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ایرانی تاریخی زن گذر متن   به سرانجام از حاشیه

کنشگران جایگاه د ر زنان ایران، تاریخ د ر بار اولین براي
خیزشی عرصهي در رسا، صد اي و نفس اعتماد به با اجتماعی
حضور با جوان، دختران ویژه به و زنان یافتند. حضور مردمی
بزرِگ اعتراضات مشارکت در خیابان و کوچه و در خود پررنگ
و تحسین جهان در جهت آن ماه، از تیر نویدبخش هفتههاِي
انکار صریحترین و گویاترین  که حضورشان آفریدند شگفتی

بود. زنستیز حاکمیِت
 

خورده، گره زن کهترانگاري با هویتش که نظامی شکست
رسا و این حضوِر شد. باورپذیر زنان فعال و وسیع  با حضور
ابزارهاي همهي با سال  سی که را رژیمی  ضعف گسترده،

نمایش گذاشت. به بیپرده است، کوبیده زنان بر سر ممکن

و کجاست" من "راي شعار  تکرار با ابتد ا اگرچه  ایرانی زنان
علیه بر خیزشی تاریخی مردم، عموم تحقیر رسمی به اعتراض
زنانه شان، حضور با دادند، اما را سامان متقلب مستبد و نظامی
بیان را جامعهي ایران اساسی خواست همهگیر بودن و عینی
همیشه اجتماعی در حرکتهاي گستردهي زنان حضور کردند .
است. برابري و خواست آزادي زمینی شدن و کنکرت نشانه ي
عنوان آکتورهاي به ماه، تیر حوادث  روزهاي زنان در حضور
و انفعال چادر  در پوشیده سیاهیلشگرهاي نه و  اجتماعی
گذاشت. صحه تاریخی بزرگ حادثهي یک وقوع بر دنباله روي،
جهانی، د رعرصهي حتی شاید و ما، کشور د ر بار نخستین براي
فجیع قتل مبدل شدند. عمومی اصلی اعتراضات سمبل به زنان
مقابل در سمبل خیزش خودجوش مردم او به گزینش و ندا،

پدیده نیست. این با بیارتباط د ولتی، و خشونت سبعیت
ماند خواهد جهان خیره بر تاریخ انتهاي تا  جوان نداي نگاه
سربلندي با  ایرانی زنان که بود خواهد  مرحلهاي ویادآور 
به اجتماعیشان حضور براي نداها دیگر تا شدند همپیمان

نشوند. پوشیده خون

سرنوشت با سرنوشتشان دادند که نشان اخیر حوادث در زنان
ابراز از د ادند که نشان ایران زنان است. گره خورده دمکراسی
جنبش فعالین جسورند. و توانا که ندارند، هراسی مطالباتشان
داد ند نشان بودند و مداخلهگر اعتراضات سیر رشد در نیز زنان
شکلی به را خواست برابري زیادي میزان که تا توانستهاند که
سیاسی ذهن د ر آنرا و ببرند مردم میان به بیان و د رك قابل
ضرورت به خود باوري و اجتماعی بلوغ کنند. ثبت آنان
خواست هاي به را زنان مطالبات توانسته مشارکت، و حضور
زنان خواستهاي زند. آزاديخواهی ایران گره جنبش عمده ي
جامعهایی دمکراتیک خواست هاي مهمترین و پایهاییترین

حداقل نمیخواهد از دیگر که میگوید بیپرده اکنون که است
مشترك خواست  باشد. محروم انسانی و شهروندي زندگی 
زنان خواستهاي حد اقل جنبشها، همان با دیگر زنان جنبش
حق تامین و زنستیزانه لغو قوانین قانونی، برابري یعنی است!
تعمیق و  پیشبرد و سامانیابی براي اجتماعات و بیان آزادي 

زندگی. عرصه هاي در همه ي جنسیتی برابري فرهنگ

اغلب هرچند روشن، خواست هاي با مترقی مرد مِی خیزش هیچ
نمیشود! خلق یکشبه ترور، و سانسور حجاب در پوشیده
مبارزهي سالها تداوم و حاصل اخیر، همگانی خیزش
و روشنگري حاصل است. اجتماعی گوناگون جنبشهاي
است. انسانی حرمت رهایی و و به آزادي بسیارانی عشقورزي

میادین و خیابانها در مردان و زنان پرغرور لبخند حسرِت
سالها که شاد ي و شور دلها را میآزرد. بود سال ها زادگاه مان،
ماه، روزهاي تیر در بود، بربسته رخت ایران چهرهي مردمان از
دل افتاد، در راه  به که جنبشی واد اشت. سرور  به را  جهانی
جنبش پرورد. را ایرانیان از نسل چندین پیونِد جنبش خود
و شکنجه و طلبید شهادت نیز بار این مردم آزادیخواهانهي
چنین را ترور و خشونت جوانی که آورد. نسل دنبال به زندانی
اینک بود  نکرده تجربه خیابان  کوچه و در عریان و همگانی
روزهاي تجربهي تلخی خود، از پیش نسلهاي با همآنی در
هم پیمانی د ر که جوانی نسل می کند . مرور را خود ماه تیر
خوف و دایرهي شد ن بسته خواهان خود از پیش با نسل هاي
خاشاك و خاك را او که حکومتی سزاوار را خود است، خشونت

نمیداند. میخواند،

چون د ارند. تراژیکی سرنوشت دیکتاتورها که نکنیم فراموش
میکشند. آتش به را امپراطوريشان میشوند و دیوانه نرون
خالی شقیقهي خود به خالص تیر شکستخورد ه هیتلر، چون
خفت با و میکنند بهانه را علیل شان تن پینوشه چون میکنند.
ناباوري، در محاکمه بگریزند. از میکشانند تا کشور به کشور
پالکیهایشان هم دست به چائوشسکو  چون مبهوت و گیج

میشوند... تیرباران

امر دریک تنها تاریخ گواه به خونریز و تمامیتگرا نظام هاي
خودشان علیه مقاوم خیزشگر و همواره نسلی آنها پیروزند.
انکار با سوي آینده، به را راهش که میدهند. نسلی پرورش

میدهد. ادامه محوشان با و میکند آغاز آنان
ایرانی شعله
جوالي 2009
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حسینپور الله برگردان:

د ختران ختنهي
ما! ِ میان در جا همین

چهل میلیون  صد و شود. می ناقص دختربچهایی جنسی عضو جهان در ثانیه هر یازده  در
رابطه این در  هستند. خانواد ههايشان  توسط جنسی ناقص سازي قربانی زن  و دختر

دارند. قرار جهان کشورهاي لیست صدر د ر آفریقایی کشورهاي
رنجاند در ختنهي جنسی عواقب از زن هزار حد ود بیست در نیز اکنون آلمان کشور در
که دارند. جنگی قرار ظالمانهایی عمل چنین خطر معرض د ر دختر هزار تقریبا چهار و
از به منظور ممانعت اصل در که عضو جنسی زنان ناقصسازي فمینیستها سالها علیه
و در میان سیاستمداران اکنون بردهاند، پیش میشود، لذت جنسی انجام از بهرهگیري

است. یافته طرفدار نیز پزشکان

2009 سال 1 شماره آلمانی اِما، نشریه از برگرفته
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در جنسیاش آلت درصد هشتاد که  سومالی اهل زنی ست فادومو،
آن د ر و از است شده دوخته هم به مجددن و 7 سالگی بریده سن
دارد سال 44 اکنون فادومو است. مانده باقی کوچک سوراخ یک حد
با و پزشکان کمک به او کند. زندگیمی آلمان در که سال هاست و
وارد به او طریق "ختنه" از صدماتی را که کرد تا تالش جراحی عمل
را "فوروارد " به نام سازمانی فادومو کند. حدي ترمیم تا است، آمد ه
منظور به سازي علیه مثله تمامتر هرچه جدیت و با کرده راهاندازي

می جنگد. زنان جنسی لذت سلب
اسم به کتابی  د ر سال 2004 در را  زندگی خود  داستان فادومو 
کتاب مختلف مکانهاي در بارها رساند. او چاپ به " باران "تولد زیر
خشونت جهانی علیه روز نوامبر 2008، در 25 بار این کرد. اما خوانی
کتاب در برلین، بزرگ "بوندس تاگ"، پارلمان آلمان در سالن زنان، بر
"ختنه" مسئله  به جد ي گویاي یک برخورد خود که را خواند خود
"تردوفم" و "فوروارد " را سازمان  آکسیون  این  است. آلمان در زنان

کردند. ارگانیزه مشترکن
خشونت علیه جهانی روز در که نیست اروپایی شهر تنها برلین
زمان، هم فرا می خواند. زنان "ختنه" با مبارزه به  را مردم زنان، بر
نیز اسلو و استکهلم چنین هم و  آخن مادرید،  پاریس، لندن، در
مجموع آغاز شده است. در ظالمانه رسم برنامه هاي عملی علیه این
هدف: میکنند. شرکت این آکسیون سراسري در اروپایی کشور پانزده
آفریقایی. کشورهاي ویژه در به زنان، با "ختنه" جديتر هرچه مقابله

آلمان. خوِد د ر و اروپا د ر جمله از اما
تنها وحشیانه رسم این می کنند فکر که هستند کسانی اگرهنوز
اشتباهند. در سخت می شود، عمل جنگل بوتههاي پشت و آفریقا در
سایر به نسبت آفریقایی مهاجرین که انگلیس و فرانسه کشورهاي
این پی به دیگر از کشورهاي زودتر اکثریت دارند، آنها مهاجرین در
نیز اروپا به را دختران "ختنه" آفریقاییها سنت برخی برد هاند . اشتباه
با مرزبند ي و خود هویتیابی دختران با عنوان آن از و کردهاند وارد

میکنند. آن عمل به و برده نام غریبه، اروپایی و فرهنگ
اولین با 70 سالهاي در لندن و پاریس که شرایطی در
میشدند، حمل بیمارستانها به خون ریزي حال در که دختربچههایی
متوجه شد ند بسیار زود تر کشورها سایر با در مقایسه رو شدند و روبه
رسمی چنین نسبت به 90 سالهاي تا بن و برلین کاري کنند ، باید که
کرد ، زیستی هم آن با می بایست که ناآشنا فرهنگ یک مثابه به
آنها میکردند. تحمل پدیدهایی را تولرانس، چنین با و مینگریستند
اعتراض فریاد وحشیانهاي رسم چنین مقابل در که را فمینیست هایی
میکردند متهم را آنها  و  قرارداده انتقاد مورد  میآوردند،  عمل به
دورانی باالخره چنین میکنند. تحمل را برگزیده قشر تنها یک که
حدود میشود، بیاعتنایی نسبت به آن هنوز که امري اما گذشتند.
خود جنسی با نقص عضو اکنون هم که و زنی هستند دختر 20هزار
این با که د ختري هزار 4 و میکنند زندگی ما میان در و آلمان در

میشوند. تهد ید بربرمنشانه رسم
در "ختنه" حین انجام عمل در یک دکتر مصري 1999 سال در
دکتر این میشود . فیلمبرداري مخفی دوربین با برلین د ر خود مطب
شد. "ختنه" عمل انجام به حاضر مارك 1200 مقابل در زمان آن در
عمل شنیع این به در بوخوم دکتري سال 2005 د ر سال بعد نیز 6
دست د ر مدرکی آنها از نیز هستند که بسیاري میورزد. مبادرت
د یگري دسترس نباشند، راههاي در این کار پزشکی براي اگر نیست.

از میکند، "ختنه" که را میشوند. آنها فردي یافت خانواده طریق از
عمل د ستمزد متوسط میزان اکنون هم می کنند. کشور وارد آفریقا
نیز یورو هزار 10 تا حتی میزان این و میرسد یورو 2000 "ختنه"به
یک سفر نداشته باشد، را هزینه این تهیه امکان خانواد ه باال می رود. اگر
میشود . انجام به راحتی "ختنه" عمل و داده شد ه سازمان میهن به

گرفت؟ جلوي چنین عملی را این است: چطور میتوان سئوال
و دختران جنسی عضو سازي ناقص مقابل د ر کلیدي حل راه
نتایج به نسبت آگاهی اول ارائه در درجه آنان، جنسی لذت نابودي

است. عمل این دهشتناك
با 2005 سال  در "تردوفم" سازمان و یونیسف که تحقیقاتی 
که میدهد رساندهاند، نشان انجام به زن اتحادیه پزشکان ِ همکاري
حدود گرفتهاند، قرار مورد سئوال که زنان متخصص پزشک 500 از
آگاهی به مایل  و ندارند کافی اطالعات زنان  "ختنه" از درصد  90
در 500 پزشک از نفر 200 هستند. حدود عمل این در مورد بیشتر
معالجه تحت را "ختنه"شد ه دختران و زنان اکنون هم همه پرسی، این
"ختنه" قصد که  دادند موارد ي از خبر آنان نفر 35 و دارند  خود
تا شده د رخواست این پزشکان از بسیاري د ارند. از را خود دختران
سه پزشک به از بدوزند و مجددا زایمان، از را بعد عضو جنسی زنان

را "ختنه" کنند. دخترانشان تا مشخص خواسته شد ه طور
جهت را در تصمیماتی 2005 نوامبر 25 در آلمان، اتحادیه پزشکان
به "توصیههایی قبیل: از رساند هاند . تصویب به دختران ختنه با مبارزه
غیرقابل و اسفبار نتایج زنان "ختنه "ختنه"شده"، زنان با برخورد نحوه
در برد ارد".... اطالعات داده شده زنان روحی براي و فیزیکی جبران
نحوه د ر شیوههاي مختلف که است آن از تصمیمات حاکی این در
"با که شده پزشکان درخواست از کار میرود و  به دختران "ختنه"
معالجه و معاینه به مسئوالنه بیماران، این به  نسبت  درك احساس
عضو دوختن  که بود آن بر پزشکان اتحادیه  تأکید  بپردازند " آنان 
کردن ناقص است که خطرناك قدر همان زایمان بعد از زنان جنسی
عملی در هر چنین نوجوانی. و کودکی از آن دوختن بعد این عضو و
عالوه به میآورد. همراه  به جبران ناپذیر جسمی  ضایعه یک حالت
" "ختنه قصد که را مادري زایمان، از بعد فورا میبایست پزشکان
و مشاوره کنند. "ارائه عمل این عواقب به آگاه را دارد، دخترش نوازد
قبل و موقع به که است تنها امکانی به مادر، زایمان بعد از فورا آگاهی
میبایست پزشکان شود و واقع میتواند مؤثر "ختنه" عمل انجام از
هم بهینه کنند ". استفاده موقعیت این از نجات نوزاد دختر خاطر به
رابطه، این در مهاجرین به مشاوره ارائه مسئولین بایست "می چنین
مقصود و منظور همین با جدیدي مراکز یا و گرفته قرار تعلیم مورد

گردند". تأسیس
زنان "ختنه"شده پیش به درمان سال زنان، از 10 مولر دکتر زابینه
"ختنه" صد ها زن او است. متخصص شده زمینه این و در پرداخته
به 30 زن، مشخص طور به میان از آن داده و قرار معالجه شده را تحت
است. رسانده یاري جنسی عضو مجدد کردن باز و جراحی عمل توسط
میپند ارند عادي امري را خود "ختنه" آفریقایی زنان میگوید: زابینه
قطره قطره مثل: ناراضیاند. آورده است، بار به که نتایجی از تنها و
عضو که می کنند تصور مثل مرد انشان درست زنان این کردن! ادرار
به پزشکان، است! شده خلق دیگري شکل به اروپایی زنان جنسی
با نزدیک از اولین کسانی هستند که زنان،  متخصص پزشکان ویژه
از عکسبرداري آن را رؤیت میکنند. شده و مواجه دختران "ختنه"
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تخصصیابی و یادگیري به تنها نه که ست وظیفهاي پدید ه اي، چنین
نیز را پرستاران و بلکه ماماها یاري میرساند، زمینه این در پزشکان
دیگر می کند. یکی هموار را بیمار به کمک راههاي و آشنا کرده آن با
اطالع میشوند، مواجه شده "ختنه" دختر با که پزشکانی وظایف از
حفاظت اول وهله در است. هد ف، به نوجوانان مربوط ادارات به رسانی
فوري هستند، میباشد . معرض خطر که در خواهران جوانتر دختر از
معاینات به را فرزندانشان موظف شوند تا باید خانواد هها چنین هم
و دختر نمانده موردي مخفی هیچ ترتیب به این تا اجباري بیاورند

شود. گرفته قرار معالجه تحت فورا شده ناقص
که محتوایی پر و  عملی برنامههاي چنین چرا است:  این سئوال
ائتالفی در درخواستهاي رسیده، تصویب پزشکان به اتحادیه توسط
سال در زنان "ختنه" باره د ر ویژه به که آلمان بر حاکم حزب دو

ندارد؟ گونه جایی هیچ تصویب رسید ه، به 2008
شمشیر یک مثابه به آلمان  مجلس در  2008 مصوبه فراخوان
لذت نابود ي که این است واقعیت طرف یک میکند. از عمل دولبه
زنان حقوق براي یک ضایعه عنوان به ائتالفی فراخوان جنسی زنان در
چنین علیه مبارزه براي است. شده نامیده بشر حقوق کل طور به و
شده د رخواست هم و عملی روشن یک استراتژي آلمان، در ضایعه اي
در اي مالحظه رفت قابل پیش مصوبهاي زاویه چنین این از است و
فراخوان این اما، د یگر طرف از میرود. شمار به زنان "ختنه" با مبارزه
از که زنان مهم مطالبات از بسیاري مثال براي دارد. بسیاري نقائص
در زنان باتجربه و متشکل سازمانهاي برنامههاي در پیش مدت ها
است. نشده مصوبه وارد در درخواست شده، و امر مطرح این با مبارزه
زیر قرار به آلمان مجلس 2008 مصوبه فراخوان به اصلی انتقاد دو
به که لیست کشورهایی از سنگال و غنا کشور که دو این اول است:
دو کشور این و د رآمده  میشوند، محکوم "ختنه" عمل  انجام دلیل 
واقعیت چنین در که درحالی می شوند. محسوب اطمینان اکنون قابل

نیست.
طوالنیتر مصوبه این در میبایست زمان مرور قانون که این دوم
، علیه شدن بالغ از بعد بتوانند دیده صدمه دختران که قدر شود. آن
جنسی تجاوز کنند. مانند شکایت دادگاه شخصا به خود جسمی نقص
بتواند زمانی که دختر تا را زمان مرور مدِت دختربچهها که قانون، به

است. کرد ه تعیین د هد، را ارائه خود شکایت سالگی 18 سن در
این آلمان مجلس مصوبه بزرگ ائتالف فراخوان د ر مهم تر اشکال
نابودي براي مقررات ویژه قانون و وضع یک آنها تالشی براي که است
کردن ناقص از جزئی را عملی چنین بلکه ند ارند، دختران جنسی لذت
زیر در کرده و بافرزند تلقی بدرفتاري یا عام و طور بد ن به اعضاي
"تردوفم" و "فوروارد" زنان تشکلهاي اما میگنجانند. مربوطه قوانین
شده برخورد مستقل طور زنان به جنسی نابودي لذت با تا دارند تالش

باشد . داشته خود را قوانین مجازاتی عمل این و
د ختر خانواده تولد محل کشور در عملی چنین اگر مثال، براي
انجام خارج کشوري مجازات هاي قانوِن تحت آن گیرد، بررسی انجام
کشوري خارج جزو مجازاتهاي عضو جنسی نقص چون و میگیرد
دختران جنسی لذت نابودي به عمل نسبت قانون نتیجه در نیست،
ازدواج اجباري مثال براي که حالی د ر میماند. باقی عمل بی فلج و نیز
طور می گیرد، به و مادر انجام محل تولد پدر کشور در دختران که

خود برخورد میشود. به قانونی مربوط با و مستقل
مشخص و مستقل و جداگانه قانون یک تصویب که است واضح

گذاشت. خواهد مزبور عمل حیطه محدود کردن د ر زیادي بسیار تأثیر
نقش نیز  مربوطه مسئولین  دیدگان کرد ن باز در  قانونی چنین 
غالبا که نوحوانان به مربوط ادارات ویژه به کرد . خواهد بازي بزرگی
حاد عکسالعمل واهمه از و راسیستی مارك خوردن از ترس علت به
میمانند. باقی بی عمل و فلج موارد گونه این در مربوطه، خانوادههاي
راحت بسیار عمل مشخص به نسبت مشخص یک قانون وجود با آنان

کنند. برخورد آمد ه پیش موارد با میتوانند تر
عمل این قربانی خود که سومالیایی ساله 31 زن کومار جواهر
مثله مانع تا مراجعه کرده نوجوانان ادارات به وقتی  میگوید: است،
زند گی در ما شده که پاسخ مواجه با این دختري گردد، جنسی کردن
وجود نیز موردي البته کنیم. نمی دخالتی خانواده ها این شخصی
با تهدید خانواده و شد ه وارد عمل قاطعانه که مسئولین مربوطه داشته
این از نشینی عقب به را مجبور دختر، آن ها سرپرستی حق گرفتن به
معاینه و نظارت مرتب تحت را به طور و دختر کرد ه وحشیانه سنت

دادند. قرار
این 2004 سال در قضایی آلمان رادیکال ادارات تصمیمات از یکی
از اطالع محض که به باشند داراي این قدرت ادارات نوجوانان که بود
بررسی قرار مورد سرپرستی را حق براي دختر، خطري وجود چنین
یعنی نمایند. محد ود را خانواده توسط فرزند اقامت اختیار حق و داده
مصوبه این کند. تعیین را اقامت دختر خود محل نباشد قادر خانواد ه
خانوادهاش توسط بود قرار 5 سالگی سن در که دختري مورد در فورا
اجراء دوخته شود، به سپس و ناقص جنسی اش عضو گامبیا برده و به
این اساس بر خانواده از را دختر  اقامت  اختیار  حق دادگاه درآمد.
سن تا برد ن دختر را حق خانواده که نمود تأیین سلب کرده و مصوبه

ندارند. گامبیا به سالگی 18
با مبارزهي جدي با زیادي فاصله هنوز مصوبه این است که روشن
پیش اقد ام یک  عنوان به صرفا دارد و دختران لذت جنسی نابودي
کننده هد ایت سرنخ یک  جاي چنان هم و می شود  تلقی گیرانه
که سرنخی است. خالی وحشیانه  سنت این  با جنگ در مشخص

هستند. مسئول رابطه در این ارگان و کدام اداره کند کدام روشن
18 از سن بعد  دختر نداشته که موردي وجود آلمان تاکنون در
اما آورد. عمل به شکایت خود خانواده عمل این به نسبت سالگی
پرسر و وجود داشته شکایتها قبیل این از مورد چند ده فرانسه در
به اي ساله 18 است. دختر رخ داده 1999 در سال آنها صداترین و
با کرد. دادگاه شکایت از مادرش خود، بدن عضو جنسی نقص خاطر
که شخصی زندان براي 8 سال حکم با هم چنین و کردن مادر زند انی

بود، خاتمه مییابد. زد ه عمل این به دستور مادر دست به
را قابل مجازات می داند، زنان سال 1985 "ختنه" که از انگلستان
یک باید چگونه میکند، روشن آن طی دارد که مشخصی بسیار برنامه

گیرد. قرار مورد حفاظت خطر تحت دختر
موقع به میتوان مورد کدام کدام شرایط و د ر اینکه اما، مجموع در
است. بحث و سئوال مورد انجام این عمل شد، از مانع و کرده دخالت
درحال آلمان دادگاههاي از یکی در اکنون هم که موردي مثال براي
به مربوط طرف اداره است که از مورد دختري 10 ساله است، بررسی
دختر این بود خانواده قرار ظاهرا است. شد ه ارجاع دادگاه به نوجوانان
عمل مرحله به را او جنسی عضو از بخشی برید ن و برد ه اتیوپی به را او
چنین که هرگز میکنند ادعا در دادگاه دختر این مادر و درآورند. پد ر

ندارند. قبول عمل را این نیز خودشان نداشتهاند و قصدي
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برنامههاي هستند، رابطه فعال این که در زنان مختلف سازمانهاي
میکنند ارزیابی بسیار ناکافی را حادثه وقوع این از موقع به پیشگیري
سال 18 دختران زیر بردن سفر به کل طور به معتقد ند میبایست و
شود . ممنوع اعالم د ارد، رواج سنتی چنین آنان در کشورهایی که به
جنسی عضو کرد ن ناقص ریسک میتوان که است ترتیب این به تنها

پایین آورد. دختران را
تصویب نخواهد آلمان در مجلس احتمال زیاد به چنین قانونی اما
چنین از  گیري پیش و د ختران  از حفاظت عملی  راه تنها و  شد
ترتیب این به است. دختران دورهاي و مرتب معاینه فاجعهاي،
درخانهها که نیز دیگري فجایع از  بسیاري  که بود امیدوار میتوان
د ر آید. عمل به جلوگیري از آن افشاء شد ه و میآید، دختران سر بر
در جنسی دختران لذت بردن ازبین درباره میبایست روشنگري ضمن
و شده گنجاند ه دهی میشود، خارجیان سازمان براي که کالسهایی

زمینه یاري کرد . این در بیشتر آگاهی ارائه این طریق به از
است نشده مطرح آلمان مصوبه مجلس برنامهها در این از کدام هیچ

برد  براي پیش ساله 2 کمپین یک "ترد وفم" سازمان همین دلیل به و
دهی سازمان دختران جنسی لذت نابودکردن علیه اساسی برنامههاي
یک که ساخته اي چند د قیقه کوتاه فیلم یک "ترد وفم" است. کرد ه
11ثانیه این قیچی هر و میدهد نشان ساعت در صفحه یک را قیچی
عضو 11ثانیه در هر میشود. و بسته باز شدن عالمت بریده به بار یک
او نابود جنسی لذت سطح جهان ناقص شده و د ر یک دختر جنسی

ما! خود در میان دور، بلکه در کشورهاي نه تنها میگردد .

آفریقایی مهاجرین با مشاوره دفتر
تجربه را بربرمنشانه سنت که خود این سومالیایی زنی کومار جواهر
ناقص علیه  جنگ  راه در را خود انرژي تمام اکنون است،  کرده 
در او دفتر به که آنهایی میبرد . کار به د ختران جنسی عضو کردن
16 یا 15 ،14 هستند، جوان اغلب بسیار میکنند، مراجعه دوسلد ورف
مدرسه به دوستانم یکی از که است میگویند، چند هفته آنها ساله.
حتی اوقات برخی کنید؟ دنبال را قضیه میتوانید شما آیا است. نیامده
است قرار که شنیدهاند خفا در زیرا می کنند، مراجعه دفتر به پسران

شود! "ختنه" میهن به بعدي سفر در خواهرشان
بعد و شده کار به دست فورا اخباري، چنین شنید ن از بعد کومار،
تالش و کرده مراجعه و مادر دختر مزبور پدر به کامل تحقیقات از
منع عمل این انجام از را خانواده روشنگري، و سازي آگاه با میکند
آن مطلع به مربوط مجازات و قانونی عواقب به نسبت را آنها کرده و
خطر از را دختر 12 است شده موفق کنون تا کومار جواهر سازد .
همراه به عمل این که جانی خطرات و جنسی لذت کامل نابودي
چنین عواقب از است، فرزند سه مادر خود که جواهر برهاند. میآورد،
کومار دفتر به  که پسرانی  و دختران دارد. اطالع  خوبی به عملی
کومار زمانی که سنی هستند دورهي همان اغلب در مراجعه میکنند،
تازه ساله، 14 جواهر زمین افتاد. بیهوش بر مدرسه، ورزش ساعت در

را بعد  جواهر که د کتري بود. کرده مهاجرت آلمان به که سال بود 3
دکتر یک تا داد تشخیص وضعیت او را معما کرد، معاینه بیهوشی از
عضو جنسی متوجه شد که و معاینه کرده را دقیقا او متخصص زنان
د وخته تنگ چنان آن سپس و شد ه برید ه سالگی 5 سن د ر جواهر
خارج از بد نش نمی توانست او ماهانه اولین عاد ت که خون بود شده
وگرنه باز شود سرعت به باید جواهر بدن گفت، وي پدر دکتر به شود.

پدرش می کند که تعریف جواهر ند ارد. وجود برایش مرگ جز به راهی
مخفیانه او را که بود بزرگش مادر این و بوده سنت مخالف این همیشه
در نوجوانی جواهر است. کرد ه ناقص را او جنسی عضو و دکتر برد ه به
زمان متوجه آن تازه می شد و مریض روز پریود ، دو علت ماه به هر
ازدواج سالگی در 17 وقتی و د ارد دختران سایر تفاوتهایی با که شد
دکتر جراح مشکل جدي مواجه شد. انجام رابطه جنسی با کرد، براي

میکرد. مجددا باز را بدن او میبایست
براي همین خود را و غم هم تمام سال پیش 11 از جواهر کومار
اولین دختران شود. سایر مشابه براي سرنوشت که مانع گذاشت امر
وارد او بر بود، سفر کرد ه سومالی به سال 1996 د ر او که زمانی شوك،
بعد شان ساله دختر 8 که را خانواده یک میبایست سوگواري او شد.
دست داده بود ، را از خود شد ید جان خون ریزي به علت این عمل از
و شد د وخته سرعت  به مجد دا زایمان، از بعد که یا زنی کند. تجربه
وضعیت بعد از دوختن، و بوده حامله د وقلو نشد که او متوجه کسی
آمد ، کسی بر نمی د ست از کاري که میافتد چنان به مخاطره آن زن
1500 کیلومتر که بزرگتري به شهر کرده و جیپ سوار را ناچار او به
را نجات زن زندگی نهایت توانستند د ر جا آن د ر و بردند فاصله داشت،

آمد. دنیا به مرده دیگر او فرزند اما داده
سومالی شمال در را خود کلینیک اولین و شد کار به د ست جواهر
بعد اما شد. نابود و سونامی نیست با زلزله متأسفانه که کرد بازگشایی
2009 اوایل آورد، در د ست و آن جا به جا این از مالی که کمکهاي از
شان و بچههاي "ختنه"شده زنان و دختران کلینیک مخصوص اولین
د ر را اي است مدرسه موفق شد ه جواهر بر آن کرد. اضافه بازگشایی را
شرط کند . د ختر راهاند ازي و 700 پسر شاگرد، 400 1100 با سومالی

میباشد. نبودن آنان دختران، ختنه پذیرش
تحت نیز آلمان در آفریقایی دختران که می داند کومار جواهر اما
به مرکز تبدیل را دوسلدورف خود در خانه جواهر حفاظت نیستند.
د ختران به زنان و تمام سال 4 بود و کرده د ر همین خصوص مشاوره
دفتري گرفت، تعلق او به که وامهایی طریق از تا میداد، رهنمود جوان
مشاوره دفتر مراجعه به 6 4 تا هفته کرد. هر رابطه تأسیس این در را
د وخته باید عضو که را جوان زنان کومار میگیرد. کومار صورت جواهر
در پیش زایمان یا عفونی بوده و یا دچار جراحات کنند باز شده را
همراهی آخر به  تا را  آنان و کرده معرفی زنان متخصص  به  دارند،
آمده به وجود نیر پزشکان با ارتباطی شبکههاي فاصله در این میکند .
با چگونه کردهاند که تجربه و گرفته یاد کم کم پزشکانی که است.
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را آنان و برخورد کرد ه بیمارانی چنین با تر تمام چه هر حساسیت
خصوص به و زنان میکند تا را خود سعی تمام جواهر کنند. معالجه
شوك تراپی مؤثرتر گاهی کند. مطلع عمل این از عواقب مادران را
از عکسهایی د ادن نشان مثال براي میکند . عمل روشنگري هر از
بعد زنان مشکالت از فیلمهایی یا و دختر جنسی عضو بریدن چگونگی

میگذارد . باقی زنان روي اي العاده فوق تأثیر شدنشان، ناقص از
خواهرش کنار در نیز جواهر برادر محمود احمد  1999 سال از
خواهرش کشیدن  رنج  شاهد  که او میکند. شرکت مبارزه  این  در
باقی بی اعتنا مسئله این به نسبت توانست نمی بود، نوجوانی در
رها سومالی د ر بود، معلمی که را خود شغل محمود احمد بماند.
که به زنانی مرکز مشاوره در این عنوان مترجم آلمان به و در میکند
کرد تا تالش خود را او تمام میکند. بلد نیستند، کمک آلمانی هنوز
کردن راضی و صحبتهاي طوالنی طریق از را خود  خواهرزاده هاي
نماییهاي راه او است که آمده پیش بارها این بال برهاند. خانواده، از
عمل همسرانشان خواهان این از کمتر که به پدران خانواده بزرگی
نیز جواهر است. کرده پیدا مهارت مشاوره درارائه و است کرده بودند،
مجبورند که مشغول است زنانی به مشاوره ارائه برادرش به کنار در
بسیار همسرانشان بجنگند. با شان دختران از "ختنه" جلوگیري براي
خانواده یک به اطالعات و ارائه مشاوره براي میآید که جواهر پیش
در سالها که زنانی هستند برود. زیرا خانههايشان به است مجبور
حتی گاها و نداشته تسلط آلمانی زبان به اما میکنند آلمان زند گی
تنها با هستند که زنانی قطار شوند. اینها یا اتوبوس نمی توانند سوار
پیدا را خانه از خروج امکان با آنان همراه غالبا و همسرانشان اجازه

میکنند.
و اطالع کرده این مرکز مشاوره مراجعه اخیرا به زن سومالیاي یک
از به یک مرد ساله شان را 4 دختر ازدواج میدهد که شوهرش قول
را د ختر "ختنه" درخواست مرد  آن  و است  د اده سعودي عربستان
از هستند و زنان امن خانه در دختر و مادر این اکنون کرد ه است.
کومار جواهر دیگر، مورد یک با رابطه د ر گشتهاند. فراري شوهر دست
اقامت دخترشان حق تعیین نوجوانان طریق اد اره از شده است موفق
بفرستد ، آفریقا به "ختنه" براي را د ختر میخواست که خانوادهاي از را

بگیرد.
و شده سختتر فعالیتی چنین با  جواهر زندگی که طبیعیست
نیز آلمان در آفریقا، بلکه در تنها نه است. گرفته مورد تهدید قرار بارها
22 در شجاعت جایزه هستند. خشمگین جواهر اقد امات از بسیاري
شما آیا سئوال که این به او گرفت. تعلق کومار جواهر 2008 به نوامبر

آري". "به نظرم، داد: پاسخ شجاع میدانید، را خود

"ختنه"کننده براي زندان حکم
کوریل وایل لیندا نام به زن وکیل یک فرانسه در 1999 سال در
"ختنه" عمل سال سالیان که را زنی می شود موفق بار اولین براي
کند. محکوم زندان سال 5 به و محاکمه میداد ه، انجام را دختران
سن به رسیدن به محض (مالی) آفریقایی از خانواده دختري ماریاتو
او میکند. شکایت خانواده خود از و مراجعه کرده پلیس به سالگی 18
کودکی در همگی و بوده ازدواج اجباري خطر معرض در خواهرانش و
بالیی چنین که میکرد تصور سالهاي مدید ماریاتو شدهاند. "ختنه"
همین سکسوآل، د رس ساعت که در میآید تا این دخترها همه برسر
در ادامه و بعد مشغول شد دختر یک تشریح اجزاي بدن معلم به که

د ختر را از جنسی عضو از قسمتهایی کشورها، بعضی گفت که در
است. قرار چه از قضیه شد که متوجه میبرند، بین

اما ماریاتو کننده نشدند، "ختنه" به لوداد ن حاضر خانواده دختر
خود وکیل شکایت گرفتن با داشت، خاطر به را زن اسم آن هنوز که
کشورهاي از بسیاري مانند  که نیز فرانسه کشور میکند.  دنبال را
و و راسیست بودن ضد خارجی مارك از ترس دلیل اروپایی، سالها به
اجباري ازدواج و د ختران "ختنه" پدید ه با فرهنگها، تحمل بهانه به
پدیدههاي چنین کم کم با بود، از سالهاي 1980 کرد ه زیستی هم
یابی و ریشه بررسی مشغول عمل آورده و به وحشیانهاي مرزبندي
مد تها تا مبارزه این شد. حقوق بشر کردن ضایع عنوان تحت آنها
مرتکب را عمل این که کسانی به و د اشت توجه خانوادهها به تنها
تنها خانواده، نه که ماریاتو مشخص مورد کرد. نمی میشدند، توجهی
اتفاق بار اولین براي کشاند، محاکمه پاي به نیز را "ختنه"کننده بلکه

افتاد.
را د ختر  پنج و چهل ،1994 تا 1983 سال از که زنی گرو حوا 
که کرد معرفی سنتی نماینده دادگاه خود را در بود، کرده "ختنه"
را عمل "ختنه" که میدهد . حوا نجات فساد بدنامی و را از دختران
کمک وسیله این خود آموخته است، تصور میکند به بزرگ مادر از
کار می برد به تالش خود را تمام و میکند زنان و دختران به بزرگی
زیر که است این او افتخار دهد . انجام نحو بهترین به را عمل این تا
بسیار خاطر همین به و  است. نرفته  بین  از دختري  هیچ او، دست
می شده است. حتی بر سر درب خانه او صف ایجاد بود. معروف شده
نسبت طریق همسایگان از شکایت اولین 1984 در سال که طوري به
تالش یک خود را علیه شکایت در آن زمان حوا بود. گرفته انجام او به
میزند اتهام ماریاتو وکیل کوریل، وایل لیندا به و میبیند راسیستی
براي این محاکمه شده است. انجام از سیاه پوستان باعث نفرت که
تمام کند. خود بري از اتهام را این بود که بسیار ساده وکیل خانم
پوست بوده، سیاه و آفریقایی دختران نجات براي اول وهله او در تالش

کرد؟ متهم بود ن راسیست به را او میتوان چطور
عمل خود متوجه زند ان آزاد شد ه، سال از از 5 بعد که اکنون حوا،
چنان هم که این با  میگوید،  او است. گردیده آن  اسف بار  نتایج و
دیگر من اما میکنند،  مراجعه من به خاطر همین به خانواد ههایی 

بزنم. این عمل به نیستم دست حاضر
وحشیانه سنت این علیه پیش سالهاي از کوریل وایل لیندا
تنهایی به میبایست سال ها آن کوریل در وایل خانم البته میجنگیده.
آفریقاییان مهاجرت که این از بعد اما بزند. فریاد قضایی کریدورهاي در
فرانسه د ر نیز سنت این رفتن کار به وسعت شد، آسانتر فرانسه به

پنچ  سن د ر جواهر کلیتوریس  
چنان آن  سپس و  بریده  سالگی 
خون که بود د وخته شده هم به تنگ
او نمیتوانست عادت ماهانهي اولین

شود. خارج بد نش از
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نگریسته خارجی به مثابه یک فرهنگ که به آن هرچند گرفت. شدت
به با خون ریزي شد ه ناقص د ختربچههاي اولین حتی وقتی و میشد
روبرو فرهنگها تحمل عنوان به آن با میشدند، آورده بیمارستانها
پاریس دختر، در مرگ یک 13 ژوییه 1982 در تاریخ که تا آن میشد.
در خون "ختنه" علت که به ماهه اي سه بوبو، نوزاد کرد. پا غوغا به
تم بار اولین براي شد و تیتر روزنامههاي فرانسوي سر خود غلتید،
گرفت. نتیجه: قرار بحث طور علنی مورد به زنان جنسی نابودي لذت

شدند. تعلیقی محکوم حبس ماه 6 بوبو به خانواده
کمیتهاي بخشید و بیشتري شد ت خود مبارزه به وایل کوریل لیندا
نمود . ارگانیزه را خود فعالیت و کرده بنیان گذاري ارتباط همین در را
حمل بیمارستان به  آفریقایی نوزاد یک بینوتو همان سال اکتبر در
زندگی است. بوده مرگ حال د ر ریزي خون شد ت از که حالی در شده
که گزارش این واقعه با این شد . داده بینوتو در آخرین دقایق نجات
نمی د نبال را آن کسی میشود، اما قضایی داده ارگانهاي و پلیس به
تازهاي وصداي سر که دیگر است بهتر مرگ بوبو، از بعد دلیل: کند.

نشود! بلند
میدهد ، دست را از خود جان مالی از بعد مانتسا دختري سال یک
درب از خانواده  وقتی میگردد.  محکوم تعلیقی  حبس به خانواده 
شادي از خود میروند ، مالیاییها خانه به آزادانه آمده و بیرون دادگاه
وحشیانه سنت این میتوانند فرانسويها که چرا میکشند . هورا
پیدا ادامه وایل کوریل لیند ا مبارزه کنند ! تحمل درك و را آفریقاییها
میشود موفق او میرسد. نتیجه به کم کم سال 12 بعد از و میکند

زندان محکوم کند . سال به 5 گرو را حوا
آن د ر که کردهاند منتشر کتابی لیند ا با همراه گرو حوا اکنون
به فرانسه طی10 سال در د ختر 45 "ختنه" زندگی حوا و داستان
که وکیلی کوریل، وایل لیندا است. شده تشریح افشاگرانه صورت
افکند، اکنون زندان به سال 5 براي دختران، "ختنه" جرم را به حوا

میشود. محسوب او حامی و دوست نزدیکترین

آلمان در "ختنه" د لیل خطر به پناهندگی حق
از ساله 19 دختري حکم خود، 2006 با آگوست د ر زن قاضی یک
تهدید می کند، را ازدواج اجباري او خطر "ختنه" و که این را با نیجریه
این سالگی به 16 سن در که این دختر گرداند . بازمی کشور خود به
ا کنون مجبور کرده، فرار خود ده از شود، "ختنه" که قرار بود علت
که: این از عبارتند قاضی دالیل بازگردد. کشور  همان به میشود
نیجریه سعی د ولت  و است ممنوع نیجریه قانون در "ختنه"  "عمل 
عالوه به دارد. رابطه این در خود مردم آگاهسازي و روشنگري در

شده ارزش محسوب با  و کامل انسان  جامعه  شده در دختر"ختنه" 
"ختنه" یک دختر که در حالی میشوند. اجتماع تأیید او در خانواده و
قابل و غیر  هرزه، کثیف ندارد و اجتماع  در نیجریه جایی نشده در 
به را خود و بچههایش سالمتی که کسی چنین هم و کردن ازدواج
چنین با نهایت د ر داد گاه قاضی میشود......". محسوب میاندازد ، خطر
را او و نمی پذیرد آلمان د ر را ساله 19 دختر اقامت تمدید دالیلی

میکند. خود کشور به بازگشت به محکوم
وجود با بزرگ ترش خواهر که سیرالئون از دیگري ساله 17 دختر
در است، شده "ختنه" فامیل دیگر افراد طریق از خانواده مخالفت
خود حکم به تا میکند تالش او می شود. بازگشت داد گاه محکوم به
در و نهایت  د ر  تا کند مجدد محاکمه د رخواست و کرده  اعتراض 

نماید. تمد ید را خود اقامت بتواند دادگاه تأیید صورت
مانع قاطع تواند به طور نمی گاه هیچ قانون، "ختنه" در ممنوعیت
میگیرد. اختفا صورت د ر و خانواده طریق از که دخترانی شود "ختنه"
است مربوطه کشور قانون بر آلمانی قضات تأکیدات تمام متأسفانه اما
حالیست در  این نمیشود. توجهی کشور آن در حاکم سنت  به و
آن طبق که را گذراند قانونی 2005 ژانویه اول تاریخ  د ر آلمان که
او پناهندگی  حق جهت قاطع دلیل  د ختر،  یک براي "ختنه" خطر 
لذت نابودي علیه مبارزه سالها  از بعد میشود.  محسوب آلمان در
د لیل به که زنانی آن اساس  بر که قانونی باالخره  دختران، جنسی
آلمان کشور د ر حق پناهندگی هستند، داراي خطر د ر جنسیتشان
صورت در که و دخترانی زنان یعنی رسید. به تصویب میشوند، دارا را
نابودي نتیجه در و خطر نقص عضو جنسی در کشورشان به بازگشت
پیدا را آلمان د ر دائم اقامت حق  میگیرند، قرار جنسیشان لذت
کرده تأیید 2008 ژوئن در مجددا را قانون این آلمان مجلس میکنند.
د ختران" و زنان جنسی لذت نابودي با مؤثر :"مبارزه جمله با را آن و

است. نموده تکمیل
عمل در  اما  است، شده تفسیر روشنی به قانون تئوري در  آري، 
که است داد گاه قاضی اراده در چنان هم زنانی چنین سرنوشت
گاه هیچ کند. صادر حکمی چه کرد ه و تفسیر را قانون این چگونه
"ختنه" خطر ارائه محض به زن یک که است نشده د یده تجربه در
تقاضاي که  آفریقایی زنان غالب بگیرد. را خود پناهندگی حق  فورا
اجبارن پیرمرد ي قرار بوده با اعالم میکنند که میکنند، پناهند گی
دلیل این شوند و به "ختنه" میبایست ازدواج از کنند و قبل ازدواج
دارد نیاز مدرك به ادعایی چنین  براي بررسی د اد گاه کردهاند. فرار
وجود نیز شاهدي و کند اثبات را خطري نمیتواند چنین کسی اما
زن و کرده اعالم اثبات غیرقابل را زن اد عاي دادگاه نتیجه د ر ند ارد.

