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ِ
خشــــــــونت
سرمقاله
اشکال مختلف خشونت جنسی بر زنان در ایران
آزار و اذیت جنســی ،شکلی از خشونت علیه زنان است .مقولهای
که بیش از هر شــکل و نوع دیگری از خشــونت ،بر کاالیی بودن بدن
زن تأکید میکند .چرا که هدف بدن زن اســت .این شکل از خشونت،
شــکلهای مختلفی دارد .از متلکهایی کــه در خیابان ،اعضا مختلف
بدن زنان ،اعم از لب و سینه و باسن و اندام تناسلی را نشانه میگیرد تا
آزارهایی که در محیط کار از سوی همکاران مرد و یا عمدتاً کارفرماها
اتفاق میافتد تا برخوردها و نگاهها و پیشنهادهایی که از سوی دوستان
مرد در جمعهای خانوادگی و دوســتانه صورت میگیرد و تجاوز ،که
شدیدترین شکل از خشونت جنسی است .خشونت جنسی در دورههای
مختلف تاریخی به شــکلهای مختلفی بر زنان اعمال شده است و در
حال حاضر نیز در همه جای دنیا اتفاق میافتد ،فقط شدت آن متفاوت
اســت .در کشــورهایی که اسیر مذهب و سنت هســتند ،آزار جنسی
شدیدتر است .تجاوزهای دستهجمعی در هند که منجر به کشته شدن
قربانیان شــد ،دختر جوان افغان که از  ۱۴سالگی مورد تجاوز پدرش
قرار میگرفته و از او صاحب دو فرزند شده ،ازگه جان ،دختر دانشجوی
ترک که به دســت فرد متجاوز به او به قتل رســید ،زنانی که در عراق
و ســوریه وادار به جهاد النکاح میشــوند .زنانی که در جشن پیروزی
میدان التحریر مصر مورد تجــاوز گروهی قرار گرفتند .ریحانه جباری
که به دلیل دفاع از خود در برابر فردی که میخواست به او تجاوز کند،
اعدام شــد و فریناز خسروانی کارمند هتل تارای مهاباد که برای نجات
خود از دســت فردی که قصد تجاوز به او را داشــت ،از طبقه چهارم
هتل به پایین پرتاب شــد.اینها بخشــی کوچک از حوادثی است که
رســانههای میشود .اما بسیاری هم سکوت میکنند و از آزارهایی که
بر آنها روا میشود حتی برای نزدیکانشان چیزی تعریف نمیکنند.
حتماً هر کدام از ما تجربه یا تجارب آزار جنســی را داشتهایم .در
اماکن عمومی مانند اتوبوس و مترو و تاکســی ،مردانی که خودشان را
به بدن زنان میمالند یا پایشــان را به پای زنان میچسبانند یا گاهی
بــا نگاه به زنان با خودشــان ور میروند و خــود ارضایی میکنند .در
محیطهای کاری از تماس فیزیکی بعضاً تصادفی اما آگاهانه ،تا کالمی
به شکل تعریف از هیکل زنان یا روانی با نگاههای به قول ما زنان ،هیز
و چندشآور که اسمش را میشود تجاوز ذهنی گذاشت .وقتی اینگونه
نگاه میکنند گویی ارضای جنسی میشوند .یا دوستانی که به خانه تو
رفت و آمد میکنند و فکر میکنی انســانهای معتمدی هستند اما با
یک پیشنهاد بوسیدن و سکس که به تو میدهند و یا دستدرازیهای
گاهبهگاه میفهمی که به هیچکس اعتمادی نیســت .حتماً برای خیلی

