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›من اعتراض دارم‹

هفته حمیده برمکی
نویسنده و یکی از استادان حقوق و فعال 
حقوق بشر در افغانستان بود. وی در یک 
حمله انتحاری به تاریخ ۲۸ جنوری سال 
۲۰۱۱ در شهر کابل همراه همه اعضای 
خانواده اش جان خود را از دست داد.

بعد از تحوالت سال 2001 هشتم مارچ را در افغانستان به عنوان روز جها نی زن، گرامی می دارند 
و در این روز از سوی نها د ها ی مختلف که ادعا دارند مدافع حقوق زنان هستند، مراسم و برنامه 

 ها ی مختلف و متنوعی گرفته می شود. 
باید در نظر داشت که امروزه وزارت زنان و نیز سهیم ساختن بخشی از زنان در کرسی  ها ی 
دولتی در عرصه  ها ی مختلف از جمله نتیجه اقدامات از این قبیل بوده. در عین حال اما با در 
نظرداشت تمام نگرانی ها  در موارد مختلف، نگرانی در مورد وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان در 
افغانستان بیش از هر چیز دیگر آشکار می باشد. طرح دیدگاه  ها ی زن ستیزانه و حمایت و تقویت 
آن از سوی برخی از مراجع رسمی و غیررسمی کشور و محدود شدن بیش از پیش فعالیت  ها ی 
زنان در عرصه  ها ی مختلف نشان از آینده ناخوشایند و تاریک درباره سرنوشت زنان کشور دارد. 

در این حال باید به مناسبت هشتم مارچ )روز جها نی همبستگی زنان جها ن(، که در افغانستان 
از سوی نها د ها ی مدنی و نیز حکومت تجلیل بعمل می آید این پرسش را مطرح کنیم که دست 
آورد واقعی این همه محافل و همایش ها ی گوناگون که در ارتباط با حقوق زنان و حمایت از 
آنان برگزار گردیده است چیست؟ چرا همه روزه میزان جرم و خشونت و تبعیض علیه زنان روبه 
افزایش است؟ مشکل در کجاست؟ چرا نگرانی  ها  نسبت به وضعیت زنان هر روز در حال افزایش 
است؟ نقش فعالین حقوق زن و فعالین مدنی در این رابطه چیست؟ جامعه بین المللی چه کرده؟

در این صورت بیرون از گم شدن در شعار دادن ها و برنامه های مقطعی ما تنها  زمانی می توانیم 
به حقوق اصلی و اساسی خود دست یابیم که بتوانیم آگاهی و توانایی را در تمام کار ها  هدف خود 
قرار دهیم. برنامه  ها ی نمادین و یک روزه هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. شعار ها  به خصوص در 
طی سال  ها ی اخیر به اندازه ی کافی داده شده. حاال باید به عمل آن اندیشید و این که چگونه 

می توانیم به اساس شعار ها  زندگی کنیم و زندگی بسازیم.
باید تالش کنیم تا اهمیت واقعه ی هشت مارچ را درک کنیم و بفهمیم که در این روز چه اتفاقی 

افتاده و ما از واقعه این روز که می توانیم به دست بیاوریم.
ما باید امیدوار به این موضوع باشیم که در سال  ها ی بعد بتوانیم قدمی فراتر از حد شعار بگذاریم 
و گام  ها ی بزرگی را در عرصه ی عمل برداریم. تا بتوانیم کاری کوچکی در راستای به دست آوردن 
کوچک ترین خواست های زنان داشته باشیم. در اخیر باید تاکید کرد که آگاهی و توانایی تنها 

شرط رسیدن به یک جامعه آرمانی برای زن هاست.

به درخواست »سولیوان«، من درباره ی بیولوژی، و به طور خاص، در مورد حساسیت های فیزیکی صحبت 
می کنم که بسیاری از زنان طوری اجتامعی شده اند که آن ها را در پی گیری لذت جنسی شان نادیده 

بگیرند.
زنان به طور مداوم و دقیق آموزش دیده اند که ناراحتی های بدنی شان را نادیده گیرند یا واکنشی نسبت 
به آن ها نداشته باشند؛ به ویژه اگر می خواهند از نظر جنسی »مناسب« باشند. توجه کرده اید که از زنان 
چگونه »خواسته شده است« که خود را به عنوان کسانی که از لحاظ جنسی جذاب باشند، عرضه کنند؟ 
]با کفش های[ پاشنه بلند و مناسب؟ با زیرتنه های تنگ؟ این ها چیزهایی استند که بر بدن زخم وارد 
می کنند. امکان دارد که مردان با لباس های گشاد، جذاب به نظر بیایند. آن ها با کفش هایی راه می روند 
که تاندون های آشیل شان را کوتاه منی کنند. آن ها رضورت ندارند موهای اندام های تناسلی شان را )با 
فشاِر توام با درد( بَکَنند و یا صورت های شان را نخ کنند تا »عرفن« جذاب به نظر بیایند. آن ها- درست 

مثل زنان- می توانند همه ی این ها را انجام ندهند، اما »مبنای انتظارات« 
واقعن متفاوت اند، و خنده آور است اگر ادعا کنیم که متفاوت نیستند.
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زنان این نسل راحت می توانند با 
نظام خلقت، با خداوند و با تمام 
مباحث ممنوعه نسل های پیش 

درگیر شوند. به زن بودن خودشان 
بپردازند و درباره موضوعات 

خصوصی مثل عشق حتی همخوابگی، 
بارداری و زفاف  حرف بزنند

مریم ترکمنی

این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
جنسیت

عقـده ی جنسـی شـان خطرناک تـر  کـه 
و رسطانی تـر از گرسـنگی گـرگ دشـت 
و  گرفـت  جـان  فرخنـده  از  و  بـود  بکـوا 
زندگـی او را بـه آتـش کشـید. فرخنده در 
کوتاه تریـن وقـت دچـار وضعیتی شـد که 
هیـچ انسـانی حتا تصـورش را هـم نکرده 
مسـجد  از  می خواسـت،  فرخنـده  بـود. 
بدهـد.  ادامـه  اش  زندگـی  بـه  و  برایـد 
تحصیلـش  بـه  کنـد.  کار  بـورزد.  عشـق 
ادامـه بدهـد و عضـو دانـش آموخته هـا و 
بـا سـوادهای ایـن اجتـامع غم بـار باشـد 
و مبانـد. او بـرای مانـدن و زندگـی کردن 
در مسـجد رفـت. امـا پایـان آن در آمـدن 

در مسـجد چـه شـد؟
کـردن  سـاخی  مـورد  در  پرسـش های 
فرخنـده ملـک زاده کـم نیسـت کـه تـا به 

