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در این شماره....
•   دموکراسی با طعم قدرت 50 درصد و دیگر هیچ!

•   نقد فیلم سعات آباد

•   گزارش ارسالی

•   اخبار دختران

•   پیام تسلیت

•   آیا می دانید

osyan.osyan@gmail.com                     facebook: osyanzan

عصیان  آغ�از  این  عصیانگریم  م�ا....... 

اس�ت. ما صدای دختران و زنانی هستیم 

که سالهاست زیر فش�ار قوانین مذهبی و 

ضد زن و مرد س�االرانه جامعه و خانواده 

له ش�ده اند.آمده ایم تا علیه این س�تمها 

بایستیم. تالش می کنیم تا آگاهی را نسبت 

به این س�تمها و تفکر پش�ت آن را 

اشاعه دهیم.
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یازده��م فروردین س��ال جاری، تش��کلی تحت 
عن��وان »اتحاد زنان ای��ران برای دموکراس��ی« 
اع��ام موجودیت نمود که ه��دف خود را تحقق 
دموکراس��ی و افزای��ش نق��ش زن��ان در قدرت 
سیاس��ی قرار داده اس��ت. این تش��کل نقطه ی 
عطف ش��کل گیری خود را وقایعی چون جنبش 
م��ردم در س��ال ۸۸ و بهار عرب��ی می داند و در 
بیانی��ه ی اعام موجودیت خود می نویس��د: »به 
رغم مشارکت باالی زنان در تحوالت بهار عربی، 
تغییرات سیاس��ی بدست مردان هدایت می شود 
و ت��اش می ش��ود تا زن��ان باهمه ت��اش ها و 
مقاومت هایشان در بطن این تحوالت، پیاده نظام 
باق��ی بمانند« و بر همین اس��اس اعتقاد دارند تا 
زنان به صورت جدی در عرصه سیاس��ی حضور 
نداشته باشند، نخواهند توانست اقدامی را به نفع 

زنان انجام دهند.
ب��ا نگاهی به مؤسس��ین این تش��کل در می یابیم 
همان کس��انی که یک روزی با استفاده از اصاح 
درون��ی نظ��ام جمهوری اس��امی می خواس��تند 
حق��وق زن��ان را تأمین کنند و مدع��ی بودند که 
اسام با حقوق زنان منافاتی ندارد و یا کسانی که 
در بیانیه ی حقوق بش��ر سازمان ملل، منافع زنان 
را پی می گرفتند امروز می گویند، موضع تش��کل 
آنها، گذار کامل از جمهوری اسامی، انحال این 
رژی��م  و رفتن به س��مت اس��تقرار یک حکومت 
دموکراتیک و س��کوالر در ایران اس��ت .... آنها با 
نیروهایی ک��ه خواهان حفظ جمهوری اس��امی 
هستند، قاعدتاً نمی توانند همکاری داشته باشند. 
ش��کل گیری به��ار عربی در منطقه از یک س��و و 
حض��ور گس��ترده ی دخترانی ک��ه در صف مقدم 
مبارزات پ��س از انتخابات بودند هش��داری برای 
این طیف اس��ت که نیروی عظی��م تغییرات آتی 
در جامع��ه ای��ران زنان اند و زمان آن فرا رس��یده 
تا با ایجاد تش��کلی فراگی��ر از میان این نیروهای 
رادی��کال و در ضدیت با جمهوری اس��امی، مهر 
تغییرات آتی را به نام خود ثبت کنند. اما سیاست 
حاکم بر هر تش��کل و هدفی ک��ه دنبال می کند 
ماهی��ت واقعی آن را نش��ان می ده��د. اینکه هر 
مجموع��ه ای مدعی ضدیت با جمهوری اس��امی 
باش��د دلیل بر رادیکال ب��ودن و انقابی بودن آن 
نیست. اینها کماکان رهایی زنان ایران را در تحقق 
مطالبات مقطعی زن��ان از باال می بینند. همچنان  
به پایبندی و اجرای  موازین  نهادهای بین المللی 
تاکید می ورزند. حال که دستشان از اصاح طلبان 
وقت کوتاه شده و بوی تغییر به مشام شان رسیده 

می خواهند در نظام آتی جایی بدست آورند. برای 
آنها  حل مس��ئله زنان در حض��ور حداکثری آنها 
در قدرت سیاس��ی کشور می باش��د و این حضور 
در عرصه ه��ای مختلف به میزان توس��عه یافتگی 
کشورها و نرخ دموکراسی در ساختار سیاسی آنان 
مربوط اس��ت و در این میان از حضور و موفقیت 
زنان اروپا و خصوصا کش��ورهای اسکاندیناوی به 
عنوان الگو نام می برند. ب��رای آگاهی خوانندگان 
در اینب��اره نگاهی به آمار می اندازیم. در کش��ور 
پرتقال 52.۸ در ص��د زنان صریحا اعام کرده اند 
که از س��وی همسران، معش��وقان و یا یاران خود 
م��ورد خش��ونت قرارگرفته اند. در آلم��ان در هر 

4 روز 3 زن توس��ط مردان زندگ��ی خود به قتل 
می رس��ند. یعن��ی بالغ بر 300 قتل در س��ال. در 
انگلستان هر 3 روز 1 زن در همین شرایط کشته 
می ش��ود. در ایتالی��ا 1 زن هر 4 روز. یعنی حدود 
100 زن کش��ی در سال. در فرانسه هر 5 روز یک 
زن در اثر خش��ونت های خانگی به قتل می رسد. 
یک س��وم این زن ُکش��ی ها با س��اح سرد و یک 
س��وم دیگر با اس��لحه گرم صورت می گیرد. 20 
درصد خفه می ش��وند و 10 درص��د تا حد مرگ 
مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. در مجموعه 15 
کش��ور اتحادیه اروپا )قبل از گس��ترش آن به 25 
کش��ور( بیش از 600 زن در سال یعنی نزدیک به 
دو زن در روز در اثر خش��ونت های کانون خانواده 
جان می دهند. رومانی در میان کشورهای اروپایی 
کشوری اس��ت که در آن خشونت خانگی نسبت 
به زنان حادتر اس��ت. در صدر کشورهای زن کش 
بع��د از رومانی، فناند ق��رار دارد. بعد از آن نروژ، 
لوکزامب��ورگ، دانمارک، س��وئد، ایتالیا، پرتقال و 

ایرلند در رده های بعدی قرار می گیرند. 
پ��س آلترناتی��و حضور زنان در سیاس��ت  نه تنها 
راه حل رهایی زنان نیس��ت بلکه در کش��ورهای 
زن س��تیز، خواس��ته زن��ان طبقات حاکم اس��ت. 
»اتحاد زنان برای دموکراس��ی« یا »آزاد« علیرغم 

اینکه ب��ه صراحت بیان نکرده اند ام��ا با توجه به 
موسس��ین آن و مهم تر از آن با توجه به سیاست 
حاکم بر مجموعه، در ادامه ی  راه  و سیاست های 
کمپین یک میلی��ون امضا و پس از آن هم گرایی 
زنان تشکیل شده است. کسانی که به خوبی برای 
آنهایی که  س��تم بر زن دغدغه ش��ان است آشنا 

