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نان و ھدفمند سازی یارانھ ھاز
روشنک مینو

طرح تعدیل ساختاری سالھاست بھ دستور سازمان ھای 
بین المللی و در رأس آنھا صندوق بین المللی پول بھ 
کشورھای تحت سلطھ دیکتھ می شود و ھدف اصلی آن 

ھای مالی نجات نظام سرمایھ داری از ورطھ بحران 
است کھ ھر چند سال یکبار اقتصاد جھان را در بر می 

.گیرد
داستان این طرح، برای ایران از زمان دولت 

، در دولت خاتمی با "سازندگی"رفسنجانی با عنوان 
آغاز گردیده و اکنون بھ " سامان دھی اقتصادی"عنوان 

. بھ اجرا در آمده است" طرح تحول اقتصادی"صورت 
ھ این است کھ ادعاھای احمدی نژاد در نکتھ قابل توج

زمینھ طرح ھدفمند کردن یارانھ ھا و نتایج حاصل از 
آن، با واقعیت ھای تاریخی و آنچھ در جھان بھ وقوع 

.پیوستھ است مغایرت دارد
طرح تحول اقتصادی در کشورھایی چون شیلی، 

... ھندترکیھ، تونس، مکزیک، کره جنوبی، برزیل، و
است و نتایج حاصل از اجرای آن بھ اجرا درآمده 

. شباھت ھای زیادی در تمام این کشورھا داشتھ است
میالدی دولت ھند در راستای ٩٠مثال وقتی در دھھ 

اجرای ھمین طرح ھا پرداخت یارانھ بھ بخش 
کشاورزی را حذف کرد، نتیجھ اش خانھ خرابی میلیون 

خودکشی دستھ "ھا دھقان بود کھ بھ پدیده وحشتناک 
احمدی نژاد نیز با آگاھی از .  دھقانان منجر شد" یجمع

این مسائل در مصاحبھ تلویزیونی کھ در شب قبل از 
:اجرای طرح ھدفمندی یارانھ ھا، اعالم کرد

کاری کھ دیگران در اجرای آن بخشی از مردم خود " 
... "را از دست دادند و فقر در جامعھ آنان افزوده شد 

دروغین او بر ھمگان آشکار اما از آنجا کھ ادعا ھای 
: شده است در جای دیگر می گوید 

ما می توانیم بھ نقطھ ای برسیم کھ با یک چھارم "
.... " مصرف بھ ھمین رفاه دست یابیم 

سؤال اول این است کھ آیا مردم در رفاه بھ سر می برند 
کھ بخواھند دست کم در ھمین حد از رفاه باقی بمانند؟ 

کاری، اعتیاد، فحشا، زنان و آمار روز افزون بی
کودکان خیابانی مربوط بھ کشور ایران نیست؟ 

برخالف ادعاھای دروغین جمھوری اسالمی، ! چرا
مھمترین پیامدھای این قبیل طرح ھا، ورشکستگی 
بنگاه ھای تولیدی، بیکارسازی ھای گسترده و نابودی 

بھ دنبال آن، اولین اتفاقی کھ در . کشاورزی است
می دھد، تعدیل نیروھای کار خواھد بود کھ شھرھا رخ 

در روستا ھا نیز پس . اولین قربانیان آن زنان می باشند
از بیکاری دھقانان فقیر، مھاجرت از روستا بھ شھر ھا  

افزایش یافتھ و ) کارھای غیر رسمی( در جستجوی کار
در اکثر موارد خانوارھای روستایی، بھ دست فروشی 

.مشغول می شونددر گوشھ و کنار خیابان
اما طرح ھدفمندی یارانھ ھا بیشترین زیان را برای 

زنان چھ شاغل باشند چھ بیکار، در . زنان خواھد داشت
ھر صورت بار اصلی خانواری کھ ھزینھ ھایش چندین 

زنان سالھاست . برابر می گردد را بر دوش می کشند
کھ بر اساس سنت خانوادگی، مدیریت خانوار را بھ 

ھد بوده ایم کھ زنان در میان ھمیشھ شا. عھده گرفتھ اند
اقشار فقیر مجبور بوده اند برای تأمین نیاز ھای 
خانواده لباس بدوزند، یا با انجام کارھای دستی مثل 

در . بافندگی و گلدوزی در تأمین ھزینھ ھا کمک نمایند
اغلب موارد ھم سرپرست خانواده بوده اند و ھم مدیر 

دستمزد  کھ تنھا البتھ مدیربدون قدرت و بدون (خانواده
در نام مدیر است ومدیر است چون باید شرایط سخت 
معیشت را نظم دھد وگرنھ در اصل یک مطیع بھ تمام 
معنا باید باشد و این مدیریت ھم، تحمیلیست و جزء 

و، در این شرایط در آن واحد ھم ) ھمان تبعیت ھاست
شاغل بوده اند و ھم خانھ دار اما تنھا بھ عنوان کدبانو 

رد تحسین قرار گرفتھ اند چون درجھ نمونھ بودن مو
ھر زنی در ھنرمند بودن او در رتق و فتق امور 
خانواده و ھماھنگی نیازھای خانواده بر اساس در آمدی 

. کھ ھمیشھ در اختیار شوھر است سنجیده می شود
امروز نیز با اجرایی شدن طرح ھدفمند کردن یارانھ 

بود و آنان ھستند کھ ھا، فشار عمده بر زنان خواھد 
بایستی درآمد اندک خانواده رابھ نیازھای موجود 

در این میان کوچکترین اشتباھی، . اختصاص دھند
انگشت اتھام را نھ بر دولت جمھوری اسالمی کھ بر 

.زن، نشانھ می رود
این روزھا با زنی برخورد کردم کھ می گفت با این 

پسرم شلوار پولی کھ احمدی نژاد داده می خواھم برای 
جین بخرم، دیگری می گفت می خواھم با این پول 

تمام این افراد لوازم مورد نیاز برای . تلویزیون بخرم
حداقل زندگی را ندارند و نمی دانند کھ با اجرایی شدن 
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طرح، ھزینھ ھای عادی زندگی شان کھ تا بھ حال 
موازنھ دخل و خرجشان را بھ ھم ریختھ بود، چند 

د و این پول حتی کفاف اختالف ھزینھ برابر می شو
تبلیغات . ھای امروز و درآمد دیروزشان را نمی دھد

تلویزیونی ھم درباره فروش طال و لوازم خانھ بھ 
.صورت قسطی ھم کھ قوز باال قوز شده

و متأسفانھ برخی از این افراد تصور می کنند کھ دولتی 
حامی اقشار ضعیف جامعھ اداره امور را بھ دست 

مثل آن فردی کھ می گوید این دولت اولین . فتھ استگر
اما این تصور . دولتی است کھ بھ مردم پول داده است

باطل مدت زیادی دوام نمی آورد و بھ زودی پیامدھای 
ناشی از اجرای آن اقشار ضعیف جامعھ را بیش از 

آدم یاد این ضرب المثل می . پیش متضرر خواھد نمود
می آید و باد زیر پیراھن پاره پول روی پول " افتد کھ 

 ."
پیامدھایی چون بیکاری روز افزون و ھرچھ پایین تر 
آمدن قدرت خرید مردم، از جملھ نتایج کوتاه مدت این 

تعدیل ساختاری، در بلندمدت، اثرات . طرح است
جبران ناپذیری بر موقعیت زنان اقشار ضعیف جامعھ 

خصوصی شدن و گرانتر شدن. بر جای می گذارد
بخش آموزش و پرورش باعث می گردد خانواده ھای 
فقیر مانع از تحصیل فرزندان دختر شده و سن ازدواج 

