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پولن دوال بار

اینجا ،چراغی روشن است

مبارزه ما
هدفمند
و پیوسته
است

ندایبرحقاعتراضعلیهحجاباجباری
«دخترانخیابانانقالب»
زنـی جوانـی چنـد روز قبـل از اعتراضـات  1396در ایـران ،بـدون روسـری بر سـکوی بلند
میشـود و روسـری سـفید رنگـی را برچوبـی میبنـدد و آنرا علیـه حجـاب اجبـاری تکان
میدهـد .نـام او ویـدا موحـد اسـت و در بین اذهـان عمومی تا مدتـی نا معلوم بـود .آنزمان
پولیـس ایـران وی را دسـتگیر میکنـد و بعـد از مدتی نسـرین سـتوده وکیل دادگسـتری
در اول گفتـه بـود« :ویـدا موحـد آنروز پـس از اعتـراض بازداشـت شـده و بعد از بازداشـت
شـدن مدتـی کوتاهـی آزاد شـده و دوبـاره بازداشـت میشـود .پـس از ایـن خبر ایـن وکیل
دادگسـتری در توئیتـر خـود از آزادی او خبر داده و نوشـته بود« :ویـدا موحد در هفتم بهمن
 1396آزاد شـده است».
ایـن حرکـت اعتراضـی الهـام بخش بسـیاری از زنان و مردان در ایران شـده و حتـا در بیرون
از ایـران ،یـک دختـری ایرانـی در میـدان اصلـی شـهر لینـز اتریـش ایسـتاده میشـود و به
حمایـت از ویـدا موحـد «دختـر خیابـان انقالب» دسـت تـکان میدهـد .این حرکـت دختر
خیابـان انقـالب بـا واکنشهـای جـدی و زیـادی در فضـای مجازی تـوام با عکس و فلـم و...
همـراه بـود .بعد از گذشـت چنـد روز از این حرکت نمادیـن ویدا موحد زنـان و دختران زیاد
ایرانـی در همـان نقطـه و دیگـر نقاط شـهر تهـران و دیگـر مناطق ایران دسـت بـه اعتراض
زدنـد و حمایـت شـانرا از ایـن حرکـت اعـالن نمودنـد .این معترضیـن از سـوی حکومت با
واکنشهـای زیـادی رو بـهرو شـده انـد و تـا چنـد روز پـس از اولیـن حرکت در حـدود 29
نفـر را دسـتگیر نمودنـد .سـازمان عفو بیـن الملل بیانهای منتشـر کردند و در آن خواسـتار
آزادی فـوری و بـی قیـد و شـرط ویدا موحد شـدند.
در مقابـل دبیـر ائتالف اسـالمی زنان گفته بود« :کسـی که روسـری اش را بـر میدارد مجرم
و قانـون شـکن اسـت و به نظـرم این موضوع با نگرش اسـالمی کامال در تضاد اسـت».
از سـوی دیگـر مدیرمسـوول سـایت زنان ایـران گفته بـود « :اینها بازیهـای فضای مجازی
و برخـی از رسـانهها اسـت کـه هم خـط با تولید کننـدگان این بازیها هسـتند .شـما بروید
از ملـت سـوال کنیـد ببینیـد اصال کسـی با ایـن حرفهـا کاری دارد .این رسـانهها هسـتند
که بـه این موضوعـات دامـن میزنند».
بـر عـالوهی آنچـه اینجـا یـادآوری کردیـم کسـانی زیادی گفتـه اند کـه ایـن حرکتها از
بیـرون از ایـران آب میخورنـد و خیلیهـا بـه خاطـر ایـن کارهـا از آمریکا و دیگر دشـمنان
اسـالم و ایـران پـول میگیرند.
حکومـت ایـران و طـرفداران نظـام حکومـت اسـالمی بـا ایـن حرفهـای شـان بـه صورت
آشـکارا بـه ایـن نکتـه تاکیـد کردنـد و میکنند که زنـان معتـرض لعبتکان بیش نیسـتند و
ایـن زنـان مثـل بـادی در سـر انگشـتان یک تعـداد غیـر مسـلمان و نظامهای ضد اسـالمی
میچرخنـد.
امـا سـخن اینجاسـت کـه آیـا درسـت اسـت بازیچـه خوانـدن تعـدادی از آن زنـان که به
درک ایـن مسـئله کـه آنهـا بـه مثابـهی یک انسـان آزادی حق شـان هسـتند رسـیده اند؟
خیلـی بـی انصافـی نیسـت آنعـده از زنانـیرا کـه توانایـی فهـم موضوع خـود مختـار بودن
شـان را پیـدا کـرده انـد را لعبـت بپندارنـد؟ در ایـن بـاره کـه مسـئله اعتـراض بـه منظـور
بـه دسـت آوردن چیـزی بـر گرفتـه شـده از درک و فهـم کسـی هسـت کـه خواسـتار آن
موضـوع مطلـوب میباشـد شـکی وجـود نـدارد .همیشـه درک وضعیـت نـا به هنجـار عامل
دیگرگونیهـا میشـود .تاریـخ بـه تکـرار نشـان داده اسـت کـه محدودیتها بی پاسـخترین
و بدتریـن حالـت ممکـن در بیـن اجتماع انسـانی اسـت .هیچ پادشـاه دیکتاتوری نتوانسـته
بـا ضـرب و سـتم و مـرز ایجـاد کـردن به خواسـتههای نهایی شـان برسـند .ممکن اسـت تا
مدتـی وضـع بـه همیـن منوال که یـک دیکتاتـور برایش سـاخته به خواسـت او پیـش برود
امـا در نهایـت طوفـان عقدههـای سـرکوب شـدهی اجتمـاع انسـانی از گوشـه و کنـار سـر
خواهـد زد و بـه ایـن اسـاس انقـالب شـکل خواهد گرفـت .زنان بـه لطف حکومت اسـالمی
در ایـران سـالهای سـال اسـتعداد و توانایـی شـان در پسـتوهای خانه زیر پرچـم مردانهگی
کـه اسـالم به دسـت مردان داده اسـت خاکسـتر شـد .حکومـت اسـالمی ارزش و مفهوم زن
را در بیـن چـادر تعریـف و قیـد کـرده انـد .از اوایل پـا برجایی حکومت اسـالمی تا بـه امروز
زنـان در ایـران بـه سـاز حکومـت اسـالمی رقصیـد و سـوخت و سـاخت .امـا امروزه زنـان با
اسـتفاده از همـان درک کـه بـه مثابـهی یـک انسـانی آزاد ،بـرای زندگـی کردن مختـار اند
خودشـان تصمیـم بگیرنـد دیگـر رو به پایین از قوانین حکومت اسـالمی بـرای زندگی کردن
دور خودشـان حصـار نخواهنـد کشـید .در همین گیرودارهـا دختری با حجابی به مسـئلهی
حجـاب اجبـاری اعتـراض کـرده و گفتـه بـود «کـه مـن خـودم حجـاب را دوسـت دارم ،اما
دوسـت مـن نـه ،بنابرایـن من خواسـتار لغو حجـاب اجباری هسـتم و برای به دسـت آوردن
ایـن آزادی مبـارزه میکنیـم».
در اخیـر :امیدواریـم ایـن نـدای بـر حـق اعتـراض علیه حجـاب اجبـاری به گـوش جهانیان
برسـد و نـدا موحد بلندگویی باشـد بـرای فریاد کردن هـزاران صدای خفتـه در ایران و دیگر
مناطقـی که دیکتاتورهـای زمان حاکمـان آن اند.

