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چرا هیچ مکانی در افغانستان به نام زنان تاریخ ساز نیست؟

رویکرد نیمرخ

ــت  ــه دس ــان ارزگان ب ــر زن ــون دیگ ــا همچ ــد ت انداختن

لشــکریان عبدالرحــان خان)پادشــاه افغانســتان( اســیر 

ــوند. ــه نش ــل فروخت ــی کاب ــازار برده فروش و در ب

ماللــی قندهــاری کــه از خاکــش در مقابــل انگلیســی ها 

ــانی  ــش آبرس ــی نق ــد، مالل ــگ میون ــرد. در جن ــاع ک دف

ــل  ــا در مقاب ــه نیروه ــی ک ــت، از آنجای ــکر را داش ــه لش ب

رسودن  بــا  وی  بودنــد،  شکســت  بــه  رو  انگلیــس 

ــی داد.  ــی م ــرو و دلگرم ــپاهیان نی ــه س ــتو ب ــدی پش لن

رسوده هــای ماللــی باعــث تقویــت روحیــه نیروهــای 

ــس  ــل انگلی ــروزی در مقاب ــث پی ــه باع ــی و در نتیج رزم

شــد. همین طــور »آبــه میــرزا« یــا بــه عبارتــی دخــر 

مالســتانی کــه آوای فرهنــگ و ادب در مالســتان غزنــی 

اســت و صدایــش از شــهری بــه شــهر دیگــر، عالقمنــدان 

و  روحانیــان  فشــار  تحــت  کــه  زنــی  دارد.  بســیاری 

مخالفــان صــدای زن قــرار داشــت، زنــی کــه صــدای زن 

ــه نوایــی روح افــزا  ــو و ننــگ ب ــرده هــای تاب را از پشــت پ

تبدیــل کــرد و بخاطــر ایــن تابوشــکنی رنــج و آوارگــی بــه 

ــد. ــان خری ج

»آی خانــم« در تخــار، نــام زنــی کــه ریشــه در اســاطیر زن 

ــم  ــه می بینی ــور ک ــروز هان ط ــتان دارد. ام در دوره باس

تاریخــی،  شــخصیت های  داشــن  وجــود  بــا  زنــان 

ــت،  ــده اس ــی مان ــخ باق ــیه تاری ــه در حاش ــان ک همچن

ــود.  ــپرده می ش ــی س ــه فراموش ــم ب ــم کم ک ــان ه نامش

ــل در اماکــن عمومــی شــامل اماکــن  الزم اســت، حداق

بــزرگ فرهنگــی- هــری، دانشــگاه ها و فرودگاه هــای 

تاریخ ســاز را در خــود  شــهرهایی کــه بزرگ بانوهــای 

دارد، بنــام ایــن زنــان مســا شــود تــا باشــد کــه از 

ــه  ــه ب ــرای همیش ــان ب ــن زن ــردم، ای ــی م ــه تاریخ حافظ

ــوند. ــپرده نش ــی س فراموش

در پایــان مــاه مــارچ ســال 2021 قــرار داریــم، ماهــی 

»مــاه  عنــوان  بــه  جهــان  نقــاط  از  بســیاری  در  کــه 

تاریخچــه زنــان« بــه شــار مــی رود تــا در ایــن مــاه، 

مســئوالن در کشــورهای مختلــف، مشــارکت و نقــش 

ــان در رویدادهــای تاریخــی را مــورد بررســی و تاکیــد  زن

ــه تاســی از ایــن نام گــذاری، مناســب  قــرار دهنــد. مــا ب

ــان تاریخ ســاز افغانســتان،  ــم از زن ــادی کنی دانســتیم، ی

ــگ و  ــف جن ــروز، تکلی ــر از ام ــه در دوره قدیم ت ــی ک زنان

صلــح را روشــن کردنــد و پایــه ای بــرای فرهنــگ و متــدن 

در این رسزمین داشتند.

بانویــی  بــزرگ  دو  بیگــم،  گوهرشــاد  و  بلخــی  رابعــه 

ــخ و هــرات  ــد کــه شــهرهای تاریخــی و فرهنگــی بل بودن

ــروز  ــا ام ــود، ام ــان ب ــن زن ــه ای ــات و اندیش ــدار زح وام

ــت  ــک مش ــا ی ــد ب ــهرها آرمیده ان ــن ش ــه ای از ای در گوش

خاکــی کــه بــه نــام مقــره آن هــا یــاد می شــود، نــه بنــای 

ــت.  ــا نیس ــام آن ه ــه ن ــی ب ــچ مکان ــه هی ــودی و ن یادب

رابعــه بلخــی بــا اشــعار پرمایــه و پرســوز و گــدازش، 

ســمبول عشــق زنانــه بــود و زن تابوشــکنی کــه در مســیر 

ــه  ــش بهــا پرداخــت و اینگون ــا جان ــه ب ــوی عشــق زنان تاب

ــا آواز  ــا ب ــر موالن ــالوه ب ــخ ع ــی بل ــره فرهنگ ــه چه ــد ک ش

ــد.  ــن ش ــک زن قری ی

گوهرشــاد زنــی کــه کمــر از نیــم قــرن، فرمانــروای 

ایــن خــاک و بــوم بــود و بــه تعبیــر برخــی مورخــان، 

بــا همــرش ســلطان شــاهرخ تیمــوری آغازگــر یــک 

رنســانس فرهنگــی بــود. او بــود کــه مســجد و مدرســه و 

خانقــاه ســاخت.

ــم،  ــری بیاندازی ــن نظ ــن رسزمی ــه ای ــر گوش ــه ه ــی ب وقت

جــای انگشــت های هرمندانــه یــا نشــان تیــغ زنــی نقــش 

بســته اســت کــه تاریــخ ایــن رسزمیــن را ســاخته اند. در 

ایــن میــان رابعــه و گوهرشــاد تنهــا نیســتند. در ارزگان، 

ــه  ــود و قلع ــه ب ــدازی آموخت ــن تیران ــی کــه ف شــیرین، زن

علــی مــردان را بــه قلعــه تســخیرناپذیر تبدیــل کــرد، 

گویــی کــه تســخیر قلعــه شــیرین برابــر بــا تســخیر ارزگان 

ــن رفــت و  ــا امیرآهنی ــه جنــگ ب ــا نیروهایــش ب ــود. او ب ب

ــا پــای جــان در ایــن قلعــه جنگیــد و عاقبــت در چنــد  ت

ــه مرتفــع  قدمــی اســارت، او و چهــل دخــر همراهــش ب

ــه پاییــن قلــه  تریــن قلــه کــوه رفتنــد و از آنجــا خــود را ب

گفتگو با کریمه حامد فاریابی 
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زندگی خصوصی و عمومی 
معماری تفکیک جنسیتی

قتل  هدفمند زنان، 
بردگی جنسی یا وظیفه 
زناشویی، شالق پولیس 
به جان زن؟ 

بسیاری از ما 
در انتظار مرگ هستیم
خاطرات یک دختر جوان

 معاری تفکیک جنسیتی بر مبنای تقابل های دوگانه 

شکل گرفته است. تقابل های دوگانه نوع شناخت ما را نسبت 

به تفکیک جنسیتی نیز شکل می دهند...
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 سال پنجم   شماره 134   دوشنبه  9 حمل 1400 
»ای شعرای صاحب دیوان از گورستان ها برخیزید و دختران ترک را نگاه کنید که چگونه...

نام مادر در انتظار تصمیم رهبری وزارت معارف 

آیا درج نام مادر هنوز هم ننگ است؟ 
2

سکوت 
در برابر تجاوز محارم 

به بهانه آبروداری

لزوم آموزش جنسی برای مقابله با تجاوز محارم در گفتگوبا 
سمیه محمودی، مشاور خانواده

2



مادری  ندارند.  اعراض  جرأت  می گیرند،  قرار  جنسی  آزار 

از تجاوز جنسی شوهرش بر دخر خود خر داشت، به  که 

ما می گفت ترجیح دادم این اتفاق بیفتد تا از اتفاقات بدتر 

از آن جلوگیری شود. ترس از آبروریزی برای مادر آن دخر 

اتفاقات بدتر تعبیر می شد. چندی پیش به گزارشی برخوردم 

که نشان می داد دخری از پدرش سه فرزند دارد ولی هیچ 

یک از اعضای خانواده جرأت منی کنند در این مورد سخن 

بگویند. قدرت مردان و رشم و حیایی که از مردساالری نشأت 

خانه  درون  در  جنسی  آزار  قربانیان  سکوت  باعث  می گیرد 

است.«

فقدان تربیت جنسی کودکان

این مشاور خانواده درباره تربیت جنسی کودکان می گوید: 

»در هر کدام از مراحل رشد کودک روش های خاصی برای 

تربیت وجود دارد. اما کودک باید آموزش ببیند که اعضای 

اندام هاست و بفهمد که بدنش متعلق  او شامل کدام  بدن 

به خود اوست و هیچ کسی حق ندارد بدون اجازه ملسش 

که  ببینند  آموزش  کودکان  باید  تربیتی  دوره های  در  کند. 