هنـوز بـی پاسـخ مانـده انـد:
۱- فرخنده چرا کشته شد؟

دیدگاهـی  چـه  بـا  کسـانی،  چـه   -۲

هـر  بـرای  فرخنـده  مـورد  در  نوشـن 
وجدانـی  هـر  و  اسـت  دردآور  انسـانی 
زدن،  سـوخن،  واژه های«سـاخی،  بـا 
ناراحـت  این هـا«  نظیـر  و  کشـن 
می شـود. انسـانیت را در معـرض کشـته 
قـرار  تجـاوز  مـورد  سـوخن،  شـدن، 

می پنـدارد. رفـن  بیـن  از  و  گرفـن 
را  فرخنـده  شـد.  کشـته  فرخنـده 
فرخنـده  کردنـد.  کشـتند. سـاخی اش 
بـه آتشـش کشـاندند.  و  را سـوختاندند 
کـه  داشـتند  روا  جنایتـی  فرخنـده  بـر 
گـرگ گرسـنه بـر گوسـفند تـک و تنهـا 
در دشـت بکـوا روا مـی دارد. وقتـی مـی 
گوییـم: برش- مردان عقـده ای فرخنده را 
کشـتند. بـه ایـن معناسـت کـه فرخنـده 
در  افغانسـتان،  بکـوای  دشـت  در 
کوهپایـه ی پامیـر افغانسـتان و در کابـل 
از  دام  دچـار  کشـور  ایـن  وحشـتزده ی 
پیـش پهـن نشـده ی بـرش- مردانی شـد 

سوختاندن و سالخی کردن فرخنده؛
بشر  - مردان عقده ای فرخنده را کشتند

بهای لذت مردان برای زنان

هشت مارچ از واقعیت تا شعار
تا به حال نتیجه ی تجلیل از هشت مارچ در افغانستان چه بوده؟

 ادامه در صفحه 2...

 ادامه در صفحه 2...

 صفحه 3  

در دفاع از 8 مارچ
ارزش  های مردساالری در کدام بسرت اجتامعی باز توليد می شوند؟

امین آرمان

تحلیل
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کشـتند؟ را  فرخنـده 
۳- چـرا بـرش- مـردان قاتـل بانـو ملـک زاده آن قـدر خشـمگین 
شـده بودنـد کـه پـس از سـاخی کـردن، فرخنـده را بـه آتـش 

کشـاندند؟
۴- چـرا کسـانی که در صحنـه حـارض بودنـد، رشمناک تریـن، 
وحشـتناک ترین  و ناانسـانی ترین کار و جنایـت بـرش را فقـط 

متاشـا می کردنـد؟
۵- آیـا بـرای  بیننـدگان و شـاهدان صحنـه ی قتـل صحرایـی 
یـک دخـر آن قـدر جـذاب و لذت بار بـود که هیچ کسـی برای 

نجـات او دسـتی بلنـد نکـرد و صدایی نکشـید؟
۶- فرخنـده دخـر محجـب و باورمنـد بـه مسـجد و باورهـای 
دینـی- سـنتی مردم بـود، آیا همین باورش بهانه ی سـوختانده 

افعانسـتان و فراسـوی این مرز را پر کرد. به اندام و اندیشـه ی 
دل هـای  و  انداخـت  لـرزه  دنیـا  کجـای  هـر  در  انسـانی  هـر 
بسـیاری را به درد آورد.  اتهامی که باعث شـد فرخنده بسـوزد 
و زجرکـش شـود،  سـوختاندن نسـخه ای از قـرآن بـود کـه از 
سـوی مـای تعویض نویـس بـر فرخنـده وارد شـد.  فرخنده در 
مسـجد یـا زیارت شـاه دو شمشـیره رفت و پـس از گفت وگویی 
مـورد  قـرآن  از  و سـوخن نسـخه ای  تعویض نویـس  بـا مـای 
مـردان مسـلامن  کـه  باعـث شـد  و  گرفـت  قـرار  مـا  تهمـت 
افراطـی و خشـن، خشـمگین شـوند. باعـث شـد کـه مردانـی 
از نـوع بـرش و از نـوع ابتدایی تریـن و وحشـی ترین بـرش در 
جنـگل بـر فرخنـده بـا مشـت های گـره خـورده و بـا لگدهـای 
نعل شـده سـم کوبان در دم دروازه ی زیـارت شـاه دوشمشـیره 

برسـند و عقـده ی شـان را بـر فرخنـده خالـی کننـد. 
این کـه چـرا و بـرای چـه فرخنده در مسـجد رفت، هنـوز دقیق 
سـوخن  تعویض نویـس  مـرد  چـرا  این کـه  و  نیسـت.  معلـوم 
قـرآن را بهانـه ای بـرای بدنامـی و حتـا کشـته شـدن فرخنـده 
در دسـت گرفـت، هـم دقیق معلـوم نیسـت. تعویض نویس چه 

می گیرند که، به خاطر موقعیت های اجتامعی که دارند، آن را 
منی پسندند. آن ها به لذت جنسی اهمیتی منی دهند.

به عنوان  باشد. شاید،  داشته  نیز  دیگری  است دالیل  ممکن 
انتظار داشتند  ارگاسم می کنند، چون  به  تظاهر  زنان  مثال، 
برسد  به نظر  اگر  بربند.  لذت  جنسی(  رابطه ی  )از  خودشان 
قبلن  که  آموزش های  به  خود به خود  نیفتاد،  اتفاق  این  که 
که  شده اند  آموخته  آن ها  به  می کنند.  مراجعه  فراگرفته اند، 
لذت  به نحوی،  )ب(  و  کنند؛  تحمل  را  ناراحتی شان  )الف( 
آن هم  کنند؛  جستجو  مقابل  جانب  لذت  در  را  خودشان 

درصورتی که رشایط اجتامعی اقتضا کند.
این موضوع، به ویژه در مورد رابطه ی جنسی اهمیت دارد. با 
دست  می شود  مورد نظر  چیزهای  همه  به  ارگاسم  به  تظاهر 
خامته  فعالیت اش  به  تا  کند  را  ترغیب  مرد  می تواند  یافت: 
دهد؛ و این یعنی این که دردش )اگر داشته باشید( نهاین 
احساس  مقابل(  )جانب  او  می شود  باعث  می شود.  متوقف 
خوبی داشته باشد و احساساتش را کن ترول کند. اگر عاشق 
دیگر  فرد  شوید  باعث  که  باشد  معنی  بدین  بودن  خوْب 
احساس خوبی داشته باشد، پس شام در این زمینه نیز خوب 

درخشیده اید. همه ی این ها، یعنی: پیروزی کامل.
ما تا آن جا به درد، که واژه ی بزرِگ فراموش شده ی بحث های 

