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پورنوگرافی
ِ

سرمقاله

اســالمی

در چنــد ســال گذشــته اخبــار خانــه هــای عفــاف در مشــهد ،مذهبیترین و مدیــران هتلهــا و مســافرخانههای اطــراف حــرم تاییــد میکننــد
شــهر ایــران ،در شــبکههای اجتماعــی پخــش شــد .عکــس تراکتهــا کــه درخواســت مشــترک گردشــگران عراقــی عبــارت اســت از جایــی
و آگهیهایــی کــه شــرایط صیغــه شــدن و ســایر جزئیــات را توضیــح کــه بتواننــد زنــان تنفــروش را پیــدا کننــد .در ایــن گــزارش بــا یکــی
میدهنــد ،گــواه و تاییــدی بــر وجــود ایــن مکانهــا اســت .طــرح خانــه از دالالن ســکس صحبــت شــده کــه معتقــد اســت «فقــط عراقیهــا
عفــاف ،اولیــن بــار توســط «جامعــه اســامی ناصحیــن قــم» در ســال نیســتند کــه چنیــن خواســتهای دارنــد .در برنامــه هــر ســفر خــوب،
 ۱۳۷۳تهیــه شــد و بــرای ســازمانهای مختلــف فرســتاده شــد .امــا بــا ســکس آیتمــی اســت کــه نمیتــوان آن را فرامــوش کــرد و فقــط چــون
انتشــار جزئیــات آن و باالرفتــن احتمــال اجــرای آن در ســال  ۱۳۸۱بــه تنفروشــی اینجــا غیرقانونــی اســت بایــد خــاق باشــیم»
جنجالــی بــزرگ تبدیــل شــد .در اساســنامه طــرح عنــوان شــده بــود کــه برطبــق ایــن گــزارش حضــور مــردان مجــرد عراقــی یــا مــردان عراقــی
یــک موسســه رســمی بــا ثبــت مــدت و دریافــت اجــرت ازدواج موقــت ،کــه بــدون خانــواده بــه مشــهد میآینــد در ایــن شــهر مذهبــی قابــل
متقاضیــان را بــه هتلهــا معرفــی میکنــد .ایــن طــرح بــه عنــوان انــکار نیســت و کار بــه جایــی رســیده اســت کــه ایــن زائــران بعضــا
راهــکاری بــرای حــل معضــل زنــان خیابانــی عنــوان شــده بــود .از ایــن بــه شــرط حضــور زنــی بــرای ازدواج موقــت محــل اســکان را انتخــاب
کــه بگذریــم کــه بــا ایــن طــرح نــه تنهــا یــک آســیب اجتماعــی حــل میکننــد و مشــاغلی هــم پیرامــون ایــن بــده بســتان شــکل گرفتــه
نمیشــود بلکــه کاله شــرعی و قانونــی بــر ســر آن گذاشــته میشــود ،اســت .حــاال و خصوصــا در یــک مــاه گذشــته بــا توجــه بــه حضــور پــر
موضــوع فقــط زنــان تنفــروش نبودنــد .هــدف ایــن طــرح مقابلــه بــا تعــداد گردشــگران عراقــی باالخــص در مشــهد ،موضــوع تجــارت ســکس
تهاجــم فرهنگــی و تســهیل و گســترش امــر ازدواج و احیــا ســنت در مشــهد ســروصدای زیــادی بــه راه انداختــه اســت .در شــهری کــه
پیغمبــر بیــان شــده بــود ولــی عنــوان شــده بــود کــه بــرای زنــان بیــوه و برگــزاری کنســرت ممنــوع اســت و فســق و فجــور محســوب میشــود،
بیسرپرســت ،آنهایــی کــه نمیخواهنــد همســر دائمــی مــردی باشــند مــردان ،اعــم از عــرب و عجــم در جس ـتوجوی ســکس بــه آنجــا ســفر
میکننــد و بخشــی از ایــن افــراد در
ولــی حاضــر بــه ازدواج موقــت هســتند،
منــازل شــخصی ســکونت دارنــد .بنــا بــر
دانشــجویانی کــه امــکان ازدواج دائــم
فرق نمیکند که ایران
اخبــار منتشــر شــده تعــداد ایــن خانههــا
ندارنــد ،مردانــی کــه بــه دالیلــی کســی
باشد یا عراق ،اروپا و یا
شــشهزار عــدد اســت .منازلــی( خانــه
بــا آنــان ازدواج نمیکنــد ،مردانــی کــه
مســافر) کــه نــه مجــوز فعالیــت دارنــد و
زنانشــان بیمــار هســتند و افــرادی کــه
آمریکا .کاری که در همه
نــه بــر آنهــا نظــارت میشــود .واکنــش
مــدام در ســفر هســتند و از همســر خــود
این کشورها با زنان میکنند با
مســووالن مختلــف حکومــت در برابــر ایــن
دور هســتند ،مناســب اســت .در جزئیــات
هیچ گروه اجتماعی دیگر نمیکنند.
اخبــار متفــاوت بــود .در کل هیچکــدام،
هــم از تاســیس مراکــزی ماننــد واحــد
ایــن گزارشهــا و اخبــار پیرامــون آن
بهداشــت و درمــان و واحــد مشــاوره
پورنوگرافي به معناي واقعي« ،عکس
را رد نکردنــد .محمــد قانعــی رییــس
ازدواج و مــددکاری و چنــد واحــد دیگـ
ـر برگردان» بنيادگراييديني در جهان کنوني
اتحادیــه هتــلداران خراســان رضــوی
نــام بــرده شــده بــود کــه بــرای اجــرای
اســت .اعم از مسيحي و اسالمی و ديگر
گفــت کــه مــراوده و مراجعــه افــراد
ایــن طــرح الزم بودنــد .در هــر صــورت
غیرایرانــی خیلــی مشــهود اســت و حــاال
ـب
ایــن پیشــنهاد در آن موقــع بــه تصویـ
ستيزي شرارتبار
شکلهاي آن .زن
ِ
بــا مطــرح شــدن موضــوع ازدواج موقــت
رســمی نرســید امــا عمــا بــه شــکل غیــر
و عزم راسخ در زنجير کردن زنان
بایــد بیشــتر مراقــب باشــیم .ابراهیــم
رســمی انجــام میشــود و مقامــات و
به موقعيت فرودست و تحميل
پورفــرج رئیــس جامعــه تورگردانــان معتقد
مســووالن دولتــی ،هــم از وجــود چنیــن
اســت کــه نبایــد بــا ایــن حاشیهســازیها
آن
مراکــزی خبــر دارنــد و هــم در
قهرآميز اين فرودستي ،وجه
توریســتها را از کشــور راند.علمالهــدی
دســت دارنــد .در یکــی از آگهیهــای
اشتراک اينها است.
امــام جمعــه مشــهد هــم گفــت ایــن
مربــوط بــه ایــن کار آمــده اســت کــه
حرفهــا توطئــه انگلیــس اســت و
زنــان تنفــروش بایــد ۵درصــد از مبلــغ
دریافتیشــان را بــه حــرم مطهــر واریــز کننــد .حتــی دفتــری کــه میخواهنــد بگوینــد کــه وقتــی مــردم عــراق بــه خراســان میآینــد
صیغههــای موقــت را جــاری میکنــد در محوطــه حــرم در مشــهد زنــان ایرانــی را در معــرض امیــال شــهوانی خــود قــرار میدهنــد .او
قــرار دارد .در طــول تاریــخ همیشــه میــان روســپیان و تنفروشــی بــا همچنیــن گفــت کــه بــا ایــن اخبــار زنــان ســایر کشــورها فکــر میکننــد
اماکــن مذهبــی رابطـهای وجــود داشــته اســت .بهعنــوان مثــال ،بخشــی اینجــا بــازار کار دارد و بــه اینجــا میآینــد و مســووالن امنیتــی بایــد
از درآمــد روســپیان در یونــان صــرف ســاختن معبــد آفرودیــت میشــد ،ایــن موضــوع را رصــد کننــد و جلــوی آن را بگیرنــد .واکنشهــای مــردم
یــا در معابــد هنــد ،زنــان وادار بــه ارائــه خدمــات جنســی بــه کاهنیــن هــم متفــاوت بــود .عــدهای از ایــن اتفــاق خشــمگین بودنــد و معتقــد
میشــدند ،یــا موضــوع جهــاد جنســی در داعــش ،یــا هــزاران رســوایی بودنــد کــه شــهرنوهای زمــان شــاه دوبــاره افتتــاح شــده و حــاال بــه اســم
جنســی کــه در واتیــکان و کلیســاها در طــول تاریــخ رخ داده اســت و در صیغــه و ازدواج موقــت ،تنفروشــی را قانونــی کردهانــد .عــدهای هــم بــا
نــگاه ناسیونالیســتی و شوونیســتی اصــل قضیــه را فرامــوش کردنــد و از
ایــران هــم رســوایی جنســی مدرسهــای قــرآن و....
در اردیبهشــت مــاه ســال  ۹۴روزنامــه گاردیــن گزارشــی را بــا عنــوان ایــن ناراحــت بودنــد کــه چــرا عربهــا بــا زنهــای ایرانــی رابطــه دارنــد.
«زیــارت ،غــذا ،ســکس و پــارک آبــی در شــهر مقــدس مشــهد» حتــی در جامعــه روشــنفکری و آکادمیــک نیــز ایــن نــگاه شوونیســتی و
چــاپ کــرد کــه توجــه مــردم و رســانههای داخلــی بــه آن جلــب شــد مردســاالرانه خــود را بــروز داد.
و واکنشهایــی هــم بــه آن نشــان داده شــد .در ایــن گــزارش آمــده موضــوع ایــن اســت کــه هیــچ فرقــی نمیکنــد کــه مــردان ایرانــی بــرای
بــود کــه مــردان عراقــی بیشــترین مشــتریان زنــان تنفــروش هســتند خریــد ســکس بــه مشــهد برونــد یــا بــه پاتایــا یــا دبــی .هیــچ فرقــی
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نمیکنــد کــه زنــان ایرانــی تنشــان را بــه مــردان عــرب بفروشــند یــا
بــه مــردان ایرانــی .هیــچ تفاوتــی بیــن زنانــی کــه در ایــران تنفروشــی
میکننــد بــا آنــان کــه در دبــی و تایلنــد و هــر جــای دیگــر از ایــن دنیــا
همیــن کار را میکننــد نیســت .هیــچ فرقــی نــدارد کــه زنــان ایرانــی در
مشــهد تنشــان را در اختیــار مردانــی از هــر کشــوری قــرار بدهنــد یــا
در دبــی و دیگــر کشــورها.
 فحشــا یکــی از ویژگیهــای مشــترک همــه جوامعــی اســت کــه بــر
اســاس اســتثمار بنــا شــدهاند و یکــی از جنبههــای کلیــدی همــه ایــن
جوامــع ،روابــط و ســنتهای پدرســاالرانه و مردســاالرانه اســت .روابطــی
کــه زنــان در آننقشــی فرودســت دارنــد .ازدواج شــکلی از ایــن مالکیــت
اســت کــه در آن مــرد ،کنتــرل جوانــب مختلــف زندگــی زن ،از جملــه
زندگــی جنس ـیاش را در دســت میگیــرد و یــک شــکل دیگــرامــکان
و قدرتــی اســت کــه جامعــه مردســاالر بــه مــردان میدهــد کــهلــذت
جنســی و قــدرت اجتماعــی خــود را در اســتفاده از زنــان دیگــر وبطــور
مشــخص در فحشــا و پورنوگرافــی جســتجو کننــد .بــرای بررســی پدیــده
تنفروشــی بایــد بــه ســاختارهای اقتصــادی و اجتماعــی جوامــع طبقاتــی
توجــه کــرد و بــه موقعیــت فرودســت زنــان و نقشهــای اجتماعــی و
اخالقــی کــه بــرای زنــان در ایــن ســاختارها تعریــف میشــود.
 فحشــاء نشــاندهنده رابطـهای قهرآمیــز بیــن زن ومــرد اســت .رابطـهای
کــه در آن زن خــود را تســلیم
مــرد میکنــد، بــدون اینکــه
بــه وی عالق ـهای داشــته باشــد.
در واقــع زن بــا مــرد همبســتر
میشــود و بــه مــرد در جهــت
ارضــاء جنســی او خدمــت
میکنــد و در ازای آن مــزد یــا
تضمینــی در جهــت حمایــت
میگیــرد .در ایــن رابطــه هیــچ
گونــه تقابلــی بیــنزن و مــرد
وجــود نــدارد .زن کاالیــی اســت
کــه نــه تنهــا از ســویمــرد،
بلکــه از ســوی خــودش و در
واقــع از ســوی ایدههــای غالــب
موجــود در جامعــه ،بــهمعــرض
فــروش گذاشــته میشــود .ولــی
ایــن موضــوع ،دلیــلبــر ایــن
نیســت کــه زن معیــوب اســت
یــا اینکــه دچــار فســاد اخالقــی
شــده اســت .بلکــه آنچــه کــه
مطــرح میشــود و ذهــن را
مشــغول میکنــد ،ایــن اســت
کــهچــرا جامعــه و ایدههــای
حاکــم بــر آن ،بایــد چنیــن
شــرایطی را بــه وجــود آورنــد کــه زنــان بــه ســمت تنفروشــی رانــده
شــوند؟ 
قابــل دســترس بــودن زنــان بــرای مصــرف شــدن در جامعــه امــروز بیش
از هــر چیــز نشــان دهنــده مهمتریــن ویژگــی عصــر ســرمایهداری اســت
کــه عمومیــت بخشــیدن بــه روابــط کاالیــی میباشــد .ســرمایهداری
قــادر اســت هــر جنبــه از زندگــی بشــر را بــه درون ایــن روابــط کاالیــی
بکشــاند .حتــی توانائیهــا ،اســتعدادها و قابلیتهــای فــردی ،پتانســیل
عرضــه شــدن بــه شــکل کاال را دارنــد .بــدن انســان نیــز از ایــن قاعــده
مســتثنی نیســت .تنفروشــی ترجمــه عملــی پورنوگرافــی اســت.
ســکس در جهــان امــروز شــکل سیســتماتیک و تجــاری بــه خــود گرفتــه
اســت و یــک صنعــت محســوب میشــود و بــا درآمــد  ۱۲بیلیــون دالری
دومیــن صنعــت پردرآمــد دنیــا محســوب میشــود۴۲۰ .میلیــون ســایت
اینترنتــی ،صدهــا کانــال تلویزیونــی و تولیــد  ۱۳۰۰۰فیلــم در ســال در
حیطــه صنعــت پورنوگرافــی قــرار دارنــد .در نتیجــه تنفروشــی بســیار
عمیقتــر و پیچیدهتــر از یــک مســاله اخالقــی اســت و برچیدهشــدن
آن منــوط بــه تغییــرات عظیــم در زیربنــای جامعــه ازجملــه از بیــن
رفتــن روابــط کاالیــی در ســاختارهای اقتصــادی و از بیــن رفتــن فقــر که

