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به جای سرمقاله

ــه اســتفبال بهــار مــی رویــم،  ــا دلــی خونیــن ب امســال ب
کشــتار آبــان، ســقوط هواپیمــای اوکراینــی ، احــکام بلنــد 
مــدت فعــاالن مدنــی و ســرکوب و اختنــاق، از دســت دادن 
ــا و مشــکالت  ــه کرون ــر ابتــال ب بســیاری از ایرانیــان در اث
اقتصــادی کــه جامعــه را بــا بحران مواجــه کرده اســت، قلب 
همــه ازاداندیشــان را مــی فشــارد. ســالنامه امســال رابا یاد 
ــری  ــگان در راه آزادی و براب ــون خفت ــه درخ ــره هم و خاط
تقدیــم حضورتــان مــی کنیــم. امیدواریــم ســال 99 ســال 
ــه. ــی خاورمیان ــان و اهال ــرای همــه ایرانی ــری باشــد ب بهت
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ــه  دیگــری: الیــف شــافاک، در استراســبورگ فرانســه از والدینــی تــرک ب
دنیــا آمــد و پــس از جدایــی والدینــش بــه همــراه مــادر بــه ترکیه بازگشــت. 
ــل و  ــط بین المل ــانس رواب ــکارا لیس ــه در آن ــی خاورمیان ــگاه فن او از دانش
ــت. او در  ــی گرف ــوم سیاس ــری عل ــان و دکت ــات زن ــانس مطالع ــوق لیس ف
هنــگام تحصیــل در دوره فوق لیســانس، اولیــن کتــاب داســتانش را در ســال 
۱۹۹۴ و در ســال ۱۹۹۷ هــم رمــان دومــش را منتشــر کــرد. پــس از اتمــام 
ــافاک در  ــت. ش ــهر را نوش ــای ش ــد و آینه ه ــتانبول آم ــه اس ــرا ب دوره دکت
ــیگان و  ــگاه میش ــتادیاری در دانش ــه اس ــا درج ــال های ۲۰۰۴-۲۰۰۳ ب س
بعــد در بخــش مطالعــات خــاور نزدیــک دانشــگاه آریزونــا مشــغول بــه کار 

شــد.
شــافاک تاکنــون ۱۰ رمــان بــه انگلیســی و ترکــی و فرانســوی منتشــر کــرده 

کــه برخــی از آنهــا هــم بــه فارســی ترجمــه شده اســت، 
ــد  ــرافت، مری ــت عشــق، ش ــاالس، مل ــای شــهر، شــپش پ ــه: آینه ه از جمل
معمــار و حرامــزاده اســتانبول. او بــه  خاطــر اشــاره بــه نسل کشــی ارمنیــان 
در رمــان دومــش بــه نــام حــرام زاده اســتانبول از ســوی دادگاه هــای ترکیــه 
ــه تــرک بــودن متهــم شــد. پرونــده او در ژوئــن ۲۰۰۶  ــه جــرم اهانــت ب ب
بســته شــد ولــی در ژوئیــه همــان ســال دوبــاره گشــوده و در ۲۱ ســپتامبر 
ــو بســته شــد. در ادامــه  ــده از ن همــان ســال بخاطــر کمبــود مــدرک پرون
متنــی از اومــی خوانیــد کــه در ســال ۲۰۱۴ منتشــر شــده اســت. ایــن متــن 

بــه دلیــل انتشــار پرونــده »بــدن زنانــه« در دیگــری منتشــر مــی شــود.

ــود  ــی ب ــه زن ــار ک ــی از حض ــتم یک ــدن داش ــه در لن ــخنرانی ک ــد از س بع
ــا  ــد و ب ــزدم آم ــروزی، ن ــر و لباســی ام ــا ظاه ــه ای و ب میانســال، خاورمیان
اینکــه بــا بخشــهایی از صحبــت مــن موافــق بــود امــا از اشــکال و انتقــادی 
کــه بــه تصــرف قــدرت توســط ارتــش وارد مــی کــردم متعجــب بــود و بــر 
ایــن بــاور بــود کــه در خاورمیانــه تنهــا راه برقــراری نظــم و صلــح، اجــرای 
یــک کودتــا اســت. و بــرای متقاعــد کــردن مــن از ژنــرال »سیســی« و باقــی 
ــدازه  ــا چــه ان ــان( ت ــا زن ــرد کــه در نبــود آنهــا )م ــام مــی ب ــی ن کودتاگران

مهجــور و نگــران بایــد مــی بودیــم.  

بــا حرفهایــش مــرا بــه کودکیــم در ترکیــه بــرد، زمانــی کــه ژنــرال »کنــان« 
بــر ســرکار بــود. همــان کســی کــه کودتــای ۱۹۸۰ را رهبــری کــرد و مــادرم 
ــا درســت بعــد از آنکــه ارتــش  ــاد مــی کــرد. ام ــی ی ــه خوب همیشــه ازاو ب
ــه از  ــش رو ترکی ــان پی ــدادی از زن ــت تع ــه دســت گرف ــدرت را ب ــان ق کن
جملــه آنهایــی کــه مدافــع قانــون ســقط جنیــن بودنــد، دســتگیر و روانــه 
زنــدان شــدند.کودتای ژنــرال کنــان در نهایــت بــا  نقــض گســترده حقــوق 
بشــر و شــکنجه هــای مــداوم بــه ویــژه علیــه کردهــا  در مراکــز پلیــس و 
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 امــا روی آوردن بــه اســتبدادی چنیــن، فقــط  بــرای بهــره منــدی از محافظــت  ارتــش، واکنشــی اســت ناشــی از تــرس و نــه اعتمــاد. ولــی چــرا 
زنــان خاورمیانــه ای تــا ایــن انــدازه نگــران و ترســیده هســتند؟

افــراط گرایــی و خشــونت سیاســی، بــه راحتــی مــی توانــد نوعــی نگرانــی و آشــفتگی روانــی دائــم را ایجادکنــد. دیــدگاه پدرســاالری بــه دلیــل 
ثبــات ظاهــری کــه ارائــه مــی دهــد، ویژگــی هــای شــبیه بــه بــت را بــه دســت مــی آورد. از ایــن گذشــته ، بدیــل - بنیادگرایــی اســامی کــه 
توســط دولــت اســامی عــراق و شــام تبلیــع مــی شــوند از ایــن هــم  وحشــتناک تــر اســت. در مناطقــی کــه داعــش قدرتمنــد اســت، خشــونت 
جنســی یــک اســتراتژی جنــگ اســت. صدهــا زن مســلمان ، مســیحی و ایــزدی در معــرض بردگــی انــد. بــدن زنــان شــکلی از میــدان نبــرد اســت. 
بــه همیــن خاطــر، قدردانــی و حتــی تحســین رهبــران بلندپایــه کــه درجــات باالیــی از قــدرت دارنــد و مــی تواننــد نظــم را در جامعــه برقــرار 

کننــد، توســط زنــان بــی دلیــل نیســت.

شــکل متفــاوت دیگــری از تجلیــل زنانــه از اقتــدار در ترکیــه امــروزی رواج دارد. بســیاری از زنــان محجبــه ترکــی بعــد از آنکــه اردوغــان ممنوعیــت 
پوشــیدن روســری را در اماکــن عمومــی لغــو کــرد، از او بــه خوبــی و نیکــی یــاد مــی کننــد. در حالــی کــه وجــود ایــن قانــون غیرقابــل توجیــه 
بــود، آنچــه بــه همــان انــدازه نگــران کننــده اســت، تکــرار یــک الگــوی قدیمــی از اندیشــه اســت. درســت ماننــد مــادرم از اینکــه حقــی متعلــق 
بــه خــودش بــه او برگردانــد شــده بــود، شــاکر بــود و قــدردان کودتاگــران. یــک جامعــه مــدرن و آگاه، بایــد کــه از حــق انتخــاب پوشــش برخــوردار 
باشــد، نــه اینکــه کســی بــه او ایــن آزادی انتخــاب را بدهــد یــا بگیــرد. مشــکل ایــن اســت کــه در حالــی کــه آقــای اردوغــان دربــاره ارتقــاء حقــوق 
زنــان صحبــت مــی کنــد، در عمــل بــه شــکل کامــا متحجرانــه بــا حقــوق زنــان برخــورد مــی کنــد. در ســال ۲۰۱۲ ، وی اعــام کــرد کــه هــر 
ســقط جنیــن »یوولیــدر« اســت. کــه تلویحــا اشــاره ای بــود بــه قتــل عــام ۳۴ غیرنظامــی کــرد در ســال ۲۰۱۱ توســط خلبانــان ارتــش ترکیــه. 
وی همچنیــن دربــاره اینکــه یــک زن چنــد فرزنــد بایــد )حداقــل ســه ، ترجیحــاً پنــج( داشــته باشــد، تصمیــم مــی گیــرد و مــی گویــد کــه نقــش 
اصلــی زن مــادری و همســری اســت. افــزون بــر همــه اینهــا در مــورد اینکــه اعتقــادی بــه برابــری زن ومــرد نــدارد، نیــز ســخن گفتــه اســت. و 

حتــی در مــوردی دیگــر معــاون نخســت وزیــر اعــام مــی کنــد کــه زنــان نبایــد در مــاء عــام بــا صــدای بلنــد بخندنــد.

ــرای پیشــبرد اهــداف  ــرد ایدئولوژیــک ، کــه توســط مــردان ب ــرد اســت. یــک نب ــن نب ــوع دیگــری از میادی ــدن زن ن ــوع گفتمانهــا ، ب ــن ن در ای
سیاســی خــود اســتفاده مــی شــود. دیدگاههــای زنــان دربــاره بــدن و حقــوق آنهــا نــه فقــط شــنیده نمــی شــود کــه حتــی تمایلــی بــرای وجــود 

ایــن نــوع دیــدگاه نیــز وجــود نــدارد و ایــن اتفــاق رایجــی اســت کــه در تمــام خاورمیانــه شــاهدآن هســتیم.

در مصــر ، بیــش از ۸۰ درصــد از زنــان آزار جنســی را تجربــه کــرده انــد. در ایــران، عربســتان ســعودی و یمــن ، زنــان متاهــل بــرای مســافرت بــه 
مجــوز شــوهر یــا سرپرســتان خــود نیــاز دارنــد. و در همــه اینهــا، تجــاوز جنســی همســران همچنــان یــک تابــو ناگفتــه اســت.

ــق بســیاری از  ــرای تحق ــی ب ــاش فراوان ــه در پیشــینه خــود، ت ــه ای ک ــان مســلمان خاورمیان ــه زن ــن اســت ک ــز در ای ــه تاســف برانگی ــا نکت ام
حقوقشــان کــرده انــد بــه ایــن نقطــِه اتــکا بــه مــرداِن مســتبد رســیده انــد. از اعتقــاد بــه خودمــان بــاز ایســتادیم و ایــن همــه بــه دلیــل تــرس 

از انقیــاد اســت.