آزاده
صمیمی

از ما اتفاق افتاده که در کوچهها و خیابانهای خلوت با مردانی مواجه
شدیم که اندام تناسلیشــان را درآورده و با آن چون سالحی به زنان
حمله میکنند .وقتی این اتفاقــات میافتد عکسالعملهای مختلفی
از ســوی ما صورت میگیرد .گاهی خودمان را به منتهیالیه تاکســی
میچسبانیم تا تماس کمتری با فرد متعرض داشته باشیم .گاهی داد و
بیداد میکنیم و یا خودمان پیاده میشویم و یا فرد مزبور را از تاکسی
بیرون میاندازیم .گاهی هم با فحش و لگد در خیابان درگیر میشویم.
گاهی از ترس فرار میکنیم و بعضاً زیر لب ناســزا نثار طرف میکنیم.
در محیطهای کاری برخوردها کمی متفاوت است .اگر از سوی کارفرما
باشد بعضیها از ترس اخراج شدن سکوت میکنند .اگر هم افشا شود
همیشــه زنان هستند که متهم میشوند .یعنی در هر دو صورت زن را
در موضع مغلوب قرار میدهد .قدرت ،برتری شــغلی مردان ،اعتماد به
نفس و اجازه تعرض چیزهایی ست که جامعه مردساالر به مردان داده
و به این دلیل در هر موقعیت اجتماعی که باشند این اجازه را به خود
میدهند که زنان را مورد آزار و اذیت جنســی قرار بدهند .اما بسیاری
از موارد خشــونتهای جنسی مســکوت میماند .ترس از آبرو و متهم
شــدن همیشگی زنان مهمترین دلیل آن اســت .خیلی از دختران به
دلیل وجود مناسبات عقبمانده در خانواده و فامیل وقتی که مورد آزار
و ســو استفاده جنسی قرار میگیرند ،خودکشی میکنند .این موضوع
در استانهای غربی و جنوبی ایران بیشتر دیده میشود .مرگ برایشان
پذیرفتهتر از نگاهها و سرزنشها و حرفهای مردم است.
خشونت جنسی بر زنان در جهان
همانطور که پیشتر گفته شد خشونت جنسی علیه زنان محدود
به ایران یا کشــورهای عقبافتاده نمیشود و در همه جای دنیا وجود
دارد .به عبارتی ســادهتر خشونتی جهانی است .دلیل آن عقبماندگی
فرهنگی نیســت .اگرچه تفاوتهای فرهنگی این نوع از خشونت را به
اشــکال مختلفی نمایان میکند « .جونی سیگر»به لحاظ آماری نشان
میدهد که تجارت جهانی ســکس یک صنعت چنــد بیلیون دالری
اســت .استدالل او این اســت که تجارت جهانی سکس توسط اجبار،
شکنجه ،تجاوز و خشونت سیستماتیک تقویت شده است .بر طبق آمار
او ســالیانه در حدود  ۵۰هزار زن بــه آمریکا و قریب پانصد هزار زن و
کودک به اروپای غربی قاچاق میشوند .فحشا و قاچاق سکس دو درصد
تولید ناخالص داخلی در اندونزی و چهارده درصد در تایلند را نشــان
میدهد .کاالیی کردن بدن زنان یک امتیاز قدرت است که این امتیاز
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توســط تکتک مردان اجرا میشــود .نمونههای مختلف آن را در باال
ذکر کردیم .این امتیاز شــکل رسمی هم به خود گرفته است .ازجمله
تجاوز به زنان زندانی  .مهاجرتهای اجباری و قاچاق ســکس زنان در
نتیجه جنگها و تجاوز نظامی و اقتصادی ،ســطح فاجعه باری از فقر
را ایجاد کرده اســت که در آن زنان در حال تبدیل شــدن به بردگان
جدید هســتند .وضعیت زنان عراق و ســوریه که اسیر داعش هستند
نمونهای از این مورد است .شکلهای دیگری از خشونت جنسی شامل
ختنه زنان اســت که هنوز در بخشهایی از ایران و کشورهای عربی و
کشــورهای آفریقایی رواج دارد که با هدف کاهش میل جنســی زنان
انجام میشود و همچنین اســتفاده از بدن زنان در تبلیغات کاالهای
لوکس و مختلف .بدن زنان ابزاری ســت برای هر نوع سوءاستفادهای.
لذت بردن ،تولید سود ،تولیدمثل و انباشت ثروت.
اما چرا؟ چرا زنان به عنوان موجود فرودســت شــناخته میشوند.
چه چیزی به مردان اجازه میدهد که در هر شــرایط اجتماعی ،سنی،
اقتصادی و حتی فکری که هســتند ،از هر طبقهای که باشــند ،حتی
قشــری از روشــنفکران ،این قدرت ،توان و اجازه را داشته باشند که
به زنان به عنوان موجود ضعیف
و ظریــف نگاه کننــد ،آنها را
تحقیــر کنند ،آنها را وســیله
لذت بــردن بداننــد .زن را به
عنوان یک شــریک جنســی و
همسر و مادر بپذیرند .چرا زنان
علیرغم تحصیالت و تواناییهای
بیشتر از مردان در موقعیتهای
پایینتر از مــردان و با حقوق و
مزایای کمتر کار میکنند و تازه
مورد تعرض هم قرار میگیرند.
ریشه تاریخی خشونت
بر زنــان و پایههای مادی
شکلگیری خشونت جنسی
تسلط مردان بر زنان قدمتی
بــه درازای تاریــخ و دالیــل و
ریشــههای مادی دارد .در ابتدا در
جوامع اشتراکی که تولید و بازتولید جمعی است ،ستمی بر زنان اعمال
نمیشــود .در تقسیم ابتدایی کار ،بین زن و مرد مساوات برقرار است.
در حالی که مرد عهدهدار شکار و ماهیگیری است زن در خانه میماند
اما درگیر کار تولیدی اســت مانند کوزهگری ،پارچهبافی ،باغچهکاری
و  . ...در اینجا زن در زندگی اقتصادی ســهم عمدهای بر عمده دارد .با
کشف فلزات مختلف و پیدایش ارابه  ،کشاورزی گسترش پیدا میکند.
برای به زیر کشــت بردن اراضی مختلف و بــارور کردن مزرعهها ،کار
فراوانی ایجاد میشود .در اینجا مرد ،مردان دیگر را به بردگی میگیرد.
اینجاست که مالکیت خصوصی پدید میآید و مردی که صاحب زمین
و بردگان اســت مالک زن هم میشــود .این اتفاق با دگرگون شــدن
تقســیمکار در پی اختراع ابزار جدید ،صورت میگیرد .از سویی دیگر
با اهلی کردن حیوانات و دامپروری که در دســت مردان بود ،نســبت
قــدرت میان زن و مرد به ســود مرد تغییر کرد .چــرا که با پرورش
حیوانات ،عالوه بر تأمین نیازهای قبیله ،محصول اضافی باقی میماند
که همان ثروت بود .زنان در خانه محبوس و مشــغول خدمترســانی
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به مردان میشــوند و عاملی که در گذشــته باعث مســاوات با مردان
بود اکنون فرودســتی آنها را رقم میزند .مرد همه چیز اســت و زن،
ضمیمهای ناچیز .حق پدری جایگزین حق مادری میشود .این همان
پیدایش پدرســاالری است که بر اســاس مالکیت خصوصی بنا شده
اســت .مرد ،حکمروایی میکند و هوا و هوسهای جنسی خود را نیز
چون هوسهای دیگر بر خود مجاز میداند و با بردگان و روســپیان در
میآمیزد و چند همسر برمیگزیند.
رشــد نیروهای مولده منجر به پیدایش مالکیت خصوصی بر ابزار
تولید شــد که این امــر در روابط تولید تغییر ایجاد کــرد و در ادامه
آن طبقات پدید آمدند .مالکیت خصوصی ،انباشــت ثروت و در نتیجه
آن پیدایش طبقات ،شکســت تاریخی زنان را رقم زد .پیدایش جوامع
طبقاتی ،نقطه عطف مهمی در شــرایط زنان ایجاد کرد و اشــکالی از
کنتــرل بر زنان و بر امور جنســی و زاد و ولــد آنها صورت میگیرد
و بخشــی از پدیــده مالکیت خصوصی ،مالکیت مــرد بر زن و بر بدن
او بود .پیدایش طبقات منجر به شــکلگیری روابط قدرت شد .قدرت
طبقه حاکم بر مردم ،قدرت طبقه فرادســت بر فرودست و یکی از این
روابط قدرت ،بین مرد و زن بود.
روابــط قدرت ،مردســاالری را
شــکل داد .در جامعه طبقاتی
مردساالر که مالکیت خصوصی
روابط تولیدی و اجتماعی را رقم
میزند ،فکــر و بدن زنان تحت
انقیاد همه مردان جامعه در آمد
و به شکلهای مختلف سرکوب
شــد تا جایگاه فرودســت زنان
نهادینه شــود و مذهب نیز در
کنــار این روابط قدرت ،بر بدن،
سکســوالیته و روابط جنســی
زنان حکومــت میکنند .تحقیر
و فرودســتی زنــان در روابــط
اجتماعــی ،رفتارهای مذهبی و
فرهنگی غالب شــدهاند و زنان
روزانه آنها را تجربه میکنند.
پــس از آن در دوران
ســرمایهداری و صنعتی شــدن جامعه که طی آن زنان از خانه بیرون
آمده و به حیطه کار در صنعت یا تولید اجتماعی وارد جامعه می شوند.
در واقــع جدایــی کار خانگی و کار اجتماعی ،در دوره مناســبات
ســرمایهداری آغاز می شود .این نکته مهمی است که بر موقعیت زنان
در این دوره تأثیر بسیار دارد و ستم بر زن را عریان تر میکند.
در این دوره اســت که حیطه تولید از حیطــه بازتولید نیروی کار
جدا می شــود .تولید از خانواده جدا شده و به واحدهای تولیدی خارج
از خانه انتقال داده میشــود .در همین دوره است که گرایش جدایی
حیطه خانه از تولید اجتماعی آغاز میشود .در نتیجه عرصه خصوصی
تولید یعنی نهاد جدید خانواده به وجود میآید .جدایی این دو حیطه
باعث میشود که زنان هر چه بیشتر به حیطه خصوصی خانواده محدود
شوند و نقش خدمتکار خصوصی در خانه برای آنها تثبیت شود.
خشــونت جنسی بخشــی از ستمی اســت که زنان هر روزه با آن
درگیرند .خشــونت علیه زنان به تحمیل یک رابطهی اجتماعی معین
و یک رابطه تولیدی خدمت میکند .این رابطه عبارت است از کنترل
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بر بدن زن و قدرت تولیدمثل وی .این خشــونت صرفاً رفتاری شخصی نیست
این خشــونت بازتاب پیریزی مادی یک رابطه تولیدی مشخص است که گسل
جنســیتی یکی از پایههای آن است .نظام جهانی سرمایهداری بدون این گسل
و شــکاف نمیتواند به طور سودآور انباشت سرمایه کند و از این طریق ستم بر
نیمی از آســمان ،بر طبقه کارگر و دیگر زحمتکشــان برتری پیدا میکند .این
ســتم به نسبت جوامع قبلی مانند بردهداری و فئودالی شدت و حدت بیشتری
یافته است و با ظهور نظام سرمایهداری توانست به منضبط کردن بدن زن برای
کنترل تولیدمثل نیروی کار آینده قرار بگیرد.
چه باید کرد؟

