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سرمقاله: شعله ایرانی
سلطه  و  ستم  علیه  کردند.  انقالب  خواهرانمان 
شوریدند. با مشت های پر از خشم خانه ها را به سمت 
میدان های آزادی ترک کردند. در میدان های آزادی 
و خیابان های پیروزی تونس و مصر ماندند، زخمی و 
کشته دادند، اما با سلطه سازش نکردند. به مردانی 
می کردند  تشویق  خانه  به  بازگشت  به  را  آنان  که 
»نه« گفتند. آنان در واقع با ایستادگی خود به نظام 
بودند  آنان  هم  عکس،  به  گفتند.  »نه«  پدرساالری 
و  درمصر  و  خواندند  فرا  خیابان ها  به  را  مردان  که 
بحرین به مردان گفتند که »ما به خیابان ها می رویم 
و می ایستیم. شما هم اگر خیلی نگران ما هستید به 
بحرین،  سوریه،  در  خواهران مان  بیایید!«  خیابان ها 
یمن، لیبی، اردن، مراکش، غزه و الجزیره،... همچنان 
می دهند.  ادامه  استبدادگران  علیه  مبارزات شان  به 
مبارزه  ادامه ی  موازات  به  تونس  و  مصر  در  زنان 
برای استقرار دمکراسی، علیه تبعیض جنسیتی و برای 
سازماندهی  را  زنان، خود  سیاسی  مشارکت  افزایش 

می کنند.

کارشناساِن  زبان  از  و  بین المللی  رسانه های  در  اکنون 
حیرت زده، نقش زنان در خیزش های اخیر جهان عرب، 
نشان  شواهد  می شود.  ارزیابی  »محوری«  و  »کلیدی« 
می دهد که زنان در کشورهای اسالمی از حاشیه به متن 
آمده اند و اگر چه نه به یک میزان در همه ی کشورهای 
در حال انقالب، ولی در اکثر آنها، نقشی تعیین کننده ایفا 
کرده و می کنند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره 

کرد: 
در  زنان  برانگیزاننده ی  و  پررنگ  تونس، حضور  در   -
گام  در  انقالب  فوری  پیروزی  به  تونس  اعتراضات 
به همه ی کشورهای  یاسمن  انقالب  نخست و سرایت 

منطقه منجر شد.
- در مصر، حضور برجسته زنان در سطوح رهبری فکری 
و عملی سازمان های جوانانی که مردم را به میدان تحریر 
قاهره کشاند. زنان هم چنین نقش شاخصی در تشویق 
اداره ی  در  و سپس  تحریر  میدان  در  ماندن  به  مردم 

تحصن شبانه روزی قاهره و دیگر شهرها داشتند. 
- در بحرین، تالش زنان به راه اندازی اولین تظاهرات 
اعتراضی انجامید. زنان به همراه فرزندانشان در حمایت 
از همسر یک زندانی سیاسی که اعتصاب غذا کرده بود، 

آغاز کننده اعتراضات گسترده بودند. 
- در یمن، اولین تظاهرات علیه دولت صالح توسط یک 

فعال زن دانشجو شکل گرفت ورهبری شد.

عربی  کشورهای  دیکتاتورهای  مقابل  در  ایستادگی 
و حمایت  انتخاباتی  تقلب های  با  متمادی  که دهه های 
دولت های غربی و در زد و بند با اتحادیه ی اروپا و ناتوی 
می کشیدند،  صالبه  به  و  می فریفتند  را  مردم  آمریکا، 
توانمندتر کرده است.  این کشورها را  خواهران مان در 
مبارزه ی  مسیر  در  دیکتاتور  سرنگونی  برای  اراده  در 
اجتماعی- سیاسی، نیرویی الهام بخش و زایش گر نهفته 
است. توان و قدرتی که فرودست را نیرومند می کند و 
او را به تجربه ی لذت نفی تبعیض و رهایی می خواند. 
دارد.  دنبال  به  آگاهی  ارتقای  و  بیداری  که  نیرویی 
جنبش های اجتماعی خودجوش در مسیر مبارزه توانمند 

می شوند. گاه به اهدافشان می رسند. اغلب پیروزی اندکی 
به دست می آورند و گاه شکست می خورند. اما مسیر 
و خیابانی که با هم قسمت می کنند، و روند شکل گیری 
تنومند  را  آنان  همبستگی حول خواست های مشترک، 
می کند. برای نه گفتن به نیروهای جهنمی سرکوب، تنها 
جسارت کافی نیست. باید راه پرآزمون سازمانیابی را با 
حوصله و درایت پیمود. تجربه ی ماه های اخیر در منطقه 
نشان داد که اکنون به یمن رشد تکنولوژی ارتباطات، 
امروزه  مردم  شده اند.  کارایی  ابزارهای  صاحب  مردم 
برای به راه اندازی جنبش و سازمان یابی، نیازمند فرمان 
حمله ی رهبران عالی قدر و همه چیزدان و یا ساختارهای 
هیرارشیک سنتی نیستند. تجربه ی درخشان و تاریخی 
میدان تحریر قاهره نشان داد آنجا که زمان کافی و مکان 
واحد برای تجمع و مراوده به دست می آید مردم دست 
می کنند  جامعه، رشد جهشی  آگاه  نیروهای  در دست 
با درایت و خرد مبارزه را به پیش می برند. خیابان  و 
عرصه ی عمومی می شود که در آن همه با هم برابرند، 
رفیق، خواهر و برادرند. شرایط برای رشد فریبکاری و 
بازی های پشت پرده در خیابان کم تر مهیاست. نیازی 
دگر  کار  آن  خلوت  در  که  حرفه ایی  سخنگوهای  به 
خیابان ها  به  را  خواسته هایشان  مردم  نیست.  می کنند 
می آورند. حرف هایشان را در حضور یکدیگر می زنند. 
به همین دلیل است که پاسداران و بازماندگان نظام های 
استبدادی به هر ترفندی برای بازپس فرستادن مردم به 

خانه ها دست می زنند.

اتوریته ی تغییر و ابتکاِر عمل در کشورهای منطقه، اکنون 
در دست مردم است. این آنان هستند که حرف آخر را 
می زنند. نه شاه و رهبر فخیم، رییس جمهور مادام العمر، 
مفتی، آیت اهلل و یا تئوریسین های سیاسی، نه حزب و 
دستگاه این و آن گروه تشنه ی پرش بر اریکه ی قدرت. 
جنبش های نوع جدید که جنبش زنان یکی از پیشروان 
آن است، نشان دادند که مردم مستقلن توان سازماندهی 
خود را دارند، قادرند حرفشان را بزنند و خواست هایشان 

را با زبان روشن و همه فهم طرح کنند. 
البته نمی توان خوش خیال بود و تصور کردکه این روند 
مداخله ی مستقیم مردم در همه ی کشورهای در حال 
انقالب بدون مانع ادامه خواهد یافِت. بی شک چوب الی 
تاریخی خواهند گذاشت. فهمیده اند  بولدوزر  این  چرخ 
که ابتکار به دست مردم افتاده و با سیاست های واکشنی 
لیبی  ماجرای  می خرند.  فرصت  می کنند.  مقابله  آن  با 
و رهبرسازی غرب در حالی که مردم دسته دسته به 
چنین  هم  و  می شوند  عام  قتل  جنایتکار  قذافی  دست 
سعودی،  نیروهای  توسط  بحرین  خیزش  سرکوب 
نخستین اقدام در این مرحله بود. همان دولت های غربی 
که همیشه از فکر تغییر از پایین در کشورهای منطقه ی 
خاورمیانه بر خود لرزیده اند امروز برای کنترل اوضاع 
تغییرات ظاهر  و حامی  پوشش  ناجی  نفع خود، در  به 
شده اند. هرچند رشد آگاهی و روحیه ی استقالل طلبی و 
نیز بازیابی کرامت انسانی مردم، کار را برایشان دشوار 

کرده اما بدیهی است که موفقیت هایی خواهند داشت. 

اما در یک حقیقت نمی توان شک کرد. حقیقت فرارسیدن 
دوران خیزش های سرنوشت ساز. دوره ی دیکتاتوری های 
سلطانی و پدرساالرانه به سر رسیده است. دهه ی دوم قرن 

بیست و یکم، دوره ی انقالب هاست. دوره ی ورشکستگی 
بباورانند  مردم  به  می خواستند  که  است  نظریه هایی 
که دوران ثبات و تسلط سلطان ها ابدی است. دوره ی 
القا می کردند  به مردم  نهادهایی که  و  نیروها  رسوایی 
و  دینی  قوانین  بدون  و جهانی،  داخلی  بدون سرور  که 
نیستند.  بیش  سرگشته ایی  گوسفندان  ایدئولوژیک، 
اعتراضات  تعمیق  و  گسترش  سرعت  و  اخیر  حوادث 
نشان داد که مردم حق طلبند و کرامت انسانی برایشان 
از جان و مال عزیزتر است. اکنون باید از آنان که همواره 
به مردم رهنمودهای هشدار دهنده می دهند و می گویند 
به جای سر بلند کردن و فریاد زدن، سر به زیر برای 
التماس  دیکتاتورها  دامن  به  دست  کوچکی  رفرم  هر 
شما  آیا  که  پرسید  سکوت،  شد  مخالفت  اگر  و  کنند، 
با رهنمودهایتان به نهادینه کردن نظمی که تبعیض و 
خشونت را در همه ی ابعاد جامعه بازتولید می کند یاری 
نمی رسانید؟ حیات نظام های سرکوبگر با تمکین و ذلت 
مردم گره خورده است. آیا می توان چرخه ی مرگ بار 
خشونت و ذلت را با سکوت و مماشات متوقف کرد؟ 
حوادث اخیر در کشورهای عربی نشان داد که توده های 
خشونت  از  شرقی،  یا  غربی  ایرانی،  یا  عرب  مردم، 
برای  را  مسالمت جویانه  روش های  و  می کنند  پرهیز 
اعتراضاتشان برمی گزینند و همه ی تالش خود را برای 
خودداری از درگیری رو در رو با حریِف تا دندان مسلح 
نفعشان  به  زیرا می دانند که چنین رویارویی  می کنند. 
نیست و احتمال شکست را افزایش می دهد. در عوض 
و  توطئه  با  که  قدرت هستند  و صاحبان  دولت ها  این 
خشونت مردم بی سالح را سرکوب می کنند و جامعه را 

به خشونت می کشانند.

در پی خیزش های سیاسِی در جریان، پیروزمند یا شکست 
خورده، جهش های اجتماعی و فرهنگی بزرگی جوامع ما 
منشا دگرگونی های  این جهش ها  فرا خواهد گرفت.  را 
برچینی  و  جهان  سیاسی  جغرافیای  ساختار  در  عظیم 
بساط سلطه ی استعمار نوین خواهد بود و رشد مبارزات 
دامن  ما  بزرگ  منطقه ی  در  را  سیاسی  و  اجتماعی 
خواهد زد. جنبش های زنان و جوانان از کنشگران اصلی 
دگرگونی های تاریخی این دوران پر جنبش و جوِش نوین 
هستند. نقش زنان و مبارزات شان برای تامین حقوق برابر 
خود از حیاتی ترین حلقه های قدرت گیری مردم و تعمیق 
دمکراسی به نفع فرودستان است. مبارزات ضد تبعیض 
جنسیتِی زنان کاراترین ضربه را به نظام برتری انسان 
بر انسان، می زند. خواست برابری جنسیتی، هویت انسان 
نوین را دچار تحولی عظیم می کند و چشمانش را بر اشکال 
تو در توی تبعیض در ساختار زندگی اجتماعی می گشاید. 

جنبش های اجتماعِی زادگاه ما ایران، در رسوایی پروژه ی 
اسالم گرایی سیاسی و شکست حاکمیت مذهبی نقشی 
کارساز داشته اند. در سراسر منطقه هر گاه از ضد انسانی 
بودن حکومت روحانیت و مذهب صحبت می شود مثال 
جمهوری اسالمی و سرکوب مردم ایران به میان می آید. 
آیا حاال دوباره نوبت ماست که میدان تحریر، »میدان 
آزادی« مان را پس بگیریم و »میدان انقالب« را از چنگ 
انتظار  در  عربی  یاسمن  سازیم!؟  رها  ستیزان  انقالب 
شادباش به الله های دشت های ماست. بهار عربی، بهار 

ایرانی...بهار همبستگی، صلح و رهایی...

ایرانی...یاسمن، الله...نوبت ما رسيده؟ بهار  بهار عربی، 

ماه مه 2011
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پیشگفتار

بر	 اقتصادي	 بحران	 تأثيرات	 عنوان	 با	 نوشته	هايي	 خالصه	
زنان	 گسترش	 حال	 در	 حقوق	 »سازمان	 توسط	 زنان	 حقوق	
AWID«	ارائه	شده	كه	شامل	اثرات	بحران	جاري	تا	به	امروز	
و	اثرات	احتمالي	آتي	آن	بر	زندگی	و	حقوق	زنان	در	مناطق	
مختلف	جهان	است.	داده	هاي	كليدي	اين	تحليل	هاي	درون	
منطقه	اي	از	زنان	فعال	و	تحليل	گران،	به	منظور	تأثير	گزاردن	
بر	مذاكرات	توسعه	و	نهاد	هاي	تصميم	گيري	در	مقابله	با	بحران	
شامل	 نوشته	ها	 سلسله	 اين	 است.	 شده	 جمع	آوري	 جاري	

تحليل	هاي	فرا	منطقه	اي	و	جهاني	نيز	هست.	

را	 زنان	 اول	 وهله	ی	 در	 بحران	 از	 ناشي	 عواقب	 كه	 مي	دانيم	
چندين	 هم	تنيدگي	 در	 از	 خود	 كه	 بحراني	 می	كند،	 تهديد	
بحران	از	جمله	ركود	جهاني	اقتصاد،	عواقب	ويرانگر	تغييرات	
است.	 آمده	 پديد	 غذايي	 مواد	 و	 انرژي	 بحران	 تعميق	 جوي،	
بحران	هايی	كه	همگي	به	فقر	فزاينده	و	گسترش	نابرابري	در	
بيماري	هايي	نظير	 فراگير	شدن	 نيز	 و	 مناطق	مختلف	جهان	
ايدز	و	ويروس	ا	چ.آي.وي	انجاميده	است.	از	سوئی	روابط	سنتي	
قدرت،	مابين	بازيگران	اصلي	صحنه	ی	جهانی	در	حال	تغيير	
است	و	اكنون	كشورهاي	با	درآمد	متوسط	همراه	با	كشورهاي	
BRIC	)برزيل،	روسيه،	هندوستان	و	چين(	قدرت	هاي	بزرگ	
محسوب	مي	شوند.	برزيل	و	چين	به	تأمين	كنندگان	اعتبارات	
صندوق	 عمده	ی	 سرمايه	گذاران	 از	 و	 متحده	 اياالت	 مالی	
بين	المللي	پول	تبديل	شده		اند	و	بخش	قابل	توجهي	از	ذخاير	
ثروت	جهان	در	اختيار	آنهاست.	در	شرايط	فعلي	در	نتيجه	ی	
دهه	هاي	 طی	 كاپيتاليسم	 و	 آزاد	 بازار	 تهاجمي	 روند	 تداوم	
بديل،	 راهکارهای	 از	 بسياری	 و	 توسعه	 غالِب	 الگوهاي	 اخير،	
بحران	 اين	 طرفي	 از	 است.	 گرفته	 قرار	 ترديد	 مورد	 شديدن	
براي	بسياري	از	كشورهاي	در	حال	توسعه،	پديده	ي	جديدي	
نيست	و	اين	كشورها	با	بحران	هاي	دهه	هفتاد،	هشتاد	و	نود	
و	سالهاي	آغازين	هزاره	سوم	دست	و	پنجه	نرم	كرده		اند.	اما	
اين	بحران	با	متأثر	كردن	قدرت	هاي	حاكم	اقتصادي	و	نقش	
در	 موجود	 واقعيت	هاي	 پيوستگي	 جهاني،	 صحنه	ي	 در	 آنها	
به	خود	 ابعادي	جهاني	 و	 را	آشکار	كرده	 كشورهاي	گوناگون	

گرفته	است.	

بحران	حاضر	چالش	هاي	عظيمي	براي	دولت	ها،	دست	اندركاران	
توسعه،	سياست	گزاران	و	كنشگران	اين	عرصه	به	بار	آورده	و	
آنها	را	به	بازيابي	روش	هاي	كارا	در	بلند	مدت	و	كاهش	اثرات	

ـِوا  نورگول جانی
Nurgul Djanaeva 

ترجمه فرانک فرید



6

 71
ره 

شما
ن، 

ی ز
آوا

منفي	بحران	در	كوتاه	مدت	و	ميان	مدت	واداشته	است.	در	
شرايط	موجود	چنانچه	بسياري	نيز	اذعان	دارندــ	وجود	بحران	
توسعه	 از	 ناشي	 بي	عدالتي			هاي	 براي	كنترل	 تاريخي	 فرصتي	
آورده	 فراهم	 كوبنده	 و	 به	شکلي	خالق،	جسورانه	 نئوليبرالي	
است.	از	آنجائي	كه	بحران،	روند	و	روش	هاي	توسعه	را	از	سطح	
تا	سطح	محلي	تحت	الشعاع	قرار	داده،	و	ديدگاه	هاي	 جهاني	
زنان	 نقش	 داد،	 رو	شکل	خواهد	 پيِش	 سالهاي	 در	 را	 توسعه	
اين	 از	 بيش	 نبايد	 اصلي	 هدف	 عنوان	 به	 برابري	جنسيتي	 و	
زنان	 روبرو	شدن	 دليل	 به	 نه	 اين	صرفن	 ناديده	گرفته	شود.	
با	بيشترين	عواقب	منفي	ناشي	از	بحران،	بلکه	در	نظر	گرفتن	
آنها	به	مثابه	نقش	آفرينان	اصلي	توسعه	در	بسياري	از	جوامع	
اثرات	بحران	 بازيگران	اصلي	و	ذي	ربط	در	كاهش	 و	 جهاني	
و	گسترش	حقوق	بشر،	جلوگيري	از	تخريب	محيط	زيست	و	
زنان	 گذاشتن	 كنار	 است.	 جهان	 سراسر	 در	 توسعه	 به	 التزام	
از	مركز	اين	 انگاري	برابري	جنسيتي	و	حقوق	زنان	 ناديده	 و	
پروسه		ها	غيِر	قابل	پذيرش	بوده	و	بايستي	به	عنوان	شاخصي	
از	جديِت	پاسخ	ها	و	واكنش	هاي	ارائه	شده	در	نظر	گرفته	شود.	

در	تدارك	براي	نشست	عالي	سازمان	ملل	بر	سر	بحران	مالي	
و	اقتصادي	جهان	و	تاثيرات	آن	بر	توسعه	كه	در	ژوئن	2009	
نگراني	 زنان	 فعال	حقوق	 گروه	هاي	 برگزار	شد،	 نيويورك	 در	
از	بحران	بر	زندگي	زنان	و	حقوق	 از	فشارهاي	ناشي	 خود	را	
آنان	و	عدم	كفايت	واكنش	ها	و	پاسخ	های	عملي	در	پرداختن	
به	بحران	ابراز	داشتند.	گروه	كار	زنان	براي	توسعه	ی	اقتصادی	
كه	»اَويد«	هم	عضو	آن	است،	بسيار	فعال	بوده	و	براي	پيشبرد	
در	 مشروع	 فضايي	 عنوان	 به	 ملل	 سازمان	 محوري	 نقش	
پرداختن	به	بحران	از	ديدگاهي	حقيقتن	جامع	و	چند	جانبه	

تالش	كرده	است.

ابتکار	عمل	 از	 با	همياري	و	حمايت	 تا	 »اَويد«	در	صدد	بوده	
با	 همکاري	 ايجاد	 نيز	 و	 روند	 اين	 بر	 تأثيرگزاري	 در	 جمعي	
فعاالن	ساير	جنبش	هاي	اجتماعي	عمل	نمايد.	مقابله	با	بحران	
بايستي	از	طرف	طيفي	گسترده	شکل	گيرد،	وهم	دولت	ها	و	هم	
جامعه	مدني	در	گفتگوهايي	وارد	شوند	كه	به	تصميم	گيرهاي	
رعايت	 و	 مردم	 واقعي	 نيازهاي	 برآوردن	 جهت	 در	 و	 عملي	
عواملي	 توسط	 شده	 ارائه	 حل	هاي	 راه	 بيانجامد.	 بشر	 حقوق	
غيرقابل	 هستند	 اقتصادي	 فروپاشي	 اين	 مسبب	 خود	 كه	
پذيرش	است.	جوامع	مدني	و	دولتِ		های	كشورهايي	با	درآمد	
پايين	بايد	نقش	محوري	در	روند	سياست	گزاري	هاي	جهاني	
داشته	باشند.	نهادهاي	وابسته	به	سازمان	ملل،	جامع	ترين	و	
متعادل	ترين	فضاي	موجود	در	سيستم	جهاني	و	تنها	فضايي	
است	كه	سازوكارهاي	روشن	براي	شركت	كشورهاي	در	حال	

توسعه	و	فعاالن	جامعه	مدني	در	آن	موجود	می	باشد.	

چنين	 از	 برآمده	 راهکارهاي	 و	 پيشنهادها	 اجراي	 چگونگي	
روندي،	مي	بايست	در	جوامع	مختلف،	بررسي	و	اطالع	رساني	
شود،	و	نيز	تفاوت	تأثيرات	آن	بر	زنان	و	مردان	و	بخش	هاي	
منابع	 و	 بودجه	 تخصيص	 نظرگرفته	شود.	 در	 مختلف	جوامع	
براي	اجراي	اين	راهکارها	نيز	بايد	به	گونه	ايی	تنظيم	شود	كه	

پويايي	جنسيتي	را	لحاظ	كرده	و	اطمينان	دهد	كه	بخش¬هاي	
كليدي	در	توسعه	ی	اجتماعي	نظير	بخش	بهداشت	و	آموزش	
به	بهانه	ی	رشد	اقتصادي	و	ثبات	مالي	با	كمبود	مواجه	نشود.	
به	 بازگشت	 و	 اقتصادي	 با	بحران	صرفن	رشد	 چنانچه	مقابله	
دستاوردهاي	 گيرد،	 نظر	 در	 را	 معمول«	 حسب	 بر	 »تجارت	
همچنان	 گذشته	 دهه	ي	 دو	 طي	 در	 كه	 اجتماعي	 توسعه	ي	
چنين	 در	 مي	گيرد.	 قرار	 تهديد	 معرض	 در	 مانده،	 محدود	
شرايطي	حقوق	زنان	و	التزام	به	رعايت	كنوانسيون	رفع	همه	ی	
انواع	تبعيض	برعليه	زنان،	دستورعمل	كنفرانس	پکن	و	اهداف	
مسامحه	 مورد	 بحراني	 شرايط	 علت	 به	 نبايد	 هزاره	 توسعه	ی	

قرار	گيرد.

در	چنين	فضايي	تهيه	كنندگان	اين	سري	مقاالت	پرداختن	به	
موارد	زير	را	ضروري	مي	دانند:

• با	توجه	به	گوناگوني	شرايط	زندگي	زنان،	چالش	هاي	اصلي	
اقتصادي	 بحران	 شرايط	 در	 شما	 منطقه	 در	 آنان	 پيش	روي	

چيست؟

اوليه	 واكنش	های	 يا	 مشخص	 عملکردهاي	 مي	توانيد	 آيا	  •
به	بحران	را	كه	در	زندگي	زنان	تأثير	مثبت	يا	منفي	داشته،	

شناسايي	كنيد؟

• آيا	گروه	هايي	از	زنان	در	منطقه	ي	شما	در	اثر	عواقب	مستقيم	
و	غيرمستقيم	بحران	مالي،	تبعيض	بيشتري	را	تجربه	مي	كنند؟	

• اگر	ارائه	ی	تسهيالت،	دربرگيرنده	ی	حقوق	بشر	و	برابري	
جنسيتي	نباشد،	آيا	تمهيدات	جايگزين	ديگري	براي	هدفمند	
با	سوگيري	جنسيتي	و	حقوقي	صورت	 اين	تسهيالت	 سازی	

گرفته	است؟

• چنانچه	دولت	ها	تا	به	حال	هيچ	اقدامي	براي	مقابله	با	بحران	
نکرده		اند	به	نظر	شما	تآثيرات	اين	بي	عملي	در	زمان	مشخص	

در	سطح	منطقه	اي	و	ملي	چه	خواهد	بود؟

• تآثيرات	بالقوه	آتي	بر	زنان	در	منطقه	شما	در	شرايط	ركود	
با	توجه	به	 اقتصادي	چه	خواهد	بود؟	اساسي	ترين	كاستي	ها	

بحران	اقتصادي	در	منطقه	شما	كدام	ها	هستند؟

گروه	 و	 	”Stiglitz”ملل سازمان	 ويژه¬ی	 كميسيون	  •
سطح	 در	 عمل	 ابتکار	 تا	 صددند	 در	 بيست	 جي	 كشورهای	
شناسايي	 را	 توسعه	 بر	 بحران	 اثرات	 كاهش	 براي	 بين	المللي	
چالش	هاي	 جهاني	 عمل	 ابتکار	 آيا	 شما	 گمان	 به	 كنند.	
پيش	روي	زنان	و	نحوه	ي	كمك	به	آنها	را	در	مواجه	با	بحران	

در	منطقه	ي	شما	مد	نظر	دارد؟	

تحليل	هاي	درون	منطقه	اي	ارائه	شده	در	اين	سري	مقاالت،	
تالشي	اوليه	براي	تشخيص	مبارزات؛	يافتن	پاسخ	ها	ي	بالقوه	و	
پيشنهادهاي	ارائه	شده	از	ديدگاه	حقوق	زنان،	براساس	واقعيات	
جوامع	مختلف	و	لحاظ	كردن	عواقب	متفاوت	بحران	در	نقاط	
مختلف	جهان	است.	نيز	هدف	اين	تحليل	ها	تعميق	واكنش	ها	
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به	بحران	با	التزام	به	برابري	جنسيتي	و	حقوق	زنان	و	ترغيب	به	
تغييرات	اساسي	به	سوي	نظام	جهاني	دمکراتيك	تر	و	فراگيرتر	
وجود	 مشتركي	 نگراني	های	 جهان	 مختلف	 مناطق	 در	 است.	
چالشهاي	 معرض	 در	 جهان	 سراسر	 در	 زنان	 حقوق	 كه	 دارد	

مشابهي	قرار	گرفته	است.

