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ماده  - ۱۰۴۹هیچكس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن
خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
ماده  - ۱۰۹۲هر گاه شوهر قبل از نزدیكی زن خود را طالق دهد زن
مستحق نصف مهریه خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهریه را
قبال داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا ً یا مثال یا قیمتا استرداد
کند.
ماده  - ۱۱۰۱هر گاه عقد نكاح قبل از نزدیكی به جهتی فسخ شود زن
حق مهریه ندارد مگر در صورتی كه موجب فسخ عنن باشد كه در
این صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است
مادۀ  - ۱۱۰۵در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر
است.
مادۀ  - ۱۱۰۸هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت
امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
مادۀ  - ۱۱۱۴زن باید در منزلی كه شوهر تعیین میكند سكنی نماید
مگر آنكه اختیار تعیین منزل بزن داده شده باشد.
ماده  - ۱۱۱۷شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی
مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند.
ماده  - ۱۱۶۹برای حضانت و نگهداری طفلی كه ابوین او جدا از
یكدیگر زندگی می كنند ،مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس
از آن با پدر است.
ماده  - ۱۱۸۰طفل صغیر تحت والیت قهری پدر و جد پدری خود
میباشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی كه عدم
رشد یا جنون او متصل بصغر باشد.
ماده  - ۱۱۸۱هر یك از پدر و جد پدری نسبت به اوالد خود والیت
دارند.
ماده  - ۱۱۸۳در كلیه امور مربوطه باموال و حقوق مالی مولی علیه
ولی نماینده قانونی او میباشد.
ماده  - ۱۱۸۸هر یك از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری میتواند
برای اوالد خود كه تحت والیت او میباشند وصی معین كند تا بعد از
فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را
اداره نماید.
ماده  - ۱۲۳۳زن نمي تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت
را قبول كند.
وجود این قوانین در کتاب مجموعه قوانین مدنی ایران نشان می دهند
ما فرسنگ ها با جوامع اروپایی فاصله داریم .آنچه در تحقیقات
کشورهای پیشرفته بعنوان جرم شناخته شده و در آمار بازتاب یافته
است در جمهوری اسالمی ایران نص صریح قانون است .این نگرش
و بینش زن ستیزانه است که در جوامع غربی نیز ،علیرغم رشد
اقتصادی ،علیرغم پیشرفت سطح آموزش ،علیرغم باالرفتن رفاه
عمومی ،دوام آورده و در مقابل چاره اندیشی های تاکنونی این جوامع
برای رفع آن جان سختی نشان می دهد.
در نتیجه مبارزه زنان ،بسیاری از کشورهای اروپایی و سازمان ملل
سالهاست که با اختصاص بودجه جهت تحقیق و روشن شدن ابعاد این
فاجعه انسانی ،دست به کار شده اند .علیرغم آن ابعاد میلیونی
همصدایی با کارزار"من هم" نشان داد که اعمال این خشونت نه مرز
جغرافیایی می شناسد و نه مرز طبقاتی .نه پیشرفت صنعتی جامعه
مانع از اعمال آن است ،نه میزان سواد مردان می تواند آنها را از
اعمال خشونت بازدارد .دوام نزدیک به چهاردهه جمهوری اسالمی با
تکیه بر قوانین فوق خود نشاندهنده عمق و ابعاد گسترده فرهنگ ضد
زن در جامعه ایران است که تنها به حکومت اسالمی محدود نمی
شود .آمار انتشار یافته از جوامع غربی به خوبی نشان می دهد که
تنها با رشد آموزشی و یا صنعتی  ،و یا با پیشرفت اقتصادی و
باالرفتن رفاه عمومی نمی توان به جامعه ای عاری از خشونت به زن
رسید .خشونت به زن ابزار حفظ روابط نابرابر انسانها در جوامع
طبقاتی است .آنان که مبارزه با خشونت به زنان را هنوز امری جدا از
مبارزه سوسیالیستی می دانند بر واقعیت موجود روابط اقتصادی و
انسانی در جامعه چشم می بندند .با بختک فرهنگ ضد زن اگر مبارزه
ای جدی نشود ،هیچ مبارزه ی عدالت طلبانه ای نمی تواند به پیش
برود .سازمان ها و گروه هایی که برای برابری و سوسیالیسم مبارزه
می کنند نمی توانند چشم بر این واقعیت سخت آزاردهنده ببندند.
مبارزه در راه رهایی زن مبارزه ای جدا از مبارزه طبقاتی ،جدا از
مبارزه برای سوسیالیسم نیست.
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زنان و دختران هر روز شاهد آنند که عالئق آنان ،توانایی های آنان،
نیازهای آنان نادیده گرفته می شود ،بی ارزش شمرده میشود و تحقیر
می شوند زیرا بسیاری از عرصه های زندگی زیر نفود نگاهی
مردساالرانه قرار دارند .خشونت های فیزیکی ،روانی و سکسی
گسترده ترین و خشن ترین شکل نمایش این قدرت "مردانه" است.
اعمال این خشونت در خدمت استمرار و محکم کردن پایه های
نابرابری میان زن و مرد است .خشونت علیه زنان یک مسئله فردی و
یا خانوادگی نیست ،بلکه مسئله ای کامال اجتماعی ست که بر ساختار
حاکم بر جامعه استوار است .با مطرح شدن کمپین "  # Me Tooمن
هم" سر این کوه یخ بیشتر نمایان شد .نه تنها هنرمندان زن ،چهره
های شناخته شده ی زنان در عرصه های مختلف ،بلکه نمایندگان زن
در پارلمان اروپا و کارکنان زن در بخش های مختلف خدماتی در
پارلمان اروپا ،پرده از اعمال خشونت و آزار و اذیت جنسی برداشتند.
در انگلیس ترزا می ،نخست وزیر این کشور اقرار کرد که اذیت و
آزار جنسی زنان در دستگاه های دولتی آنچنان گسترده است که دیگر
نمیتوان آن را نادیده گرفت .گزارش پلیس جنایی آلمان در سال 2015
حاکی از آن است که در هر سه روز یک زن به دست مردان نزدیک
خود به قتل می رسد .قاتلین همسر ،پارتنر ،همسر و یا پارتنرسابق،
پدر و یا برادر قربانی هستند .کشور آلمان قطب صنعتی اروپا را
تشکیل می دهد و از قدرت باالی اقتصادی در جهان برخوردار است.
سوئدی ها از انتشار گزارشات مبنی بر گستردگی خشونت به زنان در
جامعه شوکه شده اند .سوئد کشوری است که از قوانین باالی منع
خشونت به زنان و سیستم حمایت از زنان برخوردار است و در این
رابطه همیشه الگویی برای دیگر کشورهای اروپایی ست.
برای نشان دادن دامنه ی اعمال این خشونت در کشورهای پیرامونی،
آماری در دست نیست .در کشور ایران برای نشان دادن دامنه این
فاجعه نیازی به دادن آمار نیست ،کافی ست به قانون مدنی در
کشورمان نگاهی بیندازیم:
ماده  - ۶۳۰هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي
مشاهده كند و علم به تمكین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان
را به قتل برساند و در صورتی كه زن مكره باشد فقط مرد را میتواند
به قتل برساند .حكم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
ماده  - ۶۳۸هر كس علنا در انظار و اماكن عمومی و معابر ،تظاهر
كیفرعمل ،به حبس از ده روز تا دو
به عمل حرامی نماید ،عالوه بر
ِ
ماه یا تا ( )۷۴ضربه شالق محكوم میگردد و در صورتی كه مرتكب
عملی شود كه نفس آن عمل دارای كیفر نمیباشد ولی عفت عمومی
را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ()۷۴
ضربه شالق محكوم خواهد شد.
تبصره  -زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر
شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار
لاير جزای نقدی محكوم خواهند شد.
زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است
ماده  - ۱۰۰۵اقامتگاه ِ
معذالك زنی كه شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنیكه با
رضایت شوهر خود و یا با اجازه محكمه ،مسكن علیحده اختیار كرده
میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
ماده  - ۱۰۲۹هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقوداالثر باشد
زن او می تواند تقاضای طالق كند در این صورت با رعایت ماده
 ۱۰۲۳حاكم او را طالق می دهد.
ماده  - ۱۰۴۱عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن  ۱۳سال تمام
شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن  ۱۵سال تمام شمسي منوط است
به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
ماده  - ۱۰۴۳نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد
موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری
بدون عل ت موجه از دادن اجازه مضایقه كند اجازه او ساقط و در این
صورت دختر می تواند با معرفی كامل مردی كه می خواهد با او
ازدواج نماید و شرایط نكاح و مهریه كه بین آنها قرار داده شده پس
از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به
ثبت ازدواج اقدام نماید.
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سال بعد از زلزله مهیب بم هنوز بسیاری از خرابیهای آنرا آباد
نکرده است و حتی با گذشت حدود سی سال از پایان جنگ
ایران و عراق هنوز شاهد به جا ماندن خرابیهای جنگی
خرمشهر هستیم ،انتظاری بیش از این نمیتوان داشت .این رژیم
ضدمردمی دهها میلیارد دالر صرف دخالتهای سیاسی و نظامی
در لبنان و سوریه و عراق و یمن و  ...میکند و گروههای
شیعی وابسته به خود در خاورمیانه را پروار میکند اما حاضر
نیست قدمی برای رهاندن تهیدستان شهر و روستا از زندگی
حقارت بار بردارد .آنجا هم که در دوره ریاست جمهوری
احمدی نژاد با بوق و کرنا پروژه مسکن مهر را برای خانه دار
کردن محرومان راه می اندازد مشخص می شود که هیچ
استاندارد انسانی و علمی را برای افزایش ایمنی این
آپارتمانهای مسکونی رعایت نکرده است .کمااینکه در جریان
زمین لرزه اخیر ،بسیاری از آپارتمانهای پروژه مهر در سرپل
ذهاب و مناطق دیگر فرو ریختند در حالیکه تنها چند سال از
احداث آنها گذشته بود .بنابراین اگر زمین لرزه پدیده ای طبیعی
و فعال غیرقابل پیشگیری و پیش بینی است ،تلفات انسانی و
اقتصادی ناشی از آن کامال به عملکردهای نهادهای حکومتی
برمیگردد .تنها یک رژیم فاسد ،غارتگر و ضدمردمی است که
میتواند برای ساخت و ساز های غیر استاندارد و ناایمن ،مجوز
صادر کند و محرومان را وادار به اسکان در این آپارتمانها و
منازل نماید .بنابراین اعتراض توده ای به بی کفایتی و
درماندگی رژیم هم در زمینه امدادرسانی فوری و هم در بی
توجهی به امر نظارت بر استانداردهای ساختمان سازی در
ایران یک ضرورت مبرم محسوب می شود .ضمن اینکه به
اهمیت همبستگی ،همدردی و همیاری مستقل توده ای نباید بی
توجه بود .دست به نقد بخشهایی از مردم و نهادهای غیردولتی
این کمکهای اولیه را سازمان داده اند و به یاری زلزله زده گان
شتافته اند ،اما سپاه و دیگر نهادهای نظامی به بهانه حفظ
امنیت ،مانع از اقدامات مستقلی از این دست می شوند .اما
ساکنان مناطق زلزله زده به کمکهای عاجل نیاز دارند و
دادن
ین تحت فشار قرار
ِ
سازماندهی امدادرسانی مردمی – در ح ِ
نهادهای حکومتی -میتواند تا حدی رنج عظیم این مردمان را
کاهش دهد .نمونه هایی از این نوع همیاری مستقل مردمی را
ما در جریان زلزله بوئین زهرا در دوره رژیم سلطنتی و زلزله
رودبار در دوره رژیم کنونی شاهد بودیم که میتواند هم عنصر
همبستگی را در میان مردم تقویت کند و هم اقدامی باشد علیه
بی کفایتی و بی عرضه گی نهادهای دولتی.

پیام سازمان راه کارگر در همدردی با زلزله زده گان استان کرمانشاه

درماندگی و بی کفایتی رژیم اسالمی را افشاء
کنیم ،همیاری مردمی را سازمان دهیم!
شامگاه یکشنبه  ۲۱آبان حدود ساعت یک ربع به ده شب،
زمین لرزه ای به قدرت هفت و سه دهم ریشتر سراسر استان
کرمانشاه و بخشهایی از کردستان عراق را لرزاند و موجب
خسارات فراوان شد .مرکز اصلی زلزله منطقه "ازگله" بوده و
بیشترین خسارت و تلفات نیز در این منطقه و نیز مناطق سرپل
ذهاب و قصرشیرین رخ داده است .این زمین لرزه شدید در
کردستان عراق حدود ده کشته داشته ،ولی در استان کرمانشاه
حدود  ۵۰۰کشته و بیش از  ۷هزار مجروج به جای گذاشته
است .حدود سی هزار ساختمان به کلی ویران شده اند و غیر از
شهرهای سرپل ذهاب ،قصرشیرین ،ثالث باباجانی و گیالن
غرب حدود دو هزار روستا نیز دچار ویرانی شدید شده اند که
هنوز پای هیچ امدادگری به هزار روستا نرسیده و احتماال آمار
کشته و مصدوم به مراتب بیشتر از رقم رسمی دولتی میباشد.
بر خالف زلزله سهمگین رودبار که حدود دوازده و نیم شب و
موقع خواب رخ داد مردم استان کرمانشاه این شانس را داشتند
که تعداد زیادی از آنها در موقع زلزله بیدار بودند و هم ساعاتی
قبل از آن ،به دلیل بروز یک پیش لرزه خفیف ،هوشیار و
منتظر یک زمین لرزه شدید بودند ،وگرنه ابعاد فاجعه
میتوانست همچون زلزله رودبار ،بم و طبس بسیار هولناکتر
باشد.
اما آنچه در جریان زلزله استان کرمانشاه بار دیگر توجه اذهان
شدن
عمومی را به خود جلب نمود از یکطرف حجم باالی آوار
ِ
ساختمانهای مسکونی و عمومی و درماندگی و بی کفایتی رژیم
در امداد رسانی فوری به مردم آسیب دیده و مدیریت این بحران
"طبیعی" میباشد .از یکطرف وجود سرمای صفردرجه در
هنگام شب سبب شده که دهها هزار نفر از ساکنان منطقه به
دلیل خراب شدن منازل شان و عدم وجود پناهگاه ها و اماکن
عمومی ایمن برای اسکان موقت ،ناگزیر باشند به همراه
خانواده در معابر و خیابانها سپری کنند ،آنهم در شرایطی که
نهادهای درمانده و بی عرضه رژیم هنوز نتوانسته اند بسیاری
از امکانات اولیه نظیر :چادر ،پتو ،آب آشامیدنی ،غذا و دارو
را فراهم کنند .این تازه وضعیت شهرهای آسیب دیده است
وگرنه وضعیت در روستاهای دورافتاده و کوهستانی به مراتب
بدتر و وخیم تر گزارش شده است .گفته می شود که خطر مرگ
ناشی از سرمازده گی ،اقشار آسیب پذیر را تهدید میکند .این
همه نشان میدهد که علیرغم زلزله خیز بودن بسیاری از مناطق
ایران ،نهادهای رژیم نه امکانات و نه آمادگی و تحرک کافی
برای امدادرسانی فوری و وسیع به مردم زلزله زده را ندارند و
این بی کفایتی را بارها به اثبات رسانده اند .این رژیم مرتجع
پنداشتن سگ ،در
مذهبی همچنین به دالیل شرعی و نجس
ِ
استفده از سگهای آموزش دیده برای ردیابی و پیدا کرد ِن
مجروحین و اجساد ،کارشکنی میکند .البته از رژیمی که ۱۴

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
 ۲۳آبان ۱۳۹۶
------------------------------------------------------

آدرس سایت راه کارگر ویژه اینترنت پرسرعت
www.rahekaregar.com
آدرس سایت راه کارگر ویژه اینترنت کم سرعت و برای ایران

http://rahekaregar.com/index1.php
سایت موبایل راه کارگر
http://rahekaregar.com
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بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره:

متصل می نماید ( رجوع کنید به نوشته مورخه  9اکتبر 2017این
رفقا)

برخورد غیرمسئوالنه ،سکتاریستی و انشعاب طلبانه
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ایران

اما برای اینکه بتوان عمق بحران کنونی شورای همکاری نیروهای
چپ و کمونیست را دریابیم الزم است کمی به عقب برگردیم یعنی به
هفته های پیش از برگزاری نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری
اسالمی ایران که منجر به پیروزی مجدد حسن روحانی شد .اتحاد
نیروهای چپ و کمونیست بر طبق منشور همکاری خود که مرزبندی
قاطع با همه جناح های رژیم و دفاع از سرنگونی انقالبی آن میباشد،
تصمیم گرفت که از مردم ایران دعوت کند این بالماسکه انتخاباتی را
تحریم

تالش برای فروپاشی "اتحاد نیروهای چپ"
اقدامی در خدمت نیروهای راست و رژیم چنج !
هیات اجرایی سازمان کارگران انقالبی ایران (راه کارگر) که به
"هیات اجرایی راه کارگر" هم معروف است ،یکبار دیگر با
سازماندهی انشعابی تازه با انتشار بیانیه ای از شورای همکاری
نیروهای چپ و کمونیست جدا شده است!
این نخستین بار نیست که رهبری "هیات اجرایی" انشعابی را در
راستای منافع فرقه ای و روشهای غیردمکراتیک سازمان میدهد.
آنها در اوج جنبشهای اعتراضی مردم ایران در سال  ۱۳۸۸نیز با تن
ندادن به برگزاری کنگره مشترک و سپردن امر تصمیم گیری درباره
اختالفات تشکیالتی به این عالی ترین ارگان تصمیم گیری سازمان ،از
ما جدا شدند .آنها همین نوع روشهای فرقه ای را در "اتحاد چپ
کارگری ایران" نیز به معرض نمایش گذاشتند که در نهایت سبب
خروج همه نیروها به جز سازمان کارگران انقالبی شد .سرانجام تلخی
که بدون ارائه یک جمعبندی روشن از دالیل ناکامی ،مجبور به انحالل
آن شدند .این رفتارها نشان میدهند که برای ارزیابی از ماهیت و
عملکرد یک جریان سیاسی صرفا نباید به برنامه سیاسی و دعاوی
نظری آن در خصوص اهمیت "اتحاد بزرگ هواداران سوسیالیسم" و
یا ضرورت پیوند عمیق سوسیالیسم با دمکراسی و روشهای
دمکراتیک بسنده کرد ،بلکه صرف نظر از این گفتار و پندار نیک،
کردار و رفتار مسئوالنه و نیک نیز الزم است تا میان حرف و عمل
هماهنگی ایجاد شود.

