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فرا

خ
وان

سرمایه داری به خیلی از زنان امکان دیگری غیر از خودفروشی نمی دهد،
حال فرق نمی کند که خود را به شوهر بفروشند یا به چند مرد ناشناس.

در این شماره:
خوان

فرا

ف

را

سال هاست زیر فشار قوانین مذهبی و ضد زن

خو

اس�ت .ما صدای دختران و زنانی هستیم که

ان

م�ا .......عصیانگری�م ای�ن آغ�از عصیان

و مرد ساالرانه جامعه

•
•
•
•
•
•
•

اما گلدمن

فرا

خ
وان

کشتار  67و نبردی که ادامه دارد
سوء استفاده از آموزش برای تقویت مردساالری
خبر :متجاوزی که دیگر زنده نیست
بحران بزرگ یا روبنای نوین
خبر :قتل دختر  6ساله
فراخوان عصیان برای همکاری
فرهنگ سازی بین هووها

و خانواده له شده اند.

فراخوان

آمده ایم ت�ا علیه این
س�تم ها بایستیم .تالش
می کنیم ت�ا آگاهی را
نس�بت به این ستم ها و
تفکر پشت آن را اشاعه
دهیم.

فر
خو
ا

ان

osyan.osyan@gmail.com

ان

فرا

خو

ف

راخ

وان

facebook: osyanzan
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کشتار 67
و

آزاده صمیمی

نبردی که ادامه دارد

*

* عنوان «نبرد ادامه دارد» نام یکی از نقاشی های سودابه

اردوان است .او از زندانیان دهه  60می باشد .عکس های این
مقاله و طرح روی جلد نشریه از نقاشی های اوست.

در سرنگونی رژیم شاه ،حضور زنان در تظاهرات ها و مبارزات بسیار
برجسته و سازماندهی شده بود .رژیم تازه به قدرت رسید ه جمهوری
اسالمی که به خوبی قدرت و پتانسیل آنها را درک کرده بود از همان
آغاز با فرمان «حجاب اجباری» به این نیمه فعال جامعه هجوم برد که
منجر به تظاهرات اعتراضی  5روزه زنان در  8مارس سال  57شد .اما
نه رژیم از پروژه هایش برای عقب راندن زنان دست کشید و نه زنان
از مبارزه.
از آغاز سال  ، 60سرکوب همه جانبه ای از سوی رژیم بر علیه نیروهای
مختلف چپ  ،کمونیست و مجاهدین صورت گرفت .زندان ،شکنجه های
قرون وسطایی ،اعدام به شکل های مختلف ،تجاوز ،پدیده تواب سازی
و اوج همه این فجایع یعنی کشتار دسته جمعی زندانیان در سال ،67
دهه خونین  60را در تاریخ مبارزات ایران رقم زد.
زندانیان سیاسی زن قسمت مهم و برجسته ای از دهه  60را به خود
اختصاص می دهند .هزاران زن مبارز و معترض به وضعیت موجود
دستگیر شده بودند .چنین پدیده ای در ایران یک تفاوت مهم با بقیه
کشورها داشت و هنوز هم مانند آن در هیچ جا به وجود نیامده است و
آن توده ای شدن این مسئله بود .مبارزات همه جانبه زنان دستگیری،
سرکوب ،شکنجه و اعدام گسترده آنان را در پی داشت ،زنانی در سنین
مختلف ،شرایط اجتماعی متفاوت و از طبقات مختلف .آنها در واقع
نمایندگان قشرهای گوناگون زنان جامعه بودند .به همین دلیل این

موضوع به یک پدیده توده ای و عمومی در سطح جامعه تبدیل شد.
برخورد رژیم با زنان در زندان فجایعی را رقم زد که هرگز در تاریخ
کمرنگ نخواهد شد .از تحقیر و توهین های کالمی ،شالق زدن با کابل
و بر عکس آویزان کردن گرفته تا تجاوزهای جنسی و پدیده های قبر
و تابوت و خانه های مسکونی .کم نبودند کسانی که زیر این شکنجه ها
جان باختند و یا به جنون و دیوانگی رسیدند.
اما در کنار تمام غم و اندوه و خشمی که با شنیدن و خواندن این وقایع
به هر کسی دست میدهد نکته بسیار مهمی نهفته است که باید به آن
توجه کرد و آن اینکه این برخورد رژیم با زنان در زندان بازتاب جامعه
ودنیایی بود که در بیرون زندان برای زنان در نظر گرفته بودند .آنها
خواهان پیاده کردن اسالم و قوانین مرتجع و ضد زن اسالمی در تمام
تار و پود زندگی زنان و همه مردم بودند و در زندان با شکنجه و باز جو
و زندانبان و انفرادی سعی در بوجود آوردن این فضا را داشتند .مهمتر
از فعالیت سیاسی این زنان برای رژیم ،این بود که چرا «زن» باید فعال
سیاسی باشد .چرا که زن باید در خانه همسر و مادر خوبی باشد .زن
خوب از نظر آنها یعنی زنی مطیع و فرو دست .این ایدئولوژی واقعی
رژیم جمهوری اسالمی درباره زنان بود  .ما اکنون به عنوان نسل بعدی
آن زنان ،این عقب ماندگی را با گوشت و پوست خود و در تمامی زوایای
زندگی شخصی و اجتماعی مان می بینیم و مبارزه و مقاومت آن هزاران
زندانی برایمان معنا پیدا می کند.
بله در کنار همه این جنایت ها و شکنجه ها و وحشی گری های رژیم،
مقاومت های بی نظیر و فراموش نا شدنی این زنان قرار دارد که آنچنان
هراسی را به دل حکومتیان انداخت که تا به امروز از هیچ تالشی برای
سرکوب و به عقب راندن زنان در جامعه دریغ نکرده اند .اما سوال این
است که وظیفه ما امروز در مقابل این کشتار ،آن زنان و اهدافی که
داشتند چیست؟ آیا آنها متعلق به زمان خودشان بودند و برای ما تنها
قسمتی از تا ریخند برای خواندن سرگذشتشان و از کنار آن رد شدن؟
آیا به آنها و تاریخشان باید فردی نگاه کرد؟ اگر نمی خواهیم به زندگی
امروزمان که پر از حقارت و سرکوب و عقب ماندگی است تن بدهیم ،اگر

