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حجاب نماد بردگی زن است،
اما مسئله ی رهایی زنان ،به حذف حجاب محدود نمی شود.

در این شماره:

osyan.osyan@gmail.com

عکس روی جلد :نقاشی از هما ارکانی

• خروج دختران
از کشور ممنوع
• حجاب
• مصاحبه با مشاور مذهبی
دفتر مکارم شیرازی
• بررسی فیلم آینه های
روبه رو
• نامه ای به آزاردهنده ام
• داستان یک ستم جنسی
• شعری از
سیمین دانشور
• تجاوز در
هند و
مسئله ی
قانون

عصیان facebook:
http://tinyurl.com/osyan-osyan

2

مجازاتهای جدید برای
زن بودن در ایران:

آوا آرمان

در
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خروج دختران از کشور ممنوع!

سرمقاله

راس��تای اجرا و تحقق سیاستهای زنستیز رژیم جمهوری اسالمی
مبن��ی بر ناقصالعق��ل بودن زن ،فروردین ماه س��ال  91الیحهی تغییر و
اص�لاح قانون گذرنامه توس��ط دولت به مجلس رفت ت��ا وارد روال قانونی
تصویب ش��ود .الیحه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
رفت و در آبان ماه س��ال  91یک تبصرهی جنجالی به آن اضافه شد :زنان
مجرد زیر  40س��ال بهش��رط اجازهی ولی قهری یا حاکم ش��رع اجازهی
دریافت گذرنامه خواهند داشت .فراکسیون زنان مجلس درگیر ماجرا شد
و پیش��نهاد داد زنان زیر  40س��ال در صورتی که رش��یده باشند اجازهی
خروج از کشور پیدا کنند و زنانی که بدون هدف مشخص میخواهند به
خارج بروند باید اذن ولی داشته باشند .درنهایت الیحه برای اصالح موارد
مغایر با قانون اساسی به دولت بازگردانده شد و ماجرا همچنان ادامه دارد.
براس��اس قانون فعلی گذرنام��ه مصوب  ،1351دریافت گذرنامه توس��ط
تمام افراد زیر 18س��ال تحت قیومیت ولی و تمام زنان متأهل با اجازهی
ش��وهر است و تمام افراد باالی  18سال بدون درنظر گرفتن شرایط تأهل
و جنس��یت ،بدون دخال��ت یا اعمال نظر قیم یا قان��ون ،اجازهی دریافت
گذرنامه دارند مگر اینکه جنون آنها ثابت ش��ود .در سال  1363سازمان
حج و زیارت با خیل مراجعهی زنان متأهلی مواجه ش��د که شوهرانش��ان
اجازه س��فر به قصد انجام حج به آنها نمیدادند .س��ازمان حج و زیارت
موضوع را به وزارت کشور اعالم کرد و وزیر کشور به دنبال ارجاع موضوع
به شورای نگهبان اینچنین جواب گرفت :اطالق مادهی  18قانون گذرنامه
نسبت به زنانی که حج واجب بر ذمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارد.
از آن پس زنان متأهل در این مورد خاص ازش��رط اجازهی ش��وهر برای
خروج از کشور خارج شدند.
اف��زودن این تبصرهی جدید به قانون گذرنامه ،قانونی که خودش درمورد
زنان متاهل پر از ایراد اس��ت و بازگشت قهقرایی در قوانین نشاندهندهی
ای��ن نکته اس��ت که این رژیم نه تنه��ا هیچگونه جایگاهی ب��رای تکاپو و
رش��د زنان قائل نیست بلکه به ش��کلهای مختلف درجهت عقب راندن،
برده کردن و س��رکوب زنان تالش میکند .طبق قوانین مدنی اس�لامی،
ولی قهری ش��خصی اس��ت که به حکم قانون تعیین میش��ود و والیت او
بر یک فرد اختیاری نیس��ت .در ش��رع و فقه اس�لامی تعاریف متعددی
برای رش��یده بودن وج��ود دارد ،میتوان بهطورکل��ی آن را چنین تعریف
کرد :دختری که مصلحت خود را تش��خیص دهد ،مجنون و سفیه نباشد،
توانایی تأمین مخارج خود را داش��ته باشد و ترس فریب خوردن او وجود
نداش��ته باشد .درواقع رشیده ،دختری است که عقل او کامل شده است و

توانایی تشخیص دارد .ولی سؤال این است که چرا  40سال برای رسیدن
به این ش��رایط درنظر گرفته ش��ده اس��ت آنهم فقط برای دختران یک
جامعه؟چه چیزی س��ن  40س��الگی را بهعنوان به عقل کامل رسیدن زن
متمایز میکند؟ چه اتفاق خاصی در این سن برای زن میافتد و مالک آن
چیس��ت؟ زنی که از ابتدای جوانی بهتنهایی زندگی می کند ،کار میکند
و روزگار میگذراند ،نقش اجتماعی دارد ،به عنوان یک ش��خصیت کامل
نگریس��ته نمیشود تا  40سالگی؟ ازاین لحاظ ،چه تفاوتی بین یک دختر
 30ساله و  40ساله وجود دارد؟
از همان ابتدای انتشار این خبر ،شاهد واکنشهای اعتراضی از سوی زنان
ترقیخ��واه داخل و خارج کش��ور بودیم که بیانگر هوش��یاری و آمادگی
همیش��گی زنان ب��رای مقاومت و مخالفت در برابر نظام اس��ت .گروهها و
زن نظام هم بیکار ننشسته و هرکدام این
احزاب بهاصطالح طرفدار
ِ
حقوق ِ
ماجرا را فرصتی مناسب برای در بوقوکرنا کردن افکار خود دیدند .ارائهی
راهکارهای سازشکارانه و حداقلی ،بهخوبی دست این طرفداران دروغین
حق��وق زن را رو میکند .راهکارهایی ازقبیل تماس با نمایندگان مجلس
و رایزن��ی با مقامات دولتی برای تصویب نش��دن ای��ن الیحه .دراینمیان،
زن��ان اصالحطلب مدعی حقوق زنان هم س��عی دارند ب��ا ارائهی راهکارها
و برگزاری نشس��تها و  ...ابتکار عمل را بهدس��ت بگیرند و با پیشنهادات
حداقلی ِخود و بار دیگر در آس��تانهی انتخابات��ی دیگر به بازیگران اصلی
صحنهی سیاست ایران بدل شوند.
مس��ئلهای که دراینمیان نادیده انگاش��ته میش��ود این است که تصویب
شدن یا نشدن این الیحهی خاص ،مشکل زنان ایران را حل نخواهد کرد.
از یک اساس ضد زن مانند شرع اسالمی چیزی غیر از این بیرون نخواهد
آمد .مسئله بهطورخاص ،سرنوشت این طرح نیست بلکه نکتهی کلیدی و
فراموش ش��دهی این رویداد این است که نفس مطرح شدن این الیحه و
نوع دیدگاه و برخورد اس�لام با مسئلهی زن هر روز به عناوین گوناگون و
در امور ریز و درشت به عریانی تمام رخ مینماید و آشتیناپذیری حکومت
اسالمی با اصول اساسی حقوق ستمدیدگان جامعه ،ازجمله زنان بهخوبی
برایم��ان نمایان میش��ود و این نکت��ه را یادآور میش��ود که تالشهای
گمراهکنندهی بهاصطالح فمنیس��تهای اسالمی ،تنها مردابی است برای
ب��ه دام انداخت��ن و هدر دادن نی��روی مولد و انگیزهی س��ازندهی زنان و
دختران این کشور بهعنوان ستمدیدگان واقعی این ستم غیرانسانی.
دلخ��وش کردن های دروغین به اص�لاح قانون و پیگیری احقاق حقوق
زن از مجاری قانونی آن ،قانونی که از اس��اس س ِر عناد با این حقوق دارد،
کاری اس��ت بیهوده و جز هدر رفتن ان��رژی و نیرو هیچ نتیجهای نخواهد
داشت.
سن  18تا  40سالگی ،سن مناسب پیشرفت علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی برای هر انسانی است .چرا و به چه دلیلی این فرصت باید از زن
گرفته ش��ود آن هم صرفاً به حکم زن بودن؟ چرا مسئوالن نظام از رفت و
آمد دختران و زنان به خارج از مرزهای ایران احساس هراس میکنند؟
طرح این مس��ئله ،تضادی اساس��ی بین حکومت اسالمی و احقاق حقوق
انسانی در یک جامعه ازجمله حقوق زن ،را آشکار میکند .یعنی تازمانیکه
حکومت بهش��کل اسالمی و ارتجاعی حاکم است ،انتظار هرگونه بهبود در
امور مختلف خیالی کودکانه و خام است .درچنین شرایطی نهتنها سیاست
کل��ی ،قدم برداش��تن در راه بهبود و ارتقا نیس��ت بلک��ه بهطور موردی و
مصلحتی در مقاطع مختلف نظام ،بهش��کلی سلیقهای برای خروج نظام از
بحران عمل میشود .زنان و دختران جدای از مجرد یا متأهل بودن در 18
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بله ،آن ها با حجاب نیز
وقایع

