سبیت فمیىیستی راي کبرگر  ،بً مىبسبت  8مبرس رَز جٍبوی زن َبب تُجً بً اٌمیت جىبش زوبن ،
وظر برخی از فعبالن سیب سی را در ایه مُرد جُیب شد.
سئُال:
وگبي شمب بً جبیگبي جىبش زوبن در ایران َرابطً آن بب جىبش ٌبی اجتمبعی دیگر چیست ؟
ُذایت سلطاى صادٍ

ًگشش یک خاهؼَ ًسثت تَ صى  ،دسخَ ّ سطر هتوذى تْدى یک خاهؼَ سا ًطاى هی دُذ .ایي ًکتَ
ُْضوٌذاًَ ّ اًساًی هاسکس دس صهاى خْد تْدّ.لی دسخَ هتوذى تْدى یک خاهؼَ خْد تاتؼی است اص
ػْاهل هتؼذد  ،اص آًدولَ  ،هثاسصٍ ًیشّ ُای تست ستن تشای تغییش ّظؼیت خْد  ،کَ الضاها تشایي
ًگشش خاهؼَ اثش هی گزاسد.
صًاى اص ًخسیي زشکت ُای خوؼی ثثت ضذٍ خْد دس تاسیخ کَ تَ تالش تشای هتْلف کشدى خٌگ تیي
اسپاست ّ یًْاى تش هی گشدد  ،تا اهشّص ساٍ تاسیخی صیادی غی کشدٍ اًذ.لیکي ًاتشاتشی سیاسی
ّاختواػی هْلْد تثؼیط خٌسی دس توام خِاى ُوچٌاى تیذاد هی کٌذ .زتی دسکطْس ُای غشتی  ،تشغن
داضتي سیستن ُای زکْهتی هثتٌی تش دهْکشاسی سیاسی  ،ساتمَ غْالًی هثاسصات صًاى تشای زمْق
تشاتش خْد ،تی آًکَ تتْاى آًشا تا تشتشیت زکْهت اسالهی همایسَ کشد ،اص کسشی دهْکشاتیک دس
تسیاسی اص صهیٌَ ُا سًح هی تشد.
دس ایشاى  ،تثؼیط ّ خطًْت خٌسی ػلیَ صى  ،فشاتش اص هیشاث سٌتی یک خاهؼَ پذس ساالس هی سّد.
ایي تثؼیط تاسیخی  ،دس خوِْسی اسالهی تَ تخطی اص ساختاس ایذّئْلْژیک زکْهتی تثذیل گشدیذٍ
است ّ خضّ الیٌفکی اص ساختاس آًشا تطکیل هی دُذ کَ هي اص آى تؼٌْاى تثؼیط ساختاسی ػلیَ صًاى
ًام هی تشم .اصایٌشّ ،اص غشیك ًِاد دّلت اسالهی ً ،اتشاتشی زمْلی ّ سیاسی ّ هذًی صًاى  ،تطکل
ایذّئْلْژیک پاسذاسی هی ضْد .اص آًدائی ًگشش هزُة اسالم تَ صى  ،خضّی اص ُستَ هشکضی
ایذّئْلْژی زکْهتی تطواس هی سّد ُ ،ش خٌازی کَ تش سش لذست تاضذ ً ،اگضیش اص زفع ایي ًاتشاتشی
ساختاسی است .ایي هسالَ تٌْتَ خْد  ،ایي سؤال کلیذی سا هطشذ هی ساصد کَ آیا صًاى هی تْاًٌذ تَ
زمْق تشاتشی دس چِاسچْب چٌیي ًظام زکْهتی دست یاتٌذ؟
تذلیل تؼاسض راتی زمْق تشاتش سیاسی ّ هذًی صًاى تا ساختاس سیاسی ایذّئْلْژیک زکْهت اسالهی
ُ ،ش گًَْ زك غلثی صًاى  ،تا تٌیاد سیاسی ّ ایذّئْلْژیک آى دس تؼاسض لشاس هی گیشد  .دس ًتیدَ ،
سشکْب هذاّم زکْهت اسالهی سا دس پی داسد  ،صیشا خوِْسی اسالهی ّ زمْق صًاى  ،دّ هاًؼِتَ
الدوغ تطواس هی سًّذ ّ ایي تُْن هسط است کَ زکْهت اسالهی  ،تا ُش خٌاذ هوکٌی تش سش لذست
 ،تتْاًذ گاهی کْچک دس خِت زمْق سیاسی ّ اختواػی صًاى تشداسد .خٌاذ ُای زکْهتی هختلف ،
تٌِا دس تطذیذ ّ یا تخفیف آٌُگ سشکْب تاثیش داسًذً .اتْاًی ّ ػذم خْاست اصالذ غلة ُا دس دّسٍ
ای کَ پست ُای سیاست خوِْسی ّ هدلس سا دس اختیاس داضتٌذ  ،تشغن کاُص ًسثی فطاس ػلیَ صًاى ،
ّالؼیت تؼاسض تٌیادی خوِْسی تا زمْق صًاى سا سا تخْتی ًطاى هی دُذ .صیشا آًِا ُشگض ًتْاًسٌذ
فشاتش اص کلوات فاخش دس تاسٍ " کشاهت اًساًی" ّ " همام صى دس اسالم" ّغیشٍ ،گاهی دس ایي هسیش
تشداسًذ ّ .دسست تذلیل تِاخن زکْهت اسالهی اص ُواى سّص اّل ػلیَ صًاى  ،ػوال صًاى سادس تشاتش
خْد لشاس داد.

