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معضل چیست؟
راه حل کدام است؟

سر مقاله

آزار و اذیــت جنســی یکــی از مشــکالت شــایع زنــان در همــه جــای
دنیــا اســت کــه بــا ابعــاد و اشــکال متفاوتــی رخ میدهــد .ایــن
شــکل از خشــونت بــر زنــان قدمــت طوالنــی در تاریــخ دارد .تجــاوز،
شــدیدترین شــکل از آزار جنســی اســت .ایــن روزهــا گوشــمان پــر
شــده اســت از اخبــار مربــوط بــه تجــاوز .تجــاوز بــه دو دختربچــه و
تعــرض بــه پســران نوجــوان در یــک محیــط آموزشــی ،در هفتههای
گذشــته ،جامعــه بیمــار ایــران را به ـتزده کــرد .در جامع ـهای کــه
انحطــاط و ســقوط اخــاق در اشــکال آشــکار و پنهــان در حــال
فراگیــر شــدن اســت ،ایــن وقایــع نمونـهای بــود از هــزاران مــوردی
کــه رســانهای نمیشــود و از تــرس آبــرو و بــر ســر زبانهــا افتــادن
و درگیــر شــدن در دادگاههــا بــر روی آنهــا ســرپوش گذاشــته
میشــود و در خفــا میمانــد .هــاروی واینســتاین بــه علــت دو
شــکایت آزار جنســی در لنــدن بازداشــت شــد ولــی در دادگاه از هــر
دو مــورد تبرئــه شــد .چگونــه میتوانیــم انتظــار داشــته باشــیم کــه
بــا واینســتاین برخــورد شــود در حالیکــه ســلطان آزار جنســی و
نمــاد مشــخص مــرد ســاالری و زنســتیزی بــر مســند بزرگتریــن
قــدرت دنیــا نشســته اســت .ســال گذشــته زنــان زیــادی در هالیــوود
از آزار و اذیــت جنســی توســط واینســتاین و طــی ســالها پــرده
برداشــتند .ایــن افشــاگری ســر و صــدای زیــادی بــه پــا کــرد و
منجــر بــه راه انــدازی کارزار «مــن هــم همینطــور» شــد .کارزاری
کــه زنــان زیــادی از سراســر دنیــا بــه آن پیوســتند و از آزارهــای
جنســی کــه برایشــان اتفــاق افتــاده بــود حــرف زدنــد .فعالیــن
عرصههــای مختلــف ،بخصــوص فعالیــن زنــان بایــد تــاش کننــد
کــه ایــن شــکل از کارزارهــا و عصیانهــای همگانــی گســترش پیــدا
کنــد امــا بــا معیــار هــا و روش هــای درســت .ایــن شــکل از آزار،
صدمــات جســمی و روانــی متعــددی بــر زنــان وارد میکنــد .شــکلی
از تحقیــر و ســرکوب زنــان اســت و مهــر تاییــدی اســت بــر اینکــه
زنــان ابــژه جنســی هســتند .تبلیــغ و تقویت ایــن دیــدگاه در جوامع
کــه نقــش زنــان بــه عنــوان همســر و مــادر تعریــف مــی شــود و این
نقــش اســت کــه اولویــت دارد ،در اصــل شــکلی از انســان زدایــی
از زنــان اســت و در راســتای همــان ابــژه جنســی قــرار میگیــرد.
یعنــی تابــع مــردان ،بــا مــردان تعریــف شــدن و هویــت پیــدا کــردن
و بــرای مــردان بــودن .کارزار «مــن هــم همینطــور» فرصــت خوبــی
را فراهــم کــرد تــا زنــان ،ســکوت ســالیان را بشــکنند و از اتفاقاتــی
بگوینــد کــه تــرس ،شــرم ،تابــو و هــر چیــز دیگــر مانــع از ســخن
گفتــن دربــاره آن میشــد .اگــر چــه هنــوز بایــد تــاش ،تشــویق
و حمایــت کــرد کــه ایــن کارزار فراگیرتــر شــود ،ولــی بــه یــک
واقعیــت مهــم نیــز بایــد توجــه کردکــه افــراد متجــاوز و کســانی
کــه مرتکــب ایــن آزارهــا مــی شــوند ،تنهــا یــک رفتــار فــردی را از
خــود بــروز نمیدهنــد .در واقــع ایــن افــراد و اعمالــی کــه انجــام
میدهنــد ،بــه طــور روزمــره و سیســتماتیک ،توســط نهــاد هــای
حاکــم ،حمایــت و حفاظــت میشــوند .ملتهــب شــدن جامعــه بعــد
از هــر شــکل از ایــن آزارهــا و خواســت محاکمــه و مجــازات فــرد
مــورد نظــر در عیــن حــال کــه طبیعــی اســت ،امــا نشــان دهنــده
فــردی دیــدن قضیــه اســت .چــرا کــه سیســتم قضایــی هــم بخشــی

از سیســتم حاکــم مردســاالر اســت و در تولیــد چنیــن رفتارهایــی
در ســطح جامعــه نقــش دارد .حاکمیــت بــرای آرام کــردن جامعــه
در همــه جــای دنیــا مــدام بــا قاطعیــت اعــام مــی کنــد کــه بــا این
افــراد برخــورد خواهــد شــد تــا درس عبرتــی باشــد بــرای دیگــران و
در مــواردی هــم برخــورد مــی کنــد .ولــی ســوال اینجاســت علیرغــم
اینهــا چــرا ایــن گونــه رفتارهــا تولیــد و بــاز تولیــد مــی شــود؟ چــرا
دوبــاره و دوبــاره اتفــاق مــی افتــد؟ در اصــل ایــن خواســته مــردم
و ایــن برخــورد نهادهــای حاکــم ،نشــان دهنــده مســوولیت زدایــی
حاکمیــت در چنیــن اتفاقاتــی اســت و ایــن وجــه در میــان مــردم
جامعــه غالــب اســت .در حالیکــه وقتــی بــه دســت داشــتن و نقــش
سیســتم پــی ببریــم ،آن گاه ســوال خواهیــم کــرد کــه در چــه
جامعــه ای زندگــی میکنیــم کــه فرهنــگ آزار و اذیــت جنســی و
تجــاوز را تولیــد میکنــد و چــرا؟ در اصــل ســوال اینجاســت کــه
معضــل چیســت و راه حــل ایــن معضــل چگونــه اســت؟ مســلما
آگاهــی نســبت بــه ایــن موضــوع در شــکل برخــورد بــا ایــن وقایــع
تاثیــر خواهــد گذاشــت .تــا وقتــی کــه نظــام مردســاالر بــر همــه
کشــورهای جهــان حاکــم اســت و بــه حیــات خــود ادامــه میدهــد،
هــر شــکلی از ســتم بــر زنــان از جملــه آزار جنســی موجــود خواهــد
بــود و محــو نخواهــد شــد .یکــی از راه هــای مبــارزه علیــه ایــن
موضــوع تغییــر فرهنــگ ضــد زن اســت .زیــرا فرهنــگ غالــب در
هــر جامعــه ای از بــاال و از ســوی طبقــات حاکــم شــکل مــی گیــرد.
مبــارزه بــرای تغییــر ایــن فرهنــگ بــه معنــای مقابلــه بــا سیســتم
مــرد ســاالر اســت و نقــش مهمــی در تغییــر مناســبات ضــد زن
حاکــم در جامعــه خواهــد داشــت .مبــارزه بــرای تغییــر کلیــت
فرهنــگ حاکــم در جامعــه بســیار فراتــر از برخــورد هــای فــردی
بــا عناصــر منفــرد و ایــن فــرد و آن فــرد اســت و اگــر مجازاتــی
واقعــا اتفــاق بیفتــد ،تنهــا حــس انتقــام جویــی را ارضــا مــی کنــد و
جامعــه دوبــاره در دور باطــل ایــن ســتم خواهــد افتــاد.
آزار هــای جنســی کــه بــر زنــان و مــردان اعمــال مــی شــود ،نشــان
دهنــده تضــاد مهــم و عمیــق میــان مــردم و کســانی اســت کــه
بــر آنهــا حکومــت مــی کننــد .زیــرا ،همانطــور کــه در بــاال گفتــه
شــد ،ایــن مشــکل از کارکردهــای سیســتم نشــأت مــی گیــرد،
ولــی بــه طــور معمــول ،بــه شــکل تضــاد میــان مــردم تبــارز پیــدا
میکنــد .زیــرا تنهــا فــرد را مقصــر مــی داننــد .مــردان در هــر
جامعــه ای از کودکــی و بــه درجــات مختلــف بــا فرهنــگ حاکــم
در جامعــه آمــوزش مــی بیننــد و شخصیتشــان شــکل مــی گیــرد.
فرهنگــی کــه برتــری طلبــی مردانــه را بــه اشــکال مختلــف و در
همــه ابعــاد ،تعلیــم مــی دهــد و آن را بــه یــک امــر معمــول و
طبیعــی تبدیــل مــی کنــد ،نــگاه سکســی بــه زنــان را حــق طبیعــی
مــردان میدانــد ،اعمــال قــدرت و نــگاه از بــاال بــه زنــان و کنتــرل
همــه جانبــه زنــان را آمــوزش مــی دهــد و حــق مــردان مــی دانــد.
پــدران ،بــرادران ،پســران ،همســران و دوســت پســرهای مــا هــم
بــا همیــن فرهنــگ تعلیــم دیــده و بــزرگ شــده انــد .بنابرایــن بــه
جــای مبــارزه فــردی بــا افــراد بایــد بــا ریشــه ایــن معضــل کــه
تبــارز و شــکل دهنــده آن اســت مبــارزه کنیــم .بایــد بــا فرهنــگ
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آموزش تجاوز،