 88روحیه ی تعرضی زنان را به عنوان یک نیروی اجتماعی
انفجاری به نمایش گذاش��ت و بع��د از آن این روحیه ی تعرضی تداوم
پیدا کرد و پس از آن که شکست سیاسی و ایدئولوژیک رهبران سبز و
جری��ان کمپین یک میلیون امضاء که خود را «جنبش زنان ایران» جا
زده بود کامال آش��کار شد؛جناحی از همین «اصالح طلبان» حکومتی
برای ترمیم موقعیت ورشکسته ی خود و بازگشت به صحنه ی سیاست
ت�لاش کردند خود را بازس��ازی کنند تا باز در موقعیت��ی قرار بگیرند
ک��ه بتوانن��د از حرکت اعتراضی زنان و جنبش زنان برای رس��یدن به
قدرت سودجویی کنند .با مرور آنچه در طول تاریخ جمهوری اسالمی
بر زنان گذش��ته است می توان منش��ا این طغیان و حضور را دریافت.
س��رکوب دمادم ،ارعاب و تحقیر اگرچه برای همه ی ش��هروندان بوده
و هس��ت اما در مورد زنان آمیخته اس��ت با مفهوم شهروند درجه دوم
بودن ،موجودی که نیاز به قیم دارد و بدون اجازه مردها توان و امکان
تصمیم گی��ری نخواهد داش��ت" ،ناقص العقلی" که با گس��ترش روابط
قدرت س��تمگرانه ای که م��رد را بر زن حاکم می کند ،هر روز بیش��تر
با خش��ونت در خانه و محل کار آش��نا می ش��د و آن را تجربه می کرد.
ِ
جمهوریت آمیخته با اسالم،
زنان در طول بیش از س��ی سال حاکمیت
به خوبی می دانس��تند که خواهان فرارفتن از باید و نبایدهایی هستند
که قانون برای آن ها مصوب کرده و زندگی آنان را دو چندان س��خت
می کند .علی رغم تالش مش��اطه گران سیاست های جمهوری اسالمی
در م��ورد زنان ،دخت��ران جوان از طریق گفته های مادرانش��ان به این
حقیقت آگاه بودند که حجابی که با به قدرت رس��یدن خمینی بر سر
زنان اجباری ش��د ،نه تنه��ا حضور آنان را در س��طح اجتماع پر رنگ
نکرد بلکه مانعی ش��د برای حضور زنان بس��یاری که حاضر نبودند به
صرف ش��اغل ماندن ،حجاب بگذارند .از این رو بسیاری از زنان حاضر
در تظاهرات ،می دانس��تند که قانون حجاب در جمهوری اسالمی نماد
آشکار عناد حکومت با زنان است ،سمبل نگهبانی از قدرت اسالمگرایانی
که در سال  57انقالب مردم را دزدیدند و به قدرت رسیدند و نگهبانی
ازسلطه ی مرد بر زن است .سمبل تحمیل روابط اجتماعی پدرساالری
و مردس��االری اس��ت که همراه با ادغام دین و دولت جزو ارکان اصلی
این نظام است.
چرخش برخی از گروه های س��ابقا طرفدار جمهوری اسالمی در مورد
مس��ئله حجاب اشکال گوناگون به خود گرفت .برخی که همچنان به
ضرورت حفظ س��اختار جمهوری اسالمی معتقدند سعی دارند حجاب
را ب��ه انحا مختلف توجیه کنند و حتی کار را به جایی می رس��انند که
می گویند «حجاب مس��ئله و دغدغه ی زنان ایران نیس��ت» ( . )1البته
این گروه توضیح نمی دهند که اگر حجاب مسئله زن ایرانی نیست چرا
جمهوری اس�لامی هر س��اله با گرم شدن هوا ،دستگاه عریض و طویل
امر به معروف و نهی از منکرش را گسترده تر از سال های پیش تجهیز
می کند تا به جان زنان "بد حجاب" بیاندازد .این گروه سعی می کنند با
مطرح کردن خواسته های به حق دیگر زنان از جمله معضالت معیشتی
زنان ،برابری دس��تمزد ،مشکالت زنان سرپرست خانوار ،مسائل مربوط
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معامله می کنند!

به زنان روستایی و ...از اهمیت موضوع حجاب بکاهند.
اینان به خوبی می دانند که حجاب به عنوان عمده ترین نماد اسالمی
بودن کش��ور ،یک��ی از پایه های اصلی حفظ رژیم اس��ت و در صورت
فروریختن و حتی سست شدن این ستون ،بقای جمهوری اسالمی به
شکل کنونی امری ناممکن خواهد بود .پس حجاب باید حفظ شود تا
حکومت دینی کنونی حیات یابد.
طی��ف دیگری از حکومتی های س��ابق که اکنون
خود را در طیف گس��ترده ی اپوزیس��یون جا
زده ان��د سیاس��ت خ��ود را در م��ورد زنان
تغییر داده اند و نیز امیدوارند که در فردای
تحوالت ایران در بخش��ی از قدرت س��هم
بگیرند (حال این ق��درت جدید به صورت
رفورم اساسی در جمهوری اسالمی باشد ،یا
که با حذف جمهوری اسالمی روی کار بیاید)،
حق انتخاب زن��ان در برگزیدن حجاب را تبلیغ
می کنند .این طیف وس��یع را می توان از فریبا
داوودی مهاجر ت��ا مصی علی نژاد و محبوبه
عباس قلی زاده و ( ....که بعد از افول کمپین
یک میلیون امضا حول مورد مشابه دیگری
به نام کمپین ن��ه به حجاب اجباری اجماع
کرده ان��د) در نظر گرفت .اینان که در زمینه
سیاس��ت به تفکر نئولیبرال نزدیک ترند (و در
حال حاضر رحیم مش��ایی س��ردمدار این تفکر
در داخل جمهوری اس�لامی اس��ت و در خارج
ایران بنیاد نایاک حاوی این دیدگاه سیاسی
اس��ت) خود را بزرگترین انتخاب آمریکا بعد
از تحوالت آینده ی ایران می دانند ،از این رو
در تالش��ند که با جمع کردن حداکثر نیرو،
ش��انس خود را در س��هیم ش��دن در قدرت
افزایش دهند .پتانسیل زنان که در جنبش 88
غی��ر قابل انکار بود ،آنان را واداش��ت تا به صورت
کامال فرصت طلبانه (اپورتونیس��تی) با خواست زنان هم
صدا شوند و در نقد حجاب اجباری داد سخن در دهند .بعضی از آن ها
منفعت جویانه گذش��ته خود را نقد کردند و از آنجا که تئوری بس��یار
خطرناک "مالک ،حال افراد اس��ت" را نیز اختراع کرده اند ،به راحتی
ادعا کردند که اش��تباه می کردند اما حاال با حجاب اجباری مخالف اند.
حتی ذره ای نگرانی نی��ز به خود راه ندادند که مردم چطور می توانند
ب��ه این اف��راد اعتماد کنند .افرادی که یکب��اره و کامال فرصت طلبانه
تغییر عقی��ده می دهند؛ به ویژه که این تغییر موضع توجیه درس��ت
و مبنای حقیقی ندارد و به اس��تدالالتی همچ��ون ،توهین آمیز بودن
حجاب برای زنان اکتفا می کند ،بدون اینکه بگویند چرا حجاب برای
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مدت س��ی س��ال توهین آمیز نبود و یکباره ماهیتی این چنین پیدا
کرد؟! اینان سعی نمی کنند چیستی و واقعیت حجاب را که همان،
س��تم بر زن و اس��ت؛ توضیح دهن��د .باید به آنان گف��ت که تقلیل
مسئله حجاب به موضوع توهین آمیز بودن ،کاله گذاشتن برسر زنان
اس��ت .باید این واقعیت را به زنان گفت که مس��ئله حجاب ،مسئله
مناس��بات اجتماعی پدرساالری و مردس��االری است که زن را برده
می کند .گاه سمبل
و بیان ای��ن روابط
اجتماع��ی تحمیل
پوشش��ی مانن��د
حجاب می ش��ود و
گاه تحمیل اشکال
دیگ��ر .مس��ئله
تضمین این روابط
قدرت ستم گرانه است و انقیاد زن .باید آن را در هر پوشش و شکلی
ش��ناخت و به چالش گرفت .در ایران جمهوری اس�لامی حجاب به
بیان فش��رده ی انقیاد زنان در نظام پدرساالری و مردساالری مبدل
گش��ت و به حق از طرف زنان به چالش گرفته ش��د .حتی اگر هیچ
زنی آن را به چالش نمی گرفت (امری محال!) بازهم در این حقیقت
که سمبل انقیاد و اسارت زن است تغییری به وجود نمی آمد.
به راس��تی که نوع اس��تدالل آوردن آن ها و حتی این طور راحت
گذش��تن از اش��تباهات گذشته ش��ان که عواقب بس��یار بدی برای
جنبش زنان داش��ت (از جمله دلسرد شدن تعداد زیادی از دختران
جوان فعال ،از مبارزه) ،زیر سوال بردن شعور زنان است.