زنــدان هــا، جامعــه مدنــی و دموکراســی ترکیــه را بــرای چنــد دهــه بــه عقــب انداخــت و منجــر بــه آزار 
گســترده طبقــات مختلــف مــردم شــد.

نــگاه پرســتش گونــه زنــان نســبت بــه )حاکمــان مقتــدر( در سرتاســر خاورمیانــه بــه اشــکال مختلــف وجود 
دارد. بــه تازگــی زنــی اهــل ســوریه را ماقــات کــردم کــه بــرای متقاعــد کــردن مــن در مــورد اینکــه بشــار 

اســد بهتریــن گزینــه بــرای زنــان مــدرن و نــو اندیــش اســت!، تــاش فراوانــی مــی کــرد.

 از طرفــی شــاهد آن هســتیم کــه رژیــم ســوری صدهــا نیــروی جــوان و پــر انــرژی در وزارت دفــاع خــود 
بــه کارگرفتــه تــا در مقابــل اســام بنیادگــرا از حقــوق زنــان دفــاع کننــد. گویــی ارتــش ســوری از ایــن 
اعجــاز کام درجــذب و همراهــی مــردم در جهــت پیشــبرد اهــداف خــود آگاه اســت. و ناگفتــه پیداســت 
کــه بیــن حمایــت از حقــوق زنــان از ســوی بشــار اســد و بــی توجهــی او بــه اصــول و مبانــی حقــوق بشــر 

در جامعــه تناقضــی آشــکار وجــود دارد.
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اجــازه دهیــد بــه جــای قدردانــی از مســتبدانی کــه در ظاهــر نظــم را برپــا مــی کننــد و در باطــن اعتقــادی بــه برابــری و ارتقــا حقــوق زنــان ندارند، 
از زنــان نســل هــای گذشــته ای کــه بــرای رهایــی زنــان و برابــری جنســیتی ســخت جنگیــده انــد، تشــکر کنیــم. مــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه 

چگونــه مادرهــا و مادربــزرگ هــای مــا بــرای دســتیابی بــه حــق رأی زحمــت کشــیده انــد.

مــا همچنیــن بایــد دور هــم جمــع شــویم تــا از تقســیمات غیرضــروری عبــور کنیــم. در ترکیــه ، برخــی از مخالفــان حــزب عدالــت و توســعه تــاش 
کــرده انــد تــا بــا زنــان محجبــه کــه ده هــا ســال بــه آنهــا در اعطــای حــق پوشــش، ظلــم و ســتم شــده اســت، رابطــه برقــرار کننــد، در حالــی 
کــه زنــان حامــی حــزب عدالــت و توســعه هنــوز نســبت بــه نگــرش مردســاالرانه رهبــران خودانتقــاد دارنــد. بــه ایــن ترتیــب زنــان ترکیــه کــه در 
امتــداد خطــوط احــزاب شکســتگی و عــدم انســجام را درک کــرده انــد، هنــوز نتوانســته انــد یــک فمینیســم فراگیــر را توســعه دهنــد. تــا زمانــی 

کــه اجــازه دهیــم چنیــن شــکافهایی بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد، همــه زنــان در خاورمیانــه ضعیــف خواهنــد بــود.

آنچه ما نیاز داریم یک شبکه منسجم و آگاهی ازحس قوی خواهرانه ای  است که از مرزهای ملی ، قومی ، طبقاتی ، مذهبی و فرقه ای فراتر می 
رود.کل جهان به فمینیسم احتیاج دارد ، اما در این لحظه از تاریخ ، خاورمیانه به آن نیاز بیشتری دارد.

مصاحبه با فعال زنان افغانستان:
کمیته دادخواهی راهی برای احقاق حقوق زنان

دیگــری: حرکــت زنــان افغانســتان و ایــران بــه دلیــل وجــود زبــان و فرهنــگ مشــترک مــی تواننــد کمکهــای شــایان توجهــی بــه هــم داشــته 
باشــند. بــی شــک بــرای فعــاالن زنــان در ایــران روشــهایی کــه خواهــران افغانســتانی شــان بــرای پیشــبرد حقــوق زنــان بــه کار گرفتــه انــد مفیــد 
اســت و راهگشــا. تــاش کــرده ایــم بــه بهانــه مذاکــرات صلــح بــا طالبــان بــا تنــی چنــد از فعــاالن زنــان در افغانســتان مصاحبــه ای داشــته باشــیم 
کــه در کنــار ان بــا ســازوکارهای جنبشــی فعــاالن افغانســتان نیــز بیشــتر اشــنا شــویم. در ایــن مجــال بــا »زرقــا یفتلــی« رئیــس نهــاد تحقیقاتــی 

زنــان و اطفــال کــه نهــادی پژوهشــی و مســتقل اســت بــه گفتگــو نشســته ایــم.

زرقــا یفتلی،دانــش اموختــه حقــوق و روابــط بین الملــل، دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی، دانشــگاه کابــل و از فعــاالن حقــوق زن در افغانســتان 
اســت. او تــا بحــال بیشــتر از ۱۸ گــزارش تحقیقــی را تحــت عناویــن مختلــف در نهــاد تحقیقاتــی حقــوق زنــان و اطفــال انجــام داده اســت، کــه 
ــراث و ملکیــت، خشــونت  ــه حــق می ــان ب ــت، دسترســی زن ــه عدال ــان ب ــد از: دسترســی زن ــن پژوهش هــای انجــام شــده عبارتن بعضــی از عناوی
فیزیکــی علیــه زنــان، تعــدد زوجــات در افغانســتان، بــد دادن) خــون بــس(، مصــارف گــزاف عروســی، حصــول حــق رای )مشــارت سیاســی زنــان 
در افغانســتان(، نــگاه بــه نــام گــذاری کــودکان در افغانســتان، بررســی تاثیــرات ضــرب المثــل هــا در آزار و اذیــت جنســی زنــان در افغانســتان و 
مشــارکت زنــان در رونــد صلــح او همچنیــن عضــو بــورد شــبکه زنــان منطقــه ، عضــو ســکرتریت گــروه کاری مشــترک جامعــه مدنی،عضــو ائتــاف 
ــر افغانســتان و عضــو شــبکه محافظــت  ــان، عضــو بــورد دن ــان افغانســتان علیــه فســاد اداری،عضــو کمیتــه ی تســوید قوانیــن وزارت امــور زن زن

اطفــال نیــز هســت.

هــم را مــی پذیرنــد. بنابرایــن نمــی شــود از االن تحلیلــی در ایــن مــورد دارد. بــا شــکل گیــری مذاکــرات مــی شــود تحلیــل کــرد کــه حقــوق 
زنــان وجــه المصالحــه قــرار مــی گیــرد یــا نــه. امــا قبــل از انکــه مذاکــرات شــروع شــود مــا دادخواهــی هــای خــود را بــه صــورت وســیع و گســترده 
داشــتیم و مطالبــات زنــان را طــی اعامیــه هــا و برنامــه هــای مختلــف در ســطح ملــی و بیــن المللــی شــریک ســاختیم و بــاالی ایــن مســاله تاکیــد 
کردیــم کــه زنــان امــروز افغانســتان زنــان بیســت ســال پیــش نیســتند و تغییــر عمیقــی در حضــور زنــان و برخواســته هــای زنــان رخ داده اســت.

۱- با توجه به شرکت طالبان در مذاکرات صلح افغانستان شما به عنوان فعال زنان چه نگرانی هایی در مورد 
فعالیت کنشگران حقوق زنان و وضعیت زنان به طور کلی دارید؟

ازنظــر مــن مذاکــرات بــا طالبــان یکــی از نگرانــی هــای تمــام شــهروندان افغانســتان و بــه خصــوص زنــان افغانســتان اســت مــا خواهــان تضمیــن 
تامیــن حقــوق و حفــظ دســتاورد هــای زنــان کــه طــی بیشــتر از ۱۸ ســال گذشــته بــا تــاش و فعالیــت هــای خســته گــی ناپذیــر بــه دســت 
آمــورده انــد، هســتیم و جــدا تاکیــد بــر حضــور معنــی دار زنــان در زمــان قبــل از مذاکــره ، جریــان مذاکــره و زمــان تطبیــق تفاهمنامــه داریــم. 
بــه همیــن منظــور زنــان افغانســتان دادخواهــی خــود را بــه ســطح ملــی ، منطقــه ایــی و بیــن المللــی از چنــد مــاه بــه ایــن ســو بــه شــدت آغــاز 
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کــرده انــد.
2-آیا حضور زنان در جرگه مشورتی می توانند به از دست نرفتن حقوق زنان کمک کند یا ساختار مردساالر 

جرگه با حضور زنان نیز مصالح انان را در نظر نخواهد گرفت؟
از انجایــی کــه تقریبــا حــدود ۳۰ درصــد جرگــه مشــورتی را زنــان تشــکیل مــی دادنــد و در راس کمیتــه هــای مختلــف بــه عنــوان رئیــس یــا 
مشــاور زنــان حضــور داشــتند و در رهبــری جرگــه مشــورتی صلــح هــم حضــور داشــتند خوشــبتختانه خضــور زنــان در ایــن کمیتــه هــا انچنــان 
کــه زنــان پیشــنهاد کــرده بودنــد در نظــر گرفتــه شــده بــود و همچنیــن در قطعنامــه نهایــی هــم نظــر آنــان در نظــر گرفتــه شــده بــود. و بــه نظــر 

مــن هــم ایــن حضــور گســترده و هــم معنــادار بــود و زنــان فقــط حضــور ســمبولیک نداشــتند.

۳-ایا دورنمایی از مذاکرات صلح دارید و فکر می کنید حقوق زنان وجه المصالحه قرار نمی گیرد؟

صلــح ارزوی دیریــن مــردم افغانســتان اســت و صلــح بــه خوابــی دســت نیافتنــی در افغانســتان تبدیــل شــده. طــی چهاردهــه گذشــته خانــواده 
هــای زیــادی فرزنــدان خــود را از دســت دادنــد و خانــواده هــای افغانســتان دیگــر نمــی خواهنــد فرزنــدان خــود را از دســت دهنــد از انجایــی کــه 
مذاکــرت رودرو بــا طالــب هــا شــروع نشــده اســت و خواســته هــای طرفیــن مطــرح نشــده، مشــخص نیســت هــر دو طــرف چقــدر خواســته هــای

هــم را مــی پذیرنــد. بنابرایــن نمــی شــود از االن تحلیلــی در ایــن مــورد دارد. بــا شــکل گیــری مذاکــرات مــی شــود تحلیــل کــرد کــه حقــوق 
زنــان وجــه المصالحــه قــرار مــی گیــرد یــا نــه. امــا قبــل از انکــه مذاکــرات شــروع شــود مــا دادخواهــی هــای خــود را بــه صــورت وســیع و گســترده 
داشــتیم و مطالبــات زنــان را طــی اعامیــه هــا و برنامــه هــای مختلــف در ســطح ملــی و بیــن المللــی شــریک ســاختیم و بــاالی ایــن مســاله تاکیــد 
کردیــم کــه زنــان امــروز افغانســتان زنــان بیســت ســال پیــش نیســتند و تغییــر عمیقــی در حضــور زنــان و برخواســته هــای زنــان رخ داده اســت.