این ســؤالی برای تمام اعصار و تمام عرصهها اســت .آیا این شرایط کنونی
که زنان دچار آن هستند که تاریخی طوالنی را پشت سر خود دارد قابل تغییر
است؟ گر آری ،چگونه و به چه شکل؟ چیزی که مسلم است اینکه رهایی زنان
از خشــونت جنسی و از قید و بند تمام اســارتها و خشونتهایی که بر آنها
میرود در چارچوب نظم کنونی غیرممکن است .فقط در صورتی چنین اتفاقی
خواهد افتاد که این چارچوب از بین برود .چرا که ســلطه مردساالری با حفظ
قدرت و حفظ مالکیت خصوصی رابطه تنگاتنگی دارد .در نتیجه مردســاالری
بدون از بین بردن مالکیت خصوصی و طبقات از میان نخواهد رفت .برای اینکه
ستم بر زن حل شود ،انقالب در روابط اجتماعی ،آگاهانه و با برنامه و با شرکت
مســتقیم زنان و همه مردم الزم اســت .حل مسئله زنان مستلزم این است که
نظام طبقاتی در هم شکســته شــود .مســئله زنان یک مسئله سیاسی است و
به قدرت سیاســی ربط دارد.تا زمانی که مذهــب و ایدئولوژی مذهبی ضد زن
بر جامعه حاکم اســت وضعیت زنان تغییر نخواهــد کرد .جامعه نیاز به انقالب
در عرصه سیاســت ،فرهنگ ،ایدئولوژی و روابــط اجتماعی بین مردم دارد .ما
جامعهای را میخواهیم که زن در آن کاال نباشــد .بدن زنان کاال نباشد .زن در
زیبایی چهره و هیکل و سینه و باسن و لب خالصه نشود .زن بودن ،صرفاً همسر
و مادر بودن نباشد .زن ،برده مرد نباشد .چنین جامعهای و خواست پدید آوردن
آن ابتدا باید در ذهن زنان پذیرفته شود تا بتوان با مبارزه متشکل ،آگاهانه آن
را سازمان داد و به مرحله عمل رسانید.
کالم آخر

