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هشت مارچ و فروکاست رویکرد انتقادی به شعاری

ــــــــــسرمقاله

هشت مارچ؛

روزی برای زنان
محمد هدایت
هشتم مارچ یا روز جهانی همبستگی زنان برای مبارزه با نابرابری
میان زن و مرد ،در اکثر کشورهای جهان تجلیل می شود و به این
بهانه هر ساله از ستم هایی که بر زنان به خاطر جنسیت شان رفته
است ،یادآوری می گردد .روز هشتم مارچ به این دلیل به عنوان
روز جهانی همبســتگی زنان نام گذاری شــده است که در سال
 ۱۸۷۵میالدی زنان كارگر كارخانجات بافندگی در شهر نیویورك
ایاالت متحده برای بهبود شرایط كارشان و در اعتراض به پایین
بودن سطح دستمزد ،دســت به تظاهرات زدند .این تظاهرات به
تقابل با پولیس انجامید و پولیس آن را ســرکوب کرد و ده ها زن
نیز زندانی شــدند .این برخورد پولیس باعث گردید که زنان کم
کم متوجه سرنوشت رقت بار خویش و نابرابری های میان مردان
و زنان شوند و حقوق انســانی خویش را از دولت ایاالت متحده
مطالبــه کنند .در ادامه حرکت های حق طلبانه زنان در هشــتم
مارچ سال  1907نیز در کارخانه های بافندگی ایاالت متحده دست
به اعتصابات گســترده زدند .این بار نیز اعتراض زنان به شدت
سرکوب شد و در حالی که زنان درکارخانه محبوس گردیده بودند،
کارخانه به طرز مشــکوکی آتش گرفت و  129تن از آنان در آتش
سوختند .از آن پس هشتم مارچ به عنوان یک روز جهانی تثبیت
گردید و همه ساله تجلیل می شود.
هشت مارچ در افغانســتان نیز به دلیل محرومیت تاریخی زنان،
اکنون بیش از هر جای دیگر مورد توجه قرار گرفته اســت و زنان
این روز را تجلیل می کنند .اما آیا واقعا یادآوری و تجلیل از چنین
روزی چه کمکی به بهبود زندگی زنان می کند؟
یک برداشت این است که پرداختن به زنان و مسایل آنان تبدیل
به مناسک و آیین های نمایشی شده است و به باور برخی از مردم
افغانســتان ،برخوردهای نمایشی با سرنوشت و وضعیت زنان ،نه
تنها وضعیت آنان را بهبود نمی بخشــد بلکه آن را پیچیده تر نیز
می کند .زیرا در سال های پســاطالبان ،میلیون ها دالر به بهانه
بهبود وضعیت زنان مصرف شــده ولی تغییر در سرنوشت زنان به
وجود نیامده است .از این نگاه هنوز وضعیت فرودستی و فرادستی
میان زن و مرد در افغانستان به شدت سابق وجود دارد و هنوز در
بســیاری از مناطق به زنان به عنوان یک کاال نگریسته می شود،
هنوز زنان مورد تجاوز قرار مــی گیرند و حتی خریدوفروش می
شوند .آمارهای خشونت علیه زنان هرساله افزایش پیدا می کند
و علی رغم تعهدات دولت افغانستان در جهت فراهم سازی زمینه
های مشــارکت زنان در عرصه های مختلف سیاسی ،اجتماعی و
اداری ،هنوز درصد بسیار اندک ادارات افغانستان را زنان تشکیل
می دهند.
این بدبینی اما در حالی مطرح می شود که محافل گرامیداشت از
هشتم مارچ در سراسر افغانستان گرم است و زنان هم چنان این
روز را بهانه ای برای بروز و طرح مطالبات و خواست های خویش
قرار داده اند .هشتم مارچ و برنامه هایی که به این مناسبت برگزار
می شود گرچه پیامدهای ملموس و فوری در پی نخواهد داشت،
ولی صرف یادآوری از چنین روزی ،آن هم در مقیاس های وسیع و
با رفتارهای معنادار و سمبلیک ،می تواند فضای مردانه را حداقل
برای مدتــی تبدیل به یک فضای همدالنه بــا زنان و محرومیت
های آنان کند .اساسا فلســفه اصلی آیین ها و مناسک و تجلیل
از مناسبت ها ،تداوم اندیشه ها و آرمان های انسانی است که در
این گونه آیین ها نهفته است .انتظار تاثیرات عملی و فوری از روز
هشتم مارچ ،آن هم در سرزمینی مثل افغانستان که زنان در طول
تاریخ آن محروم بوده اند و همواره مورد ظلم واقع شده اند ،توقع
حداکثری و غیر واقع بینانه است.
هشت مارچ روزی است که در آن ســتم های رواداشته شده بر
زنان توسط محافل و حرکت های نمایشی یادآوری می گردد .این
یادآوری به خصوص برای زنانی که در کشــوری مثل افغانستان
زندگی می کنند ،مهم تر از زنانی اســت که ستم ها را پشت سر
گذاشته اند و در کشــورهای آزاد زندگی می کنند .زیرا یادآوری
چنین روزی برای آنان انگیزه مضاعف بــرای مبارزه و تالش در
راستای اعاده حیثیت انسانی شان خلق می کند .امری که هنوز در
سرزمین ما و سرزمین های مشابه یک ضرورت اساسی و حیاتی
برای زنان است.