هستند.
 آنه��ا در دفاع از گذش��ته فعالین آن مجموعه ها 
معتقدند »ممنوعیت تش��کیل اح��زاب و تعریف 
حکومت از فعالیت سیاس��ی به مثابه بر اندازی، 
فعالی��ن را وادار می کند ک��ه بگویند کارمان غیر 
سیاس��ی اس��ت«. اما این تنه��ا توجیهی بی پایه 
اس��ت چ��را که به جز تش��کات زن��ان چپ که 
فرم مخفی داش��ته اند و ضدیت ش��ان با حکومت 
مسجل بود و قطعا نگارنده این جمله مقصودش 
آنها نیس��ت، بقیه تش��کات زنان همه در قالب 
حکوم��ت پدید آمدند و هیچ��گاه مدعی نبودند 
که قصد براندازی دارند و اتفاقا سیاست هایش��ان 
در راس��تای سیاس��ت های حاکم و در چارچوبی 
کام��ا مطابق با قوانین حکوم��ت بود و حداکثر 
رادیکالیسم آنان تاش برای اصاح نه چندان پر 
اهمیت یکس��ری قوانین بود که آن هم به نتیجه 
نرس��ید و خود آنها آشکارا مدعی بودند که اصا 
مش��کلی با سیاس��ت و مذهب ندارند و نیازی به 
وادار کردن آنها نب��ود و حضور زنان حکومتی و 
جل��ب اعتماد آیت اهلل های حکومتی مهر تاییدی 
بر همه اینها س��ت. در جایی دیگر »آزاد« معتقد 
اس��ت که فعالیت جنبش زنان در کشور تا سطح 
شبکه ای فراگیر، افقی و شبه سازمانی گسترش 
پیدا کرد و در اعتراضات س��ال ۸۸ از س��طح به 
عمق نفوذ کرد. تحلیل این جمات هم  آش��کار 
کننده نکات مهمی است. اول اینکه معتقد بودن 
به مدل ش��بکه ای و افقی یعنی هم سطح بودن 
همه و معتقد نب��ودن به رهبریت از تزهای مهم 
موسوی و رهبران جنبش سبز است، در حالیکه 
خودش��ان در عمل به آن معتقد نبودند و س��عی 
داش��تند که رهبری مبارزات مردم را در دس��ت 
داش��ته باش��ند، دوم اینکه این ت��ز در تئوری و 
پراتیک به بن بس��ت می رس��د که توضیح بیشتر 
از حوصل��ه این بحث خارج اس��ت. اما همه اینها 
از یکس��و نشان دهنده دنباله روی »آزاد« از آنها 
است و از سوی دیگر نمایانگر این است که بیشتر 
از اینکه ستم بر زن برای آنها اهمیت داشته باشد 
دستاویزیس��ت برای  به قدرت رس��یدن آنها. در 
اعتراض��ات ۸۸ علیرغم حض��ور حداکثری زنان 
که خودبه  خودی بود و ناش��ی از سال ها سرکوب 
آنه��ا در جامعه، اما کس��انی ک��ه مدعی رهبری 
بودند حتی یک ش��عار در راس��تای ستم بر زن 
ارائ��ه نکردن��د و  قبل تر از آن افق ش��ان محدود 
ب��ه حمایت از این کاندی��دا و آن کاندیدا و طرح 
مطالبات ش��ان از آنه��ا. کاندیداهای��ی که جزیی 
از این حکومت زن س��تیز و مرد س��االر بودند و  
مطالبات��ی که اثری از رهای��ی زن در آن موجود 
نبود. پس چگونه می توان مدعی بود که جنبش 

دیگر هیچ!

قدرت 50 درصد
با طعم

 و
روشنک مینو
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زنان از س��طح ب��ه عمق نفوذ کرده ب��ود. ناگفته 
نماند که همان مطالبات اکنون مطالبات تش��کل 

»اتحاد زنان برای دموکراسی« نیز هست.

بدیل سیاسی
ویکتوریا آزاد از مؤسسین این تشکل در مقاله ای 
تح��ت عنوان » زنان در سیاس��ت « می نویس��د: 
» تجربه کش��ورهای غرب نیز نش��ان می دهد که 
هر آن زمان که تغییرات س��اختاری به خصوص 
فرهنگ��ی بس��ود زنان ص��ورت نگی��رد کماکان 
مردساالری نقش  خود را ایفا می کند .... وا قعیت 
این است که ما نمی توانیم به انتظار آن روز باشیم  
تا تحولی اساسی در ساختار اقتصادی و سیاسی 
کش��ور رخ دهد  و دستی از آسمان بیرون آید و 
سرنوش��ت زنان را دگرگون س��ازد.  برای احقاق 
حقوق ش��هروندی نیاز به چالش اس��ت و در این 
چالش زنان می بایست س��هیم و برای خود وزنه 
ای باش��ند« این جمات نشان دهنده ی تضادی 
اساس��ی در نگرش نگارنده است از یک سو ریشه 
کن شدن مردس��االری را در تغییراتی ساختاری 
معرفی می کند از سوی دیگر تغییرات ساختاری 
را با آمدن دس��تی از آس��مان یکی می گیرد و از 
سوی دیگر مصالحه و مذاکره رابه عنوان آلترناتیو 
می پذیرد. وی سه گام اساسی را برای رسیدن به 

دموکراسی جلو می گذارد:
1 – تغیی��ر نگاه عمومی نس��بت ب��ه نقش های 

سنتی زن و مرد 
آی��ا دس��تیابی به ای��ن مهم از طری��ق مذاکره با 
قانونگذاران ممکن اس��ت؟ خیر، ما با به دس��ت 
آوردن نیمی از مسند قانونگذاری هم نمی توانیم 
ای��ن رویه را به ضد خود ب��دل کنیم. اما با بردن 
آگاهی انقابی به میان توده ها می توان در تغییر 

نگرش ضد زن آنها گام برداشت.
2 - تاش ب��رای حضور در عرصه کار اجتماعی، 

تولیدی و مدیریتی است )حق کار و معیشت(
آی��ا زنان حق کار ندارند؟ ای��ن که نیاز به تاش 
ندارد. به یمن نظام سرمایه داری اکثر عرصه های 
کاری ب��ه زنان اختص��اص دارد و به همین دلیل 
اس��ت که می گوییم زنان متحمل ستم مضاعف 
می ش��وند. این کار با دس��تمزد نابرابر و ش��رایط 
کاری نابرابر است. زنان در عرصه های کاری مورد 
سوء استفاده های جنس��ی و استثمار شدید قرار 
می گیرند و حتی در بعضی موارد بر دستمزدهای 
خود حقی ندارند. تا بتوان به اس��تقال اقتصادی 
و درآم��دن از زیر بار س��لطه ی اقتصادی مردان 

امید بست.
3 -  هم��راه ک��ردن مردان با خی��ل عظیم زنان 
برای پیمودن راه دش��وار رسیدن به  دموکراسی 

خانوادگی و اجتماعی است.
ویکتوریا آزاد ای��ن گام را مهم ترین گام می داند 
و مدعی اس��ت جنبش زنان بدون حضور مردان 

پیش نمی رود بدین معنی که مردان باید 
بخواهند که با زنان مشارکت کنند و در غیر این 

صورت دستیابی به برابری دشوار خواهد بود.

این جمات نش��ان دهنده ی تناق��ض در ادعای 
اس��تقال جنبش زنان و نش��ان دهنده ی اعتقاد 
به وابس��تگی زنان به مردان اس��ت. منوط کردن 
تحق��ق براب��ری بی��ن زن و م��رد ب��ه پذیرش و 
همراهی مردان، منجر به غیر فعال کردن جنبش 

زنان می شود.
در مجم��وع این تش��کل ب��ا عنوان تش��کلی فرا 
حزب��ی بدون خط و برنام��ه ای جامع در ارتباط 
با چش��م انداز جمهوری دموکراس��ی وعده داده 
شده، تنها بر س��هم 50 درصدی در قدرت تکیه 
می کند. آیا حضور زنان در س��اختار قدرت بدون 
آگاهی نسبت به  حقوق حداکثری زنان )برخاف 
منافع زنان طبقات باال( نتیجه ای جز وزرای زن، 
نمایندگان زن و سایر زنانی خواهد داشت که در 

ساختار کنونی حضور دارند؟
ین اف��راد هدفی ج��ز منحرف کردن پتانس��یل 
جنب��ش زنان ب��ه س��وی تغییرات نرم��ی که از 
سوی اپوزیس��یون راست خارج از کشور در حال 
برنامه ریزی اس��ت نمی باش��د و تاش دارد تا با 
تقلی��ل دادن مطالبات زنان به مطالبه از س��وی 
قدرت ه��ای حاکم مانع از انق��اب مردمی یا هر 
گون��ه تغیی��ر رادیکال با حض��ور حداکثری زنان 
گ��ردد. اما نباید افق مان را محدود کنیم. چرا که 

این راه و صف اکثریت زنان نیست. §
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آیا می دانید ...
زنان مشروطه

از 100 س��ال پی��ش، فعالی��ت زن��ان  بیش��تر 
مشروطه خواه در داخل کشور عرصه های مختلفی 
را در بر می گرفت ک��ه مهم ترین آنها عبارت بود 
از: مب��ارزه ی تبلیغات��ی و افش��اگری، حمای��ت 
مالی از مبارزه ی مش��روطه خواهان و ش��رکت در 
مبارزه ی مسلحانه.  همانطور که در ابتدا مقاومت 
مشروطه خواهان در برابر نیروهای محمدعلی شاه 
محدود به تبریز ب��ود، فعالیت های مبارزاتی زنان 

نیز در ابتدا به زنان تبریز محدود می شد. §

ادامه ی سعادت آباد

 در نهایت نیز به ش��وربختی خود به عنوان یک 
زن در جامعه ی مردساالر تن می دهند. 