چیـزی از دسـت مـی داد اگـر بـر فرخنـده تهمـت منی بسـت؟
از سـوی دیگـر لبـاس و نحـوه ی پوشـش فرخنـده هـم نشـان 
می دهـد کـه بـا متـام معنا یـک دخر محجـب و متدییـن بوده 
و شـاید هـم بـه فـال و طالع بینـی باورد داشـته. در ایـن مورد، 
می شـود گفـت کـه بـاور و اعتقـاد فرخنـده باعـث رفـن او در 
مسـجد و حتا باعث کشـته شـدنش شـده اسـت. یا هم عکس 
ایـن را می شـود گفـت کـه بـاور و اعتقـاد او بـه مسـجد و قـرآن 
و آگاهـی او باعـث شـد کـه در مسـجد بـرود و ضـد فال بیـن و 

فال بینـی چیـزی بگویـد و مـورد اتهـام قـرار گیرد.
همـه ی این هـا در حـد تحلیـل و توجیه هـای پرسـش برانگیـز 
می باشـد. امـا آن چـه کـه معلـوم اسـت، خشـم بـرش- مـردان 
عقده ای و رسسـختی هسـت که فرخنده را کشـتند و سـاخی 
کردنـد. آن هـم  بـا یـک اتهـام بی اسـاس و با عقده ی آتشـینی 
و  انسـانیت  عاطفـه،  مهربانـی،  از  محرومیـت  از  برخواسـته 
برخواسـته از فقـر جنسـی، کـه حتا با شـوق و شـور تـن تنهای 
یـک دخـر را بـی هیـچ تـرس تردیـدی هـم بـا مشـت و لگـد و 
می زدنـد و هـم از کارشـان راضـی بودنـد و شـاید هـم خیلـی 

لـذت می بردنـد. 
****
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شـدنتش توسـط برش-مـردان همکـش و هم وطنـش نشـد؟
۷- دولـت پـس از کشـته شـدن فرخنـده، بـرای فرخنده هـای 

زنـده  پـس از فرخنـده چـه کـرده اسـت؟
فرخنده رسارس پرسـش اسـت و رسارس  پاسـخ. پرسـش هایی 
کـه بـه سـویه ی وحشـتناک بـودن وقـوع جنایـت، به سـویه ی 
خشـن بـودن و خشـمگین بـودن مـردان و به سـویه ی سـوزش 
هـامن آتـش سـوزناکی که فرخنده را سـوختاند جدی هسـت. 
پرسـش هایی کـه بـه سـویه ی وضعیـت بـد حاکـم بـر زنـان و 
فرخنده هـای غمنـاک و اسـفناک اسـت. همین طور پاسـخ ها 
برآمـده از صحنـه ی کشـته شـدن فرخنـده جالـب و اسـفناک 
اسـت. مـن بـه حیث یک انسـان به خـودم پاسـخ می دهم که: 
»مـا خیلـی وحشـی هسـتیم. وقتـی مـا از آن چنـان  صحنـه ی 
پـر آشـوب و آتشـبار لذت می بریـم، خیلی بـد و فقیر و ضعیف 
مـی شـویم و بـر ما هیـچ اعتباری نیسـت که انسـانی بتواند بر 

مـا اطمینـان و اعتـامد کند«.
روز ۲۸ام مـاه حـوت سـال ۱۳۹۳ بـود کـه خـرب کشـته شـدن 
فرخنـده ملـک زاده در مـدت زمانـی کوتـاه فضـای رسـانه ای 

بگذارند. در آینده، اگر شام زنی را دیدید که در لباسی تو در تو 
و نیم تنه، که مانع خورد و نوش اش برای ساعت ها می شود، با 
خوش حالی می خندد، بدانید )الف( که شام دارید اثر منایشی 
رغبت  علی رغم  که  می بینید  را  متام و کاملی  حیله گر  یک 
قلبی اش نقش ایفا می کند و )ب( این که شام طوری آموزش 
دیده اید که آن منایِش »فوق العاده« و شایسته ی جایزه ی اسکار 

را رصفن به عنوان یک عمل و فعالیت روزمره در نظر بگیرید.
اکنون فکر کنید چگونه این آموزش ها زمینه های عملکردهای 

جنسی را فراهم می سازند.
مردان تعجب می کنند که چرا زنان تظاهر به ارگاسم می کنند؟ 
به نظر زیان آور می رسد؟ درست است! همین طوری است. این 
فکر  به دقت«  »بسیار  که  دارد  را  ارزش اش  که  معناست  بدان 
انجام  را  کاری  است  ممکن  مردم  از  بسیاری  چرا  که  کنیم 
دهد که به نظر می رسد با عاقه ی شخصی شان کاملن متضاد 
وعده  که  جاهایی  به  و  می پوشند  شیک  لباس  زناْن  است. 
داده اند می روند، تا اندازه ای به این دلیل است که آن ها لیبیدو 
)شهوت( دارند و می خواهند لذت جنسی را تجربه کنند. چرا، 
در دقایق آخر، آن ها از آن منرصف می شوند و تظاهر می کنند؟

نادیده  را  زنان  جنسی داشن  میل  )آن که  برگشت پذیر  پاسخ 
قرار  جنسی  موقعیت های  در  زنان  که  است  این  می گیرد( 

)که  مردان  و  زنان  میان  کهن  اجتامعِی  ضمنِی  معامله ی 
که  است  این  می پندارد(  »طبیعی«  را  آن  سالیوان«  »اندریو 
یک طرف ناراحتی و درد زیادی را برای لذت و خوشی جانب 
را  آن  که  کرده ایم  توافق  همگی  ما  و  می کند.  تحمل  دیگر 
عادی و روال طبیعِی جهان تلقی کنیم. به همین دلیل است 
گلوب«،  »گلدن  در  مک دورمند«  »فرانسیس  آرایش نکردِن  که 
یک اقدام رادیکال بود. به همین دلیل است که وقتی »جین 
فوندا« عکسی از خودش را که خسته به نظر می رسید، همراه 
منترش  بود،  مسحورکننده  که  عکس هایش  از  دیگر  یکی  با 
کرد، نشان گر یک امکان تغییر بود. این، رصفن یک شیوه ی 
خسته کِن زندگی نیست؛ بلکه ذهنیت و طرز فکری است که 

تغییر دادنش بسیار دشوار است.
برای وضاحت بیش  تر، من حتی مخالف استانداردهای زیبایی 
مضحک کنونی نیستم. هدف من رصفن فهم این مسأله است 
به ما  را که زنان می بینند، می توانند  آموزش هایی  که چگونْه 
کمک کنند آن چه را که »گریس« انجام داد و آن چه را که انجام 

نداد، توضیح دهیم.
زنان باید راحتی و لذتی را، که در رشایطی که راحتی واقعی 
به منایش  احساس منی کنند،  می سازد،  غیرممکن  تقرینب  را 

