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 يعنی به جايگاه واقعی زنان در اجتماع بپردازد      
در ابتدا مدل هايي را طرح می کند که در 
نظرگاهش می توانند الگوی شناخت و رفتاری    

براساس پيش    . جامعه نسبت به زنان باشند  
فرض هايي تعيين شده و برای خود پذيرفته  
شده و مقدر ، هويت زنان را  به هيچ می     

 دينی ، زنان رادر     انگارد وچون افسانه های 
چهره هايي چون فاطمه و زينب خالصه می  
نمايد و با صغرا کبری چيدن های مطول ،       
قصد دارد که  به جامعه  اين شيوه  نگاه را    

اين بمباران اوليه را در ذهن به  . حقنه کند 
جای می گذارد و آن گاه از نقطه ای که 
آغازش  را خود تنها به رسميت شناخته  و       

طق مادی برخوردار نيست ، به       ازهيچ من
، » زن « تعريف ارزش های اجتماعی در مورد 

يک باره زن مسلمانی به دنيا می       . می پردازد
آورد که نه در زمان است و نه در مکان ،      
برزخی  است  ميان الگوی زن سنتی و زن 
غربی خود ساخته اش  که آن را تجويز   
وترسيم می کند و برای اثباتش به سفسطه  

 . ی مشغول می گرددباف
» زن«آن ها اساسا منکر مسئله ای به نام   

بوده و آن را نوعی توهم ، نوعی مسئله سازی      
کاذب و انحرافی می پندارند و پرداختن به      
زوايای اين بحث ممنوعه را قراردادن زنان در  
برابر مردان که موجوداتی مقدسند ، می دانندو     

لم و غير  ايستادگی زنان در مقابل ساختار ناسا  
منطقی پدرساالرانه برايشان ناهنجار بوده و     
در بهترين حالت ، آياتی چون همدلی و      
. همکاری ميان دو جنس را موعظه می کنند    

چرا که نگاه اصلی و محوری آنان نسبت به   
زنان ، صرفا ارضای تمايالت مردانه ، چه   

 .جسمی و جه اجتماعی می باشد
پذير روشنفکر دينی ، از طبيعت سيری نا

مردان ، تنوع طلبی و خشونت آنان نسبت به    
زنان دفاع می کند و آن را صرفا رفتاری 
طبيعی و بيولوژيک برای مردان می داند و  
هرگونه تقابل با اين خصوصيات مقدس را اگر 
با همدلی و همکاری از سوی زنان همراه       
نباشد ، عامل بوجودآوردن ناهنجاری های   

 .کنداجتماعی بيشتری معرفی می 
تنها چيزی که در ذهن و باور اين روشنفکران     
دينی نمی گنجد اين است که زن را به عنوان         
انسانی مستقل ، انديشمند و صاحب اختيار به    

نسبت دادن ارزش های     . رسميت بشناسند
مردانه به زنان که بار تحقيرآميز معينی دارد  
چيزی جز ترس از دست دادن قدرت 

ارکت دادن به معنای     پدرساالرانه ، ترس از مش 

کار بيشتر ، ترس از بازنگری در انديشه های      
منسوخ و ترس از درون نگری و مواجهه با 

روندی که اينان   . خويشتن خويش  نمی باشد
به آن باور دارند و با چاشنی تعصبات عقب 
مانده و رقيق شده مذهبی  آن ها را بيان می      

 .دارند ، چيزی جز  رواج کورفکری نيست
کر دينی که در چنبره دفاع از سيستم     روشنف

مذهبی و ساختار ارتجاعی آن است در     
برخورد به مسئله زنان و ديگر نيروهای 
اجتماعی ، آن ها را در حد مسائل ثانوی  تقليل         
داده و مشغوليت ذهنی اش را در بهترين حالت      

مبارزه با  « : اين گونه فرموله می کند که 
 و آزاديخواهي  استبداد سياسی ، ميان استبداد 

، برای دموکراسي و حق حاکميت مردم و     
انديشه ديني را بايدخارج از مسئله جنسيت   

 ».دانست
در جواب اين جمله بندی های به ظاهر متفاوت      
بايد  از اينان پرسيد که آيا دموکراسی ، حق    

فارغ از مفهوم جنسيت  ، ... حاکميت مردم و 
 اساسا می تواند معنايي داشته باشد؟    

ر دموکراسی را نظامی بدانيم فارغ از اختناق      اگ
و زورگويي ، فارغ از توسری ، فارغ از شالق 
و کتک ، کشتار و شکنجه ، آيا بدون درنظر  
داشتن و دخالت دادن مفهوم جنسيت  ،تحقق     