گفتگو با حمیرا ثاقب
کنشگر حوزه زنان
ص3

گزارش

زینب محمدی ،بی بی سی

هویت؛

زنان افغانی که بینام ،بیچهره
و بیصدا میمیرند
اینجــا قربســتان «کارتــه ســخی» شــهر کابــل اســت .دنبــال
قــرب یــک آشــنا میگشــتم و مجبــور شــدم نــام شــامر
زیــادی از مــردگان را بــر ســنگ قربهــا بخوانــم .چیــزی
کــه مــرا از فکــر یافــن مقــربه آن آشــنا دور ســاخت ،مقــربه
بســیاری از زنانــی بــود کــه آنجــا دفــن شــده بودنــد.
هیــچ کــدام نامــی نداشــتند .قــرب مــادر فالنــی یــا همــر
فالنــی!
بســیاری از مــردان افغــان از یــاد کــردن نــام زنــان خانــواده
شــان رشم دارنــد؛ بســیاری از ایــن قضیــه باخربنــد امــا
منــی دانســتم کــه حتــی زنــان در قــرب نیــز بایــد گمنــام
مباننــد.

عــوض علــی ســعادت ،دکــر جامعــه شناســی ،میگویــد کــه در
جنسیتیــک دخــر تــا زمانــی کــه در خانــواده پــدرش هســت بــه نــام
افغانســتان،
‹دخــر فالنــی› ،زمانــی کــه ازدواج کــرد‹ ،زن فالنــی› و رسانجــام بــه نــام
فالنــی›سومیرس
 تهمینه
شــناخته میشــود.
‹مــادر
چهارمســعادت ،هــر چــه بیشــر زندگــی زنــان شــکافته شــود،
قسمتآقــای
بــه گفتــه
بیشــر ثابــت میشــود کــه بســیاری از زنــان در افغانســتان هویــت
مســتقلی ندارنــد.
نداشــن نــام و تصویــر نــه تنهــا در زندگــی اجتامعــی کــه گاه در زندگــی
سیاســی زنــان نیــز مشــکل ســاز شــده اســت.
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مصوونیتاست
نه محدودیت دنیای مردان
دنیــای مــردان ،دنیــای آزادیهاســت؛ دنیــای رشــد و
شــکوفایی و بالندگــی؛ دنیــای کســب افتخــارات و تبــارز
اســتعدادهای نهــان و دنیــای متــرد و رسکشــی و در نهایــت
دنیــای اختیــار و تصمیمگیرندگــی اســت ،امــا دنیــای
زنــان ،دنیــای تاریــک و بیفروغــی اســت .دنیــای رسکــوب و
اختنــاق اســت ،دنیــای نداشــن حریــم خصوصــی و تجــاوز
بــه حریــم خصوصــی اســت ،دنیــای توهیــن شــدن و تحقیــر
شــدن ،دنیاییکــه بــا فــرض ناقصالعقــل بــودن و ضعیــف
خوانــدن وی ،لگــد بــر روی متــام آرزوهــای شــان گذاشــته
میشــود .دنیــای زنانــه ،دنیــای ســوخن و ســاخن اســت؛
دنیاییکــه غیابــت شــوهر را از  4ســال تــا  90ســال بایــد
تحمــل کنــد .دنیاییکــه از یــک شــوهر رصف بــا خوانــدن
ِ
ــق» ،چندینبــار طــالق میشــود و
کلــامت
«انــت طالِ ٌ
دوبــاره بــه خواســت شــوهر و بــدون رضایــت خــود زن،
برگردانــده میشــود .بــدون رضایــت و برخــالف میــلاش
بــه ازدواج داده میشــود .دنیــای فــروش ،بردگــی ،بــد،
بــدل و متکیــن بــه خواســتههای نــاروای مــردان اســت؛
دنیــای تادیــب و تنبیــه و مجــازات اســت؛ بــا چــوب ،بــا
ســیلی ،و بــا سنگســار ،بــه دســت پــدر ،بــه دســت بــرادر
و بــه دســت شــوهر و حتــا بــه دســت کاکا و مامــا و اقاریــب
درجــه چنــدم .رسنوشــت کــودک و زن تقریبــا یکســان
اســت و هــر دو در دســت مــردی رقــم میخــورد و تادیــب
و مجــازات میشــود کــه گویــا مصلحــت زندگــی او را در
نظــر میگیــرد و بــا چــوب بهشــتی تادیــباش میکنــد
آنــگاه کــه میگویــد« :چوبــی تــر مــن بــه فدایــت ز بهشــت
آمــدهای بیتــو هرگــز نشــود تربیــت کــودک و زن» دنیــای
زنــان ،دنیــای «ماکیانها»ســت کــه اگــر صدایــش شــنیده
شــد ،بــه دنبــال آن بدبختــی و نگونبختــی نیــز بــه آن خانــه
رسازیــر میشــود« :نشــانی منانــد از آن خانــدان کــه بانــک
«خــروس» آیــد از «ماکیــان» .یــا« :زن و اژدهــا هــر دو در
خــاک ِبــه جهــان پــاک از ایــن «هــردو» ناپــاک ِبــه» همیشــه
وقتــی زنــان خواســتهاند از قیــد قوانیــن موضوعــهی
جانبدارانــه و منفعتگرایانــه رهایــی یابنــد ،بــه دنیــای