نتیجــه روابــط مبتنــی بــر اســتثمار اســت میباشــد
و البتــه توجــه بــه روبنــا از جملــه فرهنــگ ،قانــون و
مذهــب نیــز مهــم اســت .زیــرا تنهــا بــا درک همــه 3
جانبــه از موقعیتــی کــه داریــم راه را بــرای تغییــر
بــاز میکنــد.
امــروز در ایــران ،فحشــاء یــا تنفروشــی وســیعا رشــد
کــرده اســت .حتــی درمحیطهــای کاری و آموزشــی نیــز
رخنــه کــرده اســت .ســایه ســنگین مذهــب و در کنــار آن
ســنت و عرفــی کــه بــه همــان مذهــب آغشــته اســت نقــش
مهمــی در تشــدید فرودســتی زنــان دارنــد .قوانینــی کــه زن را نصــف
مــرد میدانــد و اختیــار و مالکیــت زن بــا مــردان خانــواده اســت و
کنتــرل بــدن زن بــا مــردان اســت و ســنتی کــه ارزش زن را بــه همســر
و مــادر بــودن تقلیــل میدهــد ،برخاســته از شــالوده اقتصــادی جامعــه
اســت و امــروز کــه اقتصــاد ایــران فروپاشــیده اســت و درنتیجــه آن
از هــم گســیختگی اجتماعــی نیــز رخ داده ،زنــان بــه دلیــل موقعیــت
شــکننده شــان ،بیشــترین آســیب را میبیننــد و زیــر فشــارهای
اقتصــادی و اجتماعــی ،خــود را بــه خیابــان میســپارند.
امــا تنفروشــی چــه از نــوع اســامی و بــا صیغههــای چندســاعته
و چنــدروزه و چــه از نــوع مــدرن آن در کشــورهای دیگــر کــه مثــل
کارهــای دیگــر بــا آن برخــورد
میشــود و تحــت حمایــت
دولــت اســت و مکانهــای
خاصــی بــرای آن تعبیــه شــده
و تنفروشــان بایــد مالیــات
بدهنــد ،هــر دو نمــاد تحقیــر
زنــان هســتند و هــر دو از مظاهر
دنیــای امــروز .تنفروشــی
یکــی از مظاهــر ســتم ،تحقیــر
و خشــونت علیــه زنــان اســت.
هــزاران مــورد دیگــر را میتــوان
نــام بــرد کــه در همــه جــای دنیا
و بــه اشــکال مختلــف بــر زنــان
اعمــال میشــود .قتلهــای
ناموســی ،کتــک ،ناقصســازی
جنســیتی ،ازدواجهــای اجبــاری
و ...بخشــی از آنهــا هســتند
و همــه اینهــا توســط
نظامهایــی تولیــد میشــوند
کــه منســوخ هســتند .فــرق
نمیکنــد کــه ایــران باشــد یــا
عــراق ،اروپــا و یــا آمریــکا .کاری
کــه در همــه ایــن کشــورها بــا
زنــان میکننــد بــا هیــچ گــروه
اجتماعــی دیگــر نمیکننــد .پورنوگرافــي بــه معنــاي واقعــي« ،عکــس
برگــردان» بنيادگرايــيدينــي در جهــان کنونــي اســت .اعــم از مســيحي
و اســامی و ديگــر شــکلهاي آن.زنســتيزيِ شــرارتبار و عــزم راســخ
در زنجيــر کــردن زنــان بــه موقعيــت فرودســتو تحميــل قهرآميــز ايــن
فرودســتي ،وجــه اشــتراک اينهــا اســت.
ایدئولــوژی حاکــم بــر نظــام ســرمایهداری ،ســلطه مــردان اســت و
بــا اینکــه مبــارزات و تقابلهایــی علیــه آن صــورت میگیــرد ،امــا
پورنوگرافــي تبديــل بــه وســيلهي انتقامگيــري خشــنو شــنيع سيســتم
از زنــان و وســيلهاي بــراي عــرض انــدام و تحميــل روابــط و ســنتيشــده
اســت کــه زنــان را بــه انقيــاد مــردان درآورده اســت.
زنــان بــه شــکل سیســتماتیک تحقیــر میشــوند و خشــونت بــر آنهــا
وارد میشــود و ایــن امــر بیشــتر از هــر جــا در پورنوگرافــی فشــرده
شــده اســت و ایــن شــکل از ســتم تــا زمانــی کــه پدرســاالری و ســلطه
مــرد ریشــه کــن نشــده اســت ،حــل نخواهــد شــد .زیــرا بخشــی از
اســاس و حیــات تمــام نظامهــای مبتنــی بــر تقســیمات طبقاتــی،
اســتثمار و روابــط اجتماعــی ســتمگرانه ،از جملــه نظــام ســرمایهداری
اس ـت¶.
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در شــرایطی کــه معــدودی از کــودکان نســل امــروز جامعــه ایــران غــرق
در ابزارهــای تکنولوژیــک هســتند ،در شــرایطی کــه حتــی کــودکان
کار بــا محرومیــت فراوانــی کــه دارنــد امــا در برخــی نمونههــا از
موبایــل اســتفاده میکننــد و اگــر امکانــات فراهــم آیــد بهخوبــی
قــادر خواهنــد بــود در عرصــه تکنولوژیــک دســتی بــر آتــش داشــته
باشــند ،نــرخ بیســوادی در ایــران روز بــه روز افزایــش مییابــد .آیــا
ایــن پدیــده ،همچــون گســترده شــدن شــکاف طبقاتــی همــزاد طبیعــی
نظــام ســرمایهداری اســت؟ آیــا بازگشــت شــرایط زندگــی بــرای دختــران
طبقــات محــروم در شــهرهای بــزرگ ایــران بــه دوره مادربزرگهایشــان
پدیــدهای جهانشــمول اســت؟ چــرا در دورهای کــه باالتریــن آمــار
فارغالتحصیــان دانشــگاهی را داریــم ،بایــد نــرخ بیســوادی رو بــه
رشــد باشــد؟ چــرا بیشــترین قربانیــان ســونامی بیســوادی ،زنــان
فرودســت جامعــه هســتند؟
ـی امــروز ایــران را بایــد از جوانــب گوناگــون
ایــن واقعیتهــای اجتماعـ ِ
بررســی کنیــم و راه رهایــی اساســی از ایــن باتــاق را ،نــه تســکین موقتی
آن را کشــف کــرده و بـه کار بندیــم.
تاریخ سوادآموزی زنان در ایران
«زنــان در عصــر قاجــار در بیســوادی گســترده بــه ســر میبردنــد.
جامعــه در آن زمــان بــر ایــن بــاور بــود کــه زن نبایــد چیــزی بدانــد و
بفهمــد! ایــن شــرایط بــه گون ـهای بــود کــه تنهــا ســه نفــر از هــر هــزار
زن در ایــران باســواد بودنــد و اغلــب از میــان اشــراف و شــاهزادگان
ـان باســواد طبقــات بــاال بــا نوشــتن در نشــریات،
بودنــد .بــا ایــن حــال زنـ ِ
از حــق ســوادآموزی دختــران دفــاع میکردنــد و یکســال پــس از
انقــاب مشــروطه ،خواســت تأســیس مــدارس دخترانــه را اعــام کردنــد
و بــا وجــود مخالفــت مســئوالن دوره مشــروطیت و بــدون حمایــت آنــان،
ـری زنــان در نهضــت مشــروطه» بــه
در قالــب «انجمــن هــای نیمــه سـ ّ
عرصــه فعالیتهــای آموزشــی وارد شــده و مــدارس دخترانــه را ایجــاد
1
کردنــد».
بــا ســرنگونی سلســله قاجــار و در عصــر پهلــوی بــه دنبــال تغییراتــی
کــه توســعه صنعتــی در جامعــه ایــران میطلبیــد ،ســوادآموزی بــه
تصویــب قانونــی رســید و در دوره محمدرضــا شــاه نیــز ادامــه یافــت.
در ایــن عصــر توســعه مناســبات ســرمایهدارانه و لــزوم خــارج شــدن
زنــان از خانــه و ورود بــه بــازار کار ،تعــداد بیشــتری از زنــان را در
زمینــه ســوادآموزی فعــال کــرد و منجــر بــه افزایــش تعــداد دختــران
بــا ســواد در مــدارس و ورود آنهــا بــه دانشــگاه شــد .در ایــن دوره زنــان
طبقــه متوســط نیــز در کنــار طبقــات بــاالی جامعــه در عرصــه آمــوزش
فعــال بودنــد .بــه گون ـهای کــه حضــور دختــران در دانشــگاه در زمــان
محمدرضــا شــاه بــه  30درصــد رســید.
در ســال  1358بــه دســتور خمینــی ســازمان نهضــت ســوادآموزی
تشــکیل شــد و بــه دنبــال شــعارهای فقرســتیزی کــه در آغــاز داده
شــده بــود تــاش شــد تــا تعــداد زیــادی از زنــان در اقشــار محــروم
باســواد شــوند .در آن دوران ،حضــور بــاالی زنــان در عرصــه مبــارزات
قبــل از انقــاب اســامی و مبــارزات آنهــا در ســال  57علیــه فرمــان
حجــاب اجبــاری ،نقــش زیــادی در تمایــل زنــان جامعــه نســبت بــه
ســوادآموزی و آگاهــی بیشــتر از اوضــاع جامعــه داشــت .در ســالهای
ابتدایــی حاکمیــت اســامی نــرخ باســوادی زنــان افزایــش قابــل توجــه
داشــت .بعــد از گذشــت چنــد ســال ،بهویــژه پــس از رونــق گرفتــن
آمــوزش پولــی در دوره ســازندگی و اصالحــات ،نهضــت ســوادآموزی و
شــعار مبــارزه بــا بــی ســوادی رنــگ باخــت و امــروز شــاهد باالرفتــن
نــرخ بیســوادی در جامعــه ایــران هســتیم.
آمار بیسوادی در سالهای اخیر
بنابــر اعــام مســئوالن ســازمان نهضــت ســوادآموزی نــه و نیــم میلیــون

