


از ســفارت آمریــکا کــه ســخن بــه میــان مــی آیــد، بــا ایمــان بــه 
مقولــه ی اســتکباری نظــام آمریکا، انــگار از خانه قدیمــی مادربزرگم 
حــرف میزننــد! شــاید رفــت و آمــد هــای گاه و بــی گاهم به ســفارت 
ســابق و قــدم زدن میــان درختــان چنــارش اســت که حــس و حالم 
را متفــاوت مــی کنــد؛ بیــن خودمــان باشــد، گاهــی حیــن راه رفتــن 
ــم!  ــب میزن ــکا را ل ــر آمری ــرگ ب ــش آرام م ــاختمان های ــان س می
ــان  ــه ذهنش ــی ب ــی حت ــاران آمریکای ــم: مستش ــی گوی ــودم م باخ
هــم خطــور نمــی کــرد کــه روزی دانشــجویان پیــرو خــط امــام بــا 
ــا  بیســت و دو ســه ســال ســن از دیــوار سفارتشــان بــاال رفتــه و ب
مشــت هــای بهــم گــره کــرده شــان ایــن ابــر قــدرت را از جاسوســی 
بیــن المللــی اش خلــع کننــد و دســتش را کوتــاه! و بعدهــا خانــه 
ی جاسوســی شــان مقــری باشــد بــرای تشــکیالتی از دانشــجویان 

مومــن بــه آرمــان هــای انقالبــی دانشــجویان قبلــی!
ــجویان آن  ــرت دانش ــان غی ــم ن ــوز ه ــه هن ــاف ک ــق و االنص الح
ــان را 36  ــگاه کــه امــام راحــل فرمود:یــک ن ــم آن روزهــا را میخوری
میلیــون نفــری خواهیــم خــورد ولــی زیر بــار ذلــت ســازش باآمریکا 

نخواهیــم رفــت. 
اصــل ماجــرا هــم درســت از همینجــا شــروع شــد کــه آمریکایــی ها 
اقــدام بــه پذیــرش شــاه کردنــد و ایــن موجــب خشــم دانشــجویان 
مســلمان شــد. طولــی نکشــید کــه در ۱385/۰8/۱3ســفارت 
آمریکا-کــه یــک مرکــز جاسوســی بــه معنــای واقعــی کلمــه بــود 
نــه یــک ســفارتخانه بــا عملکــرد معمــول دیپلماتیــک- را بــه نشــانه 
ی اعتــراض بــه اقدامــات مداخلــه جویانــه آن کشــور تســخیر کردند 
امــا بــه علت نداشــتن تجربــه و دانــش اطالعاتــی الزم همچنیــن زمان 
بــردن رســیدن افــراد بــه ســاختمان اصلــی، اســناد مختلــف بر اســاس 
طبقــه ســّری بــودن پــودر شــده و برخــی نیــز رشــته رشــته شــدند که 
ســر هــم بنــدی آنهــا حــدود 5تــا6 ســال بــه طــول انجامیــد و حاصل 

آن ۱۱جلــد کتــاب از اســناد النــه جاسوســی اســت. 
بــه نقــل از شــیخ االســالم، آمریکایــی هــا حتــی اجــازه چــاپ ایــن 
اســناد کــه نشــانگر جنایــت علیه مــردم ایــران بــوده را صــادر نکردند 
و ایــن اســت منطــق کشــوری کــه از بنیــاد هــای دموکراســی جهــان 
اســت! حــال آنکــه بعــد از مــردم ایــران، بیشــترین حــق را شــهروندان 
آمریکایــی داشــتند که ایــن امــور را بدانند چراکــه جنایات ســفارت از 
طریــق مالیــات مــردم آمریــکا رخ داده اســت. از آنجایی کــه آمریکایی 
ــات موردنظــر  ــرای اخــذ اطالع ــام )ره( کســی را ب ــا در اطــراف ام ه
خــود نداشــتند، مطالعــات خــود را بــر روی اطرافیــان امام آغــاز کردند 
و از جملــه آن اشــخاص بنــی صــدر، اولیــن  رئیس جمهور ایــران پس 
از انقــالب بــود که۷ســند از وی در ســفارت بدســت آمــده بــود و در 
زمــان اســتیضاح او در مجلــس شــورای اســالمی رســماً قرائت شــده و 

