سیاست

اگــر نخواهیــم بــه گذشــته دور و درازی برویــم ،از ابتداییتریــن
ادراکسازی رسانهای از زن میتوان زهرا رهنورد را مثال زد که در
عمده ســخنرانیهای میرحســین موسوی در کنار او حاضر میشد
و بــرای اولیــن بــار صحنــهای از همراهــی همســر یک شــخصیت
برجســته سیاســی را بــه نمایش گذاشــت .رســانهها ســعی کردند
این عمل را نشــانه نواندیشــی القا کننــد .نمونه دیگــر در اتفاقات
آن ســالها مرگ مشکوک ندا آقاسلطان بود؛ آقا سلطان دختری
بــود که با انتشــار کلیپ مشــکوک هدف قــرار گرفتــن وی ،به یکی
از محرکهــا در ســالهای  88تبدیل شــد .اگر چــه صحنههایی از
کشــتارهای دردناک تری نیز در آن موســم به وقوع پیوست (برای
نمونــه هجمــه به مردم عــادی از ســوی برخی آشــوبگران یا زنده
سوزی نیروهای بسیج) ،اما
از نظــر رســانهها هیچکدام
اهمیــت مــورد مذکــور را
تصویرسازی از
نداشــت؛ ایــن خــود شــاهد
زن به مثابه نماد
دیگــری بــرای برجســتگی
مســأله زن و حساســیت
روشنفکری
موضــوع از دید رســانههای
بیگانــه اســت .مــرگ
مشــکوک «ندا آقاسلطان»
جــدای از عاملیت و چگونگــی آن ،به هر طریق در مقطعی از این
چهره برای اپوزیسیون جمهوری اسالمی ،برند ساخته بود .اگر چه
هــدف ایــن جریان یعنی براندازی محقق نشــد امــا از آن به بعد،
سعی کردند با بهرهگیری از این برند ،امکان حفظ خاطره جمعی
بدنه اجتماعی خود و ایجاد یک محور برای اجتماعی دایر بر مدار
این شخصیت را فراهم کنند .به نظر می رسد که از دید رسانههای
بیگانــه ،یکــی از تکنیکهــای مشــابه و پرکاربــرد در شــورشهای
منطقه نیز همین مســأله ،یعنی «زنان» باشــد .اســتفاده از زن در
صحنهسازی و تبلیغ و پروپاگاندا سابقهای طوالنی در جهان دارد.
منتها این مســأله در بســتر این منطقه و بهصورت خاص در ایران
حائز یکسری تمایزات در خور تأمل است.

جنجالســازی رســانهای دیگری که پیرامــون زن انجام گرفت ،راه
انداختــن کمپینهایی بــا موضوعیت زنان بود کــه در آنها از زنان
ایرانــی خواســته میشــد حجــاب خــود را در مکانهــای عمومــی
بردارنــد .ایــن دســت حرکتهــا بــه ایــن دلیــل کــه همزمــان بود
بــا گســترش رســانههای
اجتماعی و افزایش ضریب
نفــوذ اینترنــت ،نســبت بــه تابوشکنی و ترویج
ســایر حرکتهــای زنانــه
ناهنجاری در
از بــرد رســانهای بیشــتری
برخــوردار بود و رســانههای
جامعه ایران
بیگانــه نیــز ســعی کردند با
واژه پــردازی ،آن را حرکتــی
کامــاً زنانــه القــا کننــد .در
حال حاضر نیز لیدر این جریان ،به واسطه شبکه اجتماعی خود و
با پردازش شــبکههای ماهوارهای و حمایتهای مالی دولتهای
غربــی و امریکایــی ،جامعــه زنــان ایرانــی را به شکســتن آنچه که
تابوهای زن ســتیز مینامد دعوت میکند کــه کلید واژه «دختران
خیابان انقالب» نمونهای از اقدامات او و حامیانش است.
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چگونه
رسانههای بیگانه از

«زن

»