آوا آرمان

اوایــل خــرداد  97خبــر تجــاوز گروهــی در مدرســهای در غــرب
تهــران زیــر گــوش ایرانیهــا ترکیــد .ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه
معــاون یکــی از دبیرســتانهای پســرانه مقطــع متوســطه اول یــک
مجتمــع آموزشــی غیرانتفاعــی در منطقــه  ۲تهــران بــه آزار جنســی
و تجــاوز گروهــی دانــش آمــوزان دســت زده اســت .ماجــرای تجــاوز،
توســط یکــی از اولیــای دانشآمــوزان رو میشــود .او گفــت ،پســر
مــن از چنــد مــاه پیــش پرخاشــگر و بهشــدت عصبــی شــده بــود و
حتــی مــا تصــور میکردیــم دچــار بیمــاری شــده اســت .او را پیــش
پزشــک بردیــم و روند درمان بــرای پرخاشــگری او ادامــه یافــت تــا
اینکــه پســرم گفــت در مدرســه مــورد تجــاوز قــرار گرفتــه اســت.
بررســیهای بیشــتر نشــان داد کــه  16نفــر از دانشآمــوزان آن
مدرســه مــورد تعــرض جنســی قــرار گرفتهانــد.
بعــدا در فیلمــی کــه از اعتــراض والدیــن ایــن دانشآمــوزان در
مدرســه در فضــای مجــازی پخــش شــد ،جزئیــات بیشــتری از ایــن
تجــاوز گروهــی بیــان شــد .بنــا بــه گفتــه والدیــن ،معــاون مدرســه
بــا جمــع کــردن تعــدادی از دانــش آمــوزان در نمازخانــه مدرســه بــا
گوشــی موبایــل خــود بــرای آنهــا فیلــم پورنــو پخــش میکــرده و
آنهــا را وادار بــه تجــاوز و دســتمالی بــه یکدیگــر میکــرده اســت.
در اردوی مدرســه بــه آنهــا مشــروب م ـیداده و در اســتخر آنهــا
را آزار جنســی مــی داده اســت .خانــواده برخــی از دانــش آمــوزان
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مــرد ســاالر کــه حیــات و اصولــش وابســته بــه ایــن ارکان اســت،
مبــارزه کنیــم.
زنــان در همــه جــای دنیــا ،نــه فقــط مــورد آزار و اذیــت ،تحقیــر
و تعــرض جنســی قــرار مــی گیرنــد ،بلکــه دربــاره جلوگیــری از
بــارداری ،زمــان بچــه دار شــدن ،اینکــه اصــا مــی خواهنــد بچـهدار
شــوند یــا نــه و ســقط جنیــن آنهــا تصمیــم گیــری مــی شــود.
یعنــی مــواردی کــه جــزو حقــوق پایــه ای زنــان و بــدن آنهــا اســت.
در اکثــر کشــورهای جهــان ،بعــد از طــاق ،بچــه هــا بــه مــادران
واگــذار میشــود .در ایــران بــه دلیــل قوانیــن دینــی حــق بــا پــدر
اســت و در صورتــی کــه نخواهــد بچــه را نگهــدارد (کــه معمــوال
بــه ایــن دلیــل اســت کــه از پــس نگهــداری بچــه بــر نمــی آیــد) و
یــا بخواهــد ازدواج کنــد ،بــه مــادر واگــذار مــی شــود .در حالیکــه
امــروزه زنــان هــم ماننــد مــردان ،بیــرون از خانــه کار مــی کننــد.
ایــن بــه همــان مســاله ای بــر مــی گــردد کــه نقــش اصلــی زنــان را
مــادر و همســر بــودن مــی داننــد .مــادر اســت کــه مســوول پــرورش
و نگهــداری از بچــه اســت .همــه اینهــا بــه روابــط پــدر ســاالرانه
حاکــم بــر جامعــه ربــط دارد و ایــن روابــط را بــا اصالحــات درون
سیســتم و یــا بــر ســر کار آمــدن افــراد کاردان و روشــنفکر در
موضــع قــدرت ،نمــی تــوان از بیــن بــرد .زیــرا ایــن روابــط ،قــوه
محرکــه و بنیــاد نظــام مــرد ســاالر اســت و بــدون ایــن روابــط معنــا
و کارکــردی نخواهــد داشــت.
مســاله ســتم بــر زنــان و رهایــی زنــان ،موضــوع کنــاری و پیــش پــا
افتــاده یــا وابســته بــه حــل مســائل دیگــر نیســت .بلکــه موضوعــی
اســتراتژیک اســت .مبــارزه بــرای آن ،در مبــارزه بــرای ریشــه کــن
کــردن کلیــه اشــکال ســتم و اســتثمار و رهایــی بشــر ،نقــش مهمــی
بــازی مــی کنــد .ســتم بــر زنــان ،بــه اشــکال و انــواع دیگــر ســتم و
بــه طــور کل بــه تقســیم جامعــه بــه اســتثمارگر و اســتثمار شــونده

