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دﯾن در اﺳﺗﺣﻛﺎم ﺳﻧت و ﻓرھﻧﮓ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و ﻣردﺳﺎﻻر و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دﯾﻛﺗﺎﺗوری ﺣﺎﻛم ﻛﮫ ﺣﺎﻣﯽ و ﺣﺎﻓظ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺑود،

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﺘﺎﺏ

ھر ﮔوﻧﮫ ﺣرﻛﺗﯽ ﻛﮫ ﺑﺧواھد در ﺧدﻣت ﺑﯾداری زﻧﺎن و ﺑﯾداری ﺟﺎﻣﻌﮫ
در ﻣورد زﻧﺎن ﺻورت ﮔﯾرد ،ﺑﺎ ﭼﮫ ﺣﻣﻼﺗﯽ روﺑرو ﺧواھد ﺷد.
در ﺟﺎﯾﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ زﻧﺎن ﻗرار ﻧﺑود از ﭘﺳﺗوی ﺧﺎﻧﮫ ﻗدم ﺑﯾرون

ﺯﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ!

ﻧﮭﻧد ،ﺟﻣﻌﯽ اززﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﻧت ﺷﻛﻧﯽ ھﺎی ﺧود و ﺑﺎ ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧرﯾدن
ﻋواﻗب آن ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻛﮫ در ﻗﺑﺎل ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺧﺻوص زﻧﺎن
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﻛردﻧد ،ﺗﻼش ﻛردﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧود در راه آزادی
زﻧﺎن ﻗدم ﺑردارﻧد و در ﺑﯾداری زﻧﺎن ﺑﻛوﺷﻧد.

ﻧﺳﯾم ﺳﻌﺎدت
اوﻟﯾن ﺷﻣﺎره ﻣﺟﻠﮫ ‘ﭘﯾك

ﻣﺟﻠﮫ ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان ﺗﻼش زﯾﺎدی را ﺑﻛﺎر ﻣﯾﮕﯾرد ﺗﺎ دﻻﯾل ﻋﻘب

ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان’ ﻣﺟﻠﮫ ای ﺑﮫ

ﻣﺎﻧدﮔﯽ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧﻧد و ﻓراﺗر از آن ﻋواﻗب و ﻧﻘﺷﯽ

ﻛوﺷش زﻧﺎن و ﺑرای زﻧﺎن

را ﻛﮫ اﯾن ﺳﯾﮫ روزی ﺑرای آﻧﮭﺎ دارد ،را روﺷن ﻛﻧﻧد .ﻣﺟﻠﮫ در ﺑرﺧﯽ

ﺑﺎ ھﻣت و ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎزی

از ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺧود ﺗﻌدادی از ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺷﯾوه ھﺎی ﺳﺗم ﺑر زﻧﺎن ﻣﺛل

روﺷﻧك ﻧوع دوﺳت از زﻧﺎن

ﺗن ﻓروﺷﯽ و ﺻﯾﻐﮫ را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﻋﻠل و رﯾﺷﮫ

روﺷﻧﻔﻛران ﮔﯾﻼن اوﻟﯾن ﺑﺎر

ھﺎی آﻧرا در ﺣد اﻣﻛﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﻛﻧد .اﻣﺎ ﻣﺟﻠﮫ ھم ﭼﻧﯾن ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛﻧد

در ﻣﮭرﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٠۶در

ﻛﮫ زﻧﺎن را از ﻣﺳﺎﯾل ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﺣوﻻت آن و ﺗﺎﺛﯾراﺗﯽ ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر

ﺷﮭر رﺷت اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓت .ﺑﺎ

ﻧﮕرش آﻧﺎن از ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،آﮔﺎه ﻛﻧد .ﺷﻛﯽ ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ

اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﻣﺟﻠﮫ در واﻗﻊ

ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻣوﺟود و ﻛﻣﺑود زﻧﺎن روﺷﻧﻔﻛر ،ﺑرﺧﯽ ﻣردان

ﺑرای

روﺷﻧﻔﻛر ﻧﯾز ﺑﮫ اﺟﺑﺎر ﺑرای ﻣﺟﻠﮫ ﻣﯽ ﻧوﺷﺗﻧد .ھﻣﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ

ﺑﯾداری زﻧﺎن و ﺧدﻣت ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﻧﻘش زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ و

ﺷود ﻛﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣﻘﺎﻻت در ﻣورد زﻧﺎن ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﺎدر ﺧوب ﺑودن

ﺷرﻛت آﻧﮭﺎ در ﻣﺑﺎرزات ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺻورت ﮔرﻓت .ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر

ﺗﺑدﯾل ﺷود .اﻣﺎ اﯾن ﻧوع ﻧﮕرش از ﭼﺷم زﻧﺎن روﺷﻧﻔﻛر دور ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد.

اﯾن ﻣﺟﻠﮫ ،ﺗﻼش ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ دﯾﮕری از طرف زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ

ﺧواﻧﻧده در ﻣﻘدﻣﮫ ای ﻛﮫ ﻣوﻟﻔﯾن ﺑر اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ از ﻣﺟﻠﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد،

ﺛﺑت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ رﺳد ﺗﺎ آﯾﻧدﮔﺎن را از ﺗﺟﺎرب ﺧود ﺑﮭره ﻣﻧد ﻛﻧد.

ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺷﻛﻼت زﻧﺎن آن دوران آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود و از ﭘﯾﭻ و ﺧم

اﺧﯾرا ﻛﺗﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻛوﺷش ﺑﻧﻔﺷﮫ ﻣﺳﻌودی و ﻧﺎﺻر ﻣﮭﺎﺟر ﺑﮫ طﺑﻊ رﺳﯾده

ھﺎی ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺟﻠﮫ ﻋﺑور ﻣﯽ ﻛﻧد ،ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت و ﻓﻌﺎﻟﯾت

اﺳت ﻛﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﭼﻧدﯾن ﺷﻣﺎره ﻣﺟﻠﮫ ‘ ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان’ را

ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز ‘ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان’ روﺷﻧك ﻧوع دوﺳت و ﺷور و

ﻛﮫ از ﻣﮭرﻣﺎه  ١٣٠۶ﺗﺎ اواﺳط ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ١٣٠٧ﺷﻣﺳﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﺷده

ﺷوق وی و ھﻣﻛﺎراﻧش ﺑرای ﺑﯾداری زﻧﺎن آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود ،ھﻣﭼﻧﯾن

اﺳت را در ﺑر دارد .ﺷﻣﺎره ھﺎی  ١ﺗﺎ  ۶اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﺑﺎ ﻛوﺷش ﺑﺳﯾﺎر

ﻗﺿﺎوت و درك ﻣﻔﺳرﯾن در ﻣورد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟﺳوراﻧﮫ اﯾن ﺟﻣﻊ از زﻧﺎن

ﻣوﻟﻔﯾن ﻛﺗﺎب و ھﻣﻛﺎری و ھﻣﯾﺎری اﻓراد دﯾﮕري ،ﺟﻣﻊ آوری ﺷده

و ﻓﺿﺎﯾﯽ را ﻛﮫ آﻧﺎن اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت را آﻏﺎز ﻛردﻧد و ﺑﺎ آن دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ

اﺳت و ﻧﮭﺎﯾت ﺳﻌﯽ و دﻗت ﺑﻌﻣل آﻣده ﺗﺎ طرح ﭼﺎپ اوﻟﯾﮫ آﻧﮭﺎ ﺣﻔظ

ﻧرم ﻣﯽ ﻛردﻧد را از ﻧظر ﻣﯽ ﮔذراﻧد.

ﺷده ﺗﺎ ﺑدﯾن طرﯾق ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﺧواﻧﻧده ﺑﺎ ﻓﺿﺎی آﻧدوران ﻛﻣك

روﺷﻧﮏ ﻧوع دوﺳت ﻛﮫ ﭘس از ﻣﺷﻛﻼت ﻓراوان ﻣوﻓق ﺑﮫ ﻛﺳب اﻣﺗﯾﺎز

رﺳﺎﻧد.