مــردان (دنیــای آزادیهــا) پنــاه بردهانــد ،حجــاب را
«اجبــاری» دانســته و آنرا پــس زدهانــد .دنیــای خصوصــی
زنــان در صــورت فراهــم شــدن -دنیــای فــرار از حجــاب و
نشــان دادن موهــای بــراق و بلوریــن اســت ،امــا هیچزمانــی
اتفــاق نیافتــاده اســت کــه یــک مــرد– در صــورت نارضایتــی
از دنیــای مردانــه -بــه دنیــای زنانــه (دنیــای تاریکیهــا و
محدودیتهــا) پنــاه بــرده باشــد .هیــچ مــردی دوســت
نــدارد آزادیهــای رسشــارش توســط حجــاب ،محــدود
شــود و تصمیــم گیرنــدهی زندگــی او هــم کســی باشــد کــه
فکــر میشــود خَلقــا و خُلقــا بــا او یکســان اســت .دنیــای

زنانــه ،بــه تعبیــر ســیمین دوبــوار تبدیــل شــدن از دنیــای
«انســانی» بــه دنیــای «زنانــه» اســت .او اول «انســان» متولــد
ِ
تفکیــک
میشــود ،امــا جامعــه بــا تقســیم اســباببازی و
کار او را «زن» –نگونبخــت و بدبیــار -میســازد بلــی،
حجــاب مصوونیــت اســت ،نــه محدودیــت .ایــن جملــه ،نــاب
و قشــنگ اســت« .جامعــهی آرمانــی» مــردان و زنــان دیندار
در زیــر چــر حجــاب از انــواع و اقســام بالیــا محفــوظ
میمانــد .پوشــش آن «خیــر» ،و دور زدن آن رسچشــمهی
«رش» محســوب میشــود .حجــاب ،ســپر آهنینــی اســت
کــه جســم زنــان را از شمشــیر زهرآگیــن چشــمچرانان
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جامعــه محافظــت میکنــد .بــا پوشــش آن ،هــم خیــال
زنــان راحــت اســت و هــم خیــال مــردان ،امــا چــرا مــردان
از ایــن مصوونیــت محــروم باشــند؟ مگــر تقاضــای عدالــت،
همیــن جانبــدار بــودن آن اســت؟ در جایــی گفتهانــد کــه:
«اگــر بیحجابــی متــدن باشــد ،پــس حیوانــات از جملــهی
متمدنتریــن موجــودات اســت ».مخاطــب ایــن جملــه،
زنــان اســت کــه داشــن حجــاب را بــرای او عیــن عدالــت
و عیــن مدنیــت محســوب داشــتهاند .امــا ایــن جملــه
توهیــن بزرگــی بــه مــردان اســت .مردانیکــه حجــاب
ندارنــد و موهــای بــراق و درخشــان شــان را منیپوشــانند و
بیباکانــه انــدامِ شــان را در
ِ
منایــش «ســینامی
معــرض
میگذارنــد.
عمومــی»
ملــه مــردان
ج
ایــن
بیحجــاب را در ردیــف
حیوانــات قــرار میدهــد،
زنــان
هامنطوریکــه
–بــه فــرض بیحجابــی-
در ردیــف حیوانــات قــرار
میگیرنــد .پرســشهای
مــن خیلــی ســنگین نیســت.
همــه میتواننــد جــواب
بدهنــد .هــم مخالفــان و
هــم موافقــان؛ زیــرا ایــن
پرســشها بــر میگــردد
بــه عدالــت (عشــق
دیرینــهی انســانها و منبــع
هســتیبخش زندگــی) و بــر
میگــردد بــه «انصــاف».
پــس جــواب دادناش بــرای
همــه کســانیکه دغدغــهی
انســانیت ،عدالــت و انصــاف
دارند ،ســاده و آســان اســت.
آیــا حجــاب ،واقعــا مصوونیت
اســت ،نــه محدودیــت؟
در صورتیکــه مصوونیــت اســت ،چــرا مــردان از ایــن
مصوونیــت محرومانــد؟ اگــر موهــا و انــدام زنــان ،دلکــش و
دلربــا هســت ،آیــا انــدام و موهــای مــردان ،زنــان را بــه گناه
منیکشــاند؟ آیــا زنــان ،موجبــات گنــاه و انحــراف اســت کــه
بــا پوشــیدن حجــاب ،ایــن مشــکل برچیــده میشــود؟ آیــا
حجــاب برعــالوهی حاکمیــت و قیمومیــت مردانــه باعــث
وضــع محدودیــت در آزادی پوشــش زنــان منیشــود؟ آیــا بــا
حجــاب ،عدالــت انســانی و جنســیتی نقــض منیشــود؟ و
جانبدارانــه نیســت؟ اگــر عادالنــه نیســت ،پــس نیــاز بــه بــاز
تعریــف «عدالــت» نیســت؟
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حمیرا ثاقب لیسانس روان شناسی
است و نه سال میشود که به عنوان
رییس خبرگزاریی زنان افغانستان
فعالیت میکند .خانم ثاقب به ادبیات
عالقه زیادی داشته و سالهای زیادی
است که قلم میزند.

