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سکوت را بشکنیم ،فرهنگ تعرض و تجاوز را متوقف کنیم!
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سرمقاله
به یاد ریحانه جباری و زهرا نویدپور1

در اکتبــر  2017بــا افشــاگری "رز مــک گــوان" بازیگــر ســینمای هالیــوود
علیــه "هــاروی واینســتاین" تهیــه کننــده هالیــوود در مــورد آزار جنســی،
زنــان زیــادی ســکوت را شکســتند و از آزار و اذیتهــای جنســی کــه در طــول
زندگــی از ســوی مــردان دیــده بودنــد حــرف زدنــد .جنبــش "مــن هــم" ()me too

شــکل گرفــت ،ابعــاد جهانــی پیــدا کــرد و میلیونهــا نفــر اعــم از زن و مــرد بــه آن پیوســتند.
در آنزمــان ،بــا ایــن جنبــش در ایــران همراهــی نشــد .شــاید فضــای محافظــه کار سیاســی –
اجتماعــی جامعــه ایــران ،نبــود قانــون در دفــاع از قربانــی ،تســلط ســنت و دیــن و تابـو بــودن
ایــن قضیــه در عــرف و تفکــر غالــب در جامعــه ،ســد اصلــی در شکســتن ایــن ســکوت بــود.

ایــن تمایــز بــه معنــی کــم اهمی ـتدادن بــه هــر شــکل از ایــن آزارهــا نیســت .اینهــا همــه
از فرهنگــی میآینــد کــه بــدن زن را ملکطلــق مــردان و مایملکــی بــرای اســتفاده و آزار
میداننــد .ولــی افــرادی هســتند کــه در موقعیــت یــا در جایــگاه اجتماعــی قراردارنــد کــه
قــدرت کنتــرل زندگــی و شــغل دیگــران را دارنــد و از ایــن قــدرت بهطــور سیســتماتیک بــرای
پیشــبرد و جاانداختــن الگویــی از آزار ،ســرکوب و ارعــاب جنســی اســتفاده میکننــد .مثــل
کارفرماهــا ،اســتادان دانشــگاه ،نماینــدگان مجلــس ،هنرمنــدان سرشــناس ،وزیــر ،بازجــو و
قاضــی و  . ....اگــر هــدف تغییـردادن کلیــت ایــن فرهنــگ و در واقــع متوقـف کــردن آن اســت
و نــه صرفــا انتقامجویــی فــردی ،آنگاه بایــد حــدی از تمایــز گذاشــته شــود.

امــا حــاال از یکمــاه پیــش مشــابه ایــن اتفــاق در ایــران هــم رخ دادهاســت .دختــران یــک
دبیرســتان از آزار جنســی دبیــر زیستشناسیشــان بــه نــام ظهریــان افشــاگری کردنــد.
کیــوان امــاموردی 2دومیــن فــردی اســت کــه خیلیهــا از آزار و اذیــت جنســی او پــرده
برداشــتند .بعــد از افشــاگری بــا هویتهــای ناشــناس ،افــراد زیــادی بــا هویــت واقعــی بعــد از
ســالها سکوتشــان را شکســتهاند و از جزئیــات آزارهــای جنســی و تجــاوز کــه در محیــط کار،
خانــواده ،دانشــگاه ،خیابــان ،تاکســی ،زنــدان و  ...بــر آنهــا وارد شــده ،از خشــم ،تــرس و نفــرت
تــوام بــا حــس تحقیــر و فرودســت بــودن و از آســیبهای روحــی بعــد از ایــن اتفاقــات ســخن
گفتنــد .نــام افــراد معــروف و ســلبریتیهای زیــادی در لیســت آزاردهندههــا دیــده میشــود.

ســومین مــورد کــه برخــوردی بســیار زنســتیزانه اســت و درسلســله افشــاگریهای اخیــر
ایــران زیــاد دیــده میشــود ومیتوانــد باعــث بــه بیراهــه رفتــن و ضعیفشــدن جنبــش،
گمشــدن موضــوع اصلــی و ضربــه بیشــتر بــه قربانیــان شــود ،ایــن اســت کــه مخاطبــان،
زنــان قربانــی را بــه دلیــل پذیرفتــن دعــوت مــردان یــا بــه دلیــل پوشــش و  ...مقصرمیداننــد.
ایــن هــم بخشــی از فرهنــگ و تفکــر مرد-پدرســاالرانه اســت کــه زنــان را اغواگــر ،عامــل
تحریــک مــردان و جنــسدوم میدانــد .مهــر پررنــگ مردســاالری و اســارت زنــان در تــک
تــک نظــرات و تراوشــات ذهنــی ایــن افــراد وجــود دارد .افــرادی کــه نقــش زنــان را ابــزار
تامیــن ســکس حتــی در روابــط روزمــره اجتماعــی میداننــد.

قربانیــان تجــاوز و آزار جنســی عمدتــا و اکثریــت زنــان هســتند .امــا در ایــن بیــن دو دســته
دیگــر هــم وجــود دارنــد کــه بخشــی از قربانیــان هســتند .پســرانی کــه در کودکــی و
نوجوانــی مــورد آزار و تجــاوز قــرار گرفتهانــد و افــرادی کــه در طیــف ال.جی.بی.تی.کیــو قــرار
میگیرنــد .تمرکــز ایــن مقالــه بــر زنــان و موقعیــت آنهــا اســت ،ولــی در چگونگــی پیشــبرد
و مختصــات جنبــش و اهــداف مبــارزه بــرای حــل ایــن معضــل اجتماعــی تفاوتــی میــان
جنســیت یــا گرایــش جنســی قربانیــان تعــرض و تجــاوز وجــود نــدارد.

همانطــور کــه هــر دختــر و زنــی در طــول عمــر خــود از آزار و تهاجــم جنســی لطمــه
میخــورد ،هــر پســر و مــردی هــم بــه درجــات مختلــف ،از همــان ســنین کودکــی بــا
فرهنــگ حاکــم تعلیــم دیــده و ایــن فرهنگــی اســت کــه بهطــور مــداوم ،برتریطلبــی
مردانــه را در شــکلهای بینهایــت متنــوع تشــویق و تقویــت میکنــد ،از آن حمایــت کــرده
و تبدیــل بــه امــر معمــول میکنــد :از جوکهــای «سکسیســتی» و پــورن و شــکلهای
مختلفــی از آزار کوچــک گرفتــه تــا تهاجــم فیزیکــی و تجــاوز ،ا ِعمــال قــدرتِ بــاال بــرای
زدایی زن .همــۀ مــا در حــال غرقشــدن
تحقیــر ،منکوبکــردن ،از بیــن بــردن و انســان
ِ
در ایــن فرهنــگ گندیــده هســتیم .مــا بایــد بــا تبــارز ایــن معضــل در پســران و مــردان،
همــه پســران و مــردان کــه از کودکــی بــا پدرســاالری جامعــه بــزرگ شــدهاند ،پســران و
مردانــی کــه افــراد محبوبمــان نیــز در میــان آنهــا هســتند (پــدران ،دوستپســرها ،شــوهران،
بــرادران ،بهتریــن دوســتان) مبــارزه کنیــم .حواســمان باشــد کــه نســبیتگرا نباشــیم .یعنــی
دو معرفتشناســی بــرای کســانی کــه دوستشــان داریــم و آنهــا کــه دوستشــان نداریــم
نداشــته باشــیم .بــرادر و پــدر مــا میتوانــد آزارگــر زنــان دیگــر باشــد.

آزار و تهاجــم جنســی ،معضلــی بســیار شــایع بــا ابعــادی جهانــی و بــه قدمــت هــزاران ســال
اســت .خیــزش مجــازی در شکســتن ســکوت علیــه ایــن معضــل کــه حــاال بــه روزنامــه و
رادیــو تلویزیــون و شــکایت از متجاوزیــن رســیده ،در حقیقــت یــک مقولــه اساســی از تضــاد و
شــکافی اســت کــه در جوامــع طبقاتــی وجــود داشــته و دارد .یعنــی ســتم بــر زنــان .یکــی
از مهمتریــن ســتونهای روابــط قــدرت در جامعــه طبقاتــی ،رابطــه قــدرت میــان زن و مــرد
اســت کــه ســتم بــر زنــان را شــکل میدهــد .رابطــه قــدرت بــه معنــی تســلط و فرادســت
بــودن مــردان بــر زنــان در رابطــه اجتماعــی بیــن آن دو اســت کــه از خصوصیــات جامعــه
طبقاتــی مردســاالر اســت.
چند نکته قابلتامل
اولیــن نکتــهای کــه در ایــن اتفــاق آزارجنســی انحــراف محســوب میشــود و اهمیــت
دارد کــه بــه آن توجــه شــود ،فــردی دیــدن تجــاوز و برخــورد بــا مــردان منفــرد اســت.
ایــن رفتارهــای فــردی بــدون آنکــه بــه طــور روزمــره و سیســتماتیک در هــر گوشــه و
فضــای جامعــه تحــت حمایــت و حفاظــت نهادهــای حاکــم باشــند ،امــکان تــداوم ندارنــد .تــا
وقتیکــه بــه ایــن نتیجــه نرســیم ،نمیتوانیــم ایــن حکایــت رنجهــا را بخشــی کلیــدی از
مســاله زنــان بدانیــم و در جهــت درســت بــرای مبــارزه ریش ـهای قــدم بگذاریــم .وقتــی بــه
نقــش و همدســتی نهادهــای حاکــم پــی ببریــم ،شــروع بــه زیرســوال کشــیدن فرهنــگ حاکم
میکنیــم .ایــن افشــاگریها عادالنــه اســت و بایدمــورد حمایــت هــر انســانی قراربگیــرد و
افــراد متجــاوز هــم بایــد مجــازات شــوند ،ولــی هرکــس در مواجهــه بــا آن بایــد ایــن ســوال
را از خــود بپرســد کــه مــا در چــه جامعــه و سیســتمی زندگــی میکنیــم کــه ایــن فرهنــگ
جنســیتی و فرودســتی زنــان را (باز)تولیــد و حفــظ میکنــد؟ ایــن چــه جامعــهای اســت
کــه از هنرمنــد و اســتاد دانشــگاه و نویســنده تــا معلــم و ناظــم و جامعهشــناس و وکیلــش
متجــاوز هســتند؟
دومیــن مــورد قابـل توجــه ایــن اســت کــه خشــونت جنســی انــواع مختلــف دارد .متلکگفتــن
در خیابــان ،نــگاه هیــز مردهــا در هرجــا ،چتهــای ضــدزن و سکسیســتی بــا تجــاوز و
دس ـتدرازی بــه بــدن زنــان و ....همگــی خشــونت جنســی محســوب میشــوند .میــان انــواع
مختلــف ایــن خشــونت تمایــزی وجــود دارد و ایــن تمایــز تنهــا بعــد حقوقــی نــدارد .مســلما

احتمــاال کمتــر زنــی در دنیــا وجــود دارد کــه تجربــه آزار جنســی و تعــرض را نداشــته باشــد.
ایــن عصیــان شکســت ســکوت ،برحــق و عادالنــه اســت .بایــد از آن حمایــت کــرد ،تشــویق
کــرد کــه گســترش یابــد و علیــه ضــد حملههــا از آن دفــاع کــرد.
وظایف و مطالبات ما
وظیفــه مــا فعالیــن زنــان و همــه کســانی کــه دغدغهشــان مبــارزه بــا هــر شــکل از ســتم
اســت ،ایــن اســت کــه بــه ایــن پرســش دامــن بزننــد کــه ریشــه ایــن معضــل چیســت و
راهحــل آن کــدام اســت؟ مــا بــرای ایــن موضــوع خــاص مبــارزه میکنیــم و مطالبهمــان
کــه توقــف فرهنــگ تجــاوز و تعــرض اســت را جلــو میگذاریــم ،ولــی در عینحــال تــاش
میکنیــم اشــکاالت و نقــاط ضعــف را کــه خاصیــت هــر جنبــش اســت شناســایی کــرده و از
آن گسســت کنیــم .ایــن افشــاگریها عالــی اســت ،امــا اگــر مبــارزه بــه افشــای افــراد متجــاوز
محــدود شــود و بــه ســمت ضدیــت بــا تمــام قوانیــن نابرابــر و ضــدزن و مبتنــی برشــریعت
کــه در قانوناساســی ،مدنــی و مجازاتهــای اســامی مــدون اســت و محــور تجــاوز بــه زنــان
اســت ،نــرود ،حکومــت قــادر خواهدشــد کــه بــا ژســتهای قضایــیاش مبــارزه را محــدود
کــرده ،بــه ســمت غلــط ســوق دهــد و دسـتآخر خفــه کنــد .افــراد متجــاوز دســتگیر شــده
توســط همــان دســتگاه قــدرت و همــان قوانینــی محاکمــه میشــوند کــه زنــان توســط آن
ســرکوب میشــوند .رژیــم بــا مجازاتکــردن ایــن افــراد در چارچــوب قوانیــن نظــام خــودش
در واقــع ایــن چارچــوب و سیســتم را کــه مســئول ســرکوب و مجــازات زنــان اســت ،تقویــت
خواهدکــرد .فرامــوش نکنیــم کــه ایــن حکومــت در تمــام ســالهای دهــه شــصت بــرای
درهــم شکســتن زنــان زندانــی سیاســی بــه اشــکال مختلــف آنهــا را مــورد آزار جنســی
قــرار م ـیداد و بــر مبنــای شــریعت بــه دختــران باکــره قبــل از اعــدام ،تجــاوز مــی کــرد.