ستم بر زن ،برای کسانی که جهانی متفاوت از این میخواهند یک موضوع
مرکزی برای رهایی نوع بشر است .همانطور که تأکید کردیم ،موضوع ،محدود
به مسئله فرهنگی و عقبماندگی صرف نیست .همانطور که در ابتدای انقالب
 57و طی راهپیمایی  5روزه ،زنان فریاد زدند :مســئله زن« ،نه شرقی نه غربی
بلکه جهانی اســت» ،ریشــه د ر روابط تولیدی حاضر و جایگزین کردن روابط
نوین تولیدی و عوض شــدن انسانها طی پروسه تولید دارد .بدون شناخت از
کارکرد این نظام و نقش ســتم بر زن نمیتوان بــه رهایی واقعی نه فقط برای
زنان بلکه کل بشــریت رســید .زنان بدون این که به میدان بیایند نمیتوانند
زنجیرهای پدرســاالری و مردساالری را پاره کنند و مردان ستمدیده و کسانی
کــه آرزوی جهانی متفاوت را دارند باید با آگاهی یافتن از این ســتم و متحد
شــدن علیه آن به نظام سرمایهداری هجوم ببرند و زمینه جامعهای متفاوت را
که در آن همه ســتم گریها از جمله ستم جنســیتی محو شود ،تالش کنند.
ما بر این باوریم که به راه افتادن جنبشــی علیه تبعیض جنسیتی ستون نظام
جهان کنونی را به لرزه در خواهد آورد و نیروی عظیمی وارد صحنه سیاســی
جهان خواهد کرد .برپایی چنین جنبشــی نــه تنها آگاهی و عصیان را افزایش
خواهد داد بلکه ستمدیدگان مرد را هم از بند افکار پوسیده و کهنه و ارتجاعی
و ستمگرانه آزاد میکند و زمینه را برای همه آنها با چشمانی باز و افقی روشن
برای نابودی جامعه کهنه و ایجاد جهانی تازه فراهم میکند§ .

خبر زنان

ایندامن
داستانتلخیدارد

بيش از پنج هزار دامن و لباس زنانه در اســتاديوم اصلي
برانگيختن توجه نسبت
کوزوو واقع در پريشــتينا ،به منظور
ِ
به وضعيت اســفبار قربانيان تجاوز جنسي در دوران جنگ ،بر
رختآویز آويخته شدند.
اين لباسها به تقاضاي آلکتا ژافامريپا ،هنرمند انگليســي
متولد کوزوو ،از سوي قربانيان خشونت جنسي اهدا شدهاند.
دست نوشته روي يکي از اين دامنها میگوید« :اين دامن
در بهار  1998سرگذشتي دردناک پيدا کرد».
و ديگري بر روي لباسش نوشته است« :من داستان تلخي
دارم».
آلکتا میگوید« :اين زنان هيچ کمک ،پشتيبان و جايگاهي
ِين خودم را به
ندارند ،بنابراين من فکر کردم چطور میتوانم د ِ
بازماندگان اين فجايع ادا کنم».
شکل هنري ،به
ِ
رئیسجمهوری کوزوو گفت« :مــا اينجا گردهم آمديم تا
در ِد آنها را به ياد بياوريم ،تا قرباني شدنشــان را به رسميت
بشناسيم و به آنان بگوييم که تنها نيستند».
هزاران زن در خالل مهــر و مومهای  1998تا  1999در
جنگ کوزوو در صربســتان ،مورد تجاوز قرار گرفتند که اکثر
آنان آلبانيايي تبار هستند.
بســياري از اين زنان درباره خشــونت جنسي که از سوي
نيروها و شــبه نظاميان صرب بر آنها رفته ســکوت اختيار
کردهاند ،در حالي که برخي از کساني که در اين باره صحبت
کردهاند ،از ســوي محافظــهکاران و اغلب از ســوي جامعه
مسلمانان اين کشور طرد شدهاند§ .
ِ
منبع:

http://bit.ly/1BczJEN

5

شماره سی و هشت .تیر 1394

دموکراسی و مردساالری
یا تعدیل خشم زنان؟
«هر زمان که ســخن از دموکراسی ،از هر نوع
آن در میان باشد نشانه این است که تفاوتهای
طبقاتی و تخاصمات اجتماعی  -و به همراه آن
دیکتاتوری -هنوز موجود است و فیالواقع وجه
مشــخصه جامعهاند .هر آینه که جامعه چنین
نباشــد ،دیگر امکان یا ضرورت سخن گفتن از
دموکراســی نیز در میــان نخواهد بود( »..باب
آواکیان ،دموکراســی :آیا نمیتوانیم به چیزی
بهتر از آن دست یابیم؟ ،شیکاگو)1986 ،
نویســندهی عبارت فوق دموکراســی را ابزار
ســلطهی طبقهی حاکم بر طبقــهی محکوم
میداند و به درستی از آن به عنوان دیکتاتوری
یــاد میکند .در جهان شــاهدیم که هر آنچه
موردپســند ســاختار حاکم اســت بــا چنان
توانی در عرصههای مختلف تبلیغ میشــود تا
مقبولیت عام پیدا کند ،در این شــرایط سخن
گفتن از رأی اکثریت و شعار دموکراسی ،تنها
تالشی برای مشروعیت بخشیدن به نظر هیئت
حاکمه است .در این فلسفه ،در این ایدئولوژی،
ذرهای از منافع طبقات و اقشــار فرودست که
اکثریت جامعه هستند ،دیده نمیشود .نمونهی
ملموس این روش ،اقدامات جمهوری اسالمی
در برپایی انتخابات نمایشی است.
یــک گفتوگو یا بــه نوعی بحــث دربارهی
حضور بیشــتر زنان در مجلــس تحت عنوان
«ســهمیهبندی جنســیتی یا فرهنگسازی»
در شــمارهی  2314روزنامه شــرق به تاریخ
 11خــرداد به قلم آرزو فرشــید ،نظر موافقان
و مخالفان شــیوهی ســهمیهبندی در جهت
افزایش تعداد نماینــدگان زن مجلس را مورد
بررســی قرارداد .توجه به نکاتی از اهداف این
اقدامات ،واقعیت موجود در شعارهایی را نشان
میدهد که اصالحطلبان بــرای تعدیل کردن
خشم عمومی بکار میگیرند.
مدتی اســت که در آستانهی انتخابات مجلس
دهم ،تنــی چنــد از اصالحطلبــان ،درصدد
هســتند تا با هــدف افزایش نرخ مشــارکت
سیاســی زنان ،در ائتالفهای خود درصدی را
بــه زنان اختصاص دهنــد .آذر منصوری فعال
سیاســی اصالحطلب،خبر از اختصاص سهمیه