بهعنوان ابزاری برای آشوب آفرینی سیاسی استفاده میکنند؟

پهنه تجمعات خیابانی در طول سالهای
اخیر و به مرور شاهد بازیگری متمایز
است؛ زن .هم حضور زن در تجمعات
و هم سوژهپردازی رسانهای پیرامون
زن باعث شده تا مقوله تجمعات و
جریانسازی رسانهای از این مقوله
وارد فاز جدیدی از پیچیدگی شود .با
نگاهی گذرا به تجمعات شهری در ایران
میتوان دریافت که اغلب روندها و کالن
روندهای رسانهای در نهایت یا به زن
ختم میشوند یا جایگاهی کلیدی را برای
وی درنظر میگیرند .اما دلیل استفاده
مکرر از زنان بهعنوان عامل پیش برنده
مقاصد سیاسی چیست؟ توطئه گران چه
مزیتی در این شیوه از ایجاد ناآرامی که
زنان در آنها نقش پررنگی داشته باشند،
میبینند؟ زمینههای بومی تأثیرگذاری
این شیوه چیست؟ و در نهایت اینکه
عکس العملهای بهینه نسبت به
این رخداد از چه قرارند؟ در مباحث
جامعهشناسی تغییرات مهم اجتماعی،
نقش زنان بخصوص در دوران جدید
حائز اهمیت مضاعف است .در سالیان
اخیر و با افزایش حضور زنان ایرانی در
عرصههای اجتماعی ،فرهنگی و حتی
سیاسی ،همزمان با تغییر سبک زندگی
اجتماعی در ایران« ،هویت زنانه» تا
حدی دستخوش تغییرات فرهنگی
شده است ،که نتایج آن در عرصههای
مختلف قابل رؤیت است .این تغییر و
تحول در جایگاه اجتماعی جنس زن  -که
بخشی از آن بهواسطه دیدگاه متعالی
جمهوری اسالمی به زن شکل گرفته
است و بهنوعی یکی از نقاط قوت و از
مزیتهای نظام اسالمی است -از نظرگاه
عناصر مخالف جمهوری اسالمی هم
دور نبوده و بهمثابه فرصتی طالیی برای
سوءاستفاده از برخی جوانب آن بهعنوان
«تهدیدی» برای قلب ماهیت جمهوری
اسالمی در نظر گرفتهشده است .تلفیق
«طرحهای براندازانه بر بستر مطالبات
زنانه» یا به بیان دیگر« ،تغییر اجتماعی
زن محور» مورد توجه قرارگرفته است.
جایگاه مهم زن در نظام دینی و سیاسی
و دنبال کردن ایجاد جنبشی فمینیستی
در میان زنان طبقه متوسط ،امکانی را
برای مخالفتهای مذهبی و ساختاری در
اختیار عناصر برانداز قرار میدهد.

