
در افغانسـتان آن گونـه کـه مردهـا فکـر می کننـد هم کار 
پیـدا کـردن و کار کـردن بـرای زنـان آسـان نیسـت، وقتی 
کسـی مـی خواهـد کار کند یعنی مـی خواهد نـان زحمت 
و توانایـی خـودش را بخـورد وگرنـه می تواند بـا الس زدن 
و رابطـه )خـارج از ازدواج( بـا کسـی در همـان خانـه، برای 
خـودش خانمـی کنـد و ماهانـه پولـی از فـردی کـه وارد 

رابطـه شـده اسـت، بگیرد .
در اینجـا مـردان در اداره بـه نـوع ارایـش، لباس، نشسـتن، 
رفتـن، کار کـردن، زنـگ امـدن، چـت کـردن، ارتباطـات، 
ازدواج، طـاق یـا هـر چیـز خصوصیـت کار دارند کـه اکثرا 
خانـم هـا ایـن مـوارد را شـنیده انـد، امـروز ایـن رنـگ را 
پوشـیده ای زیبـا، زشـت، چـاق یا الغـر و هزار مـورد دیگر 

شـده ای !
پـس انقدرهـا هـم عرصـه کار برای زنان اسـان نیسـت، هر 
روز مجبـوری ادم هایـی را تحمـل کنـی و ببینـی کـه نگاه 
هـا و زبـان هـای تیـز و کثیفشـان تـو را به مـرز جنون می 
رسـاند و از سـوی تـو، مجبـوری بـرای ارامـش خانـواده و 

خـودت و نیازهایـت کار کنـی .
زنـی کـه در ایـن شـرایط کار می کنـد را نمی تـوان گفت: 
زنـی اسـت بدون خطـوط قرمـز، او زنی اسـت قهرمـان که 
بـا وجـود همـه حـرف هـا و اسـیب ها بـرای کسـب پول و 
رفـع مشـکات خانـواده اش، پا بـه پای مـردان این چنینی 

کار مـی کند .
حـال اینکـه خیلـی از همیـن مردهـا فکـر مـی کننـد اگـر 
کسـی دنبـال کار مـی گـردد، می توانـد او را به رسـتورانت 
یـا دفتـر کارش دعوت کنـد و بعد در متن سـخنهایش، کار 
در درجـه اخـر قرار می گیـرد و زن را به گونه ای شـیرفهم 
مـی کنـد کـه کار در ازای رابطـه ای اسـت کـه قرار اسـت 
بـا وی داشـته باشـد. انجاسـت که مـی خواهـی بگویی من 
اگـر دنبـال رابطـه بـودم کـه االن اینجـا نبـودم و کار نمی 

خواسـتم و بایـد جایـی دیگر اسـتخدام می شـدم.
اینکـه طـرف بگویـد تـو بایـد تـا پاسـی از شـب در دفتـر 
بمانـی و هـم در دفتـر و هـم در بسـتر برایـم کار کنی، نیز 

مطمئنـا بـرای خیلـی هـا اتفـاق افتاده . اسـت
اینکـه خیلـی هـا می خواهند، تـو را در همین آغـاز به دبی 
و هنـد و ترکیـه ببرنـد و یـک هفته را با تـو الس بزنند، نیز 
بسـیار بـرای زنان اتفـاق افتاده اسـت که برای مـردان هیچ 

گاه رخ نمـی دهد.
یـک مـرد، اگـر وارد یک اداره شـد زمان کاریـش را کار می 
کنـد و بـاز برمی گـرد به آغـوش خانواده و اگر فشـاری هم 
از سـنگینی کار بـر وی وارد شـود، نیـز یـک امـر طبیعـی 
اسـت امـا زنانـی کـه مسـئولیت کاری مثـل مـردان دارند، 
نیـز در کنار مشـکات کار بایـد به صورت پنهانـی و ذهنی 
در جـدال بـا آدم هایی باشـند که روز بـه روز، عرصه کار را 

بـر وی تنـگ و نفس گیـر مـی کند. 
مـا زنـان همواره خواسـتیم تا حداقـل این افراد، بـا یک بار 
نـه گفتـن رهایمـان کـرده و فقط به مـا فرصـت کار کردن 
بدهنـد و بگذارنـد زندگـی برایمـان خواسـتنی تـر شـود و 
تنهـا چیـزی کـه مـا از انـان مـی خواهیـم ایـن اسـت کـه 

آرامـش را از مـا نگیرند.
گاهـی اتفـاق مـی افتـد که با دیـدن و حـرف زدن با مردی 
کـه میفهمیـم ان سـوی ذهـن او هیـچ نقشـه و فکـر بـدی 
نسـبت بـه رابطـه مـان و جنسـیت مـان نیسـت؛ چقـدر 
خوشـحالیم و چقـدر دلمـان مـی خواهـد او در قالـب یـک 
دوسـت و یـک رابطـه سـالم اجتماعـی در جمـع دوسـتان 

دخترمـان قـرار بگیـرد .
از نظـر مـن مردانـی کـه دستشـان به دهانشـان می رسـند 
بایـد قبل از هر چیزی احترام به شـخص خودشـان داشـته 
باشـند و بـه قـول همینجایـی هـا، سلسـله مراتـب و شـان 
اداره و خـودش را بداننـد و کارمندهایشـان را هـم خوابـه 
و  کـردن  کار  فرصـت  زنـان،  بـه  و  نسـازند  بسترهایشـان 

درخشـیدن در شغلشـان را بدهنـد.

خواننـدگان گرامـی بعد از این شـاره، قسـمت های دیگر 
داسـتان سـندروم اسـتکهلم منتـر نخواهـد شـد. مـن 
اصلـی کتـاب را مـی توانیـد از ایـن ادرس دریافـت کنیـد.
http://www.hands.edia/?book=stockholm-

syndrome

هفته ششـم آبسـتنی همیشـه به یاد آهنگ های موتسارت 
مـی افتـادم. در گوشـم آهنـگ آشـنای او صـدا مـی داد. 
حتـا خـواب دیدم کـه در حال پیانو نواخن ام. در شـگفت 
از مهـارت خـود از خـواب بیـدار می شـوم. صبح خـواب ام 
را بـه مهـدی گفتم و او تبسـم کـرد و چیزی نگفـت. گاهی 
احسـاس مـی کنـم کـه مهـدی بیـن ایـن همـه مشـغولیت 
خـود در رادیـو یـادش مـی رود که من آبسـن هسـتم. من 
روز تـا روز در حـال تغییـرم. روز تـا روز در دنیـای تـازه غرق 
خیـال و آرزوهـای خـود هسـتم. خیلی اوقات منـی خواهم 

او را بـا هذیـان هـای خـود بیچـاره کنـم. رو بـه روی آینـه 
بـزرگ تـا کمـر لخـت مـی شـوم و بـه شـکم برامـده خـود 
نـگاه مـی کنـم. گاهـی دل ام مـی خواهد که دیگـر لباس 
بـه تـن نکنـم. گذشـته از ایـن کـه پوسـت کمـر و شـکم ام 
شـایل  و  شـکل  در  را  عمیقـی  زیبایـی  شـده،  حسـاس 
تـازه خـود مـی بینـم کـه مـی خواهـم از آن سـیراب شـوم. 
خودشـیفته. اول هـا بـا آینه حـرف می زدم. اما بعـد از این 
کـه در اینرتنـت خوانـدم که دایه ای نوشـته بـود کودک به 
احسـاس و افـکار مـادر متوجـه مـی شـود، عـادت جدیـدم 
ایـن بـود کـه با او حـرف مـی زدم. حـرف زدن برایـم راحت 
تـر بـود تـا نشسـن و یادداشـت نوشـن. دفـرت بزرگـی که 
برایـش خریـده بـودم هیچـگاه بـاز نکـردم و چیـزی در آن 