بنــی صــدر نیــز هیچــگاه آن هــا را نفــی نکــرد.
ســند دیگــری کــه از ســرهم کــردن اطالعــات 
ــت  ــت و کیفی ــر کمی ــی ب ــد مبن ــت آم بدس

صــادرات نفــت ایــران بــود؛ بدیــن ترتیــب کــه یکــی از دانشــجویان 
ــا  ــکا را اســتخدام و پــرورش مــی دهنــد ت تحصیــل کــرده در آمری
بــه ســمت مدیــر کل وزارت اقتصــاد رســیده و طــی مالقــات هایــی 
کــه بــا رئیــس CIAداشــت، اطالعــات موردنیــاز را در اختیــار آنهــا 

قــرار مــی داد.
ــرق  ــگاهی از ط ــوالت دانش ــاره تح ــی درب ــات تحلیل ــه گزارش تهی
مختلــف از جملــه افزایــش ارتبــاط نفــوذی در نهــاد هــای علمــی 
ــوزوی در  ــای ح ــاد ه ــان نه ــت از مخالف ــه روش ازدواج، حمای ــران ب ای
دانشــگاه هــا، مــراودات اطالعاتــی بــا اســاتید و دانشــگاهیان متمایــل به 
غــرب، طــرح علمی-فرهنگی فولبرایت بــرای نفوذ در محافل دانشــگاهی 
و طــرح هــای مختلــف دیگــر از رویکــرد هــای ســازمان جاسوســی برای 

نفــوذ بــه جامعــه دانشــگاهی و علمــی بــود.
ــر آنکــه  ــه جاسوســی عــالوه ب ــی بخــش دیگــری از اســناد الن بازخوان
نمایانگــر مواجهــه نظامــی و طراحــی کودتــا از جملــه نــوژه بــوده اســت 
اقدامــات جدایــی طلبانــه ی کردســتان و خوزســتان و.. را نیز شــامل می 

شــد کــه هزینــه هــای زیــادی را بــرای ملــت در برداشــت.
عــالوه بــر آن روایــت وارونــه ی تســخیر کــه رد پــای آن در کتابی نظیر 
دایــره المعــارف بــزرگ اســالمی و شــانتاژهای رســانه ای چــه در داخل 
و توســط برخــی احــزاب سیاســی نظیــر بنــی صــدر و چــه در خــارج از 

کشــور خبــر از جنــگ نرمــی ســاختگی علیــه ایــن اقــدام بود.

از دیگــر اســناد بدســت آمــده مــی تــوان بــه اســتراتژی هــای غربــی 
اشــاره کــرد کــه پــس از گذشــت چهــل ســال در کشــور رایــج بــوده 
ــای  ــدواژه ه ــکل ک ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس ــان های ــان جری و آن هم
ــه رو  ــد میان ــتعمال واژه ای مانن ــردد. اس ــی گ ــتفاده م ــح اس مصطل
کــه قطعــا ناشــی از بــی توجهــی و نخوانــدن اســناد مهــم و کلیــدی 
ــم  ــی گویی ــاز م ــت و ب ــی س ــه ی جاسوس ــده از الن ــتحصال ش اس
ــه  تاریــخ در حــال تکــرار اســت؛ هرکــه از آن درس گرفــت قــادر ب
تغییــر رویدادهــای منفــی و مخــرب آن اســت و هرکــه آن را نادیــده 
گرفــت محکــوم بــه تکــراری بــودن اســت! و چــه بســیار بودنــد خط 
امامــی هایــی کــه در جریانــات مختلــف سیاســی دچــار تغییــر رویه 
شــدند و بعدهــا طــی ســخنرانی هــا و یادداشــت هایشــان از آرمــان 
هــای پیشــین خــود اعــالم ندامــت کردنــد و بــا آن زاویــه حــاّده هــم 
گرفتنــد، غافــل از آنکــه کــم لطفــی بــه تاریــخ، کــم لطفــی بــه خود 