ویژه به زنان در لیســتهای ارائه شده از سوی
اصالحطلبان در انتخابات آینده مجلس میدهد
و میگوید«:وقتی نرخ مشــارکت سیاسی زنان
ایــران را در مجلس با میانگین دنیا مقایســه
میکنیم ،متوجه فاصله معنیداری میشــویم.
سالهاست که میانگین حضور زنان در مجالس
دنیا از  25درصد باالتر رفته است .همه جوامع
با این چالش روبرو بودهاند و ســعی کردند آن
را برطــرف کنند ،اما حداکثــر حضور زنان در
مجلس ایران چیزی حدود  13یا  14نفر بوده
اســت .یعنی در خوشبینانهترین حالت شاهد
 4.5درصد از جمعیت زنان در مجلس هستیم»
این تالش برای افزایش حضور زنان در مجلس
کمکی به بهبود وضعیــت زنان میکند؟ آیا با
تبدیل تعداد زنان در مجلس از  9نفر به  72نفر،
از تصویب قوانین ضد زن جلوگیری میشــود؟
الگوی منصوری ،کشــور افغانســتان اســت،
پارلمان افغانستان سهمیهای  25درصدی برای
زنان قائل است ولی یکی از نمایندگان زن این
کشــور در مستندی که از  BBCپخش شد ،به
جای مقابله با ستم جنسیتی علیه دختربچهها،
به دلیل نداشــتن پســر ،یکی از دختران خود
را پســرپوش(بچهپوش) میکند .شــکلگیری
پارلمانی با حضور قابل توجه زنان ،در شرایطی
که ســاختار جامعــه مبتنی بر مردســاالری،
مذهــب ضد زن و قانون اساســی تبعیضآمیز
اســت ،نمیتواند در جهت رهایــی زنان عمل
کند.
تردیدی نیســت که حضور حداکثری زنان در
حوزهی قانونگذاری ،میتواند به دنبال مبارزات
زنان ،حداقلی از حقوق را برای آنان فراهم کند،
چیزی که مورد تمایل اصالحطلبان است و به
شکل قوانین مربوط به دیه ،حضانت و ارث خود
را نشان میدهد اما نتیجهی این قبیل اقدامات
تغییر اساسی در وضعیت زنان نیست .از طرف
دیگر ،ساختار حاکم ،فیلترهایی دارد که عبور
از آنان تنها از جانب کسانی که ارادت خود را به
اصول این نظام نشــان دهند و در جهت منافع
آن گام بردارند ،امکانپذیر اســت و صحبت از
دموکراســی و آزاد بودن ورود زنان به عرصهی

روشنک
مینو

انتخابات از جانب مخالفان این طرح ،برای این
است که بگویند که خود زنان تمایلی به حضور
در این عرصه نشــان نمیدهند و رادیکالترین
نظر ،آنها را قربانی شــرایط نابرابری میداند
که زنان را در حصــار خانه معنی میکند .این
دسته میخواهند عدم حضور زنان در انتخابات
را به عدم توانمندی زنان به واســطهی شرایط
نابرابر ایشان محدود کنند اما موانعی همچون
فیلترهــای نظام و انحصار قوانین اســامی در
تصویب نهایی قوانین (پذیرفته نشدن هر گونه
اقدام مترقی) نباید نادیده گرفته شود.
در نهایت میتوان گفت که تالش برای افزایش
تعداد نمایندگان مجلس ،اقدامی است که تنها
نتیجهی آن چشــم امید بستن زنان به اصالح
قوانین به نفع خودشان است همانگونه که در
انتخابات سال  92چشــم امید به دولت تدبیر
و امید بســتند .دو ســال عملکــرد این دولت
توخالی بودن وعدههایش را نشــان داد و امید
اســت که مــردم به این حد از آگاهی دســت
یابند که ساختار حاکمه تنها اقداماتی را پیش
میبرد که برای طبقهاش مفید اســت و اندک
اصالحاتــی که به نفع عمــوم صورت میدهد،
تنها در اثر فشارهایی است که مبارزات رادیکال
به آنها تحمیل میکند نه نمایندگان ارتجاعی
مجلس شورای اسالمی.
گام نهــادن در مســیر واقعی رهایــی زنان با
کرســیهای مجلس ضد زن جمهوری اسالمی
محقق نمیشــود بلکــه تغییــری بنیادین در
ساختار حاکمه میتواند رهایی زنان را تضمین
کند .تغییری که اســاس حاکمیــت دینی را
ملغی کرده و اســاس قانونگذاری را بر محور
ظلمســتیزی و عدم تبعیض جنسیتی و ملی و
نژادی قــرار دهد .ما بر خالف اصالحطلبان که
پتانســیل تغییرات بنیادیــن را از آحاد جامعه
میگیرنــد و آنها را به اقدامــات ظاهری در
چارچوبی ســتمگرانه قانع میکنند ،همگان را
به انقالبی بنیادین علیه ساختار ضد زن حاکم
دعوت میکنیــم .انقالبی که فرهنگســازی
در آن پــس از رفع موانع اقتصادی و سیاســی
ساختار طبقاتی موجود ،معنا پیدا کند§ .
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زن و استادیوم؟!

