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پای درد دل زنان سعودی

اصالحات اجتماعی در عربستان از حرف تا عمل
ندا آکیش
مترجم

تمــام عمــر خدیجــه ،زن ســعودی بــا «بشــین و
پاشــو»هایمردانزندگیاشگذشــتهاســت.ابتدا
وسواسهاییکپدرســختگیر،سپسخواستههای
یک شــوهر مســتبد و حاال هم دســتورهای یک پســر
عصبانی  22ســاله .حاال هم که اصالحات اجتماعی
بویژه در حــوزه زنان در ســنتیترین کشــور جهان در
حال وقــوع اســت ،خدیجه بــاز هم احوال خوشــی
نــدارد.اوبــهخبرنگارشــبکهخبــریانبیســینیوز
میگویــد:درخانهبیــندومــردزندگیامبرســرمن
مدامدعواست.شوهرمازکارکردنمدربیرونازخانه
حمایتمیکنداماپســر 22ســالهامبشدتمخالف
اســت.تمامحرکاتوتصمیماتمــنبهمدتچند
دههتوســطهمســرممحدودوکنترلمیشدتااینکه
همسرم چند سال پیش دچار بیماری قلبی شد و پس
ازآنرفتارشتغییــرکردوتصمیمگرفتاجازهدهد
ســر کار بروم .اتخاذ ایــن تصمیم بــرای قیمهای من
یعنی پدر و شــوهرم واقعاًســخت بود .پدر و شوهرم
ً
قبــااجــازهنمیدادندبیــرونبروم.حاالهمپســرم
بشدتمخالفکارکردنورانندگیکردنماست.
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علی ،پســر خدیجــه درباره علــت مخالفتــش میگوید:
رانندگــی کردن کار راحتی نیســت .من میدانــم .من درباره
ایــن اصالحات نگرانم زیرا در چند ســال آینــده زمانی که [از
زن ها] بپرســیم کجا میروی؟ جواب خواهند داد ،پیش یک
دوســت .در حالی که در فرهنگ ما از خانه بیرون رفتن بدون
دلیل معنی ندارد .در  17آوریل  2017ملک سلمان ،پادشاه
عربســتان ســعودی با صدور یک فرمان حکومتی که به نظر
میرسیدسختگیریهابرزنانراکاهشمیدهد،قانونمنع
رانندگــی زنان را لغو کــرد .این اقدام در کنــار لغو ممنوعیت
حضــور زنــان در ورزشــگاهها و دیگر اصالحات ریز و درشــت
اجتماعی دیگر باعث میشود زن ها دیگر به شدت گذشته،
بــرای اکثر فعالیتهای اجتماعی خــودبهتأییدیهقیمهای
مرد خود نیاز نداشــته باشــند .فرمانهای ملک ســلمان به
توجوی علــم ،مراقبتهای
زن ها اجــازه میدهد در جســ 
بهداشــتی و دیگــر خدمات بــرای خودشــان باشــند .اما این
فرمانها در عمل تغییرات بســیار کم و ناچیزی را در زندگی

زنان ســعودی به وجود آورده اســت .این در حالی اســت که
آزادیهــای جدیــد زنــان ســعودی در واقــع فعالیتهایــی
هســتند که اکثر مــردم جهان بــه آنها بهعنوان حقــوق اولیه
زنــان نگاه میکننــد .رفتن به بیمارســتان ،رفتن به ســر کار،
رفتــن بــه دادگاه و تنظیــم شــکایت بــدون اجازه یــک مرد.
به رغــم این پیشــرفتها ،زنــان و دختران ســعودی هنوز با
تبعیضهــای فراگیر زندگی میکنند .آنها نمیتوانند بدون
اذن همســر ،پدر ،پســر یا یک مرد فامیل درس بخوانند یا به
خارج از کشــور ســفر کنند .آنها نمیتوانند بــدون اجازه قیم
ازدواجکننــد،بــرایرأی دادنثبتنامکنند،آپارتمان اجاره
کنند ،در ورزشها شرکت کنند و...
زهرا  25ســاله یکی از این زن هاست .پدر زهرا به او اجازه
نمیدهد برای تحصیل به خارج از کشــور بــرود .او میگوید:
هربار که کســی بــه من میگویــد باید بــرای آینــدهام برنامه
 5ســاله داشــته باشــم میگویم نمیتوانم چون من برنامه
 5ســاله مینویســم اما پدرم مخالفــت میکنــد و برنامهام
نابــود میشــود .روال 19ســاله نیــز دختــر نوجــوان ســعودی
اســت که تشــریح میکنــد ،تا چــه انــدازه جامعه پدرســاالر
عربســتان تصمیمات مربوط به زندگــی و حتی مرگ زنها
را تحت تأثیر قــرار میدهد .او در مصاحبه با نیویورک تایمز
میگوید :روزی سوار بر تاکسی بودم که تاکسی تصادف کرد و
آمبوالنس از اینکه مرا به بیمارستان ببرد امتناع کرد و گفت
تــا زمانی کــه قیم تو نیاید و اجــازه ندهد ،تو را به بیمارســتان
نمیبریــم .مــن خــون زیــادی از دســت دادم اگــر قیمــم