در میان دختران این قشر از 
جامعھ، بھ منظور تعدیل ھزینھ 

این قبیل . ھای خانوار پائین بیآید
پیامدھا در ھرچھ پر رنگ تر 
نمودن ستم بر زنان تأثیر فراوان 

.خواھد داشت
یگر فشارھای ھزینھ از سوی د

ای بر خانواده، زنان را بھ تن 
دادن بھ کارھای سخت با حداقل 

برای . دستمزد سوق خواھد داد
مثال ما شاھد پرستار شبانھ 

ھزار تومان، ٢٠٠روزی برای 
ساعت کار برای ١٢-١٠منشی مدیر عامل با 

ھستیم کھ این روند در آینده ... ھزار تومان و ٢٥٠
ھمواره افزایش عرضھ یک . داسف بار تر خواھد ش

این قانون نظام . کاال، قیمت آن کاال را کاھش می دھد
سرمایھ داری با توجھ بھ آنکھ نیروی کار نوعی کاال بھ 
حساب آمده و توسط افراد در قبال دستمزد بھ فروش 
می رسد، بدین شکل عمل می کند کھ با بیکاری روز 

بیشتر افزون در ادامھ طرح تعدیل ساختاری و عرضھ
نیروی کار، قیمت آن یعنی دستمزد کاھش می یابد و 
زنان کھ در اولویت ھای استخدامی در درجات دوم می 
باشند مجبور خواھند بود برای تأمین معیشت خود بھ 
پایین ترین سطح اشتغال با حداقل دستمزد تن دھند و 
این نمونھ حقیقی فوق استثمار خواھد بود و ادعاھای 

انون کار و تعیین حداقل دستمزد توسط دروغینی چون ق

دولت در بازار کاری کھ از مناسبات سرمایھ داری و 
آزادی کامل عملکرد اقتصادی پیروی می نماید مثل 
ھمیشھ جز برای فریب توده ھا ھیچ نتیجھ ای نخواھد 

از سویی دیگر قطعا فحشا و تن فروشی نیز . داشت
ورده نمودن وقتی کھ برای بر آ. افزایش خواھد یافت

نیازھای اولیھ ات درمانده باشی بھ ھر چیزی تن می 
دھی و حتی می تواند قشر وسیعتری از زنان را در بر 

چھ آنھایی کھ سرپرست خانوار ھستند و و چھ . بگیرد
آنھایی کھ خانھ دار ھستند اما در آمد مرد خانواده کفاف 

.زندگی را نمی دھد
مدت شاھد خواھیم در کنار نتایج فوق ما در طوالنی 

بود کھ بھ دنبال کاھش ھزینھ ھای اجتماعی دولت، 
بخش بھداشت و درمان نیز گران تر شده و زنان 

وضعیتی کھ . قربانیان اول در این مورد خواھند بود
تشریح گردیدنھ تنھا رفاه نبوده بلکھ با صرفھ جویی 
اجباری و چند برابر شدن قیمتھا، جامعھ را بھ فالکت 

.ق خواھد دادبیشتری سو
موضوعی دیگر کھ با فقیر شدن بیشتر مردم و تحت 
فشار قرار گرفتن آنھا از زاویھ اقتصادی شاھد آن 
. ھستیم تبلیغ و ترویج ھر چھ بیشتر مذھب است

ھمانطور کھ احمدی نژاد در شب قبل از اجرای طرح 
ما پیرو علی و فاطمھ ھستیم، ما "اشاره ای کرد کھ 

یم، حسین بن علی را دار
روز  بدون ٣کسانی کھ 

سحری روزه می گرفتند و 
بعد تازه افطاری شان را 

. ھم بھ افراد فقیر می دادند
باید . ما پیروان آنھا ھستیم

خوب ". از آنھا بیاموزیم
خیلی روشن است کھ با 
دین و مذھب می خواھند 
مردم مجاب شوند کھ 
ریاضت کشیدن و سختی 
کشیدن اشکالی ندارد و 

چون . است" امتحان الھی"است و " وندخدا"خواست 
در این میان زنان قطعا بیشتر . امامان ھمینطور بودند

چون ھمیشھ آنھا ھستند کھ . تحت فشار خواھند بود
چون دین و مذھب ھمیشھ . قربانی و فداکار باید باشند

بھتر است کھ . برای زنان دست و پا گیر تر بوده است
گفتھ  زنان ساده باشند ساده تر لباس بپوشند، چون  دین 

و حاال چھ بھتر دخل و خرج ھم جواب نمیدھد، توفیق 
کتاب خریدن . کتاب نخوانند. اجباری حاصل شده است

قرآن بخوانند و دعا کنند و عبادت . ھزینھ اضافھ است
باید بیشتر حواسشان بھ خانھ و . تا ھمھ چیز درست شود

. اھر شوندخانواده و اقتصاد باشد تا اینکھ در اجتماع ظ
. چون وظیفھ اول زنان ھمسر و مادر بودن است

٨ادامھ در صفحھ 
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عصیان تصمیم دارد در شماره ھای مختلف *
نشریھ بھ معرفی زنان شایستھ ای بپردازد کھ 
درسایھ مردان و جوامع مرد ساالر ماندند و 

در این زمینھ ،یاری . ھرگز شناختھ نشدند
پذیرا ھمراھان و خوانندگان عصیان را 

*ھستیم

"رنج تحمل ناپذیر سوفیا"بخش ھایی از نوشتھ

برگرفتھ از نوشتھ ھای اسد سیف 

چنان عظیم بود کھ ھمان چند اثر سایھ تولستوی آن
ھمسرش، سوفیا، نیز نادیده گرفتھ شد، امری کھ تا 

یک "رمان او با نام . ھمین چند سال پیش ادامھ داشت
٢٠٠٨سال پس از یک قرن، در" سئوال از گناه

کھ در سال " ی بدون واژهترانھ"نوول . منتشر شد
دفتر . بھ پایان رسیده بود، امسال منتشر شد١٩٠٠

خاطرات او ھنوز ھم بھ شکل کامل خویش انتشار 
.  نیافتھ است

نوامبر ٢٠در . صد سال از مرگ لئو تولستوی گذشت
ای بستھ شد کھ وی را از دفتر روزگار نویسنده١٩١٠
. ی قرن می دانندترین نویسندگان جھان و نابغھبزرگ

ھا نفر در جھان می خوانند و آثار او را ھنوز میلیون
.لذت می برند

در روسیھ قرن نوزدھم نویسنده وجدان بیدار مردم بود، 
. کسی کھ برای عدالت اجتماعی نیز مبارزه می کرد

تولستوی در تمام لحظات زندگی کوشید تا این بار را 
در این راه بود کھ سرانجام ھمھ ھستی . ش بکشدبر دو

ھا او را بھ حق روس. خویش بین دھقانان تقسیم کرد
.وجدان روسیھ می دانند

. بر ضد خرافات کلیسا قد علم کرد، بھ نقد آن برخاست
ھای کلیسا خرافات و بھ صراحت اعالم داشت کھ آموزه

او این مذھب را کھ بزرگترین حامی . دروغ ھستند
پس از انتشار آخرین اثر او، . ار بود، خوش نداشتتز
. ، کلیسا او را مرتد اعالم داشت"رستاخیز"

از تجربھ . ھای کریمھ شرکت کرددر جنگ١٨٥١در 

پس از جنگ، در . را نوشت" ھاقزاق"این جنگ رمان 
سالگی با سوفیا آندریوا آشنا شد کھ آن زمان ھیجده ٣٤