اســت!.)برگرفته از مرکــز اســناد انقــالب اســالمی(
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ــل رییــس جمهــوری - مجــری قانونــی - کــه  ــه تشــکل هــا مجــوز فعالیــت مــی دهــد و در مقاب ــون دچــار تضــاد شــده ام. قانونــی کــه ب در تعریــف قان
دانشــجویان فعــال دانشــگاه را از حضــور در مراســم بازگشــایی دانشــگاه هــا منــع مــی کنــد. قانــون آزادی بیــان در چهارچــوب هــای مقــرر و مواجهــه بــا 

درهــای بســته ســالن دانشــگاه در موعــد هــای مکــرر! 
رییــس جمهــور آزادی خــواه، پشــت درهــای بســته، ســخنان ثابــت و بــی تغییــر قبــل و بعــد برجــام را تکــرار مــی کنــد. همــان ســخنانی کــه در دیــدار 
ــه  ــی- در مــاه رمضــان تکــرار شــد.تنزیه برجــام زمیــن خــورده و تعمیــم مشــکالت ب ــا تعــداد اندکــی دانشــجوی منتخــب - آنتــی انقالب ــه شــده ب ایزول
انقالبیــون، حــرف قدیمــی دو ســال گذشــته ایــن دولــت بــوده اســت. جالــب آن کــه همزمــان بــا فریــاد خفــه ی » مشــکالت بــا بریــدن صــدای ملــت حــل 

نمــی شــود » پشــت درهــا، روحانــی هــم چنــان شــعار کلیشــه ای » آزادی در انتخــاب ،حــق مــردم کشــور ماســت » را زمزمــه مــی کنــد ! 
ــه کام برجــام  ــام دانشــجو- ب ــه ن ــی هــای خصوصــی و چاپلوســی عــده ای »ب ــا برگــزاری گردهمای ــگان ب ــه مشــکالت جامعــه نخب ــرار از پاســخگویی ب ف
طلبــان« مســاله ی تــازه ای نیســت. روزی بــرای دفــاع از وزرا در مجلــس، مذاکــره بــا آمریــکا را حماقــت مــی خواننــد و حــال همــان حماقــت را »تعامــل 
ــر  ــان اصــرار ب ــم چن ــد و ه ــی گوین ــی م ــگ طلب ــل مســتمر« و جن ــر دشــمنان »تقاب ــت در براب ــه ایســتادگی و مقاوم ــد! ب ــی دانن ــا م ــا دنی ــازنده« ب س
دستاوردتراشــی بــرای سیاســت هــای گفتمانــی خــود دارنــد. پشــتیبانی از لوایــح FATFو CFT کــه هدفــی جــز بســتن تمــام راه هــای دور زدن تحریــم 
و بــن بســت اقتصــادی ندارنــد را بــه جــای حــل مشــکالت معیشــتی مــردم، اولویــت کار دولــت قــرار مــی دهنــد و چــه بســا دروغگویــی نیــز در دســتور 
کار جدیــد دولــت تدبیــر و امیــد تعریــف شــده اســت. جهانگیــری مثــل آب خــوردن در برابــر رســانه هــا، ســران قــوا و رهبــری را موافــق ایــن لوایــح نشــان 
مــی دهــد و خواســتار تصویــب آن هــا مــی شــود. جالــب تــر آن کــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ایــن ادعــای بــی اســاس را رد مــی کنــد و جامعــه 
دانشــجویی هــم چنــان منتظــر دیــدن واکنــش دســتگاه قضــا بــه ایــن دروغ آگاهانــه اســت. انتظارهــا آن جــا بــاال مــی رود کــه حســن عباســی بــه جــرم 
اشــاعه دروغ در رابطــه بــا همیــن دولــِت مدعــی محکــوم بــه حبــس شــد، حــال آن کــه دروغــی بــه ایــن واضحــی از جانــب معــاون اول رییــس جمهــور           

