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                     تداوم     استبداد در سایه ی هویت قربانی...

شعله  ایرانی، دسامبر 2014

در ایران جمهوری اسالمی، نه ایجاد رعب و وحشت 
برای تثبیت قدرت سیاسی شگرد تازه ایی است و نه 

حذف صورت زنان به منظور تادیب و دور نگه داشتن 
نیمه ی عاصی جامعه از حضور اجتماعی و سیاسی 
پررنگ. نیمه ایی که حضور و عاملیت اجتماعی اش 

به تنهایی، انکار حکومت دینی است.
جمهوری اسالمی نیز همچون هر نظام اقتدارگرایی، 

از »انسان نو«، با خواسته های مترقی و پیشرو چنان 
هراسان است که تنها با اکتفا به سلطه ی تمام 

عیار بر حیات سیاسی و اقتصادی، نمی تواند بقای 
خود را تضمین بخشد. هر چند جمهوری اسالمی را 

نمی توان یک نظام فاشیستی از نوع کالسیک آن 
خواند، اما این نظام همچون داعشیان آدم خواری که 

توهم برقراری حکومت اسالمی در سراسر جهان را 
دارند، با شگرد های فاشیستی بذر وحشت می پاشد.  

مردم ایران سی و پنج سال در سیطره ی مطلق  
اسالمگرایی و نظامی گری  سر کرده است. اقتصاد، 
محیط زیست و فرهنگ کشور در آستانه ی نابودی 
قرار گرفته است. این رژیم در روند تثبیت خود، با 
اعمال سلطه ی تمامیت گرایانه بر رسانه ها و روند 

آموزش و پرورش چندین نسل، توانسته کهنه گرایی 
آغشته به سودجویی های فردی، خشونت و فرهنگ 
ریاکاری را به  هنجاِر عمده ی اکثریت جامعه تبدیل 

کند.
چنین نظامی ناگزیر است با تجسس و کنترل 

جزیی ترین زوایای زندگی روزمره مردم، حیات و 
بقای خود را تداوم بخشد. یکی از پیگیرانه ترین 

سیاست های جمهوری اسالمی، تعمیق و سرکوب 
زنان بوده است. با سرکوب سیستماتیک زن، از 

جدا سازی های جنسیتی، تقلیل او به ابژه جنسی 
و ماشین بچه زایی تا اسید پاشی به منظور حذف 

کامل حضور و به دست گرفتن کنترل بدن او، 
ساختار نظام مردساالری هر چه بیشتر تقویت 

شده است. سیاست های رژیم نه تنها این ساختار 
را قوام بخشیده،  بلکه به طور سیستماتیک آنرا به 
ساختارهای دیگر سرکوب پیوند زده است. با این 

همه این تنها یک سوی بٌرد نظامی است که تنها در 
چارچوب ساختار مردساالرنه قادر است ظرفیت 

بازتولیدگری انواع ستم را تکمیل کند. این حکومت، 
همچنین از طریق کنترل زندگی زنان و فرودست 

نگاه داشتن آنها، زندگی و هویت مردان را هم  تحت 
انقیاد خود در می آورد. این دولت و رهبر است که 
تصمیم می گیرد هر خانواده ایی چند فرزند داشته 

باشد، کدامیک در کودکی ازدواج کند و کدامیک به 
دانشگاه برود و شاغل شود ... ولی مسئولیت کامل 

نان آوری خانواده پرجمعیت را مردان باید به تنهایی 
بر گرده کشند. نقش نگهبان دائمی  دختران و زنان 
نیز به آنها سپرده می شود تا بر پوشش آنها نظارت 
کنند و در نگرانی دائم به سر برند تا مبادا صورت 
همسر و دختر به دست اسید پاشان مثله نشود. 
با تشدید خشونت و اهانت در خیابان، اسارت در 

خانه ها نیز سخت تر و پذیرفتنی می شود، تضاد میان 
منافع مردان و زنان هر چه بیشتر عمق می یابد و 
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خشونت بارتر می شود. سرکوب هنجار و آزادی 
ناهنجار می شود.

در هم تنیدگی اشکال ستم...
نظریه ی موج جدید تفکر فمینیستی، هم پیوندی 
اشکال گوناگون ستم و مکانیسم درونی بازتولیدگر 
آنها را کلید درک و تغییر ساختار در هم تنیده ی 
ستم و سرکوب می داند. شمای کلی روند نهادینه 
شده ی سلطه و ستم  در ایران جمهوری اسالمی، 

کم شباهت به روند تاریخی نهادینه شدن سرکوب 
زن نیست. حتی مکانیسم های به کار گرفته شده 

در چند دهه اخیر برای »رام کردن« سرکشی های 
مردم ایران،  یادآور رابطه سلطه میان زن و مرد 

در چارچوب ستم جنسیتی است. نمونه کالسیک 
رابطه ی قدرت متکی بر خشونت فیزیکی و روانی، 
حتی در سطح روابط شخصی، مراحلی را به طور 
تدریجی طی می کند که با منزوی کردن، سلب 
اختیار و اعتماد به نفس، مسخ، انفعال و باالخره 
انقیاد کامل به یاری خشونت فیزیکی و یا تهدید 

به آن، طی می شود. توازن رابطه ی قدرت چه در 
عرصه روابط خصوصی و شخصی و چه در ابعاد 

بزرگ اجتماعی، کمابیش در کلیتش، همین 
مراحل را طی می کند. تا آنجا که سلطه ی یک 
طرف، و تسلیم و از خود بیگانگی آن دیگری 

به عنوان امری ذاتی و حتی ضروری، پذیرفته و 
هنجار می شود.    

با امحاق تدریجی چشم انداز رهایی، به ویژه 
در شرایط »نه جنگ و نه صلح« کنونی حاکم 

بر جهان، گردن گذاشتن بر نقش »قربانی« نیز 
مقبولیت می یابد. تبلیغات برای تمکین نسبی 

از مناسبات حاکم توسط اکثریت مردم، در 
طول چند دهه اخیر، نه تنها از جانب جناح های 
گوناگون رژیم تئوریزه و ترویج شده است، بلکه 

توسط برخی نخبگان و بعضی نیروهای سیاسی در 
اپوزیسیون نیز پررنگ می شود. این در حالیست 

که سرمایه گذاری تبلیغاتی بر نقش قربانی بودن 
ملت های ساکن منطقه و در نتیجه محدود کردن 

آنها به انتخاب میان »بد و بدتر« و در نهایت 
تقلیل به حق انتخاب میان داعشی ها یا ارتش 

آمریکا، به یکی از کارآ ترین شیوه های کنترل و 
اداره ی خاورمیانه تبدیل شده است. زیرا چنین 

وانمود می شود که هر گزینه ی سیاسی و اقتصادی 
ناشی از اراده و قدرت مردم، بهای گزافی می طلبد. 
زیرا هر گزینه ی دمکراتیک، اساسن با نظم حاکم 
بر جهان و وابستگی صاحبانش به منابع سوخت 
منطقه، هم خوانی ندارد. برای اثبات و قبوالندن 

این نظریه، هر نوع خیزش مترقی و حق طلبانه در 
منطقه توسط نیروهای سنتی و نظامی به شکست 

کشانده می شود تا ناامیدی و استیصال مردم را 
به سکون وادارد. بهار عربی به زمستان سرد و 

خانمان برانداز سوریه ختم می شود. روایت های 
مبتنی بر سناریوهای توطئه، واهی بودن امیدها و 
بی ثمر بودن تالش ها به جای تحلیل های سیاسی 

و منطقی، به خورد جوانان منطقه داده می شود. 

در عین حال ادعا می شود که معلوم نیست چرا 
جوانان خاورمیانه  یا »تروریست« می شوند و 

به خدمت داعشی ها در می آیند و یا در بهترین 
احوال به مملکت شان پشت می کنند و به غرب 
می گریزند، تا موج خارجی ستیزی شدت یابد و 

مشکالت اروپا و آمریکا افزون شود!
برای جنبش های زنان و ضد تبعیض نژادی 
داستان دوالیستی کردن گزینه ها و »قربانی 
سازی«، آشناست. در طول تاریخ همواره به 

زنان، سیاهان، اقلیت های جنسی، قومی و ملی 
تلقین شده که بقای نوع بشر در گرو احترام به 

قراردادهای اجتماعی از پیش تعیین شده است. 
این که برای بهره مندی از زندگی خصوصی بدون 
تنش، باید نقش تحمیل شده ی اجتماعی خود را 
بپذیرند. از هویت »قربانی« خرسند باشند، حتی 

خوشبخت باشند. زیرا »چاره دیگری وجود ندارد«، 
با شورش و تغییر، سنگ روی سنگ بند نخواهد 

شد... هر آنکس و هر نیرویی که خالف این مقوله 
رهنمود دهد به عنوان مردستیز، سفیدستیز، 

غیرطبیعی و بیمار، ملحد، زیاده طلب، مخل نظم 
عمومی... منزوی، حذف و مجازات می شود.

بازتولید گران هویت »قربانی« در کشورهای 
خاورمیانه و ایران، همواره به عذر و بهانه هایی 

توسل می جویند که خود تعمیق بخش و 
بازتولیدگر ریشه های قربانی سازی است. 

عمده ترین این عذرها، نبود گزینه های »عینی« 
است. این که آلترناتیو عدم تمکین و نافرمانی، 

چیزی جز هرج و مرج، جنگ و ویرانی نیست. اگر 
چه باید اذعان داشت که در شرایط کنونی ایران و 
جهان، پراگماتیسم غیر قابل انکاری در این هشدار 
نهفته است. خطر جنگ های داخلی از نوع سوریه، 
تجزیه و نابسامانی، با وجود نیروهای خارجی چون 
داعش و نیروهای داخلی تا دندان مسلح و وامدار 
بقای نظام، بسیار محتمل است. اما از سوی دیگر 
باید دریافت که پروژه ی  پذیرش نقش »قربانی« 

به معنای نفی عاملیت مردم، نه تنها کمکی به 
گسستن دایره ی وحشت و به قهقرا نرفتن منطقه 

خاورمیانه نمی کند، بلکه مانع سقوط کامل 
اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و اخالقی ایران 
نیز نمی شود. عوارض پذیرش هویت و نقش قربانی 
همان گونه که در مورد زنان، رنگین پوستان و هم 
جنسگرایان عمل می کند، به تشدید و تعمیق انواع 

ستم ها و تثبیت قدرت استبداد می انجامد. زیرا 
قربانی سازی خود ابزاری است در خدمت کسانی 
که در ابقای نظام مبتنی بر سود و سلطه منفعت 
دارند. نه درمان و امان کوتاه مدت است و نه افق 
رهایی را در دراز مدت نوید می دهد. بنابر این راه 
حل نیست، خودویرانگری است. محیط اجتماعی 
مناسبی برای رشد و پاگیری نیروهایی به غایت 

ارتجاعی و خونخوارتر فراهم می کند. فرهنگ 
استبداد پروری و پرستش تداوم می یابد. 

بی شک مردم ایران در مرکز طوفان های بزرگی که 
سراسر خاورمیانه را در بر گرفته، گرفتار شده اند. 

هم این است که تصمیم و رای شان را سرنوشت 
ساز می سازد. این واقعیت شرایط جدید جهان و 
به ویژه منطقه خاورمیانه در سایه ی برنامه های 

توسعه طلبی نظامی و اقتصادی آمریکا در 
همدستی با دولت های ارتجاعی منطقه است که 

باعث می شود فروکش کردن حضور سیاسی مردم 
در این لحظات تاریخی، حتی موقتی و به منظور 

امان یابی و حفظ خود از طوفان های سهمگین، 
بی ثمر می شود. این حقیقتی تلخ است. از این 

حقیقت تلخ نمی توان با تکرار گفتمان های جنگ 
طلبان و سلطه گران گریخت. پاسخ های دوآلیستی 

و ساده، در عین پراگماتیستی بودنشان، راه گشا 
نیستند.

معجزه در همبستگی است ...
حکومت های توتالیتر و ایدئولوژیک از نوع 

جمهوری اسالمی، نه در تاریخ جامعه بشری 
استثنا بوده اند و نه در عصر حاضر کمیاب. 

جمهوری اسالمی بر مردمی استبداد می کند که از 
تحمل طوالنی سرکوب و ترور، فقر و نابسامانی 

خسته و از شکست مبارزات پی در پی و تاوان های 
هولناک سرخورده شده است. مردمی که در طول 
سال های متمادی بارها تالش کرده توازن قدرت 
را به نفع خود تغییر دهد تا راهی نوین به آینده 

بگشاید، از اعتراض خیابانی، تحمل زندان و اعدام 
تا بازی در میدان رای و یارکشی نظام. مردمی که 

اکنون در چارچوب منطقه ایی پر شر و جهانی 
در آستانه جنگ، امید زیادی به آینده ایی روشن 

ندارد. 
با پافشاری بر اهمیت عاملیت و استقالل مردم 

ایران برای تعیین سرنوشت خود، باید تاکید 
کرد که سرنوشت ایرانیان جدا از سرنوشت دیگر 
مردمان جهان نیست. درک این واقعیت حیاتی 

از پیش شرط های مهم رشد آگاهی سیاسی 
الزم و تقویت اتکا به خود جمعی به منظور یافتن 

گزینه های عملی و مترقی برای رهایی است. با 
تقویت حس همبستگی هدفمند در میان مردمان 
ایران با یکدیگر و با مردم دیگر کشورهای منطقه 

و جهان، می توان تصویر تقلبی ملتی »قربانی« 
شده را کم رنگ و محو کرد. در پروسه ی محو 

این تصویر مخرب از نقش خود است که تصاویر 
انعکاس دهنده ی توانایی و نشاط مردم جلوه گر 

خواهند شد. در این میان نمی توان از اهمیت 
ارتقای آگاهی جمعی نسبت به وخامت شرایط 

جهانی، خطراتی که حیات و زندگی ما را به عنوان 
نوع بشر تهدید می کند، غافل شد. تشویق حس 
همبستگی با مبارزات مردمان کشورهای دیگر و 

قبول مسئولیت در قبال جهانی که به ما نیز تعلق 
دارد، به جای فرورفتن در نقش »قربانی سزاوار 

ترحم و در عین حال طلبکار!« می توان سدی در 
مقابل بازتولید استبداد و چرخه ی انواع ستم ایجاد 
کرد تا با یکدیگر جهانی نو ساخت. این شاید یکی 

از  راه های حفظ خود در میانه ی طوفان در راه 
است.
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ساکنین منطقه خودگردان روژاوا در شمال سوریه از 
اوایل سال گذشته پروژه ایی دمکراتیک تحت عنوان 
همگردانی اجتماعی را آغاز کرده اند. یواکیم مدین، 

یکی از گزارشگران نشریه سوئدی دیدگاه فمینیستی  
از سزیره و کوبانه گزارش می دهد. این گزارشات 

عمدتن قبل از حمله داعش تهیه شده است.

مرد و زن به سالن می آیند و برای نشستن جا می گیرند. 
اعضای پارلمان کانتی روی صحنه زیر تابلویی که روی آن به 
زبان کردی، عربی و ارمنی به همه خوش آمد گفته می شود 

می نشینند. امروز هنگام نشست پارلمان کانتی سزیره در 
منطقه خودگردان سوریه است. اما این اجالس رییس و 
سخنگو ندارد. وقت استراحت از نظیره گوریه می پرسم 

داستان چیست. او توضیح می دهد:
- ما نظامی  مبتنی بر مسئولیت و رهبری مشترک داریم که 

باید از یک زن و یک مرد تشکیل شده باشد. هدف از این 
مدل مدیریت این است که زنان در اتخاذ تصمیمات سیاسی 

همتراز مردان شوند. 

درسال گذشته بدون شلیک حتی یک گلوله، کانتی سزیره 
و دو کانتی دیگر در رژاوای سوریه اعالم خودگردانی کردند 
و نام این اقدام را »انقالب خاموش گذاشتند«. بدون شلیک 
یک گلوله مردمی که اکثرن زن بودند زمام امور را از دست 

مسئولین رژیم بشار اسد بیرون آوردند.

سال 2013 این سازمان، تعداد 1179 مورد را به عالوه 36 
مورد قتل و تجاوز به ثبت رسانده است. مسئولین سازمان  
می گویند که آمار در سال 2014 میالدی حتی افزایش هم 
یافته است. و این در حالیست که تغییرات بزرگی در شکل 

اداره جامعه رخ داده و در جریان است که قاعدتن باید توازن 
قدرت مبتنی بر جنسیت را تغییر داده باشد. 

نورا خلیل یکی از بنیان گزاران سازمان ساراست و چنین 
می گوید:

- دلیل اصلی ادامه و رشد خشونت ها علیه زنان، وجود 
شرایط جنگی است. رژاوا با نوعی بایکوت و مرزهای بسته 

مواجه است. این مسئله به افزایش قیمت ها و فقر خانواده ها 
منجر شده است. چنین مشکالتی در خانواده تنش زاست و 

مردان عصبانی و گرفتار به زنان خشونت روا می دارند. 

او ادامه می دهد: 
- و البته نباید فراموش کنیم که ما به هر حال هنوز در یک 

ساختار مرد ساالرانه زندگی می کنیم. جامعه ایی که هنوز 
بسیاری از مردان از اینکه زنان کار کنند و یا در سیاست 

دخالت کنند ناراضی اند. 

ولی علی رغم این مشکالت تغییرات در راهند. نورا خلیل و 
همکارانش در سازمان سارا معتقدندکه خشونت علیه زنان به 
مرور کاهش خواهد یافت، زیرا سطح آگاهی مردم روز به روز 

افرایش می یابد. 
- ما هنوز هم می توانیم انقالب روژاوا را یک انقالب زنانه 

بنامیم. زنان در همه سطوح جامعه دیده می شوند و 
مشارکت دارند.  

 

انقالب زنانه منطقه  از روژاوا آغاز می شود؟

انقالب رژاوا ابعاد و جنبه های گوناگونی دارد. بیش از هر 
چیز این انقالب تجربه ایی دمکراتیک است. مردم منطقه 

برای اولین بار با به کار گیری ابزار سیاسی جدیدی، اداره 
جامعه را به دست می گیرند. جنبه دیگر این انقالب، ایجاد 
مشارکت همگانی است. اکثریت ساکنین رژاوا کرد هستند 

ولی آسوری ها، اعراب، ترکمن ها، ارمنی ها و چچن ها نیز 
ساکن این منطقه هستند. ابتدا سازمانی سراسری متشکل 

از تعدادی احزاب و سازمان های مختلف بودند که اداره کار 
را به دست گرفتند. پس از مدت کوتاهی آنها زمام امور را به 
دست مدیرانی که به شکل اشتراکی که اکنون روژاوا را اداره 

می کنند سپردند. مدیریتی که در تمام رده ها، از همه ی 
ساکنین منطقه متعلق به مذاهب و یا قوم های مختلف و با 
رعایت اصل نیمی  زن و نیمی  مرد، انتخاب و شکل گرفته 
است. مردم رژاوا این شکل از مدیریت اشتراکی و برابر را 

بخشی از انقالب خود تلقی می کنند. نظیره گوریه می گوید 
که البته رعایت مسئله برابری به آسانی متحقق نمی شود. 
او که خود یکی از مدیران است می گوید مثلن هنوز هم 

می بیند که مردان ترجیح می دهند که به مرد همتراز او در 
هیات مدیره مراجعه کنند. او چنین می گوید:

- هر تجربه ی نوینی با موانعی مواجه می شود. ولی به 
هر حال ما نظامی را پایه ریزی کرده ایم که ما را از تمام 

همسایگان دیکتاتورمان متمایز می کند. کشورهایی که زنان 
را سرکوب می کنند و آنها را از حقوقشان محروم می دارند.

گزارش های ژورنالیست سوئدی یواکیم مدین که 
مدت ها در منطقه حضور داشته، نشان می دهد که 

پروژه تسهیل سازی مشارکت زنان در سطوح مختلف 
جامعه جنبه تبلیغاتی ندارد و به ویژه توسط زنان 

جدی گرفته می شود. در گزارشی دیگری مدین در 
مورد خشونت علیه زنان با فعالین زن منطقه روژاوا 

گفتگو می کند.

یک خطر فوری نظام نوبنیاد روژاوا را تهدید می کند و آن 
نیروهای داعش هستند که در نزدیکی کمین کرده اند. زنان 
روژاوا نقش فعالی در دفاع از منطقه خود به عهده گرفته اند 

و در ارتش دفاعی ثبت نام می کنند تا در شرایط برابر در 
جبهه برزمند. هنگامی که پناهندگان ایزدی در ماه آگوست 

در کوه های سنجار گرفتار شده بودند عمدتن رزمندگان 
گردان زنان نیروی دفاعی  به کمک آنها شتافتند و آنها را 

از مرز سوریه به منطقه خود آوردند. )گزارش مربوط به 
هفته های قبل از حمله داعش به کوبانه است(

مشارکت زنان در دفاع نظامی  از روژاوا به کسب احترام 
و اعتبار بیشتر در جامعه منجر شده است. زنان در عمل 
به مردان نشان دادند که از عهده ی انجام کارهای مردانه 

به خوبی بر می آیند. اما از سوی دیگر بحث هایی هم 
حول شرکت زنان در جنگ و منازعات جریان دارد. برخی  
معتقدند که زنان در جامعه ی نظامی شده بیشتر تحت ستم 

جنسی قرار خواهند گرفت.

سازمان زنان »سارا علیه خشونت« در روژاوا تمامی  موارد 
خشونت علیه زنان را با وسواس ثبت می کند. در نیمه دوم 

یکی از محافظان شهر کوبانه. عکس از یواکیم مدین.

خالصه ایی از گزارش های یواکیم مدین، خبرنگار نشریه سوئدی پرسپکتیو فمینیستی
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زهره عبداهلل خانی، اولین زن یخ نورد ایران، 28 
سال دارد، در رشته ی هوانوردی تحصیل کرده و 

دانشجوی نمونه کشوری گروه صنعت است. 
زهره عبداهلل خانی نه اسپانسر مالی دارد و نه 

رسانه های دولتی از او حمایت می کنند. ولی عشق 
به صعود و امید به پیروزی، او را حتا به رقابت های 

برون مرزی نیز کشانده و باز درخشیده است! 
او پس از هر مانعی که برایش ایجاد می کنند باز 

برمی خیزد، تبرهای یخی اش را برمی دارد و با 
جسارت تمام مسیر دشوار دیگری را با عشق صعود 

می کند. و به این ترتیب تاکنون در داخل و خارج 
از مرزهای ایران افتخار آفریده است!

زهره عبداهلل خانی از کودکی به همراه پدر و 
مادر کوهنوردش به کوه می رفته و به همین دلیل 
کوهستان برای او محیط آشنایی بوده است. او در 

مصاحبه ایی چنین می گوید: »نفس کشیدن در 
هوای کوهستان باعث شد تا کوه و صخره بخشی از 

زندگی ام شود.«
روح جنگنده و اعتماد به نفس  زهره عبداهلل خانی 

در این رشته ی ورزشی، برایم انگیزه ای شد تا با او 
گفت و گویی داشته باشم. از زبان خودش با دنیای 
پر از شور و هیجان زهره عبداهلل خانی آشنا شویم.

 
ـ چه انگیزه ای شما را از سنگ نوردی به سوی 

یخ نوردی کشاند؟
اولین باری که با تبر یخ نوردی صعود کردم، سنگ نوردی و 

کوه نوردی برایم کمرنگ شد. بعد از اولین صعودم با تبر یخ و 
گرامپون، دیگر فقط می خواستم یخ نوردی کنم.

 
ـ اولین مسابقات شما چه سالی بود و آیا مقامی به 

دست آوردید؟
اولین مسابقه ی یخ نوردی که در آن شرکت کردم، زمستان 
سال 89 در مدرسه ی یخ نوردی میگون برگزار شد. عنوان 

مسابقه »قهرمانی یخ نوردی کشور« بود و من در جایگاه دوم 
کشور قرار گرفتم.

 
روال مسابقات داخلی چگونه است و از چه سالی 

این مسابقات در ایران برگزار می شود؟
- تاکنون در ایران تنها در گرایش سختی مسیر مسابقات 

یخ نوردی برگزار شده است و هنوز مسابقات در گرایش 
سرعت برگزار نشده است. نخستین دوره مسابقات رسمی 

یخ نوردی کشور، در خرداد ماه سال 1380 توسط فدراسیون 
کوه نوردی برگزار گردید.

 
از کیفیت مسابقه راضی بودید؟

- رقابت های خارجی از نظر کیفی، هم از نظر طراحی و هم 
از نظر سازه صعود و همچنین شکل برگزاری و همچنین تیم 

برگزاری )داوری،طراحی و کادر(، در باالترین سطح ممکن 
برگزار می شوند. در ایران هم مسابقه جام فجر که اسفند 

92 به میزبانی استان همدان برگزار شد، با توجه به شرایط 
موجود و محدودیت ها ) نظر به اینکه ما در ایران هنوز حتا 
یک دیواره ی تخصصی درای تولینگ نداریم! ( به نظرمن به 

عنوان اولین تجربه مسابقه استاندارد درای تولینگ، قابل 
قبول  بود.

 
آیا مسابقات از امکانات مساوی برای زنان و مردان 

برخوردار است؟
- بله. در بی امکاناتی از شرایط یکسانی برخوردار هستیم!

من هیچ امکاناتی برای پسران یخ نورد ایران ندیده ام که 
بگویم برای دختران آن امکانات وجود نداشته است، چون 

اصال امکاناتی فراهم نبوده که بخواهند از ما دریغ کنند.
 

ـ ممکن است در مسابقه ای حس کنید که جنسیت 
شما محدودتان کرده است؟

- در 4 تجربه من از مسابقات برون مرزی هرگز. طراحی 
مسیرهای بانوان و آقایان مجزاست و تمامی فاکتورهای 

جسمانی )مثال میانگین قد کوتاهتر بانوان ( در رقابت های 
جهانی لحاظ می شود. ولی در ایران تاکنون مسابقات 

استاندارد به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد که 
بتوانم تحلیلی در این مورد ارایه دهم.

اولین مسابقه ی برون مرزی شما چه سالی بود و 
چطور به فکر مسابقه ی برون مرزی افتادید؟

- ژانویه 2013، در رقابت های جام جهانی یخ نوردی و 

زهره عبداهلل خانی
 اولین زن یخ نورد ایرانی

گفتگوی سهیال میرزایی با
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قهرمانی جهان کره ی جنوبی شرکت کردم. من همیشه 
دوست داشتم که خود را در رقابت های جهانی محک بزنم و 

به طور کلی رقابت کردن را دوست دارم.
  

مسابقات قهرمانی آسیا سال 2014 در کدام کشور 
برگزار شد، آیا مقامی به دست آوردید؟

- این رقابت ها در شهر »چیونگ سانگ« کره جنوبی برگزار 
شد. من موفق به کسب رتبه سوم آسیا و مدال برنز این 
رقابت ها شدم. این مدال نخستین مدال تاریخ یخ نوردی 

بانوان ایران است. از نظر تیمی هم توانستیم با مدال برنز من 
و مدال نقره آقای مسعود زینالی و مدال برنز آقای مجتبی 
ثقفی در مجموع پس از تیم قدرتمند کره جنوبی میزبان 

رقابت ها  و باالتر از تیم ژاپن، در جایگاه نایب قهرمانی آسیا 
قرار بگیریم.

 
در المپیک نمایشی 2014 هم که گل کردید، چه 
حسی داشتید و حضورتان را خصوصا به عنوان زن 

ایرانی در این بازی ها چگونه می دیدید؟
- رقابت های المپیک، تجربه ی بسیار باشکوهی بود، من 

از صمیم قلب خوشحالم که توانستم علی رغم تمامی 
محدودیت ها و عدم حمایت ها نماینده ی شایسته ای برای 
کشورم باشم. به عنوان یک دختر ایرانی اولین چیزی که 

شما را از سایرین متمایز می کند حجاب است. نوع پوشش 
من با تمام دختران دیگر یخ نورد در المپیک متفاوت بود. 
سایر یخ نوردان بارها از من راجع به نوع پوشش و حجاب 

سوال می کردند و خواه ناخواه در معرض دید رسانه های 
خارجی و ورزشکاران سایر تیم ها قرار داشتم. هر چند که 

رسانه های داخلی ایران، تصویری از درخشش دختران 

و به بدشانسی شما فکر می کنیم، شما از مسابقه ی 
دیگری سر در می آورید! این همه سرعت ظاهرا 
فقط در رشته ی ورزشی شما اتفاق نمی افتد، بلکه 

در ذهن شما نیز سرعت در جریان است! 
- من برای شرکت در این رقابت ها جنگیدم... البته 4 مسابقه 

 را از مجموع شش مسابقه ی جهانی سال  2014 از دست 
دادم. انرژی ای که می توانست صرف کسِب نتیجه ی بهتر 

شود، متاسفانه صرِف جنگیدن برای شرکت در مسابقات شد.
 

آیا با ریاست جدید رضا زارعی فکر می کنید 
بهبودی در محدودیت های شما ایجاد می شود؟ 

یعنی امیدی به فدراسیون دارید؟
- با ابقاهای صورت گرفته فکر نمی کنم تغییر چندانی در 

این فدراسیون صورت بگیرد.

این ورزش چقدر با اعتماد به نفس توام است؟
- صد درصد

 
یخ نوردی سرعتی را بیشتر دوست دارید یا صعود 

تکنیکی را؟
- هر دو... فقط کافی ست با تبر در حال صعود باشم تا لذت 

ببرم، سرعت یا سختی مسیر برایم فرقی نمی کند.
 

ضمن تبریک برای کسب مقام اول در مسابقات 
»درآی تولینگ« جام فجر بخش بانوان در سال 

جاری، لطفا کمی از این مسابقات بگویید.
- این رقابت ها پس از وقفه ی 3 ساله در ایران برگزار شد و 

ورزشکار ایرانی در هیچ رشته ی ورزشی در رقابت های برون 
مرزی نشان نمی دهند، اما بر عکس رسانه های خارجی 

همیشه پوشش خبری پر رنگی از عملکرد دختران ایرانی 
دارند.

کارتان عالی بود! بالفاصله پس از المپیک نمایشی، 
عازم جام جهانی یخ  نوردی روسیه شدید، آن 

مسابقات چگونه برگزار شد؟
- رقابت های جام جهانی یخ نوردی روسیه 2014  در 

باالترین سطِح ممکن برگزار شد. من در این رقابت ها در 
جایگاه نوزدهم جهان ایستادم. از 18 نفری که باالتر از من 

قرار گرفتند، 17  نفر از کشور روسیه میزبان رقابت ها بودند 
و یک نفر هم شرکت کننده از کشور اکراین بود که ایشان 

هم در روسیه تمرین می کردند. در این رقابت ها زنان روس 
هم در گرایش سرعت و هم در گرایش سختی مسیر، سه 

سکوی نخست را از آن خود کردند.

به عبارتی شما از امکانات تمرین رقیبان خود 
برخوردار نبودید. چه محدودیت هایی از جانب 

قوانین داخلی کشور به دلیل جنسیت تان به شما 
تحمیل می شود؟

- حضور اجباری سرپرست و همچنین تحمیل پرداخت 
هزینه های ایشان که عمال فرصت ارزشمند شرکت در سایر 

رقابت های جهانی را از من گرفت. 

برون رفت از این محدودیت ها برای نزدیک تر شدن 
به اهدافتان، چه پروسه ای برای شما دارد؟ چون 

دقیقا زمانی که همه با هم فکر می کنیم آخه چرا؟! 

من از عملکردم )قهرمانی با حداکثر امتیاز و تاپ کردن هر 
دو مسیر مراحل مقدماتی و فینال( راضی هستم.

 
با توجه به اینکه یخ نوردی در ایران، رشته ی کامال 

نویی هست، وضعیت زنان یخ نورد را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

- وضعیت زنان یخ نورد با مردان یخ نورد در ایران تفاوت 
چندانی ندارد! چون نه زنان و نه مردان امکانات مناسبی 

ندارند.
 

آیا مربی دارید؟
- خوشبختانه بله، من در سه سال گذشته، شاگرد پر 

افتخارترین یخ نورد ایرانی »مسعود زینالی« بوده ام. ایشان 
نایب قهرمان یخ نوردی آسیا و تنها مرد ایرانی در المپیک 

زمستانی سوچی 2014 می باشد.
 

به جز تمرین در طبیعت )نظر به اینکه محدود به 
زمستان می شود(، با چه تمریناتی آمادگی جسمانی 

خود را حفظ می کنید؟
- تمرینات درای تولینگ )تمرین با ابزار یخ نوردی یعنی 
کفش یخ نوردی و تبر یخ بر روی مسیر های طبیعی و یا 

گیره های مصنوعی ( کمک می کند که برای فصل مسابقات 
آماده بمانیم. هر چند که متاسفانه امکانات ما برای تمرین 

روی دیواره های مصنوعی )آنچه در تمام دنیا رایج است( 
برای تیم ملی یخ نوردی ایران که عنوان ارزشمند نایب 

قهرمانی آسیا را در سال 2014  میالدی کسب کرده است، 
اصال مناسب نیست.

زهره عبداهلل خانی.
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سال های آغازین قرن بیست است. جنگ جهانی اول 
آغاز می شود. اروپا در سرمستی بسر می برد. همه 

می خواهند در جنگ شرکت کنند. تقریبا همه! فریاد 
شوق و هورای مردم برای شروع جنگ گوش ها را 
کر کرده است. آن ها فکر می کنند در جنگ، تنها 

دیگران هستند که کشته می شوند. اما گروه کوچکی 
نیز هستند که به خود جرئت می دهند تا در مقابل 

جنگ بایستند و به جنگ طلبی و دفاع از خاک پدری 
نه بگویند. این گروه ها که اقلیت ناچیزی به شمار 

می روند، عمدتن زنان فمینیست و چند سوسیالیست 
هستند. 

Kaethe Kollwitz کته کولویتس
آگوست 1914 هست. آلمان به روسیه و فرانسه اعالن جنگ 

داده است. سربازان با هورای مردم در خیابان های برلین 
گام های منظم برمی دارند. اما در خانه خانم کولویتس جر و 

بحثی در گرفته است. پتر پسر 18 ساله خانواده با احساسات 
وطن دوستانه اش می خواهد همانند سایر دوستانش به 

طور داوطلبانه در جنگ شرکت کند. پدر مخالف است و 
مادر موافق! کته که در آن زمان هنرمند معروفی بود، نه 

تنها طرفدار حکومت نبود، بلکه به سوسیال دمکرات ها نیز 
نزدیکی داشت. اکثر نقاشی های او مربوط به فقر، اعتراض 

به جنگ های دهقانی و وضعیت کودکان گرسنه بود. با 
تمام این ها خانم کولویتس تحت تأثیر تبلیغات جنگ وطن 

پرستانه، توافق خود را با شرکت پسرش در جنگ اعالم 
داشت. هنرمندی که تاریخ او را با نقاشی معروفش علیه 
جنگ می شناسد. زنی با دستی که به آسمان بلند کرده، 

فریاد می زند: جنگ، هرگز!