روز هشــتم مارچ که بــا هویت و هدف
ویژه ای در تاریخ سیاســی ــ اجتماعی
زنان به میان آمــده بود ،اکنون با آن نام
و تعریفــی که در ابتدا با خود داشــت،
شناخته نمی شــود .اکنون هویت اصلی
این روز تاریخی زیر غبار و الیه های دیگر
تحــوالت اجتماعی ــ سیاســی جوامع
پوشانیده شده است .روز هشتم مارچ در
واقع روزی با رویکرد انتقادی و اعتراضی
برای زنان نســبت به وضعیت اجتماعی و
سیاسی شان در حکومت ها و جوامع شان
اســت .از این روز در ابتدا با عنوان روز
«زنان کارگر» بزرگداشت می شد و بیشتر
به مسایل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
زنان در حکومــت و جامعه می پرداخت؛
ولی اکنون این روز ماهیت اصلی خود را
از دست داده است.
در سال  1909میالدی ،برای اولین بار در
این روز در نیویورک آمریکا به یاد بود از
اعتصاب اتحادیه زنان کارگر در این کشور
گردهمایی اعتراضی و دادخواهی شــکل
گرفت و بعدتر ،ایــن روز به نام روز زنان
کارگر نام گرفت و در بسیاری از کشورها
از آن تجلیل می شــد .اما با گذر زمان،
رویکرد انتقادی و تجلیل از این روز تغییر
کرد ،لحن و رویکرد دیگری به خود گرفت
و بیشتر با رویکرد عاطفی نسبت به زنان
 ،از این روز تجلیل می شــد /می شود.
در ســال  ،1997این روز از سوی سازمان
ملل متحــد «روز حقوق زنان و صلح بین
المللی» نام گرفت و در کشــورهای عضو
با این عنــوان ،در حال حاضر تجلیل می
شود.
در حال حاضر ،تجلیل از روز «هشتم مارچ»
در خیلی از کشــورها از جمله افغانستان
بیشــتر بعد عاطفی و شــعاری دارد تا
رویکرد واقع بینانه نســبت به وضعیت و
خواست زنان .آنگونه که در مراسم یادبود
از هشت مارچ اکنون معمول است ،بیشتر
بیان حس عاطفی نسبت به زنان است تا
این که خواســت زنان در این روز بازتاب
داده شود .روز هشتم مارچ که به عنوان
روز خلق و بازتاب ادبیات فمینیســتی به
حســاب می آمد ،اکنون در میان ما این
دیدگاه جایگاهی نــدارد و بدون دیدگاه
فمینیســتی و آگهی از خواست جامعهی
زن ،از این روز تجلیل می شود .تجلیل از
روز زنان که می بایست بیانگر وضعیت و
خواست واقعی زنان با دیدگاه فمینیستی
باشد ،اکنون به شعارگرایی محض تقلیل
یافته اســت .در حال حاضــر با آنکه از
روز زن تجلیل میشــود ،هم اکثر زنان و
هم مردان ،نســبت به زنان صرف با دید

نسیم ابراهیمی

«مادر»« ،خواهر»« ،همسر» و  ...مینگرند
و با این ویژگی ها و مقام ها ،مردان دفاع
و حفاظت از آن هــا را به گونهی عاطفی
مکلفیت خــود میدانند و زنان هم همین
انتظار را دارنــد و در برابــر تغییر این

و نیز معلوم نیســت که چه خواستی حد
اقل در این روز بــرای تغییر وضعیت بیان
شود .با این وجود ،به جز هیاهوهایی که در
رسانهها وجود دارد ،در متن جامعهی زن،
چنین روز جایگاهی ندارد و از آن تجلیلی

