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رس مقاله
هنگامی که در زیبایی روز به راهپیمایی میرویم ،به راه پیمایی میرویم
میلیونها آشپزخانه تاریک و هزار کارخانه غمزده را
پرتوهای خورشیدی ناگهانی فرا میگیرد
چون مردم میشنوند که ما چنین میسراییم:
نان و گل سرخ!
نان و گل سرخ!
هنگامی که به راهپیمایی میرویم ،برای مردان هم مبارزه میکنیم
چون آنها فرزندان زنانند و ما باز هم مادریشان را میکنیم.
زندگی ما از تولد تا مرگ عرقریزی نخواهد بود
قلب نیز مانند تن گرسنه میشود
ما نان و گل سرخ میخواهیم.
هنگامی که به راهپیمایی میرویم ،زنان بیشماری که سر در خاک فرو بردهاند
از ورای آواز ما فریاد دیرینشان برای نان را سر میدهند
روح رنج کشیدهشان از هنر و زیبایی و عشق بهرهای نبرد
اکنون ما برای نان و گل سرخ میرزمیم
هنگامی که به راهپیمایی میرویم ،روزهای بزرگی به ارمغان میآوریم
خیزش زنان ،خیزش مردم است.
دیگر رنجبر و انگل ،ده زحمتکش برای یک تن آسا ،نمیخواهیم،
خواهان تقسیم شکوه زندگی هستیم:
نان و گل سرخ ،نان و گل سرخ.
زندگی ما از تولد تا مرگ عرقریزی نخواهد بود
قلب نیز مانند تن گرسنه میشود
ما نان میخواهیم و گل سرخ میخواهیم
جودی کالینز
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در ایــن شــماره بــه مســألهی زنــان پرداختیــم .کســانی کــه خــود را زن میپندارنــد
همــواره در طــول زندگیشــان ســتمهایی را صرفــاً بــه واســطهی زن بودنشــان تجربــه
کردهانــد ،البتــه کــه برخــی از زنــان بــه واســطهی طبقــه ،نــژاد و یــا مســائل دیگــر بــا
ســتمهای چندگانــهای مواجهنــد کــه آنهــا را فرودســتتر میکنــد .چنــان گســترهی
مــوارد فرودســت کننــدهی زنــان زیــاد اســت کــه نــه میتــوان در ایــن ســرمقالهی کوتــاه
آنهــا را نــام بــرد و نــه در یــک نشــریه بــه کل آنهــا پرداخــت .هــر اتفــاق جدیــدی
نمودهــای جدیــدی از ایــن تضــاد بنیادیـنش را آشــکار میکنــد .نمونـهی اخیــرش را در
پاندمــی بیمــاری کرونــا شــاهدیم .میبینیــم کــه چگونــه محیــط خانــه بیــش از پیــش بــرای
زنــان ناامــن میشــود ،آمــار خشــونتهای خانگــی بــاال مــیرود و بــا تعطیلــی مراکــز
آموزشــی و خدماتــی زنــان مجبــور بــه پذیــرش مســئولیتهای بیشــتری میشــوند .در
واقــع در خانــه بمانیــد و اســتراحت کنیــد شــعاری اســت مختــص مردانــی کــه از توانایــی
مالــی خوبــی برخوردارنــد و مجبــور بــه کار کــردن در بیــرون از خانــه نیســتند.
بــا ایــن کــه در متونــی کــه در ادامــه میآیــد بــه برخــی از ســتمهایی کــه زنــان بــه
واســطهی زن بودنشــان متحمــل میشــوند ،اشــاره شــده اســت امــا هــدف ایــن شــماره
انتشــار رنجنامـهای بــرای زنــان نیســت ،در ایــن متــون ســعی شــده بــر روی نقــاط مقاومــت
دســت گذاشــته شــود .نقاطــی کــه زنــان بــه پــا خواســتهاند ،اتحــادی شــکل دادهانــد و
خواهــان رفــع ســتم و برابــری بــرای همــه شــدهاند .زنانــی کــه جمــع شــدهاند ،قــدرت را
بــه دســت گرفتهانــد و خواهــان ایجــاد تغییرنــد ،زنانــی کــه نــه میخواهنــد تحــت اســتثمار
باشــند و نــه میخواهنــد کســی را اســتثمار کننــد .در همیــن راســتا ایــن شــماره تقدیــم
میشــود بــه زنانــی کــه اســتثمار مجالــی بــرای حقطلبــی و ســتم ،مجالــی بــرای کســب
آگاهــی برایشــان باقــی نگذاشــت.
در ایــن شــماره از پاندمــی و وضعیــت زنــان ،تجــارب زنــان در دانشــگاه و مقاومتهایی
کــه در دانشــگاه شــکل گرفتــه اســت ،جنبشهایــی کــه زنــان در جهــان ترتیــب دادهانــد و
انتقاداتــی بــه برخــی از نحلههــای فمینیســتی میخوانیــد.
متــون و انتقــادات و پیشــنهادات خــود را بــرای مــا بفرســتید .راه ارتباطــی بــا اعضــای
هیئــت تحریریــه از طریــق ایمیــل و کانــال تلگــرام نشــریه اســت.
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ت
فمینیس� در دورانهای
ادیکال
«اخالق مراقبت» :مراقبت ر
ِ
عدم قطعیت
مهدیس صادقی پویا
عصــر «کرونــا» دیگــر نــه بــه ســان یــک بیمــاری مهلــک و فراگیــر ،کــه تنهــا را در
اوج حــرارت و پریشــانی ،در مــدت کوتاهــی دچــار زوال میکنــد ،بلکــه بــه ســان نقطــه
عطفــی تاریخــی کــه پیکربنــدی نظــم بینالمللــی را بــه کلــی در هــم فــرو پاشــاند ،عقیــم
بــودن روال ســابق حکمفرمایــی بــر جهــان را فریــاد زد؛ طبــل خالــی و پــوچ «دهکــده
جهانــی» کــه حتــی در دهکــده کوچــک اتحادیــه اروپــا ،همســایگان را بــه یــاری ایتالیــای
غــرق شــده در طوفــان کوویــد ۱۹-نشــتاباند ،همچــون ســیلی بــر روی ناظــران کوبیــده
شــد و صــدای خــرد شــدن اســتخوانهای ایــن ســاما ِن نابســامان ،گــوش همــگان را
خراشــید .انســان بــا ایــن پرســش از خــود مواجــه شــد« :زندگــی پســاکرونا ،تــا چــه انــدازه
شــبیه بــه دوران پیشــاکرونا خواهــد بــود و چــه چیزهایــی بــرای همیشــه تغییــر خواهنــد
کــرد؟ مــا چــه درسهایــی از ایــن بحــران گرفتیــم و از ایــن پــس ،تــا چــه انــدازه بــه نظــم
موجــود اتــکا میکنیــم»؟
در همیــن دوران ،توجــه اجتماعگرایــان بــه اهمیــت بیســابقه میــزان انســجام در
زندگــی اجتماعــی جلــب شــد .فــرد در ایــن اجتمــاع ،تــا چــه انــدازه مراقــب خــود بــوده و
تــا چــه انــدازه مراقــب دیگــران؟ فاصلهگــذاری فیزیکــی چــرا فاصلهگــذاری اجتماعــی
نامیــده میشــود و مگــر نــه ایــن اســت کــه همگــی بایــد بــرای مقابلــه بــا ایــن بحــران
دســت بــه دســت هــم دهیــم؟ بــرای فمینیسـتها« ،اخــاق مراقبــت» ( )Care Ethicsبــود
کــه بــه مددشــان آمــد تــا بــه ایــن پرس ـشها پاســخ دهنــد:
در سیاس ـتهای رادیــکا ِل فمینیســم ،مفهــوم «مراقبــت» ،مفهومــی حیاتــی اســت ،امــا
ســازوکاری نامشــخص دارد .نامشــخص ،بیشــتر از آن رو کــه مراقبــت ( ،)careیکــی
از مفاهیمــی اســت کــه در ابعــاد گوناگــون ،بــا مفهــوم «جنســیت» گــره خــورده اســت.
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جنســیت بــه عنــوان یکــی از عوامــل تعییــن کمیــت ،کیفیــت و روش مراقبــت ،ایــن مفهوم
را تبدیــل بــه یکــی از جنجالبرانگیزتریــن مفاهیمــی کــرده کــه میتــوان بســیار پیرامــون
آن ســخنورزی کــرد و آن را در اَشــکال متفــاوت روابــط و ســاختارهای جنســیتی مــورد
بررســی قــرار داد.
مراقبــت ،در ســاختارهای اجتماعــی «مــدرن» کنونــی ،بــا اســتراتژیهای اقتصــادی
و سیاســی نئولیبــرال ،کــه کنــش و واکنــش میانفــردی را نیــز مــورد خریــد و فــروش
قــرار میدهــد ،بیــش از آن کــه اقدامــی دوســویه و «بــا یکدیگــر» باشــد ،اقدامــی
اســت یکســویه و «در خدمــت دیگــری» .مباحــث امــروزی فمینیســتهای چپگــرا
و آنهایــی کــه بیشــتر بــر جســتارها و مناقشــههای پسااســتعماری متمرکزنــد ،پیرامــون
مشــاغل مراقبتـیای شــکل میگیــرد کــه زنــان عمدتـاً مهاجــر در کشــورهای مقصــد ،بــر
عهــده دارنــد .مشــاغلی چــون نگهــداری از کــودک و ســالمند ،نظافــت و خدمتــکاری
و از ایــن دســت مشــاغل ،کــه فمینیســم رادیــکال مذکــور را بــه تمرکــز بــر پاس ـخگویی
بــه ایــن پرســش وا مــیدارد کــه فــارغ از ســاختاری کــه موجــب میشــود تــا زنــان
مهاجــر بــه کشــورهای «شــمال» ،بــه اصطــاح جامعهشــناختی آن ،دچــار «تنــزل طبقاتــی»
( )déclassementشــوند  -کــه خــود جــای بحثهــای معرفتشناســی بســیار دارد
کــه بــه چــه دلیــل ،در تعریــف مشــاغل ،بــا رتبــه و طبقــه مواجــه میشــویم و آن را در
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مباحــث حتــی رادیــکال و برابریخواهانــه خــود میپذیریــم -،امــا ایــن اخــاق مراقبــت
در چنیــن نظامــی ،چگونــه میتوانــد نــه فقــط یکســویه و از جانــب ایــن زنــان ،بلکــه
دوســویه بــوده و آنهــا نیــز در جایــگاه دریافــت مراقبــت ،قــرار گیرنــد.
ایــن پرســش و تمامــی پرســشهایی کــه در ادامــه آن ،ذهــن را بــه خــود مشــغول
میکنــد ،موجــب میشــود تــا در شــرایط کنون ـیای کــه چهارگوشــه کــره زمیــن ،دچــار
بحــران بیمــاری شــده ،و مباحثــی چــون مباحــث نــژادی و جنســیتی و طبقاتــی مــورد
توجــه اندیشــمندان قــرار گرفتــه ،توجــه ذهــن متفکــر فمینیســت سوسیالیســت کــه تــاش
میکنــد تــا از بــاال بــه جامع ـهای نــگاه کنــد کــه حتــی بحــران «تــرس از مــرگ» نیــز بــر
اســاس آن کــه در چــه طبقــه و گــروه اجتماعـیای قــرار گرفتــه باشــی ،میتوانــد کاهــش
و افزایــش یابــد ،بــه ایــن مســئله معطــوف شــود کــه در دورانهــای عــدم قطعیــت ،زنــان
در موقعیتهــای بیثبــات و متزلــزل اقتصــادی و اجتماعــی ،چگونــه بیــش از دیگــران،
قربانــی ایــن چش ـمانداز مبهــم و تیــره و تــار نســبت بــه آینــده حتــی بســیار نزدیــک هســتند.
در بررســی ایــن مراقبــت از دیگــری ،نگاهــی بــه «مراقبــت از خــود» نیــز میتوانــد ،کمی
چارچــوب ایــن بحــث را جامعتــر و گســتردهتر کنــد .آدر لــورد ،نویســنده و اندیشــمند
فمینیســت ،در ایــن بــاره میگویــد« :مراقبــت از خــود ،خودبینــی و توجــه افراطــی بــه
خــود نیســت ،بلکــه نگهــداری از خــود اســت .عملــی کــه نوعــی مبــارزه سیاســی محســوب
میشــود» .لــرد ،نویســنده کتــاب «انفجــار نــور» در ســال  ،۱۹۸۸همــواره بــه مــا یــادآوری
میکنــد کــه مراقبــت از خــود ،بــرای بقــای گروهــی ،در جهانــی کــه برخــی ،بیثباتتــر
و موقتتــر از دیگــران زندگــی میکننــد ،امــری اســت ضــروری.
در پــی ایــن بحــث لــرد ،ایــن گفتگــوی همیشــگی بــاز هــم پدیــدار میشــود کــه
تفــاوت «مراقبــت از خــود» بــه عنــوان اخالقــی رادیــکال بــا «مراقبــت از خــود» بــه عنــوان
ســاختاری نئولیبــرال چیســت؟ اینــا مایکلــی ،نویســنده فمینیســت ،بــاور دارد کــه «مراقبــت»
در نظــام نئولیبــرال ،بــر خــاف نظــام رادیــکال ،نوعــی ضــرورت بــرای «حفــظ و درمــان
خــود» اســت .در حالــی کــه مراقبــت از خــود بــه عنــوان مفهومــی رادیــکال ،نوعــی «تــاش
بــرای فهــم موجودیتــی اســت کــه دارای گذشــته یــا وضعیــت کنونــی دچــار خشــونت و
آســیبپذیری اســت» .بــا ایــن تعریــف ،شــاید راحتتــر بتــوان ،مراقبــت دوســویه ،و نــه
قابــل خریــد و فــروش را مــورد ارزیابــی جامعهشناســانه قــرار داد.
در مقابــل ،بــه نظــر میرســد کــه «مراقبــت از خــود» در یــک نظــام نئولیبــرال ،ابــزاری
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اســت بــرای حفــظ نیــروی کا ِر «نیــروی کار» .در جامعـهای پیچیــده از ســبکهای متنــوع
زندگــی ،بــا ارائــه انــواع مراقبتهــای ســامتی و جســمانی و روانــی ،بــا کیفیتهــای
مختلــف و بــا قیمتهــای متنــوع ،نیــروی کار نیــز «نیــاز» دارد تــا زمانــی را بــه خــود و
زندگــی شــخصیاش اختصــاص دهــد؛ بــه مراقبــت از خــود .اگرنــه ،تبدیل بــه موجودیتی
«فرســوده» خواهــد شــد ،کــه «قابلیــت» و تــوان الزم بــرای تولید و سودرســانی را از دســت
میدهــد« .مصــرف ِصــرف» و «ایدئولــوژی رفــاه» ،از جملــه کلیدواژههایــی هســتند کــه
در ایــن «اصــرار» نظــم نئولیبــرال بــه فــرد در مراقبــت از خــود ،قابــل بررسـیاند .برگــزاری
دورههــای گروهدرمانــی روانــی و آموزشــی «چگونــه از خــود مراقبــت کنیــم» بــرای
کارگــران ،ارائــه بســتههای تغذیــهای و بهداشــتی ،تعییــن ســاعت ورزش صبحگاهــی،
چــکاپ منظــم پزشــکی کارگــران و بســیاری اقدامــات دیگــر ،تهــی از خوشبینــی
وهمآلــودی بــه نــام «اصــاح شــرایط کار» ،ذهــن منتقــد را بــه ایــن ســو میکشــاند
کــه اصــوالً ایــن «مراقبــت» ارائــه شــده کــه مســتلزم صــرف هزینههــای هنگفــت بــرای
کارفرمایــان اســت ،مراقبتــی اســت کــه فــرد و تــودهای را کــه درونــش جــای گرفتــه،
«ارزشــمند» تلقــی میکنــد ،یــا طراحــی جدیــدی اســت از نظــم انباشــت ســرمایه ،بــرای
جلوگیــری از ایجــاد «نقــص ســاختاری» کــه ســرعت افزایــش ســود را کنــد یــا گاهــی
نیــز متوقــف میکنــد؟
بــه نظــر میرســد کــه در نظــم بــازاری تولیــد و توزیــع و مصــرف ،فــرد بــه خــودی
خــود ،دارای اهمیــت چندانــی نیســت ،بلکــه شــبکهای کــه ایــن فــرد بــا «فردهــای» اطراف
خــودش ایجــاد ،میکنــد ،شایســته توجــه اســت .فــرد بــه خــودی خــود ،نــه مصرفکننــده
مطلــق اســت ،و نــه تولیدکننــده مطلــق؛ بلکــه مهــرهای اســت کــه دندانههایــش در
چرخدنــده «تولیــد نیــروی کار ،ارســال آن نیــرو بــه نظــم تولیــد ،تولیــد کاال و خدمــات،
فــروش آنهــا ،خلــق ســود ،دریافــت بخشــی از ایــن ســود در قالــب دســتمزد ،صــرف آن
دســتمزد بــرای خریــد کاال و خدمــات تولیدشــده توســط خــود یــا یــک مهــره دیگــر،
مصــرف کاال و خدمــات مذکــور در خانــه ،بهبــود شــرایط نیــروی کار و تجدیــد قــوا و
بــاز تولیــد و مصــرف و تولیــد و مصــرف» ،در دندانههــای دیگــر مهرههــا جــای میافتــد
و نیــروی تولیدیشــان ،انــرژی گــردش ایــن چرخدنــده را فراهــم میکنــد« .مراقبــت از
خــود» ،بــه مثابــه ترمیــم لبههــای دندانههــای ایــن مهرههــا و روغ ـنکاری آنهــا ،ارائــه
میشــود؛ اگــر نــه ،هزینــه جایگزینــی مهرههــا و تأثیــری کــه بــر کیفیــت کاال و خدمــات
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تولیــدی میگذارنــد ،زایــش ســود و انباشــت ســرمایه را دچــار اختــال خواهــد کــرد.
پــس چــه چیــز بهتــر از یــک تیــر و چنــد نشــان؟
بــا برگشــت بــه بحــث ،فمینیســم سوسیالیســتی ،در تقابــل بــا ایــن نــوع فرهنــگ «مراقبــت
از خــود» کــه نــه تنهــا بــه منظــور تأمیــن بیشــتر و باکیفیتتــر نیــروی کار ،ارائــه میشــود،
بلکــه ابــزاری اســت بــرای حفــظ رونــد مصــرف ،بــه مقولــه «مراقبــت رادیــکال» متوســل
میشــود .بــا تکیــه بــر مفهــوم «اخــاق فمینیســتی» کــه بــه زعــم هیلــد لیندمــن در کتــاب
معروفــش بــا عنــوان «دعــوت بــه اخــاق فمینیســتی» ،نوعــی تــاش بــرای فهــم ،شــناخت
و اصــاح جایگیــری مقولــه جنســیت در باورهــا و اقدامــات اخالقــی ماســت ،و البتــه
همیــن اخــاق فمینیســتی« ،شــاخهای از اخــاق نیســت ،بلکــه روش پیادهســازی اخــاق»
اســت ،میتــوان مقولــه مراقبــت را در زمانهــای عــدم قطعیــت ،بهتــر و بــا جزئیــات بیشــتر
مــورد بررســی قــرار داد.
فناوریهــای دیجیتــال ســامتی ،برنامههــای یــوگا و نرمــش آنالیــن منحصــر بــه تلفــن
همــراه هوشــمند شــخصی افــراد ،و از ایــن دســت ،بســتری را بــرای فــرد فراهــم مـیآورد
تــا در دوران عــدم قطعیــت و بحــران عــدم تشــخیص خطــوط و حــدود آینــده ،بــه مراقبــت
فــردی از خــود روی بیــاورد و بــا پرســشهای روزمــرهای از خــود مواجــه شــود کــه
«آیــا بــه مقــدار کافــی آب نوشــیده؟»« ،ســبزیجات الزم روزمــره را مصــرف کــرده و
ویتامینهــای ضــروری را بــه دســت آورده؟»« ،تعــداد قدمهــای مشــخص را بــرای پرهیــز
از چاقــی برداشــته؟» و بــه طــور کلــی بــه «خــود» ،بــه قــدر کافــی اهمیــت داده اســت یــا
خیــر؟ ایــن ســازوکارهای فــردی در مراقبــت از خــود ،ایــن پرســش را پیــش روی مــا
میگــذارد کــه اهمیــت و کارایــی ایــن چنیــن ســازوکاری در مراقبــت از خــود بــه عنــوان
یــک «مبــارزه سیاســی» و در مراقبــت از دیگــری بــه عنــوان یــک «مســئولیت اجتماعــی»
کجاســت.
نگاهــی بــه دوگانــه جمعگرایــی ( )Collectivismیــا تجارتگرایــی
( )Commercialismدر مراقبــت از خــود و دیگــران ،میتوانــد مــا را بــه پاســخ
پرســش ذکــر شــده در بــاال نزدیکتــر کنــد .آیــا پیوســتن زنــان کارگــر کمپانیهــای
عظیــم آرایشــی و بهداشــتی بــه ســندیکاها کــه حقــوق و مزایــای خاصــی را بــرای آنــان بــه
وجــود مـیآورد ،نوعــی بازتعریــف مراقبــت از خــود بــه عنــوان یــک تجربــه جمعگرایانــه
محســوب میشــود ،و اگــر ایــن اقــدام جمعــی ،خوشــایند کارفرمــا نباشــد ،چــه انــواع
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دیگــری از مراقبــت از خــود را میتــوان بــه آنــان ارائــه (تحمیــل) کــرد؟ درک تفــاوت
ایــن انــواع مراقبــت از خــود و شــناخت ابعــاد فردگرایانــه یــا جمعگرایانــه بودنشــان مــا
را بــه تحلیــل معقولتــری از ایــن مســئله میرســاند کــه ایــن فردگرایــی و جمعگرایــی
تــا چــه انــدازه میتواننــد «مراقبــت از خــود» را تبدیــل بــه اقدامــی دوســویه و متقابــل
کننــد کــه در دورانهــای عــدم اطمینــان همچــون بیماریهــای فراگیــر و همهگیــر
بــه کار بیایــد ،یــا صرف ـاً کنشــی فــردی باشــد ،در ســپهر خصوصــی فــرد و بــه منظــور
تأمیــن ســامت فــردیاش ،و جایــی کــه از تأمیــن آن از عهــده خــودش خــارج میشــود،
اقــدام بــه «خریــد» نیــروی مراقبــت دیگــری کنــد .در یــک نــگاه کلــی بــه ایــن تصویــر
بــزرگ ،آن چــه بــه چشــم میآیــد ،ترکیــب مفاهیمــی چــون اخــاق مراقبــت و حمایــت
متقابــل در کنــار دیگــری و از دیگــری اســت کــه شــاید یکــی از ســنگهای بنــای آن،
مراقبــت از خــود ،بــه عنــوان مبــارزهای پایانناپذیــر باشــد؛ بــرای حفــظ نیــروی مبــارزه
و نــه «نیــروی کار».
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ویروس در خانه
مهتا مهدیزاده
در روزهــا و بلکــه ماههــای اخیــر ایــن بیمــاری فراگیــر( )COVID-19نــه تنهــا فضــای
رســانه ،فضــای شــهرها و کوچه-هــا ،بلکــه فضاهــای اصطالحــاً شــخصی مثــل خانههــا
و بدنهایمــان را نیــز فراگرفتــ ه و تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت .ایــن بیمــاری
تمــام مرزهــای کشــورها را درنوردیدهاســت و متناســب بــا تبعاتــی کــه ایجــاد کــرد،
تحلیلهــای بســیار از زوایــای مختلــف علمــی ،جامعهشــناختی ،سیاســی و اقتصــادی بــه
آن پرداختهانــد.
از جملــه تحلیلهــای موجــود ،تحلیلهایــی در نقــد نظــم ســرمایهدارانه اســت کــه هــم
در ایجــاد و گســترش چنیــن بیماریهــای اپیدمیکــی ،هــم در عــدم کنتــرل کامــل و ســریع
آن ،بــه انحــاء مختلــف ،نقــش دارد؛ ایــن نقــش بــرای مثــال :چگونگــی نــگاه ایــن سیســتم
بــه طبیعــت و نابــودی آن ،برهــم زدن زیســتگاههای گیاهــی و جانــوری ،گســترش صنایــع
غذایــی ســودمحور مثــل دامداریهــا ،زمینهــای کشــت و زرع صنعتــی و ، ...شــیوهی کار
کارگــران در شــرایط نامســاعد و پرخطــر کــه امــکان انتقــال ایــن بیماریهــا را افزایــش
میدهــد ،عــدم تخصیــص منابــع مالــی کافــی بــرای نظامهــای بهداشــت و درمــان عمومــی
و رایــگان ،وجــود تبعیــض در ارایــهی خدمــات بهداشــتی بــه اقشــار مختلــف جامعــه،
نابرابــری درمصونیــت از ابتــا بــه بیمــاری و کیفیــت ابتــا بــه آن متناســب بــا وضعیــت
اجتماعــی و اقتصــادی و بســیاری دیگــر از ایــن مــوارد را شــامل میشــود.
در ادامــهی ایــن تحلیلهــا میخواهــم اندکــی بیشــتر بــه یکــی از ایــن وضعیتهــای
نابرابــر بپــردازم و آن گوشـهای از نابرابــری جنســیتی در همهگیــری بیمــاری کرونــا اســت.
چنانچــه باالتــر اشــاره شــد حضــور کرونــا در خیابانهــا مــردم را بــه خانــه رانــده و
زندگــی اجتماعــی را دچــار گسســت و تغییــرات زیــادی کردهاســت کــه دامنــهی آن
تــا شــخصی-ترین فضاهــای زندگــی روزمــره کشیدهشــدهاســت .فضاهــای خانگــی
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گرچــه بــرای در امــان مانــدن از بیمــاری و قطــع چرخــهی آن پیشــنهاد میشــود ولــی
ایــن فضاهــای اصطالحـاً امــن هــم از تاثیــرات ویــروس در امــان نیســتند و زندگــی در ایــن
فضاهــا هــم دســتخوش تغییــر شــدند .خانــه ،آشــپزخانه و امــور منــزل کــه تــا حــد زیــادی
مربــوط بــه زنــان تلقــی میشــدند اکنــون وضعشــان بــا حضــور ســایر افــراد خانــواده
دگرگــون شــدهاســت.
البتــه مســالهی ناامنــی فضــای خانگــی صرفـاً بــه تبعــات بیمــاری که شــرح خواهــم داد،
منحصــر نیســت .در بســیاری از جوامــع ،خانــه ،بــه مثابـهی فضــای شــخصی کــه زنــان بایــد
در آن بــه ایفــای نقــش مــادری و همســری بــه بهتریــن نحــو بپردازنــد ،زنــان بســیاری ،نــه
در ایــن ماههــا بلکــه سالهاســت ،در آن بــا کار خانگــی و بازتولیــد اجتماعــی اســتثمار
شــدهاند .زنانــی کــه تحــت خشــونتهای فیزیکــی و غیرفیزیکــی از ســمت سیســتم
مردســاالر قــرار گرفتهانــد کــه مصداقهــای آن را ،در جوامــع مختلــف :در امــور جنســی،
ازدواج اجبــاری ،ازدواج زودهنــگام ،وضعیــت نامناســب بهداشــتی ،حجــاب اجبــاری،
انجــام وظایــف خانــه ،فرزنــدآوری اجبــاری ،محرومیــت از فعالیتهــای اجتماعــی
و سیاســی و حتــی در جزییتریــن رفتارهــا میتــوان بررســی کــرد .رفتارهایــی کــه
نمــودی از سیســتم زنســتیز بیرونــی در شــمایی خُ ردتــر ولــی نــه کــم اهمیتتــر اســت.
امــا منحصــرا ً در رابطــه بــا ایــن بیمــاری ،در نقــاط مختلــف جهــان در ایــن دوران،
افزایــش آمــار میــزان خشــونتهای خانگــی و یــا نگرانــی از افزایــش آن گــزارش
شــده اســت .ایــن آمارهــا از خاورمیانــه [ ،]1تــا اروپــا و امریــکا را در نوردیدهاســت.
کشــورهایی مثــل چیــن ،فرانســه ،آلمــان ،آرژانتیــن ،لبنــان ،اســپانیا ،ایالــت متحــده و]2[ ...
و [ ]3تنهــا برخــی از کشــورهایی هســتند کــه آمــاری ازایــن افزایــش خشــونت در آنهــا
موجــود اســت .از بســیاری از مناطــق جهــان همیــن آمــار هــم شــنیده نمیشــود.
اگــر بخواهیــم کمــی دقیقتــر شــویم و از خودمــان هــم صحبــت کنیــم ،در جامعـهای
کــه مــا زندگــی میکنیــم نگاه-هــای ســنتی و مذهبــی مردســاالرانه ،تنیــده بــا سیســتم
ســرمایهدارانه و در نتیجــه بــا وجــود دولتــی کــه هــر روز بیــش از گذشــته از مســئولیت
تامیــن خدمــات رایــگان اجتماعــی شــانه خالــی میکنــد ،زنــان را تحــت ســتم مضاعفــی
قــرار می-دهــد ،در چنیــن شــرایطی در جامع ـهی مــا نیــز آمــار دقیقــی از خشــونتهای
خانگــی منتشــر نمیشــود و صــدای کمتــر زن رنجدیــدهای از پــس دیوارهــای بلنــد ایــن
اتاقکهــا بــه بیــرون میرســد .بــا ایــن وجــود سازمانبهزیســتی و آمارهــای دیگــری از
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افزایــش تماسهــا بــا اورژانــس اجتماعــی و افزایــش خشــونت و مشــکالت خانوادگــی در
ایــن مــدت گــزارش دادهانــد]4[ .
در زمانـهای کــه زنــان در معــرض خشــونت و تبعیضهــای مختلفــی در خانــه و جامعــه
قــرار دارنــد ،حــال بــا گســترش بیمــاری و قرنطینــه ،کارهــای بیشــتری بــر دوش زنــان
خانــواده تحمیــل شــده اســت .در جامعــهی مــا ،در دوران اپیدمــی ،حداقــل خدمــات
اجتماعــی کــه چنــدان هــم عمومــی و رایــگان نبودنــد ،بــا تعطیلــی رســتورانها ،کمبــود
تجهیــزات بیمارســتانها ،تعطیلــی مــدارس و مهدکودکهــا ،از دســترس خــارج شــده
اســت و بازهــم زنــان خانــهدار دچــار فشــار کاری شــدهاند.
عالوهبرایــن ،در ایــران ،تعطیلــی بســیاری از مشــاغل ،مراکــز اجتماعــی و مانــدن اعضای
خانــواده در خانــه کارهــای روزمــرهی آنهــا را بیشــتر کــرده اســت کــه بیــش از هــر چیــز
بــه نبــود خدمــات اجتماعــی دولتــی و عمومــی بــرای انجــام کارهــای روزمــره مثــل :آمــاده
کــردن غــذا ،شســتن لباسهــا ،نگــهداری فرزنــدان ،نگــهداری ســالمندان و بیمــاران و...
مربــوط میشــود .واضــح اســت کــه منظــور بازگشــایی مراکــز عمومــی در ایــن بحــران
نیســت ،بلکــه بیــان مشــکالتی پیشــینی اســت کــه در نبــود هیچگونــه امکانــات مــادی و
خدماتــی رایــگان بــرای زنــان خان ـهدار ،در ایــن شــرایط بحرانــی وضعیــت آنــان را نیــز
ماننــد شــرایط گروههــای دیگــر تحــت ســتم بغرنجتــر میکنــد.
بــرای مثــال :همچنــان کــه ناتوانــی دولــت از تامیــن خــوراک رایــگان شــهروندان ،بــه
صــورت بهداشــتی ،منجــر بــه خــروج افــراد از منــزل بــرای تهیـهی آذوقــه ،یعنــی افزایــش
تــردد و انتقــال بیمــاری ،و نیــز وارد شــدن فشــار اقتصــادی بیشــتری اقشــار کمدرآمــد
بــرای تهیــهی اقــام خوراکــی میشــود (بــا توجــه بــه گســترش بیــکاری و کاهــش
دســتمزدها در ایــن دوران) ،بعــاوه کار زنــان خان ـهدار را هــم ســختتر کردهاســت چــه
بســا بســیاری از اعضــای خانــواده پیــش از ایــن در محــل کار ،مدرســه یــا دانشــگاه غــذا
میخوردنــد.
یــا مثــا کمبــود امکانــات درمانــی مناســب ،در دســترس و رایــگان بــرای همــه و
بازگردانــدن بســیاری از بیمــاران بــه خانــه ،نــه تنهــا جــان بســیاری از انســانها را بــه خطــر
میانــدازد بلکــه وظیفـهی پرســتاری رایــگان از بیمــار را هــم احتمــاال بــر دوش زنــان خانــه
میگــذارد .اینهــا امــوری نیســتند کــه یــک شــبه و بــا گســترش اپیدمــی ســر بــرآورده
باشــند بلکــه ماحصــل ســالیان دراز گســترش سیســتمی اقتصــادی و فرهنگیانــد کــه
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فراهــم کــردن امکانــات اجتماعــی و حداقلهــای زندگــی بــرای عمــوم آخریــن اولویــت
آن هــم نیســت.
در چنیــن شــرایطی ،در نگاهــی کلــی ،دولتهــا (مــن جملــه ایــران) ناتــوان از کنتــرل
و توقــف بحرانــی هســتند کــه مســتقیماً نقــاط ضعــف ایــن سیســتم را هــدف قــرار داده
اســت .اکنــون ماننــد هــر بحــران عمومــی دیگــر ،گروههــای تحــت ســتم اعــم از :مشــاغل
کمدرآمــد ،کارگــران روزمــزد ،زنــان ،کــودکان ،ســالمندان ،بیماران و ...بیشــترین آســیب
را متحمــل میشــوند .آســیبی کــه در آمــد و رفــت یــک ویــروس خالصــه نمیشــود
بلکــه ریشــه در بطــن ســرمایهداری و مردســاالری دارد و در همیــن بحرانهاســت کــه
روشــن میشــود چگونــه ایــن سیســتم تیشــه بــه ریش ـهی خــود نیــز زدهاســت و میزنــد.
منابع:
[ ]1دویچه وله
[ ]2رادیو ی ن
ب�الملیل فرانسه
خ�گزاری فرانسه
[ ]3ب
[ ]4همشهری آنالین
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تجربهنگاری