دس ایشاى  ،خٌثص صًاى  ،توْاصات خٌثص هلیت ُا ّ کاسگشاى ّ صزوتکطاى ،یکی اص سَ زشکت
تضسگ سیاسی ّ اختواػی دهْکشاتیک تطواس هی سّد ّ پیطثشد دهْکشاسی تذّى تْخَ ّ زوایت خذی
اص زمْق تشاتش صًاى دس توام ػشصَ ُای سیاسی ّ اختواػی  ،خالی اص هعوْى خْاُذ تْد
صًاى ًَ فمػ ً ،سستیي ّ تیطتشیي لشتاًی سشکْب دس ایي سی ّ دّسال زاکویت اسالهی تْدٍ اًذ ،تلکَ
تسیاسی تثؼات سشکْب ّ فمش ّ اػتیاد دس خاهؼَ  ،ػوال تشّی صًاى اًتمال یافتَ است .اظافَ تشآى ،
ُش زکْهت تْتالیتشی  ًَ ،فمػ زْصٍ ُای سیاسی ّ فشٌُگی خاهؼَ سا هْسد تِاخن خْد لشاس هی دُذ
ُ ،وچٌیي تشای زفع فعای اسػاب ّ ّزطت  ،زْصٍ ُائی اص صًذگی هذًی سا ًیض هْسد سشکْب
دائوی خْد لشاس هی دُذ .اگش تشای ًاصی ُای ُیتلشی  ،یِْدی ستیضی یکی اص ایضاس زفع فعای
اسػاب تْدٍ است  ،تشای زکْهتگشاى اسالهی  ،صى ستیضی ُواى ًمص یِْدیاى دس آلواى سا داضتَ
است.
اص ایٌشّ  ،هثاسصٍ صًاى تشای ُش ًْع زمْق تشاتش ّ سفغ تثؼیط خٌسی ً ،اگضیش اص ُذف گیشی ػلیَ
کلیت ًظام خوِْسی اسالهی است .تذّى فشا سّی اص خوِْسی اسالهی  ،سسیذى تَ اتتذائی تشیي زمْق
ّ سفغ تثؼیط خٌسی  ،تُْوی تیص ًخْاُذ تْد.
هطاسکت ّسیغ صًاى دس خٌثص سثض کَ تؼذ اص اًتخاتات سیاست خوِْسی ّ دستکاسی ّ تملثات گستشدٍ
غیف ّالیت گشایاى دس آى  ،کَ تیک اًفداس سیاسی ّ اختواػی تثذیل گشدیذ ّ صًاى تٌسْ تی ساتمَ ای
دس آى هطاسکت داضتٌذً ،مطَ لْت ّ ًمطَ ظؼف خٌثص صًاى ساًیض تشّضٌی ًطاى هیذُذ .ضایذ دس ُیچ
خٌثص سیاسی ّ هذًی دس تاسیخ هؼاصش  ،صًاى چٌیي ضشکت ّسیؼی ًذاضتَ اًذ ّ .تصادفی ًثْد کَ تا
ّخْد تالش اصالذ غلثاى داخلی ّ ػولَ ُای تیشًّی آى دس خاسج اصکطْس تشای خلْگیشی اص
سادیکالیضٍ ضذى خٌثص  ،ضؼاس ُا تسشػت ػلیَ هشکض ثمل زاکویت ًطاًَ سفت ّ .لی زشکت صًاى ًَ ،
فمػ فالذ یک پالتفشم زمْلی هطخص تشای خْاستَ ُای خْد دس ایي خٌثص تْد ،تلکَ ُواًٌذ دّ خٌثص
هْاصی خْد  ،یؼٌی خٌثص هلیت ُا ّ کاسگشاى ّ صزوتکطاى  ،تذّى پیًْذ ًضدیک ّ هٌضّی اص خٌثص
ُای ُوسْی خْد گام تش داضتَ است.
