ديوار تبعيض عليه زنان بلندتر مى شود!
به جرأت مى توان گفت که با تشکيل جمهورى اسالمى يکى از بزرگترين بازنده ها زنان ايرانى بوده اند.
هنوز چند ماه از پيروزى انقالب بهمن نگذشته بود که برغم وعده هاى زيباى آيت هللا خمينى در پاريس،
شعار " يا روسرى يا توسرى " در خيابانهاى تهران و برخى ازشهرهاى بزرگ کشور بر زبان چماقداران
جارى شد و پس از مدت کوتاهى ابتدا در ادارات دولتى و سپس در همه مکانهاى عمومى حجاب اسالمى به
زنان تحميل گرديد .تدوين قانون اساسى نيز که بدست مردساالران صورت گرفت تبعيض هاى حقوقى
گوناگونى راعليه زنان اعمال کرد .هم اکنون در کنار اذيت و آزار زنان به بهانه بدحجابى که هر سال شکل
بدترى بخود مى گيرد شاهد تفکيک جنسيتى در دانشگاه ها و پايان پذيرش زنان در بسيارى از رشته هاى پر
طرفدار هستيم که ريشه هاى آنرا با يد در فرهنگ مردساالرى و ديدگاه هاى جناح حاکم و در رآس آنها ولى
مطلقه فقيه دانست:
جايگاه زن در ديدگاه هاى رهبر
رهبر جمهورى اسالمى در نشستى با زنان دعوت شده از کشورهاى اسالمى که براى بررسى " بيدارى
اسالمى " صورت گرفت ،به واکاوى جايگاه زن پرداخت که بازبينى آن مى تواند رويکردهاى حاکمان و
جناح حاکم را نسبت به زنان ايرانى توضيح دهد .ولى مطلقه فقيه در آغاز با نفرت پراکنى نسبت به جايگاه
زنان در غرب و برپايه ديدگاه هاى غرب ستيزانه اش ،گرايش هاى برابرى طلبى جنسيتى را به باد انتقاد مى
گيرد و سپس با تحريف واقعيت وضعيت زنان در ايران که در بسيارى موارد از نظر اجتماعى و حقوقى به
شهروندان درجه  ۲تبديل شده اند از جايگاه رسمى آنان که خانه دارى و شوهردارى است دفاع مى کند:
" زن در محيط اسالمى رشد علمى ميكند ،رشد شخصيتى ميكند ،رشد اخالقى ميكند ،رشد سياسى ميكند ،در
اساسىترين مسائل اجتماعى در صفوف مقدم قرار ميگيرد [؟!] ،در عين حال زن باقى ميماند .زن بودن،
براى زن يك نقطهى امتياز است ،يك نقطهى افتخار است .اين افتخارى نيست براى زن كه او را از محيط
زنانه ،از خصوصيات زنانه ،از اخالق زنانه دور كنيم .خانهدارى را ،فرزند دارى را ،شوهردارى را ننگ
او به حساب بياوريم .فرهنگ غربى خانواده را متالشى كرد .امروز يكى از مشكالت بزرگ دنياى غرب،
متالشى شدن خانوادههاست"
ولى مطلقه فقيه در ادامه سخنانش مهمترين نقش زن را به " توليد مثل " و خانه دارى تقليل مى دهد:
" مهمترين كار انسان ،تداوم بخشيدن به نسل بشرى است؛ يعنى توليد مثل؛ نقش زن در اين كار قابل مقايسه
با نقش مرد نيست .خانه از اين جهت مهم است ،خانواده از اين جهت مهم است ،محدوديتهاى اعمال غرائز
ب
جنسى از اين جهت مهم است؛ با اين ديد بايد به مسائل اسالم و به احكام شريعت اسالمى نگاه كرد .غر ِ
گمراه ،اسم اينها را ميگذارد محدوديت .اسم آن اسارت گمراه كننده را ميگذارد آزادى! اين جزو فريبهاى
غربى است".
بنابراين بى جهت نيست که برخورد به زن در جمهورى اسالمى تبعيض آميز است .در تقسيم کارى که با
توجه به ديدگاه هاى باال صورت مى گيرد قانون گذارى ،مديريت سياسى و اجرايى کشور ،فقاهت و از همه
مهمتر قضاوت سهم مردان و خانه دارى و البته شوهر دارى به زنان مى رسد.