اﯾن ﻣﺟﻠﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ ھﻣراه ﺟﻣﻊ دﯾﮕری از زﻧﺎن روﺷﻧﻔﻛر ﮔﯾﻼن

روﺷﻧﮏ ﻧوع دوﺳت ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز ﻣﺟﻠﮫ در ﺳرﻣﻘﺎﻟﮫ ﺷﻣﺎره اول ﻣﯽ

ﻣوﻓق ﻣﯽ ﺷوﻧد ھر دو ﻣﺎه ﯾﻛﺑﺎر ﻣﺟﻠﮫ را اﻧﺗﺷﺎر دھﻧد .ﭘس از ٦

ﻧوﯾﺳد“:ﻣﺟﻠﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز ﺧود را ﺑرای ﻣﺑﺎرزه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺟﮭﯾز ﻛرده در

ﺷﻣﺎره )ﻛﮫ ﺷﻣﺎره ھﺎی  ٥-٤ﯾﻛﺑﺎره در ﯾك ﻣﺟﻠﮫ ﺑﯾرون آﻣد( از اداﻣﮫ

ﺳﻠك ﻣطﺑوﻋﺎت ﻋﺎﻟم ﻧﺳوان اﯾران ﻣﻧﺳﻠك ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷﻣﻊ ﺿﻌﯾﻔﯽ اﺳت ﻛﮫ

اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺟﻠﮫ ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد .ھر ﭼﻧد ﻛﮫ در ﺳﺎل

در راه ﺗرﻗﯽ و ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود’’ .اﻣﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ

 ١٣٠٩در ﻓﺿﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑﺎزﺗری ﻛﮫ ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ

ﺳﺎدﮔﯽ آﻏﺎز ﺷد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش رﻓت .ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎدآوری ﻧﯾﺳت

اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺟﻠﮫ را اداﻣﮫ دھﻧد ،ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﻓق ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﯾك ﺷﻣﺎره دﯾﮕر

ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣردﺳﺎﻻری ﺣﺎﻛم ﺑر ﻓرھﻧﮓ و ﺳﻧت ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ

ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ ھﻣﺎن ﻓرﺻت را ﻧﯾز از دﺳت ﻧﻣﯽ دھﻧد .ھﻣﺎن طور ﮐﮫ

ﻧﻔوذ ﻗدرﺗﻣﻧد روﺣﺎﻧﯾت در دﺳﺗﮕﺎه دوﻟت و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ

در ﻣﻘدﻣﮫ ﻛﺗﺎب اﺷﺎره ﺷده اﺳت ،ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺷد ﻛﮫ دﻟﯾل اﯾن ﺗوﻗف

ﺗﻼش

ارزﺷﻣﻧدی
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را ﺑﯾﺎﺑﻧد و در اﯾن ﺟﺳﺗﺟو ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗراﺷﯽ ھﺎی اداری ﻛﮫ زن

را ﻛﮫ رھﺑری آن ﻛم و ﺑﯾش در دﺳت زﻧﺎن ﭼپ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮔراﯾﺷﺎت ﭼپ

و ھم ﭼﻧﯾن ﻧﻔوذ ﻗدرﺗﻣﻧد

ﺑود را ﻧﯾز ﻣﺷﺧص ﺗر ﻛﻧد .و ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﻛﮫ ﻣﻘدﻣﮫ آﻣده اﺳت ،آﻧﮭﺎ “

روﺣﺎﻧﯾت در دﺳﺗﮕﺎه دوﻟت را در ﺧود ﻧﮭﻔﺗﮫ داﺷت ،روﺑروﻣﯽ ﺷوﻧد.

داﯾره ی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﺎن را ﺑﮫ زﻧﺎن ﻛﺎرﮔر و زﺣﻣﺗﻛش ﻣﺣدود ﻧﻛردﻧد.