ربــط دارد و از بیــن بــردن ایــن شــرایط بــدون
رهایــی زنــان ممکــن نیســت .نمیتــوان از دیگــر 3
اشــکال ســتم رهــا شــد ولــی ســتم بــر زنــان
باقــی بمانــد .بــه همیــن دلیــل زنــان در تغییــر شــرایط
موجــود نقــش مهــم و اساســی دارنــد و انقالبــی کــه
بخواهــد ایــن مســاله را نادیــده بگیــرد یــا آن را درجــه دوم
بدانــد ،یــک انقــاب واقعــی نخواهــد بــود .انقالبــی کــه رهایــی
زنــان جنبــه مهمــی از آن را تشــکیل نمــی دهــد ،بایــد بــه
اهدافــش شــک کــرد و ایــن تنهــا یــک موضــوع یــا تعهــد اخالقــی
نیســت ،بلکــه یــک جنبــه اســتراتژیک از انقــاب اســت .در واقــع
اگــر مســاله رهایــی زنــان در تــک تــک فعالیتهایمــان جایگاهــی
نداشــته باشــد ،نمــی توانیــم مدعــی انقــاب کــردن و تغییر شــرایط
موجــود باشــیم.
ســلطه بــر زنــان در هــزاران ســال گذشــته محصــول ماهیــت بشــر
یــا یــک امــر طبیعــی نبــوده ،بلکــه بــه دلیــل چگونگــی تکامــل
جامعــه بشــری از جوامــع ابتدایــی بــه ایــن ســو بــوده اســت .تکاملی
کــه طبقــات ،مالکیــت خصوصــی و روابــط تولیــدی را رقــم زد کــه
اســتثمار شــونده و اســتثمارگر و ســتمگر و ســتمدیده را پدیــد آورد.
رهایــی زنــان بــا رهایــی بشــریت در هــم تنیــده اســت .اول بــه دلیل
آن کــه بــدون رهایــی بیــش از نیمــی از جامعــه بشــری کــه هــر
روزه بــا انــواع و اقســام خاصــی از ســتم روبــرو اســت ،صحبــت از
رهایــی بشــریت معنایــی نــدارد و دوم آنکــه مبــارزه بــرای رهایــی
زنــان یــک مولفــه حیاتــی و مهــم از مبــارزه کلــی بــرای غلبــه بــر
تمایــزات طبقاتــی ،روابــط تولیــدی ،تمایــزات اجتماعــی و نهادهایــی
کــه ایــن تمایــزات را حفاظــت مــی کننــد و افــکاری کــه از درون
ایــن تمایــزات و روابــط بیــرون مــی آیــد ،از جملــه ســتم بــر زنــان،
اســت§.

پرورش متجاوز

متوجــه موضــوع تجــاوز شــده و از فــرد یــاد شــده شــکایت کردهانــد.
تجــاوز ،هولنــاک ،محکــوم و نابخشــودنی اســت .تجــاوز به کــودکان و
نوجوانــان ،غیــر انســانی بــودن آن را بهمراتــب تشــدید میکنــد .امــا
مطمئنــا ایــن اولیــن مــورد از ایــن چنیــن جنایــات نیســت .کــودکان
زیــادی هــر روز و هــر ســاعت در شــهرهای مختلــف و در مکانهــای
گوناگــون مــورد تجــاوز قــرار میگیرنــد؛ بــدون اینکــه کســی
متوجــه شــود و یــا دســتی بــرای کمــک بهسویشــان دراز شــود.
معمــوال بــا ملغمـهای از باورهــا و خرافــات و تابوهــای سیســتماتیک
جنســی ،روی تجــاوز ســرپوش گذاشــته میشــود .تجــاوز هــم بــرای
دختــران روی میدهــد و هــم بــرای پســران .ولــی ایــن وضــع در
مــورد دختــران ،وخیمتــر اســت .در مــورد تجــاوز اخیــر میتــوان
پرســید کــه آیــا اگــر قربانیــان تجــاوز ،دختــر بودنــد بــاز هــم والدیــن
حاضــر بودنــد آن را رســانهای کننــد و بهطــور گســترده مطــرح
میشــد؟ یــا دختــر بــودن قربانیــان باعــث میشــد خانوادههــا
بیشــتر بــه شــرم و آبــرو و ...فکــر کننــد تــا حــق فرزندانشــان؟
پخــش شــدن خبــر ایــن تجــاوز گروهــی ،عکسالعملهــای زیــادی
هــم در ســطح جامعــه و هــم در فضــای مجــازی در پــی داشــت .یکی
از ایــن عکسالعملهــا ،ایجــاد هشــتگی بــود کــه در آن ،قربانیــان
تجــاوز از تجربیــات خــود گفتهانــد کــه گســتردگی دامنــه تجــاوز در
جامعــه را نشــان میدهــد .قربانیانــی از میــان دختــران و پســران.
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یکــی دیگــر از عکسالعملهــا ایــن بــود کــه
بحثهایــی در مــورد سیســتم آمــوزش و اینکــه
 4چــه کســی مســئول آمــوزش چنیــن نکاتــی بــه
کــودکان اســت ،شــکل گرفــت .عــدهای معتقدنــد
کــه خانوادههــا بایــد بــه فرزنــدان خــود آمــوزش بدهنــد
و آمــوزش و پــرورش ،مســئول آن نیســت .ایــن دســته
معتقدنــد آمــوزش مســائل جنســی در جامعــه باعــث از بیــن
رفتــن قبــح آن و گســترش فســاد در جامعــه میشــود.
نکتــه ایــن اســت کــه سیســتم آمــوزش و پــرورش بهعنــوان
نماینــده سیســتم کلــی حاکــم بــر کشــور دارای ایرادهــای اساســی
و مخــرب اســت .سیســتم حکومــت دینــی حاکــم بــر جامعــه،
دهههــا اســت کــه بــا اجــرای احــکام دینــی در جامعــه ،بــه
گســترش و پــرورش خرافــات و اصــول غیــر علمــی و تابوهــای
کهنــه در جامعــه میپــردازد .بــا حملــه بــه هــر اقــدام و نــگاه
علمــی ســازنده ،ســعی میکنــد بقــای خــود را تضمیــن کنــد.
مثــا در سیســتم گزینــش آمــوزش و پــرورش بهجــای توجــه
بــه توانایــی علمــی و ســامت روانــی افــراد آنهــا را براســاس
معیــار رفتنشــان بــه نمــاز جمعــه و آگاهیشــان از فتــوای فــان
مرجــع دینــی دربــاره فــان مســاله و نداشــتن ســابقه مخالفــت
بــا حکومــت ،انتخــاب مــی کنــد .خانوادههــا هــم در چنیــن
جامعــه و چنیــن سیســتمی بــزرگ شــدهاند و آمــوزش دیدهانــد.
بایــد پرســید خانوادههــا کجــا بایــد چنیــن آموزشهایــی را یــاد
بگیرنــد تــا بــه فرزنــدان خــود یــاد بدهنــد؟ تمــام افــراد جامعــه
تــوان مالــی مراجعــه بــه مشــاور ،روانشــناس و کمــک گرفتــن از
آنهــا در تربیــت فرزنــد را ندارنــد (تــازه اگــر فــرض کنیــم کــه
تمــام مشــاورین و روانشناســان ،دیدگاههــای غلــط حاکــم را
جلــو نمیگذارنــد ).رســانهها و رادیــو و تلویزیــون و ...هــم بــه بــاز
نشــر اصــول و باورهــای غلــط مــورد قبــول حکومــت میپردازنــد.
در ایــن میــان جایــی بــرای جلــو گذاشــتن اخــاق و ایدئولــوژی
جدیــد و بنیــادا متفــاوت وجــود نــدارد .اخالقیــات جامعــه ،منحــط
و ناکارآمــد و براســاس «اول مــن» و بهرهکشــی از دیگــران شــکل
گرفتــه و بــرای تغییــر آن بایــد کل سیســتم سیاســی -اجتماعــی را
تغییــر داد و از نــو ســاخت.
در ایــران نــه مرجعــی بــرای آمــوزش چنیــن نکاتــی بــه کــودکان
وجــود دارد و نــه قانونــی بــرای حمایــت از آنهــا در برابــر تجــاوز یــا
دیگــر آســیبها .هــزاران و هــزاران مــورد تجــاوز مســکوت میمانــد
و از میــان مــواردی هــم
کــه فرصــت علنــی شــدن
مییابــد ،مثــل مــورد
تجــاوز طوســی قــاری
قــرآن بــه دانــش آمــوزان،
مراعاتهایــی
وجــود
بــرای افــرادی دارای زد
و بندهایــی بــا مقامــات
درجــه یــک حکومتــی و
نبــود قانــون مشــخص ،آه از
نهــاد قربانیــان در م ـیآورد.
طبــق روال در چنیــن
شــرایطی کــه موضــوع
خاصــی بــه نقطــه تمرکــز
جامعــه تبدیــل میشــود،
مســئوالن از مجلــس و
شــورای شــهر و وزارتخانهها
و ...بــه میــدان میآینــد و