نفــر جمعیــت بیســواد در ســنین مختلــف وجــود دارد کــه ســه
و نیــم میلیــون از آنهــا بیســواد مطلــق هســتند .سرپرســت کنونــی
وزارت کار و رئیــس بهزیســتی ایــن آمــار را در تهــران حــدود 327
هــزار کــودک ذکــر کــرده و گفتــه اســت ایــن تعــداد در خیابانهــا
شناســایی شــدهاند .بــر اســاس آخریــن سرشــماری ،جمعیــت  ۷تــا 19
ســاله کشــور چیــزی حــدود  20میلیــون نفــر هســتند .اگــر ایــن رقــم را
در کنــار آخریــن آمــار  12میلیــون و  600هــزار دانشآمــوزی ایرانــی
بگذاریــم ۷ ،میلیــون و  400هــزار کــودک محــروم از تحصیــل داریــم کــه
بخــش عمــده آن دختــران هســتند.
بــا نگاهــی بــه آمــار جهانــی در زمینــه نــرخ باســوادی ،مشــاهده
خواهیــم کــرد کــه اغلــب کشــورهایی کــه باالتریــن نــرخ بیســوادی را
دارنــد ،باالتریــن میــزان تفــاوت جنســیتی را نیــز دارا هســتند ،بیشــتر
کشــورهایی کــه نــرخ بیســوادی بــاالی  50درصــد دارنــد ،اختــاف
جنســیتی در آنهــا نزدیــک بــه  30درصــد اســت .یعنــی اگــر نیمــی
از جمعیــت کشــور باســواد باشــند ،تعــداد مــردان باســواد دوبرابــر زنــان
باســواد اســت و در مجمــوع تعــداد زیــادی از افــراد بیســواد جامعــه را
زنــان تشــکیل میدهنــد و در بررســی ســاختار اجتماعــی ایــن کشــورها
غلبــه درکهــای عقــب مانــدهای کــه در دوره قاجــار در جامعــه ایــران
مرســوم بــود دیــده میشــود .بــاوری کــه معتقــد اســت کــه زنــان نبایــد
چیــزی بداننــد و چیــزی بفهمنــد!!! در جامعــه ایــران تحــوالت مربــوط به
ادغــام ســاختار جامعــه در مناســبات ســرمایهداری ایــن بــاور را تعدیــل
کــرد امــا بنابــر آمــاری کــه در ســال  2015توســط یونســکو اعــام شــده
اســت ،ایــران نیــز دارای نابرابــری جنســیتی در زمینــه ســواد آمــوزی
اســت و ایــن نــرخ براســاس آمــار رســمی کشــور کــه معمــوال بــا واقعیــت
اختــاف دارد ،نزدیــک بــه  9درصــد اســت.
چرا نرخ بیسوادی در حال افزایش است؟
جامعــه ایــران در قــرن اخیــر دچــار تحوالتــی بــوده کــه عرصــه
ســوادآموزی را تقویــت کــرده و نــرخ باســوادی افــراد جامعــه را افزایــش
داده اســت .امــا در دو دهــه اخیــر باوجــود توســعه اقتصــادی بیشــتر در
جامعــه و ادغــام گســتردهتر در اقتصــاد بینالمللــی ،نــرخ بیســوادی در
میــان اقشــار فرودســت جامعــه بهویــژه زنــان افزایــش یافتــه اســت .فقــر،
شــکاف طبقاتــی و ازدواج زودهنــگام از جملــه دالیــل اصلــی بازمانــدن
کــودکان از تحصیــل در بســیاری از مناطــق از جملــه مناطــق حاشــیهای
و اســتانهای مــرزی کشــور اســت .فقــر و شــکاف طبقاتــی از نتایــج
مســتقیم مناســبات اقتصــادی ســرمایهداری اســت ،امــا ازدواج زودهنــگام
کــه بیشــتر دختــران متحمــل میشــوند ،بــه خاطــر فقــر گســترده آمــار
باالیــی دارد .کــودکان (بیشــتر پســرها) در خانوادههــای فقیــر بــه جــای
درس خوانــدن ،کار میکننــد تــا بتواننــد حداقــل معیشــت خــود را
تأمیــن کننــد .امــا ازدواج زودهنــگام دختــران عــاوه بــر کاســتن از
مشــکالت اقتصــادی خانــواده ،ردهپایــی در باورهــای غلطــی دارد کــه
زنــان را جنــس درجــه دوم ،زن مــردم! و میهمــان چنــد روزه خانــواده
میدانــد! پــس خــاص شــدن از ایــن بــار امانــت هــر چــه زودتــر ،بهتــر!
از جملــه دالیــل دیگــری کــه در بــاال بــودن نــرخ کــم ســوادی دختــران
مشــاهده میشــود ،پایینتــر بــودن امکانــات آموزشــی بــرای دختــران
در مناطــق محــروم اســت .بــر اســاس گــزارش فعــاالن حقــوق کــودک،
دختــران بســیاری در مناطــق محــروم خصوصــا بلوچســتان ،بــه علــت
نداشــتن مــدارس متوســطه دوره اول و دوم در روســتاها از ادامــه
تحصیــل بــاز میماننــد.
از دیگــر دالیلــی کــه در زمینــه باالرفتــن نــرخ بیســوادی عنــوان
میشــود ،آمــوزش مبتنــی بــر کنکــور یــا بــه عبارتــی تجــاری شــدن
سیســتم آمــوزش اســت کــه خــود را در قالــب مــدارس بــا شــهریه هــای
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کودکــی دورانــی اســت کــه قرار اســت پر باشــد از شــادی ،قصــه ،اســباببازی،
خنــده ،بــازی و نشــاط و زندگــی؛ امــا ســهم تمــام کــودکان از کودکــی ایــن
تصویــر زیبــا نیســت .آســیبهای زیــادی کــودکان را در زندگــی احاطــه کــرده
اســت کــه بــه جســم و ذهــن و احساساتشــان ضربــه میزنــد و کودکــی
شــان را از بیــن میبــرد .عــدهای میشــوند کــودکان کار ،عــدهای کــودکان
جنــگ ،عــدهای اســیر قاچــاق و ...ســهم عــدهای هــم از کودکــی ،ازدواج کــردن
اســت .آمــار دقیقــی از ازدواج کــودکان در کشــور در دســت نیســت .براســاس
آمارهــای منتشــر شــده توســط معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت
جمهــوری ،پیشرســی ازدواج ـ نســبت مــردان و زنانــی کــه در ســن کمتــر
از  15ســالگی ازدواج میکننــد ـ در ســال  1392بــه ترتیــب بــرای مــردان
 0.4درصــد و بــرای زنــان  5.4درصــد اســت .ایــن رقــم بــا افزایــش بــرای
دختــران در ســال  93بــه  5.6درصــد رســیده و در ســالهای  94و  95نیــز
بهترتیــب رقمــی معــادل  5.4و  ۵.۵را نشــان میدهــد .ایــن رقــم در  ۹ماهــه
نخســت ســال  0.50 ،95درصــد بــرای پســران و  ۵.۵درصــد بــرای دختــران
اســت .دالیــل اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و دینــی مردســاالر حاکــم بــر
جامعــه ،دختــران را قربانیــان اصلــی ایــن پدیــده کــرده اســت؛ تــور ســفیدی
بــر سرشــان میکشــند و روزگارشــان را ســیاه میکننــد .ازدواج کــودکان در
ایــران پدیــدهای نــادر نیســت و فراوانــی آن زنــگ خطــری بســیار جــدی را
بهصــدا درآورده اســت.
در روز چهــارم مهــر ،نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی فوریــت طرحــی را
بهتصویــب رســاندند کــه براســاس آن بایــد ازدواج دختــران زیــر  13ســال و
پســران زیــر  16ســال ممنــوع شــود.
قانــون ازدواج در ایــران از ســال  1313تاکنــون فرازونشــیب زیــادی را پشــت
سرگذاشــته اســت .مــاده  1041قانــون مدنــی ایران مصوب ســال  ،1313ســن
ازدواج را بــرای دختــران  15ســال و بــرای پســران  18ســال دانســته بــود و در