مصائب زن بودن در رشتههای «مردانه»

یاسمن برادران
مهرمــاه ســال  ۱۳۹۱وارد یکــی از دانشــگاههای تهــران شــدم .برخــاف شــنیدن مکــرر
جمالتــی از قبیــل «زن رو چــه بــه مکانیــک»« ،مشــاغل صنعتــی بــرای زنــان مناســب
نیســت» و «اگــر مکانیــک بخوانــی چجــوری مــی خواهــی همســرداری کنــی و از بچـهات
مراقبــت کنــی»  ،تحصیــل در رشــتهی مکانیــک رو شــروع کــردم .گرایــش مــن در مقطــع
کارشناســی «ســاخت و تولیــد» بــود .گرایشــی کــه دانشــجو از همــان ابتــدای تحصیــل
بایســتی واحدهــای زیــادی از دروس خــود را در کارگاههــا و کار بــا ماشــینآالت صنعتــی
بگذرانــد .از طرفــی بنابــر «مردانــه!» بــودن رشــتهی مکانیــک گرایــش ســاخت و تولیــد،
و درنتیجــه ســهمیهبندی پذیــرش دانشــجو بــا معیــار جنســیت ،نســبت تعــداد دختــران بــه
پســران تقریب ـاً یــک بــه ســه بــود.
اولیــن کالس کارگاه را در تــرم دو گذرانــدم .روال کالس بــه ایــن صــورت بــود
کــه پــس از توضیحــات کلــی ،هــر دانشــجو پــای یــک دســتگاه مــی ایســتاد و کار خــود
را شــروع مــی کــرد .بــرای آموزشهــای جزئیتــر و یــا پاســخ بــه ســواالت ،اســتاد بــه
صــورت شــخصی بــه دانشــجویان مراجعــه میکــرد .محاســن ،ادبیــات و پوشــش اســتاد
کارگاه حاکــی از آن بــود کــه وی فــردی معتقــد بــه ارزش هــای اســامی و انقالبــی اســت.
وی همچنیــن در ابتــدای تــرم ،رعایــت حجــاب دختــران را ،کــه گویــی یکــی از اصــول
ماشــینکاری اســت ،بــه عنــوان یکــی از مــاک هــای نمرهدهــی خــود اعــام کــرد؛ امــا بــا
شــروع آموزشهــای عملــی وی رفتــاری متناقــض بــا اظهــارات خــود نشــان داد .در ابتــدا
بــرای نشــان دادن جــای مناســب دســت روی دســتگاه ،بــدون پرســیدن و کســب اجــازه
دســتم را میگرفــت و روی دســتگاه میگذاشــت .در حالــی کــه بــدون تمــاس دســت نیــز
مــی توانســت ایــن کار را انجــام دهــد .بــا ایــن کــه بــه نظــرم عجیــب آمــد ،زیــاد موضــوع
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را جــدی نگرفتــم و واکنشــی نشــان نــدادم امــا موضــوع بــه همــان جــا ختــم نشــد .جلســات
بعــدی ،ســواالت و نظراتــی از طــرف «اســتاد!» مطــرح مــی شــد کــه هیــچ ارتباطــی بــه
مباحــث درســی نداشــت و صرفـاً کلیــدی بــود بــرای ورود بــه حریــم خصوصــی و برقراری
ارتبــاط نزدیکتــر .مــن در آن جــا ســعی میکــردم بــا حفــظ احتــرام و عــوض کــردن
موضــوع ،کار خــود را ادامــه دهــم .رفتــه رفتــه ،حیــن توضیحــات آموزشــی ،تماسهــای
فیزیک ـیای از جانــب ایشــان صــورت میگرفــت کــه بســیار ناخوشــایند و مشــمئزکننده
بــود .تصمیــم گرفتــم موضــوع را بــا ســایر همکالسـیهای دختــر خــود مطــرح کنــم .پــس
از صحبــت بــا آنهــا متوجــه شــدم ایــن مشــکل مختــص مــن نیســت .تاجایــی کــه یکــی
از آنهــا کــه اتفاق ـاً چــادر نیــز بــه ســر میکــرد ،از تماسهــای تلفنــی شــبانه ی «اســتاد!»
کــه بــه ظاهــر بــرای پیگیــری غیبــت او بــود شــکایت کــرد  -غیبــت هایــی کــه دلیــل
آنهــا مشــخص بــود  .-همانطــور کــه پیشتــر گفتــم ،تعــداد مــا دختــران بســیار کمتــر
از آن بــود کــه اتحــاد و اعتراضمــان چیــز کوچکــی را عــوض کنــد ،چــه برســد بــه آن کــه
یــک اســتاد کــه پشــتی بــه سیســتم گــرم اســت را از کار بیــکار کنــد .همچنیــن ،از آنجایــی
کــه تــازه داشــتیم بــا ناامنــی هــای زندگــی مســتقل در یــک کالنشــهر دســت و پنجــه نــرم
میکردیــم و چیــزی جــز ســرکوب و اخطــار از حراســت و مســئولین دانشــگاه ندیــده
بودیــم و مهمتــر از آن نمرهمــان دســت اســتاد بــود «ترســیدیم» و در حیــن تــرم اعتــراض
جــدیای نکردیــم .موضــوع را موکــول کردیــم بــه زمانــی کــه عواقــب اعتراضمــان
بــه حداقــل برســد .در تــرم بعــد کــه دیگــر نمــرهای دســت اســتاد نداشــتیم ،موضــوع را
پیگیــری کردیــم .متوجــه شــدیم پیــش از ایــن ،اســتاد مذکــور بنــا بــه مســائل اخالقــی از
یــک دانشــکده بــه دانشــکدهای دیگــر منتقــل شــده و در آن جــا نیــز دوام نیــاورده و نهایتـاً
بــه دانشــکدهی مکانیــک منتقــل شــده اســت .در مراحــل اعتــراض از صحبتهــای یکــی
از معــدود اســاتید دغدغهمنــد متوجــه شــدیم کــه نفــوذ و قــدرت اســتاد بیــش تــر از آن
اســت کــه اعتــراض چنــد دانشــجو ،آن هــم دختــر! خدشــه ای بــه اســتخدام ایشــان در
دانشــگاه وارد کنــد .بــا گذشــت هفــت ســال از آن روزهــا وقتــی بــه آن دانشــگاه مــی روم
ایشــان را در آسانســورها و راهــرو هــا مــی بینــم کــه همچنــان خالصانــه در حــال خدمــت
بــه دانشــجویان هســتند  ...خــدا حفظشــان کنــد . ...
در ترمهــای بعــدی نوبــت بــه انتخــاب واحــد رســید .بــا مســألهی انتخــاب اســاتید و
شــیوهی نمرهدهیشــان آشــنا شــدیم .بعضــی اســاتید ســقف نمرهشــان  ،۲۰بعضــی ،۱۶
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بعضــی  ۱۴و غیــره اســت .بــرای حفــظ بیشــتر عدالــت ،بعضــی اســاتید معیــار جنســیت را
نیــز در نظــر میگیرنــد! همانطــور کــه پیشتــر گفتــم ،مکانیــک رشــتهای مردانــه تلقــی
میشــود .زنهــا ذاتـاً مغــز مناســب مکانیــک را ندارنــد .هــر چــه قــدر هــم کــه مطالعــه و
تمریــن کننــد و در امتحــان بــه ســوالها پاســخ دهنــد ،بــاز هــم مهنــدس خوبــی نخواهنــد
بــود ،لــذا ســقف نمــرات دختــران پایینتــر از پســران اســت .ایــن اصــل معیــار نمرهدهــی
بعضــی از اســاتید اســت .بــرای دختــران جاهلــی کــه از ایــن اصــل غافلنــد ،گســتاخی
میکننــد و خــود را همســطح مــردان در نظــر میگیرنــد ،انتخــاب واحــد محدودتــر
مــی شــود.
در اواخــر دورهی کارشناســی نیــز کارگاهــی داشــتیم کــه اعضــای کالس بایــد
گروهبنــدی مــی شــدند تــا هــر گــروه یــک محصــول را تولیــد کنــد .از آن جایــی کــه
همــه میداننــد و همیشــه درســت اســت ،زور بــازوی دختــران در حــدی نیســت کــه
بتواننــد از عهــدهی بــاز و بســته کــردن قطعــات از دســتگاه فــرز بربیاینــد .لــذا اســتاد
بادرایــت آن کارگاه ،از همــان اول تأکیــد داشــتند کــه در هــر گــروه ،در کنــار دختــران،
پســرها نیــز باشــند تــا ایــن مشــکل حــل شــود .بــا ایــن کــه اعتمادبهنفســمان در زمین ـهی
انجــام مســتقل کارهــای کارگاهــی پاییــن آمــد ،خــدا را شــاکر بودیــم کــه تبعیــض
جنســی در نمرهدهــی کار نیســت .اصــ ً
ا اعتمادبهنفــس را مــی خواســتیم چــکار؟! مــا
کــه دختــر بودیــم و مــا را چــه بــه مهنــدس مکانیــک بــودن! همیــن کــه اجــازه دادنــد وارد
کارگاه شــویم منــت بــر ســرمان گذاشــتند .تــازه بایــد گوســفند قربانــی میکردیــم کــه
بــرای اولیــن بــار از کنــار هــم قــرار گرفتــن پنبــه و آتــش ،ولــو بــه خاطــر ضعیــف در نظــر
گرفتــن دخترهــا ،اســتقبال شــده اســت.
پــس از اتمــام مقطــع کارشناســی ،گســتاخی کــرده و کارشناســی ارشــد خــود را در
یــک دانشــگاه دیگــر در همیــن رشــته و گرایــش ادامــه دادم .در ایــن دانشــگاه کــه وضــع
کمــی بهتــر بــود ،آزارهــای جنســی بــه نــگاه هــای خیــرهی خریدارانـهی یکــی از اســاتید
تقلیــل یافــت.
بــا ایــن حــال در هم ـهی فضاهــا شــاهد نوعــی تبعیــض بــودم .جهــت افزایــش رفــاه و
شــادی دانشــجویان ،فضایــی از ســاختمان دانشــکده بــه فعالیتهــای ورزشــی از قبیــل
فوتبــال دســتی و پینــگ پنــگ اختصــاص یافــت .بــر روی در ورودی ایــن اتــاق نوشــتهای
بــا ایــن مضمــون نصــب شــده بــود کــه« :دختــران فقــط روزهــای یکشــنبه و ســه شــنبه از
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ســاعت  ۸الــی  ۱۲میتواننــد از فضــای ورزشــی اســتفاده کننــد» .از بســیار کــم بــودن
زمــان اختصــاص داده شــده بــه بانــوان هــم صــرف نظــر کنیــم ،بیشــتر کالسهای آموزشــی
در روزهــای یکشــنبه و ســه شــنبه برگــزار مــی شــود .طبیعت ـاً فعالیتهــای ورزشــی بیشــتر
مختــص پســران هســت و دختــران اگــر بخواهنــد فعالیــت ورزشــی انجــام دهنــد بایســتی
کالسهــای درســی خــود را کــه از دیــد بعضــی از اســاتید چیــزی هــم در آنهــا یــاد
نمیگیرنــد تــرک کــرده و بــه فعالیتهــای ورزشــی بپردازنــد ،تــا در زمانهایــی کــه
تراکــم کالسهــای آموزشــی کمتــر اســت ،پســران بتواننــد بــدون مانــع از ایــن فضــا
اســتفاده کننــد.
محرومیــت دخترهــا از فعالیــت هــای ورزشــی ،تنهــا بــه اینجــا ختــم نمــی شــود .در
دانشــگاهی کــه در مقطــع کارشناســی در آن تحصیــل مــی کــردم ،زمیــن چمــن وسوســه
کننــده ای در محوطــه ی دانشــگاه قــرار داشــت کــه تنهــا ســهم مــا از آن تماشــا و تشــویق
تیــم محبوبمــان از پشــت حفــاظ هــا بــود .دیــری نپاییــد کــه همــان دلخوشــی کوچــک
هــم بــه لطــف پوشــش هــای نصــب شــده بــر روی حفاظهــا و منــع حراســت از تشــویق
دختــران تــه کشــید.
از جمعههایــی کــه اســتخر ،ســالن ورزشــی و باشــگاه بدنســازی کامــ ً
ا بــه پســرها
اختصــاص یافتــه بــود صــرف نظــر کنیــم ،حتــی روزهــای هفتــه بــرای اســتفاده از ایــن
امکانــات بیــن دختــران و پســران عادالنــه تقســیم نشــده بودنــد .ایــن امکانــات تنهــا ســاعات
محــدودی در روز در اختیــار بانــوان بــود ،آن هــم ســاعاتی کــه اغلــب یــا دانشــجویان
کالس دارنــد و یــا کار میکننــد.
ایــن را هــم بگویــم در هــر دو مقطــع تحصیلـیام شــاهد بــودم که فضــای ســلف دختران
در مکانــی دور افتــاده و خــارج از دیــد بــود .ســاختمانهت یــا زیرزمینهــای خالــی مانــده
ی مناســبی هــم نداشــتند .بدیهــی اســت کــه ســلف بــرادران از
کــه حتــی سیســتم تهوی ـه 
امکانــات بیشــتری برخــوردار بــود.
اکنــون کــه خــون دلهــا خــوردهام و در شــرف فارغالتحصیلــی از مقطــع ارشــد هســتم،
بایســتی راجعبــه چگونگــی ادامـهی مســیر زندگــی حرفـهایام تصمیــم بگیــرم .راســتش را
بخواهیــد از کودکــی دوســت داشــتم اســتاد دانشــگاه شــوم .بــرای ایــن کار بایســتی دکتــرا
بخوانــم .امــا مســأله اینجاســت کــه امیــدی نــدارم .دانشــکدههای مکانیــک را دیــدهام،
تعــداد اســاتید خانــم در ایــن دانشــکدهها بســیار کــم اســت .تعــداد اســتادهای خانــم در
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دانشــگاه مقطــع کارشناس ـیام تنهــا دو نفــر بــود .در دانشــگاه مقطــع ارشــد نیــز تعــداد
اســاتید خانــم کمتــر از انگشــتان دســت بودنــد .اگــر دری بــه تختــه بخــورد و بخواهنــد
مــرا بــه عنــوان کاندیــدا در نظــر بگیرنــد ،ابتــدا پایبنــدیام بــه ارزشهــای اســامی بررســی
مــی شــود تــا در صــورت مــورد تأییــد قــرار گرفتــن آن ســراغ ســوابق تحصیلـیام برونــد.
هــم اکنــون مــی دانــم پوششــم از ابتــدا کار دســتم میدهــد و از فیلتــر اول جــان ســالم
بــه در نخواهــم بــرد.
گزین ـهی دیگــری هــم دارم .مــی توانــم وارد صنعــت شــوم .در ایــن صــورت ،از آن
جایــی کــه اجــازهام دســت شــوهرم اســت و شــاید یــک روز صبــح از خــواب بیدار شــود،
خــوش نداشــته باشــد «زنــش» ســرکار بــرود و میتوانــد جلویــش را بگیــرد ،و یــا ممکــن
اســت روزی حاملــه شــوم و مرخصــی زایمــان بگیــرم و احتمــاالً نیــروی کار بهــرهوری
نیســتم .مهــم تــر از همــه ایــن کــه از آن جایــی کــه « مــن یــک زن هســتم» نیــروی کار
ایمــن ،شایســته یــا بــی دردســری نیســتم؛ لــذا در کار در اولویتهــای پایینتــری از
مــردان قــرار میگیــرم؛ البتــه از پیــش پذیرفتهایــم کــه بــه عنــوان یــک نیــروی زن قــرار
اســت حقــوق کمتــری نســبت بــه همــکاران مــردم دریافــت کنــم.
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یک بازنگری کوتاه /طرح دوبارهی یک امکان
نوشته شده توسط یکی از فعالین دانشجویی
دهــهی پایانــی قــرن اخیــر بــرای فمینیســتها و فعــاالن جنبــش زنــان ایــران در غیــاب
مــواردی چــون امــکان مداخلــه و ســازماندهی آنــان بــر اعتراضــات تــودهای ،شــکلگیری
هرگونــه تشــکل مســتقل و برگــزاری اجتماعــات نظاممنــد پیرامــون موضوعــات محــدود و
محلــی یــا کالن و سراســری بــه پایــان خــود نزدیــک میشــود .بــا ایــن وجــود نمیتــوان از
جوانــه زدن پویاییهــای فمینیســتی کوچــک ام مؤثــر در تاریخچـهی اعتراضــات سیاســی
اخیــر و رونــد شــکل گیــری جریــان هــای جوانتــر تحــول خــواه چشــم پوشــید .نمونـهی
ایــن پویاییهــا را بســیار گفتــه و شــنیدهایم ،بــه همیــن واســطه میتوانیــم بــا یــک
دســتهبندی مختصــر تعــدد ایــن اعتراضــات را در الگوهایــی بــه نظــم در آوریــم :تجمعــات
خیابانــی گروهــی (نظیــر تجمــع  ۸مــارس ســال  ،)۹۶اعتراضــات مســتقل و فــردی (نظیــر
دختــران انقــاب)  ،افزایــش دخالت/مشــارکت فعــال زنــان در ســازماندهی میدانــی دو
مــوج اعتراضــی دی مــاه  ۹۶و خصوصــا آبــان مــاه  ،۹۸و بازگشــتی دوبــاره بــه دانشــگاه:
شــکلگیری فعالیتهــا و تجمعــات دانشــجویی پیرامــون خواســت حقــوق برابــر و رفــع
ســتم جنســیتی.
دههی  ۹۰و چند جرقهی فمینیستی در جنبش دانشجویی:
جنبــش دانشــجویی اکنــون بــدون مشــخص کــردن داللتهــای آن بــر جریانــات
گوناگــون درون دانشــگاه و معیــن کــردن مرزبنــدی ایــن جریانــات بــا هــم بیمعناســت.
دیگــر عمومیتــی بــه عنــوان جنبــش در میــان دانشــجویان وجــود نــدارد .آنچــه کــه
امــروز در دانشــگاهها حکمفرماست،کشــمکش جریانهــای سیاســی جــوان و مســتقل
دانشــجویان بــا آن دســته از جریاناتــی اســت کــه میخواهنــد گذشــتهی سیاســی خــود
را در حافظــهی عمومــی کمرنــگ کننــد .اینــک ایــن جریانهــای مســتقلاند کــه بــه
وســیلهی هــر چــه فراگیرتــر ســاختن گفتمــان برابریخواهانــهی خــود ،دســت بــه
مبــارزهای دشــوار امــا ضــروری بــرای ایــن بــار تصفی ـهی خــط مشــی-های ارتجاعــی از
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دانشــگاه زدهانــد .ایــن کــه آیــا ایــن کوشــندگی توفیــق آن را خواهــد داشــت کــه خــود
را بــا وجــود تغییــرات مــداوم و اساســی در فضــای دانشــگاه و همچنیــن جامعــه زنــده
نــگاه دارد ،وابســته بــه توانایـی آن در تحلیــل موانــع و قواعــد بــازی ،تقویــت ســازماندهی
و همچنیــن بــه روز کــردن نســبت خــود بــا ضرورتهــای سیاســی و مبــارزات تودههــا
بــرای زدودن کهنــه و ایجــاد نظمــی نویــن خواهــد بــود .جریــان صنفــی دهــه  ۹۰یکــی
از روش ـنترین نمونههــای ایــن جریانــات نوپــا و مســتقل اســت .اگرچــه یــک پــای ایــن
جریــان در ابتــدا بــر بوروکراســی نهــاد رســمی شــوراهای صنفــی اســتوار بــوده اســت،
حضــور بروننهــادی فعــاالن مســتقل توانســته حــدود الزمــی از رادیکالیســم انتقــادی را
بــرای تقویــت و ترســیم خطــوط سیاســی ایــن جریــان فراهــم آورد .فعالیــت صنفــی بــا در
نظــر گرفتــن الگوهــای کالن ســتم ،از حقــوق چندگان ـهی شــبکههای انســانی نهفتــه در
جامعـهی دانشــجویی غافــل نبــوده اســت .طــی چنــد ســال اخیــر تعریــف حقــوق صنفــی،
خــود مشــتمل بــر دفــاع از مجموعــه هــای کوچــک و بزرگــی از دانشــجویان بــا منافــع
گوناگــون بــوده اســت؛ بــه عنــوان مثــال ایــن جریــان در کنــار ایســتادگی تمــام قــد در
برابــر خصوصیســازی آمــوزش کــه مصداقــی بــرای ســتم علیــه طبقــات فرودســت
اســت ،از حــق تحصیــل اقلیتهــای مذهبــی و حقــوق دموکراتیــک اقلیتهــای قومــی
نیــز دفــاع کــرده اســت .ایــن تاریخچــه بــر پرسشــگران روشــن میســازد کــه چــرا جریــان
صنفــی موظــف اســت از حقــوق زنــان دانشــجو دفــاع کــرده و بــه ابعــاد گوناگــون ســتمی
کــه بــر آنــان تحمیــل میشــود ،معتــرض باشــد.
اعتراضهــا بــه قانــون محدودیــت ســاعت عبــور و مــرور خوابگاههــای دختــران از
اولیــن اقدامــات زنــان دانشــجو اســت کــه ذیــل فعالیــت هــای جریــان صنفــی دهـهی ۹۰
صــورت گرفتــه اســت .ایــن اعتراضــات بــه دلیــل آنکــه بخشــی از جریــان فعالیــت صنفــی
بودهانــد ،حداقلــی از ســازماندهی و اعتبــار نمایندگــی را در واحدهــای دانشــجویی
خــود بــه همــراه داشــتند .هرچنــد ایــن بُعــد از مطالبــات صنفــی دانشــجویان بــه دالیــل
گوناگــون در نهایــت نتوانســت در شــمار قابــل توجهــی از دانشــگاهها تکثیــر گــردد،
نقــش مؤثــری در گنجانــدن دفــاع از برابــری جنســیتی (پایهریــزی دوبــارهی حقــوق
زنــان دانشــجو و پیگیــری مطالباتــی مبتنــی بــر برابــری جنســیتی) و تحکیــم نســبی آن
در زمــرهی مهمتریــن خطــوط جریــان صنفــی ایفــا کــرد .اینکــه آیــا ایــن مطالبهگــری
توانســت بــا تکیــه بر جایــگاه شــوراها در سلســله مراتــب اداری نهــاد دانشــگاه وارد مرحله
چانهزنــی و امتیازگیــری گــردد پیشــاپیش بــا پاســخی منفــی روبهروســت .علــت ایــن
ماجــرا را میتــوان در اهمیــت نمادیــن اعمــال ایــن روشهــای کنترلــی بــرای دانشــگاه
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و جبرانناپذیــر تلقــی شــدن هــر نــوع عقبنشــینی از آنهــا ،جرمانــگاری فرارویهــای
کانالیــزه نشــده از حقــوق صنفــی مــورد تأییــد و ســلب امــکان تشــکیل اتحادیــه از
شــوراهای صنفــی کــه ایجــاد اجتمــاع سراســری (اجتمــاع و انســجام در نظــر و عمــل) را
ممکــن میســاخت جس ـتوجو کــرد .چنیــن مســائلی بــه همــراه دیگــر عوامــل زمین ـه ِ
ای
دخیــل ،دفــاع از برابــری جنســیتی را بــرای موجودیــت رســمی شــوراهای صنفــی از یــک
هدفگیــری در زمینــه پراتیــک بــه یــک موضعگیــری در زمینــهی محــدود بیانیههــا
بــدل ســاخته اســت.
امــا در بســتر بروننهـ ِ
ـادی جریــان صنفــی دو نمونــه عملکــرد از فعــاالن صنفــی دانشــگاه
تهــران بــا نشــانه گرفتــن یکــی از بــازوان ایدئولوژیــک حاکمیــت و گرفتــن امتیــاز از نهــاد
قــدرت قاعــده شــکنی میکنــد :تجمــع اردیبهشــت مــاه  ۹۸دانشــگاه و بخشــی از تجمعــات
پاییــز  ۹۵خوابــگاه دختــران کــه هــر دو بــا گنجانــدن محدودیــت هــای بیشــتر در قوانیــن
مربــوط بــه «حجــاب اجبــاری» بــه صراحــت مخالفــت کــرده و مانــع از اجــرای آن شــدند.
ایــن مخالفتهــا اگرچــه در بُعـ ِد مطالبــه روی اســاس بحــث اجبــاری بــودن حجــاب (فرضا
بــا مطالبــه الغــای تمامیــت ایــن قوانیــن) دســت نگذاشــتند ،در نفــی آن بــه عنــوان مصداقــی
از نقــض حقــوق زنــان بــه خوبــی مقابــل پروپاگانــدای حاکمیــت ایســتادند .بــا ایــن وجــود
مــا بــه خوبــی میدانیــم ایــن دســته فعالیتهــای مطالبــه محــور فعــاالن دانشــجویی ،فــارغ
از آن کــه در زمیــن رســانه بــار نمایندگــیِ فعالیتهــای شــبه فمینیســتی در دانشــگاهها را
بــر دوش میکشــند ،نماینــدهی حقیقــی آنچــه در پیرامــون غایــب اســت یــا رخ میدهــد
نیســتند .همچنــان کــه تاکنــون منتهــی بــه منفعتــی عمومــی بــرای زنــان (در اینجــا زنــان
دانشــجو) نشــدهاند .اگرچــه دفــاع از حقــوق اقلیتهــا جــز خطــوط محــوری جریــان
صنفــی دهــه  ۹۰بــه شــمار میآیــد ،همبســتگی میــان پایگاههــای اصلــی ایــن جریــان بــا
مراکــز پیرامونــی بــه دالیلــی کــه تاکنــون ذکــر شــد و همچنیــن اعمــال حساســیتهای
شــدید امنیتــی بــر کنشــگریهای توســعهخواهانه کمرنــگ بــوده اســت.
بــا تمــام ایــن تفاســیر و تقاطــع تمــام ایــن بنبســت هــا آیــا بایــد از امــکان تحقــق بخشــیدن
بــه یــک وحــدت سیاســی و عملــی کــه جنبــش زنــان را قدمــی بــه جلــو برانــد ناامیــد بــود؟
شــم سیاســیمان میگویــد میتوانیــم نقشــه راهمــان را بــرای اعمــال یــک ســازماندهی
سراســری مبنــی بــر شــرایط حاضــر تغییــر دهیــم .بایــد در نظــر بگیریــم کــه هرچنــد
فقــدان همبســتگی امــکان ایجــاد اجماعــی سراســری را منتفــی ســاخته اســت از احتمــال
شــکلگیری گروههــای کوچــک فعــاالن نمیکاهــد .اگرچــه تکثــر و پراکندگــی در
گروههــای سیاســی زنــان مــا را نســبت بــه تقطیــع و شــکنندگی فضــا در برابــر انســجام
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نظــم مســتقر نگــران میســازد ،گســترش افقــی همیــن هســتههای محــدود و مســلط بــه
شــرایط زیســتی ،محیطــی و اجتماعــی پیرامونشــان اســت کــه میتوانــد عــاوه بــر پــر کــردن
حداکثــری خألهــا و شــکافهای فضاهــای دســترس پذیرمــان ،گزینـهی ائتــاف و ادغــام