سوختاندن و سالخی کردن فرخنده؛
بشر- مردان عقده ای فرخنده را کشتند

بهای لذت مردان برای زنان

امین آرمان

تحلیل

منبع: مجله »ویک«
نویسنده: لیلی لوفبارو
برگردان: اخگر رهنورد

بخش سوم

ترجمه
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پاسخ می گريند. 
انسان در خانواده در شبکه ی از روابط خويشاوندی گرفتار 
اين  دارندو کل  قرار  برابر  نا  موقعيت  در  اعضايش  که  است 
ساختار منی تواند موقعيت همسان را برای اعضايش توليد 
کند.  صورت بندی خويشاوندی در ساختار قدرت مرد ساالری 
به توليد معيار   ها، اخاقيات و قواعد نابرابر می پردازد و در 
عني زمان با توليد عواطف خويشاوندی و وابستگی مناسبات 
قدرت را تلطيف می منايد. درواقع آنچه در خانواده معيار است 

و شکل رفتار و کنش فرد را تعني می کند.
2.1. رسانه   ها ، ماشني توليد فرهنگ وايديولوژی جنسيتی

رسانه   های کنونی در باز توليد تبعيض نقش موثری دارند. زنان 
در نقش   های که برای آن  ها در فلم تئاتر، موسيقی، کارتونی و 
اشکال مختلف هرن رسمی و جنسيتی درجه بندی شده و در 
باز توليد نابرابری و تبعيض جنسيتی نقش دارند. همه روزه 
در ج  هان صد   ها هزار اثر هرنی توليد می شود که بازتوليد 

تبعيض را تداوم می بخشد.
و  واگري  ستيزی  زن  و  جامعه  در  مذهبی  تفسريروايت   های 
گسرش انديشه   های کهن در امر باز توليد تبعيض جنسيتی 

سهم برجسته ايفا می کنند.
ايديولوژی جدايی جنسيتی در محيط مکتب و مدرسه همه 
مناد   ها ی از آفريده   های جاويدانه سازی تبعيض جنسيتی و 

جنس دوم سازی انسان  ها در جامعه به حساب می آيد

جنسيتی  تبعيض  ايديولوژی  و  ارزش  ها  توليد  باز  بنابراين 
رفتار  و  زبان  در  آن  انعکاس  فرهنگ است که  و  در ساختار 
ارزش  ها درجامعه حضور  واين  شهروندان منادين می شود. 
دارند و برای توليد و انباشت بی عدالتی جنسيتی کمک می 

کنند. 
متام  و  دانشگاه   ها  مکاتب،  مدارس،  مطبوعات  رسانه   ها، 
مراکز آموزشی مراکز توليد ايديولوژی اند. ايديولوژی تبعيض 
به صورت روز مره باز توليد می شود. برخی از رسانه   ها مدعی 
برابری حق زن و مرد اند ولی در عني زمان خودشان عامل باز 
توليد، نرش و ماندگاری باور   های تبعيض جنسيتی می گردند.

اگر تز سيمون دوبوار را درمورد موقعيت زن در جامعه بپذيريم 
وی به اين باور است که یک انسان زن زاده منی شود، بلکه 
تبدیل به زن می شود، چون زنان از آوان کودکی، نقش  های 
فرهنگی معینی را میپذیرند. تز اين متفکر نشان می دهد که 
چگونه زنان به وسیله ی تاریخ و افسانه   هایی تعریف و محدود 
شده اند که آن  ها را در جایگاهی پایین تر قرار میدهند و تاریخ 
ايديولوژی مسلط و فرهنگ غالب مانع آزادی زنان گرديده و 
زمينه   های را خلق کرده است تا زنان درک خود از آزادی و 
انسان بودن را برآن پايه   ها قرارداده و بر اساس آن عمل کنند. 
وی به اين باور است که تا زمانی که زنان به مردان و سنت  های 
آزاد  کنند،  تعریف  را  آنان  چیستی  تا  دهند  اجازه  فرهنگی 
نخواهند بود. اين تعريف از طريق ميکانيسم   های فرهنگی، 
سنت  ها، مذهب و هرن و ادبيات تلطيف، تصديق و تزريق می 
شود. اين باور   های تلطيف شده در مکانيسم ذهنی و معنوی 
راه پيدا منوده و معيار ذهنی و پیشداورانه مردم را می افريند. 
و  آهنگ   ها  به نرش  افغانستان گاهی  در  توليدات رسانه ی 
اشعاری فروفکنی زنان می پردازند که محتوای آن  ها عملن 
زنان نه به خاطر که انسان زن اند بلکه به خاطر نسبت مادری 
شان به مردان است که ارزش پيدا می کند. اين گونه ادبيان و 
اشعار به شدت زنان تحقري می منايد. برای منونه آهنگ برای 
منونه  ولی فتح علی خان داور برنامه ستاره افغان زير عنوان 

»مادر ...« که چنني می خواند:
آفتاب خانه   ها و زيب تخت جم زن است

خواهر هر قهرمان و مادر رستم زن است )2(
در اين آهنگ نقش زن توليد مثل و جايش درخانه است. دراين 
تاريخ پرزرق و برق بهشت گونه زن موقعيت زيوری تخت افسانه 
ی جم را به خود اختصاص می دهد ودر سلسله مراتب سپس 
خواهر قهرمان و مادر رستم می شود. زن ابژه شده در همه ی 
اين مثال   ها حضورش دست دوم است و بدون اينکه بداند اين 
قهرمان که است و چه است ودر کدام تاريخ تولد شده است 
، چه زمانی مرده است و قهرمان کدام طبقه اجتامعی بوده 

است. شعر نقش فروکاستی موقعيت زن را تکرار می کند و 
هامن محتوارا به گونه ديگر و با وزن و قافيه ديگر ادامه می 

دهد.
است.  ستيز  وزن  واپسگرا  محتوای  دارای  عميقن  شعر  اين 
بار  های نامريی تبعيض را که دسته بندی موقعيت   ها و جايگاه 
را که برای زن مبثابه جنس دوم می آفريند ادامه هامن نظريه 
  های مذهبی و مردساالر حاکم است. دسته بندی موقعيت 
  ها درواقع ساخن ذهنيت نابرابری است و با توجيه مذهبی 
و اسطوره ی جايگاه زن، به عمر موقعيت   های نابرابر افزوده 
شده ودر ذهنيت   ها ن  هادينه می گردند و بواسطه مردان و 
زنان شنيده می شوند و احتاملن لذت هم می برند. چون 
تبعيض ، فرودستی، فروکاستی زن باشعر آراسته شده و تجسد 
شاخص  تن  ها  ظريف،  آميزش  و  منايش  دراين  است.  يافته 
برجسته هامن نگاره   های ايديولوژیک تبعيض جنسيتی اند 
که برجستگی دارند که مانند پتک ابريشم واری بر رس زنان 
کوبيده می شوند. اين در واقع اعاميه تداوم بردگی است که 
از رس و صورت جامعه مرد ساالر می بارد وکارکر اصلی آهنگ 