کنند .در این مقطع نمایندگان هیات اجرای در شورای همکاری تحت
این عنوان که هنوز لیست نهایی کاندیداهای مورد تائید شورای
نگهبان مشخص نشده است برای تحریم قاطع این مضحکه انتخاباتی
دفع الوقت میکردند ،تا اینکه در نهایت و با فشار سایر نیروهای
کمونیست درون شورا رضایت دادند که به پای امضای اعالمیه
مشترک برای تحریم "انتخابات" بیایند .در اعالمیه نیز با صراحت
ضمن دفاع از سرنگونی انقالبی رژیم اسالمی با سیاستهای
امپریالیستی و رژیم چنجی نیز مرزبندی شده بود .اما هیات اجرایی
اصرار داشت که در این اعالمیه که در مورد تحریم نمایش انتخاباتی
رژیم بود با صراحت اسامی جریانات راست اپوزیسیون ذکر شود.
اکثر نیروها لزومی به اینکار نمی دیدند بویژه رفقای حزب کمونیست
که با احزاب کردستانی اعالمیه ای را برای تحریم "انتخابات" امضا
کرده بودند مخالف آن بودند .طبعا وقتی شما یک اعالمیه مشترک را
با نیروهای چپ با مواضع مختلف امضا میکنید نمیتوانید و نباید
انتظار داشته باشید که همه عناصر سیاسی مواضع حزب یا
سازمانتان در آن گنجانده شود .اعالمیه مشترک تنها میتواند حول
مواضع مشترکی که حول آن اجماع وجود دارد منتشر شود وگرنه
سازماندهی اقدام مشترک و گسترش فضای همکاری در خانواده چپ
انقالبی ایران ناممکن می شود و فضای تکروی و فرقه گرایی در
جنبش روزبروز وسیع تر خواهد شد.
اصرار هیات اجرایی بر گنجاندن همه پیشنهادات خود در اعالمیه
مشترک عمال سبب شد که اتحاد نیروهای چپ علیرغم فضای مثبت
پس از برگزاری مجمع عمومی در سوئد ،دچار بحران شود .جلسات
بحث پالتاکی درونی و بیرونی نیز نتوانست از ابعاد این اختالف
بکاهد.

اینبار بهانه "هیات اجرایی" برای فروپاشاندن یک تشکیالت و یا
همکاری ،اعالمیه مشترکی است که رفقای حزب کمونیست ایران و
مشخصا تشکیالت کردستان آن – کومه له – با تعدادی از احزاب و
نیروهای کردستان ایران برای تحریم نمایش انتخاباتی ریاست
جمهوری اسالمی امضاء کرده اند" .هیات اجرایی" این نیروها را
راست و در خدمت سیاستهای امپریالیستی و رژیم چنج ( تغییر و
تعویض رژیم ایران به کمک امریکا و متحدانش) میداند .سازمان ما
نیز اگر چه از تحریم قاطع نمایش انتخاباتی رژیم اسالمی حمایت
میکند اعالمیه مشترک رفقای حزب کمونیست با این نیروهای دست
راستی را یک تاک تیک سیاسی اشتباه میداند که هیچ منفعت سیاسی
روشنی برای قطب انقالب اجتماعی اردوی کار و رنج به همراه ندارد.
اما نقد این تاکتیک و سیاست اشتباه یک چیز است و اعالم اینکه
رفقای حزب کمونیست نیز به کمپ نیروهای دست راستی رژیم چنجی
پیوسته اند چیزی دیگر.
حزب کمونیست چه به طور جداگانه و چه در درون اتحاد نیروهای
چپ و کمونیست بارها با سیاستهای امپریالیستی امریکا – بویژه
تحمیل تحریم اقتصادی به مردم و جنگ و اشغال – مرزبندی کرده
است و امر سرنگونی جمهوری اسالمی را نه از طریق مداخله
امپریالیستی بلکه از طریق انقالب اجتماعی به رهبری طبقه کارگر
پیگیری میکند .حا ل آنکه جریانات دست راستی کردستان ایران
نظیر :حزب دمکرات مصطفی هجری و حزب کومه له عبداله مهتدی،
پنهان نمیکنند که میخواهند به اهداف سیاسی خود از جمله "حق
تعیین سرنوشت ملت کرد"!! از طریق کمکهای سیاسی – مالی و
نظامی امریکا و م تحدان آن در منطقه دست یابند.

در این مقطع دو حادثه نیز به تشدید بحران کمک کرد :از یکطرف
برگزار شدن کنگره  ۱۷کومه له – تشکیالت کردستان حزب
کمونیست – که متاسفانه از ضرورت همکاری و اتحاد عمل های
موردی با احزاب کردستانی به دلیل شرایط امنیتی و نظامی و سیاسی
ویژه منطقه حمایت کرد و بر آن صحه گذاشت – علیرغم برخی
مخالفتها در درون خود حزب کمونیست – و دیگری اعالمیه هیات
اجرایی سازمان کارگران انقالبی پس از مشخص شدن نتایج
"انتخابات" ریاست جمهوری اسالمی ،که صراحتا هم تحریم کنندگان
این مضحکه و هم شرکت کنندگان حامی روحانی را تحت این عنوان
که "رای اعتراضی " داده اند و به کاندید اصلح رهبری نظام نه گفته
اند!! از یک جنس ارزیابی کرد و آنها را همسو دانست .این
موضعگیری سبب اعتراض بخش مهمی از نیروهای درون شورای
همکاری از جمله سازمان ما شد.
با این همه ،سازمان ما همراه با برخی دیگر از نیروهای درون
شورای همکاری ضمن مرزبندی هم با اعالمیه مشترک حزب
کمونیست با احزاب کردستانی و هم با اعالمیه پسا-انتخاباتی هیات
اجرایی سازمان کارگران انقالبی ،معتقد بوده و هستیم که میتوان
علیرغم این اختالفات ،مادام که هیات اجرایی مدافع سرنگونی رژیم
اسالمی است و حزب کمونیست با سیاستهای امپریالیستی و بویژه
سیاستهای امریکا مرزبندی دارد به اتحاد عمل و همکاری خود ادامه
دهیم .اما هیات اجرایی با فرار از شفاف سازی موضع پساانتخاباتی
خویش و با تاکید یکجانبه روی انتقاد از اعالمیه مشترک حزب
کمونیست ،پایشان را توی یک کفش کردند که یا حزب کمونیست را
وادار به توبه کنند و یا از شورای همکاری فراری دهند و یا خود به

"هیات اجرایی" پا را از این فراتر میگذارد نه تنها حزب کمونیست
ایران را به صرف امضای یک اعالمیه مشترک برای تحریم نمایش
انتخاباتی به کمپ نیروهای ررژیم چنج ملحق میکند ،بلکه همچنین
سایر نیروهای کمونیست درون شورای همکاری را که صراحتا با
امپریالسم امریکا و سناریوی رژیم چنج مرزبندی دارند به دلیل
اصرار بر تداوم همکاری با حزب کمونیست ،به پروژه رژیم چنج
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همراه برخی نهادهای دیگر که برخی از آنها صوری وعمال انگشت
رای هیات اجرایی در درون شورای همکاری بودند از این اتحاد خارج
شوند .البته رفقای سازمان فدائیان – اقلیت نیز با صدور اعالمیه ای
این اتحاد را ترک گفته اند که بر خالف فراافکنی های هیات اجرایی،
بیشتر ناشی از اعتراض به مواضع هیات اجرایی درباره مضحکه
انتخاباتی رژیم اسالمی بوده است.

= پیوندها =
سایت راه کارگر
www.rahekaregar.com

هیات اجرایی سازمان کارگران انقالبی در جریان کارزار ایران
تریبونال در راستای جنبش دادخواهی و برای محاکمه مردمی و
نمادین رژیم جنایتکار اسالمی نیز به صرف همکاری یکی دو
حقوقدان راست با این کارزار که خانواده جانباختگان کمونیست و
زندانیان سیاسی سابق متعلق به قطب چپ ،موتور محرک و
سازماندهنده اصلی آن بودند ،با راه اندازی موجی از افشاگری
دروغین ،ایران تریبونال را در راستای سیاستهای امپریالیستی
ارزیابی نمودند .در حالیکه منابع مالی تدارک ایران تریبونال با اتکاء
به کمکهای مردمی و غیردولتی جمع آوری شده بود و بخش قابل
توجهی از فعالین کمونیست ضدامپریالیست متعلق به سازمان فدائیان
اقلیت ،سازمان راه کارگر و حزب کمونیست م ل م  ...جزو فعالین
دادن هیات
شناخته شده آن بودند .حاصل افشاگری و آدرس غلط
ِ
اجرایی چیزی جز انزوای آنها و موفقیت درخشان کارزار ایران
تریبونال نبود .البته هیات اجرایی بعد از انشعاب مضحک از سازمان
ما و تصویری که چپ انقالبی ایران از برخی مواضع راست روانه
آنها داشت ،به شدت نیازمند یک دوپینگ و ژست چپ نمایانه بود .این
رفقا چه در برخورد با ایران تریبونال و چه در جریان بحران درونی
اخیر در اتحاد نیروهای چپ ،سعی میکنند به خاطر یک "دستمال" کل
قیصریه را آتش بزنند!! بی آنکه به عواقب منفی کارشان توجه کنند.

سایت ساده سازمان ویژه اینترنت کم
سرعت و برای ایران :
http://rahekaregar.com/index1.php

ایمیل سایت
site@rahekaregar.com
روابط عمومی
public@rahekaregar.com
رادیو -تلویزیون برابری
www.radiobarabari.com
ایمیل رادیو
info@radiobarabari.com
ایمیل تلویزیون برابری
info@barabar.tv

اکنون این پرسش کلیدی مطرح می شود که آیا تضعیف اتحاد
نیروهای چپ و کمونیست و حتی دچار شدن احتمالی آن به سرنوشت
اتحاد چپ کارگری منحله ،در خدمت تقویت اپوزیسیون راست و
نیروهای وابسته به امپریالیسم امریکا و اسرائیل و عربستان و ...
نیست؟ آیا تاکید یکجانبه بر نقد تاکتیک اشتباه رفقای حزب کمونیست
و حول دادن آنها به سوی کمپ نیروهای رژیم چنج به نفع مبارزه
برای حق تعیین سرنوشت مردمان ایران و مبارزه رادیکال است!؟
پرواضح است که صدای سوم – بدیل انقالب اجتماعی کارگران و
زحمتکشان -موقعی میتواند در برابر بدیل ها و گزینه های دیگر
نظیر :رویای استحاله و اصالح رژیم اسالمی – گزینه رژیم چنج و
رژیم رام به کمک امریکا و  ...قد علم کند که نیروهای چپ و
کمونیست به تفرقه و پراکندگی مزمن موجود در صفوف خود پایان
دهند و همه امکانات خود را برای کمک به تشکل یابی و سازماندهی
سراسری جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی ترقیخواهانه مردم
ایران بسیج کنند .آن نیرویی که به هر بهانه دست به تصفیه نیروهای
خودی و انشعاب طلبی میزند و با کردار و روش و منش به شدت
فرقه ای و عامرانه ،قطب چپ انقالبی را به انشقاق دعوت میکند و یا
نیروهای آنرا با دست خود به کمپ دشمنان میراند نمیتواند هیچ
ادعای جدی ای برای مقابله موثر هم با استحاله طلبان و هم با
طرفداران رژیم چنج داشته باشد .برای مبارزه توامان هم با رژیم
استبدادی سرمایه داری ایران و هم با قوای امپریالیستی و ارتجاعی
منطقه ،بهترین راه حل تقویت جنبشهای کارگری – اجتماعی و
سوسیالیستی ایران است .ایجاد قطبی از چپ انقالبی در تبعید میتواند
به این پروژه سرنوشت ساز – بدیل سوم – یاری رساند.

تلفن

49 – 511- 2617492

علیه ستم جنسیتی
www.asj-iran.com
راه کارگر خبری
www.rahekaregarnews.com
ایران بولتن ( انگلیسی )
www.iran-bulletin.org
نشر بیدار ( تئوریک )
www.nashrebidar.com
مجله آوای زن
www.tvs.se/womensvoice
رادیو همبستگی ( سوئد )
http://radiohambastegi.net
----------------------------------