 چنين امری  را می توان متصور شد؟ 
مسئله اصلی اين جاست که  حقيقت اساسا       

کرد ؟  وکدام   چيست ؟چگونه بايد آن را بيان     
حقيقت را ؟  برای چه کسی و کجا ؟  و پاسخ   
به اين مقوالت است که مرز ميان روشنفکری    

 .و ادعا را روشن می سازد
، که خود از جمله » ادوارد سعيد  « 

روشنفکرانی است که با  چنين ناهم سازانی به   
بحث نشسته و با آن ها در سرزمين مادری 

ر دقيق  اين     اش برخورد داشته  است  ، چقد  
 :تفاوت  را بيان می دارد 

هيچ نظام و روش گسترده و قابل اطمينانی        « 
وجود ندارد که برای روشنفکر پاسخ های 
مستقيم به پرسش هايی که در مقابلش قرار 

( در دنيای غير دينی . دارند را فراهم آورد
دنيای تاريخی و اجتماعی ما را تالش آدمی      

 ابزارهای ، روشنفکر فقط) ساخته است 
غيردينی را برای کار خود در اختيار دارد ،     
اگرچه وحی و الهام ، به عنوان شيوه های 
درک و فهم در زندگی خصوصی ، کامال امکان    
پذير و محتمل اند ، ولی وقتی مردان و زنانی  
که ذهنيت نظری دارند از آنها بهره می گيرند ،    

به راستی من  . مصيبت بار و حتی وحشيانه اند

ا آنجا پيش می روم که بگويم روشنفکر بايد ت
مادام العمر درگير جدالی با همه اوليای      
بصيرت يا کتاب های مقدسی باشد که چپاول  
گری آنها بيش از اندازه بوده و استنبدادگرايی   
شان تحمل هيچ مخالفت ، و يقينا هيچ نوع تنوع       

آزادی مصالحه . و گوناگونی را برنمی تابد
 ابراز آن ، سنگر اصلی حوزه ناپذير عقيده و

دفاع نکردن از آن يا . غير دينی روشنفکر است
تحمل مذاکرات پنهانی با هريک از شالوده های      
آن ، در حقيقت خيانت به حرفه و شغل    

با آمرينی که مدعی حق    . روشنفکری است
دنيوی برای دفاع از حکم الهی اند ، در هرکجا 

 کرد و که باشند ، هيچ مناظره ای نمی توان  
روشنفکران واقعا بدون وحی و الهام بايد   

�». دست به عمل بزنند

  ...تغيير قانون کار 
 از صفحه ١١

ای برخوردار نيستند ، سرمايه داران و دولت 
حامی آن ها در تضييع حقوق کارگران از هيچ 

دولت زمان را برای . اقدامی دريغ نخواهند کرد
 و  تحديد حقوق کارگران مناسب تشخيص داده

هر روز با ترفندهای مختلف ، محدوديت های 
 .بيشتری را عليه کارگران اعمال می کند 

اما با اين وجود ، مقاومت و اعتراضات   
گسترده کارگران در گذشته و هم چنين طی     
ماه های اخير چند درس مهم را به آن ها    

اول آن که نيک بار ديگر نقاب از   . آموخته است
 دولتی از جمله چهره همه تشکل های کارگری

خانه کارگر ، شوراهای اسالمی ، وزارت کار و   
ديگر زوائد دولتی که خود را مدافع و نماينده      

دوم اين که . کارگران می دانند ، برداشته است  
برای مقابله با تعرض و تهاجمات رژيم و 
سرمايه داران راهی جز ايجاد تشکل های   
مستقل کارگری و مبارزه متحدانه آنان وجود  

سوم آ ن که ، خواست انتخاب نماينده     . ندارد
به شکل مستقيم از سوی کارگران برای ايفای 
نقش مشخص در مذاکرات با کارفرمايان و 

 .نهادهای دولتی بايد عملی گردد  
سرنوشت قانون کار را علی رغم فريبکاری  
عناصری چون سرحدی زاده ، دبير کل حزب 

ری اسالمی کار که مدعی است  هرگونه بازنگ
در قانون کار بايد با مشورت و راهنمايي  
مراجع شرعی و علما و فقها باشد  را کارگران   

 نهايتا در مبارزه متحدانه عليه دولت و سرمايه  
 ۱۳ادامه در صفحه 


