوه ارتباط برقرار کـردن بـا                 
مردم ، نحوه جلب توجه آنها به موضوع و همچنین نوع صحبت هـایـی               

به ایـن  )     4( در البالی این گزارش ها و جزوات آموزشی   .   که باید بشود  
فعالین توصیه شده است که  نه از سیاست حرف بـزنـنـد و نـه بـا                        

 . اعتقادات مذهبی مردم کاری داشته باشند
 

در اینکه کار توده ای و جلب حمایت و سمپاتی توده هـای مـردم بـا               
توجه به کارکرد عقاید و آراء مسلط در جامعه، فن و دانایی می طلـبـد                

برخاسته بودن از توده ها کافی نیست کـه شـخـص،              .   تردیدی نیست 
همچنانکه  صرفا فـن و      .   عنصر موثری در کار آگاهگرانه توده ای باشد  

فنون دانستن به تنهایی کافی نیست تا کسی بتواند به مبلغ و مـروج                
اما یک چـیـز     .   برجسته  و توانایی در میان توده های مردم تبدیل شود          

کار آگاهگرانه توده ای و کمک به مردم زحمتکشی  کـه             .   روشن است 
هم قربانیان ستم و استثمار در جامعه طبقاتی هستند و هم  قربانـیـان              
جهل و ناآگاهی و خرافاتی که مدام در جامعه بازتولید می شوند؛ وقتی             
موفق است که چشم در چشم حقایق جامعه بدوزد و در نشان گرفتـن              
ریشه های مصایب اجتماعی،  نقد و بررسی آنها و باال بردن آگاهی این              

منظور از با جسارت ظاهر شدن پرده دری        .   مردم با جسارت ظاهر شود    
نیست بلکه مایل بودن و توانایی درگیر شدن با عقایـد   “حقیقتی”از هر  

اگر کار .   و آرایی است که خود منشا تمکین به شرایط موجود می شوند      
آگاهگرانه این خصوصیات را نداشته باشد آن وقت سوال این است کـه             

چیست؟ اگر منظور از کار توده ای در      “توده ها”خاصیت رو کردن به  
کمپین باال بردن آگاهی نزد مردمی است که فعالین کمپین کلون خانه         
هایشان را بصدا در می آورند آن وقت سوال این است که چطـور مـی                 
شود برای رفع تبعیض و تغییر قوانین راهی خانه مردم شد اما نگـفـت               
که سنگسار عین مصداق قوانین مذهبی است؟ چطور ممکن است کـار            
آگاهگرانه در میان زنان کرد بی آنکه گفته شود شرم بر سـیـاسـت و                 
دولت و قدرتمَدارانی که برای حضور محجـب زنـان در جـامـعـه و                    

حجاب و پلـیـس     جداسازی اجتماعی، پلیس اینجا و آنجا گماشته اند؟         
این چه جور کار آگاهگرانـه    .     یعنی سمبل اعمال قدرت مذهب و دولت      

ای است که حرف زدن از رابطه مذهب و دولت، از رابطه علت و معلول               
ها در آن ممنوع است؟ در هر صورت محدودیت ها و تبـصـره هـا در               

این تناقض بنیـادی در کـار         .   کارکمپین تناقضی را موجب شده است     
تناقضی که تالش برای پاسخ دادن به آن،         .   کمپین، از ابتدا موجود بود    

اگر قرار باشد واقعا کار آگـاهـگـرانـه          .   خود کمپین را زیر سوال می برد      
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فـعـال   .   صورت بگیرد، چاره ای نیست جز اینکه از سطح به عمق رفـت        
مورد نظر حتی اگر فقط خاطرات شخصی اش را هم بیان کند پـا بـه                  

پـس یـا     .   عرصه ممنوعه سیاست و نقش قوانین مذهبی گذاشته است        
باید امتحان ایدئولوژیک گذاشت و فقط کسانی را راهی خـانـه هـای                

ایـن  ( مردم کرد که حاضر باشند به عرصه های ممنوعه وارد نشـونـد              
 و یا با حرص و جوش خـوردن و            “ ).مدرن“یعنی خواهر زینب های     

دندان قروچه رفتن از اینکه در خانه های مردم چه نوع کار آگاهکرانـه              
ای دارد صورت می گیرد،  شتابزده سر و ته کمپین را به هـم آورد و                   

نمی توان وارد عرصـه کـار     .   را به لقایش بخشید  ”توده ای “عطای کار   
توده ای آگاهگرانه شد اما فعالین این عرصه را دعوت بـه سـکـوت و                  

الزمـه پـیـشـبـرد کـار           .   غالف کرن ابزار نقد سیاسی و فرهنگی کـرد  
اگـر  .   آگاهگرانه  و کار توده ای، در مرکز قرار دادن همان تـوده اسـت               

کس یا کسانی هدفشان تنها نمایش های سمبلیک بـرای پـیـشـبـرد                
اهدافی غیر از نیازهای واقعی مردم است، بسرعت در مقابل معـضـالت             