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

توجه  :مواضع عمومی سازمان ما در بیانیه ها،
مصوبات واسناد با امضای نهادهای سازمان طرح
میشوند .مقاالت با امضای فردی و یا مطالب
مطروحه در مصاحبه ها لزوما مواضع سازمان ما
نیستند .
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خشونت علیه زنان به عنوان یک خشونت مبتنی بر جنسیت ،ماهیت
ساختاری دارد و خشونت علیه زنان یکی از مکانیسم های کلیدی
اجتماعی است که باعث می شود زنان به اجبار در جایگاهی فروتر از
مردان قرار میگیرند؛ زنان و دختران در معرض خطر بیشتری از خشونت
مبتنی بر جنسیت نسبت به مردان هستند؛ در این کنوانسیون ضمن
محکوم کردن تمامی اشکال خشونت علیه زنان و خشونت خانگی
ابراز نگرانی می شود که اغلب زنان و دختران در معرض اشکال بسیار
جدی از خشونت مانند خشونت خانگی ،آزار جنسی ،تجاوز جنسی،
ازدواج اجباری ،جنایاتی که به نام به اصطالح »ناموس« صورت می
گیرد و همچنین قطع آلت جنسی قراردارند که مصداق بارز نقض
حقوق بشر زنان و دختران است و همچنین مانع عمده برای
دستیابی به برابری جنسیتی است .در کنوانسیون همچنین از وجود
تجاوزات گسترده و سیستماتیک و خشونت جنسی و خشونت
مبتنی بر جنسیت در طول جنگ ها و همچنین پس از پایان جنگ ابراز
نگرانی می شود .کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه
زنان همچنین تاکید می کند که کودکان قربانی مستقیم و
غیرمستقیم این خشونت ها هستند ،آنها شاهدین این خشونت ها
هستند .کشورهای امضا کننده در تالش برای ایجاد اروپایی بدون
خشونت علیه زنان و خشونت خانگی اهداف خود را به شرح زیر
اعالم می کنند :محافظت از زنان در برابر همه ی انواع خشونت و
جلوگیری از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی ،پیگیری و رفع آن؛
کمک به از بین بردن تمام اشکال تبعیض علیه زنان و ترویج واقعی
تساوی بین زنان و مردان ،از جمله از طریق توانمند سازی زنان؛ تهیه
یک چارچوب جامع و اقدامات جامع سیاسی و غیره برای محافظت و
حمایت از همه قربانیان خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛
گسترش همکاری های بین المللی به منظور رفع خشونت علیه زنان
و خشونت خانگی؛ کمک و پشتیبانی از سازمان ها و دستگاههای
اجرایی برای کار موثر با هدف تصویب یک رویکرد جامع برای حذف
خشونت علیه زنان و خشونت خانگی .بنا به تصویب پارلمان اروپا
جهت تضمین اجرای موثر این موافقتنامه ،یک مکانیزم نظارت ویژه
ایجاد شده است .کمیته نظارت بر اجرای این توافق نامه از متخصصین
وکارشناسان علیه خشونت به زنان و خشونت خانگی در اروپا
تشکیل شده که به اختصار  GREVIOخوانده می شود .این گروه بطور
مستقل بر اجرای مفاد توافقنامه نظارت می کند .از سال 2011
کشورهای امضا کننده موظف به تطبیق قوانین کشور مطبوعه خویش
با اهداف این توافقنامه و در صورت لزوم تغییر قوانین خود گردیدند.
کمیته گریویو مسئول پیگیری این امر است .جدول زیر سیر تا کنونی
پیشبرد کنوانسیون استانبول را نشان می دهد .ناگفته پیداست که
میزان اجرای این کنوانسیون در جوامع مختلف بستگی به میزان رشد
و امکانات جامعه و بویژه وجود جنبش مستقل زنان در این کشورها
دارد تا بتوانند در همکاری با کمیته گرویو نظارت غیر دولتی بر اجرای
این موافقتنامه را ممکن سازند .حضور گروه ها و تشکل های مستقل
زنان نواقص قانونی و امکانات موجود در جامعه و همچنین راه کارهای
امکان سازی برای اجرای توافقنامه استانبول را ویو برای کمیته
مستقل گر ممکن می سازد .مثال بارز این امر را می توان در کشور
ترکیه دید .در سال  2011که دولت ترکیه تقاضای پذیرش در اتحادیه
اروپا را دنبال می کرد با امضای این قرارداد مجبور به دادن تغییرات
جدی در قوانین مربوط به خانواده و قوانین جزایی کشور شد .همراه
با آن سازمانها و نهادهای دولتی برای حمایت از زنان قربانی در این
کشور شکل گرفت .ولی علیرغم همه ی آنها بعلت نبود پایه های
فرهنگی الزم  ،بویژه زیر ضرب رفتن جنبش های مدنی کشور و
گسترش فرهنگ مذهبی در این کشور سیر نزولی این تغییرات
بخوبی قابل رویتند

کنوانسیون استانبول در سال 2011
دستاورد مبارزات زنان اروپا
ترجمه و تدوین :حمیال نیسگیللی
سالها مبارزات زنان در اروپا برای شناساندن و رفع زن ستیزی باالخره
پارلمان اروپا را به برداشتن گام های جدی در راه برابری انسانها فارغ
از جنسیت واداشت .کنوانسیون استانبول نقطه عطفی در مبارزه با
خشونت علیه زنان است .برای اولین بار اقدامات جامع و هماهنگی
برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در همه زمینه ها شامل جمع
آوری داده ها و تحقیقات سیستماتیک ،پیشگیری و حمایت از زنان
قربانی و کودکان آنها صورت گرفته است .در توافقنامه نه تنها
کشورهای امضا کننده ،خشونت به زنان را جرم می شناسند بلکه
متعهد می شوند تا با وضع قوانین الزم جهت پیشگیری از جرم و تحت
تعقیب قراردادن مجرمین از زنان قربانی خشونت حمایت قانونی شود.
در این توافقنامه همچنین حق پناهندگی زنان بعلت خشونت های
ویژه به زنان مورد تائید قرارگرفته و به همکاری بین المللی و همچنین
به نظارت سیستماتیک بر اجرای این توافقنامه تاکید شده است.
کشورهای امضا کننده این توافقنامه متعهد می شوند با تشکیل یک
کمیته مستقل از کارشناسان بین المللی امکان نظارت مستقل را
فراهم آورند .کنوانسیون استانبول از دوازده فصل و بیش از هشتاد
ماده تشکیل شده است و در آن دولت ها همچنین متعهد می شوند
با تشکیل نهادهای هماهنگ کننده امکان همکاری با جامعه مدنی و
سازمان های غیر دولتی که فعاالنه علیه خشونت علیه زنان مبارزه
می کنند را فراهم آورند .از دهه نود میالدی پارلمان اروپا زیر نظر
سازمان حقوق بشر اروپا روشن شدن میزان نابرابری جنسیتی در
جوامع اروپایی را در دستورکار خود قرارداد .بر این اساس سازمانها و
نهادهای مستقل زنان با استفاده از بودجه دولتی توانستند دست به
تحقیقات گسترده در زمینه خشونت به زنان و نابرابری حقوقی بر
اساس جنسیت در این جوامع بزنند .آمار و تحقیقات انجام شده وجود
باالی نابرابری جنسی در این جوامع را نشان می داد .در پروسه کار
روشن شد که در میان سازمان های عضو پارلمان اروپا تفاوت های
چشمگیری در زمینه میزان زن ستیزی ،قوانین پیشگیری از خشونت
به زنان و همچنین سیستم حمایت از زنان قربانی وجود دارد .این
ابتکارات فعالین زن اروپایی موجب شد که کمیته وزرای کشورهای
عضو پارلمان اروپا توصیه نامه ای را در خصوص حمایت از زنان در
مقابل خشونت و راه اندازی کارزاری در این رابطه در اروپا به تصویب
برسانند .از سال  ٢۰۰۶تا  ٢۰۰۸کارزار مقابله با خشونت برعلیه زنان
و خشونت خانگی بطور رسمی در برنامه پارلمان اروپا قرارگرفت.
پارلمان اروپا بطور رسمی در مقابل تمامی اشکال خشونت علیه زنان
موضعگیری کرد .شورای پارلمان اروپا مجموعه ای از قطعنامه ها و
توصیه ها را به تصویب رساند و در آن ها خواستار الزامات قانونی برای
پیشگیری ،حفاظت و همچنین محاکمه ی مرتکبین خشونت های
شدید و خشونت های جنسی شد .گزارش های ملی ،مطالعات و
نظرسنجی ها نشان دهنده میزان باالی مشکالت در اروپا است.
بویژه در طی این کارزار روشن شد که چگونه پاسخ های ملی-
کشوری به خشونت علیه زنان و خشونت خانگی در اروپا متفاوت
است .نیاز به هماهنگی هنجارهای قانونی برای اطمینان از این که
قربانیان از همان سطح حفاظت در سراسر اروپا برخوردار می شوند
آشکار شد .اراده سیاسی برای برداشتن قدم در این راه افزایش
یافت .وزرای دادگستری کشورهای عضو پارلمان اروپا بحث در مورد
نیاز به تقویت قوانین برای حفاظت در برابر خشونت خانگی ،به ویژه
در برابر خشونت شریک زندگی ،را آغازکردند .بدین سان در دسامبر
 ٢۰۰۸کمیته وزرا گروهی از زنان متخصص در امور نابرابری جنسیتی
در جامعه را مامور تهیه پیشنویسی در این زمینه کرد .در طی بیش از
دو سال این گروه طرحی جهت پیشگیری و مبارزه علیه خشونت به
زنان و خشونت خانگی تهیه نمود و در دسامبر  ٢۰۱۰این طرح به
پارلمان اروپا ارائه شد .کمیته وزرای پارلمان اروپا این طرح را در آپریل
همان سال تصویب کرد .در  ۱۱ماه مه  ٢۰۱۱صد و بیست و یکمین
نشست پارلمان اروپا در استانبول برگزارشد تا کنوانسیون پیشگیری و
رفع خشونت به زنان و خشونت خانگی توسط کشورهای عضو
پارلمان اروپا به امضا برسد .در این نشست  ٤۱کشور از کشورهای
عضو پارلمان اروپا و برخی کشورهای داوطلب عضویت در پارلمان اروپا
کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت
خانگی را امضا کردند .در مقدمه این کنوانسیون تاکید می شود که
این کنوانسیون با تکیه به تمامی قطعنامه های تاکنونی در رابطه با
رفع خشونت به زنان که از سوی نهادهای های اروپا و یا بین المللی
داده شده بر این باور است که :دستیابی به برابری قانونی و واقعی
بین زنان و مردان ،یک عنصر ضروری در پیشگیری از خشونت علیه
زنان است؛ خشونت علیه زنان بیانگر نابرابری رابطه قدرت میان زنان و
مردان است که در طول تاریخ شکل گرفته و منجر به سلطه و تبعیض
به زنان توسط مردان و جلوگیری از برابری کامل زنان شده است؛

.جدول پارلمان اروپا در رابطه با کنوانسیون استانبول  -آمضای
کشورها و مصوبات پارلمان آنها
برای رویت این جدول آماری به لینک پی دی اف زیر رجوع کنید:
http://www.rahekaregar.com/maghalat/2017/11/26/Istanbul%
20Konvention.pdf
در محموع  27کشور این توافقنامه را در پارلمان های خود به
تصویب رسانده اند و  18کشور پای کنوانسیون امضا گذاشته اند
ولی تاکنون در محلس ملی آنها به تصویب نرسیده است.
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عقده های دیرینه و بازنشده خود را بر سر زن تلنبار کنند .در
خیابان ،نه تنها قانون ،بلکه عرف و عادت و فرهنگ
مردساالرانه نیز حاکم است .زن در خیابان هدفی ست که
می تواند به راحتی مورد حمله و تجاوز قرار گیرد ،چرا که زن
سکوت کرده و از این طریق "آبروی" خود را حفظ می کند.

الله حسین پور :هیس ،گوش کنید !
این رنج خشونت است که فریاد بر می آورد .خوب گوش کنید.
سونامی آزار جنسی دیگر دامن "هر آن که در شهر هست" را گرفته

بگذارید یک داستان کامال معمولی و روزمره را تعریف کنم.

است .آزاری به قدمت تاریخ که تنها شکل عوض می کند ،اما
به بقای خود ادامه می دهد .خشونت و در رأس آن آزار
جنسی ،زبان قدرت است.
سوء استفاده جنسی ،هر شکل و هر هدفی که داشته
باشد ،در وهله اول دختران و زنان را درتیررس خود قرار می
دهد و البته پسران و مردان جوان نیز از این خشونت بری
نیستند .آن جا که انسان در یک هرم عمودی قدرت قرار می
گیرد ،گویا دیگر جنسیت تفاوت زیادی نمی کند .در این هرم
جای گاه فرد ،میزان قدرت او را تعیین کرده و مجوز اعمال
خشونت بر جای گاه پایین تر را به او می دهد .باالیی تمام
تالش خود را می کند تا بر پایینی کنترل الزم را به دست
بیاورد .از تحقیر گرفته تا فرمان بری بی چون و چرا ،تا اجرای
خدمات شخصی ،تا رفع امیال جنسی و  ،و  ،و .....
آن جا که این هرم عمودی قدرت عمل کرد واضحی دارد ،مانند
کلیسا ،ارتش ،ادارات و خانه ،خشونت ،آزارهای جنسی و
سوءاستفاده مقام باالتر از پایین تر نیز شدت و وضوح
بیشتری به خود می گیرد.
آن جا که انسان هم چنان نقش برده را ایفا می کند ،هر چند
به شکلی پنهان و پوشیده ،می تواند به راحتی مورد آزار
روحی و جسمی در فجیع ترین شکل ممکن قرار گیرد.
آن جا که سخن گفتن از خشونت ،تابو محسوب شده و
سکوت حاکم است ،زنجیره اعمال خشونت نیز هم چنان
ادامه می یابد.

"دیروز،همین جا در آلمان ،سوار اتوبوسی بسیار شلوغ شدم
و در کنار مردی شیک پوش ،بلند قد و قوی هیکل ایستادم .در
یک لحظه نگاهم روی چشمان زیبای بادامی ،آسیایی و نگران
دخترنوجوانی که روی صندلی نشسته بود ،ثابت ماند .چیزی
که در چشمان دختر دیدم ،مرا به یاد سال های نوجوانی ام
انداخت .دختر ،چند بار به من و به شکم مرد که به او چسبیده
بود و به صورت مرد نگاه کرد و به همین دلیل توجه من را
جلب کرد .احساس کردم مرد خود را هرچه بیشتر به دختر
می چسباند .جنگی در درونم درگرفت .چه کنم؟ نگاه من نیز
از دختر به شکم مرد و به چهره مرد می چرخید .در یک لحظه
تصمیم گرفتم ،اقدام کنم.
به جرئت می توانم بگویم که اعتراضات مداوم زنان علیه آزار
جنسی که در حال حاضرهر روز شنیده می شود ،قدرتی به
من داد و با صدای بلند از دختر پرسیدم که آیا همه چیز ok
هست؟ دختر به جای پاسخ ،مجددا نگاه نگران خود را به
شکم مرد و به صورت او دوخت .دیگر بدون تردید و با تحکم به
مرد گفتم ،کمی عقب بروید .مرد گفت؟ جایی دیگر نیست،
می بینید که چقدر شلوغ است .گفتم ،پشت شما خالی
است و می توانید یک قدم عقب بروید .البته اگر مرد واقعا
قصدی نمی داشت ،حتما با اعتراض به من ،شروع به دفا ع
از خود می کرد .اما مرد سکوت کرد و عقب رفت .دیگران نیز
جای بیشتری باز کردند.
باوجودی که در درون دچار هیجان شده بودم ،اما خوش حال
بودم که کاری کرده ام .می دانستم با سکوت ،تا مدت ها این
صحنه را همراه با ناراحتی وجدان ،فراموش نمی کردم .دختر
هنگام پیاده شدن با شرمندگی به من لبخند زد و خداحافظی
کرد و رفت .چه حیف که نتوانستم به دختر بگویم ،دخترجان،
هیچ وقت سکوت نکن و همیشه اعتراضت را با صدای بلند
اعالم کن.".....
آن مرد توی اتوبوس ،در آن لحظه چه فکر می کرد؟ جز به
قدرت خود و بی تجربگی ،ضعف و خجلت یک دختر"خارجی".
او می دانست که می تواند از موقعیتی که برایش پیش آمده
و او را در "جایگاه باالتری" قرار داده ،سوءاستفاده کند .او
دقیقا می دانست که این دختر قدرت دفاع از خود را ندارد
وسکوت می کند .آن مرد در آن لحظه به خود حق داد که
دختر را به مثابه یک برده مورد تجاوز قرار دهد و میل جنسی
خود را ارضاء کند.
اما وقتی زنی سکوت خود را می شکند ،در وهله اول مورد
تهاجم دیگران قرار می گیرد .ابتدا ظاهر و رفتار زن بررسی
می شود و دلیل آزار جنسی در برخورد زن جستجو می گردد.
اگر چنانجه نکته قابل مالحظه ای یافت نشد ،ادعای زن باور
نمی شود و به دروغ گویی و کاله برداری متهم می شود.
شاهد درخواست می شود ،و اگر شاهد نیز حرف های زن را
تأیید کند ،او هم به دروغگویی متهم می شود .نتیجه ،به
اخراج زن از اداره ،جریمه زن در خیابان و انتقام از او در خانه
منتهی می شود.

خانه
وقتی زن در معامله ای به اسم ازدواج به تملک مرد در می
آید ،برده او محسوب می شود .کاالیی که مرد به خود حق
می دهد به هر شکل ممکن از آن بهره برد و وقتی زن این
حق را برای مرد محفوظ می دارد و تن به خواسته های او
می دهد ،به این بردگی رسمیت می بخشد .آن جا که رنج
می کشد و سکوت می کند تا از "حیثیت" مرد و "خانواده"
دفاع کند و تنها در خلوت خود به سرنوشتش دشنام می
دهد ،دارد بردگی را رواج می دهد و ریشه خشونت را آبیاری
می کند.
دورانی بود و یا هنوز در برخی روستاهای دورافتاده هست،
که از نظر برخی زنان ،کتک خوردن از شوهر نوعی مورد
توجه قرار گرفتن به شمار می رود .دورانی که زن بدون
سرپرستی یک مرد ،ارزش وجودی خود را از دست می داد یا
می دهد و درست به همین دلیل زن حاضر است به جای
رانده شدن از خانه ،کتک بخورد .دورانی که زن مطلقه اجازه
زندگی مستقل را نداشت و یا هنوز ندارد و باید به خانه ای که
مرد در آن ریاست می کند ،برگردد .دورانی که زن بدون
داشتن یک سرپرست مرد ،برای بسیاری از مردان مثل یک
زمین بی صاحب بود و یا هست که می توان آن را بدون
مجوز ،دخل و تصرف کرد.
اداره
وقتی دختری بعد از اتمام تحصیالت وارد اداره ای می شود تا
با پاره کردن زنجیرهای وابستگی به پدر و مادر ،زندگی
مستقل خود را (البته فقط از نظر مالی ،چرا که از نظرزندگی
و رفت و آمد می بایست هم چنان تحت نظارت پدرو مادر و
احتماال برادر باشد) آغاز کند ،تازه متوجه می شود که نه تنها
با امضای قراردادی که او را صاحب شغل و درآمد کرده،
زنجیرهای محکم تری به خود بسته است ،بلکه می بایست
هم چنان متحمل تحقیر و برخوردهای از باال شده و در بدترین
حالت مورد آزار و سوءاستفاده جنسی نیز قرار گیرد .او در
اکثر مواقع دم بر نمی آورد ،چرا که شغل خود را از دست می
دهد و مجددا به جیب پدر وابسته می شود .سکوت می کند
تا چرخه خشونت و آزار جنسی بگردد و ادامه یابد.