گروههــا بــه نفــع تقویــت ســازماندهی را در شــرایط ضــرورت پیــش رویمــان قــرار
دهــد .مــا بایــد تمــام فرصتهایــی را کــه وابســتگان قــدرت خواهنــد توانســت بــه نفــع
بســط و نفــوذ ایدههایشــان قبضــه کننــد بــا تقویــت گروههــای دگراندیــش و مبــارز از
دســترس خــارج ســازیم .فعالیتهــای مســتقل دانشــجویان تاکنــون توانســته اســت انحصــار
ایدئولوژیــک تشــکلهای مســتقر در دانشــگاه را بــه چالــش بکشــد و مجــرای دوبــارهای
بــرای طــرح مطالبــات گــروه هــای تحــت ســتم بــاز کنــد .ایــن فعالیتهــا همچنیــن موفــق
بــوده لــزوم برقــراری رابط ـهی بــده بســتانی و سلســلهمراتبی بــا دســتگاه قــدرت ،احــزاب
رســمی و جریــان هــای واپسگــرا را کــه پایــگاه اصلــی بازتولیــد نظــم مردســاالرند نفــی
کنــد .توالــی مجموعـهی ایــن عاملیتهــا بــر مــا روشــن میســازد حتــی چنانچــه دانشــجویان
مســتقل قــادر نباشــند خــود را چــون ســدی در برابــر اســتثمار و تبعیــض ،تضــاد طبقاتــی
و ســتم جنســیتی قــرار دهنــد ،بــا تجدیــد انســجام درونــی خــود و تصاحــب هرچــه بیشــتر
فضــای فکــر و سیاســی دانشــگاهها خواهنــد توانســت بخشــی از مســیر پــر فــراز و نشــیب
رهایــی زنــان را همــوار کننــد.
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جنبشهای جهان متحد شوید
پریا رحیمی
عیــب اصلــی ماتریالیســم از آغــاز تاکنــون  -از جملــه ماتریالیســم فوئربــاخ  -ایــن
اســت کــه شــیء [ ،]Gegenstandواقعیــت و حســیت را ،تنهــا بهصــورت متعلــق
فکــر [ ]Objektیــا بهصــورت ادراک حســی [ ]Anschauungدر نظــر میگیــرد
نــه بهمثابــهی فعالیــت حســی انســانی ،کارورزی ( ،)Practiceنــه بــه صــورت فاعلــی
[( .]Subjectivelyتــز اول تزهایــی در بــاب فوئربــاخ )[]1
فمینیســم ۹۹درصدیهــا از تمــام جنبشهــای رادیــکال دعــوت میکنــد کــه
در شورشــی مشــترک بــر ضــد ســرمایهداری بــه هــم بپیوندنــد( .تــز یازدهــم مانیفســت
فمینیســتی ) []2
خوشــحالیم کــه متعلــق بــه نحلــهی جدیــدی از چــپ هســتیم کــه نمیتوانــد بــه
مبــارزهی ضدســرمایهداری بیندیشــد ،بــدون اینکــه از فمینیســم حــرف بزنــد و بالعکــس.
(کامیالبــارون و گابریالمیتیِدیــری از ســازماندهندگان جنبــش زنــان نــه حتــی یــک زن
کمتــر )[]3
در تیپشناســی جنبشهــای اجتماعــی ،نهضــت زنــان و نهضــت دانشــجویی هــر دو
از انــواع جنبشهــای اجتماعــی نویــن هســتند کــه نسبشــان بــه خیزشهــای دانشــجویی
دهــهی  ۶۰میــادی و مــوج دوم فمینیســم میرســد .در دســتهبندی ســهگانهای میتــوان
جنبشهــای اجتماعــی را بــه ســه دورهی تاریخــی کالســیک ،مــدرن و پســتمدرن
منقســم ســاخت .در دورهی کالســیک ،جنبشهــای اجتماعــی چنــدان از دیگــر انــواع
کنشهــای جمعــی تفکیکپذیــر نبودنــد و بــه طــور کلــی بحــث از کنــش جمعــی ریشــه
در فلســفه داشــت و فیلســوفان نیــز در برابــر آن موضعــی منفــی میگرفتنــد .تــا بدانجــا
کــه ارســطو بــراي انقــاب از عنــوان  stasisبــه معنــاي فتنهانگیــزي اســتفاده میکــرد.
در دورهی مــدرن ،جنبشهــای اجتماعــی کمابیــش بــا انقــاب مرادفنــد ،و از عاملــی
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فتنهانگیــز بــه لوکوموتیــوی بــرای تاریــخ بــدل شــدند ]4[.امــا آبــای جنبــش دانشــجویی
و جنبــش زنــان را بایــد در جنبشهــای اجتماعــی نویــن و عصــر پســتمدرن ســراغ
گرفــت کــه خیزشهــای مــردم نــه بــرای خلــع قــدرت برخــی و واســپاری بــه عــدهای
دیگــر ،نــه بــرای فتنــه در کار حاکمــان کــردن بلکــه صرف ـاً بــرای ســر دادن مخالفتــی
اســت کــه ضرورتـاً بنــا نــدارد شــکل تــازهای از حاکمیــت را موجــد شــود .ایــن جنبشهــا
اعتراضــات گروههــا و طیفهــای اجتماعــی ناراضــی هســتند کــه یــا آشــکارا و بیپــروا
مخالفتشــان از وضــع موجــود را اعــان میکننــد و یــا خواهــان بازپسگیــری هویــت
ممنوع ـهی خــود هســتن د]5[.
رفتهرفتــه ایــن نهضتهــای رادیــکال و چپگــرا کــه در پــی خواســتهای حقــوق
بشــری همچــون مطالبــات زنــان ،مطالبــات زیســتمحیطی ،دانشــجویی ،ضدجنــگ
و غیــره بودنــد هرچــه کمتــر سیاســی و هرچــه بیشــتر فرهنگــی شــدند و در فرهنــگ
تکثرگــرای پسـتمدرن مســتحیل گشــتند .در پــی ایــن دگرگونــی ،مطالبــات ضدجنــگ
و ضدامپریالیســتی جــای خــود را بــه پذیــرش تفاوتهــا و مشروعســازی هویتهــا داد.
ایــن جنبشهــا در مقیاســی جهانــی دیگــر قــادر بــه ارائ ـهی آلترناتیــوی سیاســی (چــون
انقالبهــای دوران مــدرن) نیســتند و تنهــا بــدل بــه نکونالهــای مقطعــی و حتــی گاه
صرفــا ســایبری شــدند کــه گرچــه بــر تــن قدرتهــای حاکــم لــرزه میاندازنــد امــا در
ســکوهای مجازیشــان هیــچ قطــاری ،هیــچ مســافری را بــه هیــچ مقصــدی نمیرســاند.
پــس نخســتین مســألهی پیشــاروی هــر دو جنبــش ایــن اســت کــه در دورانــی چنیــن
کرخــت و رخــوتزده کــه جنبشهــای اجتماعــی نویــن چیــزی بیــش از طوفانهــای
توئیتــری نیســتند و از آن ســو دولتهــا نیــز بیدهایــی نیســتند کــه از اینگونــه بادهــا
بلرزنــد ،چگونــه میتــوان از جنبــش اجتماعــی اعــادهی حیثیــت کــرد؟ پاســخ در هرچــه
سیاســیتر کــردن مطالبــات اســت .در جوامــع ســرمایهداری امــروز بهرغــم همــهی
پیچشهــا و پیچیدگیهــا ،کمــاکان هیــچ گــروه اجتماعــی (زنــان) و هیــچ قشــری
(دانشــجویان) مادامــی کــه بــا طبق ـهای اجتماعــی (پرولتاریــا) همبســته نشــوند هیچگونــه
عاملیــت سیاســی نخواهنــد یافــت .هــر دو جنبــش در بهتریــن حالــت تنهــا قادرنــد جانبــدار
نظــام سیاســی مشــخصی باشــند و حقــا کــه ایــن بهتریــن موضعــی اســت کــه میتواننــد
بــه خــود بگیرنــد.
جنبشهــای اجتماعــی برخــاف دهههــای پیشــین بهجــای نفــی و رد صــرف وضــع
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موجــود بایــد بــه فکــر آلترناتیــوی عینــی باشــند و ایــن غایــت مگــر بــا مبــارزهای همــدوش
بــا دیگــر مبــارزان (کارگــران ،زنــان و غیــره) محقــق نمیشــود آنچنانکــه تئوریســین
همــهی دوران جنبــش دانشــجویی ،مارکــوزه معتقــد اســت فاعــل انقالبــی در فراگــرد
خــود تغییــر پــرورش مییابــد ،در عمــل پدیــدار میشــود ،دقیقتــر در تکامــل آگاهــی
و عمــل ]6[ .پــس افــزون بــر عمــل کلکتیــو ،افــزون بــر ائتــاف بــا جنبــش زنــان و افــزون
بــر پیوســتن بــه پیــکاری طبقاتــی ،بــر جنبــش دانشــجویی اســت کــه سوخترســان ذهنــی
تودههــا در راســتای تکامــل آگاهــی آنهــا نیــز باشــد.
بــا نظــر بــه ویژگــی جنبشهــای اجتماعــی نویــن و ظرفیتهــا و نقصانهایشــان بایــد
از آنهــا بــرای ایجــاد فرصتــی سیاســی و تغییرســاز بهــره ببریــم .کاســتلز ،ایــن نظریهپــرداز
جنبشهــای اجتماعــی ،کنــش ارتباطــی را بــر کنــش جمعــی متقــدم و امتــزاج ایــن دو را
تغییــري محتــوم میدان ـد ]7[ .بایــد از امکانــات فضــای مجــازی بهــره بــرد تــا گروههــا و
طیفهــای متکثــر دانشــجویان هرچــه بیشــتر بــا یکدیگــر آشــنا و مرتبــط شــوند .بــه یمــن
ارتباطــات مجــازی میتــوان پلهــای مســتحکمی میــان دانشــگاهها و انجمنهــا و دیگــر
جنبشهــا بنــا کــرد .از قــدرت شــبکهای کــه ســرمایهداری اطالعاتــی دوران پس ـتمدرن
فراهــم ســاخته و پیوندهایــی کــه بــه مــدد آن میــان گروههــای مختلــف دانشــجویی (اعــم
از انجمنهــای صنفــی ،علمــی و کانونهــا) ایجــاد شــده بایــد بهــره جســت و همچنیــن از
فضــای دانشــگاهها بــه عنــوان بخشــی از خیابــان  -بخــش بســیار تعیینکننــده و پرظرفیتــی
از خیابــان  -اســتفاده کــرد .ایــن همــان تجویــز مطلــوب کاســتلز اســت :ایجــاد فضایــی
دورگــه حاصــل از ادغــام فضــای جریانهــا بــا فضــای مکانهــا]8[ .
بایــد بــه دوگان ـهی آشــتیناپذیر انجمــن صنفــی و انجمــن علمــی پایــان دهیــم ،ایــن
پراتیــک کــردن تــز نخســت مارکــس و رهنمــون مارکــوزه اســت .فرامــوش کنیــم دوقطبی
بچههــای درسگریــز و روشــنفکر صنفــی و بچــه خرخوانهــای غیرسیاســی انجمــن
علمــی را .ایــن دو گــروه بایــد بــا یکدیگــر همپیمــان شــوند و شانهبهشــانهی هــم عمــل
کننــد .در کنــار کالسهــای اغلــب بیخاصیــت و ایدئولوژیــک دانشــگاه بایــد حلقههــای
مطالعاتــی برپــا شــوند ،بایــد دورههــای آموزشــی انتقــادی را کــه در نظــام آموزشــی مــا
جایــی ندارنــد و ذات ـاً نمیتواننــد هــم جایــی داشــته باشــند برگــزار کــرد بایــد گروههــای
پژوهشــی تشــکیل داد کــه دانشــجویان عملگراتــر را بــه اخریــن اســتراتژیها و مطالعــات
کنشهــای جمعــی تجهیــز کننــد .تعــارف را کنــار بگذاریــم دانشــجو بایــد در میانــهی
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آکادمیســین اطوکشــیدهی عصاقــورتداده و روشــنفکر دودی  -کافــهای راه ســومی را
برگزینــد .بایــد از دوگانــهی تلنبــار بیمصــرف مقــاالت علمــی  -پژوهشــی و علمــی
 ترویجــی و أوراق خاکخــوردهی پایاننامههــا از طرفــی و عملگرایــی صــرفاورکتهــای ســبز کهنــه از ســویی دیگــر ،جانــب ســومی را برگزینــد .و ایــن راه ســوم
همــان تزویــج کار فکــری و عمــل جمعــی اســت.
خصلــت چندگانـهی مشــکالت مبتالبــه دانشــجویان أساســا چنیــن مبــارزهی دوجانبـهای
را نیــز طلــب میکنــد .بیاییــد ضمــن بازگشــت بــه بحــث پیونــد جنبــش زنــان و جنبــش
دانشــجویی و بــا تغییــر مختصــری در دوگانههــای فوکــو اینگونــه نــگاه کنیــم کــه ایــن
هــر ســهی سکســوالیته ،دانــش و قــدرت هســتند کــه دستدردســت یکدیگــر عمــل
میکننــد .جایــگاه قــدرت اســتاد دانشــگاه ناشــی از ســرمایهی نمادیــن و فرهنگــی اوســت
و اســتاد موظــف اســت تــا بــا پداگــوژی مردســاالر بــه تنبیــه و تربیــت جنســی دانشــجویان
بپــردازد زینســان کمــاکان بــر کرســی قــدرت خــود ابقــاء شــود .هــر یــک از اضــاع
ایــن تثلیــث شــوم (قــدرت ،دانــش ،جنســیت) همزمــان خــود و دیگــر عوامــل را تغذیــه
و تقویــم میکنــد .بگذاریــد بــا مثالــی آن را قــدری روشــن ســازیم ،اســتاد دانشــگاه بــه
اتــکای قــدرت جایگاهــی خــود کــه ناشــی از دانــش اوســت جــواز ایــن را مییابــد تــا
بــه دانشــجوی دختــر در ازای نمــره پیشــنهادی بیشــرمانه دهــد .یــا اســتاد دانشــگاهی
بــه اتــکای قــدرت جایگاهــی خــود کــه ناشــی از دانــش اوســت بــه دانشــجویان دختــر
ی قــدرت
کمتــر از دانشــجویان پســر نمــره میدهــد .یــا دانشــجویی دختــر تحــت ســلطه 
مردســاال ِر شــوهر یــا پــدر از تحصیــل دانــش محــروم میشــود تــا ایــن چرخ ـهی معیــوب
همــواره ادامــه یابــد.
اکنــون میتــوان و بایــد پرســید جایــگاه مطالبــات زنــان در جنبــش دانشــجویی
کجاســت؟ جنبــش دانشــجویی چگونــه میتوانــد بــه زنــان بپیونــدد؟ جنبــش زنــان چگونــه
در دانشــگاه میتوانــد عمــل کنــد؟ مطالبــات دانشــجویی جنبــش زنــان چــه میتوانــد
باشــد؟ زنــان دانشــجو چگونــه میتواننــد بــه خدمــت بدنــهی اصلــی جنبــش زنــان
دربیاینــد؟ پاســخ :هــر جــا کــه زنــی حضــور دارد ،ســتمی بــر زن نیــز هســت ،و هــر جــا کــه
زنــی نیســت ،زنــی طــرد شــده اســت ،هــر جــا کــه زنــی هســت و هــر جــا کــه زنــی نیســت،
جایــی اســت کــه جنبــش زنــان بایــد حضــور داشــته باشــد ،یعنــی همهجــا!
اگــر در ادبیــات فمینیســتی صحبــت از ســتم مضاعــف میکنیــم ،در جنبــش فمینیســتی
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بایــد از مبــارزهی مضاعــف بگوییــم .مضاعــف اینجــا بهســادگی بــه معنــای «بــه
اضافــه» نیســت ،بلکــه نوعــی «تضریــب» اســت .زن کارگــر از ســتمی مضاعــف رنــج
میبــرد بــه ایــن معنــا کــه ســتمی بــه اتــکای جنســیتش همیشــه و همهجــا بــر او م ـیرود
 +ســتم خاصــی بــه اعتبــار شــغل تولیدیــش (کارگــری) بــر او م ـیرود  +ســتم ویــژهای
بــه عنــوان زن کارگــر بــر او مترتــب اســت ،کــه مــردان کارگــر و دیگــر زنــان آن را
ـرض دیگــری
تجربــه نمیکننــد .اینجــا «جنــس زن» مضربــی ثابــت اســت کــه در هــر َعـ َ
(کارگــر ،دانشــجو و غیــره) موثــر اســت.
بنابرایــن ،جنبــش دانشــجویی بــدون درنظرگیــری مطالبــات خــاص دانشــجویان دختــر،
نــه تنهــا جنبشــی ابتــر بــل بــه موجــب نادیدهگرفتــن آنهــا همدســت مردســاالری اســت .و
امــا ایــن وظیفـهی جنبــش فمینیســتی نیــز هســت کــه بــا جنبــش دانشــجویی موتلــف شــود.
ایــن درســی اســت کــه جنبــش زنــان مــا بایــد از جنبــش فمینیســتی آرژانتیــن و وجیــزهی
فمینیس ـتهای ۹۹درصــدی بیامــوزد .بایــد در برابــر هزارپــای قــدرت مطلق ـهی حاکــم،
هزاردســتان بــود و ایــن ممکــن نمیشــود مگــر بــه مــدد ائتــاف بــا هم ـهی گروههــای
رنجبــر و رهاییبخشــی کــه علیــه دشــمنی مشــترک در نبردنــد .جنبــش زنــان مــا بایــد
دســتور کار فمینیســتی را بــه دســتور کار جنبــش دانشــجویی تحمیــل کنــد چــه تنهــا
اینگونــه اســت کــه میتــوان بیلدونگــی فمینیســتی در برابــر آکادمــی مردســاالر علــم
کــرد .در کنــار اکتیویســتی بــر ســکوی تقســیم بــرق و اکتیویســتی در ســکوی مجــازی،
بــه اکتیویســت آکادمیکــی نیازمندیــم کــه از روی صندلــی دانشــگاهها و پشــت میــز
کتابخانههــا در خدمــت جنبــش باشــد .اکتیویســم آکادمیــک[ ]۹نــام همــان «راه ســوم»
اســت!
تــا اینجــا از ضــرورت همبســتگی جنبــش زنــان و جنبــش دانشــجویی گفتیــم و
جایــگاه مطالبــات زنــان را درون جنبــش دانشــجویی نشــانگر شــدیم و اشــاره کردیــم
کــه چگونــه راهــی ســوم میتوانــد ضمــن پیونــد نظریــه و عمــل ،کالسهــای درس
دانشــگاه را بــه مبــارزات عینیتــر پیونــد زنــد و همچنیــن ســعی کردیــم نشــان دهیــم کــه
هــم نظریــه و هــم فاعــل انقالبــی از دل پراتیکــی ســوبژکتیو/فاعالنه بیــرون میآیــد .امــا
چگونــه بایــد ایــن ائتــاف و راه ســوم را بــه مبــارزات طبقاتــی اتصــال داد؟
جنبــش زنــان بــه خــودی خــود شــکلی از مبــارزهی طبقاتــی اســت .در معنایــی کالن
میتــوان پرولتاریــا را زنــان فــرض گرفــت و بــه آنهــا عاملیتــی سیاســی بــرای برپایــی
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نظمــی نــو بخشــید .بــرای بســط ایــن ایــده ،بــاور یکســانی را از آنــدره گــرز[ ]10و آلنــکا
زوپانچیــچ[ ]11وام میگیــرم« :پرولتاریــا طبق ـهای بیطبقــه اســت» .پرولتاریــا بــه عنــوان
طبق ـهی تحتانــی سلســلهمراتب ســرمایهداری ،بیســهمترین طبقــه و از همیــن رو پیــروزی
آن لغــو باقــی طبقــات اســت .بــه یــک معنــا عنصــری تکینــه اســت کــه تهدیدگــر کل نظــم
ســرمایهدارانهی جوامــع صعنتــی اســت .ژیــژک ،کشــمکش اصلــی هــر جامعــه را بیــن
ســاختار نظامیافت ـهی جامعــه و گروهــیمیدانــد کــه در ان جایــی ندارنــد ]12[.پرولتاریــا
در ســاخت نمادیــن فعلــی بــه مثابــهی یــک گســل یــا فقــدان در ایــن کلیــت بینقــص
تــرک انداختــه اســت .طبق ـهای کــه خــود بیطبقــه اســت از ایــن رو کــه از سلســلهمراتب
ســرمایهداری و مواهبــش بیــرون مانــده .پرولتاریــا بــه مثابــهی فقــدان ،خــود دردنشــانی
اســت از نابســندگی کل نظــم اجتماعــی.
ایــن فقــدان درونــی ،ایــن زخــم برداشــتگی خــود ســوژه اســت کــه بــه کل حــوزهی
نمادیــن (جامعــه و فرهنــگ) تســری مییابــد .و ایدئولــوژی ســرمایهداری در تــاش اســت
تــا ایــن خــا ذاتــی ســوژه و تبعــا جامعــه را بــا مألیــی ســاختگی جایگزیــن ســازد ]۱۳[.و
کار هــر جنبــش رهاییبخــش شناســایی و تاکیــد بــر شــکاف و زخــم ســاختار اســت .امــا
شــکاف درونــی خــود ســوژه از کجــا ناشــی میشــود؟ کریســتوا پاســخ میدهــد دقیقــا
از زهــدان مــادر و ســپس بــا جــدا شــدن از پســتان شــیرده و بعدتــر بــا نقــش تربیتــی مــادر
در هــل دادن فرزنــد بــرای ورود بــه نظــم نمادیــن .ایــن جــدا شــدگی از بــدن مــادر و در
نهایــت عقــدهی اختگــی زخمــی همیشــگی بــر ســوژه میانــدازد و از مــادر (زن) فیگــوری
موحــش و هیوالیــی میســازد .زن کــه زمانــی فالوســی بــوده خــود اختــه شــده اســت و
ـن
بیــم آن مـیرود کــه اختــه ســازد .از همیــن بابــت اســت کــه زبــان بــه عنــوان امــری نمادیـ ْ
ســاختی مردانــه (قضیبمحــور) دارد ]14[.
فمینیسـتهای فرانســوی و روانــکاوی لکانــی نشــان میدهنــد کــه سکســوالیته چگونــه
بــه عنــوان امــری پیشــینی در ســاخت ســوژگی نقــش دارد و تفــاوت جنســی ،ســادهانگارانه
تنهــا اختالفاتــی ناچیــز برآمــده از برســاختی اجتماعــی نیســتند کــه دو جنســیت متمایــز را
موجــب شــده باشــند .انســان بــودن بــه معنــی متفــاوت بــودن از خــال تفــاوت جنســی
اســت ]۱۵[.اکنــون میبینیــم کــه پرولتاریــا بــه معنــای طبقـهی بیطبقــه ،چگونــه میتوانــد
روی دیگــر ایــن ســکه باشــد کــه زن جنســی اســت کــه وجــود نــدارد ]۱۶[.جنســی کــه
تــن بــه نمادینســازی قضیبمحــور زبــان نمیدهــد و همــواره از نظــم اجتماعــی بیــرون
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میمانــد .فمینیســم جنبشــی اســت کــه بیــش از هــر جنبــش دیگــر میتوانــد ایــن فقــدان
و خــا ذاتــی ســرمایهداری را نشــانگر شــود .دیالکتیــک دو جنــس میتوانــد یــادآور
همــان منفیتــی باشــد کــه جامعــه را بــه شــکلی انشــقاقی و طبقاتــی بــا نزاعــی زیربنایــی
نظــم و نســق داده اســت.
ِ
امــا بــرای آنکــه بــه ایــن بحــث انتزاعی قــدری عینیــت ببخشــیم در مواجهه و خوانشــی
دیگــر میتوانیــم بگوییــم هــر زن بــه اعتبــا ِر کار خانگــی و دیگــر انــواع کار بازتولیــدی،
یــک کارگــر اســت[( ]۱۷دقیقتــر بگوییــم تنهــا اندکــی کمتــر از صــد درصــد زنــان
جامعــه) .زن بــه اتــکای فرزنــدی کــه میزایــد (نیــروی کار تولیــدی فــردا) ،پــرورش
و تربیــت ایــن نیــروی کار بالقــوه ،کار خانگــی بیجیــره و مواجبــی کــه در خدمــت
فرزنــدان و شــوهر خانــواده اســت ،کارگــر اســت آنچنانکــه دارای هیــچ ابــزار تولیــدی
نیســت و کار او بــه ســرمایه ارزشــی اضافــی میافزایــد .ایــن جمعیــت انبــوه مــادران و
زنــان خان ـهدار را بــا جمعیــت تمامــی زنــان کارگــر در بــازار کار تولیــدی و خدماتــی
جمــع ببندیــد .اینگونــه تنهــا شــمار خــردی از زنــان از دایــرهی شــمول کارگــران خــط
میخورنــد.
تنهــا راه رهایــی زنــان پیــکار همزمــان در دو جبهــه علیــه ســرمایهداری و علیــه
مردســاالری اســت ]۱۸[.در بیانــی لکانــی بــا امــر نمادیــن میتــوان در امــر واقعــی
مداخلــه کــرد .بایــد حفــرهی پرناشــدنی واقعیــت جامعــه را کــه در تبانــی نحســی بــه
شــکلی مردســاالرانه و ســرمایهدارانه تعیــن یافتــه رســوا ســاخت و تنهــا بــا نمادینســازی
مجــدد ایــن امــر واقعــی اســت کــه میتــوان تغییــرات و امکانــات تــازهای را خــارج از
بنــد اســتثمار پدیــد آورد!
جنبــش دانشــجویی و جنبــش زنــان بایــد پیــرو آبــای خــود بــه شــعار امــر شــخصی،
سیاســی اســت[ ]۱۹وفــادار بماننــد و از فرهنگی/هویتــی جلــوه دادن مطالباتشــان پرهیــز
کننــد .بایــد از مواهــب اینترنــت بــه عنــوان ویژگــی ممتــاز ایــن عصــر بهــره ببرنــد و در
کنــار مبــارزه در خیابان/دانشــگاه در فضــای خودمختــار مجــازی نیــز بــه فعالیتهــا و
ارتباطــات خــود تــداوم ببخشــند (خاصــه در ایــن روزهــای خانهنشــینی اجبــاری) .جنبــش
زنــان در قبــال تمامــی دانشــجویان دختــر اســیر در ســاخت مردســاالر نظــام آموزشــی و
ـم مســئول اســت و موظــف اســت همــدوش بــا خواهــران خــود در جنبــش
قــدرت حاکـ ْ
زنــان علیــه ایــن ســتم تاریخــی متحــد شــود .ائتــاف هم ـهی جنبشهــای اجتماعــی بــا
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جنبــش فمینیســتی یــک بایــای تاریخــی اســت ،چراکــه تضــاد نیروهــای جامعــه ،زنــان را
در هــر دوی سلســلهمراتب مردســاالری و ســرمایهداری قعرنشــین و بیبهــره ســاخته اســت
و همیــن شــاید نهضــت فمینیســتی را بــدل بــه رادیکالتریــن جنبــش عصــر مــا کــرده باشــد.
بــد نیســت بــه ایــن بیندیشــیم کــه شــاید شــعار مبــارزهی طبقاتــی در ســرمایهداری متأخــر ما
چنیــن باشــد :جنبشهــای جهــان متحــد شــوید![]۲۰
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پروبلماتیــکا :لینــک منبــع
و