افق هایمان را به پرواز در بیاوریم
همــه مــا هــر بــار بــا شــنیدن و خوانــدن هــر تجربــهای خشــمگین شــدیم ،تحقیــر را
احســاس کردیــم و تجــارب خودمــان از آزارهــا برایمــان تــازه شــد .امــا بــرای اینکــه خشــم
و تنفرمــان را بــه آگاهــی اجتماعــی و نیرویــی موثــر بــرای تغییــر وضعیــت موجــود تبدیــل
کنیــم ،چــارهای نداریــم جــز اینکــه بــه مصــاف ایــن شــکل از ســتم برویــم .مصافــی کــه فقط
یــک راه جلــوی مــا قــرار میدهــد .درهــم شکســتن آن و چیــزی نــو جــای آن گذاشــتن.
ایــن جامعــه بــرای خالصشــدن از مناســبات ارتجاعــی ،کهنــه وعقبمانــده نیــاز بــه
انقــاب اجتماعــی دارد کــه بتوانــد مناســبات زن و مــرد را دگرگــون کنــد .جامع ـهای کــه
در آن رابطــه زن و مــرد و حــق انتخــاب جنســیت بــر پایــه ارزشهــای انســانی اســتوار
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همچنیــن مــا در مقابــل مجــازات اعــدام بــرای متجاوزیــن میایســتیم و خواهــان لغــو
کامــل اعــدام هســتیم.
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شماره هفتاد و سه

هنــوز دختــران خیابــان انقــاب در زنــدان هســتند ویــا بهخاطــر تهدیدهــا از کشــور خــارج
شــدهاند .صرفــا بــه خاطــر اینکــه علیــه حجاباجبــاری اعتــراض کردنــد .چطــور چنیــن
حکومتــی کــه هــر ثانیــه بــه روح و جســم زنــان تجــاوز میکنــد میتوانــد متجــاوز را
محاکمــه کنــد؟ راهحــل ایــن تناقــض در کلیــت خــود فقــط یکچیــز اســت :مبــارزه علیــه
تجــاوز مــردان بایــد بــه مبــارزه علیــه همــه شــکلهای ســتم بــر زن گســترش بیابــد .بــر
بســتر ایــن کلیــت و گســترش جســورانۀ آن ،از وکالی ســکوالر و ضدرژیــم میخواهیــم
کــه قــدم جلــو بگذارنــد و رهنمــود بدهنــد کــه در چنیــن شــرایطی کــه مــا دارای هیــچ
قدرتسیاســی نیســتیم ،چگونــه میتوانیــم آیینهــای دادرســی مردمــی را بــرای
عدالتخواهــی پیــش ببریــم؟ مــا نــه قــوه قضاییــه داریــم و نــه اجرائیــه .امــا صــدای خــود
را و قــدرت تاثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی و فرهنــگ و ارزشهــای همگانــی را داریــم و
بایــد آن را پیگیــری کنیــم .مــا در عرصــه حقوقــی نمیخواهیــم بــه ســطح دشــمنمان
کــه جمهوریاســامی اســت ســقوط کنیــم .میخواهیــم بــر مبنــای اصــول و آئیــن هــای
دادرســی و دادخواهــی کــه شایســته نــام «مــردم» اســت پیــش برویــم و اطمینــان داریــم
کــه وکالی مردمــی میتواننــد ایــن اصــول را منســجم و فرمولــه کننــد و بگوینــد کــه در
چنیــن شــرایطی چطــور میتــوان حقــوق متهــم و مجــرم را هــم رعایــت کــرد و قبــل از
علنیکــردن اســامی مجرمیــن ،اســناد و مــدارک و ادلــه کافــی علیــه آنــان جمـعآوری کــرد
و بــا حمایــت وکال ،قربانیــان جســورانه قــدم جلــو بگذارنــد و ادعاهــای خــود را طــرح کننــد.

باشــد .ایــن انقــاب موضوعــی مربــوط بــه فرداهــای دور نیســت.
مســیر ایــن انقــاب بــا مبــارزه علیــه هــر گونــه ســتم و اســتثمار
جنســیتی ســنگفرش شــده اســت .هــر گــزارش از تعــرض ،تجــاوز
و خشــونت جنســی نهیبــی اســت بــر ضــرورت ایــن انقــاب .خیــزش
شکســتن ســکوت اگــر در خــود نمانــد و فقــط بــه اهــداف کوچــک

بســنده نکنــد ،میتوان��د بخشیــ از انق�لاب اجتماع��ی باشدــ .مــا بــرای جهانــی
مبــارزه میکنیــم کــه همــه زنجیرهــا شکســته شــوند .جایــی کــه زن ،مــرد و
جنســیتهای مختلــف بــا هــم برابرهســتند.
رهایــی زنــان بــا رهایــی کل بشــریت درهــم تنیــده اســت .بــدون رهایــی کامــل زنــان

از شــکلهای خــاص و رایــج ســتم کــه هــر روزه بــا آن مواجــه میشــوند ،صحبــت از رهایــی
بشــریت بیمعنــی اســت .مبــارزه بــرای رهایــی زنــان میتوانــد بــه عنــوان یــک مولفــۀ
حیاتــی باشــد از مبــارزه کلــی بــرای غلبــه بــر کلیــۀ تمایــزات طبقاتــی ،کلیــۀ روابــط تولیــدی
کــه ایــن تمایــزات از آن سرچشــمه میگیرنــد ،کلیــۀ نهادهایــی کــه ایــن روابــط را حفاظــت
و نگهبانــی مــی کننــد (از جملــه ســتم بــر زن در تمــام ســطوح جامعــه) و کلیــۀ افــکاری کــه
از درون اینهــا بیــرون آمــده و اینهــا را تقویــت میکنــد.
مــا ،صــدا ،تجــارب و زخمهایمــان را بــا همــه انســان هــا در سراســر دنیــا از هنــد ،مراکــش،
ترکیــه ،امریــکای التیــن ،اروپــا و  ...بــه اشــتراک میگذاریــم .از همــه کســانی کــه قربانــی
تجــاوز یــا تعــرض جنســی بودهانــد و تاکنــون بــه ایــن جنبــش نپیوســتهاند ،میخواهیــم
کــه ســکوت نکننــد و ایــن تابــو را بشــکنند .هنــوز تجــارب زیــادی اســت کــه خامــوش مانــده
اســت .ایــن صداهــا بایــد از ســطح شــبکههای اجتماعــی و رســانهها و دانشــگاه و قشــر
روشــنفکر فراتــر رود و بــه میــان تودههــای وســیع مــردم در ســطح جامعــه برســد .آنهایــی
کــه صــدا و رســانه و شــبکه ندارنــد .از همــه جنبشهــای اجتماعــی میخواهیــم کــه صــدای
مــردم در ایــن شــکل خــاص از مبــارزه باشــند و آنرا تبدیــل بــه یــک کارزار اعتراضــی علیــه
کلیــت سیســتم ســتم ،ســرکوب و تجــاوز کننــد.

§

 .1ریحانه جباری به دلیل دفاع از خود در مقابل اقدام به تجاوز مرتضی سربندی ،کارمند وزارت
اطالعات ،پس از  7سال زندان در سوم آبان  93و به اتهام قتل غیر عمد ،اعدام شد.
زهرا نوید پور ،اهل ملکان زنجان ،از تجاوز وآزار و اذیت جنسی سلمان خدادادی ،نماینده مجلس این شهر
افشاگری کرد .جسد او در  16دی ماه  97در خانه مادرش پیدا شد.
 .2بنــا بــر روایــت افــراد مختلــف ،او فــارغ التحصیــل رشــته باســتان شناســی از دانشــگاه هنــر تهــران بــوده
و در اطراف دانشــگاه ،کتابفروشــی داشــته اســت.

فاشیسم در آمریکا و لزوم مقابله زنان با آن
مصاحبه سانسارا تیلور * با لیندا گرین هاووس

برگرفته از «برنامه آر ان ال» (انقالب نه چیزی کمتر)** اپیزود 23
عصیــان :جهــش جریــان دینمدارفاشیســت در آمریــکا و تــاش
بــرای اجــرای قوانیــن شــریعت ضــدزن و تغییــر دروس مــدارس و
بودجهدولتــی بــرای تبلیغــات دینــی و مــدارس دینــی و شستشــوی
مغــزی دینــی ،بســیار شــبیه عملکــرد جمهوریاســامی در چهــار
پــس از انتخــاب دونالــد ترامــپ بــه ریاس ـتجمهوری ،زنــان مخالــف او در تظاهراتهــا بــا
لباسهــای «سرگذشــت ندیمــه» (کتــاب و ســریال تلویزیونــی بــا همینعنــوان) شــرکت
میکردنــد« .سرگذشــت ندیمــه» تصویــری اســت از بــه بردگــی کشــیدن وحشــیانه زنــان
توســط یــک دولــت دینمــدار .زنــان حــق داشــتند کــه بــا ایــن لباسهــا در تظاهــرات
شــرکت میکردنــد .زیــرا چنیــن کابوســی بــا بــه قــدرت رســیدن رژیــم ترامپ/پنــس بــه
ســرعت درحــال تحقــق اســت .ایــن رژیــم بــر یــک جنبــش فاشیســتی مســیحی بســیار
قدرتمنــد تکیــه دارد کــه طــی دههــا ســال رشــدکرده و ارتــش و کرســیهای قضــاوت
و محاکــم و کنگــره و مجالــس ایالتــی و مراکــز مالــی و تجــاری را اشــغال کردهانــد و
دارای پایــۀ تــودهای هســتند کــه طــی ســالها ،میلیونهــا تــن از آنهــا در کلیســاها و
مــدارس بنیادگــرای مســیحی تعلیــم دیدهانــد .در اینجــا منظــورم مســیحیهای عــادی
کــه صرفــا آیینهــای خــود را بهجــا میآورنــد و بــه حقــوق دیگــران احتــرام گذاشــته و
حقــوق دیگــران را محافظــت میکننــد ،نیســت .بلکــه کســانی اســت کــه میخواهنــد از
قــدرت دولتــی اســتفاده کننــد تــا تاریکاندیشیشــان را بــه دیگــران تحمیــل کننــد و نــص
صریــح انجیــل را در راس اداره جامعــه قراردهنــد .در ســال  2016ترامــپ بــا فاشیسـتهای