ننوشـتم. از آملـان خریـده بـودم و بـه زبـان آملانـی بـود. 
منی خواسـتم پـای زبـان دیگـری بـه صـف زبـان هایـی که 
مـن درگیرشـان هسـتم اضافه شـود. در مقابل آینه راسـت 
و نیـم عریـان می ایسـتادم و با او حرف مـی زدم. اول خود 
را برایـش معرفـی کـردم. سـام عزیـزم. مـن شـهزاده ام. 
مـادر تـو. منـی دانـم از مـن خـوش ات مـی آید یا نـه. ولی 
تقدیـرت همیـن اسـت کـه مـن مـادر تـو باشـم. امـا نگران 
نبـاش اگـر از من راضی نیسـتی چون پدر خوبـی را برایت 

انتخـاب کـرده ام. 
هیـچ وقـت بـه این حد وابسـته آفتـاب نبودم. اما بیشـرت از 
آفتـاب دمل گرمـای خورشـید فرهنـگ و رسـم وعـادت های 
مردمـی خـودم را مـی طلبیـد. خـود را در این شـهر بیگانه 
کـه هنـوز زبـان اش را نیـز خـوب نیاموختـه ام، تنهـا و بـی 

پشـت و پنـاه احسـاس مـی کنم. 
آمسـرتدام  شـهر  مرکـزی  بیارسـتان  مـادرم  خانـه  انـگار 
بـود کـه  نامـش را دوسـت داشـتم: »مهـان خانـه زنـان 
مهربامنـان«. بـا کوچـک تریـن سـوال مـی توانـم بـه آن جا 
مراجعـت کنـم. هلنـدی هـا آدمهـای بخصوصی انـد. همه 
چیزشـان بـا دیگـر کشـورهای اروپایـی تفـاوت دارد. بـرای 
مثـال همیـن کـه بـه بیارسـتان چنیـن  اسـمی گذاشـته 
بودنـد. هرچنـد زیـاد از پذیرایـی شـان راضـی نبـودم، امـا 

خاکسـاری و مهربانـی شـان قابـل تحسـین اسـت.
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»مـن افغانسـتان ندیـده را بـا توجـه بـه حـرف های مـادرم و 
یک اطلسـی که از افغانسـتان داشـتم، تشـریح کردم و در آن، 
از بـت بامیـان، از خواجـه عبـداهلل انصـاری و... سـخن گفتم و 
زمانـی کـه در صنـف، نوشـته ام را خوانـدم، ناخـود آگاه گریه 
کـردم و جالـب بود که همراه بـا گریه من، دوسـتانم هم گریه 
کردنـد، آنـان در مـورد افغانسـتان جـز ویرانی و بدی نشـنیده 
بودنـد. مقالـه مـن در این مسـابقه مقـام آورد امـا امتیازاتی را 
کـه مسـتحق آن بـودم، برایـم داده نشـد و سـرانجام آنچـه را 
در مهاجـرت تجربـه کـردم، همـه بـه نحـوی در پـرورش مـن 
بـرای یـک آینـده بهتر نقش داشـت.« این بخشـی از حرفهای 
منیـره یوسـف زاده، اسـت فعالیـت هـای اجتماعـی در زمینه 
زنـان و سیاسـت انجام داده اسـت و در حال حاضر سـخنگوی 
اداره ارگان های محل اسـت. وی دارای دو لیسـانس در رشـته 
هـای علوم سیاسـی و اقتصـاد اسـت. بگفته خـودش، کارهای 
فرهنگیـش را در ایـران بـا تاسـیس مکتـب خودگـردان به نام 
فارابـی آغـاز کرده، سـپس با دخترش به افغانسـتان بازگشـته 
اسـت. امنـه امیـد، گزارشـگر نیمـرخ در مصاحبـه بـا منیـره 
یوسـف زاده، از کارنامـه فعالیـت هـای اجتماعیـش پرسـیده 

است. 

و  بیاییـد  افغانسـتان  بـه  شـد  باعـث  عواملـی  چـه 
به عنوان فعـال سیاسـی - اجتماعی در اینجـا بمانید؟ 
محمـد کاظـم کاظمی شـعری دارد با این مضمـون »کرانه ای 
کـه در آن، خـوب مـی پـرم آنجاسـت.« فضای جـوالن و پرواز 
مـن هم افغانسـتان اسـت. مـن برگشـتم بخاطر اینکـه دوران 
مهاجـرت، دوران فقـر بـود برایـم، قالیـن بافـی را تجربه کردم 
امـا ناراضـی نیسـتم و من هنوز هم ارادت خاصی دارم، نسـبت 
بـه قالیـن های دسـتبافت؛ زیـرا در گل های قالیـن درد و رنج 
هـای یک زن، نقش بسـته شـده اسـت. عامـل دیگر، تشـویق 
مـادرم بـود او مـی گفت باید مـن خوب درس بخوانم و کسـی 

شـوم که بـرای وطـن کار کنم.

زمانـی کـه وارد سیاسـت و حکومت شـدید، زن بودن 
را چگونـه یافتیـد، در فضایـی کـه نگاههـای متفاوتی 
نسـبت به زنـان وجـود دارد؟ در افغانسـتان، زن بودن هم 
مشـکات و هـم زیبایـی های خـودش را دارد. البتـه به لحاظ 
قانونـی، هیـچ قانونـی وجـود نـدارد که زنـان را محـدود کند، 
ولـی محدودیـت هـای عرفـی را در افغانسـتان مـی بینیـم. با 
همـه ی اینها گرفتن حق، الزامی اسـت. اگـر زنی حق خودش 
را نگیـرد، بـرای دخترش جفا کرده اسـت. نبایـد بپذیریم تمام 
خواسـته هایـی را بـه نـام قانـون، باید هـا و نبایدهایـی را کـه 
جامعـه بـرای ما سـاخته اند. از طرفی ، انتظار نداشـته باشـیم 
کـه جامعـه ی فعلـی، مـا را تأییـد کنـد. بایـد تـاش مـا این 
باشـد کـه به نسـل بعـدی، چیـزی برای گفتن داشـته باشـیم 

اما سـه مشـکل عمده سـد راه زنان وجـود دارد. موضـوع اول، 
مشـکات خانوادگـی اسـت. دوم، مسـئله ناامنـی در کشـوری 
کـه در بعضـی جاهـا بارهـا اعـان دادیـم بخاطـر یک پسـت، 
امـا خانمـی حاضـر نشـد بـه آنجـا بـرود، بخاطرعـدم امنیـت. 
سـوم ظرفیـت، تعـدادی از زنـان کـه خواهـان کار هسـتند اما 
ظرفیـت علمـی ندارنـد و کسـانی کـه ظرفیـت علمـی باالتـر 
دارنـد، حاضر نیسـتند؛ در دولت کار کنند. آنهـا کار در انجوها 
بـا معـاش بیشـتر را ترجیـح مـی دهنـد، ولـی بـا آن هـم، ما 
والـی زن داشـتیم و داریـم. ولسـوال داریـم از زنـان. شـاروال 
داریـم. بـرای سـهیم سـازی زنـان در رهبـری و تصمیم گیری 

تا حـدودی کار شـده اسـت.