شــرایط خــاص و بــا ارائــه گواهــی دادگاه ،دختــران از  13ســالگی و پســران از
 15ســالگی میتوانســتند ازدواج کننــد .قانــون حمایــت از خانــواده در ســال
 ،1353ســن ازدواج را بــرای دختــران بــه  18ســال و بــرای پســران بــه 20
ســال افزایــش داد و بــا گواهــی دادگاه در صــورت وجــود مصلحــت فقــط بــرای
دختــران بــه  15ســال کاهــش مییافــت .در اصالحــات ســال  61قانــون مدنــی
مــاده  ،1041ایــن قانــون مغایــر شــرع تشــخیص داد ه شــد و ازدواج قبــل از
بلــوغ بهشــرط رعایــت مصلحــت ،توســط ولــی کــودک جایــز شــناخته شــد.
در قانــون جدیــد بــه اجــازه از دادگاه نیــازی نبــود .در ســال  1379مجلــس
شــورای اســامی تــاش کــرد تغییراتــی در مــاده  1041بدهــد امــا در شــورای
نگهبــان خــاف شــرع تشــخیص داده شــد و بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام ارجــاع شــد .لــزوم اخــذ مجــوز دادگاه بــرای ازدواج کــودکان از ســال
 1381وارد قوانیــن ایــران شــد .تــا پیــش از آن تشــخیص مصلحــت فقــط بــه
عهــده ولــی کــودک بــود ،امــا در حــال حاضــر ازدواج دختــر کمتــر از  13ســال
و پســر کمتــر از  15ســال بهشــرط رعایــت مصلحــت کــودک و بــه تشــخیص
دادگاه ممکــن اســت.
نــوع حکومــت از مهمتریــن عوامــل تاثیرگــذار در وضــع قوانیــن ازجملــه
قوانیــن ازدواج اســت .جمهــوری اســامی یــک حکومــت ســرمایهدار دینــی
اســت کــه قوانیــن آن از اصــول و آموزههــای فقهــی گرفتــه شــده اســت .فقــه،
شــرط ازدواج را رســیدن بــه بلــوغ جنســی میدانــد و از زنــان میخواهــد
کــه یــک بــرده جنســی رام باشــند .از چنیــن حکومــت مرتجــع و از چنیــن
آموزههایــی نمیشــود و نبایــد امیــد بهبــود داشــت .جمهــوری اســامی بــا
تبلیــغ گســترده و ترویــج عقایــد دینــی ،ضــد زن و مردســاالرانه و مقــدس
کــردن ازدواج و تشــویق بــه فرزنــدآوری ،عرصــه را بــر رشــد و اســتقالل زنــان
میبنــدد.
ازدواج در ســن کــم عــاو ه بــر اینکــه خشــونت و آزار علیــه کــودک
محســوب میشــود ،تاثیــرات مخــرب عاطفــی ،ذهنــی و جســمی بههمــراه
دارد .اختــاالت روانــی ،خشــم و نفــرت درونــی از همســر و تربیــت نادرســت
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نســل بعــدی بخشــی از آســیبهایی اســت کــه بــه ایــن
کــودکان وارد میشــود .کودک-عــروس بــه خانــه شــوهر
فرســتاده میشــود و از او انتظــار مــیرود کــه وظایــف 5
مــادری و همســری را بهعهــده بگیــرد ،درحالیکــه
سیســتم تناســلی و رشــد فیزیکــی او هنــوز کامــل نشــده
و بــارداری و زایمــان در ســن کــم ،صدمــات جبرانناپذیــری بــر
ســامتش وارد میکنــد .امــکان حیــات اجتماعــی و تحصیــل
و پیشــرفت از او گرفتــه میشــود .درعیــن حــال اینگونــه
ازدواجهــا معمــوال بــا اجبــار خانــواده و بهدالیــل مختلــف مثــل
فقــر و یــا فرهنــگ مردســاالر انجــام میگیــرد .خراســان رضــوی بــا ثبــت
بیــش از  6000ازدواج کــودکان ،آذربایجــان شــرقی بــا بیــش از  4000مــورد
و خوزســتان بــا  2500مــورد در صــدر قــرار دارنــد .درصــد باالیــی از ایــن
ازدواجهــا بــه طــاق منجــر میشــود کــه در نتیجــه آن پدیــده کودک-بیــوه
روبــه افزایــش اســت .فراکســیون زنــان مجلــس اعــام کــرده اســت کــه حدود
 24هــزار کودک-بیــوه زیــر  18ســال در کشــور وجــود دارد.
ازدواج کــودکان یکــی از ســتمهایی اســت کــه بــر کــودکان کشــورهای جهــان
ســوم اعمــال میشــود امــا بــه ایــن معنــی نیســت کــه در کشــورهای دیگــر،
کــودکان زندگــی شــاد ،ســالم و کودکانــه ای دارنــد .بــرای همــه دختــر بچههــا
در سراســر دنیــا ،دهشــت چشــم بــه جهــان گشــودن زیــر ســلطه مــردان و
نظــام مــرد ســاالر رقــم خــورده اســت.
تــا بــه حــال بــه ایــن موضــوع فکــر کردهایــد کــهدر کشــوري ماننــد
آمریــکا ،چنــد ســال طــولميکشــد کــه دختربچههــاي شــاد و آزاد از
هفــت دنيــا در واکنــش بــه احســاسبـيارزش بــودن و نااميــدي و اغلــب بــه
دليــل تجــاوزي کــه بــه آنــان شــده اســتخــود را قطعــه قطعــه کننــد؟ يــا
بــراي منطبــق کــردن خــود بــا الگوهــاي زيبايــي زنانــهکــه تبليــغ ميشــود
و ارزش انسانيشــان بــه آن تقليــل يافتــه اســت ،بــه خودشــانگرســنگي
بدهنــد؟ چنــد ســال طــول ميکشــد تــا دخترانــي کــه کنجــکاوي فکــري و
جرقههــاي عشــق بــه شــناختن جهــان و دانســتن را بــروز ميدهنــد ،يــاد
بگيرنــد کــه بایدخــود را احمــق نشــان بدهنــد و پرچانگــي را کنــار بگذارنــد
زيــرا خيلــي زودبرايشــان روشــن ميشــود کــه پســران و مــردان از ســوي
زنــان قــوي ،دانــا و باهــوش«احســاس خطــر» ميکننــد؟ يــا دخترانــي کــه
فعاالنــه در لــذت بازيهــاي ورزشــيدرگيــر بودهانــد ،از آن دســت ميکشــند
چــون «زنانــه» نيســت .دخترانــي کــه فــارغ ازاينکــه در زندگيشــان چــه
رخ داده اســت ،همــواره در معــرض توهيــن و هجمــ هپورنوگرافــي و ديگــر
تحقيرهــاي نــرم و ســخت ،از ســوي آگهيهــاي تبليغاتــي نــرم يــاتبليغــات
منحــط و زشــت خواهنــد بــود .دخترانــي کــه يــاد خواهنــد گرفــت و مجبــو ر
خواهنــد شــد کــه بــه طــرق گوناگــون خــود را بــا روابــط ســتمگران ه حاکــم
در جامعــهبــه ويــژه روابــط ســتمگران ه ضــدزن وفــق دهنــد يــا از ســوي
ديگــر ،تشــويق خواهنــدشــد و يــاد خواهنــد گرفــت کــه سرســخت و بدبيــن
بــار بياينــد ،همــه و هرکــس از جملــهخودشــان و بدنشــان را بــه صــورت کاال
ببيننــد و در ايــن راه بيشــتر و بيشــتر خــوار و خفیــف شــوند .یــاد خواهنــد
گرفــت کــه افقهایشــان را پاييــن بکشــند ،در مــورد شــرکت کامــل در هــر
عرصـهي جامعــه روياپــردازي و آرزوپــردازي نکننــد و جــرأت بـ ه پــا خاســتن
و قصــد تغييــر جامعــه از جملــه وضعيــت زنــان را کنــار بگذارنــد؟ ايــن اســت
وضعيتــي کــه در انتظــار همـهي دختربچههــا در سراســر جهــان اســت ،حتــا
قبــل از ايــن کــه بــه دنيــا بياينــد.
ازدواج ،پایــه حفــظ نهــاد ســنتی و مبتنــی بــر ســتم و تبعیــض جنســیتی
خانــواده اســت .خانــواده مهمتریــن و اصلــی تریــن نهــاد کنتــرل فکر و بــدن زن