Pels, Dick (2003), The Intellectual as Stranger: Studies in
.spokespersonship, London and New York: Routledge

[ ]۱۲دالــی ،گلیــن ( ،)۱۳۹۵گشــودن فضــای فلســفه :گفتگوهایــی بــا اســاوی ژیژک،
مترجــم :مجتبــا گلمحمــدی ،تهــران :گام نو.
[ ]۱۳دالــی ،گلیــن ( ،)۱۳۹۵گشــودن فضــای فلســفه :گفتگوهایــی بــا اســاوی ژیژک،
مترجــم :مجتبــا گلمحمــدی ،تهــران :گام نو.
[ ]۱۴برای بحث بیشتر در این باره ر.ک به:
   Creed, Barbara (2007), The Monstrous-Feminine: Film,
.Feminism, Psychoanalysis, New York: Routledge
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و
کریســتوا ،ژولیــا و دیگــران ( ،)۱۳۸۹تــن بیگانــه ،ترجمــهی مهــرداد پارســا ،تهــران:
رخداد نــو.
همچنیــن :رابینــز ،روت ( ،)۱۳۸۹فمینیســمهای ادبــی ،مترجــم :احمــد ابومحبــوب،
تهــران :افــراز.
[ ]15دالــی ،گلیــن ( ،)۱۳۹۵گشــودن فضــای فلســفه :گفتگوهایــی بــا اســاوی ژیــژک،
مترجــم :مجتبــا گلمحمــدی ،تهــران :گام نــو.
[ ]۱۶اشاره دارد به این جملهی مشهور ژاک لکان :زن وجود ندارد.
[ ]۱۷ریچــاردز ،جیــل ( ،)۱۳۹۷هــر زنــی کارگــر اســت :گفتگــو بــا ســیلویا فدریچــی،
مترجــم :ســودابه رخــش ،وبســایت نقــد اقتصــاد سیاســی :لینــک منبــع
[ ]۱۸برای بحث بیشتر در این باره رجوع کنید به:
هارتمــن ،هایــدی آی ( ،)۱۳۹۹ازدواج نــاکام مارکسیســم و فمینیســیم :پیــش بــه ســوی
وصلتــی پیشروتــر ،ترجمـهی پریــا رحیمــی ،ســایت نقــد اقتصــاد سیاســی.
[ ]۱۹شــعاری اســت معــروف کــه در اعتراضــات فمینیســتهای مــوج دوم و جنبــش
دانشــجویی مــه  ۱۹۶۸رایــج بــوده اســت.
[ ]۲۰اشــاره دارد بــه ایــن جملـهی معروف مارکــس در مانیفســت کمونیســت :کارگران
جهــان متحد شــوید!
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گ
مادران� در خیابان
فاطمه جهانشاهی
نــه تنهــا زنــان کــه تمامــی اقلیتهــا هنــوز راه درازی بــرای رســیدن بــه اهدافشــان در
پیــش دارنــد امــا احتمــاال زنــان ایرانــی عصــر مشــروطه یــا زنــان فرانســوی قــرن هجدهــم
فرانســه و یــا حتــی زنــان سیاهپوســت در قــرن بیســتم میــادی ،شــرایط کنونــی نسـلهای
پــس از خودشــان را در خــواب هــم نمیدیدنــد .زنــان باالخــره بــ ه رســمیت شــناخته
شــدهاند؛ از فضــای تنــگ خانــه بیــرون آمــده و در حــال حاضــر هــر کجــا کــه جمعیتــی
فریادزنــان بــه چشــم بخــورد ،چهرههــای زنانــه را بهوفــور میتــوان یافــت .امــا آیــا هــر
حرکــت اعتراض ـیای کــه صــف اولــش را زنــان تشــکیل دادهباشــند ،لزومــا بــه دنبــال
حقــوق زنــان و در یــک کلمــه «فمینیســتی» اســت؟ اگــر جمعیتــی از زنــان بــرای چیــزی
غیــر از حقــوق زنــان مبــارزه کننــد و پیروزمندانــه از ایــن مبــارزه بیــرون بیاینــد ،پــروا ِز
ایــن همــای ســعادت جــوان بــه پاسداشـ ِ
ـت خدماتشــان لزوم ـاً بــه کام آنهــا و بــه نفــع
بهبــود وضعیــت ایــن زنــان خواهــد بــود؟ در ایــن مقالــه بــا بررســی مــوردی چگونگــی
حضــور:
 -۱زنان ایرانی در شورش نان و نهضت تنباکو
-۲زنان فرانسوی در فتح ورسای ۱۷۸۹
 -۳زنان آفریقای-آمریکایی در نیمه اول قرن بیستم
تالش می کنیم تا جواب این سواالت را پیدا کنیم.
 -۱ایران  ،نهضت تنباکو و شورش نان  ،قرن نوزدهم میالدی
زنــان در مبــارزات عصــر مشــروطه اثرگــذار بودنــد 1امــا از بیــن تمــام مبارزاتــی کــه
بــا زنــان پیونــد خــورده اســت ،دو واقعــه بــرای ایــن مطالعــه مناس ـباند :
 1ساناساریان ۱۹۸۲( ،م)۳۹ ،

گاهنامه سیاسی،صنفی مستقل دانشجویی

35

الف .شورش نان و ب .نهضت تنباکو.
الــف .مــاه مــارس ســال  ( ۱۸۶۱مصــادف بــا اســفند  ۱۲۳۹ه.ش ، ).در پــی قحطــی
و زمزمههــای احتــکار نــان ،جمعیتــی پنــج یــا شــشهزار نفــری از زنــان خشــمگین راه
کالســکهی ناصرالدیــن شــاه را ســد کردنــد و بــه فراشهــای ســلطنتی حملــهور شــدند
و بــا عصبانیــت خواســتار پــارهای نــان بــرای گرســنگی مــداوم خودشــان و فرزندانشــان
شــدند .خیــل زنــان خشــمگین کــه روز بعــد بــا مــردان نیــز همــراه شــد ،بــا شــجاعت در
مقابــل ســربازانایســتادند و متهمیــن احتمالــی ایــن احتــکار را تأدیــب کردنــد .در روز دوم
شــورش ،یکــی از زنــان کشــته شــد و جمعیــت خشــمگینتر .ناصرالدیــن شــاه در اقدامــی
عجوالنــه دســتور بــه اعــدام محمودخــان کالنتــر داد .در نهایــت بــا دســتور شــاه بــرای
2
تنظیــم قیمــت آرد و دعــوت روحانیــون بــه آرامــش ،قائلــه خوابانــده شــد.
ب .دو ســال پــس از اعطــای حــق انصــاری تجــارت توتــون و تنباکــو بــه شــرکت
انگلیســی رژی و در پــی مخالفتهــای دنبال ـهداری کــه از همــه ســمت بــا ایــن قــرارداد
شــد ،باالخــره در  ۱۲۷۱( ۱۸۲۹ه.ش ) .میــرزای شــیرازی فتوایــی مبنــی بــر تحریــم
توتــون و تنباکــو را صــادر کــرد .زنــان بــا ایــن فتــوا همــراه شــدند و فتــوا بــه اندرونــی
ناصرالدیــن شــاه نیــز رســید .ظــل-اهلل بایــد تبعــات قــراردادش را میپذیرفــت .همچنیــن
 2بروگش۲۲۷-۲۲۴ ، ۱۸۶۲ ،
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زنــان در تجمعاتــی کــه علیــه ایــن قــرارداد شــکل میگرفــت نیــز شــرکت داشــتند .دســتور
ناصرالدیــن شــاه دســتور بــه تبعیــد میــرزا محمــد حســن آشــتیانی بــه علــت ســرپیچی از
صــدور فتوایــی علیــه فتــوای تحریــم داد .زنــان در شــهر راه افتادنــد و بــازار را مجبــور
بــه تعطیلــی کردنــد و هنگامــی کــه بــه میــدان ارگ رســیدند ،بــا صــدای بلنــد و خطــاب
بــه ناصرالدیــن شــاه فریــاد میزدنــد «:ای شــاه باجــی ســبیلو ،ای لچــک بــه ســر ،ای
المذهــب ،مــا تــو را نمیخواهیــم!»  .3در نهایــت پــس از مدتهــا مبــارزهی مــردم و
4
تهدیــد روحانیــون بــه صــدور فرمــان جهــاد ،قــرارداد لغــو شــد.
شــماره  ۱۹روزنامــه حبــل المتیــن بــه تاریــخ  ۱۳رجــب  )۱۹۰۷(۱۳۲۵یعنــی  ۴۶ســال
پــس از شــورش نــان شــرایط زنــان زمــان خــودش را ایــن گونــه توصیــف مــی کنــد:
«نــه معلوماتــی دارنــد کــه در پنــاه آنهــا قــوت الیمــوت بــه دســت آورنــد و نــه کســب
و شــغلی دارنــد تــا بــر تحصیــل رزق قــادر شــوند .چشــم آنهــا بــه دســت مــردان اســت
کــه شــبانه نــان و آبــی برایشــان تــدارک کنــد .ایــن بــی انصافهــا ...گویــا زنهــا را جــزو
مخلــوق حســاب نمیکننــد .ضــرب و شــتم را الزمــه وجــود آنهــا فــرض کــرده و آلــت
خدمــت تصــور نمــوده ،ابــدا ً حقــی از حقــوق انســانیت بــرای آنهــا قائــل نمیشــوند».
«در آن زمــان در بــاور عمومــی ،ســوادآموزی زنــان مخالــف نــص صریــح اســام
و خطــری بــرای جامعــه قلمــداد میشــد کــه ایــن بــاور از ســوی برخــی از روحانیــون
نیــز همــواره مــورد تأکیــد قــرار میگرفــت .برخــی نیــز بــر ایــن بــاور بودنــد کــه زنــان
نمیتواننــد آمــوزش ببیننــد یــا باســواد شــوند چــرا کــه ظرفیــت و اســتعداد جــذب دانــش
5
را ندارنــد».
چیــزی کــه در هــردوی ایــن وقایــع آشــکارا بــه چشــم میخــورد نقــش مــادران و زنــان
خانـهدار بــوده اســت .زنــان در ایــن جنبشهــا بــرای گرفتــن حقــی مربــوط بــه خودشــان یــا
دخترانشــان بــه خیایــان نیامــده بودنــد 6و در جایــگاه نخســت تحتتأثیــر تربیــت مذهبــیِ
مشــوق وظایــف پیشینشــان بودنــد .7محرومیــت از اســتقالل مالــی و فکــری و البتــه ســواد
باعــث میشــد کــه چارچــوب فکــری آنــان توســط تنهــا رســانهی در دسترسشــان یعنــی
 3ناهید 32 ، 1360 ،
 4فوران 1993( ،م251 ، ).
 5ساناساریان ۱۹۸۲( ،م) ۲۹،
 6وطن دوست۱۲ ، ۱۳۸۷ ،
 7ساناساریان ۱۹۸۲ ( ،م ) ۱۴-۱۳ ،
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منبــر روحانیــون شــکل بگیــرد 8.منبــری کــه نقــش «مــادری» را پررنــگ و مقــدس ســاخته
بــود .زنــان پیــش از ایــن کــه انســان باشــند ،مــادر بودنــد و نقــش مــادری نــه تنهــا بــه
9
معنــای اطاعــت از نظــم پیشــین کــه بــه معنــای آمــوزش آن بــه نسـلهای دیگــر نیــز بــود.
ایــن زنــان نــه انقالبــی کــه «مــادران هــوادار جنبــش وقــت» بودنــد .صحبــت از «مــادر» در
اینجــا صحبــت از اشــخاص نیســت بلکــه صحبــت از نقشــی اســت کــه گروهــی از اعضــای
جامعــه ،در قالــب ایــن نقــش تربیــت میشــوند و رفتــار میکننــد .ایــن زنــان دقیقــاً در
چارچــوب ایــن نقــش و حتــی بــرای ادای ایــن نقــش پــا بــه خیابــان گذاشــته بودنــد .تأثیــر
ایــن انجــام وظیفــه در هرچیــزی کــه مربــوط بــه زنــان بــود را در اینجــا میتــوان دیــد کــه

مراسم عزاداری در تکیه دولت

وقتــی بعدهــا صحبــت از مــدارس و تحصیــل زنــان مطــرح شــد ،تنهــا بــا ایــن ادلــه کــه
زنــان باســواد ،متدینتــر خواهنــد بــود و مــادران باســواد خانوادههــای بهتــری خواهنــد
10
ســاخت ،امــکان تحصیــل زنــان فراهــم شــد.
از زنانــی کــه پیــش از ایــن هیچگونــه ســازماندهی و رســمیتی نداشــتهاند صدالبتــه
 8ساناساریان ۱۹۸۲ ( ،م ) ۳۳ ،
 9ساناساریان ۱۹۸۲ ( ،م ) ۴۵ ،
 10آفاری  ۱۹۹۶( ،م) ۶۵ ،
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نمیتــوان انتظــار داشــت کــه ناگهــان و در جامعــه آن زمــان از حقــوق زن ســخن بگوینــد
و حضــور زنــان در ایــن در شــورش گویــای میــل ایشــان بــرای رهایــی هرچنــد موقــت
از محیــط خانگــی اســت؛ البتــه ایــن رهایــی موقــت مغایرتــی بــا نقــش ســنتی آنــان
نداشــت 11.بــه هــر حــال زنــان علیــه نظــم بهخصوصــی کــه آنهــا را در چنیــن شــرایطی
قــرار مـیداد قــد علــم نکــرده بودنــد بلکــه علیــه ســتمهای حکومــت قاجــار و بــا دعــوت
روحانیــون ایســتاده بودنــد .مادرانگــی را بــا تــرس بــه هیــچ عنــوان نبایــد اشــتباه گرفــت

زنان پس از انقالب مرشوطه

بلکــه مادرانگــی شــجاعتی آشــکار امــا بــدون چشمداشــت و در راســتای منافــع دیگــری
اســت .نمونــه ایــن شــجاعت را در تهدیــد زنــان قاجــار بــه کشــتن شــوهران و پسرانشــان
در صــورت مقاومــت نکــردن در برابــر دشــمن خارجــی مــی تــوان دیــد 12.هرجایــی
کــه زنــان فراتــر از توقعــات و دســتورات عمــل میکردنــد ،از تمامــی جهــات طــرد
میشــدند .زنانــی کــه در بحبوحــهی انقــاب مشــروطه از حجــاب و حــق رای ســخن
13
میگفتنــد« ،فاحشــه» خوانــده میشــدند.