تهدیـدی را که مطرح کردیـد درمورد طالبـان نکتایی 
پـوش کـه زنان را بـه لحاظ شـخصیتی ترور مـی کنند 
و بـا توجـه به حضـور سـمبولیک و عـدم تأثیرگذاری 
زنـان در سـاختارهای حکومتـی، بـه نظـر شـما خطر 
برگشـت بـه عقب وجـود دارد؟ به هیـچ وجه ما بـه عقب 
برنمـی گردیـم. بخاطـر اینکـه ما توانسـتیم یک نسـل از خانم 
هـای تحصیلکـرده را تربیـت کنیـم و حمایت سـازمان ملل از 
حضـور فعـال زنـان بـه نحـوی، بخاطـر همین اسـت کـه حتا 
گـروه هـای تروریسـتی، یـک تغییـر در رویکردشـان نسـبت 
بـه زنـان آورده اسـت، امـا بسـتگی بـه زنـان دارد کـه چگونه 
از فرصـت هـای پیـش آمـده اسـتفاده کننـد. زنانـی کـه وارد 
سیاسـت و حکومـت مـی شـوند، بایـد بـه ایـن سـوال جـواب 
بدهنـد کـه نماینـده ی زنـان هسـتند یـا نماینـده ی محـروم 
زجرکشـیده یـا نماینـده ی حـزب و قومانـدان. در طـول یـک 
و نیـم دهـه ی اخیـر، اگـر زنـان نتوانسـتند، برای یـک تغییر 
تأثیرگـذار باشـند، دلیلـش عـدم انسـجام زنـان در سیاسـت و 
حکومـت بـوده اسـت. زنان کـه در رده های بلنـد حکومت راه 
پیـدا کردنـد، اکثرشـان تبدیـل شـدن به رقبـای ناسـالم برای 
همدیگـر و در عیـن حـال، رابطه زن شـاغل بـا زن خانه دار به 
گونـه ی کامـل قطـع شـده بـود. بحث دیگـر حل شـدن زنان 
در سـاختارهای سیاسـی حکومـت اسـت و این حـس که تنها 
زنـی باشـند، در یـک موقعیـت کـه زن دیگـری با او نباشـد و 

ایـن وضـع حتـی در نهاد هـای مدنـی ما وجـود دارد.
تمـام زنـان دوسـت دارنـد، بـه زنـی کمک کننـد کـه بینی یا 
گـوش او بریده شـده اسـت اما دوسـت نـدارد، از زنـی حمایت 
کنـد کـه کاندیـدا بـرای وزارت اسـت. بخاطـر همین بـود که 
بارهـا زنـان در پارلمـان معرفـی شـدن ولـی رای نیاوردند، در 
حالیکـه زنـان بـه انـدازه کافـی در پارلمـان داریـم و فعالیـن 
حقـوق زن زیـاد اسـت و فعالیـن رسـانه ای هـم کـم نیسـت 
ولـی بـا همـه اینها چرا یـک زن قوی نمـی توانـد رای بیاورد؟ 

و مهـم هـم تاریخـی اسـت کـه بعـد از مـا نوشـته می شـود و 
نقـش مـا در سـاختن آن تاریـخ. البتـه در فعالیـت هـا، یـک 
نکتـه را متوجـه باشـیم کـه وقتـی مـا وارد اجتمـاع و فعالیت 
هـای اجتماعـی می شـویم، اولین بـار همه  مردان مـا را تأیید 
مـی کننـد. چـون دیـدگاه هـا و نـگاه هـای اول، نـگاه گرگـی 
اسـت نسـبت به بـره. مردمی که زنـان تـازه وارد در اجتماع را 
تأییـد مـی کنند، همه بـرای دریدن و منفعت بردن خودشـان 
مـی خواهنـد بـا تأییدهـای آنی خوشـحال مـان بسـازند، ولی 
زمانـی کـه زنـان، مطیـع شـان نشـدند، شـروع مـی کننـد به 
تهدیدکـردن و تـرور شـخصیت خانـم هـا. مـن دیـده ام بارها 
در فیسـبوک، در مـورد مـن، بدتریـن حرف ها را نوشـتند و ما 
فعالیـن مدنـی داریـم کـه بخاطر حضـور خودش، حاضراسـت 
زن دیگـری را تـرور شـخصیتی کنـد. مـن چندیـن مبـارزه را 
همزمـان مـی کـردم. مبـارزه ی اول در برابر خانـواده ی پدرم 
بـود که دوسـت نداشـت، کار کنـم. دوم در برابـر جامعه ی بی 
سـواد کـه آنهـا هـر زنـی را کـه در بیـرون کار کنـد، بـد مـی 
بینـد و نـگاه بدبینانـه دارد. هـر خانم شـاغلی را فاسـد قلمداد 
مـی کنـد و مبارزه ی سـوم که سـخت ترین نوع مبـارزه برای 
یـک زن اسـت، مبـارزه در برابـر نکتایی پوشـانی اسـت که در 
ظاهـر روشـنفکر بـه نظر می رسـند. امیـدوارم درایـن مبارزه، 
نسـل امـروز مـا پیـروز شـود، دربرابـر طالـب هایی با پوشـش 
جدیـد. طالبـان، ایدئولـوژی شـان را بسـیار واضـح گفتنـد که 
حضـور زنـان را نمـی خواهنـد، در سیاسـت و امورعمومی، اما 
امـروز کسـانی هسـتند با افـکار طالبانـی و پوشـش جدید که 
بـه نـام زن پـروژه می گیرنـد، به نام دموکراسـی مـی خواهند 
اسـتفاده ی ابـزاری از زنـان بکننـد و اگـر زنـی مطیـع نشـد، 
شـروع مـی کننـد بـه تهدیـد و تـرور شـخصیت آنهـا. اینهـا 
همیشـه زنان را از نظر شـخصیتی می کشـند و مرد را از نظر 
فیزیکـی حـذف می کننـد. امیدوارم مـا در این مبـارزه، پیروز 
شـویم، امـا ایـن مبارزه فـردی و بـه تنهایی تأثیرگذار نیسـت. 

بایـد منسـجم، نظام منـد و سیسـتماتیک مبـارزه کنیم.

شـما در حکومـت فعلی کار مـی کنید، چقـدر ظرفیت 
وجـود دارد در حکومـت بـرای حضـور فعـال زنـان؟ 
مـن همیشـه مخالف تبعیـض مثبت بـودم درافغانسـتان؛ زیرا 
اگـر کسـی بخاطـر زن بـودن اسـتخدام مـی شـود، نـه لیاقت 
و کارآیـی خـودش؛ آن زن ابـزار قـرار مـی گیـرد کـه ایـن 
جفاسـت بـه نسـل آینـده و شایسـتگی. چـون زنـان ضعیـف 
حمایـت مـی شـوند. زنـان قـوی بـا توانایـی خودشـان پیـش 
مـی رونـد و در اداره ای کـه مـن کار مـی کنـم. خوشـحال 
هسـتم کـه در رقابـت آزاد و بـا شایسـتگی خـودم، کارمند آن 
اداره شـدم و مـا بـرای مشـارکت سیاسـی زنـان کار کردیـم، 

یـا قانـون منـع خشـونت علیه زنـان چرا بـه تصویب نرسـید؟ 
اینهـا همـه بیانگـر پراکندگی وعدم انسـجام زنان اسـت. همه 

مـی خواهنـد، حـق بگیرنـد اما صداهـا متفاوت اسـت.