گرداند. بازمی کشورش را
براي دید . میتوان نیز را قانون  این مثبت  تأثیرات اینها تمام با
حکم زن  32 قانون، این  تصویب از  بعد  2005 سال  در تنها مثال 
از شدند نیز موفق نفر 6 و کردند دریافت د ادگاه از آلمان را در اقامت
1995 از 10 سال طی که در حالی خود حفظ شوند. استرد اد به کشور
بودند . شده موقت اقامت ورقه گرفتن به موفق زن 43 تنها 2005 تا
سال اولین در که است کرده اعالم آلمان پناهندگی مهاجرت و اداره
د لیل به نه فقط 56 زن مجموع در تصویب قانون پناهندگی از بعد
اجباري به ازدواج تهدید د لیل به همچنین شدن بلکه "ختنه" خطر
سال در یافتند. آلمان دست در اقامت به حق زنان فروش و خرید و

رسید. نفر 183 به 2007 سال در و 114 به رقم این 2006
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Bell Hooks
Feminist Theory:
From Margin to Center

نهم: فصل

براي فمینیستی جنبش
به خشونت پایان دادن

ماهوتچی نسرین - اسود ي پریسا  ترجمه:

برعلیه مردان به پایان دادن خشونت را به نیاز طرز موفقیت آمیزي توجه به فمینیستی جنبش
و خود براي التیام به زنان قربانی شده کمک به که سراسر آمریکا زنان فعال، کرد. در جلب زنان
تاسیس خورده کتک خشونت دیده و زنان براي پناهگاههایی تازه متعهد بودند، زندگیاي شروع
دائما علیه زنان بر خشونت مردان کار متعهدانه، مشکل طوالنی رغم سالهاي به اما کردند .
اشکال از خشونت این میکنند که تصور طور این فمینیستی فعالین غالبا است. افزایش به رو
و مرد سکسیسم با عملکرد سیاسی مشخصا  که متمایز است چرا جامعه در دیگر خشونت
جانبۀ همه تحقیقی درکار شچتر سوزان دارد. ارتباط زنان) بر تفوق براي مرد ان (حق برترگرایی
تاکید میکند و خشونت مردان"، قرار گرفته،"زنان وشتم زنان مورد ضرب جنبش در مورد خود
علیه خشونت بر از تحلیلی سوي به بخش" دارد". مردان تفوق د ر ریشه زنان علیه "خشونت بر :
علیه خشونت بر برترگرایی مرد اید ئولوژي میزانی که بررسی شچتربه کتاب در خانوادة" زنان

میکند ، میپردازد. حمایت تشویق و را زنان
با بلکه نیستند؛ فقط صرفا اعمال تکلیف جرح علیه زنان ضرب و براي تئوریک توضیحات
باید جنبش جهتی که میکنند ایجاد علیه زنان را بر خشونت که کردن شرایطی خاطرنشان
زنان به اجحاف رابطه، میکنند .دراین پیشنهاد را گیرد پایان خشونت این تا کند حرکت آن در
د ر و رسید ه ظهور منصۀ به خانواده درچارچوب که مردان تفوق از تاریخی نمود ي عنوان به
استحکام می یابند، سکسیستی کار تقسیم و اقتصادي سازمندهاي نهادها، به وسیلۀ حاضر حال

د ارد. وجود
شچتر با است مردانه تفوق از نمودي زنان علیه بر مردان خشونت که نظر این از من گرچه
اعمال تمامیاشکال با د رهم تنیدهایی، خشونت، به شکل که این عقید هام براین اما، هستم، موافق



10

66
اره

شم
ن، 

يز
آوا

11

66
اره

شم
ن، 

يز
آوا

شده عجین مغلوبان بر غالبین و بیقد رتان علیه بر قدرتمندان خشونت
تفوق نگهداشتن براي تعدي از استفاده برترگرائی مرد گرچه است.
سلسله مراتب غربی فلسفی ایده این میکند ، تشویق را مردان برزنان
علیه خشونت ریشه اي علت که است زورگویانه قد رت فرمانروایی و در
خشونت اشکال تمامی خردساالن و علیه بر خشونت بزرگساالن زنان،
است. میشود، روا تفوق آنان بر که وکسانی دارند تفوق که کسانی بین
دیگر و سکسیستی اید ئولوژي  که  است  بنیانی باورها  سیستم این
فقط اید ئولوژيها این و استوار است بر آن گروهی تفوق ایدئولوژيهاي

شود. زدوده بنیان این که رفت خواهند ازبین وقتی
خشونت به داد ن پایان منظور به فمینیستی ادامهدار مبارزة براي
یک عنوان بخشی از به مبارزه این به که است بایسته برعلیه زنان این
جنبش اینجا تا شود . نگاه خشونت به دادن پایان منظور به فراگیر مبارزة
نتیجه د ر و است تاکید کرده مردان بر خشونت اولیه بطور فمینیستی
هستند ، وحشی مردان میکند عنوان که سکسیستی اي گونۀ قالب به
داده باورپذیري زنان قربانی، و مردان اجحاف گرند نیستند، وحشی زنان
زنان در اجتماع که را اجازه میدهد میزانی ما به طرز تفکر این است.
را خود قدرت غالب دستۀ یا یک گروه که  را اید ه این مردان) با (همراه
را گسترش و آن دارند قبول کند  زورگویانه حفظ راه اعمال قدرت از
که میزانی میدهد اجازه ما به تفکر طرز این بگیریم. نادیده میدهند
و خشونت آمیز عمل کرده اعمال دیگران بر قدرت زورگویانه خود زنان
مساوي میزان به که زنان این آن بگذریم. از یا ناد یده گرفته را میکنند
را زنان خشونت واقعیت نمیشوند مرتکب خشونت آمیز اعمال مردان با
بین از را خشونت در جامعه از استفاده ما اگر میخواهیم نمی کند. نفی
از که گروه هایی عنوان به زنان را و همچنین مردان بتوانیم باید ببریم

میکنند ببینیم. حمایت خشونت از استفاده
اجتماعی پایگانبندي سفید برترگرا، دار و پدرساالرسرمایه جامعۀ در
زنان بی قدرتمند بوده و مردان تئوریک لحاظ از آن که در آنی است
سفیدپوستان قد رت؛ بی خردساالن و بوده قدرتمند بزرگساالن قدرت؛
در بیقدرت. دیگر غیرسفیدپوستان پوستان و سیاه و بوده قدرتمند
که درقدرت هر گروهی که است این امکان پذیر موقعیت مشخص یک
زورگویانه براي حفظ قدرت نیروي از تهدید شود، باشد، اگر چالش یا
براي اجحاف زورگویی و از زنان اکثریت روشنی به استفاد ه کند. خود
زنان مردان از کوچکی اقلیت نمی کنند (گرچه استفاد ه بر مردان غلبه
کنش- ممکن است در آنها اما می دهند)، قرار جرح مورد ضرب و را
روشهاي میکنند از قدرت اعمال آنان بر که گروههایی با واکنش و-
ما از بسیاري کنند. خود را حفظ کنند تا سروري استفاده زورگویانه
از خود را کنترل تفوق و پدران درآن که پدرساالر، خانوادههاي که در
میدانیم شد هایم بزرگ میکردند ، حفظ کودکان و زنان بر اجحاف راه
باور هم زنان که  میکرد  پیدا  واقعیت شدت این بخاطر  مشکل که
زور از دارد  د ارد حق قرار در موقعیت قدرت  که فردي داشتند که
زنان بعضی خانوادهها این د ر کند. استفاد ه خود قدرت حفظ براي
زبانی اجحاف و تحقیر یا دلیل، بدون گاه گاه پرخاشجویی طریق از
بعضی (مثل میکنند خود اعمال بر فرزندان زورگویانه قدرت دائمی،
نمیکنند). این اعمال خشونت آن در مردان خانوادههایی که زنان در
نیست، و کودکان زنان علیه بر مردان خشونت شباهت به بی خشونت
به (که غیر محتمل فراگیر نباشد ممکن است بهاندازة یکسان گرچه
بد نی قدرت جور یک از والدین از درصد نود حدود چراکه می رسد نظر
احتمال براین  تاکید گرچه میکنند). استفاده خود  فرزند ان علیه  بر
استفاد ه زورگویانه ازقدرت باشند قدرت موقعیت در وقتی زنان که
زنان علیه بر مردان خشونت مشکل حدت از ترتیب هیچ به میکنند

همانند زنان، که میشود یاد آور ما را مسئله این تشخیص نمیکاهد ،
که یاد مید هد آنان به که تربیت اجتماعی اي زدودن باید براي مرد ان،
فعالین کنند . کار است قبول قابل تعد ي و زور طریق از قدرت حفظ
بر مردان خشونت به بخشیدن پایان بر منحصر تمرکز با فمینیستی
آنها نگیرند. نظر در را مشکل این شدت و حد ت است ممکن زنان، علیه
برابر در به مقاومت را تشویق است زنان فمینیستی] ممکن [فعالین
برابر در باشند که آنان مشوق اینکه بد ون کنند مردان زورگویانۀ تفوق

بایستند. زورگویانه تفوق تمامیاشکال
تئوري" در ساختن کتاب"سئواالت تئوریک از فصل بخشی د ر شچتر
تحلیل می کند، به نیاز را خانواده در زنان بر علیه خود، که خشونت
اذعان شتم و ضرب کننده ایجاد مورد عوامل د ر ادامه دار پژوهش به
همجنسگرانه دررابطههاي که  زنانی  که  واقعیت  این به او میکند.
این تا میکند اشاره قرار میگیرند  ضرب وشتم مورد گاهی هستند
مردانه تفوق که تئورياي چطوراین واقعیت با کند که رامطرح سئوال
میشود میدهد ، " پاسخ و میداند همخوانی دارد. شتم ضرب و سبب را
تفوق و قدرت نزد یک برپایۀ ارتباط قالبهاي زد که طرح را تئوري این
افراد هم مابین سرشت ارتباط رواج دارند که بر جامعه این در چنان
چون که دارد اکراه این تئوري قبول از اما او میگذارند. جنس تاثیر
تایید نمیکند. را و شتم ضرب سبب عنوان مرد انه به تفوق تئوري] [این
ضرب دو شکل این از اینکه قبل بیشتر پیشنهاد تحقیق بنابراین شچتر
کند، کسی فرض اگر به هرحال، را می کند. شوند هم مرتبط به وشتم
مراتب باورسلسله میکنم، که ضرب و شتم به وسیلۀ من که طور همان
است کرده رسوخ ما فرهنگ در که زورگویانه قدرت و فرمانروائی در
استوار تفوق و قدرت که بر این به ما تمام روابط پس میشود، ایجاد
هم شتم به ضرب و اشکال تمام ترتیب بدین و باشند گرایش دارند،
پرستی نژاد فرهنگی "بنیان کتاب د ر فیلسوف جانهاجز هستند. مرتبط
در چارچوب خانوادة ما اکثر که می کند استثمار گروهی" پیشنهاد و
پذیرش براي بزرگساالنهاش، و مردانه زورگویانۀ قدرت غربی، با سنتی
اجتماعی تربیت قدرت نگهداري براي زور از واستفاده گروهی استثمار

را شکل میدهند: ما تمامیارتباطات پایه و این الگوها میشویم.
چهارچوب نهادهاي د ر فردي ارتباطات غالب جوامع "دوگانه" در
سازة ارتباطات این نتیجه اکثر در اتفاق میافتند. ریشهد ار اجتماعی
و واکنشهاي غالب کنش دارند. بر در را از سلسله مراتب قوياي
میگیرند صورت شده پایگانبندي ساختارهاي دردرون فردي
که ارتباطاتی به اینجا تا شکل می یابند. ما  ساختارها این بوسیلۀ و
مردان و خردساالن بر بزرگساالن درآن که خانواد ه،  در معموال
معمول روش عنوان به و داشته رواج  می کنند،  فرمانروائی زنان بر
دیگر کنش شخصی، روابط براین اضافه کردیم. نگاه تلقی میشوند،
مراتبیاي سلسله روابط درچارچوب معموال هم فرد ي واکنشهاي و
کننده، مصرف و کننده تولید مرئوس، و رئیس کارفرما، و کارگر نظیر
خالصه بطور یا د ریافت کننده –  حکم شاگرد و حکمران و و معلم

هستند. شونده- جاري و کنترل کننده کنترل
(تهدیدي  تهدید این زورمند با و طرف برتر قد رت روابط گونه  این
خطر مراتب در اگرسلسله که نمیشود) یا و میشود آن عمل به که
دارد، وجود روحی زورگویانۀ جسمیو تنبیه استفاده از امکان بگیرد قرار

میشود . حفظ
بارزترین از یکی  شخصی روابط د ر زنان علیه بر مرد ان  خشونت
تفوق نگهداشت منظور به زورگویانه قدرت از استفاد ه نمودهاي
ایدة پیوستن واقعیت به کامل نمونۀ پدیده این است. کنترل و
خشونت بر است. زورگویانه قدرت و  فرمانروائی در سلسلهمراتب
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کنند خشونت آمیز حملۀ پلیس یا کارفرمایانشان به اگر مردان باشند.
مجازات میشوند . است که وقت آن

خشونت" "چرخۀ به  را توجه همیشه سیاهپوست مردان  و زنان
اجتماعی، که دنیاي در روانی خشونت با که چرخهاي جلب کردهاند.
وسیلۀ رئیس به تحقیرآمیز قدرتی اعمال درمعرض شاغل درآن مرد
مرد این که آنجائی از میگیرد، آغاز میشود . قرار قدرت با شخصی یا
رئیسش با است، وابسته کارياش موقعیت به مادي حیات ادامۀ براي
بکند کاري اگر چنین نمیکند. چون او حمله به نمی شود و رودررو
این او مجازات خواهد کرد. انداختن زندان به یا اخراج و با را او رئیسش
موقعیت نام آن به من موقعیتی که د ر را میخورد و آن فرو را خشونت
تالفی از ترسی هیچ درآن او رها میکند. موقعیتی که میدهم، "کنترل"
بپردازد. بهایی خشونت آمیزش عمل خاطر به نیست مجبور و ندارد
معموال هم هدف خشونت و است کنترل" این "موقعیت معموال خانه
روحیاي د رد از بخشن زن علیه بر مرد خشونت ابراز گرچه است. زن
زن د ر و میشود رها این درد می گیرد، نشات میکند احساس او که
احساس او  میرود بین از  مرد درد  که وقتی میکند.  پیدا انعکاس 
از درد که یافته، گرچه التیام او درد  رضایت، میکند . حتی راحتی،
مردانگی روانشناسی که آنجایی از  است.  نشد ه درمان سالمی طریق
درد، ابراز و به اذعان میدهد که مرد ان یاد به سکسیستی جوامع در
و است، ایجاد درد سمبلیک شدن خواجه یک و نفی میکند مردانگی را
سرنوشت میکند. اعاده مرد را مرد انگی و بود ن کامل حس آن ابراز نه
بوسیلۀ زند گیشان که جامعه، این در پوست سیاه جوان مردان بسیاري
میانجامد، خودشان یا مرگ دیگران به معموال که خشونت چرخههاي
گروه هاي وسیلۀ به که رویاي مردانگیاي است شدن واقعی خطر تجلی

شده است. ساخته سرمایهداري در جامعۀ پدرساالري حاکم
خشونت دربارة  فمینیستی فعالین ازنوشتههاي بسیاري برخالف 
در که خشونتی" "چرخۀ پوست بر سیاه مردان زنان و زنان، برعلیه مردان
دامنهداري خشونت از ما که زیرا میکنند میشود تاکید آغاز کار محل
استفاد ة سوء که (گرچه هستیم  آگاه نیست  خانه فضاي مختص که
فراتررفتن براي  میشود). اعمال خانه محیط بیشتردر آمیز  خشونت
پوست سیاه مردان خودشان، کردن آزاد براي خشونت، چرخۀ این از

کنند  مردانگی ایده سکسیستی از انتقاد شروع به باید مردان همۀ و
حقارت احساس آنها میزانی که بر زند گیشان، سرمایهداري بر تاثیر و
را می شوند استثمار کار در محیط که آنها میزانی بر کرده، بیگانگی و
مرد انگی از ایدههایی چالش مرد ان باید شروع به دهند. قرار سئوال مورد
استفاد ه با دیگران، بخصوص بر قدرت اعمال رابا توانائی بودن مرد که
به باید کار این از بزرگی بخش می کند کنند. یکی زورگویانه، قدرت از
پدرساالر د اري سرمایه ارزشهاي و نیستند خشن که مرد انی وسیلۀ
خشونت اعمال علیه زنان بر که مردانی غالب شود. رد کرده اند انجام را
نمیکنند احساس آنها نیستند. تغییر یا گرفتن کمک د نبال میکنند
میشود است. چطور اشتباه زنان برعلیه آن اعمال خشونت و قبول که
صفحه می دهد؟ پاداش خاطرش به آنان به جامعه که باشد وقتی اشتباه
خشونت بخصوص مردان، خشونت داستانهاي از پر روز هر تلویزیون
کننده سرگرم میشود، فریبنده خشونت این است. زنان، علیه بر مردان
قهرمان چه مرد، شخصیت میشود. کننده د عوت جنسی لحاظ از و
دریافت بیشتري  توجه باشد  خشنتر هرچه قهرمان،  ضد یا  باشد
مجبور بد داستان، آدم مقهورکردن براي مرد غالبا قهرمان میکند .
پاداش و تایید شد ه خشونت این شدیدتراست. از خشونت استفاد ه به
تالشش (معموال در باشد  بیشتر خشن هرچه  قهرمان مرد میگیرد.
حمایت و عشق بیشتر یک زن/قربانی) از وحمایت دادن نجات براي

و یا خشونت کودکان علیه بر خشونت بر خالف زنان، علیه بر مردان
صحه گذارده میشود؛ آشکارا علیه غیرسفیدپوستان، سفیدپوست بر
اجتماع پذیرش می شود. آن مباهات به حتی و پذیرفته خشونت این
کرده کمک خشونت بقاي این و تداوم آن به خشونت نوع این براي
که پدرساالر، قدرت میکند. مشکل را آن کردن ریشهکن و کنترل و
میتواند حمایت میکند، را قدرت اعمال طریق زنان از بر مردان تفوق
نرینۀ قدرت باشد. این پذیرش اجتماعی وجود دلیل از بخشی فقط
متفاوتی کامال شکل سرمایهداري پیشرفتۀ جامعۀ درچارچوب پدرساالر
سرمایهداري، پدرساالري، درخانواده، جامعۀ ماقبل در گرفت. خود به
به سرنوشت دادن شکل و زنان فرمانروایی کامل بر اجازه تمام مردان به
را زنان ترسی ازمجازات هیچ بدون میتوانستند میداد. مردان را آنان
می توانستند تصمیم بگیرند آنان دهند. قرار شتم و آزادانه مورد ضرب
و نه سواد بیاموزد یا میتواند اینکه یا کند ازدواج کسی چه دخترشان با
مرد ان، آمریکا در سرمایه داري ملی دولت گیري شکل با غیره. و غیره
دست دادن قدرت از ولی این دادند. دست را از این قدرتها بسیاري از
هرحال به همراه نبود. مردبرترگرایی ایدئولوژي آگاهانه ي تضعیف با
حامیخانواده تغییر یافت و کننده تامین عنوان به مرِد پدرساالر ایدة
سود سرمایهداري دولت به  اول وهلهي در  وي کار نیروي که چرا

میرساند.
نداشتند زنان زندگی بر کامل احاطهي و قدرت دیگر تنها نه مردان
وسیلۀ به آنها د ست دادند.  از نیز را خود  کنترل زندگی حتی بلکه
به ما، فرهنگ  در میشدند. کنترل سرمایهداري اقتصادي نیازهاي 
و هستند کنترل تحت  زنان) (همانند مردان غالب کارکنان،  عنوان
به روز هر قدرت مردان و برتري رویاي قدرت میشود . اعمال برآنان
در واقع در حالی که میشود. داده زنان) (برخالف شاغل خورد مردان
این علیه بر آنها اما میدانند. هم خودشان و دارند کمی قدرت آنها
حاکمه قدرتهاي نمی کنند. هم انقالب و نمیشورند اقتصادي نظم
شدن آموزش استثمار و بودن انسان مادون پذیرفتن براي مردان را
داشته باشند انتظار میشود داده آموزش مردان به اجتماعی میدهند.
حس نزدیک- روابط خصوصی و خانه دنیاي  – خصوصی دنیاي که
آنان گرداند. به باز آنان به را میشود، تلقی یکی مردانگی قدرت،که با
کنترل و غلبه که آنهاست، فرمانروایی محل خانه که میشود د اده یاد
یک نظم اقتصادي- قبول براي بزرگشان پاداش که این پذیرش، کنند،
پوشی چشم با حاکم، سرمایهدار مردان است. استثمارگرانه اجتماعی
محل در شورش از جلوگیري به منظور زنان، بر مردان غلبۀ ابقاي و
تضمین را، کار محل جاي خانه به در خشونت مردانه ابراز تولید، و کار

میکنند.
حتی است، قدرت سرمایهد اري درخدمت کارکه نیروي ورود زنان به
است. بنابراین زنان، گرفته بر کنترل اعمال مردان، براي را از بیشتري
نگاه داشت و برپایی براي خشونت از براستفاد ه بیشتر حتی مردان
را باال دست آنها درآن که رلهاي جنسی  براي مراتب سلسله یک 
که واقعیت این وسیلۀ به مردان تفوق زمانی یک میکنند . تکیه دارند
بر غلبه براي نیازمردان می شد. تعیین بودند بگیران حقوق تنها آنها
مردبرترگرایی شکل ایدئولوژي وسیلۀ به اجتماعی لحاظ از زنان (که
بر که کارفرمایانی برابر در آنان فروخوردة  خشم با همراه میگیرد)،
براي مرکزي به تبدیل را خانوادگی محیط میکنند، فرمایی حکم آنان
زنان میکند. میانجامد خشونت  به انفجارکه  به نزدیک تنشهاي
ند ارد که وجود واهمهاي براي مردان که چرا هستند خشونت این هدف
ببینند ؛ کیفرسنگینی بیاید یا برایشان ناراحتیاي پیش زنان به حمله با
عشاق آنان یا همسران [مورد خشونت قرار گرفته] زنان بخصوص اگر
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عنوان به حمایت منظور به او خشونتآمیز اعمال میگیرد . زنان از
براي او ونگرانی زنان براي و عشق او محبت د هندة نشان که حرکاتی

است دیده میشوند. انسانیت
یکی خشونت،  به دادن پایان  به  مردم  تشویق  براي دیگر مانع 
زندگی در  است. مردان،  و  زنان از جانب با عشق، انگاشتن خشونت
اجتماعی تربیت از بخشی عشق، با  خشونت انگاشتن یکی واقعی،
د ربارة عشق، خشونت گزارش پاتریک، "یک جین کودکی است. مقالۀ
این به را توجه "مادموازل" مجلۀ 1982 اکتبر شماره در مجرد"، زنان و
نه و اقتصادي لحاظ به نه بسیاري زنان که که میکند جلب واقعیت
که را مردانی هستند مرد ان وابسته اجتماعی به قراردادهاي طریق از
عشق با را که خشونتشان چون می کنند رد نمیکنند خشونت اعمال
استاد مطالعات خانوادگی، که کیت، راد نی پاتریک از یکی میبینند. 
در نزدیک درروابط خشونت را به قبول فرزندان و والدین بین خشونت

قول میکند: نقل میدهد ، بزرگسالی ارتباط
اذیت را فرزندانشان والدین آن در که را چارچوبی شما که وقتی
قربانی چطور که فهمید میشود آسانتر وقت آن کنید، میکنند بررسی
سخت این یکی میانگارند. را عشق و کننده خشونت استفاده سوء و
انگاشتن یکی به شروع ما زمان گذشت با چطور که ببینیم که نیست
میدهد، ما را آزار آنکه که میکنیم باور و عشق می کنیم و بدنی تنبیه

دارد . د وستمان
خشونت که  میدهند یاد  فرزندانشان به پد رومادرها  بسیاري 
به د ادن پایان نباشد) براي راه ترین قبول اگر قابل (حتی راه آسانترین
بدنی از خشونت مادرها وقتی که و واعمال قد رت است. پدر کشمکش
میکنم این براي را فقط نظیر "من اینکار و چیزي می کنند  استفاده
یکی میکنند عشق با را خشونت تنها نه میگویند، دوستت دارم" که
توضیح غیاب د ر غیرفعال، پذیرش با عشق درآن که ایدهاي بلکه
و خانوادهها کودکان دربسیاري میکنند. ارائه است مبادله، همراه و
مسائل مورد د ر براي مباحثه آنها تمایل میکنند که احساس نوجوانان
یا والد ینشان تلقی میشود ، صالحیت و قدرت چالش بعنوان مختلف
قدرت از والدین د یگر جانب از محبتی". "بی نشانگر حرکتی عنوان به
دیده تهدید یا چالش حرکت که به عنوان این با روبرویی براي خود
استفاده ایده که شود تایید دوباره، این باید میکنند. استفاده میشود
دیگر و مدارس کلیساها، بوسیلۀ  قدرت نگاهداشت  براي اززورگویی

داده میشود. آموزش افراد به نهادهاي اجتماعی
که بسیاري تنید هاند در هم خشونت چنان و عشق این جامعه در
دست از به معناي زدودن خشونت می ترسند خصوص زنان، به مردم،
مجموعۀ مثال (براي پرطرفدار عامهپسند رمانهاي باشد. عشق دادن
علیه بر مردان ازخشونت توصیفی هیچ قبل سال د ه که "هرلِکون")

چارچوب در زدن را، کتک و تجاوز نظیر اعمالی ند اشتند، امروز زنان
غالب که امروزه است توجه جالب میکنند. رمانتیک، توصیف عشق
تجارب و داشته تخصصی مشاغل رمانها  دراین زن شخصیتهاي
از باید دارند که اشارت این به کتابها این دارند. هم جنسی ارتباطات
زنانی افاده استفاده کرد. و پرفیس زنان رام کردن مردان براي خشونت
خانه د ر مجبورشوند باید ولی برابرند مرد ان با کار محل د ر گرچه که
زنان نباید این که به اشارهاي والبته بگیرند. نقشهاي مادون برعهده
تصویر مبارزهخواهانه حرکتی عنوان به زن کار نمیشود. کنند کار
از مرد و وقتی میافزاید در خانه سکسی/جنسی به تنش که میشود
جنسی کند رضایت و سربراه منفعل را لجباز تا زن میکند استفاده زور
پولدار سفیدپوست، همیشه کتابها دراین مردان البته مییابد. افزایش

هستند . حاکم طبقات از عضوي و
پولی را که زنانی میخوانند. میلیونها زن را رمانتیک این کتاب هاي
الگوهاي که بخوانند مطالبی تا میکنند خرج میآورند در سختی به که
جلوه رمانتیک زنان را علیه بر خشونت و تقویت کرده را سکسیستی
سفید برترگرایی مطالب] گونه بگوییم که [این باید البته و میدهند.
کتابهاي گونه زنانی که این میکنند. ابقا غربی را هم امپریالیسم و
لذت ایده که خشونت این که میشوند تشویق را می خوانند، رمانتیک
میشوند که تشویق همچنین آنها کنند. قبول می کند تشدید را جنسی
حدت که است، مرد محبت از و نشانی مردانگی نشانۀ باورکنند خشونت
عشق شد ت و حدت به مرد بستگی آمیز یک خشونت عصبانیت شد ت و
منفعالنۀ قبول که میگیرند یاد خوانند ه زنان بنابراین دارد . او عالقۀ و
این و است. ضروري محبت و عشق  نعمت گرفتن براي خشونت
نزدیک روابط در ممکن است آنها میافتد. زنان اتفاق زند گی د ر غالبا
کنند قبول را خشونت نه، یا باشد همجنسگرایانه چه خصوصیشان،
ادامهد ار خشونت بدهند و از دست را توجه محبت و نمیخواهند چون
میپردازند میبینند. آنها توجه و محبت این براي که بهائی به عنوان را
فکر نمیکنند ولی زندگی کنند خشونت میتوانند بدون میدانند که

کرد. زندگی و توجه محبت بدون بشود
خشونت روابط است ممکن فقیر زنان چرا که این از صحبت در
اشکال میگوید "فقیران ترك نکنند، شچتر را درآن هستند که آمیزي
بعنوان است ممکن خشونت و با تجربه میکنند استثماررا از مختلفی
سیاه زنان از بسیاري البته شود". برخورد ناکامیها این د یگراز یکی
از میزانی با  باید روکنند  که هرسوئی به می کنند  احساس  پوست
و پوست زنان سیاه شوند. دردانشگاهها، روبرو خشونت سوءاستفاده و
استادانی بوسیلۀ روانی نظر از غالبا شده منزوي گروههاي دیگر بسیاري
مورد کوچک میکنند تحقیر و آنها را براي چندین سال و مرتبا که
"به آنقدر که یا شود تمام درسشان یا اینکه تا میگیرند، قرار اجحاف
تخصصی کارهاي که پوست سیاه زنان کنند. ول را د رس که بریزند" هم
رسیدهاند غالبا میخواسته اند که جائی به که نظرمی رسد به دارند و
موقعیتهائی درچنین ازحضورآنان که همکارانشان، و رؤسا بوسیلۀ
که پوستی سیاه زنان میگیرند. قرار اجحاف مورد ناخشنودند،
تحقیر حرکات  و حرفها  با روزانه کارمشغولند به خدماتی  دربخش 
دراین د ارند بمباران می شوند. آنان قدرت به سر که کسانی کنندة
نهادهاي در که زنان سیاه پوست میبینند عظیمیاز اکثریت جامعه
مورد همیشگی طرزي به  آنها غیره و غیره و فروشگاهها  اجتماعی،
که میکنند احساس وقتها خیلی زنان این میگیرند. قرار تعد ي
آنها شخصی  واکنشهاي و از کنش سازهاي  سوءاستفاده اجحاف و
که درموقعیتهائی را سوءاستفاده دارند که گرایش بیشتر و بود. خواهد
و واکنش کنش ویژگی تنها اجحاف وجوددارد،که درآن پاداش وسودي

خشونت  از که مادرها  و  پدر وقتی  
نظیر چیزي  و میکنند استفاد ه بدنی 
این میکنم که براي فقط "من اینکار را
تنها خشونت نه میگویند ، دوستت دارم"
اید هاي بلکه  میکنند یکی عشق  با را
د ر غیرفعال، پذیرش با عشق د رآن که
به است همراه مبادله، و توضیح غیاب

بعدي آموزش میدهند. نسل
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که در موقعیتهائی ازآنجائیکه این خصوصیت در مورد است، بپذیرند.
از است ممکن زنان دارد، مصداق میافتد اتفاق مرد ان خشونت آن

باشند. رویگردان شان[ با مردان] روابط به دادن پایان
دادن دست از زنان، گروه هاي دیگر مانند نیز پوست سیاه زنان
انگاشتن یکی از ومردان زنان که تازمانی میترسند. توجه و محبت
میشود مخالفت که نفهمند برندارند، دست یکد یگر با و عشق خشونت
از استفاده بدون را نزدیک خصوصی روابط د رچارچوب کشمکشها و
رد کنند را غلبه زنان بر باید مرد ان که اید ه واین کرد، حل خشونت
ستیزه اشکال دیگر همچنین و زنان علیه بر مردان خشونت نکنند،
د ادن پایان کمک به براي کرد. خواهد پیدا آمیز ادامه خشونت گرائی
ایدئولوژي نقد جلودار فمینیستی فعالین زنان، برعلیه خشونت به
آنها طریق اید ئولوژي از این راه هائی که دادن نشان مردبرترگرائی و
تالش براي اما شدند. میکند ، حمایت را آن و گرفته نادیده را خشونت
خواهد موفق وقتی  فقط زنان  برعلیه مردان خشونت  به د ادن  پایان
دادن پایان براي جانبه همه مبارزة ازیک بخشی تالشها که این شد
سالح حامی خلع فمینیستی حاضر فعالین حال در باشند. خشونت به
و پیوستگی داده ارتباط هم به ارتش ساالري را و هستهاي، پدرساالري
مثل تحلیلها، این در  میدهند. نشان را یکد یگر با  پدیده دو این
مردان حمایت به است که این به گرایش علیه زنان، بر خشونت تحلیل
را محدود مسئله از این ما که درك شود. تاکید ي خشونت تاکید از
عنوان به را نظامیگري فمینیسم،  هوادار اززنان  بسیاري میکند .
بر غلبه براي مردان حق و نرینگی پدرساالرانۀ ازمفاهیم نمایشگري
بر نظامیگري مبارزه علیه بر مبارزه زنان این براي می بینند. دیگران
با کوان سوزان است. زنان علیه بر مردان خشونت و پد رساالري علیه
مقالههاست، از که مجموعه اي چاپ رسیده، تازه به کتاب یک معرفی

مینویسد:

فعالیتهاي ازطریق شده ایجاد خودکامگی که ماست باور این
درتمام که ظهورفرهنگی است منصۀ و جديترین آخرین هستهاي
وجود دلیل به همین به مییابد. ویژگی استثمار و تفوق حوزههایش با
کل، یک جزئی از به عنوان میشود فقط این دنیا د ر هسته اي ذهنیت
که هستیم درك خواستاراین نگاه کرد. ما جداگانه، مسئلۀ یک نه و
و غالب فرهنگ اي از هسته وسالحهاي پاالیشگاهها مسائل کردن جدا
شده محدود درکی به منجر جامعۀ ما سیاسی و اجتماعی نگرشهاي
ما پس میکند . را محد ود ممکن راه حل هاي گسترة خود نوبه به و
شدهاي که مرد تعریف ساختارهاي که میکنیم اقامه را این برهان
رشد مسئول مستقیما میکنند کنترل را اجتماعی روابط و نهادهاي
مشکل ریشۀ مردساالري هستند . اي هسته سالحهاي و پاالیشگاهها
ایجاد اي هسته ذهنیت بوسیلۀ که الوقوعی قریب خطرات و است

جلب میکنند. به مسئلۀ اساسی پد رساالري را ما شدهاند توجه
و پدرساالري انگاشتن یکی خود با درمباحث هوادارفمینیسم زنان
تفوق براي اراده و جوئی پرخاش قدرت، با را مرد بود ن غالبا نظامی گري
با زن بودن میدهند؛ معنائی هم برآنان خشونت رواداشتن برد یگران و
مییابد. معنائی دیگران هم تایید و پرورش اراده براي و انفعال ضعف،
است. تفوق اجتماعی اشکال تمام اساس قطبیاي تفکر دو طرز چنین
پرمعنائی هد ف آن براي از و شده وارونه طرز تفکر این که وقتی حتی
چرا شده انجام خطرناك کاري میشود، اتمیاستفاده سالح نظیرخلع
استثمارگروهی توان اشکال بقیۀ و سکسیسم فرهنگی به پایههاي که
بین سرشتی ازتفاوتهاي گونه قالب ایده اي تفکر طرز این میشود. داد ه
زنان که وبه طورسربسته عنوان می کند را تقویت کرده مردان و زنان
نگاهداشت و حمایت در کنند هاي تعیین نقش جنسیتشان خاطر به

است) امپریالیسم فرمانروائی درخدمت که نظامیگري (و امپریالیسم
اگراستدالل حتی نکردهاند. بازي استثماري، دیگرسیستم هاي یا و
براي توانائی با را مرد انگی که میشود  آموخته مردان به که کنیم
زنانگی می شود که یاد داده زنان به بیانگارند و یکی خشونت اعمال
اززنان و میماند که بسیاري باقی این بیانگارند، پرورشدهی یکی را با
حاضر که در حال مباحثی ندارند. سازگاري با این قالبگونه ها مردان
زنان براي اینکه هستند بجاي جاري و نظامیگري فمینیسم با دررابطه
و کرده روشن می کنند را اعمال سیستم حفظ براي آنان که را قد رتی
سازي مبهم بیشتر به پا نهد, تغییرپیش مقاومت و براي استراتژيهائی

میکنند. کمک زنان نقش
زنان از سکسیستی، اید ئولوژي مبانی با درهمراهی مباحث، این در
بعنوان نه میشود. ما یاد فاعل (عامل) نه و پذیر) ابژه (فعل عنوان به
بلکه میکنیم سیاسی انتخاب مردان  مشابه  که فعالینی و کارکنان
نگهداشتن سیستم براي هیچ مسئولیتی که منفعل بعنوان تماشاگرانی
سیستم میشویم. نگرفتهاند ترسیم عهده اجتماع به این گذاري ارزش
درکنش- ابزارارتباطی تفوق را موثرترین و خشونت که گذارياي ارزش
هم براهش است و جنگ پشتیبان که می شمرد، و-واکنشهاي بشري
زنان که نقشی که نظامیگري درمورد فمینیسم و مباحثی میاندازد.
آنان اش، براي پیچیدگی و گوناگونی تمام با را، کرده ومی کنند بازي
با زنان همۀ که برسد نظر میشوند این طور به باعث نمی کنند روشن
دشمن و مرد ان مشکل که دارند، مخالفت خشونت استفاده از و جنگ
تعریفی حتی نه و روشنگري نه است زنان تجربۀ تحریف این ماهستند .
کردهاند بازي زنان که نقشی کردن ارزش کم کرد ن. ارائه متفاوت
از میشود. زنان واقعیت دربارة انحرافی چشماندازي به منجر ضرورتا
گفتن میرسد نظر به چراکه میکنم استفاد ه کردن" ارزش "کم لغت
راهانداخته اند به و جنگ شکل داده سیاست هاي جنگی به مردان اینکه
زنان به نگرش از خودداري میکردهاند، نظاره زنان منفعالنه حالیکه در
زنان وقتی که است (حتی فعال سیاسی نظر عنوان موجوداتی از به
حقیر شمرده پذیر و سلطه زیردست مردان بودهاند ). این پیش فرض که
میکند، رفتار که کسی نحوهاي یا هست، که کسی چیزي ضرورتا شدن
قدرت نسبیاي که است سکسیستی الگوهاي ادامۀ تعیین میکند را
که مطابق انتخاب زنی میشود. حتی منکر زنان اعمال کردهاند را که
د اریم مجبوریم ما انتخاب سیاسی میکند . یک میدهد راي شوهرش

سیاسی ببینیم. موجوداتی عنوان را به زنان
از بعضی بوسیلۀ  که زنان واقعیت از انحرافی برداشتی از  مثالی
میکشند مباحثه به  را  نظامی گري و زنان که  فعالین[فمینیستی] 
جنگ طبیعی د شمن پرطرفدار"زنان فرض پیش میشود، توصیف
زنان که میکنند عنوان جنگ ضد  زنان  از بسیاري است. هستند "
مورد ازمردان در ضرورتا بیشتر و بالقوة، کودکانند حامالن یا حامالن،
زنان بیشترتایید که یعنی طورضمنی به که نگرانند؛ جنگ دادن به پایان
South End در اخیرش درمصاحبۀ کگان لزلی هستند. زند گی کنند ة
میکنند شرکت کارخلع سالح در تاکید میکند زنانی که ،Press News

"ارتباط کودکانند یک حامل آنان بخاطراینکه که عنوان میکنند غالبا
اعتقاد به دارند". کرة زمین زنده نگهداشتن براي ومسئولیت با خاص
تاکید زنان بیولوژي بر که چرا است خطرناك" "چشماندازي این کگان
یکی هستند و مادري زنانگی که سکسیستی تقویت ایدة میکند و"به

میدهد: چنین توضیح او دارد".  گرایش
حتی تعداد زیادي، یا بعضی، انگیزة که اینطور باشد است ممکن
[نگرانی این باشد. فرزند انشان براي نگرانی فعالیت براي اززنان
باشد که هم بعضی پدران عاملی براي ممکن است فرزندان] براي
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مسئله این ولی ببینند! فرزندانشان درجنگ اتمیرا نمیخواهند نابودي
این نمیکند . توجیه را محدودکننده و محدود چشماند ازي داشتن
با زنان رابطۀ می کند که عنوان که چرا است محد ودکننده نگرش
بیولوژیکی واقعیت یک تنها به زمین مهمیآیندة کرة به اي مسئله

دارد. تکیه
براین باید نگرانیم، نظامیگري و فمینیسم دربارة که ما،کسانی
و خشونت  ضد فطرتا  کود کانند)  حامل که زنانی  (حتی  زنان که 
بودهاند مادر که بسیاري زنان اصرارورزیم. نیستند، زندگی تاییدگر
پسرشان فرزندان به شوهرانشان) همراهی با وچه تنهایی به (چه
آمیز پرخاشجوئی خشونت اشکال دیگر و د عواکردن آموختهاند که
این به حتی  هستند؛ ارتباط برقراري براي قبولی قابل روشهاي 
ارزش وفهم درك با و آمیز محبت ارتباط برقراري بیشتراز روشها
رلهاي پرورش غالبا دیگران با درارتباطشان زنان گرچه داده میشود.
به که طورنیست این اما میگیرند ، عهد ه رابه تاییدگرزندگی و دهنده
سرکوب به از تکریمیکه احترامیبیشتر و ضرورتا، ارزش نقشها، این
شود. داده میگیرد، اززورتعلق استفاده ازطریق قدرت واعمال احساسات
نماد و تفوق و خشونت تا میکنند انتخاب که زنانی که کنیم تاکید باید
انگیزهشان اگر حتی محکوم کنند ، را یعنی جنگ پدید ه د و این نهائی
انتخابی و داشته سیاسی تفکري باشد ، مادریشان رل کار این در
عنوان به میکنند کار نظامیگري علیه بر که زنانی اگر کرد هاند. سیاسی
زنان آنان فطري د ر تمایلی اینکه گویا مستقیم و غیر کردن مستقیم
د ارد وجود ریسک این می کشاند، ادامه دهند، جنگ با مخالفت به را
مردبرتري مفاهیم فلسفی اي که بنیان بیولوژیکی جبرباوري همان که
واقعیت که این که د ارد وجود ریسک این همچنین شود. است تقویت
مخالف با و نظامیگري زنان ضدامپریالیست، ضد تودههاي در آمریکا
نیستند الپوشانی کنترل اجتماعی از بعنوان شکلی خشونت استفاده از
به آنها باید نکردهاند عوض را ارزش هایشان زنان این که شود. تازمانی
به دارند، را ارزشها همین که مردانی با مشابه که، نیروهایی عنوان به
پذیرفته گوناگونش اشکال انسانی که تفوق را در روابط از چشماندازي

باشند. اعمالشان پاسخگوي باید آنها و شود نگاه چسبیدهاند
مدرن نظامی گري اصلی بنیان پدرساالري نه  و امپریالیسم
د یگرمردم بر استیالي با مردانگی مفاهیم داد ن پیوند (گرچه است
دنیا ازجوامع بسیاري است). امپریالیسم منافع درخد مت ملتها و
از بسیاري نیستند: امپریالیست هستند  مردان فرمانروایی تحت که
امپریالیسم از که که سیاسی را گرفته اند تصمیم این آمریکا در زنان
که پوست سفید زنان نظرتاریخی، ازنقطه کنند. حمایت نظامیگري و
و تالش بین این تناقضی میکردهاند، تالش حقوق زنان براي آمریکا در
احساس کرة زمین فتح براي غرب امپریالیسم تالشهاي از حمایتشان
و زنان [براي مساوي حقوق که میکرده اند غالبا استدالل نکرده اند. آنها
"ملت این ساختن که به خواهد کرد را قادر سفید پوست زنان مردان]
امپریالیسم. وجودي  علت  به کمک یعنی کنند؛  بهترکمک  بزرگ"
بودند زنان  آزادي پشتیبان که اززنان بسیاري بیستم قرن دراوایل 

بودند. هم طرفدارامپریالیسم
هلن شرقی" درسرزمین هاي غربی "زنان کتاب نظیر کتاب هائی
زنان کار سال و پنجاه رسیده چاپ به سال 1910 د ر که مونتگمري
میزند، طرح را خارجی مذهبی مبلغین هیئتهاي د ر پوست سفید
وپروژة درآمریکا پوست  سفید  زنان آزادي براي  مبارزه  بین پیوند
غرب تسلط و غربی،  ارزشهاي  تسلطگرایانۀ گسترش  امپریالیسم، 
مبلغین عنوان به پوست سفید زنان است. رسانده ثبت به را دنیا بر
را باوري زنان شرق سیستمهاي که روانی سالحهاي به مسلح و مذهبی

میکرد ند، به آنها جایگزین را غربی ارزشی سیستمهاي و نفی کرده
کتابش پایانی دربیانیۀ مونتگمري هلن سفرکردند. شرقی سرزمین هاي

مینویسد:
خوبی کارهاي چندان میزنند ، بانگ مارا زیاد ي صداهاي چندان
هستیم. بهترین کردن خطرفراموش در ما که رامیطلبند ما عهد
به بیاوریم، که دنیا این به را مسیح فرمانروائی که بطلبیم اول  که
برة بخاطرآن که دهیم، پاسخ  نیازهاست شدیدترازهمۀ  که نیازي
که است به صحرابرویم، گمش کرد ه اي که چوپان عزیزوگمگشته
تقسیم خوشحالی را با غمگینان همه گان، را با بی بهره مزیتها همه
چند پاره و متحد ببینیم: دنیائی رهایی یافته را وجود امکان کنیم. که
خداي انجیل  پرافتخار  درسایۀ ازگمگشتگی،  آزاد راحت،  نشده، 