 11ساناساریان ۱۹۸۲ ( ،م ) ۴۲ ،
 12شوسرت ۱۹۷ ، ۱۹۱۲ ،
 13ساناساریان ۱۹۸۲ ( ،م ) ۴۲ ،
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«در حالــی کــه انقــاب مشــروطه و تبعــات آن زنــان را وارد حــوزه فعالیــت هــای
غیرخانگــی کــرد ،تنهــا زنــان تحصیل-کــرده و روشــنفکر بودنــد کــه الهامبخــش
جنبشهــای زنــان در ایــران شــدند .تودههــای انبــوه زنــان بیســواد کــه صرفــا بــه عنــوان
هــوادار بــه نهضــت ملــی پیوســته بودنــد ،بــا فروکــش کــردن تــب انقــاب بــه اندرونیهــای
14
خــود بازگشــتند».
زنــان عصــر مشــروطه کامــا خامــوش نبودنــد .پــس از تشــکیل مجلــس ملــی و
نادیــده گرفتــه شــدن حــق رای زنــان ،اعضــای انجمــن نســوان حتــی دســت بــه دامــن
ســفارت انگلیــس شــدند کــه البتــه پاســخی هــم دریافــت نکردنــد 15.بعضــا زنــان پیشــرو
در جنبشهــای ترقیخواهانــه ماننــد زینــب پاشــا یــا بیبــی مریــم بختیــاری ،تــا جایــی
پیــش رفتــه بودنــد کــه در مبــارزات مســلحانه کنــار جبهــه آزادیخــواه میجنگیدنــد امــا
بایــد در نظــر گرفــت ایــن دســته از زنــان اوال تعــداد زیــادی نداشــتند و ثانی ـاً از تربیــت
ویــژهی خانوادههــای ثروتمنــد و ترقیخــواه برخــوردار بودنــد 16.بــه دلیــل شــرایط
اقتصــادی خانــواده نیــز از کار خانگــی معــاف بودنــد کــه بــه آنهــا فراغــت بــرای مطالعــه
و فعالیــت سیاســی علیــه حکومــت قاجــار را م ـیداد .زنــان دیگــری نیــز در جنبشهــا و
مبــارزات آن عصــر حضــور داشــتند کــه گ ـهگاه جسدهایشــان در میــان کشــته شــدگان،
بــرای اولیــن بــار هویــت جنسیشــان را فــاش میکــرد 17.آیــا ایــن زنــان نیــز فرزنــدان
خانــواده هــای متمــول بودنــد؟ بــه دلیــل نبــود دستنوشــته و البتــه نبــودن اثــری دقیــق از
آنهــا در تاریــخ ،ایــن مســئله بــرای مــا مشــخص نیســت امــا چیــزی کــه مشــخص اســت
ایــن اســت کــه ایــن صــد یــا حتــی هــزار زن درصــد قابــل توجهــی از زنــان عصــر خــود
را تشــکیل نمیدادنــد .مشــروطه خواهــان اعــم از زن و مــرد در اقلیــت بودنــد 18.پــس از
مشــروطه و تاســیس اولیــن روزنامــه زنــان بــه نــام دانــش در ســال  ۱۲۸۹ه.ش ۱۹۱۰( .م)
و انجمــن زنــان تبریــز در ســال  ۱۲۸۶ه.ش ۱۹۰۷( .م) 19اقبالــی نســبت بــه روزنامــه هــا
صــورت گرفــت و حتــی بیســوادها بــا کمــک باســوادها از محتویــات ایــن روزنامههــا
 14ساناساریان  1982 (،م ) 44،
 15آفاری  1996( ،م) 59 ،
 16آفاری  1996( ،م)  ،فصل طالیه داران جنبش زنان
 17ناهید  86 -85 ، 1360 ،آفاری  1996( ،م) 38،
 18ساناساریان 1982 ( ،م ) 36 ،

 19وطن دوست 17 ، 1387 ،و 87
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اطــاع پیــدا میکردنــد 20.امــا پیــش از انقــاب مشــروطه یعنــی در زمــان شــورش نــان و
نهضــت تنباکــو ،اگــر جایــی جمعیتــی از زنــان قابــل مشــاهده بــود مــا بــا مادرانــی روبـهرو
بودهایــم کــه بــرای خانــواده 21و بــا تشــویق روحانیــون ،نــه بــرای حقــوق خودشــان یــا
برهــم زدن نظــم پــا پیــش گذاشــته بودنــد .پــس از مبــارزه هــم بــه خانــه و بــرای انجــام
وظیفــه برمیگشــتند و بعــد از بازگشــت بــه اندرونــی صحبــت از بــه رســمیت شناختنشــان
کفــر بــود .در هــردو واقعـهای کــه پیشتــر توصیــف شــد ،بــه خشــونت کشــیده شــدن

سه زن خسته که به آنتوانخان نگاه می کنند ،اواخر سده نوزدهم دوره قاجار.

عکاس:آنتوان سورگینی

 20ناهید 29 ، 1360 ،

 21ساناساریان 1982 ( ،م ) 77 ،
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واقعــه و ســپس تأثیــر روحانیــت در خاموشــی هــر دو را میبینــم .در اینجــا بــا
دایــرهای مواجهایــم کــه از طرفــی زنــان را بــه علــت بی-ســوادی ،بــه جــای رســانههای
جدیدتــر ماننــد روزنامــه ،بــه منبــر روحانیــون میکشــاند و منبــر روحانیــون بــه آنهــا
قداســت وضعیــت کنونیشــان را یــاد میدهــد .زنــان تــا زمانــی وجــود خارجــی داشــتند
کــه چیــزی بیشــتر از همانــی کــه بــه آنهــا اعطــا شــده بــود نخواهنــد و ســپاسگزار
باشــند« .نورالهــدی منگنــه» عضــو جمعیــت نســوان وطنخــواه و از پیشــگامان تحصیــل
زنــان ،پــس از هجــوم محصلیــن مدرســه نظمیــه و ضــرب و شــتم زنــان ســوادآموز ،بــه
همــراه دیگــر اعضــای هیئــت مدیــره انجمــن ،بــه دیــدار عــدهای از روحانیــون رفــت و بــه
روحانیــون یــادآور شــد کــه زنــان در صــورت باســواد شــدن بــا خوانــدن اوراد و ادعیــه
بیشــتر بــه اســام خواهنــد گرویــد .22همچنیــن در دور دوم مجلــس شــورای ملــی ،حاجــی
محمــد تقــی وکیلالرعایــا کــه در دور پیشــین توانســته بــود حــق دایــر کــردن انجمنهــای
سیاســی را بــرای زنــان بــه دســت آورد ،23در صحــن مجلــس از لــزوم اعطــای حــق رای
بــه زنــان گفــت 24.حاضریــن بــه شــدت جــا خوردنــد و ســید حســن مــدرس بــا اســتناد بــه
آیــه «الرجــال قوامــون علــی النســا» اســتدالل کــرد کــه «خداونــد قابلیــت در اینهــا قــرار
نــداده اســت کــه لیاقــت حــق انتخــاب داشــته باشــند ».حتــی تــا ســالها بعــد ،ایــن ســر ســتیز
بــا حقــوق زنــان و بــه طــور اخــص حــق رای زنــان را میبینیــم .ابــاغ تصویــب نامــه
انجمنهــای ایالتــی و والیتــی در  ۱۴مهــر  ۱۳۴۱ه.ش ۱۹۶۲(.م) کــه شــامل اعطــای حــق
رای بــه زنــان نیــز بــود و بــه حــوادث  ۱۵خــرداد منتهــی شــد.
البتــه متونــی در خاورمیانــهی آن عصــر در راســتای حمایــت از زنــان تولیــد میشــد
ماننــد تحریــر المــرات از قاســم امیــن کــه از اولیــن متــون در ایــن زمینــه بــود و از لــزوم
قدرتمندســازی زنــان خبــر مــیداد و توســط یوســفخان اعتصامالملــک بــه فارســی
ترجمــه و چــاپ شــد 25.امــا در جامع ـهی قاجــاری ،احتمــال ایــن کــه زن خان ـهداری کــه
حتــی تــوان خوانــدن داشــته باشــد بــه شــدت پاییــن اســت چــه برســد کــه مخاطــب ایــن
نشــریات باشــد .مخاطبــان بالقــوه ایــن متــون بیشــتر زنــان و مــردا ِن متوســط و متمــول بودنــد
 22دایره املعارف زن ایرانی ، 1383 ،مدخل منگنه ،نورالهدی  ،ص  897و 899
 23آفاری  1996( ،م) 37 ،
 24آفاری  1996( ،م) 56 ،
 25وطن دوست54 ، 1387 ،
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و مدافعــان حقــوق زن انگشــت شــمار.
 -۲فرانسه  ،فتح ورسای  ،قرن هجدهم میالدی
26

نقاشی معروفی از زنان پاریسی در حال راه¬پیامیی به سمت ورسای ،اکرب 1789

حضور «مادرانگی» در پی فرمان روحانیت در فتح ورسای نیز قابل توجه است.
واقعــه فتــح ورســای حــدودا هفتــاد ســال پیــش از شــورش نــان ایــران رخ داد .در پــی
کمبــود نــان ،زمزمــه هــای احتــکار گنــدم دهــن بــه دهــن گشــت .چهــارم اکتبــر ۱۷۸۹
( ۱۱۶۸ه.ش ).مــردم پاریــس بــا صــدای ناقــوس کلیســا از خــواب بیــدار شــدند .ایــن صــدا
نوعــی فراخــوان عمومــی بــرای مسلحشــدن بــود .زنــان در مغازههــا گــرد هــم آمدنــد
و از آنجــا صفوفــی تشــکیل دادنــد .اول «هتــل شــهر» را غــارت کردنــد و بعــد بــه ســمت
ورســای راه افتادنــد.
در میانــهی راه ،صفــوف زنــان بــا باقــی انقالبیونــی کــه بعضــا فاتحیــن باســتیل نیــز
م آمیختــه شــد و خواســتهی جمعیــت از نــان بــه آزادی تغییــر کــرد .نهایتـاً،
بودنــد در هـ 
بــا تســخیر ورســای و اجبــار کــردن خانــواده ســلطنتی بــه ســکونت پیــش چشــم اهالــی
27
پاریــس ،ایــن راهپیمایــی پایــان یافــت.
البتــه ایــن حضــور پررنــگ زنــان در انقــاب فرانســه ،بــا قانــون مدنــی  ۱۸۰۴فرانســه
 26آفاری  1996( ،م)  45 ،و 51
 27دویل 123-121 ، 1989 ،
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زنان پاریسی در غارت «هتل شهر» 5 ،اکترب 1989

الفایت و آنتوانت در بالکن ورسای  6 ،اکترب 1789
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معــروف بــه «کــد ناپلئــون» پاســخ داده
شــد .ایــن قوانیــن حتــی بیــش از پیــش تســلط
مــردان بــر زنــان و کــودکان را افزایــش
مــیداد و زنــان را در خفقــان بیشــتری فــرو
میبــرد.
«شــوهر بایــد زنــش را حمایــت کنــد و زن
بایــد از او اطاعــت کنــد.
زن ملــزم بــه اســکان در کنــار شــوهر
اســت و هرکجــا کــه او صــاح دیــد بایــد
همراهــش بــرود.
زن حــق نــدارد بــه نــام خــودش در دادگاه
اقامــه دعــوی کنــد مگــر بــا اجــازه شــوهر.
اگــر شــوهر بــه دلیلــی بــه زنــدان بــرود ،زن
نمیتوانــد تــا خــروج شــوهرش از زنــدان،
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در هیــچ دادگاهــی حاضــر شــود یــا اقامــه دعــوی کنــد.
زن نمی تواند پیش از گذشت  ۱۰ماه از طالقش ،ازدواج دیگری داشته باشد.
بــرای ازدواج فرزنــدان اجــازه والدیــن نیــاز اســت و در صــورت عــدم توافــق ،رضایت
پــدر کافی اســت.
در صورتــی کــه مــادری (در صــورت بیمــاری یــا مــرگ شــوهر) حضانــت فرزنــد
را بهعهــده داشــته باشــد و بخواهــد مجــددا ازدواج کنــد ،مشــاور حقوقــی تصمیــم
میگیــرد کــه حضانــت کــودک پــس از ایــن هــم بــا مــادر بمانــد یــا نــه( ».قانــون مدنــی
فرانســه)۱۸۰۴ ،
 -۳آمریکا ،جنبش حق رای زنان  ،قرن بیستم میالدی

نقاشی «همرسان ماهیگیران پاریسی»  ،اکترب 1789
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زنــان سیاهپوســت نیــز قربانــی مشــکل کمابیــش یکســانی شــدند .هرچنــد زنــان
سیاهپوســت در جنبــش سیاهپوســتان و جنــگ داخلــی امریــکا اثــر پررنگــی داشــتند 28.امــا
ایــن جنبــش نیــز دســتاوردی بــرای بــه طــور اخــص زنــان سیاهپوســت نداشــت.
در آســتانهی قــرن بیســتم و پــس از صــدور متمــم چهاردهــم قانــون اساســی آمریــکا،
سیاهپوســتان بــه رســمیت شــناخته شــدند و بــا صــدور متمــم پانزدهــم قانــون اساســی

نقاشــی معروفــی از زنــان پاریســی در حــال
راه¬پیامیــی بــه ســمت ورســای ،اکــر 1789

سه زن در یک مرکز اخذ رای 5 ،نوامرب 1957
 ،نیویورک یا نیوآرک (کتابخانه کنگره)

 28دیویس15 ، 1983 ،
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امریــکا ،برخــی از مــردان سیاهپوســت بــا توجــه بــه ایالــت محــل سکونتشــان دارای حــق
رای شــدند .زنــان پابهپــای مــردان و در مقابــل تبعیــض نــژادی جنگیــده بودنــد .اینجــا
زنــان ســیاه پوســت متوجــه شــدند کــه زن هســتند .کمــی بعــد بــا آلــوده شــدن جنبــش
حــق رای زنــان آمریــکا بــه نژادپرســتی توســط زنــان ســفید پوســت ،29متوجــه شــدند
کــه آنهــا نــه سیاهپوســت و نــه زن کــه «زن سیاهپوســت» 30هســتند .جنگیــدن در کنــار
دیگــران و نــه بــه عنــوان زن سیاهپوســت و بــا خواســتههایی دقیق ـاً مربــوط بــه وضعیــت
خودشــان ،حقوقشــان را بــه آنهــا نخواهــد رســاند .حتــی در اینجــا هــم برخــی زنــان
سیاهپوســت راغــب نبودنــد کــه بــرای حــق رای بجنگنــد مبــادا کــه حــق رای مــردان
سیاه-پوســت هــم از انهــا بازپــس گرفتــه شــود .بــا ایــن حــال تعــدادی از ایــن زنــان ایــن
بــار مبــارزه را درقالــب «زن سیاهپوســت» ادامــه دادنــد 31.تالشهــای آنــان بــه مــوازات
ســافراجتهای سفیدپوســت بــه متمــم نوزدهــم قانــون اساســی در  ۱۹۲۰منجــر شــد کــه
بــه زنــان حــق رای مـیداد .البتــه در عمــل کمــاکان حضــور ســنگین بــردهداری و قوانیــن
جــان کــرو ،مبــارزات زنــان سیاهپوســت و باقــی رنگینپوســتان را تــا  ۱۹۴۶بــه درازا
32
کشــاند.

 29دیویس45 ، 1983 ،
 30هوکس 97 ، 1982 ،
 31دیویس28 ، 1983 ،
 32دیویس53 ، 1983 ،
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دو تصویر باال« :روز آزادی» ،1963 ،شهر سلام ایالت آالباما (جان کوونز)

زنــان سیاهپوســت بــه دنبــال بهبــود وضعیــت کلــی تمــام جامعــه بودنــد تــا صرفــا بهبــود
وضعیــت خودشــان بــه عنــوان زن .البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه شــرایط خــاص زنــان
ســیاه پوســت انــان را درســت ماننــد همتایــان مردشــان در بیــرون از خانــه مشــغول نگــه
میداشــت و ماننــد زنــان ایرانــی یــا فرانســوی ،خانهنشــین نبودنــد 33.تجربــه زیســته زنــان
سیاهپوســت بــه آنهــا اجــازه نم ـیداد کــه خودشــان را از طبقــه و نژادشــان جــدا ببیننــد.
اینجــا ابهامــی کــه پیــش میآیــد ایــن اســت کــه در چــه صــورت میتوانیــم قائــل بــه
همــان مادرانگــی یــاد شــده در جنبشــی بــا حضــور زنــان باشــیم؟ چــه زمانــی بــا مــادران
مواجهایــم و چــه زمانــی بــا زنــان؟ آیــا آگاهــی زنــان سیاهپوســت از تنیــده شــدن تبعیــض
جنســیتی و نــژادی و طبقاتــی کیفیــت یکســانی بــا «مادرانگــی» دارد؟ تفــاوت ایــن دو
رویکــرد در اینجاســت کــه یکــی آگاهانــه و در راســتای نابــود کــردن یــک کل ،تالشــی
بیوقفــه بــرای هــم رهایــی خــودش و هــم رهایــی دیگــری میکنــد امــا در نمونــه هایــی
کــه از مادرانگــی مثــال زدیــم« ،انقالبیگــری مادرانــه» بــدون هدفــی در برهــم زدن نظــم
بنیادیــن و بــدون ایــن کــه منفعتــی بلندمــدت بــرای خــودش بخواهــد ،بــه خیابــان پــا
میگــذارد.
 33دیویس133 ، 1983 ،
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دو تصویر باال« :گلوریا ریچاردسون» از چهره های رسشناس جنبش حقوق مدنی،
کمربیج  ،مریلند ( 1963 ،موزه ملی تاریخ و فرهنگ آمریکایی-آفریقایی)
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در مــورد هــر ســه مثالــی کــه پیــش از ایــن تشــریح کردیــم ،حضــور ایــن «مــادران» در
بلندمــدت مقدمــهای شــده اســت بــر تشــکیل انجمنهایــی کــه در ســالهای آینــده در
دفــاع از حقــوق زنــان تشــکیل شــد .آن مبــارزان مصممــی کــه در نهایــت حقوقی به دســت
آوردنــد ،احتمــاالً الالیــی برخــی از همیــن «مــادران» را شــنیده بودنــد و هــوای رهایــی بــه
سرشــان زده بــود .امــا ایــن روش هــم بهغایــت کنــد اســت و هــم الزمـهاش تقدیــم کــردن
فرزنــدان جدیــد بــه نظــم کنونــی؛ در نهایــت هــم حاصــل ایــن روش انجمنهایــی اســت
کــه خودشــان هــم در نهایــت اقلیــت خواهنــد بــود و چــه بســا کــه بیشــتر از یــک قــرن
مبــارزات ایــن انجمنهــا بــرای کمتریــن حقــوق بــه درازا بیانجامــد.
نتیجهگیری
قطعــا نمونههایــی از حضــور زنــان بــه عنــوان زن و شکســت کوتــاه مــدت آنهــا در
رســیدن بــه خواستههایشــان وجــود داشــته اســت امــا اگــر زنــان بــه عنــوان مــادر و یــا
همســر و اصــوالً در راســتای انجــام وظیفــه دیریــن و تنهــا بــرای حــل یــک مشــکل تــازه
بــه خیابــان آمــده باشــند ،اساس ـاً خواســتهای تعییــن شــده در رابطــه بــا بهبــود وضعیتشــان
در تحرکاتشــان وجــود نخواهــد داشــت و متعاقب ـاً نمیتــوان انتظــار داشــت کــه بــه علــت
حضــور صــرف آنــان در یــک جنبــش ،خواســتههایی کــه حتــی بــه ذهــن خودشــان
خطــور نکــرده اســت را بــه دســت آورنــد.
اگــر زنــان را بــه عنــوان تنهــا یکــی از اقلیتهــای تحــت ســتم در تاریــخ در نظــر بگیریم،
ایــن نتیجــه گرفتــه میشــود کــه اقلیتهــا بهخصــوص اقلیتهایــی کــه هنــوز در گفتمــان
اکثریــت جــا بــاز نکردهانــد ،در همراهیشــان بــا جنبشهــای بزرگتــر بایــد هوشــمندانه
عمــل کننــد .اقلیتهــا نخســت بایــد نظمــی را شناســایی کننــد کــه بــه هرشــکلی تحــت
ســتم قرارشــان داده اســت .تنهــا پــس از آن ،هــم بــه عنــوان بخشــی از یــک کل و هــم بــه
وضــوح بــه عنــوان اقلیتــی بــا خواســتههای مشــخص ،بــه آن نظــم هجــوم ببرنــد .همچنیــن
اقلیتــی بــا هویــت مشــخص و بــا درصــدی از ســازمانیافتگی و خواســتههای مشــخص،
امــکان ایــن را خواهــد داشــت کــه اگــر جنبشــی پــس از پیــروزی حقوقــش را بــه رســمیت
نشــناخت ،مبــارزات جدیتــری بــرای گرفتــن حقوقــش آغــاز کنــد.
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ی ن
فلسط�
ی جنبش زنان در
درباره 
ش
جنب� علیه مردساالری و استعمار

