
-روابط عمومی دانشگاه یزد: اطالعی نداریم
مصوبــه ای  دانشــگاه:  سرپرســت  لقمانــی؛  -دکتــر 

شــد.  بــاز  آمفی تئاتــر،  مالــی  گــره  امــا  نداشــتیم، 
از  برخــی  حالی کــه  در  آبــان،  هجــده   شــامگاه 
اختصــاص  عــدم  علــت  بــه  دانشــجویی  تشــکل های 
تریبــون بــرای شــنیده شــدن صــدای آنــان، بــه تجمــع 
اعتــراض دســت زده  بودنــد، تشــکل های سیاســی  و 

گفت وگــو  رقیبشــان، در حــال تــدارک برنامــه ای 
روحانــی  کابینــه  دوم  مــرد  حضــور  بــا  محــور 
گهانــی رقــم خــورد،  کــه آن قــدر نا بودنــد. اّتفاقــی 
کــه حتــی ســوتی های طــراح پوســتر برنامــه نیــز، 

بــود! مشــهود 
و  دســتاوردها  از  یــزد  اســتاندار  زمانی کــه 
کــه ایــن ســفر بــرای  مصوبــات و خیــر و برکتــی 
ــن  ــه یقی ــد؛ ب ــخن می گوی ــتان دارد، س ــردم اس م
می تــوان انتظــار داشــت ایــن بــرکات، بــه قشــر 
کنــد  ســرایت  نیــز  یــزد،  جامعــه  دانشــگاهی 
ایــن  از  ســهمی  نیــز  اســتان  دانشــگاه های  و 

باشــد. داشــته  بــرکات،  و  مصوبــات 
گاه  بامــداد روز یکشــنبه، نوزدهــم آبان مــاه، نــا
قــوه  بــه  جمهــور  ریاســت  گازانبــری  حمــات 
قضائیــه، زنجیــر وحــدت جمعیــت را میشــکند 
بــه   می شــود،  ملتهــب  ســخنرانی  فضــای  و 

کــه امام جمعــه یــزد، از شــدت ناراحتــی در جلســه  گونــه ای 
شــورای اداری اســتان حاضــر نمی شــود و فضــای رســانه ای 
کشــور بــه ســمت دوقطبــی شــدن شــکل می گیــرد؛ امــا هنــوز 
کــه،  دســتاورد ایــن  ســؤال اصلــی، بــر جــای خــود باقــی  اســت 

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــتان چ ــردم اس ــرای م ــفر ب س
ح هایی امضاء می شوند؟ چه مصوبات و طر

چــه قول هایــی داده می شــود و چــه مطالباتــی را مــردم، 
کننــد؟ ح  زین پــس بایــد مطــر

پوســتر  کــه  می شــوند،  جدی تــر  زمانــی  ســؤاالت،  ایــن 
ــزد در  برنامــه دکتــر جهرمــی و حضــور ایشــان در دانشــگاه ی
کانال هــای تلگرامــی دانشــجویی ارســال بــا نقــل قــول،  بیــن 

 . می شــود 
کــه امیــد آن می رفــت، حداقــل بــرای دانشــگاه و  حضــوری 

دانشــگاهیان امتیــازی را برخــوردار باشــد.
انــدک  وقــت  از  مجــری  مراســم،  آغــاز  بــا  یکشــنبه  عصــر 
آقــای وزیــر ســخن می گویــد و جواب هــای وزیــر بــه برخــی 
کل زمــان یــک  از ســؤاالت نــه چنــدان جالــب دانشــجویان، 
ــش  ــش از پی ــت بی ــرف محبوبی ــه را، ص ــاعته جلس ــم س و نی
کــه بیشــتر  کمپانــی #حق النــاس می کنــد، ســخنانی  بانــی 

پاســخی بــود بــه مخالفــان وزیــر جــوان.
کــه  }کــه البتــه ِانقولت هــای بســیاری نیــز، بــر آن وارد اســت، 
خواهــد  پرداختــه  آن  بــه  ان شــااهلل  بعــد،  شــماره های  در 

شــد.{
در آِخــر هــم، مجــری از حضــور پرشــور دانشــجویان تقدیــر 

می کنــد!
کــه علی الظاهــر، بیشــترین منفعتــش را همیــن  “برنامــه ای 
کنــون  تــا  ســال  ابتــدای  از  کــه  هــا  تشــکل 
و  برده انــد  نگذاشــته اند،  سیاســی  برنامــه ای 
ــا یکطرفــه،  کــرد ت کــه تریبونــی پیــدا  آقــای وزیــر 

کنــد.” محکــوم  را  مخالفانــش 
امــا همچنــان، عــدم پاســخ گویی بــه ســؤاالت 
فــوق، مــا را راهــی روابــط عمومــی دانشــگاه یــزد 
نمــود؛ بلکــه آن هــا از مــواردی خبــردار باشــند 
ــت! ــده اس ح نش ــر ــانه ای مط ــای رس ــه در فض ک

کــه مســؤل  تعجــب از جایــی بیشــتر می شــود 
گذشــت دو روز از حضــور  مربــوط نیــز، بعــد از 
ــد! ــی می کن ــار بی اطاع ــگاه، اظه ــر در دانش وزی
بــه  ناچــار بــه ســراغ سرپرســت جدیــد دانشــگاه 
ــم؛ بلکــه پاســخی بیابیــم، درخــور شــأن  می روی
مهــر  رئیــس،  جنــاب  پاســخ   امــا  و  دانشــگاه 

خاتمــه ای اســت از آنچــه بیــم آن می رفــت:
کوتاه و یک روزه دولتمردان،  »با توجه به ســفر 
مصوبــه و امضــاء قــراردادی نداشــتیم، امــا قــول تخصیــص 
آمفی تئاتــر داده شــد؛ در  راه انــدازی  ده ملیــاردی، جهــت 

کردیــم!« گــره آمفی تئاتــر را بــاز  واقــع، 

امیرحسین حاتمی زاده

در حوادث شنبه شب گذشته
دانشگاه در اقدامی هوشمندانه با بستن درب های خوابگاه ها

از ورود دانشجویان به صحنه اعتراضات جلوگیری نمود

دستاورد دانشگاه، از سفر کاروان امید به یزد

بی سلیقه ها
دانشجویان پاسخ می دهند...