کته کولویتس در خاطراتش می نویسد: »من باید تغییر نظرم 
را توضیح دهم. اوایل فکر می کردم، جنگ باعث همکاری 

و هم گامی مردم می شود. در خودم بلوغی تازه احساس 
می کردم، بدون آن که بتوانم آن را تجربه کنم.«

 چند هفته بعد، پسر در جنگ کشته می شود و این 
امر شوکی برای کته است. او می نویسد: »چه تراژدی 

وحشتناکی! مرگ در راه وطن! چه جهنمی خود را در پشت 
ماسک این کلمات پنهان کرده است؟« این حادثه حباب 

وطن دوستی را در نگاه کولویتس سوسیالیست ترکاند. 

شاعران و روشن فکران سوسیالیست دیگری نیز در این 
دوران با احساس وطن دوستی و شعار »آلمان بزرگ« از 

جنگ طرفداری کردند. ماکس وبر، توماس مان، هرمان هسه 
و نقاش معروف فرانتس مارک که حتی داوطلبانه در جنگ 

شرکت کرد. دیری نپایید که جنگ چهره دهشتناک خود را 
نشان داد. وحشت و ترس جایگزین احساس قهرمان پروری 
شد. فرانتس مارک نوشت: »بوی اجساد  از کیلومترها فاصله 
می آید و وحشتناک ترین دست آورد جنگ را به ما یادآوری 

می کند«.

با این وجود احساس لذت و شادی عمومی نسبت به جنگ 
هم چنان حاکم بود. جنگ گسترده تر می شد. آلمان، فرانسه، 

روسیه و اکنون اطریش- مجارستان علیه صربستان. 
احزاب موجود در آلمان نیز یکی پس از دیگری به طرفداران 

جنگ پیوستند. حتی حزب اس. پ. د که ابتدا ژست صلح 
طلبی داشت، حمایت خود را از جنگ اعالم داشت. امپراطور 
در سخنرانی معروف خود می گوید: »امروز ما همگی برادران 

آلمانی هستیم. من حزب و مذهب دیگری نمی شناسم«. 
آلمان به یک توده قدرتمند و یکسان مبدل شده بود. 

تفاوت ها و تضادها دیگر محو شده بودند. کارگر و سرمایه 
دار، دهقان و مالک، روزنامه ها و احزاب و همه آحاد مردم 

یک صدا شده بودند.

شرایطی حاکم بود که کسی جرئت و توان ایستادگی در 
مقابل تبلیغات جنگ طلبانه را نداشت. شرایطی که گفته 

می شد: »اسلحه ها به باال، شمشیر مال مرد است و جایی که 
مردان شمشیر می کشند، زنان باید سکوت کنند«.

زنان طرفدار صلح درجنگ جهانی اول

درس هایی از جنبش مبارزه برای صلح!

برگردان: الله حسین پور
 نشریه آلمانی اِما، شماره 315
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حتی جناح بزرگی از »اتحادیه زنان آلمانی« که فمینیست 
بودند، به رهبری مسئول آن گرترود بویمر با حمایت خود 

از جنگ، طی مالقاتی با وزیر داخلی آن زمان، اعالم کردند 
که خدمات ملی زنان را سازمان می دهند. به این ترتیب 

اکثریت جنبش زنان آلمان سهم خود را در به کار انداختن 
ماشین جنگ به عهده گرفتند. اکثریت زنان سوسیال 

دمکرات آلمان نیز به رغم مخالفت های فعال و تقابل کالرا 
زتکین که صلح طلب و ضد جنگ بود، حمایت خود را از 

جنگ اعالم داشتند. با این حال تعداد کمی زنان صلح طلب 
وجود داشتند که شجاعانه اعالم موضع می کردند. آن ها 
 Mina به »رادیکال«ها معروف بودند. ازجمله مینا کاور

Kauer، هلنه اشتوکر Helene Stoecker، رزا مای ردر 
.Hedwig Dohm هدویگ دم ،Rosa Mayreder

بسیاری از مقاالت ضدجنگ که در آن دوران نگاشته 
می شدند، سانسور شده و به چاپ نمی رسیدند. بعد از جنگ 

و ویرانی ها و در زمانی که میلیون ها سرباز توسط بمب ها 
و گازهای سمی  فجیعانه از بین رفتند، یک به یک مقاالت 

منتشر نشده در نشریات به چاپ رسیدند.

Lida Gustava Heyman لیدا گوستاوا هی مان
در همین شرایط بود که لیدا هیمان سکوت را رعایت نکرد. 
برعکس! او در تاریخ 15 سپتامبر1914 در مجله »جنبش 

زنان« با صدای بلند فریاد می زند: » جنگ تمدن ها؟ عجب 
کلماتی! این جنگ سقوط تمدن هاست. سنگ دلی، بی 

رحمی، ظلم، فقر، بیچارگی نتیجه این جنگ است«. 
لیدا به جناح رادیکال جنبش زنان تعلق داشت و برای تحقق 
برابری حقوق زنان و مردان چه در خانواده و چه در جامعه و 

داشتن حق رأی برای زنان تالش می کرد. او با آنیتا آوگس 
پورگ Anita Augspurg زندگی می کرد. آن ها که همکار، 

همسر و هم رزم یکدیگر بودند، نه تنها فمینیست های 
سازش ناپذیری بودند، بلکه صلح طلبان قاطعی نیز به 

شمار می رفتند. آن ها همواره علیه جنگ های استعماری و 
تجاوز به زنان از جانب سربازان فعالیت می کردند. درواقع 
آن ها اولین افرادی بودند که علیه جنگ جهانی اول و اوج 

ناسیونالیسم موضع گرفته و افشاگری کردند. آن ها با شروع 
جنگ اعالم کردند که فاجعه آغاز شده است. لیدا در دفتر 

خاطرات خود می نویسد: 
»اول: تنها زنان هستند که می توانند کمک کنند. دوم: باید 

از هر کاری که از هر طریقی به ادامه جنگ کمک کند، 

خودداری کرد. حتی کمک به زخمیان جنگی و بازگرداندن 
آنان به میدان جنگ و ادامه رنج و مکافات ناشی از جنگ. 

نه ما نباید از هیچ طریقی به جنون جنگ شدت ببخشیم«. 
لیدا در یکی از مقاالت ضد جنگ و صلح طلبانه اش در 

نشریه جنبش زنان می نویسد: »روستاها، شهرها، فرهنگ 
و تمامی تمدن انسانی با خاک یک سان می شود. آتش بارها 

با قدرت هرچه تمامتر به آسمان زبانه می کشند. هرکس 
همراهی نکند، چه مرد، چه زن و چه کودک، نابود می شود. 

نفرت زهر خود را می پاشد. حقوق بشر زیر چکمه ها له 
می شود. در شرایطی که مردان در جبهه های جنگ اند، زنان 
با فقر و درماندگی دست و پنجه نرم می کنند. دیگر نیرویی 
برایشان باقی نمانده و با قلب های زخمی و مغزهای آتشین 
شاهد مدفون شدن جهان هستند. همه جا در دور و برشان 

سیاهی و تاریکی حکمفرماست. بسیاری از این زنان دیگر 
هرگز راهی به سوی روشنایی پیدا نمی کنند. چه فایده، 

پیروزی بعد از این تباهی؟! نتیجه چه شده است؟ برای برنده 
و بازنده تنها تلی از کشته ، ویرانی  و نابودی باقی می ماند. 

زخمی که مردان و زنان باقی مانده از جنگ خورده اند، دیگر 
ترمیم نمی شود و در تمام زندگی، آنان را دنبال می کند. ما 
زنان بعد از اتمام جنگ وظیفه بزرگی پیش رو داریم. مایی 

که در کشتار و خرابی دوران جنگ سهم خودمان را داشتیم 
و با گرم نگاه داشتن پشت جبهه و مداوای زخمیان و گسیل 

دوباره آنان به جبهه ها، به تداوم جنگ کمک کرده ایم، 
اکنون ما می بایست حامل تمدن حقیقی باشیم. ما زنان 

نباید حتی یک لحظه فراموش کنیم که چگونه این جنگ 
طلبان و جنگ جویان، تمدن و اقتصاد را به ویرانی کشاندند. 

ما به زنان تمام ملت ها که عزیزان خود را از دست دادند و 
یا آنان را با روح و روان و جسم خاموش و در خود، در خانه 
نگاه داشته اند، از صمیم قلب تأثر خود را بیان می کنیم. ما 

به زنان تمام ملت ها که پیام ما را می پذیرند، دست دوستی 
دراز می کنیم و از همه می خواهیم که در راه بازسازی یک 

فرهنگ نو بکوشند.«

لیدا نه تنها نظریات خود و طرفداران صلح را مکتوب اعالم 
می کند، بلکه مبارزه همه جانبه ایی علیه جنگ را در عمل 

نیز پی می گیرد و کنگره زنان طرفدار صلح را سازمان 
می دهد. او در یک درخواست عمومی  و کتبی خطاب به همه 

زنان می نویسد: » صدای شما کجا شنیده می شود؟ رأی 
شما چه شده است؟ آیا فقط در تحمل درد و رنج و در صبر 
و ایثار توانا و بزرگ هستید؟ تالش کنید تا چرخش زمان را 
شجاعانه، متهورانه و انسانی، آن چنان که شایسته و سزاوار 

جنسیت تان است، در دستان خود گرفته و بگردانید.«

این اطالعیه از جانب حکومت وقت به عنوان شعارهای ضد 
میهنی ممنوعه اعالم شد. پلیس هرجا که توانست آن را 

ضبط و نابود کرد، اما دیگر دیر شده بود. اطالعیه به دست 
بسیاری رسید و کنگره زنان صلح طلب در 28 آپریل 1915 

در دن هاگ تشکیل شد. بیشتر از هزار زن از 13 کشور در 

آن کنگره شرکت کردند. 180 زن صلح طلب از انگلستان 
و ایرلند از دولت های خود اجازه خروج نگرفتند. از شرکت 

زنان فرانسوی نیز جلوگیری شد. تنها 28 زن از آلمان 
شرکت کردند. »اتحاد زنان آلمانی« کنگره را تحریم کرده و 

رسما از شرکت در آن خودداری ورزیدند. 

 Hedwig Dohm هدویگ دم
هدویگ نویسنده ای بود از جناح رادیکال جنبش فمینیستی  

و خالق رمان های بسیاری. در سال های 1831 تا 1919 
زیست. او در اواسط قرن 19 برای حق رأی زنان مبارزه 
می کرد و با شروع جنگ جزو اولین صلح طلبانی بود که 
موضع خود را به صراحت اعالم کرد. او در نامه ای که به 
دوست خود نوشت، از نفرت خود نسبت به جنگ سخن 

گفت. این نامه که در سال 1915 نوشته شده بود، در سال 
1917 در نشریه آکسیون به چاپ رسید:

» دوست عزیزم، اکنون با شروع جنگ احساس عجیبی 
دارم. از سیاست چیزی نمی فهمم و به کمک تو نیاز دارم. به 

منطق و نظرات واقع بینانه تو احتیاج دارم. دیگر نمی توانم 
شب ها بخوابم. خون هایی که می ریزد و من باید خشکشان 

کنم، فریادهای وحشتناک، لب های بی رنگ، چشمان 
گریان و....... تبدیل به سمی در وجود من شده اند. اکنون 

اعتراف می کنم و به دیگران نیز می گویم که دیگر نمی توانم 
شعارهای وطن پرستانه و هوراهای جنگ طلبانه را تحمل 
کنم. حتی اگر سنگسار شوم. چه تصوراتی از اروپای مدرن 
داشتیم؟ خلقی یک پارچه و متمدن و با فرهنگ. اما اکنون 

این حیوان وحشی در درون اروپا به پا خاسته است و با 
همان توحش هزاران سال پیش به جلو می رود و می درد. 

چطور می توان درک کرد که میلیون ها موجود بی گناه 

در مقابل یک دیگر صف کشیده و همدیگر را می کشند و 
نابود می کنند. موجوداتی که هرگز به یک دیگر رنجی روا 
نداشته اند. جنگ به عبارت دیگر یعنی کانیبالیسم، یعنی 

آدم خواری. جنگ نیز همانند آدم خوارها به خون و گوشت 
انسان ها نیاز دارد. 

آن ها، جنگ طلبان می نویسند: »جنگ مذهب است. جنگ 
زندگی ست و نه مرگ. جهان با صلح بلند مدت فقیر، تنگ 

و کوچک و بی جاذبه شده است. حسادت و درد در روح 
آن هایی که هرروز بدون انگیزه و بی حوصله بر سر کار 

می روند و برمی گردند، می جوشد. در حالی که دیگران با 
فریاد شادی و شعف و آماده مرگ به جنگ می روند. جنگ 

تنوری ست برای رشد و توسعه انسانیت، برای شدنی نو. 
جنگ باید باشد تا معنای انسانیت واقعیت پیدا کند.

آخ، چه بگویم دوست عزیزم. می گویند، خوش حالی و سرور 
مردم بعد از اعالم جنگ، عمیق و واقعی بود. چنین امری 

چه چیزی را به اثبات می رساند؟ بله احساس آنانی که زنان 
و مردان را به عنوان جادوگر می سوزاندند نیز عمیق و واقعی 

بود. شعار من این است: نه به مرگ در جنگ، زنده باد 
زندگی تا مرگ طبیعی!«

 Bertha Von Suttner برتا فون زوتنر
برتا نویسنده ای فمینیست و صلح طلب بود و در سال های 
1843 تا 1914 می زیست. او در سال 1889 رمانی به نام 

»نابود باد اسلحه« نوشت که در آن احساس و ترس یک زن 
)یک همسر( از جنگ را توصیف می کند. بعد از آن جنبشی 

ضد جنگ در مقیاس بین المللی به راه می افتد. خود وی 
در سال 1892 تجمع صلح طلبان آلمانی DFG را تشکیل 

می دهد. او کسی بود که آلفرد نوبل را برای پایه گذاری بنیاد 

 Hedwig Dohm هدویگ دم  Bertha Von Suttner برتا فون زوتنر
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صلح نوبل تشویق کرد و پنج سال بعد در سال 1905 به 
عنوان اولین زن، جایزه صلح نوبل را از آن خود کرد. در سال 

1914 اتحادیه زنان آلمانی در چهارچوب DFG تشکیل 
شد و برتا که به شدت مریض بود، نتوانست در بازگشایی 

آن جلسه سخنرانی کند. درعوض نوشته ای تهیه کرد و به 
آن جلسه ارسال داشت. نوشته ای با عنوان: »آخرین نامه 
برتا فون زوتنر به زنان آلمانی«. او در این نامه می نویسد: 
»خواهران عزیزم، قطعا برایتان راحت نبود که برای آمال 

صلح طلبانه قدم بردارید. می دانم که از میان خود زنان نیز 
بسیاری در مقابل صلح طلبی ایستاده اند. صلح طلبی ذاتی 
زنان نیست. برای شما آسان نیست که از این ریل هزاران 

ساله خارج شده اید و هم چنین بسیار سخت تر است که بعد 
از خارج شدن، با آن بجنگید. 

مردان بسیاری نیز هستند که با تمام نیرو با جنگ مخالفت 
می کنند. مردانی از حقوق دانان، طرفداران حقوق بشر، 

کارگران، تاجران و.....هریک از زاویه خود، بی فایده بودن 
جنگ و خسارات وارده از جنگ را توضیح می دهند. برای 
مثال ریاضی دان معروف نورمن آنگل با ریاضیات حساب و 

کتاب کرده و ثابت می کند که جنگ هیچ گونه سودی برای 
طرفین ندارد. در واقع از هر نقطه نظر، چه سیاسی، چه 

اقتصادی، چه منطقی و چه اجتماعی بنگریم، جنگ تنها 
باعث هرج و مرج و کشتار انسان هاست و دیگر هیچ. 
اکنون اما، زنان وارد شده اند. باید پرسید که ما زنان 
در این حیطه چه وظیفه ای داریم؟ ما می توانیم در 

تمامی حوزه هایی که در باال برشمردم، فعاالنه قدم برداریم. 
اما عالوه بر آن می توانیم کاری کنیم که مردان جرئت 

انجام آن را ندارند. ما می توانیم با قلب مان سخن بگوئیم 
و عمل کنیم. می توانیم با عشق که واالترین احساس 

انسانی است، با مهربانی که انسانیت را پایه گذاری کرد و 
با تمام احساساتی که وجودمان را پر کرده، با جنگ که 

تنها سبعیت و ظلم به بار می آورد، مبارزه کنیم. از انتقاد و 
سرزنش نهراسیم. از این که ما را سانتی مانتال خطاب کنند، 

شرمنده نباشیم. ما زنان این قدرت و این حق را داریم که 
احساسات مان را نشان دهیم و به آن افتخار کنیم.«

 Clara Immerwahr کالرا ایمروار
کالرا اولین زن شیمی دان 

آلمانی بود که مواضع صلح 
طلبانه اش را اعالم کرد. همسر 
او فریتز هابر Fritz Haber نیز 

دانشمند معتبری بود. فریتز 
رئیس انستیتوی کایزر- ویلهلم 
بود و بعدها جایزه نوبل را از آن 

خود کرد. در زمان جنگ، این 
دو زن و مرد دانشمند مشغول 

تحقیقات در تولید آمونیاک 
بودند. کالرا امیدوار بود از این 

طریق، با به وجود آوردن کود شیمیایی، گرسنگی را در 
جهان از بین ببرند. اما فریتز هابر در ادامه کشفیات خود به 

تولید گاز کلر نائل آمد و آلمان توانست در جنگ جهانی اول 
از این گازسمی استفاده کند. 

کالرا با تمام تالش خود موفق نشد تا همسر خود را از 
ارائه این گاز سمی بازدارد. فریتز گفته بود: »یک دانشمند 

در زمان صلح به دنیا تعلق دارد، اما در زمان جنگ به 
کشور خودش«. به این ترتیب آلمان در 22 آوریل 1915 

برای اولین بار در جنگ از این گاز سمی استفاده کرد و 
در پایان جنگ صدها هزار انسان توسط این گاز که به 
وسیله فریتز هابر کشف شده بود، نابود شدند. کالرا که 

قدرت مخالفت در مقابل همسرش را نداشت، کم کم دچار 
افسردگی و پوچی گشت و در نهایت دست به خودکشی زد

Elfriede Kuhr از دفتر خاطرات الفریده کور

زمانی که جنگ شروع شد، الفریده 12 ساله بود و از همان 
زمان شروع به نوشتن دفتر خاطرات کرد که چهار سال به 

طول انجامید. این خاطرات نشان می دهد که چگونه شور و 
شعف طرفداری از جنگ در پایان به نفرت و ضدیت با جنگ 
تبدیل می شود. الفریده که بعدها هنرمند معروفی شد، با نام 

جو میهالی Jo Mihali به روی صحنه رفت و با رقص های 
نمایشی خود ظلم و توحش جنگ را به نمایش گذارد. 

او نویسنده و شاعر نیز بود و کتاب معروف خود را با نام 
»همچنین وقتی شب است...« به انتشار رساند. او سال های 

آخر زندگی اش را در سوئیس گذراند و در 29 مارس 1989 
از دنیا رفت. درزیر بخش هایی از خاطرات او را می خوانیم:

 اول آگوست 1914 اسم من پیته هست. البته اسم 
واقعی ام نیست. من 12 سال دارم و برادرم ویلی- گونتر 15 
ساله است. ما نزد مادربزرگمان زندگی می کنیم. مادرم یک 
مدرسه موسیقی را در برلین اداره می کند و غالبا به دیدن 

ما می آید. امروز آلمان اعالم جنگ کرده است. البته صرب ها 
جنگ را شروع کرده اند. مادرم به من توصیه کرد که شروع 

به نوشتن دفتر خاطرات کنم. او معتقد است که خواندن این 
خاطرات در سال های آینده بسیار جالب خواهد بود.

3 آگوست 1914 معلم هایمان در مدرسه به ما می گویند 

که ما در قبال سرزمین پدری مان وظیفه داریم که دیگر 
لغات غریبه را استفاده نکنیم. اول نفهمیدم منظور چیست. 

اما حاال می دانم. مثال نباید از لغت ادیو adio استفاده کنیم، 
چون فرانسوی است. یا مادر را دیگر نباید ماما بنامیم، بلکه 

مادر! 
5 آگوست 1914 در ساعت جغرافی دوباره به صرب ها 

پرداختیم. من فراموش کرده بودم که مرزهای آن ها از کجا 
تا کجا است. این مرز را روی نقشه به زحمت پیدا کردم. 

نفرت شدیدی به این کشور دارم. ما در مدرسه فریاد زدیم: 
سرنگون باد صربستان. هیچ کس نمی توانست بگوید که این 

کشور چه پرچمی دارد، مردمش چگونه هستند و مثال چه 
مذهبی دارند.

7 آگوست 1914 می گویند روسیه با گرسنگی دست و 
پنجه نرم می کنند و مردمش دیگر نای جنگیدن ندارند. اگر 

این طور است، شاید جنگ به زودی تمام شود.

21 سپتامبر 1914 حاال ما شنبه بعد از ظهرها 2 ساعت 
کاردستی داریم و برای سربازها لباس می بافیم. معلم 

کاردستی برایمان هم زمان داستان های جنگ مربوط به 
سال های 71-1870 را می خواند. در کالس ما دو صندوق 

برای جمع آوری آهن و مس گذاشته اند. من یک پارچ مسی 
20 لیتری را از مادربزرگم گرفتم و در صندوق گذاشتم. مادر 
بزرگم ناله می کرد و می گفت: »پارچ مسی قدیمی  و قشنگ 

من«، حاال از آن برای اسلحه، گلوله می سازند!

15 دسامبر 1914 هوای بسیار سردی است. با این وجود 
ما در حیاط بازی می کنیم. بازی »سرباز«. چون سرباز های 
ما در جبهه جنگ یخ می زنند. ما هم همه سرما خورده ایم.

5 آگوست 1915 من و دوستم گرتل میزهایی را که در 
باغ داشتیم، روی هم گذاشتیم و با وسایل دیگر، هواپیما 

درست کردیم. من نقش یک افسر خلبان را بازی می کنم و 
گرتل نقش خواهری که در باغ ایستاده و با تکان دادن دست 

خداحافظی می کند. بازی غم انگیزی است. 

10 آگوست 1915 گورستان قهرمانان ما بزرگ و 
بزرگ تر می شود. پشت دیوار قبرستان تپه های کوچک 

ردیف به ردیف به چشم می خورند. من با یک دسته گل 
رز به همراه دوستم، به گورستان رفتم. آنجا یک قبر خالی 

شده دیدیم. من گل هایم را داخل قبر انداختم و فکر کردم، 
سربازی که در آن جا به خاک سپرده می شود، روی گل های 

من می خوابد. 

1916 من دیگر برای کمک به صلیب سرخ نمی روم 
و خودم را به کارهای خانه مشغول می کنم. آه، دیگر از 

رفو کردن لباس ها بیزارم. با این همه اسیر که هر روز در 
ماشین های بزرگ حمل می شوند، می خواهیم چه کنیم؟ 

آن ها با آن پالتوهای قهوه ای بلند و موهای ژولیده دیگر 
برایمان تازگی ندارند. همسایه مان می گفت، این اسرا فقط ما 
را مریض و گرسنه تر می کنند. او می گفت: »چرا این اسرا را 
نمی کشند تا از دست شان راحت شویم؟« ! آیا اسرا نیز باید 

کشته شوند؟ 
وحشتناک است.

18 ژوئیه 1916 حمالت هوایی به روسیه شدت پیدا 
کرده. کتابخانه محل کارت هایی با عکس های خلبان های 

کشته شده می فروشد. اگر 20 فنیگ برایم باقی مانده باشد، 
یکی از این کارت ها را می خرم و نگاه می دارم. تعداد کارت ها 

روز به روز زیادتر می شود. حاال باید کنار این کارت ها یک 
صلیب هم بکشم.

 
اول سپتامبر1916 آخ دیگر از نوشتن خاطرات جنگ 

خسته شده ام. گویی این جنگ تمامی ندارد.

26 اکتبر1916 دیروز یک افسر خلبان در خیابان به 
من سالم داد و خودش را معرفی کرد. به شدت سرخ شدم. 

انگار الل شده بودم. چیزی نمی توانستم بگویم. او از مادرش 
حرف زد و پرسید که آیا می تواند دوباره مرا ببیند. موقع 

خداحافظی دستم را بوسید.

20 ژوئن 1917 این جنگ را به صورت یک روح 
خبیث با کهنه پارچه پوسیده و خاکستری که به دور خود 
پیچیده، مجسم می کنم. یا یک جمجمه مرده که کرم ها از 
سوراخ هایش به راه افتاده اند. ماه هاست که جنگ در غرب 
شدت تازه ای پیدا کرده است. انگلیسی ها ماشین کشتار 

جدیدی به کار انداخته اند. تانک هایی که از هر مانعی عبور 
می کنند. همه جا را نابود می کنند. همه را با خاک یکسان 
می کنند. از سرباز ها که دیگر نمی شود چیزی گفت. و بعد 

این گازهای سمی لعنتی! همه می میرند. دلم برای زمین 
می سوزد. مگر این طبیعت چه کرده است؟ چرا اینطور 

خرابش می کنیم؟

8 سپتامبر 1917 با افسر خلبانی که در خیابان آشنا 
شدم، قرار گذاشتم. وقتی من را به خانه می رساند، زیر 

گوشم گفت: دوستت دارم و من گفتم: مرسی! اما از 
خوشحالی یک متر به هوا پریدم. مثل دیوانه ها!

2 دسامبر 1917 خبر رسید. افسر خلبان من با 
هواپیمایش سقوط کرد و مرد.

29 دسامبر 1917 به مادرش نامه ای نوشتم و گفتم که 
در رنجی که می برد، تنها نیست. گفتم که پسرش یک انسان 

بی گناه بود و جنگ او را کشت.

 )پایان نقل از دفتر خاطرات(
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تاریخ نگاری صلح خواهی
 از سال 1889 تا 1919

1889
برتا فون زوتنر یک رمان ضد جنگ منتشر می کند. »نابود 

باد سالح!« این رمان به بهترین کتاب سال تبدیل می شود و 
بحث های زیادی را حول و حوش جنگ و صلح در عرصه بین 

المللی به دنبال می آورد. 

 1891
در این سال برتا »جامعه صلح دوستان اطریش« را پایه 

گذاری کرده و یک سال بعد جامعه صلح دوستان آلمانی را 
تأسیس می کند. هم چنین نشریه ای به نام » نابود باد سالح« 

را به انتشار درمی آورد.

15مه 1899 
درمقابل کنفرانس بین المللی صلح در دن هاگ، صدها هزار 

زن از 18 کشور دست به تظاهرات زده و تقاضای صلح و خلع 
سالح کردند. مارگارت لنوره سلنکا یکی از طرفداران حقوق 

زنان از آلمان، این آکسیون را سازمان دهی کرده بود.

18 مه 1899 
در این روز در دن هاگ 26 ملیت مختلف برای شرکت در 

کنفرانس بین المللی صلح جمع می شوند.

4-3 ژوئن 1904
کنفرانس بین المللی زنان در برلین برگزار می شود. در این 

کنفرانس »اتحاد جهانی طرفداران حقوق زنان« تأسیس 
می شود. قطعنامه ای در پایان کنفرانس به تصویب می رسد 

که برتا فون زوتنر سخنگوی آن است. 

10دسامبر 1905
 برتا فون زوتنر جایزه صلح نوبل را دریافت می کند. او در 

از جنگ و تأسیس یک سازمان به نام »خدمات ملی زنان« 
را که نقش پشت جبهه ایفا می کند، به اطالع وزیر کشور 

می رساند. اتحادیه زنان اعالم می کند که در طول جنگ، از 
مبارزه برای حق رأی زنان و حقوق زنان دست می کشد.

3 آگوست 1914 
آلمان به فرانسه اعالم جنگ می کند و صفوف سربازان خود 
را از میان بلژیک که بی طرفی خود را اعالم کرده بود، عبور 

می دهد. در همین روز، انگلیس که متحد بلژیک بود، به 
آلمان اعالم جنگ می کند. طی 4 سال، حدود 40 کشور در 

جنگ جهانی اول شرکت می کنند.

6 آگوست 1914
 ویلهلم دوم به خلق آلمان اعالم جنگ می کند. با این عبارت 

معروف: »اکنون مسئله بودن یا نبودن است. وجود قدرت 
آلمان یا عدم وجود آلمان«.

15 سپتامبر 1914
 در این تاریخ فراخوان ضد جنگ لیدا گوستاوا هیمان در 

مجله جنبش زنان که به همت مینا کاور منتشر می شد، به 
چاپ رسید.

28- 26 مارس 1915 
رزا لوکزامبورگ و کالرا زتکین کنفرانس بین المللی زنان 

سوسیالیست و صلح دوست را سازمان می دهند. 

22 آوریل 1915
 آلمان برای اولین بار درجنگ از گاز سمی مرگ آور کلر 

استفاده می کند. این گاز به عنوان اولین سالح کشتار جمعی 
معروف می شود. صدها هزار نفر به علت تنفس این گاز جان 

خود را از دست می دهند. 

28 آوریل 1915
 در کنفرانس زنان صلح دوست و فمینیست های رادیکال در 

دن هاگ که به همت لیدا گوستاوا هیمان سازمان دهی شده 
بود، بیشتر از 1000 زن از 13 کشور شرکت کردند. دراین 
کنفرانس »اتحاد بین المللی زنان برای صلح و آزادی« پایه 

گذاری شد.

21فوریه 1916
 حمله معروف آلمان به فرانسه در ناحیه وردون به نبرد 

سختی منجر شد که طی آن حدودا یک میلیون انسان کشته 
شدند. این نبرد به سمبل بیهوده بودن جنگ تبدیل شد.

زمستان 1917- 1916
بعد از قحطی که در این زمستان بر آلمان مستولی شد، 

حدود 700هزار نفر، اساسا زنان و کودکان، جان خود را از 
دست دادند.

6آوریل 1917 
آمریکا به آلمان و اطریش- مجارستان اعالم جنگ می کند.

24 اکتبر 1917
 انقالب اکتبر به رهبری لنین در روسیه آغاز می شود. 

بلشویک ها به حکومت می رسند و فورا مقدمات صلح را آغاز 
می کنند. در ماه مارس 1918 معاهده صلح برست به تصویب 

می رسد.

ژانویه 1918
 کارگران اسلحه سازی و کارخانه های صنعتی دست به 

اعتصاب زده و خواهان صلح می شوند. این اعتصاب با خشونت 
و مسلحانه سرکوب می شود.

8 ژانویه 1918 
ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا برنامه صلح خود را با 14 

بند اعالم می کند. ویلسون از آلمان و اطریش- مجارستان 
می خواهد تا فورا از کشورهای دیگر عقب نشینی کنند. 

بخشی از این بندها درواقع همان درخواست های زنان در 

کنگره صلح زنان سال 1889

21 ژوئن سال 1914، قبل از شروع جنگ جهانی اول از دنیا 
می رود. 

1908
 اطریش- مجارستان کشور بوسنی- هرزوگوین را به خاک 

خود ملحق می کنند.

 1912 -1913
کشورهای بالکان که به اطریش- مجارستان تعلق نداشتند، 

مثل صربستان، مونته نگرو، بلغارستان و یونان، به 
سرزمین های عثمانی اعالم جنگ کرده و ارتش ترکیه را تا 

مرزهای کنونی ترکیه به عقب می رانند.

24 مه 1914
 زنان فعال و صلح طلب خود را در بخش »اتحادیه زنان« در 

»جامعه صلح دوستان آلمانی« سازمان می دهند.

28 ژوئن 1914
 در این تاریخ یک صرب در اعتراض به سلطنت هابسبورگ ها 

که بر بالکان حاکم بودند، به ولیعهد اطریش- مجارستان و 
همسرش شلیک می کند.

 
5 ژوئیه 1914

 آلمان به عنوان متحد اطریش- مجارستان به این کشور در 
جنگ با صربستان اختیار تام می دهد. چنین اختیاری امروز 
به مثابه به وجود آورنده جنگ جهانی اول شناخته می شود.

28 ژوئیه 1914 
اطریش- مجارستان به صربستان اعالم جنگ می کند. روسیه 

که متحد صربستان است، آماده جنگ و بسیج نیرو می شود.

اول آگوست 1914
 آلمان به روسیه اعالم جنگ می دهد. رئیس اتحادیه زنان 

آلمانی، گرترود بویمر با توافق نامه ای حمایت این اتحادیه را 

زنان طرفدار صلح درجنگ جهانی اول ...
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کنفرانس صلح دن هاگ بود.

3 اکتبر 1918 
صدر اعظم آلمان نیز از ویلسون درخواست مذاکره حول و 

حوش صلح، بر پایه همان 14 بند می کند.

3 نوامبر 1918 
ملوان های آلمانی در کیل دست به تظاهرات زده که در واقع 

به وجود آورنده انقالب نوامبر در آلمان محسوب می شود.

9 نوامبر 1918 
صدراعظم آلمان به هلند فراری می شود و سوسیالیست ها، 

جمهوری آلمان را فرا می خوانند.

11 نوامبر 1918 
جنگ تمام می شود. در این جنگ، 9 میلیون سرباز و 6 

میلیون شهروند عادی جان خود را از دست می دهند.

12 نوامبر 1918 در قانون اساسی اولین جمهوری آلمان، 
حق رأی زنان تثبیت می شود. چهارروز بعد اطریش نیز حق 

رأی را برای همه شهروندان فارغ از جنسیت به رسمیت 
می شناسد.

19 ژانویه 1919
 مذاکرات ورسای در فرانسه آغاز می شود و در آن پرداخت 

غرامت جنگی به بازماندگان جنگ به تصویب می رسد.

15- 12 مه 1919 

اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی در زوریخ 
تشکیل جلسه می دهد. در این جلسه اعالم شد که نتیجه 

جنگ اشاعه نفرت و خشم و نارضایتی در جامعه بوده است.

کنگره زنان در دن هاگ: صلح مطالبه ماست
بیشتر از هزار  زن از 13 کشور از تاریخ 21 آوریل سال 

1915 تا اول ماه مه در دن هاگ هلند، دور هم جمع 
می شوند تا با اتحاد بین المللی زنان با جنون جنگ مقابله 

کنند. انگلیس و ایرلند اجازه خروج به زنان صلح طلب خود 
ندادند. در پایان این کنگره زنان هر کشور با نمایندگان 

دولت متبوع خود نشستی داشتند. پیمان نامه صلحی که 
ویلسون، رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1918 با 14 

بند ارائه کرد، درواقع بر اساس همان تصمیماتی بود که در 
کنگره زنان به تصویب رسید.