مذهبی.    مبلغین هیئت زنان ماموریت همایون.  چنین است
امپریالیسم برعلیه فمینیستی معاصر جنبش که واقعیت باوجوداین
اقلیت آنها میشود ، رهبري پوست سفید زنان وسیلۀ به ونظامی گري
طورکلی به زنان و سفید پوست زنان اکثریت ارزشهاي و هستند کوچکی
حمایت به سفیدپوست زنان از بسیاري درآمریکا نمیکنند. نمایند گی را
زنان این باید فعالین فمینیستی ادامه میدهند. نظامیگري از کامل
نقطه نظرهاي تغییر براي و ببینند مسئول سیاسیشان براي انتخاب را
وپدرساالري مرد ان فقط که شکل این به کرد ن عمل با کارکنند. آنان

میکنیم. پرهیز چالش ازاین هستند، ما شر عناصر
عملکردهاي دنیا مردان غالب که درسطح عریان است حقیقتی این
آمیز اعمال خشونت غالب مردان که میدهند ، انجام امپریالیستی را
در باشیم که یادداشته باید به ما شدهاند. بهرحال مرتکب جنگ را در
شدهاند، د رجنگ خوانده شرکت به زنان ملی، وقتی بحرانهاي زمان
جنگ مخالفت با و ضرورتا کردهاند هم دربرخوردهاي نظامیشرکت آنها
فقط کردن جنگ که باشیم به یاد داشته باید ماهمچنین نکرد هاند .
به جنگ درپشت جبهه زنان تالشهاي و برخورد نظامی نمی شود شامل
شرکت زنان که مقالهاش درآخر ویلسون پتی است. کرد ه کردن کمک

مید هد، مینویسد: قرار مباحثه مورد را درتالشهاي جنگی
فطرتا آنها بخاطراینکه نه و  عملی شرایط  بخاطر زنان درنتیجه
محدودیتهاي دلیل به یا پایبندند اخالقی اصول به بیشترازمردان 
هم و جنگ هم میتواند کارزنان نجسته اند. شرکت جسمیدرجنگ
تربیت از همیشه  ما  وحمایت  کند. حمایت را  جامعه  دریک  صلح
تربیت د رواقع ریشه گرفته است. به عنوان زنان، ما، مشخص اجتماعی
آنها که جامعهاي فرهنگی نیازهاي با همسان مردان و زنان اجتماعی
است ضروري مسئله این تشخیص  میکنند میباشد. زندگی درآن
که کسانی جنسیت نه کنیم و متغیر را واقعی باید این روابط ما که زیرا
پرخاشجوترنیستند فطرتن مرد ان میکنند. ایجاد مشکل ما دنیاي براي
جنگطلبی داریم فرهنگ ما نیستند. منفعلتر فطرتن زنان همانطور که

باشیم. داشته هم صلح فرهنگ میتوانیم پس
است بوده معنا بدین جنسی رلهاي کاربراساس نیروي بندي تقسیم
به احترام و تفوق پذیرش القاکردن ازطریق مادر، د رنقش زنان، که
فرزندانشان، به اجتماعی کنترل براي وسیلهاي عنوان به خشونت
خود آگاه درضمیر ایدئولوژي این کاشتن کرده اند. حمایت ازجنگ
اهمیت دارد نظامیگرا دولت یک ساختن براي به هماناندازه بشري
جنگ وارد مردان براینکه که حاکم گروههاي بوسیلۀ مردان کنترل که
زنان درآمریکا پاداش مید هند. اینکار آنها براي به و اصرارداشته شده
ازطریق دارند که خشونت مشاهدة براي بیشتري مرد ان تحمل مثل
نظامیگري با مبارزه براي است. شد ه یاد گرفته تلویزیون زیاد تماشاي
پذیرش منفعالنۀ شستشوي مغزياي که تربیت اجتماعی و باید با ما
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خشونت د رزند گی روزمره را به ما یاد  مید هد ، که به ما می گوید  که 
می شود  ازخشونت براي مبارزه با خشونت استفاد ه کرد ، مقابله کنیم. 
زنانی که با نظامی گري مخالف هستند  باید  ازحمایت خود  از جنگ، با 
کارکرد ن به منظور د گرگون سازي پذیرش منفعالنۀ خشونت به عنوان 

وسیلۀ اي براي کنترل اجتماعی د رزند گی روزمره، د ست بکشند .
این بد ین معنا است که ما د یگر نباید  به این شکل عمل کنیم که گویا 
این فقط مرد ان هستند  که خشونت آمیز عمل می کنند ، که خشونت را 
به  فرهنگ خشونت می آفرینند .   تایید ش می کنند ، که  و  می پذیرند  
ازخشونت  زنان د رچشم پوشی  نقشی که  باید  د ربرابر  ما  زنان  عنوان 
به  کرد ن  توجه  جلب  با  تنها  کنیم.  مسئولیت  قبول  می کنند   بازي 
نماد ي  به  نظامی گري  کرد ن  تبد یل  با  زنان،  برعلیه  مرد ان  خشونت 
ناکام  خشونت  معضل  به  کافی  توجه  د ر  ما  مرد ان،  خشونت  د یگراز 
خواهیم شد  وگسترش استراتژي هاي مقاومت و راه حل هائی با امکان 
موفقیت رامشکل خواهیم کرد . گرچه ما نباید  شد ت مشکل خشونت 

مرد ان برعلیه زنان یا د یگرملت ها وکرة زمین را د ست کم بگیریم، ولی 
باید  اذعان کنیم که مرد ان و زنان باهم آمریکا را گرفتار فرهنگ خشونت 
کرد ه اند  و باید  باهم کارکنند  تا این فرهنگ را تغییرد اد ه و آن را از نو 
با استفاد ه ازخشونت به عنوان وسیله اي  باید   بیافرینند . زنان ومرد ان 
براي کنترل اجتماعی، د رتمام وجوهات ظهورش: جنگ،خشونت مرد ان 
نوجوانان،  برعلیه کود کان، خشونت  بزرگساالن  زنان، خشونت  برعلیه 
خشونت نژاد ي وغیره، مخالفت کنند . تالشهاي فمینیستی براي پایان 
د اد ن به خشونت مرد ان برعلیه زنان باید  به جنبشی براي پایان د اد ن 
به تمامی اشکال خشونت بسط یابد . چنین جنبشی، با پایه اي گسترد ه 
می تواند ، بالقوه، به تغییر ریشه اي خود آگاه [افراد ] منجرشد ه و آگاهی 
از نیاز به پایان د اد ن خشونت مرد ان برعلیه زنان را تشد ید  کند . چنین 
جنبشی د رچارچوبی اتفاق خواهد  افتاد  که د رآن ما باهم کارمی کنیم تا 
این اید ه که ساختار براساس طبقه بند ي باید  پایۀ کنش و واکنش هاي 
انسانی باشد  را، ریشه کن کنیم.                               پایان فصل نهم.    

 

پزشک هستم و د ر بیمارستان.... د ر خیابان ..... مشغول به کارم. د یروز 
تعد اد  38 نفر به د لیل اصابت گلوله د ر اورژانس بیمارستان ما پذیرفته 
شد ند  که 10 نفر آنها کشته و بقیه زخمی بود ند . الگوي زخم ها حاکی از 
این بود  که مرد م به رگبار بسته شد ه اند  زیرا بسیاري از مجروحین د و یا 
چند  گلوله خورد ه بود ند  و محل اصابت گلوله ها نیز بسیار نزد یک به هم 
بود ، به عنوان مثال پیر مرد ي 68 ساله د ر د و ناحیه کتف چپ و سمت 
چپ شکم مورد  اصابت قرار گرفته بود  و یا پسري 18 ساله از ناحیه کف 
و مچ د ست هد ف قرار گرفته بود . شرح حال اخذ شد ه از مجروحین و نیز 
الگوي زخم ها نشان می د اد  که تیراند ازي از پشت بام انجام شد ه است، 
مثال جوانی 32 ساله از کمر مورد  اصابت قرار گرفته بود  ولی گلوله از 

جلو و از قسمت ران خارج شد ه بود .

بنا به گفته مجروحین تیراند ازي به طور ناگهانی و زمانی آغاز شد  
که سیل جمعیت د ر حال عبور از کنار یک پایگاه بسیج د ر شمال مید ان 
یک  مجروحان  گفته  به  بود .  جناح)  علی  محمد   بزرگراه  (اول  آزاد ي 
اتومبیل د ر مقابل د رب آن پایگاه به شکلی پارك شد ه بود  که کسی 
نتواند  با شکستن د ر وارد  آن شود  و این امر نشانه برنامه ریزي قبلی براي 
تیراند ازي می باشد . به گفته شاهد ان حد ود  4 نفر بسیجی از پشت بام 
این مرکز به طور ناگهانی اقد ام به تیراند ازي نمود ند  به نحوي که حتی 
کسانی که قصد  نجات زخمی ها را د اشتند  خود  نیز مورد  اصابت قرار 
می گرفتند . یکی از مجروحین می گوید  د ر حالی که پشت یک اتومبیل 

پناه گرفته بود م زخمی شد م.

مقابل  د ر  شد ه  پارك  اتومبیل  به  خشمگین  مرد م  مرحله  این  د ر 
آنرا به آتش می کشند  ولی نمی توانند  وارد   این پایگاه حمله کرد ه و 
پایگاه شوند . د ر اد امه پلیس ضد  شورش به همراه گروه هاي د یگري 
راه می رسند  که  از  پراکند ه کرد ن مرد م خشمگین  براي  از بسیجیان 
عنوان  (به  جناح  خیابان  طول  از  قسمت هایی  د ر  نیز  مرحله  این  د ر 
می شوند . زخمی  و  کشته  نیز  د یگري  عد ه  مترو)  نزد یکی  د ر  مثال 

طبق اطالعاتی که امروز صبح از پزشکان بیمارستان امام خمینی کسب 
شد ، به این بیمارستان نیز د ر طی د یشب 38 کشته که با گلوله مستقیم 

کشته شد ه بود ند  منتقل شد ه است.

الزم به ذکر است که د ر بامد اد  امروز پلیس امنیتی تمامی جنازه ها را 
به زور از بیمارستان تحویل گرفته و آنها را با وانت به محل نا معلومی 
منتقل کرد ه است و خانواد ه بسیاري از آنان حتی از کشته شد ن فرزند  
خود  نیز بی خبرند . د ر بین کشته ها و مجروحین تعد اد ي کود ك 15 و 16 

ساله نیز د ید ه می شوند .

امروز ساعت 9 تا 11 صبح د انشجویان و پزشکان بیمارستان رسول 
اکرم د ر خیابان مجاور این بیمارستان تجمع کرد ه و به توزیع برگه هایی 
حاوي اطالعاتی پیرامون تعد اد  کشته ها و زخمی ها اقد ام نمود ند . این 

تجمع د ر نهایت با حضور پلیس ضد  شورش به پایان رسید ".

---------------------

...االن ساعت نزد یک نه شب است و هنوز همه خیابان هاي تهران شلوغ 
است. گارد  ضد  شورش و بسیج همه شهر را پوشاند ه است.  نمی د انید  
امروز نیروهاي گارد  با مرد م چه کرد ند  .جمعیتی چند  هزار نفره حرکت 
آغاز کرد ند. جلوي جمعیت  آزاد ي  به سوي  انقالب  مید ان  از  را  خود  
که  نقطه  هر  از  گارد ها  ناگهان  اما  بود   کار می کرد  جمعیت  تا چشم 
می شد  به میان جمعیت حمله کرذند  . باتوم ها را بی رحمانه بر سر وروي 
زنان و د ختران و مرد ان می زد ند. د ر یک لحطه تعد اد  زیاد ي از زنان و 
مرد ان سر و رویشان  پر از خون شد  و همه چیز خیلی بی رحمانه بود . 
آنچنان حمله اي به مرد م کرد ند  که توصیفش برایم غیرممکن است. 
هرکس که عکس موسوي را د ر د ست د اشت و یا پارچه سبز د اشت 
بازد اشت می شد . د ر این حمله هاي بیرحمانه حتی راه فرار مرد م را هم به 
کوچه هاي فرعی می بستند . د ر یورشی که د ر مقابل د انشکد ه د امپزشکی 
به مرد م شد  صد ها نفر از مرد م  را بر زمین اند اختند  و  د قایقی بعد  که 
مرد م توانستند  فرار کنند  کف خیابان آزاد ي حد  فاصل  انقالب تا نصرت  
پوشید ه از کفش مرد م بود  که از پایشان خارج شد ه بود  .مرد م پابرهنه به 
این سو و آن سو می د وید ند  و د ر همین حالت همچنان باتوم هاي برقی 
به سویشان حواله می شد . صد ها بار به سوي مرد م گاز اشک آور شلیک 

کرد ند  و اسپري فلفل توي صورت مرد م می زد ند ...

 

 

گوشه هایی  از خشونت د ولتی د ر تظاهرات هاي تیر ماه د ر شهر تهران
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زنان افغان

IN FOCUS

زیــر ذربـیـن 
مقــد مـه

زیر ذربین این شماره به زند گی و مبارزات زنان افغانستان و اطالعاتی د ر مورد  مسائل مرد مان  کشور همسایه ي ما و همچنین 
رشد و اوج گیري بنیاد گرایی مذهبی، اختصاص یافته است. زنان افغان د ر تاریک ترین سال هاي حیات افغانستان، با کمترین 
امکانات و د ر هولناك ترین شرایط  بر حقوق و کرامت انسانی خود  پاي فشرد ند . اکنون نیز به اشکال گوناگون براي کسب حقوق 
برابر، رفع تبیعض ها و کسب استقالل کشورشان می کوشند . این ویژه نامه بی شک د ربرگیرند ه ي جوانب گوناگون مبارزات زنان 

افغان نیست و نتوانسته تنوع جنبش زنان افغان د ر د اخل و خارج از این کشور را به نمایش بگذارد .
اکنون هزاران زن افغان و فرزند انشان د ر ایران زند گی می کنند . مهاجراند  و چون مهاجران د ر سراسر جهان از بیگانه ستیزي 
و تبعیض د ر رنج اند. آنها بی حقوق تریِن بی حقوق ها هستند . جامعه ي میزبان آنها را به حاشیه می راند . د ولت کشور میزبان آنها 
را از حقوق شهروند ي محروم می کند  و نیروي کارشان را به تاراج می برد . زن افغان ساکن ایران، ستم را چند گانه تر از خواهران 

ایرانی اش تحمل می کند . هم زن است و هم مهاجر و خارجی و هم د ر تنگد ستی حاشیه ي شهرها سهیم است . 
راسیسم، سکسیسم و تبعیض طبقاتی د ر هم پیوند ي ذاتی با یگد یگر، بازتولید گر قد رت و خشونت د ر جامعه است. مبارزه با 

هیچ کد ام از این اشکال ستم، به تنهایی و بد ون د یگري، چرخه ي خوفناك جهل و ستم را از مسد ود نمی کند .
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دستاندرکاران که است اَوید1 زنان، گسترش درحال حقوق انجمن پژوهشی از مجموعه مقاالت یکی مطلب این
توانسته و است شده آغاز 2007 سال اوایل در پژوهش کار گماشتهاند. همت آن انتشار و تحقیق به انجمن این

آورد. هم گرد را افراد برجستهترین از تیمی

امر کارشناسان از تن 51 مصاحبه با و زنان، حقوق فعالین از تن 1600 بیش از نظرات براساس پژوهش این
موضوعات روي بر که میشود شامل را سال 65 باالي تا 16 زیر فعاالن از سنی این است. ردههاي آمده فراهم
د ر سطوح آنها کردهاند. نظر اظهار گوناگون مذاهب از بنیادگرایان عملکرد از متأثر و مختلف مناطق د ر متنوع و
غیردولتی، جمله سازمانهاي از گوناگون سازمانهاي از گسترده اي حوزه در و یا بینالمللی منطقهاي ملی، محلی،
به پژوهش این در میکنند. فعالیت یا کار آموزشی مؤسسات و مذهبی، یا دولتی ارگانهاي و اجتماعی نهادهاي
مشابه و فعالیتهاي مشترك، مبارزات استراتژيهاي جمله از مذهبی از بنیادگرایی این فعالین مشترك برداشت

شد ه است. تأکید بنیادگرایی تأثیرات آنان و

اوجگیري بنیادگرایی مذهبی

آن با مقابله ضرورت و
نوشته: کاساندرا بالچین

فرید فرانک ترجمه:

مقدمه:
مناطق همهي در و کالن و خرد مذاهب همهي میان بنیاد گرایی مذهبی در
حرکت این زنان، حقوق فعاالن نظر از است. قدرتگیري جهان در حال
است. پایاتر شده خشنتر و عریانتر، گرفته، اخیر شدت ده سال طی در
و قدرت تغییرات به نسبت که است جهانی پدیدهاي مذهبی بنیادگرایی
جهانیسازي وجود با حرکت، این میدهد. نشان واکنش جهانی توسعهي
سیاستهاي افزایش با و تروریسم" علیه "جنگ نئولیبرالیسم،
در بلکه سکوالر"، "غیر یا و "عقبماند ه" جوامع د ر تنها نه هویتطلبانه،

است. یافته ظهور نیز زمینهي د موکراتیک و "سکوالر" ظاهرن نظام هاي
بنیادگرایی اخیر اوجگیري در مهم عامل زنان، حقوق فعاالن تجارب طبق
و زنان روزافزون استقالل و یافته بهبود موقعیت علیه آنان مذهبی، واکنش
بنیادگرایی است. بشر جدید حقوق موازین شناختن رسمیت به درعدم نیز
در و است فعال منطقهاي و ملی سطح هردو در و عوام میان در مذهبی
از ممانعت است.  شده بیشتري نفوذ  و قدرت  داراي نیز جهانی  عرصه
همگرایی و ترقیخواهانه  مباحثات کردن کماثر حقوقی، فعالیتهاي 
با همزمان آنهاست. جمله جهانی از حقوق بشر نظام گذاشتن عقیم براي
موازین حقوقی از زدن دم بینالمللی، ایجاد ارتباطات و تشبثات تداوم این

جذابیتزائی و پیشرفته فنآوري و رسانهها از استفاده جنسیتی، عدالت و
باید نیز ترقیخواهانه جنبشهاي معنوي؛ و مادي روشهاي افراد با براي
برابر مقاومت در و گرفتن چالش به در مؤثر استراتژي هاي بتواند به اتخاذ
و نقادانه، ایجاد فرصتها گفتمان احیاء به و دهد مذهبی ادامه بنیادگرایی

بپردازد.    برخورد اري از حق انتخاب
فعالین میان در  مشترك و عمیق  درکی ایجاد  هدف با  تحقیق این
در مذهبی  بنیادگرایی عملکرد چگونگی از آنها متحدان و زنان حقوق 
اگرچه است. توسعه پیشرفت و بشر، حقوق حقوق زنان، بنیاد ین تخریب
اجتماعی شرایط به بسته است ممکن مذهبی بنیادگرایی از ناشی فشار
آن از حاکی زنان حقوق  کنشگران تجارب اما باشد ، متغیر  منطقهاي -
است. آن گوناگونی و تفرق از سنگینتر بسیار مشترکات کفهي که است
و محکم جهانی واکنش که است جهانی پدیدهاي مذهبی بنیادگرایی
به بسته مذهبی بنیادگرایی عملکرد همچنانکه میطلبد. همگرایانهاي
متغیر، هوادارانشان، و متفاوت موضوعات و مختلف، جغرافیایی مناطق
فعالین طرف از آن برابر د ر مقاومت است، مشترکی رگه هاي داراي اما
ملیتی و فرا منسجم تحرکی میتواند از - زمینهها همه - د ر بشر حقوق

گیرد. نیرو

بخش اول
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مناطق و مذاهب همهي در جهانی رشد

76درصد است. پیشروي درحال و جهانی پد یدهاي مذهبی گرایی بنیاد
بر کرد هاند، شرکت تحقیق این نظرسنجی در که زنان حقوق فعاالن
میگذارند. صحه ده سال گذشته حرکت در طی این یافتن تشدید
هنجارهاي و جامعه  ساختار  به د ادن شکل در مذهبی  بنیادگرایی 
سیاستگذاران و بینالمللی نهادهاي قراردادن تاثیر تحت اجتماعی؛
در خصوص به قوانین، تعریف و سیاسی مشی خِط تعیین داخلی؛
و بارداري خصوصی نظیر حوزههاي و مدنی، قوانین خانواده و حوزهي

میشود. بیشتري قدرت صاحب ...

تمامی در زنان حقوق فعالین که میدهد  نشان "اَوید" تحقیق
افراط موضعگیري  کالن با مذاهب خرد و همهي طرف از و مناطق
بنیادگرایان منفی تاثیرات تحت آنان فعالیتهاي مواجهند . گرایان
مسیحیان انواع  (شامل مسیحی کاتولیک، بودایی، چه  مذهبی
حتی دارند. قرار سیکها یا  مسلمان یا  یهودي هندو، انجیلی)،
در "مونگیکی"  نظیر فرقهاي مذهبی-  تحرکات مثل مذاهب محلی
مذاهب جدید نظیر و نپال، در "شمنیسم" کنگو، در کنیا، "بوندو دیا"
حدودي نیز تا ژاپن "شینتو" د ر با آئین مرتبط یا مذهب "مونیها"

می دهند. خود نشان از افراطی واکنشهاي

و نیست خاص منطقه یا مذهب منحصر به یک بنیادگرایی، بنابراین،
صورت آنها در "اوید" تحقیق که مناطقی درهمهي بنیادگرایی فعالین

به چشم می خورد. گرفته،

به بازگشت و عدالت لواي تحت را خود کارزار مذهبی، بنیادگرایی
سازي جهانی عواقب که میدهد  شکل حالی در سنتی ارزشهاي
اطمیناِن عدم و ثروت، و فقر بین روزافزوِن شکاف نئولیبرالیسم؛
کارزار این در  آنها دارد . وجود مردم میان د ر آینده به  روزافزون

شود. طنیناند از مردم آن در زندگی صداي میدهند که شعارهایی

سریعی بسیار  "تغییراِت میکند ، ذکر فعالین از یکی چنانچه 
میانجامد فرهنگها بیثباتی به که تغییراتی میپیماید؛ را جهان
است تغییرپذیر کمتر آنچه به  وامیدارد را  فرهنگها این مردمان و
(َمب میشود." تصور الیزال شاید قدرتی که چیزي محکم بچسبند،

سیگرست، آمریکا)

کنونی سرمایه داري جامعهي نقد به اغلب بنیادگرایان
خودمدار خودبیگانه و افراد از متشکل از را آن و میپردازند،
آن عواقب مالحظه شهوترانی بدون در پی که می کنند توصیف
خودبیگانگی از برون رفت حل راه عنوان به هستند. دیگران براي
جنسیتی، نقش  به التزام بر بنیادگرایان اجتماعی، انحراف  و
همه بنیادگرایان ایدئولوژي میکنند. تاکید جامعه و خانواده
مینماید . رخ طورگروهی به و اجتماعی همگرایی صورت به جا

اوگاندا) د ر تحقیق (نتایج
برجسته را مرد م زندگی در  مذهب  اهمیت  مذهبی بنیادگرایان
مذهبی تعاریف طبق بر را شر" و خیر مفاهیم" و میدهند جلوه
آسان چارههاي و اطمینان داده و امید مردم می کنند به احیا دوباره
تجویز افراد درونی مسائل بغرنجترین و مشکالت پیچیدهترین براي
خود هواداران بین در را اهمیت و تعلق و هویت حس آنها میکنند.
اجتماعی که نیازهاي گروههاي عاطفی میپردازند به ایجاد میپرورانند

کند . برطرف را آنها هستی) فعلی به (مربوط وجودي و

اونجلیستها  کلیساهاي انتقاد بررسی در زنان حقوق فعالین از  یکی
خود زندگی در زنان که روانی و احساسی "تجارب میگوید آفریقا در
مذهبی بنیادگرایان نیجریه) امام، (عایشه است." دشوار نوع از دارند ،
سایر یا و فرهنگی بنیادگرایان و قومگرا ناسیونالیستهاي از بیش
و میکنند مطرح ماوراءالطبیعی مسائل هویتگرا، سیاسی نیروهاي

می شود. محبوبیتشان  موجب است که همین
جذابیت خاص مختلف مناطق  براي مذهبی، بنیادگرایان  پیام 
فاحشی تغییرات معرض در جوامع از بسیاري دارد. را خود
بنیادگرایان پی دارد . در و بالتکلیفی ابهام تغییراتی که است،
بسیار _آنچه است سیاه سفید و میدهند که روشنی هاي پیام
لیبرالها از بسیاري که است گزینههایی با تقابل د ر و خوشایند
مذهب کسوت د ر فردي وقتی پیشنهاد میکنند. دموکراتها و
نیازي میدهد دیگر شما به راستین" پیام "یک و می آید پیش
را زندگی که است کافی همین نمیماند.  باقی شما تفکر به
کند. سهل تر خاطرند، طیب یافتن اشتیاق در که کسانی براي

مالزي) انور، (زینه

وعدهي مال با دادن و رفته اند فراتر تکریم فقر از آنها دیگر
از بیش آنها  کار این  با میدهند،  انگیزه  مردم  به مکنت،  و
تجار د ولتمردان، کردهاند . اقتدار کسب کشوري هر د ر پیش
چیگودو، (هوپ میشوند. اغوا آنها به پیوستن براي جوانان و

اوگاندا/زیمباووه)2

کاري شما در زمینهي

جهانی عرصهي د ر

%30 %30 %6 %10 %12

زیاد زیاد کمی کاهش غیره حتمن، نه،

%51 %25 %4 %7 %9

زیاد زیاد کمی چرخهاییکاهش
حتمن، نه،

غیره

است؟ گرفته قوت چه حد تا این زمینهها کدام از هر در مذهبی سال گذشته، بنیاد گرایی ده طی یک: در شماره نمود ار
نفر 1602 از نظرسنجی براساس

چرخهایی
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بنیاد گرایی مذهبی از تجارب مشترك

آنها بنیادگرایی مذهبی، از زنان حقوق پردامنهي فعاالن تجارب بهرغم
متنوعی اجتماعی موقعیتهاي از دارند که پدیدهاي از مشترکی درك
معینی کلیدي ویژگیهاي "اوید"، مطالعات بنابر است. برآورده سر
بیشترین نشان میدهد . را مذاهب، خود و همهي مناطق سرتاسر در
و "تمامیتخواهی" مذهبی بنیادگرایی مورد د ر شده ذکر خصوصیت
"دیدگاه پدر و ستیزي" "زن با متعاقبا که است دیگران" "عدم تحمل
بنیادگرایی این حرکت جهان سرتاسر در است. آنها، همراه ساالرانهي"
آزادي" و و بشر حقوق با "ضدیت قدرت"، و سیاست به با "نزدیکی

میشود. تجربه "خشونت"

د ر مذهبی، بنیادگرایی اصلی حامیان زنان، حقوق فعالین عقیده به
د ر مذهبی و غیرمذهبی و مراکز د ر هم محلی و جهانی، د و سطح هر
درمقام است ممکن آنها دارند. وجود روشنفکران نیز و پیروانشان میان
مذهبی، مراکز و خیریه  بنیاد هاي در یا یا مذهبی، سیاسی رهبران
حتی یا کنند میسیونرها فعالیت درکسوت یا غیردولتی، و سازمانهاي

باشند. خانوادهها اعضاي و جامعه عادي افراد جزو

حتی در و دیگر کشور کشوري به است از ممکن گرچه بنیاد گرایی
به عموما گوناگونی این متفاوت باشد، اما کشور یک مختلف مناطق
بنیادگرایان حرکات در زیادي تشابهات واقع، در دارد. بستگی اولویتها
عملکرد آنها انتظار میرود که دارد مختلف وجود جاهاي مذهبی در
و جنسی مبارزه علیهي حقوق مثال، عنوان باشد. به متفاوت  بسیار
سنتی- و ارتد کس و کاتولیک مسیحیان توجه مرکز در تولید مثل
نحوهي تعیین که حالیکه د ر د ارد، قرار پنتکوستال3 مذهبیهاي
است حالی د ر این اسالمیاست. بنیادگرایان نظر مد بیشتر پوشش،
دخالت افراد پوشیدن لباس نحوه ي به نیز پنتکوستال بنیادگرایان که
تفاوت هستند . مخالف جنین سقط با نیز مسلمان افراطیون و میکنند
کنیا فعاالن زن در از دارد. یکی تأکید ات شان بستگی به تنها آنها 
ظاهر به  که بوده مذهبی گروههاي بین مشترك برنامهي شاهد 
کاتولیک کلیساي قبل،  "دوسال د اشتهاند: هم با  اساسی مخالفت
آتش به اسالمی براي سازمانهاي همکاري از نیرو، بسیج در در کنیا

این برد . بهره نایروبی پارك عمومید ر یک د ر کاندوم هزاران کشید ن
دست مشترکی کار به مخالف مذهبی گروه دو که بود بار نخستین
یعنی مباحث جهانی، در مسلط گروه "سه دربین در حقیقت، زدند ."
مسیحیان و روم کاتولیک کلیساي به وابسته کاتولیکهاي اسالمگراها،
ایجاد مربوط به حوزههاي آنها، توافق مورد موضوع اِونجلیست، تنها
غیر سایر زنان براي حتی است، زنان جنسی اختیارات محدودیت در

آرژانتین) سرد ا، (الجاندرا پیروانشان. از

اما است، چندوجهی و پیچیده بسیار مذهبی بنیادگرایی اینکه با
حقوق فعالین مشترك برد اشت  تحقیق، این روشن  بسیار نتیجه ي
آنها تجربهي و در درك در همهي مناطق مورد همهي مذاهب در زنان
و اتخاذ فراملیتی همکاري پیشبرد براي در تالش است. پدیده این از
مذهبی، بنیادگرایی جهانی با خیزش مواجهه براي الزم سازوکارهاي

ماست. کار آغازین نقطهي مشترك، زمینهي این

زنان حقوق منفی بر تأثیرات

این در شرکتکنند ه ده فعال حقوق زنان از نفر هشت هر تجربهي
عملکرد تأثیرات منفی از حاکی جهان، کشور 160 بیش از در تحقیق
مورد بیش از ششصد کنشگران این است. زنان بنیادگرایان بر حقوق
جمله از که برشمردهاند پژوهش این  د ر را منفی تأثیرات چنین از
و بدن زنان بر آشکار کنترل و روانی، فیزیکی تأثیرات موارد می توان به
آنان اشاره اجتماعی مشارکت و عمل آزادي زنان، استقالل جنسیت،
بنیادگرایان منفی عملکرد  زنان، حقوق فعالین نظرات  به بنا کرد.
درصد است. در مورد دیرپا و چند سویه بهم پیوسته، غالباً  مذهبی
است مثبت بنیادگرایی آنها بیانگر تأثیرات که اظهارات کسانی  اندك
مخالفت اینکه اعتقاد به مثال براي است. اغلب تناقضآمیز آنها دالیل
اینکه یا و محلی میشود گروههاي در زنان موجب اتحاد بنیادگرایی با

فراهم میآورد.  را مذهب مردم از موجبات رویگردانی عملکرد  آنها

بیش را مذهبی بنیادگرایی زنان، حقوق فعالین سوم دو از بیش
میدانند . زنان حقوق  راه سر بر مانعی دیگر، سیاسی  قدرت هر از
مبارزات در سیاسی چالش اصلیترین مذهبی بنیادگرایی رو این از
که در زنان حقوق فعالین کل، د ر است. حقوقشان کسب زنان براي
بنیادگرایی به نسبت میکنند دید منفیتري فعالیت بینالمللی سطح
آن د ارند. دلیل ملی و محلی سطح در فعالین با در مقایسه مذهبی
بنیادگرایی در مقابل شاهد مقاومت بیشتري که آنها باشد این شاید
را کاهش بنیاد گرایان نفوذ که عواملی به هستند و داخل مذهبی در
پافشاري از ناشی تفاوت این دارد  احتمال اما نزدیکترند. میدهند ،
بینالمللی دادن فضاي قرار تأثیر تحت و نفوذ در اِعماِل بنیادگرایان

باشد.
د اخل د ر چه که با آن است مخاطره عرصه جهانی در د ر آنچه
در است. متفاوت د ارند، قرار خطر معرض در _ هرکشور _
فعالین فشار از حکومتها بهدلیل مجموعهاي موارد ، از بسیاري
در ترقی خواهانه خواستهاي برابر عمومیدر افکار و بینالمللی
عملکرد همچنان به اما میشوند، "تسلیم" حقوق زنان، حوزهي
اد امه بینالمللی در عرصهي "پرچمداران دین" مقام در خود
تحت براي مناسبی ابزار فرهنگ" و "مذهب زیرا مید هند.
است. بینالمللی عرصهي  در قدرتطلبی  دادن  قرار پوشش

آرژانتین) سردا، (الجندرا

بنیادگرایی تأثیرات نظرشما به رفته، روي هم :2 شماره نمودار
چه اخیر سال  ده د ر شما، کاري حوزهي د ر زنان بر حقوق مذهبی

بوده است؟

منفی حدودي تا
42درصد

منفی بسیار

3درصد 7

منفی مجموعن
79درصد

تاثیر4درصد بی

مثبت7درصد حدودي تا

دودرصد مثبت بسیار

8د رصد دانم نمی

نفر 789 از نظرسنجی براساس
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بینالمللی سطح در زنان حقوق بر لطمه

اخیر اوجگیري  در اساسی  عامل زنان،  حقوق فعاالن  تجارب بنابر
بهبود براي تعهد جهانی به  نسبت آنان واکنش  مذهبی،  بنیادگرایی
بنیاد گرایی نقِش ایفاي آنهاست. استقالل افزایش و زنان  موقعیت
آغاز سالهاي  به _  90 دههي اوایل به جهانی، عرصه ي  در مذهبی 
کنفرانِس (پنج متحد ملل سازمان کنفرانسهاي سلسله برگزاري
به آنها در که بر میگردد کپنهاگ) و وین، پکن قاهره، ریودوژانیرو،
هر پرداختند. در بشر حقوق جدید مضامین طبق موضوعات سیاسی
به نسبت جدیدي دیدگاههاي زنان، جنبش کنفرانسها، این از یک
که این بر ارائه، و غیره و بارداري زنان، جنسی جنسیت، مسائل موضوع
به مذهبی، بنیاد گرایی کرد. تأکید است، بشر حقوق مصداق زنان حقوق
حقوق به مثابه زنان محتاطانهي حقوق و قبول ملل در سازمان نوگرایی
در کند کردن پیشبرد حقوق آنها آن واکنش نشان داد. سوي از بشر
همین موفق بوده اند. طرزي شگرف، _ به آن متوقف کردن نه و _ زنان

است. شد ه تکرار نیز منطقهاي سطح در وقایع سیر
کلیساي مسیحی، بنیادگرایان که بود روشی نمونه، بارزترین
اسالمگرایان، کمتر میزان به کاتولیک و کلیساي اِونجلیستها،
اتخاذ اتحادیه آفریقا زنان حقوق پروتکل با تصویب مخالفت در
سرمایهاي صرف با و پرسرو صدا، علنی و صورت به آنها کردند.
اقدامی براي را آن پروتکل، این  علیه تبلیغات براي هنگفت
آنها روزافزون دسترسی دادند.  جلوه  جنین" سقط "ترویج
تأثیر به بخشید ن تداوم براي بیشتر اجتماعی گروههاي به
کمک هاي مالی بیشتر، و د ریافت آنان میان موهومات خود در
در (از نتایج تحقیق جدي مواجه ساخت. با مشکل کارزار را این

انگلستان) و کنیا

نبود ن  سنگ هم و جهانی عرصه در مذهبی نهادهاي افزون قدرت  
موجب شد ه مد نی، نهادهاي و اجتماعی نیروهاي سایر با اختیارات آن
منابع عنوان به را آنها آن، به وابسته آژانس هاي متحد و ملل سازمان تا
کمک هاي و بهداشت آموزش، امر در مکمل نقش در و اعتبار قابل
غیردولتی عضو عنوان واتیکان به ویژهي کنند. نقش تلقی بشردوستانه
کنفرانس اسالمی، بنیاد گرایی سازمان موقعیت خاص و ملل سازمان
بهتري قرار در موقعیت بینالمللی تعیین سیاستهاي در مذهبی را
قاهره در  توسعه و جمعیت  جهانی کنفرانس طی  در است. داده 
شود اقداماتی راه  سِد تا داد  سامان را تالشهایی واتیکان ،(1994)
براي سقط جنین راهکار ارائه د ر پاراگراف یک به بحث پیرامون که
تولید حق زمینه پیشبرد در را دیگري اقدامات نتیجه توانست د ر بودند.

روشهاي به د سترسی  و نوجوانان، به جنسی آموزش جمله  از مثل
سنتگرایان تعویق اندازد. به نیز را بارداري از جلوگیري براي کارآمدتر
مورد حقوق در را ملل سازمان آژانسهاي گفتمان مذهبی توانستهاند
مثال حمالت براي تغییر دهند . تولید مثل زمینه حق د ر زنان، بهویژه
_اگرچه، زنان حقوق زمینه در در کار آن یونیسف، به آنها انتقادآمیز
است. عقبگرد شده موجب  _ موضوع بیان حد  در بلکه عمل  در نه
شد منجر ملل سازمان در قدرت اعمال به که دیگري شوم بسیار اقدام
آنهایی به ویژه مذهبی، داد بنیادگرایان اجازه که بود دولت بوش اقدام
مشهود ، کمتر روشهاي با بتوانند میشدند، هدایت واتیکان توسط که
کند که اتخاذ را روشهایی امریکا متحده ایاالت تا دولت شوند موجب

ببیند .4 لطمه زنان حقوق
کنفرانس از ارائهي دستورکار بعد طول و که در باورم این بر من
کنفرانس پکن، پالتفرم اطالعات پخش مراحل در همه و قاهره
شرکت متوجه ما که بود موقعی این و شد بیشتر مخالفتهاي
موانع با زنان فعالیت اینکه و شد یم سنتی-مذهبی گروههاي
خیزش تداوم  شاهد پس آن از روبروست. جدي بسیار 
د ر سطح بین المللی بودهایم. هم سطح ملی و در بنیادگرایی هم

آرژانتین) چیاروتی، (سوزانا

براي آمریکا، مذهبی  حقوق انجمن هاي  ،2000 سال در
که زنان حقوق از بینالمللی حمایتهاي رشد از جلوگیري
بود، آمده بدست ملل سازمان کنفرانسهاي سلسله از بعد
سازمانهاي از متشکل بیناالد یانی ائتالف یک  ایجاد به دست
در آرا کردن بلوکه براي انجمنها، این زد. دولتمرد ان و غیرد ولتی
تا البیگري پرداخت به دول محافظه کار اعضاي با ملل، سازمان
را ملل سازمان کنفرانسهاي از حاصل دستاوردهاي از بسیاري
بیشتِر کمکهاي دریافت از تضعیف و را زنان زمینه    حقوق در
این ممانعت کند. دولتهایشان از زنان حقوق سازمانهاي فعال
سودان، مانند اسالمیبنیادگرا حکومتهاي واتیکان، شامل ائتالف
پس بود. کاتولیک محافظهکار دولتهاي و پاکستان لیبی، ایران،
ایاالت متحده ُجرج بوش، توسط ریاست جمهوري مقام ازاحراز

آمریکا) باتلر، (جنیفر پیوست. ائتالف این به آمریکا هم

مذهبی سنتگرایان عملکرد از  ناشی ضربات  میزان ارزیابی براي
که ضروري است نکته این ذکر بینالمللی، سطح در زنان حقوق  بر
جنبش کارائی ملل، سازمان در روند کارِي آنان نفوذ افزایش با همزمان
زنان جنبش جایگاه پیدا میکند. عرصه، کاهش این به نفوذ در زنان
سازمانهاي ملل، سازمان  زنان در از حقوق  مدافعه مقدم  صف در را
است. گرفته جنسیتی حقوق فعاالن سایر و بشر حقوق بینالمللی 
بررسی به نیاز ملل، سازمان د ر زنان جنبش حضور کاهِش البته دالیل

چه تا قدرتهاي سیاسی، با سایر در مقایسه بنیادگرایی مذهبی شماره 3: نمودار
میکند؟ مانع ایجاد شما کاري حوزهي د ر زنان حقوق مقابل در حد

از بیشتر بسیار
نیروها دیگر

کمی بیشتر از
نیروها دیگر

به اندازه ي
نیروها دیگر د انم نمی

کمی کمتر از
نیروها دیگر

44درصد

5ادرصد

25درصد

8درصد
5درصد 4درصد

از کمتر بسیار
نیروها   سایر

نفر 1594 از نظرسنجی براساس
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صحنهي جهانی در اولویتها این اِعمال از ناشی اثرات اما بیشتري دارد،
گرایش این زنان فعالین حقوق از یکی مبرهن است. زمینهاي درهر
آنها دو هر که  هموضعیت اما متمایز  کامال  موضوع د و مورد  د ر را
محکوم کردن میکند: خالصه چنین است بشر حقوق نقض مصداق
دو بین جنسی روابط و محکوم کردن همجنسگرایان، رفتارجنسی

مخالف خارج از حیطه ازدواج. جنس

همهي در که است ملل سازمان در داغ موضوعات از یکی "اولی
سرسختی مخالفان میشود ؛ مطرح آن مختلف ارگانهاي نشستهاي
و التین آمریکاي کشورهاي از بسیاري اروپا، اتحادیه کشورهاي د ر
_که دارد اجتماعی و نهادهاي از سازمانها شبکهاي و آسیایی دولتهاي
مقادیر با هستند _، امریکا و در اروپا نمایندگی داراي آنها از بسیاري
که حالی د ر د ارد. خود مواضع پیگیري د ر مالی پشتوانه توجهی قابل
البته میشود، مطرح ملل رسمیسازمان ندرت در اجالس به مورد دوم
داوطلب اما دیگر میرود. شمار به موضوعی جنجالبرانگیز هم هنوز
پیگیري به رغبتی دیگر حکومتها، و ند ارد، مالی پشتوانه ندارد، فعالیت

نمی دهند. نشان آن

زنان استقالل و بدن جنسیت، کنترل

نقش در و جمعی  هویت نماد زنان بنیادگرایان، گفتمان  در
نظر در موضوع این تفسیر میشوند. تلقی آن بازتولید کنندگان
زنان بدن کنترل د ر آنها دائمی  افکار صورت  به مذهبی بنیاد گرایان
است. زنان به معین کاملن جنسیتی نقش تحمیل و آنان استقالل و
تولید تحدید حق به صورِت را اَعمال بنیاد گرایان زنان، حقوق فعالین
هنجارهاي سفت تعیین و آنها، د ر نظر گرفتن "اخالقیات" تحت مثل،
پافشاري اینکه با میکنند.  توصیف زنان، براي  جنسیتی سخت و
بر است ممکن گوناگون و مذاهب در مناطق بنیادگرایانه نهضتهاي
ایجابات آنها همه باشد ، اما داشته ضعف شدت و موضوع، آن یا این
کسانی و همجنسگرایان نیز براي و آزادي آنان و زنان بدن بر جدي

میکنند . جنسیت میدهند، وضع تغییر که

تولیدمثل5 حق

زنان حقوق بر مذهبی سنتگرایی منفی تأثیرات باره ي در وقتی
مورد زنان، یک حقوق فعالین از نیمی(درصد46) به پرسیدیم، نزدیک
به موارد مربوط یا زنان سالمت این پدیده بر از موارد مستقیماً تأثیرگذار
د ر هند وستان هند و بنیادگرایان مثال براي برشمردند. را ... مثل و تولید
به زنان آن د ر که میکنند ترویج را تییژ جشن به موسوم مراسمی
می پردازند خود شوهران عمر بقاي براي ساعته چهار و بیست روزهداري
نمیکنند. هم را شیرده یا باردار زنان مالحظه ي مراسم، حتی این در و
کمکهاي دریافت  از  را زنان سنتگرا، دولتمردان لیبریا،  کشور  در
اطمینان خاطر آنها به و  دارند می برحذر زایمان  هنگام به پزشکی 
زنان نتیجه در خواهد کرد." حمایت آنها از خود "خدواند، که میدهند

میدهند. دست از را خود جان کلیساها د ر زایمان هنگام به زیادي

از بخشی عنوان به زنان مثل تولید حق شناختن رسمیت به از امتناع
درخور بهداشتی خدمات به نتوانند زنان که میشود موجب بشر، حقوق
ابتال از یا و دست یابند ناخواسته، از بارد اريهاي جلوگیري روش هاي و