تبعیض جنسیتی در دانشگاه ؟!
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دوهفته نامه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی2

جواب1(
که با هم در جنســیت،  یک جامعه از افرادی تشــکیل شــده 
در  تفاوت هــا  وجــود  دارنــد،  تفــاوت  اندیشــه  و  قومیــت 
جامعــه طبیعــی اســت و تقریبــًا در تمــام جوامــع بشــری 
امــا چیــزی  نظــر شــبیه یک دیگرنــد  ایــن  از  و  وجــود دارد 
نحــوه  ایجــاد می کنــد،  تفــاوت  بیــن جوامــع مختلــف  کــه 
کــردن  و نکــردن ایــن تفاوت هاســت . جهــان اول  دخیــل 
کــه افــراد را بــر اســاس میــزان شباهتشــان  جایــی هســت، 
ــا  ــه ب ــنجند ن ــا می س ــای آن ه ــی و توانایی ه ــداف نهای ــا اه ب
ــی  ــوم جای ــان س ــکمی. جه ــه و ش ــای برتری جویان پارامتره
ــه توانایــی و اســتعداد انســان ها، ناشــناخته باقــی  ک اســت 
ک  ــد و جــای آن جنســیت، قومیــت و اندیشــه، مــا می مان
وجــود  هــرگاه  کلــی  صــورت  بــه  می گــردد،  افــراد  ارزیابــی 
ک ارزیابی  تفاوت هــای جنســیتی، قومیتــی و فکری، در مــا
خ  ر تبعیــض  می گوییــم  شــود  دخیــل  شایسته ســاالری  و 
ــر بیــن دو انســان  داده اســت. تبعیــض یعنــی شــرایط نابراب
کــه  بــه شــرطی  یــک هــدف مشــترک،  بــه  بــرای رســیدن 
ایــن نابرابــری را؛ فرهنــگ، دولت هــا، قانون گــذاران و عــرف 
کنــد. مصادیــق تبعیــض در جامعــه¬ی مــا  جامعــه تعییــن 
نســبت بــه جوامــع جهــان اول و جهــان دوم بســیار اســت. 
شــرایط  روانــی،  و  روحــی  تــوان  بــه  نابرابری هــا،  از  برخــی 
فیزیولــوژی بــدن و توانایــی فکــری متفــاوت بیــن زن و مــرد 
کــه مــورد بحــث مــا نیســت، چــون این هــا  مربــوط می شــود 
یــک امــر بدیهــی و پذیرفتــه شــده اســت. مثــًا آقایانــی را 
و  کارهــای ســنگین و خشــن  انجــام  کــه در  مــی شناســم 
گیــری بــر اســاس منطــق فکــری و تصمیم گیــری  تصمیــم 
کمتــری نســبت بــه بیشــتر خانــم هــا  قضاوت گرانــه نمــره 
تشــخیص  دامنــه  کــه  می شناســم  را  خانم هایــی  دارنــد. 
گیــری  تصمیــم  و  مدیریــت  در  دارنــد،  کوتاه تــری  رنــگ 
کودکی شــان بــه جــای باربــی  ســخت و خشــن هســتند و در 
مــی  بــازی  شمشــیر  و  فنــدک  بــا  خاله بــازی،  تجهیــزات  و 
کــه بگویدیــک  کردنــد، بنابرایــن قاعــده ای وجــود نــدارد 
در  یــا  باشــد  ســنگین  ماشــین  راننــده  نمی توانــد  خانــم 
کار آقایان نیســت.  کنــد. یــا نقاشــی و منشــی گری  کار  معــدن 
کار  ــه شــرایط  ک کنــد،  دولــت موظــف اســت قوانینــی وضــع 
بــه صــورت یکســان بــرای همــه افــراد فراهــم باشــد و اجــازه 
یــا مثــًا  تعــادل جنســیتی در معــدن  بدهــد عــدم وجــود 
بخــش پرســتاری بیمارســتان بــا میــزان تمایــل معدنچی هــا 
که در  و پرســتارها و توانایی هــای ذهنــی و بدنــی خودشــان، 
آزمون هــای اســتخدامی مشــخص می شــود، تعییــن شــود، 
کلــی داده شــود.  نــه اینکــه بــر اســاس جنســیت آن هــا حکــم 
کــه شایسته ســاالری و تعییــن حقــوق مــادی  از ایــن جهــت 
آنهــا  جنســیت  اســاس  بــر  جامعــه  در  خانم هــا  معنــوی  و 
صــورت می پذیــرد، عقیــده دارم در جامعــه مظلــوم واقــع 
شــدند، امــا اینکــه بگوییــم آقایــان مقصــر و عامــل اصلــی این 
تبعیض هــا هســتند، خــاف واقــع اســت؛ در تریبون هــای 
ــردن خانم هــا می شــود؟ در  ک ــع صحبــت  کســی مان ــا  مــا، آی
چطــور؟  شــهر  شــورای  و  مجلــس  نمایندگــی  کرســی های 
کاندیداتــوری صفــر  بــرای  پــس چــرا آمــار مشــارکت آن هــا 
اعتمــاد  بزرگ تریــن دلیــل  کــه  بمانــد  اســت،  یــا حداقلــی 
کافــی بــرای حضــور  بــه نفــس پاییــن و نداشــتن جســارت 
کنایه هایــی  و  تکیــه  تغییــرات  اعمــال  و  جامعــه  مؤثــردر 
ــت: “درس  ــده اس ــه ش ــا دیکت ــه آن ه ــی ب کودک ــه از  ک ــت  اس
ــه دکتــری مهندســی  ــدی نخونــدی”،“ آخــرش ی هــم نخون
ــت رو  میــاد می گیرتــت می برتــت خونه بخــت”، “دختــر خال
کتی بــود، فقــط درس خونــد  ببیــن!” دختــر ســر بــه زیــر و ســا
گیــرش اومــدو ... بــه روز ایــن دیالوگ هــا و افــکار از  شــوهر 
ــه دولت هــا، بنیانگــذاران  ک ــد  کلنگــی برمی آی یــک فرهنــگ 
فرهنــگ بــه طــور مســتقیم و مــردم بــه طــور غیرمســتقیم 
مــروج و مبلــغ آن بودنــد. زنــان امــروز در جامعــه نیــز مجریان 
ــتند  ــان هس ــط خودش ــتند و فق ــان هس ــه خودش ــم علی ظل
کننــد و  کــه بایــد دلســوزانه بــرای خودشــان مطالبــه حــق 
آقایــان بایــد همــراه شــوند؛ این کــه تریبــون حقــوق زنــان در 
دانشــگاه یــزد، بــا اســتقبال بی نظیــر آقایــان دغدغه منــد! 