تجارب تلخ اخیر در کشورهای آفریقای شمالی
و مصر و لیبی ...که به «بهار عربی» معروف شد

نشان داد که اگر نیروهای آگاه و انقالبی
و مردمی دخالت گری نکنند مبارزات
مردم می تواند ذخیره نیروهای بین
المللی و بومی مرتجع این بار ،با شکل
و شمایلی دیگر شود.
به افق های بلند برای رهایی نگاه می کنیم و اگر نسل ما خواهان عوض
کردن وضع موجود و تغییر آن است باید تاریخ نسل قبل و خصوصا
موضوع زندان  ،مبارزات و خاطرات آنها را بدانیم و آرمانها و اهداف
آنها را بشناسیم ،چرا که اینگونه با ابعاد مختلف مبارزه مانند پستی و
بلندی ها ،شناخت دشمن و جدی گرفتن آن و مقاومت و پایداری آشنا
خواهیم شد و این تجارب و آگاهی برای نسلی که خواهان انقالب است
الزم و ضروری است.

ادامه در صفحه چهارم....
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بحران بزرگ
روشنک مینو

یا

از نقش زنان در فضای بیرون از خانه بکوشید.
کم کم بازار کار را علیه زنان ش��کل می دهند.
قوانین به ظاهر س��ودمند برای زنان وضع می
کنن��د مث��ل افزایش زمان مرخص��ی زایمان و

روبنای
نوین؟

رادیو ،تلویزی��ون ،روزنامه،
مجله و سایر رسانه ها ،از معضل
باالرفتن سن ازدواج می گویند.
این موض��وع آنچن��ان پر رنگ
شده است که محافل خصوصی
و خانوادگ��ی نی��ز ب��دان می
پردازن��د و به دنب��ال راه چاره
هستند.
«آمار رسمی سرشماری کشور
از افزایش سن ازدواج دختران
به  ٢٣س��ال خبر م��ی دهد و
ای��ن در حالی اس��ت که مدیر
کل دفتر س�لامت در گفتگو با
ایسنا ،س��ن ازدواج دختران را  ٢۷سال عنوان
ک��رده اس��ت( ».ضمیمه ی روزنامه ی ش��رق
شماره )1621
به دنب��ال مطرح ک��ردن این مس��ئله ،معضل
کاهش نرخ زاد و ولد به مس��ئله مهمی تبدیل
می ش��ود و همگان ش��کل گیری این پدیده را
نتیجه ی مس��تقیم افزایش سن ازدواج قلمداد
می کنند و در کنار محدود کردن آموزش و ارائه
روش های جلوگیری از بارداری و به کارگیری
روش ه��ای تش��ویقی برای بچه دارش��دن ،در
جستجوی راهی برای حل معضل افزایش سن
ازدواج زنان هس��تند .بارها ش��نیده ایم که در
دوره ه��ای قدیم ،دختران در س��نین ١٩ -١۸
سالگی ازدواج می کردند و زمان بیشتری برای
بچه دارش��دن داش��تند اما اکنون و با افزایش
س��ن ازدواج زمان برای بچه دارشدن هم کوتاه
می ش��ود .در همین زمان است که یادشان می
آید ،این روزها زنان بیش از گذش��ته در فضای
آموزش و اش��تغال حضور داشته اند و فریاد بر
می آورند که ای متولیان امر در جهت کاس��تن

مواردی مش��ابه ک��ه به دنب��ال آن کارفرمایان
رغبتی به اس��تخدام زنان نداش��ته باشند .گام
بعدی دانش��گاه ها و مراکز آموزش��ی است .در
این عرصه اقدام به تفکیک جنسیتی و سهمیه
بندی جنسیتی دانش��گاه ها می کنند .تمامی
این اقدام��ات در جهت بازگرداندن اوضاع زنان
به وضعیت قب��ل و محدود بودنش��ان به خانه
داری و بچه داری است.

آمار نشان می دهد

 ٣٠درصد از مجموع کل
دختران مجرد در پنج شهر
بزرگ کشور ،برای خود
زندگی مستقل از خانواده
تشکیل داده اند.
آنچ��ه که از نظر دولتمردان و صاحبنظران دور
مانده است یا ش��اید عالقه ای به پذیرفتن آن
ندارند ،ارتباط مستقیم میان زیربنای اقتصادی