خالصه مصوبات کنگره زنان در سال 1915
ما زنان به این وسیله اعالم می داریم که فارغ از 

هرگونه حرص و نفرت که در حال حاضر دنیا را انباشته 
است و با تمام عشق و مهربانی نسبت به مردم ملل 
مختلف و فرهنگ ها و آداب هر ملتی، حتی آنجا که 
این فرهنگ ها متفاوت و از هم جدا می شوند، تالش 
می کنیم تا در مقابل هرگونه دشمنی و انتقام کشی 

بایستیم و در عوض هم فکری، هم گامی و درک متقابل 
را میان ملل مختلف به وجود آوریم و آشتی ملل را 

امکان پذیر کنیم. ما زنان شرکت کننده در این کنگره 
از تمام زنان ملل دنیا می خواهیم که برای رهایی 

خودشان فعال شده و بدون انقطاع در ایجاد یک صلح 
عادالنه و مداوم بکوشند. 

- ما علیه جنون جنگ و اثرات ظالمانه آن که بیهوده از 
انسان ها قربانی می گیرد و علیه نابودی تمدن و فرهنگ 

صدها ساله انسان ها اعتراض می کنیم.

- ما علیه بی حقی ها وظلم و خشونت عظیمی که در طول 
جنگ برزنان می رود، به ویژه تجاوز به زنان که گوئی زائده و 

ذاتی جنگ است، اعتراض می کنیم. 

- مازنان از ملل مختلف، طبقات متفاوت، حزب ها و عقاید 
متنوع با کلیه آن هایی که زیر بار و ستم جنگ بوده و از 
ظلم آن در رنجند، فارغ از این که به کدام ملت و کشور 

تعلق داشته باشند، صمیمانه هم دردی می کنیم. این امر که 
هیچ کشوری نمی پذیرد که حمله کننده است و همه بر این 
باورند که از کشور خود دفاع می کنند، نباید آشتی میان این 

ملل را غیرممکن کند. آمال و آرزوهای مشترک میان این 
ملل، پایه و اساس یک صلح شرافت مندانه است که می تواند 

بنا نهاده شود. به همین دلیل ما زنان از حکومت های 
کشورهای جهان می خواهیم که به خون ریزی پایان دهند و 

برای رسیدن به یک صلح پایدار اقدام کنند.

- ما از همه کشورهای بی طرف می خواهیم با میانجی گری 
و وساطت مداوم صلح را امکان پذیر کنند و برای این کار 

کنفرانس کشورهای بی طرف را فرا بخوانند.

- ما براساس به رسمیت شناختن حق ملل بر تعیین 
سرنوشت خود، اعالم می داریم که هیچ منطقه ای بدون 

توافق مردان و زنان آن منطقه نباید به کشور دیگری تعلق 
گیرد و حق خودمختاری و تشکیل یک مجلس دمکراتیک 

نباید از هیچ ملتی سلب شود.

- از آن جا که جنگ در مقابل پیش رفت و تمدن قرار دارد، 
ما از تمامی حکومت های جهان می خواهیم تا با توافق میان 
خود و با ایجاد یک دادگاه بین المللی، به عنوان داور میان 
دعواهای بین المللی که در آینده پیش خواهند آمد، از به 

وجود آمدن جنگ ها جلوگیری کرده و صلح را بین ملل 
تضمین نماید.

- از آن جا که جنگ به دلیل به کرسی نشاندن عالئق و 
منافع گروهی از جامعه و نه تمامی آحاد آن جامعه، به پیش 

برده می شود، بنابراین الزم است کنترلی دمکراتیک بر 
سیاست خارجی برقرار شده تا از جنگ های احتمالی آینده 

جلوگیری شود. ما اعالم می داریم که یک سیستم دمکراتیک 
تنها با شرکت نمایندگان مساوی مردان و زنان متحقق 

خواهد شد.

- از آن جا که تأثیرات جمعی زنان تمام کشورها، قوی 
ترین مانع در ادامه جنگ است و از آن جا که زمانی زنان 
می توانند چنین تأثیری را امکان پذیر کنند که از حقوق 

مساوی با مردان برخوردار باشند، ما می خواهیم که برابری 
حقوقی زنان و مردان اکیدا در جامعه تضمین شود.

- کنگره بین المللی زنان می خواهد تا یک سازمان بین 
المللی بر پایه صلح خواهی تشکیل شود و دربرگیرنده 

خواسته های زیر باشد:
 دادگاه بین المللی دن هاگ می بایست از طریق ایجاد یک 

دادگاه بین المللی دیگر توسعه یابد. درادامه این کنگره 
می بایست ساالنه کنفرانسی بین المللی با نشست های منظم 

و با شرکت زنان سازمان دهی شود. چنین نشست هایی 
باید در وهله اول باید براساس عدالت و نیات خیرخواهانه 
برگزار شده و مبارزات زیر فشار و ستم قرارگرفته گان را 
به رسمیت بشناسد. این کنفرانس ها نباید امیال و حقوق 

قدرت های بزرگ و متوسط را، بلکه در اصل می بایست دفاع 
از کشورهای ضعیف و تحت ستم و چپاول شده را وظیفه 

اصلی خود بداند.

- از آن جا که زنان در این کنگره مطالبه خلع سالح 
عمومی را در دستور گذاشته اند و واضحا می دانند که این 
امر بدون یک توافق عمومی  و جهانی امکان پذیر نیست، 

از همه کشورهای جهان می خواهند تا با یک عهدنامه 
بین المللی نظارت دقیقی بر کارخانه های اسلحه سازی و هم 
چنین معامالتی که بر روی واردات و صادرات اسلحه انجام 
می گیرد، داشته باشند. کنگره بر این اعتقاد است که با از 

بین بردن منافع و سود کارخانه های خصوصی اسلحه سازی، 
قدم بزرگی در راه از میان بردن جنگ ها برداشته می شود.

- کنگره اعالم می کند که زنان چه در عرصه داخلی و چه 
بین المللی می بایست از حقوق، مسئولیت و شرایط برابر با 

مردان در جامعه و سیاست برخوردار شوند.

- کنگره صلح زنان تأکید می کند که کودکان می بایست 
براساس توجه به صلح و آمال صلح خواهانه تربیت شوند.

- نمایندگانی می بایست در این کنفرانس شرکت کنند که 
اوال، مدافع صلح بوده و از آن دفاع به عمل می آورند. ثانیا، 

مدافع شرکت زنان در این کنفرانس ها باشند.

- کنگره تصمیم گرفت، هنگام بستن قرارداد صلح که در 
کنفرانس قدرت های شرکت کننده در جنگ انجام می گیرد، 

هم زمان و در همان مکان مجددا کنگره بین المللی زنان 
را برگزار کرده و پیشنهادات و مصوبات کنونی را به این 

کنفرانس ارائه دهند.

- کنگره تأکید کرد: برای این که به دولت های جنگ طلب 
اعالم شود که می بایست بر جنگ و خون ریزی نقطه پایان 
نهند، الزم است یک هیئت نمایندگی از این کنگره انتخاب 

شود تا پیام این کنگره را به دولت های شرکت کننده در جنگ، 
دولت های بی طرف و هم چنین رئیس جمهور آمریکا برساند. 

تاریخ نگاری صلح خواهی...
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مقــدمـه IN FOCUSزیر ذربین

تن، اختیار  و انتخاب

زیر ذربین این شماره آوای زن به موضوع تن، اختیار و انتخاب 
می پردازد. به دست آوردن یا بازپس گرفتن اختیار بدن خود، 
یکی از حوزه های اصلی نبرد و موضوع مباحث پایه ایی جنبش 

زنان بوده است. مبارزه ی تاریخی زنان برای به رسمیت شناساندن 
حق انتخاب و اختیار در حوزه بدن، مبارزه ایی توام با پیروزی های 

مهم بوده است. اما این پیروزی ها غیر قابل بازگشت نشده اند. 
حق سقط جنین آزاد و به انتخاب زن، از جمله دست آوردهایی 
است که با وجود به رسمیت شناخته شدن در بسیاری کشورها، 
همواره در خطر محدود شدن و بازپس گرفتن است. نمونه های 
این امر را در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی شاهد هستیم. 

این حق که رابطه مستقیم با کنترل زن بر بدن خود دارد در اکثر 
کشورهای جهان، از جمله ایران، به رسمیت شناخته نمی شود و 
معادل ارتکاب به قتل شمار می رود. ساالنه هزاران زن در اثر 

اقدام به سقط جنین های غیرقانونی و پر خطر جان خود را از دست 
می دهند و یا دچار صدمات جسمی و روحی ماندگار می شوند.

یکی از مهم ترین مسائلی که موتور تحوالت ساختاری در زندگی 
اجتماعی زنان شد، قرص های جلوگیری از بارداری است که 

از اواخر دهه شصت میالدی در دسترس عموم قرار گرفت. با 
استفاده از قرص های ضد بارداری زنان توانستند کنترل بدن و 

زندگی در دوره باروری خود را افزایش دهند. کنترل بر تولید مثل 
باعث شد که نگاه جامعه به روابط جنسی نیز دچار تحوالت مهمی 

شد و آزادی های جنسی به شکل طبیعی افزایش یافتند. 
اکنون حق جلوگیری از بارداری و کنترل تولید مثل در جمهوری 

اسالمی با تهدیدهای جدی مواجه است. در عین حال به دلیل 
عدم دسترسی جامعه به آگاهی های الزم در مورد اهمیت بنیادین 

این حق، مخالفت جدی و گسترده ایی در سطح جامعه و میان 
عموم زنان، در این زمینه شکل نگرفته است. 

موضوع حق زن بر بدن خود، کنترل تولید مثل و جلوگیری از 
بارداری ناخواسته و ارتباط این حق با میزان آزادی های اجتماعی 

و رهایی زن از نقش اجتماعی که تاریخن به او تحمیل شده، از 
مباحث پایه ایی فمینیسم است. زیر ذربین آوای زن این شماره به 
گوشه هایی از این مباحث با تمرکز بر موضوع بدن زن و تعاریف 

گوناگون از آن، اشاره می کند. 
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ترجمۀ حاضر سه بخش از یک مقاله بلند شامل 
هفت بخش است. متن روایتی فشرده است از 

تفکرات فلسفی فمینیست هائی که درطول دهه های 
آخر قرن بیستم میالدی پایه های نگرش هایی 

گوناگون به رابطه جنسیت و تن زن، درچارچوب 
سیستم جهان شمول پدرساالری را برریخته اند. به 

گمان من ازمهمترین ویژگی های این نوشته وفاداری 
به و تالش برای ارائۀ موثق نقطه نظرات متفکران 

فمینیستی است که ازکارشان در این مقاله یاد شده 
است. این برداشت مبتنی برآشنائی شخصی من با 
تفکرات بخشی از متفکران فمینیستی ای است که 

دراین مقاله از کار آنها یاد شده است، منجمله 
دبووار، ایریگاری، گراز، باتلر، سپیواک و کریستوا.

ترجمۀ این مطلب دشواری هایی خاص خود داشته 
است. واضحا اولین پیچیدگی مربوط به لب مطلِب 

نوشته یعنی تفکر فلسفی/ انتزاعی است. دومین 
پیچیدگی مربوط به ارائۀ مطلب درپروسۀ ترجمه 

از زبانی به زبان دیگر، مشخصا از انگلیسی به 
فارسی، هست. روشن است که ریشۀ تفکرات 

فمینیستی ای که شرح آنها دراین مقاله رفته در 
کاوش ها و کنکاش های فلسفی جامعه هایی که از 

لحاظ تاریخی و زبانی با جامعه ایرانی و زبان فارسی 
همخویی کمی  دارند است.  ازاین مقال یافتن معادل 

کالمی  برای لغاتی که بار تاریخی-زبانی مشخص، 
متعلق به جوامع غربی، دارند کار آسانی نیست. این 
معضل که به کرات از آن در نوشته های مترجمین 

معاصر ایرانی یاد شده است، دررابطه با ترجمۀ 
کاوش های فلسفی فمینیستی گسترده ترهم می شود. 

چرا که تفکر فلسفی فمینیستی به خاطر تالشش 
برای واژگون کردن و دوباره سازی سیستم فکری 

پدرساالر حتی درخانۀ خود، بخوان تفکر فلسفی 
غربی، حالتی غریبه دارد. در این مورد این جانب با 
وجود اذعان به مشکالتی که سیستم معادل سازی 
کالمی در القا و انتقال تفکرات فلسفی دارد نسبت 

به امکان، از طریق ترجمه، ایجاد کردن گوشه هائی، 
گسل هائی، فضاهائی در ساختمان تفکر خوش بینم. 
این خوش بینی را به خصوص درمورد امکان تفکر 

به زبانی دیگر درمورد وضعیت و شرایط زن و زنیت 
دارم. دقیقا به دلیل همین غریبه گیش در چارچوب 

هر فرهنگی، هم غربی هم شرقی، که قرار است خانۀ 
آن باشد. 

در رابطه با دردسترس بودن ترجمۀ فارسی از 
نوشته های فیلسوف های فمینیست غربی پرس و جوی 

من نشانگر کمبود است. آشنائی فارسی زبانان با 
نکاتی محوری از تفکرات سیمون دبووار را به کرات 
شاهد بوده ام اما این ترجمه گواه آن است که تفکر 
فلسفی فمینیستی راهی طوالنی از آن نقطه آغازینی 
که دبووار بدعت گر آن بوده راهی طوالنی پیموده 

است. پس ضروریست که کارترجمۀ این متون 
پیگیری شود. 

به گمان این قلم، با وجود دشواری های یاد رفته، 
مقالۀ حاضر می تواند دریچه ای به دنیایی گسترده 
و رنگارنگ باشد. شاید ازطریق سرک کشیدن به 

دنیائی جدید و گسترده جرقه هایی در ذهن خواننده 
زده شود تا به سراغ متون اصلی ای که دراین مقاله 
به آنها اشاره شده است برود تا بخواند و بفکرد و به 

ترجمه، به فارسی، رو بیاورد.  
به همین خاطر امیدوارم که ترجمه حاضر توانائی 
انتقال تفکراتی را که دراین مقاله مطرح شده اند 

داشته باشدو اضافه می کنم که دراین متن مطالبی 
که دربین پرانتز ][ آمده اند اضافه شده به وسیلۀ 

مترجمند. بسیار خوشحال می شوم اگر کمبود های 
این متن به من یادآوری شوند تا از آنها درترجمۀ 

چهار بخش آخر مقاله استفاده کنم. درآخر باید 
ازآوای زن به خاطر ایجاد جائی برای ارائۀ مطلبی 

ازاین دست، تشکر کنم.
پریسا اسودی

 فلسفه ی تن یافتگی از دیدگاه فمینیستی
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 درتاریخ فلسفۀ غرب، فلسفۀ تن یافتگی نسبتا نوپیداست. 
در بخش اعظم تاریخ فلسفه، تن به عنوان ابژه ای بیولوژیک 

درمیان دیگر ابژه های بیولوژیک، به عنوان بخشی ازیک ذات 
بیولوژیک که توانایی های عقلی انسان او را از آن جدا می کند 
و همچنین به عنوان وسیله ای نیازمند نظارت و منشاءی برای 

ایجاد ناآرامی  و نیازمند کنترل، تصویرشده است. اشکال این 
دیدگاه از منظر فمینیست ها این بوده که تمایز بین تن و فکر 
با تمایز بین زن و مرد، همبستگی و ترادف می یابد؛ زن چنان 
درحیات تنی خود گرفتار انگاشته می شود که امکان دستیابی 

به عقالنیت برای او زیرسئوال می رود. »زنان، درمقایسه با 
مردان، به ترتیبی بیشترتنی، بیشترجسمانی، بیشترطبیعی 

هستند. 

1. اسیردام جسمانیت بودن به تنهای تحت استعمار و طبقات 
اجتماعی فرودست هم اطالق می شود.2,3. به چالش کشیدن 

چنین فرضیاتی نیاز به رودررویی فمینیست ها با مفهوم 
جسمانیت داشت تا ازاین راه دربارۀ ساختارهای تمایزجنسی 

روشنگری شده وبا آنها مقابله شود.

دربسط چارچوب های فلسفی برای روشنگری درمورد 
تمایزجنسی، فیلسوف های فمینیست روایاتی درمورد 

ارتباط فردیت، جسمانیت و هویت به دست داده اند که قابل 
اطالق به دیگر وجوه حیات جسمانی ما نیز هستند. همان 
طور که مارگریت شیلدریک و ژانت پرایس می گویند »آن 
چه که الزم بود و درطول سالیان به دست آمد تئوری ای 

درمورد تن یافتگی بود که نه تنها درمورد تمایزجنسی بلکه 
در مورد تفاوت نژادی، طبقاتی و تفاوت به خاطر ناتوانی 
جسمی، یعنی به طور خالصه درمورد همۀ وجوه مادی 

مشخص تن، مفاهیمی به دست دهد4. ازاین مقال،درحال 
حاضر، فیلسوف های فمینیست درگیر مباحثاتی فعال با 
تئوریسین های نقد نژادی )ال کاف، گیل من، گودینگ-

ویلیامز(، تئوریسین های نقد ناتوانی جسمی )این هارا، گارلند 
تامپسون، تاماث، ِوندال( و تئوریسین هایی که به سالمت، 

بیماری و سالخوردن توجه خاص دارند )میرز، توومبز( هستند. 
درپروسۀ مقاومت دغدغه های فیلسوف های فمینیست دربرابر 
فروکاهش طبیعی شده ی تن یافتگی، درگیر شدن با فلسفۀ 

بیولوژی را ضروری کرده است. و این درحالی است که به 
شرایط مشخص مادی صورت های گوناگون تن یافتگی ما 

]زنان[ احترام گذاشته شده است )بلیر، فاوستو-استرلینگ، 
بیرک(. 

پس زمینۀ تاریخی
تعجب آورنیست که فمینیست های اولیه باشک و تردید به 

تن یافتگی نگاه می کردند و در مقابله آن برتوانایی عقلی 
ذهن زن تاکید داشتند. همانطور که فرانسوا پولین دالبار در 
سال 1673 مدعی شد: ذهن آدم جنسیت ندارد. برای بعضی 
ازفمینیست های اولیه این به معنای صحه گذاری بردوگانگی 

تن و ذهن بود. ویژگی های تن به عنوان ویژگی های علیت 

ناپذیر شخص تلقی می شدند و به توانایی های عقل منطقی 
توجه بیشتری می شد. برای این فمینیست ها و همینطور 
برای بعضی فمینیست های موخر، ضروری بود که هرگونه 

رابطه جبرباورانه بین خصوصیت های تنانی، توانایی ذهنی و 
نقش های اجتماعی شکسته شود. آنها عمدتا بر این باور پا 
می فشردند که خرد یک توانائی همگانی انسانی مستقل از 
تفاوت های تنانی است )وولستون کرافت، میل، تیلورمیل(. 
برای فمینست های اولیه ای چون وولستون کرفت درقرن 

هیجدم و تیلورمیل درقرن نوزدهم میالدی، دالیل دیگری هم 
برای داشتن برداشت شکاکانه ای از تن زن وجود داشت. آنها 

به عنوان زنان طبقۀ متوسط درچارچوبی زندگی می کردند که 
در آن تن زن کاالئی بود که باید حفظ و نگهداری می شد تا 

با استفاده از آن مردان به ازدواج جلب شده و از این راه امکان 
زندگی بهتری برای زنان فراهم می شد. بنابراین توجه زنان 
به بدن خودشان، شکل عرضۀ آن به عنوان وسیلۀ ای برای 

ارزشیابی شدن به وسیلۀ دیگران را به خود می یافت. مسائلی 
که دراین رابطه توجه ولستون کرفت را به خود جلب کرد تا به 

امروز هم درتفکرات و کارفمینیست ها انعکاس دارد. همانطور 
که بوردو )1993( 5 توجه کرده نوشتۀ ولستون کرفت درسال 

1792 تحت عنوان »بازستانی حقوق زنان«6 نمونۀ روشنی 
است از نگاهداشت زیبایی فردی: شکوه و جالل زن! نمونه ای 

ازدیسیپلین کردن بدن زن، به آن معنا که ما بعد از فوکو 
]فیلسوف فرانسوی 1926-1984[ آن را می فهمیم. »دست و 
پای زنان درشرایطی بدتر ازشرایط زنان چینی بسته می شود 

]اشاره به رسوم سنتی بستن پاهای زنان، برای جلوگیری 
ازرشد آن، که درچین اجرا می شد است[ ، زندگی ساکنی 
که آنها محکوم به آن هستند ماهیچه ها را ضعیف می کند 

در حالی که پسرها درفضای باز جست و خیز می کنند... 
ایده های ساختگی از زیبایی و توصیف های قالبی از حساس 
بودن ازسالهای آغازین زندگی با انگیزه ها و محرک های زن 

درهم آمیخته اند«6. تن زن همچنین منشا آسیب پذیری 
بود. ذهن جان استوارت میل و هریت تیلور میل به اینکه 

چگونه درمعرض خطر بیمارشدن قرارداشتن توانایی آنها برای 
خلق کارفلسفی را محدود می کرد و سایۀ مرگی زود رس را 

برنقشه های آنها برای زندگی می انداخت مشغول بود. گذشته 
ازآن هر جور بزرگداشت تن بعنوان منشا لذت با ریسک حامله 

شدن همراه بود.
»اهمیت تن« درفمینیسم انگلیسی قرن نوزدهم میالدی از 
راه مبارزه با قانون امراض واگیردار، به رهبری ژوزفین باتلر، 

برجسته شد 7. این قانون مجوزی برای معاینه پزشکی اجباری 
زنان برای جلوگیری ازشیوع امراض مقاربتی بود. باتلر ایده های 

حقوق فرد، که درفلسفۀ سیاسی لیبرال مرکزیت داشتند، را 
به حق افراد بر تن خود گسترش داد. کمپین ژوزفین باتلر 

معاینۀ اجباری زنان را حمله به حقوق فردی آنان می دانست. از 
منظر این کمپین، زنان قربانیان مردان بودند و معاینۀ اجباری 
مترادف با تصرف پزشکی بدن زن بود. در این کمپین می توان 

شروع مباحثاتی که بعدا در مبارزه برعلیه تجاوز و خشونت 
جنسی، مبارزه برای دستیابی به امکانات برای جلوگیری 

ازحاملگی و سقط جنین و مبازرات فمینیستی برای سالمت ازآنها 
استفاده شد را پیدا کرد. تمامی  این مبارزات برحق زنان برای کنترل 
آنی که برای بدنشان اتفاق می افتد تاکید داشتند. عمیق ترین نمونۀ 

این عدم وجود کنترل ]بربدن زن به وسیلۀ خود او[ به مورد بدن 
زنان برده اطالق دارد. دراین نمونه بدن زن عمال ملک خصوصی 

دیگریست و به شیوه ای اداره می شود که با تفکرات به زبان آورده 
شده بوسیلۀ ولستون کرفت در تناقضی عمیق قرار دارد. »گرده و 

عضالت او... ناگزیر به کاردرمزرعه... شبیه به مردان می شود. دستان 
اومحکوم به نگهداری از و تغذیۀ مرد سفید پوست و خانوادۀ اوست... 
از واژن او برای لذت جنسی استفاده می شود...رحم او...جای سرمایه 

گذاری است... فرزند او دربازار برده داری ارزش اضافه تولید می کند 8.

دراوایل قرن بیستم مبارزه برای حق رای درمبازرات فمینیستی 
درغرب جنبۀ غالب پیدا کرد. بیانیۀ »گردهمایی آبشار سنه کا« 

اسمی ازتن نمی برد، ولی سخنرانی مشهور سوجورنر تروث در 
گردهمائی زنان اوهایو توجه را به تن، به عنوان سمبل تفاوت نژادی 

و طبقاتی دردرون جنبش فمینیستی، جلب کرد. »من به اندازۀ 
هرمردی ماهیچه و عضله دارم و می توانم به اندازۀ هر مردی کارکنم. 
من زمین شخم زده ام و کاشته ام و برداشته ام و هیچ مردی نمی تواند 

ازمن جلو بزند. من زن نیستم؟ من می توانم به اندازۀ هر مردی 
کاربکنم و غذا بخورم -وقتی پیدا بشود- و تحمل ضربۀ شالق را هم 

دارم! من زن نیستم؟9 ازاین گذشته می شود درنوشته های الیزابت 
کدی ستانتون این دریافت را که چگونه از نشانه های تن برای اشاعۀ 

ستم نژادی و جنسی استفاده می شود، یافت. »پیش داوری برعلیه 
رنگ پوست، که ما در مورد آن اینقدر می شنویم، ازپیش داوری 

برعلیه جنسیت قوی تر نیست. منشا این دو پیش داوری یک 
انگیزه است و شکل بروزشان نیز یکیست. رنگ سیاِه پوست 
و جنسیت زن هر دو شواهدی بدیهی هستند براینکه ]این 

دوویژگی[ قراراست تحت کنترل و اختیار مرد سفید پوست 
انگلوساکسون باشند«10.

بعد ازجنگ جهانی اول و بدست آوردن حق رای، زنان به مبارزه 
حول محور برابری جنسی و حق اعمال کنترل بر تن خود ادامه 

دادند و مسئلۀ تولید مثل در فلسفۀ سیاسی نیروهای چپ و 
راست اولویت پیدا کرد. ازجانب جبهۀ سیاسی راست، به دنبال 

ازدست رفتن وسیع نیروِی انسانی درجنگ، مادرشدن/بودن 
مسئلۀ دولت و وظیفه ای عمومی شد. گذشته از این دغدغه 

درمورد بهبود و اصالت نژادی تمایالت برای کنترل تولید مثِل 
گروه هایی خاص ازجامعه را دامن زد. درهمین دوره، در درون 

گروه های فمینیستی،« انجمن رفرم درسقط جنین« شکل گرفت 
که نظرات گروه های قدیم و جدید فمینیستی برای حق تصمیم 
هر زن درمورد اتفاقی که برای بدن او می افتد را بازتاب می داد. 

ولی دوگانگی ای نانموده هنوز برجا بود. بدن به عنوان چیزی 
که »خود« صاحب آن بود، و بدین ترتیب از خود جدا بود، دیده 

می شد. این »خود« بر »بدن« حق و حقوقی نداشت. 

جنس دوم
با چاپ کتاب »جنس دوم« نوشته سیمون دبووار فلسفه پردازی 

فمینیستی درمورد ارتباط بین »تن« و »خود« مرکزیت پیدا 

سیمون دوبوار
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کرد. درهمراهی با پدیده شناسان دیگر، بخصوص مارلو پونتی، 
و البته ژان پل سارتر، دبووار درمی یابد که »حضور این دنیایی 

دقیقا این مفهوم را دربردارد که تنی وجود دارد که در آن 
واحد هم حضوری جسمانی دراین دنیاست و هم نقطۀ نگرشی 
به این دنیا 11. نکتۀ محوری دربرداشت دبووار این بود که این 

حضورجسمانی و نقطۀ نگرش، برای مردان و زنان، واقعیت 
زندگی شده ی متفاوتی است. برخورد دبووار با تن یافتگی 
موضوع بحث و جدل های فمینیستی بسیاری بوده است. 
به نظر می رسد او ازیک طرف بر بی اهمیتی واقعیت های 
بیولوژیک تاکید دارد و همزمان این »واقعیت« ها را تکرار 

می کند. همچنین دبووار برداشتی از پدیده شناسی تن 
یافتگی زنانه به دست می دهد که نویسنده های پس از او را به 
خاطرمنفی گرایی بی رودرواسی اش شوکه کرده است. به هر 

ترتیب اما، برداشت دبووار نقطۀ آغازین کار معاصر روی ارتباط 
بین »خود« و »تن« است.

داده های زیست شناسانه
در بخش اول کتاب »جنس دوم«، دبووار داده های زیست 
شناسانه را مرور می کند، البته با یک اخطار: به این داده ها 

نباید به عنوان واقعیت های تعیین کنندۀ ویژگی های 
فردی یا اجتماعی فکر کرد. با این اخطار، دبووار به تشریح 

ویژگی هایی که ادعا می شود ویژگی های زیست شناسانه ی 
جنس مونث، به منزلۀ حیوان یا ارگانیسم، هستند می پردازد: 
ویژگی هایی اضافه بر تفاوت نقش ]زن و مرد[ در تولید مثل. 

این ویژگی های ادعایی شامل »زنان از مردان ضعیف تر 
هستند«، » زنان قدرت عضالنی کمتری از مردان دارند و قادر 

به جابجایی وزن کمتری هستند« می شود. دبووار در حالی 
که این »واقعیت« ها را تکرار می کند اعالم می نماید که این 

»واقعیت ها« به خودی خود اهمیتی ندارند زیرا که » فقط از 
نقطه نظر انسان است که می شود گونۀ انسانی زن و مرد را 
باهم مقایسه کرد« و از این نقطه نظر انسانی »واقعیت های 

فیزیولوژیک...معنی پیدا می کنند. پس این معنی... وابسته به 

یک چارچوب کلی است«. به عنوان مثال، دررابطه با باری که 
زن به خاطر نقش مشخصش در تولید مثل بردوش دارد...فقط 

جامعه نقش داور را دارد«. 

چنین نقطه نظراتی دبووار را به عنوان یکی از نظریه پردازان 
تقسیم بندی بین جنس و جنسیت برجسته کرد. نظراتی که 

درتئوری فمینیستی دردهۀ هفتاد نقشی مرکزی داشتند. 
دراین تقسیم بندی، جنس به وسیلۀ بیولوژی تعین می یابد، 

ولی جنسیت به عنوان مفهوم اجتماعی ای که به چنین 
بیولوژی ای داده شده، ازنظر تاریخی و اجتماعی متغیر و برای 

تغییر باز است. درچارچوب چنین تفاوتی است که ادعای 
مشهور دبووار » کسی زن به دنیا نمی آید بلکه زن می شود« 

غالبا بازگفته می شود. اما موضع خود دبوواردر رابطه با 
بیولوژی پیچیده تراست. در مقایسه با نظرات غالب خوانندگان 

آثار دبووار برای خود او داده های زیست شناسانه، که آنها را 
به عنوان واقعیت ارائه می کند، آن جزمیتی که به آنها نسبت 

داده شده اند را ندارند. او هنگام عرضه این تعاریف، از تاثیراتی 
که اسطوره ها و استعاره های فرهنگی برروایت بیولوژیک دارند 
آگاه است. با انگشت گذاری بر تاثیر ایدئولوژی بر روایِت اسپرم 
کنش گر و تخمک کنش پذیر، دبووار نوشته های نویسنده های 

بعد از خود، مثالامیلی مارتین 12، را پیش بینی می کند. 
گذشته ازاین دبووار از امکاناتی که داده های بیولوژیک در 
آن را برای ما باز می گذارند آگاه است و بر آلترناتیو هایی 

برای تولید مثل دگرجنس گرا در قلمرو حیات یا نمونه های 
نرمادگی درانسان و بقیۀ حیوانات تاکید داشته و توجه را به 

نمونه هایی از زندگی حیوانات که درآن نگهداری ازتخم یا 
نوزاد با همکاری جنس نر و ماده انجام می شود جلب می کند. 

پس می شود نتیجه گرفت که برای دبووار حتی بیولوژِی 
تفاوت جنسی ازپیش تعیین شده نیست. »تنها از راه حیات 
است که واقعیات به منصۀ ظهور می رسند...وضرورتی برای 

اینکه بدنی این یا آن ساختار را داشته باشد وجود ندارد...
ادامۀ حیات گونه های جنسی نیازی به جدایی پذیری جنسی 
ندارد. گرچه این واقعیت دارد که تِن بدون ذهن و بشر نامیرا 
قابل تصور نیستند اما تصور جامعه ای نر/ماده و خودزا  امکان 

پذیرست. پس نمی شود به داده های زیست شناسانه برای 
توضیح ویژگی های تن، به عنوان واقعیتی زندگی شده، دست 

یازید. تنها درچارچوب بدن، بعنوان واقعیتی زندگی شده، 
است که چنین واقعیت هایی قابل رویت می شوند. 

با توجه به چنین اظهارتی است که ما باید به برخی 
ازتوصیف های دبووار از داده های زیست شناسانه توجه کنیم. 

اظهاراتی که برخی ازآنها براین داللت دارند که تن زن، نسبت 
به تن مرد، حتی درقلمرو حیوانات، محدودیت های بیشتری 
درعمل کردن آزادانه دارد. درپروسۀ تولید مثل، »فردیت زن 

قربانی فایده رساندن به گونۀ انسانی می شود«. »ازبلوغ جنسی 
تایائسگی زن تماشاخانۀ نمایشی است که به شخص او مربوط 

نمی شود...خونریزی ماهانه باری بردوش زن است، و ازمنظر 
شخصی بی حاصل.«...درطول خونریزی ماهانه است که ]زن[ 

تنش را، دردآلود، نامفهوم وبیگانه احساس می کند...زن، 
مثل مرد، تن خودش است. ولی تن اوبه چیزی غیرازخودش 
تبدیل می شود.  ازاین اظهارات دبووار چه برداشتی می توان 
کرد؟ برای دبووار دریافت تفاوت بین تن زن و مرد اهمیتی 
اساسی داشت »چرا که تن وسیلۀ جذب و دریافت ما از این 

جهانست، جهانی که اگر به شکلی متفاوت درک می شد 
مطمئنا چیز متفاوتی بود«. با این گفته، دبووار توجه را به 

روایات مردساالرانه ازتجربۀ تن یافته، که به سادگی تن مرد را 
بعنوان هنجار فرض می کنند، جلب می کند. او سپس روایتی 
ازداده های بیولوژیک، برطبق شواهد موجود درآن زمان، به ما 
ارائه می کند. با نگاهی به گذشته، می توان درروایت بیولوژیک 
دبووار واقعیت ادعای او مبنی بر امکان ناپذیری جدا کردن تن 

بیولوژیک از تنی که درشرایطی مشخص زندگی می کند را 
مشاهده کرد.

زندگی کردن تن زن
دربخش های بعدی دبووار روایتی از پدیده شناسی تن زندگی 

شده دردوران مختلف زندگی زن ارائه می دهد. اینجا او به 
روشنی راوی تجربۀ زندگیست، تن درموقعیت مشخص و نه به 

عنوان داده ای زیست شناسانه. 

درکودکی تن دختر به شیوه ای متفاوت از تن پسر تجربه 
می شود. پسر تشویق می شود از درخت باال برود و بازیهای 

خشن بکند. دختر تشویق می شود که با خودش مثل عروسک 
رفتار کند، »ابژه ای کنش پذیر... ابژه ای ساکن و مفروض«، و 

نیاز به خشنود کردن دیگران را یاد می گیرد. اینجا آغاز روایت 
دبووار از راهیست که درآن زنان تن خودشان را، به عنوان 

ابژه ای برای نگاه دیگران، زندگی می کنند، راهی که ریشه اش 
در اناتومی ]تن زن[ نیست بلکه در »محیط اطراف و آموزش« 

است. پیامد زندگی کردن تنی که ابژه ای برای نگاه دیگرانست 
اراده و خودانگیختگی مهار شده است. »فراوانی حیات محدود 
می شود«. »ناتوانی فیزیکی« به »بزدلی و سربه زیری« منجر 
می شود. توصیف های دبووار از پروسه ای که در آن زنان تن 
ابژه شده شان را زندگی می کنند، نگاه دیگران و عرضۀ خود 

برای آن را درونی می کنند، از مهمترین پیش واره ها به پدیده 
شناسی تن یافتگی زنانه بوده و پایۀ کارهای فمینیستی موخر، 

مانند نوشته های بارتکی و ماریون یانگ شده است. 