مواجــه می شــود مشــکل آقایــان نیســت قطعــا!

جواب2(
هــر اتفاقــی بــه ضــرر، یــا حتــی بــه نفــع زنــان در جامعــه تمــام 
شــود، تبعیــض اســت. نــگاه جنســیتی یــا سکسیســتی و یــا 
بــه طــور خاص تــر، ضعیــف شــمردن آن دو نــوع اســت: نــگاه 
مثبــت  سکسیســتی  نــگاه  منفــی؛  و  مثبــت  سکسیســتی 
می گویــد: چــون زن ضعیــف اســت، بایــد بیشــتر هــوای او 
گویــد: چــون زن  را داشــت. نــگاه سکسیســتی منفــی مــی 
گفــت. نــگاه ســومی هم وجود  ضعیــف اســت، بایــد بــه او زور 
که اصًا زن را ضعیف نمی داند و به چشــم یک انســان  دارد 
ــه عنــوان  ــه یــک زن ب ک ــی  ــگاه می کنــد، در صورت ــی ن معمول
کمــک  نــگاه ســوم درخواســت  بــا  فــردی  از  انســان،  یــک 
کمــک می کنــد، همان طــور  داشــته باشــد، آن فــرد بــه زن 
کــرده بــود، بــه او  کمــک  گــر یــک مــردی از او درخواســت  کــه ا
یــاری می رســاند؛ امــا راه دادن بــه یــک خانــم در رانندگــی از 
ســر ترحــم یــا اهــدای صندلــی متــرو و اتوبــوس از ســر ترحــم 
کــه نــه ســالمند اســت، نــه حاملــه اســت و نــه  بــه یــک خانــم، 
معلولیــت جســمی دارد؛ یــک نــوع مصــداق تبعیــض اســت. 
یــا در مثالــی دیگــر برخــی خانــم هــا هنــگام ازدواج در شــروط 
کشــور  ضمــن عقــد، حــق طــاق، حضانــت فرزنــد و خــروج از 
کننــد امــا  طلــب می کننــد تــا از تبعیــض در ازدواج جلوگیــری 
نمی تواننــد از مهریــه و شــیربها بگذرنــد؛ تبعیــض به معنــای 
امتیــازات  تمــام  بلکــه  نیســت  مؤنــث  حق خــوری جنــس 

ــد. ــاص می یاب ــه او اختص ــه ب ک ــت  نابرابری س
کیفیــت  و  کمیــت  انتخــاب  حــق  نســبی  محدودیــت  “از 
خون بهــای  کمتــر،  کاری  دســتمزد  جامعــه،  در  پوشــش 
دادگاه،  در  همســر  بــه  نســبت  کمتــر  اختیــارات  نابرابــر، 
کوچک تــری مثــل  تعهــدات محضــری و ازدواج تــا قواعــد 
ممنوعیــت نشســتن زنــان در ردیــف اول اتوبوس، رســومات 
بــرای  قانونــی  بــه پزشــکی  ارجــاع خانــم  خانوادگــی مثــل 
کرگــی پیــش از ازدواج، باورهــای فرهنگــی مثــل  بررســی با
نامــوس خوانــدن زنــان، تحــت تملــک پدر/شــوهر دانســتن 
کــردن زندایــی و زن عمــو بــا عنــوان زِن دایــی  آنــان، خطــاب 
و زِن عمــو )به جــای خطــاب آن هــا بــا نــام و هویــت مســتقل 
کــه شــوهرخاله و شــوهرعمه را بــا  خودشــان، همان گونــه 
ــا محدودیــت ســاعتی  کوچکشــان خطــاب می کنیــم( ت ــام  ن
خــروج از خوابــگاه، انتقــاد، تحقیــر و تذکــر فــراوان پیرامــون 
بــرای  دانشــجو  دختــر  پــدر  و  همســر  از  تعهــد  و  پوشــش 
از  نشــان  همگــی  رســیده!  قانونــی  ســن  بــه  کــه  خانمــی 
کــه یــک خانــم ایرانــی بــه دلیل جنســیتش  تبعیضاتی ســت، 

تســلیم آن هــا می شــود”