زن پی می برد که سکوت را به عنوان بی خطرترین و ساده
ترین راه برای دفاع از خود برگزیده است .اما به توفیق مرد
فکر نمی کند که چگونه با سکوت ،امکان دیگری برای یک آزار
دیگر به او داده است.
باید دانست که هیچ مردی و کال هیج فردی ،امتیازی را که
متعلق به خود می داند و می تواند به طور روزمره از آن
نهایت استفاده را کند ،به میل خود از دست نمی دهد .باید با
زحمت زیاد و مبارزه مداوم چنین امتیازی را از دست آنانی که
از آن طریق به سوء استفاده دست می زنند ،گرفت.
شکستن سکوت ،اولین اقدام برای تغییر این شرایط است.
در آخر می خواهم خاطرنشان کنم ،مردهای بسیاری هستند
که آگاهانه در کنار زنان ایستاده اند و نه تنها امتیاز "مرد
بودن" را به دور افکنده اند ،بلکه تالش می کنند همراه با زنان
با خشونت و آزار جنسی مبارزه کرده و آن را افشاء کنند.

خیابان
وقتی زن در خیابان که دیگر نه هرم قدرتی وجود دارد و نه
قراردادی بسته شده است ،راه می رود ،برده همه مردان به
حساب می آید .به ویژه در خیابان های ایران ،قانون حکومت
می کند .قانونی که به همه مردان مجوز داده تا به میل خود
بر زن حکومت کنند .یا با دشنام ،تحقیرو کلمات رکیک و یا با
دست زدن به اندام زن و در نهایت آزارجسمی و جنسی،
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« هشتگ من هم » تاکید دارد که وقت آن رسیده که تمامی جامعه به
ابعاد این خشونت پی برده و بی تفاوتی را کنار بگذارد .

فریبا ثابت :سکوت را بشکنیم !

برای تغییر فرهنگ خشونت مبنی بر جنسیت قبل از هر چیز باید سکوت را
شکست.
اما در جامعه ما که تبعیض و خشونت علیه زنان قانونی و نهادی است هر
روزه شاهد خشونت بی تهانت در اشکال مختلف بر علیه زنان هستیم.
من مطلبی در باره تجاوزبا عنوان « تجاوزجنسی نهایت خشونت به زنان
درسال  2011نوشتم از انجاییکه امروزبیشتر ازهر زمان
است»
موضوعیت دارد بخشی از آن را در زیر می آورم :
تجاوز جنسی نهایت خشونت علیه زنان
طبق گزارش کمسیون زنان سازمان ملل ،خشونت علیه زنان گسترده ترین
نقض حقوق بشر است .حداقل  1/3از زنان دست کم یک بار خشونت را در
زندگی خود تجربه کرده اند.
خشونت علیه زنان یعنی خشونت مبتنی بر جنسیت ،حرمت انسانی و حقوق
اولیه و پایه ای زنان یعنی آزادی های فردی و اجتماعی را به زیر سئوال
برده و زنان را به ملک مردان یا جامعه در می آورد .خشونت علیه زنان
نماد تاریخی رابطه قدرت نا برابرمیان زن و مرد بوده و منجر به سلطه مرد
بر زن می شود.جامعه مرد ساالر به عناوین مختلف خشونت علیه زنان را
باز تولید می کند.یکی از بارزترین نوع خشونت علیه زنان ،تجاوز و آزار
جنسی است .طبق آمار سازمان ملل از هر  5زن یک زن در زندگی خود
مورد تجاوز یا در معرض تهدید به تجاوز قرار گرفته است.
خشونت جنسی و تجاوز نتیحه نگاه سلطه گرایانه و مسلط مردان در یک
ج امعه مرد ساالر به جایگاه و موقعیت زنان است.تجاوز بدون تردید شکلی
مسلم و ارگائیک از تسلط مردان بر زنان است.
تجاوز جنسی معضلی در تمام جوامع است و در هیچ کشوری در دینا این
مسئله به قولی ریشه کن نشده است .اما میزان و نوع و نحوه بر خورد با
آن در جوامع مختلف متف اوت است.در این جا الزم به یادآوری است که هر
چند گاهی مردان هم مورد تجاوز قرار می گیرند ولی قربانیان اصلی تجاوز و
آزارهای جنسی عمدتا زنان هستند .تجاوز و آزار جنسی به زنان خشونتی
مبتنی بر جنسیت است به این مفهوم که طبق تعریف سازمان ملل ،خشونت
مبتی بر جنیست به آن دسته از خشونت اطالق میشود که بر علیه زنان و
دختران تنها به دلیل جنسیتشان اعمال می شود .تاکید بر این مسئله از انجا
ضروری به نظر می رسد که هنوز بسیاری به ویژگی این خشونت اهمیت
الزم را نمی دهند.
واما در جامعه ما ،با ساختار ویژه حکومت مذهبی و جایگاه زن به عنوان
جنس ضیعف ( ضعیفه) و یا جنس دوم زن وسیله ای در خدمت نظام
ساختاری قدرت است .ساختار قدرت در جامعه مرد ساالر و قدرت مدار ما
زن را باید به سان شئی تحت کنترل خود داشته باشد  .در این راستا ودر
سیستم مبتنی بر قدرت جنسیت  ،تجاوز وسیله تسلط  ،کنترل وبرقراری نطم
است  .تجاوز گسترده به زنان فعال و کنشگر پس از خیزش مردمی در سال
 88نمونه بارز این سیاست است.

امسال در حالی به پیشواز  25نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر
زنان میرویم که خشونت در تمامی اشکال ان ،در همه جای دنیا بیداد می
کند.
در عراق ،سوریه ،افغانستان زنان ابژه جنگ هستند و تجاوز و خشونت
علیه زنان وسیله پیشبرد جنگ شده است .هزاران زن به دست دولت
اسالمی داعش دستگیر و اسیر شده اند .
 36تنی از ان ها که موفق به فرار شدند شرایط زنان گرقتار آمده در دست
داعش را بسیار دردناک خواندند .زنان به محض دستگیری به برده های
سکسی تبدیل شد ه گاهی هم زمان بین چهار مجاهد دست به دست می شوند.
از بچه هایشان جدا گشته در بازار برده خرید و فروش می شوند و به
ازدواج اجباری مجاهدین در می آیند.ودر نهایت با کوچکترین مقاومت به
فجیع ترین وضعی کشته می شوند.
در افغانستان حتی با سقوط طالبان از خشونت بی نهایت علیه زنان کاسته
نشده است  .تجاوز ،قتل ناموسی ،سوزاندن ،سنگسار ،ازدواج اجباری و
فروش دختران خردسال به امر عادی تبدیل شده و مجازاتی در بر ندارد.
زن سی ساله ای که تنها وبدون همسر خود به فروشگاهی برای خرید رفته
بود به وسیله مردان مسلح در شمال افغانستان مورد تهاجم قرار گرفته و
سرش بریده شد.
 5زن در حین رفتن به سر کارشان در فرودگاه به دست مردان مسلح کشته
شدند.
زنی جوانی که جرات کرده بود دوست پسری اختیار کند در مال عام سنگسار
شد.
این نمونه ها تقریبا هر روز بدون هیچ گونه مجازاتی اتفاق می افتد.
در نیجریا بوکو حرام زنان و دختران را از خانه  ،کوچه و بازار ،مدرسه
ربوده و به برده جنسی تبدیل میکند ودر نهایت در معامله سیاسی با دولت
نیحریا از انها استفاده می کند.
و اما در کشورهای اروپا و امریکا هم که برابر حقوقی زن و مرد به شکل
قانون در آمده زنان از خشونت و آزار جنسی در امان نیستند و صرف قانون
برابری این مسئله رانه تنها ریشه کن نکرده بلکه بحران سرمایه داری
بهانه ای بر ای عقب گرد در زمیته هایی شده است.
بحث آزار جنسی و تجاوز که در چند مدت اخیر در این کشورها به بحث
داغی تبدیل شده است تنها کوه یخی است که سر ان پیدا شده .
م اجرای واین اشتاین تولید کننده و غول صنغت سینمایی هالیود وعلنی شدن
آزار جنسی و تجاوز در هالیود  ،هر چند نشان دادن تمامی واقعیت در باره
محیط کار بشدت مردانه وانواع خشونت وفشار بر زنان نیست ،اما شاید
فرصتی برای شکستن سکوت و نشان دادن این که به جای تحمل کردن باید
با آن مبازره کرد باشد.

اما سئوال اصلی این است که در جامعه ما  ،تجاوز و آزار جنسی با چه
اهدافی صورت می گیرد؟
 1ـ تسلط و کنترل بر زنان بطور عام
تجاوز جنسی بی شک ،یکی از خشن ترین اشکال تسلط مردان بر زنان است
.اما تجاوز جنسی در جامعه ما که نا برابری جنسی قانونی و نهادینه است
ابعاد وحشتناک تری به خود می گیرد .چرا که قانون وسیستم مبتنی بر قدرت
جنسیت یعنی مرد مترادف قدرت و قدرت مرد ،به عناوین مختلف از تجاوز
کننده دفاع می کند نه از تجاوز شده .توجه داشته باشیم که در جامعه ما بر
پایه حکومت دینی زنان عمال حقوقی ندارند واز شرکت در تصمیم گیری ها
و سیاست گذاری ها محروم هستند مسلما قوانین بر محور مرد قدرت ،
بدست مردان و به نفع آنها وضع میشود  .در همین قانون است که بسیاری
از تجاوزهای اعمال شده از طرف مردان اصال تجاوز محسوب نمی شود و
مواردی نادری هم که تجاوز محسوب میشود اثبات آن به دالیل قانونی
فرهنگی  ،سیاسی  ،بسیار دشوار و در نتیجه مجازاتی به دنبال ندارد .در
نتیجه تجاوز و آزار جنسی برای کنترل و اعمال قدرت و تسلط بر زنان چه
در محیط خانه و چه در جامعه بطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد.

Me Too
کمپین « من هم » بدنبال این ماجرای جنحالی از امریکا تقریبا به
کشورهای دیگر دنیا رسیده و زنانی را که قبال با ترس و تهدید به سکوت
وادار شده بودند دارای جرات و اعتماد به نفس کرده و سکوت را شکسته
اند .تنها در عرض چند هفته تنی از مردان سیاسی سینمایی و را به استعفا
وادار کرده است
از ان جائی که این کمپین فضای مناسبی ایجاد و جامعه را به این مسئله مهم
حساس کرده است نباید فرصت را از دست داده بایدزنان همراه با نیروهای
مترقی و مردمی برای ایجاد یک جنبش علیه سکسیسم در تمامی اشکال ان
بسیج شوندو در استانه روز جهانی خشونت بر علیه زنان این مهم را به
مسئله همگانی تبدیل کنند.
امسال تم اصلی سازمان ملل « به خشنونت علیه زنان و دختران پایان
دهیم» است  .و  6رور از  25نوامبر تا  10دسامبر رابه اکسیون بر علیه
خشونت زنان اختصاص داده و بر بستر اعتراض جهانی بی سابقه به دنبال

تجاوز خانگی :
یکی از شایع ترین و تکان دهنده ترین نوع تجاوز ،تجاوزات خانگی است .
در صد زنانی که مورد این نوع تجاوز قرار می گیرند بیشتر از انواع دیگر
تجاوز است .شکلی از تجاوز که با سکوت همراه است و تجاوز کننده
مطمئن است که شامل هیچ مجازاتی نمی شود .قانون تمکین  ،نماد بارز

8

اجتماعی داشته  ،بطور مشخص مورد هدف قرار داده و وادار به عقب
نشینی کند.
نمونه دیگری دیگر از تجاوز برای ایجاد رعب  ،تجاوز به دختران باکره
قبل از اعدام به خصوص در سال های دهه 60در زندان ها ست  .که
جمهوری اسالمی تحت لوای اینکه اگر دختر باکره بمیرد به بهشت می رود
انجام داده است  .و بر خالف تصور اصراری هم بر پنهان نگه داشتن آن
نداشته است .و در مواردی هم به خانواده ها اطالع داده که هدف آن روشن
است.
و اما پیامدهای تجاوز جنسی و راهکارهای مقابله با آن:
تجاوز جنسی بطور کلی اثرات مخرب روحی و جسمی گاها غیر قابل
جبرانی را برای زنان به بار می آورد .در جامعه ما باعدم حمایت قانونی و
اجتماعی از زنان مورد تجاوز واقع شده این مسئله با پیچیدگی بیشتری
همراه است.

تجاوز شرعی و قانونی به زنان است .طبق این قانون ،تمکین زن از مرد
وظیفه قانونی و شرعی زن است .در ازدواج رسمی  ،زن باید طبق وظیفه
شرعی در هر شرایطی اماده باشد تا میل جنسی همسر خود را همانگونه و
هر زمانی که او می خواهد ارضا کند .قانون تمکین بر هر گونه رابطه
جنسی برابرو با رضایت طرفین خط بطالن کشیده و یک رابطه اجباری را
درصورت عدم تمایل زن تحمیل می کند که در صورت سر باز زدن از طرف
زن مجازات هم به دنبال دارد .عدم تمکین در قانون مدنی ایران از موارد
طالق است.
اگر تجاوز را رابطه جنسی بدون رضایت طرفین بدانیم در اینجا ما با مقوله
تجاوز قانونی روبرو هستیم .در این نوع تجاوز که زن در بستر زناشویی هم
از ان در امان نیست  ،در زمان قاعدگی ،در زمان بارداری ،در زمان
عزاداری  ،وقت ،بی وقت باید تمکین کند .هیج راهی جزسکوت ندارد.چرا
که زن صاحب بدن خود نبوده و هیج حقی بر بدن خود ندارد .زن با ازدواج
تحت مالکیت شوهر در می آید و قانونا دست او باز است که با زن هرچه می
خواهد بکند  .زن وسیله لذت و زایش است وبس .بنابراین در محیط به
اصطالح امن خانه بیشتر زنان همواره مورد تجاوز قرار می گیرند بدون
آنکه بسیاری ،حتی خود از آن آگاه باشند و با تصور خصوصی بودن مسئله
علیرغم اسیب های جسمی و روحی ،سکوت پیشه می کنند .تعدادی از زنان
که به این امر آگاهی دارند به دالیل دیگر سکوت می کنند  .چرا که طبق
قانون تمکین ،قربانی به مجرم تبدیل میشود و مستحق مجازات .و مورد
بازدارنده دیگر  ،ترس و شرم  ،چرا که مسئله تجاوز در رابطه بین زن و
شوهر در جامعه ما بشدت تابو است و در بهترین حالت تصور می شود که
این امر خصوصی است و نباید علنی شود.
از موارد دیگر تجاوزخانگی زنای محارم است  .رابطه خواهر و برادر ،پدر
و دختر و .....این نوع تجاوز از سوژه های بسیار تابو است در نتیجه
دولت نه تنها از انتشار خبر آن جلوگیری می کند  ،بلکه با انتشار دهندگان
این خبر هم به مثابه خاطی بر خورد می کند .با این حال علیرغم سکوت
قربانیان وسانسور دولتی سالیانه هزاران پرونده از این نوع تجاوزها در
دادگاههای ایران وجود دارد و خبر آن در بعضی رسانه ها درج می شود .اما
در کل این مسئله به شدت با سکوت رو به می شود.
از موارد دیگر تجاوز ،ازداوج اجباری و ازدواج دختران خردسال است که
بدون هر گونه رضایت زن و دختران خردسال انجام می گیرد.
تجاوز در عرصه جامعه:
این نوع تجاوز که خارج از خانه در خیابان  ،محیط کار ،محیط آموزشی،
و..اتفاق می افتد  .با وجود این که در ایران این نوع تجاوز به عنوان تجاوز
به عنف به رسمیت می شناسد ،امار آن بسیار پنهان است واین در حالی
است که این نوع تجاوزات که گاهی با خشونتی بی نطیر همراه است در عمل
در سال های اخیر به سرعت رو به افزایش بوده است.