4- کمیته دادخواهی زنان چگونه شکل گرفت؟

در ســال ۲۰۱۵ مــا یــک تحقیــق داشــتیم در مــورد مشــارکت زنــان در رونــد صلــح بعــد از ان مــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه مشــکات زیــادی 
وجــود دارنــد کــه ســبب شــده زنــان در رونــد صلــح حضــور نداشــته باشــند .بــه همیــن خاطــر پیشــنهادهای مشــخص داشــتیم، بــرای تدقیــق 
پیشــنهادهای ایــن پژوهــش بایــد هماهنــگ تــر عمــل مــی شــد. بنابرایــن بعــد از ایــن تحقیــق کمیتــه دادخواهــی از بیــن گــروه هــای مختلــف 
زنــان پایــه گــذاری شــد کــه اســم دقیــق ان »کمیتــه دادخواهــی در افزایــش مشــارکت زنــان رونــد صلــح« اســت و اینکــه مــا فکــر مــی کردیــم 
کــه دادخواهــی بــه تنهایــی قابــل انجــام نیســت و بایــد یــک مجموعــه ای از نهادهــا حضــور داشــته باشــند. در شــروع ۱۵ نهــاد عضــو ان بودنــد
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بنابرایــن جلســاتی بــا وزارت تحصیــات عالــی و رهبــری دولــت داشــتیم کــه انهــا بــه مــا گفتنــد شــما مراحــل الزم را طــی کنیــد تــا در ســال 
اینــده ایــن طــرح در ســاختار وزارت عالــی گنجانــده شــود. از همــان ســالی کــه کمیتــه دادخواهــی را تاســیس کردیــم بــه ایــن مســاله توجــه 
داشــتیم کــه در رهبــری وزارت داخله)کشــور( هیــچ زنــی وجــود نــدارد. و مــا دادخواهــی کردیــم کــه در رهبــری وزارت داخلــه بایــد چنــد زن 
حضــور داشــته باشــند. خوشــبختانه چنــد مــاه قبــل یــک زن بــه حیــث معین)معــاون( پالســین وزارت داخلــه انتخــاب شــد. همچنیــن نبــود زن 
در رهبــری وزارت معــارف مســاله دیگــری بــود کــه مــا بــرای آن دادخواهــی کردیــم و در نهایــت هــم معیــن زن انتخــاب شــد. همچنیــن تعــدادی 
از خانمهــا را هــم مــا انتخــاب کــرده بودیــم بــه حیــث ســفیر یــا اعضــای ســفارت هــای مختلــف کــه انهــا هــم در نهایــت انتخــاب شــدند. تاکنــون 

ایــن مــوارد را توســط کمیتــه دادخواهــی زنــان توانســتیم پیــش ببریــم.

۵- ایا کمیته دادخواهی زنان به جز بحث مشارکت سیاسی زنان در حوزه های دیگر هم فعالیت می کند مثل 
خشونت خانگی؟

بلــه مــا در مــورد خشــونت علیــه زنــان هــم پژوهشــی بــرای شناســایی عوامــل ازار و اذیــت جنســی زنــان انجــام دادیــم. از همیــن تحقیــق مشــخص 
شــد کــه نبــود قانــون مشــخص در زمینــه خشــونت یکــی از عوامــل شــکل گیــری ازار جنســی علیــه زنــان اســت کــه مــا اول مســوده)پیش نویــس( 
ــا بســیار  ــه داده شــد و م ــه وزارت عدلی ــان ب ــق وزارت زن ــد از آن طــی مراحــل شــد و از طری ــم و بع ــاده کردی ــت جنســی را ام ــع ازار و اذی من
دادخواهــی کردیــم تــا اینکــه شــورای وزیــران مقــرره را تصویــب کــرد. امــا زیــاد قــوی نبــود و ایجــاب مــی کــرد کــه مــا یــک قانــون داشــته باشــیم 
ســر قانــون منــع خشــونت هــم کارکردیــم ایــن قانــون ۲۷ مــاده دارد مــا همــراه بــا پارلمــان ایــن قانــون را تدویــن کردیــم. در حقیقــت کمیســیون 
زنــان و جامعــه مدنــی و پارلمــان باهــم روی ان کارکردنــد. کمیســیون هــای ۱۸ گانــه پارلمــان نیــز ان را تاییــد کردنــد . و درســال ۱۳۹۶ پارلمــان 

تصویبــش کــرد و در ســال ۱۳۹۷ رئیــس جمهــور ایــن قانــون را توشــیح کــرد و هــم اکنــون ایــن قانــون اجرایــی اســت.

6- یعنی االن ازار و اذیت جنسی یک قانون مجزا دارد و قانون منع خشونت هم جداست؟

ــک  ــاالی ی ــا ب ــان و کــودکان . در حــال حاضــر م ــت زن ــع آزار و اذی ــون من ــک قان ــم و ی ــان داری ــه زن ــع خشــونت علی ــون من ــک قان ــه االن ی بل
ــون را  ــر قان ــق بهت ــای تطبی ــه ه ــا زمین ــم. ت ــی کنی ــودکان کار م ــان و ک ــت زن ــع آزار و اذی ــون من ــق قان ــرای تطبی ــی ب ــه( عمــل مل پان)برنام

ــم . ــی نمایی ــی و عمل شناساس

۷-کمی در مورد این قانون توضیح بدهید؟

در ایــن قانــون اول ازار و اذیــت جنســی تعریــف شــده اســت و بعــد انــواع آن مشــخص شــده. بــر اســاس ایــن قانــون مصادیــق ازار و اذیــت در 

و االن حــدود ۳۵ نهــاد عضــو هســتند. اولیــن دادخواهــی مــا مربــوط بــود بــه 
ــاره  ــود روی ســاختار ان دوب ــرار ب ــح در افغانســتان کــه ق ــی صل شــورای عال
کار شــود. یکــی از مــواردی کــه مــا در تحقیــق بــه ان دســت یافتــه بودیــم 
ــی الزم  ــد از توانای ــاد بودن ــن نه ــه در ای ــی ک ــدگان زن ــه نماین ــود ک ــن ب ای
برخوردارنبودنــد و بــا مــردم در تمــاس نبودنــد و کارکردشــان مطلــوب نبــود.

ــن  ــه ای ــا ب ــن نهــاد عضــو شــوند. م ــان دیگــری در ای ــود زن ــاز ب ــن نی بنابرای
ــم و البتــه رهبــری حکومــت هــم از  منظوردادخواهــی خــود را شــروع کردی
ــان  ــه لیســتی از زن ــا خواســتند ک ــا از م ــت انه ــرد. در نهای ــا پشــتیبانی ک م
کارامــدی کــه در زمینــه صلــح کارکردنــد، تهیــه کنیــم. مــا لیســت ۱۲ نفــری 
ــا انتخــاب و ســپس مشــغول کار در  ــر از انه ــت نف ــه هف ــم ک ــاده کردی را ام
شــورای عالــی صلــح شــدند. بعــد از ان روی طــرح انسیســتو مطالعــات صلــح 
جنســیت و کار کردیــم کــه نهایــی شــد و مــی خواســتیم ایــن انسیســتو در 
چارچــوب ارگانهــای دولــت در بیایــد چــون اگــر یــک نهــاد غیردولتــی باقــی 
مــی مانــد ، اطمینانــی نداشــتیم کــه تــا چــه وقــت مــی تواندادامــه کار دهــد.
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محــل هــای عمومــی و محــل کار و محــل هــای اموزشــی تعریــف شــده اســت. همچنیــن ایــن قانــون، ۳ مــاده جزایــی دارد کــه دو مــاده ان شــامل 
جریمــه نقــدی اســت و یکمــورد هــم حبــس.

۸-جریمه نقدی برای چه نوع ازارهایی درنظرگرفته شده است و حبس برای چه موردی؟

در مــوارد کــه آزار و اذیــت شــدید نباشــد جریمــه نقــدی تــا ده هــزار افغانــی تعیــن شــده اســت و در حــاالت مشــدده حبــس کوتــاه بــرای مرتکــب 
پیشــبینی شــده اســت .

9-در حال حاضر ایا زنان جرات می کنند در مورد آزار جنسی شکایت کنند؟

االن یــک مســاله ایــن اســت کــه اگردختــری در دانشــگاه مــورد آزار و اذیــت جنســی اســتادش قــرار گیــرد یــا در محــل کار مــورد اذیــت رئیــس 
اش باشد،شــکایت نمــی کنــد. بنابرایــن نیــاز داریــم بــه مــردم آگاهــی بدهیــم بــه خصــوص بــه زنــان کــه وقتــی بــا ازار و اذیــت مواجــه مــی شــوید 

مــی توانیــد قضیــه خــود را ثبــت کنیــد تــا بــه آن رســیدگی شــود.

۱۰-وضعیت زنان در دوران غنی به نسبت کرزی چگونه است؟

در دوران غنــی مشــارکت سیاســی زنــان بیشــتر شــده اســت. در وزارت خانــه هــا االن تقریبــا ۴ تــا وزیــر زن داریــم ، بیشــتر از ده معیــن زن در 
وزارت خانــه و هــا شــش تــا هفــت ســفیر زن نیــز داریــم.

۱۱- در مورد تحصیالت دختران اوضاع چگونه است؟

در دوران غنــی خیلــی از زنــان بــرای گرفتــن ماستری)کارشناســی ارشــد( خــود بــه خــارج از کشــور فرســتاده شــدند و خیلــی از زنــان تحصیــات 
خــود را در داخــل کشــور شــروع کردنــد.

۱2- اما وضع در مورد خشونت چگونه است تا جایی که من اطالع دارم قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس 
تصویب نشد .

بلــی تصویــب نشــده امــا طــی فرمــان تقنینــی ریــس جمهــور اجرایــی اســت و خوشــبختانه بنابــر دادخواهــی هــای نهادهــای مختلــف حقــوق زنــان 
ایــن قانــون شــامل کــد جــزا هــم نشــده و منحیــث یــک قانــون جــدا باقــی مانــده و در قضایــای خشــونت بــر زنــان اســتفاده مــی شــود. یعنــی 

مــوارد بــا ان تطبیــق داده مــی شــود و برخــورد قانونــی بــا متخطــی صــورت مــی گیــرد.