جدال نمادین

کاراکتر زن در کمی بیش از یک سده اخیر تاریخ ایران نقش پررنگ
تری نســبت به قبل از آن دارد« .نسوان» که حلقه مفقود و گمنام
تاریــخ و تاریخنویســی در ایران و منطقه بــوده اند ،بنا به دالیلی از
حدود صد ســال گذشته مســتقیم و غیرمستقیم منشأ رخدادهای
عظیمــی در عرصــه تحوالت سیاســی اجتماعی ایران می شــوند.
حمایــت از زن گرجــی تــازه مســلمان شــده در برابر ســفیر روس،
جنبــش توتون و تنباکو ،جنبش مشــروطه خواهی ،حمله ســیصد
زن بــه مجلس دوم به جهت تهدیــد نمایندگان مجلس ،بایکوت
محصوالت اروپایی(که روزنامهها از این واقعه بهعنوان «مردانگی
زنان» یاد کردند) یا مسائل منفی و انحرافی چون مسأله بهاییت
و نقــش برجســته طاهره قــرة العین و بهیه خانم ،مســأله کشــف
حجاب رضاخانی و واقعه گوهرشــاد و نهایتاً حضور برجسته زنان
حتی زنان روستایی در فرایند به حاصل نشستن انقالب اسالمی از
جمله نقاط پر رنگ نقشآفرینی زنان اســت .این ســابقه تاریخی
و وجــود یکســری مالحظــات مختص بــه این جنــس در جامعه
ایرانی ،زن را برخالف مرد ،از صرف یک مشــارکت کننده سیاســی
و اجتماعی فراتر می برد .ما اکنون با پدیدهای مواجهیم که سعی
میشــود از آن نمادســازی
شــود و از نظــر جریانهــای
رســانهای بیگانــه ،از ایــن
زن و کنشگری
جهــت از ارزش افــزوده
سیاسی و
باالیــی برخــوردار اســت.
اجتماعی در
حرکتهــای جســته و
گریختــه زنانــه در بافــت
ایران
تاریــخ بــه ظاهــر مردانــه
ایــران ،ذهنیتــی مشــتمل
بــر منحصر به فرد بــودن و خاص بودگی ،اثرگــذاری ،جدی بودن
و ریشــهای بــودن زنان و اعتراضات برپا شــده توســط آنــان را القا
مــی کنــد .زن در ایــران کنونــی تمام آنچــه در باال ذکر شــد با خود
بهدنبال دارد با این تفاوت که به حاشیه رفتن زیست سنتی ،رواج
فرهنــگ مدرنیتــه و مناســبات آن بخصــوص در کالنشــهرها ،اگــر
چــه نقش مناســبی به زن اعطا نکرده ،بخــش عمدهای از منزلت
ســنتی پیشین را نیز از او منفصل کرده اســت .این پدیده فرهنگی
ضمــن ایجاد حســی از بــه حاشــیهرفتگی و غیبــت اجتماعی ،زن
را در صــدد حرکتــی هویــت جویانــه برمیانگیــزد .حرکــت کور به
ســمت مرامهای فمینیستی و تشــدید عطش مطالبات غیربومی
کــه بــه وضوح هیــچ ارتباطی با نیازهــای یک زن ایرانــی ندارد نیز
منبعــث از همیــن انگیــزه هویــت طلبی اســت .بدنه ایــن جریان
مانند غالب جریانهــای بورژوازیمآبانه ایرانی ،نه اینکه از حیث
نگــرش سیاســی در جبهه مقابل جریان انقالب قــرار بگیرد ،بلکه
بیشتر مشــتمل بر افرادی «سیاست زدایی شده»اند .عدم آگاهی
از اتمســفر سیاســت این بدنــه را آمــاج برنامهریزیهای سیاســی
جریانــات دیگــر مــی کنــد .ایــن بهرهبــرداری مغرضانــه ،البته در
اغلب اوقات توانسته خود را به معرض نمایش بگذارد.
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عکــس از یلــدا معیــری؛ عکاســی کــه
عکــس کارگردانــی شــده معروفش در
آشــوبهای دی ماه  ۹۶در رســانه های
بینالمللی و شــبکههای اجتماعی بازتاب
گستردهای داشت و توسط انجمن صنفی
عکاســان مطبوعاتــی ایران جایــزه برتر
را از آن خــود کــرد .جالب اینجا اســت
کــه این عکــس مدتها در رســانههای
اجتماعــی بــه عنــوان عکــس واقعی از
آشــوبها دست به دســت میشد و در
رابطــه بــا آن به دروغ اعالم میشــد که
پلیــس ضدشــورش از نارنجــک دودزا
علیه معترضین اســتفاده کردهاست؛ تا
جایی کــه حتی رئیس جمهــور امریکا در
یــک توئیــت ضدایرانــی ،از این عکس
بهعنوان عکســی از آشــوبها استفاده
کرده بود .معیــری بعدها در مصاحبهای
اعالم کــرد« :بهعنوان یک ایرانی که هر
روز و هر روز بیشتر از تحریمهای ایاالت
متحــده آســیب میبیند ،بخاطــر تفاوت
قیمت ارز و پول ملی قادر به مســافرت
به کشورهای همسایه هم نیست دیدن
این عکس در پشت توئیت آقای ترامپ
و مصاحبــه مطبوعاتی آقــای پمپئو و هر
سیاستمدار امریکایی بزرگی ،شرمندگی
زیــادی بههمــراه دارد .ایــن عکس ،از
مردم ایران و بــرای مردم ایران گرفته
شــده اســت و نبایــد توســط هیچکس
دیگری مورد سوءاســتفاده قرار بگیرد»