و در صورت  دارد  نگه  را مصون  اندام های جنسیش  چگونه 

تعرض یک فرد و یا رفتارهایی را که نشانه های خشونت دارد 

به معتمد )مادر( یا دیگران گزارش دهد.«

باید خودشان سواد جنسی  »خانواده ها  می افزاید:  وی 

اما  دهند.  آموزش  فرزندانشان  به  تا  باشند  داشته 

با توجه به وضعیت جامعه ما باید گفت که در 

جنسی  تربیت  راهکار  بهرین  افغانستان 

در  روانشناسی  دانشکده های  است:  این 

جزوه های  مشاوره  دفرهای  با  همکاری 

آموزش مسایل جنسی برای مراحل مختلف 

تهیه کنند. این جزوه های آموزشی باید به 

عنوان مضامین ضمنی از طریق مکتب، 

در  و  رسانه ها  دانشگاه،  کودکستان، 

روستاها از طریق ورکشاپ ها برای مردم 

آموزش داده شود.«

»در  می دهد:  ادامه  وی 

حرف  افغانستان 

درباره  زدن 

یل  مسا

به  جنسی 

طر  خا

و  رشم 

هنوز چند سال از افشای تجاوز چندین ساله پدر خاطره 

بر وی گذشته است، دخری که قتل و ترور را بر جان خرید 

قربانی  وی  اطرافیان  بین  در  و  خانواده  در  کسی  دیگر  تا 

جامعه  بر  را  زیادی  شوک  خر  این  نشود.  محارم  تجاوز 

حایت  و  بسیار  تالش های  با  خاطره  کرد.  وارد  افغانستان 

به دادگاه  را  توانست پدرش  از مدافعان حقوق زن  تعدادی 

بکشاند. بعدها او موضوع اصلی فیلم »هزار و یک زن، چون 

من« شد و رشح ماوقعی که بر او رفته بود، در فیلم به منایش 

درآمد تا به جامعه افغانستان بار دیگر لزوم شکسن سکوت 

اینکه هزاران زن در جامعه  و  زنان  بر  برابر تجاوز محارم  در 

افغانستان قربانیان خاموش تجاوز محارم هستند را گوشزد 

کند. شجاعت خاطره فقط در خاطره جامعه افغانستان ماند 

اما هنوز در جامعه افغانستان هیچ زنی نتوانسته است مانند 

خاطره، سکوت را در برابر تجاوز محارم بشکند. آیا با ختم به 

در  محارم  به  تجاوز  دوسیه های  خاطره،  پرونده  شدن  خیر 

افغانستان بسته شدند؟ آیا دیگر زنی در جامعه ما مورد تجاوز 

زنان  از  چقدر  افغانستان  در  قانون  نگرفت؟  قرار  محارم 

برای  چرا  براستی  می کند؟  حایت  محارم  تجاوزدیده 

جامعه ای که زنان و دخران آموزش می بینند که خانه تنها 

مقابل  در  آن ها  حامیان  تنها  محارم  و  است  آنان  پناهگاه 

در  زنان  همین  از  برخی  است.  دیگران  سوی  از  تعرض 

پناهگاه خود و از طرف حامی خود تعرض می بیند؟ این ها 

موضوعاتی است که در این گزارش به آن می پردازیم. 

تجاوز در کودکی

نیمرخ  به  باره  این  در  خانواده  مشاور  محمودی،  سمیه 

قضایایی  به  خانواده  مشاور  یک  عنوان  »به  می گوید: 

می گویند.  محارم  جنسی  تجاوز  و  آزار  از  که  برمی خورم 

چشم پوشی  قابل  اما  نیست،  زیاد  خیلی  قضایا  این  میزان 

این معناست که مفاهیمی  به  از زیاد نیست  نیست. منظور 

در  که  اجازه منی دهد  قربانیان  برای  »حیا«  و  نام »رشم«  به 

به  که  زمانی  قربانیان  از  تیپ  این  بگویند.  سخن  مورد  این 

خاطر یک مشکل دیگر مانند واژنیسم یا ترس از ازدواج و یا 

مشاوره قبل از ازدواج نزد ما مراجعه می کنند، خیلی سخت 

از دوره کودکی شان سخن می زنند. ما با پرسش های بیشر 

درمی یابیم که از آن ها در کودکی سوءاستفاده شده و مورد 

خشونت جنسی قرار گرفته اند؛ شدت این آزار متفاوت است، 

ممکن است در حد تجاوز باشد یا در حد ملس، بوسه و نگاه 

بیجا.« 

»فکر می کردم سکس، بخشی از رابطه ی خواهر-برادری 

است«

همواره  از 18 سالگی(  )پایینر  کودکان  و  زنان  وی،  بگفته 

بیشرین  اما  دارند.  قرار  جنسی  خشونت  و  آزار  معرض  در 

اتفاق  کودکی  دوره  در  محارم  سوی  از  جنسی  آزار  موارد 

می افتد. در افغانستان آمار دقیقی وجود ندارد، اما با توجه 

اکرثیت  برمی خوریم  مشاوره  دفر  در  ما  که  قضایایی  به 

از سوی محارم در دوره کودکی رخ  آزار جنسی  رویدادهای 

آزار  امکان  جمعی  زندگی  و  پرنفوس  خانواده های  می دهد. 

را  فضا  هم  خلوت  خانه های  اما  می کند.  بیشر  را  جنسی 

مراجعی  ما  می سازد.  ناامن  دخران  ویژه  به  کودکان  برای 

حیای فرهنگی ممنوع است. در حالی که تجاوز و آزار جنسی 

هر روز اتفاق می افتد و حتا این کار از سوی محارم صورت 

دخران  ویژه  به  فرزندان  چگونه  منی داند  جامعه  می گیرد. 

آموزش  و  روش ها  اما  مبانند،  مصون  جنسی  آزار  از  شان 

سوی  از  جدی  اقدام  منی پذیرند.  نیز  را  جنسی  مصونیت 

جنسی  آموزش  شدن  رسمی  حکومت،  و  مسئول  نهادهای 

زنان می تواند سطح خشونت های  و  برای مصونیت کودکان 

جنسی را کاهش دهد.«

تجاوز  قضایای  به  هرازگاهی  که  وضعیتی  در  وی،  گفته  به 

تعیین  که  است  سخت  برمی خوریم  محارم  سوی  از  جنسی 

از  استفاده  با  باید  کرد.  باید  اعتاد  کسی  چه  به  کنیم 

و  شود  جلوگیری  جنسی  آزار  از  پیشگیری  راهکارهای 

خشونت  که  زمانی  اما  شود،  تضمین  کودکان  مصونیت 

جنسی و تجاوز صورت گرفت، مدیریت وضعیت سخت  است. 

مادر بیش از هرکسی در جهان قابل اعتاد است، به همین 

هم  مادر  و  دهد  اطالع  مادرش  به  فوری  باید  قربانی  خاطر 

نباید خاموش بنشیند و فرزندش را قربانی مصلحت و نام و 

ننگ و رشم و حیا کند.

و  روانشناس  )با  جنسی  آزار  تجربه  کردن  فاش 

رسانه ها( 

فرد  عنوان  به  خانواده  مشاور  خانواده،  مشاور  این  گفته  به 

بی طرف و قابل اعتاد می تواند شنونده و رازدار خوبی برای 

قربانیان آزار جنسی باشد و به امنیت روانی فرد کمک کند. 