۳.دلیل بروز تبعیض در جامعه چیست؟
جنســیت  بــه  نســبت  ابــزاری  دیــدگاه   .2 مردســاالری   .1
مــردان   گرگ پنــداری   .3 زنــان(  )گوســفندپنداری  مونــث 
ادبیــات روزمــره ی مــا و نــگاه فرهنگــی نهادهــای تبلیغاتــی 
کــه پوســته اش چــادر  دینــی بــه زنــان بــه عنــوان شــکاتی 
گــر پوشــش پاســتیکی )چــادر( نداشــته باشــند،  اســت و ا
گوســفندانی  مگس هــا )مــردان( بــه آن حملــه ور می شــوند یا 
یــا تعبیــر مــردی  آنهاینــد  کمیــن  گرگ هــا )مــردان( در  کــه 
ســیب زمینی،  بــه  نــدارد  کامــل  حجــاب  همســرش  کــه 
ک حــق مالکیــت مــرد، نســبت بــه  برآمــده از عقیــده خطرنــا
ج از روابــط  گــر آقــا و خانمــی خــار زناســت. در ایــن تفکــر، ا
رســمی بــا هــم باشــند، آقــا مــخ خانــم را زده اســت؛ چــون 
ــدازه یــک وســیله بهــره جنســی می داننــد  زن را در حــد و ان
ــا  کــه از خــودش قــدرت تصمیــم و اختیــار نداشــته اســت. ب
ایــن حســاب، مراســم خواســتگاری و ازدواج هــم، از دیــد 
کــره، بــرای اخــذ یــک ماشــین رختشــویی و  اینــان یــک مذا
ظرفشــویی و وســیلۀ ارضــای جنســی آقادامــاد اســت! ایــن 
نــگاه، مــرد را پیــروز رابطــه و خانــم را بازنــده رابطــه می دانــد 
می شــود  همین طــور  ایــران  در  قضــا  از  می گویــد  آمــار  و 
چــون اینگونــه استانداردســازی شــده اســت، قــدرت تلقیــن 
کنــد  توانســته بیشــتِر روابــط دختر-پســر را در ایــران مســموم 

جنــس  دو  رابطــه  دلیــل  بزرگ تریــن  و  پیش فــرض  چــون 
کــه  مخالــف )بخوانیــد دو جنــس مکمــل(، از همــان زمانــی 
درس دیــن و زندگــی ســال ســوم دبیرســتان را خواندیــم، 
گــر امــروز از مدیــر  ارضــای غرایــز جنسی شــان معرفــی شــد. ا
گاه یــک فــرد بــا  یــا رئیــس یــک اداره صحبــت  کنیــم ناخــودآ
جنســیت مذکــر متصــور شــویم واقعــًا هــم نتیجــه درســت 
ــازمان  ــد آن س ــر ارش ــا مدی ــس ی ــی رئی ــد، یعن از آب در می آی
کــه شــرایط رشــد و رســیدن بــه ایــن جایــگاه را  آقایــی اســت 
ــاه  گن ــه  ــرای ب ــزار ازدواج ب ــه اش اب ــت و در جامع ــته اس داش
نیفتــادن جوانــان پســر مریــض نشــده، Sex Toy  نبــوده و 
کنــد و مدیــر شــود! بــه راســتی ظلمــی باالتــر  توانســته رشــد 
از اینکــه آرزوهــا، توانایی هــا و قابلیــت هــای فــردی بــه خاطــر 
جنســیتش هــدر بــرود و یــا به خاطــر اندیشــه اش محــدود و 

ــود دارد؟ ــود وج ــرکوب ش س

جواب 4(
اســام  مبیــن  دیــن  مذهــب،  و  دیــن  از  منظورتــان  گــر  ا
کــرده  اســت؛ قــرآن، خلقــت زن و مــرد را یکســان معرفــی 
غ  گفتــه انســان )فــار کرامــت برابــر داده و  اســت. بــه آن هــا 
کــرده اســت.  از جنســیت( چیــزی نیســت جــز آنچــه تــاش 
ــِد  کــه دشــمنان پیامبــر او را بــه خاطــر نداشــتن فرزن زمانــی 
ابترخواندنــد،  را  او  و  می دادنــد  قــرار  شــماتت  مــورد  پســر 
کوثــر را در مــدح حضــرت زهــرا)س(، بــه  خداونــد، ســوره ی 
ــا نیــز  ــرد )در فرهنــگ م ک ــازل  ــر ن ــر پیامب ــد دخت عنــوان فرزن
کــور خوانــده می شــود!(  کــه پســر نــدارد اجــاق  ــواده ای  خان
گرامــی تریــن شــما نــزد  در جــای دیگــر نیــز قــرآن می گویــد 
کــه تقــوای بیشــتری دارد )نــه  خداونــد از زن و مــرد اوســت 
آنکــه مــرد اســت یــا آنکــه زن اســت!( امــا اینکــه چــه می شــود 
و  اجتماعــی  عمیــق  شــکاف های  اســامی،  کشــور  در  کــه 

خ می دهــد؟ جــای تأمــل دارد. جنســی ر
ــا  ــان پســر در جامعــه مــا هنــگام مواجهــه اول ب بیشــتر جوان
یــک خانــم تپــش قلــب می گیرنــد، زبانشــان بنــد می آیــد و 
گشــاد می شــود! دقیقــا شــبیه یــک  مردمــک چشمشــان 
خــود  بــا  شــاید  دارد!  گرده افشــانی  قصــد  کــه  حیــوان، 
بخندیــد امــا بنــده بــا شــرم ایــن جمــات را می گویــم، شــرم، 
کــه از آن چــه هــر روز بــه اســم  کــه می گویــم؛  کلماتــی  نــه از 
کنتــور می انــدازد و ِدیــن حقــی،  کشــور مــا  دیــن و مذهــب در 
کــه انســان را  کــه این گونــه خــراب اجــرا شــده اســت، خدایــی 
صاحــب اختیــار آفریــد تــا انســان بــا اختیــار خــودش بیــن »از 
حیــوان پســت تر شــدن« و »از مائکــه مقرب تــر شــدن« یکــی 
کنــد نــه اینکــه بــا اجبــار، ظاهــر مذهبــی به خــود  را انتخــاب 
بگیــرد و در خلــوت فکــری خــود یــک مریــض جنســی باشــد. 
کــرده  نســخه ی جدیــد 1398دیــن، بــه ضــرر زنــان عمــل 
اســت، چــون جامعــه را بــا تلقیــن، تهدیــد و تحدیــد، بــه 
کــرده اســت. ایــن اســام  مکانــی ناامــن بــرای زنــان تبدیــل 
از  علیه الســام،  علــی  آن  در  کــه  نیســت  امنــی  اســام  آن 
گــر از  شــنیدن خبــر ظلــم بــه یــک دختــر یهــودی می گویــد: ا
ایــن پــس، مســلمانی از غــم چنیــن حادثــه  ای بمیــرد، جــای 

مامــت نیســت، بلکــه بــه نظــر مــن ســزاوار اســت!