تجاوز  :مرگ اجتماعی
بیشتر زنان در جامعه ما پس از تجاوز عمال با یک مرگ تدریجی رودر
روهستند .اولین و معمولترین واکنش آنان ،سکوت است .احساس گناه
وباوراندن گناه کار بودن به قربانی تجاوز و مسئولیت نپذیری متجاوز هر
گونه سرعت عمل فوری را از قربانی سلب می کند .در مرحله بعد ی قربانی
با مسئله شرم و ترس تواما ن رو به رو میشود  .جامعه ،زنی را که مورد
تجاوز قرار گرفته است را خاطی  ،ال ابالی  ،هرزه و در بهترین حالت بی
احتیاط تلقی می کند .چه لباسی پوشیده بودی  ،چه آرایشی داشتی  ،چرا
شب دیر وقت بیرون رفتی  ،چرا خندیدی  ،چرا ............و ترس ترس از
آبرو آبروی خانواده  ،فامیل ترس از مرگ ،چرا که علنی کردن وشکایت
در بیشتر موارد باعث میشود که قربانی تجاوز به مجرم تبدیل شود .لکه دار
کردن آبروی خانواده وبطور مشخص مردان خانواده ،به وسیله زن سزاور
مرگ است حتی اگرقربانی تجاوز باشد .قتل های ناموسی نمونه بارز این
پدیده است .
زن قربانی تجاوز به دالیل ذکر شده در باال هر چه بیشتر در خود فرو رفته و
خود سانسوری پیشه کرده و از جامعه و اطرافیان فرار میکند و عمال مرگ
تدریجی و رنج آورخود را رقم میزند  .آمار باالی خود سوزی ها  ،خود کشی
های زنان درسال های اخیر نشان دهنده این معضل حل نشده اجتماعی
است.
و اما راهکارها :
همانطور که در باال به آن اشاره شد خشونت بر علیه زنان ،خشونتی مبتنی
بر جنسیت است وتجاوز ناشی از رابطه نابرابرقدرت درخانه ودر سطح
جامعه  .بنابراین در وهله اول تالش و مبارزه بی امان برای برابر حقوقی .
هم زمان با آن تالش برای شکستن سکوت و از تابو در آوردن این معضل
اجتماعی و در این راستا باید از این استدالل که این مسئله خصوصی است
فاصله گرفته و آن را به معضل اجتماعی تبدیل کرد  .اطالع رسانی و آگاهی
دادن به زنان در سطح جامعه از طریق فعالین جنبش زنان و امکانات رسانه
ای کمک موثری به این امر است .
در کشورهای غربی بر اثر مبارزات بی وقفه زنان در مورد تجاوز پیشرفت
هائی حاصل شده است .در بیشتر این کشورها رابطه جنسی بدون رضایت
زن در ازدواج رسمی هم به عنوان تجاوز شناخته شده و مجازات قانونی
دارد .در دیگر موادر تجاوز  ،قانون ها و موارد عملی حمایت از قربانی از
قبیل خانه های امن افزایش یافته است ودر عین حال مبارزه برای بهبود
بخ شیدن به آن هم از طرف فعالین و سازمان های زنان ادامه دارد.امسال
سازمانهای زنان فرانسه روز  25نوامبر را روز مبارزه علیه تجاوز اعالم
کرده اند.
تجربه جنبش زنان در سطح جهانی نشان می دهد که مطرح کردن معضالت
زنان و مبارزه برای آن دست آوردهای فراوانی داشته است هر چند این
مسئله جان سختی فراوان داشته وبه سرعت حل نخواهد شد.
خالصه کالم اینکه مبارزه پی گیر و بی امان خود را برای  ،برابر حقوقی
ادامه داده و هم زمان جامعه پدر ساالر را به چالش کشیده و با فرهنگ و
سنت های زاییده از آن در افتیم.

2ـ تجاوز به مثابه ابزارسرکوب دولتی  ،سیاست ترور و حشت
جمهوری اسالمی از همان ابتدا در طول حیات خود همواره از حربه تجاوز
در مورد مخالفان خود بطور گسترده استفاده کرده است .
تجاوز به عنوان ابزار شکنجه :
تجاوز و خشونت جنسی به عنوان شکنجه از دهه شصت در زندان های
جمهوری اسالمی علیه زندانیان سیاسی اعمال شده وتا به امروز ادامه دارد
هر چند در آن زمان یا خبر آن به بیرون درج نمی کرد و یا صورت شرعی
به آن داده میشد و طبیعتا با سکوت مطلعین هم همراه بود.
تجاوز به عنوان شکنجه دو هدف را دبنال میکرد .
کسب اطالعات و شکستن و خرد کردن فرد مقاوم  .در زندان هم هر چند
مواردی از تجاوز به مردان وجود داشته  ،اما متاسفانه بیشترین قربانی آن
زنان بوده اند .چرا که اوال شکنجه گران  ،از اثرات مخرب تجاوز بر زنان
آگا ه هستند و ثانیا از نظر ایدئولوژی زن ضد انقالب برای آنها جز غنایم
جنگی محسوب شده  ،پس ما لک او هستند.در نتیجه بیشترین خشونت و
آزار جنسی را بر او روا داشته تا او را شکسته و به حرف در اوردند.
اطالعات بگیرند و یا به مصاحبه اجباری وادار کنند .بسیاری از موارد وجود
داشته که برخی از زندانیان تحت شکنجه های جسمی شدید و طاقت فرسا
مقاومت کرده ولی پس از تجاوز یا تهدید به تجاوز در هم شکسته و به
خواسته های شکنجه گران تن داده اند.
تجاوز به عنوان ابزاری برای ایجاد وحشت و عقب نشینی جنبش های
اجتماعی و باالخص جنبش زنان.
نمونه مشخص این نوع تجاوز را در خیزش اخیر مردمی در سال  88به
خوبی شاهد بودیم که جمهوری اسالمی بطور گسترده در بیرون و درون
زندان از آن استفاده کرد .تجاوز به ترانه وصدها زن ومرد دیگر ،
بازداشتگاه کهریزک  ،خانه های امن سپاه و.......شاهد این مدعا
است.جمهوری اسالمی می خواست با توجه به بافت سنتی و پدر ساالرانه
جامعه با این نوع خشونت بی نهایت مخالفان خود را به عقب نشینی وادار
کند  .و از آن جا که جنبش زنان از فعال ترین جنبش های اجتماعی
محسوب میشود و اثرات بسیار مثبتی در سطح جامعه و دیگر جنبش های
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امکان تامین هزینه ی زندگی از طریق کار با دستمزد نازل در
ایاالت متحده و تحقیری که کارگران بطور روزمره در محل کار
خود با آن روبرو می شوند ،وسیعا نوشته است .او در کتاب
پرفروش خود Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in
 Americaدر مورد تجربه ی سال های طوالنی کار مخفیانه
خود به مثابه یک کارگر با دستمزد کم نوشت .به دنبال آن
دنیای مشاغل یقه سفید طبقه متوسط را بررسی نمود و به
نا امنی و تحقیر در مشاغل قابل دسترس کارگرانی که به هر
کاری که بتوانند تن میدهند تا در رویای آمریکایی زندگی کنند،
پرداخت .او همچنین در کتاب  This Land Is Their Landدر
مورد رشد نابرابری مابین ثروتمندان و فقرا نوشت و در رابطه
با وعده های دروغین "مثبت اندیشی" نیز در کتاب Bright-
 Sidedخود نگاشت .ارنرایش پایه گذار "پروژه گزارش دهی
مشکالت اقتصادی" می باشد که روزنامه نگاری پیرامون
نابرابری در ایاالت متحده را ترویج میدهد.

استاندارد آزار جنسی ای که برای مردم در محل کارشان رخ
میدهد ،قرار ندارد .من در این مورد در کتاب This Land is
 Their Landنوشته ام .جایی که یک شرکت فروشندگی،
کارکنان خود را با درکونی زدن به مردان و زنانی که مقررات
آنها را رعایت نکرده اند ،تشویق می کند .آنها این مردان و
زنان را جلوی یک اطاق به ردیف سرپا نگهداشته و از یک خط
کش بسیار بزرگ استفاده می کردند .این خط کش حتی
توسط زنی به یک دادگاه آورده شد ،اما حکم بر این داده شد
که این امر آزار جنسی نبوده است ،زیرا هم برای مردان و هم
برای زنان رخ می داده است.
کارفرمای دیگری هم بود که در مورد او در کتاب Bright-Sided
نوشتم .او در واقع کارکنانی را که خوب کار نمی کردند ،غرق
مصنوعی می کرد .به عنوان بخشی از یک عمل انگیزیشی،
یک فروشنده را خم کرده و آب به حلق و بینی او می ریختند.
آنها می توانند هر کاری که دلشان بخواهد با شما بکنند ،و
اگر کار را می خواهید ،فقط خفقان می گیرید.
من هنگامی که با دستمزد ناچیزی کار می کردم ،انواع
آزارهای دیگری را که جنسی نبوده اند ولی بسیار دردناک و
رنج آور بودند نیز تجربه کردم .زمانی که به عنوان یک گارسون
کار می کردم ،سرپرست من وادارم می کرد که تمام طبقه آن
رستوران را که بسیار بزرگ هم بود با یک جارویی که بسیار
کوتاه بود تمیز کنم ،درست مثل بیل معروف کوچکی که توسط
کارگران کشاورزی مورد استفاده قرار می گرفت .خوب ،من
مجبور بودم برای انجام کل این کار بسیار خم بشوم .این کار
پشتم را درد می آورد .سرپرستی هم بود که از دست من
عصبانی می شد زیرا با کارگر ظرفشور که مهاجر چک بود
زیادی دوستانه رفتار می کردم – من به او در آموختن
انگلیسی کمک می کردم .تنبیه او به من این بود که مجبور
بودم بعداز ساعت کار بمانم و تمام سس پنیری ساالد را
مخلوط کنم و همه ظرف های سس گوجه را برای روز بعد پر
کنم .شیف من سرآمده بود ،اما دیگر به من مزد نمی دادند.
به خانه نمی توانستم بروم .مثل این بود که مرا بعداز پایان
ساعت مدرسه نگهداشته اند.

هیلی سونسون :آیا هنگامی که آن توئیت را نوشتید ،کیس
بخصوصی را که تحت پوشش قرار نگرفته بود در ذهن
داشتید؟

منظورم این است که در مورد این مسئله نوشته ام .چیزهایی
مثل این اساسا اخبار قدیمی هستند .بنابراین ،در رابطه با
مقوله آزار – آزار مبتنی بر نژاد و اذیتی نظیر آن  -آزار جنسی
بخشی از یک نمودار بزرگتر در توهین به افراد کارگر می
باشد.

توهین به کارگر شایع است و آزار و اذیت
جنسی تنها آغاز آن می باشد
گفتگوی هیلی سونسون با باربارا اِرنرایش

ترجمه :پروین اشرفی
باربارا اِرنرایش  Barbara Ehrenreichدر مورد عدم

باربارا ارنرایش در بحث افشاگری مداوم از آزار جنسی در
صنعت سرگرمی دخالت کرده ،و در نهم نوامبر  2017در توئیت
خود نوشت  :بدبختانه بحث کنونی ما در مورد آزار جنسی  ،از
لحاظ طبقاتی کج و معوج است .بیشتر در مورد هنرپیشگان
زن بوده و به اندازه کافی در مورد خدمتکاران هتل نیست
.
به دنبال این اظهار نظر ،هیلی سونسون ادیتور Better Life
 Labبا او در این مورد به گفتگو پرداخت.

باربارا ارنرایش  :خوب ،یک کیس که به ذهن میرسد دعاوی بر
علیه دومینیک استراس کان است که از سوی یک خدمتکار
هتل صورت گرفته بود .اما من همچنین به مواردی فکر می
کردم که توسط اتحادیه خدمه های هتل  - Unite Here -در
شیکاگو یافته شد .آنها به ارقام شوک برانگیری دست یافتند.
تقریبا  60درصد از خدمه های هتل گزارش داده اند که در سر
کار خود مورد آزار جنسی قرار می گیرند .آنها به اطاق یک فرد
وارد می شوند ،کس دیگری آنجا نیست و مردی دست به
کاری میزند ،یا بدون هیچ لباسی آنجاست هنگامی که آنها
مشغول به کاراند .این یک روتین هست.
و دسته بزرگ دیگری از کارگران که باید در موردشان صحبت
کنیم ،گارسون های مونث هستند .یک گارسون مونث اصوال
همیشه باید آماده شنیدن حرفهایی در مورد بدن خود باشد .و
من این امر را تجربه کرده ام .من به عنوان پیشخدمت در ازای
پولی ناچیز کار کردم  ،ساعتی  6دالر دریافت می کردم .من
برای گذران زندگی به عنوان گارسون نیز کار کردم .و در سال
های آخر نوجوانی ام نیز یک گارسون بودم .آن موقع بسیار
زیباتر بودم – مطمئن نیستم که این حرف چه ربطی به این
مسئله دارد .آزار جنسی همیشه اتفاق می افتاد .بدترین
چیز دستمالی باسن است .گارسون های مونث به همدیگر
میگویند "آهای ،مراقب آن یکی باش "،اما گویا به این امر به
مثابه بخشی از این شغل نگریسته می شود .درست مثل
این است که گفته شود "خوب ،آیا شما انعامی می
خواهید؟"

هیلی سونسون  :باید تصور کنم که این امر از زمان بحران
اقتصادی سال  2008به بعد بدتر شده است زیرا همه نگران از
دست دادن کار خود هستند؟
باربارا ارنرایش  :آری ،فکر می کنم حق با شماست.
هیلی سونسون  :فکر می کنید چرا به داستان های
مشهور این قدر توجه می شود؟ چرا این همه عالقه
صحبت در مورد این افراد مشهور وجود دارد ولی در
مسائل معمول دیگر ،مواردی که مردم بطور روزمره با آن
می شوند ،این عالقه وجود ندارد؟

افراد
برای
مورد
روبرو

باربارا ارنرایش  :خوب ،فکر می کنم شما خودتان می دانید.
چنانچه در کار ژورنالیسم باشید می دانید که افراد مشهور
می فروشند .شما می بینید که پا پیش گذاشتن همه این
زنان مشهور در مورد کیس هاروی واین استاین ،به نوعی کل
موضوع را فریبنده می کند.
این چیزی ست که می تواند در روزنامه  Peopleیا در  Usبه
چاپ برسد .این امری مهیج است .گارسون مونث یا خدمتکار
هتل یا هر کسی که کارگری با دستمزد کم است و بطور
مناسبی توسط کارفرمایش از او مراقبت نمی شود ،بیشتر
نمونه های پیش پا افتاده هستند.

چیز دیگری که الزم است در مورد آن شروع به صحبت بکنیم
نمونه های روزمره آزار و اذیت هایی ست که در چارچوب
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هیلی سونسون  :اما آیا امکان ندارد توجهی که کیس های
افراد مشهور بخو د جلب میکند ،بتواند تأثیری هم به نفع
دیگران داشته باشد؟ متفرم از اینکه این جمله را به کار می
برم .شاید گفتگوی جدید در مورد افراد مشهور بتواند محیط را
برای زنان در همه جا تغییر بدهد؟

رویکرد تازه و خطرناک حکومت اسالمی!
تقی روزبه
تحرکات و تهدیدهای جدیدسپاه و پی آمدهای ناظربرآن.

باربارا ارنرایش  :مطمئنا .البته که تأثیر دارد .اما من فکر می
کنم زمان آن رسیده است که در ساختار تغییر داده شود
وگرنه هیچ چیزی هرگز رخ نخواهد داد .مطمئنم افراد مشهور
بیشتری در پیش هستند .اما وقت تغییر رسیده است و وقت
اینکه گفته شود موارد دیگری هم وجود دارند .همان چیزهایی
که در مورد خواهر شما ،یا دخترتان و یا همسرتان در محل کار
رخ میدهد .آنچه که روتین گشته است.

این روزها ،پس از آن که حسن روحانی با آن ها نشست و
درحوزه های اقتصادی و سیاسی امتیازاتی بزرگی داد و دقیق
تر آن که این امتیازات را برسمیت شناخت ،و با توجه به
تحوالت تنش آفرین منطقه جمهوری اسالمی استراتژی و
تاکتیک و الجرم رویکردها تازه و تعرض آمیزتر و البته
خطرناکتر و چالش برانگیزی را اتخاذکرده است.