3
و روبن��ای فرهنگی حاصل از آن اس��ت.از دهه
ه��ای آغازی��ن قرن اخی��ر یعنی عص��ر مدرن
س��ازی ایران به دست رضا ش��اه ،پای زنان به
بازار اش��تغال کشیده ش��د .از آن زمان نیروی
کار زنان که س��هم عمده ای در انباش��ت نظام
س��رمایه داری ایفا م��ی کند چه به
ش��کل نیروی کار رسمی و چه
از مج��رای کار خانگ��ی رایگان
مورد به��ره برداری قرار گرفت.
به دنبال این تحوالت ،جامعه از
شرایط سنتی خود یعنی حضور
زن��ان در چارچوب خان��ه عبور کرد.
نظام جمهوری اسالمی نیز به سهم خود
ت��ا کنون از این نیروی اجتماعی بهره برده
اس��ت .در حال حاضر دختران تحصیل می
کنن��د و در این عرصه بس��یار موفق تر از
پسران بوده اند .بعد از اتمام تحصیالتشان
برخالف گذشته به جای انتظار کشیدن
ب��رای خواس��تگار ،به دنب��ال موقعیت
ش��غلی مناس��ب می گردن��د و در جامعه
فعلی رقیبی مناس��ب برای پسرانی هستند
که تصور می کنند تنها آنها هس��تند که باید
نان آور باش��ند .بعضی از دختران که بتوانند
درآمد مناس��بی به دست آورند ،به تدریج به
فکر زندگی مستقل برای خود می باشند.
«آم��ار رس��می می گویند در ش��هرهایی
همچون تهران ،اصفهان ،مش��هد ،ش��یراز
و تبریز زندگ��ی مجردی دختران در قیاس
با گذش��ته رونق گرفته است و آمار نشان
می ده��د  ٣٠درص��د از مجم��وع کل
دختران مجرد در پنج ش��هر بزرگ کشور برای
خود زندگی مس��تقل از خانواده تش��کیل داده
ان��د( ».ضمیمه ی روزنامه ی ش��رق ش��ماره
)1621
اکنون زنان نیاز ندارند برای به دس��ت آوردن
نق��ش اجتماعی و «ارتقا بخش��یدن» به نقش
خود از دختر خانه به زن خانه داریا همس��ر و
مادر ازدواج کنند .امروز زنان به واسطه ی کار
و تحصی��ل می توانند نقش اجتماعی بدس��ت
آورند و در عرصه های مختلف حضور یابند.
با این وجود ،آنچه دولتمردان را دچار تشویش
و نگرانی می کند ،تغییراتی اس��ت که در روبنا
یعنی فرهنگ شکل گرفته است .این تغییرات
به دنبال تحوالتی در زیربنای اقتصادی ش��کل
گرفته اس��ت و همچون هر نوع تغییر در روبنا
ای��ن ب��ار نیز روبن��ای کهن��ه و قدیمی تالش
دارد به مانعی بر س��ر راه این تغییر بدل شود.
مناس��بات قدرت در ایران نیز به عنوان جزئی
از روبنای کهنه ،از آنجا که س��اختار خود را بر
پایه ه��ای روبنای نظام فئودال��ی بنا نهادند و
قوانین اسالمی و شرعی آنها نمی تواند خود را
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با روبن��ای جدید وفق دهد ،به مانعی در برابر تغییرات تبدیل
می شوند .به همین دلیل است که رژیم موجود ،باال رفتن سن
ازدواج زن��ان را بحرانی ب��زرگ می خواند حال آنکه این تحول
ناش��ی از تحوالتی است که در ساختار اقتصادی ایران حاصل
گردیده است.
امروزه زنان مجرد از عدم ازدواج خود ناراحت نیستند و بعضی
اوقات می بینیم زنان متأهل به آزادی زنان مجرد حسرت می
خورند .زنان مجرد به استقالل خود می بالند و حاضر نیستند
به س��یتره ی مردان در خانه تن در دهند .بیشتر آنها نیازهای
عاطفی و جنس��ی خ��ود را در روابط خ��ارج از ازدواج تأمین
می کنند .به واس��طه اش��تغال نه نیازی به ساپورت مالی پدر
دارن��د و نه نیازی به پول همسرش��ان .خالص��ه آنکه تصمیم
ازدواج برخالف گذش��ته که ب��ه همه جز خود دختران ارتباط
داشت اکنون به حیطه ی خصوصی زنان ارتباط دارد و جامعه
مدرن نمی تواند دخالتی در آن داشته باشد.
تأکی��د بر یک نکته ی مهم بس��یار ضروری اس��ت و آن اینکه
جامع��ه ایران یک جامعه با تضاد میان مناس��بات عقب افتاده
ناش��ی از بقایای نظام فئودال��ی و تفکرات مذهبی در حکومت
و نس��ل های گذش��ته از یک سو و مناس��بات مدرن ناشی از
تغییر در س��اختار اقتصادی حاصل از انتقال مناسبات سرمایه
داری از جانب کش��ورهای امپریالیس��تی از سویی دیگر است.
این تضاد مهم س��بب می ش��ود تضاد و اخت�لاف طبقاتی در
شکل گیری ش��رایط بس��یار متضاد افراد جامعه دخیل باشد.

آنچه که از نظر دولتمردان و
صاحبنظران دور مانده است یا شاید
عالقه ای به پذیرفتن آن ندارند،

ارتباط مستقیم میان زیربنای
اقتصادی و روبنای فرهنگی
حاصل از آن است.