اگر فرد در خانه امنیت می داشت که قربانی تجاوز منی شد، 

دارد؛  نیاز  اطمینان  قابل  فرد  و  امن  مکان  خاطر  همین  به 

مشکل فیزیکی ناشی از تجاوز باید از طریق پزشک حل شود 

شد  خواهد  حل  راهکارهایی  و  مشاوره  با  روانی  مشکالت  و 

افغانستان  در  زدن  فریاد  می کند.  ارایه  خانواده  مشاور  که 

بی صداست؛ چون جو جامعه به گونه ای است که به قربانی 

فاش  می شود.  متهم  قربانی  وگرنه  منی دهد  اعراض  اجازه 

سوی  از  جنسی  آزار  ویژه  به  جنسی  آزار  رویدادهای  کردن 

و  باشد  داشته  بدی  پیامدهای  است  ممکن  آنکه  با  محارم 

آغاز  یک  این  اما  کند،  مواجه  با خطر  را  قربانی  فرد  امنیت 

است برای آگاهی مردم و زمینه ی اعراض برای همه قربانیان 

خشونت جنسی را فراهم می کند. 

شکسن سکوت می تواند از تکرار وقایع آزار جنسی و تجاوز 

جلوگیری کند. ما مراجعی داشتیم که در یک خانواده شش 

کالن  پر  می کرده؛  زندگی  باهم  برادرشان  چهار  و  خواهر 

بر هرشش خواهرش تجاوز کرده بود. خواهر بزرگ  خانواده 

سکوت کرد، خواهر دومی نیز ساکت ماند و از برادرش باردار 

اتفاق  این  چرا  خانه.  دخر  کوچکرین  تا  همین طور  شد. 

هم  بزرگ  خواهر  ولی  نبود  خوبی  آدم  مرد  آن  چون  افتاد؟ 

برابر تجاوز  اتفاق نقش داشته؛ چرا که در  این  در گسرش 

سکوت کرده بود. اگر اولی فریاد می زد روند تجاوز جنسی از 

سوی محارم به بقیه خواهرانش رسایت منی کرد. فریاد زدن 

و فاش کردن این موارد می تواند آگاهی جمعی را باال برد، 

به  را  پیشگیری  راهکاری  حوزه  این  کارشناسان  و  مسئوالن 

نیز به عدالت دسرسی پیدا  مردم آموزش دهند و قربانیان 

کنند.

داشتیم که می گفت »تا خیلی سال ها فکر می کردم داشن 

رابطه جنسی بخشی از رابطه خواهر-برادری است و سال ها 

تجاوز جنسی از سوی برادرم را تحمل کردم و ساکت ماندم.« 

رابطه  داشن  بود  کرده  فکر  که  دیگری  مراجع  همین گونه 

جنسی با پدر یک روال طبیعی است.

»از مال خوب اول باید صاحبش استفاده کند«

قول  نقل  پیش  وقت  چند  کابل  های چاپ  روزنامه  از  یکی 

از دخر آزاردیده ای منترش کرد که پدرش با خواهش و زور 

خواسته بود که با وی ارتباط جنسی برقرار کند. توجیه پدر 

این است که »از مال خوب اول باید صاحبش استفاده کند«. 

خوراندن  با  پدر  رسانجام  دخر،  مکرر  امتناع های  از  بعد 

تجاوزهای  از  بعد  می کند،  تجاوز  وی  به  آور  خواب  داروی 

مکرر رسانجام دخر تصمیم بر خودکشی می گیرد. 

قانون چه می گوید؟

آمده است که  تجاوز محارم  افغانستان درباره  در کد جزای 

این نوع تجاوز از جمله حاالت مشدد تجاوز جنسی محسوب 

که  می شود  اعدام  به  محکوم  متجاوز  صورتی  در  می شود. 

قربانی بر اثر تجاوز کشته شده باشد. 

راهکارهای مبارزه با »آزار جنسی از سوی محارم« 

سمیه محمودی می گوید: »بیشر قضایای تجاوز 

جنسی محارم به خاطر نداشن سواد 

جنسی صورت گرفته است. برخی 

منی توانند  حتا  خانواده ها  از 

اتفاقی  چنین  که  کنند  صحبت 

رخ  خانه شان  در  است  ممکن 

خانه  درون  در  که  البته  دهد. 

بر  تجاوز  ویژه  به  جنسی  آزار 

دخر و پر اعال می شود. ولی 

مردساالری حاکم بر جامعه اجازه 

منی دهد این قضایا فاش شود. در 

از سوی  آزار جنسی  اگر  حالی که 

یک بیگانه صورت بگیرد نه تنها که 

اعراض و دادخواهی صورت 

ممکن  بلکه  می گیرد 

انتقام گیری  برای  است 

هم  کشتار  و  جنگ 

زنان  اما  بیفتد.  راه 

در  که  کودکانی  و 

درون خانه از سوی 

مورد  نزدیکانش 
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مـادر  نـام  کـه  زمانـی  بـار  نخسـتین  بـرای  رو  همیـن  از 

دانش آموزانـم را ثبـت حـارضی کـردم و یـا بـه جـای نـام پدر، 

می کشـند. خجالـت  می کنـم،  صـدا  را  شـان  مـادر  نـام 

او بـه نیمـرخ گفتـه بـود کـه درج نـام مـادر دانش آموزانش در 

جـدول حـارضی باعـث شـد کـه ایـن کـودکان دیگـر از نـام 

مادرشـان ننـگ نکننـد.

لینـا حیـدری، یـک  تازگـی  بـه  و  یافـت  ادامـه  ایـن حرکـت 

آمـوزگاز از والیـت هـرات اطالع نامه هـای دانش آموزانـش را با 

نـام مادرشـان ترتیـب کـرده اسـت.

خانـم لینـا حیـدری کـه در لیسـه پرانـه ی عبداللـه هاتفـی 

در شـهر هـرات مـدرس اسـت، به نیمـرخ گفت: »هویـت زنان 

هویت زنان در جامعه ی ما ننگ 
پنداشته می شود، از همین رو برای 
نخستین بار زمانی که نام مادر 
دانش آموزانم را ثبت حاضری کردم 
و یا به جای نام پدر، نام مادر شان را 
صدا می کنم، خجالت می کشند.

حـدود چهـار مـاه قبل، هفته نامـه نیمرخ بحـث درج نام مادر 

در اسـناد معـارف را مطـرح کـرد کـه وزارت معـارف و وزارت 

امـور زنـان وعـده داده بودنـد ایـن موضـوع را بـه گونـه جـدی 

کنند. پیگیـری 

در 24 عقـرب 1399 خورشـیدی در شـاره 117 هفتـه نامه 

نیمـرخ گزارشـی بـا عنـوان »در معـارف افغانسـتان پـر کاکا 

و پـر مامـا اقـارب نزدیکـر از مـادر انـد« منتـرش شـد کـه بر 

اسـاس اسـناد ایـن گـزارش، نـام مـادر در هیچ یک از اسـناد 

وزارت معـارف وجـود نـدارد.

حسـینه صافـی، رسپرسـت وزارت امـور زنـان، در گفتگـو بـا 

نیمـرخ وعـده داده بـود کـه ایـن موضـوع را به صورت رسـمی 

زنـان  هویـت  بـرای  گذاشـته،  میـان  در  معـارف  وزارت  بـا 

می کنـد. دادخواهـی 

آمـر  غفرانـی،  عبدالصبـور  و  نـرشات  رئیـس  سـامانی،  لیـال 

مطبوعـات وزارت معـارف نیـز گفتنـد کـه ایـن موضـوع را در 

آجنـدای رسـمی وزارت معـارف شـامل می سـازند تـا از طریق 

بـورد رهـری وزارت تصمیم گیـری شـود.

امـا رونـد تصمیم گیـری هـر دو وزارت بسـیار طـول کشـید. 

چهارونیـم مـاه گذشـته ولـی تـا هنـوز وزارت امـور زنـان ایـن 

البتـه در اسـناد معـارف  را پیگیـری نکـرده اسـت،  موضـوع 

هنـوز هـم جایـی بـرای نـام مـادر نـدارد؛ یعنـی وزارت معارف 

نیـز کاری نکـرده اسـت.

رویـا دادرس، سـخنگوی وزارت امـور زنـان بـه نیمـرخ گفـت: 

»هفتـه جدیـد بخیـر گـپ می زنیـم.«

نجیبـه آریـن، سـخنگوی وزارت معـارف نیز تأیید کـرد که این 

وزارت تاکنـون پیشـنهادی مبنـی بـر درج نـام مادر در اسـناد 

معـارف بخاطـر ثبـت هویـت زنـان از سـوی وزارت امـور زنـان 

دریافـت نکرده اسـت.