هیلی سونسون  :یکی از بحث هایی که در جریان است این
است که یک چیزی در ساختار این صنایع – بخصوص در
هالیوود و سیاست – وجود دارد که شکار زنان را برای مردان
واقعا آسان می کند .در رابطه با خدمتکاران هتل و گارسون
های مونث چه چیزهایی را باید در نظر بگیریم که بطور
ساختاری توقف آزار و اذیت جنسی را در آن شرایط سخت
می نماید؟

هم اکنون بخش مهی از سیاست خارجی در منطقه و حتی نسبت
به اروپا و جهان بطورمستقیم توسط خامنه و عوامل او مثل
والیتی و یا سپاه و عناصری مثل سردارسلیمانی اتخاذ و اعالم
می شود .الاقل در سطح منطقه ظریف هیچ نقشی ندارد و سپاه
میدان دارشده است .مسیرکلی آن است که نه فقط با آمریکا و
متحدین منطقه ای او باید جنگید و مقابله کرد بلکه به اروپا هم
نباید اعتمادکرد .یعنی دوره "دیپلماسی نرم تاکنونی" با
دیگرقدرت ها و کشورهای رقیب واردفازمخاصمانه تر و عضله
نشان دادن شده است .سخنان خامنه ای مبنی بر آن که در
هرجای جهان که نیازباشد حضورپیدامی کنیم و باکی هم از
بیانش نداریم ،سپس سخنان تحریک آمیز و پرهزینه فرماندهان
سپاه مبنی برحضورمستشاری در یمن که به معنی
حضورگسترده تر در کنارمرزهای عربستان و دامن زدن به
رقابت سنگین بین کشورها و رقبای منطقه و اعالم وجود و
سازماندهی هسته های بسیجی و سازمان یافته و مسلحانه در
همه جای منطقه و جهان و یا تهدید به افزایش بردموشک هائی
که مرکزاروپا را هم در تیرس داشته باشد ...و اینک -باردیگر-
کشاندن کودکان به میدان جنگ و به عرصه تبلیغات تلویزیونی،
همه و همه حکایت از این رویکرد و استراتژی و تاکتیک های
تازه است که رژیم برای حضورگسترده ترنظامی در منطقه و
حفظ باصطالح دستاوردهای تاکنونی و کسب سودای نفوذ در
دوره پساداعش و سوریه پساجنگ داخلی و لبنانی که کفته می
شود حزب اله بشدت سازمان یافته و شدیدامسلح و ورزیده
شده در جنگ های منطقه ای عمال دردولت لبنان و سیاست
های آن نفوذفائقه بدست آورده است ،و در نقاط دیگر در
دستورکارخود قرارداده است .این تصیمات خطرناک و
بسیارارتجاعی و سلطه طلبانه و شیعه گرایانه اگر پیش برده
شوند می تواند مصائب بزرگی برای منطقه و مردم ایران فراهم
کند و کشور را به نوعی به مسیرکره شمالی بیاندازد و حلقه
تازه ای از محاصره و فشارهای تازه را در حالی که هنوز
ویرانی های عمیق بجامانده دوره بحران هسته ای تمام نشده
است ،وارددوره تازه ای از اعمال فشار و این بار -موشکی کند
را بگردن مردم ایران بیاندازد .در چنین شرایطی تحلیل دقیق
اوضاع و سازماندهی مقاومتی گسترده برای برون رفت از این
رویکردشوم موردنیازاست برای فرونیفادن در ورطه جنگ و
خشونت و فقرو فالکت .مردم ایران باید با صدائی بلند هم به
مداخله های رژیم خودی نه بگوید و هم به مداخله ها و سیاست
قدرت های بزرگ و بخصوص دولت آمریکا که جز به عنوان
حبل المتین نجات برای رژیم و خدمت به جمع و جورکردن
آرایش به هم ریخته اش نیست .باید قویا از همزیستی مسالمت
آمیز و همکاری خلق های منطقه و بدور از مداخله مذهب در
سیاست دفاع کرد و هرگونه جنگ طلبی و کاربردخشونت برای
حل اختالفات را محکوم کرد.

باربارا ارنرایش  :مسئله اینجاست که اینها زنانی هستند که
اغلب به تنهایی کار می کنند و هیچ جایگزینی هم ندارند.
بنابراین ما به آن نوعی از جنبش فمینیستی نیاز داریم که این
را تغییر دهد و به آنها محل کارهای امنی بدهد که بتوانند
برخیزند و در مورد این شرایط صحبت کنند .نمونه آن اتحادیه
سراسری کارگران خدمات خانگی می باشد.
کارگران خدمات خانگی نیز بسیار آسیب پذیر هستند .مواردی
وجود دارد مبنی بر اینکه سراغ زنانی می روند که اغلب به
تنهایی در خانه های مردم به کار مشغول اند بدون اینکه
کسی دور و بر آنها باشد که به آنها رجوع نماید ،یا کسی که
شاهد آنچه رخ میدهد باشد و آنها را با یکدیگر سازماندهی
کند .در این زمان ما باید از کیس های افراد مشهور استفاده
کنیم و با زنانی که با یک وسیله گردگیری و یک جارو برقی به
سر کار می آیند و با این همه مشکالت بسیار روتین روبرو
می شوند ،صحبت کنیم.
هیلی سونسون  :به نظر میرسد که قانون واقعا کاری نمی
کند تا این مشکالت را حل کند .بنابراین راه حل این نوع اذیت
و آزارهای روزمره چیست؟
باربارا ارنرایش  :خوب ،قطعا اتحادیه ها .اکثر مردم در محل کار
خود هیچگونه حق و حقوقی ندارند .شما با داشتن اتحادیه
های کنونی مان یک مقدار کمی قدرت بیشتر دارید ،اما ما به
اتحادیه های قوی تری نیاز داریم .ما به آن اتحادیه ای نیاز
داریم که وقتی این چنین مسائلی رخ میدهد ،شما فوری به
نماینده عزیز اتحادیه تان خبر بدهید و آنها فورا بیایند و با
کارفرما در مورد آن مقابله کنند .دقیقا به همین دلیل است که
من طرفدار اتحادیه های قوی هستم.
-----------------------------------منبعwww.slate.com :
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این دوره برزخی کنونی که در تنورآن نان سیاست های یک
دوره و با پایانی چه بسا نامعلوم پخته می شود ،می تواند
سرنوشت سال های بعدی را رقم بزند .توسل به کودکان و گسیل
آن ها به میادین جنگ (چون بزرگساالن تمایلی به آن ندارند) با
سوء استفاده از فقر و فالکت و بی خانمانی و ناآگاهی آن ها
جنایت بزرگی است که رژیم در صورت پیشبرداستراتژی
باصطالح تهاجمی تازه خود باردیگر به آن روبیاورد .چنین
کودکانی طعمه های خوبی برای این آدم خواران بشمارمی
ورند .قاسم سلیمان به عنوان فرمانده قدس را که مسئول
مستقیم جنگ های منطقه و ارسال این کودکان و جوانان به
میادین جنگی است باید به جرم نقض مقررات جنگی و جنایت
علیه بشریت موردافشاء سنگین قرارداد و چهره سازی های
قالبی و منزجرکننده اش را درهم شکست و اجازه نداد که رژیم
از رگ خواب باصطالح ناسیونالیستی بخش هائی از مردم و
لوآن که بصورت کاذب و ریاکارانه هم صورت می گیرد ،بهره
برداری کند .چون که گسترش نفوذمنطقه ای تحت عنوان
اشاعه مذهب و برپاکردن هالل شیعه صورت می گیرد و
ناسیونالیسم با دوزکنترل شده و رقیق خود فقط مصرف داخلی
دارد .این این توهم خطرناک و سودای خام رژیم را که گویا
دوره پساداعش دوره عروج جنبش اسالمی از نوعی شیعی و
والیت فقیهی آن است باید به شکل مفتضحانه ای به شکست
کشاند .ذر حقیقت شکست داعش و به عقب راندن شدن آن را
که رژیم با نمایشات دروغین و با شرکت نمادین قاسم سلیمانی
در آخرین نبرد می خواهد آن را به حساب خود واریزکند و حال
آن که با خضورخود هم چون مجاورت بنزین با آتش منبع تغذیه
آن بوده است ،که خود نقطه عطفی درروندافول و شکست
جنبش فاشیستی اسالم سیاسی بطورکلی و از هرگونه اش
بشمارمی رود .یعنی که نوع اسالمی-شیعی آن باید همزمان با
گونه های دیگرش به موزه بروند .نباید فراموش کرد که نتیجه
آن جز دامن زدن به جنگ و سرکوب و فالکت و آوارگی
بیشترمردم منطقه و هم چنین تشدیدفالکت و اختناق در در داخل
ایران نخواهد بود و رژیم برای غلبه برشکاف ها و بحران ها
به آن نیازدارد.
اساسا این رویکرد به معنی انتقال بازهم بیشترقدرت از حواشی
سیستم به مرکز-هسته ای اصلی -تمرکزقدرت واستبداد والیت
مطلقه ،و الجرم به محاق رفتن زندگی است .نشانه های
ناظربراین تحوالت و جابجائی در ساختارقدرت و آن چه که در
زیرپوسته ساختارکنونی می گذرد فراوانند که همگی به ما
درموردبازتوزیع قدرت به سودوالیت مطلقه و مطلقه ترشدن آن
هشدارمی دهند .فی الواقع جمهوری اسالمی که با انباشت
بحران های بزرگ و متعددی چون اقتصادی و شکاف های
درونی و شکاف مردم و نظام و بحران جانشینی و فشارهای
بین المللی روبه تزایدی مواجه است به این فکراست که با
فراربه جلو و توسعه طلبی در منطقه بر بحران های سترک و
بعضا وجودی خود پاسخ بدهد.

امنیت ملی ،مهمتر از برابری حقوق
رهائی زنان اسرائیلی ،زیر سوال !
لورا ِریم ،خبرنگار اعزامی لوموند دیپلماتیک به اسرائیل
برگردان :بهروز عارفی
به رغم پیشرفت هائی که در زمینه قانونگذاری در سال های
دهه 1990صورت گرفته ،نابرابری بین زنان و مردان در
اسرائیل هنوز بسیار زیاد است .غرور مردانه ،میلیتاریسم
حاکم بر جامعه از بدو تاسیس دولت ،مشغله ذهنی در مورد
امنیت و نیز وزنهء قید و بندهای مذهبی از عواملی هستند که
مبارزه برای رهائی زنان را پیچیده تر کرده است.
ارتش اسرائیل پس از پذیرفتن زنان در هدایت هواپیماهای
شکاری ،تصمیم گرفته است که پس از این ممنوعیت حضور
زنان را در تانک های تهاجمی نیز لغو کند .اسرائیل یکی از
نادر کشورهائی ست که خدمت سربازی به مردان محدود
نبوده و فعاالنه درباره سربازان زن خبررسانی می کند .این
سربازان الهام بخش ارتشی اند که گویا اخالقی ترین ارتش
دنیا ست .آیا «تنها دموکراسی خاورمیانه» در سال ،1969
یک زن  ،گلدامایر را به نخست وزیری انتخاب نکرد ؟
سایت اینترنتی ارتش اسرائیل بخشی را به زنان اختصاص
داده است .در آن ،از «شجاعت» رزمندگان «بی رحم »ی
تجلیل می کنند که در طول مرز به گشت می پردازند .در کتاب
های درسی تاریخ ،تصویر سربازان زن جوانی نقش بسته که
با مسلسل یوزی بر دوش و صورتی که برای استتار رنگ
آمیزی شده ،چهرهء پیشگامانی را تداعی می کند که در
سنگفرش جاده ها و
کیبوتص ها به شخم زدن زمین،
ِ
نگهبانی می پرداختند .این دو تصویر که اسطوره
صهیونیستی برابری طلب و مدرن ( )1را به هم پیوند می زند،
هر دو به یک اندازه ناقص هستند و دوگانگی عملکرد
اجتماعی زنان را در اسرائیل پنهان نگه می دارد.
سارا اهارونی ،پژوهشگر زنان در دیدار با ما در مرکز
فمینیسیتی حیفا  ،یادآوری کرد که «حتی در کیبوتص های
نخستین (که همچنان در حاشیه ماندند) ،اعضای زن بیشتر
در آشپزخانه ،سبزی کاری ها ،مهدکودک ها و لباسشوئی
های همگانی به کار گماشته می شدند تا در مزرعه ها و
کارخانه ها» .اگر چه برابری جنسیت در اعالمیه استقالل و
قانون سال  1951آمده است ،با اطمینان می توان گفت که
پیشگامان اسرائیل فمینیست نبودند .از نگاه پدران بنیانگذار،
نخستین وظیفه زن در دولت در ُ
ش ُرف ایجاد ،تضمین بقای
خلق یهود بود .نخستین نخست وزیر اسرائیل ،داوید بن
ت کم  4کودک»
گوریون هشدار می داد که اگر مادران «دس ِ
به دنیا نیاورند ،به «رسالت یهودی» خیانت می کنند .او در
سال  1949با باب کردن تجلیل از «مادران قهرمان» ،به
مناسبت تولد دهمین نوزاد خانواده جایزه می داد .از سوئی،
تا سال های دهه  ،1960صفحه آگهی تولد نوزادان در روزنامه
ها از به دنیا آمدن «سربازی جدید برای نیروهای مسلح
اسرائیل» تجلیل می کرد .در جریان رقابت جمعیتی با
فلسطینی ها ،دستور زاد و ولد مرتبا تکرار می شد .این کار،
با موفقیت نیز همراه بود :در سال  2015اسرائیل با سه و
یکدهم فرزند برای هر اسرائیلی رکورد باالترین میزان زاد و
ولد را در بین اعضای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی»
( )OECDو نیز کشورهای پیرامون مدیترانه (همراه با مصر) را
به خود اختصاص داد)2( .

علیه سیاست مرگ و جنگ که "جمهوری" والیت فقیه بدون
آن قادر به تداوم حیات خودنیست ،بپاخیزیم! زندگی را در
یابیم!.

زن که در «جبهه خانگی» کارش به تولیدمثل محدود شده
بود ،در سخنوری جنگ طلبانه تئودور هرتصل جائی نداشت.
بنیانگذار صهیونیسم در روزنامه اش این پرسش را طرح می
کند که آیا یهودیان اروپائی ،همان «مخلوقانِ گتو ،رازدار،
فروتن و بزدل» قادر خواهند شد که فراخوان او را برای
آزادی و «نیروی جنسی» درک کنند .نرینگی یهودی جدید،
نیرومند و پرزور ،در بستر قابلیت جنگجوئی در درون ارتش
قدرتمند شهروندانِ شکل خواهد گرفت .آن چه برای زنان
باقی می ماند ،جایگاه مادر و زن بامحبت جنگجویان بود ...
به تدریج که افسران بازنشسته تمام قطب های قدرت را
اشغال کردند ارزش های سلسله مراتبی و اقتدارگرایانهء
ارتش به مثابه نهاد مرکزی کشور در همه جا تزریق شد .این
به راس وزارت خانه ها ،موسسه های بزرگ،
افسران
دانشگاه ها و حتی  ....جنبش اصلی صلح طلب روانه شدند:
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اولترااردوکس می گذشتند حذف کرده بود ،شهرت یافت ،می
گوید « :زنان برای نخستین بار یک چهارم نمایندگان کنست را
به خود اختصاص داده اند .کارنیت فلوگ رئیس بانک مرکزی
ست[ ،راکفت]روساک-آمینوآچ رئیس بانک لیئومی است و
احزاب نادری که فقط عضو مرد دارند ،به طور عمومی مورد
نکوهش قرار می گیرند».