دهــه گذشــته اســت .گســترش فاشیســم در آمریــکا میتوانــد
منجــر بــه قدرتگیــری بیشــتر ایــن جریانــات در سراســر دنیــا
شــود .ایــن خطــری جــدی بــرای موقعیــت زنــان اســت و لــزوم
مبــارزهای جــدی بــا آن را میطلبــد.
مســیحی یــک پیمــان بســت .در غیــر اینصــورت نمیتوانســت بــه قــدرت برســد .آنــان از
دســت جمهوریخواهــان کــه ســالها وعــده غیرقانونــی کــردن ســقط جنیــن و پسگرفتــن
حقــوق ال.جی.بی.تی.کیــو و بیشــتر از اینهــا را داده و عمــل نکــرده بودنــد ،مســتاصل
بودنــد .یکــی از رهبــران جنبــش مســیحی فاشیســت بــه نــام ریچاردلنــد بــه ترامــپ گفــت
کــه مایــک پنــس را بایــد معــاون خــود کنــد و ایــن تــازه آغــاز ماجــرا بــود .مــن مصاحبـهای
کــردهام بــا لینــدا گریــن هــاوس در مــورد اینکــه ایــن فاشیس ـتها تــا کجــا محاکــم را بــه
قــرق خــود درآوردهانــد .بهطــور مثــال میگویــد ،چگونــه یکچهــارم قضــات چرخشــی
(قضاتــی کــه از مرکــز بــه مناطــق مختلــف سرکشــی کــرده و محاکــم را برگــزار میکننــد) را
ترامــپ منصــوب کــرده و اکنــون کافــی اســت یکــی دیگــر از قضــات دیــوان عالــی را عــوض
کنــد تــا بــرای چندیــن دهــه جهــت کشــور را بهطــور قطــع معیــن کنــد .او همچنیــن
میگویــد کــه چگونــه کابینــه ترامــپ پــر از تئوکراتهــای فاشیســت مســیحی اســت .از
جملــه "بیــل بــار" ،دادســتان کل و مایــک پمپئــو وزیرامورخارجــه و بتســی دووس ،وزیــر
آمــوزش و پـ�رورش« .بــاب آواکیــان» رهبــر حــزب کمونیســت انقالبــی آمریــکا میگویــد:
«بتســی دووس خــودش یــک فاشیســت مســیحی اســت کــه هــدف نهایــیاش جایگزینــی
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آمــوزش عرفــی عمومــی بــا مــدارس مبتنــی بــر باورهــای بنیادگرایــی
مســیحی اســت .میتوانیــم رئــوس ایدئولــوژی رســمی فاشیســم
مســیحی را ببینیــم :آینــدهای کــه نهتنهــا بچههــای مــدارس بلکــه
 4همــه افــراد جامعــه مجبــور خواهنــد شــد کــه بــا یــک آمریــکای
فاشیســت مســیحی ســفید بیعــت کننــد ».انتخــاب رژیــم ترامــپ/
پنــس بــرای دور دوم چــه معنایــی بــرای زنــان خواهــد داشــت؟ حــق ســقط
جنیــن و حــق زنــان در اینکــه خودشــان تصمیــم بگیرنــد آیــا میخواهنــد
بچ ـهدار شــوند یــا چــه زمانــی ،از بیــن خواهدرفــت .بعــد از آن ،نوبــت حــق

ممانعــت از بــارداری اســت .حــق افــراد ال.جی.بی.تی.کیــو را هــم از بیــن خواهنــد

بــرد .تمــام امتیازاتــی کــه برایــش ســخت مبــارزه کــرده و بــه دســت آوردهایــم در خطراســت.
حــق طــاق از بیــن خواهــد رفــت و طــاق گرفتــن حتــا در شــرایطی کــه زن توســط شــوهر
ضــرب و شــتم شــده اســت اگــر غیرممکــن نشــود ،بســیار مشــکل خواهــد شــد .زیــرا طبــق
انجیــل ،زنــان بایــد خــود را تســلیم شوهرانشــان کننــد ،همانطــور کــه شــوهران ،خودشــان
را تســلیم خــدا میکننــد .خشــونت خانگــی و تجاوزجنســی توســط جنبــش فاشیســتی ،بــه
عنــوان مــدال افتخــار ســلطه و برتــری مردانــه تحســین میشــود .ایــن اتفــاق در زمانــی
رخ مــی دهــد کــه زنــان در سراســر جهــان بــه روشهــای بیســابقه در تاریــخ ،در حــال
خیــزش هســتند .بــه آمریــکای التیــن نــگاه کنیــد کــه زنــان علیــه زنکشــی بلنــد شــدهاند.
بــه هنــد نــگاه کنیــد کــه زنــان علیــه تجــاوز و خشــونت جنســی بلنــد شــدهاند .بــه ایــران نــگاه
کنیــد کــه زنــان علیــه قانــون شــریعت بــه پــا خاســتهاند و در سراســر جهــان بــرای حقــوق
ال.جی.بی.تی.کیــو برخاســتهاند .مــا میلیاردهــا نفــر میخواهیــم تــا بتوانیــم خــود را از
ایــن زنجیرهــای کهنــه و منســوخ پدرســاالری رهــا کنیــم .تــا روز انتخابــات ریاس ـتجمهوری
کســانی کــه نمیخواهنــد شــاهد تغییــرات بردهکننــده باشــند و خواهــان تغییــرات
رهاییبخــش هســتند ،بایــد بــرای بیرونکــردن رژیــم ترامــپ پنــس از قــدرت مبــارزه ســختی
کننــد و بــا علــم بــه اینکــه آینــده وابســته بــه ایــن اســت ،بــرای ایــن هــدف مبــارزه کننــد.
چــون واقعــا آینــده وابســته بــه ایــن مبــارزه اســت .در ســطحی عمیقتــر ،آزادی و خالقیــت
و ابتــکار میلیاردهــا زن تمامــا و تمــام مــدت توســط سیســتم ســرمایه داری-امپریالیســم خفــه
میشــود .برتریطلبــی مردانــه (مردســاالری) در تاروپــود ایــن سیســتم تنیــده شدهاســت.
ایــن ســتم کامــا غیرضــروری اســت .امــا فقــط زمانــی میتــوان بــه آن پایــان داد کــه
سیســتم توســط یــک انقــاب واقعــی ســرنگون شــود .ایــن تغییــری اســت کــه مــا بــه آن
نیــاز داریــم و الزم اســت کــه فعاالنــه درگیــرش شــویم تــا تحقــق یابــد .میخواهــم یکــی از
حرفهــای بــاب آواکیــان را نقــل کنــم کــه ســی ســال پیــش گفتــه امــا وقایــع امــروز حقیقــت
عمیــق آنرا بیشــتر بــه مــا نشــان میدهــد .او نوشــت« :کل موضــوع جایــگاه و نقــش زنــان در
جامعــه در شــرایط افراطــی امــروز هرچــه حادتــر خــود را نشــان میدهــد .ایــن انبــار باروتــی
در جامع��ه امـ�روز آمریکاستــ .نمیتــوان تصــور کــرد راه حــل دیگــری بهجــز رادیکالتریــن
راه حــل از طریــق خشــونتبارترین طــرق داشــته باشــد .امــا هنــوز ایــن مســاله تعییــن نشــده
اســت کــه :آیــا ایــن رادیکالتریــن راه حــل ،ارتجاعــی خواهــد بــود یــا انقالبــی؟ آیــا زنجیرهــای
بردگــی زنــان را تقویــت خواهــد کــرد یــا تعیینکنندهتریــن حلقههــای زنجیــره را درهــم
خواهــد شکســت و افقهــای نوینــی را بــرای محــو کامــل تمامــی شــکلهای بردگــی فراهــم
خواهــد کــرد .کدامیــک نصیبمــان خواهــد شــد؟ بســتگی بــه مــا دارد.
حال به مصاحبه من با لیندا گرین هاووس برویم.
ب��ا ه��ر معی��اری کــه بــه أوض�اـع کنون��ی نـ�گاه کنی��م ب�هـ ای�نـ نتیجـ�ه میرســیم کــه مــا در
حــال گــذر از یــک نقطــه عطــف در تاریــخ ایــن کشــور هســتیم .نزدیــک چهارســال اســت
چیزهایــی را مشــاهده میکنیــم کــه زمانــی غیرقابــل تصــور بــود .نژادپرســتان ســفی ِد مشــعل
بــه دســت ،کــودکان در قفــس ،اوبــاش مســلحی کــه بــه دفاتــر دولتــی حملــه میکننــد و ...
تبدیــل بــه امــور روزمــره شــدهاند و بــه ســرعت بــه ســمت انتخاباتــی میرویــم کــه پیشــاپیش
دونالــد ترامــپ آنرا بــه زیــر ســوال کشیدهاســت .در ایــن مصاحبــه نگاهــی خواهیــم داشــت
بــه نقــش دادگاههــا و قضاتــی کــه دونالــد ترامــپ منصــوب کردهاســت و پیامدهــای آنچــه در
دادگاههــا بــرای زندگــی میلیونهــا نفــرو بــه طــور کلــی بــرای کشــور اتفــاق میافتــد.
سانســارا :بس��یار خوش��حالم ک��ه در کناــر م��ا هســتی تــا ایــن مســائل را بحــث کنیــم .ســالها
اســت کــه نوشــتههای لینــدا را میخوانــم و یــاد میگیــرم .لینــدا گریــن هــاووس برنــده
جایــزه پولیتــزر در خبرنــگاری اســت .در فاصلــه  1978تــا  2008بــرای روزنامــه نیویــورک
تایمــز ،گزارشهایــی در مــورد دیــوان عالــی کشــور مینوشــت .اکنــون در مجلــهای ،ســتون
قانــون را مینــگارد .همچنیــن اســتاد دانشــگاه ییــل اســت .چندیــن کتــاب نوشــته اســت ،از
جملــه « صداهایــی کــه مناظرههــای ســقط جنیــن را قبــل از صــدور حکــم دیوانعالــی شــکل
میدادنــد :قبــل از "روعلیــه ویــد"***».
میخواهــم ســوالم را بــا ســقط جنیــن شــروع کنــم و از تــو بخواهــم کــه بــه مــا یــک