وزارت  بخـش نرشاتـی  از طـرف  موضـوع  ایـن  کـه  افـزود  او 

معـارف مطـرح شـده و در داخـل وزارت ایـن بحـث بـه صورت 

ابتدایـی و غیررسـمی وجـود دارد.

سـخنگوی وزارت معـارف ترصیح کرد که ایـن وزارت از هویت 

تنهـا بـا دادخواهـی در فضـای مجـازی و راه انـدازی هشـتگ 

ممکـن نیسـت، مـا ایـن کار را هـم کردیـم، هشـتگ #نامـم_

کجاسـت؟ از سـوی زنان هرات راه اندازی شـد و ما توانسـتیم 

از ایـن طریـق درج نـام مـادر در تذکـره را قانونـی بسـازیم. 

ولـی تـا زمانی کـه جامعه نام مـادر را ننگ بپنـدارد، مردم نام 

مادرشـان را در تذکـره هـم درج نخواهـد کـرد.«

رویکـرد  تغییـر  زنـان،  هویـت  تثبیـت  راه حـل  کـه  افـزود  او 

برداشـته  معـارف  از سیسـتم  بایـد  »تبعیـض  اسـت:  معـارف 

شـود. کـودکان باید از خردسـالی آموزش ببینند که شـناخته 

شـدن بـا نـام مـادر ننـگ نیسـت.«

اسـت،  مکتـب  ایـن  نهـم  صنـف  نگـران  کـه  لینـا  خانـم 

نـام  نـام،  بـا  را  دانش آموزانـش  امتحـان  اطالع نامه /نتیجـه 

مـادر و نـام پـدر ترتیـب کرده اسـت که برخـی از مـادران این 

شـان  فرزنـدان  نتایـج  تحویل گیـری  هنـگام  دانش آمـوزان 

کرده انـد. خرسـندی  ابـراز  و  شـده  متعجـب 

آمریـت  و  از سـوی دانش آمـوزان  ایـن طـرح  او،  بـه گفتـه ی 

مکتـب عبداللـه هاتفـی بـه گرمـی اسـتقبال شـده اسـت، اما 

مکتب هـای دولتـی ایـن اجـازه را ندارنـد کـه فارمـت اسـناد 

معـارف را بـدون حکـم رسـمی وزارت تغییـر دهند و نـام مادر 

را در حـارضی متامـی صنف هـا و نتایـج دانش آمـوزان درج 

. کنند

از  یکـی  شـهروندان  رسـمی  اسـناد  در  مـادر  نـام  درج 

تالش هـای جـدی زنـان در دو دهـه اخیـر در راسـتای هویـت 

قانـون  براسـاس  کـه  احصائیـه  ملـی  اداره  امـا  بـوده،  زنـان 

مکلـف شـده شناسـنامه های الکرونیـک را با نام مـادر صادر 

کنـد، تاکنـون ایـن طـرح قانونـی را عملـی نکـرده اسـت.

زنـان حایـت می کنـد امـا تغییـر فارمـت اسـناد نیـاز بـه یک 

برنامه ریـزی و طـرح مسـوده ی تـازه دارد تـا روی آن رایزنـی 

شـود و در صـورت توافـق در نـام مـادر در کنـار دیگـر اجـزای 

هویـت دانش آمـوزان و کارمنـدان معـارف اضافـه شـود.

معلـوم نیسـت کـه ایـن پالیسـی چـه زمانـی طـرح و تدویـن 

خواهـد شـد، ولـی زنانـی هسـتند کـه در افغانسـتان بـرای 

هویـت خودشـان کار کرده و منتظر وزارت هـای معارف و امور 

ننشسـته اند. زنـان 

کتایـون سـلطانی، آمـوزگار یـک مکتـب خصوصـی در شـهر 

بـود  نوشـته  فیسـبوکش  در  گذشـته  سـال  او  اسـت.  کابـل 

کـه هویـت زنـان در جامعـه ی مـا ننـگ پنداشـته می شـود، 

نام مادر در انتظار تصمیم رهبری وزارت معارف 
آیا درج نام مادر هنوز هم ننگ است؟  گزارشگر
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لزوم آموزش جنسی برای مقابله با تجاوز محارم در گفتگوبا سمیه محمودی، مشاور خانواده



است،  غمگین  وقتی  که  است  انسان  بدن  طبیعی  ویژگی 

رسش را پایین بیندازد.«

این تقابل ها تنها در زندگی خصوصی )خانواده( و خانه باقی 

پدرساالر  جامعه ی  نفع  به  عمومی  زندگی  سطح  در  منانده 

گسرش پیدا کرده است. به طور منونه در خانه و خانواده 

زنان  است،  مهان  و  خانواده  پدر  از  باال  جایگاه  همیشه  

خانواده هیچ گاه این جایگاه را کسب نخواهند کرد، جز این 

که نقش پدریت را به عهده بگیرند. 

این تقابل ها در زندگی عمومی به معاری تفکیک جنسیتی 

بر  دغدغه ی ستم  که  کسانی  که حتی  داده  ظرافت خاص 

ادعا  این  با  آن ها بی توجه هستند و حتی  به  را دارند،  زنان 

که چنین معاری به خاطر راحتی زنان است، دِر شناخت 

انتقادی و عمل اجتاعی را می بندند. چه بسا زنان زیادی 

ادامه  که  هستند  معاری  چنین  موافق  ناآگاهانه  نیز 

دهنده ی معاری خانه در حوزه ی عمومی است.  

هرات  عامه ی  کتاب خانه ی  وارد  که  زمانی  منونه  طور  به 

می شویم دو جایگاه در سمت راست و چپ براساس معاری 

تفکیک جنسیتی مدنظر گرفته شده است. در میان این دو 

زبان  براساس  دارد.  قرار  کتاب  قفسه های  جایگاه 

و  سانتی مر   360 تا   120 اجتاعی  حوزه ی  بدن 

حوزه ی عمومی بیش از 360 سانتی مر است )آلن 

عامه  کتاب خانه ی  گویا  اما   ،)24 بدن:  زبان  پیر، 

به این موضوع نیز قناعت نکرده و فاصله را چیزی 

ورود،  زمان  در  است.  گرفته  نظر  مد  ده مر  حدود 

در  و  است  زنان  جایگاه  کتاب خانه  چپ   سمت  در 

تقابل با آن در سمت راست جایگاه مردان. به نوعی 

راست  و  چپ  و  مرد  و  زن  بین  ارتباطی   هیچ گونه 

وجود ندارد. اما در سطحی دیگر زن در جایگاه چپ 

یعنی فرودست و پست تر قرار دارد و مرد در جایگاه 

از طریق  و  قرار دارد  باالتر  و  یعنی فرادست  راست 

این مفاهیم با هم در ارتباط اجتاعی هستند. 

این تفکیک جنسیتی براساس استعاره های مفهومی 

جایگاه  الینز،  دوسویه  متقابل  مفاهیم  و  لیکاف 

اختصاص  زنان  به  را   )چپ(  پست تر  و  فرودست 

پست تر  جایگاه  آن  در  را  خود  تن  که  است،  داده 

براساس  را  زن  فرودستی  مساله  این  دهند.  جای 

ساختارهای شناختی و اجتاعی جامعه ی پدرساالر بازتولید 

می کند. این تفکیک به معنی آن نیست که کارگزاران وزارت 

عملی  چنین  به  دست  خودآگاهانه  فرهنگ  و  اطالعات 

زده اند، اتفاقا این زاده ی ناخودآگاه جمعی کارگزاران وزارات 

تقابل ها عمل  براساس همین  و فرهنگ است که  اطالعات 

کرده است. 

از نوع تقابل دوسویه است و به همین  تقابل چپ و راست 

اثبات دیگری منی رسیم،  به  از دوگانه ها  با نفی یکی  دلیل 

جز این که دست به شالوده شکنی زده و جایگاه این دو را 

عوض کنیم یا تنی که در یک سوی این تقابل قرار می گیرد 

به سوی دیگر برود. به همین دلیل سیاست خاموش دیگری 

که زنان برای مبارزه با معاری تفکیک جنسیتی می توانند، 

از  عمومی  مکان های  در  خود  جایگاه  تغییر  گیرند؛  کار  به 

سکوت  شکسن  نیازمند  مبارزه  این  است.  راست  به  چپ 

است و اعراض نسبت به این که چرا چپ؟ یا این که جایگاه 

چپ را ارزش بیشر از راست بدهند. 