تنها می تواند ناش��ی از یک درک اش��تباه باش��د بلکه بعضا گویای یک
سیاس��ت سوء اس��تفاده گرانه از مبارزات و خواست های زنان نیز هست،
سیاس��تی که می خواهد با یک دس��ت جلوه دادن جنبش زنان ،س��قف
خواس��ته ها را در حد میانگین نگه دارد و مانع ارتقا جنبش شود .زمانی
که خواس��ت حق پوش��ش مطرح می ش��ود باید بر این نکته تاکید کرد
ک��ه با این روش تنها یک��ی از ابتدایی ترین حقوق زن ب��ه او بازگردانده
می ش��ود ،حقی که دست دولت را از آشکارترین نوع سرکوب زنان کوتاه
می کند .اما باید این مسئله را افشا کرد که زنان بسیاری در دنیا هستند
ک��ه با وجود آزادی در انتخاب پوش��ش ،تا رهایی واقعی فاصله ی زیادی
دارند .زنانی که حتی اگر از مناس��بات س��نتی و پدرساالرانه نجات پیدا
کرده اند گرفتار مناسبات مردس��االر مدرن در کالن شهرهای جهان اند.
باید بر این واقعیت انگش��ت تاکید گذاشت که آزادی واقعی زنان در گرو
لحظه ای اس��ت که طبقات در جامعه وجود نداشته باشد اما تا آن زمان
نیز خواست هایی همچون برابری حقوقی ،تصویب قوانین ضدخشونت در
اجتماع و خانه ،ایجاد خانه های امن و توانمند س��ازی اقتصادی زنان بی
پناه و  ...باید در دستور کار قرار گیرد .باید همواره به این حقیقت اشاره
کرد که حتی حجاب اگرچه به ظاهر اختیاری باش��د ،نماد بردگی زن و
ابژه ی جنس��ی بودن زن هست ،دقیقا همانطور که برهنگی سکسیستی
و انطب��اق با نمادهای زیبایی مردس��االرانه زن را تبدیل به ابژه جنس��ی
می کن��د تنه��ا با این فرق که زن محجبه یک ابژه ی جنس��ی انحصاری
است که در انحصار همسر خود قرار دارد .اما عموما در این باره صحبتی
نمی شود حتی الگویی هایی مانند اسالم معتدل ترکیه نیز تحسین می-
ش��ود ،چرا که برای بسیاری از گروه ها که فرصت طلبانه به مسئله زنان
نگاه می کنند اصال واقعیت رهایی همه جانبه زن مطرح نیست و تنها از
این نیرو برای ایجاد طرفدار استفاده می شود.

گذش��ته از ای��ن که چند درص��د زنان ایران خواس��تار لغ��و قانون
حجاب ان��د ( ،)2این خواس��ت کامال بر حق اس��ت .حجاب برعکس
تالش بس��یاری که س��عی می کنند مفهوم آن را به یک "پوش��ش"
تقلی��ل دهند ،حاوی بار ایدئولوژیک اس��ت و برای دولت ها کارکرد
سیاسی گسترده ای دارد ( )3؛ چه به صورت اجباری کردن حجاب،
چ��ه به صورت بی حجابی اجباری .تعیین قوانین در مورد پوش��ش
زنان ،بیشتر از هر چیز نماد سلطه ی دولت و حکومت بر زنان است
و به تثبیت س��اختار مردس��االر در جامعه دام��ن می زند و مردان
را مح��ق می س��ازد تا بی��ش از پیش در مورد جزئی ترین مس��ائل
زن��ان خانواده تصمیم گیری کنند .دولت از طریق تصویب و اجرای
یک چنین قوانینی ،مردس��االری موجود در چهارچوبه ی خود را به
بدن زن تحمیل می کند .اگرچه قانون نوع پوش��ش ،تنها نماد غلبه
مردساالری سیستماتیک دولتی بر بدن زن نیست (و می توان در این
میان از قوانین ضدس��قط جنین و نابرابری حقوقی و  ...نیز نام برد)
اما آشکارترین و عریان ترین آنها ،باید و نبایدهای مربوط به پوشش
اس��ت .از این رو نه تنه��ا دولت هایی نظیر ای��ران بلکه دولت هایی
همچون فرانس��ه و اخیرا بلژیک و  ...حق ندارند با استفاده از قدرت
قانون گذاری خود ،در مورد پوشش زنان دخالت کنند.

ب��ا هم��ه ی ای��ن
تفاس��یر هم��ان طور
ک��ه مبارزی��ن واقعی
جنبش زنان در بیش
از سه دهه ی گذشته
بر آن تاکید کرده اند؛
لغو قان��ون حجاب در
ایران یک خواست به
جا و ضروری اس��ت و
فعالی��ن زنان با حف��ظ تمایزات خود و همچنین ت�لاش برای ارتقا همه
جانب��ه جنبش زنان و دامن زدن به بحث های تئوریک در مورد مس��ئله
زنان ،باید بر آن اصرار ورزند§.

آيا خواست لغو حجاب بر حق است؟

آیا زنان با کس�ب آزادی پوش�ش ب�ه رهایی
می رسند؟

اغ��راق و بزرگنمایی در مورد راه کارهای مربوط به مس��ئله زنان نه

منابع:

-1مقاله ی سیمین کاظمی با عنوان «حجاب ،مسئله ای سیاسی با فمنیستی؟»
-2در برنامه پرگار که با حضور شادی صدر و آزاده کیان صورت گرفت ،آزاده کیان به کم
تعداد بودن متقاضیان لغو حجاب اشاره کرد و گفت که این خواست عموما از طرف زنان
طبقات مرفه مطرح می شود که تمایل دارند از آزادی پوشش برای هر چه بیشتر منطبق
شدن با الگوهای زنان در غرب استفاده کنند( .نقل به مضمون)
 --3رجوع کنید به مقاله ی آذر درخش��ان با عنوان «قانون منع حجاب در فرانس��ه یا
حجابی بر واقعیت».
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زن ها
هیچ مشکلی
با این قضیه

مهتاب حسینی
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يعني همان غيرتي که در وجود مردان هست و در زنان نيست.

 پس این که بس��یاری از زنان اجازه نمی دهند شوهرشان ازدواج موقتداشته باشند و ناراضی هستند در چیست؟

• اين حس مربوط به زمان حاضر هس�ت و گرنه زمان هاي گذشته ،براي زنان اين
امر عادي بود .امور غريزي ،در همه زمان ها و در همه جوامع اال شذ و ندر ،وجود

دارد.

 اگر این حس مربوط به زمان حال است این قانون هم دارد در همینزمان اجرا می شود!

• قانون درس�ت وضع ش�ده ،منتها فرهنگ زمانه بايد تعديل شود و در زمان ما به

خاطر غلبه فرهنگ فمنيستي ،اين امر (ازدواج موقت) در نهايت زشتي قرار گرفته.
لکن در این ش�رایط چنانچه از عوامل تحریک نظیر فیلم ه�ا و کتاب ها و مج ّ
الت و

نش�ریات فاسد و بدآموز ،و مجالس آلوده ،و دوستان ناباب ،و حتّی مناظر تحریک

ندارند!

کننده اجتناب ورزید ،و اوقات فراغت خود را با مطالعه و کار و مانند آن پر کنید ،و
بر خداوند توکل نمایید ،و هر روز مقداری ورزش کنید ،انش�اء اهلل بر هوای نفس و

وسوسه های شیطان غلبه خواهيد کرد .ما هم براي موفقيت شما دعا مي کنيم.

 خودتان می دانید این حرف جواب س��وال من نیس��ت .شما می گوییداین حس انحصارطلبی در زنان زمان حال پیدا شده پس در زنان وجود
دارد .این قانون که این غریزه را س��رکوب می کند هم در این زمان اجرا
مدتی اس��ت که بحث ازدواج موقت در جامع��ه باال گرفته به می شود .راه چاره برای زنان مخالف چیست؟
ط��وری که مجلس قانون��ی در این زمینه تصویب ک��رده که مخالفان و • عرض ش�د که اين احساس انحصار طلبي (که زن مي خواهد شوهرش تنها متعلق
موافقانی به همراه داشته .هدف از ازدواج موقت چیست؟ آیا این کار به به خودش باش�د) غريزي نيس�ت غيرت در زن�ان غريزه اي نيس�ت منتها در زمان
نفع زنان اس��ت؟» زن ها مي توانند با اين مس��ئله کنار بيايند و در برخي حاضر ،به دليل فرهنگ غلط ،ش�رایط ازدواج خيلي سخت شده و لذا ازدواج دائم
خورده فرهنگ ها ،اين امري عادي اس��ت و زن ها هيچ مش��کلي با اين در سن بلوغ ممکن نيست بايد فرهنگ را درست کرد مثال براي تشکيل يک زندگي،
قضيه ندارند» این گفته یکی از مش��اوران مذهب��ی دفترآیت اهلل مکارم بايد چندين ميليون جهيزيه فراهم کرد.
در مورد ازدواج موقت اس��ت که به صورت تلفنی صورت گرفته اس��ت - .آیا فکر نمی کنید که به خاطر تعلق نگرفتن نفقه و عدم تعهد ،ازدواج
ولی ایشان از معرفی خود سرباز زدند و خود را معرفی نکردند .مصاحبه موقت زیاد شده؟
زیرگفتگویی است بین ما و ایشان.
• نفقه چندان مخارجي ندارد که ش�خصي از آن فرار کند مثال کسي که براي يک

چند

 -کدام سوره قرآن به ازدواج موقت اشاره کرده است؟

• سوره نسا

هفته ازدواج موقت کرده ،چقدر نفقه الزم دارد؟

 -همین که خرج و مخارج زن را نمی دهد مرد کلی خرسند است.