س
در مدت فعالیتهای تان ،شدیدترین چالش در مقابل
شام چه بوده و همچنان از دستاوردهای خود بگویید،
ج
اصلن حرکت در راستای زنان با هدف برابری مهمترین
چالش است .فرق منیکند که از نه سال پیش رشوع کرده
باشی یا از امروز رشوع کنی .قرنهاست که به این شکل
است .اما نظر به منطقه و جغرافیا ،حساسیتها نسبت
به آن فرق میکند .مهمترین چالش من ،بحث دین در
مورد زنان بوده است .سواد کم و سنتی دینی در مورد

زنان که همیشه اشاره به خانه نشینی زنان میکند،
یکی از بزرگترین چالشها همین بوده که از سطوح
بلند تا پایینترین ردهی اجتامعی به همین شکل است.
بزرگترین چالش فکر میکنم هنوزم همین است .ما
مبارزه کردیم و دست آوردهای بسیار خوبی را هم داشتیم.
شام اگر امروز میبینید که افغانستان در سطح منطقه
حداقل قوانین و پالیسیهای خوبی به نفع زنان دارد.
حکومت افغانستان یک جهش خوبی در راستای حامیت
از زنان داشته و در سالهای اخیر بحث زنان تبدیل به
گفتگو شده و این یکی از دست آوردهای خربگزاریی
افغان یا روشنگریی زنان در راستای مسایل زنان هست.
س
گفته میشود که بسیاری از نهادهای زنانه ،ساخته
شده اند؛ اما رییس این نهادها مردانند و به نام کار
برای زن پروژه میگیرند .اما در حوزهی زندگی زنان
هیچ کاری انجام منیدهند ،شام این وضعیت را چطور
بررسی میکنید؟
ج
من به یاد دارم وقتی که فرخنده را کشتند و ما زنانی که
رفتیم تابوت فرخنده را بلند کردیم ،تعدای از انسانهای
آزاده به نام مرد آمدند دور ما را حلقه زدند و حس همدردی
شانرا رشیک ساختند .در این جریان مردان با رشفی
بودند که همهگام با زنان به خاطر انسان دوستی حرکت
کردند؛ در این راه ما قدر دان آنها هستیم .اما در هر
جریان سواستفاده گرانی وجود دارند .هستند کسانیکه
به نام زن ،برای خودشان منبعی درآمد ایجاد کرده اند
و به این شکل زنانی هم بوده اند .زنان و مردانی که به
برابریی انسانی باور نداشتند و فقط با نگاه درآمد زا به
زنان میدیده اند .چون یکی از دالیلی که جهان خواست
به افغانستان توجه کند مسئلهی زنان بود .تالش میشد
برای بهبود وضعیت زنان کاری صورت گیرد.
س
بحثی دیگری که در این روزها بیشتر دامن زده

مبارزه ما هدفمند
و پیوسته است
گفتگو با حمیرا ثاقب ،کنشگر حوزه زنان

میشود؛ موضوع خشونت زن برضد زن است .عدهای
میگویند که خشونت زنان در مقابل زنان بیشتر
از خشونتی است که مردان در مقابل زنان انجام
میدهند .شام در این مورد چه میگویید؟
ج
دامن زدن به این موضوع ،محصول نگاه جامعهی مرد
ساالر است .به این معنا که وقتی ریشههای اصلی مشکل
پیدا میشود ،اصل نا برابریها را کسی گذاشته که در
راس است و در راس این جامعه مردان قرار دارند .متوسل
شدن به اینکه خشونت زن علیه زن وجود دارد ،شکی
نیست وجود دارد .اصلن خشونت انسان علیه انسان
وجود دارد .به گفتهی هابز انسان گرگ انسان است.
چون فرصتها و منابع محدود است و منافع متعدد .مثلن

