تاريخ تکرار ميشود:
زنان در تونس فرياد می زنند
"ما انقالب نکرديم که به عقب برگرديم"!
آذر ماجدی
اين شعار زنان در تظاھرات ديروز در تونس بود .سه شنبه  ٢٠مارس ،تظاھراتی وسيع بمناسبت
سالروز استقالل تونس در پايتخت برگزار شد .ھزاران نفر در خيابان اصلی تونس ،بلوار حبيب برقيبه
عليه نيروھای اسالمی و در دفاع از يک دولت سکوالر ،آزادی زن و برابری زن و مرد دست به
تظاھرات زدند .اين تظاھرات چھار روز پس از تظاھرات اسالميست ھا در روز جمعه در مقابل
مجلس موسسان برگزار شد .اسالميست ھا خواستار برقراری قوانين شريعه در تونس ھستند.
عروج اسالميست ھا بقدرت در تونس موجد ھراس و نگرانی بخش وسيعی از مردم شده است .عالوه
بر حزب اسالميست "انّھادا" که در انتخابات مجلس موسسان اکثريت آراء را بدست آورده است ،جريان
اسالمی سلفی نيز به يک گروه فشار مھم عليه سکوالريسم ،حقوق زن و مدرنيسم بدل شده است .از
انتخابات اخير تنش و درگيری ميان اسالميست ھا و طرفداران حقوق زن و سکوالريسم باال گرفته است
و دو جريان در دفاع از خواست ھايشان مرتبا دست به تظاھرات می زنند .در ھفته ھای اخير ميان
گروه ھای دانشجويی سکوالر و اسالميست ھا در چند دانشگاه زد و خورد شده و به چند مسجد حمله
شده است.
زنان بيشماری در تظاھرات ديروز شرکت داشتند" .تونس آزاد است ،نه به خليفه ،نه به مغزھای عقب
مانده"؛ "ما انقالب نکرديم که به پيش از تاريخ برگرديم"؛ "مردم دولت سکوالر می خواھند"؛ "جدايی
دين از حکومت"؛ "اجازه نميدھيم که تاريک انديشان انقالبمان را بدزدند«؛ برخی از شعارھای اين
تظاھرات بود .زنان فرياد می زدند" :ناھادويست )زنی که از فعالين حزب انّھادا است( گمشو! زن از
تو قويتر است" .شعارھای ديگری که در طول خيزش توده ای سال اخير طرح می شد ،در اين
تظاھرات خودنمايی می کرد" :کار ،آزادی ،حرمت"؛ "بنام کارگر و دھقان ما مبارزه را ادامه می
دھيم" .يکی از شعارھای جالب توجه اين تظاھرات چنين بود" :ما حاضر نيستيم تجربه ايران را از سر
بگذرانيم".
بدنبال خيزش توده ای در خاورميانه و آفريقای شمالی ،اسالميست ھا که پيش از اين نيز در حکومت
سھم داشتند ،قدرت بسيار بيشتری يافته اند .در مصر اکثريت آراء نصيب اسالميست ھا ،اخوان
المسلمين و سلفی ھا شد؛ در تونس نيز اسالميست ھا اکثريت آراء را بدست آوردند .در دولتی که با
پشتيبانی کامل غرب و ناتو در ليبی بقدرت رسيد نيز نقش اسالميست ھا افزايش يافته است .اگرچه
رھبر حزب انّھادا در تبعيد بسر می برد و برخی از فعالين اخوان المسلمين در زندان بودند ،اسالميست
ھا تنھا جريان مجاز سياسی در اين دو کشور محسوب می شدند .و اکنون که مردم بپا خاسته اند و
خواھان تغيير اوضاع ھستند ،دولتھای غربی بھمراه بورژوازی اين کشورھا ،آلترناتيو "اسالم معتدل"
را در مقابل مردم قرار داده اند.