• نه  ،انگي�زه مردها از روي آوردن به ازدواج موقت ،ابدا مس�ئله نفقه و مخارج

 -آیا فقط در شیعه وجود دارد؟

نيست.

 -چرا اهل تسنن آن را قبول ندارند؟

• بلکه به خاطر اين اس�ت که ازدواج دائم دشوار اس�ت .براي آرام کردن غريزه

• بله

 -انگیزه شان چیست؟

• چ�ون جناب عمر آن را تحريم نموده و به خاطر اي�ن که حرف وي زمين نيفتد،

جنسي در شرایطي که امکان ازدواج دائم نيست

 -دختر باکره حق ازدواج موقت دارد ولی به اذن پدر .این درست است؟

• خوب اين مردان شايد مشکلي دارند که زنهاشان تامين کننده نيستند.

• اين يک مس�ئله اجتماعي هس�ت که در حال حاضر ،فرهنگ اجازه نمي دهد که

روش�نی دارد ،از جمله :رفع نیازهای جنس�ی مردانی که به خاطر علل و عواملی

دليلي بيوه ش�ده و نياز جنس�ي دارد ،ازدواج موقت کرد و الزم نيست حتما باکره

نیازهایش�ان از طریق عادی ممکن نیست .شرح بیشتر را در تفسیر نمونه ،جلد سوم،

آن را مجاز نمي دانند اما در عوض ،ازدواج ميس�ار را باب کرده اند که عمال همان
ازدواج موقت است.

 پس به نظر شما برای تسکین غریزه است .بنابراین چرا مردان متاهلکه زن دارند چنین کاری می کنند؟

• بله
 فکر نمی کنید به خاطر این است که قانون دست مردها را باز گذاشته؟و آیا پدری اجازه می دهد دختر باکره اش به طور موقت با کسی همبستر می توانند درعین واحد چند همسر داشته باشند؟شود؟
• از نظر قانون ش�رع ازدواج موقت برای هوس�بازی هوسبازان نیست ،بلکه فسلفه
کس�ي دخترش را به عقد موقت ديگري در بياورد ولي مي توان با کس�ي که به هر

باشد .

 -پس برای چه زمانی این قانون عملی است؟

امکان ازدواج دائم ندارند ،یا همسرش�ان مثال بیمار اس�ت و امکان برطرف کردن
ذیل آیه  24س�وره نساء نوش�ته ايم؛ حتي اگر متاهل هم باشند ،مشکالتي برايشان

بوجود مي آيد که نياز به ازدواج موقت پيدا مي کنند ولي در مورد زنان طبيعتا اين

• اما اين که پدر ها اجازه نمي دهند ،مسئله ديگري هست.

مش�کالت پيش نمي آيد مگر در موارد کم ک�ه در اين جا هم اگر زن متاهلي نيازي

• مسئله اي اجتماعي و فرهنگي هست نه مذهبي و شرعي.

 -اگر مرد نتوانست نیاز جنسی زن را تامین کند چه؟

• اين که مرد مي خواهد زنش متعلق به خودش باشد ،امري فطري و غريزي است.

• خوب براي موارد نادر نمي شود حکم کلي وضع کرد چون از جاهاي ديگر ،مفاسد

 -پس کاربرد این قانون کجاست؟

پيدا کرد ،مرد بايد تامين کند.

 آیا همانطور که مرد می خواهد زنش متعلق به خودش باش��د ،زن حقندارد مردش برای خودش باشد؟
 هست و چندان هم نادر نیست!• اين اما و اگرها موارد نادر هست.
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بيش�تري بوجود مي آيد .زن هم غريزه دارد منتها تحريک شدن زن خيلي ديرتر از

• منظور تعهداتی است که هزینه شان را به طور عادالنه مرد بدهد.

زن در عادت يا مسافرت يا  ..باشد ،مرد نمي تواند کنترل کند ولي زن به اين زودي

• تفس�ير هر کس درس�ت نيس�ت عدالت يعني اعطاي حق هر کسي به خودش و

مرد هست مرد با کوچکترين محرکي ،تحريک مي شود و نياز پيدا مي کند ،حال اگر

ها تحريک نمي شود ،و اگر هم شد ،مي تواند با صبر و تحمل ،جلوگيري کند.

 -هرکسی این عدالت را برای خودش یک طور تفسیر میکند!

در اين جا چون دو همس�ر از شرایط مس�اوي برخوردارند ،عدالت يعني پرداخت

 چ��را م��رد با صبر و تحم��ل جلوگیری نکند؟ چرا م��رد نتواند خود را مساوي حقوق.کنترل کن��د؟ فکر نمی کنید یک دلیلش به خاطر این اس��ت که زمینه  -عدالت فقط درتامین خرج و مخارج؟
• منحصر به مخارج نيس�ت ،بلکه در ابراز محبت و کارهاي ظاهري ديگر هم هست
برای ارضا جنسی مرد مهیاست ولی برای زنان مهیا نیست؟
• عرض ش�د که به خاطر همان تفاوت طبيعي و غريزي که بين زن و مرد هست در
مردها قابل کنترل نيس�ت که مردان متاهل ،به سراغ ازدواج موقت مي روند و اين
نشانه اين هست که حتي با وجود داشتن همسر ،از نظر جنسي تامين نشده اند.

بله چون به راحتی می توانند و راه برایشان باز است!

• به اين راحتي ها هم نيست.

عدالت ،عاطفه نمي خواهد چون اصال ممکن نيست.

 چون ممکن نیس��ت حال می آیید تبصره می گذارید که نمی خواهد؟زن با این همه احساس��ات آیا درست اس��ت مرد در محبت با او عدالت
رعایت نکند؟!

• زن ب�ه محبت نياز دارد و اب�راز محبت هم بايد عادالنه باش�د توجه داريد که

مشکالتشان چیست؟ چیزی که قانونی باشد مشکل ندارد؟

محبت ،مراحلي دارد .يکي ميل دروني هس�ت که کم کم شدت مي يابد و به ابراز

خودت��ان می دانید ک��ه ثبت ازدواج موقت الزامی نیس��ت پس لزومی به
اجازه نیس��ت .ازدواج موقت خواندن صیغه اس��ت وکس��ی برای ازدواج
موقت ،عروسی نمی گیرد!

باش�د .منتها هيچگاه به معني دقيق کلمه ،بين دو همس�ر نمي تواند عدالت دروني

• يکي اجازه گرفتن از همسر اول ،يکي مخارج و هزينه هاي عروسي و بعد آن.

• خب پيدا کردن چنين زني خيلي مشکل هست پرداخت مهريه اش هم مشکل ديگر
و ح�رف و حديث مردم هم که جاي خود (البته اين بس�تگي به فرهنگ اون جامعه
دارد).

احساس�ات مي انجامد .لذا بايد سعي کند که ميل دروني اش هم مساوي و عادالنه
و باطني برقرار کند .مثال به هر دو  50در صد باش�د ولي در ابراز احساس�ات بايد
عادالنه برخورد کند و زن هم به همين نياز دارد .

 پس یعنی زنان می توانند با این موضوع کنار بیایند که مردشان در آنواحد با چند زن دیگر همبستر شود و مشکلی ندارند؟

• در آن واحد که نمي ش�ود با چند زن همبس�تر ش�ود بلکه در زمان هاي متعدد
(يعني هر شب با يکي).

 سرنوش��ت فرزندان حاصل از ازدواج موقت چه می شود؟ اگر مرد انکار  -بله منظورم همان است.کرد زن چه کند؟
• زن ه�ا مي توانند با اين مس�ئله کنار بيايند و در برخ�ي خورده فرهنگ ها ،اين
• خوب اول بايد هم از نظر قانوني و هم شرعي ،کارشان را محکم کنند.

 -یعنی چه محکم کنند؟

امري عادي است و زن ها هيچ مشکلي با اين قضيه ندارند.

• مرد متعهد شود که فرزندي اگر باشد ،مسئوليتش را بر عهده بگيرد.

 پس زن هایی که مخالف آن هستند چه کسانی هستند؟ حتما آنها ازنظر شما کم هستند و اهمیتی ندارند؟

• خوب اگر اول تعهد کنند ،مسئوليت ناخواسته هم برعهده مرد هست.

تاثير افکار غربي هم چون فمنيسم هستند.

