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دخرتی که از رسکار برگشته به منزل، داخل کوچه که رسیده ماشینی آمده داخل کوچه جلوش رو 
گرفتند و بزور سوارش کردند. در ماه رمضان  آمدن جلوش بزور سوارش کردن. همسایه تا جنبیدن 
به هر حال چی کردن ماشین رفته و تا غروب این خواهر مسلامن در دست این گرگ ها بوده. 
بعد آوردن رساندنش منزل. پدرش دیروز آمده بود زارزار گریه می کرد. می گفت: زمین دهن باز 

می کرد من و بچه هامو و خانواده ام می رفتیم  و این ننگ به دامان ما منی افتاد.

www.mashreghnews.ir منبع: ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر

سخن آغازین
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رست را باال بگیر
درباره ی خشونت علیه قربانیان تجاوز

 با اشاره به حادثه ی تجاوز به 41 دخرت در ایرانشهر 

شاید نبرد دیرپای سنت و مدرنیته در ایران برنده ی بزرگی نداشته 
باشد اما بازنده ی مهجور بسیار دارد. حقوق زنان یکی از مهم ترین 
مسائل مورد مناقشه مشروطه خواهان و مشروعه طلبان در طول 
تاریخ ایران معاصر بوده است. گروه نخست زن را موجودی مستقل 
و دارای حقوق برابر با مردان می بیند و دیگری زنان را بخشی از 
دارایی مردان که حتی نگاه کردن به ایشان به معنای ورود به حریم 
یک مرد تلقی می شود. نبرد سنت و مدرنیته گرچه فراز و فرود 
بسیار داشته است و در دوره ای چون پهلوی اول و دوم کف ترازو 
به سمت تجددطلبان سنگینی می کرده است اما در دوره ای دیگر 
و با وقوع انقالب اسالمی و اجرای قوانین شریعت، مشروعه خواهان 
دست باال را از آن خود کردند. به این ترتیب قوانین مختلفی از 
دیه، ارث و شهادت تا مقوله تجاوز جنسی بر اساس اصول شریعت 
تفسیر شدند. این قوانین و مهم تر از آن فرهنگ جنسیتی حاکم 
بر جامعه، هر از چندگاهی بر حسب وقوع حوادثی چون تجاوز 
گروهی در ایرانشهر نقل محافل شده و پس از گذشت چندی غبار 
فراموشی بر آن می نشیند. با این حال درد و رنج بزه دیدگان پس 
از حادثه و از نحوه ی برخورد نزدیکان و جامعه بیشتر می شود. 
زمانی که متجاوز آسوده خاصر در خیابان ها پرسه می زند و قربانی 
متهم به پوشش نامناسب است و حتی ازدواج ایشان به عنوان راه 

حل ارائه می شود!

گفتامن جنسیتی و تجاوز جنسی
گفتمان حاکم بر شریعت محوریت مردانه دارد که در مقوله ای 

چون تجاوز جنسی بیشتر خود را نمایان می کند.
گفتامن جنسیتی ریشه ی بزه دیدگی زنان را در خود آنان جستجو 
می کند و آشنایی قبلی قربانی با بزهکار، پوشش نامناسب قربانی 
و تجربه های جنسی پیشین قربانی را مستمسکی برای عدم احزار 
عنف می داند. در این رویکرد زنان قربانی بیشرت به عنوان رشیک 
رابطه ی جنسی تلقی می شوند تا قربانی تهاجم های جنسی و این 
نگرش باعث شده است بخش عمده ای از شکایات قربانیان این جرم 

در نظام پلیسی و قضایی به رسمیت شناخته نشود.1
به بیانی دیگر ساختار نظام عدالت کیفری حاکم بر کشور در زمینه 
جرم تجاوز به عنف برداشت های فرهنگی سنتی و ایدئولوژی 
مردانه را مدنظر قرار داده است و در آن مالحظات زنان بزه دیده 
بازتابی نداشته است.2 تلقی بدنه ی جامعه از امر تجاوز و غیرخودی 
دانستن فرد بزه دیده، راه را برای آسیب مضاعف بر چنین افرادی 

1- فرجی ها محمد، آذری هاجر. حمایت کیفري از زنان قرباني تجاوز به عنف در حقوق ایران، فصلنامة 
علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال یازدهم، شماره 40، ص 287

2- همان، ص 288

باز می گذارد. این فقط یک روی سکه است. روی دیگر ماجرا پیامد 
این تلقی عمومی و تاثیر آن بر قانون گذاری است. در حقیقت باور 
مسلط در جامعه سنتی نگاهی مالکانه به زنان دارد و از این رهگذر 
آسیب به ایشان را در حکم خسارت به اموال خویش می پندارد. 
این تفسیر نوع برخورد با قربانیان تجاوز را شکل می دهد؛ تنبیه 
فیزیکی، ممانعت از خروج از منزل و یا حتی قتل قربانی! بی جهت 
نیست که بزه دیده سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهد. 
در فضای عمومی جامعه نیز ساختارهای برآمده از این گفتمان 

جنسیتی طبعا رویه ی چندان متفاوتی ندارند:
"طی مصاحبه های انجام شده با قربانیان مشخص گردید که جدی 
نگرفنت شکایت قربانی، طرح سواالت نابجا و ناشی از کنجکاوی و 
استفاده ی قضات از عبارات نامناسب نسبت به زن از جمله مهم 
ترین مواردی است که شدیدا مورد انتقاد آنان است. فقدان حساسیت 
بین مامورین رسیدگی کننده به جرم های جنسی و نگاه تردیدآمیز 
به قربانیان این جرایم، در بسیاری از موارد موجب بروز رفتارهای 
ناشایست گردیده است و این برخوردهای ناشایست از جدی تلقی 
نکردن حرف قربانی رشوع تا مقرص قلمداد کردن و در مظان اتهام 

قرار دادن وی نیز ادامه می یابد."

رضورت اصالح گفتامن جنسیتی 
در جوامع سنتی و در حال گذار چون جامعه ی ایران مقوله ای 
چون تجاوز جنسی تابو محسوب می شود. این نگرش از یک سو 
بزه دیده را در مقام عامل فساد می بیند و وادار به سکوت می کند 
و از سوی دیگر مانع از پژوهش و بحث علمی پیرامون آن می شود. 
پیامد این رویکرد، مبهم و ناشناخته ماندن ابعاد مختلف مسئله و 
مصونیت متجاوز است که دور باطل بزه کاری را سبب می شود. 
راه عبور از این تنگنا مقدم بر آموزش مسائل جنسی و آگاه سازی 
کودکان، ارتقای فرهنگی بزرگساالن و والدین است که با نگاهی 
سنتی صحبت پیرامون مسائل جنسی را خالف عفت و بی آبرویی 
می دانند که به اصطالح روی فرزندان را به ایشان باز خواهد کرد! 
غافل از آن که این پرده پوشی و نادیده انگاری خود مهم ترین عامل 
بروز جرایم جنسی است. با این تفاسیر جهت دستیابی به فرهنگی 
علم گرا و عقل محور جدا از وجود نظام آموزش و پرورش مدرن، 
حضور رسانه های مستقل، فعالین اجتماعی، بازنگری در قوانین و 
تاسیس نهادهای حمایتی از بزه دیدگان می تواند ضمن صیانت 
از ایشان و افزایش هزینه برای متجاوزین، امکان بازتکرار حوادثی 
چون ایرانشهر را کاهش دهد و جامعه ای را پدید آورد که بجای 

مواخذه ی بزه دیده به او می گوید: رست را باال بگیر!

سپهر ساغری
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عکاس: مهسا حیدرنژاد

گر
تلن

پشت پرده ی خشونت 
درباره ی تاثیر ناآگاهی اجتامعی و کوتاهی قانون گذار در بروز خشونت علیه زنان

مرضیه بنی هاشمیان

ماهنامه سرند      شماره سی و سوم، تیر 1397

خشونت علیه زنان به طور عمده، به صورت خشونت فیزیکی تعریف و تصور 

می شود. با این حال خشونت ابعاد گسرتده تری را شامل می شود. عالوه بر 

خشونت جسمی، جنسی، عاطفی، خشونت اقتصادی و خشونت اجتامعی از 

انواع مصادیق خشونت علیه زنان هستند. در حالیکه در بسیاری از جوامع دنیا 

قوانین شفافی در حامیت از حقوق زنان وجود دارد، متاسفانه در ایران ضعف 

فرهنگی و به تبع آن فقدان قوانین مدرن و همچنین عدم وجود نهادهای 

حامیتگر از زنان خشونت دیده، باعث تداوم و گسرتش این آسیب اجتامعی شده 

است تا جایی که در شکل حاد آن شاهد قتل های ناموسی، تجاوز، اسیدپاشی 

و ... و صد البته اثرات جربان ناپذیر روحی بر زنان در سطح جامعه وخانواده 

ها بوده و هستیم.
دیدگاه سنتی و مردساالرانه جامعه ایران، نخستین سد در راه رسیدگی به خشونت 

علیه زنان و رسیدن به برابری است. جامعه ای که پیرشفت و ترقی اجتامعی را به 

طور غالب حق مردان دانسته و از هامن سال های ابتدایی زندگی افراد با زدن 

برچسب های جنسیتی زمینه ساز عدم برابری و سلطه مردان بر زنان می شود. 