را تشکيل می دهد. 
جنس دوم بودن حذف شدن از رشايط يکسان و برابر اجتامعی 
و اقتصادی در جامعه است. نسبت دادن چنني اوصاف من 
از داشن توانايی  درآوردی به زن درواقع محروم منودن وی 
اش برای استفاده از امکانات انسانی در جامعه است. جنس 
دوم شدن محروم کردن يک کتله ی عظيمی انسانی از داشن 
ارزش ذاتی خود مبثابه يک انسان مستقل به شامر می آيد 
که تن  ها بخاطر داشن تفاوت بيولوژيک ازارزش ذاتی اش 
درزندگی کاسته می شود و برده جنسی و ماشني توليد مثل 
بدل می گردد. در همه اين شعر زن ظرف منفعل است و جز 
امر مادر شدن که آن هم به مثابه يک ماشني ساده بيولوژيک 

است که از خود ارزش ذاتی ندارد.
زنان  حق  از  دفاع  آهنگ  ازاين  خواننده  نيت  است  ممکن 
توليد  باز  معنای  به  اشعاری  انتخاب چنني  ولی  است  بوده 
ادبيات زن ستيزاست که با موسيقی عرضه می شود وموقعيت 

فرودستی زن در افغانستان را تقويت می بخشد.
افغانستان  در  اجتامعی  قرش  ترين  پذير  آسيب  افغان  زنان 
بنام زنان،  ادبيات ضد زن  اينگونه  اند و هستند توليد  بوده 
فروکاستی نقش و جايگاه آن  ها به مثابه جنس دوم، استحکام 
بيشر می بخشد. ادبيات، هرن، موسيقی و رسانه   ها در ايجاد 
متکني دربرابر انديشه زن ستيزی و سنگگ سازی ايديولوژی 
زن  انديشه   های  کنند.  می  بازی  ساالری  مرد  و  جنسيتی 
ستيزانه در اشعار و ادبيات توليد می شوند چون با استفاده 
از تکنيک   های ادبی و شعر سازی آفريده می شوند، دارای 
بار زن ستيزی اند. باور  های غالب را نشخوار می کنند اما در 
زبان موزون که همه می توانند به سادگی از کنارشان بگذرند.

3. نگاه به پيشنه ی 8 مارچ
سنت 8 مارچ يک سنت کارگری و جنبش   های چپ است که 
با آرمان برابری اجتامعی گره خورده است. تجليل ازآن نيز به 

همني سنت رابطه دارد.
روز ۸ مارچ ۱۸۷۵ زنان کارگر کارخانجات نساجی در شهر 
نیویورک برای بهبود رشایط کارشان و در اعراض به پایین 
این  زدند.  تظاهرات  به  دست   ، شان  دستمزد  سطح  بودن 
حرکت به درگیری قهر آمیز با پلیس آمریکا انجامید و پلیس به 
تطاهرات حمله کرد و آنرا رسکوب منود. عده ای از زنان تظاهر 
کننده زخمی و دستگیر شدند. این مسئله باعث شد که زنان 
کارگر دیگر هم کم کم به حقوق انسانی خود آگاهی پیدا کنند 
. و تاش کنند که راه آن  ها را ادامه بدهند . حرکت اعراضی 
هر سال به حالت آشکار و یا مخفی در کارخانه   های مختلف 

ادامه پیدا کرد.
روز ۸ مارچ ۱۹۰۷ مجددا زنان نساج آمریکا با خواست ۱۰ 
ساعت کار روزانه دست به تظاهرات می زنند که این بار هم 
تظاهرات آن  ها با رسکوب پلیس روبرو می گردد و به دستگیری 
بسیاری از زنان منجر می شود. در این تظاهرات عده ی زیادی 
نیز رشکت می  دیگر جامعه  زنان طبقات  و  کارگر  مردان  از 
کنند. در سال ۱۹۰۸ حزب سوسیالیست آمریکا به تشکیل 
کمیته ملی زنان برای کمپین حق رأی زنان در انتخابات اقدام 
می کند و در مارچ هامن سال کارگران زن بافنده سوزنی با 
خواست ممنوع کردن کار برای کودکان و کسب حق رأی زنان 
درنیویورک تظاهرات می کنند. رویداد  های ۸ مارچ هامن سال 
سبب گردید که در سال بعد یعنی سال ۱۹۰۹ این روز بعنوان 

نخستین روز ملی زنان در آمریکا تثبیت شود.
این روز کم کم به روز مخالفت زنان کارگر با دولت و کارفرمایان 
رسمایه دار ، برای بهبود رشایط کار و کسب حقوق اجتامعی 

برای کل زنان در رسارس دنیای صنعتی ، تبدیل می گردد.
در کنگره ی بین املللی سوسیالیست  ها که در سال ۱۹۱۰ 
در کپن  هاگ دامنارک برگزار گردید ، ” کارا زتکین “)3( از 
حزب سوسیال دموکرات آملان ۸ مارچ را بعنوان روز ج  هانی 
مبارزه زنان پیشن  هاد می کند. کنگره این پیشن  هاد را تصویب 
میکند. یک میلیون زن سوسیالیست و کارگر و دیگر اقشار 
ـ اجتامعی  اجتامعی همراه مردان خوا  هان حقوق سیاسی 
برابر برای همه زنان و مردان شدند . آن  ها در ۸ مارچ سا ل 
۱۹۱۱ در کشور  های آملان ، دامنارک ، سویس و اسرا لیا 
تظاهراتی بر پا می کنند . و با جشن و سخرنانی ، خوا  هان 
حق رأی ، حق کار و آموزش حرفه ای برای زنان شدند. در 
مناسبت  به  تظاهراتی  هم  چین  و  روسیه  در  سال  همین 
۸ مارچ بر گزار شد در مدتی کمر از یک هفته از ۸ مارچ 
در آتش سوزی ” تریانکل” در شهر نیویورک به خاطر نبود 
دستگاه  های امنیتی و بدی رشایط کار، ۱۴۹ زن کارگر جان 
باختند. همین موضوع باعث شد که تظاهرات ۸ مارچ سال 
بعد به طور وسیعی در رسارس دنیای پيرشفته برگزار شود و 

رشایط نا هنجارکاری مورد اعراض قرار گیرد.
با رشوع جنگ ج  هانی اول ، میلیون  ها مرد به جبهه   ها گسیل 
شدند . زنان سوسیالیست در این سال  ها تظاهرات ۸ مارچ 

را بر علیه جنگ و کشتار و خرابی ناشی از آ ن برگزار کردند.
قیمت   ها،  افزایش  علیه  زنان  روسیه  در  مارچ ۱۹۱۷  در ۸ 
تظاهرات  به  دست  کارگران  اخراج  و  کارخانجات  تعطیلی 

زدند. این تظاهرات در رویداد انقاب فربوری هامن سال در روسیه تأثیر زیادی 
داشت.