سارا بنیعامریان
یــک شــب اســراء غریــب دختــر  ۲۱ســالهی فلســطینی تصمیــم میگیــرد همــراه بــا نامزد
و خواهــر نامــزدش بــرای شــام بــه بیــرون رود ،وی ویدیویــی از خــود و نامــزدش در فضای
مجــازی منتشــر میکنــد و ایــن بــرای او آغــاز فاجعـهای کــه البتــه نــه اتفاقــی تکیــن ،بلکــه
واقعـهای اســت کــه ســایهی شــومش بــر ســر تمــام زنانــی کــه بــا واژهی «آبــرو» تحقیــر و
ســرکوب میشــوند ،ســنگین اســت.
پــس از ایــن کــه او ویدیــو را در فضــای مجــازی منتشــر میکنــد پســرعموها و عمــوی
اســراء بــه پیــش پــدر و بــرادر او شــکایت میبرنــد کــه چــرا دختر«شــان» پیــش از ازدواج
رســمی بــا آن مــرد همــراه بــا او بــه بیــرون رفتــه اســت؟ اســراء بــا ایــن کارش باعــث ننــگ
و بیآبرویــی خانــواده شــده بــود .البتــه کــه ایــن کار اســراء بیپاســخ نمیمانــد .چنــد رو
بعــد او بــا ســتون فقراتــی شکســته بــه بیمارســتان مـیرود .خانــوادهاش ادعــا میکننــد کــه
او بــه دلیــل مشــکالت روانــی خــود را از پنجــره بــه بیــرون پــرت کــرده اســت .امــا ایــن
بــار حقیقتــی کــه اغلــب در بــدن پنهــان شــدهیهی زنــان ســرکوب شــده در تاریکیهــا و
پســتوها بــه دور از چشــمان همــگان قــرار میگرفــت بــا صدایــی کــه اســراء بــا کمــک
شــبکههای مجــازی توانســته بــود بــه بیــرون از خانهیــهی ناامــن مخابــره کنــد و البتــه
جامعــهای کــه بــه نســبت قبــل آگاهتــر و بــا گوشهــای شــنواتری فریادهــای اســراء را
شــنیدند ،آشــکار شــد .بــا ایــن کــه خانــوادهی اســراء ادعــا کــرده بودنــد کــه وی بــه دلیــل
مشــکل روانــی ایــن کار را کــرده اســت ویدیویــی از او در فضــای مجــازی منتشــر شــده
بــود کــه در آن صــدای تهدیدهــای بــرادر و پــدرش و همچنیــن فریادهــای خــود اســراء
شــنیده میشــد کــه میگویــد دارنــد او را کتــک میزننــد .بعدتــر دوســتان او هــم بــه
ســامت روان او شــهادت دادنــد.
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بــا ایــن کــه جزییــات چندانــی از ایــن اتفــاق وجــود نــدارد امــا منجــر بــه رویــداد
عظیمــی شــد .افــراد در شــبکههای مجــازی بــا هشــتگهای اســراء-غریب و کلنــا-
اســراء-غریب بــه خشــونت علیــه زنــان اعتــراض کردنــد و خواهــان برقــراری عدالــت
بــرای او شــدند .البتــه کــه ایــن اولیــن بــاری نبــود کــه در فلســطین صــدای اعتــراض زنــان
شــنیده شــد ،امــا بــه نظــر میرســد اینبــار زنــان فلســطینی بــه هیــچ وجــه و بنابــر هیــچ
1
مصلحتــی حاضــر نیســتند کــه از حقشــان کوتــاه بیاینــد.
مقاومت زنان ،بخشی که دیده نشد
بــرای فهــم بهتــر وضعیــت کنونــی اعتراضــات زنــان فلســطین بهتــر اســت کــه اندکــی
از نقــش زنــان در مبــارزات فلســطینیان و مســیری کــه طــی کردهانــد بیشــتر بدانیــم.
درســت اســت کــه مبــارزات فلســطینیان و «مقاومــت از بیــرون مردانــه بــه نظــر میرســد،
مــا بــا شــنیدن انتفاضــه ســریعاً بــه یــاد مــردان نظامــی و یــا مــردان جوانــی کــه ســنگ
پرتــاب میکننــد میافتیــم؛ امــا چــه در کران ـهی باختــری و چــه در غــزه زنــان حضــور
شــاخصی در فعالیتهــای اعتراضــی بــه اشــغال ناعادالنــه داشــتند (و همچنــان دارنــد).
2
زنــان ســتون فقــرات ایــن جامع ـهی تکــه تکــه و تحقیــر شــدهاند».
از ابتــدای اشــغال رســمی فلســطین و تأســیس اســرائیل در ســال  ۱۹۴۸زنــان در
چنــد جبهــه بــا اشــغالگران مبــارزه میکردنــد .آنــان حافظــان هویــت فلســطینی و
مخــزن خاطــرات فلســطینیان بودنــد ،آنــان نگهدارنــدهی تاریــخ رنــج مردمــان فلســطین
بودنــد .زنــان وظیف ـهی روایتگــری تاریــخ بــرای نس ـلهای بعــد را برعهــده گرفتنــد و
خاطراتــی کــه هویــت فلســطینیان شــکل م ـیداد را بــه نســل بعــد یــادآوری میکردنــد.
زنــان فلســطینی مبارزیــن علیــه فراموشــی بودنــد ،کســانی کــه بــه فرزندانشــان آموختنــد
3
کــه بایــد بــر حــق بازگشــت بــه ســرزمین مادریشــان پافشــاری کننــد.
در همــان ســال کــه فلســطینیان بــه حاشــیهها تبعیــد شــدند و از هــم جداشــده بودنــد
Abueish, T. (2019, september 4th ). Israa Ghareeb: A Palestinian woman who lost her life in the 1
 | ’name of ‘honorبرداشته شده از لینک
Sverdlov, L. (2019, NOVEMBER 4th). From haifa to Ramallah – Palestinian women protest 2
 | patriarchyبرداشته شده از لینک
Holt, M. (2018, May 18th). Palestinian women: a history of female resistance in Gaza and the West 3
 | Bankبرداشته شده از لینک
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ایــن زنــان بودنــد کــه توانســتند هســتههای خانوادههایشــان را حفــظ کننــد و خــود و
خانوادههایشــان را تــداوم بخشــند؛ البتــه کــه نقــش زنــان بــه حافظــت از خانوادههــا
محــدود نشــد .زنــان کمکــم نقشهــای کلیدیتــری در سیاســت و مبــارزه برعهــده
گرفتنــد .البتــه کــه در همــان دوره هــم آنــان درگیــر قیدوبندهــای جامعــهی ســنتی و
محافظــهکار فلســطین بودنــد امــا بــه واســط هی همیــن فعالیتهــای سیاســی توانســتند
آزادیهــای جدیــدی بــه دســت آورنــد .برخــی از زنــان حتــی وارد فعالیتهــای نظامــی
نیــز شــدند .زنــان در ایــن دوره در حیــن مبارزاتــی کــه بــرای بازپسگیــری سرزمینشــان
میکردنــد توانســتند نقــش و هویــت خــود را نیــز بازتعریــف کننــد.
بــا شــکلگیری جنبــش آزادی فلســطین در دهــهی  ۱۹۶۰بســیاری از زنــان درگیــر
فعالیتهــای نظامــی شــدند .یکــی از مشــهورترین کماندوهــای زن فلســطینی در ده ـهی
 ۶۰میــادی لیــا خالــد بــود .بعدهــا وی الگــوی بســیاری از زنــان شــد .خالــد برخــاف
عــرف مرســاالر جامعــهی عــرب آن روزهــا نقــش بســیار جــدیای در عملیاتهــای
نظامــی ایفــا کــرد .او در دو عملیــات هواپیماربایــی بــرای جنبــش شــرکت کــرد .بــا ایــن
کــه لیــا خالــد چهــرهی مشــهوری در میــان زنــان نظامــی اســت امــا او تنهــا زنــی نبــود کــه
در مقاومــت نظامــی شــرکت داشــت .زنــان زیــادی بودنــد کــه معتقــد بودنــد بــرای آزادی
سرزمینشــان بایــد مبــارزهی نظامــی کننــد و میخواســتند بــا مــردان برابــر شــمرده شــوند.
آنــان خواهــان آزادی ،برابــری و بازتعریــف نقــش زنــان بودنــد 4.البتــه اکثریــت زنــان در
مبــارزات نظامــی شــرکت نمیکردنــد ،زنــان نقــش مهــم دیگــری در مبــارزه ایفــا کردنــد،
نقشــی کــه بســیار کــم دیــده شــد امــا در پیــروزی انتفاضـهی اول بســیار تأثیرگــذار بــود.
در مقاومتــی کــه از ســال  ۱۹۸۷جریــان یافــت هم ـهی احــزاب پذیرفتــه بودنــد کــه
تحــت اتحــاد انتفاضــه فعالیــت کنــد .در همـهی احــزاب کمیتـهی زنــان وجــودد داشــت
ولــی از آنجایــی کــه عضویــت در احــزاب و اتحادیههــای دانشــجویی غیرقانونــی تلقــی
میشــد ،در ظاهــر زنــان بــرای بافندگــی ،خیاطــی و آشــپزی قــرار مالقــات خانگــی
میگذاشــتند امــا در ایــن مالقاتهــا بــرای انتفاضــه برنامهریــزی میکردنــد .بســیاری از
مــردان عضــو ســازمان آزادیبخــش فلســطین 5تبعید ،کشــته و زندانی شــده بودنــد و ازین
Abdulhadi, R. I. (2012). Gender, Resistance and Liberation in 1960s Palestine: Living Under 4
.Occupation. Against the Current, 27(3), 15
Palestine Liberation Organization 5
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رو زنــان ایــن جــای خالــی را پــر کردنــد و ســتون فقــرات قیــام فلســطین را تشــکیل دادنــد.
ایــن زنــان بودنــد کــه شــروع بــه ســازمانیابی کردنــد و اعتصابــات را بــه راه انداختنــد.
آنــان توانســتند جــای خالــی سیســتم رســمی درمــان و آمــوزش را پــر کننــد .شــروع بــه
ســازماندهی بــرای ارائــهی خدمــات درمانــی کردنــد و از خانوادههــای آســیبدیده
حمایــت کردنــد .در حالــی کــه اســرائیلیان مــدارس و دانشــگاها را بســته بودنــد ،زنــان
مــدارس و آموزشهــای آلترناتیــو را ایجــاد کردنــد .زنــان پــروژهی بایکــوت محصــوالت
اســرائیلی را کلیــد زدنــد و ازیــن طریــق فشــار زیــادی بــه اقتصــاد اســرائیل وارد کردنــد
کــه در نهایــت ســبب شــد دولــت اســرائیل مجبــور بــه مذاکــره شــود .تــا قبــل از بایکــوت
محصــوالت اســرائیلی ،اقتصــاد فلســطینیان بــه محصــوالت اســرائیلی وابســته بــود ولــی
کمیتههایــی کــه زنــان تشــکیل داده بودنــد شــروع بــه ســازماندهی بــرای کشــاورزی
در زمینهــای اشــتراکی کردنــد .آنــان بــه زنــان یــاد دادنــد چگونــه محصــوالت غذایــی
مــورد نیازشــان را در حیــاط خانههــا و لباسهــای مــورد نیازشــان را در خانههــا تولیــد
کننــد و بــا تشــکیل مهدکودکهایــی بــرای نگهــداری کــودکان فــراغ الزم بــرای کار
کــردن زنــان را ایجــاد کردنــد .بــا افزایــش تولیــدات خانگــی چرخـهی اقتصــادی جدیــدی
پدیــد آمــد کــه در آن فلســطینیان توانســتند نیازهایشــان بــرآورده کننــد و بــا تولیــدات
خانگــی کســب درآمــد کننــد.
تولیــدات خانگــی و کشــاورزی در زمینهــای اشــتراکی گام مهمــی بــرای اســتقالل
اقتصــاد فلســطینیان بــود ،در گام اول آنــان توانســتند بــا تولیــدات خــود تداوم و استقاللشــان
را تضمیــن کننــد .امــا زنــان نقــش سیاســیتری هــم ایفــا میکردنــد .هرگــز بــه اذهــان
جنســیتزدهی ســربازان اســرائیلی خطــور نمیکردنــد کــه زنــان مبــارزهی سیاســی کننــد؛
ازیــن رو زنــان راحتتــر از مــردان میتوانســتند در ســاعتهای ممنوعــه در شــهر
جابهجــا شــوند .آنــان فراخوانهــا و اطالعیههــا را در ســبدهای نــان پنهــان میکردنــد و
6
پخــش میکردنــد.
بــا ایــن کــه قــدرت اصلـیای کــه باعــث پیــروزی انتفاضـهی اول شــد ،از آ ِن کمیتههای
زنــان احــزاب بــود امــا بــه زودی زنــان از قــدرت سیاســی کنــار زده شــدند .اولیــن قــدم در
ایــن حــذف جایــی بــود کــه گفتوگوهایــی کــه داشــت توســط کمیتههــای زنــان در
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واشــنگتن دی ســی و مادریــد صــورت میگرفــت زیــر ســایهی پیمــان اســلو 7بــه حاشــیه
رفــت و همیــن باعــث شــد کــه زنــان از فراینــد تصمیمگیــری بــرای آینــدهی سیاســی
فلســطین حــذف شــوند .در واقــع بــا ایــن کــه زنــان در ایــن مبــارزه نقــش اصلــی را ایفــا
کــرده بودنــد امــا همچنــان نتوانســته بودنــد عــرف مردســاالرانهی جامعـهی ســنتی را تغییــر
دهنــد .از ایــن رو بــا آزاد شــدن مــردان از زنــدان و بازگشتشــان از تبعیــد از نظرشــان
بدیهــی بــود کــه جایگاههــای پیشینشــان را بــاز پــس گیرنــد .فراینــد دولتســازی جایــی
بــود کــه اتحــاد زنــان احــزاب مخالــف را در هــم شکســت؛ چــرا کــه در میــان احــزاب بــر
ســر برقــراری دولــت موقــت اختالفاتــی درگرفــت و کمیتـ هی زنــان هــر حــزب نیــز پشــت
98
مواضــع حــزب خــود قــرار گرفتنــد و ازیــن رو اتحــاد کمیتههــای زنــان از هــم پاشــید.
زنــان توانســته بودنــد نقــش سیاســی مهمــی در انتفاضـهی اول بــازی کننــد امــا نتوانســتند
در کنــار ایــدهی ملیگرایــی و خواســتهی اســتقالل و آزادی فلســطین ایــدهی فمینیســتی
کــه متحدکننــدهی زنــان بــود را در قلــب جنبـش سیاســی جــا بیندازنــد و حــق خــود را از
جنبــش طلــب کننــد.
زنــان کــه دیدنــد خواستههایشــان بــرای آزادی و برابــری بــه محــاق رفتــه و تنهــا
بــه شــعارهایی بــر روی کاغــذ بــدل شــده از احــزاب سیاســی ناامیــد شــدند ،برخــی
از آنهــا بــه زندگــی شخصیشــان بازگشــتند و برخــی وارد فعالیتهــای NGOای
شــدند .رهبــری جنبشــی کــه پیشــتر بــه دســت زنــان بــود و از طریــق زنــان بــه ریشـههای
مردمــی و محلــی خــود وصــل میشــد از آنهــا گرفتــه شــد .جنبــش زنــان اتصالــش را
بــا ریش ـههای مردمــی از دســت داد ،پیونــدی کــه آزادی و برابــری زنــان را بــا خواســت
آزادی فلســطین همــراه کــرده بــود و توانســته بــود جنبشــی مردمــی و و سیاســی بــه راه
بینــدازد گسســته شــد .اینهــا ســبب شــد کــه جنبــش زنــان از یــک حرکــت سیاســی و
رادیــکال علیــه مردســاالری و اســتعمار بــه فعالیتــی NGOای (منظــور از فعالیت NGOای
فعالیتــی اســت کــه بــه جــای توجــه ریشـهای بــه مشــکالت جمعــی بــا توجــه بــه زمینـهی
 7پیامنهای اسلو به دو موافقتنامه میان حکومت ارسائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) گفته میشود که آغازگر
فرایند صلح ارسائیل و فلسطین شده و موجبات تأسیس حکومت خودگردان فلسطین را فراهم آورد.
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اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی جامعــه و حــل جمعــی آنهــا ،بــه مجموع ـه پروژههایــی
بــدل میشــود کــه معضــات را خــارج از زمین ـهی عمومــی جامعــه بررســی میکننــد و
توســط نخبــگان هدایــت میشــوند .پروژههایــی کــه بــه دنبــال جــذب ســرمایهگذارانی
هســتند کــه بــه آنهــا بودجــه تخصیــص دهنــد و ســعی میکننــد تــا حــدی اصالحــات
اجتماعــی انجــام دهنــد) بــدل شــود ،از ریش ـههای مردمــی خــود دور شــود و بــه جنبشــی
بــدل شــود کــه توســط نخبــگان هدایــت میشــود .ایــن جدایــی از ریش ـهها جنبــش ملــی
فلســطین را هــم تــا حــدی از مــردم دور کــرد .دیگــر سیاســت بــه دســت نخبــگان احــزاب
سیاســی افتــاده بــود.
10
اینهــا بخشــی از عللــی بــود کــه باعــث شــد وقتــی کــه اصــاح جــاد در ســال ،۲۰۰۲
یعنــی دو ســال پــس از آغــاز انتفاضـهی دوم  ،بــرای تحقیقــات میدانی (برای بررســی امکان
مشــارکت زنــان در مبــارزه بــا پیشــرویهای رژیــم صهیونیســتی) بــه فلســطین رفتــه بــود
در برابــر ایــن پرســش کــه چــرا زنــان بــرای جلوگیــری از پیشــروی تانکهــای اســرائیلی
بــه خیابانهــا نمیرونــد ،ایــن پاســخ را دریافــت کنــد« :مــا امــکان ســازمانیابی نداریــم».
ی دوم بیشــتر ســمت و ســوی نظامــی یافــت و بــه دلیــل عــدم ســازمانیابی زنــان
انتفاض ـه 
از طرفــی و از ســوی دیگــر ناامنـیای کــه ســربازان اســرائیلی ایجــاد کــرده بودنــد باعــث
خانهنشــینی زنــان شــد .بســیاری از زنــان تحصیــات و کارشــان را رهــا کردنــد و برخــی
نیــز بــه ازدواج زودهنــگام تــن دادنــد .بــا ایــن کــه ارزشهــای مردســاالرانه بیشــتر از پیــش
بــر جامعــه حکفرمــا بــود امــا بــاز هــم زنــان توانســتند در بخشهایــی از مبــارزه نقــش ایفــا
کننــد .بــرای مثــال در ســال  ۲۰۰۳کــه اســرائیل در صــدد کشــیدن دیــوار مــرزی و البتــه
نفــوذ  ۱۷۰کیلومتــری بــه زمینهایــی بــود کــه طبــق معاهــده در تصــرف فلســطینیان بــود،
اهالــی بــودروس کــه در صــورت کشــیده شــدن دیــوار  ۲.۰۲۳هکتــار از زمینهایشــان را
از دســت میدادنــد و همچنیــن  ۳۰۰۰درخــت زیتــون کــه بــرای اقتصــاد آن منطقــه حیاتــی
بــود از ریشــه کنــده میشــد بــه خیابانهــا آمدنــد .ابتــدا ایــن تظاهــرات فقــط بــا حضــور
مــردان برگــزار میشــد امــا کمکــم زنــان نیــز در ایــن تظاهــرات شــرکت کردنــد و حتــی
هنگامــی کــه مــردان محــل را تــرک میکردنــد زنــان میماندنــد .آنــان موفــق شــدند بــا
11
ایــن اعتراضــات هماهنــگ  ۹۵درصــد از زمینهایشــان را نجــات دهنــد.
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ی اول نبــود ،امــا
بــا ایــن کــه قــدرت زنــان در انتفاض ـهی دوم بــه انــدازهی انتفاض ـه 
دوبــاره در ایــن ســالها شــاهد قــدرت گرفتــن جنبــش زنــان هســتیم ،زنانــی کــه دیگــر
قــرار نیســت در برابــر هیــچ مصلحتــی از حقشــان کوتــاه بیاینــد .زنانــی کــه در تجرب ـهی
مبارزاتشــان آموختنــد کــه بایــد در دو جبهــه ،همزمــان علیــه مردســاالری و اســتعمار
بجنگنــد .زنانــی کــه در ایــن ســالها قربانیــان خشــونت جنســیتی ،مردســاالری و اســتعمار
بودنــد دوبــاره قــدرت گرفتنــد و بــه خیابانهــا آمدنــد.
سرزمین آزاد تنها با زنان آزاد ممکن میشود
فلســطینیان خیلــی زود بــا مفهــوم اســتعمار آشــنا میشــوند ،و زنــان بــه دلیــل وضعیــت
خاصشــان ســتم مضاعفــی را متحمــل میشــوند .دانشآمــوزان دختــر فلســطینی یــاد
میگیرنــد کــه در صورتــی کــه در مســیر مدرســه تحــت آزار خیابانــی ســربازان فلســطینی
واقــع شــدند نبایــد نــزد خانوادههایشــان شــکایتی کننــد چراکــه خانوادههایشــان نیــز
در برابــر نظامیــان اشــغالگر بیدفاعنــد .بــدن زنــان زندانــی ابــزاری اســت کــه نظامیــان
اســرائیلی از آن بــرای تحقیــر و شکســتن مبــارزان زن اســتفاده میکننــد .آنــان بــا تحقیــر
جنســی زنــان در زندانهــا و خیابانهــا آنــان را میشــکنند .ایســتگاههای بازرســیای
کــه دولــت اســرائیل ســاخته اســت ابــزار دیگــری بــرای کنتــرل بدنهــا و تحقیــر
فلســطینیان اســت .ایــن ایســتگاهها شــرایط را بــرای همــه ســختتر از قبــل کــرده اســت و
باعــث آزادی کمتــر و وضعیــت اقتصــادی بدتــر مــردم شــده اســت .بــا اینحــال شــرایط
بــرای زنــان ســختتر اســت ،خانوادههــا بــا وجــود محدودیتهایــی کــه وجــود دارد
ترجیــح میدهنــد بــرای مــردان اقــدام بــه گرفتــن مجــوز رفتوآمــد کننــد تــا زنــان.
ایــن ایســتگاهها ســختیهای زیــادی در دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی بــرای زنــان
ایجــاد کــرده اســت ،بــه طوریکــه تــا بــه حــال موجــب جــان باختــن چنــد زن بــاردار
کــه نتوانســته بودنــد بــه موقــع بــه بیمارســتان برســند ،شــده اســت .محدودیــت رفتوآمــد
محدودیتهــای بیشــتری در تحصیــل و کار بــرای زنــان ایجــاد کــرده اســت و شــرایط
را بیــش از پیــش برایشــان ســخت کــرده اســت 12.هم ـهی اینهــا در کنــار هــم همــراه
بــا ناامنیهایــی کــه توســط نظامیــان اســرائیلی ایجــاد میشــود موجــب فقــر ،وابســتگی و
Azzouni, S. (2019, March 3rd). Women's Rights in the Middle East and North Africa 2010 12
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خانهنشــینی بیشــتر زنــان شــده اســت .ســتمهایی کــه اســتعمار ایجــاد کــرده اســت همــراه
ی جامعــه و قوانینــی کــه پشــت مــردان ایســتاده زنــان را از چنــد
بــا عــرف مردســاالرانه 
جهــت تحــت ســتم قــرار داده اســت.
همینهــا بــود کــه ســبب شــد هنگامــی کــه خبــر کشــته شــدن اســراء غریــب پخــش
شــد ،زنــان و مــردان در ســپتامبر  ۲۰۱۹در شــهر حیفــا بــه خیابانهــا بریزنــد و شــعلهی ایــن
اعتراضــات از حیفــا بــه دیگــر نقــاط فلســطین و لبنــان کشــیده شــود .زنــان در ایــن تظاهرات
شــعار ســر دادنــد «ســرزمین آزاد تنهــا بــا زنــان آزاد ممکــن اســت» و خواهــان عدالــت و
آزادی بــرای زنــان شــدند .آنــان میگفتنــد «زنــان از بیــروت تــا حیفــا در خیابانهــا و
خانههایشــان بــه قتــل میرســند و االن زمــان آن رســیده کــه از آنهــا حفاظــت کنیــم» و
13
«مــا نمیگذاریــم حقوقمــان تــا بعــد از آزادی بــه تعویــق بیفتــد».
ایــن اعتراضــات بــه جنبشــی سراســری بــه نــام طالعــات منجــر شــد .طالعــات جنبشــی
مســتقل اســت کــه بــه جــای طــرح حقوقــی مســائل زنــان قصــد دارد کــه کــه ایــن
مســائل را سیاســی کنــد .آنــان میگوینــد قتلهــای ناموســی نــه اتفاقــات شــخصی یــا
جنایتهــای خــاص کــه در شــرایط اجتماعــی سرشــار از فســاد و خشــونت ریشــه دارنــد.
آنهــا بــه دنبــال بــه راه انداختــن جنبشــی هســتند کــه همـهی بخشهــای جامعــه را درگیــر
کنــد و نقــش سیاســی زنــان را پررنــگ کنــد .فعــاالن ایــن جنبــش در شــبکههای مجــازی
ســعی در آگاهــی بخشــی و گســترش جنبــش را دارنــد .آنــان یکــی از دالیــل خشــونت
خانگــی را هفتــاد ســال زندگــی تحــت خشــونت و ظلــم رژیــم اشــغالی کــه باعــث تکــه
تکــه شــدن و فراموشــی ارزشهــای مشــترک میــان فلســطینیان شــده میداننــد ،خشــونتی
اجتماعــی کــه در خانههــا خــود را نمایــان میکنــد .اعمــال ســاختارهای زورگویانــهی
پدرســاالرانه توســط رژیــم صهیونیســتی بــرای افزایــش تســلط بــر مــردم فلســطین باعــث
بازتولیــد ایــن نظــام پدرســاالرانه در جامعــهی فلســطینی و تشــدید ســتمهای طبقاتــی و
جنســیتی شــده اســت .آنهــا میگوینــد واقعیــت خشــونت ایــن اســت کــه سیســتمهای
مختلــف ســتم همدیگــر را تقویــت میکننــد و االن بایــد از تمــام اشــکال ســتم ســخن
گفــت و صــدای تمــام افــراد تحــت ســتم و در حاشــیه بــود .مبــارزات سیاســی تاکنــون هــر
مســألهای کــه بــه انــدازهی کافــی ملــی نبــود را کنــار میگذاشــتند امــا بایــد گفــت همــه در
Hammad, S. (2019, September 27th). Palestinian women marching against domestic violence 13
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اولویتنــد و هیــچ گروهــی نبایــد از قلــم بیفتــد .طالعــات در برابــر فمینیسـتهای اســرائیلی
هــم موضعگیــری میکنــد و میگویــد نمیتــوان بخشــی از نظــام اســتعمار بــود و از
آزادی ســخن گفــت .آنــان فمینیس ـتهای اســرائیلی را زنانــی در قــدرت میداننــد کــه
زنــان دیگــر را تحــت ســلطه قــرار دادهانــد و ســعی میکننــد از طریــق هژمــون کردنــد
گفتمــان خــود در جنبــش زنــان فلســطینی آنهــا را بــه ســمت خــود بکشــند و بــرای خــود
مشــروعیت بخرنــد؛ امــا طالعــات اعــام کــرد کــه در کنــار آنهــا نمیایســتد چراکــه بــه
دنبــال رهایــی تمــام گروههــای تحــت ســتم اســت .زنــان طالعــات بــاور دارنــد کــه تغییــر
ایــن واقعیــت خشــن و رســیدن بــه رهایــی نیازمنــد بــه یــک اتحــاد فمینیســتی اســت کــه
بتوانــد از ســتمهایی کــه شــخصی تلقــی میشــود فراتــر رود ،زنــان را بــا ایــن بــاور کــه
همسرنوشــتند در کنــار هــم قــرار دهــد تــا بتواننــد مســیری عادالنــه و امــن بــرای مبــارزه
ی اشــکال ســتم و
بــرای آزادی فلســطین بســازند .مبــارزهای کــه قــرار اســت از همــه 
همـهی گروههــای تحــت ســتم ســخن بگویــد .قــرار دادن آگاهانـهی گفتمــان فمینیســتی
14
در مســیر مبــارزهی رهایــی کــه نویــد جامع ـهای آزاد و برابــر بــرای همــه را میدهــد.
Marshood, H. (2019, October 26th), Tali’at: Putting feminism at the center of Palestinian liberation 14
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تارا مظفری

«آزادی ،انقالب ،فمینیسم»