تفکراتی که در ذهن و زندگی خود زنان نیز نهادینه شده است و با عدم اطالع 

از حق و حقوق خود، زندگی با خشونت را طبیعی انگاشته و تحمل آن را وظیفه 

خود می پندارند و شگفتا در صدد انتقال آن به نسل های بعد نیز بر می آیند! 
بنظر می رسد آگاهی رسانی عمومی و رسیدن به اجامع در جامعه مدنی از 

طریق سمن ها)سازمان های مردم نهاد(، متشکل از مردم، وکال، جامعه شناسان، 

روانشناسان و ... مؤثرترین شیوه برای آگاه سازی جامعه، تغییر نگرش مردم و 

رویه دستگاه قدرت جهت تصویب، اجرا و نظارت بر قانون حامیت از حقوق زنان 

است.  حائز اهمیت است که جامعه و دستگاه قدرت بدانند خشونت علیه زنان 

به دلیل پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتامعی و ... که در پی دارد، یک مسئله 

شخصی و خصوصی نیست. خاصه از آن جهت که زنان به عنوان نیمی از جامعه 

می توانند نقش بزرگی در توسعه یافتگی کشور و پیرشفت اقتصادی ایفا منایند. 

از طرفی مادامی که زنان، بدون آگاهی درباره حقوق اولیه ی خود و خشونتی 

که بر آنان اعامل می شود، تصور کنند این امر طبیعی و موضوعی مربوط به 

درون خانواده است، همچنان چرخه ی خشونت ادامه می یابد. چنانچه روایات 

اینگونه خشونت ها و تبعات آن بر زنان و جامعه شنیده شود، با آگاه سازی و 

تغییر نگرش عموم مردم، نه تنها زنان به انزوا کشیده منی شوند بلکه تابوهای 

حاکم بر جامعه در هم شکسته و با افزایش مطالبه گری مردم از دستگاه قدرت 

سبب ترسیع تصویب قوانین حامیتگر از زنان و در نتیجه شاهد کاهش خشونت 

علیه زنان خواهیم بود. باید در نظر داشت هیچ فردی در ذات خود خشن 

نیست و کودکان، خشونت ورزی را در وهله ی نخست در خانواده خود می 

آموزند. در نتیجه سکوت در برابر خشونت مصداق دیگری از خشونت ورزی 

است که کمرتین تبعات آن تداوم خشونت در جامعه است.



تجاوز جنسی ورای افسانه ها
معرفی کتاب حقایقی درباره ی تجاوز جنسی اثر مارک جی کیتلسون

"خواست خودش بوده"، "حجابش را رعایت نکرده بود"، "متجاوز همیشه مرد غریبه است" و بسیاری عبارات دیگر فقط بخشی از کلیشه هایی است که در 
فرهنگ ما شکل و قوام یافته است. دست کم رویکرد بخشی از جامعه ی ایرانی با پدیده ی تجاوز تکیه بر پیش زمینه های فکری دارد که با مطالعات صورت 
گرفته در داخل و خارج کشور مطابقتی ندارد. به عنوان منونه خواست بزه دیده، عامل تجاوز در نظر گرفته می شود در حالیکه مطالعات گوناگون حاکی از وجود 
عنرص اجبار از طرف بزه کار دارد و نه اراده ی بزه دیده. همچنین این باور عمومیت دارد که متجاوز مرد غریبه است. بر خالف این باور عمومی تحقیقات نشان 
می دهند خطر حمله جدی از سوی اعضای خانواده دو برابر بیگانگان است.1 همچنین مطالعه کسانی چون محسن مالجو به وضوح پرده از تجاوز به محارم 

بوسیله ی بستگان درجه یک چون پدر و برادر دارد که آشکارا مرد غریبه محسوب منی شوند. مالجو در نتیجه گیری پژوهش خود می نویسد:
"تجاوز جنسی به محارم بیشرت از آنکه مساله ای روانی باشد مساله ای اجتامعی است و مردساالری و شکل روابط قدرت در خانواده و همچنین 

حاکمیت انگاره های مالکانه در ورابط والدین و فرزندان از مهم ترین زمینه های شکل گیری آن است."2
با این حال تحقیق پیرامون تجاوز جنسی در کشورمان چندان گسرتده نیست و منابع معدودی چون جامعه شناسی روسپی گری در ایران اثر سعید مدنی قهفرخی 
قابل دسرتسی است. به هر روی در بازار کتاب ایران می توان آثاری را به قلم نویسندگان خارجی و به تبع در مورد وضعیت کشورهای دیگر یافت که برغم عدم 
ارتباط مستقیم با جامعه ی ایرانی، نکات قابل تاملی در مورد چیستی پدیده ی تجاوز در اختیار مخاطب می گذارد. از این جمله می توان به کتاب حقایقی 
درباره تجاوز جنسی اثر مارک جی کیتلسون اشاره کرد. گرچه کتاب به وضعیت تجاوز جنسی در آمریکا می پردازد اما به جهت جهان شمول بودن پدیده ی تجاوز 
جنسی، نکات قابل توجهی در مورد کلیشه های رایج و باورهای نادرست پیرامون تجاوز جنسی مورد توجه نویسنده قرار گرفته است. کتاب حقایقی درباره تجاوز 

جنسی با ترجمه ی ساسان ودیعه در 140 صفحه و بوسیله ی انتشارات بهمن برنا در سال 1391 به چاپ رسیده است. 

1- مالجو محسن، تجاوز به محارم: زمینه ها، استراتژی های متجاوز و واکنش های بزه دیده، فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 34، ص 84
2- همان
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براساس اعالم مسئوالن آبفای اصفهان کارخانه فوالد مبارکه این شهر به عنوان بزرگ ترین 

کارخانه فوالد کشور سال گذشته 27 میلیون مرت مکعب آب مرصف کرده است و این 

در رشایطی است که آب مرصفی در شهر اصفهان 476 میلیون مرت مکعب بوده است. 

مقایسه این دو عدد نشان می دهد که کارخانه فوالد مبارکه به تنهایی به اندازه 5,6 

درصد در مقایسه با آب کل شهر مرصف دارد. البته در این بین نکته ظریف ولی بسیار 

مهمی هم وجود دارد و آن نقش کارخانه فوالد مبارکه در اقتصاد شهر اصفهان، اشتغال 

و... است. اما موضوع مهمی که به اعتقاد کارشناسان وجود دارد این است که از هامن 

ابتدا موقعیت سنجی که برای راه اندازی کارخانه فوالد مبارکه در اصفهان صورت گرفته 

اشتباه بوده است و این کارخانه باید در یکی از شهرهای جنوبی کشور و در ساحل خلیج 

فارس احداث می شده است تا برای تامین آب کارخانه مشکلی وجود نداشته باشد.

کارخانه فوالد مبارکه 27 میلیون مرت مکعب از آب زاینده را می بلعد
www.khabaronline.ir
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جامعه

پویا اشکانی

مرکانتیلیسم از جانب مورخان و اقتصاددان ها، دکترین اقتصادی 
حاکم بر اروپای دوران رنسانس و اروپا در آغاز راه مدرن خود 
معرفی می شود. دکترینی که به اعتقاد بسیاری، انگیزه جنگ 
سیاسی  اصطالحات  ی  پدیدآورنده  و  گشته  متعددی  های 
چون امپریالیسم و استعمار بوده است. در مرکانتیلیسم، هدف 
شکوفایی اقتصاد یک ملت به قیمت بیشینه کردن صادرات آن 
ملت و کاهش واردات در اقتصاد ملی است. بنابراین منابع طبیعی 
در چشم تئوری پردازان مرکانتیلیست چیزی بیش از مواد خامی 
که باید در راستای ثروت اندوزی ملل پیروز تغییر شکل دهند، 
نبوده و نیست. در این مختصر به نقش و خطر چنین نگرشی در 

جامعه ی ایران خواهیم پرداخت. 

پیدایش مرکانتیلیسم

همانطور که ذکر شد مرکانتیلیسم بر افزایش صادرات و تجمع 
طال و پول در دستان دولت ملی تمرکز می کند در حالی که با 
واردات به ویژه واردات کاالهای تولید شده )مصنوعات( سخت 
گیرانه برخورد می کند. اگر بخواهیم دو نمونه از سخت گیری 
های مرکانتیلیستی در خصوص واردات را نشان دهیم می توانیم 
به وضع تعرفه های سنگین گمرک بر کاالهای وارداتی و  ممنوع 
شدن تجارت سرزمین های مستعمره با دولت هایی غیر از دولت-
ملت استعمار کننده اشاره کنیم. اگرچه قول مشهور این است که 
دوران مرکانتیلیسم با خاتمه ی قرن هجدهم میالدی و ظهور 
سیستم اقتصادی سرمایه داری به پایان رسیده است اما به باور 
برخی مفسران هنوز جنبه هایی از نگاه مرکانتیلیستی بر سیاست 
های اقتصادی دولت ها حاکم است و سیستم مرکانتایل به شکل 