گزارش به باشند. بنا در امان ایدز، آمیزشی نظیر بیماري هاي واگیر به
خصوص در فراگیر الیحهي فیلیپین، "تصویب یک د ر فعالین از یکی
جلوگیري با کاتولیک کلیساي مخالفت دلیل به زنان جنسی سالمت
ماند." روحانیون، عقیم و اعظم اسقف سیاسی نفوذ و نیز بارداري از
حاکی از زنان حقوق فعالین توسط منفی تأثیراِت این شرح جزئیات
بارداري جلوگیري از حوزههاي د ر بخصوص تأثیرات، بودن این متمرکز
و "بستهبه شرایط" مکانیسمی طبقاتی عموما است که جنین سقِط و
"گونزلیس در آمریکا متحدهي ایاالت قضایی عالی دیوان اخیرن، دارد.
کم درآمد، زنان عمومن کرد. ممنوع را موردي" جنین "سقط کارهارت"،
مخاطره به را  آنها سالمتی یا زندگی بارد اري، که زنانی و اقلیتها
جنین سقط مخالفت با لهستان، در میکردند. مبادرت آن میاندازد، به
می توانست که فمینیستی پیشبرد مباحث از حتی که است حدي به
و حقوق اجتماعی حوزهي در را زنان تولید مثل حق مربوط به حقوق
جنین سقط آزادي حق که حالی در می دارد. باز کند، بررسی اقتصادي
پرورش براي اقتصادي امنیت از برخورداري حق یا فرزند داشتن حق از

نیست. جدا آنها
مد راس  در جنسی آموزش علیه بر کارزاري 2007 سال  در
مذهبی گروه  یک  آن پیشقد م که گرفت صورت  متوسطه 
تند شعار اصلی و والدین ارتدکس بودند. سنتگرا بنام انجمن
آموزش به نیازي بچه آورد ن "بهوجود که بود این کارزار این

گرجستان) در تحقیق نتایج (از ندارد!" جنسی

از حمایت براي قانونی هنوز بنیادگرا، گروههاي نفوذ علت به
است. نرسیده تصویب به  جنسی آزادي علیه  جنایت قربانیان
(از ندارد. وجود قربانیان این از نیز حمایتی سیستم این بنابر

پاراگوئه) د ر تحقیق نتایج

جنسیت و "اخالقیات"

جنسیت و "اخالقیات" باره در را خود د لمشغولی مذهبی سنتگرایان
مذهبی از مسائل، به توجه آنها مرکز _ هرچند مید ارند ابراز صریحن
به بنا است.  دیگر متغیر منطقه اي به از منطقه اي و مذهب دیگر به
مبارزات مسیحی و زنان، بنیادگرایان کاتولیک مسائل فعالین تجارب
ازدواج سوق از قبل جنسی روابط برعلیه و پرهیز، مبناي بر خود را
اخالقی و جنبه سیاسی جوانان بدن و تن موضوِع خصوص به به داده،
تحصیل پیششرِط عنوان به ارائهي گواهی بکارت نیجریه، در میدهند.
اجباري تحصیلی مسیحی یا به هنگام فارغالتحصیلی مراکز برخی در
مروج حفظ آمریکا، در افراطی مسیحیت احکام که حالی در است. 
بکارت نشانهي مخصوص از حلقههاي نامزدي استفاده با دختران بکارت
مراقب متعهد میشوند آن پد ران طی که است بکارت» «جشن یا و
موقع میشوند تا ملزم نیز دختران باشند و خود دختران عفِت حفظ
دختران و زنان حیطهي آزاديهاي تنگ کردن بمانند. باکره ازدواج
بیماریهاي مقابل در را آنها خود ، جنسی مسائل براي تصمیمگیري در
و برنامه ریزي یا آبستنیهاي ناخواسته و ،... و  ایدز مثل آمیزشی واگیر
بیداد ایدز که جایی در آفریقا، صحرا در دشت میگذارد. بیدفاع نشده،
پرهیز موضوع به خصوص، به مذهبی سنتگرایان توجه کانون میکند ،

است. متمرکز جنسی روابط از
کمتر زنان که فرهنگی  بستر  یک در پرهیز،  باره  در صحبت
آمیزاست... مخاطره هستند، خود جنسی مسائل بیان به قادر
آن به کلیسا که جنسی" روابط از پرهیز صرفن "برنامههاي
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زمینهي و عادي مردم  زندگی واقعیتهاي میدهد،  ارجحیت
زندگی در آن زنان که را فرهنگی اجتماعی- و بستر اقتصادي

کنیا) د ر تحقیق نتایج (از میگیرد. نادیده میکنند ،

بنیادگرایان اسالمیتوجه به در میان و آفریقا خاورمیانه، شمال در
احکام اجراي بد حجابی،  با  مبارزه شکل به  جنسیت، و  "اخالقیات"
ازد واج حیطه از خارج جنسی روابط آن در (که حدود  یا شرعی
را خود زنان جنبشهاي ایجاد محدودیت براي نیز و است) غیرقانونی
که در زنان تاریخی دستاوردهاي جوامع، از بسیاري در نشان می دهد .
گرفته قرار حمله مورد شده، جامعه در آنها شد ن مطرح موجب کل،
میدهد که هند وستان توضیح در زنان فعاالن مسائل از  یکی است.
مدام توسط اکنون بهره میبردند ، آن قبلن از زنان که چگونه آزادیهایی
کودك من _ موقعی که پیشترها زنان " بنیادگرایان سرکوب میشود:
بروند. جاي د یگر جائی به آزادانه از قادر بودند کاملن  _ بودم جوان و
یا در کنند شرکت مختلف مراسم بروند و در پارکها به آنها می توانستند
سنتی نفوِذ تفسیر افزایش دلیل به اکنون اما بشویند. رودخانهها لباس

" است. ناپدید شده اینها مقدس، همهي از کتاب
که خطرناکه دارد: اینجا وجود در  امنیت عدم احساس نوعی
. نیست... زنان براي امنی جاي خانهها از خارج باشی؛ بیرون
وسیعی انتخاب حق میکنید گمان "شما میگویند، بنیادگرایان
در شما اگر نیست. اینطور حقیقت در اما، وجود دارد، برایتان
زیادي خطرات باشید، گزینهها این از برخورداري براي تالش
کند ." شما محافظت از نیست که تهدید میکند و کسی را شما
جاي برخورداري از زنان" از "حفاظت در خصوص کلی مباحثه

حسین، بنگالدش) (سارا است. گرفته براي آنان را "حقوق"

کردن محدود  و زنان بد ن و جنسی  تمایالت بر  کنترل اِعمال
در باشد. مذهبی سنتگرایان هدف تنهایی به میتواند آنان، آزادیهاي
اهدافی به رسیدن براي ابزاري صرفن میتواند امري چنین حال عین
باشد. فعالین آنان ناسیونالیستی و سیاسی تسلط اثباِت بزرگتر، نظیر
دارند، ذکر نظر زیر اسالمیرا بنیادگرایان فعالیتهاي که  زنان حقوق
براي سیاسی ابزار یک به عنوان موارد حجاب برخی در که میکنند
خوديها کردن متمایز و جامعه یک محدویت هاي ساختن خاطرنشان
میزان دادن نشان دیگر براي جاي د ر که در حالی است، غیرخوديها از
احقاق ادعاي مسلمان بنیادگرایان اینکه با است. بنیادگرایان نفوذ
با ندرت به  آنها موفقیت میزان اما د ارند، را مظلومین فقرا و حقوق
"ریشهکنی فعالین، از یکی نظر مطابق میشود. سنجیده معیار این
از طریق قدرت نمایش صورتی در است، مشکل کاري فساد، و  فقر
سهل تر. است امري که خلع ید شده اند، زنانی دادن قرار هدف و زنان
موفقیت میزان سنجش براي رؤیت قابل معیاري پوشش، و حجاب
است." سادهتر بسیار ساختن آنان مطیع زنان و کردن خانهنشین است؛

مالزي)  (زینه انور،
چیره گروهها سایر بر سیاسی لحاظ کنید به ثابت اینکه براي
آورید، د ر احتزاز به خانهها بر فراز را پرچمها میتوانید شدهاید ،
و با میکنند تن بر زنان که است سیاهی لباس پرچم، اما بهترین
زنان اگر میشوند... ظاهر شهر خیابانهاي و کوچه تمام در آن
کامال محجبه زندگی میکنند ، همسایگی شما د ر که مجردي
با و برافراشتهاید را اجتماعی هم و سیاسی تفوق پرچم هم، باشند ،
عراق) محمد، (یانار هستید." حکمفرما کردهاید که ثابت کار این

امري بنیاد گرایی  نهضت هاي بین در زنان بدن کردن سیاسی 
مسئول را زنان مذهبی،  بنیادگرایان صربستان، در  است. مشترك

اجتماعی توسعه و به سالمت لطمات وسعت
را مذهبی بنیادگرایی عملکرد منفی نتایج "اوید" پژوهش
روشن میسازد . وسیع سطح در اجتماعی، و توسعه سالمت بر
علیه واکسیناسیون کردن متوقف به اقدام واتیکان نمونه براي
که ادعا این با است، کرده مکزیک و بولیوي فیلیپین، در کزاز
در نیز مسلمان بنیادگرایان نازاییاند . عامل حاوي واکسنها
و شدهاند فلج اطفال واکسیناسیون از هند وستان مانع و نیجریه
ایدز ویروس مسلمانان به کردن آلوده "توطئه""اي براي آنرا
مبارزه پاکستان در  کردهاند. معرفی آنها کردن  عقیم یا و
به منجر مذهبیها سنتی- توسط اطفال فلج واکسیناسیون با
عرض در  بهد اشتی مراکز کارکنان از تن پنچ کشته شدن
ابتال به این است که حالی در این است. سال شده دو از کمتر

افزایش است. حال در مناطق این در بیماري مرتبا

کلیساي و سراسقِف میدانند موالید" میزان بهنام "کاهش "مصیبتی"
فرزند شوند نمیخواهند صاحب زنانی که به رساالت خود، در ارتدکس
کار "قاتل" و این با که میدهد هشدار میکنند، جنین سقط یا اقدام به
سقط نیز احمد آباد، در هندو، بنیاد گرایان میشوند. محسوب "گناهکار"
در شرایطی این و می کنند محکوم "قتل" ارتکاب مثابه را به جنین
در را به قومی"برتر" تعلق "احساس بنیادگرایان ناسیونالیست که است
به تبدیل شدن خطِر مورد به آنها در برمیانگیزند و همه هندوها میان
هندوستان) تحقیق، (پاسخگوي میدهند." هشد ار ستم تحت اقلیتی
علیه بر مبارزه است: واضح معمولن اقد امات، قبیل این دوگانه هدف
میخواهد آنها از و می دهد قرار هد ف هم، را شاغل زنان جنین، سقط

بکشند .  دست بیکار مرد ان خاطر به خود از شغل
همه توجه در مرکز زنانگی و مرد انگی بر مفاهیم مؤکد سفارش
کنترل به واد ار را مردان آنها دارد.  قرار مذهبی بنیادگرایان
آنها از و میکنند  خانه محیط به آنان "بازراندن و خود  زنان
در _ وادارند مقبول رفتاري داشتِن به را زنانشان میخواهند
میرود." (گیتا ساگال، سؤال زیر آنها بودِن این صورت، مرد غیر

هندوستان) انگلستان/

آنان حقوق و همجنسگرایان

از خارج  جنسی تمایالت ابراز برابر در مذهبی بنیادگرایی انواع همه
کلی مباحثات از بخشی این و ایستادهاند قاطعانه ازدواج حیطه ي
یکی است.  معینشان کاملن جنسیتی هنجارهاي ترویج در آنها 
جنسی، مسائل چگونه که میدهد شرح زنان حقوق کنشگران از
"بنیادگرایی است: مذهبی  سنتگرایان ذکر و  فکر اصلی مشغلهي
جنسیت، به بداند، منضم  تبار و  ایل  به را خود  که آن از بیشتر
بارداري، آزادي علیه حق بر واکنش خانواده میاندیشد. و سکسوالیته
تداوم مفهوم بر دوباره تأکیدي همگی ... و حقوق همجنسگرایی و

متحده) ایاالت سگرست، (مب است. مدت دراز در مردانگی

بنیاد گرایان  مبارزات  زنان، حقوق  فعاالن  اکثریت  تجارب بر بنا
بال صبغه ي و ،... و جنسیت تغییر همجنس گرایی، علیه بر مذهبی
نگرش که است آن موضوع، بیانگر به آنان نسبت واکنش شرِط و قید
و اجتماعی به شرایط به گوناگونی گرایشات جنسی، سنتیمذهبی ها
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انجمن مبارزات اینها، از نمونههایی نمی شود. محدود خاص منطقهاي
رادیویی برنامههاي پخش  و مخالفت  ابراز  شامل  باهاما، مسیحیان
در ماریتوس6 حالیکه در همجنسگراهاست، برعلیه موعظهي آنها و
"جمعیت بنیادگرا  مخالفان و میشود مقابله ِگیپراید 7 حرکت  با
حقوق فعالین از  یکی  میخوانند." شبه حیوان را  همجنس گرایان 
گرایشات گوناگونی  موضوع است محال تقریبا که ذکر میکند زنان
رویارویی و مطرح شود قانونی مباحثات در آمریکاي مرکزي در جنسی
همیشه مذهب به " توسل باشد . نداشته پی را د ر مذهبی سنتگرایان
همجنس گرایان از حمایت در قوانین تصویب عدم براي مستمسکی

ونزوئال) تحقیق، پاسخگوي است."
هستند. زنان هویتی واحد به مذهبی درپی تحمیِل سنتگرایان
براي همچنین سکسوالیته و  زنان بدن  کنترل براي منازعه
"خارج" ونیز مذهبی گروههاي "داخل" در زنان کردن مشخص

فیلیپین) آنهاست.(سیلویا اِسترادا کالدیو، از

کنفرانس فعال، ممانعت اسالمگرایان (سازمان زنان از یکی عقید ه به
رهبري الجزیره به ابتدا ملل سازمان آفریقاي منطقهي اسالمیو گروه
رفع جهانی پیشبرد در تهد ید بزرگترین حاضر حال در مصر) بعدها و
از خارج روابط جنسی مختلف اشکال نیز و سقط جنین از مجرمیت
میشود) زنا محکوم اتهام  به (که مخالف بین دو جنس چه ازدواج،
روال از خارج  جنسی انحراف جرم به (که همجنس دو بین  چه و
می کند خاطرنشان او میباشد . میشود) محکوم جنسی روابط طبیعی
فرد "حقوق به  موسوم قانونی گنجاندن از اسالمی، حکومتهاي که
به ملل عمومیسازمان مجمع و بشر حقوق کمیسیون در زاد هنشده"
نیز و قضایی حوزه صالحیت از احکام خارج  برعلیه حلی راه عنوان 
حمیت "این اما میکنند. دفاع ملل  سازمان سطح در اعدام، حکم
متولد شدهاند قبلن که نمیشود افرادي شامل انسانها زندگی براي
هرگونه همچنین حکومت ها، همین هستند . همجنس گرا قضا از و
نامعتبر میدانند انسانها را مورد د ر گرایشات جنسی خاص به اشارهي
"سنتهاي فرهنگی"شان از خود، آن را بخشی عمل این دفاع از در و

آرژانتین) سرد ا، (الجندرا میخوانند."

د و نیز و رهبران کلیسا سوي از اخطار از موارد متعدد ي اینجا، در
آنها را که گرفته صورت همجنسگرایان به جمهور رئیس سوي بار از
هر لحاظ از کار این حبس دانستهاند. فشار یا سنگسار مستحق مرگ،
این زنان، از بسیاري که بیشتر است، چرا همجنسگرا روي زنان بر
اگر نمیکنند، حتی  همجنسگرایی به اذعان خود پیش اولن حتی 
طرد اجتنابناپذیر اثرات از زیرا باشند، فعال حتی یا تأثیرگذار افراد ي
از روابط خویشاوند ي محرومیت و مستحکم  آن ساختار خانواده با از
بسیاري گاهند و براي آ گرفتن قرار سرزنش شرمساري و مورد قوي،
اعضاي و خانواده زنان) (و مردان سوي از بیحرمتی و خشونت آنان از

فیجی) تحقیق، (پاسخگوي د ارد. وجود جامعه

عرصهي عمومی در زنان تضییق حقوق

جلوه طبیعی را ثابت خود جنسیتی نقشهاي مذهبی،  بنیاد گرایان
کلیساي مثال میکاهند. براي زنان اجتماعی میزان مشارکت از و داده
عنوان با زنان را براي کلیشه اي رفتارهاي ارائه در روسیه، ارتدوکس
از خانه محیط به آنان دوباره راند ن و زنان طبیعی" "نقش کرد ن

خود تفسیر با سنتگرایان شرقی، جنوب آسیاي د ر است. سرگرفته
آموزش بندگی براي را دختران و رهبري براي را پسران بودا، آئین از
بَپتیستها تا گرفته صربستان و مالزي فرانسه، اریتره، از میدهند.
پاکستان، بنیادگرایان در نظامیمسلمان گروه هاي و یا آمریکا در
به جوان زنان دسترسی براي محد ودیت ایجاد  صدد در مذهبی

آموزش هستند . عرصه ي

کرده تنگ را زنان سیاسی مشارکت عرصه ي ویژه به پد یده این
مردان برتري اید هي رواج شاهد زنان حقوق فعاالن فیلیپین، د ر است.
کاهش موجب که هستند نی کریستوز" "ایگلزیا بنیاد گرایان توسط
محلی و ملی سطح در هیئت حاکمه زن، در رهبران تعداد چشمگیر
از بخشی بنیادگرا، اسالمی" "جماعت بنگالدش در قضا از است. شده
یعنی یک زن، وزیري نخست می داد ند که تحت را تشکیل حکومتی
هنوز هم، که است حالی در این و میشد  اداره ضیاء، خالد ه بیگم 
ادامه اسالمی"_ اصل "غیر یک به عنوان رهبري زنان _ علیه مبارزه بر
آمریکاي در انجیلی مسیحیان و  کاتولیک بنیادگرایان  تعالیم دارد.
در دخالت شدیدن از زنان را ویژه مکزیک، شهروندان، به و مرکزي
مدنی امور در مشارکت و حقوقی مسائل از حمایت محلی، حکومت
میرسد، دولت سیاستهاي با به مقابله نوبت وقتی اما میکنند . دلسرد

ترغیب میکنند. مداخله به را اغلب، شهروندان بنیاد گرایان،

جدي سیاسی مشارکت از  را  زنان تنها نه  بنیادگرا  گروههاي
امور در مسئولیت عهدهداري  از را آنها بلکه می دانند  مستثنی
گواتماال زنان کلیساهاي در می دارند. براي مثال باز عمومینیز مذهبی
مجبور باشند ، آورده خود همراه را خود دختران چنانچه روستایی،
جهان همه مساجد سراسر د ر میشوند. بیرون کلیسا در نشستن به
مالء در عبادت زنان که دارد رواج جهتی همان مذهبی در توجیهات

نمیپسندد . را عام

مذهبی گروههاي  برخی که تصد یق میکنند  زنان فعالین حقوق
زنان و فراهم براي زنان زمینه رهبري را در امکانات اند کی بنیاد گرا،
به را آنها یا پارهاي مشاغل معین تشویق میکنند ، د ر اشتغال به را
میگیرند. بکار خود  سیاستگذاريهاي خدمت در  نمادین صورت
براي را، حقوقی و جنسیتی اد بیات سادگی به نهضتها این هم هنوز

میبند ند. بکار خود خاص برنامههاي سنتی در زنان کردن فعال

است زنانی از دسته آن  و مردان براي  مذهب، جهتگیري
شوند . ظاهر سنتها  حافظان و مؤمنان، نقش در  صرفًا که
فراتر نقشی د ادن با را "برابري" مفهوم مذهبی سنتگرایان
میشود رساتر آنها صداي وقتی به عالوه زنان تغییر داد هاند . به
پیشنهاد  آنها به برجستهاي نقشهاي پررنگ تر، عقایدشان و
زنان همین استفاده از میافتد اتقاق آنچه اصل اما در میکنند،
روشی به آنهم دیگران است، کنترل قدرت، براي بکارگیري با
خیمه نمایش یک در عروسکگردانها، و عروسکها یادآور که

هندوستان) منون، (پارامادا است. شب بازي

و قابل ملموس همیشه لزومن، مذهبی بنیادگرایی اثرات هر حال به
گوناگونی با جوامعی از زنان  حقوق فعالین براي  اما نیست، ارزیابی
همانا که سنتگرایان این ... رسالت و  نیجریه و بریتانیا و بنگالد ش
تأمل قابل بسیار است، جوامع براي آنان هنجارسازي خزندهي حرکت

میباشد.
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واندیشه عرصهي عمل کردن روانی: تنگ تأثیرات

منفِی تأثیرات از نمونههایی جهان، سراسر از زنان مسائل کنشگران
چنته در را مذهبی بنیادگرایان عملکرد  روانی درازمدِت و عمیق
آموزههاي که آنجا از میمانند . ناشناخته  غالبن که دارند_حقایقی
بنیادگرایی افراد میشود، هویت از بخشی و درونی شدیدن مذهبی
ابراز را براي فضا د یگر مردساالر نظام هر از بیش است مذهبی قادر
این برابر در ایستادگی و گرفتن چالش به کند. تنگ مخالف نظرات
یکی به قول ایجاد کند. را عمیقی روانی آموزهها می تواند دشواریهاي
میبرد . ازبین زنان در را خودنگري مذهبی، "سنت گرایی فعالین، از
حق و پرسش گري مذهبی آموزههاي نیجریه) آکینوا، (دوروتوي
استقالل فردي و خود از به د رك و رسیدن می کندد محد ود را انتخاب

میکنند. تقویت را و خشم و احساس ترس میبرند تحلیل به را
کمک براي را زیادي تمهیدات دولت، جماهیرشوروي، اتحاد  در
د ر و خانوادگی محیط (در دوگانهشان نقش ایفاي براي زنان به
شوروري فروپاشی از بود. بعد تدارك دیده اقتصادي) عرصهي
نقش ها این دوي هر اما شد، ناپدید مربوطه مؤسسات همه
فشار شد. احیا د وباره مذهب آن از پس و ماند باقی همانگونه
تو باید که هست کاري "این ... واردآمد زنان بر همه جهات از
یک باید تو وظیفهي توست؛ این مذهب از نظر چون بدي، انجام
عنوان به زن جایگاه بین، این د ر بایستی." مردان از عقبتر قدم

مرکزي) آسیاي کجاست؟ (ناشناس، مستقل شخصیت یک

جوان زنان اسالمیبراي پانسیونهاي مجاهدیناندونزي مجلس 
وجود ابراز براي بند قید و ایجاد آنها سیاست که کرده تأسیس
از بسیاري فتنهاند. منشأ زنان که معتقدند چون است، آنان
میآیند. مطیع بار و منفعل افرادي مراکز دانشآموختگان این
برابر در وجود ابراز به تمایلی مراکز این فارغالتحصیالن

تحقیق،اند ونزي) (پاسخگوي ندارند. شوهرانشان

افراد میشود باعث که  دارد، وجود روانی  تهدید نوع یک
این و میروند . جهنم به اطاعت عدم صورت در کنند حس
میکند. انسان خاموش در را پرسشگري میل به هرگونه کار،

نیجریه) آکینوا، (دوروتی

سنتگرایان  مرد، و زن بین نابرابري عاديسازي براي تالش در
مردان و زنان یعنی کردهاند؛ "برابري" جایگزین را "مکمل" واژه مذهبی
با تعیین مدلسازي این د ارند. را هم مکمِل نقش اما متفاوت هستند
مردان و زنان براي و تفکیک جنسیتی اجتماعی سخت و سفت نقشهاي
تحمیل است. همراه اجتماعی حوزه در هم و خصوصی حریم د ر هم ،
اجتماعی هنجارهاي و ارزشها از موارد، بسیاري در بنیادگرایان ارزشهاي
رواج از تحلیل در فعالین از یکی میکند. نفی و ریشهکن را معمول قبلن
"تأثیر می کند که استدالل جوامع، چنین بعضی د ر رشد حجاب به رو
از تعریفی چه می بینند و چگونه خود را زنان که این است در عمیقتر
"این میکنند: آن به توجیه شروع آنها زمان، به مرور مید هند. ارائه خود
داشته باشند." (مونا رفتاري چنین باید زنان کرد؛ که باید بهترین کاریه
نهادینه آنها د ر نابرابري حس این که جوانی زنان براي هند وستان) مهتا،

باشد. بسیار جدي روانی، میتواند عواقب آسیبهاي شده،
از بسیاري که هست  این ضربه شدیدترین میکنم  فکر من
از برخورد اري حق که میرسند احساس و باور این به زنان
و افکار آنها، خود مورد در تصمیمگیري ندارند. خود را حقوق
د یگر عبارت به دیگري است. اختیار و در نفوذ تحت آنها بدن

گاریدو، (لوسی هستند. دوم شهروند درجه که میکنند قبول
اوروگوئه)

خود کشی زنان  باالي آمار از فعاالن حقوق زنان، یکی زمینه این د ر
میان و در است مردان نیم برابر و که چهار میکند مطرح ایران را در
خودکشیها "بسیاري از این است. رایج بیشتر از مسنترها جوان زنان
حیاط یا در میروند بامها پشت به آنها میگیرد، انظار عمومیصورت در
را خودسوزي می کنند یا خود به اقدام خیابان یا وسط پارك خانهها، در
وحاکی بحران عالئم اینها من نظر به میاندازند . قطار یا ماشین جلوي

هودفر، کاناد ا/ایران) (هما است." اعتراض از

غصب را آنها دین بنیاد گرایان، اینکه  از مذهبی افراد از بسیاري
فشار این میکنند. سرخورد گی و خشم ابراز کردهاند، سیاسیاش و
وفاداري خود دائما بایستی که می کند سنگینی آنها دوش بر مدام 
وجود آنها براي از اجتماع شدن رانده و خطر کنند ثابت مذهب به را
تجربهي زنان یا خود، فعال حقوق د ه از هر نفر نزدیک به یک دارد.
بوده دیگري براي اتفاق  این شاهد  داشته یا را جامعه  از شدن طرد
با سایر و معمولن دارد را درپی فشار روانی نهایی که حد  است. اتفاقی
در مثال براي است. همراه  طردشدگی از جسمی ناشی  آسیب هاي
سفر یک هنگام به شلوار پوشیدن خاطر به جوان زن یک کامرون
مکزیک، د ر شد. رانده خود زندگی محل مسجد از اتوبوس، با طوالنی
پارلمان در که کرد نمایند گانی تکفیر به تهدید کاتولیک کلیساي
که کشورهایی د ر د ادهاند . مثبت رأي جنین سقط شد ن قانونی به
مظاعف فشاري است، در جریان و اقلیت اکثریت بین کشمکشهایی
وجود اجتماعی خاص هویت به یا تعلق کشور، به اثبات وفاداري براي
مقرر مردم براي رهبران اکثریت یا رهبران اقلیتها ترتیب به دارد که
که گروههایی براي این برخورد ها، طوالنی مدت و روانی فشار می کنند.

باشد. پرگزند بسیار میتواند شده اند، رانده حاشیه به جامعه در

شماره ي آیند ه در پایانی بخش   
مترجم: توضیحات پانویسها،

1-Association for Women Rights in Development  

مقالهي دردیگر مذهبی بنیادگرایی ویژگیهاي مورد در بیشتر جزئیات . 2
در تحلیل زنان حقوق فعاالن مشترك "تعابیر عنوان: "اوید" زیر پژوهشی

است. آمده (2008) مذهبی" بنیادگرایی
همراه را زندگی معنوي که مسیحیت جدید در مذهبی پنتکوستالیسم حرکت .3

تفسیر تعبیر و و الهامی" "سخنان الهی"، "موهبت مقد س"، "بخشش روح با
به زندگیشان در را معنوي بخشش پنتکوست الها میدانند . پیشگویی الهامیو
روح مسیح معتقد به آنها میشمارند. محترم خدا رحمت و نعمت عنوان یک
میکند تا حلول حواریون د ر که هستند مرگ) از بعد روز (پنجاه در پنجاهه
قرن تغییر پنتکوستالها بعد از شود. داشته نگه این طریق زنده از مسیحیت

سایت (از جنبش هوالیز هستند. مرهون طرفد اران مذهبی سنتی و پدیدار شدند
همشهري). مطالعات رسانهاي تحقیقات و رسمیمرکز

زمینه در این اطالعات خاطر ارائه فرانسیس کیسلینگ به از مؤسسه “اوید" .4
میکند. قدردانی

جنسی آموزش و سالمت خانواده، تنظیم بارداري؛ براي زن حق شامل حق این .5
است.

ماداگاسکار شرق در جزیرهاي .6

معتقد و همجنسگرایان براي برابر مزایاي و حقوق خواهان که جهانی حرکتی .7
جنسی خود گرایشات و جنسی هویت به باید افراد که است اساسی سه اصل به

و گرایشات جنسی جنسی هویت است؛ و جنسی موهبت مفتخر باشند؛ تفاوتهاي
م. / پدیا ویکی باشد. داشته د رپی جهانی هشد اري نمیبایست و است ذاتی امري
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وقتی مرز، چهارد یواري خانه باشد.....

گزارشی از زند گی زنان  مهاجر افغان د ر ایران 
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وقتی مرز، چهارد یواري خانه باشد.....

گزارشی از زند گی زنان  مهاجر افغان د ر ایران 

الناز انصاري
براي تهیه ي این گزارش د نبال آمار می گرد م و خبري را می خوانم که از خفه شد ن 
و مرگ 46 جوان افغانی د ر کانتینري به د لیل کمبود  اکسیژن می گوید . آنها براي 
کار راهی ایران بود ند . از شهرد اري که می نوشتم به یاد  رفتگر محله مان می افتم که 
هر بار که می بینم اش افغان ها را نفرین می کند ، شاید  نفرین او و همکاران ایرانی  اش 

د امن آن مهاجران د ر راه مرد ه را گرفت. 

افغان  مرد ان  ماند ه اند .  امنیت  و  کار  جستجوي  به  تهران  د ر  افغانی  مهاجران 
و  سخت کوشی  می د هند .  تشکیل  را  تهران  ساختمانی  کارگران  گروه  بیشترین 
امکان استثمار آنها با حد اقل د ستمزد ، بد ون پرد اخت حق بیمه و امکانات د یگر به 
کارفرمایان بهترین امکان را براي بهره کشی از این جمعیت آماد ه به کار می د هد . 
ورود  غیرقانونی مهاجران افغان امکان ارائه آمار د قیق را می گیرد.  با این همه آمار 
رسمی حضور بیش از 3میلیون افغانی را د ر ایران تائید  می کند . بیشتر این پناهند ه ها 
د ر تهران زند گی می کنند . جز کارفرمایان ساختمانی، پیمانکاران شهرد اري تهران 
بمبی  یعنی  ایران  د ر  زند گی  می کنند .  تامین  گروه  این  از  را  خود   کار  نیروي  نیز 
از طالبان و سرباز آمریکایی هم  و  پید ا می شود   نمی کند ، کاري  را ویران  خانه ات 
خبري نیست. این ها روزنه هاي کوچک خوشبختی است د ر کنار تحقیرهاي روزمره، 

فرارهاي همیشگی از د ست ماموران و تالش براي کسب حد اقل امکانات. 

خیابان هاي ري، د روازه غار و شوش د ر جنوب شهر تهران بیشترین جمعیت مهاجران 
از هر نقطه د یگري  این مناطق  بهاي خانه ها د ر  افغان را د ر خود  جاي د اد ه. اجاره 
د ر تهران کمتر است و بافت اجتماعی این مناطق می تواند  پذیراي این گروه باشد . 
خانه هایی که مهاجران افغان د ر آن زند گی می کنند  اغلب خانه هاي کوچکی هستند  

که امکانات شهري کافی ند ارند . بیشتر این خانه ها هنوز گاز شهري و تلفن ند ارند . 

عجیبی  طرز  به  آنها  خانه  هستم.  شوش  مید ان  نزد یکی  د ر  خانواد ه  یک  مهمان 
بد  ساخت است. یک حیاط کوچک و مثلثی د ارد . د ر یک سمت توالت قرار د ارد  و یک 
شیر آب که هم براي توالت از آن آب برمی د ارند ، هم براي ظرف و لباس شویی و هم 
آشپزي. این شیر تنها مجراي ورود  آب به خانه است. د و اتاق روي هم سوار هستند  و 
یک راه پله آهنی از حیاط به اتاق طبقه باال راه باز می کند . هر د و اتاق 12 متر هستند  
و  این خانه سی متري هفت نفر را د ر خود  جا د اد ه است. این خانه به غیر از ود یعه 

3میلیونی د ر ماه 80 هزار تومان اجاره د ارد . 

لیال زن این خانه است. از صورتش نمی شود  سنش را حد س زد . از سن بچه ها سن 
ماد ر را حد س می زنم. باید  حد ود  30 باشد ، اما چهره اش 50 ساله است. کود کی د ر 
بغل گرفته، کود ك د یگرش بازي می کند ، د و پسرش د ر کارگاه پوشاك کار می کنند  و 
د ختر د یگرش د ر اتاق پایین قند  خرد  می کند . کار ماد ر و د ختر خرد  کرد ن قند  براي 
فروش است. آنها هر روز 10 کیلو قند  می شکنند  و بابت این کار 30 هزار تومان د ر 

ماه حقوق می گیرند . 

لیال می گوید  از زند گی اش د ر ایران راضی است. می گوید  د ر این سه سالی که د ر 
ایران بود ه بیش از قبل به آیند ه بچه هایش امید وار است. او می گوید : 

- اینجا شوهرم کار د ارد ، بچه هایم کار می کنند  و گرسنه نمی مانیم. اینجا امنیت 
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خیلی نداشتن یا وقتی جنگ باشد کار داشتن نیست. جنگ و داریم
ندارد. فرق

خیلی میگوید  میپرسم. او به نسبت ایرانیان نگاه درباره او  از
شوهر و اما از ندارد ایرانیان با برخوردي و میرود خانه بیرون کم از
ایران د ر که بچهاي داد هاند. دو فحش را که آنها شنیده بارها بچههایش
د ر نمیتوانند هم د یگرش بچههاي و ندارند شناسنامه آورده د نیا به
می شد، دیگر حل مشکل دو میگوید اگر این بخوانند. مدرسه درس

میکنند. چطور فکر آنها درباره مردم نیست که مهم برایش

پله نمیشود. راه قطع لحظه یک قندها شدن خرد تق تق صداي
این زندگی که است اتاقی پایینی اتاق میآیم. پایین را فلزي و تنگ
آشپزخانه وسایل و تلوزیون حضور دارد. جریان آن در بیشتر خانواده
فرناز می شوند. جمع هم د ور اتاق این د ر خانواده این میدهد نشان
را میپرسم اسم اش وقتی میکند. کار بیوقفه و سفره نشسته پاي
روي خودش ایران آمد هاند به وقتی از که این اسمی مادرش میخندد،
معلم که بتواند مدرسه برود و است آرزویش این گذاشته. 13سال دارد.
بخواند. درس نمیتواند دیگر ولی حاال خواند ه کالس درس سه شود.
را آنها تنها نه  دولت ندارد. ایران در تحصیل اجازه افغان  مهاجران
مدارس در آنها تحصیل مانع حتی که نمیدهد راه خود مدارس در

میشوند. تاسیس اوها اج ان توسط که می شود داوطلبانه اي

هم ایران د ر اما می گوید گردد، باز به افغانستان ندارد دوست فرناز
زودي میداند به نخواهد داشت. را فعلی زند گی همین جز سرنوشتی
باید بچههاي همینجا مثل خانه اي در خواهد شد و به ازدواج مجبور
دلم کنم، عروسی ندارم دوست میگوید کند. بزرگ را بیشناسنامهاش

است. همین ما زندگی ولی بخوانم درس میخواهد

کودکان کار افغان

بدون که  است غیردولتی مراکز  از  یکی شوش کودك خانهي 
منطقه این در توانسته سالها دولت از سوي حمایتی هیچ دریافت
آموزي، سواد کند. ارائه کودکان مهاجر افغان به داوطلبانهاي خدمات
جمله بهد اشتی از و درمانی خدمات ارائه آموزشی، و کالسهاي هنري
اوي جی ان از  بخشی شوش کودك خانهي اینجاست. فعالیتهاي 
او" جی "ان پرسابقهترین کود ك" است که حقوق از حمایت "انجمن

است. حقوق کودکان حوزه در

است، نشده تاسیس افغان کودکان براي صرفا محل این اینکه با
خانه مسئوالن این هستند. افغان مهاجران اینجا بچههاي بیشتر اما
بهاندازه ایرانی بچه هاي و خانوادهها از کدام هیچ که میگویند
به تهران جنوب شهر نیستند. اینجا در فعالیت افغان مشتاق مهاجران
مهاجر نشین ترین مسکن قیمت نسبی ارزانی و بافت اجتماعی دلیل
و هستند مناطق این خارجی مهاجران افغان ها، است. شهر قسمت
این در کشور شمال روستاهاي خصوصا ایران روستاهاي مهاجران
گروه این  به که  است اصطالحی "غربتی" میکنند. زندگی مناطق
گروههاي کنار در آنها  حضور  میشود. گفته  روستایی  مهاجران از
از را منطقه این که  است آورده  وجود به ترکیبی  کرد  و لُر مهاجر
کمترین افغان مهاجران ولی است، کرده تهران مناطق خیزترین جرم
دقیقا این داشتهاند . پلیس با د رگیري و جرایم انواع د ر را دخالت

ایران مطبوعات در  اخیر  سالهاي طی که است  تصویري  خالف بر
ایرانیان ذهن در افغانها از و گرفت شکل دولتی سیاستهاي طی و

ساخت. خطرناك متجاوزانی

زنان و حقوق کودك فعاالن از و اجتماعی مددکار علی" "دالرام
از نزدیک و کرده است همکاري شوش کودك با خانه او سالها است.
مردساالري سنتی او است. بوده تهران در افغان مهاجران شاهد زندگی
میداند افغانی زنان مسئله بزرگترین را افغان خانواده هاي میان در

میگوید: و

لحظه هر که است اتفاقی کودکی  در سنین و اجباري ازد واج -
با سنت هاي ازدواج این بیافتد. افغانی دختر یک براي است  ممکن
تحقیرآمیز است. زنان براي شدت به می گیرد که صورت بسیار قدیمی
میشود، به گرفته مرد خانواده از اول که پولی یعنی سنت شیربها،
را خواهر داماد بدن دختر و مادر تداعی میکند. را فروش زن نوعی
این البته دارد. زیادي دختر اهمیت خیلی باکرگی و میکنند معاینه
به دلیل افغان خانواده هاي بین ولی دارد، وجود هم ایران سنتها در
همین است. مثال د ر جد ي خیلی خانوادگی شکل زندگی و همبستگی
اما میکنند، زندگی اقتصادي وضع همین با ایرانی خانواده هاي منطقه
کل شکل به این به خانواده نمیگیرند و جدي ایناندازه تا سنت ها را

نیست. بسته فامیل

را کودکان زیادي میشوند . باردار یائسگی سن تا افغان تقریبا زنان
خواهر و د ایی فامیلی مثل نسبت میکنند و هم بازي با میبینید که
مادر است، کرده زایمان خانواد ه دختر که همزمان یعنی دارند. زاده
سازگاري اقتصادي خانواده ها وضع با بچه این تعداد است. بارد ار نیز
مگر داشته باشند، 4بچه کمتر از که ندیدم خانواده اي را ولی من ندارد،
چیز خانه هر د ر بچه 10 تا 7 حضور کرد هاند. وصلت تازه که خانوادهاي
بارداري، عدم از جلوگیري شیوههاي از زنان ناآگاهی عجیبی نیست.
مکرري بارداريهاي سنت از عوامل این پیشگیري و به مردان تمایل

میدهد. نشان که باید از را رنجورتر زنان ي چهره که است

توصیف خانههایشان در بیشتر را افغان زنان زندگی "دالرام"
گوید: می میکند.

اگر حتی دارند. خانه  از بیرون در کار به تمایل  کمتر آنها -
میکنند همیشه سعی میفرستند، خیابان به کار را براي بچههایشان
دارد. مردم تعامل کمتري با که باشند در جایی حاشیه و در دختران
بازیافتی زباله د ختر  میفروشد، فال خیابان در پسرشان  اگر مثال
اجازه دخترانشان به دیگر بلوغ سن بعد از اینکه ضمن می کند. جمع
مثل کارهایی خانه مشغول در آنها و خانه نمیدهند از رفتن بیرون

... میشوند. و پاك کردن سبزي و بستهبندي لباس

حجاب موضوع مهاجر، مشاهده زنان قبل از فرضهایم پیش از یکی
تجربه نسبت به ایران، آزادي نسبی شکل حجاب در میکردم فکر بود.
حکومت در زند گی تجربه که زنانی براي خصوصا برقع، پوشیدن
بر اما است. زنان براي ایران جاذبههاي از یکی داشتند ، را طالبان
موضوع افغان این جوان دختران براي نه و زنان براي تصورم نه خالف
امنیت جانی تامین انگیزه با مهاجرتها این نداشت. اهمیت چندانی
ایران به افغانستان از که مهاجرانی بیشتر و گرفته صورت اقتصادي و
تحصیل آمدهاند. فقیري هستند که به جستجوي نان افراد میآیند،
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مهاجرت براي را عربی و کشورهاي افغانی اروپا ثروتمندان و کردهها
که هستند افغان زنان فرودست گروه این شاید و میکنند انتخاب
نشان میدهند. خود از کمتري طلبانه آزادي و دغدغههاي جنسیتی
را انتخاب روسري و مانتو یعنی ایرانی معمول حجاب دختران جوان
نیز پسران جوان افغان دارند. سر به سیاه چادر و زنان اغلب میکنند
اهمیت خود  ظاهر به کمتر خود محله هم ایرانی پسران نسبت به
تاثیر از امکانات محروم خانه هاي این در ماهواره اما حضور میدهند.
امکانات حداقل چه اگر افغانی خانههاي میگذارد. جوانان بر را خود
دي مجهزند. سی پخش ماهواره و تلوزیون، ولی به را دارند ، زندگی
اخبار شنیدن و افغانی  برنامههاي تماشاي امکان آنها  به ماهواره
از و یکی میکنند دنبال را افغانی سریال هاي آنها کشورشان میدهد.