این آشنایی . ر آغاز راهای بود دسال داشت و نویسنده
آن دو پنجاه سال با ھم زندگی . بھ ازدواج انجامید

.کردند
سوفیا با رفتن بھ خانھ تولستوی از نوشتن بازایستاد، 

سوزاند تا بھ شکوفایی نبوغ رادفتر خاطراِت گذشتھ
وجو می ای کمک کند کھ دنیایی دگر جستنویسنده

تولستوی اما دفتر خاطرات خویش در اختیار . کرد
سوفیا دانست کھ او پیش از ازدواج با . او گذاشت

شماری در رابطھ بوده است، وی، با زنان بی
.چیزی کھ تا پایان عمر فراموش نکرد

شد، سھ فرزندش مرده بھ بار حاملھسوفیا شانزده
از سیزده فرزند تنھا ھشت نفرشان زنده . دنیا آمدند

تولستوی با ھر گونھ پیشگیری از بارداری . ماندند
گذشتھ از کار تربیت و رسیدگی بھ . مخالف بود

ھای ھا، سوفیا مسئولیت بازنویسی دستنوشتھبچھ
تولستوی بسیار بدخط و ناخوانا . پذیرفتراشوھر

ھا سان کھ جز سوفیا کمتر کسی از آنآنمی نوشت،
را کھ " جنگ و صلح"ھایی از فصل. سر در می آورد

صفحھ منتشر شد، ھفت بار ١٥٠٠در ١٨٣٦در سال 
کھ در سال " آناکارنینا"ھمین روند در . بازنویسی کرد

ھای در سال. منتشر شد نیز تکرار شد١٨٧٦
سختی بازنویسی این اثر سھ فرزندش مردند و خود بھ

بار ٢٣ھای این کتاب برخی از فصل. بیمار شد
.اندبازنویسی شده

ھا می خوابیدند، کار کھ بچھسوفیا ھر شب، پس از آن
ھا تا بازنویسی را آغاز می کرد کھ در بعضی از شب

چنان بھ کار فرزندان آن. ساعِت سھ صبح ادامھ داشت
و شوھر مشغول شد کھ خود از یاد برد و دیگر چیزی 

ھمھ زندگی بھ راه شکوفایی نبوغ و زندگی . ننوشت
ننوشت و نوشتن بھ . شوھر و فرزندان بھ کار گرفت

.کنار نھاد تا تولستوی بنویسد و ببالد
مرد . عقاید تولستوی را می توان در آثارش پی گرفت

چھ از آن. است" آناکارنینا"، قھرمان "لوین"آرمانی او 
سخن و آرزوی زبان لوین جاری می شود، در واقع

آل کاتیا، ھمسر لوین، نیز زن ایده. نویسنده است
رابطھ تولستوی با زنان، پیش از . نویسنده باید باشد

ازدواج را نیز می توان بھ شکلی در ھمین رمان 
ھای خود این بخش انگار حاصل تجربھ. مشاھده نمود

.اوست
از عشق و ) سونات مرگ؟" (سونات کرویتسر"در 

بھ . یسد، از خوشبختی و ناامیدی در آنازدواج می نو
مشکالِت فکری و جنسی بین زن و شوھر می پردازد، 
از ھمسری می نویسد کھ پس از پنج زایمان، بھ علِت 

دار شود، بھ ھمین علت از سالمِت جسمی نباید بچھ
بھ ذوق شخصی . ھمخوابگی با شوھر سرباز می زند

ھ این شوھر ب. خویش، نواختِن پیانو روی می آورد
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حالت زن مشکوک می شود، فکر می کند عشقی تازه 
ست، ایاین رمان، روایت مردی عقده. در میان است

.حسادت و شک در آن با فاجعھ و مرگ پایان می یابد
در این رمان ھرچند تولستوی کوشید تا قھرمان زِن 
رمان ھیچ شباھتی بھ ھمسرش نداشتھ باشد، اما می 

.شناختتوان سوفیا را در آن باز
باعث شد تا مطالب طرح ١٨٩١چاِپ این رمان در 

شده در آن زندگی خصوصی نویسنده قلمداد شوند و این 
دامنھ . موضوع را مشکِل نویسنده با ھمسرش بدانند

کدام "سان گسترده بود کھ سوفیا رمان شایعات آن
نیز " پاسخ بھ یک گناه" ("اشتباه؟ داستان یک زن

این رمان صد سال . ر آن بنویسدرا در براب) ترجمھ شده
.امکان چاپ نیافت

در رمان سوفیا، دختری ھیجده سالھ با مرِد فئودال 
پس از تولد نخستین فرزند، . سالمندی ازدواج می کند

متوجھ می شود کھ شوھر بیشتر بھ کارھای شخصی 
از . ای بھ او و فرزند نداردخویش مشغول است و توجھ

ن بھ موسیقی عالقھ دارد، ز. این رفتار شوکھ می شود
می نوازد، چیزی کھ شوھر نمی بیند و بھ آن توجھ 

در این میان زن با مرد جوانی در کنار ملِک . ندارد
شوھر آشنا می شود، میان خود و آن مرد جوان، 

آن دو باھم بھ گردش می . ھای مشترک می یابدعالقھ
این رفتار، . روند، کتاب می خوانند و نقاشی می کنند

سادت و تخِم شک در شوھر نسبت بھ ھمسر جوان ح
مرد جوان روزی اعالم می دارد کھ عازم .می پاشاند
در . زن بھ قصد بدرود، نزد او می شتابد. سفر است

بازگشت بھ خانھ، خشم شوھر با کتک بر سرش خالی 
.می شود

بھ رسمیت نشناختن زن از سوی شوھر در این رمان، 
زندگی خویش با ھمان چیزی بود کھ سوفیا در 

سوفیا در این اثر، . تولستوی، از آن رنج می برد
نخستین زن نویسنده روس است کھ از رنج زن در 
جامعھ مردساالر می نویسد، تابوی سکس را می شکند 

.و از آن سخن می گوید
ای بھ سالگی نامھ٨٢، در ١٩١٠در پاییز ) تولستوی(

ویش رسم خداحافظی بھ ھمسرش نوشت، ھمھ زندگی خ
روشن صبح، ھا و خانواده بخشید، در تاریکبھ رعیت

مخفیانھ از خانھ بیرون زد تا آخرین سفر خویش آغاز 
ھایش سان زندگی کند کھ در داستانمی خواست آن. کند

بھ مقصدی نامعلوم، در ھوایی سرد، سوار . آفریده بود
قطاری درجھ سھ شد، پس از طی مسافتی بھ تب دچار 

ای بھ نام ایستگاه، در روستای دورافتادهدر آخرین . آمد
آستاپوا، یکی از کارکنان قطار او را بھ ساختمانی کنار 

ھمسر و فرزندان با اطالع از . ایستگاه منتقل می کند
تولستوی در میان تِب . حادثھ خود را بھ آنجا می رسانند

شدیدی کھ ھفت روز ادامھ داشت، تنھا در آخرین 
دقایقی . بھ حضور می پذیردلحظاِت حیات، سوفیا را

طرفدران " (ھاتولستویی"بعد در میان ھزاران نفر از 
کھ با شنیدن خبر بھ محل آمده بودند، بر اثر ) تولستوی

.برونشیت می میرد
دنیای مردساالر پس از مرگ تولستوی، علت فرار او 

بی . را از خانھ بھ رفتار ھمسرش با او قلمداد می کند
ھا چیزی بیابند و یا ببینند، جدا واقعیتکھ بخواھند از آن