دورنمـای زنـان را در آینـده کشـور، چگونـه بررسـی 
مـی کنیـد؟ آیـا انسـجامی کـه نـام بردیـد بـه وجود 
خواهـد آمد، برای سـاختن یـک آینده مشـترک؟ من 
بعـد از قضیـه فرخنـده بسـیار امیدوار به انسـجام زنان شـدم، 
بخصـوص بـرای سـاختن یـک آینده بهتـر برای زنـان و زمانی 
کـه مـا تابـوت فرخنـده را انتقـال مـی دادیـم؛ همـه فکر می 
کردنـد کـه فرخنده تنها نیسـت. بـا تمام پراکندگـی هایی که 
وجـود دارد امـا در مـورد فرخنـده همـه ما یکجا جمع شـدیم 
و دادخواهـی هـا صـورت گرفـت، در مورد کشـتن فرخنده که 
چهـره ی واقعـی جامعـه ی ما را در برخورد با زنان نشـان داد.

امـا ایـن همـدردی بازهـم بـه گفته ی شـما با کسـی 
اسـت کـه ازمیان مـا رفتـه. مثل همـان بینـی بریدن 
هـا و گـوش بریدن هـا که تعـدادی از زنان بـه حمایت 
از حقـوق آنها برخاسـته انـد اما از یـک خانمی که می 
خواهد، سـهمی در قـدرت سیاسـی بگیـرد و کاندیدا 
شـود در یک پسـت، می توانیم بگوییم کـه زنان فعال 
از ایـن دسـته حمایت نمـی کنند؟ مـی خواهـم همین را 
بگویـم، امـا فـرق کـرده دیدگاههـا، البتـه هنوز هـم در بعضی 
از مـوارد، پراکندگـی هـا وجود دارد. ما نتوانسـتیم نشسـتهای 
زنانـه را راه انـدازی کنیـم. کارهـای دیگـری انجام شـد. نمونه 
اش همیـن نشـریه شـما کـه نه پروژه اسـت و نـه کار دیگری، 
بلکـه فکـر یک زن اسـت کـه به شـکل هفته نامه ظهـور کرده 
اسـت. گـروه هـای مختلفی کـه دادخواهی می کننـد در مورد 
زنـان، امـا یک چیـز را نبایـد فراموش کـرد که زنـان اروپایی، 
وقتـی هشـت مـارچ را بنیـان گذاشـتند، دادخواهـی و مبارزه 
شـان را از فابریکـه شـروع کردنـد و تأثیـر گـذاری آن، قابـل 
مقایسـه نیسـت بـا نتیجـه ی کار مـا خانـم ها کـه دادخواهی 
را از آشـپزخانه شـروع مـی کنیـم. بعـد فکرمـان را در جامعه 
به شـکل تجمعات، انجمن ها و تشـکیل یکسـری گـروه هایی 
در جامعـه بـرای دادخواهـی آوردیـم. بـه ایـن ترتیـب، یـک 
نسـل بیـدار شـکل گرفـت؛ اما یک تـرس وجـود دارد که تمام 
فعالیـت هـا به شـبکه هـای مجازی خاصـه نشـوند و فعالین، 
فقـط قهرمان فیسـبوک نشـوند، بلکـه درعمل یکسـری کارها 
صـورت بگیرنـد و پلهای شکسـته شـده، بین زن شـاغل و زن 
خانـه دار را از نـو بسـازیم. دیواربـی اعتمـادی کـه بیـن زنـان 
ایجادشـده را از بیـن ببریـم و بـرای انسـجام زنـان و کاربـرای 

آینـده ی بهتـر تـاش کنیم.

امیدوارم زنان 
در مبارزه با طالبان نکتایی پوش پیروز شوند

گفت وگو
گفت وگویی از آمنه امید



 Wednesday  October 11, 2017  سال اول  شماره 5  چهار شنبه  19 میزان  31396

 Vol. 1  No. 5

دکـرت اصلـی بخـش هرچنـد کـه وقـت زیـادی بـرای یـک 
بیار رصف نکند، همیشـه همشـیره یا پرسـتاری دارند که 
در خدمـت شـا هسـت و تـاش مـی کنـد بـه متام سـوال 
هایتـان جـواب دهـد. پزشـکان ایـن جـا متـام تاش شـان 
را مـی کننـد تـا ممکـن اسـت برایتـان قـرص و یـا سـوزن 
و دارو ندهنـد، از بـس فکـر مـی کننـد کـه بایـد سیسـتم 
پزشـکان  برعکـس  دقیقـا  کننـد.  تقویـت  را  بـدن  ایمنـی 
کشـورهای مـا کـه تـا می تواننـد شـا را گرفتار ایـن و یا آن 
قـرص مـی کننـد. ایـن گونه برخـورد شـاید بـرای بیارانی 
کـه از کودکـی بـا ایـن راه پـرورش یافتـه اند درسـت جواب 
دهـد، امـا بـرای منـی کـه همـه کودکـی و جوانـی ام در 
بیارسـتان هـا گذشـته جـواب منـی داد. در نتیجـه یـک 
سـال دراز مـن یـا مریـض بـودم و یـا از کم قوتی بـی حال. 
بـه نظـرم چنیـن مـی آمـد که پزشـکان ایـن جا متـام تاش 
خـود را بـه خرج مـی دهند کـه رشکت های بیمه سـامتی 
ورشکسـت نشـوند و بیهوده برای بیاران نسـخه ننویسند. 
ولـی بیارانـی چـون مـن گاهـی قربانـی ایـن نـوع برخورد 
می شـدند کـه چنـد تـای آنـان اتفاقـن دوسـتان ایرانی من 
انـد. کـم توجهـی پزشـکان نیـز حـاال بـه آن اضافـه شـده 
بـود. در شـانزده ماهـی کـه این جـا به رس می بـرم، از هیچ 
دوسـتی کـه در ایـن شـهر زندگـی کند تـا به حال نشـنیده 
ام کـه از سـاختار پزشـکی ایـن کشـور راضـی باشـد. البته 
همـه شـان مثـل مـن بـه کیلـو کیلـو قـرص خـوردن عـادت 
دارنـد و بـدون نسـخه از دفـرت پزشـکی بیـرون آمـدن بـرای 
رساغ  بایـد  حتـا  چـون  اسـت.  کـردن  تلـف  وقـت  شـان 
پزشـک دیگـری برونـد تـا برایشـان چنـد قرصـی را نسـخه 
قـرص  بـه  معتـاد  و  نازدانـه  ایـن همـه  بـه  بنویسـد. حـاال 
بودنـم درد هـای شـدیدی نیـز اضافه شـده بود که پزشـک 
خانوادگـی مـان مـی گفـت: ایـن قـدر سـخت نگیـر، مـادر 
شـدن آسـان نیسـت. لهجـه و نـگاه چشـان ایرانـی اش را 
دوسـت دارم. قلـب تاجیـک مـن بـاز گـول مـی خـورد و بـه 
خانـه و حتـا به سـوی دفرت و یک روز کامـل کاری می روم. 
شـب بـاز در جهنـم قـدم مـی زنـم بـا درد. تنهـا کسـی کـه 
شـاهد و رشیـک ایـن شـب هـای سـیاه مـن اسـت مهـدی 
اسـت. از خـود بارهـا و بارهـا مـی پرسـم که چگونـه ممکن 
اسـت یـک پزشـک از متـام درد و مـرض های انسـان باخرب 
باشـد و در همـه ایـن تخصـص هـا اطـاع کافـی داشـته 
باشـد. مـی شـود مـرا به متخصـص زنـان راهی کنیـد؟ می 
گویـد: او نیـز همیـن را خواهـد گفـت. اگر غیر ایـن گفت، 
مـن اسـتعفا خواهـم داد. بـه قـول دوسـتان ایرانیـم، چیـه 
داش؟ همینـه کـه می گـم، به حرف من چـی؟ گوش کن!