آﻧﮕوﻧﮫ ﻛﮫ از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣوﻟﻔﯾن ﺑر ﻣﯽ آﯾد اداره ﻧظﺎرت ﺷرﻋﯾﺎت در

آﻧﮭﺎ ﺑردن آﮔﺎھﯽ ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن زﻧﺎن ھﻣﮫ طﺑﻘﺎت و اﻗﺷﺎر

ﺟﺳﺗﺟوی ﺗطﺎﺑق و ﯾﺎ ﺗﺧﺎﻟف اﺻول و ﻓروع دﯾن ﺑﺎ ﻧﺷرﯾﺎت ﻣﺗوﺟﮫ

ﮔوﻧﺎﮔون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﮭری  ،ﻣد ﻧظر داﺷﺗﻧد ’’ .از طرف دﯾﮕر آﻧﮭﺎ ھدف

اﻧﺗﺷﺎر ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان ﻣﯽ ﺷوﻧد و روﺷن اﺳت ﻛﮫ ﭼﮫ ﺳرﻧوﺷﺗﯽ

ﺷﺎن اﯾن ﻧﺑود ﻛﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻧﺎن را ﺑﺎ وﻋده و وﻋﯾد

در اﻧﺗظﺎر ﻣﺟﻠﮫ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .در زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ روﺣﺎﻧﯾت ﺑﺎ ﻗدرت و

ﺑرای دوران ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧدازﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب زﻧﺎن را

ﻧﻔوذش در دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺗﻔﻛرات ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ

در ﻣورد ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺷﺎن ﺑﮫ ﺳﻛوت وادارﻧد ﺑﻠﻛﮫ ﺑﺎﻟﻌﻛس

ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣوﺟود در ﺳﻧت و ﻓرھﻧﮓ و

ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ دادن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ و ﻟزوم و ﺿرورت طرح ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﺷﺎن ،آﻧﮭﺎ را

اﻓﻛﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ زور اﻋﻣﺎل ﮐﻧد ،وﺟود ﯾك ﻣﺟﻠﮫ زﻧﺎن آﻧﮭم ﺗوﺳط

ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ ﺷرﻛت وﺳﯾﻊ ﺗر در اﻣور ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺑﺎرزات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و

زﻧﺎن ،ﺑﺧودی ﺧود ﺧﻼف ﺷرع و اﺻول و ﻓروع دﯾن اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن

ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﻛردﻧد.

دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان ﺗواﻧﺳت ﺗﻧﮭﺎ ﯾك ﺷﻣﺎره دﯾﮕر ﻣﺟﻠﮫ را

از طرف دﯾﮕر ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺟﻠﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻛﻣﺑود ھﺎ و

در ﺳﺎل  ١٣٠٩اﻧﺗﺷﺎر دھد.

ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﺎ ،ھم در ﻓرم و ھم در ﻣﺣﺗوا ﭘﯽ ﺑرد .ﺑﻌﺑﺎرت دﯾﮕر ﺟواﻧﯽ

ﺑﻌﺑﺎرت دﯾﮕر ھﻣﯾن واﻗﻌﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﻛﮫ دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ و روﺣﺎﻧﯾت

و ﻧﺎ ﭘﺧﺗﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت زﻧﺎن در ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت ﻣﺷﮭود اﺳت .اﻣﺎ ﺟواﺑﯽ ﻛﮫ

ﺗﺣﻣل ﻧور‘ ﺷﻣﻊ ﺿﻌﯾﻔﻲ’ ﻛﮫ ﺑﺧواھد آﺳﻣﺎن ﺗﺎرﯾك زﻧﺎن را روﺷﻧﺎﯾﯽ

در ﺳرﻣﻘﺎﻟﮫ ﺷﻣﺎره دوم ﻣﺟﻠﮫ آﻣده اﺳت ﻗﺎدر اﺳت ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از

ﺑﺧﺷد ،ﻧداﺷﺗﻧد ،و دﺳت در دﺳت ھم ﺑرای ﺧﺎﻣوﺷﯽ اش ﺗﻼش ﻛردﻧد.