یاس��ی که به نظر می رسد بیشتر از دو زن دیگر 
داستان از زندگی خود، خشنود به نظر می رسد و 
حتی آن را به زبان می آورد می داند که حقیقت 
چیز دیگری اس��ت. آنقدر مردد اس��ت که حتی 
بارداری دومین فرزندش را به محسن نمی گوید. 
تهمین��ه دیگ��ر انگیزه ای ب��رای ادام��ه رابطه با 
همس��رش نمی بیند و الله کافه از استرس های 
مکرری که همس��رش ب��ه او تحمیل می کند به 

خوبی می داند 
زندگ��ی اش هر چ��ه دارد جای خوش��بختی در 
آن خالی اس��ت. خوش��بختی که در بسیاری از 
زندگی ها به مدد از خود بیگانگی جهان سرمایه، 
گم شده اما هیچ گاه حاضر نیستیم به آن اعتراف 
کنیم چرا که رقابت در دنیای امروز را از کودکی 
و در مدرس��ه به لطف نمره و کنکور و پس از آن 
ب��رای یافت��ن کار و .... آموخته ایم و اینک چنان 
بخ��ش بزرگ��ی از زندگی ما در ب��ر می گیرد که 
گویی در اوج اس��تیصال نیز بر اساس آن رقابت 
بای��د به خوش��بختی تظاهر کنیم ت��ا از دیگران 

عقب نمانیم. 
ب��ا آنکه موض��وع فیل��م از مباحث بس��یار مهم 
جامعه امروز اس��ت ام��ا چنان خنث��ی به پایان 
فیلم می رس��یم که بیننده غمگین از اس��تیصال 
زنان دنیای امروز، س��ینما را ترک می کند بدون 
روزنه ی امیدی ب��رای تغییر. زمانی که الله علی 
رغم س��وزش کشیده ای که دس��ت بی مهِر علی 
بر صورت او نواخته، م��ردد و مغموم کلید در را 
می چرخاند و دوباره می بندد لحظه ای احس��اس 
می کن��ی، تغییر در راه اس��ت اما چه س��ود که 
الله دوباره در می گش��اید ت��ا اندوه مکرر زندگی 
مملو از استرس اش را فردا از نو آغاز کند ولو در 
حاش��یه ی تاریک یک زندگی مشترک. تهمینه 
نی��ز همانطور که بحث مالی او را س��ال ها پیش 
با همسرش آش��نا کرده بود چه بهانه ای بهتر از 
اختاف مالی برای گسس��تن آخرین پیوندهای 
مهر می تواند بیابد و متذکر ش��ود تنهایی امروزم 
فردا عمیق تر خواهد بود. یاسی زنی که خسته از 
یک روز پرکار و ملول از دروغ و مکر همس��رش 
در نهایِت تنهایی تصمیم به نگاه داشتن جنینش 
می کند، با ریختن لیوان آبی در گلدان زندگی و 
نوازش زخمی که یادآور یک روز بی لذت اس��ت، 
می پذیرد که گیاه زندگی مشترک اش را با وجود 
همه ی دردی که به بار می آورد باید حفظ کرد.

سعادت آباد و بازیگرانش، نشانگر جامعه پریشان 
و از هم گسیخته ی مردم ایران است. §
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سعادت آباد برشی است از زندگی اقشار مرفه ایران 
که سه زوج جوان آن را نمایندگی می کنند. فیلم، 
داستان زندگی کسانی اس��ت که اگرچه بسیاری 
از جوان��ان حس��رت آن را دارند  ام��ا آنان نیز در 
مناس��بات بیمار جامعه غرق شده اند. روزمره گی، 
خیان��ت، دروغ، تاط��م و اس��ترس، ویژگی ها و 
حاالتی اس��ت که در شخصیت های داستان جلوه 
می کند  تا بیننده را به ش��کننده بودن س��عادِت 
س��عادت آبادی ها آگاه س��ازد. ش��اید بتوان گفت 
غیرواقع��ی بودن و حبابی بودن این س��عادت در 
بهترین صحنه ی فیلم به خوبی نش��ان داده شده. 
لحظه ای که آرامش میز ش��ام و مهمانان در کسر 
ثانیه ای که لیوان در دست یاسی می شکند همه 
چیز ب��ا هیاهویی محو به یکب��اره تغییر می کند. 
شخصیت های این فیلم چنان آشنا و باور پذیرند 
ک��ه گویی بارها این افراد را دیده ای و پیدا کردن 

ما به ازاء واقعی آنان دشوار نیست.
یاسی )لیا حاتمی( زن خانه داری است که در روز 
تولد همسرش، دوستانشان را دعوت می کند تا در 
مهمانی که علی رغم بارداری و دست تنها بودنش 
آن را ب��ه راه انداخته، ش��رکت کنند و تا عاوه بر 
آنکه کدورت دعوای چند روز پیش با همسرش را 
از میان بردارد، روزهای خوش گذش��ته نه چندان 
دور را نیز تداعی کند.  یاس��ی زنی اس��ت با تفکر 
سنتی در ظاهر مدرن یک زندگی مرفه. او که بعد 
از ازدواج به خواست همسرش و به دلیل عدم نیاز 
مالی، از اش��تغال بیرون از منزل صرف نظر کرده، 
اکنون دغدغه مادری و همسر بودن برای او عمده 
اس��ت. زنی که گذر زمان و وقایع را با غذای ویژه 
اش می سنجد و امور مربوط به کار همسرش را با 
دقت و نگرانی اما از دور و در کسوت یک زن خانه 
دار دنبال می کند. شخصیت آرام و بردبار او، خرد 
مورد انتظار در جامعه ایرانی را از یک زن نجیب، 
خانه دار و نمونه و البته مطیع تداعی می کند که 
س��عی در اداره امور زندگی خود و دوستانش را به 

بهترین نحو ممکن را دارد.
محسن )حامد بهداد( تاجر جوانی است که ویژگی 
های یک بازاری امروزی ایران را در او می ببینیم. 
پرمش��غله، خوشگذران، بی تعارف، سنتی، پرسر و 
زب��ان، بی توجه به مذهب و البته با سیاس��تی به 
نفع جیب. او یک شهروند واقعی است که برای او 
همه چیز در دنیا با پس��ونِد »من« معنی می یابد. 
زِن من، پوِل من، راحتی من و از همه مهم تر نفع 
من. ترکیب این ش��هروند بودن با س��نت گرایی، 
بهتر از همه در نگاه ابزاری و بس��ته ی او نس��بت 
به همسرش مشهود اس��ت. او فشار کار و زندگی 
را با یاس��ی تقس��یم می کند اما بیماری احتمالی 
او را ب��ه راحتی به فراموش��ی می س��پارد و حتی 
روابط عاش��قانه خارج از ازدواج را برای خود مجاز 

می شمارد.
بهرام )حسین یاری( همکار و دوست محسن است. 
رابطه ی کاری محسن و بهرام که به سال ها پیش 
بر می گردد با آنکه از طرف محسن صادقانه نیست 
اما از س��وی بهرام با از خودگذش��تگی هایی همراه 
است. هر چند در خال فیلم بیننده در می یابد که 
این بزرگواری ها نه به خاطر محس��ن بلکه ناشی از 
احساس بهرام به یاس��ی است که شاید از فرصتی 
از دس��ت رفته یاد می کند. فرصت با یاس��ی بودن 
چه از طرف محس��ن از بهرام گرفته ش��ده باشد و 
چه بهرام برای رس��یدن به ثروت و جال از طریق 
ازدواج با دختر رئیس از آن صرفنظر کرده باش��د، 
باعث ش��ده تا بهرام در سال های آخر جوانی آن را 
به دید افس��وس بنگرد. این احس��اس هنوز چنان 
پررنگ و زنده اس��ت که کش��ف آن توسط همسر 

بهرام دشوار نیست.
تهمین��ه )هنگام��ه قاضیان��ی( ب��ر خ��اف دیگر 
دوستانش که به نظر می رسد خواستگاه اجتماعی 
از طبقه متوس��ط دارند، از طبقه مرفه است. او بعد 
از بازگش��ت از فرنگ و پشت س��ر نهادن ازدواجی 
که حاصل آن عاوه بر اندوه و سردرگمی، دو پسر 
اس��ت، بعد از س��ال ها زندگی در ایران قصد دارد 
به ن��زد آنان بازگردد. مغ��رور و در ظاهر متکی به 
نفس اس��ت؛ اما احساس سرخوردگی و شکست را 
در استعمال قرص های اعصابی که یاسی نیز مشابه 