ارائه	ي	 در	 جنسيتي	 برابري	 رعايت	 عدم	 مي	رسد	 نظر	 به	
با	بحران	 تسهيالت	و	يا	سياست	گزاري	هاي	جاري	در	مقابله	
اقتصاد	 بخش	 در	 زنان	 قوي	 حضور	 است.	 معمول	 امري	
غيررسمي	و	نيز	لحاظ	نکردن	كاربي	مزد	و	نقش	باروري	آنان	
و	همچنين	باال	بودن	ميزان	تبعيض	و	نابرابري،	زنان	را	به	ويژه	
اين	 از	 برآمده	 ديگِر	 مهم	 موضوع	 است.	 كرده	 آسيب	پذيرتر	
كردن	 واگذار	 در	 حکومت	ها	 جديد	 نقِش	 نماياندن	 يافته	ها،	
مسوليت	هاي	مراقبتي	به	زنان	است.	)در	رابطه	با	نقش	كليدی	
زنان	در	باروري	كه	سيستم	اقتصاد	جاري	را	با	مسوليت	های	
از	 بسياري	 در	 دولت	 نقش	 كاهش	 با	 مي	كنند.(	 حفظ	 خود	
امور	اجتماعي،	مراقبت	هاي	پزشکي	و	مسوليت	هاي	مراقبتي	
اكنون	 مي	شد	 انجام	 دولت	 توسط	 گذشته	 در	 كه	 آموزش	 و	

كار	 به	 اين	 و	 شده	 گذاشته	 زنان	 عهده	ي	 به	
بنابر	 آنان	عالوه	مي	شود.	 از	خانه	ي	 خارج	
اين	با	كاهش	مسوليت	حکومت	ها،	زنان	به	
متحمل	 را	 بيشتري	 فشار	 نامتناسب	 طور	
تحقق	 با	 رابطه	 در	 )بخصوص	 مي	شوند.	
امور	 در	 آنان	 شهروندي	 و	 اقتصادي	 نقش	

خانه	و	بهداشت	و	آموزش.(

اگر	دوران	پسانئوليبراليسم	در	حال	ظهور	
بايست	 مي	 جهاني	 جديد	 نظام	 است،	
براساس	تجربياِت	عوامل	توسعه	در	سطوح	
محلي،	ملي،	منطقه	اي	و	جهاني،	و	رعايِت	
بنا	 زنان	 حقوق	 براي	 شده	 تعيين	 موازين	
شود.	الزم	است	اين	تالش	ديرينه،	دوباره	
در	 جايگزين	 تدابير	 ارتقاء	 براي	 و	 تفسير	
مواجهه	با	بحران	به	صورت	گسترده	مطرح	

شود.	

ما	امروز	در	پي	يافتن	پاسخ	هايي	فراگير	به	
اين	 در	 و	 هستيم	 حاضر	 ساختاري	 بحران	
زنان	 جنبش	هاي	 )در	 ما	 خود	 تالش	 راه	
گفتماني	 ايجاد	 براي	 آن(	 سازمان	های	 و	
جهاني	 نظام	 بر	 تأثيرگزاري	 و	 جايگزين	
و	 آگاهي	 مختلِف	 انواع	 اساس	 بر	 بايستي	
باشد؛	 استوار	 غيررسمي(	 و	 )رسمي	 دانش	
گفتماني	مبتني	بر	نگرشي	جامع	و	ميان	بر	
براي	 فضايي	 ايجاد	 براي	 اطمينان	بخش	 و	
گروه	هاي	 تمامي	 صداي	 شدن	 شنيده	
محروم	و	به	حاشيه	رانده	شده	ي	اجتماعي.														

 )AWID(سازمان حقوق در حال گسترش زنان

تأثيرات بحران در آسياي مركزي      
دو	 دستخوش	 مركزی	 آسيای	 اخير،	 دهه	ی	 دو	 طی	 در	
پيوستن	 و	 بازار	 اقتصاد	 به	 گذار	 بوده:	 بزرگ	 اقتصادی	 تغيير	
از	 به	سيستم	اقتصاد	جهانی.	روند	توسعه	در	آسيای	مركزی	
سال	2005	تا	2007	يعنی	قبل	از	شروع	بحران	اقتصادی	تازه	
بحران	 اما	 می	آورد.	 همراه	 به	 را	 مثبتی	 دستاوردهای	 داشت	
جهانی	نشان	داد	كه	اين	دستاوردها	چقدر	متزلزل	و	ناپايدارند.	

روابط	 ساختار	 در	 عميقن	 جنس	گرايی	 و	 جنسيتی	 نابرابری	
اقتصاد	جاری	نهادينه	شده	است.	بحران	اقتصادی	هم	صرفن	
موقعيت	زنان	را	بدتر	كرده	و	به	عدم	توانمندی	اقتصادی	آنان	
به	 نابرابر	 دسترسی	 از	 مركزی	 آسيای	 زنان	 است.	 انجاميده	
	85 و	 می	بينند	 صدمه	 تصميم	گيری	 نهادهای	 و	 مالی	 منابع	

درصد	دارايی	اين	كشورها	در	اختيار	مردان	است.	

بحران	جهانی	فعلی،	فشار	فزاينده	ای	را	بر	زنان	طبقه	ی	كارگر	
هنوز	 آن	ها	 كه	 است	 حالی	 در	 اين	 و	 آورده	 وارد	 روستايی	 و	
راست	 كمر	 قبلی	 دوره	ايی	 اقتصادی	 بحران	های	 سنگينی	 از	
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كاهش	 تجارت،	 كاهش	 از	 ناشی	 توليد	 كاهش	 نکرده		اند.	
نقدينگی،	عدم	امنيت	شغلی	و	نيز	كاهش	قابل	توجه	درآمد	
بيشتری	 جنسيتی	 تبعيض	 معرض	 در	 زنان	 تا	 شده	 موجب	
قرار	گيرند	و	نيز	كاهش	دسترسی	آنان	به	تحصيل	و	خدمات	
درمانی	را	سبب	شده	است.	امکان	دستيابی	زنان	سرمايه	گذار	

به	منابع	مالی	نيز	پايين	آمده	است.	

از	 برخی	 است:	 متفاوت	 مردان	 و	 زنان	 بر	 بحران	 تأثيرات	
ديگر	 برخی	 حالی	كه	 در	 داده		اند،	 دست	 از	 را	 شغلشان	 زنان	
از	 را	 خود	 مزايای	 و	 حقوق	 برخی	 و	 آمده	 پايين	 درآمدشان	
دست	داده		اند.	آسيب	پذيرترين	اقشار،	زنان	طبقه	كارگر	و	زنان	
روستايی	خانوارهای	فقير؛	زنان	شاغل	در	آموزش	و	پرورش	و	
كه	 آنهايی	 و	 نساجی	 صنايع	 در	 شاغل	 زنان	 بهداشت،	 بخش	
سرمايه	ی	متوسط	يا	اندكی	در	اين	بخش	دارند،	زنان	شاغل	
در	صنايعی	كه	عمدتن	كاالهای	صادراتی	توليد	می	كنند،	زنان	
شاغل	در	بخش	اقتصاد	غيررسمی	و	زنان	خانه	دار	كه	متکی	به	

درآمد	)ديگران(	هستند.	

آن	 احتمالی	 پيامدهای	 و	 جهانی	 بحران	 از	 ناشی	 خسارات	
رؤيت	 غيرقابل	 جامعه	 گيرندگان	 تصميم	 برای	 زنان،	 برای	
است.	واقعيت	زندگی	زنان	در	اسناد	و	گزارشات	اين	كشورها	
برخی	 در	 زنان	 اقتصادی	 چشم	انداز	 نمی	شود.	 منعکس	
طرح	های	اقتصادی	مبهم	می	ماند	و	دولت	ها	بجای	مالحظات	
حقيقی	و	كاستن	از	بار	بحران	در	زندگی	زنان	و	تقويت	سهم	
اقتصادی	شان،	كار	خود	را	به	اظهارات	دلخوش	كننده	محدود	

می	كنند.	

سطح	 در	 را	 بحران	 اجتماعی	 و	 اقتصادی	 مالی-	 فشار	 زنان،	
خرد	و	كالن	و	نيز	در	زندگی	شخصی	شان	تجربه	می	كنند.	
تخصيص	 و	 مالياتی	 درآمدهای	 افت	 بودجه،	 كسری	 افزايش	
است.	 انداخته	 مخاطره	 به	 را	 اجتماعی	 خدمات	 به	 بودجه	
و	 بهداشت	 پرورش،	 و	 آموزش	 بخش	های	 به	 درآمد	 كمترين	
خدمات	كه	اكثر	كاركنان	آن	نيز	زنان	هستند	تعلق	می	گيرد.	
آمار	رسمی	كاهش	شديد	توليد	در	صنايع	نساجی	و	پوشاك	را	
در	قرقيزستان	نشان	می	دهد	كه	90	درصد	كاركنان	آن	زن	
هستند.	ژوئن	2009	تنها	59/8	درصد	حجم	توليد	را	نسبت	

به	مدت	مشابه	سال	قبل	نشان	می	دهد.	

رشد	تجارت	بين	المللی	در	دهه	های	اخير،	فرصت	سرمايه	گذاری	
جاری،	 بحران	 اما	 آورد	 فراهم	 مركزی	 آسيای	 در	 زنان	 برای	
اين	فرصت	ها	را	به	تحليل	برد.	از	آغاز	سال	2009	بيشترين	
افت	در	حجم	صادرات	رخ	داده	كه	فرصت	های	سرمايه	گذاری	
زنان	را	متأثر	ساخته	است،	چرا	كه	اكثريت	نيروی	كار	شاغل	
توليدات	آن	صادر	می	شود	 در	صنايع	پوشاك	كه	95	درصد	
به	 و	 سوتغذيه	 به	 موادغذايی	 قيمت	 افزايش	 هستند.	 زنان	
مخاطره		انداختن	سالمت	عمومی	منجر	شده؛	به	عالوه	كاهش	
ميزان	نقدينگی،	درآمد	خانواده	های	فقير	را	كاهش	داده	است.	
با	كار	بی	مزد	و	مواجب	 كماكان	تاوان	اين	كاستی	ها	را	زنان	
اين	 با	شغل	های	آسيب	پذير	خود	می	پردازند.	 غالبن	 يا	 خود	

روند	با	ايجاد	ناامنی	شغلی	و	كاهش	درآمد،	فشار	سنگينی	را	
است.	 كرده	 خانواده	 در	 زنان	 مراقبتی	 مسووليت	های	 متوجه	
عالوه	بر	پيامدهای	بحران	ها	زنان	1/6	بار	كمتر	از	مردان	برای	
بار	بيشتر	 مثال	در	قرقيزستان	حقوق	دريافت	می	كنند،	3/6	
از	آن	ها	وقت	خود	را	صرف	كارهای	بی	مزد	خانگی	و	دو	مرتبه	
بيشتر	صرف	مراقبت	از	كودكان	می	كنند.	در	شرايط	بحرانی	

اين	بار	فقط	افزايش	می	يابد.

عامالن	 عنوان	 به	 را	 زنان	 نقش	 همچنين	 اقتصادی	 بحران	
در	 مثال	 برای	 است.	 برده	 تحليل	 به	 اقتصادی	 توسعه	ی	
قرقيزستان	زنان	با	كمك	به	توسعه	و	استحکام	صنايع	نساجی	
و	تبديل	آن	به	فعاليتی	درآمدزا	موجب	افزايش	توليد	ناخالص	
ملی	شدند،	اما	سهم	اقتصادی	آنان	چنانچه	بايد	و	شايد	لحاظ	
از	 ندارند.	 نقشی	 تصميم	گيری	ها	 روند	 در	 آنها	 چون	 نشده،	
طرفی	با	شروع	بحران،	نه	كمك	های	متناسبی	به	زنان	شد	و	نه	
طرح	های	مشوق	برای	آنان	در	نظر	گرفته	شد.	با	وجود	اينکه	
زنان	پيشتاز	در	بخش	بازرگانی	برای	ساير	زنان	نيز	اشتغال	زايی	
كردند،	اما	برنامه	های	توسعه	در	آسيای	مركزی	نتوانسته	اين	
اين	 شناختن	 رسميت	 به	 برای	 فرصتی	 عنوان	 به	 را	 بحران	
مشاركت	يا	ايجاد	تعادل	درتناسب	ميزان	مالکيت	)زنان	نسبت	
كم	بهره	 وام	های	 افزايش	 حالت	 در	 كند.	 تبديل	 مردان(	 به	
برای	بخش	بازرگانی	از	محل	صندوق	های	وام	جديدالتأسيس	
دولتی	ــ	نيز	تضمينی	برای	استفاده	ی	زنان	به	اندازه	مردان	از	
اين	منابع	نخواهد	بود.	اين	گونه	تسهيالت	به	طرز	نامتناسبی	
بيشتر	نصيب	مردان	می	شود.	چرا	كه	اكثريت	قريب	به	اتفاق	
اولويت	 كه	 اقتصادی	 و	بخش	های	 تجارت	 و	صاحبان	 مالکان	
در	حمايت	از	آنهاست	)نظير	بخش	ساختمان	و	كشاورزی(	در	
يد	مردان	است،	در	حالی	كه	به	عنوان	مثال	زنان	در	صنايع	
نمی	آيد،	 شمار	 به	 اقتصادی	 اولويت	 كه	 پوشاك	 و	 نساجی	
	2011-2009 ميان	 سال	های	 توسعه	 برنامه	های	 در	 فعالند.	
كه	تحقق	برابری	جنسيتی	مطرح	بود	چندين	قدم	مثبت	نيز	
برخوردار	 تخصصی	 آموزش	 از	 زنان	 از	 تعدادی	 شد.	 برداشته	
و	 كار	در	بخش	خدمات	منصوب	شدند	 به	 تعدادی	 و	 شدند،	

برخی	اعتبار	كالن	دريافت	كردند.	

اشتغال	زايی	 از	 بحران	 اثرات	 تقليل	 برای	 ازبکستان	 دولت	
حمايت	كرده	است.	طی	سال	گذشته	534,600	شغل	ايجاد	
در	 	52,000 و	 روستايی	 مناطق	 در	 آن	 	328,000 كه	 شد	
به	 بنا	 بود.	 بزرگ	 مؤسسات	 مشاركت	 با	 خانگی	 كار	 حوزه	ی	
با	 توافق	 پی	 در	 ازبکستان	 	2009 سال	 مالی	 سال	 گزارشات	
مؤسسات	بزرگ	صنعتی	برای	پيشبرد	برنامه	ی	توسعه	ی	كار	

غيررسمی	97,800	فرصت	شغلی	ايجاد	شد.	

افزايش	 بحران،	 با	 مبارزه	 مثبت	 موارد	 از	 ديگر	 يکی	
عمومی	حقوق	بازنشستگی	بود	كه	در	قرقيزستان	به	ميزان	50	
درصد	در	مقايسه	با	سال	قبل	افزايش	يافت	و	از	آنجايی	كه	
اكثر	بازنشستگان	زن	هستند	اين	خط	مشی	دولت	به	نفع	زنان	
می	باشد.	اما	دولت	قرقيزستان	نيازهای	اساسی	صنايع	توليدی	
هستند	 زنان	 آن	 كاركنان	 اكثريت	 كه	 را	 نساجی	 و	 پوشاك	
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برای	 دولت	 برنامه	های	 نيست.	 موجود	 زنان	 مشاغل	 و	 اول(	
سال	 از	 قرقيزستان	 جمهوری	 در	 سرمايه	گذاری	 توسعه	ی	
نشان	 زنان	 نيازهای	 به	 حساسيتی	 اصولن	 	2011 تا	 	2099
نمی	دهد.	به	همين	منوال	حمايتی	هم	از	بخش	صنايع	نساجی	
كه	زنان	در	آن	در	ابعاد	وسيع	شغل	خود	را	از	دست	می	دهند،	

صورت	نمی	گيرد.	

قرقيزستان،	 از	 اجتماعی	 تحقيقات	 از	 برآمده	 نتايج	 طبق	
خود	 اقتصادی	 اوضاع	 وخامت	 از	 گويان	 پاسخ	 از	 درصد	 	48
نسبت	به	سال	قبل	خبر	می	دهند.	يك	سوم	جمعيت	اوضاع	
پاسخگويان	 از	 تنها	يك	سوم	 و	 بدتر	می	دانند	 بسيار	 را	 خود	
زنان	 برای	 اين	 می	دارند.	 اذعان	 خود	 معاش	 امرار	 بهبود	 به	

ناديده	گرفته	و	به	جای	حمايت	از	كار	آنان،	ماليات	وضع	شده	
از	لغو	اين	طرح	مالياتی،	حجم	 افزايش	داد.	پس	 برای	آن	را	

توليد	زنان	باز	هم	كاهش	يافت.

زنان	در	آسيای	مركزی	مورد	توجه	اساسی	دولت	ها	نيستند،	نه	
به	عنوان	افراد	گرفتار	بحران	و	نه	به	عنوان	افراِد	ذی	نفع.	اصولن	
آنها	به	حساب	نمی	آيند.	اين	نتيجه	گيری	نه	تنها	از	مستندات	
با	 متعدد	 مصاحبه	های	 بلکه	 پيداست	 دولتی	 گزارشات	 و	
اطالعات	 هيچ	 است.	 آن	 مؤيد	 نيز	 باال	 رده	 دولتی	 مسووالن	
واقعی	مبتنی	بر	تفکيك	جنسيتی	در	دسترس	نيست،	چنانچه	
سياست	گزاری	های	 در	 اِعمال	 برای	 اطالعاتی	 مبنای	 هيچ	
وهله	ی	 )در	 كارگر	 زنان	 از	 حمايت	 در	 اقتصادی	 و	 اجتماعی	

برنامه های دولت برای توسعه ی سرمایه گذاری در جمهوری قرقیزستان از سال 2099 تا 
2011 اصولن حساسیتی به نیازهای زنان نشان نمی دهد. به همین منوال حمایتی هم 
از بخش صنایع نساجی که زنان در آن در ابعاد وسیع شغل خود را از دست می دهند، 

صورت نمی گیرد. 

elpAge	:عکس
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به	چه	معنی	است؟	درآمد	آنان	متزلزل	و	مسئوليت	آنان	در	
نگهداری	از	اعضای	خانواده	سنگينvتر	شده.	يکی	از	كشاورزان	
مرد	می	گويد:	»هيچ	كس	در	دهکده	ی	ما	نان	نمی	خرد.	نان	
نان	 كلی	 زنان	 می	پزند.	 نان	 خودشان	 همه	 و	 است	 گران	
می	پزند.	معمولن	در	عرض	3-4	روز	اين	نان	خورده	می	شود	
بحران	 بروز	 زمان	 در	 زنان	 بی	مزد	 توليدی	 كار	 دوباره.....«	 و	
به	 آنان	 دسترسی	 ديگر،	 مشکالت	 بر	 عالوه	 می	يابد.	 افزايش	
مراكز	عمومی	نگهداری	كودكان	كمتر	می	شود.	تنها	17	درصد	
پاسخ	گويان	در	دهکده	ی	خود	كودكستان	و	6/4	درصد	مهد	
به	مشاغل	 زنان	در	پرداختن	 نتيجه	شانس	 كودك	دارند.	در	

درآمدزا	نسبت	به	مردان	بسيار	پايين	می	شود.	

مركزی،	 آسيای	 در	 ملل	 سازمان	 توسعه	 طرح	 گزارش	 بنابر	
محسوب	 تهديدی	 دوباره	 گرسنگی	 اقتصادی،	 بحران	 بروز	 با	
می	شود.	برای	مثال	تحقيقات	نشان	می	دهد	كه	خانواده	های	
در	 مواجهند.	 بی	غذايی	 با	 مداوم	 بطور	 قرقيزستان	 در	 فقير	
مارس	2009،	80	درصد	از	خانوارهايی	كه	در	تحقيق	شركت	
رنج	 غذا	 كمبود	 از	 ناشی	 مشکالت	 از	 كه	 می	گويند	 كرده	اند	
درصد	 	12 كه	 است	 حاكی	 همچنين	 تحقيق	 اين	 ميبرند.	

پسران	و	14/5	درصد	دختران	ترك	تحصيل	كرده	اند.

عواملی	نظير	كاهش	درآمد	و	مهاجرت	نيز	كيفيت	زندگی	زنان	
و	 قرقيزستان	 در	 نمونه	 برای	 داده،	 تغيير	 ميانه	 آسيای	 در	 را	
تاجيکستان	ميزان	نقديندگی	تا	2008	رشد	و	پس	از	آن	تنزل	
كرده	است.	بانك	های	تاجيکستان	تا	آخرين	فصل	همانسال،	
سقوط	ميزان	نقديندگی	را	تا	50	درصد	اعالم	كرده¬اند.	اين	
منفی	 عواقب	 	2009 و	 	2008 سال	های	 در	 نقدينگی	 افت	
از	 بعد	 است.	 آورده	 همراه	 به	 فقير	 خانواده	های	 برای	 زيادی	
شروع	بحران	47	درصد	خانواده	هايی	كه	كارگر	مهاجر	دارند	
	26 و	 زياد	 كم	پولی	 با	 درصد	 	13 نسبی،	 پولی	 كم	 ميزان	 با	
درصد	با	بی	پولی	كامل	مواجهند.	روی	هم	رفته	درآمد	ساالنه	
خانواده	های	فقيربيش	از	30	درصد	كاهش	يافته	است.	كاهش	
زنان	شده	 زندگی	 افت	سطح	 به	 منجر	 نيز	 داخلی	 ارز	 ارزش	
است.	افت	ارزش	پول	قزاقستان	در	مقابل	دالر	آمريکا	از121	تا	
150	از	ژانويه	2009	تا	ماه	می	همان	سال	و	به	همين	منوال	
ارزش	هر	واحد	پول	تاجيسکتان	در	مقابل	دالر	آمريکا	در	مدت	

مشابه	از	3/67	به	4/37	كاهش	يافته	است.

به	 كمتری	 دسترسی	 سرمايه	گذار	 زنان	 شد	 ذكر	 هم	چنانکه	
منابع	مالی	دارند،	چون	در	كنار	ساير	عوامل،	ثروت	واقعی	در	
قرقيزستان	 روستايی	 مناطق	 در	 است.	 متمركز	 مردان	 دست	
بر	آن	90	 افزون	 از	مزرعه	داران	زن	هستند.	 تنها	12	درصد	
درصد	زمين	های	زراعی،	دام	و	طيور،	ماشين	آالت	كشاورزی	
برای	 طرح	هايی	 دولت	 است.	 مردان	 مالکيت	 در	 فرآوری	 و	
سرمايه	گذاری	در	بخش	كشاورزی	دارد.	اما	چه	كسانی	از	آن	
هستند	 مردان	 آنان	 اكثر	 كه	 ـ		 ـ مالکان	 می	شوند؟	 بهره	مند	
در	 مشابهی	 موقعيت	 بود.	 خواهند	 آن	 اصلی	 برخورداران	 ــ	
از	 مزرعه¬دار	 زنان	 از	 درصد	 	2 تنها	 دارد:	 وجود	 قزاقستان	
كالِن	 اعتبارات	 از	 مورد	 	9460 از	 و	 كرده	 استفاده	 اعتبارات	

حمايت	مالی	از	بخش	كشاورزی	تنها	31	درصد	نصيب	زنان	
شده	است.	

مدتها	 اقتصادی	 بحران	 از	 ناشی	 انسانی	 و	 اجتماعی	 خسارات	
توليد	 رشد	 كاهش	 كه	 است	 بديهی	 اما	 ماند.	 خواهد	 نامعلوم	
خدمات	 بخش	 به	 فراگير،	 اقتصادی	 ركود	 و	 ملی	 ناخالص	
اجتماعی	بيشترين	آسيب	را	خواهد	زد.	سرمايه	گذاری	در	بخش	
بهداشت	را	با	مشکل	مواجه	كرده	و	بازده	خدمات	بهداشتی	را	
امکانات	تحصيلی	كاهش،	و	سوء	تغذيه	و	 پايين	خواهد	آورد.	
انواع	بيماری	ها	افزايش	خواهد	يافت.	كاهش	فرصت	های	شغلی	
و	تحصيلی	به	ازدواج	های	زودهنگام	و	اجباری	خواهد	انجاميد.	
كاهش	بودجه	برای	ساخت	يا	نوسازی	مهد	كودك	ها	را	سبب	
گذشته	 سال	 سه	 در	 ملی	 ناخالص	 رشد	 تثبيت	 شد.	 خواهد	
ممکن	بود	به	سرمايه	گذاری	دولت	در	بخش	مراقبتی	بيانجامد	
اما	به	علت	بحران،	بخش	های	اقتصادی	درآمدزا	عايدات	خود	
را	از	دست	داده	و	در	نتيجه	كيفيت	و	ميزان	دسترسی	مردم	به	
خدمات	درمانی	به	شدت	تنزل	می	يابد	و	زنان	مجبور	خواهد	
و	 گيرند	 عهده	 به	 را	 بيشتری	 مراقبتی	 مسووليت	های	 تا	 شد	
اين	مسئله	محدوديت	بيشتر	زنان	را	در	دستيابی	به	كارهای	

درآمدزا	موجب	خواهد	شد.	

نهادهای	حقوق	 اكثر	 از	بحران	جهانی	در	 برآمده	 چالش	های	
آن	 از	 ناشی	 عواقب	 و	 نگرفته	 قرار	 جدی	 بحث	 مورد	 بشری	
در	 سازمان	های	حرفه	ای	 اما	 است.	 مانده	 سايه	ی	سکوت	 در	
سطح	منطقه	ای	به	موضوع	توجه	دارند.	در	قرقيزستان	انجمن	
وابسته	به	صنايع	سبك	به	البی	گری	و	پيشبرد	مذاكرات	برای	
پوشاك	 محلی	 توليدات	 برای	 و	 می	پردازند	 حقوقشان	 حفظ	
در	 كالن	 گفتگوهای	 هستند.	 فروش	 مراكز	 ايجاد	 صدد	 در	
و	 ميشود	 انجام	 باال	 در	سطوح	 بين	المللی	 منطقه	ای،	 سطوح	
يا	صرفن	به	روی	كاغذ	می	ماند.	بانك	توسعه	ی	آسيا	نه	تنها	
تدابير	خاصی	برای	مبارزه	با	بحران	)نظير	ايجاد	صندوق	وام	
يا	طرح	های	تشويقی(	تدارك	نديده،	بلکه	به	همان	رواِل	قبلی	

خود	ادامه	می	دهد.	