- چـه قـدر درد داری؟- مـی پرسـد دکـرت. چـون هیـچ نـوع 
مسـکنی بـرای زن آبسـن منـی دهنـد؛ بـرای کـودک بـد 
اسـت. چـه قـدر؟ منـی دانـم. معیـار درد را چـه گونـه مـی 
سـنجند؟ بعـد از ایـن همـه درد کشـیدن نفهمیـدم که چه 
قـدر اسـت. مـی گویـم: چونان کـه منی شـود خوابیـد، راه 
رفـت، کتـاب خوانـد، قامـت راسـت کـرد. پس زیاد سـخت 
نگیـر و بـرو. نگـران نبـاش. فکـر کـن اتفاقـی رخ نـداده. با 
کـال رشمسـاری بـه مـادرم فکـر مـی کنـم و بـه شـکم باال 
آمـده اش کـه کنـار تنور داغ می نشسـت و نـان می پخت. 
منـی دانـم درد داشـت یـا نـه. تنهـا چیزی کـه در یـاد دارم 
شـیوه بـا ناز دسـت بـه کمر از جای برخاسـن اوسـت. زیبا 
و زنانـه بـود ایـن حرکاتـش. دلربانـه نـه مـاه روی صحـن 
حولـی و بـاغ مـی خرامید تا روزی با کـودک دیگر در دامن 

از بیارسـتان برمی گشـت. 

بـا ایـن که ایـن کودک را دیوانـه وار می خواسـتم، گاهی از 
درد جانـم بـه لـب مـی آمـد. انـگار به یـک درخت خشـکی 
تبـدل شـده بـودم کـه مـی خواهـد بـه حرکـت دربیایـد. 
نشسـن وبرخاسـن هایـم دور از نـاز و زیبایی بـود. با درد 
و فغـان از جـای تـکان می خـوردم. مـن تحمل زیـاد دارم. 
مـن نازدانـه نیسـتم ایـن درد زیاد اسـت. ایـن درد از معیار 
تحمـل دور اسـت. در عمـق دودلـی و تردیـد بـودم کـه آیـا 
تـاب ایـن همـه درد را دارم یـا نه. این فکرهـا کافه ام کرده 
بـود. دو سـه دفعـه فکر سـقط جنین بـه رسم زد. من کجا و 
بچـه داری کجـا؟ وقتـی نزد دکـرتم رفتـم و راهنایی برای 
دیـدار متخصـص سـقط جنین خواسـتم، گفـت: اگر دخرت 
مـن مـی بـودی، کتـک ات مـی زدم. تـو کـه خـودت مـی 
دانـی سـن و سـال ات رفته باال و واقعا هـم وقت بچه داری 
ات هسـت. بیهـوده عقـب نیانـداز! - ببخشـید؟ ایـن از آن 
حـرف هایـی بـود کـه حـس غریـزه ام مـی گویـد برعکـس 
آن عمـل کـن. منـی دانـم چـرا ایـن احسـاس دفاعـی مـن 
همیشـه از کودکـی بـه مـن مـی گفت کـه از هر چیـزی که 
بـه تو تحمیل می شـود فـرار کن. اول ها از سیگارکشـیدن 
لـذت منـی بـردم، ولـی چـون دوسـتانم مـی گفتنـد خـوب 
نیسـت و نکـش، مـن بیـش تـر مـی کشـیدم. تـا ایـن کـه 
در خونـم جـا گرفـت و ده سـال پشـت رس هـم کشـیدم. 
دکـرت، ایـن همـه درد طبیعـی نیسـت و مـن در این کشـور 

تنهایم...
- بچـه را بایـد خـود مـادر بـزرگ کنـد، عزیـزم. لـذت مـادر 
بـودن در همیـن اسـت. بـاور کـن تـو خـودت خواهـی دید 
کـه بـه هیـچ کسـی اعتـاد نخواهـی کـرد. نـگاه کـن چـه 
قـدر زیباسـت مـادر بودن. مـا مردان ایـن بخـت را نداریم. 
خـوب می دانسـت و حـرف دل مرا می زد. می دانسـت که 
از تـرس و تردیـد و نگرانـی افـرده و کم حوصله شـده ام و 
چنـان بـا احسـاس مـرا تشـویق می کرد کـه انـگار خود می 

خواهـد بـه جـای مـن این بچـه را بـه دنیا بیـاورد. 
هیـچ وقـت نفهمیـدم کـه ارسار پرحرفـی بعضـی مـردان و 
دلیـل کـم حرفـی بعضـی دیگرشـان در چیسـت. یـک عده 
شـان راحـت حـرف مـی زننـد و یـک عـده دیگـر همـه اش 
نگاهنـد. نـگاه طوالنـی بـه رویت، به شـانه هایـت، به رس و 
پسـتانت، بـه روز هـای شـاد و ناشـادت، بـه جوانـی هایت. 
بـا یـک لحـن پدرانـه و بـا تبسـم همدالنـه بـدون نامـه بـه 
متخصـص زنـان، از دفـرت خود به بیـرون هدایتم کـرد. این 
جـا در هلنـد بـدون نامه دکـرت خانوادگی هیـچ متخصصی 
حـارض نیسـت شـا را معاینـه کند و سـه مـاه اول بـارداری 
دوره آزمایشـی محصـوب مـی شـود. اگـر جنین از این سـه 
مـاه جـان بـه سـامت بـرد، آن وقـت زن حاملـه را درواقـع 

جـدی مـی گیرند. 
دو مـاه با درد و بی خوابی سـپری شـد. بـه موجود زنده ای 
در بطـن خـود انـس گرفتـم و دوسـت اش داشـتم. آرزویـم 
بـه دنیـا آوردن یـک دخـرت بـود. مثل خـودم. امـا در خواب 

هایـم پـری ظاهـر می شـد ناقص و یک چشـم.
در اینرتنـت تعـداد زیـادی از زنان باردار را پیـدا کرده بودم 
کـه وبـاگ مـی نویسـند و هـر روز یادداشـت مـی گذارنـد 
کـه وضعیـت خـود و یـا کـودک در بطـن داشـته شـان چـه 
گونـه اسـت. در گـوگل تایپ می کنم: شـش هفتـه حامله/ 
عکـس. ده هـا عکـس از جنین شـش هفتـه ای برایـم پیدا 
مـی کنـد. از دیـدن ایـن عکـس هـا کـه هیـچ شـباهتی به 
انسـان ندارنـد مـی ترسـم. با تـرس، با درد تـاش می کردم 
جنیـن در بطـن داشـته ام را دوسـت بـدارم و متـام دقایـق 
ایـن دو مـاه را مراقـب او بـودم. هیـچ جراتـی نداشـتم از 
کابـوس هایـم زبـان بـاز کنـم و بـا کسـی درد دل. بیشـرت 
اوقـات ویار »سوشـی« داشـتم. ولی دکرت برایـم خوردن هر 
گونـه گوشـت خـام را ممنـوع کـرده بـود. با سـختی جلوی 
خـود را مـی گرفتـم تا ایـن کـه روزی از خواب بلند شـدم و 
دیـدم کـه دیگـر به هیچ چیز دنیـا نه میل دارم نـه ویار. اما 
درد بیـش تـر از قبل شـده و دیگر از دور شـکم و کمر فراتر 
رفتـه. پاهایـم ورم کـرده و اشـتها بـه هیـچ غذایـی نـدارم. 
دکـرت گفتـه نگـران نباشـم و تـاش کنـم کـه حتـا چیـزی 