هي تشدیذ ًذاسم کَ خٌثص صًاى تایذ هستمل اص ساصهاى ُای سیاسی تاضذُ.واًگًَْ کَ اتسادیَ ُای
صٌفی کاسگشاى ّ یا ُش تطکل دهْکشاتیک دیگشی ًثایذ ًمص یک تسوَ اًتمالی تشای یک زضب سیاسی
سا ایفاء کٌذ .دس ایي تیست سال گزضتَ ًْ ،ضتَ ُا ّ تدوؼات ّ تطکل ُای همطؼی صًاى  ،تش ػذم
ّاتستگی تَ ساص هاى ُای سیاسی ّ استمالل خْد تاکیذ داضتَ اًذ .اص یک ًظش تایذ آًشا تسْل هثثتی تلمی
کشد.صیشا ّاتستگی تَ ازضاب  ،آًِا سا تَ صائذٍ ای اص ُذف ُای ّیژٍ ُواى ازضاب تثذیل هیکٌذ ّ ػوال
خطش لَ ضذى خْاستَ ُای آًاى دس هصالر ِّیژٍ یک زضب سا هوکي است دس پی داضتَ تاضذ.یک صى
هی تْاًذ ُوضهاى ػعْ یک تطکل دهْکشاتیک ّ یک تطکل سیاسی تاضذ .ایي اهش تا ّاتستَ ضذى یک
تطکل تَ تطکلی دیگش کاهال هتفاّت است .لیکي دس تسیاسی اص ایي هْاسد  ،ایي تاکیذ تش استمالل خْد،
تَ اًضّا اص دیگش اضکال هثاسصات دهْکشاتیک دس خاهؼَ هیل کشدٍ است  .خٌثص صًاى  ،تخطی اص
هثاسصٍ تشای دهْکشاسی ّ هؤلفَ هِوی اص آًست  ،لیکي تٌِا هؤلفَ تالش تشای آصادی ّ دهْکشاسی دس
ایشاى ًیست .صًاى  ،فاسؽ اص تؼلمات هلی ّ غثماتی خْد ّ کلیت خاهؼَ ًیستٌذ  .اصایٌشّ ،تیشّى
ًگِذاضتي خْد اص دیگش ّخٍْ هثاسصات سیاسی ّ اختواػی ُ ،ن دیگش خٌثص ُای اختواػی سا تعؼیف
هی کٌذ ّ ُن هثاسصات صًاى سا فمػ دس دایشٍ هسذّدی ًگِویذاسد ّ تٌْتَ خْد افك پیطشفت آًاى سا
هسذّد هی ساصد.
ُویي هسالَ دسهْسد هثاسصات غثماتی ّ هلیت ُا دس ایشاى  ،تْیژٍ تا تْخَ تَ تکثش هلی دس کطْس ًیض
صادق است  .صیشا هثاسصات غثمات صزوتکص ّ هلیت ُا تشای زمْق تشاتش سیاسی ّ اختواػی  ،اگش
تَ هثاسصات تشاتش غلثاًَ ًیوی اص خوؼیت ایشاى تی اػتٌا تواًذ ّ اص زمْق آًاى زوایت لاغؼی تؼول
ًیاّسد  ،دس ػول  ،ظشفیت هثاصات دهْکشاتیک دس سطر کطْس ّ دس دسّى خْد سا تعؼیف کشدٍ
است .تٌِا هطاسکت ّ زوایت فؼال ایي خٌثص ُا اص ُوذیگش هی تْاًذ تشای ُشیک اص آًاى فعای
زیاتی تضسگتش تشای فؼالیت ّ کسة دست آّسدُای ّیژٍ خْد سا تاهیي کٌذ  ،تی آًکَ یکی دس دیگشی
هٌسل ضْد.