ھای پسین زندگی و بودن اتاق خواب آن دو را در سال

ھای معمولی بین آن دو را با بوق و کرنا در یا تنش
ھا علم می کنند تا این فکر را بھ خوانندگان و روزنامھ

دوستداران او القاء کنند کھ علت واقعی مرگ پیرمرد، 
ید علت این امر کھ چاپ کامل شا. سوفیا بوده است
گاه امکان نیافت این باشد کھ دولت خاطرات او ھیچ

شوروی نیز دوست نداشت تا بر زندگی این شخصیِت 
.ای افکنده شودالگو، سایھ

زندگی سوفیا یادآور این سخن ویرجینیا ُولف است در 
کھ در آن طنز گزنده خویش " اتاقی از آن خود"کتاب 

را طرح " خواھر شکسپیر"وضوع بھ کار می گیرد، م
می کند کھ بعدھا مثالی می شود نمونھ در ادبیات 

العاده بھ فمینیستی؛ اگر شکسپیر خواھری با نبوغ فوق
چون برادرش نام مثًال یودیت داشت، غیرممکن بود ھم

گاه کھ شکسپیر امکان آن. ھایی بنویسدچنین نمایشنامھ
یافت، ھای آن را حضور در لندن و تماشاخانھ

ھای او را وصلھ پینھ خواھرش مجبور بود، جوراب
او اگر . کند و یا در آشپزخانھ مراقب باشد تا غذا نسوزد

از وظیفھ خویش سرپیچی می کرد، کتِک جانانھ پدر 
اگرھم شھامت بھ خرج می داد، بھ . در انتظارش بود

تئاتری نزدیک می شد، از مدیر آن آبستن می شد و 
بی زمستانی بھ زندگی خویش پایان کھ، در شنتیجھ آن

.می داد

جھان طی قرن گذشتھ بھ حق، بھ تولستوی افتخار 
. ھا نفر آثار او خوانده و می خوانندکرده است، میلیون

ھا فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی با اقتباس از ده
ھای در صدمین سالمرگ او ترجمھ. آثارش ساختھ شدند

ای از آثارش بھ چاپ رسید، ھزاران مجلس تازه
مامی نشریات مترقی در ت. گرامیداشت برگزار شد

در این میان اما . جھان بھ تمجید از او و آثارش نوشتند
.کھ سوفیا متحمل شد، چیزی ننوشتکسی از رنجی 

٨ھمراھان عصیان، شماره بعدي عصیان ویژه 
با ارسال .مارس روز جھاني زن مي باشد

،شعر، مقاالت،عكس و گزارش
تا اول اسفند کاریکاتور،معرفی ونقد کتاب 

. ما را یاري كنید١٣٨٩

ھیئت تحریریھ عصیان
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دختران دانشجو و پرسش و پاسخ.
سایھ صفا-روشنک مینو

. من بھ ھمراه یكي دیگر از رفقا رفتیم دانشگاه تھران
فضاھاي مختلف بعد از ورود بھ دانشگاه و سر زدن بھ 

دانشگاه در محوطھ ي دانشكده ھنرھاي زیبا، دو 
دانشجوي دختر را دیدیم كھ برخالف بقیھ ي گروھھا 
مشغول درس خواندن نبودند و پیشنھاد ما را قبول 

.كردند بعد از چند دقیقھ دوستشون ھم بھ آنھا اضافھ شد
سواالتمون را از یك سري سواالت عادي تر شروع 

. کردیم
سوال در خصوص برنامھ آنھا پس از اتمام دوره اولین

تحصیلي شان بود یعني اینكھ آیا قصد دارید پس از 
اتمام تحصیالت، اشتغال داشتھ باشید ؟

دو نفر از آنھا جوابشون مثبت بود ولي یك نفر مي گفت 
تحصیل مي كنم كھ . اولویت من كاركردن نیست

ج پرسیدیم اگر بعد از ازدوا. تحصیل كرده باشم
شوھرتون یا اصًال یكي از اعضا خانواده یا 

اطرافیانتون مانع از اشتغال شما شود چھ مي كنید؟ 
یكي شون مي گفت كارم را رھا مي كنم بھ خاطر 

نفر بعدي . زندگیم مثًال باید براي بچھ ھایم وقت بذارم
مي گفت بستگي داره كھ چھ شرایطي باشھ باید ببینم كھ 

اگر بھ خاطر . كھ كار نكنمبھ خاطر چي ازم مي خوان
بچھ ھام باشھ این كار را مي كنم چون وظیفھ شوھرمھ 
كھ خانواده را از نظر مالي تأمین كنھ اما اگر بھ خاطر 
تعصبات و این جور چیزھا باشھ من اصال با یھ چنین 

بھشون گفتیم در بسیاري موارد . آدمي ازدواج نمي كنم
ي شھ تا استقالل بھانھ ھایي مثل تربیت بچھ ھا مطرح م

زنان و امكان آنھا در تأمین اقتصادي خودشون سلب 
ولي بچھ ھا بھ بحث دامن نمي زدند و در برابر . بشھ

سعي . حرفھاي ما در بیشتر موارد موافقت مي نمودند
كردیم بحث را از حالت شخصي بھ مسائل اجتماعي 

.سوق بدیم
رابر سوال بعدي درباره دستمزد نابرابر در مقابل كار ب

بچھ ھا اصًال از وجود چنین قانوني . زنان با مردان بود

در ایران و جھان اطالع نداشتند بعد از اینكھ درباره 
اش توضیح دادیم بھ این ترتیب نظرشون را اعالم 

:كردند
ــ این قانون خیلي بده اما با این وجود من كارم را رھا 

نمي كنم
بیشتره براي ــ كارفرماھا فكر مي كنن بازدھي مردھا 

ھمین این قانون رو گذاشتن
ــ كساني كھ این قانون را گذاشتن مرد ھستند براي 

ھمین اینجوریھ
. نظرشون رو درباره بومي گزیني دانشگاھھا پرسیدیم

دو تا از بچھ ھا كھ تھراني بودند مي گفتند بومي گزیني 
. خوبھ چونكھ وضعیت خوابگاه ھا اصًال خوب نیست

ناسب نداره، آدم توي خونھ خودش فضا و امكانات م
از طرف دیگھ باعث مي شھ كھ سطح . راحتتر است

دانشگاھھاي شھرستانھا باال بره چون بچھ ھاي باھوش 
نفر سوم كھ خودش . توي شھر خودشون مي مونند

: شھرستاني بود، با سھمیھ بندي مخالف بود مي گفت
این . کسي حق نداره دخالت كنھ كھ من كجا زندگي كنم"

اقدام باعث كم شدن انگیزه براي درس خوندن مي شھ 
چون اون كسي كھ رتبھ خیلي خوبي آورده مجبوره با 
كسي كھ رتبھ اش بد است یك جا درس بخونھ و دلیل 
اصلي این كار محدود كردن دخترھاست، امكان 
استقالل از اونھا سلب مي شھ اما من مي خوام آزادي و 

."امكانات بیشري داشتھ باشم
بچھ . باره سھمیھ بندي جنسي نظرشون را پرسیدیمدر

ھا بھ خوبي جزئیات این قانون را نمي دونستن و فكر 
مي كردن كھ دلیل این قانون مي تونھ این باشھ كھ مانع 
بي سوادي و بي كاري پسر ھا بشھ چون قبل از آن 

.دختر ھا درصد باالي پذیرش دانشگاه را داشتند
بین خودتون و پسرھا آیا تا بھ حال: سوال بعدي 