شادی

مدتی است که دوباره موضوع خواستهی برحق زنان مبنی بر حضور در ورزشگاهها داغ شده و در این میان چیزی که بیش از پیش با توجه
به شــدت مخالفتها بر زنان آشکار شــد ،امتیاز ندادن سیستم به زنان است؛ چیزی که خانم مالوردی مدتها وعدهاش را داده بود .حتی در بازی
اخیر والیبال ایران-آمریکا نیروهای امنیتی مانع تردد در خیابان منتهی به استادیوم و نزدیک شدن زنان با خودرو به درب اصلی ورزشگاه شدند و
ماشینهایی با سرنشین زن را به سمت دیگری هدایت میکردند!
در این مدت حکومت از هر فرصتی برای تبلیغ علیه حضور زنان در ورزشــگاهها اســتفاده کرد که شــاید قبیحترین آن شعارها و بیانیهای بود با
امضای جمعی از طالب مدرسه ایروانی که در مراسم تشییع جنازه ی غواصان میان مردم پخش شد و عباراتی مانند «تجمع امت حزباهلل برای اعالم
انزجار از حضور زنان در ورزشگاهها» که روی برخی اتوبوسها و خودروها ،نوشته شده بود .در همین رابطه احمد سالک کاشانی رئیس کمیسیون
فرهنگی مجلس ایران ،در گفتگو با نشــریه انصار حزباهلل گفت «زنانی که به اســتادیومها میروند قرار اســت چه چیزی ببینند؟ بدن نیمه عریان
مردان ورزشکار را؟» باید پرسید که پس آیا تماشاگران مرد هم به همین دلیل میروند؟ این یعنی موضع آنها مشخص است ،حال موضع فعاالن
حقوق زنان و رسانههای دیگر چه بوده است؟
سایت تابناک در حاشیهی گزارشی از تجاوز به یک دختر  11ساله در تهران در  26خرداد ماه ،نوشته است« :یکی از مهمترین دغدغه مسئوالن
کشور ،موضوع عفت در میان عموم مردم است؛ چیزی که به خاطر آن وزیر فرهنگ را بارها به مجلس کشاندهاند؛ مسئلهای که به خاطر آن عدهای
حاضر هستند ورزش کشور را فدای آن کنند ،اما اکنون پس از وقوع چنین اتفاقی همه سکوت کردهاند ».تجاوز یا ممنوعیت ورود به ورزشگاه ،همه
نمونههایی از سرکوب و تبعیض علیه زنان در نظام مردساالر است ،با واژهی «عفت» قرار است سر چه کسی کاله بگذارند؟
یورونیوز در برنامهای که به این موضوع می پرداخت با «مرضیه رســولی»-روزنامهنگار -گفتوگو داشــته و او چنین بیان میکند« :قرار نبود این
ممنوعیت در استادیومهای والیبال شکل مبارزه پیدا کند »...و « مسئوالن هم همین را میخواهند تا هر اعتراضی سیاسی شود و بتوانند سریع آن
را خاموش کنند !»...این پافشاری بر سیاسی نبودن برای هیچکس موضوع تازهای نیست .گویی به غیر از مبارزه برای زنان راه دیگری هم برای دست
یافتن به آزادیشان هست! گویی سرکوب برای زنان چیز تازه ایست در
این سیســتم! اینان که به تأثیر از گفتمان حاکم ،سیاسی بودن را انگ
میدانند ،در تقال برای پاک کردن دستهایشــان در جریان دادخواهی
هستند .گویی معضل زنان راهحل غیرسیاسی دارد!
از سوی دیگر سایت  VOAیک نظرسنجی مجازی به راه انداخت که
« به نظر شما ،مخالفت برخی در ایران با حضور بانوان در ورزشگاهها ،با
توجه به نزدیک شدن بازی ایران و آمریکا در تهران در چارچوب لیگ
جهانی والیبال ،آنطور که گفته میشــود ،ریشه در «مسائل شرعی»
دارد؟» که  77/4درصد پاسخ خیر دادهاند .گویی برای این معضل باید
به دنبال توجیه شرعی باشیم! انگارنهانگار که این خواسته کوچکترین
حق آزادی انسان اســت و اگر هم هر شریعتی آن را ممنوع بداند باید
مقابل آن ایستاد.
در کنار اینهــا برخی از فعاالن هم برای رســاندن صدای خود و
مــردم درصدد ایجاد «طوفــان توییتری» و «ســیل ایمیل» به فالن
مقامات برآمدند .شــاید این اقدامات برای آگاهی رســانی به مردم و
حساس کردن اذهان نسبت به موضوع و به عنوان قدمی برای متشکل
شدن ،ارزشــمند باشــد ولی مطمئناً برای ایجاد تغییر کافی نخواهد
بــود .باید بدانیــم که حقوقی که با زور از ما گرفته شــده ،با مصالحه
به ما باز نخواهد گشــت .باید هر کــدام از تبعیضها را که هر روز از
گوشهای سر برمیآورد را در کنار دیگر ستمها دید و درک کرد و برای
ایجاد تغییری ریشهای و سیستماتیک که کل نظام مردساالر را نشانه
میگیرد ،گام برداشت§ .
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به
نگاهی
برفـــــــــ