کمپین پاسخ منسجمی  به     .   به میدان آمدن توده ها آچمز خواهند شد       
کمپین متشکل از نیروهـای     .   این معضل ندارد و نمی تواند داشته باشد       

با خواست ها و تمایالت متفاوت است و الاقل در لحظه حاضر و دقیقـا               
برای نیاز به حفظ همه نیروهای شرکت کننده  مطلقا قادر به ایـجـاد                

پس از زاویه گردانندگان اصلی کمپین بحث بر        .   چنین انسجامی نیست  
سر این است که در نوع تبلیغ و گزارش دادن ژستی گرفته شـود کـه                 

و از نظـر    .   در این پروسه بپردازد    ”کیفیت“مطلقا نیازی ندارد به مقوله      
فعالینی که واقعا خواهان انجام کار توده ای با دل و جان هستند، مهـم             
نه کمیت امضاها بلکه کیفیت کاری است که فرصت و امکان انجامـش             

چرا که واقعیت این است که هر چقدر هم فمیـنـیـسـت              .   موجود است 
که هر چه عاقـلـتـر       )   5( های اسالمی و همفکرانشان سفارش بفرستند       

باشید دایره قدرتمدارانی که همراه مان می شوند گسترده تر خـواهـد              

شد، اینکه در خانه های مردم چه حرف هایی رد و بـدل مـی شـود                    
بدرجات زیادی مربوط است به اینکه فعال مورد نظر خودش چه فـکـر              
می کند، چقدر به موقعیت زن در جامعه و مطالبات پیش برنده بـرای               
زنان در شرایط حاضر آگاه است و باالخره اینکه از به صـحـنـه آمـدن        

اینجاست که مساله نسل ها اهمیـت       .   توده های مردم چه تصوری دارد     
چراکه فعالین نسل جوان سابقه کمتری در چنین اموری        .   پیدا می کند  

دارند و شور و شوق شان می تواند هم اهرمی برای پیشبرد و تعـمـیـق     
یک حرکت اعتراضی گسترده در شرایط حاضر باشد، و هم می تـوانـد            
ابزار پیشبرد سیاست هایی شود که در واقع تغییر محـسـوسـی را در         

 .موقعیت زنان مد نظر ندارند
 

واقعیت این است که در طول دو سه دهه اخیر و در راستای پـروسـه                  
توسعه صنعتی در کشورهای پیرامونی، نیروی کار زنان بمـثـابـه یـک               

در ایـران   .   منبع ارزان نیروی کار برای کاپیتالیسم مطلوبیت یافته است        
در طول عروج جنبش اصالحات بعنوان بخشی از پروژه های تـوسـعـه               
بیاد داریم که بسیاری از چهره های اصالح طلب جنبش زنـان بـرای                
جلب حمایت  زنان از این پروسه، تماما مدافع کار فرهنگی و پرهیز از               

بر پایه این زمینه فمینیسمی شکل گرفت که سایه بـه       .   سیاست بودند 
سایه اصالح طلبان و فقط در میدان بازی ای که برایشان تعیین شـده          
بود، جارچی اصالحات و رواج نگاه زنانه در مجلس و سـاخـتـارهـای                 

با خارج شدن این جریان از دولت، این فمینیسـم          .   حکومت شده بودند  
هم در حقیقت ابزارهای تغییر از باال را از دست داد و بناچار روی بـه               

در توضیح نقش فمینیسیـم لـیـبـرال در         .   پایه های جنبش زنان کرد 
مبارزات زنان مطالعات و تحقیقات بسیاری صورت گرفتـه اسـت کـه               
نشان می دهد چطور فمینیسم لیبرال جهان سومی وقتی در پـروسـه             
توسعه صنعتی از ارگان های باالی سر جامعه قطع امیـد مـی کـنـد                  
بناچار به توده زنان روی می آورد تا با بسیج توده ای، دولت را بـرای                  

 ). 6(پذیرش خواست های خود زیر فشار بگذارد
 

کار توده ای در میان زنان در عین حال که نقطه قوت کمپیـن اسـت،              
در .   ضعف و ناتوانی تاریخی فمینیسم اصالح طلب را نیز نشان می دهد           

این کار توده ای، توده ها الزم هستند برای تقویت افق سیاسی ای کـه               
در بهترین حالت قرار است با اتکا به بخش هایی از آیت اهللا ها و قرائت                
های متفاوت از قوانین اسالمی، زنان را به حامیان همـان وضـعـیـتـی         
. تبدیل کند که سه دهه است نیمی از جامعه را جان به لب کرده است              

فمینیسم لیبرال یعنی آنها که الاقل در حمایت و پشتیبانـی خـود از                
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فلسفه و نگرش لیبرالی ابایی ندارند، تاریخا از برابری کامل حقوقی زن      
اما میان این فمینیسم که برخی شـان چـهـره      .   و مرد کوتاه نیامده اند    

های بسیار برجسته ای در مبارزات زنان جهان بوده اند، و فمینـیـسـم               
اش  نیروی توده زنان را نیاز دارد تا          “ برابری طلبی ” وطنی ای که برای     