تبعیض را احساس كردید؟
حجاب یكي از . بچھ ھا تبعیض را حس كرده بودند

بعد . مھمترین تبعیضھاي میان دخترھا و پسرھا است
.زش كردناز اون سیگاركشیدن، ور

ھر سھ حجاب . نظرشون را در مورد حجاب پرسیدیم
را غیر ضروري مي دونستند و از نظر عقیدتي ھم 

اما در جواب بھ دالیل اجباري بودن . شتندقبول ندا
حجاب، یكي مي گفت كھ ھمیشھ گفتن حجاب مانع از 
تحریك شدن مردھا مي شھ اما بھ نظر من تحریك شدن 

نفر . مردھا بھ ظرفیت جامعھ ربط داره نھ حجاب زنھا
بعدي نظرش این بود كھ حجاب الزامًا بھ دین ربط 

حجاب :" گفتنداره، حجاب یعني نوع پوشش، نفر سوم
زوري بعدش حد و مرز زوري و در نھایت اینكھ 

)منظور ابزار سلطھ بود" (حرف من مھم نیست
سوال بعدي درباره رابطھ دختر و پسر بود و پرسیدیم 
نظرشون درباره رابطھ جنسي پیش از ازدواج چیھ؟ 

وآیا خودتون این رابطھ را تجربھ كردین ؟
. وابشون منفي بودھر سھ در زمینھ داشتن این تجربھ ج

اما یكي مي گفت از نظر اخالقي با این رابطھ مشكلي 
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مي گفت بستگي داره كھ چھ شرایطي باشھ باید ببینم كھ 

اگر بھ خاطر . كھ كار نكنمبھ خاطر چي ازم مي خوان
بچھ ھام باشھ این كار را مي كنم چون وظیفھ شوھرمھ 
كھ خانواده را از نظر مالي تأمین كنھ اما اگر بھ خاطر 
تعصبات و این جور چیزھا باشھ من اصال با یھ چنین 

بھشون گفتیم در بسیاري موارد . آدمي ازدواج نمي كنم
ي شھ تا استقالل بھانھ ھایي مثل تربیت بچھ ھا مطرح م

زنان و امكان آنھا در تأمین اقتصادي خودشون سلب 
ولي بچھ ھا بھ بحث دامن نمي زدند و در برابر . بشھ

سعي . حرفھاي ما در بیشتر موارد موافقت مي نمودند
كردیم بحث را از حالت شخصي بھ مسائل اجتماعي 

.سوق بدیم
رابر سوال بعدي درباره دستمزد نابرابر در مقابل كار ب

بچھ ھا اصًال از وجود چنین قانوني . زنان با مردان بود

در ایران و جھان اطالع نداشتند بعد از اینكھ درباره 
اش توضیح دادیم بھ این ترتیب نظرشون را اعالم 

:كردند
ــ این قانون خیلي بده اما با این وجود من كارم را رھا 

نمي كنم
بیشتره براي ــ كارفرماھا فكر مي كنن بازدھي مردھا 

ھمین این قانون رو گذاشتن
ــ كساني كھ این قانون را گذاشتن مرد ھستند براي 

ھمین اینجوریھ
. نظرشون رو درباره بومي گزیني دانشگاھھا پرسیدیم

دو تا از بچھ ھا كھ تھراني بودند مي گفتند بومي گزیني 
. خوبھ چونكھ وضعیت خوابگاه ھا اصًال خوب نیست

ناسب نداره، آدم توي خونھ خودش فضا و امكانات م
از طرف دیگھ باعث مي شھ كھ سطح . راحتتر است

دانشگاھھاي شھرستانھا باال بره چون بچھ ھاي باھوش 
نفر سوم كھ خودش . توي شھر خودشون مي مونند

: شھرستاني بود، با سھمیھ بندي مخالف بود مي گفت
این . کسي حق نداره دخالت كنھ كھ من كجا زندگي كنم"

اقدام باعث كم شدن انگیزه براي درس خوندن مي شھ 
چون اون كسي كھ رتبھ خیلي خوبي آورده مجبوره با 
كسي كھ رتبھ اش بد است یك جا درس بخونھ و دلیل 
اصلي این كار محدود كردن دخترھاست، امكان 
استقالل از اونھا سلب مي شھ اما من مي خوام آزادي و 

."امكانات بیشري داشتھ باشم
بچھ . باره سھمیھ بندي جنسي نظرشون را پرسیدیمدر

ھا بھ خوبي جزئیات این قانون را نمي دونستن و فكر 
مي كردن كھ دلیل این قانون مي تونھ این باشھ كھ مانع 
بي سوادي و بي كاري پسر ھا بشھ چون قبل از آن 

.دختر ھا درصد باالي پذیرش دانشگاه را داشتند
بین خودتون و پسرھا آیا تا بھ حال: سوال بعدي 

تبعیض را احساس كردید؟
حجاب یكي از . بچھ ھا تبعیض را حس كرده بودند

بعد . مھمترین تبعیضھاي میان دخترھا و پسرھا است
.زش كردناز اون سیگاركشیدن، ور

ھر سھ حجاب . نظرشون را در مورد حجاب پرسیدیم
را غیر ضروري مي دونستند و از نظر عقیدتي ھم 

اما در جواب بھ دالیل اجباري بودن . شتندقبول ندا
حجاب، یكي مي گفت كھ ھمیشھ گفتن حجاب مانع از 
تحریك شدن مردھا مي شھ اما بھ نظر من تحریك شدن 

نفر . مردھا بھ ظرفیت جامعھ ربط داره نھ حجاب زنھا
بعدي نظرش این بود كھ حجاب الزامًا بھ دین ربط 

حجاب :" گفتنداره، حجاب یعني نوع پوشش، نفر سوم
زوري بعدش حد و مرز زوري و در نھایت اینكھ 

)منظور ابزار سلطھ بود" (حرف من مھم نیست
سوال بعدي درباره رابطھ دختر و پسر بود و پرسیدیم 
نظرشون درباره رابطھ جنسي پیش از ازدواج چیھ؟ 

وآیا خودتون این رابطھ را تجربھ كردین ؟
. وابشون منفي بودھر سھ در زمینھ داشتن این تجربھ ج

اما یكي مي گفت از نظر اخالقي با این رابطھ مشكلي 
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دختران دانشجو و پرسش و پاسخ.
سایھ صفا-روشنک مینو

. من بھ ھمراه یكي دیگر از رفقا رفتیم دانشگاه تھران
فضاھاي مختلف بعد از ورود بھ دانشگاه و سر زدن بھ 

دانشگاه در محوطھ ي دانشكده ھنرھاي زیبا، دو 
دانشجوي دختر را دیدیم كھ برخالف بقیھ ي گروھھا 
مشغول درس خواندن نبودند و پیشنھاد ما را قبول 

.كردند بعد از چند دقیقھ دوستشون ھم بھ آنھا اضافھ شد
سواالتمون را از یك سري سواالت عادي تر شروع 

. کردیم
سوال در خصوص برنامھ آنھا پس از اتمام دوره اولین

تحصیلي شان بود یعني اینكھ آیا قصد دارید پس از 
اتمام تحصیالت، اشتغال داشتھ باشید ؟

دو نفر از آنھا جوابشون مثبت بود ولي یك نفر مي گفت 
تحصیل مي كنم كھ . اولویت من كاركردن نیست

ج پرسیدیم اگر بعد از ازدوا. تحصیل كرده باشم
شوھرتون یا اصًال یكي از اعضا خانواده یا 