مردی که نان آوراست و دو زنی که چشم دوخته به پول
این مرد .اینجا منازعهی شدید است .اما زنیکه دستش
به جیب خودش است کمتر منازعه دارد .در سطح نظام،
حکومت و اجتامع همیشه فرصتهای شغلی برای زنان
کمتر است .مثلن از  ۱۰۰بست جرنالی دو بست مربوط
به زنان است .زنان به خاطر دو بست رقابت میکنند در
حالیکه مردان به خاطر  ۱۰۰بست رقابت میکنند .این
خودش باعث میشود که شام نا خودآگاه در دایرهی نگاه
مرد ساالرانه بر جامعه قرار بگیرید و این سوال را مطرح
کنید.
س
بانو ثاقب کار و فعالیت زنان در نهادهای جامعه مدنی
و فعالیتهای سیاسی  -اجتامعی از این آدرس ،چقدر
منسجم و ارزش مدارانه بوده است؟
ج
البته جامعهی مدنی خودش بر اساس یک ارزش کالن
و فکر برتر است .شام همیشه ارزشهای مدنی و حقوق
برشی را از حنجرهی فعالین مدنی شاهد هستید و از
حنجرهی نهادهای مدافع حقوق زن میشنوید .جامعه
امروز جامعه ده سال قبل نیست .چند سال قبل ما در
میدان هوایی ایستاد میشدیم و اجازه منیدادیم که
موالنا فضل الرحامن در کشور بیاید و این ترویج شد .امروز
در والیت های مختلف مردم ایستاد میشوند و اعراض
میکنند .نفس اعراض کردن خودش یک ارزش است.
مردم به این باور رسیده اند که برای گرفن حق شان باید
مبارزه کنند و در مقابل رفتارهای نا درست اعراض کنند.
بحث انتخابات را فراموش نهکنیم .نهادهای جامعه مدنی
چهقدر در مورد انتخابات و ارزشهای دموکراسی دولت
را تحت فشار قرار داده ،به خصوص شبکه نهادهای
مدنی برای انتخابات .آنقدر فشار آورد تا قانون انتخابات
را تعدیل کند و کمیتهی انتخابات را به وجود بیاورد .یا
در بخش صلح ،ما مشخصن در سال  ۲۰۱۵برنامه ای
داشتیم که گِرهی کور صلح به دست کیست و فهمیدیم

که حکومت اصلن اسراتژیی مدونی نهدارد در این مورد .با
همکاری جامعهی مدنی و کار کردهای زنان پالیسیهایی
تدوین شد و کاری صورت گرفت در حکومت جدید .امروز
شام حضور خانم ها را دارید هرچند سخت است که ما
به متام اهداف خود به صورت صد در صد برسیم .ولی با
آنهم کارهای خوبی صورت گرفته است در جامعهی که
نرخ بی سوادی بیداد میکند .ما حتا کم سواد نهداریم در
جامعهی خود .شام در یک جامعهی گرسنه و فقیر از کدام
ارزشها میخواهید حرف بزنید؟ مردمی که فریاد میزند
و شکم گرسنه دارند .همین است که کار جامعه مدنی را
با چالش و مشکل رو بهرو ساخته است.
س
بانو ثاقب شام در یکی از صحبتهای خود گفته
بودید که بیایید بحث دخرتان و زنان را از همدیگر
جدا نهکنیم .فعالیت های پراکنده ای عده ای بهنام
دخرت و عدهی دیگری بهنام زن ،کارساز نیست.
باید فعالیتهای ما منسجم و هدف مند شود .برای
رسیدن به این انسجام چه کارهایی صورت گرفته
است؟
ج
کنشگران حوزهی زن نباید موافق با نگاه مرد ساالرانه
تقسیم بندیهایی در حوزهی زنان انجام دهند .مثلن
پرها هیچ گاه جدا از مرد ها دسته بندی منی شوند اما
در قسمت زنان گفته می شود که این یک دخر بود و
حاال که ازدواج کرده ،شده یک زن .من به این نوع نگاه
نقد دارم .حرف اینست که ما زنان را نباید برای یک
مرد تعریف و تفسیر کنیم .کنشگران حوزهی زنان نباید
واکنشی حرکت کنند .اگر یک آسیب شناسیی داشته