دبووار اینکه چگونه وقتی دخترها وارد دوران بلوغ جنسی 
می شوند تنشان برای آنها تبدیل به منشاءی از هراس و 

شرمندگی می شود را شرح می دهد. »چیزی که تازه زیر بغلش 
درآمده او را تبدیل به نوعی حیوان یا جلبک می کند«، خونی 
که ماهانه از او می رود منشاء بیزاریست«. این توصیفات منفی 
در روایتی که دبووار از خودآگاهی جنسی، ازدواج و مادرشدن 

می دهد ادامه پیدا می کنند. به خصوص توصیف او از بدن 
مادربسیار بحث انگیز بوده است. »دردام طبیعت افتاده، زن 
باردار همتراز گیاه و حیوان است...یک ماشین جوجه کشی، 

یک فرد آزاد و آگاه که وسیلۀ کنش پذیر طبیعت شده است...
نه به عنوان مادر...به عنوان یک ارگانیسم بارورشونده، مثل 

پرنده با حد باالی تخم گذاری. چنین توصیفاتی منشاء انتقاد 
به تفکرات دبووار بوده اند، بخصوص وقتی که فمینیست های 

بعد از او به دنبال تجلیل از تن زن به عنوان منشاء لذت، 
باروی و توانمند سازی بوده اند. اما بهرحال، مهم اینست که 

تشخیص بدهیم پیش یارۀ دبووار یک پدیده شناسی توصیفی 
ازتن زندگی شده زن دریک شرایط معین است. همانطور که 
او آشکارا می گوید »اگرشرایط زیست شناسانۀ زنان سدی در 

راه آنانست، به خاطر شرایط کلی حاکم بر آنهاست...شرایط 
کلی ای که ویژگی های او را مهم می کند و برون رفت های 
محدودی برایش باقی می گذارد. نوشته های دبووار امید به 
برجسته کردن و دگرگون سازی این شرایط عمومی دارند. 

تفاوت جنسی
توصیفاتی که دبووار از تن زن به ما عرضه می کند در تباین 
مشخص با بزرگداشتی است که ما از تن زن در نوشته های 

تئوریسین های تفاوت جنسی پیدا می کنیم. ازمنظر این 
تئوریسین ها »در مباحثه ]با نقطه نظرات دبووار[...پروژۀ مثبِت 

تبدیِل تفاوت به نقطۀ قوت و تاکید براین قدرت درخطر 
است«13. توصیف های تن یافتگی زن، که هدفشان به دست 

دادن روایاتی مثبت بوده است، دردوجریان کامال متفاوت تفکر 
فمینیستی یافت می شوند: فمینیسم رادیکال انگلو/آمریکایی 

)بخصوص دراواخر دهۀ هفتاد و دهۀ هشتاد میالدی( و 
فمینیسم روانکاوانه که ازکارهای فروید و الکان تغذیه می شود. 

بعد ازجنگ جهانی اول و بدست آوردن حق 
رای، زنان به مبارزه حول محور برابری جنسی 

و حق اعمال کنترل بر تن خود ادامه دادند و 
مسئلۀ تولید مثل در فلسفۀ سیاسی نیروهای 

چپ و راست اولویت پیدا کرد.



29 تن و تولید مثلآوای زن، شماره 82آوای زن، شماره 2882 تن و تولید مثل

قلمرو انگارشی دایره عواطف ما، ارتباطات حسی ما با آنی که 
ویتفورد آن را »زیرالیۀ عاطفِی« راه هایی که از طریق آنها ما 
تن و دنیای اطرافمان را تجربه می کنیم، است. گرچه درکار 
الکان، درپروسۀ شکل دادن به ذهنیت، سمبلیک و انگاره ها 
لحظاتی متمایزند، اما برای ایریگاری این دو قلمرو از درون 

به هم پیوسته اند. »سمبلیک« به انگاره ها شکل می بخشد و 
خودش درتسخیرتداعی انگاره هاست 22. به نظر ویتفورد وقتی 
ایریگاری به ویژگی های تنی زن و مرد اشاره می کند، درکش 

از چگونگی تصورشدن و به نمایش درآمدن این ویژگی ها، 
هنگام تجربه شدن جسمانی شان در قلمرو خصوصی و 

عمومی، را ارائه می کند. تن مردان شکل و هویت، قدرت 
و اختیار دارد. تن زنان ]نسخۀ[ ناقص تن مردانست، با کم 

داشت نشانه گذاری شده است، کم داشتی که وارونۀ ضروری 
و منفی کمال مردانگی است. مفاهیمی که با تداعی انگاره هایی 
که درآن تن زن بی شکل، پرهرج و مرج و تهدید کننده است 
همخوانی دارند. برخالف الکان، ایریگاری ناگزیر بودن چنین 

هنجارهای سمبلیک و انگاره ای را به چالش می کشد. او از نیاز 
به باز سازی سمبلیک و انگاره های بهم پیوسته ای از تن زن 

که قابل زندگی کردن و مثبت باشد می گوید. به نظر ویتفورد 
]برای ایریگاری[ این کاری ذات گرایانه برای دادن توصیفی 

دقیق از تن زن، آنجوری که »واقعن« هست، نیست. بلکه 
کاری خالقانه است که در آن تن زن عاشقانه، باز تصویر و 

بیان می شود تا زنان را قادر به حس و ادراکی متفاوت ازفرم 
تن مند شدۀ خودشان بکند. ایریگاری شمایل آلت جنسی زن 
به عنوان یک سوراخ، یک کم داشت، را با »دولب که یکدیگر 

رالمس می کنند« جایگزین می کند. می گوید«...جنسیت 
]زن[ همیشه، حداقل، دوگانه است، بیشتر ا زاین هم می رود؛ 

چندگانه است. لذت نوازش واژن نباید جایگزین نوازش 
]دولب[ چوچوله بشود«. این هردو، بدون اینکه جایگزین 

یکدیگر بشوند، به زنان لذت ارزانی می کنند. 

انگاره هایی که ایریگاری تالش برای از درون واژگون کردن و 
دوباره سازیشان دارد، انگاره های اجتماعی ای هستند که نه 
تنها به تئوری های فلسفی و روانکاوانه، بلکه به عملکردهای 
اجتماعی ای که ما درون آنها قرار داریم و به همۀ نمودهای 

عادات و تفکرات ما، مایه می دهند. برای مثال، گایتری اسپی 
وک ]گایتری اسپی وک فیلسوف/جامعه شناس فمینیست 

هندی تبار[ پیشنهاد می کند: »زدودن چوچوله با همۀ 
حرکت ها برای تعریف کردن زن به عنوان ابژه جنسی، یا 

عامل تولید مثل ارتباط دارد« 23. توجه به چوچوله به رسمیت 
شناختن اینکه لذت جنسی زن خارج از قلمرو تولید مثل 

قراردارد را پیش رومی گذارد. زدودن آن ]چوچوله[ پنداشتن 
زن به عنوان عامل تولید مثل را امکانپذیر کرده است؛ اسلوب 

فکری ای که در عملکردهای اجتماعی گوناگونی خود را به 
منصۀ ظهور می رساند: ختنۀ زنان، جهیزیه عروس و خانوادۀ 

پدرساالر. 

ایریگاری به تغییری که می تواند با قراردادن بدن زنانه/
مادرانۀ بازتصور شده، به جای بدن مردانه تصور شده بر 

مبنای هنجارهای نّرینه، به عنوان دادۀ اولیه، درتفکرفلسفی 
و روانکاوانه ایجاد شود توجه می کند. چنین برخوردی در 

نوشته های،به عنوان مثال، کریستین بترزبی24 و ادریانا کاواِررو 
25 ادامه می یابد. بترزبی به »اتفاقی که اگر تنانه گی زن به 

عنوان هنجار برای مدلهای فردیت درنظرگرفته می شدند برای 
ایدۀ هویت می افتاد« می پردازد. نگرش »زه-و-زاد« ]ناتالیتی[ 
ادراکی ثابت از هویت را به چالش می کشد، نشان می دهد که 

»خود« و »ناخود« در مقابله با یکدیگر نیستند و هویت از« 
گوشت و پوست بروز می کند«. برای کاواِررو بی توجهی به این 

واقعیت که ما از زن زاییده می شویم، مرگ را، به جای تولد، 
تبدیل به دل مشغولی متافیزیک غربی می کند. بازنگری ای 

که این نویسندگان پیشنهاد می کنند، کامال در چارچوب 
]تفکرات[ تفاوت جنسی قرار دارند. اینجا هدف ]سیستم 

فکری ای است[ که درآن تن زنان ومردان، هردو، به گونه ای 
متفاوت بازنمود و تجربه می شوند، ولی مرزبندی آنها مخدوش 

نمی شود. 

نقدهای مطرح شده برتفاوت جنسی
تئوریسین های تفاوت جنسی، چه آنها که کارشان استوار 

برسنت های فمینیسم رادیکال ویا بنیان های روانکاوانه 
است، بر ویژگی تن یافتگی زنانه تاکید دارند؛ افقی که وقتی 

تن مرد به عنوان هنجار انسان در نظرگرفته شود ناپدید 
خواهد شد. برای بسیاری ازاین تئوریسین ها تفاوت جنسی 
بنیادی و تغییرناپذیرست. رزی بِِری داتی ادعا می کند »زن 

بودن همیشه، پیشاپیش، پیش شرط بودشی فرد شدن 
اگزیستانسیالیستی من بوده است« 26.

الیزابت گراز بر »فروکاست ناپذیری ویژگی تن زن، تن همۀ 
زنان، مستقل از طبقه، نژاد و تاریخ« اصرار می ورزد 27. برای 

هرودوی این تئوریسین ها طبقه و نژاد قابل تغییرند ولی 
هویت ها، درون یک طبقه بندی جنسی که پیشینگی دارد، تار 
و پود می یابند. برای گراز، مرکز ثقل طبیعت بنیانی و غیرقابل 

فمینیسم رادیکال
برخالف دورنماهای فکری اولیۀ شلومیت فایرستون 

)1970-1979( برای آزادکردن زنان ازوظیفۀ تولید مثل، در 
بیشترتفکرات انگلو/آمریکایی فمینیستی، به جنسیت زن و 
هم به توانایی او برای زایش بعنوان پایه ای که باتکیه برآن 

قدرت و ارزش زن تایید می شود نگاه می شد. از جنسیت 
زن برای قدرت و توانایی مفروضش برای گریزاز ساختارهای 

تفوق و فرمانبرداری تجلیل می شد.14,15 تن مادربه عنوان 
منشاء ارزشهایی مثبت درمقابله با هنجارهای نرینه، که به 

جای خودمرکزی و وظیفه، برفاعلیت درونی و همدردی تاکید 
داشت دیده می شد. 16,17,18 درهم تنیدگی زنان با پروسۀ 

زایش به عنوان مرکز ثقلی برای جنگ ستیزی و احترام به 
دنیای طبیعی دیده می شد؛ که بدین ترتیب زنان را درصفوف 

اولیۀ جنبش های زیست محیطی قرار می داد.19 چنین 
برخوردهایی برای دادن ارزشی مثبت به تن زن که به جای 

احساس گناه موجد احساس غرورباشند بسیار مهم بودند. 
اما، چنین برخوردهایی درخطریک دست و هم جنس کردن 
اشکال گوناگون جنسیت و مادری قرار داشتند. همانطور که 

جین گریم شا اشاره می کند، برای زنها بارورشدن »هم به 
عنوان منشاءی برای بزرگترین شادی و هم به عنوان ریشۀ 

بدترین ستم برآنها تلقی شده است«20. بنابراین ادعاهایی 
که ازتن یافتگی زنان تجلیل می کنند باید به اصرار دبووار 

براینکه تجربۀ تن یافتگی ساخته و پرداختۀ موقعیت مشخص 
است توجه داشته باشند. اما، سوزان بوردو پیشنهاد می کند 

شاید بشود ازاین نوشته ها خوانش دیگری به دست داد. 
به جای اینکه ادعا شود این توصیفات، روایتی از تجربۀ 

تمامی زنان ازجنسیت و مادری هستند، باید به آنها مانند 
»داستان هایی که به زندگی غنا می بخشند... وامکان دسترسی 

به دیدگاههایی اتوپیایی برای دگرگونی رافراهم می کنند«5 
نگاه کرد. اگر این نوشته ها را چنین معنا کنیم، آنها به پروژه 

بازمتصورشدن زنیت که درتئوری های تفاوت جنسیت و 
روانکاوی پیدا می شوند نزدیکتر خواهند شد. وما این باز تصور 

را مدیون نوشته های لووس ایریگاری هستیم. 

جنسی که یکی نیست
درتفکرات لووس ایریگاری، میتوان نقدی پیگیر ازمردساالرِی 

فلسفه و روانکاوی پیدا کرد. او اینکه در این دیسیپلین ها، 
مردهنجارفراگیر بوده و تفاوت جنسی یا تشخیص داده 

نمی شود یا به طرزی تشخیص داده می شود که درآن زن 
فرِم مادرانه/زنانه می یابد - فرمی که درحرکت به سوی تفکر 

انتزاعی جا مانده- را به نقد می کشد. چنین نقدی به هیچ 
وجه رد این دیسیپلین ها نیست. پایۀ کار خود ایریگاری در 
درون ساختارهای روانکاوانه و فلسفی است. کار او تقاضایی 

برای به رسمیت شناختن تفاوت جنسی و تاثیری که تن 
یافتگی زنانه می تواند بر فرم تفکربگذارد است. دراینجا او 

ادعایی تکان دهنده می کند؛ فرم تن درشکل گیری بعضی از 

پروسه های فکری انعکاس دارد. به عنوان مثال عقالنیت غربی 
به وسیلۀ مبانی هویت، عدم تناقض، دوگانگی، فرض برامکان 

تعین و تنافر چیزها از یک دیگر تعریف می شود. ایریگاری این 
]ویژگی[ را مربوط به »فرم، فرد و اندام جنسی مرد« می داند. 
درمقابل »تماس لب های ]اندام جنسی زن[ با یکدیگر، زن را 
درتماس با خودش قرار می دهد«21؛ گنگی فردیت، سیالیت و 

حرکت و رد فرم های ثابت را پیش رو میگذارد.

برخی ناظران ازچنین ادعاهایی این برداشت رادارند که 
ایریگاری ذات گرا ست، که او بیولوژی تن زن و مرد را 

ساختارهایی می بیند که پتانسیل ایجاد فرمهایی متفاوت 
ازتفکررادارند، که او بر پدیدار کردن تفکر و نوشتاری که بیان 

کنندۀ تن زن هستند اصرار می ورزد. بدین ترتیب ایریگاری 
به عنوان طرفدار »زنانه نویسی«، یا حرکت برای تولید 

نوشتاری که بازتاب دهندۀ تن یافتگی زن هستند، شناسایی 
می شود. درمقابل چنین برداشتی، پافشاری خود ایریگاری 

برامکان ناپذیری بازگشت به تن، خارج ازسیستم سمبلیکی 
که آن را نمایندگی می کند، قراردارد. این روشن می کند 
که ویژگی های تنانه ای که ایریگاری به آنها اشاره می کند 
رانباید جسمانیت هایی ساده تلقی کرد،بلکه، همانطورکه 

نوشته های مارگات ویتفورد درکتاب »لووس ایریگاری: 
فلسفۀ زنانه 22« روشن می کنند، درک ]این ویژگیهای 

تنانه[ درپروسۀ نمایان شدنشان در سیستم های بهم پیوستۀ 
»سمبلیک« و »انگارشی« فرهنگ غربی آنها را روشن تر 

می کند. اینجا »سمبلیک« سیستم عمومی زبان و معناست؛ 
آنی که، بنابرنظریات الکان، به ما اجازه شخص شدن می دهد 

چراکه به ما موقعیت مشخص اجتماعی اختصاص داده و 
میگوید که فرم مخصوص و مناسب برای تن زن و مرد کدام 

است. ازدید الکان، انسان برای شخص شدن دراین دنیا 
محکوم این نظم اجتماعی مفاهیم است. ایدۀ انگاره ها، به آن 

شکلی که در نوشته های ایریگاری ازآن استفاده شده، ایدۀ 
فانتزی ناخودآگاه فروید را بازتاب می دهد؛ که درآن رابطۀ 
ما با اجسام و دیگران به جای اینکه از راه سنجش حقیقت 

و غیرحقیقت اداره شود، بوسیلۀ ادراک وابسته به عواطف 
کنترل می شوند.] این ایده[ همچنین ما را به ایدۀ انگاره های 

الکانی اعاده می دهد؛ به قلمرو خودشناسایی ای عاطفی با 
ایده ال های خیالی که منجر به درک ما از تن خودمان، به 
عنوان جسمانیت هایی کرانه دار، می شوند. روشن است که 

Audre Lorde

Adrienne Rich
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اجتناب تفاوت جنسی درپروسۀ جسمانی تولید مثل است. 
گرچه او می پذیرد که راه های تجربه شدن ]تفاوت جنسی[ 

عمومیت ندارند، اما به هرحال ادعا می کند که »تفاوت جنسی 
افقی است که براساس شرایط خودش ظهور نمی کند اما 

درامکان وجودی هر باشنده ای حضور پنهان دارد«. چنین 
تفاوت جنسی ای نه هویت جنسی به بارمی آورد، نه راهی 
که زنان ازآن طریق تن خودشان را تجربه می کنند تعین 

می بخشد، چرا که با وجودی که از نظر تاریخی و اجتماعی 
متغیراست، اما، شرطیست که هویت های جنسیت یافته را 

امکان پذیر می کنند. یکی ازنتایج چنین نقطه نظری رد امکان 
ترانس سکسوالیته است. »برای کسی ازیک جنس، تجربه و 

واقعیت زندگی شدۀ کسی ازجنس دیگر، همیشه حالتی بیگانه 
و ناهموند خواهد داشت« 27. برخالف رویای ترانس سکسوال، 
مردها، حتی با عمل جراحی، هرگز قادر به احساس و تجربۀ 
اینکه زن بودن و مثل زن زندگی کردن یعنی چه نخواهند 

بود. 

موضع تئوریسین های تفاوت جنسی دررابطه با موقعیت 
بنیانی و همچنین غیرقابل اجتناب بودن تفاوت جنسی 

به نکته تخالف کلیدی ای بین آنها و تئوریسین های 
پساساختارگرائی که تحت تاثیر فوکو و دریدا بودند 

تبدیل شد. سیستماتیک ترین تفصیل چنین نگرش های 
پساساختارگرایانه ای را می شود درکار جودیت باتلر پیدا کرد 

28. باتلر یادآور شد که حملۀ ایریگاری به انگارۀ تن زن که 

در نوشته های فیلسوفان و روانکاوان پیدا می شود، حمله ای 
مشخص به یک سنت غربی مشخص است. سنتی که 

جهانشمول نیست. استدالل باتلر اینست که » اذعان نکردن 
به عملکرد مشخِص فرهنگِی ستم جنسی، خودش نوعی 

امپریالیسم شناخت شناسانه است«. تالش برای به شمارآوردن 
فرهنگ های »دیگر« به عنوان توضیحاتی اضافی بر زبان 

نرینه مداری جهانی، با خطرتحت انقیاد درآوردن ]تفاوتها[ 
تحت عنوان مشابه همراه است. تفاوت هائی که وجودشان 

ممکن است ایدۀ کلیت پذیری را مورد سئوال قراردهد. 
همچنین اسپی وک، درمورد پروسه ای که ازآن طریق زنان 
غربی خودشان را به عنوان زِن جهان شمول ابداع می کنند 
هشدار می دهد 29. این اتهامات نشانۀ نیاز به احتیاط هنگام 
مورد مداقه قراردادن و ابداع نمودش های تنانه است. چراکه 
به عهده گرفتن مسئولیت نگرش به چنین پروسه هایی باید 
به شکلی صورت گیرد که توجه به راه هایی که نمودش های 
تنانه با دیگر صور هویت اجتماعی درهم آمیخته اند و اینکه 

اینها چگونه در زمان و مکان های مختلف تغییر می کنند را در 
برداشته باشد.  
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[۳[ عمل بستن لوله های فالوپ (لوله هایی که تخمک را از تخمدانها به 
رحم منتقل می کنند) در زنان برای پیشگیری از باروری

[۴[ زندگی و سالمت (تارنمای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان بوشهر)، »اطالعیه روز جهانی جمعیت ۲۰۱۳ 

با شعار سالمت باروری جوانان«، ۱۸ تیر ۱۳۹۲.

[۵[ خبرآنالین، »آمار سقط جنین غیرقانونی ۴۰ برابر سقط جنین 
قانونی«، ۱۳ خرداد ۱۳۹۳

[۶[ خبرگزاری مهر، »اعالم آخرین آمار مرگ و میر مادران باردار 
و نوزادان کشور«، ۳ مرداد ۱۳۹۲

[۷[ ایسنا، »حذف بودجه پیشگیری از رفتارهای پرخطر و نگرانی 
بابت افزایش بیماری های جنسی«، ۲۵ دی ۱۳۹۲ /  فارس، 

ضرب االجل ۱۰۰ روزه وزیر بهداشت برای اجرای سیاست های جدید 
جمعیتی، ۲۲ مهر ۱۳۹۲

[۸[ خبرگزاری ایسنا، »موج چهارم انتقال HIV / ایدز در راه است«، 
۳۰ آذر ۱۳۹۲

[۹[ ایسنا، »آمارهای جدید ایدز در کشور«، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

[۱۰[ انتخاب، »آمار غیر رسمی مبتالیان به ایدز«، ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

[۱۱[ خبرگزاری فارس، »ایجاد ۷ اردوگاه نگهداری معتادان/ یک 
میلیون و ۳۲۵ هزار نفر آمار رسمی اعتیاد در ایران«، ۴ تیر ۱۳۹۲

[۱۲[ همشهری آنالین، »جدیدترین آمار اعتیاد در ایران«، اردیبهشت 
۹۳

[۱۳[ ایسنا، »حذف بودجه پیشگیری از رفتارهای پرخطر و نگرانی 
بابت افزایش بیماری های جنسی«، ۲۵ دی ۱۳۹۲

[۱۴[ روزنامه اعتماد، »آمار کودک آزاری در ایران هنوز زیر ذره 
بین تردید است«، ۳۱ تیر ۱۳۹۲

[۱۵[ ایلنا، »دختران فراری ۴ ساعته جذب باندهای فساد می شوند«، 
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

[۱۶[ یکی از معضالت آموزشی عدم تخصیص منابع و امکانات 
بصورت عادالنه در سطح کشور است در حالی که اسناد باالدستی 

بر تامین منابع و اعتبارات برای مناطق مختلف بصورت برابر دارند 
هنوز مدارس کپری در استان های محروم مانند سیستان وبلوچستان، 

بوشهر و کرمان دیده می شوند.

http://alef.ir/vdcfj1dymw6d10a.igiw.html?199243

[۱۷[معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت بازمهندسی 
در فرآیند آموزشی حاکم بر آموزش از راه دور گفت: هم اکنون ۲۰۰ 
هزار بازمانده از تحصیل تحت پوشش قرار دارند، البته تصور ما از 

بازماندگان از تحصیل عددی سه برابر آمار فعلی است.

http://www.tabnak.ir/fa/news/407110

[۱۸[ در صورتی که دوره پیش دبستانی اجباری شود، دوره تحصیلی 
تا دیپلم از ۱۲ سال به ۱۴ سال افزایش خواهد یافت و این یعنی نیازمند 
نیروی انسانی متخصص و امکانات و زیرساخت های ضروری است 

که هم اکنون نیز آموزش و پرورش با کمبود آن روبروست. بعنوان 
مثال با اجرای طرح ۳-۳-۶ بر اساس سند بنیادین و افزایش پایه ششم 
به دوره ابتدایی  طی سال گذشته آموزش و پرورش در راستای تامین 
نیروی انسانی مجبور شد در برخی مناطق از نیروهای دفتری و حتی 

خدماتی در کالس ها استفاده نماید یا با ارایه دستورالعمل هایی که 
انتقال در مناطق را در صورت تغییر مقطع از راهنمایی و متوسطه 
به ابتدایی را تسهیل می نمود برخی از نیروهای متخصص در دوره 

متوسطه را به سمت مدارس ابتدایی هدایت نمود. این معلمان نه تنها در 
مدارس ابتدایی موفق نبودند بلکه در برخی مناطق دوره متوسطه نیز 
با کمبود معلم روبرو شدند اگر تغییر یک پایه از راهنمایی به ابتدایی 
نظام آموزشی را با چنان مشکلی روبرو نموده است بی شک چالش 

ناشی از افزایش جمعیت و اجباری شدن دوره پیش دبستانی برای نظام 
آموزشی نویدگر بحران پیش روست.

[۱۹[ ایسنا، »افزایش ۳ برابری بیکاری زنان و تحصیلکرده ها«، ۲۴ 
خرداد ۱۳۹۳

[۲۰[ خبرآنالین، خبرآنالین، »افزایش مرخصی زایمان زنان؛ از کجا 
آمد؟ به کجا می رسد؟«، ۱۵ آبان ۱۳۹۲  

[۲۱[ خبرگزاری مهر، »اخراج یک سوم زنان در بازگشت از 
مرخصی زایمان«، ۲۸ فروردین ۱۳۹۳

[۲۲[ خبرآنالین، »دیدن نیمه خالی لیوان/ وقتی بحران کمبود آب در 
ایران به مرز هشدار می رسد«، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳  

[۲۳[ انتخاب، »۷۰ درصد سفره های آبهای زیر زمینی کشور رو به 
کاهش است«، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

[۲۴[ خبرگزاری مهر، »فرونشست زمین در جنوب تهران ۹۰ برابر 
حد بحرانی اتحادیه اروپاست«، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

[۲۵[ ایسنا، »توضیحات وزیر نیرو در مجلس: به ۶۵۰۰ روستا با 
تانکر آب می رسانیم«، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳  

[۲۶[ نماینده مقیم فائو در جمهوری اسالمی ایران: ایران برای امنیت 
غذایی با خشکسالی مقابله کند.

[۲۷[ نجاتی، محمد حسین، »بهارستان کلیات طرح را تصویب کرد؛ 
مجازات ۲ تا ۵سال حبس برای پیشگیری از بارداری«، روزنامه 

شرق، ۴ تیر ۱۳۹۳

[۲۸[ ایسنا، »واکنش وزارت بهداشت به مصوبه مجلس درباره 
عمل های پیشگیری از بارداری«، ۴ تیر ۱۳۹۳

بقیه از صفحه 49....
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روزانه هزاران نفر جان خود را در اثر عدم 
دسترسی به بهداشت و درمان، وسایل پیشگیری 

از بارداری، آگاهی و اختیار ایجاد تغییر در زندگی 
شخصی از دست می دهند. بهداشت آمیزش جنسی 
و باروری ارتباط مهمی با سالمت مردم در گوشه و 

کنار دنیا دارد. افزایش فقر با دسترسی و یا عدم 
دسترسی به بهداشت و درمان مربوط است.

در بسیاری از کشورها جهان، مردم  از حق و اختیار تصمیم 
گیری در مورد روابط جنسی خود برخوردار نیستند، اختیار 

اینکه با چه کسی/کسانی آمیزش جنسی داشته و باروری 

قعطنامه کنفرانس قاهره تاکید می کند که بهداشت تولید 
مثل، شامل رابطه مشترک و زندگی جنسی همه افراد در 
طول تمام زندگی و نه فقط در دوره هایی که انسان قادر 
به تولید مثل است، می باشد. این مفهوم شامل آگاهی به 
مسائل روابط جنسی و باروری، جلوگیری از ابتالء به ایدز 
و سایر بیماری های مقاربتی، دسترسی به ابزار پیشگیری، 

سقط جنین بی خطر )اما فقط در جاهایی که قانونی 
می باشد( و دسترسی به درمان در دوران بارداری، زایمان و 

بهداشت نوزادان می باشد.

سال 1995 درکنفرانس زنان سازمان ملل در پکن، 189 
کشور حول برنامه عملی مشترکی به توافق رسیدند ) 

پالتفرم پکن برای کنش(. این پالتفرم حاوی تصمیماتی 
در 12 حوزه که در آن زنان مورد تبعیض واقع می شوند 
بود. این بیانیه به فقر، آموزش، سالمتی، خشونت، اختیار 

بر بدن، حقوق بشر و غیره می پردازد. قعطنامه شامل 
361 پاراگراف است که در آن بر سر بهبود شرایط زندگی 

زنان توافق شده و همه امضائ کنندگان پذیرفتند که 
سالمتی جنسی وکنترل تولید مثل زنان الزمه حضور 

فعال آن در سطوح مختلف جامعه می باشد. 62 کشور با 
برخی پارگراف ها موافق نبودند. اغلب مخالفت ها در مورد 

اختیارات جنسی زنان، حق سقط جنین و حق ارث دختران 
بود.

قطعنامه های کنفرانس قاهره و پکن بنیاد های اصلی مبارزه 
برای حقوق جنسی و باروری زنان می باشند.

سالمتی جنسی
طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سالمتی جنسی تنها 
به معنای عدم بیماری و یا آسیب نیست بلکه معادل حق 
برخورداری از لذت فیزیکی، احساسی، ذهنی و اجتماعی 

در روابط جنسی است. سالمتی جنسی مستلزم موضع توام 
با احترام نسبت به روابط جنسی است که در آن احساسات 

ناشی از رابطه جنسی فارغ از اجبار، تبعیض و خشونت 
باشد.

سالمتی تولید مثل
سالمتی تولید مثل و باروری طبق تعریف سازمان بهداشت 

جهانی به شرح زیر می باشد:

· امکان دسترسی به زندگی جنسی لذت بخش و امن بدون 
ترس از بیماری

· توانایی باروری

· آزادی برنامه ریزی برای فرزند دار شدن

· دسترسی به متدهای موثر و قابل قبول جهت برنامه ریزی 
و تنظیم خانواده

دسترسی به بهداشت و درمان مناسب برای آنکه زنان 
بتوانند از پروسه بارداری و زایمان سالم و مطمئن عبور 
کرده و برای والدین بهترین امکانات ممکن برای بدنیا 

آوردن فرزندان سالم فراهم شود.

حقوق جنسی
همه افراد بدون توجه به جنسیت، سن، نقص عضو، 

وابستگی قومی  و گرایش جنسی، حق اختیار بر بدن و 
روابط جنسی خویش را دارا هستنند.

حق باروری
زنان حق دارند با مسولیت واختیار خویش در مورد 

تعداد فرزندان و فاصله میان بارداری ها تصمیم بگیرند. 
آنان می بایستی به وسایل پیشگیری، آموزش جنسی و 

تحصیالت دسترسی داشته باشند.

توافق جهانی برسر آزادی روابط جنسی و حقوق باروری 
می تواند همچون ابزار فشاری بر کشورها استفاده شود تا 

بدینوسیله از آزادی انتخاب انسانها و لذت آنها بدون اینکه 
مورد تبعیض، اجبار و خشونت واقع شوند اطمینان خاطر 

بعمل آید. 

منبع:

 RFSU, Riksförbundet för sexuell تارنمای سوئدی
 upplysning

سازمان سراسری مستقل و غیر دولتی آگاهی  رسانی مسائل 
جنسی سوئد، از سال 1933 در این کشور فعال بوده و اکنون 

یکی از سازمان های معتبر و با سابقه به شمار می رود. هدف 
اصلی این سازمان ارتقای آگاهی جامعه در زمینه مسائل جنسی 

و همزیستی با اتکا به دست آوردهای علمی و مبتنی بر رفع 
تبعیض است. این سازمان از منظر حق محوری و آزادی محوری و 

رعایت حق همگان در برخورداری از لذت جنسی به مسائل روابط 
جنسی می پردازد.

حقوقبشروبهداشتباروری

خود را کنترل کنند. عواقب این سلب اختیار بسیار جدی 
است. آمار نشان می دهد که فقر در جوامعی که مردم 

نتوانند تصمیم بگیرند که چه زمانی بچه دار شوند یا اصلن 
بچه دار نشوند، افزایش می یابد. 

در سال 1994 برای اولین بار مفهوم سالمت و بهداشت 
تولید مثل بعنوان بخشی از حقوق پایه ای بشر تعریف شد. 
روابط جنسی و تولید مثل افراد، موضوع محوری کنفرانس 

بین المللی کنترل جمعیت در قاهره )ICPD( بود که 
 Program of Action( در آن 179 کشور برنامه عملی

POA(, را تصویب کردند. 

ترجمه آزاد از ژیال افتخاری

ژیال افتخاری

زنان حق دارند با مسولیت واختیار 
خویش در مورد تعداد فرزندان و 

فاصله میان بارداری ها تصمیم بگیرند. 
آنان می بایستی به وسایل پیشگیری، 
آموزش جنسی و تحصیالت دسترسی 

داشته باشند.
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واژه گان کلیدی: ذات گرائی بیولوژیک، ساخت گرائی 
اجتماعی، ساخت گرائی اجتماعی جامع، کثرت هویت 

گونه ای، جسمیت، مادیت، قدرت، اجتماعی بودن بدن، 
پراتیک خودانگیخته بدن، پراتیک گونه ای، نظم گونه ها، 

ترتیب گونه ها.

استفاده نادرست از واژه »جنسیت«
جنس به تفاوت های بیولوژیک میان انسان های نر و ماده 

اشاره دارد. در حالی که واژه »گونه« به معنای ویژگی هایی 
غیربیولوژیک مانند نقش های اجتماعی، رفتارها و 

فعالیت هائی است که جامعه یا فرهنگ به عنوان ویژگی ها 
یا گونه های زنانه یا مردانه معین می کند. نه گونه از جنس 

بوجود می آید و نه جنس از گونه مشتق می شود. در نتیجه، 
واژه جنسیت که از »جنس« می آید نمی تواند بیانگر 

مفهومی باشد که درمقابل جنس قرار می گیرد. به عالوه، 
جنسیت همیشه مترادف با سکسوالیته بوده است. بعنوان 

مثال، مهدی کی نیا، در کتاب »جامعه شناسی جنائی)2(، 
»جنسیت« را بعنوان مترادف سکسوالیته بکار برده است و 

.”Genre“ یا Gender“ نه بعنوان مترادف

واژه انگلیسی مدرن ”Gender” از انگلیسی میانه 
»Gendre« میاید که آنهم از زبان فرانسه قدیم وام گرفته 
شده است. مترادف آن به فرانسه مدرن genre است. همه 

اینها به معنای »نوع« هستند. مدتی پیش، در مقاله ای واژه 
فارسی »گن« را که به معنای »نوع« است بعنوان مترادف 

»Gender« پیشنهاد نمودم. ولی از آنجا که واژه دیگری به 
همان معنای »نوع«، یعنی »گونه« وجود دارد که به مراتب 

به گوش فارسی زبانان آشناتر است، پیشنهاد می کنم که 
از این پس، الاقل در محیط های آکادامیک ایران، از واژه 

»گونه« بعنوان مترادف » Gender« استفاده شود.