برنامه	های	راهبردی	 به	بحران،	 دولت	قرقيزستان	در	واكنش	
خود	را	مورد	بازبينی	قرار	داده	اما	جزئيات	و	مزايای	نهايی	آن	
به	لحاظ	چشم	اندازهای	جنسيتی	مشخص	نيست.	تعداد	زنان	
شغل	از	دست	داده،	درآمد	زنان	يا	پس	انداز	و	امر	مسکن		آنان	
تحليل	 كه	 حالی	 در	 است.	 نامعلوم	 مركزی	 آسيای	 در	
برای	 جاری،	 اقتصادی	 بحران	 مبنای	 جنسيت	 سيستماتيِك	
بشری	 حقوق	 معيارهای	 حفظ	 و	 عملی	 راه	حل	های	 پيشبرد	
در	دسترس	 زمينه	 اين	 در	 اطالعاتی	 هيچ	 اما	 است،	 ضروری	
نيست.	در	نتيجه	دولت	ها	از	مالحظه	ی	فقر	و	كمبودهای	زنان	

در	طول	بحران	عاجز	می	مانند.	

افزايش	بيکاری	زنان	بويژه	در	مشاغلی	كه	تعداد	زنان	به	طور	
نامتناسب	بيشتر	است،	در	نظر	گرفته	نشده	است.	عدم	مالحظه	ی	
برابری	جنسيتی	به	عنوان	بخشی	منفك	در	استراتژی	توسعه،	
بی	شك	قدمی	مثبت	است	اما	اين	بخش	عملن	در	حاشيه	می	ماند.	
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بدون	 شکلی	 به	 اقتصادی	 و	 اجتماعی	 مسائل	 به	 پرداختن	
تبعيض،	مستلزم	مشاركت	و	حضور	مساوی	زنان	و	مردان	در	
نهادهای	تصميم	گيری	است.	در	سال	2008	دولت	قرقيزستان،	
وزارت	 همکاری	 با	 را	 استراتژيك	 مديريت	 هماهنگی	 مركز	
نماينده	ی	 	7 از	 هيچ	يك	 اما	 كرد،	 ايجاد	 اقتصادی	 توسعه	ی	

آن،	زن	نبودند.

راه	مؤثر	ديگر	برای	رسيدگی	به	نيازهای	زنان	در	بحران	جهانی	
برای	 جنسيت	مبناست.	 بودجه	بندی	 برای	 چانه	زنی	 فعلی،	
رسيدن	به	درك	جامع	و	با	جزئيات	روشن	از	تأثيرات	بحران	
افزايش	 مبرمی	به	 نياز	 زنان،	 بر	 پروسه	هاــ	 ساير	 همانند	 ـ		 ـ
ظرفيت	نهادهای	ملی	و	نيز	ايجاد	هماهنگی	بين	وزارتخانه	ها	
به	 نيل	 راه	های	 از	 يکی	 جنسيت	مبناست.	 بودجه	بندی	 در	
ملی،	 سطح	 در	 مالی	 ويژه	ی	 صندوق	های	 ايجاد	 هدف	 اين	
اقتصادی	 ابتکارات	 از	 حمايت	 برای	 بين	المللی	 و	 منطقه	ای	
زنان	و	در	آن	ميان	تقويت	توانمندی	های	زنان	در	تبديل	آنان	
به	عامالن	اقتصادی	است.	افزايش	تخصيص	بودجه	دولتی	در	
ايجاد	تسهيالت	مراقبتی	نيز	می	تواند	به	اين	امر	كمك	كند.	

اين	يك	ضرورت	است	كه	زنان	در	امور	مالی	ساليانه	مشاركت	
كنند	تا	مطمئن	شوند	كه	امکانات	مالی	قابل	حصول	و	منعطف	
دارد.	شركت	 عادالنه	وجود	 توسعه	جنسيتی	 از	 برای	حمايت	
واكنش	 به	 دادن	 شکل	 در	 مركزی	 آسيای	 تمامی	كشورهای	
مناسب	بين	المللی	به	بحران	اهميت	دارد	و	زنان	بايد	به	طور	
برابر	در	تمامی	اين	فضاها	حضور	داشته	باشند.	در	ميان	ساير	
تدابير	برای	گسترش	موقعيِت	زنان	در	عرصه	ی	بحران،	ايجاد	
صندوق	 در	 اقتصادی	 هماهنگی	 شورای	 نظير	 مجمع	هايی	
به	همراِه	 آسيا	 توسعه	ی	 بانك	 بانك	جهانی،	 پول،	 بين	المللی	
مشاركت	برابر	زنان	در	امور	بازرگانی	و	مناصب	محلی	ضروری	
است.	هم	چنين	برای	پيشبرد	سازوكارهای	جديد	در	پشتيبانی	
از	سازمان	های	زنان	 بايستی	 نيازهای	ملی	و	حقوقی	زنان،	 از	
برای	تقويت	ظرفيت	آن	ها	در	مطالباتشان	از	دولت	ها	حمايت	
شود.	پاسخگوكردن	دولت	ها	در	قبال	تعهدات	خود	در	رابطه	با	
برابری	جنسيتی	و	توانمندسازی	زنان،	امری	اساسی	است.	اين	
توسعه	 برنامه	های	 در	 اِعمال	سوگيری	جنسيتی	 در	 اقدامات،	
امنيت	 افزايش	 و	 بحران	 از	 ناشی	 انسانی	 خسارات	 كاهش	 و	

اجتماعی	نقش	حياتی	دارد.		

.newreporter_org gergiz	:عکس
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و  زنان 
قدرت

 الله حسین پور

برای گشودن بحث، ابتدا چند پرسش را طرح می کنم.
قدرت چیست؟

قدرت چه تاثیری بر زنان دارد؟
شرکت زنان در »قدرت« به چه میزان است؟

سهمیه بندی جنسیتی؟ آری یا خیر! 

مفهوم	قدرت	را	می	توان	از	زوايای	مختلف	بررسی	كرد.	قدرت	
لغوی	كرد.	 بازی	 آن	 با	 و	 دانست	 توانايی	 مترادف	 را	می	توان	
و	 مالی	 توان	 يا	 داد،	 جسمی	توضيح	 نظر	 از	 را	 آن	 می	توان	
اقتصادی	رامعيار	قرار	داد	و	يا	آن	را	با	ميزان	دانايی	و	آگاهی	
اساسن	 نوشته،	 اين	 در	 قدرت	 بررسی	 از	 هدف	 اما	 سنجيد.	
سركوب	 ابزار	 يا	 و	 دولت	 نهاد	 در	 تنها	 قدرت	 است.	 سلطه	
خالصه	نمی	شود.	قدرت	حاصل	سلطه	ی	انسان	بر	انسان	است.	
حاكميت	قوی	بر	ضعيف.	قوی	يعنی	فرادست	و	ضعيف	يعنی	
فرودست.	قدرت	حاصل	سوءاستفاده	انسان	از	انسان	به	بهانه	

ی	تفاوت		های	طبيعی	فی	مابين	و	يا	تفاوت		های	ساخته	شده	
و	قراردادی	در	جامعه	است.	تأكيد	بر	اين	نکته	الزم	است	كه	
شامل	 ضعيف	 و	 مردان	 همه	 شامل	 قوی	 قدرت،	 ساختار	 در	
همه	زنان	نمی	شود،	بلکه	اين	حاكميت	می	تواند	هم	بر	زنان	و	
هم	بر	مردان	حادث	شود.	به	قولی،	قدرت	بر	فراز	جنسيت		ها	

عمل	می	كند.	

	تالش	من	در	اين	نوشته،	برجسته	كردن	نقش	قدرت	و	منفعت	
زنان	در	يك	جامعه	مردساالر	 ابقای	جايگاه	فرودست	 آن	در	
بهانه		هايی	دارد.	 ايفای	نقش	خود	 برای	حفظ	و	 است.	قدرت	
هم	 و	 جنس	 دو	 ميان	 طبيعی	 تفاوت		های	 مبنای	 بر	 داليلی	
چنين	بر	مبنای	قوانين	مصوب	شده	و	يا	قراردادهای	نانوشته	

برای	اعمال	قدرت.

از	 می	توان	 انسان		ها،	 ميان	 طبيعی	 تفاوت		های	 مهم	ترين	 از	
تفاوت	ميان	دو	جنس	زن	و	مرد	نام	برد.	تفاوتی	كه	به	هيچ	
دارای	 مرد،	 دارد.	 عموميت	 نسبتن	 اما	 نيست،	 مطلق	 عنوان	

Shellys	:عکس



13

71 
اره

شم
ن، 

ی ز
آوا

است.	 مقاوم	 كمتر	 و	 نرم	 عضالتی	 دارای	 زن	 و	 قوی	 جسم	
آن	 از	 طبيعی	 طور	 به	 كه	 آن	 از	 ناشی	 دردهای	 و	 قاعدگی	
نوزاد	 تغذيه	 و	 سينه		ها	 در	 شير	 جريان	 بارداری،	 است،	 زنان	
جانب	 از	 كه	 تفاوت		هايی	 و	 است	 آن	 از	 فارغ	 مرد	 كه	جنس	
برخی	دانشمندان	در	سلول		های	مغزی	ميان	دو	جنس	طرح	
تفاوت		هايی	 تفاوت		ها	هستند.	 اين	دست	 از	 غيره	 و	 می	شود	
كه	ذاتا	منفی	نيستند	و	حتی	می	توانند	رابطه	ميان	انسان		ها	

را	زيبا	و	شکوفا	كنند،	اما	خير!

قدرت	برای	اعمال	سلطه	ی	خود،	از	اين	تفاوت		های	طبيعی،	
انسان		ها	 از	 بخشی	 بر	 را	 خود	 حاكميت	 تا	 می	سازد	 ابزاری	
برای	 را	 كامال	»طبيعی«	و	»ذاتی«	جلوه	دهد.	نقش	مادری	
زنان	آن	چنان	مقدس	می	كند	و	از	آن	چنان	تابويی	در	جامعه	
می	سازد	كه	سخن	گفتن	از	آن	و	بررسی	اين	نقش	كفرگويی	

به	شمار	می	رود.	

از	ضعف	جسمی	زنان	در	دوران	خون	ريزی	ماهانه	و	بارداری	
را	 آنان	 تا	 را	می	كند	 نهايت	سوءاستفاده	 آن	 از	 بعد	 و	دوران	
وادار	به	انجام	مشاغل	نيمه	وقت	و	ارزان	كرده	و	به	دنبال	آن	
حضور	زنان	در	خانه	را	دليلی	موجه	برای	انجام	كارهای	خانه	
و	پذيرايی	از	مرد	و	نگهداری	كودكان	دانسته	و	از	كار	مجانی	
زنان	در	خانه	برای	انباشت	سرمايه	مازاد،	سود	مضاعف	ببرد.	
با	 تفاوت		های	طبيعی	اش	 به	دليل	 پروسه	جنس	زن	 اين	 در	
جايگاه	 در	 مرد	 گرفتن	 قرار	 با	 و	 فرودست	شده	 مرد،	 جنس	
فرادست	و	با	توسل	به	تدوين	قوانين	رسمی	و	تصويب	شده	با	
اكثريت،	قدرت	در	 آرای	 به	 با	تکيه	 و	 شمايلی	»دمکراتيك«	
ابژه	 و	 ابزار	 عنوان	 به	 زنان	 از	 و	 متمركز	شده	 مردان	 دستان	
قرار	 محدودی	 افراد	 انحصار	 در	 قدرت	 می	شود.	 سودجويی	
استفاده	 نيز	 از	توده	مردان	 بلکه	 زنان،	 از	 تنها	 نه	 می	گيرد	و	
با	آن	كه	 انسان	سازمان	می	يابد.	 بر	 انسان	 و	حاكميت	 شده	
قدرت	در	اختيار	اقليتی	ناچيز	محصور	است،	اما	سلطه	گر	با	
انسان		ها	 ميليونی	 و	 اكثريت	عظيم	 بر	 به	آن	می	تواند	 توسل	
حکم	براند	و	سرنوشت	شان	را	تعيين	كند.	پديده	»انسان	– 
ابزار«	نقشه	ای	ست	هدفمند	كه	قدرت	مداران	آن	را	پی	ريزی	

می	كنند.

جايگاه	 كه	 نيستند	 شده	 تصويب	 رسمی	و	 قوانين	 تنها	 اما	
فرودست	زنان	در	جامعه	را	تثبيت	می	كنند.	اين	قوانين	همان	
حال	 در	 دائمن	 كرده	ايم،	 مشاهده	 تاريخ	 طول	 در	 كه	 طور	
تغيير	هستند	و	حتی	گاهی	با	امتيازاتی	نيز	به	زنان	به	دليل	
با	 تعلق	می	گيرد.	 زنان،	 تالش		ها	و	جان	فشانی		های	جنبش			
اين	حال	قوانين	نانوشته،	قراردادها،	فرامين	مذهبی	و	تابوهای	
اجتماعی	در	روابط	ميان	انسان		ها	عمل	می	كنند.	روابطی	كه	
تغيير	آن		ها	جز	با	مبارزه	ای	همه	جانبه	و	عميق	و	با	تکيه	بر	

اكثريت	انسان		های	فرودست	قابل	تحقق	نيستند.

زنان	محسوب	می	شود؟	 برای	 امتيازی	 قدرت	 در	 آيا	شركت	
مکان	 هر	 در	 و	 دارد	 تن	 بر	 كه	 جامه	ای	 هر	 با	 را	 قدرت	 اگر	

در	خانه،	 بگيريم،	 درنظر	 موقعيتی	كه	خودنمايی	می	كند،	 و	
و	 فعاليم	 آن	 در	 كه	 تشکلی	 و	 حزب	 در	 كار،	 محل	 خيابان،	
می	بينيم	 غيره،	 و	 جامعه	 سياسی	 و	 دولتی	 ارگان		های	 در	 يا	
اجبار،	زور	و	سركوب	 باال،	 از	 فرماندهی،	دستور	 براساس	 كه	
نيز	در	اشکال	مخفی	 يافته	و	كارايی	می	يابد.	گاهی	 سازمان	
مانند	طرد،	بی	اعتنائی،	تحقير	و	تمسخر	خودنمايی	می	كند.	
رابطه	 چنين	شکل	 در	 منفعتی	 گونه	 هيچ	 كل	 طور	 به	 زنان	
ندارند	چون	اساسن	مورد	سلطه		اند	و	جز	خشونت	با	درجات	و	

اشکال	مختلف،	چيز	ديگری	عايدشان	نمی	شود.

و	 هيرارشيك	 نظامی		 به	 خود	 حفظ	 برای	 قدرت	 ساختار	
دارد	 نياز	 اجتماعی	 روابط	 سازماندهی	 برای	 مراتبی	 سلسله	
و	زنان	اگر	رام	و	تابع	نباشند،	جايی	جز	در	قعر	اين	سلسله	
مراتب	نمی	يابند.	آنانی	كه	به	هر	ترتيب	در	اين	هرم،	به	ويژه	
بايد	 يا	 می	يابند،	 راه	 تصميم	گيری	 و	 مسئوليت	 جايگاه	 در	
چهارچوب		های	مردساالرانه	حاكم	بر	اين	مناسبات	را	بپذيرند	
و	يا	خود	را	برای	مبارزه	ای	طوالنی	و	فرساينده	آماده	كنند.

نگاهی	به	تركيب	جنسيتی	در	مشاغل	مختلف	درون	احزاب	
حکومتی	 و	 دولتی	 ارگان		های	 يا	 و	 سياسی	 سازمان		های	 و	
انبوه	 مشاركت	 پايينی	 رده		های	 در	 زنان	 كه	 می	دهد	 نشان	
دارند	و	بسيار	فعال	تر	از	گذشته	عهده	دار	پيش	برد	اجرائيات	
می	باشند.	اما	هر	چه	به	سطوح	بااليی	هيرارشی	می	رسيم،	از	
تعداد	زنان	كم	شده	و	در	باالترين	رده		ها	كه	معموال	رياست	
و	مسئوليت		های	اصلی	را	عهده	دار	هستند،	به	تعداد	انگشت	
حذف	 نقش	 مردان	 تنها	 نه	 پروسه	 اين	 در	 می	رسند.	 شمار	
كننده	زنان	را	به	عهده	دارند،	بلکه	خود	زنان	نيز	با	توجه	به	
معيارهای	حاكم	در	جامعه	مردساالر،	مسئولين	و	رؤسای	زن	
را	كمتر	پذيرفته	و	نسبت	به	حضور	آنان	در	اين	سمت		ها	نظر	

مثبتی	ندارند.	

نظام	طبقاتی-	 ساختار	هيرارشيك	و	عمودی	قدرت	در	يك	
زنان	در	 فرودست	 تقويت	كننده	ی	جايگاه	 اساسن	 مردساالر	
جامعه	بوده	و	زنان	بدون	سهميه	بندی	50-	50	در	انتخابها	
شانس	برابر	شركت	در	ارگان		های	مختلف	و	رسيدن	به	مدارج	
نقش	 تبعيض	مثبت	 و	 ندارند.	هرچند	سهميه	بندی	 را	 باالتر	
تعيين	كننده	ای	در	حضور	برابر	زنان	و	مردان	در	هيرارشی	و	
ساختار	سلسله	مراتبی	دارد،	اما	الزامن	در	به	هم	ريختن	اين	
ايفا	 مؤثری	 نقش	ساختارشکن	 آن	 فمينيزه	كردن	 و	 ساختار	
تغييرات	 خود	 محيط	 در	 می	توانند	 زنانی	 تنها	 كرد.	 نخواهد	
فمينيستی	ايجاد	كنند	كه	به	حقوق	خود	آگاه	بوده	وبه	طور	
روزمره	برای	احقاق	آن		ها	مبارزه	كنند.	چنين	امری	نيز	بدون	
ارگان		های	 از	 مستقل	 زنان،	 شبکه		های	 و	 تشکالت	 ايجاد	
و	مذهب	 ايدئولوژی	 از	هر	 و	مستقل	 احزاب	سياسی	 دولتی،	
هدفی	 نيست.	 امکان	پذير	 جنسيتی	 تبعيض	 رفع	 هدف	 با	 و	
كه	تنها	با	حضور	گسترده	توده	ی	زنان	كه	نه	تنها	از	تبعيض	
جنسيتی	رنج	می	برند،	بلکه	از	نابودی	هر	تبعيضی	در	جامعه	

سود	می	برند،	قابل	تحقق	است.

Shellys	:عکس
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IN FOCUS

بهار عربی و زنان
مقــد مـه

زیر ذربین این شماره نگاهی اجمالی به نقش زنان در خیزش های کشورهای عربی و شمال آفریقا و توقعات آنها از 
تغییرات ناشی از مبارزاتشان می  اندازد. خیزش های مردمان این کشورها غافلگیرانه بود. عطر یاسمن تونس در 
طوفان انقالبی که به راه انداخت، جهان را به رایحه ی امیدوارکننده	ی خود آغشت. رایحه	ایی که خواب از چشم 
سلطه	گران منطقه ربوده است. بازگشت به خود مردمان این کشورها، بازیابی اعتماد به نفس به مثابه کنشگران 

صاحب اختیار، موجی از شور  و شعور در سراسر جهان به راه انداخته است. 
این انقالب	ها هنوز در آغاز راهند. زنان به مثابه شهروندان مسئول، گاه همچون مصر و یمن حتی در راه اندازی 
و ایجاد انگیزه	ی اولیه	ی تجمعات، در شکل گیری این خیزشها نشان دادند که جهان عرب اکنون با زنان کنشگر 
وصاحب رای در قلب میدان های آزادی روبه روست. نیرویی که قصد بازگشت به پس کوچه ها  و خانه ها ندارد. به 
بهانه ی بهار عربی و مخدوش شدن نگاه غرب مدارانه و استعماری به مردمان عرب، در گفتگویی با یوسف عزیزی 

بنی طرف نویسنده و تحلیلگر، به مسائل مردمان عرب ساکن ایران نیز پرداخته ایم. 
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بهار عربی و زنان

ميدان	تحرير،	تظاهرات	روز	زنان.	زنان	و	مردان	
مصری	شركت	كننده	خواستار	برابری	حقوق	زن	و	

مرد	هستند.	عکس:	شعله	ايرانی
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حکومت  عظیمی که  اعتراضات  درجریان 
دیکتاتوری زین العابدین بن علی درتونس را 
سرنگون کرد، صدای زنان رسا و واضح شنیده 

می شد. 

امتيازاتی	 از	 برخورداری	 نظر	 از	 تونسی	 زنان	 در	دنيای	عرب	
تقريبا	مساوی	با	مردان	نمونه	ای	منحصربه	فرد	در	كشورهای	
اسالمی	هستند.	اما	امروز	آنها	نگران	از	دست	دادن	حقوقشان	
می	باشند.	درتونس	زنان	سالخورده،	دختران	جوان	و	قاضی		های	
راهپيمائی	كردند	 بلند	قضاوت	در	خيابانها	 زن	در	شنل		های	
را	خواستار	شوند.	 از	كشور	 او	 و	خروج	 ديکتاتور	 بركناری	 تا	

نقش زنان در انقالب تونس
النور بیردسلی

درتونس	زنان	بندرت	حجاب	دارند	و	به	نظر	ميرسد	كه	زنان،	
همراه	مردان،	در	همه	جا	حاضر	بوده	و	در	همه	امور	اجتماعی	

شركت	می	كنند.

»آزاد و متمدنتر«

به	 روخيابان	 پياده	 در	 ساله	 شش	 و	 سی	 ناجت،	 ايرگويت	
طرفداری	از	دولت	موقت	با	چندين	مرد	مباحثه	می	كند.	حرف	
برای	گفتن	زياد	دارد.	مردها	خيلی	تحث	تاثير	اطالعاتش	قرار	
رياست	 نامزد	 بايد	 كه	 می	كنند	 پيشنهاد	 حتی	 و	 می	گيرند	
جمهوری	بشود.	به	نظر	نمی	رسد	كسی	از	ميان	آنان	فکر	كند	

كه	زن	بودن	ايرگويت	مانعی	دراين	راه	باشد.	

gwenflick	:عکس
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نقش زنان در انقالب تونس

ناجت	كه	وكيل	جنائی	است	تفاوت	بين	زنان	تونسی	و	ديگر	
احساس	 »ما	 می	دهد:	 توضيح	 چنين	 را	 عرب	 دنيای	 زنان	
و	 پيشرفته	تر	هستيم.	 و	 آزادتر	 عرب	 زنان	 ديگر	 از	 می	كنيم	
به	خصوص	از	زمان	انقالبمان،	دلمان	برای	زنها	در	كشورهای	
زنها	 درآن	 كه	 كنيد	 نگاه	 ليبی	 به	 می	سوزد.	 تونس	 همسايۀ	
مردی	 همراه	 نمی	توانند	 حتی	 و	 باشند	 داشته	 حجاب	 بايد	

درخيابان	راه	بروند.	اين	فاجعه	ست«.

با	چند	همکارش	همراه	می	شود	و	همگی	 كمی	بعدتر	ناجت	
می	شوند.	 تونس	 انقالب	 درمورد	 هيجان	 پر	 گفتگوهائی	 وارد	
می	گويند	يك	سوم	قضات	درتونس	زن	هستند.	زنان	تونس	
و	 دارند	 مردان	 با	 مساوی	 به	طالق،	حقوق	 مربوط	 درقوانين	
چند	همسری	در	تونس	غيرقانونی	ست.	زنان	از	سال	1962	
به	امکانات	كنترل	خانواده	و	از	سال	1965	به	امکانات	برای	
از	 قبل	 سال	 هشت	 يعنی	 داشته		اند	 دسترسی	 جنين	 سقط	
زنان	 برای	 جنين	 سقط	 به	 قانونی	 دسترسی	 امکان	 اينکه	

آمريکائی،	آنهم	به	طور	محدود،	فراهم	آيد.

خيلی	از	زنها	می	گويند	كه	آنها	االن	درمورد	احتمال	بازگشت	
بركنار	 اسالمی	كه	درزمان	حکومت	رييس	جمهور	 گروه	های	
شده	بن	علی،	غيرقانونی	بوده		اند	نگرانند.	ولی	اسما	بل	قاسم،	
وكيل	سی	و	يك	ساله	می	گويد	كه	او	ترسی	ندارد:	»روشن	
بسياری	 حقوق	 از	 تونس	 در	 حاضر	 حال	 در	 زنها	 كه	 است	
نه	كس	ديگری،	 و	 اسالمگرايان	 نه	 و	هيچ	كس،	 برخوردارند	

نمی	تواند	اين	حقوق	را	از	زنان	بگيرد«.

برابريهای	اجتماعی	خود	و	 از	حقوق	و	 زنان	تونسی	بسياری	
همچين	دسترسی	به	سيستم	آموزشی	پيشرفته	كه	ورود	به	
مدنی	 حقوق	 ماده	 يك	 مديون	 را	 آزادست	 همگان	 برای	 آن	
از	رئيس	 تصويب	شده	درسال	1965	هستند.	آنها	همچنين	
رهبر	 و	 مدرن	 تونس	 بنيانگذار	 بورقيبه	 جمهور	سابق	حبيب	

شركت	 خواهان	 كه	 فرانسه	 عليه	 بر	 استعماری	 ضد	 جنبش	
همه	جانبه	ی	زنان	درامور	اجتماعی	بود،	سپاسگزارند.	به	بن	

علی	ولی	حتی	ذره	ای	امتياز	داده	نمی	شود.

»زنها بیدارند« 

خديجه	شريف	فعال	باسابقۀ	فمينيست	می	گويد،	بن	علی	برای	
خرسند	كردن	غرب،	به	حمايت	از	حقوق	زنان	تظاهر	می	كرد.	
برای	 اسالمی	به	قدرت	می	تواند	 احزاب	 بازگشت	 او	می	گويد	
حقوق	زنان	تهديدی	جدی	به	حساب	آيد	اما	زنها	حواسشان	
اين	 در	 تونس	 فمينيستی	 است.	»نقطۀ	قدرت	جنبش	 جمع	
است	كه	ما	هيچوقت	اين	جنبش	را	از	مبارزه	برای	دمکراسی	
او	می	گويد:	»ما	به	تالش	 و	جامعۀ	سکوالر	جدا	نکرده	ايم«.	