سارا لی ویتسون ،مدیر بخش خاورمیانه در
سازمان ناظر حقوق بشر نیز میگوید ،اگر
محمد بن سلمان میخواهد نشان دهد که
عصر جدیدی در کشورش آغاز شده نخستین
گام این است که فعاالن و معترضان را که
هرگز جرمشان تأیید نشده و هرگز نباید زندانی
میشدند ،آزاد کند .اما بعضی از زنهای
سعودی مانند ال 18 .ساله به همین اصالحات
کوچک هم امیدوارند

نمیرسید االن مرده بودم.
نســرین الیســا ،زن وکیــل ســعودی نیــز میگویــد :تمام
تغییراتــی کــه االن دارد به نــام اصالحــات اجتماعی انجام
میشــود ،در واقع در دو بخش اقتصادی و ســرگرمی اســت.
قوانیــن و مقررات دربــاره حقوق اولیه زنان با گذشــته فرقی
نکرده است .بجز دو مورد رانندگی و سرگرمی.
رودا الیوســفی ،زن ســعودی ســاکن جده کســی است که
چندانهمازاصالحاتجدیدراضینیستاماانکارمیکند
کــه مخالف حقــوق زنان اســت .او میگوید :مــن مخالف به
راهافتادنجنگیهستمکهجامعهرادوپارهوقطبیمیکند.
مــن صددرصد موافــق حقوق زنان هســتم امــا این حقوق
بایــد تحت چتر حفظ حرمت خانواده ،جامعه و پادشــاهی
ما باشــد .زن و مــرد باید همدیگر را کامل کنند .قیم داشــتن
چیز بدی نیست ،انگار که یک زن «مشاور خصوصی» دارد.
مــداوی الراشــد ،زن ســعودی دانشــگاهی و از منتقدان
جــدی دولــت ریــاض اما میگویــد :در عربســتان ســعودی
زنــان اگر خواســتههای فقط مربــوط به حقوق زنان داشــته
باشــند ،از ســوی دولت تحمل میشــوند .بنابراین به زنها
تنهــا اجازه داده میشــود درباره زنها صحبــت کنند و هیچ
زنــی اجازه ندارد یک رؤیای ملی داشــته باشــد .این مســأله
باعث میشــود زنان نتوانند خواســتههای مربوط به حقوق
سیاســی داشته باشــند .انصاف حیدر ،زن ســعودی که اتفاقاً
شــوهرش یک وبالگ نویس لیبرال اســت و در ســال 2012به
دالیل سیاسی در زندان به سر میبرد ،نیز میگوید :بسیاری از
اصالحات اجتماعی در حوزه زنان نشانه خوبی است اما باید
هوشــیار بود زیرا ایــن اصالحات قطعی نیســت .هنوز خیلی
زود اســت که درباره جدی بودن پادشاهی عربستان در انجام
ایــن اصالحات اجتماعی رادیکال صحبت کنیم و خوشــبین
باشــیم؛ قبل از آنکه این اصالحات حقیقتاًمشــکالت عظیم
زنان سعودی را حل کند.
سارالیویتسون،مدیربخشخاورمیانهدرسازمانناظر
حقوق بشــر نیز میگوید ،اگر محمد بن ســلمان میخواهد
نشان دهد که عصر جدیدی در کشورش آغاز شده نخستین
گام این اســت که فعاالن و معترضان را که هرگز جرمشــان
تأییــد نشــده و هرگز نبایــد زندانی میشــدند ،آزاد کنــد .اما
بعضــی از زنهــای ســعودی مانند ال 18 .ســاله بــه همین
اصالحــات کوچــک هــم امیدوارنــد .او میگویــد :زنهــای
سعودیاالندکتر،مهندس،دانشمند،پیمانکارو...هستند
و بــا مردهــا کار میکننــد و دارای ارزش هســتند .تمــام ایــن
اتفاقها در 7ســال اخیر رخ داده اســت ،ما در حال پیشرفت
هستیمفقطبایدصبورباشیموخوششانس.