نظریه های ذات گرائی بیولوژیک
بطور کلی، دو نوع رویکرد متضاد نسبت به مفهوم گونه 

موجود است. در رویکرد بیولوژیک، گونه از نتایج پدیده های 
طبیعی مانند جنس، عناصرژنتیکی، هورمونها و ترکیب مغز 
است )3(. ذات گرائی شامل نظریه های اجتمائی- بیولوژیک 

گونه و نظریه های نقش جنسی گونه است. برطبق این 
رویکرد، گونه خصوصیت ها وظرفیت های درون زاد افراد 
است که منش و دید اخالقی و ظرفیت های روانی آنها 

را تعیین می کند. به عبارت دیگر، گونه های مردم جوهر 
طبیعی یا ذاتی و طرز بودنشان است. این ایده اساسی 

گفته هائی مثل »پسرها همیشه پسر خواهند بود« است که 
به وجود شیوه های طبیعی زیستن پسران اشاره می کنند. 

زن یا مرد بصورت یک رده جهان شمول که در هر فرهنگ 
و هر دوره تاریخی و در هرطبقه اجتماعی و قومیتی یکی 

بوده و ثابت می ماند، در نظر گرفته می شود. نظریه زیست 

شناسی گونه تأثیرات ساختارهای فرهنگی -اجتماعی، 
توانائی عمل انسانی و گفتمان را نادیده می گیرد. طرفداران 
این نظریه، واژه های »گونه« و« جنس« را مترادف یکدیگر 
می پندارند. بطور مثال، در کشورهای غربی در بسیاری از 

اسناد و پرسشنامه ها، واژه »گونه« )gender( چاپ می شود 
تا ماهیت بیولوژیکی فردی که فرم را پر می کند مشخص 

شود.

از نظر زیست شناسانی مانند لیونل تایگر و رابین فاکس 
)4(، انسان ها از یک نوع حیوان شکارچی منشاء می گیرند 

و در نتیجه مردان به طور ژنتیکی برای پرخاشگری، رقابت، 
حس تعیین حریم و قلمرو شخصی، قدرت سیاسی، سلسله 

مراتب، بی قیدی جنسی و پیوند مردانه برنامه ریزی شده اند. 
استیون گولدبرگ )5( پیشنهاد می کند که سلطه مرد بر 

پایه هورمون های مردانه است که مزیت پرخاشگری را 
ایجاد کرده و مردان را قادر به تسلط بر زنان می سازد. این 

نظریه، همانند نظریه تفاوت مغزی جنس ها، هیچ پایه و 
اساسی در واقعیت ندارد. کارهای پژوهشی بسیار زیاد راجع 
به این موضوع نشان می دهد که هیچ تفاوت قابل سنجشی 

در ظرفیت های ذهنی و ویژگی های فردی بین دو جنس 
وجود ندارد. تفاوت های صفات شخصی بین اعضای دو جنس 

نسبت به تفاوت های موجود بین اعضای هر جنس و یا در 
مقایسه با تفاوت های وضعیت اجتماعی زنان و مردان قابل 

چشم پوشی است )6(.

 نظریه های ساخت گرای اجتماعی
ساخت گرائی اجتمائی در مقابل »ذات گرائی« قرار میگیرد.
در نظریه های ساختگرای اجتماعی، اصطالح »گونه« برای 
زنانگی یا مردانگی تصور شده یا پیش بینی شده یک فرد 

بکار میرود.

گونه ها ساخت های اجتماعی هستند. گونه شخص پیچیده 
بوده، برحسب ویژگی های متعدد ظاهر، انتخاب لباس، 

مدل مو، استفاده از آرایش و جواهرات، حرکات بدن مانند 
ژست ها یا طرز راه رفتن، گفتار، جنسیت به معنای لذت 

جنسی، و عوامل دیگری که صرفا به جنس زیست شناختی 
محدود نمی شوند، مانند شخصیت، نقش های اجتماعی، 

روابط اجتماعی و غیره، تعریف می شود. بر طبق این نظریه، 
گونه های افراد راههای متغیر و قابل مذاکره، راه های بودن و 
عمل کردن، » زنانه« یا »مردانه« یا »بی گونه« بودن شان و 
رابطه برقرارکردن، راههای فرهنگی و اجتماعی است که در 

یک متن یا فضای خاص فرهنگی وتاریخی صورت می گیرد و 
تا حد زیادی از یک متن به متن دیگر متفاوت است. افراد با 

اعمال خود گونه را ایجاد می کنند.

با این وجود، در حالی که تاثیر غالب مواضع مردم در 
ساختارهای اجتماعی، درآمد، شخصیت و هوش، در نظر 

گرفته شده است، اما تاثیر عامل انسانی نادیده. در حالی که 
نظریه های زیست شناسی اجتمائی گونه تنها بر بیولوژی 

 از مجموعه نوشتارهای آزاده آزاد در مورد ساخت گونه، پراتیک گونه ای، هویت گونه ای. دکتر آزاده آزاد، 
جامعه شناس، پژوهشگر، و نویسنده مقیم مونرآل، کاناداست.

مقاله حاضر بخش نهم یک مجموعه نوشتار)1( درباره مفهوم »گونه« )زنانگی ها و مردانگی ها( است که امروزه 
همه آن را به اشتباه » جنسیت « می خوانند. هدف از این پژوهش یافتن رابطه میان مردانگی هژمونیک و خشونت 
یا جنگ و  از یک سو، و رابطه میان مردانگی هژمونیک، دولت های مردانه و خشونت علیه بشریت  علیه زنان 
نظامی گری، از سوی دیگراست. هدف نهایی از این کار مطرح کردن این ایده است که مردان مجبور به پذیرش 
نوع سلطه گر و مخرب مردانگی نبوده و با آگاهی از مردانگی به عنوان مجموعه ای سیال و متغیر از معانی و رفتارها 
و با اذعان به کثرت و تفاوت های معانی آن در گروه های مختلف مردان و در زمان های مختلف تاریخ، می توانند 
انواع مردانگی های غیرسلطه گر و غیرزن ستیز را پذیرا شوند. مردانگی مجموعه ایست سیال و متغیر از روابط و 

رفتارها که در گروه های مختلف مردان و در زمان های مختلف تاریخ معانی متفاوت و متعددی داشته است.

واژه ی »گونه« به جای اصطالح نادرست »جنسیت«
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بدن تمرکز کرده و از تأثیرات ساختارهای اجتماعی - 
فرهنگی، عامل انسانی و گفتمان چشم پوشی می کنند، 

نظریه های ساخت گرای اجتماعی بر نهادهای فرهنگی - 
اجتماعی، عمل انسان و گفتمان تمرکزداشته، مادیت، بدن ها 

و ابعاد بدنی تجربه انسانی را در نظر نمی گیرند. به عبارت 
دیگر، نه رویکردهای زیست شناختی اجتماعی به گونه 

مناسب اند و نه رویکردهای ساخت گرای اجتماعی.

کثرت هویت گونه ای
پژوهشگران فمینیست با مفهوم سازی گونه به مثابه 

مجموعه ای از روابط اجتماعی ساخته شده، ساخت های 
دوتایی و ایستای گونه ، یعنی زنانگی/ مردانگی، را به نقد 
کشیده و بدین ترتیب به درک تنوع های پیچیده در بین 

گونه ها و در درون هر یک از آنها رسیده اند. واقعیت آنست 
که هیچ زنی نمی تواند از همه ویژگی هایی که به طور سنتی 

زنانه تلقی شده برخوردار باشد، و هیچ مردی نمی تواند 
همه صفاتی را به طور سنتی مردانه خوانده می شوند داشته 
باشد. ما به عنوان موجودات اجتماعی در زنجیره پیچیده و 

متغیری که بطور اجتمائی ساخته شده زندگی می کنیم 

در همه جوامع، هویت های گونه ای مختلف و یا اشکال 
متنوع جنسیت )سکسوالیته( وجود دارند. یک نوع مردانگی 

و یا یک نوع زنانگی وجود ندارد، بلکه چندین نوع زنانگی 
و مردانگی مختلف وجود داشته و هر کدام با ساختارهای 

قدرت متفاوتی در ارتباطند.

زنانگی ها و مردانگی ها اساسا مفاهیم رابطه ای هستند، 
و جوامع مردساالر معموال آنها را در قطب های متضاد 

قرار می دهند، هرچند که آنها چنین نیستند. آنها نتیجه 
موقعیت ها و تجربیات مختلف تک تک زنان و مردان در یک 

جامعه مشخص و دوره تاریخی مشخصی هستند.

درک وجود کثرت گونه ها نتیجه آمیختن آنهاست با تجزیه 
و تحلیل روابط اجتماعی دیگر، از جمله طبقه، قومیت و 

تبعیض نژادی، و تاثیر این روابط درسنین مختلف بر پذیرش 
تاثیراتی ویژه که زمینه پویائی گونه است. آنها نقش های 

درونی شده مبتنی برجنس اند و نتیجه اجتماعی شدن 
توسط نهادهائی چون خانواده، نظام آموزشی و رسانه ها. 
هنگامی که این عوامل اجتماعی کردن انتظارات خود را 

تغییرمی دهند، هنجارهای نقش مبتنی بر جنس نیز شرایط 
جدید را دنبال می کنند. زنانگی ها و مردانگی ها در فضاهای 

نهادی، تعاملی و فردی جامعه جا سازی شده اند. آنها به 
راههائی که بدن ها بخشی از تاریخ می شوند مربوطند.

رویکرد رابطه ای و ساخت گرای جامع نسبت به 
گونه

به باور نگارنده، جامع ترین رویکرد برای مفهوم بخشیدن به 

واژه«گونه« رویکرد ساختگرائی جامع )و نه ساختارگرائی( 
است. این دیدگاه تنوع را به رسمیت شناخته وکیفیت ها 
و تجربه های چند بعدی و متنوع مردم را درنظر میگیرد. 

ساخت گرائی اجتماعی جامع، گونه را به عنوان ویژگی افراد 
تلقی نمی کند. بلکه آن را به مثابه یک ساخت اجتماعی 

می بیند که بدون جایگیری در درون افراد، آنها را شناسایی 
می کند. دو نمونه ازعوامل اجتماعی-فرهنگی ساخت گونه 

که درستی ساخت گرائی را اثبات می کند، ورزش جسمی و 
عمل جراحی زیبایی است.

تعداد بی شماری از پسران نوجوان در سراسر جهان بطور 
فراگیری ورزش میکنند تا با داشتن عضالت بزرگ و قوی 
مردانه جلوه کنند. در تمام فرهنگ های مردساالر، عضالت 

قوی وبزرگ معادل با »مردانگی واقعی« است. میلیون ها 
دختر جوان نیز با آرایش کردن، جراحی زیبایی بینی و 

سینه صورت و بدن خود را شکل می دهند تا زیبا و »زنانه« 
شوند.

اگرچه اندام انسان تا حدودی بدلیل زیست شناختی 
یا ژنتیکی دارای انواع شکل، اندازه، ظرفیت، و انباشتی 

از قدرت وضعف است، اما در نهایت، بدن گونه مند 
)gendered body( محصول  الف ( عوامل اجتماعی، 

یعنی انگاره هایی است که یک جامعه مشخص بر زیست 
کنندگانش بعنوان »زنانه« و »مردانه« القاء می کند ; و2( 

عوامل محیطی مانند عادات بهداشتی، تغذیه، هوا، آب، 
ورزش و توجه پزشکی یا عدم آن، هستند. این انگاره ها روند 

اجتماعی بودن بدن خوانده می شود.

رویکرد ساخت گرای اجتماعی که برای توضیح گونه بسیار 
کارآمدتر از ذاتی گرائی است، می بایست سه موضوع عمده 
را که به اندازه کافی در نظر گرفته نشده، بطور جامع دربر 

بگیرد : جسمیت، مادیت و قدرت. به عبارت دیگر، الگوهای 
ساخت اجتماعی جامع گونه )زنانگی ها و مردانگی ها( شامل 

سه عامل جسمیت، مادیت و قدرت هستند.

در اینجا باید توضیح داد که نظریه های جامعه شناختی 
بدلیل عالقه به ماهیت عقالنی و غیر عقالنی کنش اجتماعی، 

اهمیت بدن انسان را در درک کنش اجتماعی و تعامل 
اجتماعی نادیده گرفته اند. ماهیت جسمیت انسان، بجزچند 

گزینه استثنائی، در پژوهش ها و نظریه های اجتماعی از 
اهمیت چندانی برخوردار نبوده است. )7(

بهرحال، جامع بودن رویکرد ساخت گرای اجتماعی مستلزم 
دخالت دادن سه عامل جسمیت، مادیت و قدرت در الگوهای 

ساخت اجتماعی گونه )زنانگی ها و مردانگی ها( است.

1. جسمیت
 بدن انسان یک سیستم زیست شناختی ست که نیازهای 
مادی برای بیان احساسات، زبان، فکر و ذهنیت را به طور 

کلی فراهم می کند. تولد، پیری و مرگ اتفاقاتی است 
که در بدن رخ می دهند، و در بدن است که درد و لذت 

تجربه می شود. بدن محتوای ترکیب چهره و خصوصیات 
بدن و ویژگی های جنسی و آمیزشی است. بدن موضوع 

خواهش های تن است.

دلیل همه کنش ها و واکنش های فیزیکی در بدن هایمان 
نهفته است. ما خلق و خو و سالمت روان خود را با رقص 
و ورزش، که ویژگی ها و توانایی های متفاوت دارند، بهبود 
می بخشیم. ما بدن هایمان را با تزئینات و خالکوبی کردن 
زیبا کرده و با جراحی پالستیک تغییر می دهیم. بدن ما 
حوزه بیرونی ماست و جائی ست که طبیعت و فرهنگ 

همگرا می شوند.

2. مادیت
گرایش غالب در ساخت گرائی اجتمائی همگن پنداشتن 

مادیت و نادیده گرفتن نقش آن در الگوهای ساخت اجتمائی 
است. حال آنکه مادیت، بیانگر کیفیت های متفاوت فیزیکی 

و جامد دنیائی ست که در آن زندگی می کنیم. مادیت، 
عالوه بر بدن انسان، شامل اجزای فیزیکی چیزها، محل 

حضور بدن ها، کارایی منابع، پیکربندی فضا و واقعیت 
گذشت زمان است. مادیت برای ساخت های اجتمائی که 

زندگی مان را ممکن می سازد چشم انداز و محدودیت ایجاد 
می کند. در واقع، اکوسیستم پویا و متغیر که باعث تداوم 

زندگی است، پیش شرطی الزم برای هر ساخت اجتماعی، از 
جمله گفتمان است.

3. قدرت
با وجود آنکه ساخت گرائی اجتماعی به نحوی عامل قدرت 

را در تولید زنانگی و مردانگی )گونه ها( در نظر می گیرد، 
اما نمی تواند این کار را به اندازه کافی انجام دهد، چرا که 

جسمیت و مادیت را به حساب نمی آورد. همانطور که میشل 
فوکو درکتاب »انضباط و مجازات. 1995« به خوبی اثبات 
می کند )8(  و همانطور که تجربیات افرادی که اندام شان 
غیرعادی تلقی شده بروشنی نشان می دهد، رابطه نزدیکی 

بین قدرت و جسمیت وجود دارد. قدرت نه تنها با شکل 
دادن بدن ذهنیت می آفریند، بلکه برای شناخت خصوصیت 

ذهنیت نیز ضروری ست، چرا که ذهنیت از تاریخ های 
شخصی و اجتماعی که با روابط قدرت شکل گرفته اند 

پدیدار می شود. قدرت یک خصلت مادی هم دارد، مانند 
خشونت اجتماعی که نتیجه مطالبه منابع، حضور ارتش، وبه 
کارگیری سالح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیکی است. 

)9(

در میان آثار ساخت گرایان اجتماعی، تنها آثار فوکو   و 
کسانی که از ایده های او الهام گرفته اند است که بر پایه 

ارتباط بین قدرت و گفتمان نگاشته شده اند. با این وجود، 
قدرت چه به رسمیت شناخته شده باشد یا نه، همیشه یک 
عامل عمده در پروسه ساخت اجتماعی است. چون همیشه 

در روابط و کنش و واکنش هائی که ساخت گرائی بررسی 
می کند حضور دارد.

قدرت در گفتمان مشهود است و از طریق آن عمل می کند، 
و از این راه، رویکردهای تحلیلی گفتمان می توانند طرح 
کلی قدرت و جزئیات آن را به تصویر بکشند. با این حال، 

اگر گفتمان در زمینه مادی و جسمیت یافته - که واقعا به 
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آن معنی می دهد - قرار نگیرد، چنین روش هایی نمی توانند 
به روشنی معنا سازی کنند. از سوی دیگر، نادیده گرفتن 

جسمیت و مادیت، باعث بی توجهی به روابط قدرت و پنهان 
ماندن عامل قدرت می شود.

 اجتماعی بودن بدن
ریوین کانل در کتاب پیشگامانه خود، مردانگی ها )1995(، 

به درستی می گوید که بدن باید در هویت گونه ای و ساخت 
گونه ای در نظر گرفته شود، زیرا بدن عمال مرکز عملکردهای 

اجتماعی مانند سکس، کار و ورزش است.

مثالی که او از اجتماعی بودن بدن آورده و به بحث می گذارد 
ورزش است، مردانگی بدنی، که بر آمیزه ای از قدرت و 

مهارت متمرکز است. در فرهنگ توده ای جوامع امروزی، 
ورزش های حرفه ای و رقابتی تعریف کننده اولیه مردانگی اند. 

قوانینی پیچیده راهنمای بدن مردان در مسابقات اند و 
موجب می شوند آن تیمی که از نظر تناسب اندام، کار 

گروهی، تمرین، برنامه ریزی، و شهود برتر است به عنوان 
برنده زمین مسابقه را ترک کند. سازمان ورزش و تربیت 

بدنی، به عنوان یک نهاد حاوی روابط خاص اجتماعی، ایجاد 
رقابت و سلسله مراتب در میان مردان، و طرد زنان، می کند: 

توانایی ورزشی بیشتر مردان به عنوان دلیل برتری نمادین 
آنان، و حق تسلط داشتن شان بر زنان به کارگرفته می شود.

)10(

همین ساختارهای اجتماعی هستند که همزمان امکان 
فعالیت های سنگین بدنی را به وجود آورند. پریدن، دویدن 

و پرتاب توپ در بیرون از نهادهای ورزشی به هیچ وجه 
ورزش به شمار نمی آیند. تمرین سنگین ورزشی در آن 

واحد جنبه های بدنی، جنبشی، نمادین و اجتماعی دارد که 
به یکدیگر وابسته اند. مردانگی بدنی که از طریق ورزش 

شکل گرفته، وقتی که از تکرار تمرین سنگین ناتوان می ماند 
آسیب پذیر می شود مردان ممکن است مردانگی بدنی را 
به هنگام گفتگو در باره ی بدن یک فوتبالیست آمریکائی، 
یک بدن ساز، یا یک سرباز تجربه کنند. در این چارچوب، 

هوشیاری و سرعت بدن مورد بحث، نیاز به ارتباط بین این 
نوع مردانگی با رقابت یا خشونت دارد.

کارسنگین بدنی نیازمند قدرت، استقامت، ایستادگی، 
حساس نبودن و رفاقت گروهی ست. مردانگی بدنی آسیب 

پذیر کارگران صنعتی ابزار بقا در روابط طبقاتی سرمایه 
داری بوده، و وسیله اعالم قدرت بر زنان است. در نظام 

سودآوری، بدن های کارگران ازفرط خستگی مزمن، فرسایش 
فزاینده، و آسیب ها از پای در می آیند.کاهش نیروی 

کارگران به کار آنان پایان می دهد.

برای مردان طبقه متوسط   در عصر فناوری اطالعات جدید، 
رابطه سنتی میان مردانگی و ماشین آالت از بین می رود. 
سیبرنتیک کار پشت میز کامپیوتر را که در گذشته زنانه 

تلقی می شد مردانه می کند.  رایانه های شخصی این کار را 
به عنوان یک کار فنی و مردانه، یک فضای رقابت آمیز و 

قدرت طلبانه از نو طبقه بندی می کنند.  بدن مردان طبقه 
متوسط   که اغلب از قدرت منفصل بوده است، در حال حاضر 
شاهد آن است که در پراتیک های انسان/ تکنولوژی اطالعات 

مدرن قدرت شان به طرز شگفت آوری رو به افزایش است; 
از جمله صنعت شکوفای بازی های کامپیوتری خشونت 

آمیز و یا تاکید بر »قدرت« در گرافیک ها ومتون مجالت 
کامپیوتری. 

بنابراین، بدن یک بخش غیر قابل اجتناب )مردانگی  و 
زنانگی( است، ولی ثابت نیست.  فعالیت های گونه ای بدنی 

که بخشی از فعالیت های اجتماعی هستند، می توانند هدف 
سیاست قرار بگیرند، و قطعا بخشی از تاریخچه شخصی و 

جمعی مردم نیز هستند. )11(

پراتیک خودانگیخته بدن
از آنجا که بدن هم ابزار پراتیک است و هم هدف آن؛ و از 

آنجا که خود پراتیک ساختارها و روابطی ایجاد می کند که 
در آنها بدن کنترل شده و برچسب می خورد، الگوئی پدیدار 

می شود که کانل، آن را »پراتیک خودانگیخته بدن« می نامد. 

پراتیک خودانگیخته بدن در پیکربندی اصلی مردساالری رخ 
می دهد. مرد ساالری یک ساختار عظیم، قدرتمند و پیچیده 

روابط اجتماعی است، ساختاری است که نه تنها شامل 
جنسیت )به معنای تمایالت جنسی(، مراقبت از کودکان و 

روابط خانوادگی است، بلکه شامل تعامل و فرهنگ، اقتصاد و 
دولت نیز هست. بدن بر جامعه اثر می گذارد و جامعه از بدن 

تاثیر می پذیرد. پراتیک خودانگیخته بدن همواره واکنش 
به شرایط خاص است، و شرایط به شیوه هائی ساماندهی 
می شوند که فقط گزینه های خاصی را ممکن می سازند. 

پراتیک سازنده جامعه انسانی است. ما با اعمال مان 
هر موقعیت مشخصی را به موقعیتی نو بدل می کنیم. 

ساختارهای اجتمائی با پراتیک انسان برقرار و دوباره برقرار 
می شوند. واقعیتی که ما در آن زندگی می کنیم ساخته و 

پرداخته پراتیک است.کانل می گوید:

»پراتیک های خودانگیخته بدن... درونی فرد نیستند، بلکه 
شامل روابط اجتماعی و نمادگرائی هستند؛ و ممکن است 

مشتمل بر نهاد های کالن مانند آموزش و پرورش یا حکومت 
باشند. نسخه های ویژه ای از مردانگی وزنانگی در مدارهای 

خود به عنوان بدن های معنی دار و معانی )گونه های( 
جسمیت یافته شکل می گیرند. از راه پراتیک های )گونه 

مند(  خود انگیخته بدن،بیش از زندگی های فردی شکل 
می گیرند: ”دنیایی اجتمائی ساخته می شود.«)12( 

زنانگی و مردانگی، بی آنکه بطور بیولوژیک تعیین شده 
باشند، با پراتیک های خودانگیخته بدن که دنیائی با بعدی 

بدنی ایجاد می کنند، ساخته می شوند. این دنیا مطابق با 

قانون مادیات ایستا نیست و می تواند به بدن لطمه بزند؛ 
چنانکه این در مورد ورزشکاران و کارگران یدی که ورزش یا 
موقعیت شغلی شان منجر به صدمات شدید یا مرگ می شود 

صدق می کند.

ما به جای سعی در تعریف زنانگی و مردانگی به مثابه 
نوعی شخصیت، سبک رفتار یا هنجار، الزم است فکر خود 

را متوجه روند هایی کنیم که از طریق آن زنان و مردان 
زندگی های گونه مند شان )زنانگی ها و مردانگی هایشان( را 

تجربه می کنند. 

زنانگی ها و مردانگی ها تنها می توانند در سیستمی از روابط 
گونه ای به وجود بیایند. هر نوع زنانگی یا مردانگی در آن 

واحد فضائی است در روابط بین گونه ها، پراتیک هائی است 
که زنان و مردان را قادر می سازد که با * آن فضای روابط 

گونه ها* ارتباط برقرار کنند و تاثیرات این پراتیک هاست بر 
فرهنگ ها، شخصیت ها و تجارب بدنی.

مفهوم سازی گونه بعنوان پراتیک بر نظریه قانع کننده 
»اجرای گونه” )اجرای این نوع زنانگی یا آن نوع مردانگی( 

)31( استوار است. بر اساس پژهش »وست و زیمرمن« 
)West & Zimmerman(، گونه یک پراتیک اجتماعی 

مستقر است، که از راه روابط متقابل واقعیت پیدا می کند و 
ریشه در کردار و گفتار کنشگران منسجم دارد.

 اجرای زنانگی ها و مردانگی ها ساختی اجتماعی است که 
در روح و روان ریشه دوانیده است و به طورفعال در روابط 

متقابل روزمره افراد ظاهر می شود. نمونه هایی از اجرای 
گونه از این قرارند: “مردان رهبری می کنند، زنان دنباله 
روی”، ” زنان پُر حرف هستند، مردان از برقراری ارتباط 

ناتوانند”، “زنان اهل همکاری اند، مردان اهل رقابت«.

در پراتیک های روزانه که روابط متقابل افراد را ساده 
می کنند، گونه های زنانه و مردانه مدام در مذاکره و بازسازی 

هستند; یعنی مذاکره و بازسازی روشی که با آن زنان و 
مردان گونه اجرا می کنند و با آن در گیر و دار فرآیند 

تعیین متقابل موقعیت شان در ساخت هویت های گونه ای 
سهیم می شوند. هدف از اجرای گونه توسط فرد ساخت 
رفتار حاوی گونه است تو گوئی که بطور طبیعی اتفاق 

می افتد.  این نما سیستمی را به پیش می برد که از راه آن 
افراد از لحاظ شکست یا موفقیت شان در برآوردن انتظارات 

جامعه در مورد زنانگی و مردانگی قضاوت می شوند. این 
سیستم ساختار پاسخ گویی نامیده می شود.

پراتیک گونه ای هم گفتمانی ست و هم مادی، هم روایت 
است و هم کنش های مادی و بدنی. به گفته کانل: »گونه 

پراتیک اجتمائی ست که به طورمدام به بدن و آنچه که بدن 
انجام می دهد اشاره دارد، ولی یک پراتیک اجتماعی تقلیل 

یابنده به بدن نیست.« ) 14(

پراتیک های گونه ای چند گانه و سیال اند و در محیط 
مشخصی روی می دهند. آنها هم شامل پراتیک هائی اند که 

نابرابری گونه ها را مدام دوباره سازی می کنند و هم شامل 
پراتیک هایی اند که آماج شان تحقق برابری گونه ها ست. 

 

نظم گونه ها
در رویکرد »رابطه ای« تعریف گونه، زنان و مردان دو قطب 
متضاد نیستند. گونه نه تنها به عنوان آرایه های روابط بین 
زنان و مردان، بلکه به عنوان روابط بین زنان و بین مردان 
نیز شناخته می شود. گونه سیستم طبقه بندی وسیعی از 
روابط است، که کانل، آن را »نظم گونه ها« نامیده است. 
این نظم نشانگر الگوهای روابط قدرت میان مردانگی ها و 

زنانگی ها است که سرتاسر جامعه را فراگرفته است. ترتیب 
گونه ها« با »نظم گونه ها« در محیط های کوچک تر مانند 

مدرسه، خانواده و یا محله منطبق است. 

 یادداشت ها 
 ۱. بخش های پیشین این مقاالت که فقط به اگلیسی نگاشته شده اند به 

فارسی بازنویسی خواهند شد.

۲. کی نیا، مهدی. ۱۳۸۸. مبانی جرم شناسی، جلد اّول :جامعه شناسی 
جنائی. نشر دانشگاه تهران

 III. Weiten, Wayne & Doug McCann. 2009.
 Psychology: Themes And Variations. Nelson Education
Ltd. Toronto, Canada. P. 464

 IV. Tiger, Lionel & Robin Fox. 1971. The imperial
animal. Holt, Reinhart and Winston, New York

 V. Goldberg, Steven. 1993. Why Men Rule: A Theory
of Male Dominance. Open Court: Chicago

 VI. Epstein, Cynthia Fuchs. 1990. Deceptive
 Distinctions: Sex, Gender and the Social Order. Yale
University Press: New Haven

 VII. Turner, B. 1992. Regulating bodies: Essays in .
Medical Sociology. New York: Routledge. P.34

 Williams, S. J., & Bendelow, G..1998. The lived body: 
 Sociological themes, embodied issues. New York:
Routledge. PP.9-10

 VIIIFoucault, Michel. 1995 (1975). Discipline and.
 Punish: The Birth of the Prison. Vintage Books: New
York

 IX. Connell, R.W.1995. Masculinities. Blackwell
Publishers:  Cambridge, UK. P.54

X. Ibid.10

XI. Ibid. P. 56

XII. Ibid. P. 64 

 XIII. West, Candace and Don H. Zimmerman. 1987. 
»Doing Gender«. Gender and Society, 1(2)125-151

 Poggio, B. 2006. “Outline of a theory of gender
 practices”. Gender, Work & Organization, 13,3,
225–33

XIV. Connell, R.W. 1995. Op.cit. P.71



41 تن و تولید مثلآوای زن، شماره 82آوای زن، شماره 4082 تن و تولید مثل

تاریخچه سیاست های جمعیتی و تنظیم خانواده در 
ایران 

تنظیم خانواده به عنوان بخشی از طیف وسیع بهداشت 
باروری عبارت از آن است که در یک خانواده زن و مرد 
به دلخواه خود و بر پایه آگاهی، بینش و تصمیم گیری 

مسئوالنه با بکار بردن یکی از روش های پیشگیری از 
بارداری، تعداد فرزندان خود را با توجه به امکانات اقتصادی 

و قدرت جسمی و روانی خود تصمیم گیری کنند.

در ایران کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به صورت 
پراکنده در سال 1337 شروع شد. پس از پیروزی انقالب، 
این سیاست ها از سوی برخی دست اندرکاران با توجیهات 
فرهنگی و دینی  تعطیل شد. هنگامی که در سال 1367 

نتایج سرشماری منتشر و میزان رشد جمعیت در سال های 
65  - 55 به طور کلی 3.9 درصد اعالم شد، خطر افزایش 

انفجاری جمعیت، کارشناسان و در راس آن، دولت را به فکر 
اتخاذ سیاستی رسمی مبنی بر کاهش موالید انداخت. اینجا 
بود که بار دیگر سیاست های کنترل موالید و برنامه تنظیم 
خانواده در ایران در دستور کار قرار گرفت و از سال 68 به 

صورت رسمی اجرا گذاشته شد.

در این سیاست تعدیل موالید تا سقف 3 فرزند به عنوان حد 
مناسب میانگین کودکان هر خانواده ایرانی و تضمین کننده 

ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان 
هدف اصلی منظور شده بود و اقداماتی چون توسعه انسانی، 

گسترش مشارکت ها به ویژه مشارکت های اقتصادی زنان، 
کاهش مرگ و میر اطفال، کودکان و مادران، باال بردن سطح 

آگاهی های اجتماعی به کمک مراجع تقلید و رسانه های 
عمومی و همگانی به عنوان عوامل پشتیبانی و تسهیل کننده 

پیشبرد این هدف در متن راهکارهای سیاستی گنجانده 
شد. فاصله گذاری بین زایمان ها از طریق گسترش دسترسی 

به وسایل مدرن پیشگیری از باروری های ناخواسته، 
وازکتومی]1[ داوطلبانه برای مردان متقاضی و سیاست های 

تنبیهی برای اوالد سوم  به باال در نظر گرفته شد. الزم به 
یادآوری است که سیاست های تنبیهی از قبیل تعلق نگرفتن 

مرخصی زایمان برای فرزندان سوم به بعد  به زنان شاغل 
یا تعلق نگرفتن دفترچه ی بیمه به کودکان سوم به بعد، به 

دلیل  تاثیرات منفی ای که  بر سالمت زنان و کودکان بر جا 
می گذاشت، قابل دفاع نیست.

کاهش رشد جمعیت و نگرانی های جدید
به موجب تغییرات اجتماعی همچون افزایش تحصیالت 

زنان، و افزایش شهرنشینی و از سوی دیگر اوضاع نابسامان 
اقتصادی این سیاست بسیار زودتر از زمان پیش بینی 

شده توانست به نتایج مؤثری در کاهش فرزند آوری نایل شود. 
به طوری که متوسط رشد ساالنه جمعیت کشور در سال 1390 

به 1.3 درصد و نرخ باروری کل در همین سال به 1.8 فرزند به 
ازای هر زن )در سن باروری( رسید. در همین ایام  بود که به 

بهانه ی پیر شدن جمعیت زمزمه های تغییر سیاست های جمعیتی 
به گوش رسید و برخی مسئوالن، خواستار افزایش نرخ باروری تا 

سطح جانشینی )2.1 فرزند( تا سال 1404 شدند. برای نیل به 
آن نیز عزم خود را جزم کردند و به سرعت پیگیر اعمال تغییراتی 

در سیاست های جمعیتی و قانون تنظیم خانواده پیشین شدند 
و در این راه نیز از همه رسانه های موجود ملی برای تبلیغ فرزند 

آوری و رشد نرخ باروری استفاده کردند.

در راستای تغییر سیاست های جمعیتی موجود، خردادماه 1392 
جمعی از محافظه کاران  مجلس نهم طرح جامع »جمعیت 

و تعالی خانواده« را ارائه کردند. پس از یک سال این طرح با 
اعمال تغییراتی در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسید 

و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح می شود. هدف کلی این 
طرح، رسیدن به میزان باروری کلی به 2.5 فرزند به ازای هر زن 

در رشد کمی جمعیت تا سال 1404 است. یعنی سیاست دو بچه 
کافی است به دو بچه کم است تبدیل می شود.