ترانه

برف :بــه کارگردانی مهــدی رحمانی و
نویســندگی حســین مهکام و مهدی رحمانی
ساخته سال  ۱۳۹۲است.
ً
فیلم برف داستان یک خانواده نسبتا متمول
تهرانــی را در روز خواســتگاری دختر خانواده
روایت میکند .نویسنده چنین روزی را انتخاب
کرده تا با حــوادث مختلفی که در این روز رخ
میدهد،الیههای مختلف زندگی این خانواده را
یکی پس از دیگری کنار بزند و به بیننده نشان
دهد که در زیــر چهره یک خانــواده متمول،
آبرودار و معتمد محل یک خانواده ورشکســته
مالی ،دچار بحرانهای خانوادگی و پر از تزویر
و ریا وجود دارد.
فیلــم چهــره آشــنایی از ســبک زندگی
خانوادههــای ایرانی ارائــه میدهد .همه با این

خودش اعتقاد دارد که «گذشــته هر کسی به
خودش مربوط اســت» و با پول درشتی که از
برادر بزرگش گرفته  ،دســت به عمل ترمیم
بکارت زده چون «برای کوروش (خواســتگار)
خیلی مهم است» .پدر خانواده نیز شناسنامه
دختر را عوض کرده تا یک شناســنامه کام ً
ال
سفید ،بدون ثبت ازدواج و طالق قبلی فراهم
کنــد ،و به این صورت دختر مطلقه به صورت
دختر «دوشیزه» دربیاید ،به عقد خواستگاری
که خارج از ایران زندگی میکند دربیاید و از
ایران برود.
خانــواده در بحرانی فزاینــده برای حفظ
ارزشهای پوســیدهای اســت که دیگر پایه
مادی برای وجودشــان نیســت ولی خانواده
همچنان اصرار بر حفــظ آن دارد.ارزشهایی

است که در حالی که برادر خانواده همه دارایی
خانــواده را در معامــات درشــتش باخته و با
بدقولیهای شــرکای تجاریاش مواجه شــده،
همچنان تظاهر میکنند که شــرایط رو به راه
است و خانواده در نعمت و ثروت به سر میبرد.
در حالــی که شــرایط اقتصادی ایــران خانه
بســیاری از ایرانیانی که حتــی وارد معامالت
تجاری نشــدهاند را نیز ویران کرده است ،این
تظاهر به متمول بودن دروغی دیگر برای حفظ
ظاهری است که هســته واقعیاش خیلی وقت
است نابود شده است.
اینهمــه تظاهر از تضــادی واقعی در بطن
جامعه برمیخیزد .جامعــهای که بحرانهایش
را بــه جای اینکــه حل کند ،پنهــان میکند.
بحــران بکارت  ،اصوالً وجــود مکانهایی برای

پنهانکاریهــا ،دروغگوییها و تظاهرهایی که
برای حفظ «آبرو» انجام میشود ،آشنا هستیم.
ماجــرای طالق دختر خانواده ک ً
ال از مادربزرگ
خانواده که خــارج از تهــران زندگی میکند،
پنهان شده اســت .زیر چتر بزرگ کلمه آبرو و
آبروداری ،پنهان کردن مسئله بدهی خانواده و
از دســت دادن خانه بزرگ که آشکارا نشانی از
ثروت خانواده است ،از خواستگار پنهان میشود.
این اولین قدم برای ارائه چهرهای غیرواقعی از
دختر و خانوادهاش است .ماجرای ازدواج قبلی
دختر نیــز مانند لکه ننگی -بــا همکاری همه
اعضــای خانواده -نه تنها پنهــان که ک ً
ال انکار
میشود .تنها ساز مخالف ،برادر کوچک خانواده
است که به نظرش «این حق طبیعی هر فردی
اســت که چنین مسئلهای را بداند» ولی دختر

که ناقوس مرگشــان خیلی وقت است به صدا
درآمده ولی تابوتشان هنوز بر زمین است.
روشــنترین مثــال ازدواج ســابق دختر
اســت که در آن خانواده به ارزشهای کهنه
و پوســیده «بکارت دختر» میآویزند .دختر
ایشــان باید نه تنها روی کاغذ شناسنامه که
حتــی در عمل نیز باکره باشــد .بکارت دختر
از ارزشهای کاالیی نســبت به زن و بدن زن
ناشــی میشــود ،که بدن زن را کاالیی برای
خریــد و فروش میداند و در این مورد ازدواج
نیز محلی شــیک و محترم بــرای اجرای این
قرارداد خرید و فروش اســت که در آن جنس
مورد فروش باید سالم و دست نخورده تحویل
خریدار بشود.
مثال دیگر وضعیت اقتصادی ویران خانواده

ترمیم بکارت نشــان از تضاد یک جامعه جوان
دارد که واقعیت عملی و روزمره آن وجود زنان
جوانی است که خواســتار رابطه قبل از ازدواج
هســتند ولی ارزشهای پوسیده فئودالی آنها
را در بحــران بکارت قبل از ازدواج قرار میدهد
یا زنانی که مطلقه بودن برای آنها مانعی برای
ازدواج بعدی اســت .و بحران تظاهر به متمول
بودن در جامعهای که در آن ،اقتصاد ناامن دائم
در حال فقیر کردن عمده مردم و پولدار کردن
گروه کوچکی اســت و هرروزه تعداد بیشــتر و
بیشــتری از مردم دچــار بحرانهای اقتصادی
میشــوند .در چنین جامعهای افــراد مایلاند
سقوط مالی خود را پنهان کنند چرا که افراد نه
بر پایه شایســتگیهای فردیشان که بر مبنای
پایگاه طبقاتیشان قضاوت میشوند§ .
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گزارش ارسالی