امکان تحصیل و اشتغال درآمد زا و به تبع آن کسب استقالل
اقتص��ادی در این جامعه اکثرا ً در انحصار طبقات باال و بعضی
از اقش��ار متوسط جامعه اس��ت .روابط میان زنان و مردان نیز
در این مناس��بات مدرن بر اس��اس معیارهای طبقاتی ش��کل
می گی��رد .نتیج��ه آنکه زنان در طبقات فرودس��ت جامعه که
امکان��ات تحصیل مناس��ب را ندارند باید در ب��ازار کار هم به
کارهای فرودس��ت اشتغال داشته باش��ند .این وضعیت نشان
می دهد بار دیگر شکلی از ستم و استثمار با شکلی نوین از آن
جای خود را تغییر می دهد .انگلس در کتاب «منش��اء خانواده،
مالکیت خصوصی و دولت» ،تکامل نظام خویشاوندی را نشان
می دهد و می گوید در ساختار س��رمایه داری نیز آزادی کامل
ازدواج شکل نمی گیرد و در ادامه می نویسد:
«آزادی کام��ل در ازدواج تنه��ا هنگامی می توان��د به گونه ای
فراگیر عملی بشود .که برچیدن تولید سرمایه داری و مناسبات
مالکیتی برآمده از آن هم��ه ی آن خرده ارزش های اقتصادی
را که هنوز یک چنین اثر نیرومندی در گزینش ش��ریک بازی
می کند از میان برده باش��د .در آن هنگام دیگر هیچ انگیزه ای
مگر دلبستگی دوسویه برجا نخواهد ماند»

ادامه ی کشتار  67و .....
نکته ای که اهمیت دارد ما در مورد آن آگاه باشیم این است که جمهوری اسالمی
با سرکوب شدید زنان آگاه ،پیشرو و انقالبی در دهه  60در واقع می خواست
سرنوشت چند نسل را تعیین کند و به زنجیر بکشد.
با از بین بردن آنها ،دفن آرمان هایشان و ارعاب مردم و نسل جوان .حال اگر ما
امروز نمی خواهیم به چنین وضعیتی که برایمان به وجود آورده اند تن بدهیم و
یقین داریم که آرمان های رهایی بخش یک نسل مدفون نخواهد شد و به تغییر
و رهایی باور داریم ،باید آگاه شویم و به پا خیزیم و با تکیه بر نیروی خودمان
متشکل شویم.
امروز بار دیگر صحنه سیاسی منطقه خاورمیانه و به طبع آن ایران دچار آشوب
و هیاهو است .این شرایط هم خوب است و هم می تواند بد شود .خوب از
این نظر که کل نظام ستم گرانه جهان دچار بحران عمیقی گشته اند و از طرف
دیگر مرتجعینی مانند رژیم زن ستیز ایران مشروعیت خود را از دست داده اند،
ولی این به معنای پایان کار این نیروها نیست ،تجارب تلخ اخیر در کشورهای
آفریقای شمالی و مصر و لیبی ...که به «بهار عربی» معروف شد نشان داد که
اگر نیروهای آگاه و انقالبی و مردمی دخالت گری نکنند مبارزات مردم می تواند
ذخیره نیروهای بین المللی و بومی مرتجع این بار،با شکل و شمایلی دیگر شود.
همانطور که در مصرو لیبی و تونس دیدیم  .اگر نیروهای آگاه نتوانند قطبی
انقالبی در جامعه ایجاد کنند و سازماندهی یک انقالب آگاهانه را سامان ندهند
باردیگر سرنوشت چند نسل از جامعه تیره و تار خواهد شد .بدون شک شرکت و
دخالت گری زنان معیار مهمی برای تشخیص دوست و دشمن است .همان طور
که در پیام زنان ایران به زنان لیبی تاکید کردیم:
«جامعه ای که ما می خواهیم دور از دسترس نیست .جامعه ای که در آن انسان ها
و زنان بعنوان نیمی از دنیا آزاد باشند .در آن خرافه و زور و قوانین مذهبی حاکم
نباشد .هیچ کس مالک و صاحب کس دیگری نباشد .هیچ جنسیت و نژاد و طبقه
ای بر دیگری برتری نداشته باشد .این افق و جامعه نوین اکنون در مشت های
شماست و اگر آن را محکم در دستتان نگه ندارید ربوده خواهد شد .از تجارب
کشورهای دیگر و باالخص ایران استفاده کنید .نگذارید که بنیادگرایان مرتجع
سرنوشتتان را به دست گیرند.
همه ما زنان در نقاط مختلف دنیا از یک ستم مشترک رنج می بریم و باید بدانیم
که در کنار هم هستیم و می توانیم به قطب قدرتمندی علیه تمام دولت های
مرد ساالر و مرتجع
دنیا تبدیل شویم.
این مستلزم آگاهی
و بیدار شدن است.
رهبری و آلترناتیو
مهمترین فاکتور هر
مبارزه است .بدون
آن و خودبخودی
مبارزه کردن راه را
برای فرصت طلبان
که به مراتب بد تر از
دیکتاتورهای پیشین
هستند باز می کند
و شما را به راحتی
در دام آنها گرفتار
می کند».
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سوء استفاده از آموزش