حقوقــدان! منتشــر شــده اســت.  
چه جای تاسف برای صفت حقوقدانی در کنار موصوف قانون گریزترین مقام کشوری ...!

خدا خیرتون بده موکتهای نمازخونه رو 
عوض کردین...

حالمون خوب شد کلی!

ممنون که در تعاونی فاز سه گرم کن غذا 
گذاشتین، مجبور بودیم تا فاز یک برای گرم 
کردن غذاهامون بریم...البته گویا فست فود 

مهروماه هم تعطیله،لذا برای دوستان فاز یک و 
دو هم چاره ای بیندیشید)؛

سالم چرا تو فاز دو سماور نمیزارن ما اسیریم 
تا فاز3 باید بریم یا تعاونی فاز یک...

ممنون از مدیر گروه خوب  هنر آقای خزایی که 
برای گروه هنر دانشکده دارن تالش میکنن، 

کاش زودتر میومدن، استادهای ما به نسبت ترم 
های پیش واقعا بهتر و توانمند ترن...

میدونین تو برد بخش دانشجویی زده 
دانشجوهای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 

ترم 5 و دانشجو های پیوسته تا  ترم9 خوابگاه 
داره! حتی ترمهای قبل هم بچه های ترم 

 6کار دانی اتاق 4 نفره داشتن!  
حاال چون ورودی زیاد گرفتن به دانشجوها اتاق 

نمیدن و بچها رو تو اتاق ۱۰۰ نفره جا میدن 
 مثل اردوگاه.

اوال چرا تکلیف بچه ها رومشخص نمیکنید که 
اتاق کدوم خوابگاه باشن و هنوز بعد ۱ ماه اتاق 
ها رو جابه جا هم میکنید و هزینه این بچه ها 

 هنوز مشخص نیست
دوما مگه تو برد نزدید مشکلی نیست تا پنج 
ترم؟گناه ما که پنج ترمه شدیم چیه؟ما هیچ 

 بچهای ترم یک هم این مشکل رو دارن.
سوما برخورد با دانشجو  خانواده ها دور از 

احترامه.

از این پس میتونید انتقادات، پیشنهادات 
و نقطه نظرات خودتون درباره مسائل و 
زندگی دانشجوییتون در دانشگاه رو به 

آیدی @yamahdi13313)تلگرام و 
بله( 

 ارسال کنید تا
 در این ستون که به شما و حرف هاتون 

 اختصاص داره، چاپ بشه. 
 منتظر پیام هاتون هستیم):

زینب شریفی
رشته مهندسی نرم افزار

شما هم دانشگاهی عزیز):
هررشته ای):

فائزه عادلی
رشته معماری سفارت جاسوسی



فمینیســتهای رادیــکال خانــواده را صحنهــای نابرابــر 
میداننــد کــه در آن زنــان بــه بنــد کشــیده میشــوند.دلیل 
ایــن دیــدگاه راوجــود دو ســاختار در خانــواده مــی داننــد:

_جایگاه زن در نقش همسر و مادر
ــه  ــه و مردان ــای زنان ــه رفتاره ــواده ک ــی خان _ روش تربیت
را در فرزنــدان پایــه گــذاری میکنــد و فرودســتی زنــا ن را 