برنامههاست. همین میزنند، حرف دربارهاش که موضوعاتی

خشونت و خارجیستیزي

است. زنانه فضایی کامال تهران جنوب از منطقه کوچههاي این روز در
کردن صحبت را به ساعتها جمع میشود و یکی در خانه مقابل زنان
افغان زنان اما بافتنی میگذرانند ، سبزي یا کردن پاك مثل کارهایی و
دارد تعلق آنها به  که فضایی همه ندارند . کار این  به تمایلی هیچ
باز و فامیلشان باشد، افغان همسایهشان حتی اگر خانه هایشان است.
حفظ و شدن پنهان به میل کوچه. نه در و میبینند خانه در را همدیگر
افغا باشد. درونگرا رفتار این براي توجیهی میتواند قبیله خانواده/ حلقه
همبستگی ارتباط و این "دالرام" هستند. مطلع زندگی هم از کامال نها
سختگیرانهتر را د ختران و زنان که می داند جانبه همه کنترلی کنار در را
تحصیل کود کان را او تمایل خانوادههاي افغان براي بین دارد . زیر ذره
د ختران زند گی د ر را خود تاثیر  که میبینند  مثبتی نقاط از یکی
هر است. خانه از دختران خروج براي مجوزي تحصیل چون میگذارد ،
عالقه اما میشود، تصور دختران زند گی برنامه مهمترین ازدواج چند
بین دختر و که است فراگیر افغان مهاجران میان د ر به تحصیل چنان
انتظار ماد ري دختران از اگر اینکه ضمن نمیگذارد ، فرق چندانی پسر
آستانه تا دو هر پس  میرود. نانآوري انتظار نیز پسران  از میرود،
آموزش حق چند هر بخوانند . درس هم و کنند کار هم میتوانند جوانی
کمک هاي دریافت آموزش و به تمایل باشد. دریغ شده آنها از رسمی
متمایز ایرانی روستایی مهاجران از را افغان مهاجران درمانی و بهداشتی

تحمل آستانهي میکنند.
زنان جنسی خشونت هاي
است. دیگران  از بیش افغان 
ایران در آنها غیرقانونی حضور

به "دالرام" بماند. میبینند پنهان که هم خشونتهایی میشود، باعث
یک خانوادهي که خانهاي که در اشاره می کند موارد از این نمونهاي
مورد خانه 6ساله کود ك زندگی میکرد، ایرانی کارگر چند با افغان
مهاجرت د لیل به آنها میشود. اما کارگر واقع هفت این گروهی تجاوز
دیگري قانونی اقد ام هیچ توانستند نه و رفتند پلیس سراغ نه غیرقانونی
دریافت می آمد بر خانواده این دست از که کاري تنها دهند. انجام

بود. کودکاشان رایگان پزشکی براي خدمات  اندکی

خیابانها در آنها میشوند . کار وارد بازار کم سنین از افغان کودکان
شهري خیابانهاي در وقت دیر تا خود را روز و میکنند دستفروشی
باید که همزمان آنها نیست. امن کود کی هیچ براي که میگذرانند
مراقب باید نشوند،  دستگیر  دولت  ماموران  توسط  که باشند  مراقب
آنها را به و شهر خشونت خیابان تا مراقب آنهاست چشمهایی باشند که
بیافتد، پیگیري وضع کودکان این از یکی براي اتفاقی نشان دهد. اگر

دارد. همراه به را خانواده یک اخراج ریسک آنها

از د رصد چهار از کمتر افغان مهاجران مرز، بدون انجمن گزارش به
نیروي از د رصد شش حد ود ولی میدهند تشکیل را ایران جمعیت کل
کار بازار وارد پایین سنین در افغانیها اکثر زیرا هستند کشور کار
یافتن از خانواده براي جدا افغان مرد ان از عالوه بسیاري به میشوند.
160 از بیش زن 100 هر در مقابل که به نحوي آمده اند، ایران به کار
خاري مثل همیشه اما درصد چهار این است. شد ه ایران وارد افغانی مرد
جمهور احمدي رئیس است. درآورده را آنها فریاد مسئوالن چشم در
از افغانی اخراج مهاجران به  اقد ام دیگر روساي جمهور از بیش نژاد
دولت نمیگیرند هیچ خدماتی از اینکه کارگران افغانی کرد. با ایران
ادامه سویی از مهاجران اخراج دهند، می انجام را کارها سختترین و
چنگ از که خانوادههایی د یگر. سویی از جدید مهاجران ورود و دارد
کشوري میشوند که وارد خاك بهتر امید زندگی به گرسنگی و مرگ و
روشن باشد، کمی چشماندازها مردان افغان براي اگر را نمیخواهد. آنها
هر به آنها باشند. مرز کدام سوي فرقی ندارد چند ان افغان زنان براي

می مانند. نشین خانه حال

برخوردي با ایرانیان و میرود بیرون خانه خیلی کم از لیال
را آنها شنیده که بارها بچههایش و شوهر اما از ندارد
آورده دنیا به ایران  در که بچهاي دو دادهاند.  فحش
در نمیتوانند دیگرش هم ندارند و بچههاي شناسنامه
حل مشکل دو این میگوید اگر بخوانند. د رس مدرسه
آنها که مردم درباره نیست برایش مهم دیگر  میشد ،

میکنند. فکر چطور
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متحد انش  و امریکا اشغال به افغانستان که است سال  هشت
بیش مراتب مردم افغانستان به که این شده است. نتیجه درآمده
تفنگ بدستان و سر میبرند. اشغالگران به ناامنی در گذشته از
هر در میکنند.  بد مستی مردم مال و جان بر و طالبی جهادي
مورد ربودن د هها روزانه میرسد. قتل به نفر یک ساعت نیم
دختران به نسبت دستهجمعی تجاوزهاي و دختران و اطفال
امنیتی، نیروهاي  راس  در میگیرد . صورت  هم ساله  پنج
گروهی کشتارهاي  دارند. قرار خلقی-پرچمیها یا و جهادي 
مرد م طالبان  سوي از انتحاري عملیات و اشغالگران سوي  از
ازین بابت است. اکثریت مردم باور ساخته بر زندگیشان بی را
و وحشیانه نظامی عملیاتهاي د ر میباشند. ناراضی شد یدا
هزار 7 از بیشتر  هرولد مارك پروفسور برآورد براساس  کور
هرات عزیزآباد در 90 نفر به گونهي مثال قتل جانباختهاند. نفر
مه ماه در فراه والیت بلوك باال ولسوالی در تن 150 و بیش از
به را نظامی ماهیت واقعی تجاوز دهها مورد دیگر، و جاري  سال
بادارانش قیمت به فرمایش نیز دولت کرزي نمایش میگذارد.
جان قیمت یعنی است. کرده تعیین دالر 2000 را افغان هر مرگ
امریکایی مشاور یک ماههي یک معاش معادل فقط افغان 20

است. ١ یا انگلیسی

و دموکراسی بر برقراري مبنی جهانی» ادعاي «جامعه وجود با امروز
مردم صد در 70 اند؛ نفر بیکار ملیون تا 5 4 بین افغانستان در تغییر
فقیرترین شش میان در  افغانستان و می کنند زندگی  فقر خط زیر

فقري که دامنگیر دلیل دارد. به قرار ردهي دوم در جهان از آخر کشور
از بیش روزانه صحی کمکهاي به آنان دسترسی عدم و تود ههاست
از 5 کمتر طفل از 600 و بیش د هند می والدت جان هنگام در مادر 60
صحی آب آشامیدنی و برق به مردم صد د ر شش میمیرند. فقط سال
ملیون نیم و یک و ایران در افغان کارگر ملیون دو دارند. دسترسی
در 70 از بیش کارشاناند. نیروي فروش به مجبور پاکستان د ر دیگر
حالی این در و زند گی میکنند. دالر ونیم عاید یک با مردم روزانه صد
وزیران، آمدهها، از غرب و خارجی مخدر، مشاوران مواد مافیاي که
استخبارات به وابستگان و انجوها  روساي وکیالن،  والی ها، معینان،
تا دالر هزار پنج از ماهانه غیره و جهادي قوماندانان و رهبران خارجی،
زمینه کاري در دارند. کوچکترین عاید آن بیشتر از و هزار دالر یکصد
هم هنوز کشور ساحات اکثریت است. نگرفته صورت اعمار و بازسازي

است. جنگ ویرانههایی بعد از
که بر نوشت امسال جنوري در تلگراف سندي روزنامهي طور مثال
کمک هاي از حتی نیمی امریکا و انگلستان مقامات دفاع تخمین اساس
یک اساس بر نمیرسد. هچنان نیازمند مردم به افغانستان  به مالی
شده است. بازسازي ناکام پروژههاي صرف پوند میلیون ها گزارش دیگر
یک مثًال میگیرد. صورت غیرمسئوالنه برخورد پروژه ها اکثر این به
فرد به یک فقط دالري براي باز سازي افغانستان ملیون قرارد ار 404
در خود ش بجاي میکند و زندگی امریکا مریلیند در که شده سپرد ه

است. نموده استخد ام را دیگري فرد افغانستان
به نامهاي افغانستان جیب مردم که از پولهایی 90 درصد امروز

است! افغانستان اینجا
کنونی مردم مبارزات مشکالت و

 

حقوقدان و افغان زنان جنبش فعال - صبا سحر
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افغانستان به کمک نام به که پولهایی و میشود کشید ه مختلف
و اداري، جاسوسان زورمندان صد در یک و شرکتها به جیب می آید
هزار 10 از بیش حقوق معارف در وزارت مثال طور به میرود. دالالن
برزگان وزارت حساب به نداشتند خارجی وجود اصلن که و مامور معلم
برگ و علف والیت چند در است که مرد م حالی در این ریخته میشد.
نان بی شبها گاه پرآبله گرسنه و دست بزرگ اکثریت و میخورند

میرسانند. فروش را به اوالدهاشان والیت چند د ر یا میخوابند و
طالبان انگلیس ها، امریکاییها، توسط مخدر مواد قاچاق و کشت
جیب به کالنی پولهاي دیگران، و جهادي ساالران القاعده، جنگ و
در تجارت تریاك با اینکه می ریزد. و اشغالگران جنایتکاران بنیاد گرا
تولید میزان زودي به افغانستان اشغال با اما شد  آغاز طالبان زمان
دست در  آن کنترل  و رفت  باال  سال  در تن هزار  هشت از  تریاك
سرویس انتلیجنس و سیا با انگلیس و امریکا مافیایی شرکتهاي
و تریاك از فروش ساالنه اکنون که دالري ملیارد 400 از گرفت. قرار
در 40 انگلیسها و آن را در صد میآید حد ود 50 به دست هرویین

میکنند .2 تصاحب امریکاییها را آن دیگر صد
و 40 تولید تریاك مصروفاند به 14 درصد خانواده ها در افغانستان
ونیم یک میدهد. تشکیل  تریاك پول  را کشور این  اقتصاد درصد 
60 هزار و زن هزار 120 هروییناند که تریاك و به معتاد ملیون نفر
وجود دارد .3 معتاد کابل 70هزار تنها در است. میان شان در هم طفل
در نیروهایش ازد یاد و اوباما دولت "جد ید" اصطالح به استراتژي
به و د اده معرض خطر قرار ما را در از پیش مردم بیش افغانستان،
به وي شد که معلوم اوباما حکومت روز صد از بیشتر در طی زود ي
فقط ما مردم به ارمغانش و بود ه افروز جنگ بوش از بیشتر مراتب
از وي دولت است.  بوده موحشتر ستمگريهاي و وسیعتر  کشتار
میرساند اما قتل به را ما و زنان کودکان افکنهایش بمب یکسو با
د شمنان پلید این طالب، و گلبدینی تروریستهاي با سوي دیگر از
پنهانی بند هاي و زد و مذاکرات به داد ه د وستی دست ما مردم وخونی

می ورزد . مبادرت آنان با
چون ارزش هایی شمال»  «ائتالف جنایتکاران بر اتکا با امریکا
شکل فاحشترین به را غیره  و  زن حقوق  بشر،  حقوق دموکراسی،
ملت بر را نابخشودنی و اهانتی ترتیب ستم بدین و گرفته تمسخر به

است. د اشته روا ما سوگوار
کشور دو مزدورپروري و مداخالت ما ملک دیگر  بدبختیهاي از
سال 30 طول در  که ایران است. پاکستان و ایران ما  همسایهي
داده پرورش نظار شوراي  و وحدت  حزب  در را  بسیاري مزدوران
مجدد رسیدن قدرت به و  طالبان شکست اصطالح  به از  بعد بود،
امروز و کرد نفوذ  افغانستان رسانههاي در توانست تا  جهادي ها،
به ایران در اختیار دارد. افغانستان در روشنفکران مزدور را بیشترین
جبهه ملی، بنیاد مسعود ، ملی، اقتدار حزب محسنی، محقق، خلیلی،
مصروفاند، خیریه امور به ظاهرا که موسسه دهها و ملی متحد شوراي
ملیون یک ماه هر ایران دولت اینکه جالبتر همه از و می دهد پول
جمهوري ریاست کاخ یعنی چاي)، صرف (مخارج ارگ پولی چاي دالر
چون را افغانستان مدتها از ایران زیرا میپردازد. نیز را افغانستان
تعیین خود بنیادگرایی نفوذ حوزهي عنوان به لبنان و تاجکستان عراق،
حتی سازمان تصویر دلخراش این مینماید. تالش راستا درین و کرده
و سازمانها بعضی حتی غیره، و بشر حقوق د یدهبان و الملل بین عفو
چند هر واقعیتها از گاه گاه که نموده ناگزیر نیز را افراد و مطبوعات

گزارش چنانچه در گویند. سخن آن عامالن اشاره به بدون و بریده دم
می خوانیم: متحد ملل بشر حقوق عالی کمیساریاي سالیانه

رنج حقوق کمبود از مالحظه  قابل حد در هنوز افغانها .........."
حقوق استفاده از برابر در را مهمی چالشهاي خود این میبرند که
توسعه دموکراسی، ثبات، صلح، براي کشور مد ت دراز دورنماي و بشر
زنان علیه عمیق و دیرینه میکند....تبعیض ایجاد قانون حاکمیت و
و شدید فقر مختلف،  اقلیتهاي  دختران، و  زنان ساختن  منزوي و
مورد را نابرابريها که اجتماعی و اقتصادي توسعه مختلف خصوصیات
مانند بشر حقوق مختلف هم امتیازات هنوز ، است نداده قرار هدف
را توانایی براي معیشت و سرپناه تعلیم، و بهداشت، غذا، آب صحت،
قابل بطور بشري فضاي درگیري ها تشدید با میسازد. روبرو چالش با
کارکنان و رسانی کمک سازمانهاي است. محدود گردیده اي مالحظه
قرار ارعاب و افزایش، تهدید روبه حمالت مستقیم آنان مورد هدف
کسانی سایر و نگاران علیه روزنامه حمله ارعاب و گرفتهاند....تهدید ،
همچنین اد امه دارد. نمی رسد، نظر به خوشایند عقاید شان ابراز که
سایر اداري و فساد با رابطه د ر گزارشها کرد ن خفه کوششها براي
است. جریان در میشود پنداشته برانگیز" "حساسیت که قضایایی
فقط تلویزیون رادیو گویند ه 2008 یک می ماه در مثال، عنوان به
نه وجود دارد و در حرف بود "آزادي بیان صرف اینکه گفته جرم به
سبکد وش وظیفه از فرهنگ و اطالعات وزارت  توسط  حقیقت"، در
خاطر به را  تلویزیون خبرنگار یک ملی  امنیت اداره بود. گردیده 
جمهور رئیس  حکومت دستاوردهاي آن در که برنامه یک  پخش
…....تا ماه ساخت. محبوس و دستگیر بود ، برده سوال زیر کرزي را
6 و کارمند داخلی 124 ) بشري کارمند تعد اد 130 به ،2008 اکتوبر
به بشري کارمند 38 تعد اد به مجموعاً و اختطاف خارجی) کارمند

رسیدهاند.” قتل
سپتامبر در افغانستان برا ي اروپا نمایند ه اتحادیه وندریل فرانسیس
استقبال بمثابه آزادکنندهها ما از سال 2002 در گفت،” گذشته سال

می آییم.”4 نظر هیوالها به مثل اکنون ولی نمودند
حمایت تحت دولت که شده این پذیرش به مجبور پنتاگون حتی
ناتو فرمانده است. دنیا د ولتهاي فاسدترین و ناکامترین از امریکا
بودن بی کفایت بلکه نه نه از طالبان افغانستان مشکل که” میگوید

۵ است.” کشور این دولت
جاري، سال فبروري شده در سی منتشر بی بی گزارش اساس بر
که” گفت انگلستان پارلمان  کار محافظه اعضاي از  دیویس دیوید
ازین میتوان  و است.” فاسد سراپا هستیم مدافعش ما که رژیمی 
بودن ناکام به اعتراف با وجود مهم اینست که اما آورد فراوان مثالها
حضور از مختلف مرد م کشورهاي ناخشنودي اعتراض و و افغانستان در
کشتار به بیرحمانه بیشرمانه و د ولتها این کشور ما در نیروهايشان

می دهند. ما ادامه ملک بربادي بیشتر و ما مردم

مسائل زنان
دارند: قرار جهان زنان بختترین نگون میان د ر کماکان افغان زنان

هستند. و بوده جهادي و طالبی جنایتکاران آسان قربانیان آنان
و بود ه بیسابقه کشور تاریخ در که زنان، بین خودسوزي میزان از تنها
مقایسه نیست، د یگري منجمله کشورهاي مسلمان قابل هیچ کشور با
تحقیقات قبل چند ي برد. پی ما مرد م نگونبختی عمق به میتوان
کابل در بیوه هزار پنجاه از 65درصد از بیش که داد نشان یونیسف
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میپند ارند. شان درمان بی دردهاي از رهایی براي راه تنها را خودکشی
شمال» اراذل «ائتالف قندوز مورد تجاوز جمعی ساله در صنوبر 11
جوانی زن در بدخشان میگردد ؛ معاوضه سگ یک بعد با و گرفته قرار
جهادي عیاد ي از تن 13 تجاوز مورد کود کش د و چشمان مقابل در
دهن در میرساند که جایی به را فرومایگی اینان از یکی میگیرد و قرار

ادرار می کند. میکشید فریاد وحشت فرط از زن که کودك
گل بی صنوبر، آمنه، گلشاه، رحیمه، صایمه، جگرخراش فریاد رنج و
از فرط زنان خودسوزي تکان دهنده خودکشی و د استان و صد ها بی
بر است داغ ننگی واقع د ر کشور گوشه هر د ر و نومیدي بیعدالتی
نمایش درخشان را کشور در زنان وضع میکوشند که آنانی و ارگانها

دهند.
فجیع بصورت را زنانشان جهادي دستگاه حمایت تحت مردان
و بینی  و گوش می ریزند، آنان بر جوش آب می رسانند، قتل به 

میگردند. سنگسار بیگناه زنان میکنند ، قطع را انگشتانشان
خشونت افغانی  جامعهي در حاکم موارد بارترین فاجعه از  یکی
مثال بطور هستند. زنان قربانیان اصلیاش بازهم که است خانوادگی
704 تعد اد ،2006 سال در افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون
به مربوط 89 حادثه که است کرد ه ثبت را علیه زنان خشونت مورد

شامل میشد. را سوزي مورد خود 50 و ازدواج اجباري
بد به خانوادگی منازعات حل براي زنان افغانستان، نقاط اکثر در
آن در که است ستمگرانه و  سنتی شیوههاي از  بد میشوند . داده
می شود د اد ه به شوهر مقتول خانواده از اعضاي یکی به قاتل خواهر
د ر زندگی پایان تا باید د ختر این شود. گرفته انتقامگیري جلو تا
همچون ناموسی، قتلهاي بسوزد. مقتول خانواده خشم شعلههاي
و حق تعیین سرنوشت کوچکترین حتی دارد. در جامعه وجود گذشته

بگیرد. دختران را جان میتواند هم شریک زندگی انتخاب
کنار در است. افغانی جامعه حاکم فرهنگ از بخشی تعدد زوجات
زنستیزانه رسم دینی این بنیادگرایی تد اوم حاکمیت دینی، توجیه
که می شود پنداشته عادي چنان مسئله این است. نگهداشته زنده را
تا است نپرد اخته  آن به  سازمانی یا نهاد هیچ  است هنوز که  هنوز
حتی چهارم یک یا سوم یا دوم همسر که د ریابد را رقم دقیق زنانی

شوهراند.
اجباري ازدواجهاي و وقت از قبل ازدواجهاي اینکه همه از بدتر
بسیاري در و سال پنجاه از مسن و باالتر مرد ان با ازد واج د ختران یا
خانوادگی خشونت و دختران زنان و تجاوز بر ناموسی، قتل هاي موارد

تابو است. آن به پرداختن و میشود مسکوت گذاشته
اثر به هم یا آگاهی نازل سطح دلیل به یا وضعیتی چنین در
اطفاي وسیله کنار در زن که  می شود کوشیده  آگاهانه تالشهاي
که است دلیل همین به گردد . تبدیل جوجهکشی ماشین به شهوت،
اینکه بدتر نیست؛ کم افغانستان در طفل دوازده یا د ه با تعداد زنانی
انتخاب را و آن میاندازند زن گردن به را منحوس این سنت مالمت بار

میکنند. قلمداد زنان
در را زایمان هنگام در  میر و مرگ  باالي رقم دومین افغانستان
زایمان هنگام در زن هزار 15 بیش از سالیانه که طوري دارد جهان
میگیرد. خانه صورت د ر درصد زایمان ها نود از و بیش میدهند جان
64 که سل میمیرند اثر بیماري به همه ساله هزار افغان 15 حداقل و
31) درصد است 15 زنان باسوادي درصد میسازد. زنان را آن درصد

6 است. دخترانه مدارس درصد 19 تنها و مردان) براي درصد

بنیادگرایان حاکمیت به دلیل نبود امنیت و هنوز برقع یا چادري
عنوان به و حاکم است زندگی، شئون همه بر و طالبان شمال» «ائتالف
می شود بسته کار به زند گی اجتماعی زنان از راندن براي وسیله آخرین

میکند . محصور خانه چاردیواري در را زن و
خانواده مرد  اعضاي به اقتصادي  نظر  از گذشته همچون زنان
سال از را سد میکند. اجتماعیشان تبارز که جلو امري وابستهاند،
زن سه ذکی ذکیه و آماج سانگه شکیبا رضایی، شیما بدینسو، 2004
جان عمه صفیه اچکزي، ستاره کاکر، ماللی خبرنگار کشته شدها ند.
از خارج کار در دیگر بخاطر زن ده ها و حقوق زن برجسته، فعال معلم

شدهاند. کشته اخیر سال چند د ر حقوقشان تقاضاي و منزل
و حقوق دموکراسی وعید و وعد ه با که حکومتی در وضعیت زنان
اشغال از پس متحد و ایاالت رأس آن در کشور و و حمایت 40 بشر
زمینهایی هیچ در بهبود  شاهد تنها نه است، آمده کار نظامیروي
که قانون است حکومت همین که دقیقاً در گفت باید بلکه نبوده است
رئیس توشیح و تصویب پارلمان به شخصیه شیعیان احوال آمیز جنون
زناشویی در چارچوب روابط تجاوز جنسی می رسد. قانونی که جمهور
که نمیگذارد میکند و برد هوار زیستن به وادار را زن میکند، توجیه را
مفتضحانه سند این هدف بگذارد . خانه از بیرون به پا محرم بدون زن

است. به زنان اهانت شمردن و پست
از نشانهاي افغانستان پارلمان د ر را زنان حضور دنیا، در برخی
عمًال ولی میدانستند .  زن آزادي  و  حقوق پیشرفت، و دموکراسی 
قوماندانان فرمان تحت گکها، گدي همچون زنان این که دیدیم
زنان روزي سیه و نکبت بیتفاوتی و خونسردي با که بود ه جهادي
و افشاگري بجاي و  میکنند  تماشا بیشرمانه را وطنشان  عزادار
خویش اند. مقام حفظ و و برد مصروف خورد زنان، وضعیت به اعتراض
از دیگري صداي ماللی جویا، شدهي خفه جز صداي پرشکوه تا حال
خلقی، عیادي علیه جرگه مشرانو در تن 23 و جرگه ولسی در تن 68
است. برنخاسته متعفن ارتجاع کنام این طالبی در و جهادي پرچمی،
و علم ربانی و سیاف  چون خونآشامانی از زنان آشکارا ازین برخی 
حمله در اینان از اي عده میخیزند . بر دفاع به وغیره فاروقی و سیاه

جستند. سبقت یکدیگر در پارلمان بر جویا ماللی به فیزیکی
نهادهاي سایر و زنان بشر و وزارت حقوق مستقل کمسیون ساختن
چشم به پاشید ن خاك براي است تالشهایی  گونه  این از نمایشی 
افغانستان. در حقوق زنان و حقوق بشر کتمان فاجعه و جهان و مردم
میل میکنند هیچگاه به و حیف را هنگفتی آنکه پول هاي با این نهادها
اشاره شمال»- دژخیمان «ائتالف جاري –حاکمیت فاجعه علتالعلل

نمیکنند.
نهادها فاسدترین از هم یکی عدلی افغانستان دستگاه میان، درین
قطعاً و است،  افغانستان علماي شوراي حاکمیت زیر و کشور  در
خشونتهاي قربانی  که باشد زنانی براي د اد گستر مرجع نمیتواند 
و کار عرصه در تبعیض هم یا و اجباري  ازدواجهاي خانواد گی،

گردیدهاند. اجتماعی فعالیتهاي

کودکان فاجعهبار وضعیت
مى مکاتب به کودکان رفتن را خود افتخارات از یکی کرزاى حکومت
زندگی افغانستان  نام به د وزخی د ر من سرزمین کودکان اما داند، 
کودکستان، به رفتن جاي به کودکان این قاطع اکثریت میکنند.
زباله به گردش، و فوتبال  تیري، ساعت سینما،  پارك، مکتب،
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در میشوند، داده سوق شاقه کارهاي به میبرند ، یورش دانیها
گوشهايشان "استاد" غضبآلود صداي (کارگاهها) خانهها مستري
پاك را ماشینها میکنند، دستفروشی خیابانها در میآزارد، را
کفشهاي میشویند، را پیالهها و کاسهها رستورانها در میکنند،
دستهاي میبرند، به چرا را بزها و میزنند، گوسفندان واکس را مردم
کار فرط  از خشت پزي کورههاي در  نحیفشان بدن هاي و ظریف 
نصیبشان درد چیزي و جز کوب میشوند و میشود، لت بیحس
خانواده به نانی مگر لقمه تا میشوند کاري هر وادار به آنان و نمیشود

بیاورند.
از میشوند و قبل پیر برسند ، جوانی به که این از قبل کود کان ما
آنان اسهال و بیگانهاند و دوا داکتر میمیرند.آنان با پیري، به رسیدن
نگه میدارند خرافات و تاریکی در مرا سرزمین میکشد. کود کان را
مبادا چشمهايشان نمی سازند تا آشنا مکتب قلم و با کتاب، را آنان و
ناشی از مکاتب مسدود بود ن سبب به هم کودك هزار دوصد باز شود.
کودك ملیون پنج از بیش و محروماند آموزش از جنوب در بیامنیتی
بروند . به مکتب نمیتوانند اقتصادي گیر پا و مشکالت دست اثر به
درصد 19 تنها میسازد. دختران را محروم کودکان این ملیون سه
افغانستان (شهرستان) هاي ولسوالی د رصد 29 است. دخترانه مکاتب
در شمال کاپیسا در آموز دانش صد دختر ندارد. دخترانه اصًال مکتب
جنایت این مسموم شدند.7 شان مکتب در پخش شده گاز اثر به کابل
دختران حقوق براي بنیاديترین از یکی منزله به که آموزش داد نشان
دشت در ولسوالی اکنون همین طالبان است. دست نیافتنی رویاي چه
داد هاند هر اخطار و بسته اند را دخترانه تمامیمکاتب کندز والیت ارچی

رساند. قتل خواهند به را او بفرستد، مکتب را به د خترش که کسی
مواد به هزار معتاد 60 از بیشتر و معیوب هزار طفل 200 اقل حد
در ساله 10 تا 8 هزار طفل 40000 از هیرویین اند. بیشتر و مخدر
یونیسف اساس تحقیقات بر میکنند. گدایی و کابل کار خیابانهاي
قابل امراض خاطر افغانستان به در روزانه پنج سال از کمتر طفل 600

میمیرند. داکتر و به دوا دسترسی عدم و تداوي
و گلوله انفجار بم  صداي با فقط من کودکان سرزمین گوشهاي
براي کوچکشان قلبهاي اما و رنج. درد با تنشان و آشناست ناله

می تپند. تفریح آرامی و مکتب و و خوشبختی

مردم خواست و آمریکا نظامی حضور
و امریکا اهداف د ریافتهاند که خوبی به سال هشت در این افغانستان مردم
چیزي آسیا شان در منافع کشاندن افغانها براي به برد گی جز متحدانش
با ناراضیاند و سراپا مرد م که است هم خاطر همین وبه نمیباشد دیگري
نفرین جهانی» آن «جامعهي و امریکا بر دشنامها و رکیکترین ناسزاها
وطن و بدبختیهاي روزيها تیره تمامی آنان میدانند که میفرستند.
جهادي داشته یا طالب نوع از چه بنیادگرایی پلید حاکمیت ریشه در ما
به نه ما و ملت وطن عمق نخشکد ، چرکین از زخم که این زمانی تا و
و بهروزي و سعادت روي خارجی دیگر نیروي هیچ و ناتو و امریکا زور
تروریست هاي نابودي جاي به خارجی نیروهاي دید . نخواهد را ترقی
اغتشاش باعث شمال» سالح «ائتالف خلع و و گلبدینی طالب القاعده،
نیروها این اگر که ما معتقدیم جهانیان گشتهاند. و ما مردم بین فکري
کرد نخواهند احساس خالیی مردم ما نه فقط کنند، ترك را افغانستان
تروریست هاي شده، بیرون سردرگمی و توهم از شده، باز دستشان بلکه
خود یافته برابر د ر ماسک «ملی» و بدون روشنی به را و جهاد ي طالب

خاست. برخواهند خاینان این ضد بر مماتی و حیاتی مبارزهي وبه
ضد دموکراتیکترین قبلی انتخابات که داد نشان تجربه چنانچه
متحدان و امریکا که اکنون هم بود، د نیا انتخابات در کاذبانهترین و
می اندازند، راه ما شده ي اشغال کشور در را انتخابات بازي دومین
از تقلبتر از  پر و دموکراتیک تر ضد مضحکه، این که  است روشن
جهادي تروریستهاي به متعلق  «دولت» زیرا  بود خواهد گذشته
تا دارند اختیار در  بیشتري امکانات و تفنگ و  پول و شده تحکیم
مثل قاتالنی نامزدي  قبول صرفاً بچرخانند. خود نفع به را  انتخابات
هرگونه که کافیست تنی شهنواز و یاسینی میرویس عبد اله، داکتر
جریان تمام بودن آزاد و انتخاباتی» مستقل «کمسیون بیطرفی

رود. سوال زیر امسال انتخابات
آلود ه چنین این شرایط در مردم غلیان و نضج گیري اینکه با
توسط منطقه و زبان قوم، سنن،  مذهب، دین،  از سوءاستفاده به
اشکال به ما مردم ولی است پیچیده و سخت پروسهایى بنیادگرایان،
نموده استفاده موقع و میجنگند. از هر فرصت مختلف مقیاس هاي و
و علیه دولت اعتراض تظاهرات و به راهاند اختن طریق از خود را خشم
و مصیبت، خفقان آنقدر جنگ، اما مینمایند. باداران اشغالگرشان ابراز
دهسال در شدهاند که انقالبی پیشتازان معدود از محروم و دیدهاند غم
جنبش که یافتند مجال سپتامبر  11 از پس نه و نتوانستند اخیر
شمال» «ائتالف و طالبان عفونت و چرك و براهاند اخته عظیمی 
گوناگون اشکال به ما کشور زنان  میان این در  بزد ایند. خود از را
به میرزمند، آنان نمانند، عقب مبارزه و جنگ این د ر دارند تالش
کشورهاي دوست آزادي مردم و فمینیستها و میپردازند، سازماندهی
مایهي ماد يشان و و کمکهاي معنوي میکنند. کمکشان مختلف

می باشد. ما زنان دلگرمی
اکتبر در  افغانستان نظامی اشغال آن د نبال به و سپتامبر یازده 
است. داشته بر در افغانستان مرد م براي تاریخی پیامدهاي 2001
که نمودند تقال جهانی» «جامعه مقولهي ابداع با متحدانش و امریکا
40 کشور وانمود سازند که و طوري بپوشانند را ماهیت تجاوز خود
ملیاردها دالر خرج نظامی و نیروي هزار 70 از بیشتر با «فرشته خو»
مصارف دالر ملیون روزانه 100 تنهایی امریکا به تخمینی اساس (بر
چنگال از افغانستان  مردم  رهایی جهت  دارد ) افغانستان  نظامیدر 
و آبادي براي و است) آن  موجد خود امریکا (که  طالبان و القاعده
به عنوان افغانستان که اینست واقعیت ولی آمدهاند. ما آزادي کشور
خاطر این به است و مطرح آنها آسیایی ستراتژي منافع و راه چهار
آسیا در امریکایی نیروي هزار 250 پیشین فرمانده ي زید ابی جان هم
منافع قرار دارد که اي منطقه در افغانستان که عریان گفت و بیپرد ه
منافع این از نمیتوان و لذا میخورد آن رقم در متحده حیاتی ایاالت

گذشت.
جهنم از را ما  مردم  نمیخواهد دیگر قدرت نه هیچ و  امریکا نه
دست به صرفاً افغانستان آزادي برهانند. خودشان ساختهي بنیاد گرایی

بس. و است افغانستان میسر مردم
منابع:

انقالبی سازمان سیاسی_تیوریک ارگان  پیش»  «به دوم (شماره .1,2,3
افغانستان)

راوا و سایت 2009 سپتامبر بی سی بی . 4
راوا سایت جنوري 2009 و سی نیوز 18 بی بی .5

راوا سایت .6
May 12, 2009 Xinhna News Agency .7
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پرسیدیم. زن مجلهي پیام انتشار مورد مشکالت د ر لیما از
دیگر جانب از و مالی طرف یک از امنیتی مشکالت سخت در ابتد ا -
پاکستان د ر میرفت. شمار به مجله نشر راه د ر محدودیت ها عمدهترین
و چاپ افغانستان مسایل امنیتی د ر ولی چاپ وجود ندارد مشکل جدي

برجاست. کماکان ما براي نشر و

است؟ چگونه کارتان شکل
نشده قادر  هیچگاه متاسفانه مخفی  سازمان یک بعنوان ”راوا" 
انجام علنی صورت  به را  "پیام زن" انتشار  بخصوص  و فعالیت هایش 
آنعده و میرسد به چاپ متفاوت محل شماره در هر معموال دهد.
به مجبور اکثراً  دارند عهده به را آن تکنیکی مسایل که اعضایی  از
تحت تسلط کشوري در آن فروش و پخش طبعا میباشند . تغییر مکان
در است. بوده مواجه دشواريهاي جدي موانع و با نیز جهادي مافیاي
نسخههایی خاطر داشتن طالبی عده اي از هواداران ما به وحوش دوران
امریکا سلطه کنونی د وران و در مواجه شدهاند. شکنجه و زند ان با آن از

تهدید  بنابر کتابفروشیها مافیایی،  – جهادي  نشانده دست دولت و
سایر و زن" "پیام علنی فروش الاقل یا فروش از جنایتکاران بنیاد گرا

تهدید شد هاند. آنان تن چندین میورزند چون ما امتناع انتشارات

دارید؟ دائمی همکاران آیا
کم به سبب داشت که اذعان ولی باید داریم عدهاي همکار دائمی
شده کاسته ما دایمی همکاران ارتباط از آن، انتشارغیرمنظم و ما کاري

است.

دنبال  را مشخصی سیاسی  مشی خط شما  نشریه ي آیا  
احزاب از مردان و مستقل زنان، مستقل به جنبش میکند ؟ آیا

دارید؟ اعتقاد دولت و سیاسی
افشاي بر همواره  زن" "پیام مشی خط که گفت باید اختصار  به
و طالبی و  جهادي – آن جنس هر  از  بنیادگرایی  پیگیر و  آشکارا
و طلب روشنفکران تسلیم افشاي خارجیشان؛ مالکان و القاعد هاي– 
خنجر پشت از را آزادیخواهانه پیکار  بنیادگرایان  همراه که سازشکار
عدالت سکیوالریزم، دموکراسی،  از  قاطع  دفاع باالخره  و میزنند؛

جهان استوار د ر سراسر آزادیخواه جنبشهاي زن و حقوق و اجتماعی 
بود ه است.                   

قربانی آسانترین و اولین عنوان به افغان زنان که آن علیرغم
مضاعف ستم  و سبعانه خشونتهاي با مذهبی فاشیستان حاکمیت 
ما مردم امروز معتقدیم که دارند،  را خود  مسایل خاص مواجهاند و
چاکران مجمع و نیروهاي امریکایی اشغال طالبی، از بربریت برعالوه ي
بدون آزادي حصول اینرو رنج میکشند. از ملی"– –"جبهه آنها پلید
اقشار و اقوام تمامی به زن متعلق مرد و متشکل و همگانی خاستن بپا
مستقل سازمانهاي ایجاد آنکه با است. ناممکن جامعه دموکراسیطلب
بود، خواهد مثبت اقدامی مبارزاتی تجارب کسب و آگاهی ارتقاي براي
تشکل، یک د ر حاکم سیاست نه بلکه بود ن مستقل ما نظر به لیکن
از مستقل مستقل زنان تشکل یک میباشد. تعیین کننده مسئلهاي
سیاستی قاطع اگر از افغانستان یا ایران در و مرد ان، احزاب دولت و
حقیر زایده یک به نخواهی خواهی نکند، پیروي ساالري جنایت ضد
از به عدمش  بنابراین  و شد  خواهد بد ل  خیانت و  خون حاکمیت 
با سیاستی آن بالید ؛ که به نیست مستقل بودن چیزي وجودش. تنها
ظهور منصه به عظیم زنان و قدرت آگاهی است که خواهانه واژگون

میلرزاند. را دشمن و رسیده

میکنید؟ تهیه را اخبارتان و مطالب چگونه
تصحیح و تنظیم نوشتن، تایپ، مسئول داریم که تحریر هیئت یک
مثابه به "راوا" هواد اران و اعضا تا  کوشیدهایم  اما مطالباند. تمامی
مختلف نقاط از گزارشها اسناد و ارسال تهیه و زن" "پیام خبرنگاران
وظایف عمد هترین از را اشغالگران و بنیادگرایان اعمال باره د ر کشور
و در نشده برآورده باید این خواست آنطور که بدبختانه خود بدانند که

فراوان اند. کار ما نقایص زمینه
  

کسانی هستند؟  چه  مخاطبان شما
پوشالیان ساله سی فرهنگی و سیاسی  و نظامی سیطره علت به
درصدي شرم آور بودن پایین و بنیادگرا د ژخیمان خلقی و و پرچمی
بیشتر زن" "پیام مخاطبان درصد)، 90) زنان میان در بخصوص سواد

میباشند. روشنفکران و جوانان

 

  

"جمعیت راوا سازمان گزاران بنیان از مینا تالشهاي با کابل شهر در 1359د ر زن" شماره "پیام اولین
شوروي حضور نظامی سپس پرچم و خلق و حکومت مخالفان از راوا نشر رسید. زنان افغانستان" به انقالبی
دشمنان «هارترین مثابه به جهاديها بنیاد گرایان و از ارتش شوروي، علیه جنگ آغاز همان از "راوا" بود.
حقوق براي احقاق به مبارزه راوا سازمان نیز طالبان حکومت ي دوره د ر می کرد. یاد و زن» دموکراسی
به پیام زن اندرکاران نشریه دست از یکی با گفتگویی داد . ادامه بنیادگرایی اسالمی با در مخالفت و زنان

شویم. آشنا نشریه این فعال در زنان مسائل و نظرات با تا بیشتر دادیم انجام لیما نام

افغانستان و «پیام زن» «راوا» سازمان
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یا زنان؟  مجله را مشترکند  بیشتر مردان
بناً مشترك هم نمی یابد ، انتشار منظم صورت به چون "پیام زن"
تعداد عجالتا میکنیم فکر نداریم، دقیقی نسبتا آمار اگرچه نمیپذیرد.

زنان. تا است به آن بیشتر عالقمند مردان
.
طرح  در  و افغانستان در نقشی  چه  زن پیام میکنید فکر   

د اشته؟ مشخصی تاثیر کرد ه؟ چه ایفا زنان مسئلهي
و زنستیزانه و سیاستهاي سرشت و صریح رك افشاي با زن" ”پیام
نویسندگان، شاعران، و وسطایی قرون طالبان و جهاديها جنایتکارانه
تایید به حتا گر، معامله و طلب عافیت خاین، "فرهنگیان" و هنرمندان
ما، خوانندگان گفته به است. د اشته مهمی تاریخی نقش ما مخالفان
ما سیاهروز زنان مخصوصا و صدا بی فریاد مرد م و دل" "اخ زن" "پیام

میرود . حساب به
افغانستان د ر را "مردانه"اي حتا و "زنانه" نشریهي هیچ متاسفانه
به جنگ آشتیناپذیر، و کوبنده  لحنی  با که  داشت نمیتوان سراغ 
نشریات برخالف زن" "پیام برود. شان  قلمبدستان و بنیادگرایان
آرایش و خانهد اري و آشپزي به امور عامیانه، و پسند "نظام" مبتذل
مردم در راه بخشیدن بر آگاهی بلکه همواره نپرداخته از این قبیل و
که د ارد افتخار "راوا" است. تمرکز داده ضد بنیاد گرایی پیکار و آزادي
بستهاند، کمر آنان نوکري به که پستی قلمزنان و بنیادگرایان کلیه
با پلیسی، شکلی به  زن"خوردهاند،  "پیام از که  زخم هایی  علت به
مینمایند. پاشی لجن آن علیه زبان رذیالنهترین پایان و بی کینهاي
راجع شدید لحناندکی با افغانستان در آنکه هر که بدانید است جالب
بالفاصله بگشاید، زبان شان نویسنده و شاعر پادوان و جانی خاینان به

می گردد! "راوا" و زن" "پیام به منسوب

خطر واقعن آیا چگونه ارزیابی میکنید، را افغانستان اوضاع

د ارد؟ وجود سابق شکل به طالبان بازگشت
د ولت نصب و متحدان و امریکا توسط افغانستان اشغال از بعد
نه ما مردم دردناك کرزي وضعیت سرکردگی  به مافیایی جهادي-
نام زیر  یافت. گسترش وحشتناکی  طرز به بلکه  نیافت کاهش تنها 
غیره و  ایران پاکستان، بنجل مکاره کاالي بازار  به آزاد، کشور بازار
به دولتی باالرتبهي  کارمندان د یگر و والیان و وزیران شده، بد ل
و تجار و بوده مایشا فعال هرویین قاچاق در کرزي براد ران شمول
انحصار غرب براي داللی یمن  به آشام جهادي  خون داران سرمایه 
امریکا اشغال تحت افغانستان دارند. دست در را اقتصاد اعظم بخش
وعدهي به تنها نه کرزي میشود . محسوب د نیا کشور فاسدترین
را مقام ها کلیديترین بلکه کرد  پشت خاینانه جنایتکاران محاکمه
تنها نه تروریزم" علیه "جنگ ادعاي برخالف امریکا  سپرد. آنان  به
است تالش در حال بلکه آورد رويکار را شمال" جنگساالران "ائتالف
بسازد سهیم د ولت در را هم طالبیاش گلبدینی و مغضوب دوستان تا
می باشد ما مردم و میهن به امریکا خیانت هاي نابخشودنیترین از که
ما، مردم اغلب  سازشکار، و خود فروخته روشنفکران استثناي  به
این که میدانند و هیچ فرقی قایل نیستند سلفش و اوباما اداره بین
ارتجاعی استقرار  از  اقتصادي اش و سیاسی خاطر منافع به ابرقدرت 
هر نگونبخت یا افغانستان د ر حکومتها ترین دموکراتیک و ضد ترین
امریکا، شعار"نه با میکوشد "راوا" کرد. نخواهد فروگذار دیگري خطه
دموکراتیک!" و  آزاد افغانستانی جهادي،  جنایتکاران نه  طالبان، نه
- مافیایی جهادي متعفن آلود و خون رژیم برضد در مبارزه سهمی

کند . اد ا
مورد  در کار به اکنون کشور در تشکلهایی و سازمان ها  چه

و کارگران و کودکان مشغولند؟ زنان حقوق
و درست سیاستهاي با مترقی و  د موکراتیک  سازمانهاي شماري
را عرصه اختناقی اما شرایط دارند تهد یدها فعالیت و خطرات قبول

افغانستان و «پیام زن» «راوا» سازمان
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غیر ظاهرا تشکلهاي از زیادتري شمار اما است. نموده تنگ آنها بر
به عمال جهادي، و"نظام" کرزي رژیم به نسبت توهم سبب به بنیادگرا
کرکننده تبلیغات برعکس یافتهاند. تنرل جهادي جالدان زبان و دست
و مطبوعات انتخابات آزاد ي در افغانستان از آن، پوشالی و د ولت امریکا
آزادي هرگونه امریکا از نوکران تنها نیست. اساسی خبري آزادیهاي و
و ایران حمایت را به چاپی و برقی رسانههاي و تمامی بوده برخوردار

دارند. چنگ در ارتجاعی دولتهاي سایر
حقوق مورد در مفید  کاري که  غیرد ولتی  سازمان چند سواي
غیر سازمانهاي بقیه مید هند، انجام آنان به عملی کمک و کودکان
براي کارگران فقط کودکان و و زنان نام حمل یا تشکلهایی با دولتی
پشت دولتی و  جهادي و در حد حامیان آمده میان به پولاندوزي 

پیشه اند. جاسوس و فاسد شان پردهی

وضعیت  کرد ه؟ فراموش را افغانستان زنان دوباره د نیا  آیا
داشته بهبودي سمت تغییري به اخیر هیچ سال چند در زنان

است؟
و امریکا مسخره ادعاي فریب سطحی و بیخبر کوچک عد ه یک اگر
زنان و رهایی د موکراسی ("آوردن افغانستان به تجاوز را د ر متحدانش
از دنیا آگاه مردم اغلب باشند، گرفته جدي را طالبان") ستم از افغان

بردند. پی امریکا شیطانی بازي این واقعیت به ابتد ا همان
زنان رهایی نظامیاش، تهاجم توجیه منظور به و محیالنه امریکا
افغانستان زنان نمود.  قلمد اد کشور  اشغال اصلی عوامل  از یکی را
ماشین و امریکا میبرند. بسر طالبی و جهادي جانفرساي سایه ي زیر
بیکران عذاب و اشک کتمان با میکوشند آن تبلیغاتی آساي غول
افغانستان در زنان وضعیت از غیرواقعی تصویري افغانستان، زنان
و دختران تجاوز به هولناك د استان هزاران و صدها اما دهند.  ارائه
و خودکشی طالبی، و جهادي رهزنان توسط اجباري ازدواجهاي زنان،
بر تیزاب پاشی ناامید ي، و بیعدالتی فرط از زنان خود سوزي فزاینده
فقر و فحشا ازدیاد بیسابقه آنان، ساختن مسموم و مکاتب دختران
را دروغین امریکا ادعاهاي این پرچم کشور، گوشه هر فالکت... در و