اﻧﺗﻘﺎدات ﭘﺎﺳﺦ ﮔوﯾد و ﺑﺎ زﯾرﻛﯽ آﻧرا ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎدی ﺗﯾز و ﺑرﻧده از ﻋﺎدات

ﻣﻘدﻣﮫ ﻛﺗﺎب ھم ﭼﻧﯾن ﺧواﻧﻧده را ﺑﺎ دﯾﮕر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت

و ﺳﻧﺗﮭﺎی ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑدل ﻛﻧد:

ﻧﺳوان آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﻛﻧد .روﺷﻧك ﻧوع دوﺳت ﭘس از آﻧﻛﮫ از ھﻣﺳرش ﺟدا

“ ﻋﻠت اﯾن ﻧواﻗص ﺑﯾﺷﻣﺎر ﯾك ﭼﯾز اﺳت .ﻣﺎ زن ھﺳﺗﯾم و ﺑدﺗر ازھﻣﮫ

ﻣﯽ ﺷود ،ﻣدرﺳﮫ دﺧﺗراﻧﮫ ای را ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻣﺷﻛﻼﺗﯽ ﻛﮫ در ﺑر داﺷت ،ﺑﮫ

زن اﯾراﻧﻲ ! ...ﺑرای زن رﻓﺗن در ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﮫ و اﻧﺟﺎم دادن ﻋﻣل ﺳﮭل

ﻧﺎم ‘ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان’ داﯾر ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ از اوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ ھﺎی دﺧﺗراﻧﮫ

ﻏﻠطﮕﯾری ﻋﯾب اﺳت .اﯾن ﻋﺎدت ﺑﯾﻣﻧطق ھم وﺟود ﻧدارد ﻣﮕر ﺑرای

ﺷﮭر رﺷت اﺳت .اﯾن ﺗﻼﺷﮭﺎ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ‘ﺟﻣﻌﯾت ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت’ ﻛﮫ در

اﯾﻧﻛﮫ ﻣرد ھﺎی ﻣﺎ ﻋﺎدت ﻛرده اﻧد ھر ﮔﺎه زن ﻣﺳﺗوره را در ﺟﺎﺋﯾﻛﮫ

ﺑرﮔﯾرﻧده ﻣدرﺳﮫ ،ﻛﻼﺳﮭﺎی اﻛﺎﺑر ،ﺗﺋﺎﺗر و ﺑرﮔزاری ﻧﻣﺎﯾش و ﺣﺗﯽ

ﺳﺎﺑﻘﺎ راه ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت) ﻣﺛل ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﮫ ( ﺑﮫ ﺑﯾﻧﻧد ﺑﺎ ﭼﺷم ھﺎی ﭘر از

اﯾﺟﺎد ﮔروه ﺗﺋﺎﺗرال ﺟﻣﻌﯾت ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت ﻧﺳوان ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد

ﺣرص ﺑطرف او ﻧﮕﺎه ﻛﻧﻧد ....در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﻋﺎدت ﺑد طرﻓﯾن ،ﻣﺎ

ﻛﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺑﺳﯾﺎر زﻧﺎن ﮔﯾﻼن روﺑرو ﻣﯽ ﺷود.

ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم آﻧطور ﻛﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺟﻠﮫ را ﻏﻠط ﮔﯾری ﻛﻧﯾم و ﺑﺷﻛﻠﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﺷد

ﻣﻘدﻣﮫ ﻛﺗﺎب ،ﺗﺎﺛﯾر ﺟﻧﺑش ﺟﻧﮕل )در اواﺧر ﻗرن  ١٣ﺷﻣﺳﯽ( در ﮔﯾﻼن

ﻛﮫ ھﻣﮫ دﯾدﻧد’’ ﻛﻣﯽ ﭘﺎﯾﯾن ﺗردر ھﻣﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ آﯾد ﻛﮫ “ ﯾك ﻋده دﯾﮕر

و ھوای ﺗﺎزه ای را ﻛﮫ ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺎﻛم آورد ،در ﺷور و ﺷوق

از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻛﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻧﺳوان ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد ﻣرد ھﺳﺗﻧد -اﻏﻠب اﯾن

ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ھم ﭼﻧﯾن ﻧﻘﺷﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺗﺿﻌﯾف و ﯾﺎ ﻋﻘب

ﺑرادران ﻣﺎ از اوﺿﺎع زﻧدﮔﯽ روﺣﯾﺎت اﺧﻼق اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻧﺳوان ﺧﯾﻠﯽ

ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑرﺧﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻣرﺗﺟﻊ داﺷت ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن اﯾﺟﺎد اﻣﻛﺎن

دور ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎﯾﻧﺟﮭت ﻏﺎﻟب ﻧوﺷﺗﺟﺎت اﯾﺷﺎن ﻣﻧﺣﺻر ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ اﯾﻧﻛﮫ

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھر ﭼﻧد ﻣﺣدود ﺟﻣﻌﯾت را اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﺳﺎﺧت.