فروردین ماه 1393 طرح دیگری با عنوان »افزایش نرخ باروری و 
پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور« توسط 82 نماینده 
در مجلس نهم مطرح شد و در مدت کوتاهی  فوریت و کلیات آن 
نیز به تصویب رسید.]2[ بر اساس ماده )1( این طرح 4 ماده ای 

که در کمیسیون های بهداشت و درمان؛ آموزش، تحقیقات و 
فن آوری؛ و فرهنگی در حال بررسی است، محدودیت های افزایش 

جمعیت لغو می شود و تمامی عمل های جراحی برای پیشگیری 
از بارداری نظیر وازکتومی و توبکتومی]3[ و هرگونه تبلیغ درباره 

کاهش فرزند آوری ممنوع است. مرتکبان این اقدامات نیز به 
مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسالمی محکوم 
خواهند شد؛ یعنی مجازات اقدام به وازکتومی و توبکتومی و 

مباشرت در آن به موجب این تغییرات قانونی، همانند سقط  جنین 
)غیر درمانی( حبس از 2 تا 5 سال و حکم به پرداخت دیه مطابق 

مقرراِت مربوط خواهد بود. تصویب و اجرای دو طرح اشاره شده 
با همین محتویات و ادامه اجرای سیاست های جدید وزارت 

بهداشت در ارتباط با افزایش جمعیت می تواند تبعات بسیار بدی 
بر زندگی مردم و به ویژه سالمت زنان و کودکان داشته باشد. در 

ادامه به برخی از این آثار و تبعات منفی اشاره می شود:

گسترش بارداری های ناخواسته، سقط  جنین های 
غیربهداشتی و مرگ ومیر مادران 

در شرایط فعلی، بارداری های ناخواسته ازجمله معضالت اصلی 
بهداشتی و اجتماعی در جهان است. بر اساس آمارهای سازمان 
بهداشت جهانی ساالنه 175 میلیون حاملگی در جهان به وقوع 
می پیوندد که 75 میلیون آن )43 درصد( ناخواسته است، 45 

میلیون آن منجر به سقط می شود و حدود 7000 مادر به دلیل 
سقط های غیربهداشتی جان خود را از دست می دهند]4[.

بعد از حذف بودجه ی مربوط به بهداشت باروری و کنترل 
جمعیت،  وقوع حاملگی های خواسته و ناخواسته در زنان سنین 

باال یعنی حول و حوش چهل سالگی، افزایش چشمگیری 
داشته است و ممکن است موجب افزایش وقوع موارد مرگ 

و میر مادران )که یک شاخص بهداشتی بسیار مهم در سطح 
بین المللی است( بشود و همچنین احتمال تولد نوزادان دارای 
مشکالت گوناگون جسمی و ذهنی و ناهنجاری های کروموزومی 

مثل سندرم داون افزایش یابد. از طرف دیگر، حاملگی های 
ناخواسته می تواند موجب سقط غیرقانونی و غیربهداشتی شود  
که خود اغلب عوارض زودرس و دیررس، مانند بروز عفونت ها، 
خونریزی ها و پیامدهای ناگوار مانند مرگ مادران را به دنبال 

دارد.

در بسیاری از کشورها سقط  جنین به دلیل غیرقانونی بودن در 
شرایط غیربهداشتی و باکیفیت نامطلوب توسط افراد غیرمسئول 

انجام شده و ساالنه مرگ ده ها زن یا معلولیت ناشی از آن را 
به دنبال دارد. سقط  جنین در ایران تعقیب قانونی دارد و طبق 

ماده 624 قانون مجازات اسالمی عامالن و مباشران آن به تحمل 
حبس از 2 تا 5 سال و پرداخت دیه محکوم می شوند. سقط 

قانونی تنها در مواردی که سالمتی مادر و نوزاد درخطر باشد، 
با تائید پزشک و مراحل ویژه حقوقی انجام می گیرد. درنتیجه، 

اکثریت مطلق کسانی که بارداری ناخواسته دارند، به صورت 
زیرزمینی و مخفیانه و با مسئولیت شخصی اقدام به سقط  جنین 

می کنند. این سقط های زیرزمینی که معموالً درجایی ثبت 
نمی شود، به دلیل آنکه فاقد شرایط الزم پزشکی و بهداشتی 

است، مشکالت زیادی را برای زنان به همراه دارد.

بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت 
ساالنه بیش از 6 هزار سقط  جنین قانونی در کشور انجام 

می شود. اما نکته بسیار مهم در این رابطه سهم باالی سقط  
جنین های غیرقانونی یا به اصطالح زیرزمینی است. بر اساس 

بررسی ها و آمار موجود سقط جنین غیرقانونی دارای دامنه ای 
بین 150000تا 350000مورد در سال است یعنی حدودا در هر 
ساعت 29 مورد که این رقم 40 برابر بیشتر از سقط  جنین های 

قانونی است]5[. همچنین بررسی های انجام شده در ایران در سال 
1375 نشان داد که از حدود نیم میلیون حاملگی ناخواسته، 

حدود 16 درصد منجر به سقط  جنین شده است و همچنین 75 
درصد از زوج هایی که بارداری ناخواسته داشته اند از هیچ وسیله 

پیشگیری استفاده نمی کردند. از سوی دیگر، طبق آخرین گزارش 
اعالم شده از سوی وزارت بهداشت در سال 92 میزان مرگ ومیر 
مادران به علت عوارض بارداری و زایمان در هر 100 هزار تولد 
زنده 20.3 مرگ ومیر بوده است]6[. این آمار نشان می دهد که 

اگر خدمات پیشگیری از بارداری به زنان نیز قطع شود می تواند 
آثار بسیار زیان بار و غیرقابل جبرانی بر سالمت مادران داشته 

باشد.

دسترسی کمتر به خدمات بهداشت باروری 
هم اکنون پیش از آن که این طرح ها به تصویب برسد، بودجه 

تاثیر سیاست های افزایش جمعیت بر زنان
بیدارزنی
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مربوط به بهداشت باروری و کنترل جمعیت در وزارت 
بهداشت قطع شده است و طبق ضرب العجل 100 روزه 

تعیین شده در وزارت بهداشت خدمات پیشگیری از باروری 
از سال 92 دیگر در خانه های بهداشت به صورت قبل ارائه 

نمی شود]7[. برخی خدمات نظیر عمل رایگان وازکتومی 
و توبکتومی دیگر انجام نمی شود، ارائه رایگان وسایل 

پیشگیری از بارداری نظیر کاندوم با اعمال محدودیت تنها 
به کسانی که بارداری های خطرناک دارند ارائه می شود، و 

تنها قرص های ضدبارداری نظیر ال دی در اختیار افرادی که 
بخواهند پیشگیری از بارداری داشته باشند قرار می گیرد آن 
هم بسته به بودجه ای که برای هر شهرستان در این زمینه 

از قبل در نظر گرفته شده است.

قطع یا محدودیت در ارائه برخی از این خدمات نظیر کاندوم 
به معنی محدودیت دسترسی مردم به خدمات بهداشت 

جنسی نیز است. ارائه خدمات از سوی سازمان های مدنی 
در این راستا نیز ممنوع است. یعنی چنانچه سازمان های 

غیردولتی و خیریه ای بخواهند وسایل الزم برای پیشگیری از 
بارداری و انتقال بیماری های جنسی را  در اختیار خانه های 
بهداشت و دیگر مراکز بهداشت و درمان قرار دهند تا بلکه 
این خدمات در اختیار زنان قرار گیرد، از کار آن ها ممانعت 

به عمل می آید.

سرنوشت نامعلوم اطالع رسانی و آموزش شیوه های 
جلوگیری از بارداری

هم اکنون اطالع رسانی و آموزش توسط خانه های بهداشت 
حتی در روستاهای دورافتاده که تنها منبع اطالعاتی آن ها 

همین خانه های بهداشت هست نیز محدود شده است. در 
مقابل، به زنانی که تا پیش از این اگر 4 فرزند می آوردند به 

شکل غیر قابل دفاعی قهر قانون شاملشان می شد – مرخصی 
بارداری و زایمان کارگران زن برای فرزندان چهارم و بعد 
از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر می شد و 

هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری برای 
فرزندان چهارم و بعد به عهده کارگر بود و دفترچه بیمه به 

فرزندان سوم به باال تعلق نمی گرفت-  اکنون تأکید می شود 
که حاال دیگر می توانند فرزند بیاورند و بهتر است فرزندان 

بیشتری بیاورند!

نه تنها آموزش پیشگیری از بارداری از سوی مراکز بهداشتی 
دولتی با محدودیت مواجه شده است بلکه به زودی با تصویب 

طرح های نام برده، اطمینانی نیست که آیا می تواند آموزش 
پیشگیری از بارداری توسط نهادهای غیردولتی صورت گیرد 
بدون آن که مصداق تبلیغات تلقی و با مجازات همراه شود. 

به این ترتیب بیم آن می رود که مانند سابق آموزش سالمت 
باروری که حق همه است در اختیار همگان نباشد.

موج تازه بیماری هایی نظیر ایدز و هپاتیت
در خبری که در آذرماه سال 1392 منتشر شد رئیس مرکز 

توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی، نسبت به آغاز موج 
چهارم انتقال اچ. آی. وی./ ایدز هشدار داد. موج چهارم 

تلفیق همزمان موج دوم و سوِم گسترش این ویروس است 
که ناشی از انتقال همزمان از طریق سرنگ آلوده و روابط 

جنسی پرخطر خواهد بود.

موج اول مربوط به شایع  شدن ویروساچ آی وی/ ایدز 

از طریق فرآورده های خونی وارده شده برای بیماران 
هموفیلی بود. موج دوم نیز از طریق اعتیاد تزریقی به ویژه 
در زندان های کشور در دهه 70 رخ داد، چراکه سرنگ و 
سوزن در دسترس نبود و داروخانه ها نیز اجازه نداشتند 

بدون نسخه پزشک، این وسایل را بفروشند. موج سوم که 
از چندین سال قبل پیش بینی شده بود، به دلیل انتقال این 
ویروس توسط معتادانی بود که با سایر افراد روابط جنسی 
پرخطر داشته اند. این افراد که از طریق اعتیاد تزریقی ناقل 

ویروس شده بودند، این بیماری را به خانواده خود یا افرادی 
که با آن ها روابط جنسی داشتند، منتقل کرده اند. به گفته 
رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستیهم اکنون در 
کشور شاهد عوارض این پدیده هستیم به طوری که در سال 

92 علت حدود 30 درصد از انتقال ها از طریق روابط جنسی 
بوده است]8[.

بر اساس آمار جمع آوری شده از دانشگاه های علوم پزشکی، 
تا تاریخ یکم دی ماه 1392 مجموعاً 27 هزار و 416 نفر 

افراد مبتال بهاچ.آی.وی/ایدزدر کشور شناسایی شده اند 
که 89 درصد آنان را مردان و 11 درصد را زنان تشکیل 

می دهند]9[. آمار غیررسمی به مراتب  باالتر است و حدود 
5 تا 7 برابر آمار رسمی را نشان می دهد]10[.از سوی دیگر 

تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران  یک میلیون و 
325 هزار نفر اعالم شده است]11[که 63درصد آن ها متأهل 

هستند]12[.

در رابطه با انتقال بیماری هپاتیت نیز مسئله مشابهی در 
جریان است. طبق آمارهای موجود هم اکنون از هر 200 

ایرانی، حداکثر یک نفر به هپاتیت C مبتالست. شایع ترین 
راه بروز هپاتیت C نیز اعتیاد تزریقی و رفتارهای پرخطر 
جنسی است. اجرای برنامه های کاهش آسیب در معتادان 
از جمله دادن سرنگ، استفاده از متادون به جای مصرف 
مواد مخدر تزریقی و همچنین ارائه وسایل پیشگیری به 
ویژه کاندوم در جهت کنترل رفتارهای پرخطر جنسی و 

کاهش بروز هپاتیت C در معتادان تزریقی بسیار موثر بوده 
است. به گفته رییس شبکه هپاتیت کشور، پیش از این 

بودجه هایی برای بهداشت باروری در نظر گرفته می شد و 
وزارت بهداشت میلیاردها تومان برای خرید کاندوم و آموزش 
مردم هزینه می کرد. این هزینه ها تنها برای کنترل جمعیت 
نبوده، بخش عمده آن بابت رفتارهای پرخطر جنسی بوده 

است. اما هم اکنون این بودجه قطع شده است و خطر انتقال 
بیماری های ناشی از رفتارهای پرخطر جنسی جامعه را 

تهدید می کند]13[.

به گفته کارشناسان با توجه به این آمار و با توجه به اینکه 
زنان به دالیل مختلف از جمله مواجهه با همسران معتاد 

خود در روابط جنسی بیش از همه در معرض ابتال به ایدز 
و هپاتیت هستند، باید تمهیداتی برای آگاهی اقشار مختلف 
به ویژه نوجوانان و جوانان در مورد راه های پیشگیری از این 

بیماری اندیشید. بااین وجود نه تنها  فکر چندانی در این 
مورد نشده است بلکه عماًل محدودیت ها و موانع در ارائه 

وسایل پیشگیری از بارداری ازجمله کاندوم که به پیشگیری 
از بیماری های مقاربتی نیز می انجامد و عدم اطالع رسانی در 
زمینه ی ضرورت استفاده از کاندوم در هنگام رابطه جنسی 
به خانواده ها، به گسترش این بیماری به ویژه در میان زنان 
که درخطر ابتال به آن از طریق همسرانشان هستند منجر 

خواهد شد.

دامن زدن به کودک آزاری 
نتایج مطالعات انجام شده در زمینه ی اثرات حاملگی 

ناخواسته بر سالمت فیزیکی و روانی مادر و طفل او، ثابت 
می کند که وقتی تولدی ناخواسته صورت می گیرد، مادر و 
طفل او در معرض خطر ابتال به مشکالت روانی، جسمی، 

اجتماعی و اقتصادی قرار می گیرند. کودکان حاصل از 
بارداری ناخواسته با احتمال بیشتری، دارای زندگی 

خانوادگی ناامن و پرآشوبی می شوند، مورد آزار و غفلت 
والدین قرار می گیرند، رفتارهای بزهکاری بروز می دهند و 
نیازمند درمان برای عالئم مشکالت روحی و روانی هستند.

میزان کودک آزاری در ایران یکی از موارد قابل توجه است. 
آمار تماس های شش ماه نخست سال 91 با خط 123 

)اورژانس اجتماعی( اعالم می کند که 76 درصد تماس ها 
مربوط به گزارش کودک آزاری بوده است. تجزیه آمار 

اعالم شده از سوی سازمان بهزیستی کشور نشان داده که 
حدود 53.5 درصد از این موارد، آزار جسمی کودکان بوده 

است]14[. با توجه به این امر که کودک نابالغ است و 
نمی تواند از خود دفاع کند یا به سختی می تواند آزار علیه 

خود را گزارش دهد، این آمار بیشتر متعلق به گزارش 
شاهدان کودک آزاری است که می تواند کمتر از موارد واقعی 

کودک آزاری در ایران باشد. چراکه همه شاهدان لزوماً از 
اورژانس اجتماعی آگاه نیستند و هم چنین ممکن است 

کودک آزاری در خفا اتفاق بیفتد.

بارداری های ناخواسته می تواند بر میزان کودک آزاری تأثیر 
مستقیم داشته باشد. چراکه زنان و مردانی که چندان 

تمایلی به فرزند آوری ندارند و به انتخاب خود و با توجه 
به امکانات و توجه به زمان مناسب، فرزند نیاورده اند بسیار 

بیشتر مستعد آزار کودکان خود و بی توجهی به آنان هستند.

زنان محروم روستاها و حاشیه شهرها، اصلی ترین 
قربانیان سیاست های جدید جمعیتی 

سیاست های جدید جمعیتی بیش از همه می تواند بر 
زندگی، سالمت و بهداشت جنسی زنان در روستاها و مناطق 
محروم تأثیر منفی ای داشته باشد. زنان در حواشی شهرها و 
روستاهای دورافتاده و محروم به اطالعات مربوط به بهداشت 

جنسی و باروری  دسترسی بسیار ناچیزی دارند و از طرف 
دیگر سطح بی سوادی و کم سوادی در میان آن ها باالست. 
زنان متعلق به طبقات متوسط و باال در شهرها شاید خود 
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بتوانند اطالعات الزم را کسب کنند یا وسایل الزم برای 
پیشگیری از بارداری را از داروخانه ها تهیه کنند، اما زنان در 

روستاهای دورافتاده و محروم به ویژه در مناطق حاشیه ای 
ایران عمدتا منبع اطالعاتشان درباره ی بهداشت باروری، 
مراکز بهداشتی است. چنانچه این خدمات در این مراکز 

قطع یا با محدودیت همراه شود، این زنان راه دیگری برای 
کسب این اطالعات نخواهند داشت و به ندرت نیز توانایی 

مالی کافی برای خرید خدمات پیشگیری از بارداری خواهند 
داشت.

از طرف دیگر، محدودیت در دسترسی به روش های 
پیشگیری از بارداری سبب فرزند آوری زیاد میان زناِن 
کارتن خواب و معتاد می شود و درنتیجه میزان کودکان 

بهزیستی و فروخته شده به باند های خالف کار نیز افزایش 
می یابد. به گفته مدیرعامل جمعیت امام علی، یکی از 

سازمان های فعال در حوزه کودکان، زنان بارداِر کارتن خواب 
و زناِن مناطِق محروم در وضعیت بحرانی قرار دارند. این 
افراد به دوراز امکانات بهداشتی و پزشکی دوران بارداری 
و زایمان خود را طی می کنند و بسیاری از آنان فرزندان 

معلولی به دنیا می آورند. به گفته وی، محدودیت های 
ایجادشده برای جلوگیری از بارداری سبب شده است که  
تعداد نوزادانی که به بهزیستی داده می شوند و به باندهای 
خالف فروخته می شوند افزایش پیدا کند.طبق آماری که 

درباره اطالعات این مادران از روش های جلوگیری از بارداری 
به دست آمده است، اکثر آن ها به این روش ها دسترسی 

ندارند و راه حل پیش روی آن ها، فروختن یا اجاره دادن 
بچه هایشان است]15[.

به این ترتیب زنان در موقعیت های حاشیه ای و محروم 
بسیار بیشتر از باقی زنان به ارائه ی رایگان خدمات تنظیم 
خانواده که توسط  مراکز بهداشت ارائه می شدند،  وابسته 

هستند. عدم ارائه برخی خدمات رایگان نظیر عمل های 
وازکتومی و توبکتومی و محدودیت در ارائه قرص های 

پیشگیری از بارداری و کاندوم در برخی از مناطق )به دلیل 
کمبود دسترسی مراکز بهداشت به وسایل پیشگیری از 

بارداری(، می تواند منجر به افزایش بارداری های ناخواسته، 
سقط جنین های غیر ایمن و تولد کودکان ناخواسته شود. 

آیا این امر زنان را به ویژه در طبقات فرودست با تبعیض و 
بی عدالتی گسترده تری مواجه نخواهد کرد؟ سالمت این زنان 

و کودکان آن ها ازاین پس چگونه تضمین خواهد شد؟

 
تشدید نابرابری های آموزشی و تحصیلی

در حالی بر سیاست افزایش جمعیت تاکید می شود که 
زیرساخت ها و امکانات ضروری برای جامعه در زمینه ها 
و عرصه های مختلف فراهم نیست، در این میان عرصه 

آموزشی بعنوان یکی از مهمترین عرصه های زیست اجتماعی 
انسان ها با چالش و مشکالت جدی روبروست.

نگاهی به آمار و اطالعات موجود در زمینه آموزش نشان 

می دهد که وضعیت آموزش در ایران در شرایط نامطلوب 
قرار دارد. عدم تناسب امکانات و فضای آموزشی با جمعیت 

دانش آموزی]16[، توزیع ناعادالنه امکانات موجود در کشور، 
عدم توانایی دولت برای تامین بودجه آموزش و پرورش، 

مشکالت معیشتی معلمان، افت تحصیلی دانش آموزان، ترک 
تحصیل اجباری دانش آموزان طبقه کارگر، وجود دانش 

آموزان بازمانده از تحصیل]17[ و … از معضالت جدی است 
که نظام آموزشی را با چالش روبرو ساخته است با این حال 

دولت به جای تالش برای رفع این معضالت، با نادیده گرفتن 
برخی اصول قانون اساسی مانند اصل 30 در صدد  برچیدن 

آموزش عمومی و رایگان است و با اعمال سیاست های 
نئولیبرالی بدنبال گسترش فعالیت بخش خصوصی در این 

عرصه عمومی است. در همین راستا دولت در طی یک سال 
گذشته کوشیده است با اعمال سیاست هایی مانند واگذاری 
هنرستان های کارو دانش، خرید صندلی های خالی مدارس 
خصوصی، فروش مدارس دولتی با موقعیت تجاری بصورت 
موقت بر مشکالت خود غلبه کند و زمینه را برای سرمایه 

گذاری بخش خصوصی مهیا نماید در صورتی که دولت در 
تحقق این امر موفق شود بایستی گفت آموزش عمومی و 

رایگان در ایران به آخر خط رسیده است.

اگر روند رو به رشد جمعیت در ایران بخاطر سیاست ازدیاد 
جمعیت، با سیاست های فعلی در عرصه آموزش همراه شود 
به نظر می رسد نه تنها مشکالت و چالش های نظام آموزشی 

در ایران حل نخواهد شد بلکه این چالش ها بخش اعظم 
جامعه بخصوص طبقات فرودست را با مشکل فراوان روبرو 

خواهد ساخت. اگر دولت بخواهد در پیشبرد سیاست افزایش 
جمعیت موفق شود و  با محدود سازی دسترسی به خدمات 
پیشگری از بارداری در کنار وعده ها و مشوق ها برای افزایش 

فرزند، بتواند بخشی از طبقات فرودست را با خود همراه 
نماید افزایش جمعیت در این خانواده ها می تواند مستقیما 

بر میزان دسترسی آنان به امکانات آموزشی  تاثیر گذارد، و 
شرایط را از این نیز بدتر سازد. هم اکنون که  دولت راه حل 
جبران کمبود بودجه را در فروش مدارس دولتی می بیند و 
قادر نیست سرانه مدارس را به نسبت جمعیت امروز تامین 
نماید نسبت به جمعیت رو به رشد سال های بعد ناتوان تر 

خواهد بود؛ بخصوص وقتی سیاست های راهبردی آموزشی 
نیز مانند سیاست رشد جمعیت بدون کارشناسی و بصورت 
موسمی تغییر می کنند. به نظر می رسد جدی ترین چالش 

آموزشی جمعیت رو به رشد ایران تصمیم اخیر وزارتخانه 
آموزش و پرورش برای اجباری شدن]18[ دوره دو ساله 

پیش دبستانی در سال تحصیلی آینده است این معضل که 
ناظر بر عدم وجود زیرساخت های ضروری این برنامه است 

در کنار چالش های ساختاری و معضالت موجود یک چالش 
بنیادی است که مقاطع دیگر تحصیلی را نیز تحت تاثیر قرار 

خواهد داد.  کسانی که امروز قادرند با پرداخت ساالنه 30 
میلیون تومان فرزندان خود را در مدارس خصوصی و غیر 

انتفاعی ثبت نام نمایند همان کسانی هستند که کودکانشان 
در مهدها و کودکستان های آنچنانی الفبا را آموخته اند اما 

معلوم نیست کیفیت آموزش کودکان فرودستان در مدارس 
دولتی که هر روز خصوصی می شوند چگونه خواهد بود. بی 

شک یکی از اصلی ترین تبعات منفی افزایش جمعیت با 
توجه به امکانات و شرایط موجود، در عرصه آموزش بروز 

خواهد نمود و بر نابرابری آموزشی دامن خواهد زد.

افزایش نرخ بیکاری و گسترش فقر در میان زنان  
در ایران، با افزایش تحصیالت زنان، جمعیت قابل توجهی 
از آنان می خواهند وارد بازار کار شوند. اما توزیع بیکاری 

در کشور به لحاظ جنسیتی بسیار نامتناسب است. 
علی رغم آن که میانگین بیکاری در کشور 10.5 درصد 

اعالم شده است، این رقم در بین زنان دو تا سه برابر افزایش 
می یابد]19[.

در چنین شرایطی، در سیاست ها و برنامه های افزایش 
جمعیت جدید نه تنها تمهیداتی متناسب با شرایط شغلی 
زنان اندیشیده نشده؛ بلکه »اشتغال زنان، مسئله ای درجه 

دوم« تلقی شده و طرح های تبعیض آمیز و ناعادالنه ای برای 
محدودیت بیشتر زنان در عرصه کار و شغل تهیه  شده است. 
به طوری که بر اساس ماده ی10طرح تعالی خانواده قیدشده 
است در کلیه بخش های دولتی و غیردولتی اولویت استخدام 
به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل بدون 
فرزند و بعدازآن زنان دارای فرزند است و به کارگیری افراد 
مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل 

واجد شرایط بالمانع است. 

از طرف دیگر، طبق ماده 24 این طرح پیشنهاد افزایش 
مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه آورده شده است: 

»مدت مرخصی شیردهی برای کارکنان زن در دستگاه های 
اجرایی، بخش های غیردولتی، و مشموالن قانون کار از 

هنگام تولد کودک به مدت نه ماه تمام با پرداخت حقوق و 
فوق العاده های مربوطه می باشد«. در تبصره شماره 3 این 

ماده اگرچه به امنیت شغلی مادران، ضرورت حفظ موقعیت 
شغلی و ممنوعیت نقل و انتقال و تغییر شغل آنها اشاره 

شده، اما نهاد متولی این امر و ضمانت اجرایی آن مبهم باقی 

مانده است. همچنین، در تبصره 5 این ماده نیز به 10 روز 
مرخصی برای پدران اشاره شده که البته از آنجایی که به 

نیت »کمک« در مراقبت از نوزاد است، اختیاری است!.

به موازات ارائه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، 
پیشنهاد مشابه دیگری که به واسطه الیحه ارسالی دولت 

دهم درباره اصالح قوانین جمعیتی به مجلس ارائه شد، در 
تیرماه 1392 به تصویب رسید]20[. هر چند هنوز بودجه 
ای برای اجرای آن به نهادهای ذیربط پرداخت نشده، اما 

اظهارات مسئوالن سازمان تامین اجتماعی حکایت از تبعات 
منفی آن در صورت اجرایی شدن دارد. به گفته معاون درآمد 

این سازمان، نتایج پژوهشی که طی مدت 18 ماه وضعیت 
بازگشت به کار 145 هزار زنی که از مرخصی 6 ماهه زایمان 

استفاده کرده اند را بررسی کرده، حاکی از آن است که در 
این مدت 47 هزار نفر آنان )بیش از یک سوم آنها( از سوی 
کارفرمایان خود اخراج شده اند. به همین دلیل پیش بینی 

می شود با افزایش 9 ماه مرخصی زایمان این ریزش زنان در 
محیط های کار به ویژه بخش خصوصی به صورت تصاعدی 

باال برود]21[.

با توجه به این آمارها و در صورت اجرایی شدن برنامه ها و 
طرح های افزایش جمعیت، زنان نخستین گروه از جمعیت 

فعال اقتصادی هستند که از گردونه رقابت نیروی کار خارج 
می شوند تا در خانه به کار بدون مزِد بچه داری و شوهرداری 

مشغول شوند. به عبارتی، زنان قربانی بحران بیکاری 
می شوند. همچنین، به موجب این سیاست، مردان جوان 
نیز در نقش سنتِی نان آور خانه تثبیت می شوند.  جالب 

اینجاست که طبق تجربه کشورهای دیگر در شرایط 
جمعیتی مشابه ایران، کاهش اشتغال زنان نه تنها نرخ باروری 
را افزایش نمی دهد، بلکه به دلیل تشدید مشکالت معیشتی 

و تضادهای جنسیتی زمینه گسست زندگی خانوادگی را 
فراهم می کند.

از طرف دیگر، سیاست های افزایش جمعیت می تواند به فقر 
زنان دامن بزند. زنی که مادر چندین فرزند است، امکان 
انجام شغل تمام وقت نخواهد داشت. کاهش ساعات کار 

همزمان با تعدد فرزندان که به خودی خود مخارج خانواده 
را افزایش می دهد، به معنای درآمد کمتر و فقر بیشتر 

برای خانواده خواهد بود. حداقل تأثیری که کاهش درآمد 
زن در وضعیت اقتصادی خود زن خواهد داشت، این است 

که زن ازنظر اقتصادی به درآمد مرد وابسته تر شده و در 
دوران سالمندی و ازکارافتادگی نیز به دلیل درآمد کم در 

زمان اشتغال، مستمری بازنشستگی کمتری دریافت خواهد 
کرد. امنیت شغلی زنان بیش ازپیش به خطر افتاده و از 

فرصت های شغلی کمتری برخوردار می شوند.

بحران آب و کمبود منابع طبیعی 
به گفته مقامات کشور، اقلیم ایران در مرحله خشک  سالی 

سیاست های افزایش جمعیت می تواند به فقر 
زنان دامن بزند. زنی که مادر چندین فرزند 

است، امکان انجام شغل تمام وقت نخواهد 
داشت. کاهش ساعات کار همزمان با تعدد 

فرزندان که به خودی خود مخارج خانواده 
را افزایش می دهد، به معنای درآمد کمتر و 

فقر بیشتر برای خانواده خواهد بود. حداقل 
تأثیری که کاهش درآمد زن در وضعیت 

اقتصادی خود زن خواهد داشت،
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قرار دارد و در حال تجربه بحران آب هستیم.  وزیر نیرو 
دراین باره می گوید: »اگر کشوری 20 تا 40 درصد از منابع 

آب تجدیدشونده خود را استفاده کند، در دامنه مطمئن 
قرار دارد. حداکثر میزان مجاز برای استفاده از منابع آب 
تجدیدشونده 60 درصد است؛ اما اکنون از 120 میلیارد 
مترمکعب، 96 میلیارد مترمکعب مصرف می شود. یعنی 

به جای 60 درصد 80 درصد استفاده می   شود که این فشار 
زیادی به منابع طبیعی وارد می   کند و موجب خشکی 

تاالب   هایی مانند هامون، بختگان و دریاچه ارومیه شده 
است«]22[.

ضعف مدیریت آب، به ویژه در بخش کشاورزی، موجب 
مصرف بی رویه حجم زیادی از منابع آبی شده است. 

هم چنین، حفر چاه های عمیق باعث خالی شدن سفره های 
آب زیرزمینی شده که این مسئله پیامدهای ناگوار بسیاری 
در پی دارد. به گفته معاون دفتر آب وخاک سازمان حفاظت 

محیط زیست،70درصد سفره های آب زیرزمینی کشور رو 
به کاهش هستند. این مسئله باعث فرونشست شدید آب 

در برخی مناطق کشور شده است]23[. در این رابطه، 
مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت 
محیط زیست اعالم می کند که پدیده فرونشست زمین در 

تهران 90 برابر حد بحران است]24[.

مشکالت ناشی از خشک سالی و ضعف در مدیریت منابع 
آبی سبب شده که دسترسی ابتدایی بسیاری از شهروندان 

به مایع اولیه حیات بسیار دشوار شود. به گفتهوزیر 
نیرو، به ساکنان 6500 روستای کشور با تانکر آب رسانی 
می شود]25[. همان هایی که الجرم مخاطب اصلی حذف 

خدمات پیشگیری از بارداری هستند. همان کسانی که 
سیاست افزایش جمعیت برایشان جز فقر بیشتر، دستاورد 

دیگری به دنبال نخواهد داشت.

در صورت تداوم چنین وضعیتی، بحران آب، جدی ترین 
تأثیرش را بر امنیت غذایی خواهد گذاشت. به گفته نماینده 
مقیم فائو )سازمان خواروبار جهانی(در تهران، بیش از نیمی 

از جمعیت ایران با اثرات خشک سالی و بیابان زایی مواجه 
هستند و تولید و امنیت غذایی آن ها با خشک سالی تهدید 

می شود. نخستین تأثیر خشک سالی، کمبود عرضه مواد 
غذایی و درنتیجه افزایش قیمت آن است]26[.

چنین رویدادی بیشترین تأثیرش را بر اقشار فرودست 
جامعه و به طور خاص زنان و کودکان خواهد گذاشت. 

فرودستان جامعه قادر به تأمین مواد غذایی موردنیازشان 
نیستند و سوءتغذیه می تواند زمینه ساز بروز بسیاری از 

بیماری ها برای آن ها باشد. افزایش بی رویه جمعیت، این 
بحران را بیش از پیش دامن می زند.  آیا در چنین وضعیتی 
می توان به افزایش فرزند آوری امیدوار بود؟ آیا کودکانی که 
در فقر متولد می شوند، مطلوب طراحان سیاست های افزایش 

جمعیت هستند؟

عالوه بر بحران آب و منابع غذایی، بحران انرژی و 

عوارض  حاصل از آن نیز در راه است. مصرف گاز در ایران 
به اندازه مصرف گاز در چین یا کل کشورهای عضو اتحادیه 

اروپا است.وزیر نفت در این زمینه اظهارداشته که با روند 
کنونی مصرف گاز در کشور، حتی درصورتی که تمام فازهای 
پارس جنوبی نیز به بهره برداری برسد، در سال های آتی به 
واردکننده گاز تبدیل خواهیم شد. بازهم تأثیر این روند بر 
روستاهای محروم بیشتر خواهد بود. چراکه در حال حاضر 

که با بحران گاز مواجه نیستیم بسیاری از روستاییان از 
داشتن گاز محروم هستند چه رسد به زمانی که گاز نیز 

جیره بندی یا بسیار گران شود.

زنان حق دارند از بارداری خود رضایت داشته باشند
زنان تجربه یکسانی از بارداری ندارند. این تنوع تجربه چنان 
فراگیر است که برای درک آن نیازی به جستجوی چندانی 
نیست و با نگاهی به زنان دور و بر خودمان می توانیم به آن 

پی ببریم. زنانی هستند که با تمام وجود آرزومند بارداری 
هستند، برای آن برنامه می ریزند و با هیجان خود را برای آن 
آماده می کنند و البته زنانی نیز هستند که برایشان  بارداری 

کابوس وحشتناکی است که به شدت از آن می گریزند. این 
احساس نسبت به بارداری در یک زن اغلب دائمی نیست 

و بسته به شرایط مختلف از جمله تعداد فرزندان، فاصله با 
بارداری قبلی، رابطه با همسر و  امنیت اقتصادی، اجتماعی و 

روانی می تواند تغییر کند.

از سوی دیگر بارداری اغلب با تغییرات و عوارض 
ناخوشایندی در زن همراه است. دگرگون شدن اوضاع 

روانی و احساسی، عوارض جسمانی اغلب ناخوشایند ناشی 
از بارداری در کنار مشکالتی که گاه مانع این می شوند 

تا بارداری مسیر طبیعی خود را بپیماید و حتی می تواند 
موجب شود تا زن باردار  ماهها در بستر بماند از عوارضی 
است که برخی از آنها شیوع بسیار فراوانی در میان زنان 

باردار دارد. نوع مواجهه زن باردار با این عوارض و مشکالت 
و اوضاع روحی و روانی او در دوران بارداری به شدت بر 

جنین تاثیر گذار است. اغلب توصیه می شود برای داشتن 
کودکی سالم و با نشاط زنان باید در دوران بارداری عالوه 
بر توجه به اوضاع جسمی مراقب سالمت روانی و شادابی 

خود نیز باشند. همه ی آن چه گفته شد را می توان این گونه 
خالصه کرد، بارداری تجربه ای است که پیشاپیش نمی توان 
مشکالت ناشی از آن را پیش بینی کرد اما به میزانی که این 
بارداری خواسته و آگاهانه و با برنامه ریزی قبلی باشد، توان 
مواجهه ی صحیح با عوارض بارداری و حفظ سالمت جسمی 

و روانی زن باردار و جنین او افزایش می یابد.