باشیم ،حرکت های که در طول این مدت انجام شده
بیشتر واکنشی بوده اند .باید این نوع وضعیت تغییر
کند.
س
شام به عنوان انسانی که برای تاثیر گذاری زنان در
رسنوشت شان و راه رفنت زنان در حلقه های تصمیم
گیری تالش می کنید ،چه راه کارهایی را برای حضور
موثر زنان و تسلط آنان در عرصههای سیاسی و
اقتصادی موثر فکر می کنید؟
ج
همیشه گفتم که در دو بخش باید کار شود .یکی در
قسمت پالیسی سازی؛ زنان در رهربیی حکومت باید
حضور موثر داشته باشند .زنان به عنوان تصمیم گیرنده
و کنشگر باید حضور داشته باشند و نه به عنوان آمر
بست چند و مامور ساده .زنان باید در طرح ،تدوین،
تطبیق و نظارت از پالیسیها سهیم باشند .در غیر این
صورت حضور کنشگران حوزهی زن ،منی تواند به تغییر
و پیشرفتی دست پیدا کند .نیازهای زن و مرد از هم فرق
دارد .مردان دنیای زنانه را درک منیکند .به نظر یک
مرد اگر به خامنش نان و لباس رسید ،خانم به حق خود
رسیده است و تازه اگر بگذارد که خانم تا صنف دوازده
درس بخواند ،فکر می کند که حقوق و امتیازات اضافی
به او داده است .هیچ وقت منی دانند که نیاز اساسیی
زن فراتر از خوراک و پوشاک است .اگر به زنی خوراک و
پوشاک بدهید و نهایتش بگذارید که به جایی برود .چه
فرقی بین او و گوسفندی است که زیر پایش را پاک می
کند و برایش علف می دهد .این نوع نگاه ،نگاهی غیر
انسانی و آزار دهنده است .و برای همین طرز نگاه باید
زنان در پایینی ها قرار داشته باشند .زنان زمانی که وارد
دولت می شوند با خشونت های ساختاریی سازمان یافته
رو بهرو می شوند که این خشونت ها زنان را زمین گیر کرده
است و مانع راه یافن زنان در سطوح باال می شوند .مثلن
مشاورین شورای امنتیت چند نفر زن است ؟ چند نفر وزیر
زن دارید؟ زنان چند درصد در حلقهی تصمیم گیریی
کالن سیاسی و کشوری حضور دارند؟ در واقع همین
خشونت ساختاری مانع اصلیی حضور موثر زنان است.
به طور مثال برای رقابت در یک بست یک خانم باید صد
در صد رشایط را پوره کند اما یک آقای حتا اگر بی سواد
باشد ولی به خاطر روابط خودش انتخاب می شود .بحثی
دیگر کار با اذهان مردم است .چرا ما هنوز از زن گفن
می ترسیم؟ از زن شنیدن می ترسیم؟ ما باید گفتگوها را
از دانشگاهها رشوع کنیم .در مکاتب صحبت کنیم؛ ولی
چیزی که خیلی مهم است در پشت پردهی گفتگوها شام
باید زنان دانشمند ،قوی و کنشگر حوزهی زنان را داشته
باشید .که آشنا با جامعهی خود باشید و بتواند جامعه و
ساختارها را بشناسد و جواب بسیار قوی داشته باشد.
ما اگر بلد نیستیم نباید کاری انجام دهیم که وضعیت
بد تر شود .تغییر نیازمند این است که شام زنان جوان
و متخصص را به عنوان کنشگر در حوزهی زنان داشته
باشید .شام انتخابات را دیدید .زنان قوی و توانمند بار
انتخابات را به دوش کشیدند اما در آخر روز چهقدر از
این خانمها رشیک تصمیم گیریهای کالن سیاسی و
حکومتی اند؟ اکرثن مشاور اند و یگان نفر هم معین شده
است .اینها همه استفادهی ابزاری از کار زنان میباشد
و در همه جا است .آنطوریکه گفتم ما بیشتر واکنشی
عمل کردیم .ما نهتوانستیم یک عمق خاص در حوزهی
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جعدِگیسو
 فروغ فرخ زاد