از مــاه اکتبــر موجــی از اعتراضــات ضــد دولتــی ،عــراق را فــرا گرفتــه اســت .در ایــن
اعتراضــات اخیــر کــه نمایانگــر وضعیــت فعلــی جامعـهی عــراق اســت بــر عکــس یــک
کشــور ســنتی مردســاالر ،زنــان نقشــی کلیــدی ایفــا میکننــد .صدهــا زن عراقــی روز
پنــج شــنبه  ۱۳فوریــه ،در مخالفــت بــا تفکیــک جنســیتی در تظاهــرات ضــد دولتــی در
مرکــز بغــداد بــا پرچــم و گل ســرخ راهپیمایــی کردنــد .ایــن تظاهــرات و تاثیــرات آن
باعــث شــده اســت تــا زنــان بتواننــد یــک اجتمــاع ایجــاد کننــد ،هویــت ملــی خــود را
پــس گیرنــد و دوبــاره تاریــخ خــود را بنویســند .آنهــا یکصــدا بــا هــم شــعار میدادنــد:
« انقالب نام من است ،سکوت مرد شرم واقعی است».
« آزادی ،انقالب ،فمینیسم».
« توقف تبعیض علیه زنان».
« پایان جدایی جنسیتی».
« زنان انقالب هستند ،نه دستگاه تناسلی».
حــال مــا در ایــن مبــارزات شــاهد ایــن واقعیــت هســتیم کــه مبارزیــن بــه منظــور
دســتیابی بــه یــک هــدف مشــترک بــا هــم همــکاری میکننــد و در میدانهــای اعتــراض
هنجارهــای جنســیتی اشــتباه را میشــکنند .آنهــا در کنــار هــم ،بــازو بــه بــازو ،دسـتهای
یکدیگــر را میگیرنــد و متحــد میشــوند .علیرغــم اینکــه تمــاس بدنــی میــان زن و مــرد
در فضاهــای عمومــی تابــو اســت (عمدتــا ایــن مبــارزات در مناطــق مســلمان شــیعه نشــین
عــراق اســت) .ایــن یــک دســتاورد اجتماعــی مهــم اســت آن هــم در جامع ـهای ســنتی
ماننــد عــراق کــه زنــان و مــردان بــه نــدرت بــا هــم فعالیــت میکننــد .معترضــان مــرد
بــرای حفاظــت از حلقــه اصلــی در برابــر خطــرات و اطمینــان از انســجام در راهپیمایــی
میــان زنــان معتــرض حلقـه زدهانــد .هنــگام راهپیمایــی دســت معترضــان پالکاردهایــی بــه
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چشــم میخــورد کــه مطالبــات آنــان را بازتــاب میدهــد:
« جهان به انقالبی به رهبری زنان نیاز دارد».
« با انقالب به خانههایمان باز میگردیم».
« ما وطن هستیم ،شما که هستید؟!»
« متحد ایستادهایم ،تقسیم شویم سقوط میکنیم».
«  ۳چیز زیبا در بغداد :چشمان زیبا ،رژ لب و انقالب».
یکــی از زنــان معتــرض میگویــد« :در ایــن راهپیمایــی مــا خواســتار تغییــر در طبقــه
سیاســی فاســد ،متوقــف کــردن حضــور دولتهــای خارجــی مداخلهگــر در کشــورمان
و پایــان دادن بــه حمایــت از قاتــان معترضیــن هســتیم ».یکــی دیگــر از زنــان دانشــجو
میگویــد« :بــا ایــن راهپیمایــی بــه رهبــری زنــان ،همــه تابوهــا را زیــر پــا گذاشــتیم .علیــه
همــان کســانی کــه میخواهنــد انقــاب را بدزدنــد ،علیــه کســانی کــه از زنــان خواســتند
تــا در خانــه بماننــد و بــه میدانهــای مبــارزه و اعتــراض نیاینــد ،شــعار دادیــم».
امــا چــه چیــزی زنــان عراقــی را اینبــار بــه خیابانهــا کشــید تــا دوش بــه دوش مــردان
شــعار دهنــد و ســالها تبعیــض جنســیتی را فریــاد زننــد؟
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پــس از بــه قــدرت رســیدن ژنــرال عبدالکریــم قاســم ،در ســال  ،۱۹۵۸زنــان توانســتند
برخــی از حقوقشــان را تامیــن کننــد لــذا در ســال  ،۱۹۵۹قانــون جدیــدی بــه اســم «وضعیت
شــخصی» تصویــب شــد .ایــن قانــون دارای  ۹فصــل بــا حقــوق و تبصرههایــی مترقــی بــرای
زنــان چــون :حقــوق ازدواج ،حقــوق زناشــویی ،طــاق ،وراثــت و...اســت .بــه عنــوان مثــال
در فصــل اول-ازدواج-بخــش ۱در شــمارهی  ۴اینگونــه آمــده اســت :ازدواج بــا بیــش از
یــک زن مجــاز نیســت مگــر بــا اجــازه قاضــی آن هــم بــا دو شــرط -۱ :شــوهر ظرفیــت
مالــی بــرای تامییــن بیــش از یــک همســر را داشــته باشــد -۲ .عالقــه مشــروع وجــود داشــته
باشــد.
یــا در شــمارهی  :۵هــر شــخصی کــه بــا بیــش از یــک همســر عقــد نــکاه منعقــد کنــد بــه
بیــش از یــک ســال حبــس یــا جریمـهای بیــش از صــد دینــار یــا هــر دو محکــوم میشــود.
شــاید ایــن قوانیــن در ســال  ۲۰۲۰آنچنــان هــم مترقــی بــه نظــر نیاینــد ،امــا بــرای زنــان
عراقــی در ســال  ۱۹۵۹حــق دیــده شــدن و شــنیده شــدن را مــیداد .امــا بــا ایــن حــال
بــا توجــه بــه وضعیــت ناپایــدار کشــوری چــون عــراق هیچگونــه ضمانتنام ـهای بــرای
قوانیــن وجــود نــدارد.
در ســال  ،۱۹۶۳ژنــرال قاســم توســط رفیــق خــود ،عبداســام عــارف بــا کمــک حــزب
بعــث ســرنگون و کشــته شــد .بعــد از آن عــارف بــود کــه بــه قــدرت رســید و قانــون مترقی
«وضعیــت شــخصی» قاســم را ملغــی کــرد .امــا در ســال  ،۱۹۶۸حــزب بعــث خــود قــدرت
را بــه دســت گرفــت .قانــون اساســی بــرای عــراق در ســال  ۱۹۷۰توســط حــزب بعــث
وضــع شــد کــه در آن تبعیــض جنســیتی را ممنــوع اعــام میکــرد و همچنیــن حقوقــی
در زمینههــای آمــوزش و اشــتغال را نیــز در برداشــت .امــا در ادامــه حــزب بعــث بــرای
تقویــت سکوالریســم و جلــب حمایــت از زنــان ،در  ۴مــارس « ۱۹۶۹فدراســیون عمومــی
زنــان عراقــی» 1را تاســیس کــرد .ایــن ســازمان پــس از ســالها تنهــا ســازمان رســمی زنــان
بــود و الگویــی بــرای جهــان عــرب شــد.
ایــن فدراســیون زنــان کــه توســط رژیــم حــزب بعــث تامیــن مالــی و پشــتیبانی میشــد،
بیشــتر ابــزاری بــرای ترویــج اصــول انقالبــی و ایدئولــوژی حــزب و همچنیــن ایجــاد
وحــدت ملــی میــان اعــراب در برابــر صهیونیســم و امپریالیســم بــود .ایــن ســازمان در هــر
محلــه ،اســتان و مناطــق روســتایی شــعبهای داشــت کــه عــاوه بــر ترویــج برنامههــای
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رژیــم مرکــز ســوادآموزی افتتحــاح کردنــد ،کارگاههــای رانندگــی و کالسهایــی در
هــر زمینــه برگــزار کردنــد تــا بــه زنــان در پیــدا کــردن اســتقالل بیشــتر کمــک کنــد تــا
توانایــی حمایــت از خــود و خانوادههایشــان را داشــته باشــند .در همیــن زمــان بــود کــه
مبارزاتــی موفقیتآمیــز بــرای ســوادآموزی تحــت حمایــت دولــت شــکل گرفــت .تــا
آنجــا کــه بــه عــراق کمــک کــرد تــا بــه یکــی از پایینتریــن نرخهــای بیســوادی در
منطقــه برســد.
ســرانجام تحــت رهبــری جدیــد رژیــم یعنــی صــدام حســین ،زنــان عراقــی در ســال
 ۱۹۸۰حــق رای کســب کردنــد .امــا ســیاهی...جنگ ایران-عــراق کــه از ســال  ۱۹۸۰تــا
 ۱۹۸۸رخ داد ،تاثیــرات زیــادی بــر وضعیــت زنــان در عــراق گذاشــت .دولــت در ابتــدای
جنــگ بســیار تــاشمیکــرد تــا بــا ارائههــای بســتههای حمایتــی بــه خانوادههــا-
زنــان و کــودکان -کــه شــامل مبلغــی پــول یــا ادام ـهی حقــوق شــوهر ،تامیــن وســایل و
شــهریهی مــدارس و دانشــگاههای یتیمــان مقــداری از ضــرر ناشــی از جنــگ را جبــران
کنــد .امــا بــا ایــن همــه آســیبهای جنــگ باعــث تغییــر سیاســتهای رژیــم شــد و
جامع ـهای محافظــهکارتــر ایجــاد کــرد .بــه عنــوان مثــال رژیــم بــه جــای ادامــه حمایــت
از آســیب دیــدگان جنــگ ،در اوایــل ســال  ۱۹۸۰ســعی در ارائ ـهی پاداشهــای مالــی
و سیاس ـتهای مرخصــی زایمــان بــرای تشــویق نــرخ زاد و ولــد آن هــم بــرای جبــران
خســارت جــان باختــگان جنگــی اســتفاده کــرد .در همــان دوران آنهــا ســبک لبــاس
پوشــیدن را هــم بــرای زنــان تغییــر دادنــد و ممنوعیــت پوشــیدن دامــن را وضــع کردنــد.
در تمامــی اماکــن زنــان بایــد توســط مــردان همراهــی میشــدند ،تــا اواســط دهــه ۱۹۷۰
زنانــی هــم بودنــد کــه ســعی میکردنــد در رویدادهــا و اجتماعــات بــدون همراهــی مــردی
شــرکت کننــد.
در همیــن بیــن رژیــم بــه دلیــل کمبــود نیــروی انســانی بــه زنــان روی آورد .نــه بــه دلیــل
توانایــی آنهــا بلکــه بــه دلیــل کمبــود نیــروی کار ناشــی از جنــگ تــا بــا حضورشــان
جایگاههــای کاری مردانــه را از دولــت گرفتــه تــا مــدارس ،دانشــگاهها ،مــزارع و
کارخانههــا کــه خالــی مانــده بودنــد را پــر کننــد .آن هــم نــه حتــی بــا حقــوق برابــر بــا
مــردان ،آنهــا بایــد بعــد از  ۱۵ســال کار بازنشســته میشــدند .در ســال  ۱۹۹۰قانــون
اساســی جدیــد بنــد عــدم تبعیــض جنســیتی حفــظ کــرد امــا بــا گذشــت ســالها ،دولــت
مــدام بــا ایجــاد تغییراتــی حقــوق زنــان را محکــوم میکــرد ،از جملــه لغــو مقــررات
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خاصــی چــون لغــو کــد یــا قانــون «وضعیــت شــخصی ســال  .»۱۹۵۹لغــو ایــن حکــم و
ایــن تغییــرات کــه انقیــاد زنــان را در پــی داشــت بــه مــردان ایــن امــکان را داد کــه بــدون
رضایــت همســر تعــدد زوجیــن داشــته باشــند و بــرای مردانــی کــه مرتکــب جرائم ناموســی
شــده بودنــد تخفیــف در مجــازات قائــل میشــد.
در ادام ـهی وضعیــت پســا جنــگ در عــراق ،تحریمهــای ســازمان ملــل هــم تاثیــرات
مخربــی بــر جامع ـهی عــراق از جملــه وضعیــت زنــان ،بهداشــت و تغذیــه گذاشــت .در
دفاتــر دولتــی ،ادارات و بخــش خصوصــی تبعیــض شــدید جنســیتی دیــده میشــد .زنــان
دانشآمــوز و دانشــجو از تعرضهــای جنســی ،آزار و اذیــت و...رنــج میبردنــد .بســیاری
از خانوادههــا بــرای تامیــن هزینههــای مالــی یــا جبــران خســارتهای مالیشــان دســت بــه
فــروش دختــران و خواهــران جــوان خــود میزدنــد و تــورم و فشــار اقتصــادی ،شــکاف
طبقاتی-اجتماعــی را تشــدید کــرد و فســاد دولــت را فــرا گرفــت.
پــس از حمل ـ ه آمریــکا بــه عــراق در ســال  ،۲۰۰۳تهاجــم و هــرج ومــرج کل کشــور
را فــرا گرفــت و دیگــر قانــون هیــچ معنایــی نداشــت چــه برســد بــه اجــرای قوانیــن
حمایتــی از زنــان .بــا ایــن وجــود بــاز هــم طــی مبارزاتــی مدافعــان حقــوق زنــان توانســتند
بــه موفقیتهایــی بــرای کــم کــردن فشــارهای تبعیــض جنســیتی برســند .در ســال ،۲۰۰۴
مدافعــان حقــوق زنــان توانســتند ســهمیهی  ۲۵درصــدی بــرای حضــور در پارلمــان بگیرنــد.
آنهــا حضورشــان متمرکــز بــر دو مســئله کردنــد :برگشــت قانــون «وضعیــت شــخصی» و
«شــریعت».
ایــن شــروع خوبــی بــود .هــر چنــد تمــام قوانیــن مــرد ســاالر ایــن کشــور اجــازهای
بــرای ایجــاد تغییــر بــه آنهــا نم ـیداد و فشــار بــر آنهــا چنــد برابــر بــود .امــا حتــی همیــن
قانــون اساســی کــه پیــش روی مــا اســت ،از همــان ابتــدا وضعیــت و زبــان مبهمــی نســبت
بــه زنــان دارد .در مقدمـهاش ایــن چنیــن آمــده اســت« :مــا مــردم عراق...مصمــم هســتیم...
بــه زنــان و حقــوق آنهــا توجــه کنیــم ».ایــن عبــارت «توجــه بــه» دولــت را ملــزم بــه تضمین
حقــوق زنــان نمیکنــد .همیــن ادبیــات باعــث میشــود دولــت در مقابــل زنــان و وظایفــش
نســبت بــه زنــان بهان ـهای داشــته باشــد تــا بگویــد «بــه حقــوق زنــان توجــه کــرده اســت».
حتــی اگــر میــزان بیســوادی از  ۲۳درصــد در ســال  ۲۰۰۳بــه  ۶۵درصــد در ســال ۲۰۰۴
افزایــش یابــد.
یــا قانــون اساســی میگویــد« :عراقیهــا بــه دلیــل جنســیت ،قومیــت ،ملیــت ،رنــگ،
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مذهــب و ...بــا هــم برابــر هســتند» .امــا چنیــن بازنمایــی از برابــری کافــی نیســت .در
حقیقــت همیــن میــزان بیســوادی میــان زنــان حاکــی از نابرابــری آشــکار بیــن زنــان
و مــردان در ســطح تحصیــات اســت کــه در ادامــه باعــث میشــود زنانــی کــه فرصــت
برابــر بــرای تحصیــل ندارنــد ،فرصــت برابــری هــم بــرای کار نداشــته باشــند.
قانــون اساســی همیــن طــور حــق نامــزدی بــرای زنــان در انتخابــات و حــق رای دادن
را بــرای زنــان تضمیــن میکنــد .بــا ایــن حــال ســهمیه حضــور آنــان تنهــا  ۲۵درصــد
اســت .امــا حتــی اگــر زنــان وارد پارلمــان هــم شــوند نمیتواننــد قوانینــی بــرای حقــوق
و منافــع زنــان تصویــب کننــد .زنــان عضــو پارلمــان ســعی در بــه تصویــب رســاندن
قانــون شــریعت و تخریــب قانــون «خانــواده عراقــی» داشــتند .آری در عــراق ،زنــان از
قانــون «رای دهــی خانوادگــی» رنــج میبرنــد یعنــی وقتــی کــه رئیــس خانــواده کــه مــرد
اســت تصمیــم میگیــرد کــه بــه چــه کســی یــا چــه قانونــی رای بدهــد کل خانــواده
نیــز بایــد بــه همــان انتخــاب رای دهنــد .بنابرایــن زنــان لزومــا بــه نماینــد ه یــا قانونــی کــه
مدافعشــان باشــد رای نمیدهنــد .بــا تمــام اینهــا زنــان در عــراق از همــه ســو تحــت فشــار
تبعیضهــای جنســیتی هســتند .چــه در قوانیــن مکتــوب ،چــه در قوانیــن نامکتــوب کــه در
عــرف جامعــه اجــرا میشــوند .امــا چــه چیــزی حقــوق زنــان را تضمیــن میکنــد؟ چــه
حرکتــی حقــوق آنــان را زنــده خواهــد کــرد و چــه میشــود کــه بــه مبــارزات «ثــوره
تشــرین» میپیوندنــد؟
معترضیــن عراقــی کــه تقریبــا از اول اکتبــر بــه خیابانهــا آمدهانــد خواســتار
اصالحــات اساســی در سیســتم سیاســی کشــور آن هــم بــرای یــک زندگــی بهتــر و برابــر
هســتند .آنهــا بــا پیــشروی و ادامــه مبارزاتشــان بســیاری از فضاهــای عمومــی را در
شــهرهای جنوبــی و مرکــزی عــراق را اشــغال 2کــرده انــد .زنــان نیــز پیوســته در ایــن
اعتراضــات کنــار مــردان و بــرادران خــود بــوده انــد .در مبــارزات عــراق (انقــاب اکتبــر-
ثــوره تشــرین) مهمتریــن نکتــه شــکل و فــرم ایــن رخــداد بــود .فرمــی کــه متشــکل از
مواجـهی مســتقیم نیروهــای مبــارز در میــدان و خیابــان و قرارگیــری آنهــا در مناســباتی
 2آنها خیابان راشد ،خیابان رشید که بلواری کلیدی در امتداد دجله است ،پل احرار که یکی از  ۴پل اسرتاتژیک است که
مرکز تجاری بغداد را به منطقه سبز وصل میکند ،تونل سعدون ،برج التحریر و...را اشغال کرده اند و در آنها برای حفظ
مبارزات و ادامه آن چادر برپا کردهاند .در این مناطق ساختامنهای دولتی و سفارتخانههای خارجی مستقر هستند و
مبارزان را به قلب مقرهای دولتی در بغداد متصل میکند .اشغال این مناطق مسئوالن و کارشان را تحت تاثر این موج
اعرتاضی قرار میدهد.
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تــازه بــود .ایــن شــکل از مواجــه و عمــل اجتماعــی کــه در قالــب مبــارزه تجلــی مییافــت،
باعــث بــه وجــود آمــدن مناســباتی جدیــد میــان ســوژههای فعــال و نیروهــای حاضــر در
میــدان شــد .مناســباتی کــه در چارچــوب ســنتی و عــرف جامعــه کنونــی و مبــارز عــراق
دیگــر مفهومــی نداشــت .چنیــن تغییراتــی باعــث شــد شــکل جدیــدی از مطــرح شــدن
خواس ـتها در ایــن مناســبات و مبــارزات ایجــاد شــود .نــوع و شــیوه مبــارزات عــراق بــه
میانجــی اینکــه در بــدو امــر ابتــدا موضــع گیــریای در نســبت بــا حکومتهــای داخلــی
و در قــدم بعــدی بــا حکومتهــای خارجــی و مداخلهگــر داشــت و همچنیــن چــون
محلــی بــرای پیوســتن نیروهــای مبــارز بــا خواســتهای مشــخص در یــک بســتر بــود
موجــب بــه وجــود آمــدن شــرایطی خــاص شــد .چنیــن شــرایط خــاص و مترق ـیای در
ایــن مبــارزات باعــث میشــد کــه خواس ـتها و مطالبــات زنــان نــه ایــن بــار بــه شــکل
شــعارها و گزارههایــی صــرف بلکــه بــه شــکل عینــی در نحــوه عمــل و مبــارزات آنهــا
تجلــی یابــد و بالعکــس ایــن شــعارها بودنــد کــه اینبــار از مبــارزات تاثیــر گرفتنــد .دیگــر
مثــل گذشــته مبــارزات زنــان در شــعار و حــرف خالصــه نمیشــد بلکــه در نحــوهی بــه
میــدان آمــدن آنهــا و حضورشــان در خــط مقــدم و بطــن مبــارزه باعــث شــد کــه دیگــر
تفکیکــی میــان زن و مــرد در مقولـهی انقــاب مطــرح نباشــد .زنــان دوش بــه دوش مــردان
در خــط مقــدم مبــارزه میکردنــد و در صــف نخســت ،بــازو بــه بــازو بــا برادرانشــان شــعار
میدادنــد و ...تجلــی ایــن شــکل از مبــارزه زنــان در کنــار مــردان همانطــور کــه گفتــه
شــد حــال در شــعارها هــم میتــوان یافــت.
بســتری کــه مبــارزات اکتبــر عــراق بــه وجــود آورد باعــث شــد کــه نیروهــای متفاوتــی
در مبــارزه مســتقیم کنــار هــم ،در کــف خیابــان ،آن هــم علیــه نیروهــای دولتــی داخلــی
و خارجــی شــرکت کننــد .ایــن شــکل از مبــارزهی رو در رو در خیابــان باعــث شــد کــه
منافــع گروههــای متفــاوت بــه هــم گــره بخورنــد یعنــی دیگــر مســئلهی زنــان صرفــا مســئله
زنــان نبــود بلکــه مســئلهی جریانــی شــده بــود کــه از پــس مبــارزات اکتبــر بیــرون میآمــد
و بدیــن ترتیــب مســئلهی زنــان دیگــر صرفــا در ســطح احقــاق حقــوق نبــود بلکــه زنــان بــه
عنــوان نیروهــای مبــارز در صــف نخســت در کنــار مــردان قــرار میگرفتنــد و بــه همیــن
دلیــل اســت نــه صرفــا زنــان ،بلکــه مــردان نیــز در برابــر ســخنان مقتــدی صــدر موضــع
گیــری میکننــد .زیــرا حملــه صــدر نــه تنهــا بــه زنــان بلکــه بــه یــک طیــف از گروههــای
مبــارز بــرای انقــاب بــود .چنیــن فضایــی بــرای مبــارزه ایــن چنیــن شــکلی از مداخلــه
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مســتقیم را هــم ایجــاب میکــرد کــه زنــان در مــورد مطالبــات مشــخص و مخصــوص
خودشــان بــه آن چنــان وحــدت و قدرتــی برســند کــه نســبت بــه ســخنان فــردی چــون
صــدر و هماننــد او تجمعــی در کنــار و بــا حمایــت مــردان برگــزار کننــد.

مقتــدی صــدر ،روز یکشــنبه  ۹فوریــه بیانیــهای  ۱۸مــوردی بــه طــور خــاص بــرای
معترضیــن صــادر کــرد و در آن بــه زنــان و مــردان حاضــر در اعتراضــات اخطــار داد و
خواســتار جدایــی جنســیتی در ایــن اعتراضــات شــد .ایــن منشــور  ۱۸مــوردی بــرای تنظیم
پارامترهــای اجتماعی-اســامی در اعتراضــات طراحــی شــده بــود .صــدر در ایــن منشــور
گفتــه بــود :بایــد اصــول مذهبی-اجتماعــی بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیرنــد و دیگــر
نبایــد چنیــن پیوندهایــی میــان معترضــان زن و مــرد صــورت بگیــرد .صــدر در واکنــش
بــه راهپیمایــی زنــان در صفحــهی توییتــرش ایــن چنیــن نوشــت کــه میــان معترضیــن
«برهنگــی ،بیقیــدی ،بیاخالقــی ،مســتی ،هرزگــی و بیایمانــی رواج دارد» .در ادامــه
گفتــه بــود :مــا امــروز متعهــد شــدهایم کــه عــراق را ماننــد قندهــار دارای افراطــی گرایــی
مذهبــی نشــان دهیــم ،نــه مثــل شــیکاگو ،آزادی بــرای انحطــاط اخالقــی ،همجنسگرایــی
بــرای افــراد هــرزه و بیاخــاق».
همیــن ســخنان باعــث شکســته شــدن ســالها ســکوت زنــان و عــدم تحمــل ایــن
رنجهــای ناشــی از تبعیــض هــای جنســیتی شــد .آنهــا نیــز راهپیمایــی در روز پنجشــنبه
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 ۱۳فوریــه کــه واکنشــی نســبت بــه اظهــارات صدربــود برپــا کردنــد ،وحدتــی میــان تمــام
زنــان بــرای نشــان دادن حضورشــان در کنــار مــردان ایجــاد کردنــد کــه از تونــل ســعدون
بغــداد شــروع شــد و در میــدان التحریــر هــم بــه اتمــام میرســید .آنهــا کنــار هــم جمــع
شــدند تــا حقــوق و جنســیت حــذف شــدهی خــود را از تاریــخ ایــن کشــور پــس بگیرنــد
و همچنیــن خواســتار تصویــب قانونــی جدیــد بــرای ممنوعیــت اجــرای «الناهــو و الفصلیــه»
3
شــدند.
یکــی از بــرادران معتــرض میگویــد« :از  ۲اکتبــر ،مــا شــاهد حضــور زنــان در خیابانهــا
هســتیم ،آمدنــد تــا بــرای بــرادران هــم رزمشــان حلقــه حمایتــی ایجــاد کننــد ،در طــول ایــن
مــدت و امــروز  ۱۳فوریــه مــا زن و نقشــش ،صــدای او و آنچــه او انجــام داده اســت را
دیدیــم».
مــرد دیگــری میگویــد« :مــا عــاوه بــر اصالحــات سیاســی ،خواســتار قوانینــی بــر پایــه
برابــری میــان زن و مــرد هســتیم».
دانشآمــوز دختــری امــا ایــن چنیــن میگویــد« :مــا بخشــی از ایــن جامعــه و وطــن
هســتیم .بخشــی کــه بــه دلیــل آوارگــی آســیب دیــده اســت ،مــا قربانــی قوانیــن ضــد زن،
جنــگ و داعــش هســتیم».
خانم آراجی ،روزنامه نگار و وبالگ نویس  ۳۰ساله عراقی:
« خــط مقــدم ایــن مبــارزات جایــی اســت کــه در آن احســاس خوشــبختی میکنــم.
اینجــا جایــی اســت کــه مــن بــه آن تعلــق دارم .در خــط مقــدم وظایــف شــامل :شــیفتهای
چرخشــی بــرای حفاظــت از معترضــان مقابــل نیروهــای امنیتــی ،عرض ـهی مــواد غذایــی
و دارویــی ،پخــش آب و لبــاس گــرم بــه هــم رزمــان و ...میشــود .هیــچ تفاوتــی بیــن
زن ومــرد در خــط مقــدم وجــود نــدارد ،هــر دو در جهــت پشــتیبانی ،ایجــاد انگیــزه و
محافظــت از یکدیگــر مقابــل نیروهــای امنیتــی هســتیم .حتــی عــاوه بــر تمــام ایــن
نقشهــا ،زنــان نقــش اصلــی را در حفــظ صلــح و آرامــش جنبــش دارنــد :وقتــی یــک
زن صحبــت میکنــد ،ســخنانش شــنیده میشــود و بــه دیگــران یــادآوری میکنــد کــه
در مقابــل نیروهــای امنیتــی نبایــد از شــیوههای کشــنده و خشــن اســتفاده کننــد .مــن حتــی
 3الناهو :به معنای «ممنوعیت» که به زنان در جوامع قبیلهایی تعلق میگیرد و درباره ممناعت از ازدواج زنان
با کسی در خارج قبله است .قانون ازدواج درون قبلیهای است و الفصلیه :ازدواج زنی برای توقف خون ریزی
دوباره به عنوان جربان خسارت خانواده یا قبلیه خسارت دیده است.
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خــود بــه آنهــا میگویــم ســنگی هــم در دســت نگیرنــد چــون مــا در یــک اعتــراض
مســالمتآمیز هســتیم و بلــه ،بایــد آن را ادامــه دهیــم».
او قبــل از ناپدیــد شــدنش در پشــت ســنگری از جنــس بلــوک ســیمانی در نزدیکــی
پــل احــرار گفــت« :اگــر مــن در اینجــا بمیــرم ،زندگــی ام بــرای یــک هــدف ،آن هــم
بــرای کشــورم فــدا کــردهام».
منابع:
abanet.org
refworld.org
middleeasteye.net
aljazeera.com
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دربارهی اکوفمینیسم
بــا شــروع جــدی بحرانهــای محیــط زیســتی از زمــان انقــاب صنعتــی تــا کنــون و بــاال
گرفتــن ایــن بحرانهــا در ســالهای اخیــر پیــدا کــردن راه حلــی بــرای مبــارزه بــا ایــن
رونــد دغدغـهی فعالیــن ایــن حــوزه شــده اســت  .برخــی افــراد هــم بــه عنــوان فمینیســت
در ایــن حــوزه بــا دغدغههــا و ادلـهی خــود وارد شــدند و در کنــار باقــی اکولوژیسـتها
بــرای داشــتن محیــط زیســتی بهتــر بــه مبــارزه ایســتادند .ابتــدای شــکلگیری بخشــی از
ایــن نظریــات ذیــل ایــدهی اکوفمینیســم بــه نگرانیهــای فمینیسـتها از افزایــش جمعیــت
و تأثیراتــش بــر محیــط زیســت برمیگــردد؛ در نتیجــه بــا توجــه بــه نداشــتن حــق پایــان بــه
بــاروری ،ایــدهی بهدســت آوردن ایــن حــق کــه فایــدهای دو جانبــه هــم بــرای زنــان بــرای
بدســت آوردن حــق کنتــرل بــاروری و هــم تأثیــرش بــر وضعیــت محیــط زیســت مطــرح
شــد ،بــه ایــن شــکل طــرح اولیـهی اکوفمینیســم توســط فرانســوا دبــوون پیریــزی شــد.
اهداف اکوفمینیسم را میتوان به اختصار بر سه مورد معرفی کرد :
 -۱ارتبــاط بیــن زنــان و طبیعــت؛  -۲ارتبــاط بیــن ســلطه بــر زن و ســلطه بــر طبیعــت؛
1
 -۳نقــش موثــر زنــان در کنتــرل و حــل مشــکالت اکولوژیــک.
درواقــع اســتدالل اکوفمینیســتها ایــن اســت کــه بیــن زن و آنچــه کــه بــه عنــوان
طبیعــت میشناســیم تشــابهاتی وجــود دارد و ایــن تشــابهات کــه از سیســتم مــرد ســاالر
وارد شــده اســت زمینـهی اســتثمار زنــان و البتــه طبیعــت را بــه وجــود آورده اســت .ژانــت
بیهــل دربــاره ایــن شــباهتها اینطــور میگویــد« :در جوامــع غربــی مــردان همیشــه بــا
معرفــی زنــان بــه عنــوان کســانی کــه بیــش از مــردان بــه طبیعــت نزدیکترنــد تسلطتشــان
را بــر طبیعــت توجیــه کردهانــد مــردان بــه گونـهای ایدئولوژیــک زنــان را فاقــد انســانیت
2
و تعقــل و آشــفتهتر و عاطفیتــر و حتــی اشــک آلودهتــر و ناپاکتــر خواندهانــد».
 1هنشال۱۳۸۵ ،
 2بیهل۱۹۹۸ ،