اطرافیانتون مانع از اشتغال شما شود چھ مي كنید؟ 
یكي شون مي گفت كارم را رھا مي كنم بھ خاطر 

نفر بعدي . زندگیم مثًال باید براي بچھ ھایم وقت بذارم
مي گفت بستگي داره كھ چھ شرایطي باشھ باید ببینم كھ 

اگر بھ خاطر . كھ كار نكنمبھ خاطر چي ازم مي خوان
بچھ ھام باشھ این كار را مي كنم چون وظیفھ شوھرمھ 
كھ خانواده را از نظر مالي تأمین كنھ اما اگر بھ خاطر 
تعصبات و این جور چیزھا باشھ من اصال با یھ چنین 

بھشون گفتیم در بسیاري موارد . آدمي ازدواج نمي كنم
ي شھ تا استقالل بھانھ ھایي مثل تربیت بچھ ھا مطرح م

زنان و امكان آنھا در تأمین اقتصادي خودشون سلب 
ولي بچھ ھا بھ بحث دامن نمي زدند و در برابر . بشھ

سعي . حرفھاي ما در بیشتر موارد موافقت مي نمودند
كردیم بحث را از حالت شخصي بھ مسائل اجتماعي 

.سوق بدیم
رابر سوال بعدي درباره دستمزد نابرابر در مقابل كار ب

بچھ ھا اصًال از وجود چنین قانوني . زنان با مردان بود

در ایران و جھان اطالع نداشتند بعد از اینكھ درباره 
اش توضیح دادیم بھ این ترتیب نظرشون را اعالم 

:كردند
ــ این قانون خیلي بده اما با این وجود من كارم را رھا 

نمي كنم
بیشتره براي ــ كارفرماھا فكر مي كنن بازدھي مردھا 

ھمین این قانون رو گذاشتن
ــ كساني كھ این قانون را گذاشتن مرد ھستند براي 

ھمین اینجوریھ
. نظرشون رو درباره بومي گزیني دانشگاھھا پرسیدیم

دو تا از بچھ ھا كھ تھراني بودند مي گفتند بومي گزیني 
. خوبھ چونكھ وضعیت خوابگاه ھا اصًال خوب نیست

ناسب نداره، آدم توي خونھ خودش فضا و امكانات م
از طرف دیگھ باعث مي شھ كھ سطح . راحتتر است

دانشگاھھاي شھرستانھا باال بره چون بچھ ھاي باھوش 
نفر سوم كھ خودش . توي شھر خودشون مي مونند

: شھرستاني بود، با سھمیھ بندي مخالف بود مي گفت
این . کسي حق نداره دخالت كنھ كھ من كجا زندگي كنم"

اقدام باعث كم شدن انگیزه براي درس خوندن مي شھ 
چون اون كسي كھ رتبھ خیلي خوبي آورده مجبوره با 
كسي كھ رتبھ اش بد است یك جا درس بخونھ و دلیل 
اصلي این كار محدود كردن دخترھاست، امكان 
استقالل از اونھا سلب مي شھ اما من مي خوام آزادي و 

."امكانات بیشري داشتھ باشم
بچھ . باره سھمیھ بندي جنسي نظرشون را پرسیدیمدر

ھا بھ خوبي جزئیات این قانون را نمي دونستن و فكر 
مي كردن كھ دلیل این قانون مي تونھ این باشھ كھ مانع 
بي سوادي و بي كاري پسر ھا بشھ چون قبل از آن 

.دختر ھا درصد باالي پذیرش دانشگاه را داشتند
بین خودتون و پسرھا آیا تا بھ حال: سوال بعدي 

تبعیض را احساس كردید؟
حجاب یكي از . بچھ ھا تبعیض را حس كرده بودند

بعد . مھمترین تبعیضھاي میان دخترھا و پسرھا است
.زش كردناز اون سیگاركشیدن، ور

ھر سھ حجاب . نظرشون را در مورد حجاب پرسیدیم
را غیر ضروري مي دونستند و از نظر عقیدتي ھم 

اما در جواب بھ دالیل اجباري بودن . شتندقبول ندا
حجاب، یكي مي گفت كھ ھمیشھ گفتن حجاب مانع از 
تحریك شدن مردھا مي شھ اما بھ نظر من تحریك شدن 

نفر . مردھا بھ ظرفیت جامعھ ربط داره نھ حجاب زنھا
بعدي نظرش این بود كھ حجاب الزامًا بھ دین ربط 

حجاب :" گفتنداره، حجاب یعني نوع پوشش، نفر سوم
زوري بعدش حد و مرز زوري و در نھایت اینكھ 

)منظور ابزار سلطھ بود" (حرف من مھم نیست
سوال بعدي درباره رابطھ دختر و پسر بود و پرسیدیم 
نظرشون درباره رابطھ جنسي پیش از ازدواج چیھ؟ 

وآیا خودتون این رابطھ را تجربھ كردین ؟
. وابشون منفي بودھر سھ در زمینھ داشتن این تجربھ ج

اما یكي مي گفت از نظر اخالقي با این رابطھ مشكلي 
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نداره اما شرعًا ایراد داره، وقتي رابطھ شرعي باشھ 
بحث را بھ سمت قضیھ . ضربھ اجتماعي كمتري داره

شرعي بردیم، پرسیدم یعني اگر صیغھ بخوني این 
رابطھ را برقرار مي كني، باز ھم جوابش منفي بود و 

لي را بحث رسمي بودن و پذیرش خانواده دلیل اص
.عنوان كرد

دو نفر دیگر ھم دالیل خود را بحث اجتماع و عدم 
.    پذیرش این روابط از جانب جامعھ ابراز نمودند
احتمال . بعد از این گروه سراغ گروه ھاي دیگر رفتیم

اینكھ دختري در محوطھ ي دانشگاه تنھا باشد بسیار كم 
شكده ي فني توجھ مان بھ دختري بود ولي مقابل دان

وقتي بھ او . جلب شد كھ  تنھا بود و مشغول نوشتن
پیشنھاد دادیم كھ در رابطھ با یك سري مسائل باھاش 

.گفتگو كنیم خیلي استقبال كرد
٥بعد از چند دقیقھ یكي یكي دوستاش اومدن، روي ھم 

با . نفر بودن، مثل دفعھ قبلي از اشتغال شروع كردیم
گفت كھ بعد از فارغ التحصیلي كار مي كنم قاطعیت

چونكھ استقالل مالي داشتھ باشم و از لحاظ اجتماعي 
ھم، فردیت من مھم باشھ یعني در كنار دیگران مھم 

.مثل خانم آقاي دكتر یا دختر آقاي مھندس. نشم
در جواب بھ این سوال كھ اگر بعد از ازدواجت ازت 

نشون مي دي بخوان كھ كار نكني چھ عكس العملي 
.گفت كھ اصًال ازدواج نمي كنم

بچھ ھاي دیگھ در جواب بھ این سوال بحث متفاوتي را 
"ھدف از آمدن بھ دانشگاه "بھ راه انداختند، بحث 

یكي از اونھا مي گفت دخترھا اكثرًا پایبند این نیستند كھ 
دانشگاه تبدیل بھ . كار كنند اكثرًا دنبال شوھر مي گردند

. شدهبازار ازدواج
من نمي خواستم كھ روي ذھنشون تأثیر بذارم، مي 
خواستم بدون تأثیر ما افكارشون رو بگن وقتي بحث 
روي یھ موضوع تموم مي شد ما اظھار نظر مي كردیم 