 !براحتی زیر عبای مالها پنهان شود؛ تفاوت از زمین است تا آسمان
 
 امکانات و معضالت: فرهنگ سازی  

 
در اسناد کمپین و همچنین از زبان  بسیاری از فعالین آن گفته شـده       
است که کمپین از طریق یک کار آگاهگرانه قرار است امضـاء جـمـع          

استدالل می شود که قانون باید از فرهنگ جامعه قدمی جـلـوتـر             .   کند
باشد تا به فرهنگ سازی کمک کند و نقش کمپین هم  قرار است این               
باشد که بر بستر یک کار آگاهگرانه توده ای که هدفش بسـتـرسـازی                
فرهنگی است، امضاء و آراء را جمع آوری کند تا با تغییر در قـوانـیـن               

 . بنوبه خود موجب ارتقا فرهنگ جامعه شود
قریب سه دهه حضور یک حکومت مذهبی متکی به قوانین ضد زن گر             

مرد سـاالربـوده     /   چه زمینه مساعدی برای رواج و تعمیق فرهنگ پدر        
است اما در عین حال خود موجب دامن زدن به مقاومتی عـظـیـم در                 

هرگز در تاریخ معاصر ایران این درجـه آگـاهـی      .   میان زنان شده است   
نسبت به موقعیت زن در جامعه، موانع اجتماعی حضور زنان، تـاثـیـر               
قوانین مذهبی، رواج فرهنگ مدرن در مناسبات میان زن و مرد و در               
تربیت فرزندان دختر و پسر، رواج فعالیتهای فرهنگی و اجتمـاعـی در              

و در حقیقت همین ها زمـیـنـه      .   زمینه مساله زن  وجود نداشته است      
کار فرهنگی و آگـاهـگـرانـه        .   ساز حرکاتی نظیر همین کمپین شده اند      

مادام که پایه های  ستم جنسی همچنان پابرجاست و مادام که هـنـوز       
تبعیض بر مبنای جنسیت در هر سطحی از مناسبات اجتماعی موجود           

امروز بعد از قریب چند قرن از مـوجـودیـت    .   است، کاری است ضروری  
جامعه مدرن سرمایه داری هنوز نابرابری زن و مرد یکـی از مسـائـل                 

ادامه این نابرابری نه تنها ناشـی از تـداوم مـنـاسـبـات               .   عاجل است 
کاپیتالیستی بلکه همچنین ناشی از تداوم فرهنگی است که تبـعـیـض             

بنابراین نیاز به کار فرهنگی در کشـوری          .   جنسی در آن مشروع است    
مثل ایران ، جای بحث ندارد و اگر فعالین کمپین واقعا مشـغـول کـار             

مرد ساالر هستند /   آگاهگرانه در جهت مقابله با فرهنگ عقب مانده پدر        
بسیاری از فـعـالـیـن         .   بی هیچ تردیدی کار بسیار با ارزشی می کنند        

کمپین خصوصا جوان ها واقعا با چنین نیتی به آن پیوسته انـد و یـا                  
تصور می کنند که این کار را خواهند کرد، اما اسناد  کمپین و روش                 
ها و راه هایی که برای پیشبرد آن اعالم شده و تبصره ها و تـذکـرهـا                   

اگر قرار است از قوانین مذهبـی حـرفـی      .   چیزی غیر از این می گویند    
، اگر قرار است از سیاست چیـزی گـفـتـه             )   مثال از حجاب  ( زده نشود   

مثال اینکه در قوانین این حکومت زن نیمه مرد بحـسـاب مـی               ( نشود  
، اگر قرار است از احترام به رابطه شخصی دختران و پسـران      ) 7)  (آید

، اگـر قـرار اسـت          )   این خالف عـرف اسـت      ( جوان حرف زده نشود     
حـرف   “ حقایق” کنشگری که به دیدار مردم می رود فقط از یک سری            

، مـذهـبـی      ! این حقایق فقط آنهایی هستند که سیاسی نیستنـد        ( بزند  
و هیچ ایده ای را چالش نکند؛ پس نقش آگاهگرانـه اش    . . . . )   و!   نیستند

چیست؟  بعبارت دیگر واقعا محتوای این کار فرهنگی چـیـسـت؟ بـا                 
تبصره ها و محدودیت هایی که دست اندر کاران کمپین تعریف کـرده             

فرهنگی کـه فـقـط      .   اند ما با تعریف جدیدی از فرهنگ مواجه هستیم   
و این خاصـیـت     .   اسمی که یک خاصیت سحرآمیز دارد     .   یک اسم است  

و خـانـم     “ مدرن” سحرآمیز چیزی نیست جزاینکه در سایه آیات عظام         
برای چنین حرکـتـی     ) .   8( “ آینده امیدوار شویم  ” های مجلس نشین به     

اما واقعیت این است کـه بسـیـاری از        .   این همه علم و کتل الزم نبود      
گردانندگان این برنامه در دوره خاتمی تالش کردند بدون این عـلـم و        

نیاز به نیرو و روی آوری بـه  .   کنند که البته نشد   “ مدرن” کتل اسالم را    
 . در حقیقت تالشی است برای جبران سمبلیک آن شکست “توده ها”
 