هــر کــدام دســتور فرمالیتــه تشــکیل کمیتــه پیگیــری میدهنــد
امــا درنهایــت هیچکــدام راه بــه جایــی نمیبــرد تــا بــا گذشــت
زمــان ماجــرا از صــدر اخبــار کنــار بــرود.
مدیــر آمــوزش و پــرورش منطقــه  ۲گفــت« :بــا اطــاع از موضــوع
عمــل غیراخالقــی توســط یکــی از نیروهــای یکــی از مــدارس
غیردولتــی غــرب تهــران ،هیاتــی توســط آمــوزش و پــرورش جهــت
رســیدگی تشــکیل گردیــد .آمــوزش و پــرورش موضــوع را بهطــور
جــدی پیگیــری نمــوده و در صــورت اثبــات جــرم از مراجــع
قضایــی انتظــار دارد بــا نامبــرده بهشــدت برخــورد شــود».
ســید محمــد بطحایــی وزیــر آمــوزشو پــرورش هــم در حکمــی
حســین بزرگــیزاده ،مشــاور و بــازرس ویــژه خــود را مســئول
رســیدگی کــرد .او همچنیــن بــا اشــاره بــه غیــر رســمی بــودن (از
زاویــه اســتخدام) متهــم ایــن پرونــده خواســتار مشــخص شــدن
ضوابــط در خصــوص بهکارگیــری ایــن فــرد در آن مدرســه شــده
اســت .یعنــی وزیــر ســعی دارد بــا جلــو کشــیدن رســمی نبــودن
معــاون مدرســه ،شــانه از بــار مســئولیت خالــی کنــد تــا درنهایــت
آن را اشــتباه یــک فــرد یــا افــراد خاصــی جلــوه دهنــد .ایــن ســوال
جــدی مطــرح میشــود وقتــی در مــدارس غیــر انتفاعــی وضــع
اینگونــه اســت در مــدارس دولتــی کــه توجــه و رســیدگی
موجــود در مــدارس غیــر انتفاعــی را ندارنــد چــه خبــر اســت؟
ســیدجواد ابطحــی عضــو کمیســیون آمــوزش و مجلــس هــم
چنیــن گفــت« :متأســفانه موضوعــی کــه در یکــی از مــدارس غــرب
تهــران روی داد ،از ســوی رســانهها در نــزد افــکار عمومــی بــزرگ
جلــوه داده شــد ،حقیقــت مطالــب در حــدی کــه در رســانه هــا
منتشــر شــده ،نبــوده اســت ...طبــق پیگیریهایــی کــه کمیســیون
در ایــن زمینــه داشــته ،ناظــم مدرســه ذکــر شــده در غــرب تهــران
بــه قــوه قضائیــه معرفــی شــده و  3نفــر از مدیــران مســتقیم و یــا
غیرمســتقیم کــه در ایــن ماجــرا نقــش داشــته انــد ،فعــا معلــق
شــدهاند و مســاله تجــاوز ثابــت نشــده اســت 7 ...دانــش آمــوز ایــن
مدرســه اقــدام عملــی را منکــر شــدهاند امــا فقــط در حــد دعــوت
بــه مصــرف مشــروبات الکــی و ایــن مســائل بــوده اســت».
بههــر حــال نتیجــه ایــن پرونــده هرچــه باشــد چــه بــا اعــدام
متجــاوز ،صــورت مســاله را پــاک کننــد چــه پرونــده را در راهروهای
عریــض و طویــل قــوه قضائیــه بــه دســت فراموشــی بســپارند و چــه
مدرســه را تعطیــل کننــد ،پرونــده تجــاوز بــه کــودکان و نوجوانــان
کمــاکان بــاز اســت§.