۱۳- در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟
دادخواهــی بــرای مشــارکت معنــی دار زنــان در رونــد صلــح، کار بــاالی پــان عمــل ملــی بــرای تطبیــق قانــون منــع آزار و اذیــت زنــان و کــودکان 
و تحقیــق در مــورد بررســی وضعیــت دانــش آمــوزان دختــر در افغانســتان بــا عنــوان »بررســی دسترســی دختــران بــه تعلیــم و تربیــه، چالش هــا 

ــتم.* ــا« هس و فرصت ه

پیروز و سربلند باشید و با تشکر از وقتی که در اختیار دیگری قرار دادید.
*) بعد از این مصاحبه نتایج این طرح اعام شد که نشان می داد: ۶۰ درصد کودکان محروم از مکتب در افغانستان را دختران تشکیل می دهد و 
درصد دختران باسواد در مقایسه با پسران، ۴۴ درصد پایین تر است. در این تحقیق، عامل ترک تحصیل دختران؛ ۴۸ درصد جنگ و ناامنی، ۲۱ 

درصد رسم و رواج های ناپسند، نبود آموزگار زن، خشونت های خانوادگی، فاصله زیاد تا مکتب، آزارهای خیابانی و ۳۱ درصد آواره شدن خانواده ها و 
http://khabarnama.net فقر گفته شده است. بازیابی در



۸

هســتند کــه بــه هــر خانــه ای در ایــن جهــان آشــنا بــا ابزارهــای ارتباط جمعــی نفــوذ می کننــد. بازتولیــد بــدوِن فکــر تصاویــر، فیلم هــا و ســخنان، 
اشــاعه گفتمــان مســلط را اســتحکام بخشــیده و آن هــا را بــه قوانیــن نمادیــن ضمنــی تبدیــل کــرده اســت.

روابــط جنســیتی عنصــر اصلــی هــر گفتمــان مســلطی در تاریــخ بشــری بــوده اســت. فراروایــت هــای تفکــر مــدرن، آن چنان کــه لیوتــار می نامــد، 
در میــان اصــول دگــر - هنجارمنــد هویــت ]اصولــی کــه عــاوه بــر غیرهمجنــس گرایــی، دیگــر انــواع گرایش هــا جنســی را نیــز هنجارمنــد تلقــی 
می کنــد[ برســاخت شــدند، اصولــی کــه در الگوهــای دوگانــه تفکــر کــه بــه تقابــل اصلــی و مفاهیــم سلســله مراتبــی بیــن ذهــن / بــدن، طبیعــت 

/ فرهنــگ و بدیــن ترتیــب، مردانــه / زنانــه منجــر شــد، بنیــان نهــاده شــدند.
ــه و  ــه / زنان ــل مردان ــردن تقاب ــی ک ــوز بررس ــتم مج ــرن بیس ــین های ق ــه تئوریس ــیت ب ــات جنس ــتی و مطالع ــای فمینیس ــل تئوری ه تکام

تجزیه وتحلیــل نقــش آن در شــکل گیری ســاختارهای اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی را داده انــد.
مفهــوم بــدن به ویــژه بــدن زنانــه کامــًا مــورد بحــث قرارگرفتــه اســت و در طــول قرن هــا تحــت اقتــدار فلســفه و عــرف و اخاقیــات مســیحیت 
بــوده اســت. امــروزه بــر همــه روشــن اســت کــه ســنت فلســفی، بدنمنــدی و زنانگــی را کــم ارزش دانســته و گمراه کنندگــی حــواس را به عنــوان 

موانعــی بــر راه دانــش معتبــر محکــوم می کنــد )ســپلمن ۲۰۱۴(.
بدن هــای زنــان بــه مــدت طوالنــی اشــیایی مطیــع و منفعــل بــرای اهــداف علمــی و وســواس مردانــه بــه نظــم و معنــا بوده انــد ]بــدن زنــان بــه 
ــا  ــه اهــداف علمــی خــود برســانند بنابرایــن مــورد سوءاســتفاده مــردان و قــدرت قرارگرفتــه اســت[. ت ــود کــه مــردان را ب ــژه ای تبدیل شــده ب اب
ــواده تقلیــل  ــرارداد خانگــی و نهــاد اجتماعــی خان ــان در ق ــه نقــش زن نیمــه دوم قــرن نوزدهــم، بازنمایی هــای فرهنگــی از بدنمنــدی زنانگــی ب
ــا اشــکال  ــه ب ــق نداشــته بلک ــان تعل ــه زن ــز فی نفســه ب ــدن هرگ ــن، ب ــود. بنابرای ــده ب ــادری آکن ــی و م ــف تولیدمثل ــه از وظای ــت، نقشــی ک یاف

ــگ ۲۰۰۴(. ــور و کنترل شــده اســت )کین ــف، مجب ــه توصی ــون ســلطه مردان گوناگ
ــای  ــرای بازنمایی ه ــازنده ای ب ــب و س ــه مناس ــرمایه داری، زمین ــترش س ــتم و گس ــرن بیس ــاز ق ــی در آغ ــم و عمل گرای ــور فمینیس ــا ظه ــا ب ام

ــه وجــود آمــد. ــد ب جنســیتی جدی
ــده می شــوند؟  ــی معاصــر دی ــان در جوامــع غرب ــدن زن ــر ب ــوع نوشــته هایی ب ــد: چــه ن ــرای پرســیدن وجــود دارن درنتیجــه، ســؤاالت مناســبی ب
ــای آن هــا را دریابیــم؟[  ــد معن ــا بای ــه لحــاظ اجتماعــی و فرهنگــی شــکنجه می شــوند کــه م ــه ب ــان و بدن هایشــان در دوران معاصــر چگون ]زن

ــد؟ ــرار می کنن ــی و تک ــتی بازنمای ــر پست مدرنیس ــای تفک ــیتی را در قالب ه ــت جنس ــای هوی ــه الگوه ــتند ک ــا هس ــدام بدن ه ک
بــرای پاســخگویی بــه ایــن ســؤاالت، مــن بایــد پژوهــش خــود را بــر گفتمــان زیبایــی معاصــر متمرکــز کنــم کــه ظاهــراً در ]زمینــه[ برســاخت 

ــراوان اســت. ــان و بازنمایی هــای فرهنگــی ف ــت زن هوی
هویت جنسیتی، هنجار زیبایی و عمل انتخاب از طریق مصرف

طبق گفته »وولف«، ایده ال زیبایی جسمی زنانه بازنمایی فرهنگی نسبتاً نوینی از زنان است. تا سال های ۱۸۳۰، ویژگی های جسمی بدن زن 
به عنوان هنجارهای جنسیتی، به طور اجتماعی درک نمی شد. عاوه بر این، نقش های سنتی جنسیتی که بر زنان محول می شدند در فضایی خانگی 
به عنوان رویه ای از میراث فیزیولوژیک شکل گرفته اند که باروری و مهارت های پرورشی به عنوان دو شرط الزم برای زن بودن و در نتیجه مادر شدن 

درنظرگرفته می شدند. همچنین بکارت و جوانی دو شرط حیاتی برای سربلندی اجتماعی زنان بودند، و ناآگاهی جنسی ویژگی اساسی بازنمایی 
مشروع زنانه بود )وولف، ۲۰۰۸(. بدین ترتیب، هویت کلی زنان به عنوان تعابیر فرهنگی از کارکردهای بیولوژیکی آنها تعریف می شد. انتخاب 

اجتماعی و تبعیض علیه زنان برطبق قوانین رفتاری سختگیرانه ساخته شده بودند که بیانگر بازنمایی هژمونیک از روابط جنسیتی بود. اگرچه، 
درطول دهه اول قرن نوزدهم ظاهر فیزیکی زنان به موضوعی ]شی ء[ مورد استناد و تحسین تبدیل شد:

ــا اســتفاده از زنــان زیبــا بــرای اولیــن بــار در نیمــه قــرن  در دهــه ۱۸۴۰ اولیــن عکــس هــای برهنــه از زنــان روســپی گرفتــه شــد؛ تبلیغــات ب

زنان و رسانه

بازنمایی های معاصر از بدن زنان

ونیرا دیمولسکو/برگردان ایدا جودکی
دیگــری: در عصــر دیجیتــال امــروزی مــا فناوری هــای نویــن و 
شــیوع بازارهــای مصرف کننــده، هنجارهــای فرهنگــی دربــاره روابــط 
ــاز - برســاخت و  جنســیتی از طریــق روش هــای جدیــد ارتباطــات ب
ــی  ــگ مردم ــات و فرهن ــی، تبلیغ ــانه های جمع ــده اند. رس پراکنده ش

ــیتی ــای جنس ــازی نقش ه ــال بازس در ح
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ظاهــر شــد. نســخه هــای آثــار هنــری کاســیک، کارت پســتال هایــی از زیبایــی هــای جامعــه و معشــوقه هــای ســلطنتی، تصاویــر چاپــی »کوریــر 
و ایــوز« و مجســمه هــای شیشــه ای، فضــای جداگانــه ای را کــه متعلــق بــه زنــان طبقــه ی متوســط بــود درهــم شکســت )وولــف، ۲۰۰۸، ۱۵(.

بــرای یــک قــرن و نیــم، مفهــوم زیبایــی ابــزاری بــرای بازنمایــی هایــی فرهنگــی از زنــان بــه عنــوان اهــداف دانــش و محصــول ســه انقــاب مهــم 
تاریخــی بــوده اســت: صنعتــی، تکنولوژیــک و جنســی. انقــاب صنعتــی، قــدرت خانــواده را بــه عنــوان نهــادی اجتماعــی کــم اهمیــت جلــوه داد و 
بــه زنــان فرصــت پیوســتن بــه نیــروی کار را داد )وولــف ۲۰۰۸، بــوردو ۱۹۹۵، ستانســل و تامپســون ۱۹۸۳(. بنابرایــن، زیبایــی فیزیکــی بــه عنــوان 
جایگزینــی بــرای موقعیــت مــادری زنــان و محبــوس شــدن آن هــا در فضــای خانگــی شــکل گرفــت و بســط یافــت. ایــن گونــه ای از گفتمانــی 
نــو در بازنمایــی هــای هویــت جنســی شــد )وولــف، ۲۰۰۸(. انقــاب تکنولوژیــک، گفتمــان زیبایــی زنانــه را بــه وســیله بهبــود، برجســته ســازی و 
اســتمرار بازنمایــی هــای فرهنگــی از طریــق عکــس هــا، تبلیغــات، فیلــم هــا، کتــاب هــا و نمایــش هــای تلویزیونــی اســتحکام بخشــید. درنهایــت، 
انقــاب جنســی حــق زن را بــرای بیــان و ابــراز جنســی و دانــش جنســی بازیافــت و تغییــری در هویــت و روابــط جنســیتی بــه وجــود آورد کــه 
از آزادی جنســی زن فراتــر از قراردادهــای زناشــویی و بدنــام ســازی هــای اجتماعــی حمایــت مــی کــرد. ایــن امــر بــه تعریــف نوینــی از زیبایــی 
زنانــه اشــاره مــی کنــد کــه همچنیــن بــا بیــان و ابــراز جنســی بــه عنــوان بخشــی از هویــت زنــان درهــم آمیختــه اســت )گیــل و شــارف ۲۰۱۱، 
گیــل ۲۰۰۷، گیــل ۲۰۰۸، وولــف ۲۰۰۸(. بازنمایــی هــای معاصــر از زیبایــی زنانــه در جوامــع غربــی نتیجــه عوامــل متعــدد اقتصــادی، سیاســی 
و فرهنگــی هســتند. تحــت تأثیــر نیروهــای نوظهــور مصــرف گرایــی، زیبایــی زنانــه بــه یــک صنعــت تبدیــل شــده کــه بــه تمــام حــوزه هــای 
اقتصــادی رخنــه کــرده اســت. در زمینــه بازتعریــف ســکس بــه عنــوان عملــی لــذت بخــش و منبــع مالــی امــکان پذیــر صــرف نظــر از هویــت 
جنســیتی، صنعــت زیبایــی بدنمنــدی زنانــه را بــه عنــوان هــدف اصلــی گفتمــان و مشــاهده مجــددا تعریــف کــرد. بنابرایــن، زیبایــی بــه چیــزی 
تبدیــل شــد کــه »روزالیــن گیــل« آن را »مالکیــت بدنــی«  نامیــد )گیــل ۲۰۰۷، ۶(. تغییــر فرهنگــی چشــمگیری در گفتمــان عمومــی هویــت 
جنســیتی وجــود دارد، از بازنمایــی زن بــه عنــوان نیــروی بازتولیــدی ]تولیــد مثــل[ و وســیله ای بــرای حفــظ قــدرت نهــاد اجتماعــی خانــواده، 
تــا تصویــر زن بــه عنــوان یــک ســوژه ی بــه لحــاظ جنســی جســور و گســتاخ درنظــر آن افــرادی کــه زیبایــی جنســی را شــکلی از قدرتمنــدی 

