ﻣﻔﻬﻮم اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻋﻈﻴﻢ
ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺧﻴﺰش ﺗﻮدﻩ اﯼ ,ﻋﻈﻴﻢ و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ .هﺮ ﺟﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان و زﻧﺎن ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل و ﺳﺎﻟﺨﻮردﻩ را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﯽ
آﻪ در آﻨﺎر هﻢ راهﭙﻴﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دهﻨﺪ .در ﺻﺤﻨﻪ هﺎﯼ ﭘﺮ اﻟﺘﻬﺎب درﮔﻴﺮﯼ هﺎﯼ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ,دﺧﺘﺮان ﭘﺮ ﺷﻮر را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﯽ آﻪ ﺑﺎ
ﺧﺸﻢ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺳﺮآﻮﺑﮕﺮ ﻣﯽ اﻳﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﻳﺰ ﺷﺮآﺖ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﺒﻠﻮر ﻳﻜﯽ از ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ
ﺗﻀﺎدهﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ آﻪ ﻃﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺣﺎآﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻر اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ,و اﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺁﺗﺸﻔﺸﺎن ﻓﻮران ﻣﯽ آﻨﺪ .اﻳﻦ
ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻜﯽ از ﭘﺎﻳﻪ هﺎﯼ رژﻳﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺎدران و دﺧﺘﺮان و ﺧﻮاهﺮان را در آﻨﺎر هﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺁوردﻩ ,ﺁن
ﺳﺎن آﻪ هﻴﭽﻴﻚ ﻓﻜﺮ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﺳﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺣﺎآﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ از هﺮ ﺟﻨﺎح و دﺳﺘﻪ )ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ هﻤﻴﻦ ”اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﯽ“ آﻪ اﻣﺮوز ﻣﻐﻀﻮب واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﺧﻴﺎل دارﻧﺪ روﯼ ﻣﻮج ﺧﻴﺰش ﺗﻮدﻩ
اﯼ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ( از هﻤﺎن روز اول اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ,ﺑﻪ ﺳﺮآﻮب رﺳﻤﯽ و ﺷﺮﻋﯽ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ درﺟﻪ دوم و ﻓﺮودﺳﺖ زن را
در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ آﺮدﻧﺪ .هﻤﻴﻦ هﺎ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ از دهﺎن اوﺑﺎش ﺣﺰب اﻟﻬﯽ )ﭘﺪران هﻤﻴﻦ ﺑﺴﻴﺠﯽ هﺎﯼ ﺟﺎﻧﯽ( ﺷﻌﺎر دادﻧﺪ” :ﻳﺎ روﺳﺮﯼ ﻳﺎ
ﺗﻮﺳﺮﯼ!“ و ﺑﺎ ﺗﻴﻎ و اﺳﻴﺪ و زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ .هﻤﻴﻦ هﺎ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﺴﺎر را ﺑﺮﻗﺮار آﺮدﻧﺪ .هﻤﻴﻦ هﺎ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ
ﺟﺪا ﺳﺎزﯼ ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و داﻧﺸﮕﺎﻩ را ﺑﺮﻗﺮار آﺮدﻧﺪ .هﻤﻴﻦ هﺎ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﺻﺪاﯼ زﻧﺎن هﻨﺮﻣﻨﺪ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم آﺮدﻧﺪ .هﻤﻴﻦ هﺎ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ
ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎل و ﻧﻮﺟﻮان را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻜﺎح اﺳﻼﻣﯽ ,و ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ را ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺻﻴﻐﻪ ,رواج دادﻧﺪ و ﺗﺸﻮﻳﻖ آﺮدﻧﺪ.
هﻤﻴﻦ هﺎ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﺑﺮاﯼ رﻋﺎﻳﺖ آﺎﻣﻞ اﺻﻮل ﻣﺬهﺒﯽ و ﺑﺮاﯼ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ”ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ رﻓﺘﻦ“ دﺧﺘﺮان اﻋﺪاﻣﯽ ,ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاﯼ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن
ﺗﺠﺎوز آﺮدﻧﺪ .هﻤﻴﻦ هﺎ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﺑﺎ ﭼﭙﺎول و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪﻳﺪﯼ آﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﻴﻞ آﺮدﻧﺪ ,ﻓﻘﺮ و ﺑﻴﻜﺎرﯼ و ﻓﻼآﺖ را ﺁﻧﭽﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ آﻪ ﺗﻦ
ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﻳﻜﯽ از ﺷﻐﻞ هﺎﯼ راﻳﺞ ﺑﺮاﯼ ﺳﻴﺮ آﺮدن ﺷﻜﻢ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان و ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﻳﺸﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻣﻴﻮﻩ هﻤﻪ اﻳﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮﯼ هﺎﯼ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ,در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽ آﻨﺪ .ﻳﻜﯽ از ﺳﺘﻮن هﺎﯼ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺧﻴﺰش ,ﺑﻪ هﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯼ آﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ و هﺮ ﺷﻌﺎر ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط و ﻣﺮﺑﻮﻃﯽ هﻢ آﻪ در ﺁن ﻓﺮﻳﺎد ﺷﻮد ,ﺑﺮ ﺣﺮآﺖ رهﺎﻳﯽ ﺑﺨﺶ و ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ در دل ﺗﻈﺎهﺮات ,ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻣﺸﻬﻮد و اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ :ﺣﻀﻮر ﺳﻪ ﻧﺴﻞ از زﻧﺎن دﺳﺖ در دﺳﺖ هﻢ .ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ
ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﺎدران و دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن آﻪ دوﺷﺎدوش هﻢ در ﺗﻈﺎهﺮات هﺎ ﺷﺮآﺖ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ .اﻳﻨﻬﺎ ﺷﻜﻞ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺘﻤﮕﺮﯼ را در دورﻩ هﺎﯼ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ آﺮدﻩ اﻧﺪ .از ﺷﻼق آﻤﻴﺘﻪ اﻧﻘﻼب و ﺗﻴﻎ ﺣﺰب اﷲ ﺗﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﺎزﺟﻮ ,از ﺣﻜﻢ ﺣﺎآﻢ ﺷﺮع ﺗﺎ ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد .ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ روز
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ!
اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ دﻟﺨﻮش ﺑﻮد؛ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ .ﻧﮕﺎﻩ آﻨﻴﺪ آﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ,و در ﺷﺮاﻳﻄﯽ آﻪ ﺟﻨﺎح ﺣﺎآﻢ ﺷﻤﺸﻴﺮ را از رو ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺑﺮاﯼ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد از ﺑﺤﺮان و از هﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ زﻧﺪ ,ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺳﺘﺎد ”اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن“ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺮوﯼ ﻋﻈﻴﻢ
زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻬﺎر آﻨﻨﺪ و اﻧﺮژﯼ و ﺷﻮر زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺠﺮاﯼ دﻋﻮاهﺎﯼ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اهﺮم ﻓﺸﺎر در ﺟﺪال
ﻗﺪرت اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ دﻳﺪﻩ ﺑﻮدﻳﻢ آﻪ ﺟﻨﺎح هﺎﯼ ﻓﺮﻳﺒﻜﺎر ﺣﻜﻮﻣﺖ در دوران اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻋﺪﻩ هﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﺟﻠﺐ ﻗﺸﺮهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﻣﯽ
دهﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﻴﺮوز ﺷﺪﻧﺪ هﻤﻪ ﺁن وﻋﺪﻩ هﺎ را زﻳﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ آﻪ ﺟﻨﺎح ”اﺻﻼح ﻃﻠﺐ“ هﻨﻮز ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ و در ﻣﻬﻠﻜﻪ ﻳﻚ آﻮدﺗﺎ ,ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ وﻋﺪﻩ هﺎﻳﺶ در ﻣﻮرد زﻧﺎن را ﻋﻤﻼ ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .اﺟﺎزﻩ ﻧﺪادن ﺑﻪ ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻈﺎهﺮات هﺎ ,ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ ﺟﺰ ﻟﮕﺪ ﻣﺎل آﺮدن وﻋﺪﻩ هﺎﯼ ﻓﺮﻳﺒﻜﺎراﻧﻪ ﺳﻪ هﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ”ﺑﺮﭼﻴﺪن ﮔﺸﺖ
ارﺷﺎد“ ﻧﺪارد.
ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻼش هﺎﯼ ﻓﺮﻳﺒﻜﺎراﻧﻪ را ﺧﻨﺜﯽ آﺮد آﻪ ﺷﻌﺎرهﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎﯼ زﻧﺎن ,ﺑﺎ ﺻﺪاﯼ ﺑﻠﻨﺪ در ﺧﻴﺰش آﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش
ﺑﺮﺳﺪ .اﻳﻦ ﺣﻖ زﻧﺎن اﺳﺖ آﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻈﺎهﺮات هﺎ ,ﺻﻔﻮف ﺧﻮد را ﻣﺤﻜﻤﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮ آﻨﻨﺪ ,ﺻﻒ هﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد را ﺗﺸﻜﻴﻞ دهﻨﺪ,

ﺷﻌﺎرهﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ را ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺷﻌﺎرهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻓﺮﻳﺎد آﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺣﻖ زﻧﺎن و ﻧﻴﺎز
ﻋﺎﺟﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺸﺮوﯼ و ﺗﻌﻤﻴﻖ اﺳﺖ آﻪ هﻤﻪ ﺷﺮآﺖ آﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﻴﺰش ﺗﻮدﻩ اﯼ ,هﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و هﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﯼ ﻋﻈﻴﻤﯽ
روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ آﻪ ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ ﺷﻌﺎرهﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن زﻳﺮ را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ:
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺿﺪ زن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻳﻢ! ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻳﻢ!
ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎرﯼ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻳﻢ! ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻳﻢ!
ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ ﻣﻠﻐﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدد!
ﺟﺪا ﺳﺎزﯼ ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ ﻣﻠﻐﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدد!
ﺟﺎﻧﻴﺎن ﺿﺪ زن ,ﺁﻣﺮان ﺳﻨﮕﺴﺎر ,ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدﻧﺪ!
دوﻟﺖ ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻳﻢ! ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻳﻢ!
ﺑﺮاﯼ اﻋﻼم اﻳﻦ ﺷﻌﺎرهﺎ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ آﺮدن ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﻴﺎن ﺻﺪهﺎ هﺰار زن و ﻣﺮدﯼ آﻪ هﺮ روز در ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ هﺴﺘﻨﺪ ,هﻤﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺁﮔﺎﻩ در ﺟﻨﺒﺶ
هﺎﯼ ﭘﻴﺸﺮو و ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ و ﻣﺘﺮﻗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و آﺎرﮔﺮﯼ و داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران و ....ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دل و ﺟﺮات
ﻋﻤﻞ آﻨﻨﺪ .ﺑﮕﺬار ﻧﻴﺮوﯼ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ,ﻳﻌﻨﯽ زن ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﻩ ,زﻧﺠﻴﺮهﺎﯼ هﺰاران ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻜﺸﻨﺪ و آﻴﻔﻴﺘﯽ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﻮدﻩ هﺎ
ﺑﺒﺨﺸﺪ.

”ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ آﺎرﮔﺮﯼ“ )(JAFK
 ٢٨ﺧﺮداد