دخرت و بهار
دخر كنار پنجره تنها نشست و گفت
اي دخر بهار حسد مي برم به تو

عطر و گل و ترانه و رس مستي ترا

با هر چه طالبي بخدا مي خرم ز تو
بر شاخ نوجوان درختي شكوفه اي
با ناز ميگشود دو چشامن بسته را

ميشست كاكيل به لب آب تقره فام
آن بالهاي نازك زيباي خسته را

خورشيد خنده كرد و ز امواج خنده اش
بر چهر روز روشني دلكيش دويد

موجي سبك خزيد و نسيمي به گوش او
رازي رسود و موج برنمي از او رميد

خنديد باغبان كه رسانجام شد بهار

ديگر شكوفه كرده درختي كه كاشتم

دخر شنيد و گفت چه حاصل از اين بهار
اي بس بهارها كه بهاري نداشتم

خورشيد تشنه كام در آن سوي آسامن

گويي ميان مجمري از خون نشسته بود

مي رفت روز و خريه در انديشه اي غريب
دخر كنار پنجره محزون نشسته بود

دانش زنان ایجاد کنیم که مطابقی با آن حرکت ما رشد کند .ما سازندهی
طرح ها نهبودیم .همیشه اجرا کنندهی برنامه ها بودیم .این گونه است
که ما با چالشهای زیادی رو بهرو هستیم .به خصوص با اذهان مردم و
ذهنیت سازیی کار زنان .خربگزاری زنان افغان .کارهای زیادی با رسانهها
داشته است .مشخصن دو دور کار کردیم در قسمت اینکه رسانهها زنان
را چهگونه به جامعه معرفی می کند؟ قدرت زنان و توانایی زنان در راستای
قوانینی که از حقوق زن محافظت می کند ،چهگونه در رسانهها بازتاب
پیدا می کند .متاسفانه در خیلی از موارد حتا رسانه های ما از قوانین خرب
نهدارند .به همین خاطر است که ما زنان نا شناخته باقی مانده ایم .ما
زنان حتا برای خود ما ناشناخته ایم .ما باید روی اذهان عامه کار کنیم.
روی پالیسیها کار کنیم .در یک مقایسه با کشورهای منطقه ،ما بسیار
پالیسیهای خوبی داریم اما این قوانین و پالیسیها تطبیق منی شود.
که من از آن بیشتر به بربهای کاغذی تعبیر می کنم تا قوانین .ما نیاز
داریم که کار مستمر و با فکر انجام دهیم.
س
چه راه کارهایی را فکر می کنید که می تواند به رسیدن زنان در
حلقهی تصمیم گیری کمک کند؟
ج
مبارزه ،مبارزه و مبارزه .ما باید مبارزات نرم و قاطع خود را به صورت
هدفمند و دوام دار ادامه بدهیم .زنان باید روی تحصیل خود کار کنند .و
تالش شود که در حوزهی تحصیالت و معارف ،راه برای دیگر زنان باز شود.
کار روی تحصیل ،مبارزهی پیگیر و داد خواهی ها می تواند برای تاثیر
گذاری بیشتر زنان و حضور مفید آن ها موثر باشد تا زنان در حوزههای
مختلفی که به رسنوشت جمعیی زنان تاثیر گذار است ،تصمیم گیرنده
باشند .من به آیندهی حضور زنان خوشبین هستم .به خاطری که وقتی از
ارگ ریاست جمهوری تا سطح مکاتب می بینم که همه خواهان حق شان
هستند و با ارادهی محکم می گویند که ما حق خود را می گیرم .اینها ما
را بسیار امیدوار می کند و ما عملن نتایج کار و مبارزهی خود را می بینیم،
با توجه به ظرفیت های موجود و مبارزات دوام داری که وجود دارد ،بارو
مند هستم که زنان به زودی موفق خواهند شد.
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صاحب امتیاز و مدیر مسوول :فاطمه روشنیان
رسدبیر :ریحانه رها
گزارشگر :آمنه امید
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مشاور برنامه ریزی :مریم شاهی
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یاد آوری :جنبش فمينيسم از دل جامعهی غريب رس
بر آورده و در هامن بسر و تاريخ رشد یافته و گسرش پیدا
کردهاست .نخستین اعراض موج اول فمینیسم را در انقالب
فرانسه میتوان دید .انقالبیون پیروز در قانون اساسی جدید
هیچ حقی برای زنها در نظر نگرفته بودند .خانم «املپ
دوگنگ» که خودش یکی از فعاالن و رهربان انقالب فرانسه
بود ،به خاطر نادیده گرفته شدن حقوق زنها اعراض کرد.
اعراضهایش باعث شد تا توسط یاران انقالبیاش اعدام شود.
فمينيسم بعد از تجربه و پختهگي در كشورهاي غريب،
هامنند ساير دست آوردهاي غرب؛ چون فزيك ،كيميا،
سياست ،جامعهشنايس ،تكنولوژي و ...وارد کشورهای جهان
سوم (استعامرزده) شد .فمینیستها خواهان حقوق برابر
زنها و مردهاست .امروزه فمینیسم به شاخهها و نحلههای
مختلف تقسیم شدهاست .بعضیها آنرا در سه موج
دستهبندی کردهاست .به صورت کلی خواستها و دیدگاههای
فمینیستها را چنین میتوان برشمرد:
 -1فمينيستها ميگويند :جنس ( )Sexزنانرا طبیعت
ساخته اما جنسیت و شخصیتاش را جامعه مرد ساالر
ساختهاست.
 -2کتاب «جنس دوم» در حقیقت «انجیل رهایی زنان»
است .سیمون دبوار جلد دوم این کتاب را با این جمله آغاز
کرده است :زن ،زن به دنيا منيآيد ،بلكه زن را زن ميسازند.
هیچ رسنوشت زیستی ،روانی و اقتصادی ،سیامیی را که
ماده انسانی در دل جامعه به خود میگیرد تعریف منیکند؛
مجموعه متدن است که این محصول حد فاصل نر و آخته را که
مونث خوانده میشود تولید میکند.
 -3فمینیستهای موج سوم به اين باورند که در طول
تاریخ با نگاه مردانه به فلسفه ،علم و هستی دیده شدهاست.
اکنون زنها باید با نگاه خودشان بهعلم و هستی ببینند .اگر
با نگاه زنها به علم ،فلسفه و هستی دیده شود ،نتیجهاش
به مصلحت زنها و غیر از آنچه حاال هست خواهد بود .متام
دانش و علم مردانه و تبعیض آمیز است .زیرا در طول تاریخ
مردها نسبت به زنها مغرضانه ،غري منصفانه ،برتري طلبانه و
سلطه جويانه قضاوت و عمل كردهاند .آنها راست میگویند
فلسفه یک دانش مردانه است .منونههای تاریخی زیاد داریم
که فیلسوفان بزرگ زن ستیز بودهاند .به طور منونه افالطون
ميگفت «خدا را سپاس گزارم از اين كه يوناين هستم نه بربر،
آزاد هستم نه بنده ،مرد هستم نه زن» ارسطو ميگفت «زن
حاصل ناتواين طبيعت در خلق مرد بودهاست .وقتی طبیعت
نتوانسته مرد بیافریند زن آفریدهاست .زنها نبايد در كارهاي
اجتامعي رشكت منايد» .نيچه ميگفت «وقتي بهرساغ زنها
رفتيد تازيانه را از ياد مربيد» .شوپنهاور ميگفت «زن حيوانی