ادامه دارد...

قتل  هدفمند زنان، بردگی 
جنسی یا وظیفه زناشویی، 
شالق پولیس به جان زن؟ 

زنان در هفته ای که گذشت

گزارشگر
جمیله احمدی
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طارق سعیدی

قسمت سوم

تقابل های  دوگانه و کتاب خانه ی عامه 

دوگانه  تقابل های  مبنای  بر  جنسیتی  تفکیک  معاری 

را  ما  شناخت  نوع  دوگانه  تقابل های  است.  گرفته  شکل 

دو  در  می دهند.  شکل  نیز  جنسیتی  تفکیک  به  نسبت 

دوگانه  تقابل های  به  ضمنی  صورت  به  قبلی  نبشته ی 

و  خصوصی  زندگی  دوگانه  تقابل های  از  یکی  پرداخته ام. 

عمومی است که انسان را به دو تیکه ی انسان فردی و انسان 

اجتاعی تقسیم می کند. اما این تقابل از نوع تقابل متضاد 

بوده و برابر نهاد آن، ادغام زندگی خصوصی در زندگی عموم 

بطن  در  عمومی  زندگی  بود.  خواهد  عموم  زندگی  نفع  به 

به  را  )خانواده(  خصوصی  زندگی  یعنی  را  خود  ضد  خود، 

وجود آورد و این تضاد هزاران سال است که وجود دارد و زنان 

است.  کرده  محبوس  خصوصی  زندگی  درون  به  را 

رهایی  برای  که  تاریخی حکم می کند  حال رضورت 

انتقال  عمومی  زندگی  به  خانواده  نقش های  زنان، 

ادامه  عالی تر  زندگی عمومی در سطح  و  داده شود 

پیدا کند. 

نشانگان  درون  در  که  تقابل هایی  از  دیگر  یکی 

فرهنگی جامعه ی پدرساالر ما وجود دارد، تقابل چپ 

ادبیات،  باورها،  به  اگر نگاهی کوتاه  و راست است. 

فرهنگ و سیاست خودمان بیندازیم، متوجه خواهیم 

از  )چپ(  بسته  هم  به  دوگانه های  از  یکی  که  شد 

دوگانه ی  به  نسبت  فرودست تر  و  پست تر  جایگاه 

این دوگانه ها نظامی  برخوردار است.  )راست(  دیگر 

از نشانه ها را تشکیل می دهند که در بحث تفکیک 

حوزه ی  به  و  داده  قرار  هدف  را  زن  تن  جنسیتی 

خصوصی یا در جایگاه پست تر قرار می دهند. به طور 

به وجود  آدم  چپ  از  حوا  دینی  روایت های  در  منونه 

به  نسبت  باالتری  جایگاه  از  راست  دست  وزیر  آمد؛ 

از  این شعر  به  بوده است  برخوردار  وزیر دست چپ 

فردوسی توجه کنید:

به دست چپ خویش برجای کرد

ز رستم همی مجلس آرای کرد

جهان دیده گفت این نه جای من است

به جای نشینم که رای من است

اگر کسی عصبانی باشد )یعنی عاطفی(، می گویند از دست 

با  و  بشورید  را  خود  چپ،  دست  به  است؛  شده  بلند  چپ 

دست راست، غذا بخورید؛ با پای چپ به رسویس بهداشتی 

داخل شود و با پای راست بیرون شوید و صدها منونه های 

در  چپ  بودن  فرودست تر  و  پست تر  نشان دهنده ی  دیگر 

اجتاعی  گفتان های  متام  در  البته  است.  راست  مقابل 

چپ از جایگاه فرودستی برخوردار نبوده است. به طور منونه 

برخوردار  باالیی  جایگاه  از  چپ  مارکسیستی  ادبیات  در 

است که حتی نوعی هویت و کنش مارکسیست ها را نشان 

می دهد که در مقابل نظم موجود به اعراض پرداخته اند و 

این اعراض تا سطح این تقابل نیز گسرش پیدا کرده است. 

اگر بخواهیم همین مسایل را از دیدگاه زبانشناسی شناختی 

روبه رو  مفهومی  استعاره های  نوعی  با  ما  بگیریم  بررسی  به 

پژوهشی  مقاله ی  در  دیگران  و  خاتم نیا  مثیم  بود.  خواهیم 

شاهنامه«  آغاز  در  جهتی  »استعاره های  عنوان  تحت  خود 

و  مهم ترین  از  پرداخته اند:»یکی  چنین  موضوع  این  به 

یا  جهتی  استعاره های  مفهومی،  استعارۀ  انواع  آشکارترین 

پایین، راست،  باال،  با جهت هایی مانند  فضایی هستند که 

چپ، درون، بیرون، مرکز و پیرامون در ارتباط است. »اکرث 

فضایی  استعارۀ  چند  یا  یک  براساس  بنیادی مان  مفاهیم 

 .)43  :1396 جانسون،  و  )لیکاف  شده اند«  سازمان بندی 

ریشه  انسان  فرهنگی  و  فیزیکی  تجربۀ  در  استعاره ها  این 

بلکه نظام مندی  نیستند،  ازهم گسیخته  یا  و تصادفی  دارند 

تقابل  هم  با  جفت جفت  هم  یعنی  دارند؛  بیرونی  و  درونی 

دارند و هم ارتباط استعاره های گوناگون با هم نشان می دهد 

که نوعی انسجام و نظام مندی بیرونی دارند. 

به عنوان مثال، احساس رضایت مندی کلی را با جهت باال 

و  موقعیت خوب  تسلط،  نشان می دهند؛ شادی، سالمتی، 

زنده بودن باال هستند )هان: 44(. این استعاره ها از بدن 

انسان نشئت می گیرند؛ به این معنا که در آن ها بدن انسان 

نقطۀ صفر فضایی در نظر گرفته می شود و جایگاه و جهت 

امور گوناگون نسبت به آن تعیین می شود. 

است«، رشایط  آمده  پایین  در جملۀ»روحیه اش  مثال،  برای 

نامطلوب روحی در پایین توصیف می شود. البته این تجارب 

متفاوت  دیگر  فرهنگ  به  فرهنگی  از  است  ممکن  فیزیکی 

باشد )Guerra & Jesus, 2009(.  غم در پایین است، زیرا 

به  تورخم  گذرگاه  رسحدی  پولیس  رسباز  یک 

نظام  از  همیشه  برای  زن  یک  زدن  شالق  جرم 

داخله  وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق  شد.  اخراج 

شالق زدن زنان را فرهنگ طالبانی و عامل آن را 

تروریست خوانده است.

در  ساله   8 دخر  به  تجاوز  دلیل  به  مرد  یک 

مادر  گفته  به  شد.  بازداشت  پولیس  توسط  کابل 

بهانه  به  ابتدا  را  به دخرش  قاری  یک  این دخر 

ثبت نام فرا خوانده و سپس به او تجاوز کرده است. 

 

یک زن و دو کودک پس از اصابت مرمی هاوان 

کشته  بادغیس  والیت  در  مسکونی  خانه  یک  در 

را  هاوان  این  امنیتی  نیروهای  گفته  به   شدند. 

طالبان پرتاب کرده است و متام قربانی ها اعضای 

یک خانواده هستند.

به شمول دو زن توسط گروه  شش غیرنظامی 

طالبان در والیت فاریاب کشته شدند. در رویداد 

نخست طالبان دو نوجوان را تیرباران کردند و در 

منطقه  در  مسکونی  منزل  یک  به  دوم  رویداد 

»جرقلعه« ولسوالی گرزیوان حمله کرده اند و چهار 

قتل  به  را  ارتش  رسباز  یک  خانواده ی  عضو 

رساندند. نیروهای نظامی کشته شدن این افراد را 

تایید کرده اند. 

قتل های  توقف  خواستار  کشور   3۵ تازگی  به 

هدفمند زنان در افغانستان شده اند. این کشورها 

تحت نام »دوستان زنان افغانستان« در یک بیانیه 

مشرک افزایش قتل های هدفمند را در این کشور 

عامالن  پیگرد  و خواستار  نکوهش کرده  به شدت 

آن شده اند.

روز  مناسبت  به  امریکا،  زنان  فوتبال  ملی  تیم 

»دستمزد برابر« در مراسمی در کاخ سفید رشکت 

»دستمزد  نام  به  روز  این  باره  اولین  برای  کردند. 