مــی داننــد:
بجــای مراقبــت و پــرورش و مــادری کــه اصــول اساســی بــرای زنانگــی درنظــر گرفتــه مــی شــوند )کــه البتــه بســیار مســئله ســاز و مطــرود اســت( 
در رســانه هــای امــروز داشــتن بدنــی سکســی )اگرچــه نــه صرفــا( بــه عنــوان منبــع کلیــدی هویــت زنــان نشــان داده مــی شــود )گیــل ۲۰۰۷، ۶(.

بعــاوه، هویــت زنــان نــه تنهــا بــه طــور مجــدد تعریــف شــده، بلکــه بــه عنــوان مدلــی قابــل اســتفاده، دردســترس و مطلــوب بــرای تمــام ســوژه 
هــای زنانــه بــدون توجــه بــه طبقــه، نــژاد یــا ســن عرضــه شــده اســت. ایــن امــر در اصطاحــات »میشــل الزار« بــه عنــوان »حــق زیبــا بــودن«  
تغییــر داده شــد )الزار در گیــل و شــارف ۲۰۱۱، ۳۹(. حــق زیبــا بــودن برحســب رویــه هــای ســنتی آن زمــاِن شــکل دهــی بــدن بــه ویــژه حــذف 
ــر و یکســان تمــام  ــه ایــن معنــا کــه، دسترســی براب ــرای پوشــیدن هــر چیــزی، ب ــه عنــوان آزادی ب مــو و کاهــش وزن فهمیــده مــی شــود و ب
زنــان بــه گفتمــان جهانــی زیبایــی زنانــه در جوامــع غربــی معاصــر بازنمایــی مــی شــود. پیوســتگی بیــن هویــت شــخصی زنــان، زیبایــی و ســبک 
ــوردو ۱۹۹۵،  ــف ۲۰۰۸، ب ــه اســت )الزار در گیــل و شــارف ۲۰۱۱، وول ]اســتایل[ یــک برســاخت معاصــر در گفتمــان هژمونیــک مصــرف گرایان

مــک رابــی ۲۰۰۸(.
موارد مرتبط بسیاری وجود دارند که هنگامی که از تاقی بین زیبایی هنجارمند و مصرف گرایی بحث می کنیم در نظر گرفته شوند.

ــخصی  ــاب ش ــک انتخ ــوان ی ــی به عن ــزی زیبای ــار تجوی ــدن در هنج ــذب ش ــه ی ج ــی روی ــانه های جمع ــر و رس ــی معاص ــگ مردم اوالً، در فرهن
ــطح  ــم در س ــه ه ــت ک ــی اس ــدرت بخش ــه ی ق ــرف یک روی ــش مص ــه کن ــت ک ــی اس ــدان معن ــئله ب ــن مس ــود. ای ــاخت می ش ــده برس انجام ش
ــای  ــو نابرابری ه ــان و لغ ــه رهاســازی زن ــرد ب ــک ف ــی آن )انتخــاب ی ــای مســتقل ســبک زندگــی( و هــم در ســطح اجتماع شــخصی )انتخاب ه
ــزام  ــن انتخــاب شــخصی و ال ــد بی ــک شــخص می توان ــه ی ــم بپرســیم کــه چگون ــن، می توانی ــد. بنابرای ــاق می افت ــد( اتف جنســیتی کمــک می کن
مصرف گرایــی تمایــز قائــل شــود و چگونــه ایــن مســئله می توانــد باعــث بهبــود زندگــی زنــان از طریــق احیــای اســتقال آن هــا بــر بدن هایشــان 

شــود؟

ثانیــا ، مفهــوم معاصــر زیبایــی زنانــه به عنــوان حــق بشــر و همچنیــن یــک رویــه برابــری اجتماعــی میــان تمــام زنــان تعریــف می شــود کــه بــه 
ــه لحــاظ  ــد کســی را ب ــه می توان ــردن ک ــودن، نگریســتن و عمــل ک ــرای ب ــی رهایی بخــش اســت: شــیوه ای ب ــک ســبک زندگ نظــر می رســد ی
فرهنگــی و اجتماعــی به عنــوان یــک زن قابــل درک و فهــم کنــد. در دســترس بــودن حــق زیبایــی، بــا الــزام بــه حــذف هرگونــه مزیــت و برتــری 
در میــان تمــام زنــان و تأکیــد بــر شــناخت اجتماعــی، بیشــتر از هــر رویــه ی زنانــه ی دیگــری، ایــده ال تریــن شــکل زنانگــی را بازنمایــی می کنــد. 
اگــر بازنمایی هــای معاصــر از بــدن زنانــه صرفــاً بــه لحــاظ فیزیکــی و جســمی تفســیر می شــوند، پــس زیبایــی فیزیکــی مرجعــی اســت کــه از 
زنــان انتظــار مــی رود نــه تنهــا بایــد بــه نظــر برســند بلکــه یکســان و شــبیه باشــند. درنتیجــه، زن بــودن، طبــق گفتمــان کنونــی هویــت جنســیتی، 



۱۰

بــه طــور ضمنــی اشــاره مــی کنــد کــه هرکســی بایــد زیبــا باشــد، و آن چیــزی کــه بــه عنــوان حــق برابــر تعریــف مــی شــود، بــه یــک وظیفــه و 
تعهــد غیرتبعیــض آمیــز صــرف نظــر از نــژاد، طبقــه و ملیــت تبدیــل مــی شــود. تحــت آن شــرایط، مســأله دیگــر، رویــه کنتــرل خواهــد بــود کــه 
بازنمایــی هــای فرهنگــی ورای اشــخاص پیــرو و تحــت ســلطه ]ی کنتــرل[ را آشــکار مــی ســازند. در ایــن مــورد، ســؤالی کــه پیــش خواهــد آمــد، 

اینســت کــه چگونــه قدرتمندســازی مــی توانــد ابــزاری بــرای آگاهــی سیاســی و اجتماعــی و همچنیــن برابــری جنســیتی باشــد؟
پیــش از همــه، در هــم آمیختگــی مصــرف گرایــی و مفهــوم انتخــاب شــخصی نتیجــه ی ادغــام و تطبیــق دوبــاره ی عقایــد فمینیســتی و سیاســت 

هــای هویتــی در گفتمــان عمومــی اســت.
در اقتصــاد جهانــِی مصــرف کننــده ادغــام فمینیســم در بافــت خصوصــی ســازی، مقــررات زدایــی و افزایــش قــدرت شــرکت هــا و بنــگاه هــا فراتــر 
از بخــش دولتــی اقتصــاد، ممکــن مــی شــد. عوامــل اصلــی ای کــه ترکیــب ایــن دو گفتمــان را تســهیل مــی ســازد قــدرت کاهــش یافتــه ی 
دســتگاه هــای دولتــی و تغییــر مســیر نئولیبرالیســم بــه ســمت سیاســت هــای بــه رســمیت شــناختن ]بازشناســایی دیگــران[، بــه علــت افزایــش 

صــدای اقلیــت هــا و آگاهــی سیاســی آن هــا، هســتند:
روی آوردن بــه سیاســت هــای بازشناســایی، زنــان را بــه نیروهــای کار جایگزیــن کارگــران مــرد کــه نیروهــای کار گــران تــر بودنــد ســرازیر کــرد، 
تأکیــد بــر اراده ی خویشــتن در دوره ی ریاســت دولــت و توجــه ناکافــی بــه خشــونت علیــه زنــان در مبــارزات بیــن المللــی بــه بهــای مقابلــه 
بــا فقــر، همگــی تمامــا پُــر از طنیــن نســخه هــای نئولیبرالــی بودنــد. پیوســتگی و شــباهت گزینشــی فمینیســم و ســرمایه داری کــه شــامل بــی 
اعتمــادی مشــترک آن هــا بــه قــدرت ســنتی بــود، همــکاری بــا پــروژه هــای ســرمایه داری را تســهیل کــرد و بــه پیشــرفت ایــن پــروژه هــا کمــک 
کــرد. نتیجــه، گرفتــار شــدن و بــه دام افتــادن عقایــد فمینیســتی در برنامــه هــای نئولیبرالــی بــود و فمینیســم حقانیــت و اعتبــار تغییــر و تحــول 

نئولیبرالــی ســرمایه داری را فراهــم کــرد )پــرول ۲۰۱۴، ۵ - ۴(.
جریــان اصلــی ایــده هــا دربــاره ی برابــری جنســیتی و رهایــی زنانــه عنصــر اصلــی ایجــاد پــروژه هــای اقتصــادی بــود کــه بــه بازارهــای بــزرگ 
تــر وعــده ی رشــد اقتصــادی کارخانــه هــا را مــی داد. پیــام هــای فمینیســتی کــه در گفتمــان مصــرف کننــده اســتفاده مــی شــوند بــه دیــدگاه 
هــای ضــد ذات گرایانــه ی گفتمــان سیاســی مــوج ســوم تعلــق دارنــد کــه بــر حــق عاملیــت و انتخــاب آزاد زنــان تأکیــد دارد )دانبــو و بوتزنــل 