ورود زنان به ورزشــگاه مســألهای اســت که رســانههای بیگانه ســعی داشــتند
در ســالهای گذشــته حتی باالترین ســطوح حقوقی و سیاســی و دینی کشور را
نیــز درگیــر آن کنند .این موضوع کــه در داخل نیز تبدیل بــه بهانه خوبی برای
جریانهای شــبه روشنفکری شــده بود ،در نهایت توانست با قربانی گرفتن در
قالــب اتفاقــی تلخ کــه در آن دختری اقدام به خودســوزی کــرده بود ،مقاصد
سیاســی و آشــوب آفرینــی اجتماعــی خــود را بــه پیش ببــرد .عملیــات روانی
پیرامــون کلیــدواژه «دختــر آبــی»
را بیشــتر میتــوان در پــس یــک
اتفــاق برنامهریــزی نشــده و در
جنجالسازی
جهــت بهرهبرداری از آن دانســت
پیرامون ورود
و همین امر نشــاندهنده سرعت
عمــل و انســجام در طراحــی و
زنان به ورزشگاه
اجرای آن توســط جبهه رســانهای
معــارض ایــران دارد .ایــن اتفــاق
بخوبی نشان داد که بهرهبرداری و
مصادره رخدادهای مربوط به حوزه زنان از اولویتهای دســتاول رسانههای
ضدانقــاب در طول ســالهای اخیر بوده اســت؛ حقیقت ایــن موضوع به این
تصور سیاستگذاران مخالفان خارج نشین بازمیگردد که زنان را باید بهعنوان
نیروی آوانگارد و پیشــروی تغییر اجتماعی و سیاســی در ایران به حساب آورد.
تصــوری کــه مبنایش ،جایــگاه مهم زنان در حیــات اجتماعی ایران اســت و با
هدف پیشبرد مقاصد سیاسی ،زن را بهعنوان ابزار میبیند.
در اتفاقــات دیمــاه  96و آبانمــاه  ،98اگرچه تجمعــات خیابانی منحصر به
زنان نبودند و ارتباطی هم با مســائل زنان نداشــتند ،اما مســأله لیدری زنان و
سر دادن شعارهای خاص ب ه واسطه آنان ،توسط کاربران شبکههای اجتماعی
بــا نــگاه متفاوتتری دنبال میشــد .بررســیها نشــان میدهــد در تجمعات
ســال  98افــراد آموزشدیــده در گروههای  ۵تا  ۷نفره ســازماندهی شــدهاند و
بــر خــاف اغتشاشــات ســال ۹۶
کــه زنان هدایــت این گروههــا را بر
عهده داشــتند ،اینبــار مردانی که
نمادسازی از زن
اکثــراً قوای جســمانی باالیی دارند
بهعنوان قهرمان
در ایــن «هســتههای خشــونت»
نقشآفرینی میکنند .موارد کشف
تجمعات خیابانی
شــده از ایــن افــراد نشــان میدهد
«هســته خشــونت» در الیــه اول
بــه نارنجــک دستســاز ،ژلهــای
آتشزا ،ابزار شکســتن قفل و ســاح ســرد مجهز هســتند که توسط یک یا چند
موتورسوار مسلح با سالح گرم درالیه دوم پشتیبانی میشوند ،اما نکته جالب
توجــه آن اســت که در الیه ســوم ،زنــان جوانی وظیفه تهییج مــردم حاضر در
میدان بویژه جوانان را بر عهده دارند که با هدف تحریک عواطف ،آنها را برای
پیوســتن به اقدامات خرابکارانه تشویق میکردند؛ موضوعی که در تجمعات
روزهای اخیر نیز مشاهده میشود و انتشار کلیپها و تصاویر کارگردانی شده از
حضور زنان و نمادسازی درباره آن ،شاهدی بر این مطلب است.
جامعــه ایــران یــک جامعه بــا ارزشهای اخالقی حســاس نســبت به زن
اســت .زن در ایــن جامعه موجودیتی محرمانهتر و چهــرهای آرام و بردبار
اســت .حضــور این جنس بــا تمام خصوصیاتــی که ذکر شــد ،باعث جلوه