. تا نسبت بھ مسئلھ حساس بشن
من ازشون پرسیدم اگرھم  این چیزي كھ مي گید 

اري درست باشھ فكر مي كنید چرا دخترا باید چنین ك
بكنند؟

یكي گفت آزادي عملي، حرفي و نگاھي دخترا كمتر از 
منظورش از بابت انتخاب بود، زد وسط (پسرھاست 

دخترا حق انتخاب ندارند بلكھ .) خال، بحث شروع شد
مجبورن برن دانشگاه، بعد از اینكھ . باید انتخاب بشن

فرد مورد نظرشون را انتخاب كردن، مراسمھاي 
در دانشگاه ارتباط با . اه بیندازندسوري خواستگاري ر

.پسرھا  و آشنایي باھاشون آسونتره
یكي دیگھ مي گفت ارتباط  داخل دانشگاه ھم مشكل 
داره وقتي با یھ پسر حرف بزني، ھم سن و ساالن خود 

از تجربھ خودش مي گفت كھ . ما فكرھاي بدي دارند
بعد از حرف زدن با یك پسر، دخترھاي دیگھ با تمسخر 

"!آقاتون" مي گفتن بھش

مي گفت دلیلش عدم . یكي دیگھ از یھ بعد دیگھ نظر داد
ھمیشھ خودمون را وابستھ بھ مردھا . استقالل ماست

.مي دونیم
.بحث را بردیم بھ سمت روابط  پیش از ازدواج

دالیل موافقت . تقریبًا ھمگي با این رابطھ موافق بودن
در : را چیزھایي از این قبیل عنوان مي كردند كھ

منظورش از بابت (روابط اینچنیني استقالل بیشتر است 
.) بحث مالكیت مرد بر زن بود

یكي دیگھ كھ موافق بود مي گفت وقتي ازدواج كنم 
نھایت یك مجبورم با رابطھ جنسي تحمیلي بسازم و در

.زندگي ناموفق داشتھ باشم
یكي از بچھ ھا با این رابطھ مخالف بود دلیلش این بود 
كھ ممكنھ ولم كنھ وعالوه بر اون نگاه خانواده و جامعھ 

بیشترشون از این رابطھ بھ خاطر . دلیل اصلي تر بود
اینكھ یك پسر ممكنھ بعد از رابطھ و از بین رفتن 

مي كردند و دلیل عمده، بكارت، تركشون كنھ ممانعت
رسمي نبودن رابطھ مي باشد، بھ ھمین دلیل حاضر 

. نبودند این رابطھ را داشتھ باشند
یكي از بچھ ھا در برابر این نظر مي گفت كھ آدم باید 
براي روابط خود انسانھایي را كھ شبیھ خودش ھستند 
انتخاب كنھ و دیگري معتقد بود كھ این تفكر از جانب 

ا تزریق مي شھ كھ پسر و دختري كھ دوست خانواده ھ
. ھستند با ھم ازدواج نمي كنند

دو تا از بچھ ھا از پدر و مادرشون مي گفتند كھ خود 
اونھا در آزادي كامل بودند با ھم دوست بودند بعد 
ازدواج كردند ولي مانع بچھ ھا مي شن و بھ اونھا مي 
گن كھ ما شانس آوردیم ولي شما این شانس را نمي

.آورید
درباره ي رابطھ پارتنر پرسیدیم ھمھ قبول داشتن ولي 
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جواب خودش این بود كھ در خانواده نتایج جنگیدن را 
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استقاللرامونیپیی ادعاھارغمیعلیاسالمی جمھور
جزو،یزیاستکبارستشعاروی جھانی ھاقدرتاز

. استی جھانسمیالیامپردستورالعملفرمانبرداران
کھھاارانھیکردنھدفمندطرحی اجراازاکنون،

ی ساختارلیتعدرانگریوپروژهی ھاگامازی کی
جینتای آتی ماھھادرواستشدهی سپری مدتاست؛

بیآسونیاولکھزنانما. شدخواھدظاھرآن
بھدینبامیباشی مطرحنیای اجراازاقشارنیرتریپذ

نیامقابلدری ستیبابلکھمینیبنشجینتانیای تماشا
وھاتیواقعوبرخاستھمبارزهبھی اجتماعضدطرح

آنمقابلدردینبا. میینماافشاراآنی قیحقجینتا
راخودماندینبا. میندازیبنییپاراسرومیکنسکوت

دیبا. میببندراچشمھاومیبسپارموجودانیجربھ
زنانبادیبا. میبزنادیفررای عدالتیبوظلمنھمھیا
سربرھمکارانوانیآشناودوستانانیمدرگرید

عنوانبھ. میکنآگاهراآنھاومیکنبحثطرحنیاجینتا
ی مضربھی مردمضدطرحنیاازکھی کساننیاول

دھندهسازمانومعترضاننیاولمیبتواندیبامیخور
نیتریقوبھمیشوآگاهاگر. میباشی مردماعتراضات

ممکنری،غممکنریغآنگاهومیاشدهمجھزسالح
.است
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بکارت، خشونت پنهان 
شاملو.س

.استفاده میشود 

بکارت یکی از خشونت ھای پنھان علیھ زنان است 
بارھا  دیده ام دخترانی کھ استرس بود و یا نبود  
بکارت را دارند و حتی برای زندگی آن دختر مھم 
ترین مسئلھ است و گاھی نبودش بھ قیمت نزیستن است 

این مسئلھ را در کشورھای سنتی و در حال گذاراز .
تاثیرسنت آنچنان . بیشترمی توان دیدسنت مثل ایران

درایران قوی است کھ این مسئلھ را وارد قانون ھم 
.کرده است کھ در ادامھ بھ آن اشاره میشود 

اما چرا بکارت برای دختران آری ؟ 
وجود بکارت  نشانھ آن است کھ دختر قبل از ازدواج با  
مردی دیگر رابطھ جنسی نداشتھ است و دست نخورده 

بکارت مبادلھ نمادین میان پدر و . رد رسیده استبھ م
شوھر است کھ دختراز زیر سلطھ پدر در آمده و بھ 

حس مالکیتی کھ مرد با وجود این . ھمسر رسیده  است
بافت، بر زن می تواند بدست آورد  صدچندان لذت 
بخش از اولین تجربھ  رابطھ جنسی با ھمین زن  است 

لکیت خود در آورد و بر زیرا توانستھ انسانی را بھ ما
این خود : بدنش سیطره یابد، بھ قول سیمون دوبوار

رابطھ نیست کھ مرد را ھیجان زده میکند بلکھ، این 
.حس مالکیت است کھ مرد را ارضا میکند

بیشتر مردان  ترجیح میدھند ھمسران آنھا باکره باشند، 
این دست  نخوردگی را نشانھ اعتماد و عفت و 

اما اینھا ھمھ تنھا یک معنا . می دانندپاکدامنی زن 
میدھد و مردان خواھان سلطھ  بر تمام امیال و خواستھ 
ھا و غرایز زنان چھ قبل از ازدواج و چھ بعد ازآن 

بھ این " زیبا تری"این واژه ھا بار معنای . ھستند
.خواستھ ھای مردان می دھند

دختری کھ بنا بھ ھر دلیلی پرده بکارت خود را از 
داده است مایھ سر افکندگی و  شرمساری و لکھ دست

خیلی از خانواده ھا . ننگی در خانواده محسوب میشود
قبل از  اینکھ مراحل قانونی برای ازدواج انجام شود، 
دختر را بھ پزشکی  قانونی و یا دکتر زنان میبرند و 
گواھی  سالمت بکارت میگیرند وآن را مفتخرانھ بھ  