ــن ۱۹۹۹(. ۲۰۱۱، الزاروس ۲۰۱۰، کای
ادغــام کاالهــا و روایــات مشــخص سیاســت هــای جنســیتی نقــش مهمــی در شــکل دهــی بــه نیازهــا و ادراکات مشــتریان دارد. »میلــر« رابطــه 
ســوژه - ابــژه در جوامــع مصــرف کننــده را فرآینــدی عینــی ســازی تعریــف مــی کنــد کــه بــه طــور ضمنــی بــه تغییــر ابــژه بــه عنــوان یــک ســود 
ارزشــمند استانداردشــده ی بیرونــی، بــه ارزش درونــی ســازی شــده ای کــه از طریــق نیازهــای مشــتری شــکل گرفتــه اســت، اشــاره دارد. بنابرایــن، 

ابــژه شــدگی در ایــن نــگاه مــی توانــد بــه عنــوان بخشــی از پیشــرفت فــردی یــک شــخص درنظــر گرفتــه شــود )میلــر ۱۹۸۷(.
از طریــق ابــژه ســازی، مصــرف کــردن ، انتخــاب واقعــی زندگــی  معرفــی مــی شــود، انتخابــی متعلــق بــه فــرد کــه هویــت فــردی او را مــی ســازد. 
ایــن نقــش را تبلیــغ کننــدگان بــازی مــی کننــد، بــرای مثــال، شــبیه کار داســتان نویســان اســت کــه بــرای تعییــن عاملیــت داســتان را پیچیــده 
تــر مــی نویســند. تبلیغــات فقــط کاالهــا را نمــی فروشــند بلکــه داســتان هایــی کــه اغلــب شــخصی هســتند را نیــز مــی فروشــند تــا مشــتری را 

بــا آنهــا اغــوا کننــد و او را بــه قلمــرو خــود از طریــق مصــرف دعــوت کننــد.
بدیــن ترتیــب، صنعــت زیبایــی کاالهــا و رویــه هــای مشــابهی را ایجــاد کــرده اســت تــا بــا زندگــی خصوصــی زنــان آمیختــه شــوند و ضــروری 
تریــن نیازهــای آنــان، ماننــد اســتقال و آزادی اراده را بــرآورده ســازند. لــوازم آرایشــی، جراحــی هــای پاســتیک، داروهــای مربــوط بــه رژیــم 

غذایــی و دیگــر مناســک شــکل دهــی بــه بــدن در طــول دهــه هــای اخیــر بازارهــای مصــرف را بــه تصــرف خــود درآورده انــد:
فرهنــگ نــه تنهــا بــه زنــان آمــوزش داده اســت کــه چگونــه بــدن هایــی متزلــزل و بــی اعتبــار باشــند، بلکــه بــه طــور مــداوم خودشــان را از نظــر 
وجــود یــا بــه وجودآمــدن نشــانه هــای نقــص زیــر نظــر بگیرنــد و دائمــا درگیــر بهســازی جســمی خــود باشــند؛ )فرهنــگ( همچنیــن بــه زنــان 
آمــوزش مــی دهــد )و مــردان را نیــز از یــاد نبریــم( چگونــه بــدن هــا را ببیننــد. از آنجایــی کــه همــواره الغــری جــذاب تصویــر شــده اســت، و ایــده 
آل )ایــده آل در رســانه هــای دنیــای مصــرف گرایــی( الغــر و الغرتــر شــده اســت، بــدن هایــی کــه در دهــه ی پیــش الغــر تصــور مــی شــدند 

امــروزه فربــه بــه نظــر مــی رســند )بــوردو ۱۹۹۵، ۵۷(.

زیبــا بــودن، احســاس زیبایــی داشــتن و زیبــا بــه نظــر رســیدن، رویــه هــای فرهنگــی و اجتماعــی مرتبــط بــا  هویــت و عــزت نفــس زنــان هســتند. 
فــرد بــا انجــام دادن آن هــا )مناســک زیبایــی( بــا معنــای اجتماعــی و فرهنگــی جنســیت یکــی و متحــد مــی شــود. عــاوه بــر آن، مناســک زیبایــی 
رویــه ای جهــت مراقبــت از بــدن و خــود از طریــق دســتیابی بــه کاالهــا بــه طــور اجتماعــی نهادینــه شــده اســت، ایــن مســاله تمایــز بیــن انتخــاب 

شــخصی و مصــرف را پیچیــده تــر کــرده اســت.
زمینــه ســازی و عینــی ســازی کاالهــا بــه عنــوان روایــات شــخصی توســط وولــف شــرح داده شــده اســت بــه عنــوان مثــال، نیــاز مــداوم زنــان 
بــه مــدل هایــی کــه از طریــق مکانیســم هــای متنــوع کاهــش اعتمــاد بــه نفــس و ســرافکندگی اجتماعــی پرورانــده شــده اســت. پرداختــن بــه 
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]موضــوع[ هویــت زنــان در گفتمــان عمومــی از طریــق نظــارت دقیــق فرهنــگ رســانه ای شــکل گرفتــه اســت. بنابرایــن، تصاویــر زنــان قدرتمنــد 
ایــده آل کــه بــا گفتمــان شــدید رســانه ای شــده بــا هــدف الــزام بــه زیبــا بــودن همــراه بــود، مکانیســم هــای کاهــش اعتمــاد بــه نفــس زنــان 

هســتند و گرســنگی آن هــا را بــرای تأییــد و ســتایش فــردی و اجتماعــی تشــدید مــی کننــد.
آییــن مراقبــت از بــدن، همانطــور کــه گیــل ادعــا مــی کنــد، بــه یــک رویــه ی انضباطــی از خــود، »نظــارت بــر خــوِد خودشــیفته« کــه از طریــق 

بازنمایــی هــای هنجارمنــد تجویــز زنانگــی کنتــرل شــده انــد، تبدیــل مــی شــود )گیــل ۲۰۰۷، ۱۰(.
درنتیجــه، صنعــت زیبایــی فرآینــد دیگــری از ســلطه و انقیــاد اســت کــه ادعــا مــی کنــد بــه زنــان، مالکیــت بــدن هایشــان را بازگردانــده اســت 
امــا درعــوض، تصاویــری از آزادی و برابــری جنســیتی بــه بهــای گرســنگی شــدید، نقــص جســمی و نیــاز مــداوم بــه تأییــد شــدن را مــی فروشــد.

ــه تبدیــل شــده درحالــی کــه  ــه روایــت از زیبایــی قدرتمنــد شــده اســت و بــه شــکلی از تســلط مردان ــا ایــن حــال، مــی شــود پرســید چگون ب
وســواس نظــارت و کنتــرل بدنــی نــه تنهــا زنانــه بلکــه مردانــه نیــز شــده اســت؟

»چنســر«، همانطــور کــه جادویــی ســازی زیبایــی بدنــی ]بــت ســازی از بــدن کــه درنتیجــه بــا وســواس انضباطــی همــراه خواهــد بــود[ را تعریــف 
مــی کنــد، اســتدالل مــی کنــد کــه ایدئولــوژی »تبلیــغ برمبنــای جذابیــت ظاهــری«   look - ism لزومــا مختــص جنســیت نیســت. امــروزه 
نادیــده گرفتــن بازنمایــی هــای فرهنگــی دررابطــه بــا مــادری و عوامــل تولیــد مثلــی، درمقایســه بــا برســاخت زیبایــی جســمی بــه عنــوان اســاس 
هنجارمنــد هویتــی کــه ]درواقــع[ نــاآگاه - جنســیتی اســت، هویــت زنــان را در یــک روایــت پیچیــده قــرار داده اســت. بنابرایــن، شــکل دهــی 

بــدن و حفــظ جوانــی آن بــه عنــوان اثــری از تــرس انســان از مــرگ نشــان داده مــی شــود:
)...( تاکنــون »تبلیــغ برمبنــای جذابیــت ظاهری«خــود را در قالــب جاذبــه بــرای جوانــان نشــان داده اســت؛ ایــن امــر مــی توانــد تــرس بســیار 
عظیــم انســان از مــرگ را نیــز بازتــاب دهــد، ترســی کــه بــه بیولــوژی مرتبــط اســت امــا نــه از نــوع نگرانــی بــرای بقــاء تولیدمثلــی؛ هیــچ دلیلــی 

بــرای آنکــه فکــر کنیــم ابــژه ســازی( در آینــده ی نزدیــک مســتحکم تــر نخواهــد شــد، وجــود نــدارد )چنســر ۱۹۹۸، ۱۰۷(.
ایــن پارادایــم نــه تنهــا دیــدگاه مــا را نســبت بــه نابرابــری جنســیتی تغییــر مــی دهــد بلکــه بــدن زنــان را بــه برســاخت هــای جزئــی و فرعــی 
فرهنگــی تبدیــل مــی کنــد. دگرگــون کــردن اســطوره زیبایــی بــه یــک کاالی نــاآگاه - جنســیتی، بــه هرحــال، تأثیــرات اجتماعــی متفاوتــی بــر 
زنانگــی و مردانگــی مــی گــذارد. نظــر بــه اینکــه بدنمنــدی؛ نــه تنهــا از لحــاظ اصــول زیبایــی شــناختی بلکــه بــه عنــوان الگوهــای رفتــاری ای 
کــه بــا نمودهــای جنســی و کنشــگری جنســیتی مرتبــط اســت، تعریــف شــده ؛ روش هایــی کــه در آن مــردان و زنــان، زیبایــی را تجربــه مــی 
کننــد امــا نــه آنطــور کــه در جوامــع غربــی بــه عنــوان روش هــای دائمــا وابســته بــه بازنمایــی هــای پدرســاالرانه هســتند. بــرای مثــال، اگرچــه 
تمایــات جنســی مــرد و زن هــردو بــه عنــوان اَشــکال قدرتمندســازی ارائــه مــی شــوند امــا سکســوالیته زنــان بــه طــور سیســتماتیک بــه عنــوان 
رضایــت و مجــوزی مشــروط از سکســوالیته مــرد بازتولیــد مــی شــود، زیبایــی زن نــه بــه عنــوان یــک کنــش بــا هــدف میــل جنســی بلکــه بــه 

عنــوان کنشــی بــرای جــذاب ســازی خــود بــرای مــردان مطــرح مــی شــود )گیــل، ۲۰۰۸(.
بعــاوه، گفتمــان پیچیــده و مســأله ســاز انتخــاب در زمینــه بازنمایــی هــای جنســیتی درمیــان مذاکــرات فمینیســتی معاصــر بــه عنــوان پیامــد 

حاصــل از ســاختارهای درونــی شــده ی قــدرت مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت.
تــا آنجایــی کــه رویــه هــای انضباطــی زنانگــی، یــک بــدن مطیــع، تصنعــی و تحــت نفــوذ تولیــد کنــد، ایــن رویــه هــا بایــد بــه عنــوان جنبــه هایــی 
از یــک نظــم بســیار بــزرگ تــر درک شــوند: یــک سیســتم غیرانســانی انقیــاد جنســی. هــدف ایــن سیســتم تغییــر زنــان بــه همراهانــی مطیــع و 
ســازگار بــرای مــردان اســت دقیقــا هماننــد ارتــش کــه هدفــش تبدیــل تــازه ســربازانی بــی تجربــه بــه ســربازانی جنگنــده اســت )بارتکــی، ۱۹۹۰(.