شکل کارکمپین و مبارزه فرهنگی اش ارائه جزواتی اسـت در مـورد                
اما محتوای این جزوات نیـز نشـان         .   قوانین تبعیض آمیز و حقوق زنان     

می دهند که چالش قوانین تبعیض آمیز بر بستر این کمپـیـن نـه از                  
موضعی ریشه ای بلکه برعکس بروشنی با موضعی محافظه کارانه تـوام            

آگاهگری درمورد قوانین تبعیض آمیز نمی توانـد بـا تـوهـم و           .   است
اگر منظـور   .   ناروشنی نسبت به خود مذهب و قوانین مذهبی توام باشد         

از کار فرهنگی آگاهگرانه روشن کردن اذهان عمومی نسبت به جایگـاه            

 

نمی توان وارد عرصه کار توده ای آگاهگرانه شـد          
اما فعالین این عرصه را دعوت به سکوت و غـالف           

الزمـه  .   کردن ابزار نقد سیاسی و فرهنگی کـرد        
پیشبرد کار آگاهگرانه  و کار توده ای، در مـرکـز            

 . قرار دادن همان توده است
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قوانین نابرابرمذهبی است، نمی توان در محدوده خود قوانین مذهبی به           
اینجاست که مجددا روشن می شود مستقـل از هـر           .   این کار نائل شد   

نیتی که در پیشبرد این کمپین داشته باشیم موضعی که در عمل پیش        
برده می شود در حقیقت چیزی در حد مطالبات و آرزوهای  فمینیسـم         

و آنهم نـوع    ( اسالمی است که مردساالری را در چارچوب تفکر اسالمی    
با حرکت از این موضع بنابراین با صراحـت         .   چالش می کند  )   دولتی اش 

می توان گفت که ادعای کمپین در مبارزه علیه قوانین ضد زن تـنـهـا           
اینکه دیه زن و مرد برابر باشد بـا  .   است “ توده ای “یک نمایش غم انگیز 

حـرکـت از ایـن        .   صد حلقه واسط ربطی به برابری زن و مـرد نـدارد            
ایـن  .   اصوال خود نافی عدالت خواهی و برابری طلبی اسـت           “ مطالبات” 

آنچه که در طول .   نگرش نابرابری انسا ن ها را در بنیادش پذیرفته است      
این قریب سه دهه در ایران گذشته است بهترین شاهد بوده بر حضـور          

بنابراین رجوع به آیات عظام تنها نشـانـگـر تـوهـم              .   مذهب  در دولت   
بخشی از فعالین جنبش زنان است که برای کار فرهنـگـی و تـرویـج                  
مدرنیته مجبورند دست به دامن بخش دیگری از سیستم ترویج خرافـه            

چنین کارنامه ای تا همینجا نشـان        .   و توجیه نابرابری و تبعیض بشوند     
می دهد که کار فرهنگی کمپین، ترویج فرهنگ سر ودُم بـریـده بـی                 
خاصیتی را در دستور خود دارد که نتیجه اش در حقیقت رفع مظان از              
حکومتی است که خود منشا سرکوب و ناعادالنه تـریـن رفـتـارهـای                 

 .حقوقی نسبت به زنان بوده است
 
 مذهب و قوانین  
 

در هیچ جای دنیا نمی توان برای برابری و لغو تبعیض های جنسیـتـی               
مبارزه کرد، بدون اینکه به نقش مذهب در تداوم این تبعیض هـا نـیـز               

بعبارت دیگر پیگیرترین مبارزان لغو تبعیضهای جـنـسـی و             .   پرداخت
برابری کامل زن و مرد در طول تاریخ آنها بوده اند که از جمله نـقـش                  
مذهب را در تداوم و تعمیق این مناسبات بیرحمانه به چالش کشـیـده        

مذهب تنها مشتی خرافه و عقیده به ماوراء الطبیعه نیست بلکه در            .   اند
جهان سرمایه و با عروج مناسبات کاپیتالیستی، مذهب خـود ابـزاری               

از اینرو نقد به مذهب در جهان  .   است برای توجیه  تبعیضات و نابرابریها      
امروز بر خالف چند قرن پیش نمی تواند صرفا به جنبـه خـرافـی آن                  

نابرابری زن و مرد خرافه نیست، پالتفرم بی عدالتـی بـر             .   محدود باشد 
سنگسار ناشی از خرافه نیست، ناشی از قـانـون و             .   مبنای قانون است  

برای کسی که تالش خود را .   نگرشی است که وجود زن را نفی می کند        
بر کار آگاهگرانه در میان مردم می گذارد باید مسجل باشد کـه تـداوم           

کـه  ( نقش و کارکرد مذهب نه صرفا ناشی از ناآگاهی و اعتقاد به خرافه              
بلکه ناشی از نقش و کارکرد آن در   )   این هم البته متاسفانه هنوز هست 