خود	برای	جدا	ئی	كامل	دين	از	دولت	ادامه	خواهيم	داد«.

همکارانش	 به	 مرد،	 وكيل	 يك	 لربی،	 بيالل	 دادگاه،	 درمحل	
می	پيوندد.	او	می	گويد	بهترين	راه	برای	سنجش	روابط	بين	
ماه	 تظاهرات	خيابانی	 به	 كه	 اينست	 درتونس	 مردان	 و	 زنان	
گذشته	نگاه	كنيم	و	ببينيم	كه	چطور	زنان	پا	به	پای	مردان	
ايستادگی	كردند.	»زنها	دراعتراض	به	يك	ديکتاتور	به	خيابان	
آمدند،	با	روسری،	با	دامن	مينی	ژوپ.	اينش	مهم	نبود.	مهم	
و	 زنان	 همگام	 قيام	 از	 بعد	 می	گويد	 لربی	 آمدند«.	 كه	 بود	
مردان	برای	سرنگونی	ديکتاتور،	مردان	تونسی	به	كسی	اجازۀ	
اينکه	حقوق	زنان	تونسی	را	از	آنان	سلب	كند	نخواهند	داد.

http://www.npr.org

ترجمه ی پریسا اسودی

این  »نقطۀ قدرت جنبش فمینیستی تونس در 
مبارزه  از  را  جنبش  این  هیچوقت  ما  که  است 
برای دمکراسی و جامعۀ سکوالر جدا نکرده ایم«. 

.m.elorbany	:عکس

gwenflick	:عکس
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هباق  صحبت  پای  هتلی  باغ  در  قاهره  بهاری  هوای  در 
عثمان یکی از فعالین جنبش زنان مصر و سخنگوی سازمان 
سراسری »کرامت« نشسته ام. چند میز آنطرف تر وائل غنیم 
رییس گوگل مصر و از چهره های سرشناس انقالب با چند 
روز  است.  نهار  صرف  و  گفتگو  مشغول  دوستانش  از  تن 
جمعه است و همگی قرار است به میدان تحریر بروند تا در 
یکی از تظاهرات های بزرگ پس از سقوط مبارک شرکت 
چادرهای  هنوز  مانده.  مارس  هشت  به  روز  چند  کنند. 
میدان تحریر برپاست و بسیاری از جوانان انقالبی، میدان را 
ترک نمی کنند. می گویند تا به ثمر رسیدن انقالب همانجا 
می مانند. چند روز پس از این جمعه، نیمه های شب، ارتش 
میدان  به  نظم،  برقراری  و  »اوباش«  دستگیری  بهانه ی  به 
حمله و همه ی چادر ها را جمع کرد، جوان ها را مضروب و 

دستگیر کرد. انقالب مصر هنوز در آغاز راه است.
قاهره	ی	اوائل	ماه	مارس	با	بهاری	كه	از	راه	رسيده	زنده	و	پرشور	است.	
هر	ساعت	و	هر	روز	در	گوشه	ايی	از	اين	شهر	هميشه	بيدار،	اتفاقی	
می	افتد.	تظاهراتی	شکل	می	گيرد،	اعتصابی	به	راه	می	افتد،	سخنرانی	
هميشه	 تحرير	 ميدان	 بر	 و	 دور	 خيابانی	 بحث	های	 می	شود.	 برگزار	

برقرار	است.	زن	و	مرد	ايستاده	اند	و	بحث	می	كنند.	
در	 مردها	 شانه	ی	 به	 شانه	 مصری	 زنان	 كه	 می	گويد	 عثمان	 	 هباق	

مصری ها 
غرب 

را گيج 
کردند!

شعله ایرانی

تظاهرات	8	مارس	2011	قاهره.
	عکس:	الجزيره
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همه	ی	مراحل	انقالب	مشاركت	داشته	اند.	حاال	هم	دمکراسی	
كامل	يعنی	حقوق	شهروندی	برابر	می	خواهند.	

اين	جمله	را	از	زبان	همه	ی	زنانی	كه	در	قاهره	مالقات	كردم	
شنيده	ام.	فعالين	جنبش	زنان	سرشان	شلوغ	است	و	با	اينکه	با	
خوش	رويی	پذيرای	مصاحبه	و	گفتگو	می	شوند	اما	تلفن	هايشان	
مدام	زنگ	می	زند.	شب	و	روز	ندارند.	انقالب	كرده	اند	و	حاال	
در	اين	بهار	آزادی	بايد	با	چنگ	و	دندان	از	حقوق	زنان	دفاع	
كنند.	 مبارزه	 جديد	 قوانين	 در	 برابر	 حقوق	 تضمين	 برای	 و	
زنان	مصری	در	دوره	ی	مبارك	از	حقوق	برابر	در	زمينه	حقوق	
تقريبن	 كمی	اختالف،	 با	 بودند.	 محروم	 خانواده	 و	 شخصی	
قوانين	 محرومند.	 آن	 از	 ايران	 در	 زنان	 كه	 حقوقی	 همان	 از	
قوانين	 اساس	 بر	 سادات	 زمان	 از	 طالق	 و	 ازدواج	 به	 مربوط	
زنان،	 جنبش	 مبارزات	 پی	 در	 شده	اند.	 تنظيم	 اسالمی	 فقه	
رفرم	هايی	جزيی	در	دوره	ی	مبارك،	عمدتن	برای	ظاهرفريبی	
و	به	دست	آوردن	دل	غربی	ها	و	دريافت	بودجه	های	كالن	از	
سازمان	های	بين	المللی،	صورت	گرفت.	اما	قوانين	عمدتن	زن	

ستيز	و	تبعيض	آميز	باقی	ماندند.	
زنان	مصری	طبق	قانون	حق	انتخاب	پوشش	را	داشته	اند.	ولی	
عمومی	مانند	 اماكن	 و	 خيابان	ها	 در	 جنسی	 آزارهای	 ميزان	

ادارات	و	كارخانه	ها	آنقدر	زياد	و	خشونت	آميز	بود	كه	بسياری	
قاهره	 در	 برده	اند.	 پناه	 حجاب	 به	 خود	 محافظت	 برای	 زنان	
زنان	 تنها	 نمی	خورد.	 رقم	 حجاب	 با	 سکوالر	 و	 مذهبی	 مرز	
يا	 و	 سالفی	ها	 مثل	 مذهبی	 افراطی	 فرقه	های	 به	 متعلق	
از	 نسل	جوانش،	 نه	 البته	 و	 المسلمين،	 اخوان	 اعضای	 برخی	
بيشتر	 می	كنند.	 استفاده	 روبنده	 با	 بلند	 سياه	 چادر	 پوشش	
به	اين	منظور	كه	خود	را	از	ديگران	متمايز	سازند.	در	قاهره	
با	كمی	دقت	می	توان	ديد	كه	اكثر	زنانی	كه	عابر	خيابانند	و	
يا	مجبورند	برای	رفتن	به	دانشگاه	و	محل	كارشان	از	وسايل	
نقليه	ی	عمومی	استفاده		كنند،	محجبه	اند.	روسری	های	رنگی،	
تونيك	گشاد	و	شلوار	جين	برای	دختران	جوان	معمول	است.	
در	حاليکه	زنانی	كه	ماشين	شخصی	دارند	اكثرن	بی	حجابند	

با	لباس	های	تابستانی.	

يکی	از	زنان	جوان	در	ميدان	تحرير	می	گفت	كه	پليس	مصر	
خود	يکی	از	عوامل	تشويق	و	اعمال	آزارهای	جنسی	و	خشونت	
عليه	زنان	بود.	او	و	همراهان	دخترش	می	گفتند	كه	برای	اولين	
بار	در	روزهای	انقالب،	به	ويژه	در	ميدان	تحرير	بود	كه	توانستند	
درعرصه	ی	 جنسی	 آزارهای	 از	 فارغ	 و	 آزاد	 حضور	 معنای	
در	 خودسازمانگری	 و	 آزادی	 روزهای	 آن	 بچشند.	 عمومی		را	

هباق عثمان یکی از فعالین جنبش زنان مصر 
و سخنگوی سازمان سراسری زنان »کرامت«: 

»ما بر ترس چيره شدیم!  
جهان را شوكه كردیم!

حتی خودمان را نيز در این 
پروسه غافلگير كردیم!«

عکس:	شعله	ايرانی
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ميدان	تحرير	و	اتوپيايی	كه	در	سايه	ی	حضور	هدفمند	مردم	
شکل	گرفته	بود	به	شکلی	جهش	گونه	توقعات	زنان	از	اجتماع	
را	باال	برده	است.	آنها	در	اين	ميدان	با	مردانی	مواجه	شدند	كه	
به	اندازه	ی	زنان	از	آزارهای	جنسی	و	متلك	گويی	و	تجاوز	به	
بدن	و	حريم	زنان	اعالم	بيزاری	می	كردند.	آنها	شبها	و	روزها	
برابری	حقوق	در	 از	ضرورت	 زنانی	نشستند	كه	 پای	صحبت	
همه	ی	عرصه	های	زندگی	شخصی	و	اجتماعی	به	عنوان	يکی	

از	ابتدايی	ترين	مبانی	حقوق	بشر	حرف	می	زدند.	

تحرير،	شاهد	 ميدان	 زنان	در	 تظاهرات	 مارس	در	 روز	هشت	
بحث	های	پرشور	دختران	جوان	و	زنان	محجبه	و	غير	محجبه	
با	مردان	مخالفی	بودم	كه	به	قصد	حمله	به	آنان	و	در	مخالفت	
با	خواست	هايشان	تجمع	كرده	بودند.	بسياری	از	اين	زنان	كه	
از	ضرورت	قوانين	سکوالر	برای	تامين	حقوق	زنان	و	اقليت	های	
مذهبی	در	مصر	پس	از	انقالب	دفاع	می	كردند،	محجبه	بودند.	
يکی	از	اولين	دست	آوردهای	انقالب	مصر	ارتقای	آگاهی	زنانی	
را	 خانه	ها	 به	 بازگشت	 خيال	 و	 آمدند	 خيابان	ها	 به	 كه	 است	

ندارند.
هباق	عثمان	تعريف	می	كند	كه	سازمان	ها	و	گروه	های	زنان	

سخت	مشغول	سازماندهی	خود	هستند.	
– داريم	زنان	را	در	شهر	و	روستا	حول	خواست	های	برابرشان	
اهميت	 كه	 می	دهيم	 آگاهی	 آنها	 به	 می	كنيم.	 سازماندهی	
شركت	در	انتخابات	های	در	پيش	رو	چقدر	زياد	است	و	چگونه	

بايد	فعاالنه	مشاركت	كنند.
خواست	هايش	 سريع	 گسترش	 و	 انقالب	 كه	 است	 درست	  –
راه	 به	 شبه	 يك	 انقالب	 اين	 اما	 كرد	 غافلگير	 هم	 را	 ما	 خود	
نيافتاد.	ما	سال	هاست	-	به	طور	فشرده	تر	در	ده	سال	اخير-	در	
پله	 به	 پله	 را	 آگاهی	 ما	 كار	كرده	ايم.	 پايين	 از	 و	 ميان	مردم	
ارتقا	داده	ايم.	اما	همواره	فعاليت	هايمان	را	با	شرايط	و	نياز	های	
زنانی	كه	با	هم	كار	می	كرديم	تطبيق	می	داديم	و	از	باال	عمل	
نکرديم.	ما	از	همه	ی	شيوه	ها	و	ابزارهايی	كه	در	دسترس	بودند	
برای	آگاه	كردن	زنان	به	حقوق	انسانی	اشان،	استفاده	كرديم.	
می	دهيم.	 ادامه	 كارمان	 به	 جديد	 شرايط	 در	 داريم	 هم	 حاال	
سازمان	ما	زنها	را	به	مشاركت	در	همه	ی	سطوح	جامعه	تشويق	

می	كند.

سازمان	زنانی	كه	عثمان	سخنگوی	آن	است	برای	برابری	زنان	
شمالی	 آفريقای	 و	 خاورميانه	 كشورهای	 در	 خشونت	 عليه	 و	
مبارزه	می	كند.	اين	سازمان	سراسری	زنان	تعريف	جامعی	از	
خشونت	ارائه	می	دهد	كه	متاثر	از	رابطه	ی	فقر	و	زنان	در	اين	
منطقه	است.	از	ديد	سازمان	كرامت	آنطور	كه	عثمان	توضيح	
مردان	 خانگی	 خشونت	 به	 تنها	 زنان	 عليه	 خشونت	 می	دهد	

عليه	آنان	خالصه	نمی	شود.

دارد.	 وسيعتر	 و	 فراتر	 معنايی	 ما	 كشورهای	 در	 خشونت	 	-
مثلن	وقتی	دختر	به	دليل	فقر	خانواده	از	حق	تحصيل	محروم	
می	شود	هم	بايد	از	خشونت	صحبت	كرد.	عدم	رعايت	حرمت	

و	كرامت	انسانی	زنان	هم	خشونت	است.	در	مصر	مردم	ما	در	
برای	 بودند.	 شده	 محروم	 انسانی	شان	 منزلت	 از	 اول	 وهله	ی	
منزلت	 و	 كرامت	 گرفتن	 بازپس	 برای	 ما	 انقالب	 هم	 همين	
انسانی	خودمان	شروع	شد.	مردم	عليه	مبارك	بر	پا	خاستند	
چون	سقف	باالی	سر،	غذا	و	پوشاك	می	خواستند.	چون	آزادی	
را	 انسانی	 كرامت	 و	 نيازها	 اين	 رابطه	ی	 چون	 می	خواستند.	

دريافتند. 
هباق	عثمان	می	گويد	كه	انقالب	مصری	ها	عليه	ديکتاتوری،	
نگاه	مردم	منطقه	به	خود	را	دچار	انقالب	كرد.	او	معتقد	است	
كه	مردم	ديگر	از	دريچه	ی	نگاه	رسانه	های	غربی	خود	را	نظاره	
فرمانبردار	 بردگان	 چشم	 به	 خود	 به	 ديگر	 آنها	 نمی	كنند.	

سلطه	گر	نگاه	نمی	كنند.
– مردم	يك	باره	در	پروسه	ی	انقالب	خود	را	رها	شده	ديدند.
جرج	بوش	ميليارد	ها	دالر	خرج	كرد	كه	به	طرق	مختلف	حتی	
از	طريق	جنگ	افروزی،	تعبير	خودش	از	دمکراسی	را	به	مردم	
منطقه	تحميل	كند.	ولی	مردم	اين	منطقه	دمکراسی	نوع	بوش	
و	عزت	 كرامت	 با	 ما	 كه	 مردم	می	گويند	 امروز	 كردند.	 رد	 را	
انسانی،	با	حقوق	انسانی	زاده	می	شويم.	چرا	اين	حقوق	از	ما	
سلب	می	شود؟	آنها	می	گويند	كه	دمکراسی	يعنی	سقف	باالی	

سر،	يعنی	خوراك	و	پوشاك	كافی	داشتن.	
-	بعد	از	حادثه	يازده	سپتامبر	و	حمله	ی	نيويورك،	رسانه	های	
غربی	به	ما	اعراب	به	شکل	گروهی	مهر	تروريست	زدند.	غرب	
ما	را	موجودات	خطرناك	و	تهديد	گر	معرفی	كرد.	حتی	نوع	
پوشش	زنان	و	مردان	منطقه	ی	ما	و	زبان	و	عادات	ما	را	منفی	

و	منبع	شر	جلوه	دادند.	
روزها	 اين	 با	خوشنودی	می	گويد	 و	 عثمان	می	خندد	 	 هباق	
بعد	از	انقالب	مصر	و	تونس،	غربی	ها	حسابی	گيج	شده	اند	و	

نمی	دانند	با	كليشه	های	خود	از	مردمان	مسلمان	چه	كنند!
كردند!	 بی	اعتنايی	 غرب	 به	 انقالبشان	 در	 مصر	 مردم	  –
دادند!	 عليه	شان	 شعاری	 نه	 و	 سوزاندند	 را	 پرچمشان	 نه	
می	خواستند	بگويند	كه	اين	انقالب	اصلن	به	شما	ربطی	ندارد!	
فکر	كنم	اين	داستان	اساسن	برای	غرب	يك	شوك	فرهنگی	
اميدوارم	كه	مردم	در	كشورهای	غربی	 آورد!	و	من	 به	وجود	
حاال	از	خودشان	بپرسند	كه	چرا	مصری	ها	چنين	عمل	كردند.	
آنچه	در	مصر	گذشت	مربوط	به	ما	شهروندان	مصری	بود.	ما	
من	 كشور.	 آن	 يا	 اين	 عليه	 نه	 كرديم،	 انقالب	 برای	خودمان	
فکر	می	كنم	كه	دولت	های	غربی	و	رسانه	های	بزرگ	هيچگاه	
نتوانستند	عمق	عزت	نفس	مردمان	منطقه	ی	ما	را	درك	كنند.	
آنها	نتوانستند	ابعاد		مداخله	و	قدرت	يابی	مردم	را	درك	كنند.	
– ما	مردم	خاورميانه	توانستيم	علی	رغم	كليشه	ها	و	سركوب	ها،	
ما	 دهيم.	 نشان	 فريب	ها	 پس	 از	 را	 خودمان	 اصلی	 چهره	ی	
توانستيم	نشان	دهيم	كه	اگر	ما	را	به	حال	خودمان	رها	كنند	

صلح	طلب	و	مخالف	خشونت	هستيم.	

www.el-karama.org
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سارا حجازی
نوشته ایی انتقادی از یک فمینیست لبنانی

پروین ارد الن

نيستند!«	ادعاهای	بيشتر	از	اين	هم	شنيده	ام.	گفته	می	شود	
دارند	 احتياج	 آن	 به	 كه	 حقوقی	 همه	ی	 از	 لبنانی	 زنان	 كه	
لبنايی	 زنان	 می	شود	 مانع	 كه	 قانونی	 آن	 پس	 برخوردارند.	
بدهند	چی؟	 فرزندانشان	 و	 به	شوهر	 را	 تابعيت	خود	 بتوانند	
البته	خوب	ما	)زنان	لبنانی(	احتياجی	به	لغو	اين	قانون	نداريم	

چونکه	اصال	كی	می	خواهد	زن	آدم	غيرلبنانی	بشود!

درواقع،	در	لبنان	زنها	خيلی	هم	با	مردها	برابر	نيستند.	برای	
غالبن	 دانشجو	 دختران	 مهندسی،	 رشتۀ	 در	كالسهای	 نمونه	
سالۀ	 نوزده	 دانشجوی	 فغالی،	 رانيا	 می	شوند.	 گرفته	 ناديده	
رشته	مهندسی	رايانه	در	دانشگاه	آمريکائی	بيروت	می	گويد:	
با	 كه	 می	بينم	 ميکنن	 نگاه	 من	 به	 همکالسی		هام	 »وقتی	
نگاهشون	ميپرسن:	اين	اينجا	چکار	ميکنه،	مگر	قرار	نيس	كه	
اين	دختره	توی	كالس	بيولوژی	يا	تغذيه	باشه«؟	و	سميرای	

زنان	 حقوق	 درمورد	 لبنانی	 مرد	 يك	 با	 كه	 وقت	 هر	 تقريبا	
اين	 لبنان؟	 در	 زنان	 »حقوق	 اينست:	 حرفش	 بزنيد،	 گپ	
روزها	مردها	هستند	كه	بايد	حقوق	خود	را	خواستار	شوند.«	
را	 نگرشی	 نحوۀ	 چنين	 زنها	 غالب	 كه	 بود	 اين	 من	 برداشت	
توهين	آميز	تلقی	كنند.	اين	بود	كه	دو	روز	پيش	راه	افتادم	
دانشجو	 دختران	 ببينم	 كه	 بيروت	 آمريکائی	 دانشگاه	 رفتم	

دربارۀ	حقوق	خودشان	)به	عنوان	زن(	چی	فکر	می	كنند.	

هستيم.	 روشنفکر	 و	 ليبرال	 خيلی	 لبنان،	 مردم	 ما	 ظاهرن،	
می	گويند	كه	ما	سوئيس	خاورميانه	هستيم.	كشور	ما	كشور	
احترام	 با	 و	 مساوی	 طور	 به	 همگان	 با	 آن	 در	 كه	 آزاديست	
رفتار	می	شود.	البته	نمی	دانم	ما	در	مورد	اينکه	هر	هفته	يك	
»البته	 بگوئيم؟	 داريم	 چه	 می	ميرد	 لبنان	 در	 مهاجر	 كارگر	
كه	 لبنانی	 خوب،	 می	ميزند،	 كه	 كارگرانی	 اين	 متاسفانه	

به  همکالسی  هام  »وقتی 
می بینم  میکنن  نگاه  من 
میپرسن:  نگاهشون  با  که 
چکار  اینجا  دختره  این 
که  نیس  قرار  مگه  میکنه، 
یا  بیولوژی  کالس  توی 

تغذیه باشه«؟

نوزده  دانشجوی  فغالی،  رانیا 
در  رایانه  مهندسی  رشته  سالۀ 

بیروت
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دانشجوی	 ساله	 يك	 و	 بيست	 فاطمۀ	 بيايد.	 خوششان	 هم	
شيمی	ادعا	می	كند	كه	»زنا	]از	شنيدن	متلك[	لذت	ميبرن.	
اعتماد	به	نفس	شون	زياد	ميشه.«	و	بعد	اضافه	می	كند	كه	
»متلك	انداختن	اصال	توی	خون	مرداس	و	نميتونن	كنترلش	
كنن.«	و	ظاهرن،	بر	اساس	مطالب	يادگرفته	شده	در	كالس	
نتيجه	گيری	 است(،	 اين	حدس	من	 )البته	 بيولوژی	 شيمی	و	
می	كند	كه	»تازه	به	كسی	هم	كه	ضرری	نميزنه.«	فکر	كنم	
زينا	حيدر	كه	به	خاطر	متلك	و	توهين	هرروزه	درسش	را	در	

دانشگاه	ناتمام	گذاشته	بايد	شديدن	با	فاطمه	موافق	باشد!

اوائل	من	خيالم	راحت	بود	كه	فرصت		های	كاری	ای	كه	به	زنان	
داده	نمی	شود	همانی	است	كه	به	مردان	هم	داده	نمی	شود.	
تا	اينکه،	روان	حکواتی	كه	او	هم	دانشجوی	شيمی	است	تمام	
اينه	 دليلش	 	« داد:	 توضيح	 برايم	 را	 زنان	 حق	كشی	 داليل	
در	 دارن.	 فرق	 مردا	 با	 بيولوژيکی	 و	 فيزيکی	 نظر	 از	 زنا	 كه	
من	 برن.	 ميرن	 مردا	 كه	 كارائی	 اون	 دنبال	 نبايد	 زنا	 نتيجه	
خودم	شخصا	نمی	تونم	به	يه	دكتر	زن	اعتماد	كنم	و	دوست	
به	 و	 بعد	روان	سربرمی	گرداند	 باشن«.	 ارتش	 زنا	جزو	 ندارم	
دوستش	كه	دانشجوی	پزشکی	است	نگاه	می	كند	و	می	گويد:	
»تو	نگرانش	نباش.	ميتونی	مثال	با	بچه		ها	يا	نميدونم	يه	چيز	

سوال	 استاد	 موقع	 »هر	 می	كند:	 اضافه	 ساله	 يك	 و	 بيست	
می	كنه،	انتظار	نداره	ما	دخترا	جواب	بديم«.

مرزی	 و	 حد	 اصلن	 ما	 دركشور	 كه	 می	گويند	 جدی	 خيلی	
اينکه	 از	 غير	 به	 البته	 ندارد،	 وجود	 زنان	 توانايی	های	 برای	
زنها	 كه	 است	 مبرهن	 و	 واضح	 و	 نيستند،	 بلد	 رانندگی	 زنها	
دارد	 هم	 تعجبی	 مگر	 بروند.	 راه	 درخيابان	 تنها	 شبها	 نبايد	
قضاوت		ها	 همه	 از	 ساله	 بيست	 دانشجوی	 فقيه	 امينه	 كه	
می	كنند	 تحمل	 روزمره	 بطور	 زنها	 كه	 محدوديت		هائی	 و	
ميخوام	 گفتم	 دوستام	 به	 »وقتی	 می	گويد:	 و	 است	 خسته	
موتورسيکلت	بخرم	بهم	خنديدن	و	گفتن	زنها	قبل	از	اينکه	
حتی	به	خريدن	موتور	سيکلت	فکر	كنن	بايد	اول	ياد	بگيرن	
چطوری	اتوموبيل	رانندگی	كنن«	و	بعد	دلزده	ادامه	می	دهد	
منو	 اتوموبيل	 ميخوان	 كه	هی	 مردا	 اين	 همه	 »از	دست	 كه	

برام	پارك	كنن	خسته	هستم«

بيشتر	از	همه	وقتی	خيلی	كفری	شدم	كه	شنيدم	زنها	نبايد	
می	شود	 گفته	 متلك	 آنها	 به	 خيابان	 در	 روز	 هر	 اينکه	 از	
شکايتی	داشته	باشند.	می	گويند	كه	اين	متلك		ها	يك	مدل	
خيلی	 بايد	 زنها	 و	 است	 بش	 و	 خوش	 و	 زنی	 الس	 جديد	

تظاهرات 8 مارس فمینیست  های لبنانی 
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ديگه	كار	كنی«.	هم	من	و	هم	دوست	روان	يکدفعه	حالمان	
خيلی	بهتر	می	شود!	

احترام	 با	 زنان	 با	 ما	 كشور	 در	 كه	 می	شنويم	 بارها	 و	 بارها	
دست	يابی	 برای	 آنها	 راه	 در	 و	 می	شود	 رفتار	 تحسين	 و	
اگر	 البته،	 بله!	 ندارد!	 وجود	 مانعی	 ابدن	 آرزوهايشان	 به	
آرزوهايشان	شامل	ازدواج	كردن	و	بچه	دار	شدن	و	نگهداری	

از	شوهر	و	بچه		هايشان	باشد!			