اســت .از همــه مهــم تــر وجــود خانــواده "هســته اي ســنتی" بخشــی جدایــی
ناپذیــر از جامعـهای مبتنــی بــر دینامیکهــای تولیــد و مبادلــه کاالیــی اســت.
یعنــی تولیــد و بــاز تولیــد نیــروي کار بــراي تــداوم اســتثمار ســرمایهداری و
تولیــد و بازتولیــد روابــط و فرهنــگ ســنتی و مردســاالر بــراي بقــا و تقویــت
ایدئولــوژي مردســاالرانه طبقــه حاکــم کــه در خدمــت پایــه هــاي اقتصــادي آن
اســت ،از طریــق حفــظ و تــداوم خانــواده پیــش بــرده میشــود.
تــا زمانــی کــه بنیــان جامعــه بــر مبنــاي ســود و مالکیــت خصوصــی اســتوار
باشــد و تــا زمانــی کــه از ایــده هــاي ســنتی ،کلیــه ارزشهــا و افــکار ســنتی
منطبــق بــر مالکیــت کــه در بطــن پایهایتریــن ســلول جامعــه یعنــی
خانــواده ،تولیــد و بازتولیــد میشــود گسســتی ریشــه اي انجــامنشــود،
رهایــی زنــان بهمثابــه تحــت ســتم تریــن و تحتانــی تریــن قشــر جامعــه و
در پــی آن رهایــی بشــریت هرگــز و در پــی هیچگونــه رفرمــی میســر نخواهــد
ـد .درایــران از بیــن بــردن دولــت دینــی قــدم نخســت حرکــت بهســوی
شـ 
آن مســیر اســت¶.
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فیلمــی از منیــژه حکمــت پــس از ده ســال بــر پــرده ســینما
ظاهــر شــد .اینبــار امــا موجــی از انتقــادات جهــتدار نــه
تنهــا حکمــت را نشــانه گرفــت بلکــه نظریــات فمینیســتی و در
مجمــوع مبــارزات زنــان را هــدف قــرار داد .منتقدانــی کــه قصــد حملــه بــه
مبــارزات زنــان را دارنــد ،ایــن فیلــم را یــک کپــی از فیلــم "فروشــنده" عنــوان
کردهانــد .ایــن درحالــی اســت کــه تنهــا وجــه مشــترک ایــن دو فیلــم موضــوع
تجــاوز بــه یــک زن اســت امــا رویکــرد و محتــوای داســتانها تفــاوت زیــادی
دارنــد و قیــاس آنهــا بــا یکدیگــر تنهــا از جانــب کســی کــه هیــچ درکــی از
فیلمنامــه و ژانــر اجتماعــی نــدارد ،انتظــار مـیرود .رویکــرد ایــن افــراد بیشــتر
از اینکــه قــادر باشــند محتــوای داســتانی را مــورد انتقــاد قــرار دهنــد ،از جبهــه
مردســاالرانۀ آنهــا نشــئت میگیــرد .زیــرا آنچــه ایــن افــرا ِد بــه اصطــاح
منتقــد را آزار داده اســت ،تصویــری اســت کــه از مــردان در ایــن فیلــم دیــده
میشــود .در صورتــی کــه ایــن افــراد تشــنه تماشــای داســتانهای قیصــر
مآبانــه اصغــر فرهــادی هســتند و زنــان توانمنــد را نمیتواننــد تحمــل کننــد
ـان قربانــی تجــاوز هماننــد فیلــم "خانــه دختــر"
یــا ترجیــح میدهنــد کــه زنـ ِ
متهــم شــناخته شــده و سرنوشــت تلخــی داشــته باشــند.
فیلــم "جــاده قدیــم" بــا قــرار دادن زن بهعنــوان شــخصیت محــوری داســتان
بــه تاثیــرات روانــی و جســمی تجــاوز بــر زنــان پرداختــه اســت .در ســالهای
اخیــر بیشــتر شــاهد فیلمهایــی در ایــن زمینــه بودهایــم کــه یــا بیتوجهــی
خانــواده هــا را علــت بــروز ایــن خشــونت نشــان داده (ماننــد فیلــم هیــس!
دختــران فریــاد نمیزننــد) و ســلطه خانوادگــی بــر زنــان را تشــدید کردهانــد
یــا بــه نتایــج ایــن خشــونت تأکیــد داشــته و بــا پرداختــن بــه زندگــی قربانیــان
ایــن نــوع خشــونتها ،تنهــا تــرس از وقــوع دوبــاره ایــن نــوع خشــونتها را در
ذهــن مخاطبیــن ایجــاد کــرده (ماننــد فیلــم خانــه دختــر) یــا شــکل برخــورد
اطرافیــان را مــورد توجــه قــرار داده اســت و باورهــای تعصــب ،غیــرت ،مالکیــت
مــرد بــر زن و ...را بازتولیــد کــرده اســت(.مانند فیلــم فروشــنده)
در ایــن میــان حکمــت در فیلــم "جــاده قدیــم" بــه ســیاق گذشــته ،موضوعــی
مرتبــط بــا زنــان را برگزیــده و جوانــب گوناگــون وضعیــت قربانــی تجــاوز را
مــورد بررســی قــرار داده اســت .داســتان فیلــم جــاده قدیــم ،زندگــی یــک
زن از طبقــه مرفــه جامعــه را نشــان میدهــد کــه در زندگــی خانوادگــی
و اجتماعــی فــردی موفــق و توانمنــد اســت .بهگونــهای کــه هــم در عرصــه
کاری ریاســت مجموعــه (ریاســت بانــک) را برعهــده دارد و هــم در خانــه نقــش
او ســازماندهنده و مدیــر خانــواده اســت .ایــن زن برخــاف تصویــر غالــب
جامعــه و در برخــی آثــار هنــری ،فــردی متزلــزل و دربنــد احساســات و فاقــد
عقالنیــت نیســت و در هنگامــی کــه افــرادی در بانــک قصــد دارنــد کــه تخلفــی
را ســازمان دهنــد بــا قــدرت از وقــوع آن جلوگیــری میکنــد و هنگامــی کــه
در درون خانــواده ،پســر همســرش دچــار مشــکل اســت بــه کمــک او رفتــه
و ســعی دارد بــا برنام ـهای دقیــق مشــکل او را حــل کنــد .امــا حادث ـهای کــه
منجــر بــه اعمــال خشــونت و تجــاوز نســبت بــه ایــن زن میشــود ،مدتــی او را
ضعیــف ،شــکننده و افســرده کــرده و خانــواده و عرصــه کاری او را دســتخوش
خطــر میکنــد امــا در پایــان اعتمــاد بــه نفــس او بازگشــته و مســیر جدیــدی
برایــش آغــاز میشــود.
در فیلــم "جــاده قدیــم" مردهــا در ســه نســل گوناگــون بــا زنــی کــه شــخصیت
اصلــی داســتان اســت(مینو) درارتبــاط هســتند .پــدر همســرش ،همســرش
و پســر همســرش .پــدر همســر مینــو کــه صاحــب یــک مرکــز تولیــدات
گلخانـهای اســت و پســر و نــوهاش هــم زیــر دســت او مشــغول بــه کار هســتند
بــه نوعــی ریاســت خانــواده را بــر عهــده دارد و از میــان زنــان خانــواده ،مینــو
جایــگاه مقبولــی در مقابــل ایــن مــرد نســل قدیــم بــا اندیشــههای ســنتی
دارد ،بهگونــهای کــه تاریــخ عروســی نــوهاش را او انتخــاب کــرده و بــرای
تغییــرش ،تنهــا مینــو قــادر اســت بــا وی مذاکــره کنــد .همســر مینــو مــردی
اســت کــه ســلطه پــدر او را کمتــوان کــرده و تحــت حمایــت مینــو میتوانــد
کارهایــش را پیــش ببــرد و نــوۀ خانــواده از نســل جــوان جامعــه ایــران و
درگیــر بــرزخ ســنت و مدرنیتــه ،ســرگردان اســت .دختــر خانــواده کــه حاصــل
ازدواج مینــو بــا همســرش (بهــرام) اســت ،هماننــد مــادر شــخصیتی مســتقل
دارد و در مقابــل بــرادرش منطقیتــر برخــورد میکنــد .عــروس خانــواده و
دیگــر زنــان خانــواده امــا مشــابه مینــو و دختــرش قدرتمنــد دیــده نمیشــوند
و هماننــد بیشــتر زنــان جامعــه ،تحــت ســلطه مناســبات خانوادگــی بــه نظــر