برای تقویت مردساالری
شیرین محمدی

سهمیه بندی جنسیتی در ایران
و

سیستم  ۴+۴+۴در ترکیه
از  ۲ماه پیش تا به حال ،تغییرسیستم آموزشی ترکیه ،از هشت سال
آموزش ابتدایی بی وقفه به سیستم  ،۴+۴+۴موضوع اصلی اعتراضات
عظیم جنبش چپ این کشور است .در سیستم  ۴+۴+۴سن آموزش
ابتدایی اجباری به  ۱۳-۶سال تبدیل می شود که بعد از آن آموزش
می تواند از راه دور ادامه بدهد .این تغییر نیز به این اجازه می دهد
که کودکان بعد از  ۴سال آموزش دبستان ،به تحصیلشان در مدارس
مذهبی یا فنی و حرفهای ادامه بدهند .در دبستان ها ،درس های مذهبی
مثل قرآن ،اصول اسالم و زندگی پیغمبر نیز تدریس خواهد شد و
دخترها برای درس ها با حجاب باید شرکت کنند .در این باره ،مطرح
شده است که در  ۴ساله آخر ،که به صورت آموزش از راه دور میتواند
صورت بگیرد ،شاگردهای دختر به انتخاب درس های اقتصاد خانه داری،
هنر دستی ،مراقبت کودک و غیره … وادار خواهند شد.
مخالفین این تغییرات باور دارند که در نتیجه ی سیستم جدید آموزش،
از یک سو ،سن کارگری کودکان در عمل به  ۱۳کاهش مییابد و از
س وی دیگر ،تعداد دخترانی که در سنین پایین ترک تحصیل و ازدواج
ی برای
می کنند ،زیاد می شود .با در نظر گرفتن تمایل خانوادههای سنت 
ترک تحصیل دخترانشان در سن بلوغ (که همان  ۱۳-۱۲سالگی است) و
تغییرات در قوانین دیگر که استفاده از کار کودکان را برای سرمایه داران
آسانتر میسازد ،می توان آینده سیاه این کودکان و نوجوانان راتصور
کرد.
اما در ایران نیز ،بحث درباره تغییرات سیستم آموزشی ادامه دارد .این
تغییرات که به صورت سهمیه بندی و تفکیک جنسیتی شکل گرفته
است ،بر عکس ترکیه ،نه در آموزش ابتدایی ،بلکه در دانشگاه ها صورت
میگیرد.
امسال در  ۶دانشگاه دولتی از جمله دانشگاه صنعتی اصفهان ،رازی
کرمانشاه ،عالمه طباطبایی تهران ،لرستان ،بوعلی سینای همدان و قم،
در تمامی رشتههای تحصیلی ،زنان و مردان به طور مجزا پذیرش شدند.
در حالی که در رشتههای بسیاری ،مانند علوم پایه و فنی مهندسی،
رشتههایی از علوم انسانی و زمین شناسی و اقتصاد ،تنها مردان پذیرفته
می شوند ،در بعضی از رشتهها مثل ادبیات فارسی ،زنان اولویت دارند.
تفکیک جنسیتی نیز ،در حالی که باعث بحثهای زیادی در جناح های
مختلف حاکمیت شد و ظاهراً! مورد اعتراض احمدینژاد قرار گرفت،
در بعضی از دانشگاهها از جمله دانشگاه صنعتی شریف ،عملی شده

است .مدیریت این دانشگاه اعالم کرده بود که دانشجوهای زن و مرد
که امسال شروع به تحصیل می کنند ،در کالسهای جداگانه آموزش
خواهند دید.
در حالی که در نگاه نخست شاید به نظر برسد که شباهت و ربطی بین
این دو شرایط وجود ندارد ،با یک تحلیل انتقادی دیده می شود که
تغییرات سیستم آموزشی در هر دو کشور ،نتایج یک موقعیت ساختاری
مشترکی هستند که آن را میتوان سرمایه داری مردساالر و پدر ساالر
( )patriarchal capitalismنامید .یکی از پایههای اصلی سرمایه داری
مردساالر ،تقسیم کار جنسیتی ()gender-based division of labor
است که به زنان و مردان در جامعه نقشهای متفاوتی را تحمیل میکند
و این را با “تفاوت بیولوژیک زنان و مردان” توجیه میکند .دیدگاهی
که در جمهوری اسالمی که در حرفه هایی مثل ریاست جمهوری یا
قضاوت تنها مردان را میپذیرد ،نیز انعکاس دارد ،به طور خالصه ادعا
میکند که زنان ،به خاطر “ذات بیولوژیک جنسیتی” شان نمی توانند
به اندازه مردان منطقی ( )rationalعمل کنند و جایگاه مناسب برای
آنها ،نقشهایی و شغلهایی است که با نقش “مادری” ی آنها همگونی
داشته باشد .این دیدگاه ،از طرف اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه ،که
در نشست شاخه ی زنان حزب حاکم گفته بود به برابری زنان و مردان
اعتقاد ندارد ،نیز مورد قبول است.
امروز تقسیم کار جنسیتی و اخراج زنان از نقش ها و شغلهایی که آنها
را هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی مستقل تر خواهد ساخت ،
هم در ترکیه و هم در ایران ،از راه قوانین زن ستیزی در آموزش صورت
میگیرد.
با در نظر گرفتن رایج بودن دیدگاه مذکور برای توجیه نظرات و
اعمال زن ستیز ،نه تنها در اسالم و خاور میانه ،بلکه در کل جامعه
سرمایه داری مردساالر کنونی ،نمی توان سکوت کرد و به انتقادات و
اعتراضات عمیق تری دامن نزد.
در حالی که تقسیم کار جنسیتی و ذات گرایی جنسیتی یکی از
نقدهای اصلی در نظریه فمینیسم غربی را تشکیل میدهد ،اما باید
از سوی جنبشهای زنان خاورمیانه (که با نتایج عملی این دیدگاه در
روزمره شدیدتر رو به رو هستند) با اعتراض های گسترده تر و
زندگی
ّ
رادیکال تری مواجه شود.