انقالب و ارتجاع

رمضــان امســال بــه ســیاق ســالهای قبــل تنهــا یــک مــاه
مــاه
ِ
مذهبــی بــرای تبلیغــات دینــی و تزریــق ایدئولــوژی مســلط حکومت
در جامعــه نبــود .بعــد از آغــاز مبــارزات مــردم در دی مــاه ســال
گذشــته ،هــر عرصــهای ،چــه از ســوی حاکمیــت و چــه از طــرف
معترضیــن و آحــاد مــردم جامعــه ،مجالــی اســت بــرای بیــان دیدگاه
و اعــام موضــع و قطــب بنــدی جدیــدی کــه میتوانــد در فــردای
جامعــه نقــش مهمــی داشــته باشــد.
هــر ســال مســئولین رده بــاالی جامعــه بــا هــدف نشــان دادن
مشــروعیت خــود در میــان اقشــار گوناگــون جامعــه همچــون
روشــنفکران و هنرمنــدان کــه محبوبیــت زیــادی در میــان افــراد
جامعــه دارنــد و در مــواردی الگــوی آنهــا هســتند ،مراســم دیــدار
و افطــاری برگــزار میکننــد .ایــن مراســمها در ســال جــاری
بیــش از گذشــته فضایــی بــرای تبلیغــات سیاســی حاکمیــت بــود
و حاشــیههای زیــادی بــه همــراه داشــت .پــس از دعــوت روحانــی
از هنرمنــدان بــرای مراســم افطــاری ،ســینماگرانی چــون پرویــز
پرســتویی ،مهنــاز افشــار ،آناهیتــا همتــی ،مازیــار میــری ،بــرزو
ارجمنــد ،امیرحســین رســتمی ،فاطمــه گــودرزی ،حمیدرضــا
آذرنــگ ،شــهره ســلطانی ،شــیال خــداداد ،وحیــد جلیلونــد ،علــی
جلیلونــد ،احســان کرمــی و  ...اعــام کردنــد کــه در مراســم افطــاری
رییــس جمهــور شــرکت نمیکننــد .آنهــا بــا پیوســتن بــه کمپیــن
]ما-به-افطاری-نخواهیم-رفــت[ دعــوت رئیــس جمهــور بــرای
حضــور در مراســم افطــاری را رد کردنــد.
ایــن کمپیــن دلیــل اصلــی مخالفــت خــود بــا حضــور در آن افطــاری
را مشــکالت معیشــتی در جامعــه و عــدم تحقــق وعدههــای رئیــس
جمهــور اعــام کــرد .برخــی از ایــن هنرمنــدان کــه در زمــان
انتخابــات بــا اعــام حمایــت از روحانــی در پیــروزی او و برانگیختــن
مــوج حمایــت مــردم از روحانــی نقــش داشــتند ،اینــک خــود را در
برابــر مــردم و اوضــاع شــکل گرفتــه مســئول میداننــد و در کالم
اغلــب ایــن هنرمنــدان صحبــت هــا و دغدغــه هایــی مشــابه بــا
ســایر افــراد جامعــه دیــده میشــود.
آناهیتــا همتــی ،کــه شــاید همیــن اعتــراض به وضــع موجــود دلیلی
بــرای کــم کاری اش در ســالهای اخیــر باشــد ،رادیکالتریــن نامــه
را بــرای ردکــردن افطــاری ،خطــاب بــه روحانــی نوشــت .او بعــد از
اشــاره بــه فقــر و فالکــت روز بــه روز در جامعــه ،بــا اشــاره مســتقیم
بــه محرومیــت مــردم سیســتان و بلوچســتان ،وضعیــت زلزلـهزدگان
و اســتان هــای غبارآلــود ،وضعیــت کولبــران و ســتمهایی کــه بــر
آنهــا روا داشــته میشــود ،وضعیــت تبعیــض آمیــز و اســف بــار
زنــان ،گرانــی داروهــا و رواج فــروش اعضــای بــدن و در نهایــت
اشــاره بــه سانســور در هنــر و ســتم بــه هنرمنــدان ،موضــع خــود
را اینگونــه بیــان کــرد و در اتحــاد بــا مــردم معتــرض جامعــه اعــام
کــرد« :ســرپنجه آهنینــی گلویمــان را سالهاســت کــه ســخت
میفشــارد ،در حــال خفــه شــدنیم /واقعــا در چنیــن شــرایطی کــه
مــن و مــردم بــا فقــر دســت و پنجــه نــرم میکنیــم در حالــی کــه
کوچکتریــن اعتراضــی ســرکوب میشــود بــرای خــودم حضــور در
چنیــن مکانــی را جایــز نمیدانــم».
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مردمــی هنرمنــدان در ایــن کمپیــن ،اگرچــه از
اقــدام قاطعانــه و
ِ
ســوی برخــی افــراد چــون آزاده نامــداری و زیبــاکالم و چنــد تــن
از مســئولین دولتــی مــورد نکوهــش قــرار گرفــت ،اگرچــه تعــداد
زیــادی از هنرمنــدان بــه میهمانــی افطــاری پــر زرق و بــرق ریاســت
جمهــوری رفتنــد ،امــا تاریــخ هنرمنــدان را بــر اســاس مواضعــی
کــه اتخــاذ کردنــد قضــاوت میکنــد .آزاده نامــداری کــه حامیــان
ایــن کمپیــن را ســطحی نگــر میخوانــد و بــا عــوام فریبــی و
دروغ پــردازی خــود را همــدرد مــردم و مشــکالت جامعــه نشــان
میدهــد و بــر نگرانــی اش از نتیجــه ایــن اقدامــات بــر مــردم و از
هــم گســیختگی (قطــب بنــدی و تشــدید مبــارزه طبقاتــی افــراد در
جامعــه) تأکیــد دارد ،در نهایــت بــه حمایــت از نظــام اعتــراف کــرده
و خــود را حامــی روحانــی معرفــی میکنــد.
زیبــاکالم هــم در رونــد حمایتــی از دولــت و شــخص روحانــی ،ایــن
اقــدام هنرمنــدان را متهــم بــه هــم ســویی بــا جریانــی کــرد کــه
قصــد دارنــد دولــت را ناکارآمــد جلــوه دهنــد! ایــن ادعــای زیبــاکالم
از طرفــی بــر واقعیــت هــای جامعــه و ورشکســتگی دولــت خــط
بطــان مــی کشــد ،انــگار کــه توطئــۀ برخــی از دشــمنان روحانــی
اوضــاع معیشــتی مــردم را بــه وضــع امــروز کشــانده و از طــرف دیگر
اســتقالل فکــری هنرمنــدان معتــرض را بــه رســمیت نشــناخته و
آنهــا را دنبالــه رو و بازیچــه نشــان میدهــد .ایــن در صورتــی اســت
کــه دنبالــه روی و بازیچــه بــودن هنرمنــدان دقیقــا متوجــه کســانی
اســت کــه بــا شــرکت در مراســم افطــاری روحانــی خــود را بــه
ابــزاری بــرای تبلیغــات سیاســی حاکمیــت تبدیــل کردنــد.
هنرمنــد مترقــي ،هنرمنــد مردمـیای كــه در يــك جامعــه اي كــه
زيــر اســتبداد شــديد مذهبــي و يــا ســلطنتي اســت كار مــی کنــد،
در صورتــي كــه نخواهــد رنــگ عــوض كنــد و آدم ديگــري شــود،
بــه ناچــار رســالت خــود را ايــن مــي بينــد كــه مــردم را آگاه كنــد.
اگــر حامیــان ایــن کمپیــن تــا ایــن انــدازه بــه رســالت خــود واقــف
نبــوده باشــند امــا بــا جداکــردن خــود از صــف هنرمنــدان وابســته
بــه حاکمیــت یــا هنرمندانــی کــه سیاســت و مســائل اجتماعــی را
مقولــه ای جــدا از حرفــه هنــری خــود مــی داننــد ،نشــان دادنــد کــه
بــه قــول شــاملو «هنرمنــد ســفارش خــود را از جامعــه مــی گیــرد»
بنابرايــن نمــی توانــد بــي طــرف باشــد ،نمــي توانــد جانبــدار نباشــد.
فاطمــه معتمدآریــا دور از انتظــار برخــی افــراد جــزو هنرمنــدان
شــرکت کننــده در افطــاری روحانــی بــود و در ایــن مراســم
ســخنرانی کــرد .او خــود را نماینــده صنفــی ســینماگران معرفــی
کــرد و بــر ایــن تأکیــد داشــت کــه مــا (هنرمنــدان) سیاســتمدار
نیســتیم .او فعالیــت هــای هنــری را جــدا از اندیشــه سیاســی مــی
دانســت و بیــان کــرد کــه پیــام ســینماگران ،صلــح و دوســتی
اســت .در کنــار ایــن ادعاهــای سازشــکارانه ،نکتــه ای کــه از جانــب
معتمدآریــا اعــام شــد ،ایــن بــود کــه «مــا هیــچ مطالبــه ای از
کســی نداریــم  ...مــن بــا ایــن جهانــی کــه تمامــش مبــارزه اســت و
نژادپرســتی را اشــاعه مــی دهــد ،در اینجــا چــه دعوایــی دارم  »...و
در پایــان بــرای آزاد بــودن ورود ســینماگران خــارج از کشــور ابــراز
امیــدواری کــرد.
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بــه ســادگی نمــی تــوان افــرادی چــون معتمدآریــا
را هنرمنــدی وابســته تلقــی کــرد و قــرار دادن او
 6بــا فــردی ماننــد حاتمــی کیــا یــا آزاده نامــداری در
یــک جبهــه بــی انصافــی اســت ،امــا جــدا دانســتن
هنــر از مســائل اجتماعــی و عــدم موضــع گیــری در برابــر
بحرانهــای اجتماعــی از جانــب قشــری کــه بخشــی از
بدنــۀ اجتمــاع را تشــکیل مــی دهــد و عرص ـهای کــه در آن
فعالیــت دارد کــه بــه اشــکال گوناگــون در معــرض ســتم و
سوءاســتفاده قــرار دارد ،خیانــت بــه جامعــه اســت و جبــران
ایــن کاســتی در آینــده ممکــن نخواهــد بــود.
حاکمیــت ایــران از ابتــدای پیدایــش خــود بــا ســلطه ایدئولوژیــک
بــر نهادهــای فرهنگــی ،هنرمنــدان را بــه بنــد کشــید .ایــن ســتم
بــه ویــژه در میــان هنرمنــدان زن عریــان تــر اســت .نمونــه اخیــر
ایــن تبعیــض و ســتمگری را در لغــو کنســرت ناشــنوایان و محکــوم
شــدن آن هــا بــه دارا بــودن حــرکات مــوزون در ایــن اجــرا شــاهد
بودیــم .بــا شــکل گیــری ایــن اقدامــات محدودکننــده در عرصــه
هنــری ،بیشــتر هنرمنــدان بــه جــای اســتقامت و دفــاع از حقــوق
خــود ،عقــب نشــینی کردنــد و خــود سانســوری را در پیــش گرفتنــد

ورزش زنان ،
م.ر

یــا بــه هنرمنــدان تبعیــدی تبدیــل شــدند .برخــی از هنرمنــدان از
طیــف معتمــد آریــا اگرچــه بــه ظاهــر خــود را کنارکشــیده انــد و
هنــر را تنهــا بــرای هنــر مــی داننــد امــا از همیــن اجتمــاع بــوده و
ناخواســته زندگــی اجتماعــی را در آثــار خــود بازتــاب مــی دهنــد.
ایــن طیــف موضــع گیــری طبقاتــی خواهنــد داشــت و دانســته یــا
نادانســته پشــت یــک جبهــه (سیاســت) قــرار خواهــد گرفــت.
هنــر بازتــاب تفکــرات یــک هنرمنــد اســت و ایــن تفکــرات از
واقعیتهــای موجــود جامعــه شــکل مــی گیــرد .هرچــه یــک اثــر
هنــری بــر وضعیــت واقعــی اکثریــت افــراد جامعــه منطبــق باشــد،
مخاطبــان و عالقمنــدان بیشــتری داشــته و اثــر ماندگارتــری خواهد
بــود .بــر همیــن اســاس هنرمنــدان بایــد بیشــتر از ســایر اقشــار بــا
مــردم جامعــه نزدیکــی و همراهــی داشــته باشــند .موضــع گیــری
طیفــی از هنرمنــدان بــه اقدامــات عــوام فریبانــه حاکمیــت اقدامــی
مهــم در شــرایط امــروز ایــران بــود و عمیــق تــر شــدن مبــارزات
مردمــی ،ایــده «هنــر بــرای هنــر» را بــه «هنــر مردمــی» تغییــر
خواهــد داد .هنــری کــه از مبــارزات مــردم الهــام خواهــد گرفــت
و آرمــان هــای رهایــی بخــش و مترقــی را بــه مبــارزات مردمــی
منتقــل خواهــد کــرد§.