آنان را اس��تفاده می کند می بینیم. او که اکنون به 
خوبی می دان��د رابطه اش با بهرام بر اس��اس یک 
دوراندیش��ی اقتصادی از طرف بهرام صورت گرفته 
از احس��اس او به یاس��ی نی��ز آزار می بیند و دیگر 
برای تداوم زندگی دلیلی نمی بیند. اما همس��رش 
چن��ان این جدایی را جلوه می ده��د که گویی در 
نابسامانی رابطه شان نقش��ی ندارد و تهمینه تنها 
برای ایف��ای نقش مادری خواه��ان پایان دادن به 
رابطه اس��ت. حال آنکه بی عاقگی و اینکه ساعت 
ه��ا تهمینه را از خود بی خبر می گذارد )آن هم به 
گونه ای که گویی پای زن دیگری در میان اس��ت( 

را نادیده می گیرد.
الله )مهناز افشار( دوس��ت و همکار قدیمی آنها، 
اکن��ون کارمند ش��رکت تهمینه و بهرام اس��ت. 
دخت��ری مدرن، آگاه، توانمن��د و اجتماعی که به 
خوب��ی می داند از زندگی چه می خواهد اما او نیز 
قربانی مردساالری جامعه است. الله همسرش را 
به گونه ای انتخاب کرده که از منظر استاندارهای 
اجتماع بی نقص اس��ت. تحصیل کرده، محجوب، 
اخاق گرا، مرفه و تا حدی مقبول از لحاظ ظاهر. 
اما چه س��ود که این ِماک ها ضامن خواست الله 
مبنی بر استقالش نیس��تند. او که نقش مادری 
را با س��قط جنین اش به بعد موک��ول می کند تا 
ب��ه ماموریتی کاری به اروپا برود؛ مجبور ش��ده با 
کمک یاسی و تهمینه و پنهان کردن از همسرش 

این کار را انجام دهد.
علی )امیر آقایی( همس��ر الله نسبت به همسرش 
بیش از آنکه احس��اس دوس��تی و همدلی داشته 
باش��د حس مالکی��ت دارد. همان احساس��ی که 
در اجتم��اع ب��ا کلماتی ب��ه نام غی��رت و بددلی 
می شناس��یم. علی بی��ش از آنکه ب��ه عایق الله 
توج��ه کند ب��ه دنب��ال راه های��ی اس��ت که هر 
چه بیش��تر او را تاب��ع خویش س��ازد. مرتبا از او 
می خواهد ک��ه کار خود را به کنار بگذارد و حتی 
برای این منظور امتیازاتی به الله می دهد از جمله 
به ن��ام کردن نیم��ی از خانه به نام الل��ه.  او که 
نماد مردان تحصیل کرده اجتماع ماست با دست 
بلند کردن بر روی همس��رش به بیننده یادآوری 
می کند که تحصیات، آن هم در دانش��گاه های 
امروز به معنی کس��ب شعور و آگاهی نیست. علی 
در اول فیل��م با دریافت پیام کوتاهی که تمرکز را 
از او می گیرد همچون محس��ن و بهرام مضنون به 
خیانتی اس��ت که در فیلم آشکارا به آن پرداخته 
نمی ش��ود. پیامی که در مورد محتوای آن به الله 
توضیح��ی نمی دهد اما به خ��ود اجازه می دهد از 
کوچکترین ارتباطات همسرش آگاه شود و حتی 
رفتار الله با همکاران و دوس��تان مردش را مرتبا 
کنترل نماید. علی نه تنها س��نتی که به ش��دت 
مذهبی است. این موضوع در سکانسی هایی کاما 
پیدا است که بعد از فهمیدن موضوع سقط جنین 
بارها بر این مس��ئله تاکید می کند که الله جواب 
خدا را چگونه باید بدهد و یاسی را با اصطاحاتی 
مذهبی همچون حال نک��ردن به فکر وامی دارد 
که ش��اید مرتکب اشتباه ش��ده که به الله کمک 

کرده است. 
س��عادت آباد به خوب��ی بخش��ی از درگیری ها و 
مش��کات اجتماع��ی ازدواج های ایران��ی )بدون 
پرداخت��ن به مس��ائل مالی که بخ��ش بزرگی از 
مشکات امروز جامعه است( را با محور قرار دادن 
زنان و مردان جوان نش��ان می ده��د. زنانی که با 
چنگ و دندان برای اثبات بودنش��ان می جنگند، 
بیش��ترین فش��ار را متحم��ل می ش��ود و از همه 
بدتر از طرف مردان زندگی ش��ان به هیچ انگاشته 

می شوند.
ادامه در صفحه ی سه...

گروه نقد فیلم
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چن��دی پیش نخس��ت وزیر ترکی��ه »نجف طیب 
اردوغ��ان« از حزب عدالت و توس��عه )آ.ک.پ( که 
حزب اس��ام گرای ترکیه به ش��مار می رود علیه 
سقط جنین اظهار نظر کرد و آن را جنایت دانست 
و مخالفت خود را با س��زارین اعام نمود. ش��هردار 
آنکارا نیز که منتس��ب به همان حزب اس��ت اعام 
ک��رد که زنی که مورد تجاوز قرار می گیرد و باردار 
می شود بهتر است خودکشی کند تا سقط جنین. 
س��خنان اسام گرایان موجب ش��د زنان ترکیه در 

شهرهای مختلف به خیابان ها آمده و علیه 
آنان تظاهرات کنند. اگرچه تعداد این تظاهر 
کنن��دگان می باید بی��ش از این ها می بود 
اما همه معترف بودن��د که این تعداد بیش 
از آنی است که هر ساله برای ۸ مارس، روز 
جهانی زن به خیابان ه��ا می آیند؛ و البته 
نباید فراموش کرد در کش��وری که مسئله 
زنان به سنت بسیاری از کشورهای اسامی 
که س��نت ضدزن در آن ریشه دارد، مسئله 
ای انحرافی به شمار می رود و از این رو این 

تعداد تظاهر کننده در خور توجه بود. 
تظاهرات در استامبول، ازمیر، آنکارا و چند 
شهر دیگر برگذار شد. مسیر تظاهرات آنکارا 

از مقابل دانشگاه آنکارا واقع در ج.ب.ج شروع شد و 
تا چهار راه ُکلِج ادامه یافت و چیزی تقریب به هزار 
زن از پنجاه و هشت س��ازمان، حزب، گروه و یا به 
صورت انفرادی شرکت داشتند. تظاهر کنندگان از 
هر گروه سنی را شامل می شدند، دختران دانشجو، 
زنان ش��اغل، مادرانی ج��وان به  هم��راه دختران 
کوچکش��ان. بر خاف تظاهرات هایی که مردان نیز 
در آن شرکت دارند، اصرار خاصی برای پشت پرچم 
و نماد ویژه ای ایس��تادن برای زنان مطرح نبود. هر 
چند به طور حتم بس��یاری از آنان بر سر مواضعی 
که می تواند وجه افتراق آنان باش��د کاما روش��ن 
اند، اما ایستادگی در مقابل یک دشمن واحد بر سر 
موضوعی چنین واضح نیاز برای هر گونه خط کشی 
و صف بن��دی را کمرنگ می کرد. عاوه بر جمعی 
که در خیابان ش��عار می دادن��د و پرچم و پاکارد 
دست گرفته بودند، زنانی نیز بودند که از دو طرف 
خیابان برای تظاهر کنندگان دست تکان می دادند 
و آنان را تش��ویق می کردند. اما همه ی رهگذران 
مواف��ق این حرک��ت نبودند، زن��ان محجبه ای که 
همراه مردانش��ان از کنار جمعیت می گذشتند در 
س��کوت و با لبخندی حاکی از تحقیر زنان را نظاره 
گ��ر بودند. زنانی که شمارش��ان با تبلیغات علنی و 

غیرعلنی اسام گرایان رو به افزایش است.
عایشه زن جوان شاغلی است که رشد اسام گرایی 
در ترکی��ه را برای حقوق زن��ان خطرناک می داند. 
در م��ورد وضعیت زنان در ایران بی اطاع نیس��ت 
و معتقد اس��ت ک��ه آنچه در ایران اتف��اق افتاد در 
ترکی��ه نیز می تواند در س��طحی دیگر رخ دهد. به 