شــناختی بدهــی از اینکــه بــه لحــاظ قانونــی ایــن حــق در چــه وضعیتــی اســت و آینــده
قوانیــن ضــ د ســقط جنیــن چیســت؟
لینــدا :میدانی��د کهــ بهمـ�دت یـ�ک نســل روس��ایجمهور جمهوریخ�وـاه روش��ن کردهانــد
بــا پالتفــرم ایــن حــزب قضاتــی را بــه دیوانعالــی منصــوب خواهندکــرد کــه فکــر میکننــد
اگ��ر فرصت��ی پیـ�دا کنن��د قانوــن «رو علیــه ویــد» را ملغــا میکننــد .واقعیــت ایــن اســت کــه
بــه نظــر مــن تــا بهحــال پروژهشــان موفــق بــوده ،چــون االن  5تــا از قضــات دیــوان عالــی
کشــور از اینهــا هســتند و عــدهای در محاکــم پایینتــر خوابانــده شــدهاند کــه مســتقیما
نمیتواننــد احــکام دیوانعالــی را ملغــا کننــد .بنابرایــن ،اگــر یــک کیــس مناســب گیرشــان
بیایــد و فکــر کننــد کارشــان پیامدهــای سیاســی نخواهــد داشــت در یــک چشــم برهــم زدن
«رو علیــه ویــد» را ملغــا خواهندکــرد .تنهــا چیــزی کــه باعــث میشــود کــه االن ایــنکار
را نکننــد ،انتخابــات اســت چــون همانطــور کــه یــک دوســتی میگفــت ،قانــون «رو علیــه
ویــد» بــرای جمهوریخواهــان یــک هدیــه اســت ،چــون تــا وقتیکــه هســت در ضدیــت
بــا آن میتواننــد ســازماندهی کننــد .هرچنــد کــه آمارگیریهــای متعــدد از جملــه دوره
قبــل از تصویــب «رو علیــه ویــد» نشــان دادهاســت ،اکثریــت مــردم در آمریــکا از زن و مــرد
خواهــان نگاهداشــتن حــق ســقط جنیــن هســتند .بههمیــن دلیــل از نظــر سیاســی بــرای 5
قاضــی دستنشــانده ضررمنــد خواهــد بــود کــه علیــه ایــن پیشــینه کــه از  1973تــا کنــون
وجودداشــته ،رای دهنــد .میتــوان گفــت کــه بــه مــرور ضعیــف شــده اســت و انــواع و اقســام
موانــع در مقابــل زنــان گذاشــتهاند کــه نتواننــد از ایــن حــق اســتفاده کننــد  ...امــا ایــن حــق
هنــوز هســت .ســوال ایــن جااســت کــه ارتفــاع ایــن موانــع یــا هزینههــا در اســتفاده از ایــن
حــق را تــا کجــا بــاال خواهنــد بــرد .ایــن چیــزی اســت کــه دولــت و جنبــش ضــد حــق ســقط
جنیــن هــر روز دارنــد بــه آن متوســل مــی شــوند.
سانســارا :تــو گزارشــگر دادگاههــای زیــادی بــودهای و ســتوننویس مجلــه در ایــن زمینــه
بــودهای و خــودت صــدای رســایی در حمایــت از حــق قانونــی زنــان بــه ســقط جنیــن هســتی.
حــس خــودت در مــورد تاثیــری کــه بــر زندگــی زنــان دارد چیســت؟ چــرا اینقــدر مهــم
اســت .جهانــی کــه در آن زنــان حــق ســقط جنیــن نداشــته باشــند ،چگونــه اســت .میدانــم
کــه خــودت وقتــی جــوان بــودی هنــوز قانــون حــق ســقط جنیــن وجــود نداشــت و فکــر
میکنــم ایــن چیــزی اســت کــه جوانهــا هیــچ درکــی از آن ندارنــد.
لینــدا :بلــه مــن در ســال  1968از دانشــگاه فارغالتحصیــل شــدم و آن موقــع قانــون حــق
ســقط جنیــن تــا ســال  1973نبــود .حتــا وقتــی دبیرســتان بــودم یــادم هســت کــه در کالس
ورزش یــک دختــره ناپدیــد شــد .دیگــه ندیدمــش .حاملــه شــده بــود .بچــه آورد .مجبــور
بــه تــرک تحصیــل شــد .منظــورم ایــن اســتکه ماجــرا چیــزی در مــورد جنیــن و بــه
اصطــاح «حــق زندگــی» جنیــن نیســت .بلکــه در مــورد حــق زندگــی زن اســت .اینکــه
امــکان کنتــرل زندگ ـیاش را داشــته باشــد و بــرای اتفاقــی ناخواســته چنــان تنبیــه نشــود
کــه تمــام مســیر زندگیــش عــوض شــود .بنابرایــن مســاله در مــورد فاعلیــت زن اســت.
همانطــور کــه میدانــی االن داروهایــی هســت کــه بــه «ســقط جنیــن دارویــی» معــروف
اســت .قرصهایــی کــه در ده هفتــه اول ،دو روز میخــوری و تمــام میشــود .ایــن دارو
تحــت شــدیدترین کنترلهاســت .چــرا؟ چــون بــه زنهــا قــدرت میدهــد .قانونــا حــق داری
بــه دکتــرت بگویــی ایــن قرصهــا را میخواهــم و قــرص هــا را بگیــری و ببــری خانــه و
تحــت کنتــرل خــودت و در حریــم خصوص ـیات ســقط جنیــن کنــی .قــدرت کنتــرل بــدن
زن توســط خــودش اســت کــه آتــش جنبــش ضــد ســقط جنیــن را شــعلهور میکنــد .در
پرانتــز یکچیــز را بگویــم .همانطــور کــه میدانیــد «اداره دارو و غــذا» داروهــا را کنتــرل
میکنــد و در ایــن مــورد بــه زنــان اجــازه میدهــد کــه دارو را از دکتــر بگیرنــد وببرنــد
خانــه .یعنــی نمیتوانــی نســخهات را در داروخانــه بپیچــی یــا پســتی ســفارش بدهــی .بعــد
از شــروع پاندمــی کرونــا عــدهای از بیمــاران و ســازمانهای پزشــکی رفتنــد ســراغ «اداره دارو
و غــذا» و گفتنــد کــه بســیاری از مطبهــا بســته اســت و حمــل و نقــل عمومــی متوقــف
شدهاســت .بنابرایــن ،ایــن قاعــده را موقتــا لغــو کنیــد و اجــازه بدهیــد کــه دکترهــا بــا پســت
قرصهــای ســقط جنیــن را بــه بیمــاران خــود بفرســتند .امــا «اداره دارو و غــذا» گفــت خیــر!
و ایــن در حالــی اســت کــه قواعــد ســفت و ســخت مشــابه را از روی داروهــای دیگــر ماننــد
داروهــای ام.اس و افســردگی برداشــتهاند ،ولــی از روی قرصهــای ســقط جنیــن برنداشــتند.
در حالیکــه ایــن قرصهــا بســیار امــن هســتند و میلیونهــا بــار اســتفاده شــدهاند و االن
در حــدود 40درصــد ســقط جنینهــا اینطــوری انجــام میشــود .بــرای همیــن میتــوان
اســمش را گذاشــت «اســتثنای ســقط جنینــی» .یعنــی ،قوانینــی کــه در جاهــای دیگــر کار
میکننــد ،در ایــن مــورد کار نمــی کننــد چــون ربــط بــه زندگــی زنــان دارد.
سانســارا :نکتــه دیگــری کــه مــی خواســتم بپرســم در مــورد حمــات هماهنــگ بــه کنتــرل
بــارداری و گســترش فضــا بــرای نهادهــای دینــی اســت .حتــا کارفرمایــان ســکوالر زنــان را از
حــق کنتــرل بــارداری محــروم میکننــد و بــه آنــان پوشــش درمانــی نمیدهنــد .اینهــم

بــه محاکــم ربــط دارد .عــاوه بــر ایــن نظــرت را در مــورد موضــوع بزرگتــر یعنــی جدایــی
دیــن از دولــت مــی خواســتم بپرســم.

قانــون ایــن بــود کــه «میتواننــد همــان نــوع کمکهــا را بکننــد» .مــن بــا
ایــن قانــون هــم مخالــف بــودم .امــا االن شــده اســت :بایــد بکننــد .ایــن،
پیامدهــای زیــادی خواهــد داشــت .از جملــه بــه اینعلتکــه میدانیــم
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لینــدا :اگــر بگویــم داریــم لیــز میخوریــم بــه ســوی تئوکراســی بــه نظــرم یــواش اســت
و بایــد بگویــم داریــم پرتــاب میشــویم بــه ســوی آن ،کــه بســیار نگرانکننــده اســت و
دیوانعالــی واقعــا جــاده صافکــن آن اســت .موضــوع کنتــرل بــارداری مثــال خیلــی خوبــی
اســت .تحــت مصوبــۀ «بیمــه درمــان ارزان» و «بیمــه درمــان اوبامــا» یــا obamacare
تمــام کارفرمایــان بایــد بــرای کارکنــان زن خــود پوشــش کنتــرل بــارداری بدهنــد .ایــن
توســط خیلیهــا بــه چالــش کشــیده شــد .از جملــه توســط شــرکت «هابــی البــی» کــه
نزدیــک بــه هــزار کارکــن دارد .مــن نمیدانســتم کــه شــرکتهای بیزنــس هــم مذهبــی
هســتند .بــه هــر حــال ایــن یــک شــرکت خصوصــی اســت .اینهــا آمدنــد گفتنــد نــه!
مــا نمیتوانیــم ایــن کار را بکنیــم چــون گنــاه اســت! مــا نمیتوانیــم بــه کارکنانمــان
وســایل کنتــرل بــارداری بدهیــم و شــریک در گنــاه بشــویم .اوبامــا و دیوانعالــی چــارهای
اندیشــیدند و گفتنــد باشــد ،شــرکتهایی ماننــد هابــی البــی کــه نســبت بــه ایــن نــوع
بیمــه کنتــرل بــارداری بــر مبنــای دیــن معترضنــد ،مــا را مطلــع کننــد و مــا طــرف ســوم
را متعهــد بــه پرداخــت بیمــه بــه کارکنــان زن ایــن شــرکتها خواهیــم کــرد .امــا ایــن نیــز
عالــی ترامــپ حکــم
معترضیــن را راضــی نکــرد .تــا اینکــه شــش هفتــه پیــش ،دیــوان
ِ
صــادر کــرد کــه هــر شــرکتی کــه بــر مبنــای «تعهــدات دینــی» یــا «اخالقــی» نمیخواهــد
ایــن نــوع بیمــه کنتــرل بــارداری را  ،خــوب ندهــد .بــه همیــن ســادگی شــانه خالــی کردنــد
و حتــا «اخــاق» را تعریــف نکردنــد و یکــی از اصــول اولیــه جامعــه مدنــی را کــه عبــارت از

ایــن اســت کــه قانــون بــرای همــه اســت و یکســان بایــد اجــرا شــود،
کنــار گذاشــتند .دیوانعالــی هــم از آن دفــاع کــرد .یــک کیــس
دیگــر کــه دیوانعالــی تصویــب کــرد ایــن اســتکه ایالتهــا
مجبــور هســتند همــان نــوع کمکهایــی را کــه بــه مــدارس
غیردینــی خصوصــی میکننــد ،بــه مــدارس دینــی هــم بکننــد .قبــا

هنگامــی کــه قانــون «ادغــام» فــرا رســید ،بســیاری از مــدارس خصوصــی در نقــاط

مختلــف کشــور بــرای مقابلــه بــا «ادغــام» و بــه مثابــه «مــدارس جدایــی جنســی» کــه فقــط
ســفیدها را قبــول میکــرد ،تاســیس شــدند .بعدهــا همــه اینهــا زیــر چتــر حوزههــای
دینــی درآمدنــد و االن قــادر خواهنــد بــود کــه از بودجههــای دولتــی اســتفاده کننــد و ایــن
بســیار نگرانکننــده اســت.

§

*سانسارا تیلور ،فعال جنبش زنان و جنبش» رفیوز فاشیسم» در آمریکا و از مجریان برنامه آر.ان.ال است .او کمونیست و
مروج کمونیسم نوین به رهبری باب آواکیان است.
**برنامــه  )revolution nothing less(RNLبرنامـهای هفتگــی اســت در مــورد آخریــن تحــوالت فاشیســم در آمریــکا
و مبــارزه بــرای بیــرون رانــدن آن از قــدرت .هــر هفتــه روزهــای شــنبه صبــح بــه وقــت ایــران در یوتیــوب یــا در
وبســایت  revcom.usمــی توانیــد آن را تماشــا کنیــد.
https://www.youtube.com/watch?v=8vpF8VFjpVA&list=PL6HshuNX9LzMLx_YsEFI6kJp6p7YY1eVY

***رو علیــه ویــد ( )Roe versus Wadeحکــم تاریخــی دیــوان عالــی فــدرال ایاالتمتحدهآمریــکا در خصــوص
قانونیشــدن ســقط جنیــن اســت.

مصاحبه با یکی از اعضای انجمن پرستاران
عصیــان :وق��وع کرون��ا و سیاسـ�تگذاریهای حکومـ�ت بـ�ر
وضعیــت ســامت ،بهداشــت و شــرایط رفاهــی و مــادی صنــف
پرســتاران مــا را بــر آن داشــت کــه تــا در اینمــورد مطلبــی