عرصه تبعیض و

زتولید مردساالری

با

شــرایط ورزش زنــان در ایــران یکــی از عرصههــای پــر چالــش بــرای
آنهــا اســت .بودجههــای محــدود ،قوانیــن دســت و پاگیــر بــرای
پوشــش زنــان ورزشــکار ،برچســب هــای جنســیتی و تحقیرآمیــز
علیــه زنــان ورزشــکار ،سانســور و نادیــده گرفتــن دســت آوردهــای
آنهــا تنهــا گوشــه ای از مشــکالت زنــان ورزشــکار اســت .کافیســت
پــای درددل آنهــا بنشــینیم تــا نســبت بــه مســائل آنهــا آگاه شــویم.
در ســال هــای آغازیــن حکومــت اســامی ،هیــچ نشــانی از آمارهــای
مربــوط بــه ورزش بانــوان وجــود نداشــت .بــی شــک از دالیــل
عمــده در شــکل گیــری ایــن وضعیــت ،متأثــر از محدودیــت هــای
حجــاب اجبــاری و عقایــد پوســیده حاکمــان در زمینــه درخــور نبودن
ورزش بــرای زنــان بــوده اســت .در دهــه 60تنهــا دســت آوردهــای
تیــم بانــوان در اســتان هــای بزرگــی چــون تهــران در رســانه هــا
منعکــس مــی شــد و ایــن بــدون نــام بــردن از نــام قهرمانــان بــود.
انــگار ورزشــکار بــودن زنــان ماننــد تجــرد زنــان مایــه ننــگ بــود و
از ویژگــی زنانــه آنهــا کــم مــی شــد .ایــن رونــد تــا زمــان نــام آوری
ورزشــکارانی چــون آتوســا پورکاشــیان در شــطرنج ادامــه داشــت ولــی
تقــارن ایــن نتایــج درخشــان بــا ضعــف مشــروعیت نظــام و نیــازش
بــرای تبلیــغ برتــری جهانــی پــس از جنــگ بــا عــراق باعــث شــد
تابــوی نــام بــردن از اســم ورزشــکاران زن در رســانهها شکســته شــود
و از دهــه  70اشــاره محــدودی بــه قهرمانــی زن هــا میشــد .در
ســال هــای اخیــر شــبکه هــای اجتماعــی و اســتفاده اغلــب مــردم
از آن هــا مشــکل نادیــده گرفتــه شــدن زنــان ورزشــکار را از بیــن

بــرده اســت ،امــا همیــن محدودیــت هــا در نمایــش مســابقات و
پوشــش تصویــری آنهــا ماننــد ایــن اســت کــه ورزشــکاران زن نیــز
بایــد همچــون هنرمنــدان زیرزمینــی در شــرایط مخفــی باشــند و انگار
جرمــی مرتکــب شــدهاند.
محدودیــت پوشــش و حجــاب اجبــاری کــه یکــی از مشــکالت اصلــی
ورزشــکاران زن اســت در ســال هــای اخیــر کــه ورزش بانــوان در
عرصههــای بیــن المللــی حرفــی بــرای گفتــن پیــدا کــرده ،بســیار
پررنــگ اســت .ســمیه ســوامیناتا ،شــطرنج بــاز سرشــناس هنــد از
شــرکت در مســابقات شــطرنج انصــراف داد ،وی گفتــه بــود کــه حاضــر
نیســت بــرای شــرکت در ایــن مســابقات روســری بــه ســر کنــد.
حنــا ســیدهو تیرانــداز المپیکــی هنــد نیــز ،بــه دلیــل قانــون حجــاب
اجبــاری در ایــران ،از حضــور در رقابــت هــای قهرمانــی آســیا در
تهــران انصــراف داد .نــازی پایکیــدزه ،شــطرنج بــاز گرجســتانی مقیــم
ایــاالت متحــده آمریــکا نیــز اعــام کــرد کــه مســابقات قهرمانــی
شــطرنج زنــان در تهــران را بــه علــت قوانیــن حجــاب اجبــاری تحریــم
مــی کنــد .درســا درخشــانی ،شــطرنج بــاز ماهــر ایرانــی نیــز بــا کشــف
حجــاب اعتــراض خــود را بــه حجــاب اجبــاری در ایــران اعــام کــرده
بــود .درخشــانی در ســالهای  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶در چنــد رقابــت بیــن
المللــی بــدون حجــاب شــرکت کــرده بــود امــا حضــور بــدون حجــاب
او در اوایــل ســال  ۲۰۱۷در مســابقات شــطرنج جبــل الطــارق ســبب
شــد کــه بــه دســتور رئیــس فدراســیون شــطرنج ایــران از عضویــت
در تیــم ملــی شــطرنج محــروم شــود .ایــن هــا مــواردی اســت کــه
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بــه تازگــی رســانهای شــده و اولویــت نبــودن ورزش بانــوان باعــث
میشــود اهمیتــی بــه آن داده نشــود امــا همیــن مســئله ورزشــکاران
زن را بــه قطــب اصلــی در مبــارزه علیــه حجــاب اجبــاری تبدیــل
میکنــد.
مشــکالت زنــان ورزشــکار تنهــا بــه نادیــده گرفتــه شــدن و مشــکل
پوشــش محــدود نمــی شــود .تبعیــض آشــکاری کــه در تخصیــص
بودجــه و رســیدگی بــه امکانــات ضــروری آنهــا وجــود دارد بــاز هــم
نشــان از ایــن واقعیــت اســت کــه ورزش ،مربــوط بــه زنــان نیســت و
حاکمیــت از ســر ناچــاری (ممانعــت از اعتــراض در داخــل یــا خــارج)
همیــن انــدازه از مجــال را بــه زنــان داده اســت .وقتــی بــه نابرابــری و
نادیــده گرفتــن زنــان در عرصــه ورزش توجــه کنیــم ،وضعیــت تمامــی
زنــان در شــرایط جامعــه بــرای مــان تداعــی مــی شــود .حاکمیــت،
هــر زمــان کــه برایــش منفعــت داشــته باشــد (ماننــد دوره جنــگ هــا
و بحــران هــای بیــن المللــی) از زنــان بــه عنــوان اهرمــی در پیشــبرد
اهدافــش بهــره مــی گیــرد ،امــا بــه محــض خاتمــه یافتــن شــرایط
خــاص همــه چیــز بــه فراموشــی ســپرده مــی شــود.
زنــان ورزشــکار بارهــا از طــرف افــرادی چــون امامــان جمعــه
(علمالهــدی و  )...یــا نماینــدگان زن در مجلــس مــورد توهیــن و
تحقیــر قــرار گرفتــه انــد و در مــواردی گفتــه شــده اســت کــه زنــان
ورزشــکار روحیــات زنانــه ندارنــد یــا ترنــس هســتند ،کــه ایــن از
همــان ایــده هایــی برمــی خیــزد کــه ورزش را تنهــا بــرای مــردان
مشــروع مــی دانــد .امــا عــاوه بــر مبلغــان مذهبــی و مســئوالن
حکومتــی ،مجریــان برنامــه هــای تلویزیونــی هــم بــا وقاحــت بــه ایــن
مســئله دامــن مــی زننــد و فــردی مثــل رامبــد جــوان بعــد از اینکــه
یکــی از مهمانــان اش در برنامــه دیگــری اجــازه مــی گیــرد و اشــارهای
بــه قهرمانــان فوتســال بانــوان مــی کنــد و بــه همــگان یــادآور
میشــود کــه بایــد از قهرمانــی آنهــا مفتخــر بــود ،خــود رامبــد جــوان
در برنامــه دیگــری از ایــن قهرمانــان دعــوت مــی کنــد و بــاز هــم ابــزار
تحقیــر را بدســت گرفتــه و بــا تحقیــر آنهــا بــه ســبک تحقیــر زنــان در
برنامههــای طنــز (ترســیدن زنــان از سوســک و ،)...بــرای مخاطبانــش
خنــده مــی ســازد.
اینکــه زنــان ورزشــکار چــه مقــدار در خانــواده یــا محیــط هــای
اجتماعــی دیگــری کــه بــا آن ســروکار دارنــد مــورد ســتم قــرار
میگیرنــد را بایــد از خودشــان پرســید .مــواردی کــه در رســانهها بــه
گــوش میرســد آن چیزهایــی اســت کــه قوانیــن رســمی بــه خانــواده
هــای ایــن زنــان اعطــا کــرده اســت .زنــان ورزشــکار و قهرمانــان
زن اگــر همسرانشــان اجــازه ندهنــد نمیتواننــد بــرای مســابقات
حاضــر باشــند! ایــن زنــان در درجــه اول وظیفــه همســرداری ،تربیــت