تفاوت  مورد  در  آگاهی رسانی  هدف  با  برابر« 

دستمزد میان زنان و مردان در سال 1996 توسط 

»کمیته ملی دستمزد برابر« آمریکا راه اندازی شد. 

و  آمریکا  رئیس جمهور  بایدن،  جو  مراسم  این  در 

جیل بایدن، بانوی اول، نیز حضور خواهند داشت.

والیت  در  طالبان  سوی  از  هاوان  پرتاب  اثر  در 

یک دخر خردسال کشته  شد  و  زن  دو  بادغیس 

این  برداشت.  زخم  دیگر  خردسال  دخر  یک  و 

رویداد در ولسوالی مقر در درگیری بین طالبان و 

نیروهای امنیتی اتفاق افتاده  است. 

کم رنگ  حضور  از  متحد  ملل  انکشاف  برنامه 

انتقاد  کرونا  علیه  مبارزه  کاری  گروه های  در  زنان 

کرد. به گفته این نهاد حضور مردان نسبت به زنان 

در مبارزه با این معضل بیشر بوده و زنان به طور 

مهار  برای  تصمیم گیری  روند  از  سیستاتیک 

نگه داشته  آن دور  تاثیرات  و  این ویروس  ساخن 

شده اند.

کارگران زن در هند از آزار و اذیت جنسی در 

 )HNM( به  موسوم  تولیدی  کارخانه های  از  یکی 

از  پس  افشاگری ها  سلسله  این  برداشتند.  پرده 

مرگ جیارسی کاتیراول، دخر 21 ساله ای کارگر 

در این کارخانه آغاز شد. جسد کاتیراول چند هفته 

قبل در نزدیکی خانه اش پیدا شده  بود و رئیس وی 

و  خانواده  گفته  به  شده  است.  متهم  قتل  به 

توسط  که  بود  مدت ها  او  کاتیراول  همکاران 

رئیسش مورد آزار جنسی قرار می گرفته است. 

تعدادی از زنان به دلیل فعالیت در شبکه های 

اجتاعی در عربستان بازداشت شدند. دلیل این 

در  سیاسی  بازداشت شدگان  تعقیب  دستگیری، 

عربستان گفته شده  است.

زن فرانسوی که به دلیل انجام ندادن »تکلیف/

رابطه  از  طوالنی مدت  امتناع  و  زناشویی«  وظیفه 

جنسی با شوهرش در سال 2019 متهم شده  بود، 

تجدیدنظر  اروپا درخواست  دیوان حقوق برش  نزد 

این  فرانسه  در  زن  حقوق  طرفدار  گروه های  کرد. 

جنسی  بردگی  برای  تاییدی  را  قضایی  رفتارهای 

زنان در این کشور دانسته اند و از این خانم حایت 

کرده اند.

اگر کسی عصبانی باشد )یعنی عاطفی(، 
می گویند از دست چپ بلند شده است؛ به 
دست چپ، خود را بشورید و با دست راست، 
غذا بخورید؛ با پای چپ به سرویس بهداشتی 
داخل شود و با پای راست بیرون شوید و 
صدها نمونه های دیگر نشان دهنده ی پست تر 
و فرودست تر بودن چپ در مقابل راست است.

شاره:
دختر  یک  نوشته های  فرانک«  آن  »خاطرات 
 1942 تابستان  در  که  است  یهودی  نوجوان 
نازی ها  از  وحشت  در  دوم  جهانی  جنگ  زمان  در 
اعضای  با  همراه  شد،  مجبور  هیتلر(  )طرفداران 
مخفی  زندگی  به  امستردام  شهر  در  خانواده اش 

روی آورد.

در بیرون چیزهای وحشتناکی رخ می دهد. در هر ساعتی 

از  زور  به  را  بی پناه  و  بیچاره  مردم  مشت  یک  شبانه روز  از 

یک  می دهند  اجازه  فقط  و  می کشند  بیرون  خانه شان 

کوله پشتی و کمی پول با خودشان بردارند و تازه هان را هم 

وسط راه از آن ها می گیرند. همه اعضای خانواده را از هم جدا 

می شوند.  جدا  هم  از  همه  بچه ها  و  زنان  مردان،  می کنند. 

که  می بینند  و  برمی گردند  خانه  به  مدرسه/مکتب  از  بچه ها 

والدینشان ناپدید شده اند. زنانی که برای خرید از خانه بیرون 

و  موم  و  مهر  که خانه شان  بازگشت می بینند  می روند هنگام 

در  هم  هلندی  مسیحیان  است.  شده  ناپدید  خانواده شان 

آملان  به  را  فرزندانشان  که  چرا  می کنند.  زندگی  اضطراب 

هر شب صدها  می برند.  به رس  وحشت  در  همه  می فرستند. 

آملان  شهرهای  به  تا  می کنند  عبور  هلند  آسان  از  هواپیا 

برسند و مبب هایشان را از آنجا بریزند. 

در هر ساعت صدها یا شاید هزاران نفر در روسیه و یا آفریقا 

این جنگ  از  را  کشته می شوند. هیچکس منی تواند خودش 

چند  هر  و  است  جنگ  در  زمین  کره  همه  دارد.  نگه  مصون 

که  نیست  معلوم  فعال  کرده،  تغییر  متفقین  نفع  به  اوضاع 

جنگ کی به پایان برسد. باز ما افراد خوش شانسی محسوب 

امن  جایان  ما  نفر.  میلیون ها  از  خوش شانس تر  می شویم. 

آنقدر خودخواه  پول خودمان غذا می خریم.  با  و  آرام است  و 

و  لباس ها  جدید  مد  از  و  جنگ  از  بعد  دوران  از  که  هستیم 

کنار  پول  باید  که  حالی  در  می کنیم  صحبت  کفش هایی 

بگذاریم تا بتوانیم بعد از جنگ به دیگران کمک کنیم و آن ها 

روی دست نگذارید، به پا خیزید، هر کس باید با سالح خود 

برای آزادی کشور، ملت و ایانش مبارزه کند! کمک کنید و 

پول دهید، همین حاال اقدام کنید!« این خطابه ای است که 

اکنون بر رس منابر ایراد می کنند. آیا فایده ای خواهد داشت؟ 

دیگر خیلی  ما  یهودیان هم کیش  به  برای کمک  هر حال  به 

دیر است. 

تصور کن باز چه بالیی به رس ما آمد! صاحبخانه بدون اطالع 

را فروخت. یک روز صبح،  اقای کلیان، خانه  و  اقای کوگلر 

مهندس/ یک  همراه  به  خانه  دیدن  برای  جدید  صاحبخانه 

جای  همه  و  بود  آنجا  کلیان  اقای  خوشبختانه  آمد.  انجیر 

خانه به غیر از پستو را به آن ها نشان داد. بهانه آورد که کلید 

در وسطی را در خانه اش جا گذاشته است. صاحبخانه جدید 

سوالی منی کرد. خدا کند که برای دیدن پستو برنگردد، چرا 

که وضعان خراب خواهد شد.

پنج شنبه 4 مارچ 1943 

محله  این  بچه های  دهیم.  نجات  را 

چوبی  کفش  و  نازک  لباس  یک  با 

بدون پالتو، بدون کاله، بدون جوراب 

می کنند.  تردد  کسی  کمک  بدون  و 

یک  ولی  است  خالی  آن ها  شکم 

درد  جلوی  تا  می جوند  هویج/زردک 

رسد  خانه  آن ها  بگیرند.  را  گرسنگی 

خود را ترک می کنند تا از خیابان های 

باز  که  مدرسه ای  به  و  بگذرند  رسد 

وضعیت  بله،  برسند.  است،  رسدتر 

هلند به قدری خراب شده که بچه ها 

برای گدایی یک تکه نان در خیابان 

می توانم  می گیرند.  را  عابران  جلوی 

جنگ  پی  در  که  فقری  از  ساعت ها 

این  ولی  کنم  صحبت  شده  ایجاد 

خواهد  پریشان  بیشر  مرا  موضوع 

با  ما  که  است  این  راه  تنها  کرد. 

آرامش در انتظار پایان این مصیبت ها 

مبانیم. یهودیان مانند مسیحیان و همه مردم کره زمین انتظار 

دارند و بسیاری نیز در انتظار مرگ هستند. 