در سال  های بعد از جنگ ج  هانی دوم تا اوایل دهه ۶۰ روز ج  هانی زن جلوه 
چندانی نداشت . چون زنان توانسته بودند به مقدار زیادی از خواست  های خود 
دست یابند. با رشد جنبش زنان در دهه ۶۰ این روز هم بار دیگر اهمیت یافت. 
سال ۱۹۷۵ از طرف سازمان ملل متحد ، سال بین املللی زنان اعام شد و دو 
سال بعدتر یعنی سال ۱۹۷۷ یونسکو ۸ مارچ را به عنوان روز ج  هانی زن، به 
رسمیت شناخت. از آن روز به بعد ، در چنین روزی مردان به زنان گل یا هدیه 

تقدیم می کنند و بدینوسیله از مبارزات انسانی زنان قدردانی می کنند. )4(

.4. سخن آخر
نابرابری جنسيتی منشا در مالکيت  خيلی   ها به اين باورند که مرياث شوم 
خصوصی، تقسيم کاراجتامعی و تداوم ايدلوژيک آن در عرصه   های گوناگون 
زندگی اجتامعی برش داشته و ادامه آن در گرو منافع نريوی   های مسلط و 
رابطه قدرت ميان نريو   های اجتامعی و طبقاتی می باشد.  اين بنای نابرابری 
اجتامعی،  هنجار   های  و  تبعيض  ايديولوژی  پريايش  و  آرايش  با  اجتامعی 
فرهنگی و مذهبی تداوم می يابد و آنچنان سنگگ می شود که طبيعی می 
فرهنگی  و  اجتامعی، سياسی  باور  های  اين هنجار  ها، سنن،  دربرابر  منايد. 
نريو  های  مقاومت  با  غرب  در  است.  داشته  وجود  مقاومت  هامره  ارزش  ها 
اجتامعی زنان به پريوزی   های زيادی دست يافته اند. اما رسمايه داری هامره 
با صورت   های مختلف  اين ازرش  ها به گونه   های ديگر و قابل قبول تری برای 
سود بيشر باز توليد منوده است. شام بدون کوچکرين زحمتی موقعيت درجه 
دوم بودن زن و دخر را در مدرن ترين کارتون   ها و فلم   های کودکان در   هاليود 
مشاهده کنيد. اين ايده   ها به ا شکال پيچيده تری توسط سيستم مسلط باز 
توليد می شوند. پاسخ به اين سوال   ها دراين نهفته است نابودی کامل رژيم 
نابرابری در گروکدام نوع مبارزه است و چگونه می توانيم چنني دنيای بدون 

تبعيض را ممکن سازيم.
مقاومت دربرابر استثامر و بی عدالتی هامره وجود داشته است و 8 مارچ يک 
منونه ج  هانی مقاومت دربرابر چنني تبعيض و بی عدالتی می باشد.دفاع از 
سنت ضد تبعيض و زن ستيزی دسته جمعی با اين تاريخ و مبارزات زنان و 

مردان پيوند دارد. 
برای مبارزه با ارزش   های فرهنگی که در کانون بی عدالتی خانواده توليد می 
شود و برای زن و مرد جايگاه متفاوت قايل می شود کار   های ساختاری تر و فرا 
فردی تری انجام داده شود. درست است که تن  ها تجليل ازيک روز کافی نيست 
ولی يک روز اعام همبستگی ج  هانی نشانه گرفن امر نابرابری برای برشيت 

پيرشو و به خاطر ج  هان فارغ از تبعيض جنسيتی است.
در سال  های اخیر با توجه به رشایط نا بسامانی که برای زنان در رسارس ج  هان 
و بویژه برای زنان کارگر در کشور  هایی با حکومت دینی ، ایجاد شده است، روز 
ج  هانی زن می رود تا هامن جایگاه اولیه خود ، که دفاع از رشایط بهر کاری و 

حقوق اجتامعی زنان می باشد را بدست آورد.
روزج  هانی زن روز اعراض بر عليه اپارتاييد جنسی و تداوم مبارزه عليه تبعيض 
ميان زن و مرد وکل جامعه است و تجليل از اين روز درکشور مثل افغانستان که 
دردام ارتجاع و تحجر گرفتار است وروزانه د  ها زن مورد تعرض و خشونت قرار می 

گريند از اهميت اساسی برخور داراست.

1. روز جهانی زن 
برخی   ها روز 8 مارچ را تنها بر اين دليل که هنوز در جامعه 
تبعيض وجود دارد و مردان با زنان شان بد رفتاری می کنند، 
و  مارچ حالت منادين  انگارند. درحاليکه 8  بیهوده می  امر 
تاريخی پيدا کرده است همواره پرچم ضد ستم را در درون 

خود حمل کرده است. 
اين روز را نيز با اين هدف تجليل می کنيم که هر عملی که به 
فروکاستی و نابودی امر تبعيض و افشای  نا برابری جنسيتی 
کمک کند، يک گام به پيش به سوی ر  هايی و آزادگی است. 8 
مارچ و رشکت در تظاهرات، اعام همبستگی در مبارزات زنان، 
نشان دادن ستم جنسيتی و تاش برای دنيای بهر بخش 
ازاين مبارزات اجتامعی برای ر  هايی زن می باشد. برای زنان و 
مردان هيچ ا  هانت بزرگ تر از تبعيض به خاطر تفاوت جنسيتی 
نيست. اگر قرار باشد از زنان هتک حرمت شود  بايد همه ی 
روز  ها هشت مارچ را تجليل کنيم و در همه روز   ها مطالبات 8 
مارچ را مشرکن فرياد بکشيم و به آپارتاييد جنسی و تبعيض 

جنسيتی نه گفته و پايان دهيم.
هشت مارچ روز ساده نيست که با تعبريهای من درآوردی و 
توجيه   های عجيب و غريب آنرا به باد سخره گرفت. هشت مارچ 
به عنوان روز مبارزه با تبعيض، سنت جنبش   های انقابی، 
طبقاتی و ريشه در مبارزات سوسياليستی دارد و در نتيجه 
مارچ  هشت  است.  آمده  دست  به  مقاومت  طوالنی  ساليان 

با  تقابل  سياسی  و  اجتامعی  سنت  با 
رسمايه داری و استثامر گره خورده است 
شان  خور  در  جهان  برپايی  برای  که  
انسان که برابری جنسی بخش جدايی نا 
پذير از اين مطالبات سياسی است، ابداع 

شده است.
نيست،  کودکانه  نقل  مارچ   8 برگزاری 
به  همبستگی  سمبل  و  گل  تقديم 
مارچ  هشت  است.  انسانی  نوع  هم 
و  سمبليک  ويژگی  روز  يک  عنوان  به 
و  جمعی  خرد  مولود  و  داشته  منادين 
کمونيست،  سوسياليست   ها،  تاريخی 
سارتر  است.  کارگران  و  انارشيست   ها 
و  است  عمل  هم  زدن  حرف  گويد  می 
عمل پيامن برای تغري انسان در روابط نا 
برابر و ضد انسانی. حرف زدن در مورد 
ستم جنسيتی در متام ابعادش بخشی 
از اين تاش مشرک است. تجليل از 8 
مارچ برگزاری از تفاوت   های زيستی زن 
و مرد نيست. اگر کسی چنني درک از 
مناسبات قدرت دارد بايد در نگرش خود 
از  تجليل  مارچ   8 منايد.  نظر  تجديد 

برتری زن بر مرد هم نيست اين حرف   ها ربطی هم به 8 مارچ 
ندارند. 8 مارچ مسئله روشنکفران بورژوا هم نبوده است و منی 
تواند هم باشد. اين سنت مبارزاتی و تعهد طبقاتی است تا 
ريشه   های اين ستم را بر ما کند و پاسخ انسانی به آن بدهد. 