ساختارهای قدرت در جـامـعـه        .     تحکیم و توجیه ستم و تبعیض است      
باتکاء توان مالی و سیاسی خود این نقش را تقویت می کنند چون بـه                

مساله اینست که اسالم نه فقط مذهب بلکه خـود یـک           .   آن نیاز دارند  
شـایـد در ایـن        .   عنصر فعاله در شکل دادن به روندهای سیاسی است        

زمینه هیچ بحث و استداللی روشن تر و گویا تر از تاریخ سه دهه اخیـر             
 ساله امروز آنهایی هستند که  از بـدو        30 تا   20جوانان  .   در ایران نباشد  

کودکی در مدرسه و اجتماع رابطه دو جنس را بر مبنای تبعیض آشکار             
این نسل در حال ترکیدن است، نه صرفا به دلیل جنگ و             .   شناخته اند 

سرکوب و اختناق سیاسی، بلکه به این دلیل ساده کـه انسـانـیـت و                   
مورد تجـاوز قـرار     )   برای زن و مرد این نسل ( ظرفیت های انسانی شان     

چنان سرکوب و منکوب شده که بازیافتن خـود بـرایـش        .   گرفته است 
دقیقا شناخت همین خاصیت است کـه بـرخـی از          .      شده است  هدف

چهره های فمینیست اسالمی را برآن داشته که به نصیـحـت مـراجـع             
دولتی بنشینند که قوانین حاضر زمانی نوشته و مصوب شده که نسـل              

و امروز برای جلب    .   جوان امروزی درتدوین آن هیچ نقشی نداشته است       
تشـخـیـص ایـن       .   حمایت این نسل الزم است که قوانین بازبینی شوند        

سـال  .   مساله البته از هوش و ذکاوت این مصلحان بی کفایت نـیـسـت              
هاست که صدای طغیان این نسل از زیرین ترین الیه های جامعـه بـه                

در دوره عروج جنبش اصالحات دو خردادی بسیـاری از           .   گوش میرسد 
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که برخی شان امروز از مـادران و پـدران       (   ایدئولوگ های این جریان  
تالش داشتند که با جلب حمایت این نسـل زمـیـنـه       )   کمپین هستند 

نمایندگان این حرکـت  .   های تحولی را در حکومت اسالمی فراهم کنند    
که با پایان جنگ ایران و عراق فرصت یافتـه بـودنـد بـه فـلـسـفـه                        
حضورشان در سیاست و حکومت فکر کنند، نقش مذهـب اسـالم در               
سیاست را زیر تیتر نواندیشی دینی مورد مداقه قرار دادنـد و تـالش          
کردند که با دامن زدن به یک پروتستانیسم مهـار شـده، بـا حـفـظ                    
بنیادهای نظام و همچنین حفظ شئون اسالمی منشا تحوالتی باشـنـد            
که ایران را با همه افت و خیزهای سه دهه اخیر؛ و البته پیش از وقـوع         
طغیان های محتوم، به همان بستر رشد اقتصادی بیاندازند که با وقـوع             

این روند شکسـت خـورد و امـروز            .      متوقف شده بود   57قیام بهمن   
 “توده ای”صاحبنظران ریز و درشت اش تبدیل شده اند به طرفدار کار 

 ! برای پذیرش یک حکومت اسالمی تعدیل شده
 

در همه این تالشهای دگراندیشانه و نواندیشانه دهه اخیر،  مـذهـب و               
تعهد به کلیت حکومت اسالمی و نظام موجود  یک امر بدیـهـی بـوده          

غرض مطلقا این نیست که گویا منشا همه مصیبت هـای مـردم      .   است
بلکه منظور مستدل کردن این ایـده اسـت کـه             .   قوانین مذهبی است  

 و حمایت از این     اسالم تنها مذهب نیست بلکه یک سنت سیاسی است        
جریان در حقیقت چیزی نیست جز دفاع از یک سنت سـیـاسـی جـا                 

هیچکس نمی تواند در این جوامـع       .   افتاده در ایران و منطقه خاورمیانه     
مدعی برابری باشد و از چالش قوانینی که بنیادش بر نابـرابـری اسـت         

این امری مربوط به آینده دور نیست که به مـردم وعـده               .   پرهیز کند 
امری است باعال درجـه عـاجـل و          .   داده شود که بعدها حل می شود     

مـبـارزه   .   مربوط به همین لحظه حاضر، اگر هدف تامین برابری اسـت           
برای برابری دو جنس نیازی به هیچ شعبده بازی سیاسـی و نـظـری                

در اولین قدم قوانین باید این برابری را برسمیت بشناسند، بـی             .   ندارد
هر گونه تبصره بر اینکه جامعه ما مسلـمـان اسـت و           .   هیچ تبصره ای  

و  ”احترام به مذهب تـوده هـا       “فرهنگ جامعه اجازه نمی دهد، نشانه       
چشم پوشی دردناکی است بـر  .   مردُمداری گویندگان این ترهات نیست  

کمپین نه در اسناد کتبی و نه در گفته هـای  .   فجایعی که گذشته است 
شفاهی سخنگویانش هیچ جا ادعای مبارزه برای تحقق برابری کـامـل          