تــداوم میبخشــد .
ــر  ــه دیگ ــرار داد ک ــی ق ــان را در موقعیت ــن جنبــش، زن ای
میــل و رغبتــی بــرای مــادر شــدن و مــادری کــردن 
نداشــتند. آنهــا درگیــر مســائلی جذابتــر از بــارداری، 
زایمــان، شــیردهی و تربیــت فرزنــد شــده بودنــد کــه نتایج 
ــی،  ــت اجتماع ــراه داشــت. موقعی ــه هم ــری ب ــازده ت زودب
ــن شــده، ســرگرمیهای لذتبخــش  ــد منظــم و تضمی درآم
ــن و روح، از  ــای ت ــته ه ــای خواس ــزل و ارض ــارج از من خ
جملــه عوامــل مشــوق زنــان در خــودداری از مــادری بــود. 
ــگاه  ــان دادن جای ــن نش ــان، پایی ــارزه آن ــه مب ــدف اولی ه
زنــان خانــه دار در خانــواده و اجتمــاع و پیــش بــردن زنــان 

ــوده اســت . ــازار کار ب ــه ســوی ب ب
ایــن گرایــش بیشــتر تحــت تأثیــر حــال و هــوای انقالبــی 
و رادیــکال دهــه شــصت قــرن بیســتم در امریــکا و از درون

ــی و....  ــوق مدن ــو ، حق ــپ ن ــجویی، چ ــهای دانش جنبش
جوشــید. ایــن جنبــش به شــدت تحــت تأثیــر مارکسیســم 

و در عیــن حــال، منتقــد آن اســت.
 از نظــر فمینیســتهای رادیــکال، زنــان تحــت ظلــم و 
ــل  ــه دلی ــوب زنان،ب ــت نامطل ــد و وضعی ــرار دارن ــتم ق س
فمینیســم(  مارکسیســم  دیــدگاه  مردســاالری)  نظــام 
اســت کــه در آن، زنــان تحــت ســلطه مــردان قــرار دارنــد.

هــدف کلــی فمینیســم رادیــکال شکســت نظــام مردســاالر 
ــتن  ــه داش ــدار نگ ــو آن و پای ــل را در مح ــت و راه ح اس

ــت دو جنســیتی دانســتند.  وضعی
جامعــه دوجنســیتی آمریــکا کــه جامعــه آرمانــی رادیکالهای 
اولیــه اســت، جامعــه ای اســت کــه افــراد آن بــه گونهــای، 
ــچ  ــه هی ــد ک ــم دارن ــا ه ــه را ب ــه و مردان ــات زنان خصوصی
گونــه تفکیــک نقــش یــا تفــاوت رفتــاری ناشــی از جنســیت 
ــا  ــد ه ــرا، بع در آن مشــاهده نمیشــود. فمینیســتهای ذاتگ
آرمــان دو جنســیتی را بــه دالیلــی، از قبیل:ایســتایی، 
ــوض،  ــد و در ع ــام رد کردن ــی و ابه ــی سیاس ــدان کارای فق
ــا خصوصیــات اصیــل  جامعــه مدنظــر خــود را جامعهــای ب
ــری  ــه برت ــل ب ــروه قائ ــن گ ــتند. ای ــه دانس ــی زنان و حقیق
ــن  ــی از مهمتری ــد و یک ــه بودن ــات زنان ــان و خصوصی زن
شعارهایشــان،آینده مؤنــث اســت و بــرای رســیدن بــه ایــن 
هــدف راهکارهایــی را پیشــنهاد میدهنــد،از جملــه : افزایــش 
آگاهــی، جدایــی طلبــی، خواهــری، لزبینیســم .)برگرفتــه از 

کتــاب فمنیســم رودگــر(
ایــن دیــدگاه چالــش هــای فراوانــی بــه دنبــال خــود دارد 
ــه وجــود  ــواده ب از جمله:تغییــرات ســاختاری در نهــاد خان
ــاش« کــه  ــا عنــوان »خــوش ب ــد. یعنــی واژه ای ب مــی آی
یــک ایدئولــوژی بســیار خالی از ارزش اســت و ایــن دیدگاه 
در غــرب تقریبــا غالــب شــده اســت، وایــن باعــث میشــود 
کــه احســاس وظیفــه دربرابــر همســر، خانــواده، فرزنــدان 
ــان  ــا بنی ــود ت ــث میش ــی باع ــرود. آزادی جنس ــن ب از بی