بخـورم و وزن ام را حداقـل تـا پنـج کیلـو بـاال بـربم. احسـاس خوبـی نداشـتم 
کـه دیگـر ایـن کـودک نازنینـی که این قـدر دوسـت اش دارم درخواسـت هیچ 
غذایـی منـی کنـد. احسـاس می کـردم کـه از دسـت مـن و نالـه هایـم بـه داد 
رسـیده. چـرا مـن مثـل دیگـر زنـان بـاردار حالـت تهـوع نـدارم؟ خـوب اسـت 
کـه نـداری. بعضـی از زن هـا خـوش شـانس انـد. مـی گویـد مهـدی. خدایـا، 
دخـرتی بـده زیبـا و دلـرب! مهـدی مـی گویـد: بگـو، پـر! مـی گویم: سـامل و 

بـا هوش. 

معرفی کتاب

سندروم استکهلم
زنیست پشت میز تحویل

که در هوا لبخند میزند
سلولهایش را خاموش میکند

و به اندام دفرمه ی پرستاران پاستیل تعارف میکند...
چقدر این سیم ها زشتم کرده اند

و پیراهن گشاد آبی
که به هیچ وجه سکسی نیست

و دمپایی های رسگردان
با مشبک های بر دوستانه...

به شکل عجیبی زن شده ام
بی همه چیز...

که چیزهای مهمش را دم در تحویل داده است
فندک.../موبایل.../اشیاء فلزی...

حتی دهانم
بی آنکه بخواهد ببوسد...

رسی رابرُبد
یا باال بیاورد...

شکل غمگینی از زن...
که کفش هایش را برعکس پشت رسش جفت کرده ای

که زندگیت را طاق کرده و تو را طاقباز!
وقتی روی دنده ی چپت میخوابی

ورق ها را روی تنش بُر میزنی
و بی بی ها رو توی چشمش فرو میکنی!

نه!!!
هیچکس روی چشم من جا ندارد

وعشقی که از پاچه ی شلوارم رُشه میکند،ربطی به تو ندارد!
ذرات هوا پر از عطرهای مردانه است

و عشق میتواند شکل های متفاوتی از تخت باشد
من

فقط زنی بی اجازه ام...
که الکرتو شوک ها متعهدم منیکنند که زیر سیگاریت را 

خالی کنم...
غذای مورد عاقه ات را بپزم

سهمم را نصف کنم...
و حاال...

که خودت را از این همه من تکانده ای!!
و دست های زیادی را روی رسم ملس میکنم

حاال...که روبروی هم نیستیم...
...

حاال روبرویت من نیستم
اسکن های مغزی ست مچاله شده

که پروانه ها البای جمجمه اش گیر کرده اند
.....

ما به صورت یک اعرتاض ملی...
همدیگر را در آغوش گرفتیم و فریب خوردیم...

فاتحانه فاتحه ی هم را خواندیم
دست های همدیگر را گرفتیم و به سمت میز تحویل پیش 

رفتیم...
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اسکلت

 شعری از مارال طاهری
 شهزاده سمرقندی

بخش سوم 

از صفحه1

جعِدگیسو

نوشـته ای کـه مـی خوانیـد موضـوع انشـای یـک دختر 
ده سـاله اسـت که سـال هـا پیش این انشـا را بـا موضوع 

مـی خواهیـد در آینده چه کاره شـوید، نوشـته اسـت.  
سـاله  ده  بچـه  یـک دختـر  باراسـت کـه  اولیـن  شـاید 
چنیـن شـغلي را انتخـاب کـرده. » خـوب نمـي دانـم که 
فاحشـه هـا چـه کار مـي کننـد ... ولـي بـه نظـرم شـغل 
خوبـي اسـت . خانـم همسـایه مـا فاحشـه اسـت. ایـن را 
مـادر گفـت. تـا پارسـال دلـم مـي خواسـت مثل مـادرم 
پرسـتار بشـوم. پـدرم همیشـه مخالف اسـت. حتـي مادر 
هـم دیگـر کار نمـي کند. من هم پشـیمان شـدم. شـاید 
اگـر مـادر هم مثـل خانم همسـایه بشـود، بهتر باشـد، او 
همیشـه مرتب اسـت. ناخن هایش الک دارند و همیشـه 
همیشـه  مامـان  ولـي  پوشـد.  مـي  قشـنگ  هـاي  لبـاس 
معمولـي اسـت. مـادر، خانـم همسـایه را دوسـت ندارد. 
بابـا هـم پیـش مامـان مـي گویـد خانـم خوبـي نیسـت. 
ولـي یـک بـار کـه از مدرسـه برمـي گشـتم بابـا از خانه 
آن خانـم بیـرون آمد. گفت ازش سـوال کاري داشـت. 
بابـاي مـن سـاختمان مـي سـازد . مهنـدس اسـت . ازش 
پرسـیدم یعنـي فاحشـه هـا هـم، کارشـان شـبیه مهنـدس 
هـاي سـاختمان اسـت؟ خانـم همسـایه هنـوز دم در بود 
. فقـط کلـه اش را مـي دیـدم . بابـا یکي زد در گوشـم، 
ولـي جوابـم را نـداد. مـن که نفهمیـدم چرا کتکـم زد . 
بعـد مـن را فرسـتاد داخـل خانـه و در را بسـت . ... مـن 
بـراي ایـن دوسـت دارم، فاحشـه بشـوم، چـون فکر مي 

کنـم آدم هـاي مهمـي هسـتند . مامان همیشـه مي گوید 
کـه مردهـا بـه زن هـا احتـرام نمـي گذارنـد ولـي مردها 
همیشـه بـه خانـم همسـایه احتـرام مـي گذارنـد. زن هـا 
همیشـه بـا تعجـب نگاهـش مـي کننـد، شـاید حسـودي 
شـان مـي شـود، چـون مامانـم مـي گویـد: زنهـا خیلـي 
بـه همدیگـر حسـودي مـي کنند . خانـم همسـایه خیلي 
آدم مهمـي اسـت. آدم هـاي زیـادي بـه خانـه اش مـي 
آینـد . همـه شـان مـرد هسـتند. بـراي من خیلـي عجیب 
اسـت کـه یـک زن، رئیس این همـه مرد باشـد . بعضي 
هایشـان چنـد بـار مـي آینـد. بعضـي وقـت هـا هـم این 
قـدر سـرش شـلوغ اسـت کـه جلسـه هایـش را آخـر 
شـب هـا در خانـه اش برگـزار مـي کنـد . همکارهایش 
اینقـدر دوسـتش دارنـد کـه برایـش تولـد گرفتنـد. مـن 
پشـت در بـودم کـه یکـي از آنهـا بهـش گفـت تولدت 
مبـارک. بابـا مـي خواسـت مـن را ببـرد پـارک ، بهـش 
گفتـم امـروز تولـد خانـم همسـایه اسـت . گفـت مـي 
دانـد . آن روز مـن تصمیـم گرفتـم فاحشـه بشـوم چون 
بابـا تولـد مامـان را هیـچ وقـت یـادش نمـي مانـد. تـازه 
خانم همسـایه خیلي پول درمي آورد . زود زود ماشـین 
هایـش را عـوض مي کنـد . فکر کنم چند تـا هم راننده 
داشـته باشـد که مـي آیند دنبالش . ایـن ور و آن ور مي 
برنـد . مـن هنـوز بـا مامـان و بابـا راجـع به ایـن موضوع 
صحبـت نکـردم . امیـدوارم بابـا مثـل کار مامـان بـا کار 

مـن هـم مخالفـت نکند.