مطابــق بــا اظهــارات »بارتکــی«، عاملیــت جنســی زنــان محصــول گفتمــان جنســیتی دگــر - هنجارمنــد اســت کــه بــه ســوژه هــای مشــارکتی، 
شــکلی از ســلطه غیرمســتقیم مردانــه، تبدیــل مــی شــوند. حــذف رویــه هــای مســتقیم ســلطه بــر بــدن و سکســوالیته زنــان از گفتمــان عمومــی، 
آن )عاملیــت جنســی زنــان( را بــرای تشــخیص نمونــه هــای اقتــدار مردانــه و درنتیجــه رونــد ســلطه و انقیــاد را دشــوارتر ســاخته اســت. هیــچ 
شــکل تحمیــل شــده ای از اقتــدار، نــه حتــی قانــون اجبــاری ای کــه اعمــال و کنــش هــای شــمارا مجــاز بدانــد، وجــود نــدارد امــا الگویــی از 

ســازگاری و تطبیــق کــه مــی تــوان آن را در همســازی انتخــاب اکثــر زنــان پیــدا کــرد، وجــود دارد:
واکنــش معاصــر بســیار خشــونت آمیــز اســت زیــرا ایدئولــوژی زیبایــی آخریــن بازمانــده ایدئولــوژی هــای قدیمــی زنانــه اســت کــه هنــوز هــم 
قــدرت کنتــرل بــر زنانــی را کــه مــوج دوم فمینیســم  ان را نســبتا غیرقابــل کنتــرل کــرده بــود، دارد: ایــن امــر قــوی تــر شــده اســت در حالــی 

کــه دیگــر حتــی افســانه هایــی دربــاره مــادری، پاکدامنــی و انفعــال زنــان  اعتبــار کمتــری پیــدا کــرده انــد )وولــف ۲۰۰۸، ۱۰(.
ــا  ــر آن ه ــان اســت و ب ــار زن ــر و رفت ــر ظاه ــف گ ــده توصی ــی نظم دهن ــوان نیروی ــه اســت، به عن ــره مردان ــگاه خی ــد، ن ــا می کن ــف ادع آنچــه وول
ــی و  ــی، فرهنگ ــای اجتماع ــر بازنمایی ه ــه را ب ــلطه مردان ــه س ــارت ک ــوص نظ ــای مخص ــه ابزاره ــم، ب ــرن نوزده ــروع ق ــا ش ــد، ب ــارت می کن نظ
ــن  ــتگاه های نوی ــرداری و دس ــش فیلم ب ــف عکاســی، پیدای ــای مختل ــق بخشــیده اند. فن ه ــد، تحق ــرار کردن ــد و برق ــر، تمدی ــان تکثی سیاســی زن
تکنولوژیکــی رســانه های جمعــی معاصــر اشــکال متفاوتــی از زیبایــی هنجارمنــد زنانــه کــه دقیــق و صریح تــر و درنتیجــه، محدودتــر و بنیادی تــر 
بودنــد را تولیــد کرده انــد. به وســیله بازنمایی هــای مســتقیم و چشــمگیر، قــدرِت کنتــرل و اختیــار چنیــن دســتگاه هایی کــه در فرهنــگ مردمــی 
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و رســانه ها قــرار دارنــد، در پشــت گفتمــان مصرف کنندگــی انتخــاب و قدرتمندســازی پنهان شــده اند، گفتمانــی کــه اصــول خــود را از سیاســت 
غیــر - انتقــادی مــوج ســوم فمینیســم وام گرفــت به عنــوان کاالی مصــرف، دوبــاره عرضــه شــد )چنســر ۱۹۹۸، کایــن ۱۹۹۹، گیــل و شــارف 

۲۰۱۱، ســنایدر - هــال ۲۰۱۰(.

ــا اســتفاده از اســتعاره »دوشــیزه آهنیــن« بیــان کــرد )ولــف ۲۰۰۸(. در اصــل، دوشــیزه آهنیــن  نخســتین  ولــف ایــن ایــده را بســیار واضــح ب
ابــزار قرون وســطایی آلمانــی بــرای شــکنجه اســت کــه باهــدف تنبیــه قربانیــان به وســیله محبــوس کــردن آن هــا در اتاقکــی عمــودی بــه شــکل 
ــا میخ هــای فلــزی کــه در بدن هــای برهنــه محکومیــن فرومی رفــت  ــی اتاقــک ب یــک دوشــیزه مورداســتفاده قــرار می گرفــت. قســمت های درون
ــق منجــر می شــد.  ــای عمی ــت زخم ه ــه عل ــا ب ــق گرســنگی های شــدید ی ــب از طری ــاک اغل ــرگ تدریجــی و دردن ــه م ــد و ب ــن شــده بودن تزئی
دو واژه ای کــه ایــن ابــزار را توصیــف می کنــد، آهــن و دوشــیزه، بــه رابطــه بیــن دو چیــز متضــاد: فلــز ایمــن و قــوی و باکــره جــوان، کــودک و 
شــکننده اشــاره دارد. بنابرایــن، ]ابــزار[ دوشــیزه آهنیــن نمایــش شــاد و معصومانــه ای از بــدن ایــده آل زنانــه اســت کــه فرآینــد طوالنــی و رنــج آور 
تطبیــق و تســلیم را پنهــان مــی کنــد، فرآینــدی کــه بــدن را از طریــق مثلــه کــردن شــکل مــی دهــد. ایــن امــر کــه دوشــیزه آهنیــن بــه عنــوان 
نخســتین ابــزار قــرون وســطایی شــکنجه شــناخته مــی شــود مرجــع خوبــی بــرای هــردو هــدف کنونــی و قدیمــی اســتفاده از آن اســت: تنبیــه 
و شــرم. بــه عقیــده نویســنده، مشــابه بــا مناســک قــرون وســطایی، زنــان بــه دلیــل عــدم انطبــاق خــود بــا معیارهــای رایــج زیبایــی، از طریــق 

روشــهای دردنــاک، شــرم و عــزت نفــس پاییــن تنبیــه مــی شــوند )وولــف ۲۰۰۸، ۱۷(.
ــرا  ــد زی ــر می آی ــر نامعتب ــه نظ ــان آن ب ــال، بنی ــد. بااین ح ــر می رس ــه نظ ــده ب ــی تعیین کنن ــر زیبای ــای معاص ــه رویه ه ــف درزمین ــتعاره وول اس
ــی اش  ــت طبیع ــدن در حال ــه ب ــگار ک ــت، ان ــرده اس ــوس ک ــدن را محب ــه ب ــت ک ــی اس ــده فرهنگ ــک پس مان ــا ی ــن تنه ــیزه آهنی ــزار[ دوش ]اب
خفه شــده و توانایــی ابــراز خــود را نــدارد. امــا در آن شــرایط، بــدن طبیعــی بــه چــه معناســت؟ چــه نوعــی از زیبایی شناســی طبیعــی و رویه هــای 
رفتــاری نقــض می شــوند؟ اگــر بدنــی طبیعــی وجــود داشــته باشــد، بنابرایــن انتخابــی حقیقتــاً آزاد و مســتقل در جهــت ابــراز خــود خواهــد کــرد. 
ــه گذاشــتن آن هــا وسوســه  ــاً نقاب هایــی آزاردهنــده ای کــه مــا ب ــه پیــروی از »باتلــر«، مــن اســتدالل کــردم کــه هنجارهــای فرهنگــی صرف ب

ــد: ــا آنچــه نویســنده »انحصــار در تولید«می نام ــا هســتند ی ــت م ــی شــکل گیری هوی ــاً نامرئ می شــویم نیســتند؛ بلکــه بازیگــراِن واقع
زنــدان بــر بــدن زندانــی تأثیرگــذار اســت امــا آن را از طریــق اجبــار زندانــی بــه شــبیه شــدن بــه ایــده آل، یــک هنجــار رفتــاری و یــک مــدل 
پیــروی و اطاعــت، انجــام می دهــد. )...( او ]زندانــی[ تبدیــل بــه اصــل و اســاس انقیــاد خویــش می شــود. ایــده آل هنجارمنــد، همانطــور کــه بــود، 
بــر زندانــی بــه عنــوان نوعــی هویــت روانــی کــه فوکــو آن را »روح« نامیــد، تحمیــل شــد. از آنجــا کــه روح پیامــد حبــس اســت، فوکــو ادعــا مــی 
کنــد کــه زندانــی بــا روشــی بنیادیــن بیشــتر تحــت ســلطه اســت درمقایســه بــا اســارت در فضــای زنــدان کــه ُفــرم صــوری یــا اصــل نظارتــی بــر 

بــدن زندانــی مقــرر اســت )باتلــر ۱۹۹۷، ۸۵(.
درنتیجــه، وقتــی کــه محبــوس شــده ای و بــه حبــس خــود آگاه هســتی، مــی دانــی کــه زندانــی هســتی. شــاهد نقــص و رنــج بــدن خــود هســتی 

و ایــن امــر دوشــیزه آهنیــن را قابــل رؤیــت مــی کنــد.
امــا هنگامــی کــه بــه ســلب آزادی ات معتــرف نیســتی، دوشــیزه آهنیــن بــا میــخ هــای فلــزی وجــود نــدارد، از اینــرو تصورمــی کنــی آزادی ]ایــن 
فــرض کــه بــدن پیــش - گفتمانــی مقــدم بــر رویــه هــای انضباطــی ســلطه اســت بــه ایــن معناســت کــه هویــت آشــکار و تأییــد شــده ای وجــود 
دارد کــه مــا بایــد بــه آن بازگردیــم، یعنــی، یــک نظــم هژمونیــک دیرینــه بــر بــدن. آنچــه کــه اســتدالل باتلــر را ادامــه پذیــر مــی کنــد شــرح 
او دربــاره فرآینــد درونــی ســازی رویــه هــای انضباطــی اســت کــه بــدن را طبیعــی مــی ســازد، و همچنیــن اصــرار او بــر ایــن حقیقــت کــه مــا 
یــک وضعیــت بدنــی طبیعــی و مقدمــی نداریــم کــه بــه آن بازگردیــم. بــدن بــا تســلیم خــود بــه نظــم نمادیــن هنجارمنــد، طبیعــی مــی شــود و 

بنابرایــن بــه واقعــی شــدن وادار مــی شــود:
)...( آنچــه کــه مــا بــه عنــوان ویژگــی هــای درونــی خودمــان پذیرفتــه ایــم همــان چیــزی اســت کــه مــا ازطریــق کنــش هــای بدنــی مشــخص، 