پرســش :انجمــن پرستــاران در س��الهای اخیــر چــه مطالباتــی داشــته و چــه مســیری را
برــای تحق��ق ای��ن مطالب��ات پیم��وده اس��ت؟همچنیــن ،بــا وقــوع کرونــا چــه تغییراتــی در
وضعیتــ ش��غلی پرس��تاران ،حق��وق و مزایاــ ،اضافـ�هکاری و غیــره پدیــد آمــده اســت؟
پاســخ :ابتــدا بایــد ایــن را توضیــح بدهــم کــه از نظــر مــا انجمــن پرســتاران جــزو بدنــه
طبقــه کارگــر محس��وب میش��ود و ج��دا از س��ایر جنبشه��ا نیسـ�ت و هم��ه جنبشهــا
بای��د از همدیگ��ر حمای�تـ کنن�دـ ،ولــی ماــ نسبــت ب�هـ بقی��ه اقش��ارطبقه کارگ��ر در س��الهای
اخی��ر ضعی��ف عم��ل کردهایـ�م .نهــ اینکهــ خودم��ان نخواهیــم بهتـ�ر عمــل کنیــم ،ولــی
حکوم��ت ،س��ازمانها و مهرههایــی را درون ایــن جنبــش کاشــته و پرســتاران را هدایــت
کـ�رده ک�هـ از اینه�اـ مطالبهگــری کنن��د .ولـ�ی ای��ن سیاس��ت ب��ه نتیج��های نرســیده و
ط��ی پن��ج س��ال اخیــر ای�نـ جنبــش دارد ب�هـ س��رعت جل��و مـ�یرود .اعضــای ایــن انجمــن
میداننــد ک��ه مطالباتشاــن هرگــز درون ای��ن سیستــم بهدس�تـ نمیآیــد .همانطــور
کــه تم��ام مطالب��ات دیگ��ر طیــ ای��ن چهلس��ال نـ�اکام بودهانـ�د .سیســتم درمــان ،دیــد
یکســانی بــه بیمــار و پرســتار دارد و قصــدش بیــرون کشــیدن ســود از هــر دو اســت .ســاختار
ای��ن انجم�نـ در سیســتم بهداشــت و درمــان اسـ�ت .بنابرایــن ،بایــد توضیــح داد کــه ایــن
س��اختار چگونـ�ه ش��کل گرف��ت .در ده�هـ هفت��اد و بعــد از آن ،نوع��ی یکسانســازی بیــن
پرس��تار و پزش�کـ درون ای��ن س��ازمان بــود ول�یـ بع��د از آندوره ،ب��ا کپیکــردن رونــد
بهداش��ت و درمــان آمری��کا ،از س��وی وزارت بهداشــت ،تعرفهگــذاری کردنــد .تــا قبــل از آن
پزشــکان حق��وق ثابـ�ت ب��ه هم��راه اضاف��هکاری و ..داش�تـند ،ول��ی بع��د از تعرفهگذاریهــا،
هــر پزشکــ برــ طب�قـ تع��داد ویزیـ�ت تعرف�هـ میگرفـ�ت .خالص��ه ب��رای هـ�رکاری تعرفــه
تعییــن کــرده بودنــد .ایــن رونــدی بــود کــه پرســتاران هــم بخشــی از آن بودنــد و بایــد بــرای
کار آنه��ا هـ�م تعرفهگـ�ذاری میشــد .ولیــ مافیاــی پزش��کی در ایرــان بس��یار قدرتمن��د بــود
و وزارت بهداشتــ و درمـ�ان در دستــش ب��ود .بههمیــن علــت ،یکــی از مطالبــات اصلــی،
تعرفهگـ�ذاری کار پرســتاران ب��ود .امس��ال ب�اـ گذش��ت ح�دـود پانزدهســال از تصویــب ایــن
قان��ون ،هنــوز کار پرســتاران تعرفهگـ�ذاری نش�دـه اســت .باــ اینکــه بــه مجلــس هــم رفتــه و
رای آورده اسـ�ت ،ام�اـ بهخاطــر تضــاد منافــع و بــه ایــن دلیــل کــه باعــث کاهــش دریافتــی
پزش��کان میشـ�ود ،در مقابـ�ل تحقــق ای��ن مطالب��ه مانعتراشیــ میشـ�ود .از ســوی دیگــر،
کار پرستــاران ج��زو مش��اغل سخــت و زیــانآور اســت ولــی ایــن موضــوع از لحــاظ عرفــی

تهیــه کنیــم .بــا یکــی از اعضــای انجمــن پرســتاری در ایــن
مـ�ورد و همچنیــن تبعی��ض جنسیــتی و حجاباجبــاری بــه
گفتگــو نشســتیم.

و قانون��ی کامــا ج��ا نیفت��اده اســت .در بعض��ی بیمارس��تانها ایــن قانــون وجــود دارد و
در بعض��ی وج��ود نـ�دارد .البتـ�ه میتــوان گفــت در  80الــی  90درص��د از بیمارس��تانها
چنیـ�ن قانون��ی نیس��ت .در بی��ن قراردادهــای رســمی کموبیــش قانونــی اســت ،ولــی در
بیــن قراردادهــای شــرکتی و خصوصــی نیســت .ایــن هــم یکــی از مطالبــات عمــده قشــر
پرســتاران اســت .مطالبــه مهــم دیگــر ،کــه مطالبــه اساســی کل طبقــه کارگــر در ایــران
هــم هســت ،افزایــش دســتمزد اســت .خــط فقــر را خــود حکومــت  9میلیــون تومــان اعــام
ک��رده اس��ت .پرس��تاران در بیمارس��تانهای خصوصــی حــدودا  3میلیــون و نیــم حقــوق
میگیرنـ�د و در بیمارستــانهای دولتــی بیــن  4میلیــون تــا  4میلیــون و نیــم میگیرنــد.
پرسش :تفاوتی بین دستمزد پرستاران زن و پرستاران مرد وجود دارد؟
پاســخ :ن��ه ایـ�ن تفــاوت وجـ�ود ن��دارد .تفــاوت بــه دلیــل دیگــری وجــود دارد .ســه شــکل
قــرارداد کاری وجــود دارد .پیمانــی ،قــراردادی و شــرکتی .یــک نــوع قــرارداد رســمی هــم
هســت ک��ه االن دیگـ�ر تقریب��ا وجــود نـ�دارد .کس��ی ک��ه ق��راردادی کار میکنــد ،هــر دو
مــاه یکبــار بایــد قــرارداد امضــا کنــد .فــردی کــه قــراردادی اســت  3الــی  3میلیــون و نیــم
میگیــرد .امــا کســی کــه شــرکتی اســت 4 ،الــی  4میلیــون و نیـ�م میگی��رد .رس��میها 5
الــی  6میلیوــن میگیرن��د .ای��ن تفاوتهــا یــا تبعیضهــای درونــی وجــود دارد .اعتــراض
ب�هـ تفاــوت در دس��تمزدها همــ یک��ی دیگ��ر از مطالب�اـت اســت .درب�اـره تعرفههــا هــم یــک
مســاله مه��م وجوــد دارد .چندیــن تعرف��ه وج��ود دارد ک��ه پرس��تاران انج��ام میدهنــد ولــی
پـ�ول ایـ�ن تعرفهه��ا در جیــب پزشــکان مـ�یرود .یعنــی مــواردی اســت کــه مربــوط بــه
یکــ س��ری از فعالیتهــای خــاص در حیطــه بیمــاری و ارتبــاط بــا بیمــاران اســت کــه
پزش��کان بای�دـ انج��ام بدهن��د ول��ی پرس��تاران انج��ام م��ی دهن��د .مطالبــات زیــادی وجــود
دارن��د کــه میتــوان از آن طریــق ارزیابــی کــرد کــه وضعیــت بهداشــت و درمــان در ایــران
نســبت بــه اروپــا یــا همیــن کشــورهای همســایه در چــه ســطحی اســت .در ایــران نســبت
پرســتار بــا بیمــار عجیــب و غریــب اســت .در ایــران یــک پرســتار از  10الــی  15بیمــار
پرستــاری میکن��د در حالیکــه اســتاندارد جهانــی کــه شــورای بیــن المللــی پرســتاران
اعــام کــرده نبایــد بیشــتر از  4نف��ر باش��د .حتــی در کشــورهای اطــراف مثــل گرجســتان
و پاکســتان از  7-6نف��ر بیش��تر نیســت .در ایــران بــر طبــق آمــار خــود حکومــت ،ســاالنه
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 20هــزار فــارغ التحصیــل پرســتاری وجــود دارد .یــک ارتــش عظیــم
ذخیرــه کار .ام��ا اینه�اـ را اســتخدام نمیکننــد .از یــک پرســتار بــه
انــدازه  5پرس��تار کار میکش�نـد ت��ا مراک��ز درمان��ی و بیمارس��تانها
ســوددهی داشــته باشــند.

پرســش :سـ�وددهی س��رمایه در اینجــا بــه شــکل خــاص خــودش را نشــان
میدهــد؟

پاســخ :کلمــه خــاص جوابگــوی وضعیــت نیســت .در کار پرســتاری ایــن موضــوع

خیلــی ش��دید اس�تـ .دارو کام�لا تح��ت سلطهش��ان اس��ت .دارویـ�ی ب��ه اسم”رمدیســیور” قبــا
پیــدا میشــد کــه باعــث بهبــود  80درصــد بیمــاری بــود .بعــد از وقــوع کرونــا ایــن دارو
دیگــر وجــود نداشــت و بیمــار بایــد آن را از بــازار ســیاه خریــداری بکنــد 35 ،30 .یــا 40
میلی��ون قیم��ت خری��د آن از بـ�ازار سـ�یاه اسـ�ت .برخ��ی داروه��ا را بهخاطــر وضعیــت تحریــم
نمیتوانن�دـ وارد کنن��د ،ول��ی برخ��ی از داروه��ای دیگ�رـ را میآورنــد و بــه صــورت مافیایــی آن
را توزیــع میکنن��د و ب��ه قیمتــ خیل��ی باــال میفروش��ند.
الزم اس��ت ی��ک توضی��ح دیگ��ر درب��اره صنفــ پرس�تـاران بده�مـ .وقت�یـ میگوییــم انجمــن
پرس��تاران ،منظورم��ان فقطــ پرس��تاران نیس��تند .مامای��ی ،آزمایش��گاه ،فوریتهــای پزشــکی و
پرس��تاران .ب�هـ اینهاــ میگوین��د پیراپزشــکی .م��ا در انجمــن پرس��تاران مطالب�اـت همشــکل
و همس�وـی ای�نـ طی��ف را نمایندگیــ میکنیــم .علــت اینکــه از اســم پرســتاران اســتفاده شــده
ب��ه اینخاط��ر اس��ت ک��ه پرس�تـاران کلیدیتریــن و مرکزیتریــن گــروه در ایــن جنبــش
هســتند .مثــل جایــگاه کارگــران نفــت در نســبت بــا کل طبقــه کارگــر در ایــران.
پرســش :بعــد از وقــوع کرونــا ،ســودمحوری ســرمایه چــه تاثیــری در ســامت بیمــار و پرســتار
از یکســو و در وضعیــت مــادی پرســتاران از ســوی دیگــر داشــته اســت؟
پاســخ :کرونـ�ا تاثی��ر روان�یـ بس��یار بـ�دی بــر روی قش��ر پرستــاران و پیراپزشــکان داشــته
اس��ت .حکوم��ت ام��ا بهــ دنبـ�ال معاملهکـ�ردن اسـ�ت .مثــا همــان ابتــدا گفتنــد کــه سیاســت
قرنطینـ�ه متعلـ�ق ب��ه دوره جنــگ دوم جهانـ�ی بوــده استــ و بــرای ایــران جوابگــو نیســت .آنهــا
بــا همیــن سیاســت قصــد داشــتند اقتصــاد ایــران را از ســقوط بیشــتر حفــظ کننــد .وقتــی
کرونـ�ا ش��دیدتر ش��د ،حکوم��ت تــازه پروتکلهاــی بهداش��تی و قرنطین��ه را راه انداخ��ت .تمــام
ایــن روندهــا نشــانه شکســت حکومــت در مدیریــت بحــران بــود .امــا از طــرف دیگــر ،تمــام
ای��ن پروس��ه تاثی��ر روان��ی بس��یار ب�دـی روی پرس��تاران ،کادر درمـ�ان و تم��ام پیراپزشــکان
گذاشــت .اول بایــد ایــن را بگویــم کــه پرســتاران کمــی هســتند کــه در طــول ایــن مــدت
مبت�لا نش��دهاند .بهخصــوص در بیمارســتانهایی کــه بیمــاران مبتــا را بســتری میکردنــد.
ای��ن واقعی�تـ دارد ک��ه پرس��تاران بهطـ�ور کلــی همیش�هـ ب��ا مــرگ بیم��اران مواجــه میشــوند
ول�یـ کرون��ا متف��اوت از همــه بیماریه��ای دیگ�رـ اس�تـ .چ��ون در س��طح بس��یار گس��تردهای
اتفاــق افت��اد .در ایـ�ن شــرایط پرس��تاران بعض��ا تح��ت خش��ونتهای فیزیکــی و کالمــی بیمــاران
و اطرافیاــن آنه��ا ه��م قــرار میگرفتن��د .مش��خصا زن��ان پرســتار بیشــتر در معــرض خشــونت و
صدم��ات ناش��ی از آن هسـ�تند .مث�لا خشـ�ونتهای کالمــی ی��ا چش��مچرانی و غیــره دربــاره
پرس��تاران زن زی��اد اس��ت .ای��ن خش��ونتها پیــش از کرونــا هــم وجــود داشــته ولــی در
ایــن دوره بیشــتر شــده اســت .وقتــی شــدت کار در دوران کرونــا بیشــتر شــد و پرســتاران
بـ�ه بیمــاران کرونای��ی نزدی�کـ میشــدند ،میدانســتند کــه احتمــال ابتــای خودشــان هــم
باالاس��ت و ای��ن تاثیــر روان��ی ب��دی روی پرس��تاران داش��ت .م��ا ب��ا افسـ�ردگیهای زیــاد در
بیــن پرســتاران مواجــه شــدیم.
پرسش :حقوق و مزایای پرستاران در این دوره افزایش پیدا نکرده است؟
پاســخ :گفتهانــد افزای��ش پی��دا کــرده اس��ت .تعرفـ�های هــم گذاشــته بودنــد کــه غیرعقالنــی
بــود .گفتنــد ایــن تعرفــه مخصــوص پرســتارانی اســت کــه ارتبــاط مســتقیم چندســاعته بــا
بیمــاران مبتــا بــه کرونــا دارنــد .بــرای ایــن پرســتاران ســاعتی  5هــزار تومــان تعییــن کردنــد
در حالیکــه بــرای پزشــکان ،کــه در اغلــب مــوارد ارتبــاط مســتقیم بــا بیمــاران نداشــتند،
ســاعتی  100هزــار توم��ان در نظ�رـ گرفتن�دـ .میخواه�مـ تاکی��د کن��م کهــ نمیتــوان پزشــکان
را جــزو بدنــه طبقــه کارگــر در نظــر گرفــت .ایــن قشــر مافیــای خــودش را دارد .ایــن قشــر
کارچاقکــن طبقــه حاکــم در وزارت بهداشــت اســت و دســتمزدهای آنهــا خیلــی باالســت.
پرســش :در صحبتهایــت گفتــی کــه بیمــار و پرســتار از دیــد سیســتم یکســان هســتند و
در جهــت افزای��ش س��ود از آنه�اـ بهرهب��رداری میشــود و سیســتم بــر طبــق همیــن مناســبات
ســودمحورانه ،اخالقیــات خاصــی را بیــن مــردم پــرورش مــی دهــد .مثــا بــه فکــر خــودت