باز  اجتامعی  بسرت  کدام  در  مردساالری  ارزش  های   .2
توليد می شوند؟

خانواده کانون تداوم و باز توليد انديشه   های مرد ساالری است. 
خانواده وارث نظام گذشته است که تعبري از نگرش و ذهنيت 
جنسيتی در داخل اين سازمان خلق می شود. خانواده تقاطع 
نابرابری طبيعی شده و زمينه ساز و الگوی جنسيتی است. 
خانواده سامان بندی است که ساختار تداوم ستم جنسيتی را 
مرشوعيت می بخشد و محل استثامر و کار مزدی مجانی است 
که در آن زن به عنوان کارگر داميی و بی مزد فعال بوده است. 
کودکان با کار بی مزد زنان در بخش   های ج  هان تولد و بزرگ 
می شوند. اما در اقتصاد ملی توليد کشور  های پيرشفته تولد 
کودکان را بخش از درآمد ملی به حساب می آورند.ولی کار 
مجانی زنان در اين رژيم کار حضور ندارد و مبثابه مهم ترين 
کار سياه در عمده ترين سازمان که کارگران بی مزد را دارد، 
يعنی خانواده استخدام می کند و آن  ها را مورد بهره کشی قرار 

می دهد.
پري بورديو جامعه شناس فقيد فرانسوی به اين باوراست که 
ن  هاد   های مختلف خانواده، و آموزش و پرورش در امر باز توليد 
بورديو  باور  به  ايفا می کنند. خانواده  ارزش  ها نقش مهمی 
بوده و در رفتار و ذهنيت  ارز ش  ها  توليد  باز  و  توليد  محل 

اعضای جامعه تاثري بسزای دارد.
نقش  توليد  درباز  اجتامعی  نظم  تداوم  و  درحفظ  خانواده 
مهمی بازی می کند. نه فقط باز توليد زيست شناختی )توليد 
توليد ساختار  باز  در  يعنی  اجتامعی  توليد  باز  بلکه  مثل(  

فضای اجتامعی و روابط اجتامعی )بورديو،ص:189.(
خانواده در بسياری از عرصه   های زندگی انسان  ها عمل انتقال 
باز  ارزش  های  ساختار  اين  بدون  است،  مسلط  ارزش  های 
دارنده، منی توانند ماندگار شوند. شيوه تربيه که به گونه بسر 
و سکوی کنرل کننده عمل می کند و تابعيت سازی فرد از 
سمبل   های قدرت مانند پدر و موقعيت اجتامعی اسم و رسم 
خانواده،  تبعيت می کند. تابع سازی و پرورش اعضای خانواده 
با در نظر داشت سلسله مراتب خانوادگی و جاياگاه هر عضو 
کارکرد جدی دارند و هر کنش خاف ميل و خواست قوانني 
و پراکسيس خانواده به مثابه عصيان دربرابر ارزش  های مطلق 
و سنت   های تغري نا پذير وناموس اجتامعن رسمی شده ی 
خانواده پنداشته می شود. اين عصيان گری با انواع مجازات 

زلمی کاوهتحلیل

 وعادت باید کرد
وعادت باید کرد

به باال رفن از پله های گناه آلود زمان
درد من همه از دست بلند و بی مایه ی روزگار است

چگونه می توانم زنده باشم
وقتی آزادی پروانه یی را که با عطرگیاه آمیزش عجیبی دارد

در چارراه بزرگی به دار می آویزند
و گلوی مرا که ازپشت هفت کوه سیاه

فریاد می زند
هنوز دستانی اند که محکمش می گیرند

و عادت باید کرد
به مسافرت تلخ دستان خودم که تنها خواب نوازش- 

-شانه هایت را می بیند
حضور تو که دل شب را

در اتاقم به متاشا فرا می خواند
چه بوسه و آغوش مقدس و پاکی؟

آیا خوش بختی در راه است؟
که دریغ و  حرست شب های بی تو بودنم راجربان کند

باید همه بدانند
که نطفه های من و تو

از بطن عشقی به دنیا آمده است
و بگو ما عشق را دوست  داریم

به اندازۀ یک هم آغوشی پاک وچشم بسن جاویدانه
هیچ دستی راه فردا را مسدود نخواهد کرد

ومن منی هراسم از آن که بگویند
ترانه های تو بی هوده است

 کریمه شبرنگ
جعِدگیسو



 آمنه امید

بانوان  از سوی شامری  »من اعراض دارم« کمپاینی است که 
در   ۲۰۱۸ مارچ  هشتم  در  مختلف،   کارهای  عرصه  در  فعال 
به  این اعراض  راه اندازی شد.  از طریق فضای مجازی  کابل  
شکل نوشتاری - جمات کوتاه  و ویدیوهای اعراضی )نه گفن 
به تبعیض از هر نوع آن، انتقاد از قوانین و پالیسی های محدود 

کننده برای زنان( ادامه دارد.
زنانی که با سیاه و سفیدکردن تصاویرشان و نوشن  جمله ی من 
اعراض دارم در فضای مجازی مانند فیسبوک، موارد چون بند 
دوم ماده ۳۹ قانون منع خشونت علیه زنان که آمده است )منجی 
علیها می تواند در موارد مندرج فقره )۱( این ماده در هر مرحله 
از تعقیب عدلی )کشف تعقیب محاکمه، محکومیت( از شکایت 
خویش منرصف گردد.( در این صورت رسیدگی به دعوا تطبیق 
کرده  اعراض  و  داده   قرار  توجه  مورد  را  متوقف می گردد  جزا 
از ادامه ی  اند که قربانیان زیادی تحت فشار، اکراه  و ترس، 
دعوا می گذرند؛ این گونه فرد متهم و مجرم  آزادانه و بدون هیچ 
مجازاتی وارد اجتامع می شوند. رسانجام این رفتارهای نا عادالنه 