علی جویافر
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جواب1( 
کرد و به آن  پاسخ داد.  به نظرم ابتدا باید سؤال شما را به دو قسمت تقسیم 

جوابــم بــرای قســمت اول ســؤال شــما، یعنــی اینکــه: آیا زنــان از نظر اجتماعــی، در موقعیتی 
فرودســت تر از مــردان  قــرار دارنــد یــا خیر؟

کــه شایســتٔه آن  کــه، زنــان در جایگاهــی   -مثبــت هســت؛ یعنــی بنــده بــر ایــن اعتقــادم 
کــه عنــوان  ــه  قســمت دوم ســؤال شــما،  ــد. امــا پاســخم  نســبت ب هســتند، قــرار نگرفته ان

ــی ایــن وضعیــت هســتند؟ ــا مــردان  باعــث و بان شــده: آی
-کاما منفی هست؛ 

کــردن چنین  که بــا وارد  کامــا باعــث و بانــی ایــن وضعیــت نیســتند،  کــه نــه تنهــا مردهــا  چــرا 
کــه از آن،  اتهامــی بــه مردهــا،  در واقــع آن هــا را، در معــرض خشــونت  قــرار می دهیــم؛ امــری 

تحــت عنــوان »خشــونت علیــه مــردان« یــاد می شــه.
کــه شــاید در نظــر برخــی، مضحکانــه به نظــر برســد، امــا ایــن یــک واقعیــت اســت،  عنوانــی 
گرفتــن در مقابــل مــردان  کــه “یکــی از مهم تریــن آســیب های فمینیســم بــودن تنــدرو، قــرار 
کــردن ایشــان، از واضح تریــن  حقشــان، یعنــی: صحبــت و اظهــار عقیــده،  هســت و محــروم 

در رابطــه بــا حــق و حقوقشــان، بــدون اینکــه مــورد حملــه یــا اتهــام هــم، واقــع بشــوند”.
کرد.  اما برخی از علل و ریشه های فرودستی زنان را می شود در خود زنان جستجو 

کنتــرل زنــان، بــر نظــام  علمــی و یــا  کنتــرل و شــاید عــدم تمایــل بــه  بــه عنــوان مثــال، عــدم 
کــه، آن هــا، نــه تنهــا  کمرنــگ بــودن حضورشــان، در اجتمــاع بــا هرانگیــزه ای، باعــث شــده 
کــم اهمیــت جلــوه  مــورد تبعیــض و خشــونت قــرار بگیرنــد، بلکــه خشــونت علیــه آن هــا هــم، 
کــه تریبــون مناســبی جهــت صحبــت و بیــان خواســته ها و ضعف هــای  داده می شــود، چــرا 

موجــود، در دســت ندارنــد.
زنــان و مــردان، تجربیــات وهســتی مــادی متفاوتــی دارنــد و زنــان بــه واســطٔه ســرکوب 
ــد. تفــوق مــردان  ــی از جهــان اجتماعــی و روابــط اجتماعــی دارن شــدگی، شــناخت متفاوت
بــه  نــدادن  اجــازه  و  زنانــه  شــناخت  شــدن  گرفتــه  نادیــده  موجــب  اجتماعــی،  برعلــوم 

بــر تجربیــات زنــان اســت. کــه متکــی  شــکل گیری علــم اجتماعــی می شــود، 
ســاختار آموزش عالی و مؤسســه های وابســته به آن، در مشــارکت زنان در علوم اجتماعی، 
کننــده ای دارنــد؛ امــا در ایــران، ســاختار آمــوزش عالــی بــه طــور نظام منــد، بــه  نقــش تعییــن 

زنــان اجــازه و فرصــت مشــارکت علمــی از جملــه، مشــارکت در علــوم اجتماعــی را نمی دهد.
کــه  مؤسســه ای  عنــوان  بــه  ایــران،  جامعه شناســی  انجمــن  عملکــرد،  ایــن  بــر  عــاوه 
نیــز نشــان دهندٔه همدســتی  هدفــش، »تولیــد و ترویــج دانــش جامعه شناسی«اســت، 

ایــن مؤسســه، بــا جریــان غالــب طــرد و محرومیــت زنــان اســت.
کمتــر از 2۵ درصــد اعضــای  کــه در یــک دهــه )9۶-8۶(  داده هــای موجــود، بیانگــر آن اســت 
کــز آمــوزش عالــی دولتــی و غیردولتــی، در رشــته های علــوم  هیــٔات علمــی دانشــگاه و مرا

اجتماعــی، زن بوده انــد. 
کرســی های دانشــگاه دولتــی در رشــته علــوم اجتماعــی،  درســال 9۶-9۷ ســهم زنــان، از 
کــه از ســال 1380، بیــش از نیمــی از  فقــط 9/1۵ درصــد بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت 

دانش آموختــگان علــوم اجتماعــی، زن بوده انــد. 
در تمــام ادوار هیــٔات مدیــرٔه انجمــن جامعه شناســی ایــران )ا.ج.ا(، ســهم زنــان 8/20 

درصــد بــوده اســت.
گروه های علمی-تخصصی ا.ج.ا مرد بوده اند.  در دورٔه نهم ۷۵ درصد مدیران، 

در طــی ســه ســال، فقــط ۶/1۷ درصــد از ســخنرانان، در ا.ج.ا زن بوده انــد. از ســال 9۵ تــا 
بهــار 98، فقــط 3/۷ مدرســان و آموزشــگران در مرکــز آموزش هــای تخصصــی و جامعه محور 

وابســته بــه ا.ج.ا، زن بوده انــد.