میآینــد .ایــن نوســانات شــخصیتی در میــان بازیگــران تــا حــدی داســتان
را انتزاعــی کــرده و ســبک قهرمانــی بــه آن میدهــد در صورتــی کــه بهتــر
بــود بــا انتخــاب یــک خانــواده از طبقــه متوســط و همپوشــانی بیشــتر میــان
شــخصیتها ،فیلــم را بــه واقعیــت نزدیکتــر کــرد.
مینــو در جریــان اتفاقــی بســیار متــداول (ســوار شــدن در یــک ماشــین
شــخصی بــه خاطــر ترافیــک و عجلــه داشــتن) ،درگیــر خشــونت و تجــاوز از
ســوی راننــده شــده و در جــاده رهــا میشــود .بــا کمــک اهالــی حاشــیه جــاده،
بــه بیمارســتان منتقــل شــده و همســرش در جریــان واقعــه قــرار میگیــرد.
بیشــتر ســکانسهای فیلــم بــه حــاالت روحــی مینــو و وضعیــت زندگ ـیاش
پــس از حادثــه اختصــاص دارد .وســواس پاکیزگــی مــدام کــه خــود را در قالــب
حمــام رفتنهــای بیــش از حــد ،شســتن دسـتها و تمیــز کــردن خانــه نشــان
میدهــد .از طرفــی اجتنــاب از تمــاس و همبســتر شــدن بــا همســر کــه خــود
را در جداکــردن محــل خــواب نشــان میدهــد .همچنیــن در ســکانس حضــور
بهــرام در آگاهــی ،پلیــس بــه او هشــدار میدهــد کــه مراقــب همســرش باشــد
زیــرا ممکــن اســت قربانیــان ایــن حادثــه بــه دلیــل فشــار شــدید روحــی و
روانــی دســت بــه خودکشــی بزننــد و در ســکانسهایی مینــو در تــراس دیــده
میشــود و بــه نظــر میآیــد قصــد خودکشــی دارد.
از جملــه نــکات مثبــت ایــن فیلــم توجــه ویــژه بــه اثــرات روحــی و روانــی
قربانیــان ایــن خشــونت و تأکیــد بــر راهحلهــای روانکاوانــه در مقابــل
ســرکوب قربانیــان بــرای بیآبــرو نشــدن اســت .امــا چــه انــدازه مــردان و
خانوادههــای جامعــه امــروز ایــران قــادر خواهنــد بــود رویکــرد روانکاوانــه را
جایگزیــن ســرکوب کننــد؟ حتــی در ایــن فیلــم حقیقــت ماجــرا از پــدر بهــرام
پنهــان میمانــد .چــون حتمــا همــه میداننــد او نیــز هماننــد اکثــر افــراد
جامعــه برخــوردی سنتی(ســرکوب گرانــه) بــا ایــن پدیــده خواهــد داشــت.
حکمــت اگرچــه در شــخصیتپردازی و ارائــه راهحــل نهایــی تــا حــد باالیــی
انتــزاع و ایدهآلگرایــی را پیشــه کــرده اســت امــا هنگامــی کــه بهــرام
پســرش را بــرای همراهــی خواهــرش بــرای رفتــن بــه مکانــی بیــرون از خانــه
فرامیخوانــد و دختــر خانــواده از ایــن امــر گالیــه میکنــد یــا در صحن ـهای
کــه پســر بهــرام کــه بعــد از تجــاوز بــه مینــو ،حمایــت مینــو را از دســت
میدهــد و از بیــم آگاه شــدن خانــواده همســرش از بچــه دارشــدن آنهــا قبــل
از مراســم عروســی ،همســرش را بــرای ســقط جنیــن آمــاده میکنــد ،تــا
حــد زیــادی ســعی داشــته واقعیــات موجــود در مناســبات مردســاالرانه را کــه
واقعیــت جامعــه هســتند بــه کار گیــرد.
فیلــم "جــاده قدیــم" از جنبــه پرداختــن بــه یکــی از مهمترین اشــکال ســتم بر
زن کــه گســترش جهانــی دارد و از ســوی دیگــر بــا بــه تصویرکشــیدن لطماتــی
کــه قربانیــان ایــن خشــونتها متحمــل میشــوند ،فیلــم ارزشــمندی اســت
ـی تجــاوز یــا راهــکاری
امــا جوانــب غیرمتــداول ماننــد طبقــه اجتماعــی قربانـ ِ
کــه بــه عنــوان راهحــل ارائــه میشــود ،مخاطبــان را دلســرد میکنــد زیــرا
میدانیــم کــه اغلــب قربانیــان امــکان دسترســی بــه روانــکاو و مراقبتهــای
روانــی را ندارنــد زیــرا ســاختار جامعــه ضــد زن و مردســاالر اســت.
زنــان چــه در ایــران چــه در کشــورهای دیگــر ماننــد افغانســتان و پاکســتان
بــه طــور مــداوم در معــرض تجــاوز از جانــب همســران و افــراد خانــواده مثــل
پــدر و بــرادر خــود قــرار میگیرنــد .ایــن نــوع قربانیــان تجــاوز ابــدا از حمایــت
خانوادگــی برخــوردار نیســتند و اغلــب امــکان مطــرح کــردن ایــن ســتم را بــا
مشــاور و روانــکاو ندارنــد و تــا پایــان عمــر تمامــی ایــن زجــر و بیمــاری روحــی
کــه شــکل مرفهگونــه و لوکــس آن در فیلــم "جــاده قدیــم" نمایــش داده شــد
را بــه دوش میکشــند.
روانــکاوی قربانیــان تجــاوز تنهــا و بهتریــن راهحــل درمانــی بــرای قربانیــان این
خشــونت اســت امــا راه رهایــی از ایــن خشــونت ،ریش ـهکن کــردن مناســبات
مردســاالری و از بیــن بــردن قوانینــی اســت کــه مالکیــت مــردان بــر بــدن
زنــان را شــرعی ،عرفــی و ممکــن میدانــد .بــرای ریشــهکن شــدن ایــن
مالکیــت بایــد تمامــی قوانیــن مالکیــت را از میــان ببریــم بایــد تضــاد میــان
زنــان و مــردان را تنهــا در داســتان نــه! کــه در واقعیــت محــو کنیــم .بــرای
دســتیابی بــه ایــن خواســت و حــق اساســی زنــان بایــد حاکمیــت دینــی و ضــد
زن از بیــن بــرود و بــه طــور همزمــان ،مناســبات ســرمایهداری را کــه بــدن
زنــان را تبدیــل بــه کاال و ابــزاری دســته چنــدم بــرای اهــداف ســودجویانه و
لذتهــای مردانــه قــرار داده اســت نابــود ســازیم¶.
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گرامیداشــت یــاد جانباختــگان دهــه شــصت هنــوز تمــام نشــده بــود کــه ننــگ جنایتــی دیگــر بــاز هــم بــر پیشــانی جمهــوری
اســامی زده شــد .تابســتان  97هــم ماننــد تابســتان  67رنگیــن شــد .رنگیــن از خــون عزیزانــی کــه جرمشــان ،مخالفــت بــا رژیــم
جمهــوری اســامی بــود؛ جرمشــان ،مبــارزه بــود .رامیــن حســینپناهی و زانیــار و لقمــان مــرادی اعــدام شــدند .دادگاه نمایشــی،
حکــم فرمایشــی ،اعــدام ســه گل ســرخ .اعــدام ،پایــان مبــارزه نیســت .هــر کــدام از مــا رامیــن و زانیــار و لقمــان هســتیم .مــا از
مــرگ و اعــدام نمیترســیم ،مــا بــا هــم هســتیم؛ اعتصــاب عمومــی مــردم کردســتان ایــن را نشــان داد .ایــن رژیــم مرتجــع بایــد
از مــا و خشــممان بترســد و میترســد .اوضــاع نابهســامان اقتصــادی و سیاســی و نارضایتیهــای مردمــی ،جمهــوری اســامی را وامــیدارد تــا
جامعــه را مرعــوب کنــد و چنــگ و دنــدان بــه رخ بکشــد .امــا مــا عقــب نمینشــینیم .هــر کداممــان دلیلــی بــرای ادامــه دارد :یکــی قربانــی تبعیــض
جنســیتی ،یکــی مخالــف ســتم ملــی ،یکــی مدافــع محیــط زیســت ،یکــی ضــد دولــت دینــی ،یکــی ضــد اســتبداد سیاســی فاشیســتی ،یکــی ناراضــی
از جنگهــای ارتجاعــی منطق ـهای ،یکــی مبــارز رفــع فقــر و بیــکاری .هرکــدام ،هــدف و معضلــی داریــم امــا میدانیــم کــه بــرای ایجــاد تغییــر
نبایــد و نمیتوانیــم فقــط بــرای دغدغههــای خــود مبــارزه کنیــم .بــدون دیــدن ریش ـههای مشــترک و ارتبــاط میــان مســائل مختلــف و آگاهــی
بــه نیــاز بــرای مبــارزه مشــترک و همهجانبــه در تمــام زمینههــا ،بــدون حمایــت از مبــارزات دیگــران ،ضعیــف و در خــود خواهیــم مانــد .راهمــان
را ادامــه میدهیــم و تــا برانــدازی ایــن حکومــت از پــا نمینشــینیم¶.