زنانی که تجربه ی بارداری ناخواسته را دارند به شدت به 
لحاظ روانی به هم می ریزند و اغلب تالش فراوانی برای 
سقط جنین می کنند. در جامعه ی ایران با توجه به غیر 

قانونی بودن سقط جنین این تالش ها در موارد معدودی 
به نتیجه می رسد و در مواردی که به نتیجه نمی رسد نیز، 

اغلب زنان باردار نه تنها ناراحتی های ناشی از بارداری 
ناخواسته را متحمل می شوند بلکه نگرانی دیگری نیز به 

همه ی دل نگرانی هایشان اضافه می شود و آن به دنیا آوردن 
کودکی ناقص- ناشی از تالش های ناموفق برای سقط- است. 

والبته نیازی به یادآوری نیست که همه ی این ناراحتی ها و 
نگرانی ها بر سالمت جسمی و روانی جنینی که قرار است در 

آینده جامعه را بسازد تاثیر می گذارد.

بارداری به شدت به حیات جسمی و روانی زن و جنین او 
وابسته است. این حق زن است که تجربه ی خوشایندی از 
این بارداری داشته باشد و همچنین حق جنین است که 

در محیطی چشم به جهان بگشاید که مشتاقانه منتظر او 
هستند نه این که حضور او را بالیی بدانند که باید از وقوع 
آن جلوگیری کرد. تحمیل هر گونه اجبار و اضطرار به زن 

برای فرزندآوری  ناقض حقوق بدیهی زن و کودک او است. 
هر گونه برنامه ریزی جمعیتی نباید ناقض این حق باشد. 
به عبارت دیگر خواست دسترسی آزاد و سهل به خدمات 

پیشگیری در واقع در خمت گسترش بارداری های آگاهانه و 
خواسته و کمتر کردن بارداری های ناخواسته است. نمی توان 
به اهمیت حق زن در تجربه ی یک بارداری آگاهانه و سرشار  

از رضایت خاطر و شادمانی اذعان کرد و هم زمان با اعمال 
محدودیت در دسترسی آزاد و سهل به خدمات جلوگیری 

از بارداری- که در سیاست های جدید جمعیتی پیش بینی 
شده است-  این حق را مخدوش ساخت.

حقوقی که نقض می شوند...

»هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت 
ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین 

و مقررات از افراد سلب کند«. این را اصل نهم قانون 
اساسی می گوید و در ادامه ی همین قانون، حقوق زنان،  

آزادی تشکیل خانواده و آزادی های مشروع را به رسمیت 
می شناسد. با نگاهی گذرا به قانون اساسی و اصل اشاره 

شده پرواضح خواهد بود که بگوییم مجلس ایران نمی تواند  
در همه ی زمینه ها قانون وضع کند. اما آن چه که رخ 

می دهد گاه چندان منطبق با این اصل نیست. در این زمینه 
می توان به »طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش 

رشد جمعیت« اشاره کرد، به ویژه آنجا که تاکید می کند: 
»اقدام کنندگان به سقط جنین، عقیم سازی  مانند وازکتومی، 
توبکتومی و هرگونه تحدید موالد و کاهش فرزندآوری به دو 

تا پنج سال زندان محکوم خواهند شد«.

در این طرح، درحالی برای وازکتومی و توبکتومی، از 
شخصی ترین حیطه ی زندگی افراد، مجازات سنگین دو تا 
پنج سال حبس درنظر گرفته شده که جرم های سنگین 

بسیاری را در قانون مجازات اسالمی می توان یافت که 
مجازاتی کمتر از این دارند؛ جرم هایی از قبیل سرقت،  

معاونت در قتل عمدی که اولیای دم قاتل را عفو می کنند، 
سرقت آثار تاریخی، قاچاق آثار باستانی، شنود غیرمجاز 
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و جاسوسی رایانه  ای، چاقوکشی، کودک ربایی و شکار 
غیرمجاز.

مغایرت طرح »افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش 
نرخ جمعیت کشور« با حقوق شهروندی در جلسه علنی 

مجلس نیز مطرح شده است. به طور نمونه، مهدی 
دواتگری، نماینده مراغه از ریاست مجلس خواسته است 
که به جای اجبار به فرزندآوری با زور و زندان، اقدامات 

فرهنگی انجام شود. مثال مهدکودک هایی در کنار 
شهرداری ها ایجاد شود و ازدواج، تسهیالت و مسکن جوانان 

حل شود. عابد فتاحی، نماینده ارومیه نیز به عنوان یکی از 
مخالفان این طرح عنوان کرد: »حقوق شهروندی مغایر این 
است که بخواهند برای همه امور مردم حتی امور شخصی 
و روابط شخصی آدم ها تصمیم گیری کنند، آیا کسی فکر 
کرده که با قدغن شدن روش های پیشگیری قرار است با 

کودکان مبتال به ایدز چه کرد؟ … آیا باید به روش هایی رو 
بیاوریم که نمایانگر رفتار دولت ها در قرون وسطی بوده و 
بخواهیم در ابتدایی ترین حقوق افراد دخالت کنیم، مگر 

می شود برای مسایل شخصی و باروری تا به این میزان امر 
و نهی در نظر گرفت«.

همچنین تابش نماینده اردکان در مجلس در مخالفت با 
این طرح تاکید کرده است: »در طرح پیشنهادی مجلس، 

نگاه از باال به پایین به مردم دیده می شود. گویی اصوال 
ما مردم را صاحب اختیار و فکر نمی دانیم و مدام باید در 

حوزه های خصوصی آنها سرک بکشیم«]27[.

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت نیز در واکنش نسبت به مصوبه سوم تیرماه 

مجلس شورای اسالمی بر لزوم حفظ حقوق شهروندی 
در تصویب قوانین جمعیتی تاکید کرد. محمداسماعیل 
مطلقبه نمایندگان مجلس توصیه کرد که در تصویب 

قوانین جمعیتی بحث سالمت مادر و کودک و بویژه حقوق 
شهروندی را لحاظ کنند. به نظر می رسد که تشدید مجازات 

الزم نیست و ضروری است که نمایندگان مشوق هایی که 
در جهت افزایش نرخ باروری در کمیسیون های مربوطه 
مجلس، مطرح شده را مصوب کنند و همچنین نظرات 

وزارت بهداشت را در تصویب قوانین مدنظر داشته باشند.
]28[

ایجاد محدودیت در حیطه ی شخصی افراد از سوی 
قانونگذاران، یدی طوالنی دارد و سیاست های جدید 

جمعیتی نیز درحالی چنین رویکردی دارند که موضع 
سازمان های بین المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی 
برخالف این رویکرد است. سازمان بهداشت جهانی  معتقد 

است »حق باروری متکی  است بر به رسمیت شناختن حق 
اولیه زوجین و تمامی اشخاص برای تصمیم گیری آزدانه 
و مسئوالنه نسبت به تعداد و فاصله زمانی  بچه ها و زمان 

بچه دار شدن به عالوه حق دسترسی  به اطالعات و امکانات 
الزم و باال ترین استاندارد ها در خصوص بهداشت جنسی  و 

باروری. این حق شامل حق تمام افراد برای تصمیم گیری 
راجع به باروری بدون هیچ گونه تبعیض، فشار و خشونت 

است«.

اولین سند بین المللی که حق باروری را به رسمیت 
می شناسد، بیانیه تهران است که در نتیجه کنفرانس بین 
المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1968 به 
تصویب رسید. کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان 
مصوب 1979 نیز در ماده 16 خود بر این حق تاکید 

می ورزد. طی  سالیان بعد این حق گسترده و در اسناد 
دیگری نیز بدان اشار شده است. در اعالمیه و برنامه عمل 
چهارمین کنفرانس جهانی  زنان )پکن، 1995( نیز بر حق 
زنان برای تصمیم گیری راجع به باروری تاکید شده است. 

در این برنامه ی عمل دسترسی به اطالعات مربوط به 
سالمت باروری، الزمه توانمندی زنان برای اعمال استقالل 
باروری و حق سالمت و حق تمامیت جسمانی آنها دانسته 

شده است.

نهادهای نظارتی معاهدات حقوق بشری، در رویه خود از 
جمله در نظریات تفسیری، مالحظات نهایی خود در مورد 

دولت های عضو و نیز تصمیمات گرفته شده در برخی 
پرونده ها، دائم بر لزوم حمایت از حقوق زنان در زمان 

بارداری تأکید می کنند و از دولت ها درخواست می کنند که 
کلیه محدودیت ها و موانع موجود برای بهره مندی کامل 

زنان از حقوق بشر نظیر حق سالمت، حق حریم خصوصی 
و حق مالکیت بر بدن و حق برخوداری از استقالل در کلیه 

مسائل مربوط به بارداری را از میان بردارند.

مثال فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده که سازمانی 
جهانی است  تالش می کند تا مرد و زن، کودک و جوان 

حق تصمیم گیری داشته باشند و دررابطه با جسم و 
روان شان مختار باشند. این فدراسیون همچنین بر حق 
دسترسی به عالی ترین استاندارد سالمت تاکید کرده و 

در اعالمیه آن آمده است که حق تجربه و برخورداری از 
خواسته های جنسی، جدا از مسائل باروری و زاد و ولد 

است. حق حریم خصوصی از دیگر مواردی است که این 
فدراسیون بر آن تاکید دارد و مشخصا به این موضوع اشاره 

می کند که هر فردی در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و 
تصمیم گیری درباره ی زمان تولد فرزندان حق انتخاب دارد.

سیاست های این فدراسیون در تنظیم خانواده و حقوق 
جنسی، به حقوق کودکان هم تسری پیدا می کند و در 
آن بر منزلت، احترام و استحقاق کودکان برای حفاظت 

دربرابر همه ی آسیب های جامعه تاکید می شود. به این معنا 
که خانواده ها و جامعه در برابر کودک مسئولیت دارند و 

تعهدشان تنها به فرزندآوری محدود نمی شود و باید در نظر 
داشته باشند که کودک از چه امکانات و حفاظت هایی، چه 

از سوی جامعه و از سوی خانواده، بهره مند خواهد شد.

از همین منظر است که دولت ها باید در سیاست های 
جمعیتی، حق طبیعی و انتخاب هر فرد را درباره ی شیوه ی 

زندگی اش درنظر ب گیرند و تالش  کنند که نه با ایجاد 
محدودیت و به ضرب مجازات، بلکه  با ارائه ی مشوق ها و باال 
بردن امکانات و تسهیالت، افراد را به فرزندآوری تشویق کنند.

نگاهی به تجربه دیگر کشورها در زمینه کنترل 
جمعیت 

در اغلب کشورهای دنیا  سیاست های افزایش جمعیت، مبتنی 
برسیاست های تشویقی است. بد نیست در اینجا به چند تجربه 

از دیگر کشورها اشاره کنیم:

سیاست های تشویقی جمعیت در سنگاپور از سال 1987 
میالدی در نظر گرفته شد و تسهیالت و پاداش هایی 

همچون تعهد دولت برای افتتاح صندوق توسعه کودک وو 
اریز مبلغ6000  دالر برای فرزند دوم و مبلغ12000دالر 

برای فرزند سوم، بخشش مالیاتی تا20000دالر برای 
فرزندسوم،  بسته های تشویقی از جمله مرخصی زایمان،مسکن، 

و برنامه های شاد و تفریحی برای زوجین.

در نروژ، خاستگاه سیاست های جمعیتی از ابتدا معطوف به 
برابری جنسیتی و رفاه کودکان بوده است. یکی از تجربه های 

موفق در این کشور، تخصیص یارانه به مهدها و مراکز مراقبتی 
کودکان بوده که طبق پژوهش ها رابطه معناداری با افزایش 

نرخ باروری داشته است. در سوئد، به وضعیت زنان شاغل 
توجه ویژه ای شده و تالش شده تا امنیت شغلی آنها در 

صورت بارداری تامین شود. استدالل آنها این است که درآمد 
اضافه  زن موقعیت اقتصادی خانواده را مطمئن تر می کند و 
امکان سپردن کودکان به مراکز نگهداری را تسهیل کرده و 
به تولد کودک بعدی کمک می کند. همچنین در سوئد به 
مشارکت فعال پدران در مراقبت نوزادان توجه شده است. 

یکی دیگر از نمونه های جالب توجه در زمینه رشد جمعیت، 
کشور فرانسه است. در این کشور با وجود نرخ باالی اشتغال 
زنان، در دسترس بودن خدمات رایگان پیشگیری از بارداری 
حتی برای نوجوانان و همچنین تغییرات جدی الگوی زندگی 

خانوادگی،  نرخ باروری نسبت به دیگر کشورهای اروپایی قابل 
توجه است

به رسمیت شمردن حق انتخاب، آشکارترین موضوعی است 
که در موارد برشمرده پیداست. از طرف دیگر دولت ها به خوبی 

دریافته اند که آنچه افراد جامعه نیاز دارند نه تعیین تکلیف از 
باال که ارائه امکانات اجتماعی و اقتصادی است. بدیهی است در 

جامعه ای که از ثبات اقتصادی برخوردار نباشد و نگرانی هایی 
همچون بیکاری روزافزون و نبود امکانات اجتماعی بیداد  کند، 

سخت بتوان خانواده ها را راضی کرد که به فرزندان بیشتر 
بیاندیشند.

 

ما چه می خواهیم؟
با توجه به این که پیش شرط هرگونه سیاست جمعیتی 

عادالنه که معطوف به افزایش جمعیت است باید فراهم سازی 
زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی باشد، و با توجه به 

ضعف این زیر ساخت ها در ایران، ما به شدت نگرانی خود را 
از اتخاذ سیاست های جدید جمعیتی اعالم می کنیم؛ و اعالم 
می کنیم فراهم سازی زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی 

از قبیل ارائه ی راه حل بلند مدت برای بحران آب، دسترسی 
سهل و رایگان و برابر به آموزش و تحصیل برای همه زنان و 

مردان اقشار و طبقات جامعه، حل معضل بیکاری به خصوص 
برای زنان، بیمه بیکاری فراگیر و نا محدود برای همه زنان و 
مردان باالی 18 سال، که نه تنها از ملزومات هر گونه برنامه 
ریزی برای افزایش جمعیت است، بلکه از ضروریات زندگی 

ای برخوردار از کرامت انسانی است، باید در راس سیاست ها و 
برنامه ریزی های دولت و حکومت قرار گیرد.

ما معتقدیم در فقدان حمایت های قانونی  و اجتماعی از زنان، 
سیاست های جدید جمعیتی بیشترین قربانیان  خود را از 

میان زنان به خصوص زنان طبقات محروم  شهری و روستایی 
می گیرد. این زنان هستند که بیش از پیش با فقر، بیکاری، 

بحران های ناشی از بارداری ناخواسته، سالمت جسمی و روانی 
در خطر، مواجه خواهند شد.

خواسته ما پیش از هر چیز توقف هر گونه سیاستی است که 
حق اختیار زنان درباره ی بارداری را تهدید می کند و در این 
راستا خواهان دسترسی آزاد و سهل و رایگان  همه ی زنان و 

مردان به خدمات جلوگیری از بارداری هستیم.

با توجه به اهمیت نقش آگاهی  در کاهش آسیب پذیری افراد 
در برابر بیماریهای مختلفی از جمله ایدز و هپاتیت، ما خواهان 

این هستیم تا آموزش بهداشت جنسی و بهداشت باروری که 
متاسفانه هم اکنون از دروس دوره دانشگاه حذف شده است، نه 
تنها در دروس دانشگاهی که در دروس دبیرستان نیز گنجانده 

شود.

ما معتقدیم نباید امر پرورش و نگهداری کودکان، تنها بر دوش 
خانواده ها/ زنان باشد و خواهان  این هستیم که جامعه و دولت 
نیز با تاسیس و گسترش مهد کودک های رایگان و برخوردار از 

استاندارد کیفی جهانی در تمامی محالت شهری و روستایی  به 
خصوص در محیط کار سهم خود را  در امر پرورش کودکان 

ادا کنند.

[۱[ عمل بستن لوله حامل اسپرم در مردان

[۲[ فوریت این طرح در ۲۴ فروردین ۹۳ و کلیات آن در ۳ تیر م۳ 
تصویب شد.

[۳[ عمل بستن لوله های فالوپ (لوله هایی که تخمک را از تخمدانها به 
رحم منتقل می کنند) در زنان برای پیشگیری از باروری

[۴[ زندگی و سالمت (تارنمای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان بوشهر)، »اطالعیه روز جهانی جمعیت ۲۰۱۳ 

با شعار سالمت باروری جوانان«، ۱۸ تیر ۱۳۹۲.

[۵[ خبرآنالین، »آمار سقط جنین غیرقانونی ۴۰ برابر سقط جنین 
قانونی«، ۱۳ خرداد ۱۳۹۳
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فیلم »زنان بدون مردان« به کارگردانی شیرین 
نشاط به طور عمده به موقعیت زنان در جامعۀ 

مرد/پدر ساالری مانند جامعۀ ایران می پردازد و 
با رویکرد یزیباشناسانه چگونگی برخورد زنان 
با مسایلی مانند آزادی، بکارت، عشق، تجاوز و 

ازدواج را به تصویر می کشد. مقاله ی حاضر بررسی 
مختصری است از این فیلم. گرچه من در این مقاله 
نگرش اسطوره ای- مذهبی را در شخصیت پردازی 

و ساختار فیلم در نظر داشته ام اما رویکرد من 
بیشتر از منظر مطالعات زنان است. فیلم علیرغم 

عناصر بینامتنی آن و متن اولیه اش که از رمان کوتاه 
شهرنوش پارسی پور گرفته شده است از نظر هنری 
موجودیت ویژۀ خود را دارد. بنابراین در این مقاله 
سعی بر آن است که مقایسه ای با کتاب پارسی پور 
صورت نگیرد چون از نطر من اقتباس یا استفاده از 

یک متن به معنای تکرار آن متن نیست و بینامتنیت 
می تواند به متن شکلی دیگر دهد یا حتی گاه متن 

اصلی را ساختارزدایی کند. 

در فیلم نشاط، زنانگی به مثابه نیروی تلطیف کنندۀ حیات و 
متعادل کنندۀ قدرت نگریسته شده است. فیلم روایت زندگی 

چهار زن است که مرز بین واقعیت و خیال را با تعلق خود 
به هر دو حوزه می شکنند. زمان و مکان در این فیلم در دو 
سطح شکل می گیرد: واقعیت و فراواقعیت. همۀ شخصیت ها 
در هر دوی این سطوح حضور دارند، هم در شهر ملتهب و 

اغتشاش زدۀ تهران و هم در دنیای سیال فرا واقع. فیلم با 
تابلوی زیبایی آغاز می شود که زنی پوشیده در چادر سیاه 
را پشت به تصویر در زمینۀ آسمان آبی نشان می دهد. بعد 
چهره و نگاه آن زن، خیابان از منظر او و تصویر چادری که 
به زمین می افتد. در واقع این صحنۀ خودکشی زن می باشد 

که فقط از طریق نشانه ها به تصویر کشیده شده است. با این 
تابلو نخستین شخصیت داستان یعنی مونس به تماشاگر 

معرفی می شود. در صحنۀ بعد که فلش بک به گذشته است 
همین زن را در حال گوش دادن به اخبار تظاهرات به نفع 
مصدق می بینیم. یک چهره از زن ایرانی که مثل بسیاری 
ایرانیان با سیاست به شکلی گره خورده است. همین زن 

در میانۀ فیلم باز به شکل تصویری سیاه و پشت به تصویر 
در میان گروهی از مردان سفیدپوش مشت گره کرده ظاهر 
می شود که به تدریج بر می گردد و با نگاهی بهت زده روبه 

دوربین می ایستد و به نوعی تصویرهای دوگانۀ فیلم ویدیویی 
منقلب )Turbulant(، کار دیگری از شیرین نشاط، را القاء 
می کند. در آنجا زن سیاه پوشیدۀ پشت به تصویر در برابر 
سالنی خالی ایستاده است و در تصویر توأمان مرد سفید 

پوشیده پشت به تصویر برای جمعیت حاضر آواز می خواند. 
در هر دو فیلم صدای خفه شدۀ زن در تضاد با فریاد رسای 
مردان قرار می گیرد و شاید به شکلی جایگاه نامطمئن زن 

ایرانی در صحنه های مختلف را نشان می دهد. علیرغم اینکه 
زن ایرانی در برهه های مختلف همپای مردان مبارزه کرده 

است اما همیشه به حاشیه رانده شده، در حجاب نگه داشته 
شده و صدایش نشنیده مانده است. مونس، که می توان او را 
نمونۀ یک زن سیاسی دانست، در فضای سلطۀ مردساالری 

از حرکت باز می ماند. نیروی سرشار و پتانسیل مبارزه در او 
از سوی برادر، که نماد دیدگاه پدر ساالرانه  و مذهبی ست، 
به شدت سرکوب می شود. برادر با خشونت و تهدید زبانی 
او را از بیرون رفتن منع می کند و به او دستور می دهد که 

خود را برای خواستگاریش آماده کند و وقتی مونس از انجام 
خواسته او امتناع می کند، سیم رادیو، یعنی راه ارتباطش با 

جهان خارج را، می برد. تصویر نزدیک رادیو و سیم بریدۀ آن 
که در صحنۀ بعد بر گردن مونس است از اهمیت ارتباط با 

جهان خارج برای مونس خبر می دهد.
فائزه، زن دوم داستان در صحنه بعد به ما معرفی می شود: 

زنی سنتی با تمام پایبندی ها و اعتقاداتش. در گفتگوی 
بین مونس و فائزه دو موضوع اصلی برای زنان در ساختار 

سنتی مورد بحث قرار می گیرد: ازدواج و بکارت. برای 
مونس نه بکارت اهمیتی دارد نه ازدواج. او بیشتر برای 
خود رسالتی سیاسی در نظر گرفته است و به طعنه به 

فائزه می گوید که بکارتش به هرحال آسیب دیده، چون به 
قول مادر بزرگ زیاد از درخت و شاخه ها باال رفته است. 
برای مونس بکارت شکلی آرتمیسی دارد که در آن باکره 
بودن به داشتن یا نداشتن رابطۀ جنسی مر بوط نمی شود 

بلکه بر عدم نیاز به »آنیموس تکمیل کننده« از دیدگاه 
»یونگی« استوارست. برای فائزه اما بکارت و حفظ آن برای 

مرد آینده اش از موضوعات محوری زندگیش است برای 
همین در مورد آن اطالع بیشتری هم دارد. او بکارتش را 
هدیه ای به همسر آینده می داند که در مقابلش امنیت و 

نظم خانگی به دست می آید. رویای او ازدواج با برادر مونس 
و سر و سامان گرفتن به مفهوم سنتی- مذهبی آن است. 

اما برادر متقی و نمازخوان، هم مانع استقالل خواهی مونس 
می شود و هم آرزوهای فائزه را بر باد می دهد. او با خشونت 
و تهدید مانع بیرون رفتن مونس می شود  که رساندن فائزه 
را بهانه ای برای تجربۀ جنبش سیاسی از نزدیک کرده است. 

مونس که آینده و موجودیت خود را در خطر می بیند در 
یک لحظۀ ناامیدی به پشت بام می رود و خود را به پایین  

پرت می کند تا در مرگ به رهایی ای برسد که در زندگی 
خود از آن محروم شده است. فائزه که علیرغم شنیدن خبر 
ازدواج قریب الوقوع برادر مونس هنوز امیدهایی در دل دارد 
خاموش به خاکسپاری او در باغچه توسط برادرش  می نگرد 

و فیلم به صحنۀ اول خود بر می گردد. صدای مردانه از 
موضعی قدرتمندانه هر دو صدا را خاموش می کند؛ هم 

صدای فائزه را، که مانند بسیاری زنان سنتی اقتدار و تسلط 
مردان را چون چیزی طبیعی پذیرفته است ودر مدفون 
کردن آن »زن دیگر« یا زن غیر سنتی با آن همراهی  

می کند هم صدای مونس را که با سرکشی می کوشد برعلیۀ 
این سلطه بشورد. ساختار مردمحور هر دو زن را در دنیای 

واقع مانند »فیلومل« یا »بلبل سرگشته« به اوبژه ای بی صدا 
تبدیل می کند. اما آنها بعدأ در دنیای فرا واقع دوباره صدای 

خود را باز می یابند.
صحنۀ بعد فیلم با دنیایی متضاد با دنیای خانگی مونس 
و فائزه آغاز می شود: دنیای زرین در فاحشه خانه. در آغاز 

دو تصویر نمای نزدیک از زرین نشان داده می شود، در 
یکی از آنها زرینی را می بینیم که خود را می آراید و برای 
کار آماده می شود و در دیگری زرین در حال لذت دادن 

به یکی از مشتریانش. در هر دوی این تصاویر چهرۀ زرین 
از هر احساس و واکنشی خالی است و همه کار را به طور 

ماشینی انجام می دهد. آنچه شخصیت زرین را برجسته 
می کند سکوت اوست و چشم های گویایش. او که در آغاز 

تصویر بارز اوبژۀ جنسی خاموش است بتدریج روایت خاص 
خودش را از زن بودن، حس گناه و بکارت به تماشاگر القاء 

می کند، اما ما در تمام فیلم هیچ کالم یا اعتراضی از او 
نمی شنویم. به عنوان روسپی کارش را طوری انجام می دهد 

که گویی خود را در لحظات همآغوشی از تنش جدا کرده 
است و چون ناظری دور خود را می بیند. آنچه او را منقلب 

می کند و به حرکت در می آورد نوازش شدن است. وقتی 
که مرد میانسال، که بعدأ او را در نقش باغبان می بینیم، به 

جای هم آغوشی با او به نوازشش می پردازد حس گناه در 
او بیدار می شود. او، مانند خیلی از زنانی که در ساختاری 
سنتی مذهبی رشد کرده اند، لذت بردن جسمی را بر خود 
روا نمی دارد. این نوع لذت برای او از دروازۀ گناه می گذرد. 

به همین دلیل ناگهان چهرۀ مرد به صورتکی بی شکل 
بدل می شود و در هیئت »فراخودی« هراسناک زرین را 

از جا می جهاند. زرین فاحشه خانه را ترک می کند و روانۀ 
حمام می شود تا به تطهیر خود بپردازد. معموأل نقاشی های 

حمام های زنانه های عمومی در غرب، مثل تابلوهای اینگرس 
یا ژروم، حالتی اروتیک دارند چون زنانی زیبا وشهوانی را 

در حالتی اثیری نشان می دهند که از دیدی مردانه تصویر 
شده اند . در واقع این نقاشی ها آن چیزی هستند که مردان 

غربی به عنوان »دیگری« از زنان در فرهنگ شرق تصور 
می کنند، شهوانی و اغواگر و رمزآمیز. تصویری که خانم 

نشاط از حمام ارایه می کند تصویر به واقع نزدیک تری است 
که از دید »خود« و نه دیگری دیده شده است. در حمام 
این فیلم زنانی دیده می شوند که در تن شان آثار زایمان 
پیداست و بیشتر به شستن خود و بچه هایشان مشغولند 

تا ایجاد تصویری زیبا برای سوژۀ مشاهده گر مذکر. تابلوی 
بدن تکیدۀ زرین که در اثر کیسه کشیدن زیاد خون از همه 
جایش روان است در پس زمینۀ خاکستری تصویر، مسیحی 
تاج خار به سر را تداعی می کند یا قدیسانی که با آزار بدن 

خویش می کوشیدند از ناپاکی تن شان خالص شوند. این 
نگاه مذهبی-سنتی به تن و حس ناپاک شدن آن در اثر 
همآغوشی، زرین را به شکلی مازوخیستی به آزار تنش 

می کشاند تا از آلودگی برهاندش. قدم بعدی رفتن به مسجد 
برای توبه کردن است. او در مقابل زنان عزادار شمع روشن 

می کند. و گرچه با چادر سپیدش با جمع سیاه پوش آنان 
در تضاد است اما توجه شان را بر نمی انگیزد. این نگاه جمع 
نمازگزار مرد است که اورا می هراسد و از مسجد می رماند. 

دیدن خود از چشم دیگری، چشمی که بی صدا قضاوت 
و محکوم می کند، تعادل روانی زرین را به هم می ریزد. 

»خود« زیر نگاه خورد کنندۀ »دیگری« ـ که در اینجا جامعۀ 

زیباشناسی زنانگی درفیلم »زنان بدون مردان«

 فرشته وزیری نسب
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مرد ساالر و تفکر اوست ـ از پا در می آید. مانند جنایات و 
مکافات داستایوسکی، که وجدان اجتماعی نظاره گر سرانجام 

روان شخصیت)راسکولنیکوف( را پریشان می کند. نگاه 
اجتماع محکوم کننده هم بر زرین تاثیر می گذارد و به فرار 
وادارش می کند. او از راه آب به باغی وارد می شود، باغی که 

می توان آن را نماد بهشت گم شده دانست. جالب اینست که 
قبل از ورود به باغ چادر از سر بر می دارد  و دوباره بدنش 
را در آب تطهیر می کند تا به ساحت پیشین خود قبل از 

هبوط برگردد. اگر پوشیدگی را برای انسان ره آورد آگاهی از 
برهنگی بدانیم، برداشتن حجاب در اینجا برگشتن به حالت 

ازلیست، به بکارت و پاکی نخستین. نشاط در تمثیل باغ 
دیدگاه یونگی و مذهبی را به هم می آمیزد تا برای زرین، این 

انیمای هراسیده از تاریکی سایۀ خود، گریزگاهی امن بیابد.
زن چهارم داستان، فخری، که از نظر شخصیت پردازی 

ضعیف تر از دیگران تصویر شده، زنی از طبقه مرفه جامعه 
است که علیرغم ظاهر مدرن خود هنوز در بافتی سنتی 

زندگی می کند. او که در مراسمی به افتخار مدال گرفتن 
شوهرش با معشوق قدیم خود که به تازه گی از امریکا 

برگشته روبرو می شود ناگهان به پوچی زندگی خود در کنار 
همسرش که ارتشی بی احساسی ست پی می برد و سعی 

می کند تا از او فاصله بگیرد تا شاید امکان دوباره بودن با 
معشوق، آواز خواندن و شعر سرودن را بیابد. در پی این 

توهم است که باغی در کرج را می یابد و در صدد خرید آن 
بر می آید. صحنه های اولیۀ ورود به باغ، میز شام همچنان 
دست نخورده و تار عنکبوت های تنیده بر مبلمان ـ که به 

شکلی پیش بینی آینده)forshadowing( هم هست ـ تصویر 
خانۀ خانم هاویشام در آرزوهای بزرگ دیکنز را در ذهن 

زنده می کند. این صحنه هم می تواند تلمیحی به آرزوهای 
بزرگ فخری باشد، که باید در زدودن گرد از این خانه و 

دادن روحی جدید به آن برآورده شوند، و هم به ازلی بودن 
باغ. باغ با روح زنانه/ مادرانۀ فخری و کمک باغبان - مردی 

که مثل همۀ مردهای فیلم نیست، مردی که نوازش می داند 
و عشق می شناسد- روحی تازه می یابد و زنده می شود. 

فخری از اغتشاش جهان خارج به نظم نمادین و زیبایی 
دست نخوردۀ باغ می گریزد تا کتاب بخواند، شعر بنویسد 
و آواز سر کند. آوازی بین نوای پریان و نغمه های اغواگر 

سیرسه که فائزۀ مومن را هم بتواند از راه بدر کند. جالب 
اینست که در همۀ زن های ساکن باغ این در هم آمیختن 

دو وجه روسپی/باکره را می توان دید. زرین در عین روسپی 
بودنش روحی باکره دارد، فخری علیرغم زیستن در فضایی 

سنتی در ذهن خود به معشوق فکر می کند و عدم وفاداریش 
یادآور آن وجه دیگرست. فائزه نیز که بکارتش را با دژ تقوا 

حفظ می کرده مورد تجاوز قرار می گیرد و از دید سنتی 
آلوده می شود. برای هیچیک از این زنان در اجتماعی که با 
معیارهای پدرساالرانه و مذهبی اداره می شود جایی متصور 

نیست و باغ رویایی فخری تنها مأمن امن برای آنهاست.