روز به وضعیت و خواســت زنان بپردازد.
آنچه در برنامه های رسمی تجلیل از روز
زن دیده می شــود ،ارایه آمارها و داده
های میزان خشــونت و تقدیم هدایا به
زنان در این مراســم است .بر این اساس،

در حال حاضر ،تجلیل از روز «هشتم مارچ» در خیلی از کشورها
از جمله افغانستان بیشــتر بعد عاطفی و شعاری دارد تا رویکرد واقع
بینانه نســبت به وضعیت و خواست زنان .آنگونه که در مراسم یادبود
از هشت مارچ اکنون معمول است ،بیشــتر بیان حس عاطفی نسبت
به زنان اســت تا این که خواست زنان در این روز بازتاب داده شود.
روز هشــتم مارچ که به عنوان روز خلق و بازتاب ادبیات فمینیستی به
حساب می آمد ،اکنون در میان ما این دیدگاه جایگاهی ندارد و بدون
دیدگاه فمینیســتی و آگهی از خواست جامعهی زن ،از این روز تجلیل
می شــود .تجلیل از روز زنان که می بایست بیانگر وضعیت و خواست
واقعی زنان با دیدگاه فمینیســتی باشد ،اکنون به شعارگرایی محض
تقلیل یافته است.
دیدگاه ،از خود مقاومت نشان می دهند.
اکنــون از روز «زنــان» در حالی تجلیل
می شــود که اغلبا معلوم نیست که چرا
چنین روزی و به چــه هدفی وجود دارد

هم نمی شود و واقعیت دیگر هم اینکه در
تجلیل از روز زنان ،بیشــتر مردان نقش و
هیاهو دارند تا زنان.
کمتر پیش آمده است که خود زنان در این

تجلیل از هشتم مارچ به جای این که یک
گفتمان واقعی فمینیستی را خلق کند ،به
یک ســنت در اداره های رسمی دولتی و
برخی از نهادها تبدیل شده است.

درآمدی بر مشابهت های فاشیسم کالسیک و بنیادگرا
محمد هدایت

 -1حرکتی ســریع و غیر قابل پیش بینی
یک جنبش
یکــی از ویژگی های همــه حرکت ها و
جنبش های فاشیســتی ،غیر قابل پیش
بینی بودن آن ها اســت .اگر به برآمدن
فاشیسم کالسیک در ایتالیا و آلمان نازی
نــگاه کنیم ،می بینیم که آن ها در زمانی
بســیار کم به حرکت های بزرگ و جنبش
های اجتماعی نسبتا وسیعی تبدیل شدند.

قسمت چهارم و پایانی

 کارتون روز

هیتلر بعد از به دســت آوردن قدرت در
ســال ؟ ظرف یک ســال آلمان را به یک
ماشین جنگی عظیم تبدیل کرد.
آن چــه در مورد جنبش طالبان بســیار
محســوس و ملموس اســت غیــر قابل
پیــش بینی نبــودن آن اســت .حرکت
طالبان به عنوان یک جنبش فاشیســتی
در افغانســتان ،بیش از آنکــه مربوط به
درون افغانستان باشــد ،با القاعده و سر
چشمه های شــبه قاره ای بنیا د گرایی
«دیوبندیســم» یا همان مدارس اسالمی
پاکستان گره خورده است .در افغانستان
کسی هرگز چیزی به نام جنبش و سپس
حکومت طالبانــی را پیش بینی نمی کرد.
دیوبندیســم که به گفته «احمد رشید»
روزگاری بــرای اصالح جامعه اســامی
به وجود آمده بود ،ولــی وقتی در قامت
طالبان در آمد ،یکی از خشن ترین چهره
های خود را به نمایش گذاشــت .در سال
 ،1967وقتی دیوبندیه ،جشن صد سالگی
خود را برپــا کرد ،تعداد مدارس دیوبندی
در سراسر آســیای جنوبی  9000مدرسه
بوده اســت .اما این مــدارس بعدها در
زمان ضیا الحق که تعلــق خاطر خاصی
به دیوبندیسم داشــت ،به شدت افزایش
یافت .به همین خاطر در سال  ،1971تنها
 900مدرسه اســامی از زیر شاخه های
دیوبندیه در پاکســتان فعال بود ،اما در
اواخر دوران ژنرال ضیاءالحق تعداد ثبت
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شده این نوع مدرسه  8000و ثبت نشده آن
 25000باب مدرسه دانسته شده است که در
آنها حدود بیش از نیم میلیون محصل علوم
دینی ،مشغول به تحصیل بوده اند .حضور
این ســربازان بی نام ونشان که یک ارتش
قوی و دارای انگیزه های قوی را تشــکیل
می داد ،بعدها در قالب گروه طالبان یکی از
خشونت آفرین ترین حکومت های منطقه
را در آســتانه هزاره سوم از خود به یادگار
گذاشتند.
البتــه قابل پیــش نبــودن جنبش های
فاشیســتی به معنای فقدان تیوری های
فاشیستی نیســت ،بلکه به این معنا است
که تنها در عرصه عمل از ســرعت باالیی
برخوردارند.
 -2خشونت در عمل
همه ایدئولوژی های فاشیســتی در عرصه
عمل و در فرایند تحقــق آرمان های خود
به خشونت متوســل می شوند .زیرا که آن
ها جهان را عرصه تنازع و در نتیجه عرصه
بقای انســان های برتر می دانند .به همین
خاطر بــرای بقا و پیروزی باید جنگ کرد و
جنگ همیشه خشونت را در پی دارد .قتل
عام های نازیسم آلمانی و کشتارهای وسیع
طالبــان تنها نمونه هایــی از هزاران عمل
خشــونت بار فاشیستی است که در جهان
رخ داده است.
 -3فاشیسم به مثابه جنبشی پوپولیستی
این واقعیت نیز غیر قابل انکار اســت که