گاهنامه سیاسی،صنفی مستقل دانشجویی

71

بــه زعــم اکوفمینیس ـتها بیــن میــل بــه بندکشــیدن بــدن و زایندگــی زنــان و همچیــن
بهــره وری از زنــان و زمیــن منطقــی مشــترک وجــود دارد .دربــارهی زمــان شــکلگیری
ایــن تفکــرات اجمــاع نظــری وجــود نــدارد امــا بخشــی از فمنیس ـتها ریش ـهی آن را در
باســتان و برخــی دیگــر آن را بــه بعــد از «پیدایــش علــم مکانیســتی در جنبــش روشــن
3
اندیشــی و ماقبــل آن» میداننــد.
در ادامــه برخــی تئوریســینهای ایــن نحلــه بــا پذیــرش اســاس ایــن شــباهتها در
پــی مبــارزه بــا بحرانهــای محیــط زیســتی برآمدنــد؛ بــه ایــن شــکل کــه در مرحلــهی
ابتدایــی پذیرفتنــد کــه زنــان و مــردان هــر کــدام دارای ویژگیهــای متفاوتــی هســتند
و از آنجایــی کــه ویژگــی هــای زنــان بــه طبیعــت نزدیکتــر اســت ،ماننــد زایندگــی،
پــرورش و مراقبــت  ،زنــان بــه ذات بــه طبیعــت نزدیکــی بیشــتری داشــته و دغدغــهی
مراقبــت بیشــتری از طبیعــت خواهنــد داشــت .شــکلگیری عقایــد ذاتگرایــان کــه بــر
عشــق غریــزی زنــان بــه طبیعــت و ویژگیهــای زنانــه و مادرانگــی اشــاره میکننــد در
میــان برخــی اکوفمینیسـتها رایــج شــد کــه همچنــان هــم دوام دارد و بعضـاً پروژههایــی
از ســمت ایــن دســته اکوفمینیس ـتها وجــود دارد کــه اثبــات کننــد زنــان و طبیعــت در
رابطـهای نســبت بــه هــم قــرار دارنــد کــه رابطــه ذاتــی اســت و فاکتــور آن جنســیت اســت،
و میــان توجــه و مراقبــت زنــان از طبیعــت و جامعهپذیــری و تربیــت ارتباطــی قائــل نیســتند
 .اینکــه بیــن زنــان و طبیعــت پیونــدی ذاتــی وجــود دارد همچنــان مــورد بحــث اســت.
بهطــور کل بــه نظــر میرســد در عصــر کنونــی مــا در ارتبــاط بــا محیــط و دیگــران
در ارتباطــات انتزاعــی و ســاختگی بســیاری قــرار داریــم و مســألهی زنــان و طبیعــت هــم
جــزو همیــن رابطــه هــای مصنوعــیِ جادههموارکــن باشــد ،برخــی بــه ایــن اشــاره مــی
کننــد کــه در بســیاری جوامــع بــا طبیعــت ارتبــاط احتــرام آمیــزی وجــود داشــته امــا ایــن
احتــرام در رابطــه بــا زنــان دیــده نمیشــود و ایــن نکتــه وجــود یــک منطــق مشــترک
بــرای اســتثمار زنــان و طبیعــت را زیــر ســوال میبــرد .بــه نظــر میآیــد ایــن گــروه از
فمینیس ـتها ،دســت در دســت مردســاالری (هرچنــد خــود منکــر آن هســتند) بــا تأکیــد
بــر زنانگــی و ویژگیهــای زنانــهی طبیعــت(!) قصــد حفاظــت از محیــط زیســت را بــا
تاکیــد بــر مشــارکت زنــان(!) دارنــد.
ســالهای اخیــر هــم در پــی شــکلگیری جنبشهــای محیــط زیســتی شــاهد پــا گرفتــن
 3پالم وود۱۹۸۶ ،
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افــکار اکوفمینیســتی در ایــران بودهایــم کــه در خــودآگاه بــودن آن بــا توجــه بــه وضعیــت
کنونــی جامعــه جــای تردیــد اســت .در بیانــی دیگــر شــاید بتــوان گفــت پــا گرفتــن ایــن
افــکار در جامع ـهی مذهبــیِ مــرد ســاالر جــای تعجــب باقــی نگــذارد ،چنانکــه هــم در
مذهــب و هــم در سیســتم مردســاال ِر حاکــم ،نقــش مــادری و تربیــت و مراقبــت در هــم
تنیدهانــد و عاطفــی و غیرعقالنــی بــودن زنــان همچنــان موضوعــی پذیرفتهشــده اســت و
همانگونــه کــه میبینــم سیاس ـتها در راســتای تأکیــد بــر تفــاوت و جــدا انــگاری مــرد
و زن ،حــذف هــر گونــه جنســیت مابیــن یــا فراتــر از آنهــا ،انقیــاد بدنهــا و منــع حــق بــر
مدیریــت ســازوکار بدنهــا اســت .
مضــاف بــر اینهــا فضــای سیاســی بــه گونــهای اســت کــه جایــی بــرای فعالیــن
رادیــکال باقــی نمانــده اســت و اکوفمینیســم شــکلی از گفتمــان تبدیــل محدودیــت بــه
فرصــت را در میــان محیــط زیســتیها ایجــاد کــرده و از آنجایــی کــه تغییــر بنیادیــن و
مبــارزه بــا سیاســت گذاریهــای ســود محــور سیســتم بــه ایــن آســانیها نیســت دعــوت
بــه مبــارزه در ســاحت شــخصی زندگــی زنــان راه آســانتری مینمایــد .
بــه هــر روی عقایــد ایــن نحلــه ،واکنشهــای زیــادی از ســوی دیگــر رویکردهــای
فمینیســتی و حتــی برخــی دیگــر از خــود اکوفمینیس ـتها داشــته و بعضــی بــه طــرح دو
پرســش پرداختنــد :ابتــدا اینکــه چطــور ویژگیهایــی را ذات ـاً زنانــه و یــا مردانــه تعریــف
میکنیــد در حالــی کــه شــکلگیری ایــن ویژگیهــا در ســیطره ی نظــام مــرد ســاالر
بــوده اســت ؟
پرســش دوم بــه وجــه دیگــر ایــن داســتان میپــردازد کــه اگــر منطــق برخــورد مشــابه
بیــن طبیعــت و زنــان در نظــام پدرســاالر باعــث اســتثمار ایــن دو شــده ،چــه تضمینــی
بــر ایــن وجــود دارد کــه صحــه گذاشــتن بــر ایــن مشــابهت وضعیــت زنــان را وخیمتــر
4
نکنــد؟
پــام وود در جــای دیگــر میگویــد « :در زرادخانـهی محافظـهکاران ،طبیعــت همیشــه
ســاح عمــدهای بــرای نشــاندن زنــان سرجایشــان محســوب میشــود ،بنابرایــن طبیعــی
اســت فمینیس ـتها بــه نظراتــی کــه میگویــد بایــد بــه وابســتگی زنــان بــه طبیعــت بهــا
5
داد بدگمــان باشــند».
 4پالم وود۱۹۹۸ ،
 5پیشین
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پرســشهایی کــه بهدرســتی طــرح شــدهاند و گمانهزنــی دربــارهی بیراهــه رفتــن
برخــی اکوفمینیسـتهای فرهنگــی را بیــش از پیــش مطــرح میکنــد .امــا آیــا مردســاالری
بــه خــودی خــود واژهی دقیقــی بــرای توجیــه ســلطهی اعمــال شــده بــر زنــان و یــا اســتثمار
طبیعــت اســت؟
بخشــی از اکوفمینیس ـتها بــر آســیبهای مضاعفــی اشــاره میکننــد کــه در صــورت
آســیب بــه محیــط زیســت بــر ســر زنــان کشــاورز یــا زنانــی میآیــد کــه بهصــورت
مســتقیم در ارتبــاط بــا طبیعــت کار میکننــد  .بخــش زیــادی از ایــن اشــارات منطقــی
اســت .امــا بایــد ســوی دیگــر ایــن مســأله را هــم دیــد؛ بــه نقــل از رئیــس صنف ـیکاران
اســتان گیــان ،زنــان در دو دســتهی کشــاورزان زمیـندار و کارگــران روزمــزد کشــاورزی
فعالیــت میکننــد کــه کارگــران روزمــزد از جهــت دریافــت حقــوق ســطح پایینتــری
از حقــوق را نســبت بــه مــردان دریافــت میکننــد .عــاوه بــر ایــن بخــش زیــادی از
فعالیتهــای کشــاورزی و ارتبــاط زنــان بــا طبیعــت ،بیمــزد و مواجــب اســت بــا وجــود
اینکــه بخــش مهمــی از محصــوالت کشــاورزی را زنــان تولیــد میکننــد.
ایــن وضعیــت فقــط مربــوط بــه ایــران نیســت و در کشــورهایی ماننــد هند و کشــورهایی
کــه بخــش مهمــی از نیــروی کار کشــاورزی را زنــان تشــکیل میدهنــد و نزدیــک بــه ۸۵
درصــد زنــان روســتایی مشــغول بــه کشــاورزی هســتند و از آنــان حــدود  ۱۳درصــد از
آنــان زمیندارنــد و بقیــه جــزو کارگــران روزمــزد محســوب میشــوند کــه بــا حقــوق
ناچیــزی کــه روز خــود را بــه پایــان ببرنــد کار میکننــد همیــن آمــار در شــهرهای متفــاوت
میتوانــد بــاز هــم رو بــه وخامــت بــرود ،ایــن وضعیــت بــا کمــی تفــاوت در آمــار در اکثــر
کشــورها حاکــم اســت .
واقعیــت ایــن اســت کــه اکوفمینیســم فرهنگــی کــه فقــط مســألهي مردســاالری را مــورد
توجــه قــرار میدهــد از بخــش مهمــی از اســتثمار زنــان غافــل مانــده اســت .پرداخــت بــه
مســألهي اســتثمار زن و طبیعــت ذیــل مردســاالری حــرف دقیقــی نیســت وقتــی کــه بــدون
پرداختــن بــه مســألهی مالکیــت و کار بــدون مــزد وانباشــت ســرمایه توســط کار زنــان و
بطــور کلــی شــیوه ی تولیــد ســرمایه داری باشــد.
ورود فمینیســتهای سوسیالیســت بــه فعالیتهــای محیــط زیســتی و توجــه بــه
بهــرهوری انســان از انســان و انســان از طبیعــت و همچیــن توجــه بــه آســیبهای
بخصوصــی کــه ذیــل سیســتم ســرمایهدار مردســاالر بــه زنــان و بقی ـهی جنســیتها وارد
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میشــود میتوانــد مفیــد واقــع شــود  .فمینیســم سوسیالیســت بــا توجــه بــه ریشــه هــای
ســتم و اســتثمار زنــان بــه جهــت اقتصــادی و اجتماعــی و سیاســی تــوان بیشــتری در
وضــوح بخشــیدن بــه آســیبهای کمتــر دیــده شــده ،خواهــد داشــت .
در جنبشهــای محیــط زیســتی سراســر جهــان معمــوالً بــا در نظــر نگرفتــن ریشــه هــای
اصلــی مشــکالت در نهایــت بــه تغییــر و سیاسـتهای رفرمیســتی و ترغیــب اشــخاص بــه
حفــظ محیــط زیســت بســنده میکننــد و درواقــع بــه شــر کمتــر قانــع میشــوند ،حــال
آنکــه پیشــروی نظــم ســرمایهدارانه و وضعیــت بهــرهوری از زمیــن و آلودگــی هــوا و
مســایل حــادی ناشــی از شــیوهی تولیــد ســرمایهداری همچنــان پابرجاســت و بنظــر هــر چه
ایــن شــیوهی تولیــد و اســتثمار پــا برجــا بمانــد وضعیــت بغرنجتــر میشــود و جانــی بــرای
طبیعــت و بــه طبــع جانــی بــرای انســان نخواهــد مانــد.
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مبارزه با «ستم بر زنان» اصیل و اویل است
شاهرخ زبردست
بــه چنــد دلیــل ســوزان ســانتاگ شــروع خوبــی اســت .در درازای ســالهای فعالیــت
طوالنــیاش بارهــا او را بــا نامهایــی شــبیه بــه ایــن خواندهانــد« :مدافــع آزادی»،
«نویســندهای متعهــد»« ،هیــوال»« ،معتــرض همیشــگی» و نامهــای عریــض و طویلــی
کــه البتــه بیشــتر بــه کار ســاختن یــک ســتاره میآینــد .او همــان کســی اســت کــه در
نوشــتههایش دربــاره جنــگ ویتنــام نــژاد ســفید را ســرطان بشــریت خوانــد و بعدتــر از بــه
کار بــردن اســتعاری کلمــه «ســرطان» عذرخواهــی کــرد و البتــه کســی بــود کــه کــه بعــد
از حملــه  ۱۱ســپتامبر بــه آمریــکا جســارت آن را داشــت کــه ایــن حملــه را نــه «حملـهای
بزدالنــه بــه دنیــای آزاد» بلکــه «نتیجــه ائتالفهــا و اقدامــات مشــخص آمریــکا» بدانــد.
البتــه کــه اینگونــه برشــمردن ویژگیهایــی شــبیه بــه ایــن بیشــتر بــه کار یــک نویســنده
و منتقــد نمیآیــد امــا همیـن جمــات هــم تصویــری حداقلــی از چهــره همیشــه معتــرض
ســانتاگ ایجــاد میکننــد کــه از آنچــه حــدود یــک ســال قبــل و  15ســال بعــد از
مرگــش دربــاره او منتشــر شــد متعجــب شــویم :او در  ۲۵ســالگی و  ۸ســال بعــد از ازدواج
نافرجامــش بــا فیلیــپ ریــف ،جامعهشناس/روانشــناس آمریکایــی مجبــور شــده اســت
در ازای حضانــت فرزنــدش از حــق مالکیــت معنــوی کتابــی کــه خــودش نوشــته بــود
صــرف نظــر کنــد و «فرویــد ،ذهــن اخالقگــرا» کــه ابتــدا بــا یــک خــط تشــکر ریــف در
ابتــدای کتــاب از ســانتاگ منتشــر شــده بــود و بعدهــا همیــن متــن تشــکر هــم از ابتــدای
کتــاب پــاک شــد حاصــل کار ســانتاگ بــوده اســت.
بلــه ،ســانتاگ شــروع خوبــی اســت .معتــرض همیشــگی بــه آمریــکا ،بــه شــوروی ،بــه
کوبــا ،بــه کامبــوج و بــه ســرکوب بــا همــه دغدغههــای سیاســی و فرهنگ ـیاش بــا ایــن
ســابقه حتــی بعــد از ازدواج بــا یــک جامعهشــناس کــه تــا همیــن ســال پیــش صاحــب
یــک اثــر برجســته برشــمرده میشــد از آنچــه صورتــی از «بردگــی» اســت در امــان
نبــوده اســت.
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یــک مثــال حــق تعمیــم ایجــاد نمیکنــد امــا ایــن نمونــه را هــم میشــود در کنــار
نمونههــای بســیار دیگــری گذاشــت کــه نشــان میدهنــد ســتم بــر زنــان فــارغ از شــیوه
تولیــد بــه هــر شــکلی و فــارغ از شــاکله هــر نظامــی ریشــهای بنیادیــن و درونیتــر در
روابــط انســانی دارد .نوعــی ســلطه کــه اگــر آن را ناشــی از خانوادهبــاوری بدانیــم یــا نـه،
اگــر بپذیریــم کــه بــا تقســیم وظایــف پــرورش فرزنــد در تجربــه انــواع دیگــر نظامهایــر
غرســرمایهداری ســلطه مردانــه بــر زنــان پایــان نیافتــه اســت یــا نــه ،بــاز هــم بــه ســختی
دیگــر میتــوان زیــر ســتم بــودن زنــان را بــه یــک نــوع خاصــی از شــیوه تولیــد مرتبــط
دانســت ،آن را سیاســی یــا اقتصــادی یــا فرهنگــی صــرف خوانــد و «رهایــی» از همــه
قیــود را منــوط کــرد بــه یــک شــیوه مبــارزه کــه در آن یــک «مهمتریــن» خودخوانــده
وجــود دارد .ســتم بــر زنــان هــم پیــش از رواج انــواع اشــکال تولیــد وجــود داشــته اســت
و هیــچ تجربــه بشــری ،حتــی «جوامــع مادرســاالر» کــه انگلــس از آنهــا نــام میبــرد
تاکنــون بــه ایــن نــوع از برابــری نزدیــک هــم نشــدهاند .رد پــای ایــن ادعــا را میتــوان
در «دفاتــر قومشناســی» هــم یافــت کــه اســتقرار رتبههــای اجتماعــی و منافــع اقتصــادی
آن را خاســتگاه ســتم میدانــد .غــرض البتــه بررســی یــا برگزیــدن یــک تفســیر از میــان
تفاســیر چپگرایانــه یــا راســتگرایانه در یــک نوشــته کوتــاه نیســت و ایــن وظیفــهای
هــم نیســت کــه نویســنده از پــس آن بربیایــد .غــرض ایــن اســت کــه در میــان همــه آنچــه
بــه عنــوان راههــای رفــع نابرابــری پیشــنهاد میشــود بایــد در نظــر داشــت اگرچــه ســلطه بــر
زنــان مســالهای تاریخــی و برخاســتهای اجتماعــی اســت امــا در تجویــز مبــارزه بــرای رفــع
ایــن شــکل از نابرابــری نمیتــوان ســتم بــر زنــان را در زمــان حاضــر کــه دیگــر ایــدهآل
زن در شــکل تولیــد ســرمایهداری صرفــا یــک نیــروی کار خانگــی نیســت بــا ســتم بــر
زنــان در دوران شــکلگیری ســرمایهداری یــا هــر زمــان دیگــری برابــر گرفــت .نمیتــوان
حتــی در جوامعــی کــه بــه صــورت ایدئولوژیک/ســنتی زنــان را در موقعیتــی نابرابــر قــرار
میدهنــد زن را در همــان جایگاهــی تصــور کــرد کــه پیــش از دوران مــدرن در آن قــرار
داشــته اســت.
ایــن جمــات اخیــر نوعــا بدیهــی امــا بــرای رد کــردن «رد انــواع مبــارزه بــا نابرابــری
جنســیتی» و «تجویــز یــک راه راســتین» ضــروری بــه نظــر میرســند .تجویــز یــک راه
رهاییبخــش کــه همچنــان یــک شــکل از نابرابــری را مــادر همــه نابرابریهــا بدانــد
و مبــارزه بــا آن را مبــارزه بــا همــه نابرابریهــا بدانــد بیشــتر از هــر چیــز رفتــاری مومنانــه
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اســت تــا آن کــه خردورزانــه باشــد .و آفتهــای ایــن رفتــار مومنانــه هنگامــی کــه بــا
روی ـهای از «خــرده خــردورزی» تزئیــن میشــود بیشــتر هــم هســت .چــه یکــی دانســتن
منشــاءهای نابرابــری زن و مــرد بــا نابرابریهــای دیگــر و آســمان و ریســمان بافتــن
بــرای رد کــردن ســتم تاریخــی بــر «زن بــه عنــوان زن» جزماندیشــانه بــه نظــر میرســد.
از طــرف دیگــر ندیــدن ســتم مضاعفــی کــه ســرمایهداری بــر زنــان روا مـیدارد هــم در
موضعــی شــبیه بــه ایــن اســت.
بندبــازی بیــن «راه نبســتن بــر انــواع راههــای مبــارزه» و «نــگاه داشــتن موضــع مســئوالنه»
آنقــدر کــه بــه نظــر میرســد دشــوار نیســت و ایــن را نبایــد بــا «انتخــاب موضــع
میانهروانــه» یــا چیــزی شــبیه بــه «حفــظ اســتراتژیک متحــدان مبــارزه» خلــط کــرد.
میانــهروی ،جنســی از مســئولیتگریزی دارد و راهــی اســت کــه قهرمانهــای پوشــالی
فرهنگــی بــرای تحمیــل خودشــان انتخــاب میکننــد .برعکــس ،رد نکــردن راههــای
مبــارزه بــه ایــن معنــا اســت کــه ســتم بــر زنــان بایــد بــه عنــوان یکــی از انــواع ســتم و
درهمتنیــده بــا آنهــا و بــا ریشــه تاریخــی تقریبــا مســتقل از انــواع دیگــر نابرابریهــا
پذیرفتــه و جــدی دانســته شــود .طفیلــی دانســتن ایــن مبــارزه ،پــرت و غیراصیــل و بــدون
اولویــت دانســتن آن بــه خصــوص در شــرایط محلــی کــه خواســتن ابتداییتریــن حقــوق
زنــان هــم بــا مخاطراتــی همــراه میشــود چیــزی جــز دامــن زدن بــه ایــن نابرابریهــا
نیســت ،جــز حوالــه کــردن بــه یــک رویــای مومنانــه کــه لزومــا نجاتبخــش هــم نیســت.
شــاید ســوزان ســانتاگ پایــان خوبــی هــم باشــد .راه او برآمــده از ســتم بــود .حــاال و بعــد
از فــاش شــدن معاملـه اجبــاری کــه او بــه آن دســت زد و اولیــن کتابــش را واگــذار کــرد
شــاید بتــوان همــه تــاش گاهــی خودنمایانــه او بــرای جــدی نمــودن خــود را روش ـنتر
دیــد .او ســه ســال بعــد از دســت دادن کتابــش توانســت اولیــن کتابــش را منتشــر کــرد و
در همــه ســالهای فعالیــت بــا ایــن موضــع فعالیــت کــرد کــه «جدیــت مــا را بــه تحــرک
وامـیدارد ».از او نقــل شــده کــه « چنیــن کاری بــرای یــک زن دشــوارتر اســت .منظــورم
ایــن اســت :جــدی بــودن ،خــودت را جــدی گرفتــن ،واداشــتن دیگــران بــه ایــن کــه تــو
را جــدی بگیرنــد».
او پایــان خوبــی اســت چــون ایــن کار دشــوار را و مبــارزه انفــرادی را تــا بــه پایــان
ادامــه داد امــا مبــارزه علیــه ســتم بــر زنــان الزامــا مبــارزهای غیرفــردی اســت .مبــارزهای
جمعــی ،مســتمر ،جــدی و اصیــل.

78

گاهنامه سیاسی،صنفی مستقل دانشجویی