دست	آخر	هم،	يارا	كفوری	دانشجوی	زبان	شناسی	انگليسی	
جامعۀ	 يك	 در	 »ما	 كردم:	 پيدا	 می	زند	 را	 دلش	 حرف	 كه	
مردها	 وسيلۀ	 به	 چيزش	 همه	 كه	 ميکنيم	 زندگی	 پدرساالر	
حضانت	 حق	 بگيرن	 طالق	 بخوان	 اگه	 زنا	 ميشه.	 كنترل	
بچه		ها	شون	بهشون	داده	نميشه.	قتل	ناموسی،	باوجودی	كه	
بايد	كامال	ممنوع	بشه،	هنوزم	كه	هنوزه	قانونيه.	ما	بايد	اينجا	
جامعه	 كه	 ميکنيم	 ادعا	 ما	 بياريم.	 وجود	 به	 واقعی	 تغييرات	
نحوۀ	 عجب	 ولی	 بلدن	 كلی	 همه	 و	 داريم	 كرده	ای	 تحصيل	

زندگی	عقب	مانده	ای	داريم.«

يارا	راست	می	گويد.	ما	جامعه	تحصيل	كرده	ای	هستيم:	ولی	

هيجده	 كردم	 مصاحبه	 آنها	 با	 من	 كه	 كه	 زنی	 بيست	 هر	 از	
و	 بودند	 نشنيده	 چيزی	 تابعيت	 قانون	 به	 راجع	 تايشان	

نمی	دانستند	كه	متلك	گفتن	نوعی	آزار	جنسی	است!

جراحی	 مدل	 آخرين	 يا	 لباس،	 مد	 به	 وقتی	 بله	 البته	
پالستيك،	يا	اينکه	شبها	كجا	بايد	رفت	و	چه	مدل	اتوموبيلی	
راند،	برسد	ما	خيلی	تحصيل	كرده	ايم.	ولی	اطالع	داشتن	از	
واقعيت		ها	 بين	 تفاوت	 دانستن	 و	 قوانين	 از	 خودمان،	 حقوق	
و	نگرش		های	يك	بعدی	به	نظر	ما	حياتی	به	نظر	نمی	رسد.

به	بيان	ديگر،	وقتی	نوبت	به	مسائل	مهم	مثل	لباس	و	جشن	
می	رسد	زنان	لبنانی	شهروندانی	برابر	هستند.	نبايد	بگذاريم	
چيزهای	كوچك	مثل	قدرت	سياسی	كمتر،	حقوق	و	درآمد	
هم	 كکشان	 لبنانی	 مردهای	 از	 خيلی	 بدهد!	 آزاد	 مارا	 كمتر	
درست	 بگزد؟	 چرا	 ما	 مال	 نمی	گزد.	 مسائل	 اين	 به	 راجع	

می	گويم	ديگه،	نه؟!

ترجمه ی پریسا اسودی
به نقل از نشریه ی فمینیستی صدای زنان لبنان
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 آوای زن: بهار آزادی عربی را از منظر  های گوناگون بررسی 
این  مردمان  سربلندی  آن  مهم  جنبه ی  یک  اما  می کنند. 
بازیابی  خیزش ها  این  مهم  دست آوردهای  از  کشورهاست. 
آن  جانب  از  نه  دیگر  که  هویتی  ترسیم  و  انسانی  منزلت 
دیگری غالب، بلکه توسط خود ترسیم می شود، است. شما که 
خبرها را در کشورهای مختلف عربی دنبال می کنید ابعاد این 

انقالب سیاسی و اجتماعی را چگونه می بینید؟

افتاده	 دور	 شهر	 در	 عرب	 ققنوس	 آن	 وقتی	   _ بنی	طرف	
افروخته	 خود	 آتش	 شعله		های	 در	 تونس	 بوزيد«	 »سيدی	
جان	سپرد،	نه	خود	كه	جهانی	را	زنده	كرد،	جهان	عرب	را.	
محمد	آلبوعزيزی	را	می	گويم.	خودسوزی	آن	جوان	دانشگاه	
ديده،	بيش	از	آن	كه	از	سر	تنگدستی	باشد	از	پايمال	شدن	
از	 كه	  – پليس	 يك	 وقتی	 بود.	 انسانی	اش	 كرامت	 و	 عزت	
ميوه	 گاری	 و	شهرداری،	 زد	 او	سيلی	 به	 	- بود	 هم	 زن	 قضا	
فروشی	اش	را	با	تحقير	از	او	گرفت،	خودرا	به	آتش	كشيد	اما	
زبانه		های		های	اين	آتش،	به	جان	بيدادگران	خونريز	حاكم	بر	
كشورهای	عربی	افتاد.	همين	قصه	به	شکلی	ديگر	در	مصر	نيز	
اتفاق	افتاد.	نيروهای	لجام	گسيخته	امنيتی	در	ژوئيه	2010	
مشت	 زير	 و	 نت	 كافی	 در	 بلکه	 زندان	 در	 نه	 را	 سعيد	 خالد	
ديگر	 و	 غنيم	 وائل	 برای	 شد	 انگيزه	ای	 واين	 كشتند.	 ولگد	
دوستان	»فيس	بوكی«	خالد	تا	شعله	انقالب	مصر	را	در	ميدان	
تحرير	برافروزند.	اين	داستان	در	باره	تمامی	جهان	عرب	صدق	
می	كند.	لذا	انقالب	شناسان	بر	اين	باورند	كه	در	كنار	فساد	و	
انحصار	قدرت	وثروت،	پايمال	شدن	كرامت	انسانی	شهروندان	
عرب	از	عوامل	عمده	انقالب		های	كنونی		اند.	در	واقع	قبل	از	
اين	تحوالت	در	دنيای	عرب،	شهروند	به	مفهوم	واقعی	كلمه	
جمهور	 رييس	 يا	 شاه	 مدرن	 رعايای	 همگان	 بلکه	 نداشتيم	
مادام	العمر	بودند	و	در	برخی	ديگر	هنوز	هم	هستند.	در	برخی	
از	اين	كشورها	نظير	سوريه،	استبدادگران	كرامت	انسان		ها	را	
با	فقر	و	شکنجه	و	زندان	و	نابرابری	اجتماعی	و	قومی	پايمال	
بر	 افزون	 تونس،	 و	 می	كنند	و	در	برخی	ديگر	همچون	مصر	
تفوق	 رفتاری	 نيز	 مدرن	 استعمارگران	 داخلی،	 خودكامگان	
حفظ	 برای	 اينان	 داشتند.	 كشورها	 اين	 فرمانروايان	 با	 آميز	

و	 می	كردند	 حمايت	 عرب	 خودكامه	 ازرژيم		های	 خود	 منافع	
در	برابر	نقض	فاحش	حقوق	بشر	چشم	می	بستند.	كشورهای	
اعتراض		های	 گسترش	 از	 پس	 فقط	 غربی	 دموكراتيك	
مردمی	بود	كه	دست	از	ديکتاتورها	برداشتند.	گرچه	هنوز	هم	
در	برخی	از	كشورهای	متحد	خود	از	معيارهای	دوگانه	بهره	

می	گيرند.	

دموكراتيك	 انقالب	 جز	 عرب	 جهان	 كنونی	 دگرگونی		های	
و	 پلوراليسم	 و	 آزادی	 خواهان	 مردم	 ندارند.	 ديگری	 نام	
اصالحات	اساسی	هستند.	در	اين	انقالب		ها	– برخالف	انقالب	
نقش	 وخشونت	 ايديولوژی	 	- فرانسه	 وانقالب	 اسالمی	ايران	
از	 و	 است	 مسالمت	آميز	 مليونی،	 تظاهرات	 ندارند.	 اساسی	
هم	 مخلوع	 رهبران	 اساسن	 و	 نيست	 خبری	 »مرگ«	 شعار	
ونه	 پيروزی	 از	 قبل	 نه	 انقالب		ها،	 اين	 در	 نمی	شوند.	 كشته	
بعد	از	آن	نمی	خواهند	هيچ	مسئولی	را	بکشند	يا	تصفيه		های	
خونين	راه	بياندازند.	آن	قدر	كه	استبداد،	دروغ،	ريا،	ترس	واز	
خود	بيگانگی	را	در	جان	انسان		ها	می	نشاند،	آزادی،	شفافيت،	
صداقت،	جسارت	و	اعتماد	به	نفس	را	در	جان	انسان		ها	نهادينه	
می	كند.	استبداد	در	مصر	و	تونس	درهم	شکسته	شده	است	
گونه	گون	 نهادهای	 در	 تدريج	 به	 دموكراتيك	 انقالب	 روح	 و	
دميده	 كشور	 دو	 اين	 جوامع	 فرهنگی	 و	 اجتماعی	 سياسی،	
اليه		های	 به	 را	 شده	 پايمال	 كرامت	 انقالب،	 اين	 می	شود.	
مرد	 و	 زن	 از	 مردم	 اكنون	 است.	 گردانده	 باز	 جامعه	 مختلف	
واز	چپ	چپ	تا	راست	راست	و	از	اسالمگرا	تا	ناسيوناليست	و	
كمونيست،	آزادانه	ابراز	وجود	می	كنند.	به	عنوان	مثال	ديديم	
كه	چپگرايان	در	مخالفت	با	ديدار	خانم	هيالری	كلينتون	وزير	
خارجه	آمريکا	از	تونس	دست	به	تظاهرات	زدند،	امری	كه	در	

دوره	بن	علی	ناممکن	بود.			

انقالبات کشورهای عربی به نوعی روح فمینیستی دارند.  این 
جدیدی  تبیین  کنندگانش  شرکت  و  ساختارشکن انند  یعنی 
روند  این  می دهند.  ارائه  دیگران،  از  مستقل  خود،  هویت  از 
تصویر زن عرب را نیز در انظار جهانیان تغییر داده. زن عرب 
نه تنها از سوی غرب بلکه حتی از دید جامعه ی ایرانی، زن 

بهار عربی
تاثیر خیزش  های انقالبی کشورهای عربی شمال آفریقا بر نگاه غربیان به اعراب، نقش 
زنان در انقالب های جاری، مسائل اعراب ایران و نگاه راسیستی جامعه ی اکثریت، در 

گفتگوی با یوسف عزیزی بنی طرف، نویسنده و روزنامه نگار.
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خودرا	گسترش	دهند	واين	مستلزم	فرارفتن	از	ميدان	تحرير	
به	شهرها	و	روستاهای	دور	از	پايتخت	است.	چون	هم	اكنون	
زندان		ها	 از	 كه	 متعصب	 اسالمگرايان	 و	 سلفی	 گرايان	 واپس	
آزاد	شده		اند	به	تکاپو	افتاده		اند	و	می	كوشند	زنان	مصری	را	به	
درون	خانه		ها	باز	گردانند.	اينان	از	روستاها	اغاز	كرده		اند	و	در	
برخی	شهرها	زنان	بی	حجاب	را	تهديد	می	كنند	و	می	كوشند	
اقدامات	زن	ستيز	خويش	را	سرعت	بخشند.	برای	 به	تدريج	
رويارويی	با	اين	تاريك	انديشان،	چاره	ای	جز	افزايش	تحرك	

و	فعاليت	سازمان		های	مدافع	زنان	وجود	ندارد.	

چشم	 با	 ما	 اينجا	 در	 دارد.	 ديگری	 شکل	 وضع	 اما	 يمن	 در	
انگيزی	رو	به	رو	هستيم.	نخست	اين	كه	كمتر	 انداز	شگفت	
كسی	گمان	می	كرد	جامعه	يمن	در	تظاهرات	مليونی	و	مبارزه	
چنين	 صالح،	 عبداهلل	 علی	 استبداد	 عليه	 خود	 دموكراتيك	
مصر	 يا	 تونس	 ديگر	 اينجا	 دهد.	 نشان	 خود	 از	 مدنی	 رفتار	
نيست	بلکه	ما	با	جامعه	ای	با	بافت	عشايری	رو	به	رو	هستيم	
اكنون	 كه	در	هر	خانه	اش	دست	كم	يك	سالح	وجود	دارد.	
حضور	انبوه	زنان	را	در	تحصن		ها	و	تظاهرات	شهرهای	مختلف	
بطری	 از	 غول	 اين	 چگونه	 كه	 می	بينيم	 و	 می	بينيم	 يمن	
كرمان«	 »توكل	 خانم	 نام	 شما	 نمی	دانم	 است.	 آمده	 بيرون	
را	شنيده	ايد.	وی	يکی	از	پيشگامان	انقالب	دموكراتيك	يمن	
زندان	 به	 می	كند،	 سخنرانی	 دانشجو	 هزاران	 برای	 او	 است.	
برای	 كه	 تظاهراتی	 در	 را	 عکس		هايش	 غيابش	 در	 و	 می	رود	
رهايی	اش	انجام	می	گيرد	باال	می	برند.	او	اكنون	به	نمادی	از	
پيکار	جامعه	يمن	برای	آزادی	و	دموكراسی	بدل	شده	است.	
زنان	 پيش	 دهه	 سه	 دو	 تا	 كه	 می	دهد	 رخ	 كشوری	 در	 اين	
يمن	در	پسله	زندگی	می	كردند	وحضورشان	در	جامعه	بسيار	
در	 روبنده	 با	 كه	 می	بينيد	 را	 زنانی	 حتا	 شما	 بود.	 كمرنگ	
تلويزيونی	 شبکه		های	 با	 ووقتی	 می	كنند	 شركت	 تظاهرات	
با	 نياكان	خود	»ملکه	سبا«	 عربی	صحبت	می	كنند	همچون	
فصاحت	و	صالبت	سخن	می	گويند.	آنان	پا	به	پای	مردان	در	
آوردگاه	مبارزه	گام	بر	می	دارند.	انقالب	كنونی	يمن	همچون	
انقالب	بهمن	57	ايران،	زنان	را	از	درون	خانه		ها	بيرون	كشيد.	
در	يمن،	اكثريتی	با	روبنده	و	در	ايران	با	چادر.	در	ايران	يکی	دو	
دهه	طول	كشيد	تا	اكثريت	زنان	ايرانی	عليه	حجاب	تحميلی	
بشورند	و	در	يمن	هم	بسته	به	روند	تحميل	يا	عدم	تحميل	
تکاملی	خواهيم	 وميزان	جان	سختی	سنت		ها،	شاهد	روندی	
بود.	حركت	در	اين	جا	و	در	برخورد	با	سنت		ها،	جهشی	نيست	
بلکه	تدريجی	است.	بايد	بگويم	كه	تفاوت	عمده	ميان	انقالب	
يمن	و	انقالب	بهمن57	اين	است	كه	اولی	دموكراتيك	است	و	
دومی	دينی،	لذا	انتظار	می	رود	دستاوردهای	انقالب	يمن	برای	

او  از  اکنون تصویر دیگری  بوده است.  و غایب  اسیر حجاب 
را  اوریانتالیستی  الگوهای  چیز  هر  از  بیش  که  می شود  دیده 
به چالش می گیرد که به مدد آن مردم منطقه را به اسارت 
می کشیدند. آیا نگاه مرد عرب به زن عرب در پی مشارکتشان 
در خیزش  ها، تغییر کرده؟ آیا نگاه زن عرب به خود تفاوت 
کرده؟ آیا می توان این را از میان نوشتارهای مردان/زنان در 

رسانه های عربی دریافت؟

نگاهی	 زنان	عرب	 به	 اخير	 انقالب		های	 از	 قبل	 اگر	غربيان	 	-
اوريانتاليستی	داشتند	امری	طبيعی	است.	زيرا	هم	زن	غربی	
در	عرصه	آزادی		های	اجتماعی	از	زن	عرب	پيشتر	بود	و	هم	
اين	نگاه	از	قديم	در	ميان	غربيان	وجود	داشته	است.	اما	آن	
چه	عجيب	می	نمايد	نگاه	ايرانيان	به	زن	عرب	است	كه	با	نوعی	
برتری	بينی	و	ناآگاهی	همراه	بوده.	در	اين	جا	يك	كليشه	از	
در	 بيشتر	شايد	 داشته	كه	 ايرانيان	وجود	 در	ذهن	 زن	عرب	
باره	زنان	كشورهای	عربستان	سعودی	و	قطر	و	امارات	صدق	
تونسی	 زنان	 كه	 مزايايی	 از	 ايران	 در	 كسی	 كمتر	 می	كند.	

داشته		اند	اگاه	بوده	است.

زنان	عرب	در	انقالب		های	مصر	و	تونس	و	يمن	مشاركت	فعال	
داشته		اند	اما	بايد	بگويم	كه	گستره	مشاركت	زنان	در	انقالب	
شوكه	 مرا	 واقع	 در	  – نرسيده	 پيروزی	 به	 هنوز	 كه	  – يمن	
كرد.	مشاركت	زنان	در	اتقالب	تونس	امری	طبيعی	بود	زيرا	
هم	بورقيبه	و	هم	بن	علی	در	برنامه		های	توسعه	اقتصادی	– 
اجتماعی	خود	توجه	ويژه	ای	به	مسئله	رهايی	زنان	داشته		اند.	
البته	در	كنار	اينها	هيچ	اثری	از	توسعه	سياسی	وجود	نداشت.	
در	دوره	بورقيبه،	در	مساله	ارث،	سهم	زن	با	سهم	مرد	برابر	
انجام	 حجاب	 نظر	 از	 تحميلی	 هيچ	 علی،	 بن	 دوره	 ودر	 شد	
نمی	شد	بلکه	برعکس	با	حجاب	مبارزه	می	شد.	والبته	ما	اين	
با	 خان	 رضا	 دوره	 در	 داشته	ايم.	 ايران	 در	 را	 گانه	 دو	 تجربه	
حجاب	زنان	به	طور	خشونت	آميز	برخورد	می	شد	اما	پس	از	
انجام	 آن	 اسالمی	عکس	 دوره	جمهوری	 در	 اسالمی	و	 انقالب	
اين	 دوی	 هر	 می	شود.	 برخورد	 خشونت	 با	 حجابی	 بی	 با	 و	
سياست		ها	متکی	بر	زور	و	تحميل	بر	زنان	بوده	و	واكنش		های	
از	 اما	پس	 تونس	 آورده	است.	در	 پديد	 زنان	 منفی	در	ميان	
حجاب	 كه	 آزادند	 زنان	 گذشته،	 ژانويه	 دموكراتيك	 انقالب	
تونس	 زنان	 اكنون	 كنند.	 اختيار	 بی	حجابی	 يا	 باشند	 داشته	
برخالف	  – حاكميت	جديد	 و	 می	كنند	 دفاع	 خود	 از	حقوق	
رسميت	 به	 را	 حقوق	 اين	  – ايران	 انقالب	 از	 پس	 حاكميت	
خيابان	 و	 كوچه	 در	 تونسی	 زنان	 وشمايل	 شکل	 می	شناسد.	

چندان	تفاوتی	با	گذشته	ندارد.	

تظاهرات	 آن	 خور	 در	 زنان	 حضور	 مصر	 در	 گفت	 می	توان	 	
مليونی	مردم	نبود،	گرچه	ما	در	دوره	رياست	جمهوری	حسنی	
مبارك	وبه	ويژه	طی	ده	سال	گذشته،	شاهد	مبارزه	زنان	در	
چهارچوب	نهادهای	صنفی	روزنامه	نگاران،	وكالی	دادگستری	
و	گرو		های	سياسی	مخالف	وی	بوده	ايم.	زنان	مصری	هم	اكنون	
و	در	فضای	بازی	كه	ايجاد	شده	می	توانند	تشکل		های	خاص	

از  پس  فقط  غربی  دموکراتیک  کشورهای 
از  که دست  مردمی بود  اعتراض  های  گسترش 
دیکتاتورها برداشتند. گرچه هنوز هم در برخی 
دوگانه  معیارهای  از  خود  متحد  کشورهای  از 

بهره می گیرند. 
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زنان	دو	چندان	باشد.	بی	شك	زنان	يمن	ديگر	به	نهان	خانه		ها	
سياسی،	 فعاليت		های	 در	 مردان	 همراه	 و	 نخواهند	گشت	 باز	
انقالب	 واقع	 در	 كرد.	 خواهند	 شركت	 فرهنگی	 و	 اجتماعی	
كشور	 آن	 زنان	 زندگی	 در	 انقالب	 نوعی	 يمن،	 دموكراتيك	
ايجاد	كرده	است	كه	در	تاريخ	آكنده	از	بردگی	زنان،	كم	نظير	
و	حتا	بی	نظير	است.	در	آينده	آثار	اين	دگرگونی		های	را	بيش	

از	بيش	در	زندگی	زنان	يمن	خواهيم	ديد.				
در  مردمان عرب  و جایگاه  موقعیت  تغییر  این  می کنید  فکر 
جهان و مخدوش شدن تصویر تحقیرگر رسانه  ها از جمله در 
مورد جنگ طلب، تروریست و بنیادگرا بود اعراب، چه تاثیری 
آیا  گذاشت؟  خواهد  ایران  زبان  عرب  جامعه	ی  موقیعت  بر 

شاهد تغییراتی هستید؟

عرب	 جامعه	 از	 منظورتان	 می	كنم	 فکر	 نکنم	 اشتباه	 اگر	  _
ايران	 عربستان	 در	 كه	 باشد	 اهواز	 عرب	 مردم	 جامعه	 زبان،	
)خوزستان	رسمی(	زندگی	می	كنند.	بايد	بگويم	كه	اين	مردم	
از	 زيرا	 دارند	 زبان«	حساسيت	خاصی	 »عرب	 واژه	 به	 نسبت	
غرض		های	 برای	 و	 فارسگرا	 ناسيوناليست	 گروه		های	 سوی	
خاصی	به	كار	می	رود.	اين	گروه		های	ناسيوناليست	می	خواهند	
زبانشان	 تنها	 و	 نيستند	 عرب	 اهواز،	 عرب	 مردم	 كه	 بگويند	
عربی	است	و	مثال	فارس	يا	لر	بوده	اند	و	سپس	عرب	شده		اند.	
و	 انيرانی«	 	« را	 »عرب«	 ادبياتشان،	 در	 همواره	 چون	 اينان	
شهروند	 وجود	 درك	 از	 می	دهند	 قرار	 »ايرانی«	 با	 تضاد	 در	
چنين	 شما	 مطمئنم	 من	 البته	 ناتوان		اند.	 ايرانی«	 »عرب	
خوانندگان	 برای	 توضيح	 فقط	 نيز	 هدفم	 و	 نداريد	 قصدی	

»اگر غربیان قبل از انقالب  های اخیر به زنان عرب نگاهی اوریانتالیستی داشتند امری طبیعی 
است. زیرا هم زن غربی در عرصه آزادی  های اجتماعی از زن عرب پیشتر بود و هم این نگاه 
از قدیم در میان غربیان وجود داشته است. اما آن چه عجیب می نماید نگاه ایرانیان به زن 

عرب است که با نوعی برتری بینی ونا آگاهی همراه بوده است«.

omarroberthamilton	:تحرير	ميدان	عکس
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شماست.	حال	برگرديم	به	سوال	شما.	بی	گمان،	دگرگونی		ها	
انقالب		های	دموكراتيك	در	جهان	عرب،	تصوير	عرب		ها	را	 و	
در	جهان	تغيير	داده	است.	اكنون	انقالب	مصر	به	الگويی	برای	
تغيير	و	دگرگونی	نه	تنها	در	كشورهای	استبدادی	شرق	بلکه	
افزايش	شمار	 است.	 بدل	شده	 غربی	 از	جوانان	 بخشی	 برای	
جهانگردان	به	مصر	نشانگر	اين	امر	است.	اغلب	اينان	به	ديدار	
از	نماد	انقالب	دموكراتيك	مصر	يعنی	ميدان	تحرير	می	روند.	
من	در	سال	1976	در	آن	جا	بوده	ام	وحتا	يك	شب	– همراه	
با	دوستی	ايرانی	– در	ميدان	تحرير	به	شکلی	توريستی	و	در	

كيسه	خواب		هامان،	بيتوته	كرديم.	

ايرانيان	 از	 بخشی	 در	ذهن	 را	 عرب		ها	 تصوير	 انقالب		ها،	 اين	
راسيسم	 )ديسکورس(	 گفتمان	 اما	 است.	 كرده	 تلطيف	
اين	 با	 كه	 است	 آن	 از	 ريشه	دارتر	 ايران	 در	 عرب	ستيزی	 و	
روزانه	 ما	 عرب	 هموطنان	 برود.	 ميان	 از	 خارجی	 رخدادهای	
ماشين	 دارند.	 	قرار	 مسمومی	 گفتمان	 چنين	 معرض	 در	

كار	 همچنان	 عرب		ها	 عليه	 تحقير	 و	 تبعيض	 و	 نژاد	پرستی	
از	زير	پايشان	می	كشند	و	آنان	 با	نفتی	كه	 می	كند،	آن	هم	
فقط	بوی	گندش	را	می	شنوند.	ما	اين	گفتمان	را	در	سايت		ها،	
دو	 هر	 تلويزيون		های	 راديو	 و	 روزنامه		ها	 كتاب		ها،	 رسانه		ها،	
عرب		های	 ما	 واقع	 در	 می	بينيم.	 مخالفان	 و	 دولتی		ها	 گروه	
اين	 شرنگ	 تنهايی	 به	 است	 سال	 نود	 كه	 هستيم	 ايرانی	
گفتمان	را	می	چشيم	و	گرنه	عرب		ها	در	كشورهای	عربی	– 
كه	فارسی	نمی	دانند	– كکشان	هم	نمی	گزد.	اين	مردم	عرب	
اين	ديارند	كه	بايد	جور	فتح	ايران	توسط	مسلمانان	عرب	در	
هزار	وچهارصد	سال	پيش	و	نيز	اختالفات	رژيم		های	متعاقب	
ايران	با	برخی	از	كشورهای	عربی	را	بکشند	و	به	پرستشگران	
»نژاد	پاك	آريايی«	تقاص	پس	بدهند.	به	قول	دوستی	برای	
و	 ظلم	 چه	 با	 عرب	 يك	 يا	 زن	 يك	 ايران	 در	 بدانی	 كه	 اين	
تحقير	و	تبعيضی	رو	به	روست	بايد	زن	يا	عرب	باشی	و	البته	
اگر	هم	زن	و	هم	عرب	باشی	ديگر	حسابت	با	كرام	الکاتبين	
راستش	 گفت،	 خودش	 »با	 كنيد:	 توجه	 متون	 اين	 به	 است.	