و توضیحاتی که سخنگویان کمپین داده اند بروشـنـی    .   زن و مرد ندارد   
میلیونی امضـا بـایـد       .   عمق نگرش آنها را در این زمینه نشان می دهد         

جمع شود تا در قانون گفته شود که حجاب برای اقلیت های مذهـبـی               
اگر می شد گفت مدافعین چنین خطی از جایی خـارج       !   اجباری نیست 

از کره زمین آمده اند، امتیاز بزرگی به آنها بود تا متهم به عوامفریـبـی                

 !نشوند
 

سکوت در مقابل نقش آشکار مذهب در اعمال تبعیـضـات جـنـسـی،                
در پاسخ به ایراداتی    .   کمپین را با مشکالت جدی ای مواجه کرده است        

که به این مساله گرفته شده برخی از چهره های جلوی صحنه گـفـتـه      
اند که شرایط ما را درک کنید، جامعه ما مسلمان است، تغیـیـرات را                

حضور یک حکومت جبار و ضـد انسـان           .   تدریجا پیش میبریم و غیره    
توجیه مناسبی برای بسیاری مواضع سیاسی محافظه کـارانـه فـراهـم              

هیچکس انتظار ندارد که برای پیشبرد مبارزه در هر عرصه          .   کرده است 
ای فعالین آن عرصه خود را به آب و آتش بزنند و همه ادامـه کـاری                   

اما آیا این انتظار نابجایی است که اگـر نـمـی             .   خود را نیز بر باد دهند     
توانید مستقیما خواهان جدایی مذهب  از دولت شوید، اگر نمی توانیـد    
نقش مذهب را در تبعیض آشکار بر زنان بگویید الاقل دنبـال جـنـاح                

در میان آیت اهللا ها هم نروید؟ آیا انتظار زیادی است کـه اگـر          “ بازها” 
نمی توانید علیه حکومت اسالمی و قوانین ضد زن آن حـرف بـزنـیـد                 
الاقل نگویید اسالم با حقوق زن مغایرت ندارد؟ زنانی که نقش خود را              
این دیده اند که ثابت کنند مطالبات کمپین با اصول دین مـغـایـرتـی                
ندارد، از همین امروز نشان داده اند که از برابری چیزی نمی دانند، تـا               

هیچ فعال پیگیر وآگاهی را در جنبش زنـان        .   مبارز لغو تبعیضات باشند   
نمی توانید پیدا کنید که نقش مذهب را در تداوم تبعیضات بطور عـام      

بنابراین مساله این اسـت کـه     .  و تبعیضات جنسی بطور خاص نشناسد 
اگر نمی توانید مطالبات حقیقی جنبش زنان را تماما بگویید چـرا بـه               

بـرابـری   ” توجیه قوانین نابرابر همین امروز می افتید و انتظار دارید که            
 را باور کنند؟ “طلبی تان

نقش مذاهب در تحکیم فرودستی زنان امری شناخته شـده اسـت و                
الاقل در تمام صد سال گذشته که بحث برابری زن و مرد و حق رای و                
مطالبات زنان در ابعادی گسترده در بسیاری از کشورهای جهان مطرح           

بـرای  .   بوده است، با صراحت مورد تدقیق و تحقیق قرار گرفتـه اسـت             
واقف بودن به این نقش مطلقا الزم نیست که  انسان سوسیالیـسـت و             

بسـیـاری   .   مارکسیست و معتقد به مناسبات طبقاتی در جامعه بـاشـد      
فمینیست های لیبرال نه فقط در جهان صنعتی، بـلـکـه حـتـی در                   
کشورهای جهان سوم بصراحت وجسارت تمام علیه نقش مـذهـب و              

این را باید بـه خـانـم        .   خرافات در تحکیم فرودستی زنان جنگیده اند      
ایشان علیرغم سابقه در مقام قضـاوت و          .   شیرین عبادی یادآوری کرد   

وکالت و شناخت قوانین و منشاء آن، معتقدند که اسالم منافی حقـوق             
خانـم  .   زن نیست و همین ایده، خط غالب بر محتوای کار کمپین است           

شیرین عبادی با این اظهار نظر که در وقت خود مورد اعتراض بسیاری            
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از فعالین سوسیالیست جنبش زنان قرار گرفت، نشـان داده اسـت کـه                 
برخالف چهره های شناخته شده ای در این سنت که هیچوقت هم جایزه         
نوبل نگرفتند؛ نه فقط مبارز لیبرال منسجم و منصفی  برای حقوق زنـان        

 !نیست، بلکه حتی به مقتضیات دانش شغلی خود نیز وفادار نیست
 
 اسالم در خاورمیانه 
 

کور بودن کمپین نسبت به نقش مذهب در حقوق زنان و طرح مطالباتـی             
که اصوال بر بستر برسمیت شناختن قوانین مذهبی است، ایجاب می کند            

همچنانکه گفته شد اسـالم  .   که از زاویه دیگری نیز به این مساله پرداخت        
نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای مسـلـمـان و مشـخـصـا                    
خاورمیانه بدالیل روشن فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یکی از قوی تـریـن       