جنبش «صلح ،اکنون» را افسران ذخیره تاسیس کردند .خانم
حنا سفران ،فعال فمینیست خستگی ناپذیر  ،همجنس گرا،
ضدصهیونیست ساکن حیفا و عضو «زنان سیاه پوش» که
هر جمعه برای اعتراض علیه اشغال سرزمین های
فلسطینی تظاهرات می کنند ،یادآوری می کند« :برای این
که سازماندهی از نظر امنیتی اعتباری داشته باشند،
ضروری بود که امیران بلند پایه ارتش حرف بزنند .فقط مردان
حق داشتند ،عریضه امضا کنند .».او می افزاید « :درست به
همین جهت نیز بود که زنان مجبور شدند کلکتیو صلح خود را
ایجاد کنند .و تازه بعضی ها فهمیدند که به سود آنان ست که
به عنوان مادر سرباز حرف بزنند ،مانند جنبش چهار مادر که
برای عقب نشینی از لبنان در سال های دهه  1990مبارزه
کرده بود»...
در حالی که پس از جنگ شش روزه و پیروزی در آن در سال
 1957و اشغال کرانه باختری و غزه ،نرینگی فاتح شدت می
یابد ،فمینیست ها بین خشونت سربازانی که در سال ،1987
انتفاضه نخست را سرکوب می کردند و خشونت مردان در
کانون خانواده همانندی برقرار کردند .یادآوری کنیم که در اثر
خشونت های خانوادگی هر سال  25زن کشته می شوند.
گالیا گوالن ،پژوهشگر اسرائیلی-آمریکائی خاطرنشان می
کند که «یکی از نخستین دالیل فمینیستی دقیقا مبارزه با
خشونت های زناشوئی بود ،زیرا این خشونت با نقش مردانه
و محافظ مرد هماهنگی داشت .خانم گوالن پژوهشگری بود
که نخستین بخش آموزشی زنان را در سال  1981در
دانشگاه عبری اسرائیل تاسیس کرد.

خانم آذریا به جنبش ارتدکس میانه رو تعلق دارد که معتقد
است رعایت سختگیرانه قانون ها و رسوم با جذب در جامعه
معاصر و نیز با صهیونیسم خوانائی دارد .این جریان با 830
هزار اولتراارتدکس یا حرِیدی ها مرزبندی دارد ،جریانی که
تالش می کند در حد امکان از هر تماسی با جامعه و آموزش
های المذهب احتراز کرده و از پوشش و لباس خاصی
استفاده می کنند .او به ویژه از جهش جدید آن چه
«فمینیسم ارتدکس» می نامد ،اظهار رضایت می کند :او
توضیح می دهد «از زمان ایجاد کشور ،خاخامی عظمی
اسرائیل همواره برداشتی ارتدکس حتی اولتراارتدکس از
هلِخا [قانون مذهبی] داشته  ،که بسیار نابرابری طلب بوده و
حقوق ویژه ای را برای مردان در نماز قائل است» .او با
رضایت ادامه می دهد «در حالی که از چند سال پیش،
انجمن های فمینیستی نظیر کولِچ موفق شده اند در برخی
قاعده ها نرمشی پدید آورند .امروز ،در درون بِت میدارش ها
[مدارس عالی آموزش تورات] و کنیسه ها قدرت بیشتری
پیدا کرده اند »« .در سال  ،2014راشل فرانکل ،مادر ارتدکس
یکی از نوجوانانی که از سوی حماس ربوده شده و به قتل
رسید ،در مالءعام در مراسم خاکسپاری پسرش قطعه ای از
کدیش برای او ادا کرد که تا آن زمان معموال فقط مردان حق
داشتند در بین این فرقه ،آن را بر زبان آورند .خاخام های
اعظم حاضر در مراسم نمی توانستند او را از این کار محروم
کنند .چنین است که کارها پیش می روند ».به گفتهء خانم
تهیال ناهالون ،فمینیست ارتدوکس و عضو انجمن شاهاریت
در بیت المقدس «باید انحصار دولتی خاخامی عظمی را در
هم شکسته و خدمات مذهبی را به روی رقابت با جریان
رفرمیستی و محافظه کار کمتر سختگیر باز کرد تا هر فردی
بتواند خاخام خود را انتخاب کند ،همان طوری که در ایاالت
متحده آمریکا معمول است».

حدود صد قانون برای برابری در ارتش
از سال  ،1980مسائلی که پژوهشگران وفعاالن زن در ده
سال گذشته طرح کرده بودند ،در فضای دانشگاه ها رخنه
کرد .او ادامه می دهد «سال های دهه  ،1990دهه انقالب
قانون گذاری فمینیستی بود .در حالی که تعداد نماینده زن در
کنست [مجلس اسرائیل] سه برابر کمتر از امروز بود ،اما در
آن دوره ،نمایندگان زن فمینیست بودند ».بیش از صد قانون از
جمله درمورد برابری در اشتغال و ارتش و علیه تعرضات
جنسی به تصویب رسیده است .ایجاد شماره تلفن اضطراری
برای کمک و پناهگاه برای پاسخگوئی به خشونت های
خانگی در افکار عمومی حساسیت بر می انگیزد .در سال
 ،1995دیوان عالی کشور شکایت خانم آلیس میلر را که
خواهان گذراندن امتحان خلبانی در نیروی هوائی ارتش بود،
پذیرفت .در نتیجه ،اکنون  92درصد مشاغل نظامی به روی
سربازان زن باز است ،و حتی آنان از نزدیک به ده سال پیش،
حق دارند که در سه نیروی مختلط ارتش انجام وظیفه کنند.
یک واحد جدید که در سال  2001تاسیس شده ،به رئیس
ستاد ارتش درباره مسئله های مربوط به «ژانر» و نه زنان،
خدمات مشاوره ای ارائه می دهد .این تغییر نام گذاری که در
 2016به تصویب رسید ،نشان می دهد که چگونه نهادی که
وی در راس قرار دارد ،از کلمه رایج در محافل فمینیست ها
استفاده می کند.

دادگاه های کامال مردانه
حتی در میان حریدی ها (به معنی دقیق یعنی کسانی که از
خدا می ترسند) ،شاهد ظهور جریانی هستیم که خود را
«فمینیست» می نامند .خانم راشلی ابِن بوئیم30 ،ساله ،که
ضمن نوشیدن قهوه در مجتمع آلمانی ،از نادر محالت شهر که
هنوز یهودیان الئیک و مذهبی رنگارنگ اجتماع می کنند،
توضیح داد «نقطهء حرکت ما بسیار دورتر از فمینیست های
ارتدوکس است» .این ساکن محله ارتدوکس مشهور مِآ
شآریم که در  18سالگی با مردی که فقط بیست دقیقه
مالقات کرده بود ،نامزد شده بود ،درباره محدودیت میدان
عمل خود بسیار روشن بین است« .مطالبه خواست هائی در
زمینهء فریضه های دینی مثال برابری در نمازگذاری به
هیچوجه امکان پذیر نیست .برعکس ،می توانیم در جنبه های
غیرمذهبی زندگی مان یعنی برای حضور زنان در حزب های
اولتراارتدوکس یا برابری دستمزد در آموزش و اشتغال مبارزه
کنیم» .در سال  ،2013او می خواست در انتخابات شورای
شهر بیت المقدس شرکت کند ،اما پس از دریافت تهدید هائی
چشم پوشی کرد .او افزود «ازآن جا که بیش از نصف مردان
م وقت شان به آموزش کتاب
حریدی به خاطر صرفِ تما ِ
مقدس کار نمی کنند ،و چون یارانه خانواده کمتر شده،
همسرآنان به اندازهء زنان الئیک کار می کنند ،اما چهل درصد
کمتر مزد می گیرند چرا که مشاغل آن ها کمتر تخصصی
است و کارفرمایان از رقابت شدید بین آن ها سوء استفاده
می کنند .اما ،این ایدهء ساده که زنانی که در گذشته در
چاردیواری خانه محبوس بودند ،بتوانند در اشتغال به کاری
شکوفا شوند  ،پیشرفت عظیمی ست» .در حالی که بیشتر
زنان حریدی مجبور بودند معلم دبستان یا مربی کودکستان
شوند تا بتوانند در درون فرقه مانده و با شکل های الئیک
زندگی برخوردی نداشته باشند ،کافی نبودن عرضه در این
زمینه ها ،آن ها راتشویق می کند که تحصیالت خود را متنوع
و عمیق تر بکنند از جمله در زمینه تکنولوژی پیشرفته « .در
بین خویشان من ،همه از من تشکر می کنند و در ضمن
اعتراف می کنند که خرسندند که دختر آن ها نیستم»...
قید و بندهای مذهبی ،که از چشم کسانی که در درون
«حباب» غربی و الئیک تل آویو زندگی میکنند ،مخفی می
ماند ،در برخی محله های بیت المقدس و نقاط دیگر کشور که

باوجود این ،در عمل ،فقط هفت درصد از زنان به مسئولیت
های تهاجمی گمارده می شوند.سرتیپ گی هاسون ،برای
توجیه تصمیم مبنی بر انحصار هدایت تانک های تهاجمی به
مردان ،به روزنامه «تایمز اسرائیل» در نوامبر سال گذشته
چنین توضیح می داد« :ما جنگجو هستیم .کوشش می کنیم
همیشه تصویری جنگجو ارائه دهیم» .از آن جا که فقط
واحدهای نبرد به مقام های باالی ارتش می رسند ،زنان در
صعود به رده های باال درجا می زنند .تا کنون ،فقط یک زن،
اورنا باربیوائی به دومین درجه باالی ارتش یعنی ژنرالی
دست یافت و اندکی بعد در سال  2014بازنشسته شد.
درواقع پیشرفت های قانونگذاری ،به موقع اثرات قابل
لمسی در زمینه اجتماعی نمی گذارد .بدین صورت که اختالف
کلی سطح دستمزدها بین زن و مرد برای کار تمام وقت22 ،
درصد است که اسرائیل را در ردهء چهارم کشورهای
غیربرابری طلب در زمینه زنان در بین اعضای «سازمان
همکاری و توسعه اقتصادی» ( )OECDقرار می دهد .باوجود
این ،راشل آذریا ،نماینده چهل پنجاه ساله از حزب کوالنو،
راست میانه رو و عضو ائتالف حکومتی در دفتر خود که با
تصویر خانم هیالری کلینتون ،شخصیت مورد الهامش مزین
است  ،به ما گفت« :به طور کلی ،شرایط زنان پیشرفت می
کند ».معاون پیشین شهرداری بیت المقدس که پس از
مناقشه حقوقی با شرکت های حمل و نقل که در سال 2008
پوستر انتخاباتی وی را ازخطوط اتوبوسی که از محله های
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مسئولیت تسلط فزاینده مذهب در زندگی روزمره فقط با
اولتراارتدوکس ها نیست که  11درصد جمعیت را تشکیل می
دهند .ناسیونالیست های مذهبی [ملی-مذهبی ها] که
تقریبا معادل ده درصد جمعیت هستند ،مسلما بییشتر جذب
جامعه شده اند .اینان که وقت روزانه خود را صرف آموزش
های مربوط به کتاب مقدس می کنند ،کار می کنند و مثل
یهودیان الئیک به خدمت سربازی می روند .اما ،در انجام
فرائض دینی ،بسیار سرسخت بوده و دختران خود را به
پوشیدن دامن های بلند ،نظیر دختران حریدی مجبور کرده و
جدائی دختر و پسر را در مدارس ،در صف سوپرمارکت ها،
مراکز بهداشتی ،اتوبوس ها و نیز در ارتش تحمیل می کنند.
( )3زیرا ،گرچه نهادهای نظامی صحنه پیشرفت های بزرگ
در زمینه برابری جنسی بودند ،همچنین هدف تهاجم موثر
خاخامی ارتدوکس نیز هستند .خاخامی ارتدوکس موفق
شده این قاعده را بر ارتش تحمیل کند که سربازان مذهبی
هنگام کشیک یا در یک خودرو با سرباز زن تنها نباشد و نیز
مربی آن ها زن نبوده و در واحدهای منحصرا مردانه خدمت
کنند.

قاعده های «فروتنی» فمینیستی و عدم اختالط جنسی
بیش از بیش تحمیل می شود ،خفقان آور است .خانم آذریا با
ریشخند می گوید« :خیلی آسان است که وقتی ساکن تل
آویو هستی ،طرفدار گوناگونی فرهنگی و روامدار باشی و
تماشای یک اولتراارتدوکس در خیابان به طوردلچسبی
اسرارآمیز به نظر آید ».گرچه نکوهش حریدی ها که قاعاده
های پدرساالرانه الزامی را به کار می بندند ،رایج است،
ریشه مسئله را باید در این واقعیت ُ
جست که هیچ حکومتی،
خواه چپ و خواه راست گرا ،هرگز جدائی کامل دین و دولت
را در مد نظر نداشتند .راستی ،چگونه این امر امکان پذیر
است؟ چون طرح صهیونیستی «حق بازگشت» یهودیان به
فلسطین در کتاب مقدس آمده ،پدران بنیانگذار اسرائیل (که
البته بسیار الئیک هم بودند)همواره مراقب بودند که این پیوند
با سنت یهودی حفظ شود و به مقامات مذهبی ضمانت داده
و استقاللی نسبی برای فرقه کوچک اولتراارتدوکس قائل
شوند ،حتی اینان اگر زنان را مجبور به پذیرش ممنوعیت ها
کنند.
احزاب سیاسی بزرگ که قادر نبودند ائتالف پایداری بدون
شرکت حزب های کوچک مذهبی تشکیل دهند ،ناگزیر شدند
وارد معامله با این حزب های مذهبی شده و در برابر شرکت
آن ها در ائتالف حکومتی ،امتیازات و ضمانت های گوناگونی
بدهند .از جمله تعهدی که خود بن گوریون بالفاصله پس از
 1947در مقابل شناسائی دولت اسرائیل از سوی حزب
آگودات اسرائیل داد ،حفظ نظام قضائی مذهبی در مورد
خانواده بود که آن هم میراث سنت های دوران عثمانی
موسوم به ملت بود .حتی اگر از سال  ،2001امور مربوط به
نگهداری کودکان و پرداخت نفقه در نهادهای مدنی رقیب نیز
مورد رسیدگی قرار می گیرد ،دادگاه های خاخامی که جریان
اولتراارتدوکس بر آن ها تسلط دارند ،تنها مرجع رسیدگی
صالحیت دار برای ثبت ازدواج و طالق یهودیان هستند .حال
آن که این دادگاه ها فضاهائی کامال مردانه می باشند .در
نتیجه ،زنان که اجازه خاخام شدن ندارند ،نمی توانند قاضی
خاخامی شوند و همچنین نمی توانند به عنوان شاهد در این
دادگاه ها شرکت کنند .بدتر از آن ،این نکته است که بدون
رضایت شوهر ،که سالح شانتاژ هولناکی برای اخذ امتیار
درنحوه جدائی در دست دارد ،حکم طالق (گِت) صادر نمی
شود .اگر مرد طالق را نپذیرد ،زن نمی تواند مجددا ازدواج کند
و اگر زن دارای فرزندان دیگری باشد ،آن ها را مام ِزر (حرام
زاده) تلقی می کنند .روت هال ِپرین-کداری ،پژوهشگر
دانشگاه بار ایالن نقل می کند که امروزه ،در حدود صدهزار
آگوناه (دربند) در وضعیتی هستند که یا دست از طالق گرفتن
بر می دارند یا مجبور می شوند شرایط ناعادالنه ای را
بپذیرند.

مشکل است با همان اطمینانی که خانم آذریا معتقد است،
بهبود شرایط زنان را در اسرائیل تایید کرد ،زیرا مردم از نقطه
نظر اجتماعی ناهمگون بوده و نیروهای واپس گرا نیرومند
هستند .اورلی بنیامین ،پژوهشگر دانشگاه بار ایالن یادآوری
می کند که «به طور کلی ،اشکنازها [اروپائی تبار] که در
محله های مرکزی شهرها زندگی می کنند ،همیشه
خوشبخت تر از میزراحی ها هستند (،)4که در حوالی شهرها
سکونت دارند و خود میزراحی ها نیز خوشبخت تر از
فلسطینی ها می باشند» .درواقع ،پیشرفت های انکارناپذیر
در زمینه حقوق و نمایان شدن زنان در میدان های ظامی،
سیاسی و معنوی از آغاز سال های دهه 1990مشاهده می
گردد که با بی ثباتی روزافزون وضع تعداد قابل توجهی از
جمعیت مردم مقارن است .سیاست های لیبرالیزاسیون و
ریاضت بودجه ای که حزب لیکود از همان آغاز کسب قدرت در
سال  1977به کار بست ،در سال  1988با عنوان مبارزه با
تورم تقویت شد ،درست هنگامی اتفاق افتاد که مطالبات
بخش های خدمات اجتماعی دولتی در اثر امواج گسترده
مهاجرت روسی و اتیوپیائی از حیث شدت به حد انفجار
رسیده بود .در حالی که روند اسلو از نیمه های سال های
دهه  1990دوره ای با رشد اقتصادی باال به وجود آورد (،)5
میزراحی ها و فلسطینی ها به خاطر گشایش دیپلماتیک
آسیب دیدند .و این شرایط به اسرائیل امکان داد که چهار
دست و پا ،وارد جهانی سازی شده و مراکز تولیدی نساجی
را به کشورهائی منتقل کند که در گذشته دشمن تلقی می
شدند .به این معنی که کارخانه هائی را که در منطقه جلیل
در شمال ،زنان فلسطینی را به کار گماشته بود و در نِقِب،
زنان میزراحی را ،در اردن و مصر مستقر کند .با جریان
کارگران مهاجر خارجی  ،شماری از زنان فلسطینی-
اسرائیلی که به عنوان خدمتکار ،دستیار و کشاورز در
کیبوتص ها کار می کردند ،جای خود را به زنان مهاجر تایلندی
و فیلیپینی دادند چرا که پس از انتفاضه ،قابل اعتمادتر به نظر
می رسیدند .نتیجه این شد که میزان اشتغال در بین
شهروندان زن فلسطینی اسرائیل (که  20درصد جمعیت زنان
اسرائیل را تشکیل می دهند) از پائین ترین نرخ های اشتغال
در جهان به شمار می آید .در واقع 31 ،درصد زنان فلسطینی-
اسرائیلی دارای کار هستند ،در مقابل  79درصد برای زنان
یهودی الئیک.