دادن شــرایط بهعنوان شــرایط بســیار ســخت و خاص (که حتی توانســته
زن را بــا همــه محدودیتهــای
اجتماعــی ،ناچار به فریــاد کند)
و ایجــاد یــک بــار روانــی ،فــردی
ایجاد تزلزل در
و اجتماعــی بــر مردان ســاکت و
نیروهای امنیتی
بیکنش و در نتیجه تحریک آنان
میشود .به همین منظور عموماً
و دوگانهسازی
کلمــه «بیغیــرت» ضرباهنــگ
جعلی از زن و مرد
شــعارهای گروههــای زنانه علیه
مردانی که آنها منفعل و ساکت
میخوانند ،بوده است .مردانه بودن نیروهای امنیتی و ایجاد تزلزل در آنها
نیز دلیل دیگری بر این امر است؛ ایجاد سستی و رخنه در نیروهایی که خود
را مســلح در برابر زنانی بیسالح میبینند ،میتواند از جمله دیگر اهداف
مورد نظر رسانههای مذکور باشد.
تصاویر خبری حاکی از مبارزه یک مأمور باتوم به دست با یک مرد چماقدار
چنــدان ذهنیتــی از انــگاره جعلــی ســتمگری بــه نمایــش نمیگــذارد ،امــا
تجربه نشــان میدهد آنچــه بیش از همــه مخاطبــان را آزرده میکند ،دیدن
زنــان ضربت خورده ،مجروح و کشــته شــده در ایــن ناآرامیها اســت .یکی از
ســناریوهایی کــه صحنهســازان
آشــوبهای خیابانــی دنبــال
میکننــد ،آن اســت کــه زنانــی به
باال بودن هزینه
صــورت انتخاب شــده و هدفمند،
و فشار روانی
ســعی در برانگیختــن واکنــش
برخورد سخت با
مأموران دارند؛ زنانی که بر اساس
ســناریوهای از پیــش تعیینشــده
زنان
و بــا هماهنگــی افــرادی دوربیــن
بــه دســت ،بــه مقابلــه آشــکار بــا
مأمــوران میپردازنــد تا خوراک رســانهای برای رســانههای بیگانه تهیه کنند.
نباید از نظر دور داشت که ب ه دلیل جایگاه مهم زن در جامعه ایرانی و حرمت
آن ،نسبت به زنان حساسیت امنیتی کمتری از سوی مأموران وجود دارد و به
همین خاطر عمدتاً برای انجام عملیات میدانی از سوی جریانهای خارجی،
روی این قشر سرمایهگذاری بیشتری صورت میگیرد.
نباید از نظر دور داشت که الگوی بهرهبرداری از زن و اساساً مقوله جاسوسی
و خرابکاری ،مختص یهود و جریان بهائیت در ایران اســت .تشــریح تاریخ
این جریان برای قشــر نوجوان و جوان در کتب درســی یا به هر طریق دیگر
مفیــد خواهــد بــود .پیگیری سیاســت تحریــک آشــوب مدنی توســط دول
ســلطهگر و متخاصم علیه دولتهای استقاللطلب منطقه در هر مرحله
بــه اقتضــای تجربــه و آزمــون بــا
پختگی بیشــتری دنبال میشود.
کسب همراهی
بنیــه ایــن آشــوبها که بــه مرور
بینالمللی و القای
گرانبــار از عــادات و نمادهــای
بومی شده است ،در هر مرحله از
گزاره زنستیزی
رخداد از توان اثرگذاری بیشــتری
در ایران برای
برخــوردار میشــود .در اثــر ایــن
خارجی
دولتهای
تکویــن ،اثربخشــی تجمعــات
جنبهای چند بعدی پیدا میکند؛
به نحوی که همواره منفعت نسبی دولتهای مداخلهگر باال میرود ،بدین
معنــا که حتــی به فرض عدم وقوع تغییر اساســی در شــاکله دولت هدف،
تحول قابل مالحظهای در بافت عمومی و افکار مردمی و حتی بینالمللی
شــکل میگیــرد و ایــن تغییر خــود بســتری برای یــک گام به پیــش نهادن
دولتهای متقابل در جهت احقاق مطامع خویش است.