خانم »توکل کرمان« را شنیده اید. وی یکی از پیشگامان انقالب دموکراتیک یمن است. 
او برای هزاران دانشجو سخنرانی می کند، به زندان می رود و در غیابش عکس  هایش را 
در تظاهراتی که برای رهایی اش انجام می گیرد باال می برند. او اکنون به نمادی از پیکار 

جامعه یمن برای آزادی و دموکراسی بدل شده است.

Collin David Anderson	:عکس
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اين	عرب		های	سوسمار	خور	بددك	و	پوز	بوگند	ديگر	شورش	
را	در	آوردند.	تا	حاال	هر	غلطی	می	كردند،	دندان	روی	جيگر	
و	 	)8 ص	  – هدايت	 صادق	 اثر	 مرواری	 )توپ	 می	گذاشتم«	
پرستی	 سود	 و	 پستی	 و	 كثافت	 با	 آميخته	 چيزشان	 »همه	
غمناك	 ريختشان	 چرا	 است.	 بدبختی	 و	 ومرگ	 بی	ذوقی	 و	
است؟	 چسناله	 آوازشان	 و	 مرثيه	 شعرشان	 و	 است	 موذی	 و	
اموات	همه	اش	سر	وكار	 ندبه	و	زوزه	و	پرستش	 با	 چون	كه	
دارند.	برای	عرب	سوسمار	خوری	كه	چندين	سال	پيش	بطمع	
خالفت	تركيده،	زنده		ها	بايد	تمام	عمر	بسرشان	لجن	بمالند	و	
گريه	وزاری	بکنند«	)همان	ص	8	– 9(	و	»ناخدا	كلمب	پيش	
الجيشی	 سوق	 بازی		های	 حقه	 از	 يکی	 اين	 كرد	 تصور	 خود	
اعراب	است.	لذا	آماده	تسليم	بال	شرط	شد	ويك	دانه	صليب	
و	يك	پرچم	سفيد	در	دست	گرفت	و	باضافه	چند	صندوق	از	
غنائمی	كه	از	محصوالت	تمدن	عرب	گرفته	بود	از	قبيل:	لوله	
هنگ	و	نعلين	و	چادر	و	چاقچور	و	عبا	و	چارقد	قالبی	و	روبنده	
بندی	و	چند	مشك	دوغ	عرب	 نزله	 و	دعای	 و	مهر	وتسبيح	
و	چند	بشکه	واجبی	وكنسرو	و	موش	و	سوسمار	خشکيده	با	
خود	برداشت	و	با	جهودی	كه	زبان	فصيح	عربی	را	مثل	بلبل	

اختالط	می	كرد،	به	ساحل	پياده	شد.«	)همان	ص	15(.	

يا	به	بخشی	از	شعر	محمود	فرخ	خراسانی	بنيادگذار	انجمن	
ادبی	»فرخ«،	نماينده	مجلس	شورا	و	سناتور	دوره	محمد	رضا	

شاه	توجه	كنيد:
يا	رب	عرب	مباد!	و	ديار	عرب	مباد

اين	مرز	شوم	و	مردم	دور	از	ادب	مباد
زين	خلق	ديو	سيرت	و	زين	خاك	ديوسار
سرسبز	و	سبز،	يك	نفر	و	يك	وجب	مباد

اين	قوم	دون	دزد	گدا	را	ز	كردكار

جامعه مردم عرب اهواز نسبت به واژه »عرب زبان« حساسیت خاصی دارند زیرا از سوی 
گروه  های ناسیونالیست فارسگرا وبرای غرض  های خاصی به کار می رود. این گروه  های 
زبانشان  تنها  و  نیستند  عرب  اهواز،  عرب  مردم  که  بگویند  می خواهند  ناسیونالیست 

عربی است ومثال فارس یا لر بوده  اند و سپس عرب شده اند.

جز	لعنت	و	عذاب	و	بال	و	غضب	مباد
اين	پا	و	سربرهنه	گروه	پليد	را

غير	از	كفن	بر	آن	تن	تيره	سلب	مباد!
هرگز	بغير	دزد	و	سيه	روی	و	نابکار
بر	اين	قبيله	نام	و	نشان	و	لقب	مباد

بر	دست	و	پا	و	گردن	و	تن	اين	گروه	را
اال	كه	بند	سلسله	و	تيغ	و	تب	مباد

هرگز	بغير	خون	پليد	عرب	روان
از	دجله	و	فرات	به	شط	العرب	مباد!

است	 سال	 نود	 هشتاد	 كه	 فارسی	 معاصر	 ادبيات	 است	 اين	
البته	 ذهنيت	سه	چهار	نسل	را	در	ايران	شکل	داده	است.	و	
آن	چه	آورده	ام	مشتی	از	خروار	است.	همگان	چه	دولتی	و	چه	
اپوزيسيون	در	اين	انديشه	فاشيستی	ضد	قوميت	عرب	اشتراك	
فکری	دارند.	از	به	اصطالح	بزرگترين	رمان	نويس	ايرانی	بگير	
تا	اديب	مجلس	شورای	شاه.	از	اين	رو	برای	زدودن	پيامدهای	
زيان	بار	وضد	انسانی	اين	گونه	انديشه		های	راسيستی	چاره	ای	
اول	 درجه	 در	 بايد	 كار	 اين	 ندارد.	 وجود	 آثار	 اين	 نقد	 جز	
توسط	خود	روشنفکران	فارس	انجام	بگيرد	و	البته	ما	در	اين	
زمينه	شاهد	كارهای	در	خوری	نيستيم.	در	تركيه	روشنفکران	
كرد	ستيزی	 نقد	 خاطر	 به	 كه	 می	شناسم	 را	 انديشمندانی	 و	
به	زندان	افتاده		اند.	من	فقط	يکی	دو	مقاله	از	مجيد	نفيسی	
شاعر	و	نويسنده	ايرانی	مقيم	آمريکا	را	ديده	ام	كه	نژاد	پرستی	
در	آثار	هدايت	را	نقد	كرده	است.	برای	رويارويی	با	اين	حجم	
سنگين	عرب	ستيزی	در	آثار	هفتاد	تا	هشتاد	در	صد	فعاالن	
نويس	 فارسی	 شاعران	 و	 نويسندگان	 تاريخنگاران،	 سياسی،	
معاصر– كه	زمينه	را	برای	عرب	زدايی	و	عرب	كشی	در	ايران	
آماده	می	كنند	– كاری	كارستان	بايد	انجام	گيرد.	ما	نه	تنها	
شاهد	چنين	كوششی	نيستيم	بلکه	برعکس	تنور	عرب	ستيزی	
)و	ترك	ستيزی(	در	ايران	گرم	است.	شما	تصورش	را	بکنيد	
كه	با	اين	وضعيت	جامعه	عرب	در	ايران	چه	موقعيت	دردناكی	
دارد،	موقعيتی	كه	از	وضع	سياهان	در	آفريقای	جنوبی	دوره	

آپارتايد	هم	بدتر	است.

انگلیس  قلم  انجمن  افتخاری  عضو  بنی طرف  عزیزی  یوسف 
کانون  دبیر  و  ایران  نویسندگان  کانون  عضو  و  پن(  )انگلیش 

مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستیزی در ایران نیز است.

		

Collin David Anderson	:عکس

باید  که  دیارند  این  عرب  مردم  این   
عرب  مسلمانان  توسط  ایران  فتح  جور 
نیز  و  پیش  سال  وچهارصد  هزار  در 
با  ایران  متعاقب  رژیم  های  اختالفات 
به  و  بکشند  را  عربی  کشورهای  از  برخی 
تقاص  آریایی«  پاک  »نژاد  پرستشگران 

پس بدهند.
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رمان به سرقت رفته )ترجمه ی سوئدی(
نام اصلی: الزرقاء: مسرحیة من فصلین

OrDfrONt :نشر
اثری از نوال السعداوی

نوال	السعداوی	فمينيست،	نويسنده	و	پزشك	80	ساله،	يکی	
به	 اثر	ادبی	و	رمان	را	 از	زنان	پيشروی	مصر	است	كه	دهها	
تحرير	در	آورده	است.	او	يکی	از	پيشگامان	انقالب	مصر	است	
كه	اثراتش	الهام	بخش	زنان	و	مردان	جوان	برای	دستيابی	به	
آزادی	و	برابری	است.	در	جريان	قيام	كنونی	مردم	مصر	وی	
به	 »رمان	 داد.	 اختصاص	 خود	 به	 را	 مصر	 انقالب	 مادر	 لقب	
سرقت	رفته«	آخرين	اثر	ادبی	السعداوی	است.	در	اين	رمان	
و	 حقوق	 به	 كه	 آنجا	 اجتماعی،	 مناسبات	 نقد	 به	 بی	پروا	 او	

جايگاه	زن	مربوط	می	شود	می	پردازد.

رها	 دختری	 او	 است.	 عشق	 حاصل	 زينت،	 بنت	 زينه	
ازتناقضات	درونی	و	قيد	و	بندهای	بيرونی	است.	عزت	نفس	
و	 بغض	 و	 دوستاران	 تحسين	 وی	 باالی	 نفس	 به	 اعتماد	 و	

حسادت	رقيبان	و	دشمنانش	را	بر	می	انگيزد.	زيبا	رو،	طناز،	
او	 به	 نمی	دهد	 اجازه	 به	كسی	 با	هوش	و	خوش	صدا	است.	
امر	و	نهی	كند،	هيچ	مردی	قادر	نيست	او	را	به	تسخير	خود	
در	بياورد،	زينه	آزادانه	انتخاب	و	عمل	می	كند.	او	خويشتن	
خويش	است.	او	حاصل	عشقی	ممنوع	بود	و	به	واسطه	همين	
می	شود.	 رها	 خيابان	 در	 جوانش	 مادر	 توسط	 ممنوعيت	
زيستن	 چگونه	 رسم	 و	 راه	 خيابانی	 بچه		های	 كنار	 در	 زينه	
خويش	 خالقيت	 و	 هوش	 قدرت	 به	 اتکا	 با	 و	 می	آموزد	 را	
و	 زينه	مستقل	 تبديل	می	شود.	 و	محبوب	 ماهر	 خواننده	ای	
خود	مختار،	اشعار	موسيقی	اش	را	خودش	می	نويسد،	نواختن	
عود	را	فرا	می	گيرد.	او	از	بچه		های	خيابان	و	برای	حرمت	و	
آزادی	انسان	می	خواند.	زينه	بعنوان	سمبلی	برای	موزيك	و	
تکراری	موزون،	زينت	بخش	و	شخصيت	 با	 آزادگی	 اتوپيای	
مردان	 را	 سمبلی	 چنين	 است.	 السعداوی	 نوال	 رمان	 اصلی	
از	 مملو	 وجودشان	 كه	 اسالمی	مردساالر	 جامعه	 خودمحور	
عقده		های	كمبود،	حقارت	و	خود	كم	بينی	است	بر	نمی	تابند.	
زينه	 رساندن	 قتل	 به	 با	 را	 وجودشان	 در	 نهفته	 خشم	 آنها	

تخليه	می	كنند.	هر	چند	برای	مدت	زمانی	كوتاهی.

به	موازات	و	يا	در	مقابل	زينه،	زن	ديگر	رمان	به	نام	»بودور«	
تمناهای	 و	 وخواهش		ها	 است	 غرق	 درونی	اش	 تناقضات	 در	

معرفی کتاب: ژیال افتخاری 

زندگی  شور  و  امید  از  سرشار  نوال 
خیزش  و  انقالب  از  آنچنان  و  است 
حرمت  و  آزادی  کسب  برای  مردم 
را  رمان  گویی  که  می نویسد  انسانی 
در روزهای آغازین جنبش مردم مصر 
نوشته در حالیکه رمان در سال 2008 

میالدی به تحریر در آمده است. 

زن شورشی عرب
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عشق	 از	 وی	 زناشويی	 زندگی	 می	كند.	 سركوب	 را	 زنانه	اش	
تهی	است.	او	تن	به	ازدواج	و	زندگی	با	مردی	ضعيف	النفس	
زنی	 بودور	 است.	 داده	 نام	 صاحب	 و	 قدرت	 پر	 ظاهرن	 اما	
او	از	طرفی	زنی	تحصيل	كرده	است	كه	 دو	شخصيته	است.	
فرزندش	 و	 همسر	 كنار	 در	 را	 خوشبختی	 ظاهر	 به	 زندگی	
می	گذراند.	شغل	باپرستيژی	به	عنوان	استاد	ادبيات	دانشگاه	
به	 وی	 اما	 است.	 كرده	 تبديل	 شده	 نامی	شناخته	 به	 را	 او	
است.	 داده	 تن	 پدرساالرانه	 جامعه	 بندهای	 و	 تمامی	قيد	
زندگی	بودور	تصنعی	و	تحميلی	است.	چارچوبش	را	ديگران	
معين	كرده	اند.	اين	زن	از	ترسو	و	ضعيف	بودن	خودش	بيزار	
است.	شخصيت	مقابل	بودور،	بدريه	است،	قهرمان	اصلی	رمان	

كه	افکار	و	راه	و	رسم	زندگی	بودور	را	به	چالش	می	كشد.

	بدريه	وجود	حقيقی	و	واقعی	بودور	است	همان	بودوری		كه	
راز	بزرگی	را	در	درون	خود	پنهان	می	كند	و	از	درد	عميقی	
ناپديد	شدن	معشوقه	ی	 رنج	می	برد.	درد	زندانی،	شکنجه	و	
راندن	 خود	 از	 درد	 همچنين	 و	 )نسيم(	 جوانيش	 دوران	
نوزادی	)زينه(	كه	حاصل	عشق	او	و	نسيم	بود.	بودور	زينه	را	
توسط	 او	 می	كند.	 رها	 خيابانی	 در	 تولدش	 از	 پس	 بالفاصله	
مادر	نسيم	)كه	خدمتکار	خانواده	بودور	بود(	در	خيابان	پيدا	
اين	دختر،	همان	 باشد	 بی	آنکه	متوجه	 نسيم	 مادر	 می	شود.	
فرزند	پسرش	است	زينه	را	با	عشقی	بی	دريغ	بزرگ	می	كند.	
آوازه	 و	 موسيقيدان	 به	 و	 زيباست	 كه	 است	 زينه	 همان	 او	
از	نظر	مردم	جامعه	مصر	 تبديل	می	شود.	زينه	 خوانی	ماهر	
حرامزاده	ای	بيش	نيست.	اما	او	عليرغم	اينکه	می	داند	خود	را	
به	اسم	فاميل	مادر	معرفی	كردن	نشانه	ی	حرام	زادگی	است	
همواره	با	افتخار	خودش	را	زينه	دختر	زينت	معرفی	می	كند.	
بودور	برای	فايق	آمدن	بر	اين	درد	به	نوشتن	روی	می	آورد.	

را	 خود	 زندگی	 داستان	 و	 ميرود	 اتاقی	 به	 مخفيانه	 شبها	
است	 مجبور	 او	 می	آورد.	 در	 تحرير	 به	 رمان	 يك	 قالب	 در	
رمان	را	از	چشم	همسرش	مخفی	كند.	بودور	پس	از	فراز	و	
نشيب	های	فراوان	و	آشفته	حالی		های	مستمر	موفق	می	شود	
رها	 را	 مرفه	 زندگی	 و	 نهان،	همسر	 و	 آشکار	 بندهای	 و	 قيد	
كرده	و	به	خانه	امن	اما	محقر	زينت	خدمتکار	برود.	اما	اين	
همسر	 می	كند:	 تحميل	 او	 به	 را	 سنگينی	 بهای	 گسستن	

سابقش	رمان	وی	را	ربوده	و	به	نام	خود	منتشر	می	كند.
آزادانه	 دارد،	 آميز	 مکاشفه	 و	 تيزبين	 نگاهی	 السعداوی	 نوال	
به	 را	 مردانه	 قدرت	 ابزار	 طنز	 زبان	 با	 می	نويسد.	 بی	پروا	 و	
تمسخر	می	گيرد	و	ضعف	نهفته	در	آنچه	را	كه	نشانه	قدرت	
و	برتری	طلبی	است	به	تحرير	در	می	آورد.	آلت	تناسلی	مرد	
به	عنوان	عامل	بدبختی	و	سيه	روزی	بسياری	دختران	جوان	
لخت	 موش	 »همان	 می	گيرد:	 قرار	 نوال	 حمله	 مورد	 بارها	
مرگی	 به	 را	 جوان	 دختر	 ميليونها	 كه	 پا	 دو	 البالی	 شل	 و	
لبانشان،	 لبخند	 سرزندگی،	 شادی،	 كرد،	 محکوم	 زودرس	

اميد	و	روياهای	كودكانه	شان	را	ربود«.	

اكثر	مردانی	كه	در	رمان	ظاهر	می	شوند،	بی	اندازه	خودخواه،	
كسب	 برای	 و	 می	باشند	 جنسی	شان	 اميال	 اسير	 و	 زورمدار	
دچار	 اغلب	شان	 می	كنند.	 استفاده	 وسيله	ای	 هر	 از	 قدرت	
ذكريا	 هستند.	 بيمارگونه	 خودشيفتگی	 و	 شخصيت	 اختالل	
او	 از	 می	چسباند،	 بودور	 به	 را	 خودش	 زالووار	 بودور	 همسر	
ازدواج	 او	 با	 و	 می	كند	 استفاده	 خود	 ترقی	 نردبان	 بعنوان	
به	 و	 كرده	 استفاده	 وی	 پدر	 نام	 اعتبار	 از	 بتواند	 تا	 می	كند	
بودور	و	رهبر	 پاشا	پسر	عموی	 برسد.	احمد	 مقام	و	منسبی	
مورد	 كودكی	 دوران	 در	 خود	 اسالمی	كه	 گروه	های	 از	 يکی	
دختران	 و	 زنان	 بسياری	 گرفته،	 قرار	 جنسی	 آزار	 و	 تحقير	
جوان	را	به	تسخير	خود	در	می	آورد.	
برای	 ديگری	 بر	 غلبه	 به	 تمايل	
برای	 بينی،	 خودكم	 احساس	 ترميم	
اتوريته،	 كنترل،	 قدرت،	 كسب	
آرام	 را	 او	 مندی	 توان	 و	 هويت	
او	در	صدد	به	تسخير	 نمی	گذارد.	
و	 خوان	 آوازه	 زينه	ی	 آوردن	 در	
رقاص	بر	می	آيد.	اما	هر	بار	با	بی	
اين	 و	 می	شود	 روبر	 وی	 اعتنايی	
بی	اعتنايی	پی	آمد	سنگينی	برای	
كمك	 به	 پاشا	 احمد	 دارد.	 زينه	
زورمدارجامعه	 پليسی	 سيستم	
زينه	را	به	قتل	می	رساند	غافل	از	
آن	كه	او	به	سمبلی	برای	آزادگی	
و	حرمت	انسان	تبديل	می	شود	تا	
جايی	كه	احمد	روزنامه	نگار،	آزاده	
و	جوان	از	زينه	چنين	ياد	می	كند:	
گوشت	 از	 تركيبی	 زينه	 »بدن	
حريری	 از	 بلکه	 نيست	 خون	 و	
شباهت	 روح	 به	 كه	 است	 شفاف	
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دارد	و	هيچ	گلوله	ای	در	آن	رسوخ	نمی	كند«.	احمد	و	نسيم	
مناسبات	 تغيير	 در	صدد	 كه	 هستند	 رمان	 مرد	 قهرمانان	 از	
پليس	 توسط	 نيز	 آنها	 و	هر	دوی	 برآمده	اند	 نابرابرانه	جامعه	

امنيتی	مصر	دستگير،	شکنجه	و	اعدام	می	شوند.	
و	 است	 تغيير	 به	 باور	 و	 اشتياق	 از	 سرشار	 السعداوی	 نوال	
سياسی	 مرام	های	 و	 ايدئولوژيها	 غالب	 در	 را	 انسان	 رهايی	
دست	يافتنی	نمی	بيند.	وی	همه	ی	مذاهب	و	ايدئولوژی	های	
ماركسيم	 تا	 گرفته	 يهوديت	 و	 مسيحيت	 و	 اسالم	 از	 رايج	
حقوق	 تأمين	 در	 را	 آنها	 و	 می	كشد	 نقد	 به	 را	 ليبراليسم	 و	
توصيف	»سافی«،	 او	در	 را	 اين	 ناتوان	می	بنيد.	 انسانها	 برابر	
مرد	 با	 ابتدا	 سافی	 می	دهد.	 نشان	 بودور	 همدم	 و	 دوست	
مسلمانی	ازدواج	می	كند.	اما	پس	از	مدتی	از	چند	همسری	
مخفيانه	وی	مطلع	می	شود.	از	وی	جدا	شده	و	سپس	سراغ	
مرد	ماركسيستی	می	رود	كه	از	قضا	او	هم	در	گوشه	و	كنار	
و	 می	گيرد	 طالق	 بار	 دومين	 برای	 دارد.	 صيغه	ايی	 زنهايی	
اين	بار	سافی	با	مردی	ليبرال	مسلك	ازدواج	می	كند.	پس	از	
مدتی	همسر	و	خانواده	مخفی	او	را	هم	كشف	می	كند.	جالب	
اينجاست	كه	هر	سه	مرد،	هرچند	با	ايدئولوژی	های	متفاوت،	
چند	همسری	خود	را	توجيه	كرده	و	آن	را	حق	مسلم	خويش	

می	دانند!	
از	 را	 تغيير	 فرايند	 كه	 است	 زنی	 نويسنده،	 السعداوی	 نوال	
تحميل	 صدد	 در	 خانوادگی	 پدرساالری	 كه	 زمانی	 همان	
ازدواجی	فرمايشی	بر	وی	برآمد،	آغاز	می	كند.	هنگامی	كه	از	
وی	خواسته	می	شود	از	خواستگارش	پذيرايی	كند	استکانهای	

پر	از	چای	را	روی	پای	خواستگار	می	ريزد،	تن	به	ازدواج	نداده	
و	مسير	تالش	و	تحصيل	را	برمی	گزيند.	از	موقعيت	ممتازين	
به	عنوان	معاونت	وزارت	در	 نيز	برخوردار	می	شود	و	 جامعه	
دوره	ی	سادات	نيز	منصوب	می	شود.	اما	او	خوب	دريافته	بود	
با	پذيرش	تمامی	شرايط	 را	 تا	زمانی	كه	زنان	نقش	خود	 كه	
جامعه	پدرساالرانه	بازی	می	كنند	قادر	به	ورود	به	روند	تغيير	
از	اين	رو	موقعيت	ممتاز	اجتماعی	را	رها	می	كند	و	 نيستد.	
اعتماد	 با	 او	 می	شود.	 زندانی	 نابرابريها	 به	 اعتراض	 دنبال	 به	
گونه	 آن	 و	 می	گيرد	 پی	 را	 پويايی	 و	 رشد	 راه	 خويش	 به	
زندگی	می	كند	كه	می	آموزد.	سه	بار	ازدواج	می	كند	و	طالق	
می	گيرد	و	آخرين	طالقش	كه	به	گفته	خودش	بسياردردناك	
نيز	بوده	است،	پس	از	قريب	40	سال	زندگی	مشترك	صورت	
نمی	توانند	 مردان	 »اغلب	 وی	 گفته	 به	 كه	 چرا	 می	گيرد،	
نوال	 	 بپذيرند«.	 را	 همسرانشان	 اجتماعی	 موقعيت	 برتری	
و	 انقالب	 از	 آنچنان	 و	 است	 زندگی	 شور	 و	 اميد	 از	 سرشار	
خيزش	مردم	برای	كسب	آزادی	و	حرمت	انسانی	می	نويسد	
كه	تو	گويی	رمان	را	در	روزهای	آغازين	جنبش	مردم	مصر	
به	 ميالدی	 	2008 سال	 در	 رمان	 حاليکه	 در	 است.	 نوشته	
سوئدی	 رونامه	 با	 مصاحبه	ای	 در	 او	 است.	 آمده	 در	 تحرير	
می	گويد	 	2010 نوامبر	 	2 تاريخ	 به	 بالدت	 استاد	 كريستيان	
»من	طبيعتن	آدم	اميدواری	هستم.	همه	چيز	به	اين	بستگی	
دارد	كه	تو	از	زندگی	چه	می	خواهی	اگر	می	خواهی	ثروتمند	
شوی	از	اينکه	كتابهايت	خوب	به	فروش	نروند	نااميد	خواهی	
خوردن،	 خوب	 نوشتن،	 اجازه	 بيشتراز	 چيزی	 به	 من	 شد.	

شراب	قرمز	نوشيدن	و	خوب	خوابيدن	نياز	ندارم«.

		

آوای زن  انتشار  اد امه  ی  برای 
د اریم! نیاز  و حمایت  های شما  به همکاری 

www.avayezan.org

برای آگاهی از شرایط اشتراک به صفحه ی د و نشریه و یا به سایت آوای زن مراجعه کنید. 

با اشتراک ساالنه  ی آوای زن به انتشار آن یاری رسانید!