خشمی که دیگر خفته نیست

متجاوزی که دیگر زنده نیست

 29آگوست اخباری منتشر شد مبنی بر از پا در آمدن مردی با اصابت
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گلوله و سپس بریده شدن سرش .نوین یلدیریم زن جوان
 26ساله ی ترک ،مدعی است که مرد مقتول که  35ساله
و خويشاوند همسرش بود نخستين بار در ماه ژانويه وقتی
که همسرش در روستا نبود به او تجاوز کرد و بعد طی
چند ماه به تجاوز خود ادامه داده و او را تهديد مي کرد
که اگر جنايت را لو بدهد ،او و دو فرزندش را خواهد
کشت .نوين مي گويد کودکی که در شکم دارد فرزند
مقتول است .اواخر ماه آگوست نوين مشاهده مي کند مرد
متجاوز از ديوار خانه باال مي خزد .او مي گويد مطمئن بودم
 ،قصد تجاوز دارد .نوين اسلحه ای را که به ديوار آويزان بود
برداشته و به مرد متجاوز شليک کرد .سپس سر او را بريد
و در دستمالی گذاشت و به ميدان شهر برد و در حاليکه
سر را روی زمين رها مي کرد گفت « اين سر مردی است
که حيثيت مرا لکه دار کرد» .به گزارش خبرگزاری سی
ان ان نوين سپس رو به مردان رهگذر فرياد کرد آنها حق
ندارند پشت سر او حرف زده وشرف او را زیر سوال ببرند
زيرا او از خود اعاده حيثيت کرده است.
بارداری نوين بار دیگر مسئله سقط جنین را که اسالم
گرایان سعی در منع آن دارند به میان آورد .او که بر
اساس قوانین ترکیه به دلیل باال بودن ماه بارداری اش قادر
به سقط جنین نیست در انتظار تصمیم دادگاه است تا
در صورت موافقت قضات ،سرپرستی نوزاد آینده به دولت
سپرده شود .اگرچه شهردار شهری که نوین در آن زندگی
می کرد (ایسپرتا ،یک شهر کوچیک ترکنشین) اعالم
داشته است که هر گونه حمایتی (از جمله مالی) از نوین
به عمل خواهد آورد اما مثل همیشه منظر کمک ها «دفاع
از ناموس» و «ناموس پرستی» است و نه احقاق حقوق
زنی که مورد تجاوز قرار گرفته است.
بحث ها در این باره همچنان ادامه دارد ،برخی معتقدند
که نوین باید به قانون شکایت می کرد .به نظر می رسد
یا این افراد از وضعیت رو به وخامت موضع دادگاه های
ترکیه در مورد مسئله زن و تجاوز بی اطالع اند* و یا درک
مردساالر آنها مانع تحلیل صحیح وضعیت است .بعضی
می پرسند که چرا نوین بار اول این کار را نکرد؟! و توجیه
می آورند شاید خود راضی به این امر بوده است! گویی این
افراد از دهشت بدنامی زنان در دنیای مملو از ستم آگاه
نیستند .گویی فراموش می کنند که «نه» را می گویی اما
مردها سخت می شنوند و تو بارها امید داری که این بار
«نه» کارساز می شود.
کاش هرگز نوین مجبور به حمل کابوس بریدن سر
موجودی دیگر نمی شد اما تا زمانی که نظام مردساالر
موجودی دیگر را به تعرض نسبت به تو وامی دارد و تا
زمانی که زن موجودی فرودست و ابزاری جنسی است،
سرهای بریده تنها بخشی از فریاد زنانی است که زجر
خود را دیگر تاب نمی آورند .آری عمل نوین تبلور اعتراض
و خشم هزاران زنی است که روزانه در سراسر جهان مورد
تجاوز قرار می گیرند.
* رجوع کنید به اخبار مبنی بر محکومیت دختر سیزده ساله ای
که توسط چندین مرد مورد تجاوز قرار گرفت و دادگاه رای به برائت
مردان داد با این توجیه که البد دختر مایل به این کار بوده است!!!!

فرهنگ سازی!