 -اگر ناخواسته به دنیا بیاید چه؟

 اگر مرد تعهد نکرد ولی بچه دار شدند چه؟• باز هم شرعا مسئوليت فرزند بر عهده پدر هست.

• مخالفين هم کم نيس�تند و در شهرهاي بزرگ اين فرهنگ هست منتها اين ها تحت

 -پس اینجا هم پای غربی ها به میان می آید!

 -ولی می تواند انکار کند و مسئولیتی نداشته باشد و راه برای فرار است

و دردسرهایش برای زن است.
عصیان :همان طور که خواندید بر طبق اس�لام و قوانین آن،
• اوال که آزمايشات امروزي راهي براي انکار نگذاشته ثانيا راه حلش همين هست فقط مصلحت مردها اس��ت که مهم اس��ت و زن ها بر اساس
خواسته های مردهاست که در نظر گرفته می شوند و مشکالت
که از همان اول تعهد بگيرد.
 بل��ه ولی خرج زیادی دارد و دوندگی فراوان به طوری که بس��یاری از هم از جانب زن ها پیش می آید که آن هم مربوط به فرهنگزنان به خاطر هزینه آن از ادامه راه منصرف می شوند و می ماند فرزندان اس��ت .سوال اینجاس��ت که اگر همه این ها فرهنگیست پس
چرا در جای جای سیاس��ت های مختلف کش��ور این قوانین
بی سرپرست.
نظرتان درباره آیه  129نس��ا چیس��ت؟ امکان اج��رای عدالت را ندارید تصویب و اجرا می ش��ود؟ زن در هم��ه این قوانین یک کاال و
موجود درجه چندم است .زن فقط وسیله ایست برای ارضای
هرچه تالش کنید.
نیازهای جنسی و س��یراب کردن مرد از محبت .این سخنان
• اون عدالت قلبي هست که ظاهرا واجب نيست.
بیان واقعیت مذهب درباره زنان است§ .
 -شما می گویید "ظاهرا" پس شک دارید!

آیا می دانید که:

چندهمسری در زبان التین ،پولیگامی ( )Polygamyنامیده می شود .پولیگامی وضعیتی
است که در آن زن یا مرد بیش از یک همسر دارند .در ادیانی همچون دین یهودیت ،اسالم
و هندوئیس��م چند همس��ری تنها برای مردان پذیرفته است و برای زنان ممنوع می باشد.
در بخش هایی از دنیا از جمله تبت می توان خانواده هایی یافت که دو یا چند برادر با یک
زن ازدواج می کنند .این س��نت از آن رو حفظ ش��ده که زمین کوچک کشاورزی خانواده
که تنها منبع درآمد آنهاست به دلیل ازدواج پسران ،به تکه های کوچک تر تقسیم نشود و
احتمال فقر و گرسنگی به حداقل ممکن کاهش یابد.
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آینه های
رو به رو
آ
آوا آرمان