Facebook:  Avaye Zan

از سال 1991 منتشر شد ه است آوای زن  نشریه  ی 
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چه ساکتند مردگان این زمین

چه نیستند
چه راحت تمامند

کجاست پس کجاست؟
گذشت کشدار لحظه  ها، روزها، سالها

کجاست پس؟
گرمای درد

نبض غم
سیاهی مرگ فرزند

کجاست پس؟
زق زق شکم  های گرسنه

سردی لزج دروغ
زوزۀ تیرکش بی عدالتی

کجاست پس؟
ترس زن از دستی که بلند شد

شرم نداری 

کجاست پس؟
گرمای تمنای تن

شره تب عشق 
تلخی ناتوان فروپاشیدگی عشق

کجاست پس؟
گویایی کالم

ناتوانی اش حتی
ضرباهنگ آبشاری زخمه تار 

همهمه دور تنهایی

کجاست پس بغض و زار زندگان برای مردگان؟

کجاست پس؟
کجاست پس؟

کجاست؟ 

پس
روز من هم که تمام شد

رفتم که درخاک، آتش یا باد

زار
کنید 
هوار

نه برای من اما
که من به سکوت رفتگان پیوسته ام

درد
گفتی به باد بیاید؟

تا شعله را از هزاران هزار نوادگان ریزنقش خورشید معلق در هوا برباید

گفتی به باران ببارد؟

تا نفس خاک نم خورده را ببوید
تا چشم لرزش تیغه علف را

 در کف باد وباران
 بیابد

تا شره تمیز آب 
غبار فرونشستن شعله  های کوچک نوادگان خورشید را

بشوید

تا لحظات طوالنی درد
در روزنه  های پوست 

آوازنازک و دراز خود را 
بسرایند

تا نفس مبهوت از آواز درد
سرگردان خود را بر قفس سینه 

بکوبد
وراه گم کرده 

دریچه ای
 بجوید

تا غم خویشتن را بسراید
با این خیال که قرار است بپاید

اما بیابد
که خنکای باد و نفس باران

خاطره و خیال می فزاید
هرم و حرارت درد راهم می رباید

نفس را آرام میاید
و غم می آالید

شعر

پریسا  اسودی

www.avayezan.org



36

 71
ره 

شما
ن، 

ی ز
آوا

زنان  اجتماعی  فعاليت 
سکوالر در مصر معاصر

 نادیه العلی

استاد	مدرسۀ	مطالعات	شرقی	و	آفريقايی	)سواس(	در	لندن
	و	رييس	دپارتمان	مطالعات	جنسيت	اين	مركز	است.	]1[

monasoch	:عکس
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 نادیه العلی

مقدمه: مشخصۀ	تاريخ	جنبش	زنان	در	مصر،	تنوع	گفتمانهای	
از	جمله	صداهای	سکوالر*	 است،	 همپوشان	 گاهی	 و	 رقيب	
هم	 و	 دولت	 هم	 گذشته	 دهۀ	 چند	 طول	 در	 اما	 مذهبی.	 و	
و	 گفتمانها	 اجتماعی،	 فعاليت	 به	 توجه	 به	 وادار	 زنان	 فعالين	
خواسته		های	بنيادگرايان	شده		اند.	اين	روزها	فضای	استداللی	
كوچکتر	 و	 كوچك	 سکوالر	 اجتماعی	 فعاليتهای	 سياسی	 و	
بشر	 و	حقوق	 زنان	 مدافع	حقوق	 زنان	سکوالر	 اما	 می	شوند.	
و	 اسالم	گرايی	 حاميان	 با	 چگونه	 جنسيتی،	 روابط	 تغيير	 و	

تمايالت	بنيادگرايانه	مقابله	كرده		اند؟

را	 »بنيادگرا«	 واژۀ	 اينجا	 در	 تاكيد	كنم	كه	من	 ابتدا	 از	 بايد	
و	 جنبشها	 من،	 عقيدۀ	 به	 نمی	دانم.	 »اسالم	گرا«	 با	 مترادف	
سياسی،	 مواضع	 از	 وسيعی	 طيف	 اسالم	گرا	 سياسی	 فعالين	
بعضی	 می	نمايند.	 اتخاذ	 را	 ميانه	رو،	 تا	 راديکال	 شورشی	 از	
در	 بنيادگرا	 جنبشهای	 همۀ	 مانند	 اسالم	گرا،	 گروههای	 از	
و	 	)exclusionary( انحصار	 و	 دنيا،	طرفدار	حذف	 سرتاسر	
فاشيست	هستند.	اما	افراد	و	گروههای	اسالم	گرايی	نيز	وجود	
دارند	كه	هدف	سياسی	استقرار	يك	حکومت	اسالمی	و	اجرای	
شريعت	)قانون	اسالم(	را	پيگيری	می	نمايند	و	در	عين	حال	به	
حقوق	اقليتهای	مذهبی	و	نژادی	نيز	احترام	می	گذارند.	بعضی	
همچنين	 و	 خانواده	 در	 زنان	 حقوق	 مروج	 اسالم	گرا	 زنان	 از	
اقتصادی	و	سياسی	هستند.	هر	چند	 اجتماعی،	 در	فضاهای	
ترديد	 ديدۀ	 به	 اسالم	گرا«	 »فمينيسم	 تركيب	 به	 نسبت	 من	
می	نگرم،	اما	باور	دارم	كه	حداقل	در	مصر،	زنان	اسالم	گرايی	
را	 آنان	 سياسی	 فرهنگ	 و	 اهداف	 نمی	توان	 كه	 دارند	 وجود	

صرفاً	زير	مجموعۀ	»بنيادگرايی«	در	نظر	گرفت.

مصر	 در	 زنان	 اجتماعی	 فعاليت	 امروزه	 اينکه	 به	 توجه	 با	
دربرگيرندۀ	طيف	وسيعی	از	چارچوبهای	سياسی	و	ايدئولوژيك	
فعاالن	سکوالر	 بر	 به	طور	خاص	 تحقيق	خود	 در	 من	 است،	
كه	 هستند	 افرادی	 »سکوالر«	 از	 من	 منظور	 كرده	ام.	 تمركز	
دارای	 الزاماً	 اما	 هستند	 سياست	 و	 دين	 بين	 جدايی	 مروج	
موضع	گيريهای	ضد	دين	يا	ضداسالم	نيستند.	مهم	تر	از	آن،	
من	معتقدم	كه	فعاالن	زن	سکوالر	اعتقاد	ندارند	شريعت	بايد	
قانون	 بلکه	 باشد،	 قانون	گزاری	 بفرد	 منحصر	 يا	 اصلی	 منبع	
مدنی	و	معاهدات	حقوق	بشری	را	چارچوب	مرجع	مبارزۀ	خود	

می	دانند.	هرچند	اين	تعريفی	بسيار	كلی	از	كار	آنان	است.

در	 زنان	 جنبش	 در	 من	 سياسی	 مشاركت	 دورۀ	 طول	 در	
كه	 متوجه	شدم	 تحقيق	ام،	 انجام	 زمان	 در	 همچنين	 و	 مصر	
كردن	 مشخص	 در	 غربی؛	 زنان	 مانند	 درست	 مصری،	 زنان	
چارچوبهای	مرجع	خود،	التقاطی	و	گزينشگر	هستند.	ارزشها	
تحصيالت،	 خانواده،	 جمله	 از	 متنوعی	 عوامل	 را	 سياستها	 و	
ايدئولوژيهای	سياسی،	تجارب	شخصی،	 چارچوبهای	مذهبی،	
ادبيات	و	غيره،	شکل	می	دهند.	آنچه	مهم	است	و	بايد	بر	آن	
تاكيد	شود	اين	است	كه	طيف	وسيعی	از	رويکردهای	سکوالر	و	
شيوه		های	مذهبی	وجود	دارد	كه	ثنويت	ساده	انگارانۀ	سکوالر/

مذهبی	موجود	در	ذهن	من	را	به	چالش	می	كشد.	نکتۀ	مهم	
از	مصری	های	مسيحی،	 اين	است	كه	حدود	ده	درصد	 ديگر	
آنها	 با	 كه	 زنانی	 از	 نفر	 چندين	 هستند.	 قبطی،	 مشخصا	
مصاحبه	كرده	ام	اصليتی	قبطی	داشته	اند.	برای	زنان	قبطی،	
در	مقام	زن	و	عضو	يك	اقليت	مذهبی،	سکوالريسم	اغلب	تنها	

چارچوبی	است	كه	در	آن	شهروندی	برابر	امکان	پذير	است.

استراتژی  های زنان فعال سکوالر

قانونی،	 از	محدوديتهای	 با	طيف	وسيعی	 فعاالن	زن	سکوالر	
فرهنگی	و	سياسی	مواجه	بوده	اند	كه	كه	بر	سياست		های	آنان	
تاثيری	عميق	داشته	است.	سوال	اين	است	كه	در	محيطی	كه	
هم	دولت	و	هم	جنبشهای	رايج	اجتماعی	و	سياسی	با	تفکر	
سکوالر	مخالف	هستند،	اين	زنان	برای	مشروعيت	بخشيدن	به	
عقايد	و	فعاليت	اجتماعی	خود،	از	چه	استراتژی		هايی	استفاده	
می	توانند	 كه	 غربی	 فمينيستهای	 با	 آنان	 رابطۀ	 می	كنند؟	
بينادگرايی	 طرفداران	 عليه	 مبارزه	 در	 آنان	 بالقوۀ	 متحدان	
متاسفانه	 كه	 است	 اين	 مختصر	 جواب	 است؟	 چگونه	 باشند،	
و	 بنيادگرايانه	 گفتمانهای	 همان	 فمينيستها	 از	 بسياری	
بازتوليد	 را	 مصر	 در	 موجود	 محافظه	كارانۀ	 	- ملی	گرايانه	
و	 ارجاعات	 توانسته	اند	 فعاالن	 كمی	از	 تعداد	 اما	 می	كنند.	
ملی	 استخوانبندی	 در	 موجود	 سياسی	 گفتمان	 ويژگی	های	
فرهنگی	 به	 عمدتاً	 اينجا	 در	 من	 بکشند.	 چالش	 به	 را	 مصر	

كردن	مسائل	سياسی	اشاره	دارم.

سياسی	 مواضع	 مورد	 در	 بحث	 جای	 به	 بنيادگرا	 نيروهای	
مشخص	يا	سياستهای	عينی،	تمايل	به	تقسيم	دنيا	به	»ما«	
از	بخشهای	 در	مقابل	»	آنها«	دارند.	اين	ثنويت	در	بسياری	
اساس	 بردن	 زيرسوال	 كه	 است	 شده	 بديهی	 قدری	 به	 دنيا	
است.	 مناسب	 مثال	 است.	مصر	يك	 بسيار	دشوار	 آن	 پايۀ	 و	
از	بحثهای	سياسی	حول	محور	»فرهنگ	اصيل	ما«	 بسياری	
بايد	 در	مقابل	»	فرهنگ	غربی«،	شکل	می	گيرد.	زنان	فعال	
دائماً	در	برابر	طيف	وسيعی	از	اتهامات،	از	»	زن	هرزه«	بودن	
موضوع	 كنند.	 دفاع	 خود	 از	 غرب«،	 از	 ميمون	وار	 »تقليد	 تا	
مشروعيت	 برای	 تالش	 آنان،	 بحثهای	 از	 بسياری	 محوری	
اجتماعی	خود	است	و	 فعاليت	 و	 نظريات	 توجيه	 و	 بخشيدن	
می	توان	آن	را	در	گرايشات	متنوع	جنبش	معاصر	زنان	يافت.

به	همان	 فعال	مصری	 زنان	 كه	 نيست	 تعجب	 بنابراين	جای	
حقوق	 به	 دستيابی	 برای	 تالش	 صرف	 وقت	 كه	 ای	 اندازه	
و	 بودن	 مصری	 اصالت،	 از	 دفاع	 صرف	 وقت	 می	كنند،	 زنان	
گاهی	عرب	بودن	خود	می	كنند.	دليل	استفادۀ	من	از	عبارت	
»فعاليت	اجتماعی	زنان«	به	جای	»فمينيسم«	با	اين	واقعيت	
در	ارتباط	است	كه	بسياری	از	زنانی	كه	با	آنها	مصاحبه	كردم،	
به	دالئل	پراگماتيك	و	ايدئولوژيك،	برچسب	»فمينيست«	را	
خصومت	 برانگيزندۀ	 »فمينيسم«	 انگليسی	 واژۀ	 نمی	پذيرند.	
نظر	می	آمد	 به	 است.	 اضطراب،	 اوقات،	 از	 گاهی	 و	 عداوت	 و	
فمينيستها،	 كليشه	ای	 تصوير	 زنان	 از	 بسياری	 وجود	 در	 كه	
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داشتن	 احتماال	 پرخاشگری،	 مردها،	 از	 نفرت	 مثال	 برای	
غرب	زدگی،	 مطمئناً	 و	 جنسی	 رابطۀ	 زمينۀ	 در	 روحی	 عقدۀ	
در	گفتمان	مصری-	همچنين	گفتمانهای	اروپايی	و	آمريکای	
شمالی-	درونی	شده	است.	مقاومت	بسياری	از	زنان	در	مقابل	
است	كه	 ارتباط	 در	 واقعيت	 اين	 با	 فمينيسم،	 نحلۀ	 به	 تعلق	
كه	 می	شود	 گرفته	 نظر	 در	 مفهومی	غربی	 اغلب	 فمينيسم	
صهيونيسم	 و	 امپرياليسم	 همچون	 عمومی	تر	 موضوعاتی	 از	

مشتق	شده	است.

اما	شايد	مهم	تر	از	نپذيرفتن	واژۀ	»فمينيسم«،	تالش	فعاالن	
از	 فرار	 و	 خود	 سياستهای	 به	 بخشيدن	 مشروعيت	 برای	 زن	
اتهام	خيانت	از	طريق	سخنان	و	بيانات	ضدغربی	باشد.	چندين	
نفر	از	زنان	فعالی	كه	با	من	صحبت	كردند	»فرهنگ	غربی«	
برای	تخريب	فرهنگهای	بومی	را	تهديدی	جدی	 و	تالش	آن	
احترامی	به	خانواده،	 انبوه،	بی	 برای	مصر	می	دانستند.مصرف	
بی	بند	و	باری	جنسی،	ايدز	و	اعتياد	به	مواد	مخدر	به	عنوان	
جهانی	 	]2[ می	شوند.	 معرفی	 غربی«	 »تمدن	 ويژگی	های	
ارزشهای	 و	 مصرفی	 كاالهای	 گسترش	 معنای	 به	 كه	 شدن-	
غربی	)	يعنی	آمريکايی(	در	نظر	گرفته	می	شود-	و	امپرياليسم	
غربی	مفاهيم	اصلی	گفتنمان	زنان	فعال	در	مصر	هستند.	در	
چنين	زمينه	ای	به	فرهنگ	جسميت	بخشيده)reinfied(	و	

آن	را	ضروری	جلوه	می	دهند.

جالب	اينکه،	طبقۀ	اجتماعی	كه	عمومن	در	فرهنگ	سياسی	
مصر	از	اهميت	ويژه	ای	برخوردار	است،	به	كلی	محو	می	شود.	
همين	طور	تفاوتهای	سياسی	وفرهنگی	موجود	در	جايی	كه	
غرب	ناميده	می	شود	نيز	به	كلی	فراموش	می	شود.	به	عبارتی	
مکانيزمی	مشابه	 از	 سکوالر	 زن	 فعاالن	 از	 بسياری	 ديگر،	
بنيادگرايان	استفاده	می	كنند	و	شکافی	غيرقابل	جبران	ميان	
ساختن	 اينکه	 تشخيص	 می	كنند.	 ايجاد	 غرب«	 و	 »شرق	
»فرهنگ	ما«	در	برابر	»فرهنگ	آنها«	يك	استراتژی	است	يا	
يك	اعتقاد	عميق	قلبی،	دشوار	است.	آنچه	می	توان	با	قطعيت	
بيان	داشت	اين	است	كه	به	نظر	می	ايد	اين	گفتمانها	در	تفکر	
مردم	و	ديدگاههای	جهانی	تثبيت	شده	اند.	اما	شکافی	آشکار	
مقام	 در	 آنان	 روزمرۀ	 زندگی	 و	 افراد	 ضدغربی	 بيانات	 ميان	

مصرف	كننده	وجود	دارد.

بارها	و	بارها	برخورد	با	فمينيسهای	غربی،	فعاالن	زن	مصری	
را	در	وضعيتی	دشوار	قرار	داده	است.	برای	مثال	در	حالی	كه	
آنان	در	داخل	كشور	به	شدت	با	ختنۀ	زنان	به	عنوان	شکلی	
از	خشونت	عليه	زنان	اعتراض	می	كنند،	زمانی	كه	در	خارج	
از	 غربی	 فمينيست		های	 بين	المللی،	 فروم	های	 در	 و	 از	كشور	
زنان	 می	كنند،	 ياد	 عصبانيت	 با	 مصر	 در	 موجود	 »بربريت«	
مصری	از	لحن	آنان	و	نژادپرستی	ضمنی	موجود	در	آن،	بسيار	
ناراحت	می	شوند	]3[.	بنابراين	احتمال	دارد	زنی	كه	در	مصر	
از	 بعضی	 با	 مواجه	 در	 است،	 معترض	 زنان	 ختنۀ	 به	 شديدا	
اوقات،	 شود.اغلب	 آن	 مدافع	 ناخودآگاه	 غربی،	 فمينيستهای	
برای	 است.	 آزاردهنده	 و	 كننده	 ناراحت	 بسيار	 تجربه	 اين	

از	يك	 بيان	نظرات	خود	 به	معنای	 اين	موقعيت	 ريمام.	]4[	
سو	و	تاييد	كليشه	های	منفی	از	سوی	ديگر	است:

زمانی	كه	يك	فمينيست	غربی	حرف	بدی	در	مورد	فرهنگ	
من	می	زند،	احساس	می	كنم	كه	بايد	برای	مخالفت	با	گفتۀ	
دو	 در	 زندگی	 بگويم.	 فرهنگم	 مورد	 در	 مثبت	 چيزی	 او،	
فرهنگ	بسيار	دشوار	است.	هميشه	اين	خطر	وجود	دارد	كه	
بر	طبق	انتظارات	غربی،	رفتار	كنی.	اما	گاهی	اگر	حتی	آنچه	
را	احساس	می	كنی	و	به	آن	باور	داری	هم	بگويی،	اينطور	به	
دشواری	 موقعيت	 واقعاً	 موافقی.	 غربيان	 با	 كه	 می	رسد	 نظر	

است.	بايد	دو	تا	زبان	مختلف	داشته	باشی	]5[

به	نظر	می	رسد	كه	فشار	اتهام	»خيانت«	بر	زنانی	كه	استعمار	
معاصر	 اشکال	 عليه	 بر	 حال	 عين	 در	 و	 كرده	اند	 تجربه	 را	
وجود	 اين	 با	 است.	 زياد	 بسيار	 می	كنند،	 مبارزه	 پدرساالری	
بعضی	از	فعاالن	زن	مصری	آشکارا	بيان	می	دارند	كه	مفهوم	
خصوصيات	فرهنگی	)نسبيت	فرهنگی(	به	عنوان	ابزاری	برای	
تشديد	قدرت	مردان	عليه	زنان	مورد	استفاده	قرار	می	گيرد.	
را	 زندگی	اش	 دهۀ	 پنجمين	 كه	 فعالی	 و	 محقق	 اف.،	 ناديا	

می	گذراند،	از	اين	رويکرد	شديداً	بيزار	است:

جالب	است	كه	در	مورد	نظريات	غربی	در	مورد	زنان	جيغ	و	
داد	راه	می	اندازند،	اما	از	بقيۀ	نظريات	غربی،	مثل	ماركسيسم،	
استفاده	می	كنند.	يا	نظريات	مربوط	به	ساختارهای	سياسی.	
مشکل	دنيای	عرب	اين	است	كه	ما	هميشه	التقاطی	بوده	ايم.	
تضاد	 در	 فرهنگمان	 با	 كه	 را	 غربی	 نظريات	 از	 عناصری	 ما	
و	 عقايد	 با	 كه	 عناصری	 به	 اعتنايی	 اما	 می	پذيريم	 نيستند،	
اين	 البته	 كه	 نداريم	 هستند،	 تضاد	 در	 ما	 سنتی	 ارزشهای	
ارتباط	 در	 نيز	 خاصی	 اقتصادی	 و	 سياسی	 منافع	 با	 موضوع	
است.	زمانی	كه	موقعيت	مان	در	خطر	باشد،	داد	و	قال	به	راه	
می	اندازيم	كه	»ارزشهای	ما!«	اما	زمانی	كه	پذيرش	آن	برای	
همان	گروه	منفعتی	داشته	باشد،	با	وجود	غربی	بودن،	آنها	را	

می	پذيريم.«	]6[

باز  دشوار  موقعیتی  در  را  خود  فعال  زنان 
در  کار  محافظه  و  بنیادگرا  نیروهای  میابند: 
مصر آنان را متهم به پیروی از غرب می کنند 
و در عین حال سازمانها و دولتهای غربی نیز 
اقتداری  به  دستیابی  برای  تالش  حال  در 
بشر  حقوق  و  زنان  مسائل  زمینۀ  در  مطلق 
میانه  این  در  که  فعاالن  از  بسیاری  هستند. 
گرفتار شده  اند، هشیار و تدافعی هستند و به 
پارامترهای  با  چالش  به  تمایلی  خاطر  همین 

استداللی نیروهای بنیادگرا ندارند
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انتقاد	پرشور	ناديا	اف.	مويد	اين	واقعيت	است	كه	از	سنتها	به	
شيوه	ای	انتخابی	استفاده	می	شود:	سنتها	بيش	از	آنکه	معرف	
تداوم	ارتباط	با	گذشته	باشند،	به	شکلی	فعاالنه	بوسيلۀ	فعاالن	
هر	 غربی	 تفکر	 ارزشهای	 و	 عقايد	 می	شوند.	 ساخته	 سياسی	
به	عاريت	گرفته	می	شود	و	هر	زمان	 باشد	 زمان	كه	مناسب	
به	 آنها	 با	 باشد،	 ميان	 در	 زنان	 برای	حقوق	 مبارزه	 بحث	 كه	
شدت	مقابله	شده	و	به	عنوان	ارزشهايی	غربی	در	نظر	گرفته	

می	شوند.

عقاید مذهبی با دیدگاه سیاسی سکوالر در تضاد نیست

نيروهای	 ميابند:	 باز	 دشوار	 موقعيتی	 در	 را	 خود	 فعال	 زنان	
بنيادگرا	و	محافظه	كار	در	مصر	آنان	را	متهم	به	پيروی	از	غرب	
در	 نيز	 غربی	 دولتهای	 و	 سازمانها	 حال	 عين	 در	 و	 می	كنند	
حال	تالش	برای	دستيابی	به	اقتداری	مطلق	در	زمينۀ	مسائل	
زنان	و	حقوق	بشر	هستند.	بسياری	از	فعاالن	كه	در	اين	ميانه	
خاطر	 همين	 به	 و	 تدافعی	هستند	 و	 گرفتار	شده	اند،	هشيار	
بنيادگرا	 نيروهای	 استداللی	 پارامترهای	 با	 چالش	 به	 تمايلی	
ندارند.	با	اين	وجود	تعداد	اندك،	اما	در	حال	رشدی،	از	زنان	
اين	شيوه	از	بحث	را	به	كلی	رد	كرده	و	از	بازتوليد	ثنويت	»ما«	
در	برابر	»آنها«	خودداری	می	كنند.	آنان	نه	تنها	به	تفاوتهای	
بلکه	 موجود	در	فضای	فرهنگی	و	ملی	خود	اشاره	می	كنند،	
مشابه	 شيوه	ای	 نيز	 می	شود	 ناميده	 »غرب«	 آنچه	 مورد	 در	
در	پيش	می	گيرند.	آنان	به	تاريخچۀ	طوالنی	برخورد	سازندۀ	
اشاره	 نيز	 يکديگر	 با	 مسلمان	 و	 غربی	 فعاالن	 و	 متفکران	

سکوالر	 ترادف	 مورد	 در	 رايج	 عقيدۀ	 زنان	 همين	 می	كنند.	
بودن	با	ضد	دين	بودن،	را	نيز	به	چالش	كشيده	اند.	اما	بايد	بر	
اين	نکته	تاكيد	كنم	كه	حتی	بسياری	از	زنانی	كه	دست	به	
بازتوليد	ثنويتهای	فرهنگی	زده	اند	نيز	گفته	های	بنيادگرايان	
آنان	 كشيده	اند.	 چالش	 به	 را	 سکوالريته	 طرفداران	 مورد	 در	
به	اين	واقعيت	اشاره	كرده	اند	كه	اعتقاد	و	مراعات	مذهبی	با	
ديدگاه	ها	و	فعاليت	سياسی	سکوالر	در	تضاد	نيست.	محتوای	
فعاليتهای	سياسی	سکوالر،	همين	طور	استراتژی	های	ترويج	
حقوق	زنان،	به	نحو	چشم	گيری	متنوع	هستند.	احتماالً	يکی	
از	دالئل	تنوع	رويکردها	و	روشهای	زنانی	كه	با	آنها	مصاحبه	
به	 ورود	 زمان	 است.	 نسلی	 وابستگی	 و	 سن	 تفاوت	 كرده	ام،	
جنبش	زنان،	بر	عقايد	سياسی	و	نوع	دلخواه	فعاليت	اجتماعی	
آنان	تاثير	می	گذارد.	به	همين	ترتيب	تفاوتهای	نسلی	موجب	

تفاوت	ديدگاههای	آنان	در	مورد	سکوالريسم	شده	است.

مورد	 در	 اما	 بود،	 آشکار	 من	 تحقيق	 سراسر	 در	 موضوع	 اين	
مركز	دراسه	المرا	الجديده)	مركز	تحقيقات	زن	جديد(،	شکلی	
فعاالن	 از	 نسل	 دو	 چون	 گرفت	 خود	 به	 توجه	 قابل	 بسيار	
	1970 دهۀ	 در	 كه	 كسانی	 بودند:	 مركز	 اين	 عضو	 اجتماعی	
پنجم	 دهۀ	 حاضر	 حال	 در	 و	 بودند	 دانشجويی	 جنبش	 عضو	
سالهای	 در	 كه	 جوانی	 فعاالن	 و	 می	گذرانند	 را	 زندگی	شان	
اخير	به	گروه	پيوسته	اند	و	سالهای	آخر	دهۀ	سوم	و	سالهای	
در	 می	گذارند.	 سر	 پشت	 را	 زندگی	شان	 از	 چهارم	 دهۀ	 اول	
مراعات	 كه	 بود	 آشکار	 كاماًل	 جوان،	 فعاالن	 از	 بعضی	 مورد	

Kodak Agfa	:عکس
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سياسی	 جهت	گيری	 تعيين	كنندۀ	 وجه	 هيچ	 به	 مذهبی	
تفاوتهايی	 توانستم	 نيز	 مسن	 اعضای	 ميان	 در	 حتی	 نيست.	
در	مورد	رويکرد	نسبت	به	مذهب	بيابم:	در	واقع	نظرات	آنان	
در	اين	مورد	بسيار	از	همديگر	متفاوت	است.	بعضی	از	اعضای	
مسن	موافق	ارائۀ	تفسيری	جديد	از	مذهب	در	مقابل	تفاسير	
محافظه	كارانه	و	مردانه	نيستند؛	اما	ديگران	چنين	رويکردی	

را	ترويج	می	كنند	]7[

به	 مربوط	 بحثهای	 در	 عمده	ای	 سهم	 قبطی	 زن	 فعاالن	
سکوالريسم	دارند.	ناديا	ام.	كه	يکی	از	قديمی	ترين	فعاالنی	بود	
كه	با	آنها	مصاحبه	كردم	و	خودش	ادعا	می	كرد	مومن	است،	
تعصب	آميز	 عقايد	 از	 واگرايی	 قالب	 در	 را	 خود	 سکوالريسم	
ايمان	خود	را	بخشی	جدايی	ناپذير	 او	 كليسا	تعريف	می	كرد.	
ايمان	معادل	 اعتقاد	نداشت	كه	 اما	 از	زندگی	اش	می	دانست،	
است:«	 مذهبی	 مقامات	 حکمرانی	 رسمی	يا	 دكترينهای	
به	 را	 در	 دارند	 تالش	 هميشه	 كه	 هستند	 نهادهايی	 مذاهب	
روی	ديگران	ببندند.	ديد	من	ورای	محدوديتهای	كوته	بينانۀ	
بر	 و	 دارم	 باور	 پلوراليسم	 و	 انسان	گرايی	 به	 من	 است،	 دينی	
باشد.«	 همه	خوب	 برای	 كه	 می	گيرم	 تصميم	 اصولی	 اساس	
تبعيض	 موضوع	 به	 سکوالريسم	 از	 خود	 روايت	 در	 ام	 ناديا.	
عليه	قبطی	ها	نمی	پردازد	و	تنها	در	قالب	بيان	ارزشی	كه	برای	
ملی	 اتحاد	 موضوع	 به	 جزئی	 اشاره	ای	 است،	 قائل	 پلوراليسم	
ميان	 رابطۀ	 مورد	 در	 ان.	 راجا.	 گفته	های	 بالعکس،	 می	كند.	