حقوق فردی در اقتصاد کشورهای صنعتی به اجرا گذاشته می 
تفکر  بودن  درست  در  تشکیک  اوصاف،  این  ی  همه  با  شود. 
مرکانتیلیست ها از همان اواخر قرن هجدهم و با نام افراد تاثیر 
گذاری چون دیوید هیوم و آدام اسمیت آغاز شد و تا به امروز 
این نوع نگاه به اقتصاد ملت ها، منتقدان قدرتمندی از جبهه 
بندی های مختلف سیاسی و اقتصادی دارد؛ از لیبرال ها گرفته 
تا سوسیالیست ها. آدام اسمیت اقتصاددان شهیر اسکاتلندی و 
نویسنده ی کتاب مشهور ثروت ملل، کالسیک ترین منتقد تفکر 
مرکانتایل از وجه اقتصادی بوده است. نکته ی اصلی که اسمیت 
با آن استداللش علیه اندیشه مرکانتایل را سازماندهی می کرد 
بعدها بوسیله ی اقتصاددان تاثیر گذار دیگری که خود متاثر از 
اسمیت بود تئوریزه شد1 و آن نکته چیزی نبود جز ارزش نسبی.2
برای درک کلیت ارزش نسبی باید بدانیم که برخالف تبلیغات 
مرکانتیلیست ها، ملل دنیا برای اینکه ثروتمند باشند نیازی ندارند 
تا تمام کاالها و مصنوعات جهان را خود تولید کنند و حتی برای 
آن ها به صرفه نیست که چنین کنند! بلکه این تجارت آزاد است 
که می تواند منافع آن ها را تامین کند. به عنوان مثالی ابتدایی 
مشخص است که سوئیس ظرفیت طبیعی الزم برای تولید برخی 
محصوالت کشاورزی مانند موز، قهوه، چای و یا برنج را ندارد. 
البته با صرف هزینه و خرید برخی تکنولوژی های روز می تواند 
به تولید این محصوالت اقدام کند اما هزینه ای که بابت تولید آن 
ها صرف می کند بسیار سنگین است. بنابراین ارزش نسبی تولید 
این محصوالت در سرزمین خودی کمتر از خرید این محصوالت 

از سرزمین های دیگر است.

طبیعت ایران زیر آوارهای مرکانتیلیستی 
شعار سال 97 خورشیدی که بهارش را سپری کردیم، حمایت 
از کاالی ایرانی است. اگرچه در حق برخی از کاالهای ایرانی 
از جانب مردم و حتی سیاست گذاران اجحاف های نابخشودنی 
شده است و بی دلیل، بدون پشتوانه رها شده اند تا به محاق 
فراموشی سپرده شوند. با این حال دوستداران طبیعت کم نظیر 
و استثنایی ایران باید بدانند که اتفاقا دلیل برخی وجوه بحران 
خطرناک و مهیب زیست محیطی که دامن گیر این فالت کهن 
سال و سرزمین های وابسته اش گشته برخی اصرارهای نادرست 
بر رونق تولیداتی با ارزش نسبی کم است.  ما به عنوان دوستداران 

1- دیوید ریکاردو اقتصاددان انگلیسی که در خانواده ای با تبار یهودی-پرتغالی متولد شده و از مذهب 
یهودی روی گردانده بود.

Comparative advantage

نئومرکانتیلیسم  در کمین طبیعت ایران
درباره ی نقش و تاثیر مرکانتیلیسم بر محیط زیست ایران
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این شعار سال  از  ناصحیح  برداشت  نگران  باید  ایران  طبیعت 
باشیم. کما اینکه تا به امروز هم تفکر مرکانتیلیستی کم بالی 
جان طبیعت بی نظیر ایران و زیست مندانش نشده است. همه 
ما ایرانیان حتی اگر چندان شیفته ی طبیعت و محیط زیست 
نباشیم با مرگ تدریجی زاینده رود* آشنایی داریم. بد نیست 
توجه کنیم که زاینده رود کهن سالی که جریان آبش سال ها و 
سده ها زینت بخش شهر اصفهان و تغذیه کننده طبیعت منطقه 
بوده، با بحران افزایش تقاضای آب مواجه شده است. گسترش 
ناموجه کشاورزی در حوضه آبریز این رودخانه و موقعیت سنجی 
نادرست برای گسترش صنایعی که تقاضای زیادی برای مصرف 
... در  و  پتروشیمی  مبارکه، ذوب آهن،  مانند فوالد  دارند  آب 
نهایت باعث شد که دخل و خرج مسیل های این رودخانه با 
هم نخواند و بستر پل های تاریخی شهر اصفهان از نعمت نوازش 

جریان های آب زاگرسی محروم شود.
با این وصف آیا وظیفه یک وطن دوست و یا طرفدار محیط زیست 
این است که به حکم شعار سال از این تولیدات طبیعت کش در 
استان کم آب اصفهان حمایت کند؟ آیا بهتر نیست سیاست 
گذاری های ما در منطقه ای مانند اصفهان بر گسترش توریسم 
و انرژی ها نو مانند انرژی خورشیدی باشد تا گسترش صنایع و 
کشاورزی که آب کم یاب منطقه را غارت می کنند؟3 نگارنده 
البته در جایگاه موقعیت سنجی اقتصادی نیست و نسبت دادن 
مزیت نسبی برای تولیدات کشاورزی و صنعتی در کشور چند 
اقلیم ما، کار بسیار پیچیده ای است که نیاز به برنامه ای سنجیده 
و بودجه ای کالن  دارد. اما چیزی که تقریبا به قطع و یقین می توان 
گفت غایب بودن فاکتور ارزش نسبی در ذهنیت سیاست گذاران 

اقتصادی کشور است.
سیاست گذاران با اصرار بر خودکفایی در محصوالتی که به لحاظ 
طبیعی و اقلیمی حداقل با منطقه ی هدف سازگاری ندارند باعث 
اضمحالل چشم اندازهای طبیعی بسیاری شده اند و خشکیدگی 
تاالب ها، دریاچه ها و فصلی شدن رودهای دائمی چون زاینده 
رود تنها نمونه هایی از عوارض این نادیده گرفتن ارزش نسبی در 
حمایت از تولیدات نابجای داخلی هستند. شاید شهری بندری 
در کنار دریاهای جنوبی ایران به نسبت اصفهان کم آب، جای 
فوالد  و  آهن  پرمصرفی چون ذوب  برای صنایع  تری  مناسب 
مبارکه باشد آن هم با مصرف آب شیرین یخچال های زاگرس، 
تا مشکل تامین آب چندان به شهروندان آسیب نزند و تبعات 

www.khabaronline.ir   3- کارخانه فوالد مبارکه 27 میلیون متر مکعب از آب زاینده را می بلعد
*رودخانه ای افسانه ای که از زاگرس جنوبی سرچشمه می گرفت؛ کویر خشک مرکزی ایران را تغذیه می کرد و 

شهر تاریخی اصفهان را در دامان خود پرورانده است. 

ر:
وی

ص
ع ت

منب
الد 

فو
ت 

جا
ی ن

برا
ت 

دول
ی 

یو
نار

 س
3

w
w

w.
ah

an
on

lin
e.c

om

9

جامعه

ماهنامه سرند      شماره سی و سوم، تیر 1397



زیست محیطی کمتری داشته باشد. سوال اینجا است اگر 
مزیت نسبی در معادالت سیاست گذاران اقتصادی کشور 
عاملی تعیین کننده است چرا با نمونه هایی چون سد گتوند 
و یا گسترش کشاورزی در حوزه آبریز زاینده رود مواجه 
هستیم که به شکستی سهمگین و بی نتیجه منجر می 
شوند؟ به طوری که سیاست گذاران مزبور، ناچار به اذعان 

به این شکست ها می شوند.4

مزیت نسبی زیست محیطی

میهن دوستان واقعی اگر به راستی دغدغه ی ایران را دارند 
نسبی  ارزش  گرفتن  نظر  در  بدون  که  کنند  توجه  باید 
مقوالتی  به  داشتن  مرکانتیلیستی  نگاه  و  تولیدات  برای 
چون خودکفایی، افزایش تولید و ثروت ملی، تنها زمینه ی 
ورشستگی بیشتر طبیعت ایران را فراهم می کنند و به بحران 
زیست محیطی مهیبی که هم تنوع زیستی و هم شهروندان 
کشور را تهدید می کند، دامن می زنند. حقیقت این است که 
پایداری زیست محیطی چشم اندازهای طبیعی، می بایست 
فاکتوری مهم در محاسبه ی ارزش نسبی برای تولیدات 
باشد و ما باید به این درجه از هوشمندی برسیم که تولیداتی 
که شیره ی جان طبیعت ایران را می مکند کنار بگذاریم. در 
غیر این صورت باید یا با ناآرامی ها و منازعات روزر افزون 
دست و پنجه نرم کنیم یا منفعل، نظاره گر انحطاط طبیعت 

استثنایی ایران و تمدن وابسته به آن باشیم. 

4- برای نمونه نگاه کنید به این اعتراف تلخ رییس جهاد کشاورزی اصفهان: نابودی 100 هزار 
www.isna.ir هکتار از اراضی کشاورزی استان اصفهان
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تعامل سیاست و ورزش محدود به عرص حارض نبوده بلکه به جرئت می توان 
گفت سیاست در اساس شکل گیری بازی های املپیک موثر بوده به گونه 
ای که از چندین روز پیش از برگزاری بازی ها، تعامالت نظامی و جنگی 
بین دولت شهرهای یونان متوقف می شد تا بازی ها در صلح برگزار شود. 
هیتلر در 1936م زمینه ی برگزاری هرچه باشکوه تر املپیک را فراهم آورد تا 
بسرتی برای تبلیغ حزب سیاسی خود باشد و سیاه پوستان در املپیک 1968م 
مکزیک با اجرای حرکات خاص، ضدیت خود را با سیاست های نژادپرستانه 
آمریکا نشان دادند. همچنین می توان به عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با 

ورزشکاران ارسائیلی اشاره کرد.