همه جنبش های فاشیستی بر دوش توده
ها حرکت می کرده و همواره به شعارها و
آموزه های پوپولیستی متکی بوده اند .به
عبارت دیگر فاشیسم پیش از آنکه متکی
بر ایدئولوژی و یک فلسفه سیاسی باشد،
متکی بر احساســات و عواطف های توده
های جامعه ســوار بوده است .هم چنانکه
فاشیسم کالسیک بر دوش طبقه متوسط و
غالبا فقیر جامعه حرکت می کرد ،سربازان
طالبان را نیز اکثرا کســانی تشکیل می
دادند که خانواده ها و کســان خود را در
جنگ ها از دســت داده بودند .از سوی
دیگر طالبان تنها نیروهای نظامی آن نبود،
بلکه احساسات پرشور و قوی توده ها نیز
آن ها را یاری می کرد.
جمع بندی:
در مجمــوع باید گفت ،فاشیســم اینک
برای ما تنهــا جنبه تحلیل تاریخی ندارد،
چه این که به گفته هی وود ،فاشیسم یک
خطر هماره موجود است .فاشیسم به مثابه
یک جریان نهفته و پنهان که هیچگاه قابل
پیش بینی نیست ،در هر دوره ای از تاریخ
ممکن است ،ســر برآرد .این خطر بیش
از هرکســی دیگر ما را به عنوان مسلمان
و کشــورهای ما را به عنوان کشــورهای
اسالمی ،تهدید می کند .چرا که کشورهای
جهان سوم و جهان اسالم ،با بحران های
متوالی و گوناگون مواجه هستند ،یکی از
برآیند های بحران و بی ثباتی فاشیســم
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با این حال ،در برنامهی تجلیل از روز زن،
بدون سیاهنمایی ،بیشتر شعارزدگی است
تا بزرگداشــت واقعی از این روز .مدافعان
حقوق زنان و نیز خود زنان در خلق محتوای
چنین برنامه ها سهمی چندانی ندارند .آنها
صرف به شــعارها و نمادها پناه برده اند تا
برنامــه ها و دیدگاهها .بیــان دیدگاههای
سیاســی و اقتصادی در چنین گفتمانها
برای زنان جایگاه حداقلی دارد؛ حال آن که
می باید برای تغییر وضعیت ،این دیدگاهها
به عنوان محور باشد .از سویی هم با آن که
برای برگزاری چنین برنامههایی هزینههای
گزافی پرداخت میشود ،تاثیرات حداقلی
به میــان آورده و تاثیرات کلی در وضعیت
زنان در جامعه ندارد .اگــر نگاهی به این
برنامه ها و هزینه هایــی که در تجلیل از
روز زن در کشــور می شود داشته باشیم،
دســت آوردی قابل توجه نداشته اند .با
این حال ،میزان خشونت علیه زنان بیشتر
شایع شده است که هیچ گاهی برنامهها و
راه حلهایی در این مورد سنجیده و ارایه
نشده و حد اقل بیان نشــده که ریشهی
واقعی آن به کجا بر می گردد .ولی برای آن
تعریف کلیشهای خلق کرده اند که دیدگاه
ســنتی و فرهنگ جامعهی بســته ،علت
اصلی آن است ،حال آن که نمی تواند این
دلیل معقول و واقع بینانه باشــد .از سویی
هم ،به چه میزان مشارکت زنان در فعالیت
های اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی افزایش
یافته اســت و تاثیرات چنین برنامه ها در
این حوزه چیست؟ پاسخی برای آن وجود
نــدارد .به نظر می رســد ،دلیلی که برای
عدم مشارکت زنان در حوزه های عمومی
از منظر دیدگاههای سختگیرانه ی خانواده
ها و قیودات اجتماعی از سوی مردان ارایه
می شود ،واقعی بوده نمی تواند و این خود
می تواند دالیل دیگری را داشته باشد .از
جانب دیگر ،برای بازتــاب وضعیت زنان،
فضا و ادبیاتی بار آمده که بیشتر تاکید بر
مظلوم نمایی زنان دارد تا خواست و تغییر.
با این ادبیات بیشــتر از آن که مشکالت
و راه حلهای واقعی بازگو شــود و به آن
پرداخته شــود ،به گــره افگنیها و ادامه
وضعیت موجو تاکیــد صورت می گیرد .ما
با راه اندازی بر نامههایی صرفا شــعاری و
شــعار زدگی بدون رویکرد انتقادی ،نمی
توانیم کــه بر وضعیت موجود غالب آییم و
به تغییری دســت یابیم .فروکاست رویکر
انتقادی یک جنبش بــزرگ اجتماعی به
شعارگرایی و شعارزدگی نوعی از انحطاط
خواستها برای تغییر وضعیت است که ما
را در قعر سیاه چاله ها و شکاف های عمیق
اجتماعی فرو می برد.