گواه این مساله تنها وجود حکومت اسالمی .   سنت های سیاسی بوده است    
از اخوان المسلمین تا شاخه های اسالمی در جـنـبـش             .   در ایران نیست  

فلسطین، مبارزات آزادیبخش اسالمیون در الجزایر، شکل گیری حکومت         
اسالمی در ایران  و اپوزیسیونهای برخاسته از بستر اسـالم در تـرکـیـه                  
. وپاکستان و دیگر کشورهای عربی همه شواهدی بر این مدعا هسـتـنـد              

طرح بحث خاورمیانه بزرگ و دمکراتیزاسیون اسالم مستقـل از اهـداف              
قدرت های بزرگ امپریالیستی و بر بستر بهم خوردن معادالت بـعـد از                
پایان جنگ سرد؛ برخاسته از ظرفیت های موجود سیاسی در مـنـطـقـه                

بسیاری از تحوالت  جدی سیاسی در این منطقه با حضور احزاب و             .   است
در ایران تاریخ صد ساله اخیر خـود        .     جریانات اسالمی شکل گرفته است    

 . گواه روشنی است بر نقش این سنت سیاسی
گذر از جامعه پیشامدرن به جامعه صنعتی مدرن تـقـریـبـا در اغـلـب                   
کشورهای این منطقه سالهاست که  اتفاق افتاده است، حتـی بـا وجـود          

بعـبـارت دیـگـروجـود        .   ممنوعیت زنان از رانندگی در عربستان  سعودی 
مذهب اسالم بعنوان بستر شکل گیری احزاب و جریانات سیاسی مـانـع               

توجـه داشـتـه      .   استقرار جامعه مدرن صنعتی در این منطقه نشده است      
باشیم که جامعه مدرن یعنی جامعه سرمایه داری با هـمـه مشـقـات و                  

چـنـیـن    !   مصایب اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اش با یا بدون حـجـاب             
تحولی در دوره عروج کاپیتالیسم در برخی از کشورهای اروپایی مـنـجـر              
شد به استقرار حکومت های الئیک و یا سکوالر، و همچنین حقوق برابـر              

توسعه و مدرنیزاسیون در کشورهایی از نوع       .   زن و مرد در چارچوب قانون     
) کشورهای در حال توسعه یا پیرامونی( ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه      

قرار نیست بعینه مطابق الگوهای کالسیک استقرار مدرنیسم در ممـالـک            
از قضا مقتضیات مدرنیزاسیون و انکشاف جامـعـه         .   پیشرفته صنعتی باشد  

کاپیتالیستی در دوره حاضر است که ایجاب می کند مذهـب کـمـاکـان                
. بعنوان ابزاری در توجیه ستم و تبعیض و بی عدالتی بخدمت گرفته شود            

غرض این است که تالش بخشی از فعالین کمپین برای کشاندن هر چـه              
بیشتر آن به زیر بال و پر اپوزیسیون اسالمی و دوخردادی و رفرانـدومـی               

آنچه که بر کار و سمتگیری فعالیت اینهـا         .   سابق، بهیچوجه اتفاقی نیست   
ناظر اسـت؛ افـق هـای          )   حتی آنهایشان که مدعی سکوالریسم هستد     ( 

. سیاسی قابل وصول در چارچوب تحـوالت امـروز خـاورمـیـانـه اسـت                  
خاورمیانه از دید قدرت های بزرگ جهان، منطقه ای است که ظـرفـیـت               
های باالیی برای توسعه اقتصادی و از این گذر جلب سرمایه های خارجی          

امن کردن این منطقه از جمله در گـرو اتـکـا بـه             . در آن موجود است 
نیروهایی است که هم در تاریخ این منطقه نقش غیر قابل انکاری داشتـه              
اند و هم می توانند با اتکا به ظرفیت های مذهب اسالم و فرهنگی که بـر                 
مبنای این مذهب  در طول قرون و اعصار شـکـل گـرفـتـه اسـت، راه                      

درافغانستان بعد از اینـکـه   .   برآمدهای رادیکال و زیر و رو کننده را ببندند        
به همت بمباران ها و تخریب و ویرانی ارتش آمریکا دیکتاتوری طـالـبـان          

جایزه نوبل گرفـتـن   .   ساقط شد، حکومت اسالمی دمکراتیک  سر کار آمد        
، چارچوب ایـران خانم شیرین عبادی صرفا برای این نبود که گویا تنها در        

این را خانم عبادی و بسیاری دیگـر از          .   اسالم با حقوق زن تناقضی ندارد     
آنچه که راهنمـای    ) .   9( زنان لیبرال و وابسته به حکومت بخوبی می دانند        

اینان است تشخیص وزش نسیمی است که بر فراز سر خـاورمـیـانـه در                 
اگر چشم بر کار توده ای و آگاهگری خانه به خانه کمپـیـن              .   جریان است 