فرزنــدان و کارخانگــی بــر دوششــان اســت! .برخــی
از ایــن زنــان مشــکالت اقتصــادی دارنــد زیــرا هیــچ
پشــتوانه ای از طــرف مســئولین ندارنــد و اگــر از 7
جانــب خانــواده حمایــت نشــوند یــا اولویــت را در
مخــارج دیگــری از زندگــی بداننــد ،نخواهنــد توانســت
گامهــای موفقیــت و قهرمانــی را بردارنــد .ایــن مســئله
یکــی از مهمتریــن دالیــل در پاییــن بــودن آمــار زنــان در
عرصههــای ورزشــی اســت.
مــورد دیگــری کــه در تبعیــض علیــه زنــان و در مــورد ورزش
مشــهود اســت ،ممانعــت از حضــور آنــان در ورزشــگاهها اســت.
همیــن مــورد باعــث شــد کــه چنــد تــن از دختــران بــا ظاهــری
پســرانه امــکان ورود بــه ورزشــگاه را پیــدا کننــد .اوج نابرابــری و
تبعیــض همیــن جــا اســت و همیــن اقــدام نشــان دهنــده ایــن واقعیت
اســت کــه حاکمیــت ورزش را تنهــا بــرای مــردان مشــروع مــی دانــد
و زنــان بایــد بــا ظاهــر مردانــه ،امــکان دســتیابی بــه کوچکتریــن
حقــوق خــود داشــته باشــند.
بــا مــواردی کــه ذکــر شــد ،حــذف ،سانســور ،نادیــده گرفتــن و در
ســایه نگــه داشــتن زنــان ورزشــکار ،تحقیــر ایدئولوژیــک و مذهبــی
زنــان ،تبعیــض جنســیتی قائــل شــدن میــان آنهــا بــا مــردان و
اولویــت دادن بــه مــردان ورزشــکار و مشــروع قلمــداد کــردن مــردان
در امــر ورزش ،محدودیتهــای قانونــی کــه زنــان ورزشــکار را هــم در
چنبــره خانــواده اســیر مــی کنــد و مشــکالت اقتصــادی و رفاهــی در
میــان آنهــا همگــی در بســیاری مــوارد بــا دیگــر زنان مشــترک اســت.
هنرمنــدان زن هــم از ابتــدای شــکلگیری نظــام در ســایه هســتند و
نادیــده گرفتــه میشــوند .زنــان در امــر آمــوزش و زنــان شــاغل ،در
تبعیــض آشــکار بــا مــردان هســتند و همگــی زنــان همیشــه در معرض
تحقیــر ایدئولوژیــک و ســتم از ســوی قوانیــن ضــدزن و خانوادههــا
قــرار داشــته انــد .محدودیــت پوشــش در میــان ورزشــکاران زن آنهــا
را بــه وزن ـهای مهــم در اتحــاد بــا دختــران انقــاب قــرار مــی دهــد.
ایــن شــباهتها بــه ورزشــکاران زن ایــن امــکان را مــی دهــد کــه
بــا توجــه بــه گروهــی بــودن و متشــکل شــدن در تیمهــای ورزشــی،
گامهــای اساســی در راه رهایــی زنــان بردارنــد .اتحــاد میــان تمامــی
طیفهــا از ورزشــکاران زن ،هنرمنــدان زن ،زنــان پرســتار ،زنــان
معلــم و دیگــر گروههــای زنــان ،گامــی ضــروری بــرای مبــارزه علیــه
ســتم و مردســاالری اســت .در ایــن روزهــا کــه فریــاد مبــارزات مــردم
از هــر دریچ ـهای بــه گــوش مــی رســد ،زنــان ایــران از هــر طیــف و
گــروه بایــد متحــد و پرتــوان بــرای از میــان برداشــتن محدودیتهــا
و موانعــی کــه بــر ســر راه دارنــد بــه مبــارزه برخیزنــد§ .

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد که تدریس دبیران مرد در مدارس دخترانه متوقف خواهد شد و از این به بعد ممنوع است.این تصمیم که احتماال
بعد از ماجرای رسوایی تعرض جنسی در مدرسه پسرانه گرفته شد ،رشته تفکیک جنسیتی در محیط های آموزشی را محکم تر کرد .حتما آقای وزیر
خواسته از تحریک شدن دبیران مرد توسط دخترها جلوگیری کند!
در پی اعتراضات گسترده به بیلبورد تبلیغاتی جام جهانی ،آن را عوض کردند .این بیلبورد که مردانی از ملیت های مختلف ایرانی را نشان می داد
توسط موسسه فرهنگی هنری اوج وابسته به سپاه پاسداران تهیه شده بود .این موسسه که تهیه کننده بسیاری از سریال های تلویزیونی و بیلبوردهای
تبلیغاتی است ،بعد از اعتراضات ئاسخ داد ،چون فوتبال جام جهانی ،فوتبال مردان است نه زنان .اما بعد از چند روز این بیلبورد را عوض کرد .بسیاری
از معترضین خوشحال شدند که اعتراضاتشان نتیجه داد .اما واقعیت این بود که باید با ذره بین به دنبال زنان در تصویر می گشتیم و باز هم دوم
بودن و در حاشیه بودن زنان غالب بود .چهل سال است که مردم را و باالخص زنان را با حداقل ها راضی نگه می دارند و آنها را عادت می دهند که
افق نگاهشان به پایین باشد ناگفته نماند که قهرمانی فوتسال زنان در دومین سال پیاپی ،هیچ بازتاب گسترده ای نداشت .قهرمانی آنهایی که با
محدودیت های پوشش ،قانونی و مالی باز هم نا امید نشدند و عالقه و تواناییهایشان را نادیده نگرفتند .اما جامعه آنها را ندید
همه اینها باز هم ثابت کرد که زنان در این دنیا و باالخص در جامعه مذهبی ایران ،جنس دوم هستند و فرهنگ ،ایدئولوژی ،سیاست و قانون در این
جهت حرکت می کند که آنها را در سایه قرار دهد  .این زنان هستند که به اشکال مختلف و در هر موقعیتی این تفکر را به تمسخر می گیرند و
آگاهانه و نا آگاهانه به آن دهن کجی می کنند .این شکل از مبارزه خوب است ولی تا زمانی که بر نقاط حساس و حیاتی قدرت دست گذاشته
نشود و مبارزات در آن جهت قرار نگیرد ،موقعیت زنان تغییر نخواهد کرد§.
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جنسیت