فاضلی حبیب الله، ورزش و سیاست هویت، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شامره دوم، بهار 1391، صص 155 و 156
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سپهر ساغری

شبکه های اجتماعی و در راس آن تلگرام و اینستاگرام کمک 
انسان  به کیستی  افزایش شناخت ما نسبت  قابل توجهی در 
ایرانی داشته است. شناخت فاصله ها، تفاوت نگرش ها، نحوه 
ی برخوردها و در یک کالم چرایی وضع موجود. شرایطی که 
بی گمان ریشه در فرهنگ عمومی جامعه ی ایرانی دارد. گرچه 
نمی توان و نباید فرهنگ ایرانی را سراسر سیاه و یا سراسر سفید 
دانست با این حال پرداختن به نقاط ضعف جهت شناخت بهتر 
و حرکت به جلو مثمرثمر خواهد بود. در این میان بحث منافع 
ملی یکی از پرچالش ترین موضوعات در فرهنگ ایرانی است. 
از تعریف و بیان چیستی آن تا تعیین مصادیقش در سیاست یا 
ورزش! از این رو در تاریخ معاصر ایران فقط ملی شدن صنعت 
نفت محل بحث و مجادله گروه های موافق و مخالف نبوده است 
بلکه اولویت دادن به تیم ملی فوتبال یا حمایت از باشگاه ها هم 
به دفعات نقل محافل شده است. بی گمان یکی از مهم ترین این 
موارد درگیری لفظی کارلوس کیروش با چهره هایی چون علی 
کریمی بوده است. در این فرصت ضمن بررسی رابطه ی ورزش 
و سیاست در بخش نخست، به مقوله ی کارآفرینی در ورزش و 
مسئولیت پذیری چهره های این عرصه در شماره ی آتی می 
پردازیم. با این حال قصد آن ندارم که مقوله ای اجتماعی را 
به بحثی شخصی فروبکاهم. در حقیقت هدف از ذکر نام علی 
کریمی و اشاره به گفتار و رفتار او، نقد یک فرهنگ عمومی است 
که عموما کنار نشستن و خرده گیری را فعالیت اجتماعی می 
دانند و با مقوله ای چون نهادسازی و بویژه کارآفرینی میانه ای 
ندارند. این مهم به ورزش هم محدود نمی شود و در دیگر عرصه 

های زندگی اجتماعی نیز قابل رویت است. 

ورزش و سیاست؛ عشق و نفرت
زورخانه ورزش باستانی و اصیل ایرانیان است که فراتر از ورزش، 
آموزش سبک خاصی از زندگی است که در آن جوانمردی و 
پایبندی به برخی اصول ممدوح اخالقی قرار دارد.1 با این حال 
ورزش زورخانه ای در حد و حدود یک فعالیت جسمانی صرف 
باقی نماند. نوع ارتباطات، طبقاتی از جامعه که به این رشته می 
پردازند و باورها و اصولی اعتقادی ایشان فرصتی بود جهت نیل 
به اهداف سیاسی صاحبین قدرت. شاید مهم ترین نمونه آن 
در تاریخ معاصر کشور نقش آفرینی شعبان جعفری معروف به 
شعبان بی مخ در کودتای 28 مرداد 1332خ و سقوط دولت 
دکتر محمد مصدق باشد. نقش آفرینی که شعبان جعفری را 
به بارگاه همایونی هم رسانید. البته سابقه حضور ورزشکاران در 
عرصه ی سیاست به شعبان جعفری محدود نمی شود. کمااینکه 
جهان پهلوان تختی با جبهه ملی دوم همکاری داشت. در دوران 
جمهوری اسالمی نیز چهره هایی چون برادران خادم، حسین 
رضازاده، علیرضا دبیر، هادی ساعی و ... در سیاست حضور داشته 
اند.2 اما دلیل نزدیکی سیاست به ورزش چیست؟ چرا برخی 
رشته های ورزشی بیشتر مورد توجه صاحبین قدرت قرار می گیرند؟

بهار  1- فاضلی حبیب اهلل، ورزش و سیاست هویت، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره دوم، 
1391، ص 157

2- حضور ورزشکاران در سیاست مختص جامعه ایران نیست و تقریبا در همه ی نقاط دنیا نمونه هایی را 
می توان برشمرد: ژرژ وه آ فوتبالیست اسبق باشگاه آ ث میالن ایتالیا در لیبریا، گری کاسپاروف قهرمان 

سابق شطرنج جهان در روسیه و ...

هشت شاکی
بخش اول: درباره ورزش و سیاست در جامعه ی ایران

 با اشاره به انتقادهای علی کریمی
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مهم ترین کارویژه سیاسی ورزش فوتبال کنرتل و جهت دهی 
به افکار عمومی، نشان دادن چهره ای کارآمد از دولت و در 

نهایت ملت سازی است.3
برخی جامعه شناسان ورزش معتقدند فوتبال ابزار مناسب 
و کارآمدی در اختیار حکومت ها است تا مردم را از توجه 
به وضعیت اجتماعی منحرف کنند و با تخلیه انرژی مردم، 
آن ها را به پذیرش وضع موجود قانع سازند. آسابرگر معتقد 
است مردم در هر مسابقه در یک شورش اجتماعی شرکت 
می کنند و با تماشای خشونت و تنش های درون بازی به 
نوعی تخلیه روانی ناشی از نارضایتی از وضع موجود می 
پردازند. در مقابل این دیدگاه برخی قائل به وجود تمایزات 
اساسی در کارکردهای فوتبال در جوامع شرق و غرب شده 
اند و بر آن هستند که فوتبال در کشورهای غربی و اروپایی 
دارای کارکردی محافظه کارانه است و در مواردی منجر 
به سرگرمی جامعه شده اند اما این کارکرد را نمی توان به 
سرزمین های دیگر از جمله آمریکای التین، آسیا و آفریقا 
بسط داد زیرا فوتبال توده وار این کشورها می تواند باعث 
تهیج احساسات، تجمع مردم ناراضی، فراهم سازی بستر 

برای شورش و ابراز نارضایتی از وضع موجود شود.4

ورزش فرصتی برای تقویت وحدت ملی

"رسمایه گذاری و توجه به ورزش مردمی فوتبال امر معقول 
و اندیشیده شده ای است که دولت ها بدان مباردت دارند 

3- فاضلی حبیب اهلل، ورزش و سیاست هویت، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره دوم، 
بهار 1391، ص 151

4- همان، ص 160
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چراکه فوتبال برای جوامعی که از شکاف های قومی، نژادی، 
ابزار  طبقاتی، مذهبی و جنسیتی در رنج است، فرصت و 
مناسبی برای خلق وجدان جمعی یک ملت و ایجاد حس ملتی 
واحد بودن است. اریک هابزبام از صاحب نظران ناسیونالیسم 
و ملیت معتقد است: اجتامع تخیلی میلیونی ملت وقتی بر 
روی نام تیم ملی یازده نفره ی فوتبال نامیده می شود، به نظر 

واقعی تر جلوه می کند."5

شکل گیری مفهومی به نام دولت مدرن و به تبع آن ملت، 
پدیده هایی نوپا در علم سیاست محسوب می شوند و در مورد 
کشورمان پیشینه ای بیش از 100 سال ندارند. در حقیقت 
رضاشاه نخستین کسی است که با ایجاد دولت فراگیر، نظام 
بروکراتیک گسترده و تشکیل ارتش متحدالشکل، جماعتی 
از مردمان پراکنده با تمایالت قومی، مذهبی و دسته ای را 
به زیر پرچم ایران گرد هم آورد.6 اینکه چگونه و با چه تاثیر 
و تاثری، خارج از بحث کنونی است اما مخلص کالم اینکه 
تفاوت های مردمان این سرزمین، اهداف نیروهای متجدد 
جامعه ی ایران را در رسیدن به یک دوگانه دولت - ملت 
به معنای مدرن آن، با مشکالت متعددی روبرو کرده است. 
حس تعلق خاطر به آب و خاک می تواند به دولت ها در 
نماید و  بهبود مدیریت کالن کشور کمک شایانی  جهت 
در نقاطه مقابل تحرکات گریز از مرکز چون قوم گرایی و 
با چالش های  استقالل طلبی می تواند دولت مرکزی را 
امنیتی و مدیریتی مخاطره آمیز مواجه سازد. از این رو دولت 

5- همان، ص 161
6- ناگفته نماند که تالش هایی از سوی قائم مقام فراهانی، عباس میرزا و میرزاتقی خان امیرکبیر 

نیز صورت پذیرفت اما منظم ترین و فراگیرترین اقدامات در جهت تاسیس دولت – ملت مدرن 
در ایران بوسیله رضاشاه صورت گرفته است.