اسالم در این چارچـوب    .   بسته می شود، تنها بر این زمینه قابل فهم است         
 سمبل سیاست غالب در مـنـطـقـه    نه صرفا مذهب، نه صرفا فرهنگ بلکه      

. در این سیاست باحتمال قوی سنگسار دیگر جایی نخواهد داشـت   .   است
و افـزایـش حـق        )   و نه حتی لـغـوآن     ( اما از متوقف کردن حکم سنگسار     

چطور میشود یک میلیون امضـا بـرای         
تغییر قوانین تبعیض آمیز جمع کرد و از        
منع حجاب اجباری که به سمبل تقابـل        
میان زنان و حکومت اسالمی در طـول         
این سه دهه تبدیل شد، حرفی نزد؟ آیـا        

 حجاب در ایران امری شخصی است؟ 
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حضانت از دو سال به پنج سال یا هفت سال تا برابری حقوقی زن و مـرد                 
 . و رفع تبعیض های جنسیتی راهی بس طوالنی است

 
نیمی از جامعه را در طول سه دهه  به مرگِ سنگسار گرفتند تا امروز بـه                 

برای بسیاری از   .   ، رضایت دهند» اسالم با حقوق زن مغایرتی ندارد      «تبِ  
فعالین راستین جنبش زنان که باشتیاق کار توده ای در این حرکت خانه             
به خانه سهیم شده اند، این فرصتی است تا همین را با صراحـت تـمـام                  

این فرصتی  .   بگویند حتی اگر نتیجه اش این است که امضایی جمع نشود          
خود مطـالـبـاتشـان را        است تا تریبون را در اختیار توده زنان گذاشت تا           

 جمهوری  « نه اینکه از روی یک لیست تهیه شده بشیوه رفراندوم            بگویند
این مهم ترین و ماندگارترین     .   امضاء جمع آوری شود    » اسالمی آری یا نه   

 . نتیجه ای است که می تواند حاصل دخیل شدن دراین کمپین باشد
 
 

* * * 
 

 :یادداشت ها
 
اسنادی از کمپین که در این نوشته مورد اشاره قرار گرفته انـد در                    –1

 :آدرس زیر قابل دسترس هستند

http://we-change.org/spip.php?rubrique1 

توجه داشته باشیم که هم قانون مربوط به سن ازدواج قانونـی بـرای                 -2
دختران و هم حق حضانت در همین سال های اخیر و پیش از بـه بـار              

 . نشستن کمپین و جمع آوری یک میلیون امضاء تغییر یافته است
 
رهایـی زنـان نـتـیـجـه           :   گفت و گوی پریسا کاکائی با بابک احمدی  -3

 )1385 اسفند 6یکشنبه . (مبارزات خود زنان است
http://we-change.org/spip.php?article425 

 
 : جزوه آموزش چهره به چهره و گروهی - 4

http://we-change.org/spip.php?article83 
 

: نشست مشترک زنان اصالح طلب و اعضای کمپین، فاطمه راکـعـی              -5
مریم حسـیـن       -آمادگی کار جدی در کمپین یک میلیون امضاء را داریم   

 . 1385 دی 30شنبه  -خواه
http://we-change.org/spip.php?article338 

 
، ) در اشاره به ایـران ( نئولیبرالیسم، زن و توسعه :   از جمله نگاه کنید به   -6

متن کامل کتاب در   .   فصل اول و دوم   .   ، انتشارات آبیدر، لیال دانش    2004
 :آدرس زیر قابل دسترس است

http://www.negah1.com/negah/titr2.htm  
نوشته نوشین “   دو سال در کمپین، با حفظ حق طالق    ” همچنین به مقاله    

احمدی خراسانی منتشره در سایت تغییر برای برابری نگاه کـنـیـد تـا                 
ببینید که چطور با صراحت از اهمیت نیروی پایه برای باال بردن قـدرت               

 .در باال حرف می زند“ چانه زنی”
 
صحبت از نابرابری زن و مرد در امر شهادت، دیه، ارث و غـیـره یـک            -7

. چیز است و تصریح اینکه مطابق قانون زن نیمه مرد است، چیزی دیـگـر        
نابرابری در عرصه های فوق ترجمان کنکرت از یک قانون بـنـیـادی تـر                 

کمپین آن موارد کنکرت را که آیت اهللا ها گفته انـد مـی شـود                   .   است
زن نیمـه مـرد      ( تلطیفش کرد به مرکز مباحثه آورده  و قانون اصلی تر را           

 .که همانا بنیاد نگرش اسالم به زن است، مسکوت می گذارد) است
 
شـهـریـور    ( شیرین عبادی در گفتگویی با سایت تغییر برای برابری        -8

گفته که به آینده امیدواراست و همانطور که قـانـون حضـانـت             )     1385
 ).نقل بمعنی(توانست تغییر کند بقیه قوانین را هم میشود تغییر داد 

 
برگزاری سمینار در کردستان عراق برای جلب حمایت از کمپـیـن و            -9

تالش برای ایجاد پیوند با زنان کشورهای دیگر منطقه، از جـملـه بـرای                
 .تحکیم همین سیاست است

 
* * * 

 
 
 
 