تفکيک جنسيتى در دانشگاه ها
با توجه به نگاه حاکم نسبت به زنان ،جناح اصولگرا براى اسالمى کردن دانشگاه ها و راضى نگه داشتن
بخش سنتى جامعه از جمله شمار بسيارى از فقهاى قم و مجلس خبرگان و بدون توجه به هشدارهاى
روانشناسان و کارشناسان ،طرح تفکيک جنسيتى که بگفته احمد خاتمى ادامه طرح " عفاف و حجاب " است،
را بدست دولت کودتا به اجرا گذاشته است در اين راستا برخى از دانشگاه هاى کشور از جمله الزهرا و
بسيارى از رشته هاى دانشگاه ها از جمله شهيد چمران اهواز تک جنسيتى شده اند که مورد اعتراض
دانشجويان دانشگاه چمران نيز قرار گرفته است .افزون براين بگزارش دانشجونيوز در سال جارى در بيش
از  ۶۰دانشگاه کشور برخى از رشته ها تک جنسيتى خواهند شد .اين در حالى است که کارشناسان علوم
رفتارى رويارويى و تعامل مرد و زن را در پيش و پس از ازدواج براى ايجاد جامعه اى سالم و بدور از

خشونت الزم مى دانند .تجربه نيز نشان داده است که جدايى زن و مرد در بسيارى از فضاهاى عمومى نه
تنها کمکى به حل مشکالت اجتماعى نکرده بلکه به يکى از داليل مهم گسترش طالق (  ۵۰۰پرونده در روز
تنها در شهر تهران) ،فروپاشى خانواده ها و گسترش خشونت تبديل شده است.
تبعيض آموزشى عليه زنان
زنان ايران در برابر تحقيرها و محدوديت هاى تبعيض آميزى که در جمهورى اسالمى نسبت به آنان اعمال
شده نشان داده اند که توانايى هاى آنان نه تنها از مردان پايين تر نيست بلکه در مواردى اگر امکانات اجازه
دهد حتى از مردان کوشاترند .براى نمونه سال هاست که شمار دانشجويان دختر دانشگاه ها از تعداد پسران
بيشتر بوده است و بر پايه گزارش دانشجو نيوز در سال جارى  ۶۰درصد شرکت کنندگان در کنکور
سراسرى را زنان تشکيل داده اند .حاکمان مرد ساالر و سنت گرا براى رويارويى با کاهش تعداد دانشجويان
پسر تبعيض جنسيتى در آموزش عالى را عليه زنان به اجرا گذارده اند .امسال  ۷۷رشته کارشناسى در
برخى از دانشگاه ها دختر دانشجو نمى پذيرند .اين در حالى است که در سال گذشته پذيرش دختران تنها در
 ۲رشته انجام نمى شد .واکاوى بسيارى از رشته هايى که دختران را نمى پذيرند شامل ويژگى هاى زير
است:
 -1رشته هاى فنى و مهندسى که پر طرفدارند و احتماال از بازار کار مناسب ترى براى دانش آموختگان
برخوردارند(بطور نمونه در دانشگاه اراک).
 -2رشته هاى مديريتى ( مانند مديريت دولتى ،بازرگانى ،صنعتى) که امکان دست يابى به مديريت واحدهاى
توليدى و خدماتى ،سازمان ها و ادارات دولتى را براى دانش آموختگان فراهم مى سازد ( بطور نمونه در
دانشگاه اصفهان).
افزون برين در بسيارى از دانشگاه ها پذيرش دانشجويان دختر نسبت به پسر در رشته هاى پر طرفدار
کاهش يافته است بطور نمونه در دانشگاه اصفهان در رشته هاى دامپزشکى ،مهندسى کشاورزى و غيره نتها
 ۲۴دانشجوى دختر در برابر  ۱۰۱دانشجوى پسر پذيرش مى شوند .در دانشگاه زنجان نسبت پذيرش دختران
در رشته مهندسى برق ( ۲۵دختر) به ( ۵۵پسر) است .در دانشگاه شهر کرد در مهندسى کشاورزى نسبت
پذيرش دختر به پسر  ۲۰به  ۴۶و در دانشگاه صنعت نفت تنها پسران پذيرفته مى شوند .تبعيض در پذيرش
دانشجو به دانشگاه هاى تهران نيز رسيده است .براى نمونه در امير کبير در بسيارى از رشته ها تنها پسران
و در رشته هاى پر طرفدار نسبت پذيرش ها به سود پسران دگرگون شده است .مهندسى برق  ۳۰به ،۷۰
مهندسى عمران  ۱۸به  ،۴۲مهندسى مکانيک  ۳۱به .....۷۴
تبعيض آموزشى عليه زنان بخشى از تبعيض هايى است که در بسيارى از پهنه ها عليه زنان ايرانى اعمال
مى شود و در کنوانسيون (سازمان ملل) هرگونه تبعيض عليه زنان منع گرديده است .کنشگران زنان بدون
در نظر گرفتن گرايش هاى سياسى شان همانطور که در پيکار عليه بندهاى  ۲۳و  ۲۵قانون خانواده نشان
دادند با اتحاد کامل عليه اينگونه تبعيض ها خواهند توانست حاکمان مردساالر را بعقب نشينى وادار سازند.
 ۲۰مرداد ۱۳۹۱