برخی جامعه شناسان ورزش معتقدند فوتبال 
ابزار مناسب و کارآمدی در اختیار حکومت ها 
است تا مردم را از توجه به وضعیت اجتامعی 
منحرف کنند و با تخلیه انرژی مردم، آن ها را به 

پذیرش وضع موجود قانع سازند.
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های مستقر در کشورمان همانند همتایانشان در دیگر نقاط 
جهان، از ابزارهای مختلفی جهت تقویت همبستگی ملی و 
ایجاد یک ساختار منظم با تکیه بر هویت ملی استفاده کرده 
و می کنند. از توجه به صنعت داخلی و تولید و تجارت تا 
بزرگ  رویدادهای  رو  این  از  ورزشی.  و  علمی  المپیادهای 
ورزشی در جهان چون المپیک یا جام جهانی فوتبال محل 
توجه بسیار دولت ها قرار گرفته است. از نمونه های شاخص 
آن می توان به سیاست آلمان نازی در قبال برگزاری المپیک 
1936م در خاک این کشور و استفاده تبلیغاتی از آن جهت 
توسعه مانیفست نازیسم اشاره کرد. رویدادهای معتبر ورزشی 
نظیر المپیک یا جام جهانی فوتبال به قدری حایز اهمیت اند 
که حتی عدم شرکت در آن هم نوعی سیاست رسمی جهت 
بیان موضع یک دولت بکار می رود. به عنوان نمونه مقامات 
انگلستان پس از واقعه ی مشکوک به ترور سرگئی اسکریپال 
جاسوس پیشین این کشور، تهدید کردند که در جام جهانی 

فوتبال در روسیه شرکت نخواهند کرد!7
در واقع دولت های مدرن جدا از ماهیت دموکراتیک یا غیر 
دموکراتیک خود، از پدیده ای چون ورزش جهت ابراز اقتدار 
و  ملی  روحیه  تقویت  و  سو  یک  از  جهانی  عرصه  در  ملی 
درآمدزایی در داخل از سوی دیگر بهره می برند. به همین 
جهت رقابت بر سر اخذ میزبانی رویدادهایی چون المپیک، 
قابل  باال و  ... به شدت  والیبال و  جام های جهانی فوتبال، 
حصول برای همگان نیست. از سوی دیگر کشورهای کمتر 
برخوردار که قادر به میزبانی چنین رقابت هایی نیستند با 
استراتژی حضور و درخشش در آن، تالش می کنند از یک 
سو چهره ای مثبت و روبه جلو از خویش در سطح جهان نشان 
دهند و از سوی دیگر زمینه ی تقویت روحیه ملی به منظور 
بهبود راندمان نظام اجتماعی و اقتصادی کشور متبوع خود را 

فراهم آورند. 
با این حال این مفاهیم در کشورهای در حال توسعه به مانند 
کشورهای توسعه یافته پذیرفته شده و قابل هضم نیست. از 
همین رو اختالفات، بیشتر رنگ و بوی شخصی و جناحی 
به خود می گیرند. به همین جهت اگرچه در نگاه اول بحث 
موفقیت تیم ملی به جهت اهمیت آن بدون بحث به نظر می 
رسد اما حقیقت امر در یک جامعه ی در حال توسعه، رقابت 
های داخلی به مراتب مهم تر جلوه می کند. از این رو دست 

ir.alalam.fa.www    7- روسیه تحریم انگلیس علیه جام جهانی فوتبال را بی اهمیت دانست
در همین راستا می توان به عدم رویارویی تیم های ایرانی و عربستانی در خاک دو کشور پس از رخداد 

حمله به سفارت و کنسول عربستان در تهران و مشهد اشاره کرد.

کم در بخشی از جامعه، صحبت از قهرمانی در لیگ کشور و یا 
حتی باشگاه های آسیا که هر ساله برگزار می شوند به مراتب 
مهم تر از رویدادی چون جام جهانی است که هر چهار سال 
یک بار برگزار می شود.8 تبلور چنین دیدگاهی را می توان در 
شعارهایی چون "تیم ملی من پرسپولیسه"، مشاهده کرد. به هر 
روی فوتبال عرصه ای را فراهم آورده که ملت ها بتوانند خود 
را با دیگران مقایسه کنند و بخشی از جهان شوند و ملت های 
کوچک و درجه دومی که همآورد قدرت های بزرگ تر نیستند 
می توانند به جنگ ورزشی و فوتبالی کشورهای بزرگ تر بروند 
و اگر شکست آن ها در عرصه سیاسی و نظامی میسر نیست 
آن ها را در میدان فوتبال شکست دهند و به قول راجرمیال از 
موهبت فوتبال است که یک کشور کوچک )کامرون، اروگوئه، 

عراق و ...( می تواند بزرگ شود.9 
ماتیاس مارشییک به درستی بر آن است که جذابیت مسابقات 
فوتبال در آن است که که در آن ملت ها در عرصه ای متفاوت 
در  و  بینند  تقابل می  و  رقابت  در  را  میدان جنگ خود  از 
تمام جهان مسابقات بین المللی در بین ملت ها از هیجان و 
جذابیت بیشتری برخوردار است و علت آن رقابت مکتوم در 
رفتارها است. رقابت بین تیم های ورزشی آگاهانه یا ناآگاهانه 
متاثر از پیش زمینه های تاریخی یا شرایط حاکم سیاسی و 
اقتصادی است. در واقع تیم ملی فوتبال هر چند صرفا آیینه 

دولت نیست اما بازتاب و ادامه ی تمایالت آن است.10
شاید کمتر کسی نبرد فوتبال ایران و پرتغال را به هماوردی 
شاه عباس با پرتغالی ها شبیه سازی کند اما اکثریت شهروندان 
ایرانی رقابت های ورزشی و بویژه فوتبال با کشورهای عربی 
را به مثابه ادامه نبرد چند صد ساله ای می پندارند که برد 
و باخت در آن به شدت حایز اهمیت است. بی جهت نیست 
که در بازی های مقدماتی جام جهانی 2002 فوتبال مردان، 
بازیکنان بحرین پس از پیروزی در برابر تیم ملی کشورمان 
این رو  از  پایکوبی پرداختند!  به رقص و  با پرچم عربستان 
فروریختن دروازه بحرین یا عربستان بمانند فروریختن برجک 
اعراب جلوه می کند. در حقیقت توپ همان توپ است با این 

تفاوت که دیروز توپ جنگی بود و امروز ورزشی. 

8- شایان توجه است جام جهانی فوتبال به جهت میزان مخاطبین می تواند محل تبلیغ و بازاریابی 
بسیاری مناسبی نه فقط برای ورزش کشور و مشخصا فوتبال که برای معرفی ظرفیت های فرهنگی و 
تاریخی کشورمان و توسعه صنعت توریسم باشد. به عنوان نمونه روسیه از محل برگزاری این رویدادها 
حدود 33 میلیارد دالر به اقتصاد این کشور کمک شده است. برای مطالعه بیشتر بنگرید به: جام جهانی 

www.fa.alalam.ir  برای روسیه چقدر درآمد دارد
9- همان، ص 165

10- فاضلی حبیب اهلل، ورزش و سیاست هویت، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره دوم، 
بهار 1391، ص 162
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جنِگ بین ایران و عراق که تقریباً هشت سال به طول انجامید، با 
حمله عراق به ایران در 22ام سپتامبر 1980م آغاز گشت و با پذیرش 
در 20 جوالی  متحد  ملل  امنیت  قطعنامه 598 شورای  دوجانبه 
قرن  متقارن  این جنگ »طوالنی ترین جنگ  یافت.  پایان  1988م 
بیست و یکم« خوانده  شده و حدود یک میلیون نفر تلفات و حدود 

یک و دو دهم ترلیون دالر هزینه بر جای گذاشته است. 
 www.iranicaonline.org      IRAQ vii. IRAN-IRAQ WAR:منبع

ر:
وی

ص
ع ت

منب
س

عک
ا+

ره
شه

ه 
ق ب

عرا
ی 

وای
 ه

ت
مال

 ح
ثر

ر ا
د د

هی
 ش

فر
8 ن

73
و 

ار 
هز

 7
6

w
w

w.
.te

hr
an

pr
es

s.c
om

ماهنامه سرند      شماره سی و سوم، تیر 1397

تاریخ و اندیشه



مناقشات طوالنی مدت بین عراق و ایران به بروز جنگی همه جانبه 
انجامید که با حمالت هوائی همزمان عراقی ها به ده فرودگاه 
نظامی و غیرنظامی و همچنین به خاک ایران در امتداد خط 
مرزی بین دو کشور آغاز گشت. روابط بین دو کشور پیش از 
وقوع جنگ و در سال های پس از انقالب اسالمی سال 1979 
ایران، به تدریج رو به زوال گذاشته بود. علت این امر نه تنها 
خصومت شخصی میان صدام حسین عراقی و آیت اهلل خمینی، 
بلکه مهم تر از آن، جاه طلبی های سیاسی و همچنین اختالفات 
ایدئولوژیک و ارضی هر دو کشور بود. آیت اهلل خمینی که از سال 
1963 به بعد در عراق روزگار به تبعید می گذراند، در پی بروز 
ناآرامی های سیاسی در کشور، در چهار اکتبر سال 1978 به 
درخواست دولت محمد رضا شاه از عراق اخراج شد. در روز 28ام 
سپتامبر، شش روز پس از حمله ارتش عراق به ایران، شورای 
امنیت سازمان ملل رسما از هر دو کشور خواست بالفاصله به 
هرگونه استفاده از روش قهری خاتمه دهند. عراق برای مذاکره 
اعالم آمادگی کرد اما تنها در صورتی که ایران مطالبات ایراد 
شده بوسیله ی معاون نخست وزیر عراق، طارق عزیز، را بپذیرد. 
این مطالبات عبارت بودند از تضمین متقابل عدم مداخله در 
امور کشور مقابل، تعهد ایران به متوقف ساختن تمامی اَعمال 
»تجاوزگرانه« اش نسبت به عراق، به رسمیت شناختن حاکمیت 
عراق بر تمامی قلمروها و آبراه های مورد ادعای این کشور، از 

جمله آبراه شط العرب/ اروند رود بوسیله ی ایران.1

  IRAQ vii. IRAN-IRAQ WAR 1- نوشته ی حاضر ترجمه و تلخیصی است از
 www.iranicaonline.org    