از مشــارکت علمــی در علــوم  بــه طــور نظام منــد،  زنــان  کــه،   یافته هــا نشــان می دهنــد 
اجتماعــی منــع و طــرد می شــوند و تبعیــض ســاختاری علیــه آنهــا در جریــان اســت.

ح مســٔاله زن، به عنــوان  آنچــه زنــان را از حاشــیه بــه متــن علــوم اجتماعــی می کشــاند، طــر
در  فمینیســتی  بازاندیشــی  بلکــه  نیســت،  جامعه شــناختی  مباحــث  بــر  ضمیمــه ای 
کــه می توانــد از فــرض عــادی  جامعه شناســی و مجــال یافتــن علــم فمینیســتی اســت، 
ــناخت  ــر و ش ــتثماری و نابراب ــط اس ــف رواب کش ــه  ــرد و ب ــه بگی ــان فاصل ــتی زن ــودن فرودس ب

کنــد. کمــک  کــه زنــان را ســرکوب می کنــد،  ســاختار ســتمگرانه ای 

کار پژوهشــی بیشــتری  جواب2(پاســخ بــه ایــن ســؤال، نیازمنــد مجــال و حتــی مطالعــه و 
کــرد: هســت ، امــا  تبعیــض بــه زنــان رو میشــه در دو حــوزه تقســیم 

خ میده  و کانون خانواده توسط پدر. برادر . همسر و..... ر که در   تبعیضی 
که در اجتماع  ، توسط افراد غریبه  تحت هر عنوانی اتفاق میوفته.  تبعیضی 

گاهــی در ظاهــر  کــه  تبعیــض همیشــه چهــره  خشــونت آمیــز نــداره  و   امــا بایــد توجــه داشــت 
گذشــته تــا االن  بســیار  ، عطوفــت امیــز هــم  هســت . و البتــه  نــوع تبعیــض هــا نســبت بــه 
کــه  نــه  متفــاوت شــده و رو  بــه عطوفــت امیــز شــدن ، پیــش رفتــه . محققیــن ادعــا میکنــن 
تنهــا تبعیــض، بلکــه تصــور و توهــم  وجــود تبعیــض میتونــه بــرای زنــان رنــج اور باشــه، و در 
بلنــد مــدت  باعــث اضطــراب و افســردگی و اســترس هــم بشــه . “امــا مصادیقــی از تبعیــض 
کــه زن نتونــه  سرنوشــت  اجتماعــی، سیاســی  کــه بــه ذهنــم میرسه،اینهاســت: زمانــی 
کــه  نــگاه هــای تبعیــض آمیــز ناشــی  خــودش رو  ازادانــه و بــا بینــش انتخــاب بکنــه ، زمانــی 
از فهــم اشــتباه  شــریعت اســامی تفــاوت هــای فرهنگــی و یــا حتــی تبیعــض هــا و ضربــه 
کــم باشــه،زن در بزرگتریــن   کــه  جریــان فمنیســتی تنــدرو  بــه زنــان وارد میکنــن ،حا هایــی 

تبعیــض بــه ســر میبــرد”.
جواب3 و 4( 

بنــده بــه قاعــده الضــرر و ال ضــرار فی الســام معتقــدم، پــس دیــن و شــریعت، هیــچ نقشــی 
کــه، برخــی از افــراد  کــرد  در ظلــم و تبعیــض بــه زنــان نداشــته و نــدارد، امــا  نمی شــود انــکار 
گاه، باعــث ایجــاد چنیــن  گاه یــا ناخــودآ کــه در ایــن مســیر، دین مدعــی هســتند، خــودآ

تصــوری شــده اند.
کنــاری  کــه: فــرد ناخــوش آوازی، در  گلســتان، حکایتــی دارد تحــت ایــن  مفهــوم  ســعدی در 
کنــارش رد شــد و پرســید، چه قــدر بــه تــو مــزد  بــا صــدای بلنــد قــرآن می خوانــد، یکــی از 

گفــت: هیــچ. کــه ایــن کار رو انجــام بــدی؟  می دهنــد 
گفت: پس چرا این کار رو انجام می دهی؟ 

گفت: از برای خدا قرآن می خوانم! 
گر تو قرآن بر این نمط خوانی/ببری رونق مسلمانی  گفت:   آن شخص به او 

کــرد و مــرز  به عــاوه، بایــد یک بــار، بــرای همیشــه فمینیســم غربــی و اســامی رو  تعریــف 
ــرد.  ک ــخص  ــن دو را مش ای

اثبــات  بــا  و  زنــان دارد  بــا حقــوق  رابطــه  از دفــاع در  الگــوی خاصــی  فمینیســم غربــی، 
فرودســتی جایــگاه زنــان، بــه نقــد وضعیــت موجــود می پــردازد و بــه ســوی رفــع نابرابری هــا، 

حرکــت می کنــد. 
کنــون،  کــه تــا  امــا فمینیســم اســامی، قرائــت دوبــاره از متــون شــرعی هســت؛ بــه ایــن معنــا 
یــک نــگاه مردســاالرانه در تفســیر و تبییــن، نســبت بــه فقــه و شــریعت داشــتیم، امــا از ایــن 

بــه بعــد، بــر اســاس مبانــی مــدرن، دیــن را بازخوانــی می کنیــم.
فاطمه میرحسینی