سکوالريسم	و	مذهب	قبطی	خود،	بسيار	تند	و	تيز	است:

در	 را	 خود	 بحثهای	 قبطی	 جماعت	 اجتماعی	 شخصيتهای	
نيست	 طور	 اين	 می	كنند.	 مذهبی	طرح	 و	 سياسی	 زمينه	ای	
كه	من	بخواهم	بر	قبطی	بودن	خودم	تاكيد	كنم،	بلکه	همۀ	
دو	 بنابراين	 می	بينند،	 اين	چارچوب	 در	 را	 ما	 جامعه	 اعضای	
بگوييد	 يا	 كنيد	 تقبيح	 را	 آن	 يا	 شماست:	 روی	 پيش	 گزينه	
قبطی	 »من	 نمی	گويم	 وقت	 هيچ	 من	 اما	 چی؟«	 كه	 »بله،	
دهۀ	 در	 كه	 زمانی	 هستم.«	 مصری	 »من	 می	گويم	 هستم«،	
70	ناگهان	هويت	مذهبی	جايگزين	هويت	ملی	شد	هم	من	
قبطی	 آن	 از	 بعد	 و	 مصری	 اول	 وحلۀ	 در	 كه	 كردم	 انتخاب	
هستم.	اما	اين	برخالف	رويکرد	عموم	است.	هنوز	هم	احساس	
شعار	 به	 بازگشت	 كشور	 اين	 رهايی	 راه	 تنها	 كه	 می	كنم	
برای	 كشور	 و	 خداست	 برای	 »مذهب	 است:	 	1919 انقالب	
آن	 در	 كه	 دارم	 اعتقاد	 دولتی	سکوالر	 به	 من	 شهروندانش«.	
حکومت	 يك	 در	 باشد.	 شهروندی	 معنای	 به	 بودن	 مصری	
اسالمی،	شهروندی	مبتنی	بر	يك	عنوان	مذهبی	خاص	است.	
اين	موضوع	به	خودی	خود	نوعی	تبعيض	عليه	غيرمسلمانان	

است.	]8[

راجا	ان.	خود	را	عضو	دو	گروه	اقليتی	می	داند:	زنان	و	قبطی	ها	
و	احساس	می	كند	كه	اعضای	هر	دوی	اين	گروهها	شهروندان	
و	 انحصارطلبانی	 ماهيت	 از	 او	 می	آيند.	 حساب	 به	 دو	 درجه	
ادعای	حقانيت	مذاهب	مختلف	بيزار	است	و	آن	را	با	فاشيسم	
مقايسه	می	كند:«	من	حتی	واژۀ	‘مدارا’	را	هم	دوست	ندارم،	

تحمل	 را	 چيزی	 صرفاً	 شما	 كه	 است	 اين	 معنايش	 چون	
عقايد	 تحمل	 معنای	 به	 اين	 مذهبی،	 در	چارچوب	 می	كنيد.	
ديگران	است.	به	اين	معناست	كه	اين	افراد	اشتباه	می	كنند،	
است.	 متکبرانه	 رويکرد	 اين	 می	كنيد.	 مدارا	 آنها	 با	 شما	 اما	
اين	 بر	 عالوه	 او	 می	خواهم!.«	 احترام	 نمی	خواهم،	 مدارا	 من	
عقيده	كه	تنها	يك	حکومت	سکوالر	می	تواند	برابری،	عدالت	
می	نمايد	 تاكيد	 نکته	 اين	 بر	 نمايد،	 تضمين	 را	 او	 احترام	 و	
كه	جهت	گيری	سکوالر	او	نتيجۀ	درهم	آميختگی	سيستمهای	
ارزشی	مختلف	است.	تربيت	مذهبی	او	با	آشنايی	با	ارزشهای	
با	پدرش،	همراه	بوده	 از	طريق	مطالعه	و	مکالماتش	 انسانی،	
می	كند	 پيدا	 گرايش	 سوسياليسم	 سمت	 به	 او	 بعدتر	 است.	
كه	خودش	منبع	آن	را	مطالعاتی	خاص	و	منشا	آن	را	عالقۀ	
عميقش	نسبت	به	عدالت	می	داند.	راجا	مانند	ناديا	بر	نياز	به	
به	رسميت	شناختن	ماهيت	اختالطی	زمينه	ای	تاكيد	می	كند	
كه	ارزشها	در	آن	شکل	می	گيرند	و	تصميمات	در	آن	اتخاذ	
می	شوند.	به	عقيدۀ	او	ممکن	است	مذهب	در	زندگی	ديگران	
نقش	بسيار	مهمی	ايفا	كند	اما	در	زندگی	او	چارچوبهای	مهم	

ديگری،	جز	مذهب،	وجود	داشته	اند.

كار	 آغاز	 از	 پيش	 من	 خود	 تحقيق	 پيش	فرض	 كه	 همانطور	
اين	 كه	 است	 اين	 بر	 فرض	 اغلب	 بوده،	 همين	 نيز	 ميدانی	
همچون	 جهانی	 جامع	 دكترينهای	 و	 ديدگاهها	 از	 چارچوبها	
المللی	 بين	 تعهدات	 مانند	 خاص،	 اسنادی	 يا	 سوسياليسم	
چپ	گرا- فعاالن	 از	 بسياری	 شده	اند.	 منتج	 حقوق	بشر،	 يا	
برای	من	توضيح	دادند	كه	هنوز	در	تحليلهای	 ناسيوناليست	
اغلب	 اما	 می	كنند.	 استفاده	 ماركسيستی	 رويکردی	 از	 خود	
تاكيد	كردند	كه	از	يقين	اوليۀ	خود	در	مورد	ارتباط	مستقيم	
تجربۀ	 شده	اند.	 دور	 زنان،	 رهايی	 و	 اقتصادی	 استثمار	 ميان	
آنان	در	احزاب	سياسی	و	با	شوهران	»مترقی«	شان	در	خانه،	
عقيدۀ	آنان	را	به	اندازه	ای	تغيير	داده	است	كه	امروزه	در	مورد	

لزوم	وجود	يك	نبرد	زنان	مستقل	بحث	می	كنند.

اما	زنان	ديگر	كه	به	تعهدات	بين	المللی	در	مورد	حقوق	بشر	
و	زنان	رجوع	می	كنند،	بر	اين	نکته	تاكيد	دارند	كه	در	مورد	
حقوق	اوليۀ	بشر	به	طور	عام	و	حقوق	زنان	به	طور	خاص،	به	
نسبيت	فرهنگی	اعتقاد	ندارند.	اما	تعدادی	از	زنانی	كه	با	آنها	

همین زنان عقیدۀ رایج در مورد ترادف سکوالر 
چالش  به  نیز  را  بودن،  دین  ضد  با  بودن 
که  کنم  تاکید  نکته  این  بر  باید  اما  کشیده اند. 
بازتولید  به  دست  که  زنانی  از  بسیاری  حتی 
گفته های  نیز  زده  اند  فرهنگی  ثنویتهای 
به  را  بنیادگرایان در مورد طرفداران سکوالریته 
اشاره  واقعیت  این  به  چالش کشیده  اند. آنان 
کرده  اند که اعتقاد و مراعات مذهبی با دیدگاهها 

و فعالیت سیاسی سکوالر در تضاد نیست.
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آنان	 مفاهيم	 و	 ارزشها	 كه	 داشتند	 تاكيد	 نيز	 كردم	 مصاحبه	
بشر	 حقوق	 جهانی	 بيانيۀ	 يا	 خاص	 دكترين	 يك	 بر	 مبتنی	
و	جمعی	 فردی	 مبارزاتی	 متنوع	 تجربيات	 زادۀ	 بلکه	 نيست،	
به	من	گفت:	اسالم	گرايان	 آنان	است.	همانطور	كه		هانيا.	كی	
تنها	از	متن	دينی	استفاده	می	كنند	و	اين	چارچوب	كار	آنان	
ارزشی	ای	مستقيمٌا	 هر	سيستم	 مورد	 در	 آنان	 قضاوت	 است.	
بر	 مبتنی	 من	 مرجع	 چارچوب	 می	گيرد.	 سرچشمه	 متن	 از	
مفاهيمی	مجرد	است	مانند	برابری	خواهی،	انسان	گرايی،	حقوق	
بشر،	پلوراليسم،	مدارا	و	غيره،	كه	تجارب	زندگی	روزمره	نشات	
نيامده	اند	 وجود	 به	 الساعه	 مفاهيم	خلق	 اين	 البته	 گرفته	اند.	
اما	از	مکاتب	مختلف	فکری	سرچشمه	گرفته	اند.	اما	من	يك	
ترتيب	 اين	 به	 چون	 نمی	كنم،	 انتخاب	 را	 خاص	 ايدئولوژی	
می	شود.	 داده	 تقليل	 واقعيت	 پيچيدگی	 و	 سركوب	 اشکال	
ارزشها	و	مفاهيم	من	همانقدر	كه	قسمتی	از	رشد	فردی	من	

هستند	از	نبرد	جامعه	ما	نيز	الهام	گرفته	اند.	]9[

تمايل	به	قرار	دادن	عامليت	انسان	در	چارچوبهای	ايدئولوژيك-	
اعم	از	سکوالر	يا	مذهبی-	به	اين	دليل	مشکل	ساز	است	كه	
وجود	 آنها	 در	 فردی	 مقاومت	 و	 بديهه	سرايی	 برای	 فضايی	
ندارد.	سطح	فردی	در	ارتباط	با	چارچوبهای	مرجع	خود	زنان	
و	 مفاهيم	 البته	 و	 مذهب،	 با	 آنها	 ارتباط	 است:	 اهميت	 حائز	
اساس	 بر	 بايد	 فرد	 آنان.		هانيا	كی.	معتقد	است	كه	 ارزشهای	
واقعيتهايی	مشخص،	دست	به	ساختن	چارچوب	فردی	خود	
گروه	های	 وجود	 می	بينم	 امروز	 كه	 واقعی	 مشخصۀ	 بزند:«	
كم	درآمد.	 طبقات	 مسيحيان،	 زنان،	 است:	 متفاوت	 فرودست	
واقعيت	من	مملو	از	انواع	نابرابری	است.	راه	حلها	بايد	با	توجه	

به	اين	نابرابری	ها	يافته	شوند.«

نتیجه گیری

واضح	است	كه	سکوالريسم	نمی	تواند	به	خودی	خود	درمانی	
برای	اين	نابرابری	ها	باشد.	برای	مثال،		هانيا	كی.	تجربۀ	تعلق	
خاطر	خود	به	سوسياليسم	را	به	خاطر	می	آورد	و	فکر	می	كند	
كه	در	آن	زمان	اين	سوسياليسم	از	بسياری	از	جنبه		ها،	مانعی	
بر	سر	راه	توانايی	او	در	جهت	ديدن	ديدگاههای	ديگر	بوده	و	
باعث	اجتناب	او	از	مفاهيم	جديد	می	شده	است.	سکوالريسم	
چتری	بزرگ	است	كه	می	توان	در	زير	آن	گفتمانها،	روشها	و	
مفاهيم	متنوعی	را	گنجاند،	بعضی	از	آنها	حقايقی	تکراری	و	
كهنه	هستند	و	بعضی	ديگر	بر	هم	زنندۀ	پارادايمهای	سفت	و	
سخت	هستند.	در	مصر،	فعاالن	زن	سکوالر	درگير	كار	دشوار	
همچنين	 و	 دولت	 ساختۀ	 هژمونيك	 گفتمانهای	 واژگونی	
هستند.	 ناسيوناليست	 محافظه	كار	 روشنفکران	 و	 بنيادگرايان	
عامالن	 كشيدن	 چالش	 به	 برای	 تالش	 در	 زنان	 از	 بسياری	
سياسی	و	افراد	بنيادگرا	از	گفتمانی	مشابه	استفاده	می	كنند	و	
در	نتيجه	سهواً	دست	به	بازتوليد	طبقه	بندی	های	استعمارگران	
و	مروجان	نئوليبرال	»تضاد/برخورد	تمدن		ها«	در	زمان	حال،	
از	 مفهوم	سازی	 با	 تنها	 نه	 را	 بنيادگرايان	 كه	 زنانی	 می	زنند.	
سکوالريسم،	بلکه	با	جسميت	بخشيدن	به	»	فرهنگ	اصيل«	

در	مقابل	»	فرهنگ	غربی«،	به	چالش	می	كشند،	همزمان	در	
حاشيۀ	فرهنگ	سياسی	رايج	و	در	مركز	فعاليتهای	آوانگاردی	
قرار	دارند	كه	تالش	می	كند	ساختارها	و	گفتمانهای	سياسی	

موجود	را	به	چالش	بکشد.

ترجمه از انگلیسی هما مداح

http://www.wluml.org/english/pubs/pdf/wsf/18.pdf

فعاليت	اجتماعی	زنان	سکوالر	در	مصر	معاصر	]1[
آفريقايی	 و	 شرقی	 مطالعات	 مدرسۀ	 استاد	 العلی	 )ناديا(	 ناديه	
)سواس(	در	لندن	و	رييس	دپارتمان	مطالعات	جنسيت	اين	مركز	
سالهايی	 و	 دارد	 آلمانی	 مادری	 و	 عراقی	 پدری	 العلی	 ناديا	 است.	
فعاليت	 به	 اين	كشور	 زنان	 زنان	 را	در	مصر	گذرانده	و	در	جنبش	

پرداخته	است.
آنچه	ناديه	العلی	را	از	بسياری	از	همکاران	دانشگاهی	خود	متمايز	
اجتماعی)اكتيويست(	 فعال	 به	عنوان	يك	 او	 دائم	 می	كند،	حضور	
و	 فعاليت	 به	 مصر،	 از	 پس	 او	 است.	 خاورميانه	 مختلف	 نقاط	 در	
تحقيق	در	مورد	وضعيت	زنان	در	عراق	پرداخت	و	سازمان	عراقی-
بنيان	 را	 عراق«	 برای	 زنان	 اقدام	 هم:	 با	 همراه	 »عمل	 بريتانيايی	
گذاشت	و	در	سال	2007	كتاب	زنان	عراقی:	داستانهای	ناگفته	از	
1948	تا	حال	را	منتشر	ساخت	كه	با	استقبال	بسيار	زيادی	مواجه	
	Women in(سياهپوش زنان	 سازمان	 عضو	 همچنين	 او	 شد.	
Black(	است	كه	بنيان	گزاران	آن	زنان	اسرائيلی	فعال	در	زمينۀ	
صلح	هستند	و	اكنون	در	سر	تاسر	دنيا	به	دفاع	از	زنان	فلسطينی	و	

انتقاد	نسبت	به	سياستهای	اسرائيل	می	پردازد.
العلی،	 دكتر	 كتابهای	 ترين	 مهم	 از	 يکی	 اساس	 بر	 زير	 مقالۀ	
سکوالريسم،	جنسيت	و	دولت	در	خاورميانه:	جنبش	زنان	مصری،	
توسط	خود	او	نگاشته	شده	است.	اين	مقاله	با	اجازه	و	همراهی	دكتر	
العلی	به	فارسی	برگردانده	و	ابتدا	در	وب	سايت	تغيير	برای	برابری	

انتشار	می	يابد.	از	او	سپاسگزارم.

یادداشت
*	العلی	در	اين	مقاله	به	جای	واژۀ	سکوالر)secular(	از	واژۀ	دارای	
گرايش	سکوالر)secular-oriented(	استفاده	كرده	است	كه	در	

واقع	اشاره	به	طيف	وسيع	نيروهای	سکوالر	دارد
]1[	1	اين	مقاله	مبتنی	بر	تحقيق	وسيعتری	است	كه	در	قالب	يك	
كتاب	منتشر	شده	است:	ناديه	العلی)2000(	سکوالريسم،	جنسيت	
انتشارات	 كمبريج:	 مصری،	 زنان	 جنبش	 خاورميانه:	 در	 دولت	 و	

دانشگاه	كمبريج
]2[	2	العلی،	همان،	ص	48

]3[	3	العلی،	همان،	ص	210
]4[	4هيچ	كدام	از	نامهای	استفاده	شده	در	اين	مقاله	واقعی	نيستند

]5[	5	العلی،	همان،	ص	210
]6[	6العلی،	همان،	ص	213
]7[	7	العلی،	همان،	ص	147
]8[	8العلی،	همان،	ص	145
]9[	9العلی،	همان،	ص	146
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 پریسا اسودی

خواب	ديدم.	تصويری	از	پشت	سر	مامانم	كه	چادر	سياه	به	سر	
داره	درازی	حياط	رو	راه	ميره	كه	قهر	بکنه	بره	خونه	خاله	اش.	
حاال	توی	خواب	مامانم	توی	كوچه	باريك	و	سنگفرش	شهری	
نيمخام	 يعنی	 بود،	 قهر	كرده	 كه	 اروپا	همونطوری	 قديمی	تو	
ولی	مجبورم،	داره	ميره.	تصوير	اول	مال	وقتيه	كه	من	شيش	
پول	 خانم	 ميگه	 هميشه	 بابا	 گرفته.	 خيلی	 دلم	 و	 سالمه	
گريه	 مامانم	 وقتا	 بعضی	 و	 ميزنن	 داد	 بعد	 ميفهمی؟	 ندارم	
ميکنه.	حاال	كه	دارم	خواب	می	بينم	چهل	سال	بعده	و	كوچۀ	
از	 پيش	 سال	 ده	 من	 كه	 مال	شهريه	 خواب	 توی	 سنگفرش	

حاال	توش	زندگی	می	كردم.

و	 دسته	 با	 نارنجی	 كوچيك	 چمدون	 يه	 مامان	 خوابم	 توی	
حاشيه		های	سياه	كه	مال	شيش	سالگی	منه	دستشه.	مامان	
ميره	من	دنبالش	سر	ميخورم	تو	فضا.	هر	دفعه	كه	بهش	نزديك	
ميشم	دوباره	ازم	دورتره.		يکبار	سرشو	نصفه	برميگردونه	و	من	
قهوه	ای	 برجسته	اش،	 نيمرخشو	ميبينم.	گونه	 از	 يك	كمکی	
كمرنگ	زير	چشماش.	پوست	صورتش	كه	توی	نور	غروب	برق	
ميزنه،	گوشه	پايين	افتادۀ	لبش.	رنجيده	است.	از	بابا	كه	داد	

زده؟	از	من؟

از	من	رنجيده	س.	شيش	ماهه	كه	سرخاكش	نرفتم.

زمستون	 ظهر	 از	 بعد	 آفتاب	 امروز.	 باد	 ديوانه	اس	 مياد.	 باد	
پرنده،	 تا	 دو	 ميکنه.	 لی	 لی	 سپيدار	 درختای	 برگای	 روی	
با	يه	 ثانيه	 برای	مدتی	حدود	سی	چهل	 نارنجی،	 پرا	سياه	و	
پايين	 ميپرن.	 ماشين	 جلو	 پنجرۀ	 جلوی	 متری	 نيم	 فاصله	
دارم	 كه	 من	 روبروی	 درست	 انگاری	 هم،	 دست	 بغل	 پايين،	
رانندگی	ميکنم.	ماشين	كه	از	پل	مياد	پايين	باد	ميلرزونتش	
اولين	چراغ	 ناپديد	ميشن.	 ناگهان	 اوج	ميگيرن	و	 و	پرنده		ها	
ميگن	 كه	 خاكستانی	 آهنی	 بزرگ	 دروازه	 چپ.	 سمت	 خطر	
حاال	 ميشه.	 پيدا	 است	 جنوبی	 نيمکره	 خاكستان	 بزرگترين	
ديگه	شيراز	نيستم	كه	مامانم	توش	از	بابام	قهر	ميکرد	ميرفت	
خونه	خاله	اش	محلۀ	سنگ	سياه	دم	دروازه	كازرون.	بعد	بابام	
گل	ميخريد	ميبرد	دم	خونه	خاله	مامانم	مامانو	مياورد	خونه	و	
پالوده	هم	خريده	بودن	وقتی	با	هم	برميگشتن	و	مامان	ديگه	

رنجيده	نبود.

از	اروپا،	شهر	قديمی	با	كوچه		های	سنگفرش،	برگشتم	اينجا.	
كوچۀ	 كه	 آب	 و	 آتش	 قارۀ	 اينجارو،	 بهش	 ميگن	 اقيانوسيه	
سنگفرش	نداره،	كه	توش	من	دارم	ميرم	سر	خاك	مادرم	كه	
پانزده	سال	پيش	اومد	پيش	من	از	شيراز	و	ناگهانی	همونطوری	

كه	دو	تا	پرنده		ها	ناپديد	شدن	پريد	از	دنيای	خاكی.

از	كدوم	 نيسم	 مسلمونا	مطمئن	 قطعه	 توی	 توی	خاكستان،	
طرف	برم	زودتر	ميرسم	به	خاك	مامان.	پرسه	پرسۀ	چشمم	يك	
لحظه	روی	قامت	بلند	و	تنومند	مردی	سياه	پوش	وايميسه.	
داد	ميزنه	به	فارسی	)به	فارسی؟(:	كيه	گمشده	ات؟	نامطمئن	

و	خجالت	زده	داد	ميزنم	اسم	مامانو.	به	پايين	پاش	نگاه	ميکنه	
دوباره	داد	ميزنه	:	اينجاس.	همينجا.	راه	كه	ميافتم	باد	دسته	
گل	نارنجی	رو	كه	واسه	مامان	خريدم	از	دستم	ميقاپه.	روی	
زمين	گالرو	جمع	ميکنم	كه	يه	جفت	كفش	خاكی	سياه	بند	
دار	وارد	ميشه.	آقاهه	اس.	آخرين	گل	نارنجی	رو	ميده	دستم	
ميگه	سالم	خواهر.	يه	لهجه	ای	داره.	با	هم	راه	ميافتيم	طرف	
خاك	مامان.	من	ميشينم	سر	خاك	مامان	آقاهه	هم	ميشينه	
پيرهن	 تو	جيب	 از	 كوچيکی	 كتاب	 و	 دستی	 بغل	 سر	خاك	
سياش	در	مياره	و	شروع	ميکنه	خوندن.	به	عربی.	دعا.	بعداز	
روز	اولی	كه	مادر	من	اينجا	به	خاك	رفت،	پانزده	سال	پيش،	
كسی	اينجا	به	عربی	دعا	نخونده.	من	گريه	ميکنم	و	باد	مسير	

قطره		های	اشك	روی	صورتمو	عوض	ميکنه.

مرد	تنومند	سياه	پوش،	ممد	آقا،	اهل	كربالست.	فارسی	حرف	
ميزنه	با	لهجه.	پوست	صورتش	شيار	شيار	داره.	ريشش	سياه	و	
سفيد	و	نارنجيه،	فکر	كردم	مال	حناس	حتما.	توی	قاره	آتش	
و	آب	تنهاست.	هميشه	توی	خاكستان	پرسه	ميزنه.	دو	هفته	
مامان.	 خاك	 سر	 باال	 زده	 شلوارشو	 پاچه		های	 آقا	 ممد	 بعد	
مديونم	 بهش	 ميکاره.	 گل	 داره	 خواهر.	 سالم	 ميگه	 دوباره	

بخاطر	دعا	خوندنش	و	بخاطر	گالئی	كه	داره	ميکاره.	

مامان.	 خاك	 سر	 كنم	 خاك	 آوردم	 چيزی	 يك	 ايندفعه	
موچينشو	كه	سی	سال	پيش	از	توی	آرمالی	روسيش	ورداشته	
رو	 موچينه	 اين	 پرسيد	 بار	 چند	 بودم.	 نگفته	 بهشم	 و	 بودم	
نديديد	شما.	هيچکی	جواب	نداد	منم	همينطور.	اونموقع	تازه	
بودم.	 قهر	 بود	 مامانم	 كه	 زنی	 اون	 با	 و	 ميشدم	 زن	 داشتم	
بعد	كه	زن	شدنم	ديگه	تازه	نبود،	با	اون	زنی	كه	مامانم	بود	
آشتی	كردم.	موچينشو	ميکارم	سر	خاكش	كه	وقتی	از	توی	
كو	چه	پس	كوچه		های	دم	دروازه	كازرون	تو	شيراز،	اونجايی	
كه	زندگيش	شروع	شد،	اونجايی	كه	وقتی	از	بابام	قهر	ميکرد	
دوباره	برميگشت	بهش،	ميخاد	بياد	به	دخترش	كه	حاال	توی	

قاره	آتش	و	آبه	سر	بزنه	تو	راه	گم	نشه.	

خواب	ديدم.	مامانم	چهار	زانو،	چادر	سفيد	با	گالی	نارنجی	و	
آپارتمان	من	 كابينت	آشپزخانه	 به	سر،	نشسته	روی	 مشکی	
توی	قاره	آتش	و	آب.	ميخنده	ميگه	زعفران	داری	برات	بسابم.	
داره	لبخند	ميزنه	وقتی	زعفران	سابيده	نارنجی	رو	توی		هاون	

كوچولوی	مرمر	سياه	ميده	دستم.		
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