واژۀ جنســیت ( )Genderیــک مفهــوم اجتماعــی اســت
و بــا واژۀ جنــس ( )sexکــه معمــوالً بــرای بیــان همــان
موضــوع ولــی از دیــدگاه زیستشناســی بــه کار م ـیرود
متفاوت اســت.
جنســیت شــامل رفتارهــا ،نقشهــای اجتماعــی و
اندیش ـههای اجتماعــی اســت کــه فرهنــگ حاکــم بــر هــر
جامعــه بــه عهــدهی دو جنــس زن و مــرد میگــذارد .در
ارتبــاط بــا نقشهــای جنســیتی افــکار قالبــی در مــورد
هــر دو جنــس در جامعــه مشــاهده میشــود کــه دامنــهی
انتظــارات را از هــر دو جنــس طــرح ریختــه و تعییــن میکنــد.
جنســیت و نقشهــای جنســیتی بــه قشــربندی جنســیتی
مرتبــط میشــوند .قشــربندی جنســیتی ،همچــون ســایر
انــواع قشــربندیهای اجتماعــی ،مربــوط بــه پاداشهــای
اجتماعــی (نظیــر توزیــع قــدرت ،ثــروت ،وجهــه ،آزادیهــای
فــردی و اقتصــادی) اســت و هــر یــک از اعضــای جامعــه بســته بــه
موقعیتــی کــه در هــرم سلســله مراتــب آن جامعــه دارد بــه طــور
متفاوتــی از ایــن پاداشهــا بهرهمنــد میشــود.
جنــس یــک جانــور توســط یــک جفــت کرومــوزوم ،کــه کروموزوهای
جنســی هســتند ،تعییــن میشــود .در پســتانداران ،جنــس مــاده دو
کرومــوزوم جنســی هماننــد دارد ،کــه بــه دلیــل شکلشــان ،کرومــوزوم
 Xنامیــده میشــوند .بنابرایــن جنــس مــاده  XXاســت .جنــس نــر یــک
کرومــوزوم  Xو یــک کرومــوزوم کوتاهتــر بــه نــام  Yدارد .بنابرایــن نرهــا
 XYهســتند .تخمکهایــی کــه توســط جنــس مــاده ســاخته میشــوند
دارای یــک کرومــوزوم  Xهســتند .اســپرمهایی کــه توســط جنــس نــر
ســاخته میشــوند دارای یــک کرومــوزوم  Xیــا  Yهســتند .اگــر تخمــک
توســط اســپرمی کــه دارای کرومــوزوم  Xاســت بــارور میشــود ،فرزنــد
مــاده خواهــد بــود و اگــر توســط اســپرمی بــا کرومــوزوم  Yبــارور شــود،
فرزنــد نــر خواهــد بــود .هــر فــرد از موجــودات زنــده جنــس خــاص خــود را
دارد یعنــی یــا مذکــر ،یــا مونــث و یــا دوجنســی اســت کــه از بیــن هــر هــزار
انســان یکــی دوجنســی میشــود§.

باز هم
تجاوز گروهی

در اخریــن روزهــای بســتن نشــریه بودیــم کــه
خبــر تــکان دهنــده ای منتشــر شــد .تجــاوز گروهــی
بــه  41دختــر در شــهر ایرانشــهر.خبری کــه تحــت
الشــعاع مســابقات فوتبــال و از همــه بیشترپســت اعتراضــی
مــردم در بــاره تحریــم خریــد قــرار گرفــت.در یکــی از مقالــه
هــای همیــن شــماره کــه پیــش از ایــن خبــر نوشــته شــده،
آمــده اســت کــه تجــاوز بــه دختــران ،ابعــاد گســترده تــری دارد
و بیشــتر مخفــی مــی مانــد بــه خصــوص از طرف خانــواده هــا .از
میــان ایــن  41دختــر تنها  3نفرشــان شــکایت کــرده اند .بــه هزار
و یــک دلیــل غیــر منطقــی کــه ناشــی از عــرف و تفکــر مذهبــی
ضــد زن اســت ،از جملــه آبــرو ،نامــوس و غیــرت و  ...ســکوت مــی
شــود ،امــا چطــور مــی شــود چشــم را بــر روی اتفاقــی کــه افتــاده
بســت؟ تجــاوز فقــط یــک تعــرض جنســی نیســت و افــراد متجاوز
فقــط قصــد ارضــای جنســی خودشــان را نداشــته انــد و یــا بیمــار
جنســی نیســتند .اتفاقــا اکثریــت متجاوزیــن ســالم هســتند و
هیــچ مشــکل روانــی ندارند .تجــاوز ،شــدیدترین خشــونت علیه
زنــان اســت و جنایــت محســوب مــی شــود کــه ریشــه در زن
ســتیزی دارد و محصــول و زاییــده جامعــه مرد ســاالر اســت.
جامعــه ای کــه بــه مــردان اجــازه و قــدرت مــی دهــد
کــه بــه زن هــا تعــرض کننــد .جامعــه ای کــه تفکــر
مالکیــت خصوصــی را در جامعــه تثبیــت کرده اســت
و مــردان را مالــک زن مــی دانــد .در مقابــل ایــن
جنایــت ســکوت نکنیــم و صــدای دختــران
ایرانشــهر و همــه دخترانــی کــه مــورد
تجــاوز قــرار گرفتــه انــد باشــیم§.

دربهشت ،توان بدنی
انســان درکامیابی از زنان به اندازه صد نفر
میگردد.
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کتاب وسائل ،جلد ،14ص 468
همانا بهشتیان به چیزی بیشتراز نکاح اشتها ندارند و لذت نمیبرند.
کتاب لثالی ،ص 503
حوری از خیمه خود بیرون آید و روی به تخت مؤمن بخرامد و چون به نزد مؤمن می آید ،با پانصد سال ازسالهای دنیا همدیگر را بوسه زنند که برای هیچ
کدامشان  ،خستگی و مالل حاصل نمی گردد .هرمؤمنی را هفتاد زوجه از حوران می دهند و چهار زن از آدمیان ،که ساعتی با حوریّه صحبت میدارد و
ساعتی با زن دنیا و ساعتی باخود خلوت می کند و بر ُکرسیها تکیه زدهاند و بایکدیگر صحبت میدارند.
بحاراالنوار،ج  ،8ص  ،157ح 98
بیشتر نهر های بهشتی از نهر کوثر است که در کناره آن دختران نار پستان (مانند گیاه) میرویند .در بهشت نهری وجود دارد که در دو طرفش دختران
باکره سفید روی و سفید پوش نشستهاند و مشغول تغنی (آواز خواندن) هستند.
بحاراالنوار،ج،۸ص۱۹۶
دوشیزگان با چنان صدایی می خوانند که خالیق تا کنون چنین صدایی را نشنیدهاند و این نعمت ،باالترین نعمات بهشتی است این دوشیزگان به تسبیح
(ذکر صفات الهی) تغنی می کنند.
بحاراالنوارص۱۲۷
هریک ازآن حوریان ،هفتاد حلّه پوشیده اند و سفیدی ساق ایشان از زیر هفتاد حلّه معلوم است .از جماع با هر یک ازآن حوریان ّ
لذت صد مرد را مییابد که
میسر نشده باشد.
هریک چهل سال خواهش مجامعت و آمیزش داشته باشند و برایشان ّ
بحاراالنوار،ج  ،8ح205
متحیر می باشد که نظر به کدام اندام
مؤمن
کشد.
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پس آن مؤمن با ق ّوت
ّ
شدت نور و صفا ،روی خود را درآن مشاهده می نماید .پس دراین حال زن
حوری بکند ،بر روی او یا بر پشت او یا بر ساق او ،بر هر اندام او که نگاه می کند از ّ
دیگری بر او مشرف میگردد که خوشروتر و خوشبوی تر از ا ّولی است.
بحاراالنوار،ج  ،8ح 205
غنی  ،پانصد حوری به او عطا میفرماید که با هر حوری هفتاد غالم وهفتاد کنیز نیز میباشد که هریک
هیچ مؤمنی داخل بهشت نمی شود مگر آنکه خداوند ّ
مانند لؤلؤ منثور و لؤلؤ مکنون میباشند.
بحاراالنوار،ج  ،8ح 205