سوال1(
ودست جامعه قرار گرفته اند و به آنان ظلم میشود؟ به نظر شما از لحاظ اجتماعی، زنان از سوی مردان، قشر فر

سوال2(
تبعیض از نظر شما چیست و مصادیق تبعیض به زنان در جامعه ایران چیست؟

سوال3(
وز تبعیض در جامعه چیست؟ دلیل بر

سوال4(
نقش دین و مذهب در ظلم به زن چقدر است؟

قسمت اول ...
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گــپ  ســاعت تقریبــا 10:30 بــود. نشســته بودیــم و بــا عمویــم 
کــردن موشــک آبــی، ســراغ نــت  می زدیــم، بــه جهــت چــک 
گوشــی خشــک شــد. کــه یکدفعــه نگاهــم بــه صفحــه   رفتــم، 
کــه عمــو دارد،  بــا صــدای پــدرم و ســقلمه بــرادرم، فهمیــدم 

گفتــم:  از مــن ســؤالی می پرســد؛ ســرم را بــاال آوردم و 
-  شد3000تومان.

-  چی؟
-  بنزین 

کی ؟  -
-  اآلن

کی ِاعمال می شه؟ پدرم پرسید، از 
-  از 12:00امشب.  

گوشه رینگ.  کشور را بردند  گفت:  }سری تکان داد{ و 
گفــت و خودشــان مشــغول حــرف زدن شــدند و مــن  ایــن را 
گوشــه  رینــگ فکر  هــم داشــتم بــه قیمــت و اســنپ و مــردم و 

میکــردم و مــدام تــوی ذهنــم تکــرار می شــد؛ بی ســلیقه ها!
بــه جهــت نوشــتن مطلــب بــرای شــما، محترمــان، رفتــم 
ح در ســال هشــتاد و  ســراغ اینترنــت و مقایســه  همیــن طــر

ــه و امســال. ن
کلیــد و بازکــردن  کــه بــا وعــده داشــتن  ســال نــود و دو، وقتــی 
زد  توییــت  و  گفــت  آمــد،  پاســتور  ســاختمان  بــه  قفل هــا 
کــه ؛ ســال های هشــتاد و چهــار تــا نــود و دو، دیگــر تکــرار 
کاری اســتفاده  نمی شــود، قســم جالــه را هــم بــرای محکــم 

کــرده باشــد. کاری  ــا محکــم  ــرد، ت ک
از همــان ابتــدا، بنــای لجبــازی داشــت بــا همــه چیــز، خــوب 

و بــدش مهــم نبــود!
کــه مربــوط بــه قبــل بود،کنــار می رفــت؛ حــاال  بایــد هرچیــزی 
کــرد بــه قلــع  کارشناســانه باشــد چــه نباشــد. شــروع  چــه 
و قمــع، تــا رســید بــه ســوخت و حامل هــای انــرژی. آمــار 
کــه بــا هدفمنــدی ســوخت، جلــوی ضــرر چندیــن  می گفــت 
گرفته شــده، درآمــد دولت  هــزار میلیــاردی قاچــاق ســوخت 
و بالطبــع درآمــد مــردم بیشــتر شــده و همــه شــاخص ها در 

ایــن حــوزه، رو بــه رشــد اســت.

 امــا از یــک نکتــه غافــل شــدیم، ایــن مربــوط بــه قبلی هــا 
بــود و بنابرایــن بایــد می رفــت، اصــا چــه دلیلــی محکــم تــر، 

ــوده؟ ــه قبلی هــا ب کــه مربــوط ب ح  ــرای رفتــن ایــن طــر ب
ــر؛  ح را، جنــاب همیشــه وزی ــردن ایــن طــر ک ــت هــوا  مأموری
گرفــت. از چنــد  یعنــی آقــا بیــژن زنگنــه خودمــان برعهــده 
مــاه قبــل، از اردیبهشــت نــود و ســه، شــروع بــه تــف و لعنــت 
کــه مــردم! ایــن  کــرد  ح هدفمنــدی مصــرف ســوخت  بــه طــر
گســترش فســاد  کار فســاد آفریــن اســت؛ ادامــه اش باعــث 

می شــود؛ بی عدالتــی اســت و ...
گفت، تا در اردیبهشــت نود و ســه، بنزین از قیمت  گفت و   

400تومــان ســهمیه ای و ۷00تومــان آزاد، شــد 1000 تومــان 
بــرای همــه و بعــد در ســال نــود و چهــار، الــزام اســتفاده از 
کارت جایــگاه،  کارت ســوخت هــم برداشــته شــد تــا مــردم بــا 

کننــد. تأمیــن نیــاز ســوخت 
کــه ایــن اخبــار را داشــتم تــوی نــت می خوانــدم،  همین طــور 
رفتــم ســراغ اخبــار مربــوط بــه ســال هــای هشــتاد و نــه و 

ابتــدای ســهمیه بندی ســوخت.

دولــت بنــا داشــت طرحــی را باعنــوان هدفمنــدی یارانه هــا 
دســتورالعمل های  از  یکــی  کــه  طرحــی   ، کنــد  اجرایــی 

بــود.  ســوخت  هدفمندســازی  آن،  اجرایــی 
اســم  هفــت،  و  هشــتاد  ســال  تیرمــاه  ســوم  در  اولین بــار، 
در  و  شــد  ح  مطــر تلویزیونــی  برنامــه  یــک  در  ح  طــر ایــن 
همــان برنامــه، مفصــل بــه اســتراتژی دولــت و چگونگــی 
ح پرداختــه شــد. پانزدهــم تیرمــاه همــان  انجــام ایــن طــر
ســال، همایشــی بــا حضــور صــد نفــر اقتصــاددان برگــزار شــد 
ح و  ح، مطــر و نظــرات و انتقــادات و بایــد و نبایدهــای طــر