‘ زن ﺑﺎ ﯾك دﺳت ﮔﮭواره و ﺑﺎ دﺳت دﯾﮕر ﻛره را ﺣرﻛت ﻣﯽ دھد’ .ﯾﺎ

ﻧﻛﺗﮫ ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت دﯾﮕر اﯾن ﮐﺗﺎب ،اﺷﺎره ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن

اﯾﻧﻛﮫ‘ ﻣﺎدران ﺑﺎﯾد اوﻻدان وطن ﭘرﺳت ﺗرﺑﯾت ﻛﻧﻧد’ و از اﯾن ﻗﺑﯾل

ﻣﺟﻠﮫ و اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻧﺻﺎﯾﺢ ﻣﺟﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﻋﺎدت ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺷده اﺳت’’.

ﮔراﯾﺷﺎت ﭼپ ﺑرﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻋﻣده ﺟﻣﻌﯾت و ﻣﺟﻠﮫ ﭘﯾك ﺳﻌﺎدت

ﺑدون ﺷك ﺣرﻛت اﯾن ﺟﻣﻊ از زﻧﺎن روﺷﻧﻔﻛر ،ﺑﺎ ﻧﻘش ﻋﻣده ﮔراﯾﺷﺎت

ﻧﺳوان ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﻛﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣﻔﺳرﯾن و ﻣورﺧﯾن آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﯾﺎ

ﻓﻛری ﭼپ و ھم ﭼﻧﯾن دﻣﻛرات ﻛﮫ ﺣرﻛﺗﯽ ﺟﺳوراﻧﮫ را آﻏﺎز ﻛردﻧد و

ﻧﺎ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺧﺻﻠت زﻧﺎﻧﮫ ﺑودن اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ را اﻧﻛﺎر ﻛﻧﻧد و

ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻧت ھﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻗد ﻋﻠم ﻛردﻧد ،ﻗﺎﺑل ارج اﺳت.

آﻧرا زاﺋده اﺣزاب ﻣرداﻧﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﻣﻘدﻣﮫ ﻛﺗﺎب ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛﻧد

ﺑررﺳﯽ اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﮔراﻧﺑﮭﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯾت زﻧﺎن ،آﻣوﺧﺗن از آن ،ﺑررﺳﯽ

در ﻋﯾن اﯾﻧﻛﮫ ﻧﻘش اﻧﻛﺎر ﻧﺎﭘذﯾر “ ﻓرﻗﮫ ﻛﻣوﻧﯾﺳت اﯾران ،در ﭘراﻛﻧدن

ﻛﻣﺑود ھﺎ ی آن ،ﺑرای ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﯾران ،ﻋﻠﯾرﻏم ﭘﯾﺷروی ھﺎﯾش ﻻزم

اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷرو ،ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن زﻧﺎن ﺑﮫ ﻛﻧش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و

اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎﻧﯽ ﻛﻣﺎ ﺑﯾش از ھﻣﺎن ﺟﻧس و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺷروﺗر

ﭘﯾوﺳﺗن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎ و ﺟرﮔﮫ ھﺎی ﻋداﻟت ﺟو و آزادی ﺧواه ’’ را

روﺑرو اﺳت .از اﯾن رو اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﻛﺗﺎب را ﺗﻼﺷﯽ ارزﺷﻣﻧد ﻣﯽ داﻧﯾم

روﺷن ﻛﻧد ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺧﺻﻠت ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﻣﺟﻠﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾش

و ﻣطﺎﻟﻌﮫ آﻧرا ﺑﮫ زﻧﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﻛﻧﯾم■ .

ﺳﺗﯾزی ﻏﺎﻟب ﺑر ﺣﺎﻛﻣﯾت و ﺣﺎﻣﯾﺎﻧش