اســت .به عبارت دیگر فاشیســم همواره
فرزند نا خوانده و نا خواســته بحران های
سیاسی و اجتماعی است .چیزی که همواره
بر زندگی ما سایه افکنده است.
فاشیسم از آنجا که فاصله اندکی میان نظر
و عمل می گذارد و به دنبال نظر همواره در
پی عمل بر می آیــد ،به همین خاطر ،یکی
از تهدیدهای همیشــگی برای کشورهای
مسلمان به حساب می آید .چرا که از یکسو
زمینه های فکری و تئوریک فاشیســم در
میان نســل بنیادگرا و افراطی مسلمان به
طور عمیق و گسترده وجود دارد و از سوی
دیگر این کشــورها با بحران هایی مواجه
هســتند که از خارج بر آن ها تحمیل می
گردد .تالقی و تضاد این دو فاکتور تبدیل به
بحران می گردد و بحران ها همیشه آبستن
فاشیسم هستند.
به همین خاطــر بنیادگرایی افراطی چون
طالبان و القاعده از ســوی تحلیل گران به
عنوان عفونت تاریخ ،روح مردگان ،بازگشت
گودزیال و  ...تعبیر شده است .این تعبیرات
گرچه یادآور افســانه ها و اســطوره های
مدرن است ،ولی به کارگیری آن ها در مورد
نیروهای دهشت افکنی چون طالبان چندان
بی جا هم نیست .این مساله بدون شناخت
از طالبان و حکومت آن ممکن نیست .آن ها
زمانی که در اکثر مناطق افغانستان مستقر
شدند ،در اکثر شهرهای شیعه نشین ،تنها
زمین های سوخته از خود به جای گذاشتند.
تنها در یک شــب در مزار شریف بر اساس
برخی از آمارها تعداد دوازده هزارانسان را
قتل عام کردند.
به هرحال بحران همیشــه می تواند مولد
فاشیسم باشد ،فروپاشــی بلوک شرق به
نوعی جنبــش های منطقه ای منجر گردید
و هم اکنون جبهه ملی فرانسه ،حزب ملی
بریتانیا ،جنبش اجتماعی ایتالی سوسیال،
حزب لیبرال دموکراتیک روســیه و  ...به
نحوی در قالب نئوفاشیسم قرار می گیرند
که به نحوی فاشیســم دموکراتیک نیز به
حساب می آیند.
در بــاره همکاری فاشیســم بــا لیبرال
دموکراسی دو نگاه وجود دارد:
 -1اینکه فاشیســم گرچه از بســیاری از
شــاخص های هیتلری و موســولینی می
گریزد و با لیبرالیســم همراهی می کند و
هم چنان در شــرایطی از جامعه سازمند و
وحدت ملی افراطی جانب داری می کند.
 -2نگاه دوم این است که همراهی فاشیسم
با لیبرال دموکراســی جنبه تاکتیکی دارد
و در وقــت مقتضی می توان به همان وضع
دوره هیتلر و موسولینی برگردد.
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