بهانه عراق برای حمله به ایران
عراق ادعا می کرد در حال دفاع از خود بوده و »مجبور به استفاده 
از حق قانونی اش برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور 
و بازستانی سرزمین هایش به روش قهری شده است چرا که 
دولت ایران راه را بر تمامی روش های شناخته شده ی حل و فصل 
پیامدهای ناشی از تعهداتش بسته است«. قبل از آغاز جنگ، 
عراق اغلب ایران را متهم به اَعمال تجاوزگرانه علیه عراق و دخالت 
در امور داخلی این کشور، مانند حمایت از حزب ممنوع الدعوه 
رژیم  ایران  رهبران  رادیویی،  عربی زبان  برنامه های  در  می کرد. 
بعث را به شدت ضداسالمی و عروسک قدرت های امپریالیستی 
می خواندند. همچنین رژیم بغداد به اعمال تجاوزگرایانه و حمایت 
عمومی از شورشیان جدایی طلب در خوزستان و قول کمک به 
گفته  به  بود.  شده  متهم  »عربستان«2  آزادسازی  برای  ها  آن 
استاندار وقت خوزستان دریابُد احمد مدنی، عراق برای شورشیان 
سالح تأمین می کرد. عراق حتی چندین بار حمالتی به شهرهای 
مرزی ایران، مثاًل شهرهای کردنشین شمال غربی این کشور در 
ژوئن 1979 و ماه بعد در صالح آباد در جنوب که چندین نفر نیز 

در آن کشته شدند، انجام داد. 
ادعای عراق مبنی بر حاکمیت بر همه مناطق و آبراه ها، اختالفات 
ارضی قدیمی بین دو کشور را تجدید نمود. شدیدترین اختالف 
ارضی دو کشور بر سر حوزه شط العرب و سایر آبراه ها بود. عالوه 
بر این سه جزیره کوچک در خلیج فارس نیز بخشی از ادعاهای 
بی اساس ارضی صدام حسین بود. جزایر ابوموسی و تنب های 
بزرگ و کوچک، دور از مرز عراق، نزدیک تنگه هرمز قرار داشته 
و دارای اهمیت استراتژیک زیادی هستند. تا اواخر قرن نوزدهم 
و اوایل قرن بیستم زمانی که بریتانیا چندین جزیره ایرانی را 
اشغال کرده و شیوخ عرب را تحت عنوان کشورهای تحت الحمایه 
انگلیس به اداره شان گمارد، این جزایر جزء قلمرو ایران بودند. 
ابوموسِی ایرانی به وسیله شیخ شارجه و دو جزیره دیگر بوسیله 
ی رأس الخیمه و به نمایندگی از بریتانیای کبیر اداره می شدند و 
هر دوی این شیخ نشین ها بعداً به امارات متحده عربی پیوستند. 
ایران این جزایر را در 30 نوامبر سال 1971 چند روز قبل از 
تشکیل امارات متحده عربی به دنبال استقاللش از بریتانیا بازپس 
گرفت. ایران به سرعت امارات متحده عربی تازه  تأسیس را به 
رسمیت شناخت. در سپتامبر 1980، عراق ادعای بی اساس و 
تحریک آمیزش مبنی بر حاکمیت بر این سه جزیره به نمایندگی 

2- نامی که بوسیله ی رژیم عراق به استان خوزستان داده شده بود
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از »ملت عرب« را مطرح نمود و خواستار به رسمیت شناختن 
حقوق »مشروع« عراق بوسیله ی ایران شد. زوال اقتصاد ایران 
نیز ممکن است از عوامل تهاجم عراق بوده باشد. کلیت اقتصادی 
ایران به شدت از آشفتگی های سیاسی در طول و پس از انقالب 
سال 1979 متأثر شد. به عنوان مثال در صنعت نفت، مهم ترین 
بخش اقتصاد ایران تا به آن زمان، تولید از 5/7 میلیون بشکه 
در روز در سال 1977م به 3/9 در بهار سال 1979 و 1/4 در 

تابستان سال 1980 کاهش یافت.

مناقشات مرزی بین ایران و عراق
 مناقشات اصلی عبارت بودند از تعیین حدود آبراه شط العرب و 
ادعای عراق در رابطه با استان ایرانی خوزستان. بنا بر ایدئولوژی 
و  بود  عرب  ملت  به  متعلق  خوزستان  بعث،  حزب  پان ـ عربی 
می بایست به آغوش اعراب باز می گشت. با این حال مهم ترین 
علت درگیری آبراه شط العرب بود که حاصل تالقی رودهای 
دجله، فرات و کارون است. شط العرب برای هر دو کشور از اهمیت 

اقتصادی و استراتژیک برخوردار است.3 پس از انحالل امپراتوری 
عثمانی، با تبدیل شدن عراق به کشور تحت الحمایه بریتانیا در 
سال 1920 و پس از آن، استقاللش در سال 1932، ایران حدود 
تعیین شده در قرارداد قسطنطنیه در نوامبر 1913 را رد کرد. 
ایران با این ادعا که قرارداد قسطنطنیه میراث حکومت استعمار 
است، خواستار قرار گرفتن مرز در امتداد خط القعر، عمیق ترین 
نقطه کانال کشتیرانی شد. عراق با تشویق و پشتیبانی انگلیس در 
سال 1934 ایران را به جامعه ملل کشاند اما توافقی حاصل نشد. 
مذاکرات بین دو کشور ادامه یافت و در سال 1937 ایران و عراق 
اولین پیمان مرزی شان را امضا کردند. یکی از نتایج این پیمان 
تعیین مرز آبی دو کشور در بستر شرقی رودخانه بود. به استثنای 
یک محدوده لنگرگاهی در نزدیکی آبادان )به طول چهار مایل( 
که در آن مرز در امتداد خط القعر تعیین شد. عراق سال ها بعد 
ایران را متهم به سوءاستفاده از موضع ضعیف عراق در مذاکرات 
کرد. عراق در آن زمان، پس از کودتای نوامبر 1936 بوسیله ی 
نوری السعید با آشفتگی های سیاسی در داخل کشور دست به 
گریبان بود. به مدت سه دهه هیچ پیشرفت مهمی در جریان این 
اختالف حاصل نشد. اما در دهه 1960 زمانی که ایران به قدرتی 

3- بصره تنها بندر عراقی دارای خروجی به خلیج فارس، در 47 مایلی آن قرار داشته و تأسیسات نفتی 
بزرگی در هر دو کشور در نزدیکی شط العرب واقع شده اند.

تاریخ و اندیشه
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 در سپتامرب 1980، عراق ادعای بی اساس و 
تحریک آمیزش مبنی بر حاکمیت بر این سه 
جزیره به منایندگی از »ملت عرب« را مطرح 
منود و خواستار به رسمیت شناخنت حقوق 

»مرشوع« عراق بوسیله ی ایران شد.
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منطقه ای بدل شده و عراق در اثر چندین کودتا تضعیف شده 
بود، ایران بار دیگر از آسیب پذیری سیاسی عراق منفعت جست. 
در اولین گام، کمی پس از کودتای بعثی در سال 1969، ایران 
هیئتی به عراق فرستاد و وقتی عراق از مذاکره بر سر معاهده ای 
جدید خودداری نمود، ایران معاهده 1937 را ملغی کرد. سپس، 
با حمایت از شورشیان کرد در شمال عراق، رژیم بعثی را بیشتر 
تحت فشار قرار داد. عراق مجبور به تسلیم در برابر مطالبات ایران 
در رابطه با شط العرب، به ازای وعده این کشور برای پایان دادن 
به حمایتش از شورشیان کرد شد. این اتفاقات به قرارداد الجزیره 
سال 1975 انجامید که در آن خط القعر برای نخستین بار به 
عنوان مرز بین دو کشور در تمام طول شط العرب به رسمیت 
شناخته شد. اما پنج سال بعد در 17 سپتامبر 1980، پس از 
انقالب ایران، عراق به ناگهان قرارداد الجزیره را لغو کرد. صدام 
حسین در سخنرانی اش در مجلس ملی ادعا کرد که جمهوری 
اسالمی ایران از وفادار ماندن به شرایط قرارداد الجزیره اجتناب 
کرده است. بنابراین عراق این قرارداد را باطل و بی اثر قلمداد 
می کند. عالوه بر این صدام حسین در همان سخنرانی اعالم 
کرد که شط العرب در طول تاریخ تماماً عراقی ـ عربی بوده است 
و تسلط عراق بر شط العرب باید ابقا گردد. پنج روز بعد، ارتش 

عراق از مرز عبور کرد.

اهداف عراق در حمله به ایران
 عوامل متعددی وجود دارد که به نظر می رسد تواما یا به طور 
مستقل بر تصمیم رژیم عراق برای آغاز جنگ تأثیرگذار بوده 
انگیزه ها  و  اهداف  عنوان  تحت  می توان  را  عوامل  این  باشد. 