یک گزارش.....

ش.رسفراز

با تاکید بر آسیب های اجتماعی زنان

ســارای ســی و هفــت ســاله ازدو هفتــه پیــش دردهایــی در ناحیــه شــکم
احســاس میکنــد و ناگهــان در خیابــان دچــار درد زیــادی میشــود و از
حــال م ـیرود .بــه حالــت اورژانســی بــه اتــاق عمــل منتقــل میشــود.
ایــن دردهــا متاثــر از حاملگــی خــارج از رحــم بــوده اســت کــه اکنــون
بــه ســقط و خونریــزی زیــاد منجــر شــده اســت و پزشــک ناچــار بــه
عمــل و تخلیــه رحــم میگــردد .ســارا مجــرد اســت و ازدواج نکــرده
اســت!.
اکنــون ماجرایــی از ســه منظــر شــکل میگیــرد کــه در نهایــت فشــار
ایــن ابعــاد بــه طــور کامــل تنهــا بــر پیکــر ایــن زن خواهــد مانــد .ایــن
تریلــوژی حکایــت بســیاری از زنهایــی اســت کــه در ایــن جغرافیــا
زندگــی میکننــد .خاصــه حکایــت آنهــا کــه در یکــی از شــهرهای
مذهبــی و ســنتی زندگــی میکننــد.
پرده اول
دکتر از ســارا میپرســد :ازدواج کرده و او میگوید :نه !
از او میپرســد :در تمــام مــدت ایــن دو مــاه احســاس نکــردی شــاید
بــه خاطــر پریــود نشــدن و تغییــر حــاالت حاملــه شــده باشــی و ســعی
کنــی تســت بــارداری بدهــی؟
ســارا ســکوت میکنــد .واقعیــت ایــن اســت کــه او ایــن را حــدس
مـیزده امــا بــه ایــن دلیــل کــه خانــوادهاش در شــهر آدمهــای شــناخته
شــدهای هســتند ،هــر روز آزمایــش بــارداری را بــه تعویــق انداختــه .از
تــرس اینکــه شــاید در فــان آزمایشــگاه شــهر کســی آشــنا باشــد و او
را بشناســد .دکترجــراح بــرای مــادر مریــض و همراهانــش مشــکل را
تشــریح میکنــد .دلدرد و خونریــزی بــه علــت ســقط نطفــه اتفــاق
افتــاده اســت.
ایــن گــزارش شــوم ســرآغاز تنشــی بــزرگ میــان زن جــوان و
خانــوادهاش اســت .مــادر ســارا فــرو میریــزد چــون در بــاور او ایــن
بدتریــن اتفاقــی اســت کــه میتوانــد رخ دهــد .اکنــون رازی برمــا شــده
کــه بــه شــدت در تقابــل بــا تابوهــای مذهبــی و ســنتی اســت .خشــم
ناشــی از ایــن مســئله کــه مســئلهای ناموســی تلقــی میگــردد باعــث
شــده زن جــوان عــاوه بــر آنکــه متحمــل درد شــدید جســمانی اســت،
زیــر فشــار روانــی خردکننــدهای قــرار بگیــرد کــه ناچــار بــه بازگویــی
بخشــی از شــخصیترین موضوعــات زندگــیاش شــود .حقیقتــا اینکــه
او هنــوز در ســی و هفــت ســالگی مــورد آمــاج بدتریــن تکفیرهــا از
ســوی خانــواده قــرار میگیــرد ،حکایــت از ســلطه ســنت و مذهــب بــر

زنــان ایــن ســرزمین دارد .ســنت و مذهبــی کــه مربــوط بــه دوران هــای
گذشــته نیســت .بلکــه بخشــی از جامعــه ســرمایه داری مردســاالر اســت.
جامعــه ایــران نیــز مثــل هــر جــای دیگردنیــا شــاهد ورود تفکــرات
مــدرن و رشــد آزادیهــای فــردی اســت و میتوانیــم تاثیــرات آنهــا را
در الیههــای مختلــف زندگــی لمــس کنیــم .زنــی مثــل ســارای داســتان
مــا بــرای بســیار چیزهــا در ایــن جامعــه جنگیــده یــا در حــال مبــارزه
اســت .از نــوع پوشــش تــا داســتان گزینشهــای پیاپــی در ادارات تــا
مجــاب کــردن خانــواده و جامعــه بــرای فعالیتهــای اجتماعــی مثــل
ورزش و اجــرای کنســرت و هــزار چالــش دیگــر کــه بــرای زنــان ایــن
جامعــه بســیار ملمــوس اســت .بســیاری ازایــن زنــان بــا وجــود همــه
مشــکالتی کــه یــک نظــام ایدئولوژیــک و تابــو هــای اجتماعــی و مذهبــی
و ســنتی ســر را ه آنهــا قــرارداده ،توانســتهاند بــه موفقیتهــای
زیــادی دســت پیــدا کننــد ،امــا مســئله برگزیــدن نــوع روابــط بــا جنــس
مخالــف هنــوز مســئلهای حساســیت برانگیــز اســت .ســاختار سیاســی،
مذهبــی و حقوقــی ایــن جامعــه هرگــز در ایــن مــورد نتوانســته ســهمی
از آزادی و انتخــاب فــردی را بــرای مــردم و باالخــص زنــان قائــل شــود
و هــر تغییــری هــم کــه در اذهــان شــهروندانش رخ داده اســت در
الیههــای پنهــان اســت و امــکان ابــراز علنــی نیافتــه اســت .باوجــود
تغییــرات دربــاره ایــن روابــط بازهــم در کنــه خانوادههــای ایرانــی
پذیــرش موضوعــی مثــل داســتان ســارا مســئله بغرنجــی مینمایــد.
خانــواده ســارا بــه تنهــا چیــزی کــه فکــر میکننــد ایــن اســت کــه،
حــاال کــه ایــن اتفــاق افتــاده اســت بایــد بــه اصطــاح آبــروداری کــرد
و ازدواج بــا شــخصی کــه باعــث حاملگــی وی شــده اســت میتوانــد
آبــروی از دســت رفتــه را برگردانــد! .قطعــا ســارا نخواهــد توانســت
آنهــا را مجــاب کنــد کــه قــرار نبــوده ایــن رابطــه بــه ازدواج بیانجامــد.
وجــود رابطــه جنســی و بــه تبــع آن حاملگــی ناخواســته در ایــن رابطــه
چیــزی اســت کــه یــک خانــواده ســنتی آنرا برنمیتابــد و آنهــا اگــر
در مذاکــره بــا شــخص بــه نتیجــهای نرســند بــه راهحلهــای قانونــی
فکــر میکننــد .امــا آیــا راه ـهای قانونــی در دفــاع از ایــن دســت زنــان
قدرتمنــد عمــل خواهــد کــرد؟
پرده دوم
قانــون در چنین مواردی چه خواهد کرد؟
شــاید اساســا طــرح شــکایت بــرای موضوعــی کــه بــا رضایــت دو طــرف
شــکل گرفتــه باشــد کال موضــوع عبثــی باشــد .امــا اگــر خانــواده ســارا

مهــر 1397

شماره شصت و یک

بخواهــد از ایــن موضــوع بهعنــوان اهــرم فشــار بــرای
وادار کــردن فــرد بــه ازدواج اســتفاده کنــد و دیــه و
 8خســارتهایی کــه بــر جســم زن وارد شــده را از مــرد
طلــب کنــد ،قانــون بــه جــای دفــاع و حمایــت بیشــتر
اثــر مخــرب خواهنــد داشــت .ایــن خانــواده میتوانــد
بــا دریافــت آزمایــش دی ان ای از طریــق پزشــکی قانونــی
مطمئــن شــود کــه نطفــه متعلــق بــه چــه کســی بــوده
اســت و بتواننــد در محکمــه بــا ســند حاضــر شــوند .امــا
ســارا و دوســت پســرش رابطــه قبــل از ازدواج داشــتهاند!
در مــاده  63قانــون مجــازات اســامی در تعریــف جــرم زنــا آمــده اســت:
«جمــاع مــرد بــا زنــی كــه بــر او ذاتــا حــرام اســت ».در كتــاب دوم از
بــاب اول قانــون مجــازات اســامی نیــز راههــای اثبــات ایــن جــرم و
انــواع آن مشــخص شــده اســت .زنــای محصنــه ،زنــای بــه عنــف و زنــای
غیرمحصنــه مــواردی اســت كــه انــواع و اقســام آن در دیــن اســام
پیشبینــی و شــرح داده شــده و مجــازات آن نیــز كامــا مشــخص اســت.
امــا بخــش تعزیــری ایــن جــرم كــه حاكمــان وقــت اســام آن را تعییــن
میكننــد ،در فصــل  18قانــون مجــازات اســامی بــا عنــوان جرائــم
ضــد عفــت و اخــاق عمومــی معرفــی شــده و در مــاده  637ایــن قانــون
كــه در عــرف بــه آن رابطــه نامشــروع گفتــه میشــود آمــده اســت كــه
«هــرگاه زن و مــردی كــه بیــن آنهــا علقــه زوجیــت نباشــد مرتكــب
روابــط نامشــروع یــا عمــل منافــی عفــت غیــر از زنــا از قبیــل تقبیــل
یــا مضاجعــه شــوند ،بــه شــاق تــا  99ضربــه محكــوم خواهنــد شــد».
پــس پلــه اول کــه طــرح مشــکل اســت ،از نظــر قانــون جــرم تلقــی
میگــردد .پلههــای بعــدی کــه قــرار اســت دیــه بــکارت و آســیبهای
ناشــی از عمــل ســقط باشــد خــود حکایتــی دارد کــه نشــان دهنــده
ضعفهــای جــدی قانــون در ایــن مــوارد خــاص اســت.
بســیاری از زنــان قــادر نیســتند نســبت بــه ایــن موضــوع ادلــه حقوقــی
ارائــه بدهنــد زیــرا کــه قانــون آنهــا را مجــرم میدانــد و ایــن جــرم در
قانــون مجــازات اســامی ایــران بــر اســاس قانــون آییــن دادرســی كیفری