فیلم بعد از«اتوپیای« فخری دوباره به دنیای واقع و فائزه 

بر می گردد که به خانۀ مونس رفته تا در باغچه دعایی چال 
کرده و برادر مونس را از ازدواج با دختر دیگر منصرف کند. 
اما در میان رفت و آمد و تشریفات عروسی هنگامی که به 

کندن باغچه مشغول است صدای مونس را می شنود که او را 
به خود می خواند. رئالیسم جادویی داستان، مونس چال شده 

در باغچه را بیرون می آورد، در یکی از زیباترین تابلوهای 
فیلم در آب حوض غسل تعمید می دهد و به زندگی بر 

می گرداند تا همراه فائزه از اندرون بگریزد و به بیرون راه 
یابد، به فضای مبارزۀ سیاسی. مونس به قهوه خانه می رود تا 
به اخبار گوش کند و فائزه که ورود به دنیای مردانه را برای 
خود مجاز نمی داند در بیرون می ماند. اما نگاه های هرزۀ دو 

مرد در قهوه خانه این پرندۀ ترسیده را می بیند. گر چه او 
از نگاهشان می گریزد آنها به دنبالش می روند و در تاریکی 

کوچه ای به او تجاوز می کنند. با از دست رفتن بکارت، فائزه 
خود را از دست رفته می داند و دیگر جایی برای خود در 

جامعۀ پدر ساالر متصور نیست. برای همین پیشنهاد مونس 
برای رفتن به باغ فخری را می پذیرد و با او راهی می شود. 
مونس اما وارد این دنیای زنانه نمی شود، فائزه را پشت در 

می گذارد و می رود. او مانند بسیاری از زنان سیاسی در تاریخ 
مبارزات ایران خود را به آرمانهایش بیشتر متعلق می داند 
تا به دنیای زنانه و خواسته های شخصی اش. فائزه به باغ 

می رود، رد صدای فخری را دنبال می کند و به او می رسد 
و فخری چون مادری او را می پذیرد. مونس به شهر بر 

می گردد فعالین حزب توده را می یابد و به آنها می پیوندد. 
گرچه حضور او در جمع مردانۀ رفقا حضور پررنگی نیست 
و از عنصر زنانگی خالیست، اما به نوعی مدرن است. چادر 

از سر بر می دارد، مثل مردها اعالمیه پخش می کند و با 
مشت گره کرده در صحنۀ مبارزه حضور می یابد. زنانگیش 

فقط در مواجهه با چاقو خوردن سرباز جوان در صحنه های 
پایانی فیلم است که دوباره ظاهر می شود و به نوعی خشونت 

مردانه در مبارزه را تلطیف می کند. هر چند تطهیر حزب 
توده و تاکید بر حمایت این حزب از مصدق تا آخرین لحظه 

با واقعیت های تاریخی منافات دارد ولی شاید در ساختار 
غیرواقعی فیلم بتوان به شکلی  آن را توجیه کرد، مثل 
جمعیت سفیدپوش تظاهرکنندگان که با فاشیسم سیاه 

روبرو می شود. اما این سوال در ذهن تماشاگر ایجاد می شود 
که آیا این تقسیمات دو گانۀ سیاه و سفید همۀ پیچیدگی 
سیاسی مسایل ایران را می تواند نشان دهد؟  از دید من  
فیلم در تحلیل سیاسی ـ اجتماعی ایران در سطح مانده 

است و نتوانسته بین هنر و سیاست پیوندی زیبا ایجاد کند. 
فیلم از بعد زیباشناسی بسیار با ارزش تر است تا تحلیلی که 

از سیاست ارایه می دهد. 
اگر سیاست را در خیابان رها کنیم و به باغ برگردیم، آنچه 

که نشاط در صحنه های بعدی فیلم می کند، می بینیم که 
روزبروز در حضور سه زن شکفته تر می شود. آنچه ما از 

باغ در صحنه های بعد می بینیم نوعی بهشت گمشده است 
که در آن حواهای قبل از هبوط از زندگی و طبیعت لذت 

می برند. آنها به طبیعت آشفتۀ باغ نظم می دهند در آن 

زیبایی می آفرینند و در این دنیای خیالی زنانه که از وجود 
غیرخالی ست ـ به جز مردی که این زنانگی را درک می کند 

و رابطه اش با آن از لیست ـ سرگشتگی هاشان را به فراموشی 
می سپارند. زرین از درد وجدان بهبود می یابد، به آغوش مادر 

زمین بر می گردد و حتی شروع به عشق ورزیدن می کند. 
تصویر او در میان گلهای شکفته باغ یادآور تصویر انسان در 
بهشتی بکرست. فائزه هم که در ابتدا می کوشد تا با عبادت 
و توبه گناه مورد تجاوز قرار گرفتن را بشوید، کم کم با غم 

بکارت از دست رفته کنار می آید و شروع به شناختن و 
دوست داشتن بدن خود می کند. دو تصویر متضاد از فائزه 

این تغییر را به خوبی به نمایش می گذارد: یکی آن صحنه ای 
که او در حالت عبادت نگاه باغبان را بر خود حس می کند 
و با هراس پنجره ها را می بندد و به تاریکی اتاق می گریزد 
و صحنۀ دیگر که در آینه دکمه هایش را باز می کند و به 

تماشا و لمس تن خود می پردازد. تصویر دوم لحظۀ آشتی 
او با تنش و پذیرفتن خواسته های اوست که برای زنی مانند 

او گام بزرگی برای رویارویی با مفاهیم مرد ـ محورست. 
فخری هم در دنیای خیالی باغ بارور می شود و می تواند همۀ 
وجوه خود را تجربه کند؛ هنر و شعر را در خلوت باغ و حس 
مادرانه را در پرستاری از دو دختر جوان. او که به قول شوهر 
در آستانۀ یائسگی ست، از مادر شدن محروم مانده و از سوی 

شوهر متهم به عقیم بودن شده است در دنیای رویایی باغ 
خود را باز می یابد. هر سه زن تا آنجا که خلوت این دنیای 

زنانه حفظ می شود روزگارشان به خوبی می گذرد. 
اما باغ در این حالت اثیری نمی ماند و با تصمیم فخری برای 
گشودن در به سوی خارج دچار زوال می شود. زرین، که به 
نوعی نماد روح باغ است به گوشه ای می رود، گلهای کاغذی 
می سازد، و می کوشد تا باغ خودش را خلق کند. تصویر او و 

باغ که به دور او دوران می کند و افتادن ناگهانی درخت همه 
خبر از فاجعه ای در راه می دهند. اما فخری، سرشار از توهم 
عشق بازیافته، نشانه ها را نمی بیند و سرگرم تدارکات برای 
جشنش است. حال زرین دوباره وخیم می شود و در حالی 

که عاطفه و فخری مشغول پذیرایی از مهمانانند او کم کم به 
کام مرگ می رود. صحنه های بعد ورود میهمانان به خلوت 

باغ است و همزمان با آن هجوم نظامیان به سرزمین مادری. 
باغ و ساحت اثیری اش به سرعت از دست می رود. توهم های 
فائزه و فخری شکسته می شود، زرین جان می سپارد و فائزه 

باغ را ترک می کند. رویای زنانۀ آزادی و خوشبختی برای 
این سه تن با هجوم واقعیت به ساحت رویا از دست می رود. 
مونس هم با وقوع کودتا و خشونت و فاشیسمی که آزادی را 
در کشور تار و مار می کند توهم زدایی می شود. رویای آزادی 
در هر شکل آن با دیکتاتوری سرکوب می شود. باغ که غیر از 
بهشت گمشده تمثیل کشوری آزاد هم هست دچار اغتشاش 

می گردد. خشونت مردانه که در شکل سربازان چکمه پوش 
و خشن هم در سطح شهر و هم در باغ حضور پیدا می کند 

نظم و زیبایی زنانه را نابود می کنند. تجاوز، بکارت باغ و 
سرزمین مادری را از بین می برد و هر دو را اسیر مرگ و 

 )microcosm(زوال می نماید. باغ در واقع یا جهان کوچکی

است که جهان بزرگتر کشور را به شکل نمادین منعکس 
می کند.

فیلم به رغم تصویرهای بسیار زیبایش به دور از بعضی 
کلیشه های تصویری و شخصیت پردازی نیست. تصویر باغ در 
آغاز، با مه مصنوعی آن، تصویر آشنایی است که در بسیاری 

فیلم ها آمده است و چندان ویژه گی های باغهای ایرانی را 
به نمایش نمی گذارد. زنان سیاه پوش،به عنوان نماد جامعه 

مذهبی و شیون و عزاداری آنها، که بیشتر عربیست تا 
ایرانی، موتیف های آشنایی هستند که در اکثر کارهای نشاط 

حضور دارند. شخصیت فخری نیز به خوبی پرداخته نشده 
است. تصمیم ناگهانی او به تغییر و دگرگونی در زندگی اش، 

در پرداخت شخصیت به خوبی توجیه نشده است.به عالوه 
زنان فیلم به شکلی استریو تیپک فقط یک وجه زنانگی را 
به نمایش می گذارند. مونس نماد زن فعال سیاسی ست که 
برایش مسایل زنانه مثل بکارت، عشق، ازدواج و مادر شدن 

اهمیتی ندارد. تمام توجه او معطوف به مبارزه است. تنها در 
صحنۀ کشته شدن سرباز است که از او لطافت زنانه می توان 

دید. تصویر سیاه او در میان تظاهر کننده گان سفیدپوش 
نوعی بیگانگی او را در این جمع نشان می دهد. او همچون 

آرتمیس، الهۀ  بکارت و شکار ، تا آخر خودکفا می ماند. 
فخری اما به شکلی افراطی زن است و مادر. 

معشوق او نیز روشنفکری غرب زده است که با نامزد 
آمریکایی و رفتار فرصت طلبانه اش مهر باطل بر روشنفکری 
محفلی می زند. فائزه هم آن کلیشه زن ایرانی پاسدار تمام 

سنت های پدرساالرانه است. گر چه حتی او هم علیرغم 
تمام تسلیم و رضایش در مقابل فرهنگ مسلط، فکر یکی از 
چند همسر بودن را تاب نمی آورد و وقتی چنین پیشنهادی 
از برادر مونس می شنود بر می آشوبد و خود را از قید عشق 

سنتی که تسلیم شدن محض به خواست مردانه است 
می رهاند و باغ را برای آغاز جدیدی ترک می کند اما این 
نکته مبهم می ماند که آیا جای زرین را خواهد گرفت یا 

فخری یا مونس. بهر حال  او تنها شخصیتی است که تحول 
می یابد و پویاست. بقیه زن ها شخصیت های ایستایی هستند 
که در سیر تحول فیلم چندان متحول نمی شوند. اما یکی از 

نقاط قدرت فیلم شخصیت پردازی زرین است. او گرچه در 
ظاهر رویۀ وسوسه گر زنانه است، حوایی است، که علیرغم 
همدستی با شیطان و فریب آدم،  هنوز بکارت درونی اش 

را حفظ کرده.او باکره ای ست در شکل روسپی که به تدریج 
در زیر بار حس گناه کاری از پا در می آید. حتی عشق هم 

نمی تواند خاطره آن گناه نخستین را از ذهن او بشوید. اگر 
مجموعۀ چهار زن داستان را یک زن بگیریم به نوعی با زنی 
چند وجهی روبروییم که می تواند فقط در ذهن مونس حضو 

ر داشته باشد مثل خود فیلم که  با لحظه سقوط مونس 
آغاز می شود و در لحظۀ رسیدنش به زمین پایان می یابد. 

با این پیام مونس، یا شیرین نشاط،، که برای همۀ ما هدف 
رهایی ست فقط راهی که برای آن بر می گزینیم متفاوت 

است. 
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باد غرب
 

باد از جانب غرب می وزد 
بسیار سرد 

من اما از او سردترم 
پیچیده در پتویی پیش آتش می نشینم 

در این کلبه، در میان برف 
زمان نه تند می گذرد، نه کند 

فقط مرا به تمامی در خود می گیرد 
سنگین، بی اعتنا 

و »من« که دیگر »من« دیروز نیست 
از خود سر می رود 

از حوصله خود سر می رود 
صدای فرو ریختن چوب ها در آتش 

صدای زمان که ارابه اش را می راند 
نه آرام نه با شتاب 
و صدای سکوت 
که در پیرامون من

همه چیز را در خود می کشد 

دسامبر ۲۰۱۲ 
فرانکفورت

وصل 

اندوه از دور می آید 
در شکل تکه های تن من 

که با تکه های تن تو پیوند نمی خورند 
که با هیچ چیز پیوند نمی خورند 

ذراتی سرگردان در مدارهایی خالی 

در خواب خاکستری خود 
خوشه های خرمایم بر نخل های نرسیده 

شهریور دستهایت در آن سوی باد مانده است 
و من از جسمیت وا مانده ام 

در امتداد این کشاله هیچ طلبی نیست 
های اندوه است که با هوی برف می آمیزد 

و دلتنگی مستمر. 

ژانویه ۲۰۱۳ 

بالکلکهادرباد
)مجموعه شعر(

فرشته وزیری نسب

طراح جلد: مهسا حقیقي 

چاپ اول: 1393

تیراژ : 1200

انتشارات نصیرا، تهران

فرشته وزیری نسب

شعر

شعری از ماشا کاله کو 
برگردان از فرشته وزیری نسب 

هر هفت سال یکبار 

در کتاب های عاقل خوانده ام 
که هر هفت سال یکبار هستی ات رنگ دیگری می گیرد 

هر هفت سال یک بار زن یا مرد می بیند 
که چیزی در جسم و جانش دیگر شده است 

نفرت هایت دگرگون می شوند،
 عشق هایت دگرگون می شوند 

و من پنهانی شمردم، سه یا چهار تا هفت تا 
وای! اشباحی آمدند و بر گوشم خواندند: 

هر هفت سال یکبار....
دقت که بکنی می بینی درست است 

با نگرانی همه زوج های عاشق را زیر نظر گرفتم 
آیا آنها هم می دانند؟... هر هفت سال یکبار...! 

حتی در میان بازوانت هم سایه ام خاموش می پرسد:

» ای معشوق من، کی هفت سال ما به پایان می رسد؟«

شعری از هانس مگنوس انتسنز برگر
برگردان فرشته وزیری نسب

دالیلی دیگر برای دروغگویی شاعران

چون آن لحظه ای که 
کلمه ی خوشبختی بر زبان می آید
هرگز لحظه ی خوشبختی نیست

چون تشنه تشنگی اش را
بر زبان نمی آورد

چون از دهان طبقه ی کارگر
 واژه ی طبقه ی کارگر بیرون نمی آید

چون نومید حوصله ندارد بگوید
»من نومیدم«

چون اورگاسم و اورگاسم
یکی نیستند

چون آدم در حال مرگ
به جای ادعای »من دارم می میرم«
تنها من منی می کند که ما نمی فهمیم
چون این زندگانند که با ضجه هاشان

در گوش مردگان خبر مرگ می خوانند
چون واژه ها یا خیلی دیر می آیند

یا خیلی زود
چون دیگری است

همیشه دیگری 
که حرف می زند

چون آنکه در موردش حرف می زنند

همیشه سکوت اختیار می کند 

درستایشدوردست
مجموعه شعر شاعران آلمان

گردآوری و برگردان: فرشته وزیری نسب

طراح جلد: مهسا حقیقی

چاپ اول:1393 

انتشارات نصیرا، تهران
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شعری از اینگه بورگ باخمن 
برگردان: فرشته وزیری نسب 

نوعی فقدان 
با هم استفاده کردیم: فصل ها، کتاب ها و 

موسیقی 
کلیدها، فنجان ها، سبد نان 

ملحفه ها 
و یک تختخواب. 

جهیزیه یی از واژه ها و اشاره ها 
 آورده شد، به کار برده شد، تمام شد. 

نظمی خانگی رعایت شد. گفته شد، انجام داده شد، 
و همیشه 

فقط به اشاره ی دستی. 

 زمستان در سپتتی* وینی،  
و در تابستان عاشق شدم. 

بر نقشه ها، بر کلبه یی کوهستانی، بر ساحلی  
و بر تختخوابی. 

سر سپردگی ای بود پر از داده ها 
و پیمان های ناشکستنی.

ستایش چیزی،
و بیزاری جستن از یک هیچ، 

)روزنامه ای تا شده، خاکسترهای سرد، برگه ی یادداشتی(
بی پروا بودم در مذهب،

 چرا که کلیسا این تختخواب بود. 

نقاشی خستگی ناپذیرم،  
از چشم انداز دریاچه تا دورتر می رفت. 
آنسوی ایوان هم مردم بودند، همسایگان 

برای سالم دادن.
کنار شومینه، در امنیت، 
موهایم پر رنگ تر بود. 

و زنگ در هشداری بود برای دوستانم. 

 نه فقط ترا 
بلکه جهان را 

از دست داده ام.

*سپتت در موسیقی کالسیک به اثری می گویند که برای

 اجرا با هفت ساز ساخته شده است. 

دو شعر از فریبا شادکهن
)1

آتش از استخوانم بیرون می جهد
بیرقی

در امتداد باد...

ناقوسها می نوازند و
کفن های تازه مرده
عروس می شوند

با جمجمه هایي شکفته
در دستانشان

تاریکي غاري
که پلک نیم بسته ي قله اي ست

مرا 
آاه می  کشد
تا روحم را

با دکمه هاي باز پیراهني
که بر زمین جا مانده است

دود دهد

سنگها نامم را
به خطی عجیب

حک مي کنند
و کندرهای سوخته

در گودی سطرها
خاکستر می شوند

کسی
از پشت شهرهای هزارساله

به سویم گام بر می دارد

پای خاك آلود مردي ست
دور

...
دور...

که به حزنی غریب
می شناسمش

با هر قدم
لذت دوار یک قرن را

بیدار می کند
آن سوی زمان

قدمت قدم هاش را
بر کوزه های سفالی

نقش می زنند.

کسي
تکه های مدفون رویا را

چون زنگ گوشواره هایی زیر خاکی
تاب می دهد.

من ابدیت نیستي را
مي وزم

)۲
ناقوسها 

بی روح باستانی 
 

تن ها

آهنند و کوبه!

شعر

نرگس عظیمی

بیزارم
فرشته این را می گوید

ما روی شانه های هم قدم برمی داریم
و بی آنکه بدانیم

ـ برای همین است که سر به زیریم ـ
و بی آنکه بدانیم از چشماِن مان آتش بیرون می زند

ملکوت، سیاه که می شود
با هم می خوابیم روی تله ای از جنگ

و از کابوس های مان

به یاِد جسارت بربادرفته مان می افتیم

مجموعه شعر کهندژ
نرگس عظیمی

چاپ اول: 1393
تیراژ: 1000 نسخه

انتشارات بوتیمار، مشهد

به کودکان »حوله«

این آواز ُترش کرده است
غم، ُترش کرده است

برکت برای زمین
                بی کاست و بی کم

                                ُترش کرده است؛

عبور
و مرگ های چشم داِر شما

که می ریزد روی هم
بدن اش را دیدنی تر می کند…

امشب این آِه لعنتی کدام گوشه است و من کدام گوشه؟
آوازهای یک طَرفه 

در هوای تکراری
به گوش        می رسد

و گوش
کنار کشیده می شود     از گوش کردن.

گناِه ُخرد شده ی من!
دلم از تو ُپر است

و لحظه ای که تحمل َشویم
نزدیک تر می شود...

دلم برای قصه ای تنگ است
که گفتن  اش از همه چیز ممنوع تر بود

و خواندن  اش از همه چیز آرام تر
دلم برای آرام آرام همه چیز شدن تنگ است

برای آرام آرام همه چیز شدن.

خاك بر َسِر من و 
              َهوی و 

                حّوا
که هر چه شدیم
    عاشقانه بود.

از بس که خندیدیم و شکل نداشت
از بس که هوا خوردیم و شکل نداشت

از بس ُمردیم و شکل
                    نداشت.

       گناهِ ُخرد شده ی من!

اینجا انقالب است
اینجا با خیابان نسبتی ندارد؛

در گوش های بزرگ
صدای طبل    نمی پیچد

هوا    کم ترین حّد تحمل است
و غصه ها هم دل دارند     دل دارند

و من     که مثل غروب از کنار تو رد می شوم
به خانه می روم

در گذشته های سپید      سپید...

کالفه ام از کالف های َسر در ُگم
کالفه ام از کالف های َسر در ُگم؛

ترازو به احترام چه کسی      ترازو شده است؟
و آب به احترام چه کسی       آب

گناِه ُخرد شده ی من!؟

سپیده جدیری
مه و ژوئن ۲۰۱۲

ویرایش نهایی: ۳ ژوئن ۲۰۱۲ 

شعر
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جاکش ها 

جاکش ها 
در میان ما جاسازی می کنند 

»جاسوس« 
در میان ما 
  جاکش ها 
    جابه جا 

جاسازی می کنند. 
غیرقانونی نیست 

»نوستالژی« 
به یاد روزهای عرق خوری در »مرمر« 

»کافه نادری« 
»ریویرا« ی قوام السلطنه 

خاطرات مدرسه 
دانشگاه 
کارخانه 
روزنامه 

همکالسی 
همکار 

روی یک نیمکت 
در یک اداره 
دور یک میز 

گرِد یک منقل 
در یک زمین ورزش 

جاکش ها 
نبوده ها را عکاسی می کنند 

نمی شناسی 
ندیده ای 

بوده ای اّما 
در پِس پشِت خاطره ی 

          قماربازی 
            کالشی 

             پشت هم اندازی 
نمی شناسی 

نمی شناسی شان 
     کافه هایی که تو به یاد نمی آوری 

       گیالس هایی که هرگز باال نبرده ای 
         همکالسی هایی که هرگز ندیده ای 

جاکشها
دفتر شعر، مینا اسدی

نشر مینا، استکهلم

چاپ اّول: 1393

هشدار

آنان بیشمارانند
که شمایان 

در سپیده دم پارینه سنگی 
به کار گل نگاهشان داشته اید

آنان بیشمارانند
که اگر بردمند

و سرپیچند
کاله تفرعن تان را باد خواهد برد.

آنان بیشمارانند.

مثل ما، با ما می گویند »کار« 
مثل ما، با ما می گویند »تضاد« 
مثل ما، با ما می گویند »کارگر« 

می گویند: »کارخانه« 
        »کارفرما« 

مثل ما  
مشت هایشان را گره می کنند 

      و می گویند 
        همه ی آن چیزهایی را که ما می گوییم 

دست مان را می فشارند 
      - محکم - 

        »رفیق« 
و همراه ما سرود می خوانند 

        »تنها ما توده ی جهانیم..............«. 

می گویند »ما« 
و از ما نیستند 

جاکش ها 
همه چیز را در میان ما 

         جاسازی کرده اند 
»روزنامه نگار« 

»طنز پرداز« 
»مقاله نویس« 

»نویسنده« 
»شاعر« 

»آوازخوان« 
»هنرپیشه«

»کارگردان« 
»نّقاش« 

»قهرمان« 
از همه رقم 

جنس شان جور است 
کم نمی آورند! 

جاکش ها 
همه چیز را 

        در میان ما جاسازی کرده اند.

دوهزار و چهار - استکهلم

»عشق«

به جوجه اردك زشت قّصه های »هانس آندرسن« می ماند
»می گویند«

- جهان منست این   
  عشق است که ذره ذره ی من از او پر است - 

                 »می گویم« 
می خندند.
می خندم. 

  آنها به من و عشقی که به تو دارم
و من 

به آنها برای عشقی که به تو ندارند!

بیست و دوم دسامبر دوهزار - استکهلم 

نیلوفر

یعنی که تا سرم را بر گردانم
پلک هایت

باز و بازتر می شوند
و چشم هایت

درشت و درشت تر؟
برای کشف کدام راز

همه گوش و چشم می شوی؟
برای دانستن کدام قّصه

                 سر می کشی
                      به جای جای جهان ؟

به نیلوفران آبی برکه های »مونه« می مانی
در قاب های نقاشی

آویخته بر دیوارهای کهنه.
این چنین که تویی

تیزهوش و تیزگوش
کمی دورتر که بروی

دورتر از برکه ها
قاب ها

و دیوارها

رودی می بینی
              که آوازخوانان به دریاها می ریزد

پس آنگاه
تو نیلوفر اقیانوس ها خواهی شد.

دسامبر دو هزار و دوازده - استکهلم 
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در اکتبر 2013 کنفرانسی در برزیل در رابطه با کار 
کودکان توسط سازمان جهانی کار برگزار شد. در این 

کنفرانس از جمله در مورد کاهش میزان کار کودک 
در دهه اخیر و ضرورت امحای کار کودک صحبت به 
میان آمد. طبق آمار ارائه شده تعداد کودکان کار از 

246 میلیون به 168 میلیون تنزل یافته است. سوسن 
بهار از فعالین حقوق کودک در این کنفرانس شرکت 
داشت. او در رابطه با مسائل حقوق کودک در ایران، 

فعالیت ها و مالقات هایی داشت که گزارش خالصه آنرا 
در زیر می خوانید .

یکی از مصوبات کنفرانس جهانی کار کودک اعالم یک روز 
جهانی برای کودکان کار دختر بود. اعالم چنین روزی از 

دست آوردهای کمپین »گلوبال مارش« علیه کار کودک و 
رفع تبعیض از کودکان دختر، که منجر به تصویب مقاوله 
نامه 189 سازمان جهانی کار مبنی بر منع بهره کشی از 
کودکان در عرصه کار کشاورزی و خانه گی با تمرکز بر 

کودکان دختر است، می باشد. ریشخند تاریخی اما این بود 
که هم زمان با این روز، در ایران طرح قانون حمایت از 

حقوق کودکان که توسط سازمان بهزیستی ارائه شده بود، به 
تصویب یکی از بیشرمانه ترین قوانین علیه کودکان در کشور 

ایران منجر شد. یعنی تصویب ماده های 22 و 27 »قانون 
حمایت از حقوق کودکان«، که مجوز ازدواج با فرزند خوانده 

و علنی ساختن هویت فرزند خوانده در شناسنامه است. 
این قوانین در تضاد کامل با مفاد کنوانسیون جهانی حقوق 

کودکان در این زمینه قرار دارند.

تصویب این دو قانون کودک آزار تحت نام حمایت از حقوق 
کودکان توسط شورای نگهبان، اعتراض عمومی را در جامعه 

ایران بر انگیخت. متعاقب این امر در روز 20 نوامبر 2013 
مرکز ادبیات کودک داروگ و جمعیت الغای کار کودکان، 

کمپینی علیه قوانین کودک ستیز در ایران با تمرکز بر 
حقوق کودکان دختر فراخوان دادند. در 13 دسامبر 2013 

متن فراخوانی نیز برای جمع آوری امضا علیه بی حقوقی 
کودکان در ایران، با خواست لغو بی درنگ قوانین کودک 
ستیز و جایگزینی آن ها با استاندارد های بین المللی در 

زمینه حقوق کودکان منتشر شد.

این کمپین که تا 12 ژوئن سال 2015 )روز تصویب 
کنوانسیون منع کار پر مخاطره برای کودکان زیر 15 سال(
ادامه خواهدداشت، مجموعه اقداماتی را در این زمینه در 

دستور کار خود قرار داده است. مخاطب این فراخوان، 
سازمان جهانی کار، یونیسف، گلوبال مارش و »رژه جهانی 

علیه کار کودک« است. کایالیش ساتیراتی، دبیر گلوبال 
مارش، متعاقب این امر نامه ایی به ریس جمهور ایران نوشت 

و ضمن ابراز نگرانی از وضعیت کودکان ایران، خواستار لغو 
قوانین و نظارات بر اجرای آن ها توسط نهاد های بین المللی 

و مسئول شد.

در سال 2015 گزارش ایران در زمینه مسئله کار کودکان 
در سازمان جهانی کار و همچنین حقوق کودکان در 

یونیسف بررسی می شود. به همین دلیل با همیاری سازمان 
گلوبال مارش مجموعه ایی از قرارهای حضوری با مسئولین 

این امر در سازمان جهانی کار تنظیم شده بود. یکی از دالیل 
شرکت من در اجالس سالیانه سازمان جهانی کار امکان 

دیدار و گفتگو با نمایندگان اتحادیه های کارگری از گوشه و 
کنار جهان بود. در طول این اجالس موفق شدم با تعدادی 

از مسئولین و فعالین کارگری از کشورهای گوناگون مالقات 
کنم و به تشریح وضعیت کودکان ایران بپردازم. همچنین  

از آن ها خواستم که در اجالس سال آینده از خواست ما 
حمایت کنند و آن را به عنوان خواست طبقه کارگر جهانی 

در اجالس سالیانه مطرح سازند. اظهار تاسف فراوان آن ها از 
نقض حقوق کودکان در ایران و قول طرح این خواست در 

جلسات اتحادیه، حاصل این نشست ها بود. 

در نشستی با یکی از مسئولین سازمان جهانی کار، آی 
ال او، که در زمینه کار کودکان بر گزار شده بود، به شرح 

کامل موقعیت، ضرورت فراخوان و خواست اقدامات ضروری 
توسط سازمان جهانی کار در این زمینه پرداختم. توضیح 

دادم که کودکان دختر در ایران جمهوری اسالمی، قربانیان 
بالمنازع بهره کشی در کار خانه گی، صنعت سکس، قاچاق 

انسان و عرصه های مختلف کار پر مخاطره اند. در عین حال 
طبق ماده 1210 قانون مدنی ایران از سن نه ساله گی بالغ 
شمرده می شوند، در 13 ساله گی می توانند به عقد ازدواج 

در آیند در حالیکه طبق تبصره های مدنی و فقهی اجازه 
دست یابی به حاصل دسترنج خود را ندارند. اظهار تعجب 

این فرد مسئول از این توضیحاتم باعث شگفتی بود. به ویژه 
در مورد قانون ازدواج با فرزند خوانده و اظهار تعجبی که از 
بی اطالعی ناشی می شد. این مسئله نشان می دهد که پی 

گیری و اطالع رسانی به نهاد های بین المللی در این زمینه 
ضروری است. 

در این مجموعه دیدار ها همچنین در مورد نیما ابراهیم 
زاده فرزند بیمار کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده که خود از 

فعالین حقوق کودک است نیز صحبت کردم. طبق تبصره 
یک کنوانسیون منع کار پر مخاطره کودکان، کلیه فعالین 

مدافع حق کودک به ویژه در زمینه منع کار پر مخاطره 
برای کودکان زیر 15 ساله، از مصونیت اجتماعی سیاسی 

برخوردارند. به این دلیل خواستار رسیدگی فوری  سازمان 
جهانی کار برای نجات جان این کودک 16 ساله که با مرگ 

در جدال است، و همچنین آزادی پدرش شدم.

کودکان کار و اجالس سازمان جهانی کار

سوسن بهار 
باالخره مجلِس مرتجِع اسالمی طی چند مرحله  طرح آمران 

به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرد و با تصویب دو 
ماده ی اخیراین طرح مبنی بر واگذاری اجرای آن به بسیج و 
الزامی بودن اجرای آن برای تمامی اماکن و مراکز عمومی و 

خصوصی، زنان را آماج تعرض زن ستیزانه ی دیگری قرار داد. 
حاکمیت، به موازات در یوزگی از غرب اختناق و سرکوب در 

داخل را تشدید می کند، اماهر اندازه  فشار بیشتر می شود 
جرقه های اعتراضات مردمی نیز افزایش می یابد. رژیم اسید 

می پاشد مردم اعتراض می کنند: در تظاهرات اصفهان و 
تهران مردم با شعارهای خود مستقیما رژیم را هدف قرار 

داده و نشان دادند که ریشه ی زن ستیزانه ی اسیدپاشی های 
اخیر را به خوبی می دانند:»سکوت حمایت از داعشی است«/ 

»اسیدپاشی جنایت، قانونگذار حمایت«/ »ای کمتر از 
داعشی اسید به ما می پاشی« و....

رژیم غافلگیرانه ریحانه را اعدام می کند، ریحانه قربانی 
می شود اما  نه تنها ایران که جهان واکنش نشان می دهد. 

همه می دانند کسی که در این جریان کشته شده 
»اطالعاتی«  بوده، با همه ی مصداق های فساد اخالقی 
و مالی که نمونه های آن را در میان سران حکومتی و 

اطالعاتی به وفور می بینیم . رژیم با دستگیری، کتک کاری 
و اسیدپاشی سعی در تحمیل حجاب اجباری دارد ولی 

زنان جسورانه در خیابان ها با پوشش خود رژیم را به چالش 
می گیرند. زنان با مقاومت خود نه تنها حجاب اجباری را به 
سخره می گیرند بلکه کلیه ی  نقش های اجباری مردساالرانه 
را که حکومت به آن ها تحمیل می کند، نفی می کنند. رژیم 

پیاپی طرح های ضد زن در مجلس تصویب می کند: طرح 
تعالی خانواده ، طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر، 

طرح تفکیک جنسیتی مشاغل و... اما زنان یک قدم عقب 
نمی نشینند. رژیم گشت ارشاد به خیابان ها گسیل می کند 

مردم پاسخ می دهند. نمونه اخیر در نمایشگاه مصلی تهران 
اتفاق افتاد. مردم به صورت جمعی به  تذکر ماموران به 

دو دختر واکنش نشان دادند تا حدی که باالخره مامورین 
مجبور به عقب نشینی  شدند.  در لرستان کار به برخورد 

فیزیکی و کتک کاری جوانان و ماموران امر به معروف 
کشیده می شود. آمار شهدای امر به معروف نیز روز به 

روز باالتر می رود!  رژیم طرح تفکیک جنسیتی مشاغل را 
تصویب می کند اما زنان سعی می کنند نه تنها در حیطه های 

مختلف شغلی حضور داشته باشند بلکه در  مشاغلی 
که  سیستم مردساالر دینی تا کنون جزو مشاغل مردانه 

محسوب می کرد نیز وارد شوند.  رژیم رشته های تحصیلی 
زنا ن در دانشگاه ها را محدود می کند اما زنان هر ساله، آمار 
باالی کنکور دانشگاه ها را به دست می آورند، رژیم طرح های 

تفکیک جنسیتی را در همه ی عرصه ها به پیش می برد اما 
زنان روابط نهی شده از جانب رژیم را دامن می زنند: میزان 
همزیستی های خارج از ازدواج در سال های اخیربه ویژه در 

شهرهای بزرگ به نحو قابل مالحظه ای  افزایش یافته  است.  
زنان نشان داده اند به رغم تالش های مذبوحانه ی  حکومت 
اسالمی، عرصه هایی را که طی این سال ها با سخت جانی 
و به بهایی گزاف به دست آورده اند از دست نمی دهند. از 

سویی دیگر، اخبار مبارزات دلیرانه ی زنان کوبانی در همه جا 
نقل می شود، تصویر زن مسلح کوبانی به سمبلی برای رهایی 

زنان بدل می شود و آرمان های به فراموشی سپرده شده ی 
مبارزه و انقالب را بار دیگر جانی تازه می بخشد. امواج رهایی 

خواهانه ی زنان کوبانی تمامی  جهان را در بر می گیرد و 
تاثیرات چشمگیری برروحیه ی  زنان در ایران و جهان به 

جا می گذارد.  در این مجموعه شرایط است که زن ستیزی  
تشدید می شود.  

خشونت علیه زنان جهانی است: در سرمایه داری غربی به 
شکلی و در بنیادگرایی دینی به شکلی دیگر، اما آبشخور 

همه ی اشکال زن ستیزی یکی است: مالکیت بر بدن زن، بر 
زایندگی زن و استفاده ی ابزاری از زن برای تولید و بازتولید 

مناسبات سرمایه داری مردساالرو مناسبات قدرت مدار 
سلطه.  در غرب زن به ابژه ی جنسی برای کسب سود در 

انواع صنعت سکس، پورنوگرافی، مدلینگ و تبلیغات تبدیل 
می شود. در خاورمیانه، داعش زنان را برده می کند و لیست 

قیمت های آنان را با افتخار به اطالع عموم می رساند. در 
افریقا بوکو حرام زنان را می دزدد و همچون برده می فروشد.  

طالبان در افغانستان و پاکستان زنان را به اشکال مختلف 
به قتل می رساند. در ایران حکومت اسالمی زنان را دستگیر 

می کند، شالق می زند، سنگسار می کند، اعدام می کند،  
به آنان اسید می پاشد، الیحه های پی درپی برعلیه آنان  

تصویب می کند. آری، ارتجاع یورش می آورد، اما زنان  
عقب نشینی نمی کنند .

زنانی دیگرضمن محکوم کردن کلیه ی تعرضات زن 
ستیزانه ی حاکمیت، از جمله طرح اخیر آمران به معروف و 

ناهیان از منکر، در جهت رسیدن به رهایی کامل و جامعه ای 
عاری از هر گونه ستم وتبعیض از جمله ستم جنسیتی، 

تالش می کند. 
21 آبان 1393

زنانی دیگر

باز هم طرح زن ستیزانه ی دیگری در مجلس ارتجاعی تصویب شد
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