تاػتماد هي  ،سطْذ هختلف هثاصات سیاسی ّ اختواػی صًاى ّ هلیت ُا ّ غثمات صزوتکص خاهؼَ
تشای زمْق تشاتش ّ اًساًی خْد  ،تشغن ًوْد هستمل خْد دس ضکل ،پیًْذ تفکیک ًاپزیشی اص ُوذیگش
داسًذ ّ دس زمیمت ًوْد اضکال تِن پیْستَ تالش تشای آصادی ّ تشاتشی اًساى ُا تطواس هی سًّذ .تی
اػتٌائی تَ ُش تخطی اص آى  ،دس زکن لیچی کشدى آصادی ّ دهْکشاسی خْاُذ تْد.
تذاّم تطذیذ ستن خٌسی دس ایشاى  ،صًذگی اختواػی ّ سّاًطٌاسی ػوْهی سا هسوْم کشدٍ است.
ُواًگًَْ کَ خطًْت ػلیَ هلیت ُا  ،خطًْت دس خاهؼَ سا اصًسلی تَ ًسلی دیگش اًتمال دادٍ است ،
خطًْت ّ زفع ًاتشاتشی خٌسی تیي صى ّهشد  ،کَ زاکویت اسالهی تعویي کٌٌذٍ ایذّئْلْژیک ّ
سیاسی آًست  ،خطًْت خٌسی دس اضکال هختلفی سا تَ دایشٍ خاًْادٍ ُا کطاًذٍ است .ایي فشاتش اص
سلطَ پذسساالساًَ سٌتی دس تاسیخ هی سّد .صیشا تخص تضسگی اص سشکْب ػوْهی خاهؼَ  ،هسذّد
کشدى صًذگی هذًی خْاًاى  ،گستشش فمش ّ اػتیاد  ،دس ػول تاس سٌگیي اختواػی ایي سشکْب ُا سا
تذّش صًاى اًتمال دادٍ است.اضاػَ ّسیغ اػتیاد ّ فمش ّ تیکاسی  ،صًاى سا تَ لشتاًیاى صف همذم
خوِْسی اسالهی  ،اص خولَ فشّپاضی خاًْادٍ ُا ّ کطاًذى صًاى ّ دختشاى خْاى تَ دایشٍ فسطاء سا
داضتَ است .دس ػیي زال  ،اص ُواى سّص اّل تکْیي خوِْسی اسالهی دس صف همذم هثاسصٍ ػلیَ آى
لشاس داضتَ اًذ .اصایٌشّ ،هثاسصٍ دهْکشاتیک ّ هذًی صًاى تشای زمْق تشاتش اختواػی  ،اص یک هاُیت
سیاسی تشخْسداس است ّ دس گام ًخست خْد تا هاًغ دستگاٍ ُای سشکْب زکْهت اسالهی ّ لْاًیي
لشّى ّسطائی آى سّتشّست.
اص آًدائی کَ ستن خٌسی ػلیَ صًاى خصلت -ایذّئْلْژیک ّ ساختاسی دس خوِْسی اسالهی داسد ،
صًاى تذّى ضکستَ ضذى ایي ساختاسُا ًوی تْاًٌذ تَ خْاستَ ُای خْد تشسٌذ .ایي اهش ًیاصهٌذ ُوثستگی
تا دیگش اضکال هثاسصٍ دهْکشاتیک دس خاهؼَ است.
ساى تسْ ،استشاتژیست ّ سیاستوذاسچیٌی لشى ضطن پیص اص هیالد هی گفت :
اگش خْد سا تطٌاسی ّ دضوٌت سا ًطٌاسی ،دس ُش صذ خٌگ هوکٌی ازتوال ضکست ّ پیشّصی تشاتش
است ّ .اگش خْد سا تطٌاسی ّ دضوٌت سا ًیض تطٌاسی  ،دس ُش صذ خٌگ هوکٌی پیشّص خْاُی تْد ،
ّ خشد ّالؼی دس ایي است.
ّلْف تش ًاتشاتشی ُّْیت خٌسی ً ،یوی اص آگاُی است ّ ضٌاختي دضوي ّ هْاًغ تش سش ساٍ ًین دیگش
آًست.خٌثص صًاى  ،یکی اص هؤلفَ ُای کلیذی تشای آصادی ّ دهْکشاسی دس ایشاى است ّ تٌِا تا گزس اص
خسذ خوِْسی اسالهی هی تْاًذ اص ًخستیي سذ تضسگ آصادی سد ضْد.
ُذایت سلطاى صادٍ