كــه شــیوه و چگونگــی رســیدگی بــه جرائــم را مشــخص میكنــد ،رابطــه
نامشــروع تلقــی شــده و از جرائمــی محســوب میشــود كــه نیــاز بــه
شــاكی خصوصــی نــدارد .معنــی ســاده جملــه ایــن اســت كــه نیــروی
انتظامــی یــا مدعیالعمــوم میتوانــد شــخصا و بــدون اینكــه شــاكی
خصوصــی شــكایت كنــد ،وارد رســیدگی بــه ایــن جــرم شــوند!.
پرده سوم
جــدا از فشــارهای وحشــتناکی کــه قانــون و اجتمــاع و ســنت و خانــواده
در رویارویــی بــا ایــن مســئله بــر یــک زن وارد میکننــد برخــورد
مردهایــی کــه در یــک ســمت چنیــن اتفاقاتــی هســتند ،نیــز جــای
صحبــت دارد.
مــردی کــه دوســت پســر ســارا بــوده اســت ،در اولیــن واکنــش اظهــار
تاســف میکنــد .امــا او هــم ترســیده و قــدرت رو بــه رو شــدن بــا
خانــواده ســارا را نــدارد .در جــواب ســارای مســتاصلی کــه متاثــر از
فشــار خانــواده بــه او بــرای ازدواج التمــاس میکنــد ،اذعــان مــیدارد
کــه قــرار نبــوده ارتبــاط آنهــا بــه ازدواج بیانجامــد.
آنهــا رابطــهای کامــا بــا رضایــت داشــتهاند و مــرد از ابتــدا مواضــع
خــود را بــرای ایــن رابطــه مشــخص نمــوده و گفتــه اســت کــه برنامـهای
بــرای ازدواج بــا او نخواهــد داشــت .پــس شــاید در یــک نــگاه همــه مــا،
ســارا را متهــم کنیــم کــه بــا علــم بــه ایــن موضــوع وارد رابطــه شــده
پــس بایــد تبعــات آنرا نیــز بپذیــرد! .امــا موضــوع اینجاســت کــه وقتــی
یــک زن در جریــان یــک رابطــه دچــار آســیبی ایــن چنیــن میشــود
آیــا هیــچ مســئولیت انســانی متوجــه مــردی کــه در ایــن جریــان دخیــل
بــوده نیســت؟ ایــن روابــط مبتنــی بــر آزادی و انتخــاب فــردی اســت،
امــا در قبــال موضــوع احســاس مســئولیت و صیانــت از مســایل عاطفــی
و جســمی زنــان ،مــردان هــم مســوولیت دارنــد.
ســارا بــا شــرمی بســیار زیــاد در برابــر خانــواده ،بیدفــاع در برابــر
جامعــه و قوانیــن ظالمانــه و ایدئولوژی ـکاش و رفتــار بســیار منفعالنــه
مــردی کــه مســبب آســیبهای جــدی بــر پیکــر او شــده اســت ،بایــد
ســرش را بــاال نگــه دارد و بــه زندگــی ادامــه دهــد¶...
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ســنگین ،مافیــای آمــوزش و آمادگــی کنکــور ،صنعــت لــوازم ،کتــب و
ابــزار آموزشــی نشــان میدهــد و ایــن عوامــل در گســترش روز افــزون
شــکاف طبقاتــی نقــش دارد .در ایــن ســاختار تنهــا دانــش آمــوزان مرفــه
امــکان دسترســی بــه امکانــات تحصیلــی را دارنــد و دانـش آمــوزان فقیــر
از دایــره رقابت(کنکــور) حــذف میشــوند .از طرفــی باالبــودن فــارغ
التحصیــان بیــکار ،طبقــه فرودســت را از تــاش بیهــوده در ایــن مســیر
مأیــوس میکنــد و خانوادههــا هدایــت فرزنــدان بــه ســمت اشــتغال
(بیــگاری) را باصرفهتــر از ســوادآموزی و درگیــری در دورباطــل درس
خوانــدن و بیشــتر فقیــر شــدن بــه دنبــال هزینــه کــردن در عرصــه
آمــوزش میبیننــد و ایــن ســیر ،طبقــات تحتانــی را بیشــتر بــه ورطــه
بیســوادی میکشــاند .گــزارش مرکــز آمــار ایــران هــم نشــان میدهــد
کــه خانوارهــا بــرای جبــران کســری بودجــه ،ســهم هزینــه آمــوزش را
کاهــش دادهانــد.
راه حل چیست؟
سیســتم آموزشــی در ایــران بــه تجارتخانــهای بــزرگ تبدیــل شــده
اســت کــه علــم و علمآمــوزی را بــه شــکل کاالیــی لوکــس عرضــه
میکنــد و مســئوالن آمــوزش و پــرورش هماننــد رؤســای کارخانهجــات
هســتند و بــا قــرار دادن ســود در مرکــز فعالیتهــای خــود ،تنهــا اهــداف
ســوداگرانه را دنبــال کــرده و محتــوای علمــی را بــه نابــودی کشــاندهاند
و معلمــان مــدارس مشــابه کارگــران بــرای احقــاق حقــوق خــود مبــارزه
میکننــد و همچــون کارگــران یــا دســتگیر میشــوند یــا امیدهــای
واهــی دریافــت میکننــد و امیــد بــه تشــکیالت صنفــی خــود دارنــد و
بــرای آن مبــارزه میکننــد.
تشــبیه کــردن سیســتم آمــوزش بــه صنعتــی از ســاختار نظــام
ســرمایهداری یــک تشــبیه واقعــی اســت .در ایــن صنعــت هــم زنــان
چــه بهعنــوان تولیــد کننــده (زنــان معلــم در تشــابه بــا زنــان کارگــر) و
چــه بهعنــوان مصــرف کننــده (دختــران دانشآمــوز اقشارفرودســت در

تشــابه بــا زنــان اقشــار فرودســت کــه خریــدار کاالهــای ضروری هســتند)
تحــت ســتم بــوده و نظــام ســرمایهداری هــر روز آنهــا را متضررتــر از
قبــل میکنــد.
فعالیــت کانونهــای صنفــی معلمــان اگرچــه در جهــت مبــارزات
حقجویانــه ایــن قشــر اســت ،امــا نــه معلمــان گرفتــار آمــده در ســاختار
ســودجویانه آموزشــی در شــرایط امــروز جامعــه ایــران را رهــا میکنــد
و همچــون گذشــته طیفــی عاشــق و دلباختــه علمآمــوزی را بــه عرصــه
آمــوزش بازمیگردانــد و نــه میتوانــد عرصــهای بــرای نجــات دادن
دانشآمــوزان از رونــد تشــدید کننــده جهــل و خرافــه باشــد .فعالیــن
عرصــه حقــوق کــودک نیــز بــا تالشهــای فــراوان کــه ســزاوار قدردانــی
اســت هماکنــون توانســتند بــه قانــون حامــی کــودکان دسـت یابنــد کــه
والدینــی را کــه مانــع تحصیــل کــودکان شــوند مجــازات میکنــد! آیــا
مجــازات والدیــن ،راه بــرون رفــت از زیربنــای ســتمگرانهای اســت کــه
در قســمتهای قبــل تشــریح شــد؟ یــا بــار دیگــر بــه دنبــال حمایــت از
کــودکان بیسرپرســت حاصــل از ایــن مجــازات ،قانــون جدیــدی را بــه
مجلــس تقدیــم میکننــد؟
دور باطــل اصالحطلبــی و فقــر روزافــزون در شــرایط موجــود ،پایانــی
نــدارد .بــرای بــرون رفــت از ایــن باتــاق بایــد زیربنــای ســتم و اســتثمار
دگرگــون شــود .غیرقانونــی بــودن کار کــودکان ،تأمیــن شــدن حقــوق
کــودکان اعــم از معــاش و ســرپناه تــا تحصیــل و تفریــح در ســاختاری
کــه الفبــای آن ســود ،ربــا ،قمــار ،رقابــت و فســاد اســت ،بــه دســت
نخواهــد آمــد .بــرای پایــان بخشــیدن بــه ســقوط علــم و ســونامی
بیســوادی ،بایــد علیــه ســاختار جهــل ،خرافــه ،ســتم و اســتثمار
بایســتیم و ریشــههای بحــران آمــوزش را خشــک کنیــم¶.
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