دسته بندی کرد: 

• جاه طلبی صدام حسین برای استیالی سیاسی 	
و اقتصادی بر خلیج فارس

• دست یافتن به کنترل کامل آبراه شط العرب 	
و دستیابی به سرزمین های مورد مطالبه عراق 

و تقویت امنیت عراق 

• مقابله با تأثیر انقالب اسالمی ایران بر جمعیت 	
عظیم شیعیان عراقی

از قرار معلوم هرج و مرج سیاسی ناشی از  انقالب در ایران و 
ایرانی، در کنار تشویق های نخبگان  نیروهای مسلح  آشفتگی 
تبعیدشده رژیم سابق، از جانب رهبران عراق به مثابه فرصتی 
عالی برای جنگ افروزی استنباط شد. رهبران عراق، ایدئولوژی 
جمهوری اسالمی ایران و به ویژه تالشش برای صدور انقالب 
اسالمی به سایر کشورهای مسلمان را تهدیدی برای ایدئولوژی 
سکوالر حزب بعث و خطری برای ثبات کشورشان می دیدند. 
پروپاگاندای رژیم انقالبی ایران که مردم ناراضی عراق را مورد 
هدف قرار می داد بر ویژگی غیراسالمی ایدئولوژی سکوالر بعثی 
تمرکز داشته و بر آن بود که عراقی ها را به شورش و سرنگون 
پروپاگاندای  اگرچه  ساختن رژیم صدام حسین تحریک کند. 
ایرانی حامل پیامی جهانی بوده و همه مسلمانان را مورد خطاب 
قرار می داد، در عراق این ترس را به وجود آورد شیعیان، که 
اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می دادند اما تحت حاکمیت 
اقلیت اهل سنت قرار داشتند، به طور ویژه ای مستعد پذیرش 

دعوت ایران به کنشگری باشند. 
برای مقابله با این تبلیغات، رهبران اهل تسنن عراق اقدامات الزم 
را جهت کاهش خطر شورش بوسیله ی شیعیان صورت دادند. در 
گام اول، مجازات افرادی که مظنون به فعالیت های »غیرقانونی« 
سیاسی، همچون عضویت در حزب مخفی شیعه مسلک الدعوه 
شیعه،  برجسته  روحانی  همچنین  بخشیدند.  شدت  را  بودند 
آیت اهلل سید محمدباقر صدر در آوریل 1980 بازداشت و مخفیانه 
اعدام شد. هزاران شیعه که بسیاری شان تباری ایرانی داشتند اما 
خانواده هایشان نسل ها در مراکز مذهبی شیعه در کربال و نجف 
اخراج  از کشور  اوایل دهه ی 1970  از همان  اقامت داشتند، 

شدند. 
در گام بعدی، بر پررنگ  جلوه دادن ماهیت عربی اسالم، از قبیل 
نسب عربی پیامبر، زبان عربی قرآن و محل استقرار شهرهای 
مقدس اسالمی در کشورهای عربی تاکید شد. صدام حسین 
با تأکید بر ریشه  و سنت عربی اسالم به دنبال تضعیف جایگاه 
انقالب اسالمی ایران در نظر مردم عراق بود. سپس به منظور 
برجسته نمایی برتری اعراب نسبت به ایرانی ها، با اشاره به جنگ 
ایالت  در  پارسی  ساسانیان  آن  در  که   636 سال  در  قادسیه 
مرکزی شان بوسیله ی نیروهای مسلمان عرب شکست خورده 
بودند، جنگ ایران ـ عراق را »قادسیه دوم« خواند. با این حال باید 
توجه داشت که استان مرکزی امپراطوری پارسی در آن زمان 
بین النهرین )عراق کنونی( بود که در منابع اسالمی قرون وسطی 
تحت عنوان »قلب ایرانشهر« از آن نام برده می شد. صدام حسین 

تاریخ و اندیشه
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همچنین رویای استیالی اقتصادی و نظامی بر خلیج فارس را 
در سر می پروراند. تا پیش از انقالب اسالمی، ایران با پشتیبانی 
ایاالت متحده، قدرت اصلی منطقه بود. در طول جنگ سرد به 
سبب موقعیت جغرافیایی اش در جنوب اتحاد جماهیر شوروی، 
ایران برای ایاالت متحده از اهمیت استراتژیک برخوردار بوده و از 
این رو از نظر نظامی پشتیبانی می شد. پس از انقالب روابط میان 
ایاالت متحده و جمهوری اسالمی به سرعت رو به تیرگی گذاشت. 
با توجه به آشفتگی های انقالبی در ایران و بدتر شدن روابطش با 
کشورهای عربی، در کنار توقف تأمین تجهیزات نظامی از طرف 
ایاالت متحده، ایران جایگاه خود به عنوان قدرت اصلی منطقه را 
از دست داد. پایان دادن امریکا به تأمین تجهیزات نظامی، پس از 
شروع بحران گروگان گیری ایران در نوامبر 1979م، قدرت نظامی 
ایران را به شدت تضعیف نمود. عراق تصور می کرد ایران پس از 
حمله برتری نظامی عراق را پذیرفته و بالفاصله به درخواست های 

عراق تن دهد. 
سه  و  خوزستان  العرب،  شط  کنترل  آوردن  دست  به  با 
طور  به  عراق  دولت  درآمدهای  فارس،  خلیج  در  واقع  جزیره 
چشمگیری افزایش می یافت. تقریباً همه ذخایر نفتی ایران در 
امکانات و پاالیشگاه های  استان خوزستان قرار دارد که دارای 
بزرگ نفتی نیز هست. عالوه بر این، با بی بهره ساختن ایران 
از مهم ترین منبع درآمدش، عراق مانع از بازگشت دوباره ایران 
به مسند قدرتمندترین دولت منطقه می شد. در نهایت، اِشغال 
خوزستان، خط ساحلی عراق را که در آن زمان تنها 40 مایل 
طول داشت، به طور قابل مالحظه ای گسترش داده و دسترسی 
عراق به خلیج فارس را تضمین می نمود. عالوه بر این مطالبات 
عراق در رابطه با سه جزیره واقع در خلیج فارس تنها دارای جنبه 
نمادیِن »بازپس گیری« سرزمین های »ملت عرب« نبود بلکه با 
توجه به امکان ایجاد تأسیسات نفتی در دریا، دالیل اقتصادی و 

استراتژیک نیز داشت.
که  ارتش،  عالی رتبه  افسران  به  اسالمی  مقامات  همچنین، 
ارتش،  نداشتند.  اعتماد  بودند،  وفادار  سابق  شاه  به  اغلب شان 
نمادی از وابستگی به ایاالت متحده و ریخت و پاش های افراط آمیز 
و اسراف کارانه و همچنین ابزار اِعمال سرکوب نظام پیشین تلقی 
می شد. پس از انقالب پاکسازی های سیستماتیک در ارتش ابتدا 
انجام  از آن به طور گسترده تر  باالتر و پس  در میان رده های 
پذیرفت. سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان نیروی مسلح 
و به منظور ایجاد توازن در برابر ارتش منظم جهت صیانت از 

انقالب اسالمی تشکیل شد. 

تاریخ و اندیشه
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مخفیست رد زری زبان       //            این زبان رپده ست رب ردگاه جان
آدمی 

پدید ما  رب  شد  خاهن  صحن  سر        // کشید      هم  رد  را  رپده  بادی  چونک 

مولوی، مثنوی معنوی، دفتر دوم
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یلدا دنیایی مبرز 

به نظر ساده ترین ساز و کار حل اختالف در فضای مجازی، 
فحش و در فضای حقیقی، فحش و مشت است! در ورزشگاه 
ها مودبانه ترین حرف ها از رسانه های دیداری و شنیداری 
کافی  در خیابان  تصادفی  نیست! کوچکترین  قابل پخش 
است تا عنان زبان را از دست داده و در سودای چیرگی قاطع 
ولو مقطعی، مرزهای هنجاری کالمی را درنوردیده، با صدایی 
بلند به یکدیگر دشنام داده و در تخطئه ی طرف مقابل با 
شتاب از یکدیگر پیشی بگیریم. پدیده ای که در روزمرگی 
زندگی بعضی از ما، از فرط آشنایی نه به چشم می آید و نه 
احساس تالم و یا تشویشی را برمی انگیزد. پنداری از دیرباز 
گوش ها به شنیدن دشنام و ناسزا خو کرده اند و این مهم به 
تعمق چندانی نیاز ندارد! اگرچه کلماتی که به منظور دشنام 
استفاده می شوند، به لحاظ بار معنایی و عاطفی در طیف 
وسیعی قرار می گیرند اما نوک پیکان دشنام های با مضامین 
جنسی همواره کالبد زنان را مورد هدف قرار می دهند، مگر 
خالف آن ثابت شود! دشنام های مالوف و نام آشنایی که 
در اکثر موارد متوجه ی زنان، مادران، خواهران و نه مردان، 
پدران و برادران است، گواهی بر این مدعاست. از این رو در 
این نوشتار برآنیم یکی از مهم ترین دالیل خشونت کالمی 

جنسی علیه زنان را مورد مداقه قرار دهیم.