مینماید. پاره پاره
پاریس، فروشگاههاي آخرین مد لباسهاي فیشن و آرایشگاهها، لوازم
کابل و...در ویرانهي اروپا از گرانتر وارد اتی امتعه از مملو  طبقه چند
نه و فاضالب ساده ي مجراي نه و د ارد کانالیزاسیون نه که پایتختی
و نمیشناخت را برق قبل  هفته چند  تا و ترافیکی  چراغهاي حتی
میشوند. پیدا میباشد، فراوان زمین کره آلود هترین شهر و کثیفترین
و مافیایی و جهاد ي مشتی براي خواستنی تغییري مسلما پدیدهها این
مثبت می توان تغییري را آنها آیا ولی میتواند. شد ه ساالر حساب انجیاو
دختر هزار صد ها کرد ؟ ستمدیدهي ما ارزیابی زنان بهروزي سمت در
مکتب از فقیر دختر از محرومیت میلیونها صرفنظر مکتباند اما شامل
د رسی کتابهاي به محتویات گذرا  نگاهی با  تنها  امنیت، وعدم رفتن
و پیشه جنایت قانونی یونس تحت رهبري معارف از که دریابیم کافیست
فاروق اکنون و آي اي" "سی مهم مهره و گر خادي شکنجه اتمر حنیف
انتظار در سرنوشتی و سطح چه گلبد ینی، سرشناس جالدان از وردك
بنیادگرا خاینان شوم سایه ي که زمانی تا بود. خواهد ما معصوم دختران
تغییري توقع هر نبسته، بر رخت افغانستان از آنان سرپرستان خارجی و
نخواهد بود. بیش انگیزي رقت خودفریبی زنان، اکثریت نفع پایهاي به

نقش اینها آیا هستند. زن  مجلس نمایندگان  از تعدادي
ایفا میکنند؟ مثبتی

زینتالمجلس نقش  جنایتکار، باندهاي عروسک زن  چند حضور
امریکا د رد به فقط و بس دارد و را مواد مخدر قاچاقچیان پارلمان در
در "دموکراسی" استقرار اثبات نشان عنوان به را آن که میخورد
مرد انشان از کمتر بنیادگرایی میکروب به آغشته زنان زند . کشورجار
اصطالح به زنان این اگر  تن، دوسه  استثناي  به  نیستند. فرومایه
جویا، ماللی مانند باید نمیبودند، شرف و غرور از عاري نماینده
تف ساالران جنایت بر و شده شان سوگوار مردم الهام بخش خروش
پرافتخارشان اخراج تاریخی، به ارزش و همین اعتبار میانداختند تا

میانجامید . مجلس از

با توجه چیست؟ افغانستان کار چارهي میکنید واقعن فکر
اکثریت ناآگاهی و  اقتصادي و اجتماعی مشکالت  انبوه به
اول دمکراتیک خود... قدمهاي به حقوق مردم نسبت تودهي

هستند؟ چه با ارتجاع و مقابله شرایط تغییر براي
و بنیادگرایان امریکا، سرتاسري مردم برضد قیام کار را چارهي ما
کام را به د نیا مایلاند بنیادگرایان و امریکا میدانیم. و جهادي طالبی
روشنفکران و جهادي و طالبی جنایتکاران سازند. وانمود خودشان
بودن مسلمان و عقب ماندگیهاي چند سویه به اشاره با مزدورشان
میپندارند. کشور ابدي و طبیعی" "رهبران خود را ما مردم اکثریت
دیانت ماندگی، عقب مقدار هیچ که نمیخواهند بپذیرند اینان ولی
براي تودهها خیزش و مقاومت راه سد آخر تا نبوده قادر سرکوب و

مجازات ستمگران باشد.
به نیل هدف با باید مترقی و مردمی  سازمانهاي ما دید  از
بین مقدور شیوه و  پیمانه هر به را آگاهگرانه هرکار  دموکراسی،
ساختن متشکل و بسیج براي پیش برده و توده ها مختلف بخشهاي
تجربه و جهان تاریخ بکوشند. مقدور) شیوه و پیمانه هر به (بازهم آنان
هیچ قدرت که است به وضوح ثابت نموده افغانستان سال اخیر سی
یکی باشد. نمیتواند دیگر ملت منجی نشانده دست دولت یا و خارجی
"با امریکا تقبیح راه و از افشا باشد باید عبارت نکات بنیادي مبارزه از
امید و اتحاد هرگونه امریکا". علیه طالبان "با راه یا و طالبان" علیه
طالبان با  آشتی و قبول که است خاینانه همانقدر امریکا به  بستن
ضد جبههاي به اتکا درستی به را مرد م باید بشریت. ننگ مایه ي

متقاعد نمود. جهادي باندهاي ضد و طالبان ضد امریکا،
و استقالل  محور بر وسیع هرچه تبلیغاتی و فرهنگی کار ما
ارزشمندي و سالمت اساسی ضامن را بنیادگرایی دموکراسی و ضد
را جهادي تبهکاران کشانیدن محاکمه  به  "راوا" میانگاریم. مبارزه
د اشته دنبال به را تود هها پشتیبانی توانست خواهد میداند که حرکتی
عناصر دموکراسی و نیروها پیوند با و همکاري اي گردد براي زمینه و

وعدالتجو. خواه

در "هرکار آگاهگرانه"  بگویید. را کنکرت منظورتان لطفا 
میان در " تبلیغاتی و فرهنگی کار " است؟ کارهایی چه عمل
میکند، بیداد که فقري با و رنجند د ر بیسوادي از که مردمانی
بی سواد ند. درصد زنان میگویید 90 شما است؟ عملی چگونه
سراسري" "قیام مردمند . رشد مانع هردو کارزاي و طالبها



36

66
اره

شم
ن، 

يز
آوا

37

66
اره

شم
ن، 

يز
آوا

از تعریف شما از وسیعتر حتی مترقی، نیروهاي نفع به  آنهم
چگونه سازماندهیاند، فاقد مرد م حالیکه در نیروهایی، چنین
تاریخ پیشروي در هدفمند و "قیام" هیچ خواهد گرفت؟ شکل

است. سازماندهی اتفاق نیافتاده بدون
خاص ماندگیهاي عقب با کشوري در مراد کار آگاهگرانه" "کار از
ایجاد میگردد ، بر "راوا" تجربه به که آنجایی تا مثًال است. افغانستان
کود کان، و براي زنان شفاخانه پرورشگاهها، و پسرانه، دخترانه مکاتب
انگلیسی، زبان و کمپیوتر تا گرفته خیاطی و سوادآموزي از کورسها
که قبیل این از به شمار روند و زنان بیوه ممرحیات براي که پروژههایی
می سازند. فراهم را ستمکش زنان تودههاي با پیوند زمینههاي واقع در
دموکراتیک مضمونی با طبیعتاً را کارها این باید تمام مبارز تشکل یک
سازماندهیشان در مرحلهاي و ثمره پیش ببرد. به بنیادگرایی ضد و
بزرگ اهمیت از میبود، بیشتر هم این از بیسوادي میزان خواهد بود.
کتاب، علنی، صورت امکان د ر مخفی یا (انتشار نشریات فرهنگی کار
راه انداختن به اعالمیه،  و شبنامه پخش تلویزیون، و رادیو گرداندن
روشن نمیشد. کاسته ما براي اینگونه) از اکسیونهایی و تظاهراتها
فرهنگی انجام کار موازات به باید حتیالمقدور فعالیتها که این است
زن تود ههاي با پیوند تحکیم و بسط به زنان آگاهی ارتقاي از تا گیرند
مشخصاً زنان مردم و یابد. آنان تکامل سازماندهی در مرحلهاي به و
علت که حرفی به گریبان اند، به دست که فقر و عذاب هراند ازه با ما
و دل نماید ، گوش رستن از آنها را توضیح چگونگی اصلی مصایب و

خواهند سپرد.
عمل در ولی است کاغذ آسان روي به این کار از زد ن حرف البته
نتیجه ما نظر به میطلبد. را خود گذري از و فراوان مشقات تحمل
نیروي یک تبلیغاتی، و فرهنگی و آگاهانه کار منجملًه و کار هر محتوم
حاکمیت براندازي تودهها براي متشکل ساختن اگر سیاسی، مترقی
که جاست همین از داشت. نخواهد اي فایده نباشد، جهادي-مافیایی
به که آنهاییاند سیاسی یک سازمان کارهاي ارزشمندترین معتقدیم

کنند. سیر مختلف سطوح د ر مردم سازماند هی هدف
و دولت و ضد بنیادگرا ضد و مترقی مدعیاند نیروهایی که اگر
خود توانمندي تناسب به کدام هر میباشند، آنان خارجی صاحبان
و با هم آشنا مبارزه جریان طی بسازند، متشکل را بخشهایی از تودهها
به عملی جنبه کار قیام رسید و و اتحاد خواهند همسویی به بسا چه
بهتر آسانتر، اگر طرح ولی میکنیم فکر اینطور گرفت. ما خواهد خود
که اینست خواهیم پیوست. مهم آن به را ببینیم بیدرنگ عملیتري و
موعظه آزادي به نیل راه را آن "اصالح" د ولت و با مماشات طرح، آن

نکند.

مثلن در مورد ایران چیست؟ نظرتان در مورد جنبش زنان
د ارید؟ چه نظري میلیون امضا یک کمپین

ایستادگی کمنظیري است. شکوه و سنن با ایران داراي زنان جنبش
رژیم آشامترین خون برابر  در ایران  مرد  و زن مبارزان  قهرمانانهي
به "راوا" است. برانگیز آوري تحسین اعجاب طرز به معاصر مذهبی

آنان بیآموزد. خود کوشیده از نوبه
می تواند ایران  در مبارزه فقیه، والیت رژیم بهیمیت به توجه با
ولی است. جمله آن از کمپین خود اختیار کند و به را خاصی اشکال
ملیون یک گردآوري با را وحشی چنین رژیمی میشود و شد ه مگر

را قانون سه دو کنیم درآورد؟ فرض به زانو امضا ملیون دهها که نه
پیش طور همین کار که آنست کمپین پیشبینی آیا دادند . تغییر
تا می کند نیز قبول را خودش سرنگونی قانون سرانجام رژیم و میرود
انرژي کمپین که می ترسیم آیند؟ ما واقعی نایل آزادي به ایران مردم

درد  با آنان آخر د ر اما بگیرد را ایران آزادیخواه زنان از زیادي وقت و
براند. عقب به نمیتواند ذرهاي را  رژیم  امضاها که دریابند دریغ و
براي بسیار هیاهوي و انتخاب محمد خاتمی جریان میرسد نظر به
ایران در را رفرمیزم شکست جمهوري اسالمی، چوب تغییر در چهار
بهبهانی سیمین نظیر شخصیتهایی  میکنیم فکر  ما داشت. اعالم
گلسرخیها یاد با سخنرانی هایی و آزادي شعرهاي سرودن ادامه با
تا بخشید خواهد امید و آگاهی مردان و زنان به بیشتر سلطانپور ها و
و این تغییر براي سیمین بهبهانیها میآید که ما حیف امضا. جمعآوري

بروند.  رژیم و پاسد ار مجلس ضد مردمی درگاه به آن قانون

خواستهایشان زنان حول سازماندهی میگویید به جاي یعنی
فرد هم یک خانم بهبانی بخوانند؟! شود شعر مردم گفته به
حول زنان بیداري براي است جنبشی که کمپین در هستند
براي ایرانی جوان زنان که مشخص فعالیتی خواست هایشان.
به براي انجام میدهند. وسیلهایی زندگی خود شرایط تغییر
وظیفه ي زنان شبکهي عنوان یک کمپین به صداها. پیوستن هم
کار این د رد به واصال نشده قائل خود براي را سرنگونی رژیم
منجر اگر و فعالیتی جریان هر میکنید آیا فکر نمیخورد. هم

است؟ نشود; بیهوده اساسی و فوري تغییرات به
تاکید ما منظور بخوانند. شعر شود گفته مردم به نمیگوییم خیر.
براي که گفتیم بود. ایران در انقالبی نقش روشنفکران اهمیت روي
"کمپین" عضو دیگر ارجمند نویسندگان و شاعران و بهبهانی سیمین
جنایتکاران از مملو مجلسی درگاه  به که  بود خواهد تنزل و عبث
قلب چشم و بر میتوانند خنجري خود را قلم کنند. آنان اسالمی التجا
سلطانپورها و گلسرخی ها نسل از نجیب قلمهایی سازند. دژخیمان

خواهند  تحرك و الهام و امید ایران مردم براي اسکوییها مرضیه و
و نظایرش این جنبش به امروز میبودند ، اگر آن قهرمانان بخشید. آیا
به توجه با مردم میدانستند که چرا نه. مطمئناً میپیوستند؟
شعر چون و میانگاشند عقب به قدمی را آن شان نوشتههاي انقالبی
آنان نمییافتند، از انطباق د ر شان سیاسی شخصیت با بزرگشان را
امید مبادا تا گذشتند خون خود از که آنان دیدیم ولی میشدند. دور
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طلب، فلسفه بافی روشنفکران تسلیم با یا بدل شود و به یاًس توده ها
گردند. رفرمیزم به اتکا به تودهها مشوق

میکنیم براي فکر باشد که ایران اوضاع از ما اطالعی کم شاید از
این برد. پیش نخواهد از زیادي کار قانون دو ایران تغییر زنان بیداري
بیشتر به قانون، دو سه تغییر با ناآگاه زنان دارد که وجود خطر هم
معتقد شوند جمهوري اسالمی و امتخواهانه" نیات "نیک ماهیت و
به "کمپین" کاش نمودیم اشاره چنانچه آن. سرنگونی ضرورت تا
کارزار این عرض در زنان از گروههایی نماید که توجه هم راهکارهایی

نشوند. بدل رژیم هواخواه به
به نشود، اساسی و فوري تغییرات به منجر که را فعالیتهایی ما
نیروهاي یا نیرو که آنیم بر برعکس بلکه نمیدانیم بیهوده هیچوجه
درستی به  را فعالیتها آن احتمالی پیروزیهاي می توانند پیشآهنگ 
فعالیت که است این مسئله گیرند.  کار به  انقالبی مبارزه  نفع  به
و نشود پند اشته مبارزه "درست" و "ممکن" روش یگانه اصالحطلبانه،
دست نخورده استبداد شالوده مادامی که نزند. جا در همین سطح در
کرد نخواهد تمکین اصالحطلبیها برابر در آخر تا اوالً  بماند، باقی
پس را شد ه انجام "اصالحات" دهد تشخیص الزم هرگاهی که و ثانیاً

خواهد گرفت.
نداریم آگاهی یقین به ایران شرایط ازد قایق که میگویم دوباره
لیدران شود تقلید  افغانستان در "کمپین" مشابه حرکتی  اگر ولی
مورد رژیم از سوي بالفاصله و بود خواهند سرکاري بیگمان، زنان آن
و سمپاشی تعقیب و سرکوب آن الاقل یا گرفت خواهد قرار استقبال
بود. نخواهد انتظارش در روبروست، آنها با "راوا" مثًال که رذیالنهاي
نیزسران آن را مافیایی و "نظام" جهادي- که دلیل ساده فقط به این

میپذیرد.  سرزمین این قانونی و محترم" "رهبران به عنوان

زنان مبارزات در همبستگی ایجاد براي کنکرتی حل راه چه
و تعلقات ایدئولوژیک از فارغ همکاري مثال آیا دارید؟ منطقه
و سازماندهی زنان منطقه د ر ستیز زن تغییر قوانین ملیتی براي

قابل قبول میدانید ؟ و عملی خواستهاي مشخص را حول
میان راه همبستگی در گام مهمترین و نخستین پیش  مد تها ما
بود یم. دانسته بنیادگرایی ضد  جبهه  یک ایجاد را منطقه زنان
و دوم درجه مسایل کنار گذاشتن اختالفها و باید با زنان سازمان هاي
اساسی نکته دو در غیره و مذهبی و ملیتی ایدئولوژیک، تعلقات از فارغ

از طرفداري و بنیادگرایی با ضدیت یعنی
صادقانه و باشند متحد هم با دموکراسی،
هر با یکدیگر مبارزات از وجود  تمام با و
مسلماً کنند . پشتیبانی دارند که امکانی
آن بنیادگرایی برضد کشور هر زنان مبارزه
بنیادگرایی تضعیف در مستقیم تاثیر کشور
این اگر ولی باشد؛ می داشته  منطقه در
رزمندهاي همبستگی با جد اگانه مبارزات
پشت باشد، همراه منطقه سطح در
خواهد را زن ضد و  جنایتکار  رژیمهاي
در تنها نه ما دشمنان که امروز لرزاند.
اتحاد جهانی سطح در بلکه منطقه سطح
است آزادیخواه جنبشهاي زنان بر دارند،
زنان انقالبی "جمعیت کنند . یکی را شان مشتهاي و فریادها که
بود خواهد خوشحال بسیار و برپاست آرزو این تحقق براي افغانستان"

کند. ایران آغاز از سازمان با یک را کار که

دارید؟  انتظاري چه ایرانی زنان  از
والیت تحت رژیم جنایتساالر را ایران دشوار زنان مبارز موقعیت ما
ایران قهرمانانه زنان با وجود این، ایستادگی میتوانیم. کامًال درك فقیه
رابطه با در اما است. بوده ما الهام مایه رژیم مخوف در کشتارگاههاي
ایران آزادیخواه شخصیتهاي از تشکلها و ما انتظار افغانستان، مسئله
زن” “پیام بودهایم. شاهداش چندین سال این د ر که بود آن از فراتر
فاشیستی رژیم افشاي به حدودي تا بیشمار، محدود یتهاي علیرغم
نویسندگان و شاعران  حماسههاي و مقاومتها از تجلیل  و ایران
که هنگامی اما است. کوشیده ایران دربند  یا جانباخته فعاالن و
رثاي در  دیگر شاعر چند علی سپانلو و صالحی، علی پرویز خایفی،
این ترتیب به و میکنند نوحه شاه مسعود احمد ما خلخالی وطنی
یا و میدارند روا اهانت افغانستان مردم به ممکن، شکل زنندهترین به
وحزب خاد شیر مامون که رزاق مدح پوردر پارسی  شهرنوش وقتی
ایرانی ستایش ازرهبران به  خورده و و مسعود  هرسه را گلبدین اسالمی
شعرش، با خویی اسماعیل یا مینماید قلمفرسایی میگشاید ، دهان
محسن پهلوان، چنگیز میدهد یا داکتر را ناز الحال معلوم پدرام لطیف
طرق از ربانی و مسعود باندهاي براي د یگران و دقتی رضا مخملباف،
یا و نشریه هیچ که است دهنده آزار واقعا کنند، می خدمت گوناگون
این ضمن ما نمیپرد ازد. آنان تقبیح و افشا به ایران آزاد یخواه سازمان
زنان بنیاد گرایی ضد و مترقی مبارزه ارثیه ي و حماسه ها از دفاع که
وظیفه تخطی حال هر را در محکومیت دشمنان آنها و افشا ایران و
مردمی تشکل هاي که موضعگیري باوریم به این مید انیم، خود ناپذیر
نوع باال، از ایرانی سازشکار یا ناآگاه نویسند گان و شاعران ایران برضد
سرزمین دو برانداز رژیم جنبشهاي بین همبستگی تحکیم موجب
به خاینان مثابه ایران را به رژیم افغانی برماست تا دوستان بود . خواهد
ایران مبارز بر زنان و نماییم، محکوم و معرفی و ایران افغانستان مردم
سوگند دشمنان مثابه به را کابل رژیم ایرانی دوستان تا متقابال است

نمایند. طرد و شناسانده، رسوا دو کشور تودههاي خورده

www.rawa.org

پیام نشریهي و با سازمان راوا بیشتر آشنایی براي
مراجعه کنید: به سایتشان زن
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فراز بر “بی52” جنگندههاي نخستین زمانیکه
پیام روزها غرش در آمدند، در همان به افغانستان
جهان سراسر در نیز بوش جورج “دموکراتیک”

برابر ما!” د ر یا ما با بود:”یا طنین افکند ه
روشی و چنان چنین شعار “دموکراس” د قیقا با
بر حتی که  افغانستان،  رژیم پیشانی بر  تنها  نه
کوبیده سیاهی جوهر با نظام کارگزاران سر فرق
همان تکرار یادآور حقیقت در رویکرد این شد.
عواقب بار بارها، مردم که بود، سوختهاي هوسهاي

بودند. کشیده شانه به را آن شوم

کرد، اعالن مردم به را خودکار١ دموکراسی یک ظاهرشاه زمانی که
نبود. رژیم براي ابقاي مرد م سر بر کاله گذاشتن جز چیزي تصورش
از برخاسته البالي دود در هنوز شد، که اعالن محیطی در این شعار زیرا
بود. نیامده بر نفستنگی از شاهی خاندان عبد الخالق، تفنگچهي میل

فقط ترقیخواه اعالن این دموکراسی نیز صدها از بعد ولی حتی
این تبعیدگاههاي  و زندانها د ر متفاوت، اندیشههاي داشتن براي 
که را اجتماعی اي ستم دوره، این پایان تا دادند و جان دموکراسی

نبرده باشند . یاد از شاید زندهاند، که کسانی بود، مردم حاکم بر
شاهی مقام از می شد ، رژیم اد عا از سوي روزها آن د ر که ارزشهاي
به ولسوالی چخانسور د ر احوال نفوذ مثال ثبت مامور یک تا گرفته

نمیدانستند. نشود آن را مبالغه نداشتند و یا اگر باور آن
و با شاهی در سایهي تاج اسالمی افغانی”، با آنکه “دموکراسی بنا
آغازین تراژد ي همان بود، با شده آقا تقدیس دهن فالن لعاب برکت
ده ساله هیاهوي آن با بود. آغاز در که شد، همان پایان در پایان یافت.
اما کرد. حکومت بعدها براي همچنان استبد اد و نخورد تکان آب از آب
مدرن” “پساپست ارزشهاي را که با نقاب افغانی” امروزي “دموکراسی
د ارم، یاد به خوب است. د یگري روایت و حکایت شده، نازل ما به

ارتش کانگسترهاي شد هي تیر تاریخ غذایی مواد خریطههاي2 وقتی
میریخت، ما روستاهاي بروي خوشهاي بمبهاي با همراه امریکا،
بشر قیام اوالد یا بشر پیام حقوق آن را غربی “سازمانهاي خیریه”ي

میکردند. ابالغ مردم به
معابر و منابر تا گرفته رسانهها از سیاسی هیاهوي بود که همان
حقوق بشر و د موکراسی از نظام کرناي و بوق صداي آغاز گردید .

کرد. کر را فلک گوش
خواهند آزادتري همین طور نفس اینکه به فکر هم مردم از عدهاي
د یدیم ولی خوبی داشتند. اعتماد اتفاقات، نسبت به ابتدا د ر کشید،
میشد ، ارایه سقف در هم  و  سطح در که هم ادعا هاي  وجود با که
بسوي دوباره رژیم کرد، فروکش جنگ ابتداي هیاهوي که ازین پس
مردم شد. هم تنازل داد ه شاید خویش تنازل نمود. اجتماعی ماهیت
حتی د ادند، که د ست از روند جاري به نسبت را خود تنها اعتماد نه
شعاري دموکراسی زیان سود و از افراطیترین جریانات، به گرایش با

برداشتند. دست
آیا میپرسند. خود از همه امروز که سوالی ست این شد؟ چنین چرا
نداشت؟ را شعاري روبناي این حمل توان افغانستان اجتماعی زیربناي
این به تحقق نسبت ما باورهاي برمیگردد، به مقوله من این نظر به

اکثرا شعاري. ارزش هاي این ماهیت دیگر جانب از ارزشها، و
یا در ما با “یا ما براي دموکراسی از پیامش نخستین وقتی بوش
به دستگاهش، و یا آقا این می توانست باور کند که بود، که ما!” برابر

د اشتند؟ باور ما کشور میداد ند حد اقل در شعار که ارزشهاي
آخرین بال جنگنده هاي بر را د موکراسی که آنها بود د لیل همین
الیگارش گروه یک آن همراه با و فرستادند افغانستان. و بسته مدل

بودند. وفاد ار آنها به ما از بیشتر که را، بومی نیمه
صحبت میکنیم شرقی خانم آن یا غربی آقاي این وقتی با حال
کشور یک افغانستان است: قرار ازین پاسخها شد؟ چنین چرا که
به را دولتی کار فساد ند ارد. مفهومی آن در دموکراسی قبیلهایست و

از
تاجدار دموکراسی

تا
دموکراسی نقابدار

روزنامهنگار افغان - یعقوب ابراهیمی
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باید مذهب به درینجا و است مذهبی کشور یک افغانستان کشاند . اینجا
نتیجهي ضعف این قایل شد. بیشتري مدرن جاي ارزشهاي نسبت به

دیگر. پاسخ دهها طور همین و است سیاسی احزاب
شهروندان زمانیکه تا جامعهاي هر در دارم، باور من میشود. گیج آدم
باورها همین با و نگیرد ، یاد را گوناگون باورهاي میان د ر زنده گی آن
نکنند درك زندهگی ساختارهاي د ادن شکل و جامعه در را خود جایگاه
از هر شعاري نباشد، فضایی فراهم زمانیکه چنین تا جانب دیگر از و

است. بیهوده آن در پیرامونیاش ارزشهاي تا گرفته د موکراسی
واقعیت هاي یک زیرساختی و ارزشهاي به بر میگردد ، مسئله بنا این
نیازهاي طبق دیگري را واقعیت هاي آنها، به توجه باید با که جامعه،

داد. شکل ساخت یا جامعه شهروند آن انسان-
نظر از که است، ممتنع”  “سهل مقولهي یک بیشتر  دموکراسی
باورهاي به نظر محتوایی و از نظام سیاسی- اجتماعی ساختار به شکلی
تشریفاتی، مشارکت یک نتیجهي  در  و  آن به اتکا  با که شهروندان

د ارد. ارتباط میکنند؛ تضمین را نظام مشروعیت
اساسیترین بستن  بکار  یعنی د موکراسی که است،  این  من باور
وقتی نتوانیم بنا شهروند از آن برخورداریم. مثابهي به که ما حقوقی
وقتی چنین حقوقی در از آن تر فرا و بکار بگیریم حقوق اساسی خود را
نداشته وجود علت، حیث سیاسی- اجتماعی به نظام ساختار چارچوب
نیست. بیش که توهمی برانیم سخن می توانیم از معلولی چگونه باشد،
مانند که کسی تیرباران براي را اسلحهات خشابهاي تو وقتی بنا
میکنی، دقیقا خالی میاندیشد - نمیکند چگونه فرق نیست – تو
آن پس به رفتهاي. نشانه میکشی عربده که را شعاري ریشهي همان

تیشه. با و بیریشه ارزش میگویند یک
مانند محمد قدرت، دوام براي را ارزش آن که نمیکند فرق این
عنوان به آن را امروزیان و یا مانند سازند مزین جوهر شاهی با ظاهر

ارزشها. قبیل از این و با نقاب حقوق بشر آوردن نیاز” بر “شیوهي
سیاست مالکان از بسیاري امروز که اصلی عامل چند هر حال به
و نظام، ناکامی سبب را کنار دهها عامل دیگر، آن در خارج و داخل در
بر مبتنی رژیم یک تحقق براي فرصتها رفتن هدر اصلی عامل ما مرد م

باشند. ازین قرار مدرن میدانند، شاید ارزشهاي

دولت .1
دولتهاي خانهي همیش٣ افغانستان که نیست شکی جاي درین
از دادن فرصت بیش از دست این دولتها براي و و ضعیف بوده ناکام

استعداد داشتهاند. دیگري چیز هر
استفاده مدرن دولت ساختن براي فرصتی هیچ از ما کشور در
پدیدههاي کردن چاق براي بیشتر فرصتها ازین بلکه است، نشده

گرفتند. کار خوب خیلی عقبگرا و مدرن ضد
بسیاري مشابه شرایط در عمدتا د ولت داري لحاظ از افغانستان
نظامهاي داراي اکثرا که است، برده  سر به اسالمی کشورهاي از
امپراتوريهاي از که هستند، فاسدي  حکومت هاي یا و سلطنتی
در سازي دولت اندیشهي فقر اند.  مانده میراث به بزرگتري
یک هنوز گان، بیگانه  از ما فراوان وامداري وجود با  افغانستان،
درین دولت اصلی  بناي  زیر این بر بنا است.  العالج  مصیبت
مذهب، ایدیولوژي، با  آلوده” مبناي “سیاستهاي  بر همیش کشور

هنوز و بوده ووو استوار شده قبیلهاي، دیدگاه هاي وام بیماريهاي
است. چنین هم

و مستقل عنصر  یک مثابهي  به سیاست به هیچگاهی  جا  درین
است. نشده نگاه سیاسی ساختار یک جامعهي و رهبري براي قرارد ادي
ایدیولوژیک هم تا سقف و یا تا ته مذهبی ساختند را آن یا همیش

قومی. و
آمیزش که از بوده مشروعی مولود نا افغانستان در مجموع دولت در
و ایدیولوژي قبیله اي- بیماريهاي  مذهب،  با سیاست نامتجانس
در حالیکه د ر است. کرد ه اند ام عرض آن زیرساختی وابستهگیهاي
نظام هاي مطلقالعنان، ایجاد از بیشتر استعدادي آمیزشها هیچ همین
“چندین معادلهي این تساوي بنا نیست. نهفته استبداد محور و عقبگرا
ارزشهاي بر مبتنی و مدرن د ولت یک نمیتواند، هیچگاهی مجهوله”

آورد. دموکراتیک را به ما بار
باور هاي بر مبتی ساختن نظام براي پاي ما همیش که بوده همین
ندارند، لنگیده در آن جایی شده شعارهاي ته نشین که دیگر مدرن
یک قرن طی حد اقل که فرصتهاي را نظامهاي آلوده، مقابل؛ است. در

بلعیدند. وار هیوال داد ، دست بما بار چند اخیر

قبیله .2
میگیرد، شکل ارزشهاي و پندارها پایه ي بر قبیله فشرده بطور
که نخورد هاي د ست و کهنه ارزشهاي بنیاد بر یعنی نیستند. مدرن که
ساختار این پس، شوند. نو تا نداشته وجود آنها دگرگونی براي زمینه
یعنی دارد . زنده گی نوین شیوههاي از انسان ناآگاهی در ریشه اجتماعی
بر حاکم قرار داد هاي از فراتر قرارداد ي که یاد نگرفتهاند، هنوز تا آنها

دارد. وجود قبیله
دولت مانند سیاسی و  اجتماعی بزرگتر ساختارهاي  وقتی بنا
د ارد، نقش آن ساختاري سیاست در قبیله که ازین میآیند، بوجود
قبول ارزشهاي حاکم چارچوب همان فقط در را ساختارهاي جدید
یاد اما درصورتیکه کرد. خواهند طغیان مدتی براي از آن فراتر میکند .
آنها براي می کند که حمل را ارزشهاي قبیلهاي فرا ساختار گیرند ،
در و فراهم میکند را نیاز جد یدتر برآوردن شیوههاي بیشتر و نیاز هاي
قبیله باالخره که است این میگوید؛ پاسخ آنها خواستهاي نتیجه به

میشود. آماده و پند اشتها در ارزشها دگرگونی، پذیرفتن براي
بر مبتنی  زند هگی ساختارهاي بیشتر آنجاییکه از افغانستان، در 
یک از ما “سیاستبازان” بنا بود، استوار  قبیله اي زندهگی شیوههاي
جانب از و بومی کهن ارزشهاي این به وابسته گیشان نسبت به جانب
سیاسی، بجاي قدرت حفظ براي ساختارها این قدرت نسبت دیگر به
ارزشهاي به سازند ، مدرن آماده جابجایی ارزشهاي براي را زمینه اینکه
به امروز تا بر جستهتر ساختند. این امر را و حتی آن د اد ه تن کهنه
پا افغانستان د ر دولتی مدرن ساختار یک برابر د ر محکمی سد عنوان

برجاست.

مذهب .3
یک باالخره ولی  زد. حرف مورد آن در  نمیتوان که ارزشی  مذهب
بگذریم، که توهینآمیز یا عوامفریبانه برخورد هرگونه از است. ارزش
آن از فلتر ابتدا باید چیز دارد که همه جایگاهی ما در فرهنگ مذهب
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کهنه یا باشد نو ولو ارزش آن صورت غیر د ر شود. تزکیه و کرد ه عبور
کند. پیدا و پایگاهی جایگاه نمیتواند

شده استفاد ه همینطور به مذهب از ما کشور در تاریخ طول در
ضدمذهبی برخی اعمال پوشاندن براي حتی را که آن حدي تا است.

ساختهاند. بی مهابا روپوش خیلی نیز
ایدیولوژي از دیگر گروه گروه در برابر یک قبل چندي تا همانطوریکه
چنین نیز از مذهب خویش استفاده میکرد. صابون جنایات مثابه به
در که برخوردي نمی کنم فکر میگیرد. و گرفت صورت استفادهي
وجود میان آن زیادي تفاوتی شده، ایدیولوژي و مذهب افغانستان با
علم را “مقدس” شعارهاي این افرادي  عده  آن همیشه باشد. داشته
این خود به نسبت و توهمشان جهل از همه، بیش خود که کردهاند ،
با جابجایی همیشه است، که دلیل همین است! بود! و مقولهها آشکار
خیلی شعارهاي پوش رو با ولو افغانستان د ر سیاسی ساختارهاي
رنگ شکل د اده، تغییر که آنچیزي فقط افراطی، هم و یا دموکراتیک
حالتی در چنین است. و تزئین قیافه بوده لباس طرز پوشیدن یا کاله

برد ند . بسر ارامش ساکن در ساکت و کلهها همیشه که است

حزب .4
اقدام میتوان آن توسط افغانستان  در که  وسیلهاي بهترین یعنی
کدام پایهي بر ما احزاب ترین مطرح که ازین بگذریم کرد. سیاسی
عمدهترین گرفتند . شکل کلیشهاي پندارهاي یا شده وام اندیشهي
فاصلهي داشته،  وجود  ما سیاسی  جریانات  تمام در که  مشکلی
تشکل است. یک بوده آنها نیازهاي و مردم با جریانات الیتناهی این
یا رهبر و تا چند فردي برداشتهاي پایه بر افغانستان سیاسی در
نیازها آن که،  ازین پس و گرفته شکل آنها مقطعی نیازهاي  هم
“جاود انهگی” به آن با همگام نیز سیاسی سازمان آن شدند ، برآورده
بلند مرامهاي  داشتن با  راستین، احزاب از  برخی آنکه با پیوست. 
سوخته فقط آرمانهاي اوضاع، توهمشان از به نسبت انسانی، باالي
بوسیله امانی نظام وقتی  گذاشتند. میراث ما به  را سرکوفتهاي و
تودههایی همان سرکوبگران اکثر شد ، سرکوب پابرهنه روستائیان
از اما میتپید. نظام این تحقق براي قلبشان روزي که بود ند،
داشت، مردم همین  با الیتناهی فاصلهي امانی حرکت آنجاییکه
مجموع در شد. نفرین تپنده  قلبهاي همان  بوسیله زود خیلی
شعار همان شبیه  همیشه افغانستان در حزبی قاعد هي عمده ترین 
آن جانب دیگر از ما!” برابر یا در ما با است:”یا بوده بوش  معروف
از تر فرا چیزي میدادند، سوق را حزبی خرد جمعی که ارزشهاي
فرا مقد سات سایر و بلوکی وفاداريهاي مذهب، زبان، قبیله، کوله بار

نمیکردند. حمل را اندیشهاي
چیزي شدند، مبدل حاکمیت به باري  که احزابی قدرتمندترین
که باورهاي بوسیلهي اجتماعی، ساختارهاي احاطهي از بیشتر
و و راست همه چپ نداشتند. چانته در بود، برایشان خیلی «مقدس»
در کرده و سرکوب را ودگراندیش مخالف افکار توان، تمام ما با وسط
هیچ که بود همین شدند. د یگران سرکوب بوسیلهي نیز خود نتیجه
اجتماعی سیاسی- ساختار یک نتوانست، متشکلی و سیاسی سازمان
ما ماندیم این بنا دهد. شکل را جغرافیا این انسان بر نیازهاي مبتنی
تا که بیرونی شدهي تحمیل نیازهاي و افکار بر مبتنی رژیم هاي و

را میکشیم. آن تا فرداها عذاب شاید امروز و همین

خارجی مداخالت .5
کشور این افغانستان، در نظام پنداري  و ساختاري ضعف نسبت به
امنی خانهي و بزرگتر قدرتهاي نیابتی جنگهاي قربانی همیش
مدتی از جاییکه تا است. بود ه دیگران استخباراتی فعالیتهاي براي
به سرنوشت تعیین اصلی فاکتور به دیگران دستاندازي سو این به

است. تبدیل شده ما
است بیرون به انتقادشان انگشت ما سیاسیون منتقدترین امروز
دست اندازيهاي همین  عقب مانی و بدبختی عامل  عمدهترین و
از باري آیا اما معقول. و بجا حرفیست این میدانند. را دیگران
تا داشته وجود ما در بازدارندهاي توان گاهی که پرسید هایم، خود 
کنیم؟ خانهي خود قطع د ر را مداخلهگر این دستهاي وطنپرستانه
شعاري و فریبانه  عوام نباید  که پاسخی  به دارد  ارتباط سوال  این
خود سراپاي در  ضعف نسبت  به  ما  خود  همیش  ما گردد.  مطرح
باز دست دیگران به  گرفته، فرا را ما که همیش تنبلی همچنان و
نقش ما، شیوهي زند هگی دادن شکل و سرنوشت در تعیین تا داد هایم
محاسبات، تمام در که کرد فراموش نباید زیرا باشند. داشته اصلی
بیرونی فاکتورهاي و می کنند تعیین  که  داخلیاند فاکتورهاي این
ضعف به نسبت قضایا، به نسبت ما رویکرد اما تاثیر می گذارند . فقط
کرد. این مبد ل کننده عامل تعیین را به بیرونی فاکتور این خود ما،

کنیم. قبول باید سوگمندانه را
همیشه خود  ناتوانی به توجه بدون ما که است دلیل همین به
بیمسئوالنه بسیار و کردیم دراز دیگران بسوي را انتقاد انگشت
شجاع، بسیار انسانهاي من همین اکنون کردیم. مثال تبرئه را خود
نهایت اد عا هاي وجود با که میشناسم، را اندیشهاي با و وطنپرست
پیرامون نامرئی حلقههاي در و رفته فرو خود الك در  باال بلند
اینکه اما مید انند. آشوب عامل را بیرونیان ساده بسیار خویش،
تا حال که  است فضایی هندسهي  معماي یک  می کنند، خود چی 
ساختارهاي بسیاري از است که همین دلیل مانده است. نامکشوف
شهروند فعال یک عنوان به ما اینکه گذشته ما، اجتماعی سیاسی-
مقتضیات حقوقی- باشیم، بدون د اشته نقش اصلی آن شکل دادن در
هم بر این زیاد خند هآور بنا گرفتند. خود کار شکل بطور ما، سیاسی
د موکراسی به ناشناخته دموکراسی یکنوع از همیش ما که نیست،

میزنیم. چرخ برعکس همچنان و د یگري کار خود

نقطه یکهزار .6
صد اي د هل حالیکه د ر ما اندیشمندان چیزفهم دارم امید و من ...
براي روشنتري پاسخهاي میرسد، هفتم آسمان به سیاسی هیاهوي
استوار گامهاي منتظر کنند. ما ارایه باید کردها” “چی زمینهي در ما
را تهدید و آسیب نوع هر حاال همین شد هاي هستیم. ما سنجیده و
بجنبیم، دیر اندکی اگر و میکنیم احساس خویش استخوان مغز تا
از بیمعنی تر قلدريهاي و تفدانی بر مبتنی بزودي دموکراسیهاي

هشد ار است! یک این خواهند شد. تحمیل ما گذشته، بر
 

برنامههاي و براي تعمیم اجتماعی واقعیات بدون دموکراسی، شکلی که شبه .١
میشود. اعالم طور اتومات به مرد م باال به (نظام) از قدرت

بستههاي .٢
همیشه .٣
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یک جهان در نور و روشنایی بود.  یافته  تقلیل  مربع متر پنج به  جهان
نیلی همرنگ چراغ با روشنایی روز و شب شده بود. متراکم د روازه درز
بوتل اشتوب، یک یک صندلی، پیچیده شد ه، یک رختخواب دو بود. شده
جهان را آن هستی آنجا و د یگ، اینجا ریزه و خرد اشیاي و تیل خاك
کوچک دیوار چهار از نتواند که بشري تحمل غیرقابل تعفن میساختند.
و کوچک در همان چهار دیوار را همه نیازهایش و خارج شود بستهاي و
که در برف پاهایی خفه را اشغال کرده بود. آواز جهان آن بسته رفع نماید،
و برف بوي باز شد. د ر قفل د ر چرخید. کلید ي د ر میرفتند، بلند شد. گور
دوید. آواز درون بود، به ساعتها کمین کرده در از پشت انگار سردي که

صند لی بلند شد : پته از بالغی تازه و بم و پر از زیر
ننه؟ آمدي – 

آمدم. پد ر جان  –"هان
همه جان" "پدر کلمه د ر  انگار شد ،  شاد کرد .  تغییر جهان  فضاي
در آن، یک در این نوازشها و ذرات بود شد ه متراکم جهان نوازشهاي
رقص خزیدند و به متعفن و تاریک جهان آن فضاي گوشه و کنار همه
کنار کشید و در را برفش پر و رنگ آبی رابري موزههاي درآمدند . زن
بر و تکاند  را رنگش خاکستري خالی خال چادر نماز گذاشت. دیوار 
یکباره شتابان سوي رنگ بود ند. هم و چاد رش موها میخی آویزان کرد.
پرسید:  باشد، شد ه مرتکب خطایی خودش انگار دوید . اشتوب و د یگ

پدرجان؟ نخوردي چیزي –
بلند شد: پته صندلی از بالغی تازه و و بم زیر از  آواز پر

نشد. چیزي د لم – 
پدرجان. میخوردي چیزي یک –

به آنکه بی د یوار گذاشته شده بود، دوید. که پاي بزرگی لگن سوي  و
و ماه سال و سه یک شد. اتاق بیرون از د ویده برداشت. را ببیند ، آن لگن
این کار هر بود  و کرده عادت تعفن این به ننه بینی هشت روز میشد  که

گفت: باز شکوه آمیز بازگشت، اتاق بود. وقتی به روزش
پدرجان. میخوردي چیزي یک – 

همیشه ننه مینامید. پدرجان را او میداد، ناز را پسرش وقتی ننه
کلمات باز پدرجان مینامید. را پسرش همیشه میداد. ننه ناز را پسرش
کنار و در کنج و شدند مبدل محبت آمیزي ذرات الیتناهی به "پدرجان"

پدرجان آورند به بینی سبزه ده را بوي خاك و شدند و جهان شناور آن
و راندند بیرون بود ، یافته تقلیل مربع متر پنج به جهانی که آن از را او و
پشتش مینشست، وقت هر که رنگش خاکستري خر روي و تاز تاخت به
وادار ساختند. احساس میکرد، پاهایش بند هاي در را شکم نرمش گرماي
خر بعد بودند. الغر خشک و را لمس کرد، بند پاهایش اختیار پد رجان بی
آلود خون پارچه هاي متعد د و به آن یک در رنگش را دید که خاکستري
پارچههاي جد ا از میجنبد و آن آن پارچه دید که هر و است مبد ل شده
حالتی همان بد شد و میکنند. د لش تالش ماندن براي زند ه گوشت، هم
برایش دست می د اد . میافتاد، روز یاد آن به که هر باري به او دست داد که
بپیوند د. آسمان به شان میخواست د ه زمین انفجاري با که همان روزي

بلند شد : بالغی تازه و بم و پر از زیر آواز صندلی باز از پته
بود ننه؟ گپ چی – در بیرون

انعکاس همیشه و اسناد و اسناد. اسناد. تذکره تذکره تالشی، هیچ –
داشت. پدرجان ذهن در آوري رعب

نمیماند... ده ام د ر تذکره اگر ننه –
همیشگیشان. حسرت هم و پسر بود و مادر همیشگی صبحت  این

نمیماند... ده در تذکره اگر نمیماند... ده در تذکره اگر –
داد : عظیمیجواب تقصیر احساس با دیگر بار هر مثل  باز ننه

است، بسیار. بسیار کشیدم، زنده را تو همین که –
داد: ادامه بزند، گپ خودش با انگار

پد رت رفت، ببرد... وقتی کوه با خود  هم را تو کاش که می ماند م –
که را  روشنی  میدید ي،  که را آفتاب زد. خدا مرا نماند م.  من  گفت 
را روشنی می شود که روي روز هشت و ماه سه یک سال و میدیدي.