یادداشت

می خواهم



 محمدجواد صالحی

جندر و سیاست 

چرا نام مادر باید 
در تذکره بیاید؟

سیاسـت هرچنـد کـه در عمل هیـچ گاه خالی از حضور و مشـارکت 
سیاسـی زنان نبـوده و آنان دوشـادوش مردان در کنـار آنان حضور 
داشـته اند؛ امـا نقـش مسـتقل زنـان در سیاسـت مولـود عصرجدید 
اسـت و همزمـان با برخـورداری مـردان از حقوق مدنی و سیاسـی، 
زنـان نیـز خواهـان برخـورداری از ایـن حقوق شـده اند.  آنـان برای 
کسـب ایـن حقـوق در نظـر و عمـل، راه طوالنـی را طـی نمـوده و 

مسـیر زیـادی را در پیـش رو دارند. 
آن،  تحـوالت  سـیر  و  شـکل گیری  فراینـد  حضـور،  ایـن  معنـای 
موضـوع ایـن فصل اسـت و در آن به چگونگی شـکل گیری و مبانی 

مشـارکت سیاسـی زنـان پرداختـه می شـود. 
مفهوم جنسیت

واژۀ جنـس و جنسـیت، اغلـب در زبـان روزمـره به جـای یکدیگـر 
بـه کار می رونـد، امـا تفـاوت میـان آن هـا در تحلیل هـای سیاسـی 
و اجتماعـی بسـیار مهـم اسـت؛ زیـرا تفکیـک جنسـیت از جنـس 
و  آزادی خواهـی  جنبـش  جدیـد،  اندیشـه های  محصـول  کـه 
عدالت خواهـی زنـان می باشـد، اشـاره بـه نقـش عقایـد، ارزش هـا و 
هنجارهـای جوامـع مختلف، در سـاختن زنانگـی و مردانگی دارد.  و 
ایـن مفهـوم ابزاری اسـت بـرای درک این امر، که مناسـبات زنان با 
مـردان در فرهنگ های مختلف متفاوت اسـت و هرجامعه متناسـب 
بـا نیازهـا و توازن قـدرت میان زن و مـرد، این مناسـبات را تعریف 
می کنـد، زنانگـی و مردانگـی در دوران هـای مختلـف از تعریف های 
متفـاوت برخورداربوده اسـت واین امر موضـوع اجتماعی و فرهنگی 
اسـت.  بنابرایـن جنسـیت بـرای زنـان و مـردان جایـگاه اجتماعـی 
قایـل اسـت ونـه زیست شـناختی و بـه تفاوت هـای فرهنگـی یـا 
اجتماعـی بیـن زنـان و مـردان توجـه می کنـد؛ درحالی کـه جنـس 
بـر تفاوت هـای بیولوژیکـی و تغییرناپذیـر میان آن ها داللـت دارد.  
بـه بـاور گـرت، واژۀ »جنـس« بـه ابعـاد بیولوژیـک زن و مـرد و 
»جنسـیت« بـه صفـات و ویژگی هـای اجتماعـی دو جنـس اطاق 
مناسـب  مـردان  یـا  زنـان  بـرای  فرهنگـی  نظـر  از  کـه  می شـود 
تشـخیص داده شـده اسـت؛ ازایـن رو، معـرف مجموعـه وظایـف و 
انتظـار  از زن و مـرد در موقعیتـی معیـن  نقش هایـی اسـت کـه 
مـی رود )گـرت، 13۸0: ۲1(.  تفاوت هـای جنسـی ریشـۀ طبیعـی 
و  فرهنـگ  در  جنسـیتی  تفاوت هـای  منشـأ  حال آنکـه  دارد، 
مناسـبات اجتماعـی نهفته اسـت و نـه در طبیعـت.  بنابراین، جنس 
امـر زیسـتی، واقعـی و قابـل مشـاهده و در مقابـل، جنسـیت امـر 

فرهنگـی و تاریخـی تلقـی می شـود. 
بـه عقیـدۀ اندیشـمندان، جنسـیت بـه ویژگی هـا، وظایـف، نقش ها 
و انتظاراتـی داللـت می کنـد کـه به گونـۀ متفـاوت در درون جامعه 
بـرای زن و مـرد تعییـن می شـود و از ایـن رهگـذر، دوگانگـی امـر 
زنانـه و مردانـه را محقـق می کنـد.  این انتسـاب صفـات و ویژگی ها 
و بـه تبـع آن، تعییـن وظایـف و نقش های متفاوت بـرای زن و مرد، 
قلمروهـای متفاوتـی بـرای هریـک بـه وجـود مـی آورد که بـه بیان 
جسـی  برنـارد )برنـارد، 13۸۴( اساسـاً دنیای آن هـا را از هم متمایز 

می کنـد و گاه در برابـر هـم قـرار می دهـد.  
اهمیت جنسیت

عـدم تفکیـک میـان جنـس و جنسـیت و چگونگی مناسـبات آنان 

سـرآغاز بسـیاری از محرومیت زنـان در جوامع مختلف شـده و این 
سـوء تفاهـم را ایجـاد نمـوده کـه ایـن محرومیـت ریشـۀ طبیعـی 
دارد و از سرشـت و ماهیـت زن و مـرد ناشـی می گـردد.  درحالی که 
امـور طبیعـی در زمان هـاو مکان هـای مختلـف یکسـان اسـت و 
واقعیـت آن غیرقابـل تغییـر می باشـد؛ امـا باتفکیـک میـان آن دو 
روشـن می گـردد که جنس، واقعیـت بیولوژیک و جنسـیت واقعیت 
اجتماعـی اسـت کـه اشـاره بـه پایـگاه اجتماعـی زنـان در سلسـله 
مراتـب قـدرت، ثـروت و احتـرام اجتماعـی ای دارد کـه هرجامعـه 
بـرای  و فرهنگـی خـود  اجتماعـی  اقتصـادی  باشـرایط  متناسـب 
زنـان و مـردان تعریـف می کنـد و ممکـن اسـت نسـبت واقعـی و 
یـا سـاختگی بـا واقعیـت بیولوژیک آنان داشـته باشـد؛ زیـرا پایگاه 
اجتماعـی افـراد نه بـه واقعیـت بیولوژیک افـراد، بلکه به مناسـبات 
اجتماعـی آنـان وابسـته اسـت.  بـه بیـان دیگر جنسـیت، اشـاره به 
برخـورداری ویامحرومیـت زن ومرد از مزایا وحقـوق اجتماعی دارد 
کـه ممکن اسـت هیـچ ارتباطـی باواقعیـت بیولوژیک آنان نداشـته 