دو

جنس��یها ،چند دستهاند .دس��ته ی اول "هموفرودیتا" :این افراد
در هنگام تولد معموالً آلت تناس��لی دو جنس را با هم دارند .دس��تهی
دوم“ترنس س��کچوال” :این اف��راد آگاهانه یا ناآگاهان��ه دارای ذهنیتی
مخالف جنس��یت خود هس��تند .درمان قطعی این پدیده عمل جراحی
تغییر جنسیت است دستهی سوم :همجنسگرایان.
در ای��ران ترن��س سکچوالیس��م ،بهدلی��ل برخ��ورداری از حمای��ت
قانونیشناختهش��دهتر اس��ت .این پدیده ،زمان جن��گ جهانی در آلمان
کش��ف ش��د و تالش برای شناخت و درمان آن ش��روع شد .اما در ایران
بهدلیل بافت فرهنگی ناس��الم جامعه ،اف��راد درگیر این پدیده همواره با
مش��کالت بسیاری روبهرو هستند .هزینهی بس��یار باالی جراحی تغییر
جنس��یت نیز عامل دیگر فش��ار بر این افراد است .در ایران صدور مجوز
از طرف کمیس��یون روانپزشکی سازمان پزش��کی قانونی کشور ،شرط
اولیهی اقدام برای این جراحی است.
در ایران بهدلیل وجود سانس��ورهای ش��دید حکومتی ،مطرح کردن این
پدیده و توجه س��ینمایی ب��ه آن کام ً
ال تازگی دارد .در س��ینمای ایران
"آینههای روبهرو" جزو معدود فیلمهایی اس��ت که این پدیده را به اذهان
عمومی معرفی میکند .نویس��ندهگان و کارگ��ردان و تهیهکنندهی این
فیلم ،خود زن هستند ،زنانی که شاید ازیکسو دغدغهی مسائل زنان را
دارند وازسویدیگر در چهارچوب باور و اعتقاد جمهوری اسالمی فعالیت
میکنن��د و تا وقتیکه در ای��ن حیطهی محدودیت و فش��ار جمهوری
اسالمی فعالند ،همواره باید کژدارومریض و در حاشیه گام بردارند.
نقط��هی ورود به فیلم از منظر زنی س��نتی و مذهبی به نام رعنا اس��ت
که بههمراه پس��رش علی و مادرش��وهرش زندگی میکند .ش��وهر رعنا
بهدلیل بدهی در زندان بهسر میبرد .رعنا برای امرار معاش و همینطور
پس دادن بدهی ش��وهرش ،روزها خیاطی و شبها مسافرکشی میکند.
فیلمنامه حول محور رعنا و مشکالتش بهعنوان نانآور خانواده میچرخد،
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تااینکه با مس��افری به نام آدینه(ا ِدی) آشنا میشود و راضی میشود او
را درازائ گرفتن چند برابر کرایهی معمول به مقصدی در خارج از شهر
برس��اند .در مسیر متوجه میشود که ادی ترنس سکچوال است ،ابتدا از
او فاصله میگیرد ولی طی حوادثی با هم دوس��ت میش��وند و میفهمد
مادر ادی س��الها قبل ،از دنیا رفته و او با پدر و برادرش(عماد) زندگی
میکند ،ادی که در س��فری به آلمان پس از مراجعه به پزش��ک متوجه
ش��ده واقعاً ترنس است ،تصمیم میگیرد با جراحی تغییر جنسیت دهد
و مرد ش��ود ،مخالفت پدرش مانع میشود و او به ایران برمیگردد .پدر،
ب��رای خاتمه دادن به ماجرا و جلوگی��ری از آبروریزی تصمیم میگیرد
ادی را ش��وهر ده��د ولی ح��اال او از خانه فرار ک��رده و میخواهد برای
جراحی ،از کشور خارج شود .رعنا تصمیم میگیرد برای جبران محبت
ادی ،به او کمک کند .داس��تان فیلم ح��ول ماجراهای این دو زن برای
رسیدن به هدف مشترکشان پیش میرود .هدفی که در نهایت با دخالت
برادر ادی محقق میشود.
موضوع اصلی فیلم ،پدیدهی ترنس است ،اما ورود او به فیلم بهواسطهی
یک ش��خصیت س��نتی و مذهبی صورت میگیرد .ترن��س یک واقعیت
اجتماعی اس��ت و در ش��رع و قانون زنس��تیز اس�لامی پذیرفته شده
اس��ت ،برای مطرح کردن آن چه نیازی به واس��طه هس��ت؟ در پاسخ،
این نتیجه به ذهن میرس��د که اگرچه این پدی��ده در ایران از حمایت
قانونی برخوردار اس��ت و جزء «خط قرمز»ها محس��وب نمیشود ،اما با
وجود فضای مسموم و امنیتی سینمای ایران اسالمی ،حضور یک کفهی
س��نگین سنت و مذهب ،دست نویسنده و کارگردان را برای بیان برخی
نکات بازتر میگذارد و س��ؤال دیگر اینکه ،چ��را پدیدهای مانند ترنس
پذیرفته میش��ود ولی پدیدهای مانند همجنسگرایی بهشدت سرکوب
میش��ود؟ در حالیکه ای��ن دو پدیده دارای یک ریش��هی بیولوژیکی و
علمی هستند.
در جامعهی مذهبی و س��نتی ایران که فضای عمومی حاکم بر باورهای
مشیت و خواست الهی است ،پدیدهی ترنس در
جامعه مبتنی بر تقدیر و ّ
مقابل این دیدگاه قرار نمیگیرد ،حداقل از نظر قانون و ش��رع اسالمی،
اما در مورد پدیدههایی مانند س��قط جنین و همجنسگرایی بهسختی
مقاومت میشود.
در ایران انتخاب پدیدهی ترنس بهعنوان موضوع فیلمنامه تازگی دارد و
این خود بهتنهایی خوشحال کننده است ولی نحوهی طرح آن بهوضوح
نش��اندهندهی تسلط مردساالری بر فضای جامعه است برای مثال نوع
برخورد و رفتار زنستیزانهی ادی در طول فیلم و انتخاب جنسیت مرد
از طرف او بهوضوح بیانگر دیدگاه س��رکوبگرانهی جامعه نسبت به زن و
تلق��ی امتیاز و برتری در مرد بودن اس��ت .چنانکه عکس آن در فیلم،
آنجایی که پس��ر رعنا روسری س��ر میکند و تغییر از مرد بودن به زن
بودن است با عکسالعمل تند و تنبیهی مادر مواجه میشود.
در یک��ی از س��کانسهای فیل��م ،دو دخت��ر جوانی که رعن��ا بهعنوان
مس��افر س��وار میکند و با نوع بیان و اعمالی مانند روشن کردن سیگار،
شخصیتهایی منفی معرفی میشوند به این نکته اشاره دارد که از دید
ایران اس�لامی ،زن همواره در یک دو قطبی قرار دارد :یا کام ً
ال پذیرفته
و موج��ه ،البته در غالب س��نت و مذهب و ناآگاهی ،ی��ا کام ً
ال مطرود و
مبت��ذل ،در هر قالبی خارج از قالب مذکور .وج��ود زن و دختر آگاه به
حق��وق خود و فاعل در حوزهی ش��خصی و اجتماع��ی همواره حلقهی
گمشدهی ماجرا و حتی غیرقابل تصور است.
تالشهای رعنا و ادی بهعنوان دو زن ،برای عملی کردن خواستهش��ان
بهنتیجه نمیرسد مگر با حضور کمرنگ ولی تأثیرگذار عماد برادر ادی و
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که با بوتِ
چرمی محکم پوش��انده شده بود ترا لگد می زد .از ابروهایش
ِ
عرق می ریخت .او هم به اندازهی من عصبانی بود.
تو را دوباره ندیدم اما دوس��تی که همراهت بود مرا تا خانه دنبال کرد و
همه راه آزارم داد« .چی شد دگه؟! کدام کار دگه خو نکد که ایقه زورت
داد ».حرف های وقیح او را تا حال به خاطر دارم ،اما آن روز بسیار خسته
بودم و نمی توانستم برای بار دوم بجنگم.
تو و دوستت به احتمال زیاد خود را مسلمان و با غیرت می دانید .شاید
ش��ما هر جمعه به مسجد هم می روید که نماز بخوانید و یا شاید بیشتر
از یک بار در هفته نماز می خوانید .شما شاید به زنان تان می گویید که
از خانه بیرون نشوند چون دنیا پر است از مردهای بدی که به آنها ضرر
برس��انند .شما شاید حتی فکر می کنید که حق دارید به بدن من دست
زن «خوب» تنها در س��رک ها چی
بزنی��د چون فکر می کنی��د که یک ِ
زنان «خوب» باشند
شاید
ش��ما
خواهران
می کند آنهم در بیروبا ِر بازار.
ِ
ِ
چون بدون شما از خانه بیرون نمی شوند .شما فکر می کنید اگر من زن
از وبالگ فمنیستی از افغانستان
«خوبی» بودم در خانه می بودم .این سرک ها به مردان تعلق دارد.
نورجهان اکبر
م��ن این نامه را نوش��تم تا برایت بگویم که من هرگز نخواس��تم تو لت
بخوری و تحقیر ش��وی ،اما م��ن از این که در مقابل��ت خاموش نبودم
آقا،
پش��یمان نیس��تم .نوش��تم تا برایت بگویم که من می دانم چی طرحی
نامت را نمی دانم اما ش��اید به خاطر داش��ته باش��ی که حدود
در ذهن داری .تو می خواهی مرا بترس��انی ،تهدید کنی ،و در
وب نگار
یک هفته بعد از عید س��عید فطر در ب��ازا ِر ده افغانان از کنارم
خان��ه حبس کنی .به نظرت خانه برای من جایی خوبیس��ت
گذش��تی .شاید مرا به خاطر داشته باشی .من همان زن جوانی
چون آنجا نگهداری از ک��ودکان و اطاعت از مردی که روزی
یک
کنار
س��رخ دست دوزی ش��ده و پطلون سیاه
اس��تم که با پیراهن
ش��وهرم خواهد ش��د را خواهم آموخت .تو می خواهی که من از
ِ
کراچی ترکاری ایس��تاده بود و چانه می زد .وقتی از کنارم گذش��تی از دنیای بیرون از خانه ام بترس��م و هرگ��ز راهم و جایم را در آن نیابم .تو
باسنم ُچندک گرفتی .من سرخ شدم .مرد پیری که ترکاری می فروخت می خواهی من به این باور برسم که یگانه جای امن و مناسب برای من
متوجه ش��د اما چیزی نگفت .او ش��اید هر روز شاهد صحنه هایی شبیه خانه ام اس��ت .اما من برایت می نویس��م که بگویم که جای من و هر زن
این اس��ت .ای��ن اتفاق برای م��ن چندین بار در پل باغ عمومی ،لیس��ه دیگر در سرک های شهر ما ،در مکاتب ،در اکادمی پولیس ،در پارلمان،
مریم و یا ده افغانان افتاده اس��ت .دوس��تانم هم برایم تجربیات مش��اب ِه در کابینه ،در مس��جد ،در اتحادیه کارگران ،در مبارزه ،در مجلس سنا،
خود را قصه کرده اند .اما امروز من بیشتر
و یا هر ج��ای دیگری که بخواهیم اس��ت.
خجالت کشیدم چون این پیرمرد متوجه
نه ت��و ،نه مرد یا زنی دیگر ،ن��ه طالبان ،نه
هیچ کس نمی تواند به من
شد .من به جای تو شرمیدم.
دولت ،هیچ کدام ای��ن توانایی را ندارند که
دنبال��ت دوی��دم و از بن ِد دس��تت محکم
مرا مجبور به پذیرفتن طرز تفکری کنند که
که
کند
تحمیل
را
دیداگه
این
گرفتم .ترس��یده بودم و عرق به س��رعت
مرا کمتر از تو می پندارد و اعتماد به نفسم
از پیش��انی ام میریخت ،اما شروع به فریاد
را از من سلب می کند .هیچ کس نمی تواند
خودم
از
دفاع
توانایی
من
زدن ک��ردم .چرا اینط��ور کردی؟ چطور
ب��ه من این دیدگاه را تحمیل کند که یگانه
ج��رات ک��ردی؟ آی��ا در خان��ه در مقابل
جای امن برای من آش��پزخانه و اتاق خواب
حفظ
خاطر
به
من
ندارم.
را
اعض��ای خان��واده ات هم این ط��ور رفتار
اس��ت و یا این که من توانایی دفاع از خودم
می کن��ی؟» ت��و در مقابل بلند ت��ر فریاد
اتاق
را ن��دارم .زنان زیادی اس��تند ک��ه در ِ
به
را
خاموشی
دیگر
«آبرو»
زدی ،مثل این که یک مس��ابقه باش��د و
خواب توس��ط شوهران ش��ان م��ورد تجاوز
هر که صدای��ش بلند تر بود ببرد« .دخت ِر
ق��رار می گیرند .زنان زیادی اس��تند که در
دیوان��ه! من هیچ کاری نکردهام .تو ارزش حق طلبی ترجیح نخواهم داد.
آشپزخانه بدن ش��ان با سیخ های داغ کباب
این را نداری که م��ن کاری کنم .».هنوز
سوزانده می شود .بدون اعتماد به نفس هیچ
داشته
خاطر
به
شاید
تو
ای.
کرده
هم می شرمیدم به دیگران بگویم چی
جای دنیا برای من امن نیست.
باش��ی که همه چگونه به ما می نگریس��تند .زنان دیگر به من می گفتند من هر روز از خانه ام بیرون خواهم ش��د و با ش��جاعت روی سرک های
که آرام شوم و گپ را کالن نکنم چون فقط به آبروی خودم لطمه وارد ش��هر خ��ودم قدم خواهم زد ،نه به خاطر این ک��ه نیاز دارم بلکه به این
می کنم ،اما من تصمیم نداشتم خاموش باشم .به زودی چند نفر پولیس دلی��ل که می توانم و آزار و ِ
اذیت تو این توانایی را از من نمی گیرد .من
آمدند و ما را به حوزه بردند.
به خاطر قباحت تو دیگر احساس شرمندگی نخواهم کرد .من به خاطر
بگویم
برایش
خواست
من
از
بود
پولیس
افس��ر
مرد قد بلندی که ش��اید
حفظ «آبرو» دیگر خاموش��ی را به ح��ق طلبی ترجیح نخواهم داد .این
ک��ه چی اتفاقی افتاده .م��ن برایش قصه کردم .تو دهانت را باز کردی تا نامه را نوش��تم تا بدانی که زنی با لباس سرخ ،زنی که تو آزارش دادی،
چیزی بگویی ،اما افس��ر فریاد زد« :تو ُچپ باش!» بعد از چند لحظه او دوباره به بازار خواهد آمد§ .
زدن تو کرد .تو روی زمین افتاده بودی و او با پاهای بزرگش
ش��روع به ِ
با مقاومت
پیراهن سرخ
زنی با
ِ