پوده.. استخوانهایت ندیدي.
روي چشمانش چادرش را گذاشت. ناتمام مثل همیشه جملهاش را

داد: ادامه بعد باز لحظه چند گرفت.
شدي! پوده مینشینی؟ اینجا وقت چه تا حاال –

شد: بلند صندلی پته از آواز  همان
برو برایم یک مثنا بگیر! –

بگیرم؟ چی –
دیگر. تذکره یک – 

است افغان زن نویسندگان  از زریاب  سپوزمی
از پس او  شد. متولد  کابل در  1329 در سال که
از ادبیات فرانسه  و زبان رشتهي د ر اخذ مدرك
فرانسه به  تحصیل ادامه جهت کابل، دانشکد ه
رشتهي در مقطع دکترا تا خود را تحصیالت و رفت
کابل به بازگشت از پس و داد ادامه مدرن ادبیات
سیاسی متشنج شرایط دلیل به شد. فرانسه معلم
به دوباره 1369 سال در ناگزیر دوره این در کشور

بازگشت. فرانسه
شرنگ «شرنگ نامهاي با  داستانهایی  مجموعه
گوش د یوارها و  ... »  ،1363 سال  در  زنگها»
کشوري «د ر رمان و  1382 سال  در داشتند »

است. شد ه منتشر او از ،1367 سال دیگر» در

زریاب سپوزمی تذکره
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میکرد  بار اول تالش براي خروسی انگار شد، بم پر زیر و آواز آن و
دهد: اذان که

دیگر.. تذکره یک دیگر، تذکره یک – 
باور راه میبرندت، کی د ر آنجا چطور ببرم؟ را تا بروم؟ تو آنجا چطور  تا

... میماند  و خرد قدت که کاش استی، پانزده ساله تو میکند  که
تکمیلکند. ننهکمترمی توانستجملههایشرا تکمیلنکرد. جملهاشرا
بود ند. مانده ناگفته ننه گپهاي همه بودند. مانده ناگفته بسیار گپهایش
درونش در کلمات همه انگار بگوید، باره این در چیزي می خواست وقت هر
کلمات همه انگار میبردند . هجوم دهانش سوي میکردند و خیز و جست
بغضی کلمات همه انگار میبستند. ننه را گلوي راه و میساختند را کتلهاي
نابود می شد ند. در چاد رش چشمان ننه سرازیر می شدند و و از می شد ند
هر کشید. تا زیر گردنش را صندلی لحاف را بست و چشمانش پدرجان
میشد ند. باز رویش به دیگري درهاي میبست، را چشمانش د رهاي وقت
جهانی و در میجست بود بیرون یافته مترمربع تقلیل پنج که به جهانی از
میآمیزد هم به مستی دریا آواز و پخته توت آن بوي در که میگذاشت پا
خاطر به میدهد که قرار نادري و کوتاه آن لحظات از یکی د ر آدمیرا و
که چشمانش همان طور پدرجان میشود . آمدنش سپاسگزار جهان  به
پشت می کرد،  احساس د ندانهایش زیر  را پخته توت طعم بود، بسته 
سیاه و تخته میکرد. روي تاز تاخت و و رنگش مینشست خر خاکستري
صنفش ریخته و شکسته چوکیهاي روي می نوشت. چیزي مکتبش کهنه
کف میدوید و در د نبال پد رش از سرد درختان توت سایه مینشست و در
صنف شان باز به می چسبیدند. ریخته و رسیده پاهاي عریانش توت هاي
کهنه تخته سیاه و روي میدید که را اهللا خان عزت شان معلم میرفت،
داریم، دوست را افغانستان ما است. افغانستان ما می نویسد:"وطن صنف
میدید، را بیرون ارسی از خان عزت اهللا و کوههاي بلند د ارد ." افغانستان
عادتش مطمئن می ساخت، آنها وجود  از را  خودش و میدید  را کوه ها
صنفانش هم هم میبخشید . او رضایت، آرامشی به این اطمینان انگار بود .
میشدند. معلوم کوهها شان صنف ارسیهاي همه از میدیدند، را کوهها
جهان در میکرد، پمپ را اشتوب و باز بود چشمانش که همچنان ننه
می دید. چهار خواب باز با چشمان ننه بود . طور همین همیشه دیگر بود.
کبود شدند شوند ، آنکه راه رو از پیش مید ید که یک دخترش را و پسر
عزیزتر نظرش بود، به رسته مرگ از که پدرجان تنها و آن وقت مردند و
است بسته را چشمانش که چشم، سویش میدید زیر از گاهی و میشد
حلقههاي به میبود . وقتی  انگار خواب کج شده. بالش روي  گردنش و
به پدرجان روز رنگ که شد متوجه میدید، پدرجان چشمانش د ور کبود
باز چشمان با وقت آن گونه، کاغذ سفید ي نوع یک میشود، روز سفیدتر
را او وحشتناك خواب هاي بار تراکم میدید. یک وحشتناکی خوابهاي
گرفتنش را روز جرأت تا آن د یوانه واري کرد که گرفتن تصمیم به واد ار
د ر او را ساختند و منفجر را د ر درونش چیزي خوابها ند اشت. انگار این
نیروي هدفی، آد می براي رسید ن به شاد ي قرار دادند که موقعیت  همان
از توانایی خود میکند و در خود کشف به  یکبارگی خود ش بسیار فوق

میشود. متحیر
زد: تقریباً فریاد ننه

را میآورم! میروم تذکرهات –
پنج به که جهانی در د وباره و کرد باز چشمانش را حالی بی با  پدرجان
بیشتر را آن خاك تیل و کرد ه سرخ پیاز بوي بود و یافته تقلیل مترمربع

گفت: اختیار بی سقوط کرد . ساخته بود ، تحمل غیرقابل
راستی؟ – 

درونش از یک جاي که بود چی پدرجان "راستی" که در ندانست ننه
ساخت و استوار ممکن نظرش یکباره را به ناممکنها سوخت و همه را

ادامه د اد:

نرود  موتر اگر نیست، میروم. هیچ است؟ چقدر راه آنجا تا کابل – از
ماند مش. زیر قرآن شریف ارسی پهلوي است، می روم. جایش یادم پیاد ه
شنبه سه امروز نمیشود. چیزي تذکره تو را شود، روي زیرو جهان همه اگر

نخور. غم میآیم، پس پنجشنبه میروم، جمعه است،
پدرجان چشمان در برقی  همان و  کردند را  اعجازشان  کلمات
در هشت روز و سه ماه از یک سال و بی آنکه خود بد اند، ننه درخشید که
پدرجان، جان فشانی چشمان ناامید آن در احیاي براي جستجویش بود و

برد ند. یاد از را جهانشان تعفن و تاریکی کوچکی، پسر و مادر میکرد .
 * * *

کچالو، آمد. کوچک بزرگ و خریطههاي ننه با وقت صبح جمعه روز
آخرین و داد تکیه د یوار پاي همه را نان خشک خاك، تیل پیاز، روغن،
مبادا نگاه د ارد، گرسنه خود را مبادا داد که را به پدرجان دستورهایش
رود. بیرون که بزند  سرش به  روز یازده  و  ماه سه و  سال یک از بعد
مبادا... مبادا... مبادا...  کنند،  طلب  را تذکرهاش  تالشی  سربازان  مباد ا
را ننه آواز  جهان، سوي آن از د ور، بسیار  فاصله هاي از انگار پدرجان 
گوش ننه  دستورهاي به واقعا  بی آنکه می شنید ، گریخته و جسته 
خانه شان ارسی کنار  از که می دید می دید. خواب باز چشمان  با دهد،
بلند رف را سوي  میایستد، دستش پاهایش پنجههاي  روي  میگذرد، 
نارنجیست. اش تذکره قرآن تذکرهاش را میگیرد. پوش و زیر از و میکند
را پدرش باز میکند و را پدرش تذکره همان جاست. پدرش هم تذکره
فاصلههاي انگار از کرده، سرش به سر بزرگ تر از بسیار د ستار که میبیند
پیشانیش میزد.  را چشمانش نوري  انگار میدید ، او سوي د ور  بسیار
لبخند مبادا که شده اند فشرده روي هم باریکش لبان است. پرچین
بلند. قد: گندمی. پوست: چشمان: میشی. میخواند: عکس کنار بزند.

آموخته را نوشتن  و  و خواندن بود رفته مکتب  وقتی از  آمد که یادش
و وقتی بخشی میخواند کنجکاوي لذت را با تذکره پدرش بود، همیشه
با آمیخته حیرتی میبود با کنارش خواندن نمیدانست، خود که پدرش
دشواري و پیچیده طلسم پسر، میدید، انگار را پدرجان رضایت و شادي
میداد . بوي خاك پد رش زد. بینیاش به پدرش بار بوي را می خواند. یک
از زیر زمین یا شد ه بود. ساخته خاك از میداد . انگار همیشه بوي خاك
از را گفت که خدا آدم برایش پدرش وقتی روز بعد ها یک بود. برآمده
بوي چرا پدرش بود که پی برده پندار خودش ساخته، پدرجان به خاك

خاك می دهد .
 * * *

ننه لبان زیر پد رجان روي عضالت بوسید . را پدرجان روي ننه 
آتش اش سینه قفس در چیزي که کرد احساس ننه شدند. مرتعش
بگوید هم باز و بکند پدرجان به را توصیههایش هم باز خواست گرفت.
اش را تذکره سربازان مبادا برآید و خانه مبادا از شود، پریشان  که مبادا
مبادا نامعلومی ببرند، جاي به و موتري کنند باز را او مبادا کنند. طلب
انگار همه اما بازهم مبادا... مبادا، مبادا و جنگی بیاید. جبهه از خبرش
برد ند. هجوم  دهانش سوي و کردند خیز و جست درونش در  کلمات 
همه انگار بستند. را ننه گلوي ساختند و راه را اي کتله کلمات همه انگار
در و سرازیر شد ند ننه چشمان شدند و از اشک بعد بغضی شد ند. کلمات
برف د ر که ننه قد م هاي آواز و بسته شد در شدند. وقتی چادرش نابود
انگار دید، را اطرافش  آمد، پدرجان  گوش پدرجان  می کردند به شرشر
میشود یازده روز یک سال و سه ماه و متوجه شد که بود که اول بار
ماه و سه و است. یک سال یافته تقلیل مترمربع او به پنج براي که جهان
ند یده اش را از ننه است، آد میغیر بیرون را ندیده روز می شود که  یازد ه
کرد و به احساس سرما است. نشنیده ننه اش آواز غیر از است و آوازي

داستان
افغانستان ادبیات
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کشید. شانههاي الغرش تا روي را و لحاف نشست صندلی پته د ر جایش
 * * *  

بود ، دیوار گذاشته کنار برایش آنچه از محبوسی مانند حشره پد رجان
فضاي اتاق میکرد . دفع کنج د یوار لگنی باید د ر را آنچه تغذیه میکرد و
با د ر خواب تعفن، پد رجان را نمیگذاشت حتی و این شد ه بود متعفن
پخته می داد ند، توت بوي د رههایی که در سفر و به سیر چشمان بسته
بود. بازنگشته ننه و بود شنبه شده بود، سه پنجشنبه گذشته بپردازد.
اگر بایستد، دلش می خواست مینشست، اگر نداشت. قرار و آرام پدرجان
قدم می خواست دلش میخوابید، اگر بخوابد. می خواست دلش می ایستاد،
و بی صدا آرام شب تاریکی شب را میکشید و در انتظار صبري بی و با  بزند
جهان در با عجله آغاز، در خالی میکرد و کوچه را در مدفوعش لگن
تنها دلخوشی بعدتر میخزید . بود، یافته مترمربع تقلیل پنج که به خودش
بگیرد و با پاهاي را آهسته لگنش در تاریکی شب که این شد ه بود اش
حرکاتش می کرد . افسونش کوچه کند. خالی را آن و برود کو چه لرزانش
کوچه باشد. داشته بیشتر ماندن بهانهاي براي می شدند تا تأنی با کوچه در
دیوارهاي آوري لذت کنجکاوي با پدرجان بود. متعفن و تنگ تاریک، هم
به و می کرد  تماشا  را  بسته ارسیهاي می کرد، تماشا  را  کوچه نمناك 
پاهاي لرزان با قلب و میآمد، گوشش به آواز پاي رهگذري مجردي که

میبرد. پناه جهانش به و میدوید
* * * 

اتمام  به رو پد رجان نیامد . خوراك گذشت و ننه وعده ننه از روز  ده
وحشت و ناتوان گرسنه اي جانور همانند صبح پدرجان روز یک و بود
تقلیل پنج مترمربع به که جهانی از نامطمئن  قدم هاي با آرام آرام زده
گذاشت بیرون قدم به  و برد یاد از را ننه توصیههاي برآمد . بود،  یافته
به و شمالی را بپرسد ایستگاه نشانی رهگذر، اولین گرفت که از تصمیم و
خو تاریکی به که را چشمانش  آفتاب نمیدانست. را  بعدش برود. آنجا
می آمد نظرش به میاند اخت. د وران به  را سرش میزد و بودند، کرده
از دست را توازنش  میرود . پایش زیر از زمین بعد  لحظه هر چند  که
برف هاي که می آمد نظرش میآزرد. به چشمانش را برف سفیدي میداد.
اولین می شد . پراست. دلش بد متحرك سرخ لکه هاي سیاه و راه از کنار
ترسید و به صورت کند ، او پرسشی از بی آنکه راه دید. رهگذر را که در
متوجه نشد. پد رجان حالت رهگذر پوشاند. دستش د و غریزي رویش را با
در را خود ناگهان شود و پایین کوهستان از داشت که را تنهایی حیوانی
که همچنان بلرزد . بالتکلیفی  و ترد ید  وحشت  از و ببیند آدم ها میان
او سربازان مبادا میاندیشید که ننه به توصیههاي میرفت آهسته آهسته
مبادا و مبادا... مبادا، را ببرند. کنند، مباد ا او طلب را ببینند و تذکرهاش را
به بزرگی و براق تفنگ هاي که افتاد سرباز سه به خیرهاش چشمان بار یک
بر شد. افسون انگار پدرجان داشتند. پا به و سیاهی براق موزههاي و شانه
سرد مایع انگار ماند. باز از حرکت خونش جریان انگار شد. خشک جایش
جمع نیرویش را همه کرد. فوران گوشهایش و بینی سوراخ وسوزانی از
انگار نتوانست. د ویده گشتاند اما را رویش و بدود. بگرد اند را رویش تا کرد
پا و ناشیانه د ست بی آنکه بدود، گیر ماند ه بودند. نامریی د ر دام پاهایش

شدند. متوجهش سربازان زد.
* * * 

بزرگی کاله پدرجان  تراشید ه سر به تراشید ند. را پد رجان  سر
براقی و بزرگ تفنگ و تنش نمودند به سربازي کلفت لباس گذاشتند.
پدرجان کردند . پاهایش به سیاه براق و موزههاي اش آویختند. شانه به
را خون داشت. وحشت د یدن شان از که د ید را چیزهایی سرباز هیئت  در
نوزادي دید. را تنه بی آدم هاي سر را د ید ، بی آدم هاي دید، را آتش دید،
د ر اول بودند. گرسنه خورده سگهاي را که نیمهاش دید د ر گهواره اي را

آنچه تا د یواري تکیه می داد به د ستانش میبست و را با چشمانش پدرجان
را آنچه بسته هم چشمان با میآمد که به نظرش بعدها را نباید، نبیند.

نمی کرد، غلبه پدرجان بر خودش خواب تا میبیند. نباید،
باز را چشمانش  و  مینشست شب ها نمیخوابید. ترس  از پدرجان 
بی آدمهاي که می آمد نظرش به بیداري و خواب در میگرفت. بعدترها
خود سر می دوند. خورده از دنبالش نوزاد ان نیم تنه، بی آدمهاي و سر

میکرد. د ویدن و فریاد زدن به شروع
بعدها میکردند ، مسخرهاش  و میخند یدند  د یگر سربازان آغاز   در
نقطهاي خیره میشد ند به مید یدند. بعد سویش و هراس د رماند گی با
حاال میرفتند. فرو نداشتند،  را گفتنشان  جرأت که  بهاندیشههایی و
می گردد. سرگردان کابل کوچه هاي در سرباز، هیئت در پدرجان روزها
هم گاهی میکند. بو و زمین برمی دارد از مشتی خاك بعد قدم هرچند
کسی منتظر انگار میپالد. را میایستد و کسی شمالی ایستگاه در ساعت ها
میخوانند: و  میدوند  دنبالش از میشناسندش، که  کودکانی  است.

آوردي چی بابوجی از شمالی للو آللو
نازي ناز پدرجان به نارنجی، گک تذکره یک

کرد ه فراموش هم را پد رش نام است. فراموش کرده را نامش پد رجان
میگوید: نامت چیست؟ بپرسد: از او کسی اگر است.

پدرجان. – 
نام پدرت چیست؟ میگوید: کسی بپرسد :  اگر

قد بلند . چشمان میشی.  – 
میگوید: میکنی؟ چی اینجا بپرسد: کسی اگر

استم. ننه ام منتظر – 
اگر میکند.  اشاره شمالی سوي کجاست؟ ننهات بپرسد: کسی  اگر 

میکند؟ میگوید: بپرسد: چی کسی
میآورد. را تذکرهام –

بسیار  فاصلههاي از  انگار کجاست؟  ات  تذکره بپرسد:  کسی  اگر
می گوید: اطمینان  با و  میبیند  را آن د ورتر کیلومتر  صد ها از دور

قرآن شریف.  زیر رف، سر ما. خانه د ر آنجا –
* * * 

چهل سال با کس هم ند انست که آن نیرویی که و هیچ  ننه بازنگشت
کرد و فوران بلند سر به یکبارگی چگونه مانده بود، متراکم ننه بود ن در زن
جلد بشر از زند گیش، لحظه از یک را د ر گاهی آدمی نیرویی که کرد. همان
می سازد. برتر موجودي او از و میراند بیرون همیشه براي ناچیز و عادي
اشتوب کنار شام زمستان یک در نیرو این که چگونه ندانست کس هیچ
بود، از مترمربع تقلیل یافته پنج به که جهانی سرخ کرده در پیاز د یگ و
کس ندانست که و هیچ ساخت مردان متهورترین متهورتر از ننه موجودي
خالی از کوهپایه هاي کرد. عبور یخبند ان را درههاي تنهایی به ننه چگونه
نه و آبادانی بود آب نه آنها در دیگر و بودند شده حیوانات که کنام را آدم
آنجا از و رساند ویرانش خانه  به را  خودش  و درنوردید  مسلمانی، بانگ
همان که ند انست گرفت. پدرجان هم می دانست، تذکره پدرجان را که
ساخت مینی منفجر را موترش می آمد، کابل به شمال از که ننه  پنجشنبه
سربازانی که ندانست پدرجان بیشماري تبد یل کرد. پارچه هاي به را ننه و
سوءظن و احتیاط را با آن که یافتند کوچکی بسته روفتند ، را سرك آن که
تذکره تذکره یافتند. یک و شده تلخان سنگ پارچه یک آن د ر و کردند باز

خواندند: و کردند باز را
پد رجان را 1357. اینها سال ساله، ده ولد شیرمحمد، شرف الدین، –

است. برد ه یاد از نامش را و است ننهاش همچنان منتظر ندانست. پدرجان
ولد الدین، شرف نامش که بگوید  برایش دیدید ، را پدرجان شما اگر
شرف الد ین، ولد شیرمحمد... است. شرف الد ین، ولد شیرمحمد . شیرمحمد

تذکره
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تذکره
درخشان خورشید هزاران افغان، زنان

را شنید."(در حرامی کلمهي که بود ساله پنج نخستین بار "مریم
بطن د ر او آمده است.) نامشروع کودك معنی به "حرامی" پانوشت
تا می شود! هرات طرد شهر جواِر در نزدیکی روستایی به ماد رش
تاب دیگر میماند که همانجا مادرش همراه به نیز سالگی  پانزده
نیز و را خود میخواهد خبر از همه چیز بی و را تبعید این نمیآورد
مردي با ازدواج به مجبور همان سالی که د رست کند، کشف را دنیا

میشود... پدرش سن هم
نفسگیر حواد ث در که غرق بر می خوري تاریخی به گاهی از هر
که روزي نانا، روایت در نمیکند:" جلب را توجهت چندان کتاب،
و 1959...بیست نیامد... بهار کمکش به شد هیچ کس متولد مریم

شاه..." ظاهر آرام و ساله چهل حکومت سال ششمین
تاریخی رمانی آرام آرام د ارد، هدفی آنها پراکندن از نویسنده اما
آن حوادث میزان بر کشور کشمکشهاي به بسته که میآید پدید
کتاب تاریخی وجه شماري انگشت صفحات در ـ میشود افزود ه
رمان که میکند توهم دچار اندکی را خواننده و میشود عریانتر
تاریخی رمانهاي ناپذیر اجتناب شاید وجه این و تاریخ، یا میخواند

باشد.
بعد و پی میگیرد سالگیاش نوزده تا را مریم سرنوشت نویسنده،
با را زندگی او روزمرگی گویی می کند. رها کامل در بیخبري را ما
توجهی قابل بخش در غیبت اش مکررات و تکرار از کرد ن صرفنظر
نداشته، مریمی وجود انگار میدهد! نشان صفحه) (حدود صد کتاب از
کابل در که د ختري مینماید. رخ ساله نه لیالي که  واینجاست 
شهید جنگ در برادرش دو و می کند زندگی مریم همسایگی در

شدهاند.
که مامی میکرد آرزو و میکرد گوش و می کشید دراز "لیال همانجا
با او آینده ي میدانست  لیال اما ... نشده شهید لیال، او، که د ریابد

وزن نیست." هم گذشتهي برادرانش
دیگر کتاب صفحه ي د ویست مریم با او سرنوشت درهم تنیدگی

پدید میآورد. را
کوبیدن مثل که انداخت مریم  به کوتاه  نگاهی حرف این "با
چشم گوشه ي از نشسته و مریم بود. سخت سنگ قبر به پا پنجه ي
و رشید درخواستهاي که حالی در  مینگریست. را د ختر(لیال)

میآمد." فرود کابل می ریخت، که بر موشکهایی مثل د اورياش
درون د ر و فراوان فرودهاي و فراز ایجاد گرهافکنیها، با نویسند ه
دچارچنان تحولی د استان را اصلی کتاب، شخصیت گرداب حوادث
کوبنده مرتبه هر است، یادآوري آن" کوبنده میکند که شگفتانگیز

است."
قابل ترحم، ناخواسته، چیزي پایین، رده دهنشینی "بچهي حرامی
سال د و و چهل طول که در زنی هرز..." یک علف تاْسفانگیز. تصاد ف
را خود ازدواج سند بار میکند، یک سند امضا بار دو تنها خود زندگی

طالبانی! ... نفر سه را پیش چشم د یگر بار سندي و (عاقد) نزد مال
قانونی فرود می آید :"پایانی خواننده بر سر پتک مثل که جملهاي و
همشیره بزن زانو «اینجا بود". شد ه شروع غیرقانونی که بود زندگی به

کن.» رو نگاه پایین و
در د رونمایههاي نیز و موضوع برگزیدن با حسینی" "خالد
میگذارد صحه امر این بار دیگربه یک رمان، این براي تامل خور
کشورشان سیاسی وضعیت از زنان زند گی زوایاي ظریفترین که
و مردساالري نامیمون همپوشانی قرابت و یعنی این و میپذیرد تاثیر

کتاب

افغانستان ادبیات

جنجال و جار شعار و گونه هر از بهد ور جا این که در سیاسی قدرت
که واقعیتها نیست. آن به نیازي هم د رمیآید؛ که بهنمایش بهتمامی

شوند. است نمایانده گویاترینند، کافی خود
د ر خارج شوند ، خانه از اروپایی پوششی زنان میتوانند با روز یک
خود، مرد بدون و بپوشند روز باید برقعه دیگر و کنند تد ریس دانشگاه
عمل هم اتاق حتی در زن پزشک یک نشوند. خارج هم خانه حتی از

کند! جراحی برقعه بدون ند ارد حق
تن به تا کرد کمکش رشید نپوشیده بود. برقعه هرگز پیشتر "مریم
دنیا دیدن و و تنگ بود سنگین الیه دار روي جمجمهاش کند. کلگی
حاشیهاي دید فقدان میرسید... بهنظر عجیب توري صفحهي پس از

میکرد. پیلیدار خفهاش پارچهي چسبیدن میکرد و عصبیاش
هم خوشت میبند م شرط میکنی.  عادت  «بهش گفت: رشید
آرامبخش نوعی به نیز برقعه دریافت شگفتی کمال در میاد.»...

میماند." محفوظ غریبهها موشکاف چشمان از است...
نویسنده و  نیستند منفی  همگی  رمان  مرد شخصیتهاي 
نشان قصد او دهد. قرار مردان مقابل د ر را زنان قصد ندارد بههیچوجه
و قدرتطلبیهاي خانه درون در مردان تاْثیرات جزماندیشی دادن
و در می تارانند خانه در آنها است، کشور سیاسی عرصهي آنان د ر

میتازند. بیرون
آن بیرون، مردم یکی از دالیلی است که هم ... زنها آزادي البته "
جنوب شرق پشتونی مناطق خصوص به گرفتند... د ست سالح به
را توهینی این مردان دید. خیابان در میشد ند رت به را که زنان جایی
دهد... فرمان آنها به حکومت میدانستند که خود قد یمی سنن به
به افغانی قادر فرد که یک دشمنی من، تنها عزیز لیال، که می گفت

است." نیست خودش آن شکست
را گذارش د استاناش، براي مناسب پیرنگ انتخاب با نویسنده
تاریخ وخم پیچ و افراد، خصوصی زندگی زوایاي و گوشه تمامی به
تاباندن با را زندگی  می کند واگویه و میاند ازد افغانستان  معاصر

آن. تاریک برزوایاي خورشید هزاران
مریم اگر چنانچه میشود. حفظ داستان در زن مساله محوریت
افغانستان بدانیم قبلی نسل زنان از نمو نهاي) (پیش پروتو تایپی را
و تاوان خود گذشتگیها از میتوان شاهد نسل بعد، براي لیال را و
ببیند روي خوش اندکی شاید تا میپرد ازد نسل یک بود که سنگینی
نام زندگی به که آواري میان از برمیآورد سر لنگان و که افتان نسلی
یک شرایط، هر ظلمانیترین در که زنانی ریختهاند! سرش فرو بر
میسوزند که آنان بخشند؛ روشنی شکوهمند خورشیدي همچون

میدرخشند. و
نمیکاهد، د استان جذابیت از تنها نه تاریخ، و زن همراهی این و
نگاهی توانسته رمان این واسطهي به اینکه از شاکر را خواننده بلکه
باقی حیرتزده و خرسند بیندازد ، خود همجوار سرزمین به ژرف
یا دیده، شنیده خبري گزارشهاي در آنچه تمامی میگذارد. گویی
هر که را فجایعی انگار رسانهها، میبازد. رمان رنگ برابراین در خوانده،
موشک اصابت از مخروبه خانههاي نمایش از - هستیم آن شاهد روز
و حمام مجروحان بمبگذاري، از شد ه متالشی خودروي تا گرفته
همدردي آنها، کلیشه اي تکرار با و میآورد سطح به عمق از خون-
با ادبیات، آنچه  برعکس دقیقا میکند! بیتفاوتی به تبدیل  را ما

میلرزاند. بار هزار کردنشان پشتمان را وملموس موشکافی

A ousand Splendid Suns
گنجی. سمیه ترجمه: حسینی. اثرخالد
1386 زهره/ نشر

فرید فرانک
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بندباز
معصومه کوثري

یک چیدن با را حویلی روي سال هر مانند مادرم میشد که خزان
گرفت مرا دست روز عمهام آن بود. کرده سرککشی خشت قطار
خم راست به گاهی و چپ به گاهی دوید یم. خشتها روي و

مید ویدیم. و میشدیم

خشتها روي خنده  و هیجان با  و  بودیم شده کوچک  دو هر
«تو گفت: و کرد  خنده  عمهام غلتید م، من وقتی  مید ویدیم. 
که همانطور بعد و  باختی.» را بازي تو سوختی،  تو سوختی،
لغزیدند . صورتش  روي به  هم  اشک هایش که  دیدم میخندید، 
که آنقد ر است. بزرگتر من از عمهام که آمد  یادم آنوقت
زمین روي را انداخت خودش بازي آخر میکند . چه نمیفهمید م
بازي من سوختم، من سوختم، گفت: «من و ماند دراز به دراز و

باختم...» را

دراز اتاق  وسط و  بود سوخته عمهام که بود دوم  روز  امروز 
قد یفههاي با و یخ با بودند پوشانده را رویش بود. مانده د راز به
گریه. یا  میکرد خند ه نمیدانم  نمی شد. د ید ه صورتش سفید، 
بعضیها میبرد ند. را آهسته بیرون میشد او تاریک هوا وقتی فقط
نمیآمدند. درون دروازه میگرفتند و بعضی از را دهانشان و بینی
و بود شد ه آرام تازه شهر نباید میفهمید. هیچکس نمیشد ؛ آمده

بودند. را گرفته میشد شهر چند روز فقط طالبان

د فن اجازه ي مالصاحب زیاد واسطه کردند، مرد، عمهام که اول روز
نمیمانند، رفتن گرفته، قبرستان «شهره مرده گفت: کاکایم نداد.
نه اگر میکنیم. باغچه گورش درون نماز خفتن بعد از نیست چاره

میگیرد.» بوي را جا همه صبح تا

کرد، گور حویلی مرده را درون «مگر می شود گفت: کاکایم  خانم
اند...» کرده نظر اوالدهایم

و خانهها تمام از بلندتر و بلند است. باریک بسیار «راه گفت:  عمهام
زمین. تمام بهاندازهي میگفت طوالنی است، شاید از موي.» باریکتر

آدم ها، همهي  می ببینند. را  مه  همه  میروم راه رویش  وقتی 
چیزهاي دیگر. همهي د یوارها و

اگر نکنی، غلطی بچیم هوش کن نغلتی «هوش کن میگوید: مادرم
رفتن صراط پل جهنم، روي آتش است، پایت آتش زیر میغلتی نی

شمشیر...» َدم از تیزتر و است موي از باریکتر پل نیست، مفت

یک لرزه شدت پاهایم از دستها و تنم میریزد و تمام از  عرق
میبینند. به سویم پایین میبینم. همه نمی گیرند. به آرام هم لحظه
از من بکنند. بدگویی و و گپ بزنند ببینند مرا اشتباه میخواهند
که آنقدر آتش، از  و می ترسم پل  از  می ترسم، آنها بدگویی
میشوم. بیدار تا میزنم میزنم، جیغ جیغ وحشت از و میغلتم
را باغچه آرام آرام و میرفتند باغچه درون نوبتی  کاکاهایم
آمدند ، تالشی تا اگر کنین عمیق «خوب گفت: کاکایم میکندند.

نکنند.» شک

روي خاك از کوهی که آنقدر کندند. زیاد خاطر همین به
رفته خاكها  باالي می شد راحتی  به  بود.  شده جور حویلی
بلند زمین از  چاه تختههاي شد. ایستاد چاه صندوقه ي روي
بود. شد ه باال رویشان چه طور  عمهام روز  آن  نمید انم بودند.
خنده و است ایستاد چاه باالي د یدم زد ، صدا مرا  وقتی  فقط
«بیا، گفت: میشد، خم راست و چپ به که همانطور میکند .
چوب لبه هاي روي آرامی به را پایش و کنیم.» ساعت تیري بیا
ببرد. لذت و از اینکه میغلتد هیجان زد ه شود برود و راه تا ماند

را میبازي.» بازي میسوزي، میغلتی، «عمه جان گفتم:

را حرفهایم ریختند. بی اختیار اشکهایش مانند اشکهایم و
گور درون را زد. عمهام صدا مرا و کرد گریه خندید، فقط نشنید،
«من میآمد : عمه ام صداي میریختند خاك بود ند و رویش ماند ه
کاکایم: «آرام و صداي باختم.» را من بازي سوختم، سوختم، من

میفهمند.» طالبان نه اگر باشید،

کرد درونش پاش اسپند کاکایم یک مشت شد، که هموار  باغچه
است. آنجا عمه نفهمد کسی تا بپوشاند را عمهام شود و سبز تا
جواب سوال خدا دارد. «گناه میگفت: مادرکالنم نبیند.  نامحرم
از و باریک تر موي  از  صراط پل است. سخت  قیامت  میکند، 

است.» تیزتر شمشیر

میگویند ...» چه مردم می گویند، بد «همسایهها میگفت: مادرم

اسپند د انه هاي و خاك متر د و بود. شد ه پوشانده عمهام خوب حاال
را میپوشاند ند . عمهام و میشدند سبز زودي به که

1387 ـ مزارشریف حمل

داستان
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بهار د ختر با

باز رسیدي و من به باران با ترنم تو
شتاب آوردي نگاهم خیز جست و به

است غوغایی و پیکر تو من چشم میان
دي باغچه ام انقالب آور به خواب

شورش است وجود ت، چه اتفاق تنت      چه
برگ تو مشغول رقص خویشتن اند  برگ     که

د ر عشق و ناز و نور و نسیم تو جوانههاي        
دار خود  و غافل از نگاه من اند  و به گیر      

چه نسبتی داري با سرود کبوتر تو
میگوید راز تو با آمدنت محض که

زیرك اي گوشت به بدانم که میشود چه
میگوید کرشمه چه رازي به ساز این به

ترانه من خوش نشسته د ر گوشت اگر      
به سایه ساالر سرو مهمان کن مرا      

فرش شبد ر پولکنشان نشستم د ه     به
مرا یک د و د سته ریحان کن میزبان و      

برهم و درهم

و برهمیخوشم هم در من، به کار میا نظم
و بیغمیخوشم با غم در میان خود، گمشده

و بیغمی خوشم وقتی که آب میکشم با غم     
تشنه ام گاه به نم نمی خوشم لب بحر گه      

زندگی بساط روي خوشم شدن پرك و تیت
د ریمیخوشم آن سره شراره پر، من سر این

پاو سر، جمع مکن، به هم مچین جلوه مزن به       
کی روم من که به د رهمی خوشم سلیقه پشت      

صدا ننماید از انحنا کس پیچ و خم در
خمیخوشم شنوز من نغمه که در هنر اوج

بهم شکن، د ر همی ام بهم مزن را قاعد ه      
به مزن، د رهم و برهمی خوشم مرا شور     

                     

من زمزمه در روح شاعرانه شکست

بخوانم؟ چه از کنم، باز زبان که شوقی نیست
نخوانم چه بخوانم چه زمانم، منفور که من

کامم به است زهر که ازشهد ، سخن بگویم چه
بکوبیده دهانم که ستمگر از مشت واي

بنازم که دنیا همه در مرا غمخوار نیست
بمانم چه بمیرم، چه بخندم، چه بگریم، چه

و حسرت ناکامی غم اسارت، کنج و این من
به دهانم بیاید مهر و عبث زادهام که

عشرت موسم بود و بهاران که دل اي دانم
نتوانم پریدن که سازم چه پربسته من

زیادم نغمه نرود خموشم، است د یري گرچه
دل برهانم از به نجوا سخن لحظه که هر زان

بشکافم را قفس گرامیکه روز آن یاد
بخوانم مستانه و عزلت این از آرم برون سر

باد بلرزم ز هر که بید ضعیفم نه آن من
فغانم به دایم که برجاست و افغانم دخت

بود افغان جوان شاعران از انجمن نادیا
(غرب هرات در  1359 سال  در که
پانزده از او آمد. دنیا به افغانستان)
را نوـ  و شعر غزل ـ سالگی سرودن شعر
بنیادگرایان که زمانی بود این و کرد آغاز

از افغان د ختران و و زنان بود ند اشغال کرده را هرات شهر طالبان
... محروم و ورزشی آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، هرگونه فعالیت
که سوزن طالیی مخفی کارگاه با نادیا که بود د وره این بودند. در
با میکرد. فعالیت میشد، اداره هرات فرهنگیان از شماري توسط
بود افکند ه سایه کشور بر طالبان که تند روي حاکمیت به توجه
فعالیت به زنان، به پوشش آموزش خیاطی کارگاه ناچار تحت این

میداد. ادامه خوانی) شعر و ادبی نقد خود (جلسات ادبی
انجمن هم ناد یا دولت طالبان، با سقوط میالدي 2001 سال در
در و وارد دانشگاه شد ادبیات رشته ي در اد امه تحصیل جهت
دانشگاه ادبیات دانشکده کارمندان از یکی با دانشگاه همین
همسرش شاعر جوان، آرزوهاي برخالف اما کرد . ازدواج هرات
با همسر شدید مخالفت هاي بود. مخالف او ادبی فعالیتهاي با
ادبی انجمن در که ادبی و نقد مشاعره جلسات در نادیا شرکت
منجر او قتل به 1384 سال در سرانجام میشد، برگزار هرات
در شاعر سرآمد زنان از یکی میتوانست که جوانی شاعر شد.
در و مرد ساالرانه شد و زنستیز فرهنگ قربانی باشد، افغانستان

رسید. به قتل شوهر وحشیانهي و شتم ضرب اثر
د ودي» و عناوین «گل مجموعه شعر تحت انجمن دو از نادیا
تنها وقت مرگ به منتشر شده است. نادیا سبد دلهره» «یک

سال داشت. 25

شعر

افغانستان ادبیات انجمن نادیا
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به را  خود پیشانی است. رفته  فرو بس"  "ملی چوکی در گوشهء
درختان باران، گانش دیده تار آیینههاي در و است چسپانده شیشه
و سریع همه رهگذر مردم و رنگارنگ موترهاي جاده، کنار خزانزدهء

را نمیبیند. ولی او خود جایی منعکس می شود. مبهم
انباشته است. را هواي بس عرق و رطوبت است. بوي پر از مردم بس
هم پیر جفت جوان، الغر، غالمغالی، خاموش، چاق، مختلف مردمان
باال ایستگاههاي مختلف در عجله با همه یا ایستادهاند. و نشسته
بر نگاه شان میشوند، دختر متوجهء که آنهایی پایین میشوند. و
ولی میبندد. نقش صورت شان بر تنفر تحقیر و میماند ، ثابت او

نمیبیند. دختر
جمعیت راهی میان سیاه پول آوري جمع براي که بار کلینر هر
د ختر گوش پیش را خود د ست هم باري میگشاید، خود براي
با د ختر میاندازد.  باال و تا  را  پیسهها  سخن هیچ بی و می برد
لوحانه ساده لبخند می آید. خود به پیسه ها شرنگ شرنگ صداي
دختر و کلینرمیگذرد  میگشاید.  هم از  را لبهایش کمرنگی  و
خود مییابد. متوجه تحقیرکنند ه و متنفر نگاههاي را مردم چشمان
با و  میدوزد بیرون به دوباره را نگاهش نمید هد. اهمیت ولی 
بس است. بس  همین مانند  هم گی زند ه که می کند  فکر  خود 
براي و میرود تعدادي میآید، تعدادي میشود، خالی می شود، پر
مردم این است. آخر ایستگاه عاقبت نیز بمانند بخواهند که آنانی
ایستگاه چند او کرد؟ خود خواهند تحقیر او را دیگر ایستگاه چند
میشود... و خالی پر مد ام معلوم نیست. بس پیشرو د ارد؟ در دیگر
بر به گذشته کلینر دست پیسههاي شرنگ شنیدن شرنگ با
هیچ بی تفریح  براي و  بود دلتنگ بسیار که  روزي به میگشت. 
همین گشت. بس" "ملی سوار خشتی" "پل ایستگاه در قبلی قصد
سیاهها پول پایینانداختن باال و سخن با هیچ بی گونه همین کلینر
لوحانه ساده ند اشت، هم روپیه یک حتی او اما خواست. کرایه او از
کلینر زد. لبخند و کلینر بخار از پر و جوان چهرهء به دید. باال به
دروازهء کنار خود در جاي به دوباره چون گذشت و بیصدا او از
شاد مانی دخترك احساس نگرفت. چشم او برگشت، از بس وردي
بی بود به نگاههاي شده سرخ گونههایش حالیکه کرد. در گرما و
پایین را چشمانش ناخودآگاهی کرشمهء با می دید، جوان ادبانهء

میدید. او به باز میخندید و میانداخت،
چنگ مويهاي است. پک سفید جلدش دارد. کوتاه قدي دختر

قیچ است. کوچکشاندکی چشمان و دارد بچگانه چنگش حالتی
در کوچکش برادر  د و و عصبی مادري با ندارد . پدر  دختر
دلخوشی تمام  می کند. گی زنده  کلکین  بی و نمناك زیرزمینی 
زینههاي از می رود، کاالشویی مادرش وقتی که است این اش
همسایه دختر ببیند. را باالخانه دختر همسایه د ر و برود لرزان باال
او از چندین سال است. زمین روي موجود و جالبترین زیباترین

گونههایش و به لبها میکشد.  را سرمه چشمانش  است. بزرگتر
میدهد. گالب گل بوي  و  میمالد سرخ  قیمت  ارزان لبسرین
می فروشد. را دوزي هایش دست و میکند دوزي خامک روز تمام
هر شب و است  جوالی پدرش میکند. خود صرف را خود  پول 
ولی میزند. را داشت دختر خود  توانی  اگر  بعد  میکشد. چرس
پدرش سر به است کرده پنهان که  چوبی دنده با د ختر اغلب
یادش به شب از تا صبح میخوابد. صبح چیزي گنس او و میکوبد
چون می گفت: که دختر طوري یا می رود، دنبال کارش و نمیماند

پاالنش! پشت خري
سروسري پل خشتی بازار  دکانداران از یکی با  همسایه  دختر
خوبی دکان برد. دکان آن به خود با هم را دخترك روزي دارد .
همسایه دختر بود. جوان هم د کاندارش و د اشت میوه نوع هر بود.