هووها

مهرناز.م

بین

صدا و س��یمای جمهوری اس�لامی ایران ب��ه دنبال تصویب الیح��ه حمایت از
خانواده توسط مجلس به تبلیغ و تایید آن همت گماشته و برنامه های «مفیدی»!!!
در راس��تای نهادینه ک��ردن این الیحه قانونی از تلویزی��ون پخش می کند .یکی از
س��وژه های کلیشه ای س��ریال ها و فیلم ها درصدا و سیمای ایران ،داستان مرد دو
زنه و دعوا بین دو هوو بوده و هست که با تکرار این موضوعات سعی در این دارند
که این مس��ئله را برای مردم پیش پا افتاده و ک��م اهمیت جلوه دهند .به طوری
ک��ه فیلم های طنز در مورد آن تولید و از تلویزی��ون پخش می کنند و قبح چنین
عمل زن س��تیزانه ای را برای مردم از بین برده اند .به تازگی ش��نیدیم و دیدیم که
صدا و س��یمای اس��تان قم در این راستا گوی س��بقت را ربوده و برنامه «آموزنده
ای»!!! را در همین زمینه پخش کرده اس��ت .این بار صدا و سیمای قم خواسته به
اختالف و دعوای همیش��گی بین هووها پایان داده و بین هووها فرهنگ سازی کند
که دیگربس است و با آرامش و آسایش با هم زندگی کنید و بی خودی باهم دعوا
نکنی��د! این نهاد اختالفات بین دو هوو را غی��ر منصفانه خوانده و از همه زن هایی
که شوهرانش��ان برسرش��ان هوو می آورد خواسته اس��ت تا از دوهووی مهمان در
برنامه ش��ان یاد بگیرند و با خوبی و خوش��ی با هم زیر یک س��قف زندگی کنند .و
این پرسش را در ذهن مخاطبان ایجاد کرده که هووی خوب چه ویژگی هایی باید
داشته باشد؟!
یعنی نه تنها در کش��ور ما تعدد زوجیت با کمال و تمام پذیرفته و نهادینه ش��ده
بلکه در حال فرهنگ س��ازی بین هووها هس��تند که صدایتان درنیاید و زندگیتان
را بکنید و یکی از وظایف زنان ایران در قرن 21زندگی مس��المت آمیز با هووهای
خودش��ان است! با این اوضاع و احوال آیا در چنین جامعه ای ما شاهد پیشرفت در
زمینه مسایل زنان خواهیم بود؟! مسلما نه .نباید هم انتظار چنین چیزی را داشته
باشیم .چرا که تا زمانی که یک حکومت تئوکرات بر سر کار باشد ،وضعیت زنان نه
تنها خوب نخواهد شد بلکه قوانین شرعی جای بیشتری را در مناسبات آن جامعه
به خصوص در حوزه زنان خواهد گرفت و این مسئله تنها به تشدید ستم بر زن و
بردگی و فرودستی آنها خواهد افزود .اعالن و تبلیغ چنین افکاری در مورد مسئله
زنان نش��انه جوامع عقب مانده اس��ت که می خواهند با عقب نگه داشتن زنان ،کل
جامعه را به قهقرا ببرند و تا زمانی که زنان در بند باش��ند کل جوامع بش��ری عقب
مانده خواهند بود.

7

شماره هجدهم .شهریور 1391

پدر شيشه اي،
قاتل دختر ۶ساله

پرونده روي ميز قضات دادگاه كيفري استان تهران قرار گرفت.

خبر

شرق :مردي معتاد به شيشه که دختر
۶ساله خود را با پرت کردن از طبقه سوم به
قتل رسانده است در دادگاه کيفري استان
تهران پاي ميز محاکمه مي رود.
تحقيقات درباره اين جنايت از آبان سال
گذشته آغاز شد و اکنون با مجرم شناخته
شدن پدر مقتول براي وي کيفرخواست صادر
شده و پرونده در اختيار قضات دادگاه کيفري
استان تهران قرار گرفته است.
ساعت  ٢٠روز  ١۶آبان سال قبل اهالي
ساختماني در خيابان شهرآرا وقتي صداي
فريادها و کمک خواهي دختر  ۶ساله اي را
که در همسايگي شان زندگي مي کرد ،شنيدند
مقابل واحد آپارتماني محل سکونت او رفتند.
با کوبيدن به در از پدر وي خواستند در را باز
کند اما اين مرد به درخواست همسايه هاي
خود اعتنايي نکرد .لحظاتي بعد مرد رفتگري

که در مقابل اين ساختمان مشغول کار بود
ناگهان صحنه دلخراشي را ديد و مشاهده
کرد مردي در طبقه سوم در حالي که دختر
خردسالي را در آغوش دارد روي بالکن ايستاده
است و دخترک مرتب جيغ مي کشد .مرد
ميانسال ناگهان دختر را از بلندي پرتاب کرد
و دختر به محض افتادن روي زمين جانش
را از دست داد .رفتگر شهرداري که از ديدن
اين صحنه شوکه شده بود با مرکز فوريت هاي
پليسي  ١١٠تماس گرفت و واقعه را تعريف
کرد .دقايقي بعد تيمي از ماموران کالنتري
کوي نصر خود را به محل حادثه رساندند و
وقتي به طبقه سوم رفتند ديدند در واحد
هنوز بسته است و اهالي پشت آن تجمع
کرده اند .ماموران باالخره وارد خانه شدند و
مرد صاحبخانه را که محسن نام دارد بازداشت
کردند .در ادامه معلوم شد مقتول؛ فرزند او
درسا نام دارد.
متهم بعد از انتقال به پليس آگاهي تحت
بازجويي هاي تخصصي قرار گرفت و به ارتکاب
جنايت اقرار کرد .او گفت« :من به ماده مخدر
شيشه و الکل اعتياد دارم و به همين دليل
نيز مدتي قبل از شرکتي که در آن کار مي
کردم اخراج شدم ،همسرم نيز با اعتياد من به
شدت مشکل داشت و بعد از مدتي درگيري و
کشمکش طالق گرفت البته حضانت درسا به
من سپرده شد».
محسن در ادامه اعترافاتش گفت« :من بعد از
جدايي از همسرم با زني به نام فريبا آشنا شدم
و او را به عقد موقت خودم درآوردم .فريبا از آن
به بعد به خانه ما رفت و آمد داشت اما درسا از
او خوشش نمي آمد و به همين دليل هميشه
دردسر و مشکل درست مي کرد و ما مرتب
سر اين موضوع با هم بگومگو مي کرديم .روز
حادثه در حالي که من و دخترم در خانه تنها
بوديم باز هم بحث فريبا پيش آمد من قبل از
آن شيشه مصرف کرده بودم و حالت طبيعي
نداشتم براي همين به جان دخترم افتادم و
باالخره او را به خيابان پرت کردم».
پرونده متهم پس از ثبت اعترافات او در شعبه
اول دادسراي جنايي مراحل قضايي را طي
کرد و محسن در جلسات بازپرسي جزييات
جنايتش را به طور کامل شرح داد .همچنين
مادر درسا با توجه به اينکه بنا به قانون نمي
تواند براي پدر فرزندش تقاضاي قصاص کند،
اعالم کرد خواستار دريافت ديه است.
بازپرس پرونده بعد از اتمام تحقيقات مقدماتي
محسن را مجرم شناخت و به اين نتيجه رسيد
که او در سالمت رواني ،دخترش را به عمد به
قتل رسانده است .پس از آن نماينده دادستان
تهران به بررسي مجدد پرونده پرداخت و او