قربانت آن 

شنبه 30 جنوری 1943

کیتی عزیزم 

چرچیل  است.  متنفقین  نیروهای  انتظار  در  روز  هر  پیم 

است.  بهبود  به  رو  حالش  رفته  رفته  ولی  گرفته  ذات الریه 

به  دست  بار  هزارمین  برای  هندی،  طلب  استقالل  گاندی 

اعتصاب زده است. 

خانم فان دان ادعا می کند معتقد به قضا و قدر است. اما چه 

کسی هنگام مبباران از همه بیشر می ترسد؟ خانم پرونال فان 

دان. یان، نامه کشیشان مسیحی خطاب به همکیشانشان را 

برایان آورد. خیلی زیبا و الهام بخش بود: »هلندی ها، دست 

زندگی خصوصی و عمومی 
معماری تفکیک جنسیتی

قسمت ششم

بسیاری از ما در انتظار مرگ هستیم
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سامیه، اولین رئیس جمهور  زن در آفریقا
ترجمه: حافد عظیم یار

BBC :منبع

تانزانیـا  از مـرگ جـان مگوفولـی رئیس جمهـور  پـس 

معاون او سـامیه سولوهوحسـن روز چهارشـنبه سوگند یاد 

کـرد. حـاال او رئیس جمهـور کشـور مـی باشـد. اولیـن بـار 

معـاون  بعنـوان  در سـال 201۵  خانـم سـامیه سـولوهو 

رئیس جمهـور انتخاب شـد و سـال قبل نیز بعنـوان معاون 

قانـون  اسـاس  بـر  بـود.  شـده  انتخـاب  رئیس جمهـور 

اساسی دوره ریاست جمهوری وی 4 سال است. 

خانـم سـامیه سـولوهو یگانـه رئیس جمهـور زن در آفریقـا 

شـده اسـت. گرچـه کشـور اتیوپـی هـم رئیس جمهـور زن 

دارد، امـا مقـام ریاسـت جمهوری در آن کشـور برخـالف 

تانزانیـا بیشـر ترشیفاتـی اسـت. او به جمع انـدک زنانی 

پیوسـت کـه کشورهایشـان را رهری می کننـد. این خانم 

61 سـاله بـدون درنظرداشـت جنسـیت، اعتبـار و احـرام 

زیـاد در بیـن جامعـه تانزانیایی هـا کسـب کرده و مـردم او 

را از روی احـرام سـامیه مـادر می گویـد. 

نامـزد  یـک  معـاون   201۵ سـال  انتخابـات  در  او 

ریاسـت جمهوری انتخـاب شـد و از چندیـن سیاسـتمدار 

برجسـته حـزب چاچاماپینـدوزی کـه از زمـان اسـتقالل 

سـال 1961 بـه ایـن سـو بـه قـدرت رسـیده بـود، پیشـی 

گرفـت. او بعـد از گرفـن پسـت معاونـت در مجلـس ویـژه 

وینـی مادیکیسـال از آن جملـه زنـان مبـارز بـود که در 

چندیـن جبهـه می رزمیـد. وینـی یـک زن رنگین پوسـت 

اهـل آفریقـای جنوبـی بـود کـه بـه خاطـر مبـارزات ضـد 

نژادپرسـتی اش لقـب »مـادر ملـت« را گرفتـه بـود. امـا در 

آفریقـای جنوبـی و خـارج از مرزهـای آن، نقـش وینـی در 

شـخصیت  چـون  نشـد؛  برجسـته  آپارتایـد  علیـه  مبـارزه 

دیگـری کـه همپای او می رزمید سـمبول ضد نژادپرسـتی 

در جهـان شـده بود: این سـمبول کسـی نبود جز نلسـون 

ماندال.

وینـی در سـال 1936 در آفریقـای جنوبـی بـه دنیـا آمد و 

در سـن 81 سـالگی در سـال 2018 میالدی درگذشـت. 

مـددکار  یـک  عنـوان  بـه  جوانـی اش  اوایـل  در  وینـی 

اجتاعـی فعالیـت می کـرد. آن روزها آپارتایـد در آفریقای 

جنوبـی جدی ترین مشـکل اجتاعی-سیاسـی بـود که از 

سـوی سفیدپوسـتان بـر رنگین پوسـتان اعـال می شـد. 

وینـی تـازه 24 سـاله شـده بـود و یـک فعـال سیاسـی بود 

کـه بـا نلسـون ماندال یکـی از پیشـگامان ضد نژادپرسـتی 

آشـنا شـد و پیـان همـری امضـا کرد.

نلسـون مانـدال و وینـی مانـدال هـردو بـه عنـوان مبـارزان 

ضـد آپارتایـد بـه گرایـش »ضـد حکومتـی« متهـم شـدند 

خطـاب  »تروریسـت«  حکومـت  مخالفـان  آنروزهـا  کـه 

شاره؛ 
ماه مارچ از جمله ماه هایی است که در آن زنان 
تاریخ ساز فرصت بروز و ظهور بیشتری یافته اند، 
صابیحا  از  که  است  شایسته  میان  این  در 
گویکچن اولین بانوی خلبان هواپیمای جنگنده 
جهان یاد کنیم که در 22 مارچ 1913 در بورسا از 
 22 در  و  شد  متولد  عثمانی  امپراطوری  قلمرو 

مارچ 2001 میالدی در آنکارای ترکیه درگذشت. 

گورستان ها  از  دیوان  صاحب  شعرای  »ای  نیمرخ: 
برخیزید و دخران ترک را نگاه کنید که چگونه با رورسی و 

ظاهری پوشیده با چشانی نافذ با بال های آهنین به جنگ 

مخالفانی  ای  و  منتقدان  ای  می روند.  آسان  ستاره های 

و  برخیزید  می برید،  بر  زندان  میله های  پشت  اکنون  که 

نگاه کنید که چگونه هان زن هایی که شا مخالف حضور 

اینگونه  هستید  مدیریتی  اجتاعی،  عرصه های  در  آن ها 

می درخشند، چشانتان را باز کنید و ببینید که یک روز زنان 

ما مناینده مجلس می شوند و روز بعد شاهد زنان هرمند و 

مجسمه ساز هستیم و امروز هم یک دخر ترک آسان های 

کشور را در می نوردد.« 

در  ترکیه  فضای  و  هوا  نرشیات  از  یکی  مقاله  مطلع  این 

ستایش صابیحا گویکچن، اولین خلبان هواپیای جنگنده 

جهان است، دخری که از یتیم خانه ای در ترکیه با حایت 

مصطفی کال آتاتورک به چنین موقعیتی رسید. نام ترکی 

و تخلص گویکچن به معنای آبی آسان را پدر خوانده اش، 

انتخاب کرد. در واقع صابیحا دخر یتیم  آتاتورک برای وی 

از  گرفـت.  قـرار  سـتایش  و  متجیـد  مـورد  بخـش  آن  در 

مگوفولـی،  شـخصیت  از  متفـاوت  او  شـخصیتی  نظـر 

مگوفولـی  اسـت.  کشـور  ایـن  سـابق  رئیس جمهـور 

هرازگاهـی از روی احساسـات و ناسـنجیده حـرف می زد، 

و  می زنـد  حـرف  سـنجیده  و  متفکـر  برعکـس  او  ولـی 

همچنیـن شـنونده خـوب و بـه مقررات و رسـوم پسـندیده 

اسـت.  پایبنـد 

یـک مناینـده مجلـس، جنـوری ماکامبـا کـه بـا او در دفر 

معـاون رئیس جمهـور کار می کـرد، وی را »محبوب تریـن 

سیاسـتمدار در تانزانیـا« خوانـد، وی همچنان افزود: »من 

تصمیم گیری هـا و اخـالق کاری او را دیـدم، او یـک رهـر 

توانا اسـت.« 

در ایـن هیـچ شـکی وجـود نـدارد کـه او بـه رئیس جمهـور 

باوفـا بـود و از ارزش هـا و موضع گیری هایـش هرگـز کنـار 

منی رفـت. 

در سـال 200۵ وقتی وزیر کار، رشـد جنسـیتی و اطفال 

در زنگبـار بـود، ممنوعیت مادران جوان را به مدرسـه پس 

از زایـان لغـو کـرد. وقتـی موگوفولـی ارصار داشـت کـه 

محدودیـت مشـابه در رسزمین شـان اجرا شـود، مشـخص 

نیسـت کـه آیا او با موضوع شـان در دولـت مخالفت کرده 

اسـت یا نه. 