ب��اش ،ب��ه فکــر منافـ�ع ش��خصیات بــاش ،زیــرآب بــزن و ...امــا در دوره کرونــا پرســتاران در
جبه��ه اول مواج��ه بـ�ا بیمـ�اران بودندــ و نق��ش آنه��ا حیاتیــ ب��ود .در ایــن دوره پرســتاران
اخالقیـ�ات جدیــدی را نشــان دادنــد کــه برخــاف تمــام اخالقیاتــی بــود کــه سیســتم
همیش��ه بـ�ه مرــدم حقن�هـ میکنــد .در کشــورهای مختلــف و حتــی در ایــران شــاهد بودیــم
کــه پرســتارانی کــه بازنشســته بودنــد یــا در حیــن خدمــت نبودنــد ،داوطلبانــه بــرای کمــک
ب��ه بیماــران و نجاــت جاــن انس��انها ب��ه بیمارسـ�تانها میرفتن��د .همانطــور کــه خــودت
گفتــی ،پرســتاران بــا وجــود اینکــه در معــرض ابتــا بــه کرونــا بودنــد ،امــا بــرای نجــات
جـ�ان دیگ��ران ساــعتها در بیمارس��تان کار میکردنــد .بــا وجــود اینکــه سیســتم از ایــن
موضــوع همــ بهرهبــرداری مــی کنــد امــا ایــن بــر خــاف اخالقیــات سیســتم اســت .بســیاری
میتوانستــند سرــ کار نرون��د هرچندــ تح��ت فش��ار اقتصاــدی قــرار میگرفتنــد .امــا ایــن کار
را نکردنــد .منظــورم ایــن اســت کــه چنیــن اخالقیاتــی بذرهــای یــک جامعــه دیگــر ،یــک
جامع��ه بدی��ل بـ�ا اخالقیاتیــ نوی��ن را م��یکارد و میتوانــد علیــه ایــن سیســتم و اخالقیــات
برآمــده از آن قــرار بگیــرد.
پاســخ :ب��ه نظــر مــن آن پرس��تارانی ه��م ک��ه س��ر کار نرفتندــ ،کار غیراخالقــی نکردنــد .امــا
پرستــارانی ه��م ک��ه در ایــن ش��رایط در بیمارستــانها کار کردنــد ،بــه دور از مادیــات ،بــر
اس��اس نوعدوس��تی و انساندوس��تی کار کردن��د .پرس�تـاران بازنشســتهای هــم کــه داوطلبانــه
ب��رای کار ب��ه بیمارس��تانها آمدن�دـ ،ای��ن حکوم��ت را طیــ اینــ چهــل ساــل ش��ناختهاند
و فقــط بــر اســاس وظیفــه انســانی خــود کار کردنــد .مــن از ایــن زاویــه ایــن موضــوع را
میبینـ�م .ای��ن اخالقیــات هی�چـ ربط��ی ب��ه سـ�ودمحوری ســرمایه نــدارد و اخالقیــات
متفاوتـ�ی اس��ت .ای��ن مس��اله در بی��ن پرس��تاران ی��ک روحیـ�ه مثبــت جمعگرایــی را پــرورش
داد .پرس��تاران پیشاــپیش نس��بت ب��ه ای��ن سیس��تم آگاه بودن��د و میدانســتند کــه سیســتم
قـ�رار نیسـ�ت بـ�ه مسـ�اله کرونـ�ا پاسـ�خ مناسـ�بی بدهـ�د.
پرســش :لطف��ا در م��ورد اتفاقات��ی کــه ب��رای بیمـ�اران کرونایـ�ی در بیمارس��تانها رخ داده و
نح��وه برخ��ورد ب��ا آنه��ا و درم��ان آنه��ا بیش��تر توضی��ح ب��ده.
پاســخ :بیمارستــانهای خصوص��ی بح��ث جداگانـ�های دارنــد .در بســیاری از ایــن
بیمارس��تانها ،بــر طبـ�ق ش��نیدههایم ،چنــد میلیــون تومــان فقــط بــرای ورودی
میگرفتن��د و ش��بی چنـ�د میلی��ون ه��م باب��ت گرفت��ن تخ��ت .در بیمارستــانهای دولتــی،
تجهیـ�زات پرسـ�تاران و پیراپزشــکان خیلــی محــدود اســت کــه هــم بــرای پرســتاران و هــم
ب��رای بیماــران مشـ�کلب��ه وج��ود م��یآورد .از نظــر دارویــی هــم معضــل جــدی وجــود
دارد .همچنیــن ،بســیاری از همــکاران پرســتار مــن ،ایــن تجربــه را داشــتند کــه در نبــود
تجهی��زات پزش��کی و داروی��ی ،بهــ آنه�اـ گفتــه میشــد ماســک اکســیژن خالــی ،یعنــی بــدون
اکســیژن ،روی دهــان بیمــار بگذارنــد .در مــورد خــود پرســتاران هــم معضــل ماســک N95
چنــان جــدی شــده بــود کــه تبدیــل بــه یــک مطالبــه عمومــی شــد.
پرســش :بــه عنــوان ســوال آخــر ،در ســال  1357ک��ه فرم��ان حجاباجبــاری صــادر شــد و
کارزار پنــج روزه علیــه آن شــکل گرفــت ،قشــرها و طبقــات و افــراد مختلفــی در آن شــرکت
کردنـ�د .پرس��تاران یک�یـ از شرــکتکنندگان پایـ�های و فعـ�ال ایــن تظاهراتهــا بودنــد .صنــف
پرسـ�تاران ب��ا چنی��ن ساــبقهای ،امــروز در ســال  ،1399آگاهــی دربــاره اعتــراض پرســتاران
در کن��ار س��ایر گروهبندیهــای اجتماعــی در ســال  ،57دارد؟ اگــر بلــی یــا خیــر ،دالیلــش
چیســت و خوــد پرس�تـاران ب��ه طــور کلـ�ی امــروز چهــ موضعـ�ی نسـ�بت بــه اوض��اع عینیشــان
و مس��اله حجاباجبــاری دارنــد؟
پاســخ :شـ�ما اینــ آگاهـ�ی را بــه آن تجرب��ه تاریخ��ی نسـ�بت دادیــد .شــاید پرســتاران امــروز
از ایــن رویــداد باخبــر نباشــند .ولــی ایــن آگاهــی مختــص آن تجربــه نیســت .پرســتاران
تبعی��ض و ض��دزن ب��ودن جمهوریاس�لامی را در زندگیــ و محیــط کارشاــن تجرب��ه کردهانــد.
بس��یاری از پرس��تاران زن ،اخالقی��ات ،ادبی��ات و ط��رز پوشششــان ســنخیتی بــا
جمهوریاس�لامی نــدارد .درب��اره پرس�تـاران زن بایدــ بگوی��م جمهوریاســامی همیشــه زن
را ب��ه عنوــان م��ادر در آشـ�پزخانه میخواهــد ،حتــی اگــر زن پرســتار و پزشــک هــم باشــد.
ای��ن تبعی��ض در کار پرســتاران ،در محی��ط کارشـ�ان تاثیرــ میگــذارد .مجبورنــد کــه حجــاب
اجب��اری داش��ته باش��ند .اماــ اینهــا همــان کســانی هســتند کــه از گذشــته تــا همیــن امــروز
علی��ه حجاباجبـ�اری مب��ارزه کردهان��د .وقت��ی پرس��تاران را بی��رون از محی��ط کار میبینیــم،
کاملـا پیش��رو هس��تند و حج��اب را نصف�هـ و نیمــه رعای��ت میکننــد و اکثــر آنهــا حجــاب را
نمیخواهنــد .آنهــا بــا نــوع پوشــش و زیــر پــا گذاشــتن ادبیــات مذهبــی ایــن موضــوع را
ثاب��ت کردهانــد.

§

بگذار برخیزد زن و مرد بیلبخند!