بررســی شــد.
از  بودنــد  شــده  پــر  هــم،  خبرگزاری هــا  و  ســیما  و  صــدا 
ــد. مــردم به طــور  ح را بررســی می کردن کارشــناس و ایــن طــر
کامــل درگیــر شــده بودنــد، حتــی محمــود ماســت بند ســر 

کوچــه مــا هــم، تحلیل گــر مســائل شــده بــود. 
ح را  مــردم بــه لحــاظ روحــی و روانــی، آمادگــی پذیــرش طــر

کــرده بودنــد. پیــدا 
کامیــون داران  رئیــس دولــت از یــک مــاه قبــل، بــا اتحادیــه  

کنتــرل قیمــت حمل ونقــل و ــرای  ــود، ب گذاشــته ب جلســه 
خ معقول  کاال با نــر گــروه مهــم، تــا  کمــک از ایــن   درخواســت 
جابه جــا و تحویــل داده بشــود، تــا بتــوان حداقل،کمــی از 
کــه  کــرد. بعــد هــم  ح را جلوگیــری  تــورم ناشــی از ایــن طــر
ــا  ــه تلویزیــون آمــد و ب در بیســت وهفتم آذر مــاه، خــودش ب

ح ،فرمــان اجــرا داد. توضیــح طــر
کــه همان،4۵000تومــان آن موقــع  کاری بــه دریافتــی مــردم 
ــا پشــت ســر  کــه معــادل 4۵ دالر می شــد و هنــوز هــم ب ــود  ب
ــیدن  ــای ارزی و رس ــد جنگ{ه ــران، }بخوانی ــتن  بح گذاش
تــورم،  رشــد  خ  نــر باالتریــن  تومــان،   20000 تــا  دالر  خ  نــر
شــدن  برابــر  چندیــن  و  گذشــته  ســال  بیســت وچهار  در 
کاالهــای اساســی و مایحتــاج زندگــی مــردم، حــاال  قیمــت 
قــرار اســت، بشــود... تومــان؛ یعنــی 4 دالر، نــدارم! این هــا 

ــد.  ــرای بع ــد ب بمان
ح اســت، اما  نگارنــده، خــود، موافــق اجرایــی شــدن ایــن طر
کــه نمی دانــد  سلســله ســؤاالت بی جوابــی در ذهــن دارد، 

کــرد؟ کجــا پیــدا  پاســخش را بایــد در 

کشــوری در چنــد ســال  ســؤاالتی از جنــس دغدغــه؛ اینکــه 
اخیــر، متحمــل بزرگ تریــن جنــگ ارزی و اقتصــادی شــده 
خ یکــی از مهم تریــن  اســت، چــرا بایــد طــی شش ســال، نــر
کاالهــای مــورد اســتفاده مردمــش ثابــت بمانــد؟ حــال آنکــه 

کاالهــا، حداقــل ســه برابر قیمــت قبــل شــده اند! همــه 
کار، دولت مــردان دربــاره یارانــه تخصیصــی به  آیــا در ابتــدای 
ــنبه  ــه یکش ک ــتند؟  ــر نداش ــه، خب ــد جامع ــای ثروتمن گروه ه
کــردن و از بیــن بــردن  کــم  یــاد ایــن موضــوع افتادنــد و قصــد 

یارانــه  تخصیصــی را دارنــد؟

آیــا واقعــا شــش ســال زمــان الزم بــود، تــا بــه ایــن نتیجــه 
بشــود؟ ســهمیه بندی  بایــد  ســوخت  کــه  برســند 

بــردن  بیــن  از  ناشــی  میلیــاردی  هــزار  چندیــن  ضــرر 
ســوخت  قاچــاق  زمینــه،  ایــن  در  کشــور  زیرســاخت های 
کشــور و مــردم در ایــن ســال ها  طــی ایــن ســال ها و...کــه بــه 

اســت؟ پاســخگو  کســی  را، چــه  اســت  رســیده 
کــه منجــر بــه  گهانــی،  آســیب های ناشــی از ایــن تصمیــم نا
امــوال عمومــی  بــه  آســیب  و  اغتشاشــگران  سوءاســتفاده 

کســی پاســخگو اســت؟  شــده را، چــه 
قطــع  تصمیــم  از  اینترنتــی  هــای  شــرکت  و  مــردم  ضــرر 
کــه چیــزی حــدود نهصــد میلیــارد تومــان اســت  اینترنــت، 

کــرد؟  پی گیــری  بایــد  کجــا  را، 
کمــی تدبیــر، مــردم را بــرای پذیــرش چنیــن  آیــا نمی شــد بــا 

کــرد؟ تصمیمــی آمــاده 
کنــار رفتــن مرجعیــت قانــون و مرجعیــت  مهم تــر از همــه، 

تصمیم گیــری قــوه مجریــه اســت!
هــر تصمیمــی در  یارانه هــا،  قانــون هدفمندســازی  طبــق 
ایــن  امــا در  بــه تأییــد مجلــس برســد؛  بایــد  ایــن زمینــه، 
هســتیم! تصمیم گیــری  بــودن  محرمانــه  شــاهد  زمینــه، 

بــاز هــم مثــل همــه ایــن شــش ســال، مــردم غریبــه شــده اند 
را  کارشناســانه  غــی  و  گهانــی  نا تــاوان تصمیمــات  بایــد  و 

بدهنــد!
بــد  وقتــی خبــر  کــه  هــم می دانــد،  پــز  کلــه  حتــی حســن 
بخواهنــد بدهنــد، بایــد آرام آرام بگوینــد و طــرف را آمــاده 

بکننــد. آن  پذیــرش  
کردن مردم نیست. که عمدی، در عصبانی  ان شاءاهلل 

گوشه  ذهنم یکی دارد می گوید: امان از لجبازی!

والسام