نيز جرم متهم را قتل عمد تشخيص داد و
در نهايت قضات دادگاه کيفري استان تهران
وظيفه محاکمه محسن را برعهده گرفتند.
جلسه دادگاه به زودي برگزار خواهد شد و
مرد فرزندکش از خودش دفاع خواهد کرد.
«برگرفته از روزنامه شرق  ،شماره »١۶٢٠

عصیان:
نخستین بار نیست که با سرنوشت
کودکانی روبرو می شویم که قربانی شرایط
نابسامان اجتماعی می گردند .انچه در این
ماجرا قابل توجه است و در موارد مشابه
بسیار به چشم می خورد .اعطای حضانت
دختر  ۶ساله به پدری است که معتاد به
مصرف ماده ی مخدر توهم زاست .این
کودک طبق قانون تا سن  ۷سالگی می
توانست نزد مادرش باشد اما متأسفانه
درباره جزئیات این مسئله اطالعی در
دست نیست و می توان احتمال بسیار
زیاد داد که مادر کودک به دلیل مشکالت
مالی نتوانسته است حضانت کودک را به
عهده بگیرد و دادگاه راهی جز سپردن این
کودک به پدرش نداشته است .این شرایط
نتیجه نبود ساختاری اجتماعی است که
نمی تواند کودکان را از شرایط نامناسب
خارج کرده و به نحو درخور و شایسته ای
از آنها سرپرستی نماید .آمار بسیار باالی
بهزیستی درباره کودکانی که تحت عنوان
بد سرپرست شناخته می شوند نیز گواهی
بر این مدعاست .مورد اسفناک دیگری
که در این مطالب موجود است ،اشاره
به قانونی است که برداشتی از قوانین
اسالمی است .پدری که فرزندش را به قتل
برساند مشمول مجازات اعدام یا قصاص
نمی گردد .این در صورتی است که شخص
به صرف پدر بودن از این قبیل مجازات
معاف می گردد .این قوانین ،تنها در جهت
بسط و بازتولید پدر ساالری در جامعه به
اجرا در می آید .بار دیگر حوادث جاری
جامعه نشان داد که انسانی همچون دیگر
انسانها قربانی جامعه ای مبتنی بر مالکیت
خصوصی ،تضاد طبقاتی و مناسبات
پدرساالری گردید .این واقعیت ها بیش
از پیش لزوم تغییر در این مناسبات را

فریاد می زنند.
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فراخوان
-

عصیان از زنان و دختران می خواهد که برای عصیان مقاله بنویسند .و همچنین مادران ،خواهران و

مادربزرگ های خود و دیگران را تشویق به سخن گفتن و حکایت رنج ها کنند ،عکس العمل آن ها به

مطالب عصیان و پیام آن را بنویسند و برای عصیان بفرستند .شما می توانید از هر دری بنویسید و سخن
برانید تا منظور خود را برسانید .می توانید در زمینه های زیر بنویسید و برای عصیان بفرستید:

•

افشای قانون اساسی و دیگر قوانین زن ستیز جامعه و ارگان هایی که این قوانین را اجرایی می کنند .مانند

•

نقش فرودستی زن در بقای نظام های تئوکراتیک و ایدئولوژی آن.

•

شرح ستم بر زن در آموزش و پرورش مانند کتاب های درسی و همچنین      در فرهنگ و زبان چگونه هر

•

شرح شکل های گوناگون ستم بر زن در سنت های دینی و سنت های ملی و قومی مناطق مختلف ایران.

•

شرح ستم بر زن در خیابان توسط مردم .اذیت و آزارهای خیابانی و نقش آن در تقویت فرودستی زن و

•

•

گشتی ها ،زندان ها ،آیین های دادرسی و کیفری و غیره.

شرح ستم بر زن و روابط قدرت میان زن و مرد در خانواده

یک از این ها فرودستی زن و روابط قدرت نابرابر میان زن و مرد را تقویت می کنند.
شرح ستم بر زن در کارخانه ،اداره ،دانشگاه و ...
روابط قدرت نابرابر میان زن و مرد.

•

شرح مبارزات زنان ایران و جهان

•

زنان در انقالب های جهان

•

بررسی نقادانه ی کمپین یک میلیون امضاء ،نظرات «نسبت گرایی فرهنگی» و «فمینیسم اسالمی»

-

برای نوشتن ،می توانید از شکل های گوناگون استفاده کنید:

•

تحقیق و پژوهش (مانند ستم بر زن در زبان و ادبیات فارسی ،اشکال مختلف ستم

•           معرفی کوشندگان فمینیست در ایران و جهان
•

•

تجارب سازماندهی مقاومت و مبارزه

حکایت (مانند ،داستان پدر و مادر در خانواده ،ازدواج های اجباری)...،

بر زن در میان ملل مختلف ایران )...

•

گزارش (مانند ،گزارش از درگیری میان دختران دانشگاه با حراست ) ...

•

  شعر

•

مصاحبه

•

  معرفی فیلم و کتاب

•

گزیده ای از نوشته های دیگران

•

ترجمه