وجود این  بافت آنقدر مھم . میکنندخانواده داماد تقدیم
است کھ مرد میتواند قرار داد ازدواج خود را با 
دختری کھ بھ شرط بکارت ازدواج کرده بھم بزند و 
براحتی آن دختر را طالق بدھدو قانون نیز از آن 
حمایت کند چون  کاالیی کھ مرد خریده است بھ آن 

قرار شرط بوده و حال کھ خصوصیات آن کاالرا ندارد 

بیشتر مراجع تقلید ایران وجود . داد بھم زده میشود
بکارت را شرط  اصلی ازدواج نمی دانند ولی آنرا 
حسن  کمال دختر میدانند و بھتر میدانند کھ وجود 

.داشتھ باشد 
حتی درھنگام طالق نیزبودن یا نبودن این پرده 
آنقدرمھم ھست کھ تاثیر برمیزان مھریھ دارد، دختری 

ره است درھنگام طالق تنھا نصف مھریھ کھ باک
رامیگیرد ودختری کھ باکره نیست مھریھ را کامل 

.میگیرد
اھمیت این موضوع در ایران و کشورھای مسلمان و 
سنتی  باعث شده کھ عمل ترمیم پرده بکارت بوجودآید 
و با توجھ بھ اینکھ این عمل در کشورھای اروپایی 

د ندارد و انجام نمی شود ھیچ اصول خاصی وجو
پزشکان براساس دانستھ ھای شخصی این عمل را 
انجام می دھند وبا توجھ بھ شرایط و دقت در کار ھزینھ 

.ھا متفاوت  است
پاک و دست "اما جامعھ ای کھ زنان را اینچنین 

می خواھد  آیا برای مردان ھم این بکارت را " نخورده
نت میخواھد؟ مسلما جامعھ ای کھ  قوانین و مذھب و س

آن مردانھ است ھیچگاه بھ ھمجنسان خودش خیانت 
.  نمی کند و تمام محدودیت ھا  تنھا برای زنان میخواھد

در ھمین خانواده ھایی  کھ اگر دخترھا پرده بکارت 
نداشتھ باشند خوار و ذلیل میشوند رابطھ جنسی 
پسرھای افتخار خانوادگی شناختھ میشوند و ھیچگاه 

ن را بھ خانواده عروس گواھی سالمت بکارت پسرا
تحویل نمی دھند و یا با ھمان اصطالح عامیانھ می 
گویند پسر کھ چیزی از دست نمی دھد تازه  با تجربھ 

.تر ھم   برای زندگی مشترک می شود
. مسئلھ من و ھمجنسانم بودن یا نبودن این پرده نیست

مسئلھ این است کھ با سنت ھا و قوانین مردساالرانھ کھ  
خصوصی ترین حیطھ ھای زندگی انسان ھا حتی بھ
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رامیگیرد ودختری کھ باکره نیست مھریھ را کامل 

.میگیرد
اھمیت این موضوع در ایران و کشورھای مسلمان و 
سنتی  باعث شده کھ عمل ترمیم پرده بکارت بوجودآید 
و با توجھ بھ اینکھ این عمل در کشورھای اروپایی 

د ندارد و انجام نمی شود ھیچ اصول خاصی وجو
پزشکان براساس دانستھ ھای شخصی این عمل را 
انجام می دھند وبا توجھ بھ شرایط و دقت در کار ھزینھ 

.ھا متفاوت  است
پاک و دست "اما جامعھ ای کھ زنان را اینچنین 

می خواھد  آیا برای مردان ھم این بکارت را " نخورده
نت میخواھد؟ مسلما جامعھ ای کھ  قوانین و مذھب و س

آن مردانھ است ھیچگاه بھ ھمجنسان خودش خیانت 
.  نمی کند و تمام محدودیت ھا  تنھا برای زنان میخواھد

در ھمین خانواده ھایی  کھ اگر دخترھا پرده بکارت 
نداشتھ باشند خوار و ذلیل میشوند رابطھ جنسی 
پسرھای افتخار خانوادگی شناختھ میشوند و ھیچگاه 

ن را بھ خانواده عروس گواھی سالمت بکارت پسرا
تحویل نمی دھند و یا با ھمان اصطالح عامیانھ می 
گویند پسر کھ چیزی از دست نمی دھد تازه  با تجربھ 

.تر ھم   برای زندگی مشترک می شود
. مسئلھ من و ھمجنسانم بودن یا نبودن این پرده نیست

مسئلھ این است کھ با سنت ھا و قوانین مردساالرانھ کھ  
خصوصی ترین حیطھ ھای زندگی انسان ھا حتی بھ

٩
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نیز وارد میشود مبارزه کنیم  در برابر سنت ھایی کھ 
انسانیت را بھ بند میکشند و اجازه میدھند  انسان ھا بر 
ھم سیطره یابند بایستیم فرھنگ ھایی کھ خواھان فرو 
دستی زنان است را نابود کنیم و  بفھمانیم معیار کمال 

و حتی حسن ھم محسوب نمی زن  پرده بکارت نیست
آن را مانند  دیگربافت ھای بدن بدانیم و برای آن . شود

ارزشی قانونی و مذھبی قائل نشویم و نگذاریم 
. سرنوشت زنان را این بافت رقم بزند

خبر در یکروز در سایت هادو
خبر اول

از سایت
http://maymakoran.wordpress.com/٢٠١
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پیوند پایدار

از سایت روشنگری:خبر دوم
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فال من
کریھ ترین موجود روی زمین را بھ زیبایش

میدھم سوگند

کھ تورا بھ خدایت بخر فقط یک فال از من

مادری را بھ جان فرزندش کھ گرسنھ ام

تکھ نان وبساز دنیا فقط می خواھم یک 

نگاھی خریدار و سمج

مردکی می خرد ھمھ فال ھا را یکجا 

بھ ھمراه صاحب فال و تن 

چھ معا ملھ ای گندیده ایست! 

درد من! بوی تلخ مرد !

صدای سخت شکست من!

صبح باز ھم با صدای بلند و چشمان پر 

اشک 

داد می زنم فال  می فروشم فال ! 

حراج کردھام تن

روژین

نفت
پدر آن روز

"نان"بھ جای 

روزنامھ در دستش بود

از آن روز

ماییم و یک سفره خالی

:با تیتر روزنامھ ای

"نفت را بر سر سفره مردم می آوریم"

خانھ ھمچنان خالی است

و خیال نفت کھ سیرابم نمیکند

نمیکندو حتی یخچال را ھم روشن 

کھ ھیچ ھایش کپک نزند

و من،

من تنم را برای یک لقمھ نان

روژین حراج کرده ام

:قابل توجھ خوانندگان عصیان
نظرات، پیشنھادات وانتقادات خود را در باره 

.عصیان برای ما ارسال کنید
٣٠٠٠لطفا مقاالتي كھ ارسال مي كنید حداكثر 

.باشد١٢كلمھ با فونت 
.عصیان در كوتاه نمودن مطالب آزاد است

لطفا از ارسال مقاالتي كھ در سایتھاي دیگر 
. ید منعكس شده اجتناب كن

. عصیان متعلق بھ تمام زنان است
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.عصیان برای ما ارسال کنید
٣٠٠٠لطفا مقاالتي كھ ارسال مي كنید حداكثر 

.باشد١٢كلمھ با فونت 
.عصیان در كوتاه نمودن مطالب آزاد است

لطفا از ارسال مقاالتي كھ در سایتھاي دیگر 
. ید منعكس شده اجتناب كن

. عصیان متعلق بھ تمام زنان است