باشـد ویاارتباطـی کمی داشـته باشـد. 
درک ایـن واقعیـت، می توانـد روزنۀ جدیدی را برای فهم مناسـبات 
زن و مـرد در عرصه هـای مختلـف اقتصـادی سیاسـی و فرهنگـی 
گشـوده و باعـث بـاز شـدن تفکـرات کلیشـه ای و ازپیش سـاختۀ 
ذهـن مـا گـردد.  یخ هـای تعصـب و دگم اندیشـی را آب نمـوده و ما 
را به سـوی درک واقعیت هـای عینـی زندگـی زن و مـرد راهنمایـی 

ید.  نما
تاریخچه جنسیت

تفکیـک جنـس و جنسـیت بـرای اولین بـار در دهـه 1970توسـط 
فمینیسـت ها مطـرح شـد تا وسـیله ای برای تشـخیص این مسـأله 
باشـد که نسـبت زنان بـا مردان در همه فرهنگ ها یکسـان نیسـت 
و جایـگاه زنـان در جامعـه در گـذر زمان تغییر کرده اسـت.  )شـیا 
روباتـام، 1390: 16( »دوبـوار« بـرای اولین بـار این سـؤال را مطرح 
کـرد کـه زن چیسـت؟ وی در کتـاب جنـس دوم توجه مـا را به دو 
جنبـه متفـاوت زندگـی زنـان جلب کرد کـه زن بودن ویـا رد بودن 
طبیعـی اسـت و ریشـه در واقعیـت فیزیکی افـراد دارد؛ امـا زنانگی 
و مردانگـی سـاختۀ اجتماعـی اسـت کـه افـراد می توانند براسـاس 
سـبک شـخصیتی یـا رفتاری به عنـوان زن یـا مرد شـوند.  )نرگس 

)139۴:1۴1 رودگر، 
»مـارگارت میـد«، بـا مطالعـۀ زندگـی مـردان و زنـان در گینـه نو، 
ایـن ایـده را مطـرح کـرد کـه هیـچ پایـه و اساسـی کـه مبتنـی بر 
آن، برخـی از رفتارهـا را خـاص زنـان وپـارۀ دیگر را مردانـه قلمداد 
کنیـم وجـود نـدارد و خصوصیـات زنانـه و مردانـه تحـت تأثیـر 
شـرایط اجتماعـی و فرهنگـی شـکل می گیـرد.  )نرگـس رودگـر، 

)1۴1  :139۴
»آن اکلـی«، در کتـاب »جنـس، جنسـیت و جامعـه« اعـان کرد: 
جنـس واژه ای اسـت کـه بـه تفاوت هـای زیست شـناختی میان زن 
ومـرد یعنـی تفـاوت مشـهود در اندام هـای جنسـی و عمـل تولیـد 
مثـل اشـاره دارد، امـا جنسـیت مسـأله ای اسـت که بـه طبقه بندی 
اجتماعـی زن و مـرد مربـوط می شـود.  )نرگـس رودگـر، 139۴: 
1۴۲( بنابرایـن جنسـیت، محصول مـوج دوم جنبش های اجتماعی 
زنـان اسـت کـه شـامل دهـه شـصت تـا هفتـاد میـادی می گردد 
کـه در آن بـر آزادسـازی زنـان- از تحـت سـلطه قرارگرفتـن زنـان 
به جـای  مسـلط،  مفاهیـم  نقـد  طریـق  از  اجتماعـی،  زندگـی  در 
برخـورداری از حقـوق برابـر- تأکیـد می شـد و جنسـیت یکـی از 

ابزارهـای نقـد ایـن سـلطه بود. 
منبع: کتاب جندر و سیاست

در ایـن قسـمت تجربه نوشـته هـای زهرا یگانـه فعال 
اجتماعـی در کابـل و طاهره حسـینی مقیـم ترکیه در 

فیسـبوک را مـی آوریم. 

تجربه ام در مورد نوشتن اسم مادر
زهرا یگانه

زمانـی کـه در شـبکه رنگیـن کمـان کار مـی کـردم، 
هرکسـی بـرای عضویـت مـی آمد بایـد نام مـادر خود 
را نیـز در فـرم مـی نوشـت. اول اینکه خیلـی ها حتی 
از دوسـتان نزدیـک ام نـام مـادرش را نمـی دانسـتند 
و بـه خانـه زنـگ مـی زدنـد کـه بوبـو اسـم ات چـی 

؟  هست
تعـداد  دادنـد.  مـی  نشـان  واکنـش  هـا  دوم خیلـی 
اندکـی اسـم مادرشـان را بـدون اکـراه می نوشـتند و 
تعـدادی کمـی بـا تعلل مـی نوشـتند و خیلـی ها هم 
ننوشـتند. مطلـب جالـب دیگر ایـن بود کـه بعضی ها 
نـام مادرشـان را غلط نوشـته بودند. و ایـن کار عمدی 

بـود. فقـط بـرای اینکه فـرم عضویـت تکمیل شـود.
مـا بـرای ایـن ملت مـی خواهیـم دادخواهـی کنیم تا 
بـه پـدر و مادرشـان حـق مسـاوی داده شـود. جوانان 
محصـل و فارغ التحصیلـی کـه از نوشـتن اسـم مـادر 
خـود شـرم دارنـد و خیلـی هایشـان بعـد از ۲5 سـال 

سـن نمـی داننـد اسـم مادرشـان چی هسـت.
تغییـرات بنیـادی الزم اسـت ،تـا ایـن فرهنـگ حاکم 
اسـت چیـزی تغییـر نمـی کنـد، و تغییـر فرهنـگ و 
تغییـر ذهـن و فکـر ممکن نیسـت مگـر اینکـه برنامه 
هـای منظم و قابل اجرا سـنجیده شـود و دوام دار کار 

گیرد. صـورت 

طاهره حسینی
مـن  و  بـود  الزم  ازدواج  بـرای  مـدارک  یـک سـری 
یـک مـاه تمـام درگیـر بدسـت اوردن مـدارک الزمـه 
بـا کارمندان کنسـولگری در مشـهد درگیـر بودم.پس 
از واسـطه شـدن چنـد محتـرم باالخره لطـف نمودند 
و مـدارک را تسـلیم شـدم .مـدارک ترجمـه ،تاییـده 
وزارت خارجـه و.. .را طـی نمـود. بـا دسـتان پـر بـرای 
ثبـت تاریـخ ازدواج بـه شـهرداری اسـتانبول رفتیـم.
کارمنـد بخـش بـا دقـت زیـاد چندیـن بـار مدارکم را 
زیـر رو کـرد ،چشـمانش را از پشـت عینکـش ریـز و 
درشـت میکـرد .متوجـه شـدم در جسـتجوی چیـزی 
،دنبـال  .سـوال کـردم میشـه کمکتـان کنـم  اسـت 
چیـزی مـی گردیـد ...گفـت دختـرم نـام مـادرت را 
نمیبینـم ..نـام پـدرت و حتی پدرکانت نوشـته شـده 
امـا...و مـن بـا تمام شـرمندگی گفتـم نـام مادرمان را 
درج نمی کننـد... متاسـف شـد و گفت: مـن هم کاری 
نمیتوانـم تـا مدرکی بیـاوری که در ان نـام مادرت هم 

باشـد و داسـتان مـدارک مـن از نـو اغاز شـد.
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