نامه ای به
آزار
دهنده ام

سالم
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هما  .م

ظاهر
مهربان
یک ستم
جنسی
از

ای�ن ش�ماره برآنیم که با انتش�ار داس�تان ه�ای واقعی
و فمنیس�تی ،اش�کال مختلف س�تم بر زن را هر چه بیشتر
آش�کار کنیم .ش�ما نیز در صورت تمایل می تواند با ارسال
داستان در این ستون همکار ما باشید.
مثل همیش��ه س��رعباس آباد قرار گذاش��تیم و مثل همیشه وقتی ترمز
زد ،پری��دم تو ماش��ینش .بهترین همکالس��ی دوران دبیرس��تانم بود و
صمیمی ترین دوس��تم در حال حاضر .ازش پرسیدم" :چرا نیومده؟ اصال
به��ش گفتی؟ "جواب معلوم بود .نه! و ش��روع ک��رد به توضیح دادن که
"ولش کن یک آزمایش خون س��اده اس��ت حاال اگه حامل��ه بودم برای
انداختنش با هم می ریم .کارش سنگینه ،باید به ازای  2ساعت مرخصی،
عصر توی ش��رکت بمونه و  ."...دیگه به حرف هاش گوش نمی کردم اما
حرف��ی هم نزدم ،نگفتم "خوب تو هم بای��د مرخصی بگیری ،نگفتم ت
که عالوه بر کار ،درس هم می خونی و  "...جفتمون می دونستیم مشکل
چیز دیگری اس��ت .مسئله نگاه یک به جایگاه خودش بود و جایگاه مرد
ب��ه عنوان موج��ودی در موقعیت برتر؛ اگرچه ظاهر قضیه عش��ق بود و
از خود گذش��تی .نامزدش پس��ر بدی نبود .از دانشگاه می شناختیمش.
مهربون بودو صادق و البته مدرن اما به هر حال یک مرد بود در جامعه
ای مردساالر .این اولین باری نبود که می رفتیم آزمایشگاه و هر بار بدون
نامزدش .به هم می ریختم وقتی می گفت نامزدش از این نوع ارضا شدن
لذت می بره .می خواستم صد سال سیاه لذت نبره .می-خوام هیچ مردی
ت��وی دنیا لذت نبره وقتی نتیجه اش این همه فش��ار عصبی و نگرانی از
یک بارداری ناخواس��ته اس��ت .مگر نه اینکه وظیفه ی پیش گیری مال
هر دو نفره و حتی مرد باید بیش��تر مس��ئول باش��ه؟ چون سقط جنین
(حتی در بهترین حالت) به جس��م زن آسیب می رسونه .برای من اصال
قابل قبول نبود که کس��ی به خاطر لذت بیشتر باعث دردسر و آزار فرد
مورد عالقه اش بش��ه و در عین حال حاوی یک تفکر به شدت ضدزن و
مردس��االر یک مرد که فکر می کنه می تونه از انزال داخل واژن یک زن
لذت ببره و براش مهم نباش��ه اون زن باید از زندگی و وقت و جس��مش
بگذاره تا سقط جنین کنه.
این تفکر با طرز فکر مردهای عامی که به خودش��ون اجازه می دن برای
لذت بیش��تر زن رو وادار به پذیرش س��کس مقع��دی و خیلی چیزهای
دیگ��ه کنند چیه؟ به طور حتم اون مرده��ا هم نه از حربه تهدید و زور
که از دریچه ی "عش��ق" و "نیازهای مردانه" و "تنوع طلبی" ،خواس��ته
شون رو به زن های زندگی شون تحمیل می کنند .زنانی که اگر چه در
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ظاه��ر نه ،اما در اعماق وجودش��ون حاکمیت مردها رو پذیرفتد و ترس
از رها ش��دن توس��ط مرد رو با عش��ق به همسر تفسیر
می کنن��د .اما غافل از اینکه اگر امروز در این جبهه تن
داستان
بدی فردا س��نگر بزرگ ت��ری رو خواهی باخت چرا که
فمنیستی
م��رد به جایگاه باالتر ع��ادت کرده و هر روز باال و باالتر
طلب خواهد کرد.
هم��ه ی اینها رو بهش گفتم و با داد و فریاد از ماش��ینش پیاده ش��دم.
ف��ردای اون روز به من زنگ زد .گفت که ماجرا رو برای نامزدش تعریف
کرده .برای اون عجیب بود که یک ماجرای "س��اده" چقدر می تونه برای
یک زن پیچیده باشه .من جمله اش رو تصحیح کردم" .مردساالری یک
مسئله ی پیچیده است ولی از فرط عادت ماجراهای دردناک و پیچیده،
عادی و بی اهمیت تلقی می ش��ه مگر اینکه زن ها در موردش شروع به
حرف زدن کنند و خواستار تغییر باشند§.

ادامه ی آینه های رو به رو
ق��درت و تصمیم و انتخابی که درنهایت او بهعنوان یک مرد وارد دنیای
ادی میکند .این مسئله درواقع این حس را القا میکند که در جامعهی
مردساالر ایرانی ،داشتن هدف و تصمیم برای یک زن معنایی ندارد مگر
اینکه از حمایت مردی برخوردار شود.
رعنا با وجود دش��واریِ زیاد ،با تمام وجود کار میکند تا س��الم زندگی
کند و بدهیهای ش��وهرش را بپردازد ولی بهدروغ به شوهرش میگوید
ماشین را به کسی داده تا با آن کار کند .نمیتواند به او بگوید مسافرکشی
میکند ،چونَ « :مرده دیگه غیرتش نمیکش��ه»! غیرت ،جز یک سِ ��ری
سنتها و باورهای مردساالرانه که در هر صورت زن را جزء مایملک مرد
میداندوج��ز باور به ناتوانی و ضعف زن و جز حق مرد در تصمیمگیری
به جای زن ،چیز دیگری نیست  .آگاهی زنان در از بین بردن و کمرنگ
کردن این نوع دید ،نقش کلیدی دارد.
فیلم آینههای روبهرو ،گذاش��تن قدم نخست در راهی طوالنی است و با
توجه به نوع حکومت اس��تبدادی و باورهای فرهنگی ناکارآمد جامعهی
ما ،گامهای نخس��ت در اینگونه موضوعات معموالً در بستری نامطمئن
و لغزان برداشته میش��وند .بااینحال ،با تمام محدودیتها وکاستیها،
آینههای روبهرو فیلمی بهتر از حد انتظار است .افراد ترنس در جامعهی
ایران کم��اکان یا وضعیت خود را پنهان میکنند و بهش��دت افس��رده
میش��وند ی��ا درصورت اقدام ب��رای ایجاد تغییر ،در بس��یاری از موارد،
ازطرف جامعه طرد میش��وند .در پایان ،ما باز هم با موضوع تالش برای
تغیی��ر و مقاومت متحجران��ه دربرابر آن روبه رو هس��تیم .ماجرایی که
ب��ه خصوص ما زنان ه��ر لحظه از زندگیمان و در هر جایی با اَش��کال
گوناگ��ون آن درگیریم ،از طرد و خش��ونت گرفته تا سانس��ور و تحقیر.
ماج��رای تالش و مبارزه ،ماجرایی که فقط جزیی از زندگی ما نیس��ت،
بلک��ه تمام زندگی ما اس��ت و برای دس��تیابی به آن بای��د هر لحظه از
زندگیمان را صحنهی مبارزه بدانیم و لحظهای از تالش و افش��اگری و
درستاندیشی کنار نمانیم.
نکتهی آخر اینکه اگر طرح لزوم اجازهی پدر برای خروج دختران مجرد
زیر چهل سال از کشور ،در زمان ساخت این فیلم به تصویب میرسید،
پایان ماجرا چه بود؟ بهراس��تی سرنوشت ادیها و هزاران دختر دیگری
که برای رس��یدن به س��نی که بتوانند برای زندگی خود تصمیم بگیرند
باید چهل سال منتظر بمانند ،چه خواهد بود؟§
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تظاهرات در پی تجاوز گروهی به دختر هندی
آیا قانون می تواند ما را از تجاوز حفظ کند؟
شهرزاد شریف زاده