تشدید و گسرش جرایم  در جامعه را به دنبال دارند.
نیمرخ در این نوشته نظریات اعراضی زنان را به تصویر کشیده 
و در آینده از چگونگی ادامه جریان این روند و اهداف آن خواهد 

نوشت.
 زهرا سپهر: به عمل کرد جامعه ی جهانی در افغانستان اعراض 
در  را  شفافیتی  هیچ  اما  دالر،  میلیاردها  کمک  با  زیرا  دارم، 
با زنان  روند مرصف این پول ها منی خواهند و می گذارند همه 
افغانستان در قالب پروژه برخورد کنند. به نهادهای مسوول اما 

بی تفاوت اعراض دارم.
من اعراض دارم به: نصاب تعلیمی مکاتب که به جای برابری، 
بریده،  بینی  زنان  تکلیف  می زند.  دامن  را  جنسیتی  تبعیض 
به  شدید  روانی  بحران  در  که  و...  شده  معلول  تراشیده،  رس 
رس می برند، چه می شود، پس این عدالت کجاست که قربانی 
باور  به  من  می گردد؟  آزادانه  زورش  با  مجرم  و  می میرد  درد  با 
اعراض  را جنس دوم می دانند  و دخرش  مادری که خودش 
علیه  خشونت  ناخواسته  که  رسانه های  عمل کرد  به  من  دارم. 
زنان را در خانواده دامن می زنند و به نهادهای مسوول اما بی 
تفاوت اعراض دارم. من به عمل کرد حکومتی که تجلیل از روز 
جهانی همبستگی زنان را به دادن شاخه گل و چادر تقلیل داده 
اعراض دارم، در حالی که تورپیکی در پکتیکا و بی بی گل در 
کرن از بی سوادی، فقر، خشونت و بیامری رنج می برند.  من به 
عمل کرد خانواده ای که آینده دخرشان را با پول و طا و عروسی 
مجلل معامله می کنند اعراض دارم، همه عمر این زنان به دیده 
مال دیده می شوند و به جای زندگی در جهنمی می سوزند که 

آتشش را خانواده ها روشن کرده اند. من به خودم، به همنوعانم 
و به متام شهروندان کشورم اعراض دارم که برای آبادی و آرامی 
کشور همفکر و همدل همراه نیستیم و در پیچ و خم جاده های 
جنسیت، قومیت و مذهب گیر مانده ایم. همه ی ما در مقابل 
پس  معرضیم،  شهروندان  و  زنان  به  مرتبط  موضوعات  خیلی 

سکوت را بشکنیم و اعراض کنیم.
اداره ای درخواست  وقتی در  این که  به  دارم  اعراض  سها رسا: 
ام  استعداد  از  بیش تر  ام  زیبایی  و  ظاهر  به  می دهم،  کار 

ارجحیت می دهند. من دیگر منی خواهم خاموش باشم و اجازه 
همه  به  من  بگیرند.  دیگران  را  ام  زندگی  مهم  تصامیم  بدهم 

بی عدالتی هایی که مرا جنس ضعیف نشان دهد اعراض دارم.
نگینه عزیزی: من اعراض دارم به شهری که  نه در بایسکل نه 
در موتر، در پیاده رو وهیچ جای  از دستی مردانش نفس راحت 

کشیده منی توانم.
عادله بهرام، رییس حزب جمهوری خواه افغانستان:

اعراض دارم به زن های ضعیف که به عنوان مناد و سمبول  در 
مقام های بلند دولتی اند و متام زنان قوی را زیر سوال می برند.

فرزان صدر: اعراض دارم به  مردان که برای زنان دیگر دموکرات؛ 
و برای زنان خود شان دیکتاتور اند.

زرغونه عبیدی: اعراض دارم به ضعف و نادانی  تفکر مردانی 
که زن را ملکیت خود تصور می کنند.  و اعراض دارم به فرهنگ 
که تصور می کند تنها فرزند پرس مسوول حفظ میراث پدر است.

سید محمد اکربی: اعراض دارم به فرهنگ و تفکر جامعه ای که  
آزادی و حق انتخاب زنان را زیر پا می کنند.

نجیبه ایوبی: اعراض دارم به فعالین مدنی که خود در پشت 
تربیون ها بخاطر دفاع از حقوق زنان گلو پاره می کنند  ولی زنان 
خودشان چون برده های جنسی در چهار دیواری خانه محصور 

اند و نان دفاع از حقوق زن می خورند.
جامل نارص فرهمند: اعراض دارم به کسانی که هنوز به زنان 
نگاه ابزاری دارند؛ نقش زنان را تضعیف و به جایش نقش را خود 

بازی می کنند.
نیاب سعیدی: من اعراض دارم در قبال هر آن چیزی که بین دو 

جنس بی عدالتی را به بار می آورد.
معرضم چرا دخران منی توانند تصویر خود را نرش کنند! چرا 
هویت ایشان اسم و تصویر ایشان موجب رشمساری ایشان باشد؟

اعراض دارم به هر آن آیینه که دخران را نیمه محروم جامعه 
نشان می دهد. 

ناهيد محمدی:  من اعراض دارم به نابرابري جنسيتي، به تعدد 
من  وقت.  از  قبل  و  اجباري  ازدواج هاي  مردان،  برای  زوجني 
اعراض دارم به قانون هاي سخت گريي هايي كه از طرف مردان 

براي زنان وضع مي شوند.
از پدرها به دخران شان  زهره: من اعراض دارم این که خیلی 
حق انتخاب همرس را منی دهند و دخران شان را وادار به ازدواج 

اجباری می کنند.
باید به دخران حق انتخاب داد.

سمیع دره یی:  نسبت به عرف و فرهنگ ناپسند كه از غريت به 
اصطاح افغاين نايش می شود. نسبت به آن ديد مردانه كه حتا 
زير نام ننگ و غريت از خون و استخوان اش می گذرد و خواهر 
و مادرش را به رگبار مي بندد. اعراض دارم به مردانگي اي كه 
جگر گوشه هاي شان را به فروش مي رسانند و حق انتخاب را از 
آن ها مي گريند. اعراض دارم نسبت به آناين كه دخران شان را 
همچون يك متاع به بد مي دهند و اخمي هم بر جبني مني آورند. 
با  را  خود  غريزه هاي  شدت  مرداين كه  به  نسبت  دارم  اعراض 
اذيت و تجاوز بر انسانيت فرو مي نشانند و در برخي موارد براي 

پوشانيدن جنايات شان به قتل انسانيت هم متوصل مي شوند.
وجمه زمانی: از سال ها بودنم در کنار مردی که مرا به زور در 

آغوش او فرستاده بودند اعراض دارم.
من  روانی:  و  عصبی  داخله  متخصص  لطیفی،  فریدون  داکر 
اعراض دارم که در کارت دعوت عروسی و يا فاتحه، اسم زنان 

درج منی شود.
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