صراحت تضعیف برابری جنس��یتی در ترکیه را بعد 
از قدرت گی��ری حزب آ.ک.پ تایید می کند. باور او 
بر این اس��ت که باید مقابل س��خنانی از این دست 
ایستاد و با زن ستیزی اس��ام گرایان مبارزه کرد. 
از من در مورد موضعم و عقایدم می پرس��د و دلیل 
آمدنم ب��ه تظاهرات را. توضی��ح می دهم که ما هر 
آنچه انجام می دهیم مخفی و غیرقانونی اس��ت اما 
او ای��ن را به خوبی درک می کن��د ولی می خواهد 
در مورد موضع مان در مورد س��قط جنین بداند. به 
او می گویم ما طرفدار حق س��قط جنین برای زنان 

تحت هر شرایطی هستیم. 
دختر جوان بعدی دانشجویی آنارکوفمنیست است. 
در دانش��گاه آن��کارا علوم سیاس��ی می خواند. او نیز 
معتقد است که س��خنان اردوغان از باور اسامی او 
ناشی می ش��ود. به خوبی از خطر اسام گرایان آگاه 

است.
سومین دختر نیز دانشجوی علوم سیاسی از دانشگاه 
اوتو اس��ت. موضع او در مورد حج��اب تقریبا همان 
موضع همیشگی زنان روشنفکر ترکیه است. حجاب 
اگر ایدئولوژیک نباش��د خطرناک نیست. حجابی که 
زنی به س��ن مادر من دارد بخشی از عادت پوشش 
اوس��ت و نباید به آن حساس��یت نشان دهیم همان 
طور که بی حجابی ما نیز نباید زیر س��وال برود. به 
او توضیح می دهم که حجاب به هر حال ایدئولوژی 
ویژه ای را نمایندگی می کند، حجاب نماد اس��امی 
اس��ت ک��ه زن��ان هم��واره در آن )علی رغ��م انکار 
روش��نفکران دینی( جنس فرودست و دوم هستند 
و بای��د در م��ورد آن صحب��ت کرد. ام��ا او حجاب 
ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک را از هم جدا می کند. 
ول��ی هیچ راهی برای مقابله ب��ا حجاب ایدئولوژیک 
مطرح نمی کند. حتی شاخصی برای تمیز دادن آن 

از نوع دیگر حجاب ارائه نمی دهد.
سارا به تازگی از رشته توسعه که یکی از شاخه های 
علوم سیاسی است از دانشگاهی در سوئد در مقطع 
ارش��د فارغ التحصیل ش��ده. او نیز معتقد اس��ت که 
بای��د بخش های مطلوب اس��ام را گرف��ت و دیگر 
قس��مت هایی ک��ه موجب می ش��ود بر اس��اس آن 
س��خنانی نظیر حرف های اردوغان اس��تدالل شود 
ح��ذف گردد. روش��ی که از آن با عن��وان »اصاح« 
و »تجدید نظر« یاد می کند. س��عی می کنم برای او 
توضیح دهم که از تفکری که مبنای آن ضدزن است 
نمی توان فمنیس��م بیرون کشید اما او عمیقا به این 
اصاحات ب��اور دارد. اصاحاتی که برای ما ایرانیان 

تداعی گر نام طیفی از به اصطاح »روش��نفکران«، 
معروف به روش��نفکران دینی اس��ت. از او در مورد 
علی ش��ریعتی می پرس��م اما هیچ چیز در این باره 
نمی دان��د. توضیح می ده��م که اندیش��ه های علی 
ش��ریعتی مبنای نظریه های اس��ام گرایان ترک در 
مواجه با مسئله زن است. تفکری به شدت مرتجع و 

ضدزن با ادبیاتی فریبنده.
نفر بعدی زنی اس��ت که پاک سرپرس��ت به گردن 
آویخته. زنی مسن که از ظرافت های استاندارد شده 
برای یک زن در نظام مردساالر جهانی نشانی در او 
نیست. او ماجرا را دوباره شرح می دهد. معتقد است 
که حرف های افراد حزب آ.ک.پ ریش��ه در اس��ام 
دارد و ب��ه واقع تفکر اس��امی را در تضاد با حقوق 

زنان می داند. 
آخرین فرد زن میانس��ال عکاسی است که برچسب 
صورت��ی رنگی را که به ش��کل دس��ت یک 
زن اس��ت به ما نش��ان می دهد و می گوید 
فمنیس��ت های اس��امی در هر برنامه ای با 
ما هس��تند اما امروز به دلیل اس��تفاده ی ما 
از این برچس��ب ها حاضر به شرکت نشدند. 
برچس��ب ها حاوی جمله ای کوتاه اس��ت به 
ای��ن مضمون که اختیار بدن زن در دس��ت 
اوست. اما فمنیست اسامی ها بر این باورند 
که اختیار بدن زن در دس��ت خداست و این 
دستان صورتی اراده خداوند را به چالش می 

کشد. 
در نهایت این تظاهرات و اعتراض ها مشابه، 
دولت را به عقب نش��ینی وادار کرد. ش��اید 
اگ��ر زن��ان در این روزه��ای گرم ب��ه خیابان های 
داغ نیام��ده بودن��د تا خشم ش��ان را علن��ی کنند، 
امروز س��قط حنین برای زنان ترکیه ممنوع ش��ده 
بود. اما بس��یاری که تاریخ زن��ان را فراتر از ترکیه 
می شناس��ند می دانند که ب��ا قدرت گیری هر چه 
بیش��تر اس��ام گرایان هر روز خطر از دست رفتن 
حقوق زنان بیش��تر می ش��ود. چیزی مشابه تاریخ 
زنان ایران که تظاهراتش��ان در روز زن )۸ مارس( 
1357باعث عقب نش��ینی خمینی ب��رای اجباری 
کردن حجاب شد. اما بعدها با افزایش سرکوب ها و 
قدرت گیری اسامی ها، خمینی حجاب را اجباری 
ک��رد و بس��یاری حقوق دیگر را نیز از زنان س��لب 

نمود. §

در خبرها مطلع شدیم که آذر درخشان، 
از  پس  مارس   ۸ زنان  سازمان  فعالین  از 
سالها مبارزه با بیماری سرطان در گذشت. 
و  خانواده اش  او،  رفقای  به  را  ضایعه  این 
تسلیت  بود  راهشان  چراغ  او  که  زنانی 
می گوییم. بدون شک فقدان او در جنبش 
کرد.  خواهد  ایجاد  را  بزرگ  زنان خاءای 
آذران  بتوانند  امروز  عصیانگران  که  باشد 

فردای جنبش زنان باشند. §

رشگزا
ارسالی
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رتبه نخست دانشگاه عالمه در اسالمي شدن
جایزه به دانشجویان محجبه

 
مه�ر: مدیر امور فرهنگي دانش��گاه عامه طباطبایي از رتبه این دانش��گاه در 
اسامي ش��دن خبر داد و گفت: دانشجویان دختري که پوشش خود را تغییر 
دادن��د و حجاب خود را در دانش��گاه رعایت کردند ب��ا بن هاي 20 هزارتوماني 
تشویق ش��دند. مهدي میرزایي تبار افزود: دانش��گاه عامه طباطبایي از طرف 
ش��وراي عالي انقاب فرهنگي رتبه نخست اسامي شدن دانشگاه ها را به خود 
اختصاص داده اس��ت و یکي از برنامه هایي که دانش��گاه در این راستا اجرایي 

کرد طرح حجاب و عفاف بود. 

حجاب مانند کادو باید مقابل صاحبش باز شود

قدس آنالین به نقل از دانشجو نوشت: »حجت االسام نقویان« در جمع استادان 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد با تاکید بر مساله حجاب و عفاف زنان در جامعه 
گفته: کادو در مقابل صاحب آن باز مي ش��ود و حجاب نیز مانند کادو اس��ت 
ک��ه نباید در مقابل نامحرم قرار گیرد و باز ش��ود. ام��روز به بهانه اینکه زن به 
عن��وان نیمي از جامعه حق تحصیل دارد، وي را از خانه بیرون مي آورند. من 
با تحصیل و شغل زنان مخالف نیستم؛ اما ریاضیدانان این مساله را حل کنند؛ 
که چرا امروز یک دختر براي به دس��ت آوردن مدرک لیس��انس کیلومترها با 
خان��ه خود فاصله دارد؛ چراکه این امر باعث به وجود آمدن مش��کات زیادي 

براي این دختر مي شود.