خانــواده سســت شــود و زنــان پشــتیبانی مالــی مــردان در 
تأمیــن هزینــه هــای خانــوار را از دســت بدهنــد. شــاید بــا 
خــود بگوییــد چــه ایــرادی دارد ؟ زن نیــز ماننــد مــرد مــی 
توانــد کار کنــد و هزینــه هــای خــود را تامیــن کنــد . جالب 
آن اســت کــه در اســالم بــا تکلیــف »نفقــه« مــرد وظیفــه 
تامیــن نیــاز هــای همســر خــود را داراســت و بعضــا بانــوان 
مــی گوینــد مــا ایــن حــق را نمیخواهیــم چــون جفــا بــر

ــه  ــن کار را ب ــود ای ــم خ ــود و میخواهی ــی ش ــی م ــا تلق م
ــم!! ــده بگیری عه

گاهــا ایــن اندیشــه در ذهــن پدیــد مــی آیــد کــه اندیشــه 
ــا  ــت ی ــوان اس ــوق بان ــاق حق ــتای احق ــم در راس فمینیس

ــان ؟! آقای

ــودوی  ــاله ج ــان ۲8س ــی«، قهرم ــعید مالی »س
ــک  ــه ی ــه مرحل ــی ب ــد از راهیاب ــورمان بع کش
چهــارم نهایــی رقابــت هــای جهانــی جــودو در 
ــا دســتور  ــه ب ــد ک ــا میکن ــن، ادع ــوی ژاپ توکی
ــر  ــران، در براب ــودوی ای ــات ج ــن از مقام گرفت
 حریــف قــزاق خــود تــن بــه شکســت میدهــد.

حتما میپرسید چرا؟!
ــی  ــه نیمــه نهای  او درصــورت پیــروزی در مرحل
مجبــور بــه مبــارزه بــا حریفــی از اســرائیل مــی 
شــد، رژیمــی کــه بــدون داشــتن رســمیت 
قانونــی، بــه عنوان یــک کشــور، آزادانــه در رقابت 

ــی شــرکت داده مــی شــود. هــای جهان
هــر چنــد اظهــارات ایــن ملــی پــوش در تضــاد 
ــای  ــه امض ــه ب ــت ک ــه ای اس ــوای نام ــا محت ب
ریاســت کمیتــه ملــی المپیــک کشــورمان 
رســیده، بــا ایــن حــال، مــی توانســتیم بــا اندکی 
مدیریــت توســط مســئوالن فدراســیون جودوی 
قربانــی  اینگونــه  ایــران، 
ــده  ــن     ش ــه ی  تعیی نقش
ــی نشــویم.  فدراســیون جهان

درواقــع بــا توجــه بــه فاصلــه ی امتیــازی ســعید 
مالیــی بــا رقبایــش، حتــی بــا عــدم حضــور وی 
ــهمیه  ــب س ــی در کس ــابقات، خلل ــن مس در ای

المپیــک وی وارد نمــی شــد.
ــابقات  ــد از مس ــر بع ــاید اگ ــن ش ــر ای ــالوه ب ع
گرنــد پــری پاریــس، کــه ســعید مالیــی بــرای 
عــدم رویارویــی بــا رژیــم اســرائیل بــاز هــم تــن 
ــح  ــه صحی ــورد توج ــود، م ــت داده ب ــه شکس ب
از ســوی مســئوالن ورزش کشــور میشــد، 
ــی  ــم احساس ــردی، تصمی ــن دلس ــات ای موجب
وی و درنتیجــه تعلیــق ناعادالنــه رشــته جودوی 