باصطالح اسالم معتدل قرار است الگوی ترکيه را در منطقه پياده کند .تروريسم دولتی بسرکردگی
آمريکا در تالش شکل دادن به يک جريان اسالمی است که در عرصه اقتصاد و سياست از خط
استراتژيک غرب حمايت می کند ،مانند دولت اسالمی ترکيه .دولتھای غربی بخوبی آگاھند که يک
دولت اسالمی با مخالفت بخش وسيعی از مردم روبرو خواھد شد؛ بعالوه در سياست داخلی نيز برای
اين دولتھا مشکل خواھد بود که حمايت شان از يک جريان اسالمی را بخورد مردم بدھند .مگر نه آنکه
ده سال به بھانه مبارزه با تروريسم اسالمی ،دو کشور عراق و افغانستان را با خاک يکسان کردند؛
مگر نه آنکه آزاديھای مدنی را بشدت در کشورھای غربی محدود نمودند؛ مگر نه آنکه تحت نام جنگ
عليه تروريسم ھزاران انسان جان باختند و ميلياردھا دالر به آتش کشيده شد؟ لذا بايد اين جريان اسالمی
را بزک کرد .از اين رو است که نام "اسالم معتدل" و الگوی ترکيه مطرح شده است.
تاريخ دوباره تکرار می شود .در سال  ١٣۵٧دولتھای غربی در ھراس از قدرتگيری چپ و کمونيسم
در ايران ،اسالميست ھا را بر سر مردم ايران خراب کردند .کنفرانس گوادولوپ جايی بود که نقشه
ھای سياه و پليد عليه انقالب مردم کشيده شد .خمينی را يکشبه به رھبر بدل کردند و جنبش انقالبی
مردم برای آزادی ،برابری و عدالت را به "انقالب اسالمی ".و اکنون بيش از سی سال است که اين
حيوانات کثيف بجان مردم افتاده اند؛ سی و چند سال است که يک کشمکش دائمی ميان مردم و رژيم
اسالمی در جريان است که به کشته شدن ھزاران نفر و زندانی شدن بسياری ديگر انجاميده است .يک
جنگ دائمی ميان اين رژيم و جنبش آزادی زن از ھمان بدو بقدرت رسيدن اين رژيم شکل گرفته است.
در  ١٧اسفند ) ٨مارس(  ١٣۵٧ھزاران زن در خيابانھای تھران و چند شھر بزرگ ديگر عليه حجاب
اسالمی و برای حقوق برابر دست به تظاھرات زدند .اين اولين اعتراض توده ای عليه رژيم اسالمی
بود" .ما انقالب نکرديم که به عقب برگرديم" يکی از شعارھای اصلی اين تظاھرات تاريخی بود.
اکنون ما شاھد تکرار اين تاريخ در ديگر کشورھای منطقه ھستيم .در ھراس از قدرتگيری چپ و
کمونيسم و از راديکاليزه شدن خيزش مردم عليه نظام حاکم ،دولتھای غربی پشت درھای بسته مشغول
آلترناتيو سازی برای مردم اند .از عروج اسالميست ھا حمايت می کنند؛ در مصر و تونس که امکان
دخالتگری مستقيم داشتند ،راس دولتھا ،بن علی و مبارک را بردند تا دولت دست نخورده باقی بماند .در
ليبی مداخله نظامی کردند و معجونی از رژيم سابقی ھا ،اسالميست ھا و روسای کپک زده عشاير را
بعنوان شورای موقت ليبی بر سر کار آوردند .برای سوريه نيز مشغول پياده کردن سناريوی مشابه ای
ھستند.
اردوی آزاديخواھی و برابری طلبی بين المللی نبايد اجازه دھد که چنين سناريوی سياھی برای مردم
بپاخاسته منطقه پياده شود .يک سناريوی شوم و سياه که ھمين قدرت تروريستی عليه مردم ايران پياده
کرد .بايد اين نقشه ھای پليد را افشاء کرد .بايد در ھمبستگی با مردم آزاديخواه و برابری طلب و جنبش
حقوق زن در مقابل توطئه ھای شوم دولتھای غربی ايستاد* .