بی توجهی فمینیست های اشکِناز به امور اجتماعی
توقعات اولتراارتدوکس ها در زمینهء اِعمال تبعیض جنسی و
شمِش به طور
«عفت» زنانه رو به افزایش است .رویداد بیت ِ
گسترده ای در سال  2011در رسانه ها بازتاب یافت .تعادل
جمعیتی این محل با ورود گستردهء گروهی از پیروان فرقهء
حریدی در سال های پایانی دهه  1990زیرورو شد .در سال
 ،2011یک افراطی از گروه بنیادگرای اداه ح ِردیت به یک دختر
 8ساله در راه مدرسه تعرض کرد .خانم نیلی فیلیپو ،مادر پنج
کودک کانادائی تبار با هیجان خاصی تعریف می کرد که
شمِش که اودر آن ساکن است نیز  ،به روی
مهاجمان در بیت ِ
او که در حال دویدن یا دوچرخه سواری بود ،تف انداخته و
سنگ پرت می کردند« .خود من که ارتدوکس مدرن هستم،
لباس های تحریک کننده نپوشیده بودم .سر من پوشیده بود و
شلوار کوتاه هم تنم نبود .اما دیدن یک زن در حال دویدن،
برای آنان غیرقابل قبول بود .».او در حال رانندگی خودروی 4
×  4اش ما را در محله هائی که «مردان سیاه پوش» «قبضه
کرده اند» چرخاند و تابلوهائی را نشان داد که بر ساختمان
ها آویزان و برروی آن ها ممنوعیت پوشیدن شلوار و «پرسه
زدن» بر روی پیاده روها برای زنان نوشته شده بود .خانم
فیلیپو که برای پائین کشیدن این تابلوها طبق تصمیم
دادگستری در سال  ،2015در یک جدال قضائی با شهرداری
محل است ،دیگر سر خود را نیز نمی پوشاند« .هنگامی که
به من تعرض شد ،هیچ کدام از حریدی ها به یاری من نیامدند
و من فهمیدم که باید به تنهائی از خودم دفاع کنم .اگر آن ها
می خواهند پدر ساالر باشند ،باید در عمل واقعا از ما حفاظت
کنند .اگر به این کار قادر نیستند ،پس از من نخواهند که زن
ضعیف بی عملی بمانم».

در سال  ،2003کشور رکود بی سابقه ای داشت .بنیامین
نتانیاهو  ،وزیر اقتصاد وقت رفرم های ساختاری را عمیق تر
کرد .درحالی که دولت بی پروا برای امور دفاعی ،ساختمان
دیوار و شهرک سازی های استعماری خرج می کند ،بودجه
امور اجتماعی به طور فاحشی کاهش یافت .در پشت ظاهر
"[ "Nation Start-upملت استارت آپ] ،اسرائیل دولت
پیشرفته جهان می شود که در آن نابرابری های اقتصادی در
باالترین حد خود است ،به طوری که از هر پنج خانواده ،یک
خانواده زیر خط فقر زندگی می کنند .خانم ِرویتال مادار ،مبارز
فمینیست خالصه می کند که «اسرائیل کشوری نیست که
در آن بتوان زندگی دلچسبی داشت ،حتی برای مردان
یهودی .اگر شما عایدی بگیر یا بانکدار نباشید ،زندگی سخت
است ».نابودی دولت اجتماعی از سه راه بر زنان ضربه می
زند .ابتدا با خراب تر شدن شبکه مهد کودک که به مادران
امکان می داد کار کنند ،دست کم به صورت نیمه وقت .فقط
 20درصد از نیم میلیون کودک کمتر از  3سال به مهدکودک
های دولتی و سوبسیدبگیر راه پیدا می کنند .سپس ،با
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سر دوراهی قرار می دهد .به ویژه زنان فلسطینی –
اسرائیلی ،با وجود این که  10درصد جمعیت هستند ،یک
چهارم زنانی را تشکیل می دهند که بین سال های  2009و
 2013به دست همسران شان کشته شده اند .اینان تردید
دارند که برای شکایت به پلیس مراجعه کنند .هنگامی که در
سال  ،1994زنان فلسطینی جنبش الفنار ("فانوس") را برای
شکستن تابوی «جنایت ناموسی» به راه انداختند ،آن ها را
خائن خطاب کردند .مشکالت اقتصادی اجتماعی زنان ،نظیر
تعرض های جنسی امری ثانوی تلقی می شوند .رسانه ها
راه پیمائی اعتراضی خانم کنافو را تا روزی دنبال کردند که
یک سوءقصد انتحاری فلسطینی عنوان بزرگ روزنامه را به
خود اختصاص داد و در نتیجه مسئله مادران مجرد را به گور
سپرد و آنان هیچ چیز به دست نیاوردند.

کاهش کمک مالی خانواده ،از جمله برای مادران مجرد که
دستمزد کار نیمه وقت آنان را تکمیل می کرد 81 .درصد از
مادران مجرد کار می کنند ،ولی یک چهارم آنان زیر خط فقر
زندگی می کنند .سوم ،با حذف شغل های مناسب دولتی،
به این صورت که در حالی که در آغاز سال های دهه ،1980
 70درصد زنان شاغل برای دولت کار می کردند ،در سال
 ،2013تعداد آن ها فقط  17درصد بود.
چگونه فمینیست ها توانستند چنین انحطاطی را نادیده
بگیرند؟ هانریت داهان-کالِو ،پژوهشگر دانشگاه بن گوریون
در بیئر شِوا و عضو گروه فمینیستی میزراحی آچوتی
(«خواهر من») که در سال  1999تاسیس شد تا درست
نیازهای «فراموش شده»های فمینیسم لیبرال یعنی زنان
میزراحی و اتیوپیائی  ،فلسطینی  ،بدوی و نیز زنان مهاجران
کشورهای آفریقائی را بازتاب دهد ،توضیح می دهد که «:در
میان نخستین گروه های فمینیست اسرائیلی به ویژه زنان
ن طبقه های متوسط و باال بیشتر از همه بودند.
اشکِناز ،زنا ِ
چهره های مشهور آن ها زنان و دختران نخبگان نظامی و
سیاسی بودند .از جمله یائِل دایان ،دختر رئیس پیشین ستاد
ارتش و سیاستمدار طراز اول کشور ،موشه دایان .او که
اغلب در جنبش های طرفدار صلح فعال بود ،بیشتر به زنان
فلسطینی می پرداخت تا به مسائل اجتماعی زنان میزراحی
که نصف جمعیت را نیز تشکیل می دادند و همیشه از
نژادپرستی و پدرساالری نخبگان اشکناز رنج برده اند» .او
ادامه می دهد که «جنبش اعتراضی علیه کاهش کمک های
اجتماعی در سال  2003را نه یکی از روشنفکران اشکناز
بلکه ویکی کنافو ،مادر مجرد میزراحی هدایت می کرد که در
محله میتزپه رامون ،شهرک کارگری جنوب کشور زندگی می
کرد» .او پس از اطالع از نصف شدن کمک خانواده دریافتی،
دویست کیلومتر راهپیمائی می کند تا اعتراضش را در بیت
المقدس به گوش ناتانیاهو برساند .او جمع بندی می کند که
«امروز فمینیست های اشکناز خوشحال اند که برای برابری
در زمینه های معنوی ،خاخام شدن ،آموزش و بررسی تلمود
مبارزه می کنند .زنان میزراحی هنوز در مرحله مبارزه در
زمینه های اقتصادی و اجتماعی علیه ویرانگری جهانی
شدن ،برای کسب امکان تحصیل و یافتن شغل ،مسکن یا
دریافت کمک های مناسب هستند».

اگر تایید پیشرفت شرایط زنان در اسرائیل دشوار است ،این
امر به معیارهائی نیز بستگی دارد که در مدنظر قرار گرفته
شده اند .زنی که به خدمت سربازی می رود ،بخت این را
دارد که برای خود آینده حرفه ای شکوفانی فراهم آورد ،اما
در ضمن با مخاطرهء زیاد مواجهه با شکل هائی کم و بیش
وخیم از تعرض های جنسی نیز روبرو می شود .بنا بر یک
گزارش مجلس در  ،2013یک زن نظامی از  8نظامی زن ،مورد
تعرض جنسی قرار می گیرند .چنین زنی ،همچنین از
اعتراض علیه میلیتاریسم جامعه اسرائیل نیز چشم پوشی
می کند .آیا انتخاب دیگری هم دارد ؟
خانم سفران توضیح می دهد که «تصادفی نبود که بزرگ
ترین پیشرفت های قانونی زنان در دوران «سال های اسلو»
و غیرنظامی شدن نسبی جامعه به دست آمد .در آن دوره،
می شد از مسئله ای غیر از امنیت ،صحبت کرد ».درواقع،
فعاالن بسیاری از زنان ،مبارزه برای رهائی زنان را با مبازره
علیه اشغال مترادف می دانند .به عقیده خانم سفران ،دو
مبارزه از هم ناگسستنی است .هنگامی که پسر او به
خدمت سربازی می رفت ،با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که
لباس های نظامی پسرش را نخواهد شست.
عنوان اصلی مقاله:
La sécurité nationale plutôt que l’égalité des droits
L’émancipation contrariée des israéliennes, Laura
RAIM

خانم مادار معتقد است که«تا زمانی که اسرائیل قدرتی
میلیتاریست ،قوم گرا و استعماری  ،در وضعیت جنگ نیمه
دائمی بماند ،اولویت با مسئله امنیتی خواهد بود و امور دیگر
نظیر اکولوژی (محیط زیست) ،مسائل اجتماعی ،فمینیستی،
در درجه دوم اهمیت قرار خواهند گرفت» .این مجموعه
«قلعه محاصره شده» ویژه وقتی کامال نمایان است که رفاه
زنان با ارزش های امنیتی مستقیما در تناقض قرار می گیرد،
مثل امور تعرض جنسی زنان در ارتش که بندرت مرتکبان در
دادگاه جنائی محکوم شده اند .آخرین افتضاح در این زمینه،
تنزل درجه سرتیپ اوفِک بوچریس به سرهنگی در سال
 2016پس از تجاوز او به دو سرباز دختر است .این افسر در
جریان عملیات «سنگر» در سال 2002مورد توجه قرار گرفته
بود .در جریان دفاع از او ،سرلشگر گِرشون هاکوهِم حتی
جسارت کرده و از کتاب مقدس مثال آورد و سرتیپ بوچریس
را با داوود مقایسه کرد که پس از تعرض جنسی به بِتسابه،
همچنان پادشاه اسرائیل باقی می ماند .خانم مادار خالصه
می کند« :او پیش از این که متجاوز باشد ،یک قهرمان ملی
است».

پاورقی ها:
-1
Amnon Kapeliouk, « La décadence des kibboutz israéliens »,
.Le Monde-diplomatique, aout 1995
 – 2به گزارش بانک جهانی و بخش جمعیت سازمان ملل متحد.
Yael Lerer, « Israël : le pouvoir « maléfique » des hommes – 3
en noir », Le Monde-diplomatique, janvier 2013
 – 4در اسرائیل واژه میزراحی برای نامیدن یهودیانی است که
تبارشان در جهان عرب است و سفاراد برای نامیدن یهودیانی که در
قرن پانزدهم از اسپانیا اخراج شده اند ،به کار می رود.
 – 5مجموعه قراردادهای امضا شده بین اسرائیل و فلسطینیان که
تاریخ و قاعده های ایجاد تدریجی خودمختاری در کرانه باختری و غزه
را تعیین می کرد.

"سالحی روی میز آشپزخانه نگذارید"
برخورد سیاسی به خشونت های زناشوئی نمونه دیگری از
ناچیزشمردن قضیه زنان در مقایسه با اولویت امنیتی ست.
تهدید تروریستی موجب شده که بسیاری از ماموران بخش
خصوصی اسلحه گرم همراه داشته باشند .گاهی آنان این
سالح را علیه همسر خود به کار می برند .بین سال های
 2002و  ،2013سی و سه نفر که  18نفرشان زن بودند ،بدین
ترتیب کشته شدند .سرانجام پس از کارزار فمینیستی با
شعار «سالحی روی میز آشپزخانه نگذارید» ،قانونی در سال
 2013به تصویب رسید که این افراد را مجبور می کند که از
حمل سالح در خانه خودداری کنند .پس از آن تعداد کشته ها
به صفر رسید .ولی این کار ،پرانتزی گذرا بود :پس از
«انتفاضه چاقوها» در سال  ،2015حکومت دوباره مسلح
شدن اسرائیلی ها را تشویق کرد و در مارس  2016کنست
[مجلس] الیحه ای گذراند که قانون یادشده را لغو کرد .به
عالوه ،کشمکش اسرائیل-فلسطین زنان کتک خورده را بر
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 -۲به صورت آرشیو  ،در سایت رادیو  -تلویزیون برابری
و نیز سایت راه کارگر :

آگهی تلویزیون برابری

www.radiobarabari.com
http://barabari.tv
www.rahekaregar.com
توجه  :بیندگان عزیز تلویزیون برابری دقت کنند که سالی
دو بار – در پائیز و بهار – بطور ناهمزمان در ایران ،
اروپا و امریکای شمالی ساعات تغییر می کنند که البته هر
بار پس از چند هفته  ،ساعات این سه منطقه یکسان می
شوند.

برنامه های تلویزیون برابری روی شبکه ۲۴
ساعته تلویزیون "دیدگاه" از اول ژوئن ۲۰۱۷
برابر با  ۱۱خرداد  ۱۳۹۶به جای ماهواره هات
برد مجددا از ماهواره یاه ست پخش می شود.

سایت رادیو -تلویزیون برابری

مشخصات ماهواره :

www.radiobarabari.com
http://barabari.tv

Satellite Yahsat
ماهواره یاه ست
فرکانس Frequency 11766 ۱۱۷۶۶
Polarization Vertical
عمودی
سمبل ریتSymbol rate 27500 ۲۷۵۰۰
FEC 5/6
اف ای سی ۵/۶

ایمیل تلویزیون برابری
info@barabar.tv
تلفن پیام گیر تلویزیون برابری

----------------------------------------------------

49 – 511- 2617492

ساعت پخش برنامه های تلویزیون برابری:

همچنین میتوانید از طریق سه شبکه
اجتماعی یوتوب  ،گوگل پالس و فیس
بوک  ،برنامه های برابری را مالحظه
کنید .

 -۱پنجشنبه ساعت نه ونیم شب بوقت ایران ( ساعت ده
صبح بوقت لس انجلس و هفت عصر بوقت اروپای
مرکزی ) بازپخش این برنامه  :جمعه نه و نیم صبح بوقت
ایران ( ده بعداز ظهر پنجشنبه بوقت لس انجلس و هفت
صبح جمعه بوقت اروپای مرکزی )
 -۲یکشنبه ساعت نه و نیم شب بوقت ایران ( ده صبح
بوقت لس انجلس و هفت عصر بوقت اروپای مرکزی )
بازپخش این برنامه  :دوشنبه نه و نیم صبح بوقت ایران
( ده شب یکشنبه بوقت لس انجلس و هفت صبح دوشنبه
بوقت اروپای مرکزی )

http://www.youtube.com/user/
RAHEKAREGAR/videos
فیس بوک برابری
https://www.facebook.com/Rah
ekaregar

اینترنت :

گوگل پالس Google+
https://plus.google.com/104256
247512155762888/posts

در صورت عدم دسترسی به تلویزیون ماهواره ای ،
میتوانید از طریق اینترنت نیز برنامه های تلویزیون
برابری را مشاهده کنید .
 -۱بطور زنده در ساعات ذکر شده  ،در سایت تلویزیون
دیدگاه و شبکه رسانه ای " جی .ال  .ویز "

شبکه تلگرام

https://telegram.me/barab
aritelevision

www.didgah.tv
www.glwiz.com
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