امکان رصد تردد دانشجویان خوابگاهي دانشگاه آزاد توسط والدین

ایس�نا: مدیرکل خدمات دانش��جویي دانش��گاه آزاد درخصوص سیاست هاي 
جدی��د دانش��گاه براي رفت وآمد دانش��جویان خوابگاهي، گف��ت: در برخي از 

واحدهاي دانش��گاهي خانواده ه��ا مي توانند از طریق اینترن��ت زمان ورود و 
خروج فرزن��دان خود را رصد کنند. »طهمورث آقاجان��ي« افزود: در خیلي از 
خوابگاه ها دانشجویان داراي کارت ورود و خروج هستند و باید در هنگام عبور 
و مرور وضعیت خود را ثبت کنند. وي با بیان اینکه بر این اساس خانواده هاي 
آن��ان در برخ��ي از واحدها از طریق اینترنت و برخي دیگر به صورت پیامک از 
وضعی��ت رفت وآمد فرزندان خود مطلع مي ش��وند، اظهارکرد: البته در برخي 
از واحدها کارت هایي تعبیه ش��ده تا حتي زماني که دانشجو وارد دانشگاه مي 
شود وضعیت آنها ثبت شود و خانواده ها از طریق اینترنت مي توانند وضعیت 

فرزندان خود را رصد کنند.
 مدیر کل خدمات دانش��جویي دانش��گاه آزاد با تاکید ب��ر اینکه تمامي تاش 
ما بر این اس��ت که بتوانیم امنیت خاطر دانش��جویان و خانواده آنان را فراهم 
کنیم، خاطر نش��ان کرد: در آیین نامه اس��کان دانشجویان در خوابگاه ها کلیه 
موارد مختلف درج شده است. وي با اشاره به برنامه هاي دانشگاه آزاد در هفته 
خوابگاه، گفت: براس��اس دستورالعمل وزارت علوم هرساله دانشگاه آزاد برنامه 
ه��اي مختلفي براي این هفت��ه در نظر مي گیرد. وي با بی��ان اینکه برگزاري 
هفته خوابگاه موجب نشاط و ش��ادابي، تعاون و همکاري در میان دانشجویان 
مي ش��ود، اظهارکرد: مي توان با برنامه ه��اي متنوع در طول این یک هفته به 

اندازه یک سال به دانشجویان انرژي داد.

گام اجرایي نخست شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني
رشته »مطالعات زنان« به »حقوق زن در اسالم« تبدیل شد

 
محمدحس�ین نجاتي: رشته »مطالعات زنان« در دانش��گاه هاي کشور به رشته 
»حقوق زن در اس��ام« تبدیل مي ش��ود. این اولین گام اجرایي اسامي سازي 
علوم انساني محسوب مي شود. این مصوبه روز گذشته شوراي تخصصي تحول 
و ارتقاي علوم انس��اني ش��وراي عالي انقاب فرهنگي است. شورایي متشکل از 
20 عضو حقیقي و حقوقي که 12 نفر از آنان را روحانیون و فعاالن حوزه هاي 
علمیه تش��کیل مي دهند. شورایي که ایس��تگاه آخر تصویب تغییرات در علوم 
انس��اني اس��ت و مصوبات آن براس��اس قانون ش��وراي عالي انق��اب فرهنگي 
در »اس��رع وق��ت الزم االجراس��ت.« اعضاي این ش��ورا به ریاس��ت »غامعلي 
حدادعادل« عضو ش��وراي عالي انقاب فرهنگي روز گذش��ته چگونگي تدوین 
و اصاح س��رفصل هاي دوره دکتراي تخصصي رش��ته مطالعات زنان با گرایش 
حقوق زن در اس��ام را ارایه کردند. این اقدام پس از پایان پروژه پژوهش��گاه 
علوم انساني و مطالعات فرهنگي با بازنگري در سرفصل هاي علوم انساني و ورود 
دانشگاه هاي دولتي به خصوص دانشگاه عامه طباطبایي در بازنگري محتوایي 
دروس مي گی��رد. همچنی��ن رش��ته مطالعات زنان و جایگزین ش��دن رش��ته 
»حقوق زن در اسام« اولین گام شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني 
ش��وراي عالي انقاب فرهنگي در تکمیل پروژه هاي پژوهش��گاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي و دانش��گاه عامه طباطبایي است. پیش از این وزارت علوم 
با همکاري دانش��گاه هاي کش��ور و مراکزي نظیر حوزه هاي علمیه، پژوهشگاه 
حوزه و دانش��گاه و دانش��گاه عامه طباطبایي اقدام به تش��کیل کارگروه هایي 
تخصص��ي ب��راي بازنگري در علوم انس��اني کرد و به موج��ب آن در نظر علوم 
انساني و سایر رشته هاي دانشگاهي با شاخص هاي خاص خود را مورد بازنگري 
محتوای��ي قرار دهد. همچنین با رفع موانعي همچون نداش��تن مصداق، میزان 
و نقش��ه راه در بازنگري علوم انساني امروز مسووالن به سمت بازنگري ساالنه 
چهار هزار سرفصل دروس دانشگاهي خیز برداشته اند. خیزشي که در نوع خود 
نش��ان دهنده اجراي فاز جدید از بازنگري در علوم انساني و دروس دانشگاهي 
و ایجاد نگراني هایي براي چگونگي بازنگري در رش��ته هاي دانشگاهي است. با 
این حال، غامعلي حدادعادل در جلسه شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم 
انس��اني ش��وراي عالي انقاب فرهنگي با تاکید بر اینکه موضوع مطالعات زنان 
با رویکردي که هم اکنون در جهان رایج اس��ت با اسام تعارض و تباین جدي 
دارد، عنوان کرد: »دش��من نیز با وقوف به این موضوع، هجمه از این موضع به 
اسام را در دستور کار خود قرار داده است و متاسفانه در گذشته، این مباحث 
مقلدانه، بدون نقد و بررس��ي در دانش��گاه هاي ما تدریس ش��دند و به همین 
دلیل شوراي عالي انقاب فرهنگي وارد موضوع شد تا در این مورد تجدید نظر 
اساس��ي صورت گیرد.« رییس کمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسامي در 
ادامه با طرح این سوال که ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که اصا دکترای 
رش��ته مطالعات زنان با چه هدفي تاسیس مي ش��ود و از دانش آموختگان این 
مقطع چه مي خواهیم؟ اظهار کرد: »باید در کنار تدریس مباحث رایج در غرب، 
نقد و بررس��ي اجتهادي و به دور از خودباختگي در دانشگاه هاي ما رواج یابد، 
همچنین باید توجه داش��ته باشیم که این کار چالش ایجاد خواهد کرد، یعني 
غرب به ش��دت در این موضوع حس��اس است و هر حرکتي در این زمینه را با 
دق��ت رصد خواهد کرد.« حدادعادل اضافه کرد: بای��د از منظر حقوقي هم به 
موضوع نگاه ش��ود، یعني معلوم ش��ود که در نظام حقوقي اسام، زن به عنوان 

ن منبع اخبار: روزنامه ی شرق

خباا
ر

ختراد
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یک انس��ان، هم پاي مرد داراي حقوق فردي و اجتماعي اس��ت همان گونه که 
مانن��د مرد مي تواند پله هاي تکامل معنوي را بپیماید. باوجود اعام اس��تقال 
وزارت علوم در بازنگري در علوم انس��اني، تصویب تمامي اقدامات دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتي براي بازنگري در علوم انس��اني باید به تصویب اعضاي شوراي 

تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني شوراي عالي انقاب فرهنگي برسد.  