کژال .ی

برای فریناز خسروانی

وارد مهاباد که میشــوی ،شــهر کوچکی میبینی با ساختمانهای دفاع از خود ،خودکشــی کرده است .عدهای میگفتند حفظ ناموسش
کوتاه و کاسبیهای کوچک محلی و خیل مردانی که هم درگیر رقابت را به حفظ جانش ترجیح داد .چند روز بعد تعداد زیادی از مردم شهر
کســب معاشاند و هم یادآور سلطهی واضحشــان بر قلمرو مردانهی جلوی هتل جمع شــدند و آن را آتش زدند و علیه صاحب هتل شعار
شــهر .برایــم جالب بود کــه آن موقع روز حتی یــک زن یا دختر در دادند و بازار شهر را تعطیل کردند.
خیابانهای شــهر نبود .زنان و دخترانی که پس از این ماجرا احتماالً با مردم شــهر که صحبت میکنم ،نظرات متفاوت است .یکی میگوید
از شــرمندگی خود را کشــت.یکی
بیشــتر کنترل خواهند شد و دایرهی
میگویــد مرد تبریزی میخواســت
کوچک استقاللشــان تنگتر خواهد
بــه او تجاوز کند ،برای دفاع از خود،
شــد .ســاختمان بزرگ هتــل تارا و
کنم،
ی
م
صحبت
که
شــهر
مردم
با
خودکشــی کرد .دیگری میگوید از
مجتمع تجــاری غولپیکر روبهرویش
لحاظ اقتصادی به ضرر مهاباد شــد،
با قوارهی کوتاه ســاختمانهای شهر،
نظرات متفاوت است .یکی میگوید
هم صاحــب هتل کلی ضرر دید ،هم
همخوانــی ندارند .وقتــی در اطراف
از شــرمندگی خود را کشت .یکی
وجههی مهاباد خراب شــد .یکی هم
هتل اکنون ســوخته و متروکهی تارا
میگوید مرد تبریزی میخواست
میگوید مهابــاد از توابع آذربایجان
راه مــیروم ،زندگی عــادی مردانهی
خود،
از
دفاع
برای
کند،
تجاوز
او
به
غربی است و تا االن محرومیتهایی
شــهر در جریان است .انگارنهانگار که
که شامل شهرهای کردنشین بوده را
چند روز پیش در همین ســاختمان
خودکشی کرد .دیگری میگوید از
زیاد نچشیده بود و قرار بود منطقهی
کناری دختری مجبور به مردن شــده
لحاظ اقتصادی به ضرر مهاباد شد...
آزاد مرزی شــود؛ امــا با این حرکت
است .جسدی که شبانه و بیصدا دفن
یکی هم میگویــد مهاباد از توابع
مردم کاری کردند تا با آنها هم جور
شد و حتی محلیها هم درست ،جای
آذربایجان غربی اســت و تا االن
دیگری برخورد شود و منطقهی آزاد
قبرش را نمیدانستند.
محرومیتهایی که شامل شهرهای
هم که هیچ.
روز چهاردهم اردیبهشت در رسانهها
همه جور حرفی زده شد .اما نکته این
دیدیم که فریناز خسروانی ،مهماندار
کردنشــین بوده را زیاد نچشیده
است در خالل این نظرهای گوناگون
 21ســالهی هتل تــارای مهاباد برای
بود و قرار بود منطقهی آزاد مرزی
و ضدونقیض ،ایــن واقعیت فراموش
فرار از دســت مرد اطالعاتی ســاکن
کاری
مردم
حرکت
این
با
اما
شود؛
میشــود که فریناز درواقــع قربانی
هتل ،خــود را از طبقــهی چهارم به
دیگری
جور
هم
ها
ن
آ
با
تــا
کردند
مردســاالری عریان و سیستماتیک
پایین انداخت .ماجرا رســانهای شد.
شد .مردساالری با کمک افکار سنتی
صدای خیلیها در آمد .حکومت مثل
برخورد شود و ...
و قدرت سیاسی ،مثلث مرگ همهجا
همیشه نوک پیکان زنستیزیاش را
گســتری برای زنان و دختران ایجاد
این بار بهســوی فریناز گرفت و اعالم
کرده اســت .پاســخ هرگونه تمردی
کــرد که این دختر بــا آن مرد رابطه
مرگ اســت .خــواه ایــن تمرد یک
داشــته اســت و از ترس خانوادهاش
خود را کشــته است .قادر ســهرابی ،امامجمعهی مهاباد ،معترضان به رابطهی آزاد و گذر از مرزهای ســنتی خانواده باشــد یا یک دفاع در
مرگ فریناز خســروانی را عدهای فرصتطلب خواند و در گفتوگویی برابر نگاه کام ً
ال جنسی به زن.
با خبرگزاری مهر مدعی شد که ماجرای مرگ فریناز خسروانی آنقدر در چهارچــوب این نظــام ضد زن اگر به تجاوز تــن ندهی یا ریحانه
مهم و پیچیده نبوده تا بدل به مســئلهی امنیتی شــود .وی دلیل باال میشــوی و بر ســر دار میروی یا فریناز میشــوی .در هر صورت،
گرفتن تنشها در شهر مهاباد را کار برخی افراد سودجو و منفعتطلب محکــوم به مرگی .مرگ به جرم زن بودن .امــا آیا واقعاً این تنها راه
به پیروی از رســانههای معاند و بیگانــه خواند .عدهای میگفتند برای برای زنان است؟ §