ــم. کشــورمان نبودی
فــارغ از اینهــا، مــا دانشــجویان و علــی الخصوص 
دانشــجویان فعــال ورزشــی کشــور، بــا اهتمــام 
ــی از مواضــع انســانی نظــام  ــه قدم ــن ک ــه ای ب
جمهــوری اســالمی کوتــاه نمــی آییــم؛ در عیــن 
ــت  ــه وضعی ــری مجدان ــتار پیگی ــال، خواس ح
جــودوی تــازه جــان گرفتــه میهــن مــان 

هســتیم. 
خط کش
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 با توجه به این واقعه ] تسخیر النه جاسوسی[ ، ۱3 آبان نماد حضور نسل جوان در میدان و 
پیشگامی آن در صحنه است.                                                      آیت اهلل خامنه ای  

مولف : امام موسي صدر
موضوع: کتاب زن و چالش های جامعه شامل متونی از میان 
سخنرانی ها و مقاالت و مصاحبه های امام موسی صدر است 

 که  موضوعات زن، خانواده و جوان را دربردارد.
انتشارات : موسسه فرهنگي تحقیقاتي امام موسي صدر

تعدادصفحات: 273 صفحه

امام به ما آموخت که انتظار تنها در مبارزه است.
شهیدآوینی

فدراسیــون جــودوی ایــــران
تعلـــیـق شــــد !

ساختن جهانی زیبا بدون وجود َمرد!معـرفی کتـاب

ــغالگر را در  ــم اش ــب رژی ــزدالن غاص ــور ب ــای عب ــه ردپ ــت ک ــر از ۱۰ روز نیس     کمت
ــه  ــه ای ک ــی ریش ــت و ب ــی هوی ــم ب ــم. رژی ــی بینی ــورمان م ــی کش ــاحل ورزش س
ــد و  ــای تهدی ــه ه ــش در عرص ــت های ــران شکس ــرای جب ــده، ب ــا ران ــه ج ــال، از هم ح
ــون  ــی ، همچ ــای ورزش ــه ه ــت در عرص ــوذ و دخال ــه نف ــل ب ــه، متوس ــم و... در منطق تهاج
 جــودو شــده،تا بلکــه اندکــی »بــوی نامطبــوع بینــی ســوخته« خــود را از فضــا پــاک کنــد!!!

و اما داســتان از چه قرار است؟     

برشی از متن:
دیــن شــما دیــن »بــه چالــش کشــیدن« اســت؛ دین مبــارزه اســت؛ 
دیــن حرکــت پیوســته و آرمــان گرایی همیشــگی اســت؛ دیــن ورود 
بــه ژرفــای زندگــی و میــدان هــای مبــارزه در طــول زندگــی اســت. 
پــس جــای شــگفتی نیســت کــه شــما از ایــن آمــوزه هــا و از ایــن 

گذشــته، توشــه ای فــراوان و عمیــق برگرفتیــد و بــه راه افتادیــد.
 در ایــن دوره بــرای شــما کافــی نیســت کــه فقــط مادرانی شایســته 
باشــید. شــاید اگــر در زمانــی دیگــر بودیــد، بــرای شــما بــه همیــن 
بســنده مــی کردیــم، ولــی اکنــون امــت شــما بــا مــرگ و زندگــی 
دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد. امــت شــما بــا طمــع ورزی هایــی 
روبــه روســت کــه نظیــر آن را در تاریــخ ســراغ نداریــم. در چنیــن 
ــدی  ــادی، کارآم ــرایط ع ــادی در ش ــش از زن ع ــد بی ــرایطی بای ش
داشــته باشــید. بایــد تــالش خــود را چندیــن برابــر کنیــد تــا ایــن 
تهدیــد را از امــت خــود بزداییــد و امــت خــود را از نابــودی نجــات 

دهیــد.