عاروسی میکنم. همرایش و میگروزوم میگفت: روزي
میکنی؟ چطو بابیته باز میپرسید: حیران دخترك

خامک و  میجوید ساجق  تیز تیز حالیکه در  همسایه دختر 
میدید، د ستیاش کوچک آیینهء در را خود هم وگاهی میدوخت

بمره! که هستی. بان ایش قصه د ه و میگفت: میخندید
هستی. لوده بسیار تو میداد: ادامه دخترك باز دهن د یدن با و
شاید بزن. بازار د ه چرخی برو پوسیدي. خات همیگورستان ده

بفته! گیرت احمقی به خریدار
و میآمد هم خوشش میشرمید، هم اینوع گپ ها از دخترك
چیزكهایی بگوید. چیز براي روز تمام همسایه میخواست دختر
میخیزد، بر میراند. مگسی چون خود از را او همسایه دختر ولی
عطر چاك گریبانش به میکند، آرایش دقت به خود را مويهاي
خود میرود. یار و به دیدار بر سر میکند چادري گالبی میپاشد ،

آنها که حالتی همان و در بر میگردد برادرانش پیش دخترك
شرمآور و فکرهاي او با میگیرند ، میکنند و کشتی جنگ با هم

می ماند. تنها لذت بخش احساسی

آخر ایستگاه
پژواك  پروین
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آخر ایستگاه
پژواك  پروین

روز... آن
بی که روز  آن
بس سوار هدف
چشمهاي و شد
را جوان کلینر
خیره خود بر
فکرها آن یافت،
را احساس آن و
باز تمام تنش در

یافت.
باید میرفت، که راهی نمود ن تکمیل از پس بس هنگامیکه
بس از دخترك با کلینر برگشت، خشتی پل ایستگاه به دوباره
و برد رستورانی به  را  او کلینر افتیدند. راه به  هم  با شد. پایین
د خترك خندیدند. منتو خرید. با هم گپ زدند و و شورنخود برایش
پشیمانی هیچ بی و آسانی به آنگاه کرد. گرما و شادمانی احساس
جوان کلینر به و روانش د ل با توام را رستوران تنش خانهء پس در

تسلیم کرد.
گوشهیی به خشونت را با او کلینر اما ایستگاه شتافت. به باز فردا

شود. گم امر کرد تا و گذاشت دستانش پول میان نوتی کشاند ،
گم عقلش را کامال گویی نبود، هوشیار هم آن بی که دخترك
از پس ندانست. را اش معنی پول دید و نوت به مبهوت باشد کرد ه
فردا نیست. زیبا کافی بهاند ازهء پسر براي پنداشت طوالنی چرت
کرد. را سرخ لبهایش چید. را کوتاهش ابروهاي د ختر همسایه نزد
یک زاري و با صد عذر کرد و با شانه پریشان را چرکش موي هاي
شتافت، ایستگاه به چون پاشید. خود بر را دختر عطر گالب پف
دید حیرت با عوض د ر شد. اما کلینر مواجه استهزاآمیز خند هء با
دور مردان بیکار و شخصی بسهاي رانندههاي کلینرها، یگان که
اشاراتی می آیند، پیش میبینند. او به عالقمندي با ایستگاه بر و

سازند. واسطه را میکوشند کلینر و میروند پس میکنند ،
میفروشد. را او عاشقش که نیامد باورش شرمید. سخت دخترك
زد و لبخند سوي او مید ید، دوباره در روغن نان خود را که کلینر اما
باز گوش بدهد و دخترك حرفهایش تقاضا کرد به از او وقاحت با

شود. آن دست دست به احمقانه اجازه داد تا از این هم
نامهربان دوباره کلینر نکرد. دوام بیشتر ماه چند گرمیبازارش
نوبت آخرین د ر بردار نیست. هرشام میآید و د ست دختر اما گشت
چوکی در کنج شریک میسازد. را خود  شهر به دور بس گشت
زنده روز خوبترین به پیسهها شرنگ شرنگ صداي با و مینشیند
ایستگاهء زنکه می زند : صدا بیادبانه کلینر آخر برمیگردد . گیش

همراي ما مفت یا طویلت ده میري شد. پیره ما خالص اس. آخر
میشی؟ خو

و برمیگردد خانه به دلمرده دخترك میخندد . بس راننده
می کند. سرما احساس

شیشه ها پشت آمد. خود به د ختر و گرفت برك ناگهان بس ...
هنوز خسته  مرد  چند  فقط است. خالی بس است.  شده  تاریک 
آیینهء در گاهی  راننده گرفته اند.  رو او از بیزاري  با که ماندهاند 
رو زنانه دروازهء  د هن  کلینر میاندازد. او به  نگاهی سرش  باالي
به را او مويهاي باد و است باز دروازه است. ایستاده کاکه بس
رفتاري تیز به را موتروان خلیفه و می زند اشپالق گرفته است. بازي

می کند. تشویق
ایستگاه زد، خواهد صدا او باز حال شد. تمام روز کرد : فکر دختر

میشی! ما خو همراي مفت یا است. میري آخرت
خندهء صداي قهقههاي نمی خواست داد. را تکان سرش بیزاري با
باز به کلینر بشنود. مییافت، انعکاس سرش کاسهء در مردان را که
لکی لک همچون بدش میآید. کلینر او دوستش ندارد. از دیگر دید .
کرد : فکر تاب میخورد. هوا در د یگرش پاي ایستاده و پا یک سر به
کافره میزنه؟ صدا مره آخر ایستگاه همیشه او حقی چه به چرا چرا

رسید؟ خات کی خودش آخر ایستگاه داره. سنگ دل
شد. داغ سرش میخورد . تاب  هوا  در همچنان کلینر پاي
او برخاستن بی تفاوت رانند ه برخاست. برق زد . نورش بی چشمان
کنار بس د روازهء دهن دختر کرد . نگاه سرش باالي گک آیینه د ر را
را او نمیرسید. باد مويهاي هم او شانهء ایستاد. قدش تا کلینر
تفی نیست، موجود گویی او اصال کلینر بی اعتنا پریشان کرد. هم
باد با او تف ذرات سر گرفت. از را و اشپالق خود بیرونانداخت به
آستین با را صورتش د ختر نشست. دخترك صورت بر و برگشت
میخورد تاب هوا او خیره شد که در به پاي و کرد پاك پیراهنش

... تاب میخورد و و
پشت الري به نمی خواست راننده هنگامیکه لحظه یک در آنگاه
کمیمنحرف سرعت اثر به خورد ن دور وقت د ر و بدهد راه خود سر
به را او دختر بگیرد، محکم دستگیره از کلینر آنکه از پیش شد،
را باد موهایش زد . را الري چشمانش چراغهاي نور داد. تیله بیرون
والري برك شدید بس و فریاد را و گوش هایش صورتش ریخت بر

کرد. پر
رانندهء بس لگدهاي و فحش از مردابی در دختر که د م آن ... در
ایستگاه میکرد: صد ا در سرش تکرار کلمه د و فقط میشد، غرق

آخر... ایستگاه آخر... ایستگاه آخر...
1365 کابل

داستان

افغانستان ادبیات
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در او است، مشهد مقیم افغان، شاعر زاد ه، حسین زهرا
می کند تحصیل عرب ادبیات و زبان رشته د ر ایران،

و شاعران ایرانی محافل با او است. شمسی متولد 1358 و
است. ارتباط در افغانی

و جارو آب
 

برسی شوي از بلخ به مشهد خطی کاش
مرگ بیاید برسی تنم که به آن از قبل
برود حوصلهات سر تماشاي خودت از

برسی سد لبۀ شوي تا دیوانه موج
پل از میگذرانی مرا تو دیدم خواب

برسی باید تو موست از تر باریک عشق
کشید باد رخت به را آوارگیام زلف

برسی؟ بد د خترك این به که دید ي حیف
تو را آورد کنم خانه کم چه آب وجارو
بیرد برسی؟ گل نشاند ي من برف سر

  

دانه و دام

میکنم فکر زنانه نسبتا دامهاي به
میکنم فکر دانه به عاشقان روز شنبه به

دوستم نداشت اینکه به دارمش اینکه دوست به
میکنم فکر خانه به میوزد باد که همین
من به طرف زدند هر زل وچارپایه طناب

میکنم فکر بهانه دادهام مرگ دست به
قسمتم بد است اگرچه نمیدهم هد ر نه! شنبه را

فکر میکنم مخفیانه طرح دستمال به
هم به می زنم تا پرنده بخیه د و نخ به ونخ

میکنم فکر النه بین جوجههاي به
عاقبت عشق د ارهاي روي بلند باد

فکر می کنم شانه روي رفته که خواب سري

  

در کابل 1967 سال در افغانی شاعر و نویس داستان پروین پژواك
به جهان گشود. چشم

تحصیل  کابل بلخی سیناي ابوعلی انستیتوي اطفال طب ي رشته در  او
سیاسی د شوار به علت شرایط در سال 1994 سپس و است کرده
همایون هژبر هنرمندش همسر همراه به مجاهد ین آمدن روي کار و

کرد. کانادا کوچ به فرزندش و دو شینواري
سال 2001، » در ستاره و نگینه » داستان مجموعه این هنرمند افغان از
با شعر مجموعه و دو ،2003 سال در «سالم مرجان» نام به رمانی
خورشید» دیگري «مرگ و ،2000 سال در شبنم» «دریا در نامهاي

است. شده منتشر 2002 سال در
طریق سرگرمیدر سال به الفباي دري کتاب آموزش «گنج دري»
سال در نوجوانان و اطفال براي  رمان  آرش» «ماجراهاي ،2004
مصور در به صورت اطفال براي اشعار مجموعه «پرنده باش» 2006 و
است. کرده کودکان منتشر که براي اوست جمله آثار از 2007 سال

بشنو! دیوار اي

شعلههاي آه از میان
دردمند د لهاي بر خفته دردهاي و

گندم سوختهي خوشههاي از
پا زیر گلهاي و

و سنگین ثابت تو اي با
جا بر پا د یوار چون

       سخن می گویم
نمیگویم در با
میگویم تو با

بشنو! دیوار اي
شد خواهی ویران

از اشکهاي ما
د عاي ما از بد

سبک آن ویرانههاي شکسته و آنگاه بر
بر هوا چون خاك
رقصی خواهم کرد

باك مستانه و خروشان و بی
د ریا بخیر یاد ت آه ...

شعر
افغانستان ادبیات
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است: هرات اینجا
مرد مانی با مشهد. گلشهر خواندهي خواهر جبرئیل، شهرك هرات،

دید . میتوان را آوارگی ردپاي شان صورت چینهاي البالي که
در میکنی نگاه که چشمهایشان به مهاجرت. سالها ردپاي

غریب را خود اینجا هم اینها هراس فریاد میزند. نگاههایشان
اینجا از را نکند...نکند ما نکند... دیگران! ملک میکنند، در احساس

دهند؟ کوچ هم
گلشهر کوچههاي چقد ر مرایاد جبرئیل - خاکی کوچههاي در

شبیه با لهجهاي ایرانی پوشش با که می بینم را - کودکانی میاندازد
میروند. مد رسه به پشت بر کوله ورامین و گلشهر مردمان

است: کابل اینجا
اما  جان، لندن جان، تهران بگویند شنیدهاید کجا د وستی قول  به
زده يیک جنگ کابلم. پایتخت در حاال جان. کابل شنیدهایم بارها

زیباترینها جزء که زمانی پایتخت جاي این جاي زده. جنگ کشور
کابل غرب سمت به هر چه میشود. جنگ دیده ویرانههاي بود

وقتی که میدهد. مناطقی نشان خود را جنگ بیشتر آثار میروي
از پایتخت یک کشور قسمتی نمیشود اینجا میشوي باورت وارد آن
نشده کسی یافت هنوز ویک. بیست قرت در کشوري پایتخت است.
که نشد ه کسییافت غرب کابل بیندیشد. از چهره این زدودن به که
شهر بشمارد و جزء یک و مرکز کابل را جنوب و غرب، شمال و شرق

کند. تالش آن همهي بازسازي در
دیروز ماندهي برجاي خاکسترهاي شهر ! خاکستري !شهر جان کابل

به سال ها ویرانگر که نباشد. آتشی خاکسترها آتشی زیر این که !باشد
دود سوزاند. برنخاست. سوخت و هیچ خاك نشست و این مردم جان
ققنوسهاي خاکسترها ققنوس برآید . این از کرد. باشد که نابود کرد.

شمار! بی
است شریف مزار اینجا

و سخی موالنا، روضه شهر موال، شهر دیار عرفان، باستان، بلخ

افغانستان د ر زننویسی
این ندارد. کاربرد ایران بهاندازهي افغانستان د ر نویسی وبالگ
شهرهاي به کامپیوتر در دستیابی دلیل مشکل شاید به مسئله

باشد. افغانستان مختلف
خصوصی  حریم بر کنترل شدید د ولتی با طالبان د ورهي  در
جرم موارد از بسیاري در نیز کامپیوتر داشتن حتی مردم،
لوکس و چنین چیزهاي کافیشاپ از میشد. بهتر است تلقی

نکنیم! صحبتی اصال
در  افغان وبالگ هاي  عمده ي طالبان دوران در رو این از 
سعی در بیشتر میشد و نویسند گان نوشته کشور خارج از
را افغانستان در مرد م زندگی شرایط به نسبت اطالعرسانی
شرایط مورد در راوا، مثل سایتهایی دوره این در داشتند.
بیشتر افغانی وبالگهاي میکرد . فعالیت و کار افغان زنان
به زننویس وبالگهاي  تعداد و میشد نوشته مردان توسط
در تغییراتی آمدن وجود به با هست. و بوده کمتر مراتب
داخل از افغان وبالگهاي تعدادي حاال افغانستان جامعهي 

می شوند. و آپ د یت نوشته افغانستان

وبالگهاست. این از یکی نویسنده ي محمد ي ژبتول
قرار است: معجزت» از این «طلسم او به نام وبالگ آدرس

/http://shamaamah.blogspot.com

گناه. بی شهیدان مزار سپید، کبوتران
هر که از است دیده خود به زیاد ي مرمیهاي شهر سرك این هر

دیگر و... بود ند. خاك میافتادند. بر که جوانانی میشده. فیر طرف
نبودند.

را او هیچ گاه کود کانش دیگر آن از پس نان رفت. براي خرید پدري
جنازهي و... فیر صداي مردانی آمدند. بردند. د روازه! تق ندیدند .تق
چقدر و...! خواهران و همسر مادرو بعد شیون پسر. سه و پد ر  یک

صد اي از شیون، صداي از فیر، صد اي از است پر د یوارها این گوش
باي نمیدانستند حتی که مردانی و زنان و کودکان آخر نفسهاي

قتلت! ذنب
خم دید اما کشته 13000 روز دریک که شهري ! مقاومت شهر مزار

که مید هد گواهی و آجرش هر سنگ ماند و حاال ماند. نیاورد. به ابرو
بود. گذشت. و جان میتوان از

است بامیان اینجا
سرزمین بیدشت. کوههاي سرزمین بیدست. کودکان سرزمین

میآیند. ات د نبال می گرد انی چشم طرف هر که سرگردانی نگاههاي
فرزند بود، برد ه مرگ را فرزند بزرگش که دیدم را مادري اینجا

می فرستاد مکتب به را فرزند دیگرش بود، کشته مین را کوچکش
نشود. دیگران و خود ناخواسته جهل قربانی خود پد ران چون نیز او تا

بودا نفس می کشد. بالي کوهها ال که میبینم را زندگی اینجا
میان شاد در که کودکانی و است. ایستاده هنوز که می بینم را

تا می کنند پیاده طی راه را ساعتها کچالو میدوند و کشتزارهاي
باید زیست. باید قدر کهیاد بگیرند پ، آن ب، الف، برسند. مکتب به

د ارا وقتی حتی بدهد. من به ندارد که نان بابا وقتی حتی زیست
کند. قسمت دیگران با ندارد که عشق جز چیزي

را مرد م این که کسی گرفتهاند بر در را چنان مردم کوه ها اینجا
برنمیخیزد. غلغله صدایی از شدهاند. همه فراموش اینجا نمیبیند.
را چشم هایش که گرسنه دید مرد ان و زنان کودکان و قدر آن بود ا

کنند. سکوت میدهند ترجیح همه بست.
آسمان و باید بود. کوه سخت میان سختیها چون در باید زیست. اما

سرریز میکند. ستاره هایش شب هر چقدر وسیع که
است! افغانستان اینجا باید زیست.

مینویسد:  و باز
تظاهراتی طی شخصیه احوال قانون مخالفین از جمعی دیروز

به نمایش در کابل آمیز مسالمت و آرام طور را به محالفت خویش
به را تظاهرات این قانون طرفداران و موافقین اي از عده اما گذاشتند

به را کار و ناآرام کردند را فضا ناسزا و با فحش و کشاندند خشونت
رساندند. فیزیکی خشونتهاي

و یک مخالف میکرد ند با یک خانم سی پخش بی بی د ر که را خبر
بود جا این نکته جالب د ادند . انجام گفتگوي کوتاهی موافق خانم

با بود دموکرات عقالنی و نه چندان قانون این طرفد ار که خانمیکه
وضع قوانینی چنین پیش سال 1400 میگفت قاطعیت و اطمینان
به زبان کسی چرا می کرد اجرا قوانین را این پیامبر که زمانی شده،

سال 1400 از زدهاند. اعتراض به دست همه حاال اما نگشود اعتراض
همه حق حاال نمی خواست را خود حق کس هیچ حال تا به پیش

شدهاند. خواه
کرد؟ گریه تفکر و دید گاه خند ید یا این نوع باید به نمید انم

حال به همان چیز همه آیا حال به تا قبل سال صد و چهار هزار از
پس است؟ هیچ چیز نیامده د ر تغییري است؟ آیا کدام مانده باقی

زمان را اساس مقتضیات بر حکم میگویند و زمان که این مقتضیات
گفتهاند؟ وقت چه براي



52

66
اره

شم
ن، 

يز
آوا

اد بی 53بخش اد بی بخش

66
اره

شم
ن، 

يز
آوا

است؟ بوده چه ایران زنان جایزه شعر برگزاري از شما انگیزهي
و خارجی  رسانههاي برخی در که کمرنگی بسیار تصویر خالف بر
ایرانی زنان اجتماعی و فرهنگی فعالیتها و موفقیتهاي از داخلی
اثبات براي محدودیتها، همهي وجود  با ما زنان میشود، منعکس
آغاز قبل دههي چند به نسبت گستردهتري را قابلیتهاي خود تالش
در سعی همچنان مردساالر ایران جامعهي که این در البته کرد هاند.
و تردیدي نیست د ارد، اجتماعی فعالیتهاي از زنان عقبنگه داشتن
سیاستهاي به توجه با چهار سال و عقبزنیها در این این متأسفانه
شدت قبل به نسبت  زنان،  ساختن خانهنشین براي  دولت  جدید 
سیاستهاي محدودیتها و به توجه با بنابراین یافته است. بیشتري
میکنند ، نرم پنجه و دست آن با همچنان ایرانی زنان که زنستیزي
شرایطی چنین در فرهنگی و اجتماعی عرصههاي در زنان درخشش
یک در موفقیت آنها به د ستیابی به نسبت ارزش بیشتري از من زعم به
باید د لیل به همین میکنم فکر برخوردار است و کامًال آزاد و باز فضاي
اجتماعی و موفق فرهنگی معرفی چهره هاي پُررنگتري به شکل به
ایران و سطح در هم نیست، کم ایرانی میان زنان در که تعدادشان
براي که هم جایزهاي است و بنابراین شعر من تخصص پرد اخت. جهان
است شعر حوزهي در راهاند اختهام، به ایرانی زنان فعالیتهاي معرفی
معرفی فعالیت هاي براي دیگري برنامههاي یا جوایز من اگر به نظر و
بیفتد، راه نیز به و اجتماعی فرهنگی حوزه هاي در بقیهي ایرانی زنان
جامعهي در هنوز متأسفانه زنان که تحقیرآمیز به نگاه با مقابله براي
حتی که اینجاست جالب بود. خواهد مؤثر بسیار میخورد، چشم به ما
زنان به نسبت بازتري به مراتب فضاي زنان در که اروپا و آمریکا در
مختص برنامههاي و جوایز برپایی به نیاز این می کنند، فعالیت ایرانی
که سالهاست و احساس شده زنان – اجتماعی فرهنگی فعالیتهاي
برگزار میشوند و جشنوارههایی چنین جوایز آمریکا و سراسر اروپا در
«اورنج» جایزه ي مثل هم پیدا کردهاند ؛ زیادي اعتبار از آنها برخی که
مینویسند) انگلیسی زبان به اثرشان را که زنی رماننویسان (مختص
دانشگاه بارنارد  دانشکده ي (که «بارنارد» زن  شاعران جایزهي یا

زنان منتشرنشده ي و دوم شعر کتابهاي براي آمریکا کلمبیاي 
میکند). برگزار آمریکایی

است؟ چگونه داوران انتخاب معیار
انتخاب را در رأي زنان، حق شعر جایزهي دبیر عنوان بنیانگذار و به من
مهمترین و کرد هام سلب خودم جایزه از برندهي و نهایی نامزدهاي
داوري جایزه براي کادر حق انتخاب که است بوده هم این دلیل آن
انتخاب را داورانی د وره دو هر د ر مسلماً بنابراین و است محفوظ من
به اثر یک نبودن یا بودن  زمینه ي شعر در معیارهایشان  که کرد م
در کامل طور به هم داوران معیارهاي باشد. نزدیک خودم معیارهاي
جایزه وبسایت در اول" "د وره ي جایزه بخش برندهي معرفی لینک
هست نیز من شعري  معیارهاي واقع د ر معیارها این است.  موجود
کردم که معیارهایشان انتخاب را داورانی طور که گفتم همان چون
د ر که شناختی توجه به با را و این باشد خودم نزدیک معیارهاي به
(البته شاعران کار از ادبیام حرفهاي فعالیت سال سیزد ه دوازده، این
همین فکر میکنم دادم. تشخیص کرد هام، پید ا فعال) پیگیر و شاعران
یعنی مثًال کمک کند جایزه یک شدن تخصصی موضوع میتواند به
جایزه با فالن فالن میشود که مشخص برگزاري د وره دو یکی بعد از
و دارد گرایش داستانی یا چه سبک شعر انتخاب به بیشتر داوري کادر
من به نظر میپسند د. را کاري نوع چه دیگر داورانی با جایزهي دیگري
نفع به بیشتر بروند، تخصصی شد ن به سمت بیشتر ادبی جوایز چه هر
یک مختلف جایزهي ده وقت د یگر آن مثًال و خواهد بود ادبی جامعهي

نخواهند داشت. مشترك برندهي

 
آیا  و بود چگونه مسابقه دیگران از این و هنرمندان  استقبال

گذاشت؟ به جا ایران ادبی در جامعهي تاثیري
زود ایران ادبی جامعهي بر جایزه این تأثیر از گفتن سخن براي هنوز
تأثیر را یک البته است. شد ه برگزار آن دورهي یک فقط است چون
اولین فراخوان بود که پس از اعالم و آن هم این بودم خودم شاهد
نگاه دلیل به (شاید  شاعران و وبالگنویسان برخی جایزه، دورهي
این دربارهي مطبوعات و وبالگها در تندي انتقادهاي مردساالرانهشان)
میشود (کسی اهدا زنان فقط به چرا جایزه مثًال که نوشتند ؛ جایزه
ایران در حاضر که در حال دیگري جوایز شعر خصوصی چرا نمیپرسد
جوایز ادبی کاري به میشود! – اهدا به مردان برگزار میشود، فقط
سیاسیشان، و صرفاً غیرادبی معیارهاي خاطر چون به ندارم دولتی
هم (باز زدید د ست جنسیتی چرا به تفکیک یا ندارم) قبول را آنها اصًال
فقط را شعر خصوصی جوایز دیگر داوري کادر چرا نمی پرسد که کسی
میکنید (بخوانید: برگزار جایزه اصًال و چرا میدهند!) تشکیل مردان
این همه ي اما هم دارند؟). جایزه پا کردن بر حق "زن" ُمشت یک مگر
مراسم اختتامیهي برگزاري از بعد پرخاشگري ها هم و گاهی انتقادها
و خاموش شد برنده، نام اعالم زنان و شعر جایزهي دورهي نخستین
مجموعه شعر «میخواهم درست انتخاب خاطر این به میکنم  فکر
شعر کسی در بود که زرین رؤیا سروده ي بدهم» قورت بچههایم را
پایان نقطه ي به انتخاب این خوشبختانه و نداشت شکی آن بودن

فعالیت که است ایرانی مترجم جوان و شاعر جدیري سپیده
کرده است. خورشیدي آغاز هفتاد دههي از اواسط را ادبی خود
د ر دوزیست» دختر «خواب نامهاي به شعر مجموعه دو او از
شده منتشر 86 سال د ر من» خون به مایل «صورتی و 79 سال
80 سال نام «منطقی» در مجموعه داستان کوتاهی نیز به است.

است. رساند ه چاپ به
نام به پو آلن ادگار از نیز را اشعاري گزیده جدیري سپید ه
ترجمهي کرده است و منتشر و ترجمه د ر سال 85 «کالغ»
«تب نام با بورخس لوئیس خورخه شعرهاي از نیز دیگري

دارد. انتشار دست د ر آیرس» بوئنوس

خورشید است. جایزه دبیر و بنیانگذار سپیده جدیري
به امسال ماه خورشید، دي ایران؛ زنان جایزه شعر دوره دومین

میشود. برگزار زنان کتاب شعر سال بهترین جایزه عنوان

زنان شعر جایزهي
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ادبی منتقدان شد. برعکس، تبدیل جایزه براي این حاشیهسازیها تمام
و جایزه برندهي بیشتر چه معرفی هر کردند به شروع روزنامهنگاران و
فراخوان از استقبال شد. تبدیل مثبت نگاهی کامًال به قبلی منفی نگاه
و سانسور شرایط تحت که کتابی محد ود تعداد نسبت به هم جایزه
عنوان اول 64 د وره ي در خوب بود و میشود، چاپ در ایران ممیزي
(منظورم رسید  ما  د ست به شاعر زنان از شرایط واجد  شعر  کتاب
شعر آنتولوژي مثًال که این و کتابهاست چاپ تاریخ شرایط واجد از
با هم د وره نخستین مراسم از استقبال نباشند). کودك شعر نباشند یا
بود اساس دعوت کامًال بر در مراسم مهمانان حضور که این توجه به
بود  قبول قابل عمومینشده بود، اعالم قبل از برگزاري و محل تاریخ و

شد. پر کامًال مراسم برگزاري چون سالن

میگیرد؟ شکل طریقی چه به داوران توسط کارها انتخاب  سیر
شده منتشر جایزه وبسایت در که جایزه اساسنامهي در البته را این

میدهم: توضیح هم اینجا اما داده ام، توضیح است،
جایزه دبیر توسط دارند، را داوري مرحلهي به رسیدن قابلیت که آثاري
کتابهایی فقط اینجا در میشوند ؛ انتخاب د اوطلب د اور یک حداقل و
زیادي بسیار فاصلهي شعریت معیارهاي از که میشوند گذاشته کنار
اولیه و انتخاب بررسی این از پس نیستند. شعر عبارتی، اصًال به دارند و
به را دو کتاب حداکثر داوران از یک هر داوري، مرحلهي راه یافتگان به
نهایت، در و می کند اعالم جایزه د بیر به و انتخاب نامزد نهایی عنوان

میشود: انجام ترتیب به این جایزه برندهي انتخاب
اول و رتبهبند ي اساس را بر خود نظر نامزدهاي مورد رتبهي هر داور
نامزد هاي فهرست د ر قبًال را که نام آنها نامزد ي دو یک یا میان از دوم
اشتراك بیشترین که کتابی میکند، اعالم کرده است، معرفی نهایی
کند، به کسب دوم رتبهي یا اول رتبهي نامزد عنوان به را نظر داوران
داوران این، از در شرایطی غیر و جایزه انتخاب میشود برندهي عنوان
از کتابهاي یک هر و منفی مثبت د ربارهي ویژگیهاي تبادل نظر با
جایزهي اول د ورهي برندهي میرسند. اجماع به برنده انتخاب در نامزد،
پنج از رأي چهار بدهم» قورت را بچه هایم «میخواهم کتاب زنان؛ شعر

اثر بود. این نشاندهندهي قدرت نظر من به و کسب کرد داور جایزه

این  د ر طور همین شد و تامین قبلی چطور جایزه ي  مخارج
کرد هاید؟ عمل طریقی چه به دوره

و بیندازم راه به را جایزه که آن از پیش یعنی گذشته سال اوایل در
یک در حد جایزه فقط که زمانی کنم، اعالم را اول دورهي فراخوان
در جمعی جایزه، براي کردن حامی مالی پیدا منظور به بود ، ایده 
د ر و کردم مطرح را ایده ام می شناختم که خانمهایی از چند تن با
فاطمه دکتر و فرهادي فریده (دکتر پزشک خانم دو جمع، همان
پرورش (خانم اعظم پاکی) و آموزش یک دبیر بازنشستهي حقبین) و
همان نیز دوم دورهي در و شدند جایزه از مالی حمایت داوطلب
حامیجایزه ساالروند) فاطمه  (خانم شاعر یک  عالوهي به خانمها
خوش اقبالی بابت جایزهي این از ما جایزه ي گفت که میشود هستند.
ند اشتن ایران در جوایز خصوصی مشکالت از معموالً یکی چون بوده

است. حامی مالی

مثال دارد، وجود مسابقه این در شرکت براي محدودیتی آیا
امکان شدهاند، منتشر کشور  از  خارج در که کتابهایی

دارند؟ این دوره را در شرکت
دنیا جاي هر  در ایرانی شاعر زنان تمام که می خواهد دلم  شخصاً

شرکت جایزه این در میکنند، منتشر را کتابی که طریقی هر به و
به ایران متعلق زنان جایزهي شعر  این است که واقعیت چون  کنند
طور به سال هر در که است که کتابهایی این مشکل اما آنهاست. همهي
به فهرستی میشوند، در چاپ ایران در ارشاد مجوز وزارت با رسمیو
با ترتیب، این و به به ثبت می رسند تماس ناشرشان مشخصات همراه
از در جایزه شرکت براي میان این از کتابی معموالً ناشران از پیگیري
کشور از خارج در یا زیرزمینی به صورت که کتابهایی اما نمیافتد. قلم
نمیدانم مثًال من نمیرسند و ثبت به فهرستی هیچ در میشوند، چاپ
از شدهاند تا منتشر طریق به این کتابهایی چه 1387 در سال که
من پیشنهاد دهند. جایزه شرکت در کتابشان را بخواهم شاعرانشان
شود که شاعران اعالم و بیفتد راه اینترنت در وبسایتی مثًال که است این
کشور از در خارج یا زیرزمینی صورت به را کتابشان نویسند گانی که و
در مؤلف نام و انتشار سال ذکر با را کتابشان عنوان کرد هاند ، منتشر
جوایز برگزارکنندگان اطالع براي شود مرجعی تا کنند ثبت وبسایت آن
در کم دست که این به توجه با کتابهایی. وجود چنین از خصوصی ادبی
شده بد تر سال به سال ایران کتاب در سانسور شرایط اخیر، سال چهار
پیدا ادامه شکل به همین اگر بد شدن شرایط که میکنم فکر است،
مجبور ایران ساکن نویسندگان و شاعران یعنی ما؛ همهي کمکم کند
بنابراین کنیم. منتشر زیرزمینی صورت  به را کتابهاي مان میشویم
شرایط، آن در میکنم فکر میرسد و به نظر الزم وبسایتی ایجاد چنین
مراجعه همان وبسایت به دیگر فقط خصوصی هم برگزارکنندگان جوایز
شعر شکل، دیگر کتاب رفتن به این پیش کنند چون بعید مید انم که با

شود . منتشر ایران رسمی در طور بتواند به داستانی یا
   

جهت محدود یتهایی جایزه چه بنیانگذار این عنوان به شما
د ارید؟ مسابقات این برگزاري

ایران، در  خصوصی ادبی  جوایز برگزاري براي محد ودیت  مهمترین 
حقیقت است. اختتامیه مراسم برگزاري براي مناسب مکان نداشتن
جایزه که اول دوره ي مراسم براي گذشته سال من خود که این است
برگزاري محل کردن د نبال پیدا به ماه از آبان بود، ماه دي آن زمان
به آنها که فرهنگ سراهایی و فرهنگها خانهي تمام از متأسفانه بودم و
اختصاص پیدا کنند برنامه ها جور این به باید طبیعتاً مراجعه کردم و
ما که جایزهي این بود د لیلش هم منفی دریافت کرد م. تنها پاسخ -
چنین که و ظاهراً وزارت ارشاد تمایلی ندارد خصوصی بود جایزه ي یک
داد ه شوند شرکت آنها در مجوز داراي کتابهاي فقط اگر حتی جوایزي –
برگزاري به توجه که با این است من برگزار شوند. پیشنهاد ایران در -
فرهنگی ظاهر به مکانهاي این دولتی در مراسم و سفارشی شعر جلسات
"خانهي به "فرهنگسرا" و فرهنگ" "خانهي از آنها نام اخیر، سالهاي در
حداقل تکلیف نیست؛ شوخی اصًال این کند. تغییر "دولتسرا" و دولت"
میشود روشن خصوصی جوایز و داستان و شعر جلسات برگزارکنندگان
نام به که  - مکانها آن مسئوالن با مذاکره براي را  وقت شان د یگر و
باالخره ما نمیکنند. البته تلف - هستند دیگران به کام و فرهنگ اهالی
دانشگاه علوم اجتماعی دانشکده ي در را صد نفرهاي سالن توانستیم
که است حالی در این کنیم. برگزار را اول دورهي مراسم و اجاره تهران
خدمت د ر رایگان به طور و خانههاي فرهنگ باید فرهنگسراها قاعدتاً
اجاره پرداخت صورت در حتی اخیر سالهاي در اما باشند فرهنگ اهالی
اگر دهند، جوایز خصوصی قرار اختیار در نمیشوند مکانی را حاضر هم
برگزاري به روز مانده دو یکی یعنی نود در دقیقهي شوند، حاضر هم
چه مشکل این حل براي نمیدانم میکنند. کنسل را برنامه مراسم،

کرد، شما میدانید؟ میشود

زنان شعر جایزهي

/http://www.khorshidprize.com
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پور حسین الله
ایران اجتماعی جنبش متشکل ترین و بانفوذترین ترین، پرقدرت
بعد از حرکتهاي مردمیکه د ر زنان، یعنی جنبش نسبی) (به طور
نام به آن بشود د یگر (اگر جناح مقابل گرا در اصول کودتاي جناح
ماند. باقی بی صدا بیحرکت و نسبتا صورت گرفت، داد!) گرا اصالح
از قبل فضاي  جنبش در این که  حق میتوان گفت به درحالی که
چهارچوب ، ظرفیت و توان توجه به با خود را، تالش نهایت “انتخابات”

برد. کار به زنان طرح مطالبات مند براي هدف طور به خود، نظري
د ر مردان، کنار در را خود پررنگ  حضور زنان وجود، این با
فقط که حرکتهایی فعاالنه ادامه میدهند. اخیر، تمامیحرکتهاي
سر پشتبامها بر شبانه بلکه نمیشود، محد ود اعتراضات خیابانی به
و توده اي خبرنگاري صورت به را خود  چنین هم و مییابد جریان
سانسور که ایران جمله خود از و د نیا به سراسر فیلم و اخبار ارسال
می دانیم همه نشان میدهد و بیداد میکند، دولت طرف از خبري
انگیخته خود ابتکار با و آماتور طور به که فیلمهایی و خبرها این که
و حرکت و اعتالي این ارتقاء مهمیدر نقش شده، چه گرفته مردم

دارد. آن از جهانی حمایتهاي
انتخابات، حرکات قبل از با مقایسه در میانه زنان در این جنبش اما
جنبش این که میکردم تصور  ابتدا  چرا؟  میماند.  ساکت تقریبا
جمهوري کرده پاره زنجیر و وحشی رژیم مقابل در دارد قصد متشکل
به فعالیت بیشتر قدرتی با آینده د ر بتواند کند تا حفظ را اسالمی، خود
شده شوك د چار مردم حرکت عظمت مقابل د ر که، این یا دهد. ادامه
دلیل یا هر و خود هست. حرکات و افکار به دهی حال سامان در و

درك. قابل باشد و فرضیات میتوانست موجه تمام این دیگر….
همان تشکل، یک مثابه به زنان جنبش ماند ن کنار دلیل اگر اما
ایران هنوز که (هرچند را لرزاند” که ایران روزي “ده مقاله در باشد که
که است خوب شده، تئوریزه احمدي خراسانی،  نوشین از میلرزد )

نگذریم. آنها روي از بگذاریم و بحث را به مطروحه استداللهاي
 

مردمی میشود حرکت هاي موجب حاکمیت در شکاف
بالعکس؟  یا

یا میآورد  وجود به مردمیرا حرکتهاي حاکمیت، در آیا گسل
باعث که است جامعه  د ر عظیم  نارضایتی و  مطالبات درخواست ها، 
کنیم نگاه وارونه اگر میگردد؟ حکومتها در عظیم ایجاد شکافهاي
حرکتهاي آمد ن وجود به باعث جناحی  اختالفات که  بپنداریم و
در را فعالیتمان  که نمی ماند این  جز چاره اي میشود، اجتماعی 
هر و به اختالفات باالییها تکیه کنیم تنها و گذاشته کنار مرد م میان
جناحهاي کردن جدا با هدف حرکتی می کنیم هر و میدهیم شعاري
تودهاي نارضایتیهاي این که د رحالی باشد. شده طرحریزي حاکمیت
در را خود انعکاس و داشته سیاسی و اقتصادي ریشه خود که است
باالییها در میان اختالفات طبیعتا و میدهد نشان نیز حکومت میان
جامعه در مجددا را خود تأثیرات و شده حاکمیت تضعیف به منجر

گذاشت. خواهد باقی

رسید، جمهوري ریاست خاتمیبه که زمانی گویا شد ه، تحلیل بسیار
اجتماعی جنبشهاي شکوفایی  باعث  اصالحات  دولت در او  حضور
در اجتماعی درواقع شرایط که، حالی در است. شده  دوران آن در
که شد باعث اصالحات، مردمیبراي فشار و حضور و دوره آن 
تسلیم و جمهوري ریاست خاتمیبه پذیرش به مجبور حاکمیت،
مطالبات آنان و پایهاي مرد م و ریشهي اگر نقش شود . وي دولت به
تاکتیک تعیین وضعیت و تحلیل در حرکتهاي مردمینبینیم، در را
حاکمیت چرا حال، میافتیم. اشتباه به آتی حرکتهاي و شعار و
همان مردم دوران دیگر مردم زیرا نکرد؟ تحمل را بار موسوي  این
گرانی و فقر است. شده تر تود هاي بسیار نارضایتی، خاتمینیستند .
خفقان به را همه خشونت است. دیکتاتوري و کرده عاصی را مردم
تنفس، تبدیل منفذ ترین با کوچک میداند، مردم رژیم کشانده است.
این پود و تار بلکه میکنند ، عبور موسوي از تنها نه و شده غولی به
از رژیم است که هوشی حداقل میکشند. این، نابود ي نیز به را رژیم
خود حقیقی چهرهي رژیم شده و پاره دیگر پردهها میدهد. نشان خود
بر اکنون بود، کرده غیره مخفی و اعدامها زندانها و در سال 30 که را

است. کرده آشکار همگان
در وهلهي بنابراین بدانیم، مردم و پایین در بنیاد را و اگر مبنا اما
مد نی قدرت کنند. قدرتمند  را  خود  مردم تا  میکنیم تالش اول
اکثریت ویژه به مردم مختلف اقشار میان د ر که قدرتیست مردم،
و هستند مزدبگیر میکنند و کار که چه آنهایی زحمتکش، ناراضیان
قدرتی همین وجود دارد . بالقوه طور به داران، خانه و بیکاران خیل چه
به خیابان میکشاند میلیونی طور به را روز آن ها عرض یک در که
پراکنده نیز  سرعت  همان به نیست، متشکل قدرت این  چون  اما .
مردم درخواستهاي عرضه پایداري در تد اوم و که این براي میشوند.
به سرعت نیز موسوي میبینیم که الزم است. شود، تشکل تضمین
میخواهد و میشود مشغول همراهانش و خود کرد ن متشکل به
صرفا قرار نیست اگر و هست اعتقادي مردم نیروي به بزند. اگر حزب
گوشتی نگریسته مثابه سپر به آنان به و بشود از آنان استفاده ابزاري
نیروي این شدن متشکل از از حمایت نباید نیز لحظه یک پس شود،

کرد. غفلت عظیم
 

دارد؟ مردم خصلت انقالبی خیزش آیا
روشن را ویژگی چند مردمی88  خیزش با  57 انقالب مقایسه
جریانهاي شکلگیري پروسه  د و میتوان که  تصور این میکند.
حرکت هر است. باطل دانست، هم مشابه و هم عین را اجتماعی
همراه به را خود  ویژگیهاي و دارد را خود معین پروسه اجتماعی
موجود واقعا حرکت که  دارد  وجود  تحلیلی اگر بنابراین  میآورد .
پایه واقعی می کند، همانی این ،57 سال در مردم حرکت با کنونی را

خیزش د ر زنان جنبش نقش
“انتخابات” از پس مردمی

 

بردباري! تحمل، صبر، جاي به نافرمانی اعتراض،

بحث



54

66
اره

شم
ن، 

يز
آوا

55

66
اره

شم
ن، 

يز
آوا

مردم آگاهی حرکت، دو این تفاوتهاي از یکی باشد . د اشته نمیتواند
است. رشد یافته گفت، می توان واقع در و کرده تغییر بسیار که است
بسیار آن سنی میانگین تنها نه که است مردم اجتماعی بافت دوم،
تر برجسته حرکت این در د ختران و زنان حضور بلکه است، جوانتر
فقربسر خط درزیر مرد م اکثریت کرد که تأکید باید ویژه به و است
مردم که روي و فشاري میکند بیداد نیز و نارضایتی اقتصادي میبرند
و حضور سوم، وجود است. 57 سال از بیشتر مراتب وجود د ارد، به
که 57 سال با را آن حرکت که این اجتماعی در مختلف جنبشهاي
مرگ بعد از “بحث هم” و با “همه بلکه وجود نداشت، تنها تشکلی نه
گیري شکل و مردم اقشار مختلف مانع صفبندي که بود ارزشی شاه”

میکند...... متفاوت میشد ، آنان درخواستهاي و مطالبات
باال در برشمرده هاي مندرج از بیشتر دوره دو تفاوتهاي این البته
تفاوتها این مهم ، این تفاوتها نشان میدهد که تأکید بر اما است،
میگیرد. اوج و شد ه شروع که مردمیاست حرکت مهم، بلکه نیستند،
روشن میشود، نصیبشان بدتري شرایط  یا میشوند پیروز که این
به تا را حرکت د ید که باید و هستند حرکت آکتور این مرد م نیست.
که آن نمیکند اثبات با سال 57 تفاوت این حرکت اما کجا می برند.
داریم قبول اگر میخواهد. اش را صرفا رأي یکی این و بود انقالب یکی
بر دیکتاتور و مرگ شعار می دهند ، تغییر شعار حرکت در این که مردم
رأيهاي صرفا مشکل می خواهند، پس استبداد میدهند و دمکراسی
یا بد هیم انقالب نام حرکت این به  بخواهیم حال، نیست. گم شده
را مردم دیکتاتور که است نمیکند. مهم این دیگر، تفاوتی چیز هر
میکند، له خیابانها در را آنان دیکتاتورها چکمه وقتی و نمیخواهند
ند ید مردم در پیام را حکومت این خواست سرنگونی می توان چطور

نکرد؟ توجه و
اگر است  این سادگی مطرح میکنند ، را تغییر شعار  وقتی مرد م
میخواهند مردم است. نژاد احمدي تغییر صرفا منظور کنیم، تصور
میکند. حمل خود  با که هرآنچه و را حکومت این دهند.  تغییر
درخواست این گرفت. جدي باید را مردم جانب از تغییر درخواست
را تغییر به مردم امید اگر هستند. متفاوت امر تغییر، دو به امید با
بر امیدشان مسلما باشند، داشته اوباما یا و خاتمی موسوي، امثال از
“تغییر” مطالبه با مردم خنجر میخورند. اما پشت از یا و میرود فنا
متشکل و داده سازمان را خود میتوانند مطالباتشان اثباتی طرح و
والیت فقیه، با که می دانند میزنند، فریاد دمکراسی مرد م اگر کنند.
مذهبیمان و برادران سر خواهران بر نیست. بحث ممکن دمکراسی
سکوالر مسلمان/ یا غیرمذهبی / مذهبی تقسیمات سر بر بحث نیست.
است. حاکمیت دین از جدایی سر بر بحث مدرن/سنتی نیست. یا و
ارگانهاي از کلیه مذهب جدایی د مکراسی، پایههاي اساسی از یکی

است. حکومت کل و دولتی

یا اعتراض؟ تحمل
نیرویی هیچ و دارند باالیی جنسیتی آگاهی زنان ما استدالل که این
براي خود مشروعیتی نمیتواند زنان خواستههاي فیلتر از بدون گذر
در یک زنان اخص طرح مطالبات کنار گذاشتن براي کافی کسب کند ،
فمینیستی آگاهی سطح اکنون که است درست عمومینیست. جنبش
زنان بزرگی از هنوز اکثریت اما است، قابل تحسین زنان بخشی از در
کار بی چه و مزدبگیر چه زحمت کش، محروم و اقشار زنان ویژه به ما،
زنانی همان دارند . جنسیتی نسبی آگاهی با زیادي فاصله دار، خانه یا
و سرکوب بود ه خشونت تحت همواره هزارهها و قرن ها در طول که
زیر به سر بردباري و صبر و تحمل با و کردهاند لمس استبد اد را و
داد، امروز باید آنان یاد به تحمل را صبر و دیگر نباید آورده اند. امروز
به شان را و بالفعل بالقوه توان کرد و جایگزین نافرمانی را اعتراض و

نمود. یادآوري آنان
که  جدا کنیم؟ ناسره از را سره که میفهمیم؟ چگونه  دمکراسی را
عمل به و خود برانیم؟ صف از را آنها و کدامند ناهمخوانان ببینیم
جنبش حفظ هدف با و بد هیم دمکراتیک قوانین از پیروي نام مان
د انست، انقالب حرکت مردمیرا کسی بپردازیم؟ اگر “دگر” حذف به

باید حذف شود؟ و میریزد برهم را جنبش ناسره است و
صحبت تنها از کمپین زنان، جنبش از صحبت مدتها به جاي چرا
به اکنون و چرا است) زنان جنبش بخش حق فعالترین به شد (که
حتی با و برده میشود نام همگرایی از کمپین تنها از جاي صحبت
و فعال سایتی که برابري براي تغییر سایت زنان، سایت سه از برد ن نام
زنان ما است که میشود. حیف سپرده به فراموشی مراجعه است، قابل

کنیم. تئوریزه را “دگر” حذف نیز
دمکراسی امروز، نیست. گونی یک د ر هم» با «همه دمکراسی، نه،
تحمل خود کنار د ر را آن ها و است د یگران صداي شنیدن تحمل
صفوف سایر کنار در خود مستقل صف تشکیل د مکراسی امروز، کردن.
د یگر امروز است. رفتن هم پیش  نگریستن، در کنار دگر رغم به و
یا خود برانیم و از را دیگر صداهاي جنبش، حفظ بهانه به اجازه نداریم
مختلف صد اهاي بدون جنبشی دیگر زیرا د هیم. وعده آینده به را آنها
جمهوري به تبدیل صدا، تک و هم  با  همه جنبش نمیماند. زنده

ایم. کرده را اش تجربه اسالمیمیشود که
مستقل صف تا دارد دیگر نیاز روز از هر بیشتر زنان جنبش امروز
مطرح کند. چه این خود را مستقل مطالبات و خود را تشکیل داد ه
شرایطی، هیچ رأي. هیچ براي باشد و چه انقالب مردمی براي حرکت
جنبشهاي متشکل  و مستقل صف کشاندن تعطیلی به  شرایطی

نمیکند. توجیه را اجتماعی
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قاصد  ي بفرستید  
ژیال مساعد 

  
به د خترانم ، خواهرانم، ماد رانم 

               به  پسرانم، 
براد رانم، پد رانم 

صد اي تحسین ما را بشنوید  
هوراي ما را 

و شیون ما را وقتی که یکی از شما به خاك می افتد  
خورشید  شد ه اید  د ر د ل شب 

کلمه حقیر می شود  د ر کنار شما 
   چه نوري د ارد  صورتتان 

        چه اوجی د ارد  صد ایتان 
 فریاد  هایی که زد یم نارسا بود  

          و شنید ه نشد  
 نوشتییم  ناخوانا بود  و خواند ه نشد  

 شما می طپید  ومرد گان از جا بر می خیزند  
قاصد ي بفرستید  تا هر آنچه هنوز زند ه است 

د ر جسمم           
             د ر جانم    

سویتان  روانه کنم.                          
  

Neda Agha Soltan, 26, was shot dead near the scene of 
clashes between pro-government militias and demonstrators 
in Tehran June 20, 2009.
Nedā (ندا) is the Perso-Arabic word for “voice” or “calling” and 
she has been referred to as the “Voice of Iran for freedom”.