»حقوق زن در اسالم«، خروجي دانشگاه تربیت مدرس

س��ال گذش��ته با پایان یافت��ن ماموریت پژوهش��گاه علوم انس��اني و مطالعات 
فرهنگ��ي در بازنگري س��رفصل هاي علوم انس��اني، حجت االس��ام صدرالدین 
شریعتي، رییس دانشگاه عامه طباطبایي از سوي وزارت علوم مامور بازنگري 
در محتوا و منابع دروس رشته هاي علوم اجتماعي، علوم تربیتي، روان شناسي، 
اقتصاد، حقوق و علوم سیاس��ي و سایر رش��ته هاي علوم انساني شد. پس از آن 
بود که دانشگاه عامه طباطبایي بازنگري در رشته مطالعات زنان را به دانشگاه 
تربیت مدرس تهران واگذار کرد و سعید قدیمي مدیرکل دفتر گسترش وزارت 
علوم در گفت وگو با »ش��رق« با تایید ای��ن اقدام عنوان کرد: علوم اجتماعي را 
ما با توجه به حساس��یت آن به صورت گرایش هاي مختلف به جاهاي مختلفي 
واگذار کرده ایم و مطالعات زنان کارگروهش دیر تر شکل گرفت و عقب افتادگي 
داش��ت اما دانش��گاه تربیت مدرس اصاحات زیادي را ب��ه آن وارد کردند. او 
تاکید کرد: این رشته از این پس تحت عنوان مطالعات خانواده و حقوق زن در 
اس��ام فعالیت مي کند البته تعداد دانشجویان این رشته قابل مقایسه با علوم 

اجتماعي و روان شناسي نیست و حساسیت زیادي روي آن نیست. 

بررسی راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال91 مشخص کرد
سهمیه بندی جنسیتي در تمامی دروس 6 دانشگاه دولتي

محمدحسین نجاتي: شش دانشگاه بزرگ و دولتي کشور در تمامي زیرگروه هاي 
درس��ي کارشناسي ارش��د خود اقدام به پذیرش جنس��یتي کرده اند. این اقدام 
با انتش��ار دفترچه راهنماي انتخاب رش��ته آزمون کارشناس��ي  ارشد سال 91 
مش��خص ش��د. روز گذش��ته زماني که متقاضیان مجاز به انتخاب رشته شده 
در آزمون کارشناسي ارش��د به دفترچه راهنما مراجعه کردند، در بس��یاري از 
رشته هاي علوم انساني، علوم پایه و فني مهندسي عبارات »فقط زن« و »فقط 
مرد« را در مقابل نام رش��ته ها مشاهده کردند. اقدامي که با حجم بسیار باالي 
خود تاکنون بي س��ابقه بوده اس��ت و اولین بار است که دانشگاه هاي کشور در 
این حجم اقدام به پذیرش جنسیتي دانشجویان مي کنند. براساس بررسي هاي 
صورت گرفته ش��ش دانش��گاه مادر و دولتي کشور شامل دانشگاه های صنعتي 
اصفهان، رازي کرمانشاه، عامه طباطبایي تهران، لرستان، بوعلي سیناي همدان 

و ق��م در تمامي رش��ته هاي تحصیلي خود دختران و پس��ران را به طور مجزا 
پذیرش مي کنند.

 مس��اله اي که تا حد بس��یار زیادي کیفیت پذیرش در دانشگاه هاي دولتي را 
تحت ش��عاع قرار مي دهد و دانشجویان را نه براساس میزان کسب رتبه و نمره 
بلکه با معیار جنس��یتي آنها را جذب مي کنند. براس��اس آمار سازمان سنجش 
آموزش کشور از مجموع یک میلیون و 17 هزار داوطلب شرکت کننده در آزمون 
کارشناسي ارشد سال 91، 509هزار و 317 نفر زن و 507 هزار و 169نفر مرد 
در آزمون ثبت نام کردند و تنها 75۸ هزار و 13 داوطلب در جلسه آزمون حاضر 
شده و حدود 307 هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند. براساس آمار هاي 
سال گذشته درصد قبولي پسران در زیرگروه فني و مهندسي بیش از دختران 
و درصد قبولي دختران در زیرگروه علوم انساني بیش از پسران است. مساله اي 
که ثابت مي کند اعمال این سیاست از سوي وزارت علوم و دانشگاه هاي دولتي 
و مادر کش��ور در زیرگروه علوم انس��اني به ضرر دختران و در زیر گروه فني و 

مهندسي به ضرر پسران تمام مي شود. 

باز هم عالمه
از سوي دیگر در زیرگروه علوم انساني تمامي رشته هاي درسي در دانشگاه هاي 
عامه طباطبایي، بوعلي س��ینا همدان، رازي کرمانش��اه و دانشگاه قم اقدام به 
پذیرش جنس��یتي مي کنند. دانش��گاه عامه طباطبایي به عن��وان خط مقدم 
طرح ه��اي بحث برانگیز وزارت علوم در چند س��ال اخی��ر و اجراي طرح هایي 
همچون بازنشس��تگي اس��تادان و تفکیک جنسیتي س��هم باالیي در پذیرش 
جنس��یتي در آزمون کارشناسي ارشد س��ال 91 دارد. سهم تنها دانشگاه علوم 
انس��اني کشور از مجموع 146 رش��ته اي که قرار است پذیرش جنسیتي شود 
بیش از ۸9 رش��ته اس��ت. ۸9 رش��ته اي که در طول چند س��ال اخیر بیش از 
پس��ران میزبان دختران بوده اس��ت و در صورت اعمال این سیاس��ت س��هم 
دختران از کرس��ي هاي کارشناسي ارش��د دانش��گاه عامه طباطبایي را تا حد 
زیادي کاهش مي دهد. همچنین دانش��گاه هاي رازي کرمانش��اه با 27 رش��ته، 
بوعلي سیناي همدان با هشت رشته، دانشگاه قم با 14 رشته، دانشگاه لرستان 
با هشت رشته در علوم انساني گام هاي دیگر در پذیرش جنسیتي دانشجویان 
برداشته اند.از دیگر اقدامات دانشگاه عامه براي استقبال از ورودي هاي جدید 

سال 91 مي توان به حذف کامل رشته مطالعات فرهنگي نیز اشاره کرد. 

دیوار کوتاه دختران

با گذش��ت 72 سال از تاسیس دانشگاه در ایران، تا سال 1377 همواره نسبت 
پس��ران راه یافته به دانشگاه از دختران بیشتر بود. پس از آن در سال 77 براي 
نخستین بار دختران با اختصاص بیش از 52درصد ورودي دانشگاه هاي کشور 
چنین نسبتي را به نفع خود تغییر دادند. تاکنون در چند مرحله مقامات وزارت 
علوم، سازمان سنجش و برخي از مقامات دولتي خواستار اجراي سهمیه بندي 
جنسیتي براي محدود کردن ورود دختران به دانشگاه شده اند و در حال حاضر 
شش دانشگاه دولتي کشور دست به چنین اقدامي زده اند. اعمال سیاست هاي 
تفکیک جنس��یتي که به گفته بسیاري از کارشناسان آموزشي کشور منجر به 
بي عدالتي آموزش��ي و تحمیل شرایط به دانشجویان با رتبه هاي باالست، پیش 
از این نیز رگه هایي از آن در سیس��تم آموزش عالي کش��ور دیده مي شد که با 
واکنش هایي نیز همراه بود. در اردیبهشت سال 13۸2، حسین رحیمي، رییس 
وقت سازمان سنجش اعام کرد که در بعضي رشته ها پذیرش داوطلبان دختر 
به بیش از 70 درصد رس��یده است و قصد داریم ایجاد محدودیت 50  درصدي 
در پذیرش دختران داش��ته باش��یم که ب��ا ایجاد چنین محدودیتي مش��کل 
س��ربازي داوطلبان پسر جبران خواهد ش��د. رییس وقت سازمان سنجش در 
سخنان خود همچنین گفت: »اگر سقف پذیرش جنسي در این رشته ها لحاظ 
ش��ود، نه تنها باعث حفظ تعادل در هرم جنسي دانشگاه ها مي شود بلکه نوعي 
توازن جنس��ي در رش��ته هاي تحصیلي و تعداد دانش آموختگان دانشگاه ها به 
وجود مي آورد.« پس از آن سهمیه بندي جنسیتي در کنکور سال 13۸3 براي 
س��ه رشته پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي در نظر گرفته شد اما با مخالفت 
گس��ترده نماین��دگان مجل��س و فعاالن جنبش زنان مواجه و س��بب ش��د تا 
رییس جمهور وقت دستور لغو محدودیت پذیرش دختران در برخي رشته ها از 
سوي سازمان سنجش را صادر کند. این روند با افت و خیزهایي ادامه یافت تا 
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آنکه در بهمن ماه 13۸5 تعدادي از نمایندگان مجلس شوراي اسامي طرحي 
را به منظور کاهش ورود دختران به دانشگاه هاي کشور به مجلس ارایه کردند. 
این گروه از اعضاي مجلس با اش��اره به افزایش تعداد ورودي دختران نس��بت 
به پسران که اکنون به 65 درصد رسیده است آن را براي کشور »خطرناک« و 
براي قداس��ت خانواده »نامناسب« توصیف کرده و اعام کردند که قصد دارند 
با تصویب این طرح ورود دختران به دانشگاه را با محدودیت هایي مواجه کنند. 
در این میان نماینده لردگان در مجلس و از حامیان اصلي طرح محدود کردن 
ورود دختران به دانش��گاه درباره علت ارایه این طرح به مجلس گفت: »وقتي 
دختران بدون اجازه همسر خود نمي توانند کار کنند و به شهرهاي دور بروند، 