گفتــم کــه آن دوســت نویســنده را نمیشناســم ،امــا میخواهــم خواهرانــه و رفیقانــه
از او و شــما ســوالی بپرســم .مــن نمیدانــم شــما مــورد تجــاوز و تعــرض جنســی
قــرار گرفتهایــد یــا نــه! نمیدانــم جایــی در زندگیتــان چنیــن کاری بــر علیــه
دیگــری انجــام دادهایــد یــا نــه! امــا واقعــا میخواهــم بپرســم چــرا بــرای دیــدن و
شــنیدن آنچــه واقعــی اســت ،اینهمــه مقاومــت میکنیــد .نمیخواهــد بــا ایــن
حرفهــا کــه "از کجــا معلــوم کــدام یــک از ایــن روایــات واقعــی اســت!"یا "از
کجــا معلــوم خــود طــرف مقصــر نبــوده!" یــا " از کجــا معلــوم مســئله کینخواهــی
شــخصی و دروغ نباشــد!" وقــت وجــدان خودتــان و جامعــه را بگیریــد .درودیــوار
زنــگار بســته همیــن زندگــی خانوادگــی و اجتماعــی کــه چهلســال اســت تجربـهاش
میکنیــم ،دیگــر جایــی بــرای غلوکــردن و دروغ گفتــن و ...باقــی نمیگــذارد.
امــا شــما از فــرط درخــت ،جنــگل را نمیبینیــد .شــما
خشــونت سیســتماتیک چهلســالهای کــه از ســوی
دولــت ســرکوبگر اســامی در تمامــی روابــط فــردی و
خانوادگــی و اجتماعیمــان نفــوذ کــرده و دائمــا تولیــد و
بازتولیــد میشــود را نمیبینیــد .شــما دولــت اســامی
بــاالی ســرتان را نمیبینیــد کــه از ازدواج کــودکان
حمایــت میکنــد و تجــاوز بــه زنــان را بــه نــام صیغــه
مشــروع میکنــد .شــما نمیبینیــد ایــن مالکیــت
تقدیــس شــده مــرد بــر بــدن زن ،بــه او حــق تعــرض و
تجــاوز بــه زنــان و کــودکان خــودش را هــم میدهــد،
چــه برســد بــه خواهــر و مــادر مــردم! شــما نمیبینیــد
قوانیــن اســامی یکــی را بــرای بریــدن ســر دختــرش
رحیمانــه بــه نــه ســال زنــدان محکــوم میکنــد و
دیگــری را بــرای آنکــه فریــاد زده گرســنهام! بــه طنــاب
دار میســپارد .شــما نمیبینیــد تجــاوز بــه کــودکان و
زنــان بهویــژه در میــان محــارم یعنــی در حــرم امــن
مقــدس خانــواده! چطــور در ایــران و جهــان دارد ســر
بــه فلــک میکشــد .آزار جنســی از ســوی آشــنایان و
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ـوج شکســتن ســکوت در جنبــش "منهــم" ایــران ،هــر بــار روایتــی
امــا بــا ایــن مـ ِ
خوانــدم ،بــا خــودم گفتــم ،تــو چــرا نمینویســی؟بنویس و در کنارشــان بــاش.
ولــی بــاز شــیطان را لعنــت میکــردم کــه بــاور نکــن! ایــن موضــوع بــرای مــردم
جــدی نیســت .ایــن شــلوغیها دو روزه اســت و بــا حرفهــای صدمــن یــک
غــاز ســروتهش هــم آورده میشــود .یــک عــده دلخــوش بــه پیگیــری نرمتنانــه
پلیــس رژیــم میشــوند و عــدهای دیگــر بــا راه انداختــن بســاط" ایــن حرکتهــا
راه بــه جایــی نمیبــرد" کلهشــان را تــوی الکشــان میکشــند و آرام میگیرنــد.
تــا اینکــه یــک اســتوری در اینســتاگرام خوانــدم .اســتوری دوســتی کــه در آن
خبــر از خودکشــی فــرد متهــم بــه تجــاوز داده و اعــام کــرده بــود "بفرماییــد!! ایــن
هــم ثمــره جنبشتــان!" دیگــر خونــم بــه جــوش آمــد .مــن نــه ایــن دوســت را
میشناســم و نــه آنفــرد کــه متهــم شــده و نــه کســی کــه مدعــی شــده بــر او ســتمی
رفتــه اســت .همــه ایــن افــراد بــرای مــن غریبهانــد .فــردی از جامع ـهای کــه مــن و
شــما و تمــام کســانی کــه انقــاب ،جامعــه و جهانمــان را بــه تــاراج بردنــد ،در آن
زندگــی میکنیــم .ولــی حرفهــای ایــن دوســت مــرا یــاد کســی انداخــت .کســی
کــه هــر وقــت قافیــه را تنــگ میدیــد ،هــر وقــت احســاس میکــرد بــه قــدری بــه
خشــم آمــدهام کــه ممکــن اســت چیــزی از دهنــم بپــرد و همــه چیــز َآشــکار شــود،
خــودش را م ـیزد بــه مریضــی ،ســکته ،گریــه و زاری و التمــاس! آدم گنــدهای کــه
یــک فــوج جلویــش بــه احتــرام میایســتادند .بــه ســرش قســم میخوردنــد و از
ســامت نفــساش میگفتنــد! پــدرم!
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چنــد ســال از زمانیکــه برخــی از آگاهتریــن افــراد دوروبــرم میداننــد ،چــه بــر
مــن گذشــته اســت ،میگــذرد .در تمــام ایــن مــدت مشــغول درمــان پزشــکی و
خوانــدن و نوشــتن بــودم .بارهــا خواســتم همــه آنچــه رخ داده را بنویســم ،امــا
هربــار چیــزی مانــع شــد .مســئله نــه کار زیــادم بــود و نــه ناتوانــیام درنوشــتن.
تنهــا یــک ناامیــدی ،ناامیــدی مملــو از خشــم اجــازه نم ـیداد چیزهایــی کــه هــر
ثانیــه در خــواب و بیــداری ،زنــده ،بــراق و برنــده تــوی ســرم رژه میرونــد بنویســم.
ناامیــدی از آدمهــا!

گلی خندان

غریبههــا در خیابــان و محــل کار و مکانهــای دیگــر و...
کــه دیگــر جــای خــود دارد! شــما نمیبینیــد چطــور چهلســال
اســت زیــر دســت دولتــی بــار آمدهایــم کــه حــق ویــژه و امتیــاز
بهرهبــردن از بــدن زن را بــه کل مــردان جامعــه اعطــا کــرده و در
عرصــه عمومــی ایــن بردگــی و تحقیــر جنســی را بهواســطه حجــاب
و محدودیــت و ســرکوب و تحقیــری همهجانبــه نهادینــه کــرده اســت.
کســی کــه مــورد تعــرض و تجــاوز قرارگرفتــه در جهانــی از ناامنــی ذهنــی و
اجتماعــی غوط ـهور اســت .در گام نخســت انتظــاری از او نیســت کــه دوردس ـتها
را ببینــد .او کــه ســالها در خــود فــرو رفتــه ،او کــه جامعــه پیــش از تولــد در اخــاق
و فرهنــگ و مذهــب و قانــون واپسمانــده ارتجاعــی دفنــش کــرده و در نــگاه و
عمــل و انظــار اجتماعــی همــواره محکــوم اســت ،شــاید نتوانــد درگام نخســت
نگاهــی جامــع بــر دالیــل اجتماعــی و عمیــق آنچــه بــر او رفتــه داشــته باشــد.
او نیــاز دارد کــه اول خــودش را بازشناســد .امــا شــما کــه نظارهگریــد اگــر مغــز
نزدیکبینتــان را دس ـتکاری کنیــد ،شــاید بجــای زومکــردن روی قیافــه آدمهــا
(کــه هرچنــد بیشــک مســئولیت کار کردهشــان را بایــد بــه عهــده بگیرنــد امــا
در نهایــت بازتولیدکننــده و اجراکننــده نقشــی بودنــد کــه تمــام ســاز و کار
نهادهــای اجتماعــی بــر طبــل آن میدمــد ).ریشــههای روابــط اجتماعــی را
بازشناســید کــه دولــت طبقاتــی اســامی ســازماندهیاش میکنــد.
راســتش را بخواهیــد همینحــاال هــم آنقــدر عصبانــی هســتم کــه شــاید نتوانــم
افــکارم را منســجم روی کاغــذ بیــاورم و بــا شــما ســخن بگویــم .بــا شــما کــه
از کودکــی از نگاههــای کورتــان ناامیــد شــدهام .بــا شــما کــه بارهــا همدســت
آزارگــرم بودیــد .امــا اجــازه دهیــد تنهــا بــه عنــوان فــردی کــه بهتریــن و
خالقتریــن ســالهای کودکــیاش بــا آزارهــای جنســی طوالنــی مــدت از ســوی
نزدیکتریــن افــراد خانــواده ســپری شــد و البتــه گاه گاه از ســوی َآشــنایان
خانوادگــی! نکتــهای را بازگــو کنــم .دســت از ایــن تصــور ســادهانگارانه برداریــد
کــه مســئله "قضاوتکــردن یــا قضاوتنکــردن" افــراد اســت!! آلودگــی از ســر و
کــول ایــن سیســتم و از تمــام منافــذش بیــرون میزنــد .کلههایتــان را از زیــر
بــرف بیــرون بکشــید و آگاه باشــید کــه شــرح واقعــه و شکســتن ســکوت بــرای
فرد(جامعــه )ی کــه دهههــا گرفتــار ســرکوب ایدئولوژیــک ،سیاســی و جنســی
بــوده تنهــا موضوع"عدالتخواهــی" آنهــم عدالتخواهــی از حاکــم متجــاوز
نیســت! "گفتــن" بــرای مــن ،کــه مــدت زیــادی نزدیــک بــه سیســال ،ســکوت
تجویزشــده از ســوی جامعــه ،خانــواده ،فرهنــگ ،مذهــب و اخــاق را تجربــه
کــردم ،امکانــی اســت بــرای شــنیدن صــدای خودم(جامعــه) .شــنیدن اصــوات و
شــکلدادن بــه کلماتــی کــه واقعــا مــال مــن هســتند .مــن تــازه زمانــی کــه شــروع
بــه ســخنگفتن کــردم ،آموختــم واقعــا بــر مــن چــه گذشــته اســت! آموختــم از
میــان کلماتــی کــه هــر روزه بــر زبــان مـیآورم ،کلمــات آزارگــرم را حــذف کنــم.
نــگاه و ایدئولــوژی و اخالقــی کــه او تجویــزش میکــرد و مــن تکــرارش میکــردم.
ســخنگفتن و َآشــکارکردن تنهــا قــدم آغازیــن اســت.
تــازه ایــن کودک(جامعــه) سرکوبشــده بایــد راه
هــم بیفتــد .مســیر را هــم بشناســد .دشــمن را هــم
بازشناســد و بجنگــد .پــس آرام بگیریــد و بــه جــای
تشــویق ســکوت ،حمایتگــر باشــید .بگذاریــد ســیل
ِ
خروشــان کلمــات گمشــده جــاری شــود .بگذاریــد
حرفهــا ،آرزوهــا ،امیدهــا و آرمانهــای واقعیمــان
را بیابیــم .بگذاریــد ایــن جســارت ،جوان ـهزده و شــکوفا
شــود .نــه بــه خوشرقصــی دســتگاه ســرکوب پلیــس و
قضــا دلخــوش باشــید و نــه از عواقــب بازیهــای غیــر
منصفان ـهای کــه ممکــن اســت برخــی پیــش بکشــند،
پایتــان سســت شــود .بگذاریــد جامعــه سرکوبشــده،
صدایــش را بیابــد و کلماتــش را بســازد .اگــر میتوانیــد
بــه درســتی نقــدش کنیــد تــا راه بــر هــم زدن کل ایــن
انبــان کثافــت را پیــدا کنــد و درکنــارش باشــید کــه
جهانــی نــو بیافرینــد.

§
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عصیــان :احتمــاال کمتــر زنــی در دنیــا وجــود دارد کــه
تجربــه آزار جنســی و تعــرض را نداشــته باشــد .ایــن
عصیــان شکســت ســکوت ،برحــق و عادالنــه اســت .بایــد از آن
حمایــت کــرد ،تشــویق کــرد کــه گســترش یابــد و علیــه ضــد
حملههــا از آن دفــاع کــرد .همــه مــا هــر بــار بــا شــنیدن و