در

آخری��ن روزهای س��ال میالدی خبر تجاوز ش��ش مرد ب��ه دختر هندی در
ی��ک اتوبوس در حال حرکت ،خش��م بخش��ی از مردم هن��د را برانگیخت و این
خش��م با مرگ دختر قربانی تجاوز به اوج خود رس��ید .تظاه��رات امیدبخش در
شهرهای مختلف هند علیه تجاوز همراه شد با افشای گستردگی شمار تجاوزات و  -جلوی پسران خود را بگیرید تا تجاوز نکنند.
آزارهای جنسی در هند .حتی طغیان و افشاگری علیه تجاوز موجب شکل گرفتن  -به من دست نزن ،لباس من به معنی "آری" نیست( .منظور از "آری"،
آری گفتن به تجاوز است)
اعتراضات مش��ابه در نپال و آفریقای جنوبی ش��د .مردم آگاه و مترقی ،متجاوزان
را محکوم کردند اما بخش��ی از بلندپایگان سیاس��ی و مذهبی عقب مانده ،مانند گذش��ته زنان را مقصر اصلی تجاوز برش��مردند .زنانی که بد لباس
می پوش��ند ،دیر وقت از خانه بیرون می روند و یا بدون مردش��ان به خیابان می روند عاملین تجاوز به حساب آمدند و به این طریق ،از مردان ،مانند
همیشه رفع اتهام شد .این اما هیچ یک از این مردساالران پاسخ ندادند که این دختر  23ساله که لباس "نامناسب" به تن نداشت و همراه دوست
مردش بود چرا در ساعت  9:30شب که دیروقت نیست ،مورد تجاوز قرار گرفت؟
خواست تظاهرکنندگان توقف هر چه سریع تر خشونت جنسی بود ،راه کارها به اندازه ی تفاوت گروه های شرکت کننده در تظاهرات ،متعدد بود
اما تقریبا همه بر تغییر قوانین تاکید داش��تند ،قانون هایی که عالوه بر برگزاری دوره های آموزش��ی ویژه در مدارس و حتی اجرای دوره های ویژه
برای برخورد ماموران پلیس برای برخورد با قربانیان تجاوز و  ...مفاد قانونی که مجازات های س��نگین تری را برای متجاوزین در نظر بگیرد .بعضی
از این راه حل های قانونی بیش��تر از آنکه بر پایه ی حل معضل تجاوز باش��د یک خواست عکس العملی و انفجاری بود ،مانند مجازات اعدام و حتی
عقیم سازی شیمیایی که هر دو به سرعت با استدالالتی منطبق بر واقعیت ،رد شد .مجازات اعدام سبب می شد که احتمال قتل قربانانیان توسط
مردانی که مرتکب تجاوز می ش��وند ،بیش��تر شود تا شاهدی در کار نباش��د .عقیم کردن مردان نیز مثمر ثمر نخواهد بود ،چون دلیل تجاوز مردان
عموما ناشی از میل شدید جنسی نیست بلکه بازتاب مناسبات پیچیده ی ستم بر زن است و حاصل روابط قدرتی که مرد را بر زن حاکم می کند.
خواست تصویب و اجرایی شدن قوانینی که بتواند در ساختار کنونی هندوستان وضع زنان را بهبود بخشد سوال چیستی و ویژگی های این قوانین
را به میان می آورد ،به راس��تی مصوباتی که بتواند در س��اختار اقتصادی – سیاس��ی پیچیده ی هند با آن همه بقایای فرهنگ فئودالی که پلیس و
دس��تگاه های قضایی نیز به ش��دت به آن آلوده اند و با خش��ونت علیه زنان مبارزه کند چیست؟ و این قوانین چگونه ضمانت اجرایی پیدا می کنند؟
قانون هایی که نه تنها باید از زنان حمایت کنند بلکه روابط اجتماعی را حفظ کنند که چرخه ی اقتصادی هند بر آن استوار گشته و ستم مضاعف
بر زنان جزو الینفک آن است .ستمی که از زایمان های مکرر تا کارخانگی با وسایل ابتدایی و بدوی ،دستمزد بسیار پایین زنان نسبت به مردان و
یا حتی بی مزدی زنان در واحدهای اقتصادی خانوادگی و قبیله ای (که با تغییر آن سودآوری به شدت پایین می آید و چرخ اقتصاد نیمه مستعمره
هند فلج می شود) ،را شامل می شود.
دردآور است اما باید با نهایت تاسف اعالم کنیم که پیش بینی ما این است که این موج اعتراضات در بهترین حالت به تصویب قوانینی منجر خواهد
ش��د که به غیر از موارد اندک که عملی می ش��ود ،نوش��ته هایی می مانند که بر روی کاغذ زیبا هستند؛ چرا که وضعیت زنان در سراسر دنیا ارتباط
عمیقی دارد با مناسبات اقتصادی و سیاسی ناشی از اقتصاد که با تغییر چند قانون ،فرق چندانی نخواهد کرد .همانطور که تا کنون قوانین مصوب
در ساختارهای موجود ،در هیچ کجای دنیا ستم بر زن را حذف نکرده ،این بار نیز ستم کشی زنان ادامه خواهد یافت§.

توجه
دوستانی که مایل به
همکاری در ویژه نامه ی
هشت مارس عصیان هستند
می توانند حداکثر تا پایان
بهمن ماه مطالب خود را
به ایمیل و یا فیس بوک
عصیان ،ارسال کنند.

ادامه مجازات های جدید برای...
سالگی و گاهی بنا به ضرورت اهداف نظام در  16سالگی حق شرکت در انتخابات دارند ،سن بلوغشان 9
سال قمری ،سن مجازات کیفری  13سال و سن رشیده شدن و گرفتن گذرنامه  40سال است .با توجه
به این ش��رایط در جمهوری اس�لامی ،زن همواره در سیالن و حرکت از عقل به سفاهت است ،هویت و
شخصیت مستقل ندارد و مانند یک دارایی یا برده ،باید با توجه به خواست و ارادهی ولی و صاحب خود
تغییر کند و َدم برنیاورد .با توجه به س��نین ذکر ش��ده در باال ،زنان و دختران ایرانی بدون داشتن عقل
کامل دست به انتخاب می زنند و در امور مهم مملکت بهبازی گرفته میشوند!
الیحهی حمایت از خانواده ،جداس��ازی جنسیتی و س��همیهبندی و بومیسازی دانشگاهها ،محدودیت
اشتغال ،تشویق به ازدیاد جمعیت و این اواخر ،زمزمههای ممنوعیت خروج برای دختران زیر  40سال
همگی نمادها و نمودهای گوناگون تبعیض و خشونت علیه زنان در نظام ضد انسانی جمهوری اسالمی
است.
الیحهی گذرنامه و حواش��ی آن اولین گام رژیم در پایمال کردن حقوق انس��انها نیس��ت و آخرین هم
نخواهد بود تازمانیکه این حکومت پابرجاست همواره باید انتظار این گونه موارد را داشت .هدف اصلی
ما به عنوان فعالین آگاه جامعه باید براندازی کامل نظام باش��د نه صرفاً تالش برای خنثی کردن لوایح
و طرحهایش§.
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بايد باكره باشى ،بايد پاك باشى!

شعری از سیمین دانشور

بايد باكره باشى ،بايد پاك باشى!
براى آسايش خاطر مردانى كه پيش از تو پرده ها دريده اند !
چرايش را نميدانى فقط ميدانى قانون است ،سنت است  ،دين است
قانون و سنت را ميدانى مردان ساخته اند
اما در خلوت مى انديشى به مرد بودن خدا
و گاهى فكر ميكنى
شايد خدا را نيز مردان ساخته اند!!
من زنم ...
با دست هایی که دیگر دلخوش به النگو هایی نیست که زرق و برقش شخصیتم باشد
من زنم ....
و به همان اندازه از هوا سهم میبرم که ریه های تو
میدانی ؟
درد آور است من آزاد نباشم که تو به گناه نیفتی
قوس های بدنم به چشم هایت بیشتر از تفکرم می آیند
دردم می آید
باید لباسم را با میزان ایمان شما تنظیم کنم
دردم می آید
ژست روشنفکریت تنها برای دختران غریبه است به خواهر و مادرت که میرسی
قیصر می شوی
دردم می آید
در تختخواب با تمام عقیده هایم موافقی و صبح ها از دنده دیگری از خواب پا میشوی
تمام حرف هایت عوض میشود
دردم می آید نمی فهمی
تفکر فروشی بدتر از تن فروشی است
حیف که ناموس برای تو وسط پا است نه تفکر
حیف که فاحشه ی مغزی بودن بی اهمیت تر از فاحشه تنی است.
من محتاج درک شدن نیستم
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دردم می آید خر فرض شوم
دردم می آید آنقدر خوب سر وجدانت کاله میگذاری

و هر بار که آزادیم را محدود میکنی

میگویی من به تو اطمینان دارم اما اجتماع خراب است
نسل تو هم که اصال مسول خرابی هایش نبود
میدانی؟
دلم از مادر هایمان میگیرد
بدبخت هایی بودند که حتی میترسیدند باور کنند حقشان پایمال شده
خیانت نمیکردند  ..نه برای اینکه از زندگی راضی بودند
نه ...خیانت هم شهامت میخواست ...
نسل تو از مادر هایمان همه چیز را گرفت
جایش النگو داد ...
مادرم از خدا میترسد  ...از لقمه ی حرام میترسد  ...از همه چیز میترسد
تو هم که خوب میدانی ترساندن بهترین ابزار کنترل است
دردم می آید  ...این را هم بخوانی میگویی اغراق است
ببینم فردا که دختر مردم زیر پاهای گشت ارشاد به جرم موی بازش کتک میخورد
باز هم همین را میگویی ؟
ببینم آنجا هم اندازه ی درون خانه  ،غیرت داری !!
دردم می آید
که به قول شما تمام زن های اطرافتان خرابند ...
و آنهایی هم که نیستند همه فامیل های خودتانند ....
مادرت اگر روزی جرات پیدا کرد ازش بپرس از سکس با پدر راضی بود !!!
بیچاره سرخ می شود  ...و جوابش را ...
باور کن به خودش هم نمی دهد ...........
دردم می آید
از این همه بی کسی دردم می آید §