تخصص آنها به حال مملکت هیچ تاثیري ندارد!«

فرمانده »ناجا«: 900 پرونده تجاوز در سال 90 ثبت شد
 

ش�رق: به گفته مسووالن ناجا تا پیش از س��ال ۸6 آمار دقیقي از وقوع تجاوز 
در ای��ران به دس��ت نیامده اما نیروي انتظامي در س��ال هاي اخیر نس��بت به 
اعام آمار ثبت ش��ده تجاوزها اقدام کرده است. در همین حال براساس اعام 

فرمانده ناجا، 900 پرونده تجاوز در سال 90 گزارش شده و پدیده تجاوز دیگر 
تهدیدي مختص زنان ایراني نیست. اما سردار احمدي مقدم در 27 خرداد سه 
س��ال پیش تاکید داش��ت که هدف اصلي متجاوزان به عنف، بانوان و دختران 
جوان هس��تند و حاال در دهه اول خرداد سال 91 دیگر مردها هم از تهدیدي 
به نام تجاوز در امان نیس��تند. س��االنه به طور میانگین حدود شش هزار جرم 
در کش��ور رخ مي دهد و به گفته احمدي مقدم از این تعداد در س��ال گذش��ته 
900 پرونده تجاوز به عنف در کش��ور ایجاد شده و هنگامي که بحث تجاوز به 
عنف مطرح مي شود، همگان تصور مي کنند که این عمل تنها به زنان محدود 
مي ش��ود. احمدي مقدم که چندي پیش اعام کرده بود آمار تجاوز به عنف در 
ایران رو به افزایش گذاشته، امروز از ثبت 900 پرونده تجاوز در سال 90 خبر 
مي دهد. براساس آمار ارایه شده از سوي نیروي انتظامي، همچنین از سال ۸6 
تاکنون آمار تجاوز ۸00 تا 900 فقره ثبت ش��ده که البته تعدادي نیز به دلیل 

حفظ آبرو ثبت نمي کنند.
 

60 درصد آمار تجاوزها مربوط به مردان است 

به گفته فرمانده ناجا، ح��دود 40 درصد آمار تجاوز مربوط به زنان و 60 درصد 
مربوط به لواط اس��ت که معم��وال علیه افراد زیر 15 س��ال و با اغفال صورت 
مي گیرد. فرمانده ناجا با بیان اینکه در حال حاضر آمارها صحیح تر از گذش��ته 
اس��ت، مي گوید: »مجازاتي که دادگاه براي مجرمان تجاوزات به عنف در نظر 
مي گیرد، همیش��ه اعدام نیس��ت و ممکن است به شاق، زندان و جزاي نقدي 
منجر ش��ود. همچنین در بس��یاري از موارد این اتهام��ات در دادگاه به عنوان 
تجاوز به عنف ثابت نمي ش��ود و اثبات این مس��اله تا حدي پیچیده و س��خت 
است. در نتیجه مجازات هاي پیش بیني شده نیز مجازات هاي قابل انتظار براي 
این جرایم نیس��ت.« او ب��ا تاکید بر اینکه جرایم تج��اوزات به عنف از بدترین 
نوع جرایم در کش��ور است، معتقد است زمینه هاي سوءاستفاده در جامعه باید 
کنترل ش��ود و دس��تگاه قضایي نیز باید برخورد قاطع ت��ري را با این مجرمان 

داشته باشد تا انعکاس این برخورد در جامعه موجب تادیب افراد شود. 

طالبان، دختران دانش آموز را مسموم کرد

فرانس پرس: پلیس افغانس��تان گ��زارش داد، 160 دخت��ر دانش آموز پس از 
مسموم ش��دن توسط طالبان در بیمارس��تاني محلي بستري شدند. »حفیظ 
اهلل صفي«، مدیر اداره بهداش��ت تخار در شمال افغانستان گفت: این دختران 
پیش از انتقال به بیمارستان دچار سردرد، خواب آلودگي و حالت تهوع بودند. 
این سومین مورد از مسمومیت دختران دانش آموز افغان توسط طالبان است. 
مقام هاي افغان مظنون هستند داخل کاس هاي درس این دختران یک ماده 
ش��یمیایي سمي پاشیده شده است. هفته گذش��ته نیز بیش از 120 دختر و 
س��ه معلم آنان به دلیل مشابه مسموم ش��ده بودند. طالبان مسوولیت حمله 
23 می را انکار کرد. یک روز پیش نیز 40 دختر دانش آموز در یک مدرس��ه 
دیگر مسموم و به بیمارستان منتقل شدند. طالبان مخالف حضور دختران در 
مدارس است و پیشتر خواستار تعطیلي مدارس در شمال افغانستان شده بود.

فقدان پژوهش در بخش امنیت زنان 

زهره الهیان، نماینده مجلس نهم نیز از عدم بررسي مسایل مربوط به امنیت 
زن��ان در مرکز پژوهش ها گل��ه دارد و مي گوید: »در تم��ام جرایم مرتبط به 
تجاوزهاي گروهي که در سال هاي اخیر در کاشمر و خمیني شهر اتفاق افتاده 
بدون تردید مساله تعدي به زنان مطرح بوده و امنیت زنان نباید مغفول واقع 
ش��ود. در این راس��تا در مجلس هشتم طرحي را به مرکز پژوهش ها پیشنهاد 
دادیم اما متاس��فانه مرکز به آن رسیدگي نکرده و امیدواریم که رسیدگي به 
وضعیت امنی��ت زنان بیش از اینها مورد توجه ق��رار بگیرد.« بختیاري، وزیر 
دادگستري نیز در همین زمینه معتقد است که قوه قضاییه در قبال جرم هاي 
خاص، تجاوز به عنف و ش��رارت هاي مسلحانه حساسیت هاي زیادي به خرج 
مي دهد. به گفته او، رییس قوه  قضاییه به صورت ش��فاف دستور داد با کساني 
که جرایم آنها تهدیدي براي امنیت و عفت مردم است به صورت ویژه برخورد 

شود و این پرونده ها با نظارت خودشان مورد بررسي قرار گیرد. §

عصیان:

 اخبار باال قس��مت کوچکی بود از وضعیتی ک��ه دختران و زنان در 
جامعه با آن مواجه اند. اگر با دقت خوانده باشید حکومت به شکل های 
مختلف برای س��رکوب و عقب مانده نگهداش��تن و فرمانبردار بودن 
زن��ان برنامه ریزی می کند. در هیچ ج��ا راحتمان نمی گذارند. نه در 
دانش��گاه، نه خیابان و نه خانه هایمان. هم��ه اینها گویای یک نکته 
مهم اس��ت، اینکه صاحبان قدرت به خوبی به پتانس��یل باالی زنان 
آگاهند و از هر راهی برای خاموش کردن آن استفاده می کنند. آنها 
خوب می دانند که اگر زنان آگاه ش��وند و این پتانس��یل را باور کنند 
طوفان��ی به پا خواهد ش��د که هیچ مانعی را ب��ر نمی تابد. به همین 
دلی��ل هزینه های کان و برنامه ریزی های سیاس��ی و ایدئولوژیک و 
فرهنگ��ی و اجتماعی می کند تا این طوف��ان را در نطفه خفه کند و 
م��ا اگر نمی خواهیم به این وضعیت س��رکوب و خفقان هر روزه تن 
بدهیم  باید به پاخیزیم و بجنگی.ما باید دریا ش��ویم تا س��یل پدید 
آید و هر ستم و بی عدالتی را ویران کند. اینها یک آرزو و غیر ممکن 
نیست چرا که تاریخ جهان و ایران بارها چنین واقعیت هایی را ثابت 
کرده اس��ت. ما باید جزیی از این س��یل خروشان باشیم چرا که »از 
ما بهترانی« موجود نیس��تند که هزینه کنند و از باال نازل شوند و ما 

را نجات دهند. §