هدیه حسنی
رشته ارتباط تصویری

محدثه فتح اللهی
#ریتوییترشته نرم افزار

)تحلیلی بر نحله رادیکال فمینیسم(

   فــرض کنیــد بــا ایــن اندیشــه شــما در       
یــک رســتوران بــا مــردی همراه هســتید 
و پــس از اتمــام غــذا بــه شــما میگویــد ســهم 
خــود را روی میــز بگــذار! و یــا شــما بــا وجــود 
قــوای بدنــی ضعیــف تــر نســبت بــه مــرد، باید 
پــا بــه پــای او کار کنیــد تــا ســهم خــود را در 
ــوق  ــاق حق ــن احق ــد. ای ــا او بپردازی ــی ب زندگ

اســت یــا احیــای ظلــم بــا زبانــی جدیــد ؟
در ایــن صــورت ارزش هــای اخالقــی نیــز زیــر ســوال مــی 

رود و فضایــل انســانی، ماننــد: پاکدامنــی، ســخاوت، حیــا،
مهــرورزی و.... بــی معنــی محســوب میشــود، بــرای مثــال 
پاکدامنــی را بازداشــتن بیجهــت خــود از خواهشــهای 
ــع  ــا را مان ــا حی ــد و ی ــی میدانن ــذات طبیع ــانی و ل نفس

ــد. ــی کنن ــی م ــانی تلق ــوق انس ــن حق گرفت
ــن ازدواج  ــن س ــالق و باالرفت ــش ط ــث افزای ــن باع و ای
میشــود، بــه دلیــل اینکــه در ایــن صــورت ازدواج را نوعــی

ــد و  ــی دهن ــخرقرار م ــورد تمس ــته و آن را م تحقیردانس
حتــی آن را بــا نوعــی بــرده داری برابــر مــی داننــد. القــای 
فرهنــگ مجــرد زیســتی ســبب شــده تــا ســودجویان ایــن 
ــود  ــای خ ــرمایه ه ــع و س ــظ مناف ــرای حف ــا را ب روش ه

بدیــن صــورت حفــظ کننــد.
افزایــش میکــده هــا و خانــه هــای مجــردی نشــان دهنــده 
همیــن تفکــر اســت. گرایــش بــه تأخیــر ازدواج بــه همــراه 
رشــد میــزان شــرکت در دانشــگاهها و رشــد طــالق 
ــدی از  ــه رش ــداد رو ب ــه تع ــت ک ــن اس ــده ای ــان دهن نش
بزرگســاالن، بیشــترین دوره هــای جوانــی زندگــی و بلــوغ 

ــد. ــرون از ازدواج میگذرانن ــود را بی ــی خ جنس
بــا ایــن منــوال تجــارت دختــران نیــز افزایــش پیــدا کــرده 
ــود  ــرای خ ــدی ب ــب و کارجدی ــاق کس ــای قاچ ــد ه و بان
راه انداختنــد و جالــب اســت بدانیــد ایــن تجــارت تــا بــه 
امــروز هیــچ گاه بــه ایــن صــورت پــول ســاز نبــوده اســت.

از دیگــر اندیشــه هــای فمنیســیم رادیــکال کــه ذکــر شــد 
ــت،  ــخن عدال ــن س ــق ای ــت. طب ــرد اس ــر م ــری زن ب برت
ــی  ــا حت ــت! آن ه ــردان اس ــر م ــان ب ــری زن ــا برت ــر ب براب
از ایــن مــرز نیــز عبــور کــرده و راه حــل را کشــتن تمــام 
مــردان روی زمیــن دانســته انــد !بــا هــدف داشــتن جهانــی 

ــوان، جهانــی زیبــا بــدون وجــود مــردی ! زیبــا بــرای بان
ــی و  ــه دلیــل داشــتن شــعار هــای غیرعقالن ــه ب ــن نحل ای
افراطــی مــورد اســتقبال بانــوان در غــرب نیــز واقــع نشــد 

ــا شکســت رو بــه رو گشــت. و ب

خط کش
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