چرا دشنام می دهیم؟!
صرف نظر از تعاریف لغوی، دشنام و ناسزا کالمی است که 
خاستگاه و زمینه های بروز آن از برساخت های فرهنگی و 
اجتماعی یک جامعه جان و جوالن می گیرد و بار عاطفی آن 
نیز قابل توجه است. چه بسا ناسزاها یا عباراتی که در یک جامعه ی 
انسانی متداول و رایج هستند با این حال زمانی که به زبان 
دیگری ترجمه و رمزگشایی می شوند، نامالوف و نامانوس 

باشند؛ فرضا "قربان شما" یا "فدای شما" برای انگلیسی زبان 
ها! یکی از کاربردهای ناسزاگویی، بیان احساسات درونی است. 
از مزاح و اظهار محبت گرفته تا بیان و بروز احساساتی مانند 
خشم، برآشفتگی، تالم، نامیدی و ... . به سخن دیگر ناسزاگویی 
گاهی به منظور شوخی یا تحسین و گاهی به قصد تهدید، 
توهین و خوارشمردن طرف مقابل به کار می رود. این که مردم 
ایران، عصبانیترین مردم دنیا هستند1 یا به لحاظ افسردگی در 
میان 10 کشور نخست دنیا جای گرفته اند2 نشان دهنده ی 
بحران عمیق و نادیده انگاشته شده ای است که قرینه ی روشن 
و مبرهن آن جای خالی مفاهیمی همچون مهارت گفتگوی 

منطقی، کنترل خشم، حل تضاد، تعارض و ... است.
از مشکالت فردی،  ناشی   انباشت خشم های فروخورده ی 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اقلیمی و... و همچنین 
استیالی احساس ناکامی، ناامیدی از دستیابی به حقوق فردی 
ناتوانی  و اجتماعی، سرخوردگی از اجرای عدالت و احساس 
جهت اصالح و تغییر وضع موجود و... الجرم راه برون رفتی 
برای خود خواهد یافت. یکی از روش های کاهش خشم درونی، 
برون فکنی و پرخاشگری است که حتی اگر متوجه ی بانی 
اما ممکن است در جایی دیگر  اصلی مشکالت مزبور نشود 
مانند ترافیک، به هنگام تصادف، در ورزشگاه ها و حتی در 
فضای مجازی رخ نماید. به عبارت دیگر عصبانیت، پرخاشگری 
و ناسزاگویی یک مکانیسم دفاعی و راه حلی نسبتا آسان برای 
حل تضاد و تعارض است که با تمسک به آن می توان به راحتی 
از هنجارهای کالمی مرسوم فاصله گرفت و به طور آنی ولو 
مقطعی مقصود خود را پیش برد و در نهایت با عباراتی مانند 
"نتوانستم خویشتن داری کنم" از خود سلب مسئولیت کرد. 
عالوه بر این، ناسزاگویی می تواند فرد را در مرکز توجه ولو به 
شکلی متفاوت قرار دهد و احساس اهمیت و قدرت را در او 
ایجاد و تقویت نماید. از آن جایی که مسائل جنسی در گفتمان 
متداول جامعه ی ما مکتوم است و همواره در زمره ی ناگفته 
ها و ناشنیده ها قرار دارد، بنابرین چندان عجیب نیست که 
ناسزاگویی مبتنی بر امور جنسی مکانیسم دفاعی قدرتمندی 

به شمار آید!
1- مؤسسه مطالعاتی »گالوپ« ایران را در سال 2017 عصبانی ترین کشور جهان معرفی کرده است. 
طبق داده  های این مؤسسه، از میان 142 کشور مطالعه شده جهان در سال 2017، به ترتیب ایران 

)50 درصد(، عراق )49 درصد( و سودان جنوبی )47درصد( عصبانی ترین مردم جهان را دارند. 
www.fararu.com

2- کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران و مشاور رئیس سازمان بهزیستی 
کشور در گفتگو با ایلنا: ایران جزء 10 کشور نخست به لحاظ میزان افسردگی است. مراجع مذهبی، 

علمی و دانشگاهی برای ترویج نشاط، ایجاد انگیزه و امید در جامعه باید وارد میدان عمل شوند.
www.ilnanews.com

دشنام های زنانه
پیرامون فحاشی با مضامین جنسی در فرهنگ ایرانی
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 تبعیض و نابرابری قدرت و احرتام، مردان را در 
جایگاهی فرادست و زنان را در جایگاه فرودست 
تری قرار می دهد و قدرت تقریبا نامحدودی که 
نهادهای مختلف در طول سالیان متامدی به جنس 
مرد اعطا منوده اند، عالوه بر شکل گیری  می تواند 
به استمرار فرادستی مردان و فرودستی زنان منتج 
شود. از این رو دشنام هایی با مضامین جنسی، 
مبین مفهوم نه چندان مسترت فرودستی زنان در 

جوامع مردساالر است. 

فرود پیکان دشنام های جنسی بر کالبد زنان
خشونت ورزی و خشونت ستیزی هر دو آموختنی است و نه تنها 
پدیده ای اتفاقی نیست بلکه بازتاب استیال و چیرگی بر ساخت 
نابرابری های  آبستن  از  نهادینه شده ای است که  های کهن 
اقتصادی و سیاسی  فرهنگی، مذهبی،  اجتماعی،  ساختارهای 
زاییده می شوند. این که چرا دشنام های با مضامین جنسی 
همواره متوجه ی خویشاوندان مونث فردی است که مورد توهین 
قرار می گیرد، پرسشی است که پاسخ آن را باید در مفاهیمی 
چون "جنسیت" و "جامعه پذیری جنسیتی" جستجو کرد. در 
جوامع مردساالر، سلسله مراتب خانوادگی و اجتماعی و همچنین 
دستگاه قدرت، یک سویه عمل می کنند. از این رو فرآیند جامعه 
پذیری در این جوامع به شیوه ای است که تصویر اقتدارگرایانه 
از مرد و تصویر فرمانبردارانه از زن را ایجاد و تقویت می نماید. 
در واقع  در این جوامع در طی فرآیند جامعه پذیری جنسیتی 
از دوران کودکی، به فرزند پسر اقتدارگرایی و به فرزند دختر 
اقتدار پذیری آموخته می شود و تالش می گردد تا با درونی 
کردن مفاهیم و ارزش های مبتنی بر جنسیت، از زنان تصویری 
از  نیازمند مراقبت و در مقابل  آرام، مطیع، عاطفی، وابسته و 
مردان تصویری مستقل، استوار و مصمم ترسیم شود. به این 
ترتیب تبعیض و نابرابری قدرت و احترام، مردان را در جایگاهی 
و  دهد  می  قرار  تری  فرودست  جایگاه  در  را  زنان  و  فرادست 
قدرت تقریبا نامحدودی که نهادهای مختلف در طول سالیان 

اند، عالوه بر شکل گیری   متمادی به جنس مرد اعطا نموده 
به استمرار فرادستی مردان و فرودستی زنان منتج  تواند  می 
شود. از این رو دشنام هایی با مضامین جنسی، مبین مفهوم نه 
چندان مستتر فرودستی زنان در جوامع مردساالر است. دشنام 
به خویشاوندان مونث یک مرد، در واقع  های جنسی خطاب 
حمیت و همچنین میزان توانایی مرد را در حمایت و مراقبت 
از خویشاوندان مونث مورد هجمه و آماج قرار می دهند و زهر 
این تحقیر و ناکامی به نظر به مراتب مهلک تر است! مسئولیتی 
که محتمال بر دوش زنان سنگینی نمی کند. بنابراین بار عاطفی 
و معنایی مورد نظر را نیز برای آنان ندارد! شاید به همین دلیل 
است، دشنام های جنسی که جایگاه پدر و برادر را مورد آماج 
قرار می دهند، کمیاب و یا حتی نایاب هستند! به این ترتیب 
جامعه پذیری جنسیتی و یادگیری اجتماعی با نهادینه کردن 
نابرابری قدرت و تداوم بخشیدن به آن باعث استمرار روابط نابرابر 
قدرت، فرادستی مردان، فرودستی زنان و شکل گیری و تداوم 
خشونت علیه زنان به طور عام و خشونت کالمی جنسی علیه 
آنان به طور خاص می شود. این بار شاید بتوان در بحبوحه ی 
خشم و ناسزاگویی های آنی، لحظه ای به امتناع و دیگر لحظه 
ای به انقطاع اندیشید و در پگاه یک تالش فکری جمعی، چیرگی 
و استیالی این کلیشه های ذهنی را به محاق فراموشی سپرد یا 

دست کم به چالش کشید.

ر:
وی

ص
ع ت

منب
Ve

rb
al

 A
bu

se
 P

os
te

r: 
W

or
ds

 C
an

 K
ill

w
w

w.
pi

nt
er

es
t.c

om

22

ماهنامه سرند      شماره سی و سوم، تیر 1397

فرهنگ و هنر



23

اندر حکایت ایستادگی زنان برای تغییر و برابری

از بودن و رسودن

گر
 دی

نگاهی
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حسین پورعلی



زنی را می شناسم من // هک شوق بال و رپ دارد

ولی از بس هک رپُ شور است // دو صد بیم از سفر دارد  

زنی را می شناسم من // هک رد یک گوهش ی خاهن

میان شستن و پختن // ردون آشپزخاهن

گاهش ساده و تنهاست سرود عشق می خواند // ن

یش خسته و محزون //امیدش رد هت فرداست صدا

ایانی
ن پ

سخ

زنی را می شناسم من
به مناسبت 28 تیر زادروز سیمین بهبهانی
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کد تخفیف 20 درصدی برای همراهان رسند
sarandmonthly :عنوان کد

آگهی
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زیور زن جوان وبیوه ای است که به همراه فرزند 
قمر  ای  خانه  در  موروثی  اتاق  یک  در  خردسالش 
خامنی به همراه فامیلش زندگی می کند .قمر خانم 
وصیت کرده که اگر کسی اتاقش را اجاره بدهد یا 
بفروشد از ارث محروم می شود .در پی بیوه شدن 
برایش  را  مشکالتی  خانه  های  زن  حسادت  زیور 
بوجود می آورد رسانجام این حسادت ها به نفع زیور 

متام می شود و او را راهی خانه بخت می کند. 

14 تیر تا 12 مرداد



خالصه: آیا ما هامن چیزی هستیم که از آن فرار میکنیم ؟

1 تا 30 مرداد
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