خوانــدن هــر تجرب ـهای خشــمگین شــدیم ،تحقیــر را احســاس کردیــم

و تجــارب خودمــان از آزارهــا برایمــان تــازه شــد .امــا بــرای اینکــه
خشــم و تنفرمــان را بــه آگاهــی اجتماعــی و نیرویــی موثــر بــرای تغییــر
وضعیــت موجــود تبدیــل کنیــم ،چــارهای نداریــم جــز اینکــه بــه مصــاف
ایــن شــکل از ســتم برویــم .مصافــی کــه فقــط یــک راه جلــوی مــا قــرار
میدهــد .درهــم شکســتن آن و چیــزی نــو جــای آن گذاشــتن.
ســال ســوم راهنمایــی بــودم .مدرس ـهام را عــوض کــرده بــودم و همهچیــز برایــم جدیــد
بــود .طولــی نکشــید کــه متوجــه شــدم یکــی از دخترهــای کالس _اینجــا صدایــش
میکنیــم «ن»_ بهشــکلی غیرعــادی غمگیــن اســت .تمــام ســاعتهایی کــه در مدرســه
بــود ،گریــه میکــرد .موقــع حضــور دبیــر در کالس جلــوی گری ـهاش را میگرفــت امــا در
واقــع فقــط جســم غمگینــش در کالس بــود .از ظاهــرش میشــد فهمیــد کــه کابوســی
در ذهنــش میچرخــد .دیــدن او در آن وضعیــت ،اذیتــم میکــرد .میخواســتم کمکــش
کنــم .بعــد از اینکــه باالخــره توانســتم اعتمــادش را جلــب کنــم ،دلیــل ناراحتــیاش را
فهمیــدم .گفــت کــه ظهــر گــرم یکــی از روزهــای تابســتان هــوس بســتنی کــرده بــود و
در راه رســیدن بــه مغــازه بایــد از جلــوی ســاختمان در حــال ســاختی میگذشــت کــه
دو کارگــر در آن مشــغول کار بودنــد ...در خلــوت ظهــر تابســتان کوچــه« ،ن» را بــهزور
میکشــند داخــل ســاختمان نیمــهکاره .دهانــش را میبندنــد و بــه او تجــاوز میکننــد.
بعــد هــم میگوینــد« :حــاال اگــه جــرات داری بــرو بــه کســی بگــو ،بــه کســی بگــی ســرت
رو میبُــرن« .».ن» ،خاکــی و گریــان و پریشــان بــه خانــه بــر میگــردد و بــه جــای
افشــای حقیقــت بــه مــادرش میگویــد کــه زمیــن افتــاده ،حســابی گریــه کــرده و االن
حالــش خــوب اســت.
امــا دیگــر حــال «ن» خــوب نشــد .میترســید؛ از پــدرش ،از بــرادرش .اگــر میفهمیدنــد
حتمــا اورا میکشــتند .خواســتگار داشــت و خانــوادهاش اصــرار داشــتند کــه زودتــر
شــوهرش بدهنــد .امــا اگــر ازدواج میکــرد ،آن وقــت بقیــه میفهمیدنــد کــه «باکــره»
نیســت و حتمــا کشــته میشــد .پــس بــه خودکشــی فکــر میکــرد .نمیدانســتم بایــد
چـهکار کنــم و چــه بگویــم .عصبانــی بــودم امــا اصــا نمیدانســتم چـه بایــد کــرد .در آن
ســن نــه چیــزی دربــارهی برخــورد بــا متجاوزیــن مــی دانســتم و نــه برخــورد بــا قربانیــان
تجــاوز .بــه خانــوادهام هــم نمیتوانســتم بگویــم .تنهــا ،ســنگ صبــورش بــودم .ســال بعــد
کــه از آن مدرســه رفتــم ،گمــش کــردم و امــروز سالهاســت کــه از او بیخبــرم .چــه
بــر ســرش آمــد؟
پــدرم ماموریــت کاری گرفتــه بــود و بایــد بــه ســفر میرفــت .مــادرم ،مــن و خواهــر و
بــرادر کوچکــم را بــه دســت عمویــم ســپرد تــا خــودش _بــرای مدتــی کــه پــدرم نبــود_
بــه زادگاهــش برگــردد .دقیقــا ســاعت نــه شــب بــود کــه دســتی از پشــت جلــوی دهانــم
را گرفــت .هیچکــس در خانــه نبــود .فقــط او ،عمویــم! عمویــم متجــاوزم بــود .چهــرهی
حریصانــهاش در آن لحظــه خــوب خاطــرم هســت .بــا پیراهنــم دهانــم را بســت و
چشـمهایم را بــاز گذاشــت تــا همــه چیــز را ببینــم .مــن تقــا میکــردم .بدنــم روی ســطح
زبــر موکــت ســاییده میشــد .شــلوارم را پاییــن کشــید و بعــد ...نمیتوانــم بــه یــاد بیــاورم
یــا از بــه یــادآوردن واهمــه دارم؟ مــن همچنــان از توصیــف جــز بــه جــز حرکاتــش زبانــم
الل میشــود .انــگار مــرا میخــورد و بعــد هــم مــرا خــورده بــود ...مــن گوشــت گوســالهای
بــودم کــه عمویــم خــورده بــودش و جــز اســتخوانهایم تــه بشــقاب چیــزی نمانــده بــود.
اشــیای بیجــان خانــه ،سکوتشــان ،احســاس همــدردی نبــود .انــگار بــرای پنهانکــردن
فاجعــه بــا عمویــم دســت بــه یکــی کــرده بودنــد .پــردهی ســیاهی جلــوی چشــمهایم
افتادهبــود کــه فقــط عمویــم را نشــانم مــیداد .ســرم گیــج میرفــت .لباسهایــم را
پوشــیدم .لباسهایــش را پوشــید و گفــت توبــه کــرده اســت .مطمئــن بــود بــه کســی
نمیگویــم و ذکــر میفرســتاد .بــار دوم و ســوم هــم ســناریوی عمــوی متجــاوزم همیــن
بــود .ســه بــار آلــت تناســلیاش وجــودم را دریــد و در پهنــهی اقیانــوس رهایــم کــرد.
همیشــه میتوانســت جایــی گیــرم بیانــدازد و نفسهــای حریصان ـهاش را در گوشــم فــرو
کنــد .مــادرم برگشــت .بــه او گفتــم .امــا عمویــم بــا پــدرم صحبــت کــرده بــود و گفتــه بــود
مــن بــا کســی وارد رابطــه شــدهام .حــاال هرچــه میگفتــم دروغ بــود و عمویــم هرچــه
گفتــه بــود و میگفــت راســت! در خانــه زندانــی شــدم و بیــرون از خانــه زندانبانهــای
مردســاالر مــرا میپاییدنــد .همــه علیــه مــن بودنــد و مــن علیــه ســتم حنجــره ای بــرای
فریــاد نداشــتم .کشــتنم ،امــا زنــدهام و زندگــی خواهــم کــرد.

ارسالی به عصیان

دانشــجو بــودم و رفتــه بــودم خانــهی یکــی از دوســتانم .دوســت خانوادگیشــان هــم
_پســری حــدودا  27-8ســاله_ آنجــا بــود .بــا دوســتم و مــادرش در پذیرایــی نشســته
بودیــم کــه مــن بلنــد شــدم بــروم تــوی اتــاق تــا موبایلــم را چــک کنــم .امــا در آن اتــاق
واقعــا شــوکه شــدم :همــان پســر در یــکآن از پشــت بغلــم کــرد و بیمقدمــه لبهایــم
را بوســید .بــه عقــب هلــش دادم .ترســیدهبودم .خواســتم بزنمــش .خواســتم داد بزنــم امــا
فقــط خشــکم زده بــود .از اتــاق کــه بیــرون آمــدم میخواســتم بــه دوســتم یــا مــادرش
بگویــم ،امــا بــاز هــم میترســیدم .میترســیدم بگویــم کــه او بــهزور مــن را بوســیده!
مــی ترســیدم .احســاس میکــردم خــودم کار اشــتباهی کــردهام .ولــی بــه مــن تعــرض
شــده بــود ،نبایــد میگفتــم؟ از اینکــه مقصــر شــناخته شــوم میترســیدم .از ایــن کــه
بــه خانــوادهام بگوینــد میترســیدم .پــس ســکوت کــردم .امــا کاش ســکوت نمیکــردم.
آن پســر ایــن بــا را ســر چنــد نفــر دیگــر آورده اســت؟
رفته بودم پیش استادم آقای «ک.ل» .همسرش در آتلیه نبود و بهطوری غیرعادی نگاهش
در نی نی چشمانم ثابت شده بود .در حالیکه به نقاشیهایش نگاه میکردم ،او نگاهش را
از چشمهای من بر نمیداشت .من تمام آمال و آرزویم این بود که هنرمندی بشوم مثل
«ک.ل» ،پس ارادت ویژهای به او داشتم .آثارش به شدت تاثیرگذار بود و فیگورهایی که از
زنان بیچهره میکشید برایم بینهایت تحسین برانگیز بود .در فضای آتلیه میچرخیدم و
غرق در آثارش بودم تا اینکه انگار با سر به زمین خوردم .گفت« :اگه من زن نگرفته بودم
و تو دوستپسر نداشتی به نظرت میتونستیم با هم باشیم؟» چیزی نگفتم و فقط لبخند
مصنوعی سردی روی چهرهام نشست .حریصانه بغلم کرد و ادامه داد« :اگه به زنم و دوست
پسرت نگیم ،به نظرت میتونیم با هم وارد رابطه بشیم؟» از آتلیه بیرون آمدم و فردای آن
روز خواستهاش را برای همسرش بازگو کردم .متاسفانه باور نکرد.
فكــر ميكنــم كالس ســوم دبســتان بــودم .جث ـهي درشــتي نســبت بــه ســنم داشــتم و
هميشــه خانــواده متذكــر ايــن نكتــه بودنــد كــه لبــاس نامناســبي نپوشــم .مــا بــا خانــواده
مــادري ارتبــاط نزديكــي داشــتيم و خانــه عمــوي مــادرم جايــي بــود كــه زيــاد رفــت و
آمــد ميكرديــم .وجــود بچههــای همســن و ســال باعــث شــده بــود كــه مــن وخواهــرم
خيلــي وقتهــا بــدون حضــور خانــواده شــب را هــم آنجــا بمانيــم و بــه طــور كلــي فضــاي
امــن و مطمئنــي بــه نظــر ميآمــد .مــن و دختــر عمویــم كوثــر همبــازي بوديــم و در
اكثــر مســافرتها ســعي داشــتيم باهــم در يــك ماشــين باشــيم .بــراي عروســي يكــي از
فاميلهــا در انزلــي ،مــن تــوي ماشــين پســرعموي مــادرم كنــار كوثــر نشســتم و ديگــر
پســرعمو كــه  ٢٠و انــدي ســاله بــود ،كنارمــان نشســت .مــا بــه اصطــاح بچــه بوديــم و
همــواره مشــغول صحبــت و بــازي .افشــين .ع .پســرعموي نامبــرده ،اصــرار زيــادي بــراي
خوابيــدن مــا داشــت و مــدام تكــرار ميكــرد كــه« :بســه بخوابيــن و ســروصدا نكنيــن».
باالخــره بــا يــك ترفنــدي پتــوي مســافرتي را روي مــا كشــيد كــه مثــا اســتراحت كنيــم.
قابــل ذكــر اســت كــه همــه اعتمــاد زيــادي بــه روابــط فاميلــي داشــتند و واقعــا ايــن
همجــواري مســالهاي نبــود ،نــه بــراي خانــواده و نــه بــراي دونفــري كــه جلــو نشســته
بودنــد .مــن وســط نشســته بــودم و بــراي اينكــه ســريعتر دســت از ســرمان بــردارد
چشــمهایمان را بســتيم .دو دقیقــه نشــده بــود كــه افشــين نزديــك صورتــم شــد تــا
مطمئــن شــود کــه خوابــم بــرده اســت یــا نــه .صــداي نفسهایــش هنــوز يــادم اســت.
خيلــي ســريع دســتش را زد بــه ســينههایم و تيشــرتم را زيــر پتــو بــاال زد .خيلــي شــوكه
شــده بــودم و خيلــي محكــم خــودم را چســبانده بــودم بــه كوثــر .مــن بــه نســبت ســنم
اطالعــات زيــادي از رابطــه جنســي داشــتم و مطمئــن بــودم قضيــه بــه آنجــا ختــم
نميشــود .چشــمهایم را بــاز كــردم و او ســريع دســت از لمسكــردن مــن برداشــت.
هنــوز صــداي كــش لبــاس زيــرم كــه وقتــی دســتش را كشــيد و صــداي بلنــدي داد،
خاطــرم هســت .تــا خــود شــهر انزلــي چش ـمهایم را محکــم بــاز نگــه داشــتم تــا مبــادا
لحظ ـهاي خوابــم ببــرد .مســير زيــادي بــود و مــن حتــي از كوثــر خواهــش كــردم کــه
جاهایمــان را عــوض كنيــم .او قبــول نکــرد و بعدهــا مــن متوجــه علــت امتناعــش شــدم.
تــا يــک مــدت نميتوانســتم بــا كســي راجــع بــه ايــن مســاله صحبــت كنــم ،چــون حــس
میكــردم مــن دختــر بــدي هســتم كــه ايــن اتفــاق برایــم افتادهاســت .امــا باالخــره بــا
كوثــر و خواهــرم درميــان گذاشــتم و فهميــدم کــه هــردوی آنهــا هــم از طــرف ايــن فــرد
مــورد آزار قــرار گرفتــه بودنــد .اگرچــه هیــچ وقــت بيانــش نكــرده بودنــد .حــدود چنــد مــاه
بعــد جســته گريختــه بــه مــادرم گفتــم ،ولــي واكنــش او از تجرب ـهی آزاري كــه داشــتم
بدتــر بــود .گفت«:نــه همچيــن چيــزي ممكــن نيســت و مــا اعتمــاد داريــم بــه اونــا و دوم
اينكــه اصــا صداشــو درنيــار چــون تــو فاميــل آبروريــزي ميشــه ».مــن فكــر ميكنــم
ضرب ـهاي کــه فــرد قربانــي میخــورد ،تنهــا یــک بخــش آن آزار جســمي اســت .بخــش
ديگــرش تــرس از بيانكــردن و بخــش مهــم ديگــرش نــگاه ارتجاعــي خانوادههاســت
كــه فاميلهــا را در امــر تجــاوز مســتثنا میداننــد .درحاليكــه بخــش زيــادي از روايــات
تجــاوز ایــن را اثبــات میکنــد کــه تجــاوز توســط آشــنايان نزديــك انجــام میگیــرد.
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