واکنش شدید رسانههای عراقی به
کشته شدن دختر  15ساله

گلولهامریکایی
در قلب زینب

عماد هالالت  /در تمرین تیراندازی
نظامیان امریکایی در منطقه
«ابوغریب» در تاریخ  28شهریور
یک دختربچه عراقی به نام «زینب
عصام ماجد الخزعلی» در پی
اصابت گلوله کشته شد .به نوشته
کانال صابرین نیوز ،نظامیان امریکا
در پایگاه «ویکتوریا» در غرب
بغداد ،در یک تمرین تیراندازی
بیمحابا اقدام به تیراندازی کردند
که در این میان این دختربچه در
روستای «البوعلوان» مورد هدف
یکی از تیرها قرار گرفت .اهالی
میگویند که بارها از اینکه میدان
تیر این پایگاه نظامی در نزدیکی
روستایشان قرار گرفته به نهادهای
مختلف و ارتش شکایت برده و
نتیجهای نگرفتهاند .آنها میگویند
که میدان تیر باید به دور از مناطق
مسکونی باشد .به گفته اهالی
پیش از این نیز چهار مرتبه سابقه
اصابت تیر به مردم روستا وجود
داشته است.
در همین زمینه ،قیس الخزعلی
از اعضای بلندپایه حشد الشعبی
عراق و دبیرکل عصائب
اهل الحق در بیانیهای ضمن
محکومیت کشتن دختر 15
ساله عراقی خواستار ایجاد یک
گروه حقیقتیاب توسط دولت
و دستگاه قضائیه شده است.
قیس الخزعلی گفت :اجرای
تحقیقات فوری درمورد شهادت
دختر  ۱۵ساله «زینب عصام» را
که با تیرهای نیروهای امریکایی به
شهادت رسید  ،مطالبه میکنیم و
از دستگاههای امنیتی و اطالعاتی
میخواهیم گزارش مفصلی به
ملت عراق ارائه دهند که پیامدهای
این حادثه بزدالنه را بازگو کند و
توضیح دهد که چگونه یک پایگاه
نظامی در مخالفتی آشکار با قانون
اساسی و با نقض صریح حاکمیت
عراق ،در خاک کشور قرار دارد و
چگونه میشود که به بهانه تمرین
نظامی در میان مناطق مسکونی
اقدام به تیراندازی میکند درحالی
که موانع حفاظتی یا اماکنی خاص
برای تمرین که از تیراندازی به خانه
شهروندان جلوگیری کند وجود
نداشته باشد.
برخی از نمایندگان پارلمان عراق،
شخصیتهای سیاسی و همچنین
عشایر و عموم مردم عراق کشتن
زینب عصام الخزعلی توسط
نیروهای امریکایی را محکوم کردند
و خواستار رسیدگی فور ی این
پرونده شدند.
به نقل از المیادین ،فرماندهی
عملیات بغداد از آغاز تحقیقات
درباره مرگ یک دختر نوجوان در
منطقه ابوغریب در غرب پایتخت
عراق خبر داد .این در حالی
است که منابع عراقی میگویند
که این دختر نوجوان به ضرب
گلوله نظامیان امریکایی کشته
شده است .مرکز اطالعرسانی
امنیتی عراق در این خصوص
گزارش داد« :زینب عصام ماجد
الخزعلی» دختر نوجوان عراقی بر
اثر تیراندازی تصادفی کشته شده
است و مراجع ذیربط که مسئول
پیگیری این پرونده هستند ،نتیجه
تحقیقات را به محض روشن شدن
به اطالع افکار عمومی عراق
خواهند رساند و اقدامات قانونی
الزم را درباره هرکسی که ثابت شود
در این حادثه دخیل بوده است،
انجام میدهند.
در تاریخ بیستم اردیبهشت نیز
نیروهای امریکایی مستقر در پایگاه
الحریر در  ۴۰کیلومتری شمال شرق
اربیل به سمت مناطق مسکونی
و خودروهای غیرنظامی شلیک
کردند که تلفاتی در پی نداشت .در
آن زمان نیز ادعا شد که امریکاییها
در حین تمرین نظامی به اشتباه به
سمت خانههای مسکونی شلیک
کردهاند .البته این اولین و آخرین
بار امریکاییها نبوده و نخواهد بود.
اشغالگران امریکایی از سال 2003
تا کنون به غیر از اشغال و غارت
منابع طبیعی عراق موجب کشتار
صدها هزار نفر عراقی شدند که
کشتن دختر  15ساله عراقی را باید
در همین راستا ارزیابی کرد.