فمینیسم

به این معنا است که خوب رفتار شدهاست .اگر بگویی زنانه
عمل و رفتار کرد ،به این معناست که حتمن بد رفتار و عمل
شدهاست .شجاعت شريانه ،شجاعت مردانه است .با اين كه
شري هم نر دارد و هم ماده .با ضمريهاي مرد ِ
«انت» در ادبيات
عريب و  heدر زبان انگلييس به خدا اشاره ميشود با اينكه
خدا نه مرد است نه زن.
 -6با نگاهی فمینیستی متام دینها مردانهاست .زیرا
است با موي دراز و فكر كوتاه که براي رس گرداين مردها آفريده
همیشه مردها پيامرب بودهاند .خدا در همهی دینها توسط
شدهاند».
مردها با مردم سخن گفتهاست .در متام دینها بر زنها تبعیض
 -4با نگاهی فمینیستی اقتصاد مردانه است ،با اين كه
اعامل شدهاست .دینها از زنها تصویر زشت و منفی ارایه
در طول تاريخ در متام شيوههاي توليدي و نظامهاي اقتصادي
کردهاست .مثلن:
زنان با مردان يكجا كار و فعاليت منودهاند .ويل هميشه مالكان
در دين يهود متام عامل بدبختي برش يك زن «حوا» است.
و صاحبان ثروت مردان بوده اند .امروز نيز ثروتمندترين افراد
زیرا حوا باعث خروج آدم از بهشت شده بود .در دین هندو اگر
دنيا مردانند نه زنان.
مردي ميمرد ،زن به خاطر وفا به همرش در كنارجسد او خود
 -5با نگاهی فمینیستی ادبيات مردانه و تبعیض آمیز
را ميسوزاند .يا موهايش را تراشيده ،تا آخر عمر آواره ميشد.
است .زیرا توسط مردها خلق شدهاست .ادبا با ديد مردانه به
براساس آموزههای دين هندو ،زنها يك روز به خاطر سالمتي
هستي و دنيا ديده و قضاوت كردهاند .حتا نسبت به زنان توهین
شوهرشان روزه ميگرفتند .با اين كه يك لحظه ،مردهای هندو
نیز کردهاند .منونههای آن را ما در ادبیات فارسی زیاد داریم.
به خاطر سالمتي همرشان گرسنه مناندهاند.
مثال:
بودا ميگفت «وقتي با زن رو بهرو ميشويد ،گويا با متساح
زن و اژده ها هر دو در خاك به
رو بهرو شدهايد؛ پريان شان را مادر و
جهان پاك ز اين هر دو نا پاك به
جوانان شان را خواهر گفته بگذريد» و نيز
زنان را ستاي سگان را ستاي
فمینیستهای
ميگفت «زن به رستگاري منيرسد مگر
كه يك سگ به از صد زن پارساي
اين كه براساس عمل خوب در دنيای بعد
«فردويس»
موج سوم به این باورند
از مرگ و تناسخ دوباره زن آفريده نشود و
زن به معناي طبيعت ديگر است
که در طول تاریخ با نگاه
مرد آفريده شود .آن وقت امكان دارد با
چون طبعيت عنود و كور و كر است
و
مردانه به فلسفه ،علم
عمل نيك به رستگاري برسد».
«ملك الشعرا بهار»
در كتاب مقدس دين جايني از
زنان گر پاك بودي در جبلت
هستی دیده شدهاست.
زبان «مهاويرا» نوشته شدهاست «زنها
شدي هم زن سزاور نبوت
اکنون زنها باید با نگاه
علت همهي كارهاي گناه آلود بودند» و
نهان در زير چادر قد زن به
خودشان بهعلم و هستی
«زنها بزرگترين و سوسهی جهانند.
كه يعني قامت زن در كفن به
وي (مهاويرا) در بارهی زنها صحبت
زن چو باشد ناقصان عقل و دين
ببینند .اگر با نگاه زنها
منيكند ،به آنها نگاه منيكند ،با آنها
هيچ ناقص نيست در عامل چنني
به علم ،فلسفه و هستی
به مكامله منيپردازد ،كار آنها را انجام
مرا گفت چو دخر آمد پديد
دیده شود ،نتیجهاش به
منيدهد».
ببايتش اندر زمان رس بريد
مصلحت زنها و غیر از
در الهیات بعيض دینها كشمكش
در جهان از زن وفا داري يك ديد
بر رس اين بود كه آيا زن انسان است؟ آيا
غري مكاري و غداري يك ديد؟
آنچه حاال هست خواهد
زن مخلوق كامل خدا است يا نسخهی
«شيخ احمد جامي»
بود .تمام دانش و علم
ناقص مرد؟ آيا زن و مرد در پيشگاه
زنان چون ناقصان عقل و دينند
مردانه و تبعیض آمیز
خداوند مساوياند؟.
چرا مردان ره آنان گزينند
در دين اسالم زنها در موارد زيادی
«شيخ محمود شبسري»
است .زیرا در طول
نسبت بهمردها حقوق و جايگاه مساوي
زن از پهلوي چپ شد آفريد
تاریخ مردها نسبت به
ندارند .زنها در مسايلی چون مرياث،
كس از چپ راستي هرگز نديد
زنها مغرضانه ،غیر
قصاص ،شهادت و  ...نصف مردها شمرده
«جامي»
ميشوند .زنها اجازه ندارند قايض و امام
منصفانه ،برتري طلبانه و
جامعت شوند .زن منيتواند رهرب مردها
در ادبیات متثيلها ،تفضيلها و
سلطه جویانه قضاوت و
باشد .علی در خطبه هشت نهج البالغه
توصيفها مردانهاست .در متام توصيفهاي
عمل کردهاند.
گفتهاست «زن ناقص العقل است».
اديب كارهاي مردانه ،كارهاي خوب و افتخار
ادامه دارد...
آميز است .مثال اگر بگویی مردانه رفتار کرد

فریادی برای برابری