اسـت.  زنگبـار  در   1960 سـال  متولـد  حسـن  خانـم 

لیسانسـش را در رشـته اداره عامـه تانزانیـا و تحصیـالت 

فوق لیسانسـش را در دانشـگاه منچیسـر انگلسـتان بـه 

امتام رسـانیده اسـت. او در سـال 1978 با شـخصی بنام 

حافدعامـر ازدواج کـرد و دارای چهـار فرزنـد اسـت. 

آفریقـای جنوبـی او را در سـال 1971 بـه زنـدان 

بـرد، دو سـال بعـد آزاد شـد و بـاز تـالش کرد 

رهـری جنبـش آزادی خواهـان را به عهده 

بگیـرد. در سـال 1977 حکومـت خانـم 

وینـی را از ژوهانسـبورگ به حومه شـهر 

تبعیـد کـرد تـا از فعالیت هـای سیاسـی 

و بسـیج مـردم بـرای مبـارزه بـا تبعیـض 

هشـت  طـی  وینـی  مبانـد.  بـاز  نـژادی 

سـال تبعیـد داخلـی هـم آرام منانـد 

و تـا آنجـا بـرای بسـیج مـردم علیـه 

نژادپرسـتی کار کـرد کـه هنـگام 

برگشـت به ژوهانسـبورگ 

حوادث مناند. دیری از آغاز به کار صابیحا به عنوان 

خلبان نظامی نگذشته بود که دولت آنکارا قتل عام 

در  را  علوی  و  کرد  ارمنی  شهروندان  از  هزار  صد 

شهر درسیم آغاز کرد. صابیحا به دستور مقامات 

شهر  این  باالی  بر  مختلفی  پروازهای  بلندپایه 

کرد و البته که ماموریت وی نظامی و رشکت در 

در  پیروزی  از  بعد  ترکیه  بود. دولت  این جنگ 

این جنگ علیه غیرنظامیان به او نشان لیاقت 

داد و اعالم کرد که ملت ترکیه به صابیحا افتخار 

که  کرد  ثابت  جهان  به  صابیحا  چون  می کند؛ 

توانایی چه کارهای سختی  دخران جوان ترک 

را دارند.  

ستاد  فرمانده  مدال،  دریافت  از  بعد  ماه  پنج 

به  ترکیه  ملی  رقص های  مراسم  در  ارتش  مشرک 

صابیحا گفت: »این زنان رقصنده را ببین، این است کار 

زن، رسباز ارتش بودن کار زن نیست. زن و مادر در ترکیه 

باید فرزند رسباز تربیت کند نه اینکه خودش رسباز شود.« 

از این ماجرا دیری نگذشت که هان فرمانده مجوز خلبانی 

بخاطـر شـهرت و محبوبیتـش »مامـا وتو/مـادر ملت« لقب 

گرفـت و تبدیـل بـه منـاد »مبـارزه بـا آپارتایـد« شـد.

زنـدان  نلسـون مانـدال در  در دهـه ی هشـتاد کـه هنـوز 

بـود، وینـی جنجالی تریـن معـرض ضـد نژادپرسـتی در 

آفریقـای جنوبـی بود. وینی به آدم ربایی و دسـت داشـن 

بـه قتـل یـک پـر 14 سـاله متهـم شـد ولـی هیـچ کدام 

تأمیـن  بـر  مردمـی  تجمعـات  در  مـدام  او  نپذیرفـت.  را 

عدالـت و برابـری میـان سفیدپوسـتان و رنگین پوسـتان 

تأکیـد می کـرد و تـالش داشـت بیـزاری رنگین پوسـتان از 

عملکردهـای نژادپرسـتانه ی حکومـت را فریـاد بزنـد.

وینـی در خانـه مـادر بـود، در بیـرون کارگـر، در جامعـه 

رهـر و امیـد نسـل آزادی خـواه و در عرصـه سیاسـت یـک 

نلسـون   1990 سـال  در  بـود.  حکومتـی  ضـد  معـرض 

مانـدال پـس از 28 سـال مقاومـت علیـه سـتم و رسکـوب 

جمـع  بـه  و  شـد  بیـرون  زنـدان  سـلول   از  حاکـم  رژیـم 

پیوسـت. آزادی خواهـان 

تصویـری کـه دقایقی پس از آزادی نلسـون ماندال منشـر 

شـد، او و همـرش وینـی را باهـم نشـان مـی داد. وینـی 

و همفکرانـش بـه انـدازه ای کار کـرده بـود و ذهنیت عامه 

را بـرای پذیـرش یـک رنگین پوسـت بـه عنوان رهـر آماده 

سـاخته بـود که نلسـون مانـدال چهار سـال پـس از آزادی 

بـه عنوان نخسـتین رییـس جمهور رنگین پوسـت آفریقای 

جنوبـی انتخاب شـد.

دو سـال از ریاسـت جمهوری نلسـون ماندال گذشـته بود 

که وینی و نلسـون از هم جدا شـدند. ولی پس از طالق 

نیـز وینی تخلـص خانوادگی مانـدال را روی خودش ماند 

و در زمـان بیـاری تـا لحظه ی مرگ نلسـون مانـدال از او 

کرد. پرستاری 

بعد  برای تدریس در دانشکده خلبانی معرفی کرد.  را  لغو و وی  را  صابیحا 

از این ماجرا، صابیحا تا پایان عمر در پشت کابین خلبانی هیچ هواپیای 

نظامی جای نگرفت. 

تهیـه پیش نویـس قانـون اساسـی جدیـد بـه شـهرت ملـی 

بیـاری  برابـر  در  او  مدیریـت  و  مبـارزه  نحـوه ی  رسـید. 

مسـئول  افـراد  بـا  برخـوردش  و   19 کویـد  همه گیـری 

می شـد. نلسـون مانـدال در سـال 1962 به زنـدان رفت و 

مسـوولیت پـرورش دو دخـر ایـن زوج جـوان بـه عهده ی 

اصلـی  مسـوولیت  وینـی  کـه  البتـه  افتـاد.  وینـی 

خـود را آزادی رنگیـن پوسـتان و محـو نژادپرسـتی 

می دانسـت.

ابـد  حبـس  بـه   1964 سـال  در  مانـدال  نلسـون 

محکـوم شـد و بـه زندانـی در جزایر روبن 

منتقل شـد. اما وینـی متوقف 

مبارزاتـش  بـه  او  نشـد. 

ادامـه داد و حکومـت 

سـت  پو سفید

ارمنی بود که خانواده اش را در نسل کشی ارمنیان در سال 

191۵ از دست داده بود و نام واقعیش »خاتون سیبلیجیان« 

ترکیه که در سطح  مقام  عالی ترین  زیر چر حایتی  و  بود 

جهان بخاطر سیاست های مدرن سازی جامعه ترک معروف 

بود، قرار داشت. افشای هویت ارمنی دخر خوانده آتاتورک، 

سال ها بعد جامعه ترکیه آن زمان را به شوک فرو برد. دخر 

ارمنی االصلی که قهرمان ملی ترکیه و مناد قدرت زنان آن 

روز ترکیه شده بود. 

در سال 1935 میالدی، یک روز صابیحا به همراه آتاتورک 

رفته  ترکیه  خلبانی  آموزشکده  اولین  بازگشایی  مراسم  در 

بود، صابیحا که مسحور مانور هواپیاهای روسی شده بود، 

آتاتورک گفت که متایل به هدایت هواپیا دارد و هان  به 

موقع آتاتورک گفت که شجاعتت را تحسین می کنم واقعا نام 

گذراندن  از  بعد  است.  تو  شایسته  آسانی(  )آبی  گویکچن 

را  آسان  در  پرواز  اولین  آموزش خلبانی، صابیحا  دوره های 

کاری خود خلبانی  کارنامه  در  به منایش گذاشت. صابیحا 

هشت  حدود  و  جنگی  هواپیای  نوع  دو  و  بیست  از  بیش 

از  برکنار  آبی صابیحا  آسان  اما  دارد،  را  پرواز  هزار ساعت 

وینی؛ نماد زنانه ی مبارزه با تبعیض نژادی
به مناسبت سالروز مبارزه با تبعیض نژادی )آپارتاید(

حسین احمدیبرگی از تاریخ زنان

سرگذشت اولین خلبان 
نظامی زن در جهان