در افراطــی تریــن شــکل ممکــن، اثــری متوهمانــه از حــرکات پذیرفتــه شــده تهیــه و تولیــد مــی کنیــم )باتلــر ۱۹۹۰، ۱۵(.
درواقــع، اســطوره زیبایــی سرپوشــی نیســت کــه بــدن در آن منفعانــه ســاکن باشــد بلکــه عینــا همــان کنــش اســت کــه از طریــق آن بــه طــور 

اجتماعــی ]یــک اصــل[ حقیقــی شــناخته مــی شــود.
نتیجه گیری

رویــه هــای معاصــر نظــم دهــی بــه بــدن و اقتــدار پنهــان آن هــا ، در اختیــار عاملیــت و اراده آزاد هســتند کــه درواقــع نمایشــی شــگفت انگیــز از 
قــدرت و نیــروی محتــاط جبرگرایــی هســتند . بــدن جنســی زنانــه از طریــق مناســک تغییــر بــدن ، مناســکی کــه درواقــع بــدن را بــه ایــده آل و 
بــت تبدیــل مــی کنــد و ســعی در انتزاعــی شــدن آن دارد ، حــق آزادی بیــان ) ابــراز ( را از آن مــی گیــرد . در نتیجــه ، مادامــی کــه ننــگ ) داغ ( 
اجتماعــی ) ســتیگما ( ای کــه درونــی ســازی شــده و همــواره ) بــه طــور ناخــودآگاه ( تقاضــا مــی شــود ، حــق آزادی جنســی زنــان بــه مخاطــره 

مــی افتــد و کنتــرل زنــان بــر بدنمنــدی خــود دچــار تزلــزل خواهــد شــد .
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بــا ایــن وجــود، مفهــوم قدرتمندســازی زنــان بایــد همچنــان بــه عنــوان موضوعــی از احتمــاالت و امکانــات آزادی اراده مــورد بحــث باشــد. گفتمانی 
کــه بــر آزادی انتخــاب متمرکــز اســت عمیقــا پیچیــده و مســأله ســاز اســت بــه ایــن دلیــل کــه اَشــکال مــدرن ســلطه و انقیــاد، انتخــاب شــخصی 

را غیرقابــل درک جلــوه مــی دهنــد.
از طرفــی دیگــر، در کنــار تمامــی دســتاوردهای سیاســی فمینیســم، یــک هــدف اصلــی وجــود دارد کــه فمینیســت هــای مــوج ســوم بــه آن اشــاره 
کــرده انــد، هدفــی کــه تاحــدودی یــک مســأله از اصــول اخاقــی تفکــر پســت مــدرن معاصــر اســت: تعهــد بــه بازخــورد غیرنقادانه)ســنایدر - هــال 
۲۰۱۰(. تفکــر پساســاختارگرایانه ابزارهــای الزم را بــرای تأییــد ایــن کــه چگونــه قــدرت و عملکــرد مقــررات مشــروع آن و بدیــن ترتیــب، فمینیســم 
بــه عنــوان یــک تفکــر پساســاختارگرایانه بایــد بــه زنــان نشــان دهــد کــه آن هــا نــه فقــط موضــوع دانــش هســتند بلکــه ســوژه هایــی هســتند 
کــه مــی تواننــد معانــی آقــدرت، مقــررات مشــروع را دارا باشــند،این دارندگــی نمــی توانــد بــه وســیله هرکســی مگــر ســوژه آگاه تجویــز شــود زیــرا 

بایــد هوشــیار باشــیم نظــم نمادیــن نوینــی خلــق نکنیــم کــه روش هــای خــودش را از سانســور و ســلطه آشــکار کنــد.
منبع:

https://philarchive.org/archive/DIMCRO

زنان هنرمند

»هزار و یک زن چون من «، فیلمی برای گفتن از تجاوز

فتانه صادقي

ــه تنهــا  دیگــری: »هــزار و یــک زن چــون مــن « را ســال گذشــته در ســینما حقیقــت دیــدم. فیلمــی ســخت تــکان دهنــده و جســورانه کــه ن
ذهنــم را درگیــر خــودش کــرد بلکــه کابــوس خاطــره بــه کابــوس هــای شــبانه ام راه یافــت. فیلــم داســتان زنــی اســت کــه علیــه زنــای محــارم 
قیــام مــی کنــد. ایــن فیلــم را صحــرا مانــی کارگردانــی و تهیــه کــرده اســت. فیلــم بــه لحــاظ محتوی،میزانســن و تصاویــر و قــاب بنــدی زیبــا 
ــن  ــدن اســت و در رشــته  فیلم ســازی مســتند از ای ــه ی دانشــگاه هنرلن ــاد ADH اســت. او دانش آموخت ــذار بنی ــی بنیانگ ــاک اســت. مان و دردن
دانشــگاه مــدرک کارشناســی  ارشــد گرفتــه اســت. در ســفر اخیــرش بــه ایــران فرصتــی دســت داد تــا بــا او بــه گفتگــو بنشــینیم او از ایــن کــه 
فیلــم را در ســینما حقیقــت بــا زیرنویــس پخــش کــرده اند،-اتفاقــی کــه در بــی بــی ســی فارســی نیــز روی داد- دلخــور اســت مانــی مــی گویــد 
گویــش مــردم افغانســتان و ایــران تفــاوت چندانــی نــدارد و مــن اگــر مــی دانســتم مــی خواهنــد بــرای فیلمــم زیرنویــس بگذارنــد اجــازه پخــش 
آن در ســینما حقیقــت را نمــی دادم .ایــن مصاحبــه در سلســله مطالــب ویــژه ۲۵ نوامبــر و بــا توجــه بــه نمایــش آن در برنامــه »آپــارات» بــی بــی 

ســی فارســی منتشــر مــی شــود.

خانم مانی عزیز لطفا کمی در مورد خودتان و این که چرا سینمای مستند خواندید، برای خوانندگان ما توضیح 
دهید؟

از کودکــی ســینمای مســتند را دوســت داشــتم و قدیمــی تریــن خاطراتــم برمــی گــردد بــه فیلــم هــای مســتندی کــه بــا پــدرم دیــدم. مــن در 
ــودم مســتندهایی مثــل اســکیموها... بعــد کــه انگســتان رفتــم و تحصیــات ســینمایی ام را  ــرت فاتــی را دیــده ب کنــار پــدرم فیلــم هــای روب
شــروع کــردم متوجــه شــدم کــه بســیاری از فیلــم هــای کاســیک مســتند را بــا پــدرم دیــده بــودم. از کودکــی عاقــه ای داشــتم بــه فیلــم امــا 
ــه  ــی ب ــوی محل ــی ام هــم شــانس پیداکــردم کــه در یــک رادی ــه عکاســی پرداختــم و در دوران جوان ــی ب ــه برجســته نبــود. از نوجوان ــن عاق ای
عنــوان گزارشــگر کار کنــم. در صداوســیمای مشــهد توانســتم بــه عنــوان نویســنده و خبرنــگار کار کنــم کــه مــن را بــه جامعــه خیلــی نزدیــک 
کــرد. بهرحــال شــرایط زندگــی در ایــران خیلــی ســخت بــود و مــن نمــی توانســتم بــه عنــوان یــک مهاجــر بــرای اینــده ام برنامــه ای داشــته 
باشــم. یعنــی محدودیــت هــای زیــادی بــه عنــوان یــک مهاجــر افغــان بــرای مــن وجــود داشــت. دوســت داشــتم اگــر مهاجــر باشــم جایــی باشــم 
کــه بــرای اینــده ام برنامــه داشــته باشــم. تحصیاتــم را ادامــه دهــم. اجــازه کار و ســفر رفتــن داشــته باشــم... موفــق شــدم انگلســتان بــروم. بعــداز 
ــرا  ــن مســاله م ــودم. ای ــاز دانشــگاه ب ــم از دانشــگاههنر و همیشــه شــاگرد ممت ــوق لیســانس ســینمای مســتند گرفت ــدم و ف ــدا ســینما خوان ابت

تشــویق کــرد کــه فیلمســاز شــوم.
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در خارج از افغانستان هم فیلم ساخته اید؟

خــارج از افغانســتان در انگلســتان و همچنیــن در فرانســه 
یــک فیلــم ســاختم، در نپــال هــم بــه همــراه یــک 
ــه  ــه ب ــه البت ــم هســتیم ک دوســتم در حــال ســاخت فیل
ــا  ــم چندت ــران ه ــه در ای ــت و البت ــیده اس ــرانجام نرس س
فیلــم ســاختم.یک پــروژه در فرانســه و یــک نپــال در حــال 

ــاخت دارم. س

به عنوان یک فیلمساز با چه مشکالتی روبرو 
هستید؟

ــودن مــردم بامــن راحــت برخــورد  ــه دلیــل فیلمســاز ب ب
ــی  ــرد م ــم ط ــی کن ــر م ــم فک ــی ه ــد. گاه ــی کنن نم
ــا.  ــمت مرده ــا از س ــم مخصوص ــب همکاران ــوم از جان ش
ــازی  ــم س ــه فیل ــردم جامع ــاس ک ــرا احس ــم چ ــی دان نم
ــاف  ــی اخت ــت و خیل ــجم نیس ــی منس ــتان خیل افغانس
ــا  ــد ایــن مشــکات را ایــن ادمهــا ب ــد باهمدیگــر. بای دارن

ــم و  ــی رفت ــتان م ــاد افغانس ــن زی ــل م در دوران تحصی
فیلــم هــای کوتاهــی در ایــن زمــان ســاختم کــه خیلــی 
ــه  ــرای ادام ــرا ب ــا تشــویق م ــن ه ــد و همی ــزه گرفتن جای
ــود  ــی ش ــبب م ــازی س ــم س ــویق کرد.فیل دادن کارم تش
ــر  ــه خاط ــوص ب ــه خص ــم ب ــته باش ــد داش ــاس مفی احس
شــرایط افغانســتان کــه بــه خاطــر شــرایط متزلــزل ســالها 
جنــگ و درگیــری بــوده اســت احســاس کــردم کارم مــی 
ــه لحــاظ فرهنگــی تغذیــه کنــد، مــردم  ــد مــردم را ب توان
ــی ســوادی و  ــد و از ب ــاز دارن ــه فضــای فرهنگــی نی ــا ب م
شــرایط نابرابــر فرهنگــی رنــج مــی برنــد . مهمتــر از آنهــا، 
دوســت دارم قصــه هایــی را کــه کســی تــا حــاال نشــنیده 
تعریــف کنــم. ســینمای مســتند بــه مــن لــذت و انــرژی 

مــی بخشــد. 
دلیــل خوانــدن ســینما هــم برمــی گــردد بــه عاقــه مــن 
ــینمای  ــم را س ــن لیسانس ــگاری. م ــی و خبرن ــه عکاس ب
ــتند.  ــینمای مس ــم را س ــوق لیسانس ــم ف ــتانی گرفت داس
ــینمای  ــردم س ــاب ک ــم انتخ ــد از لیسانس ــوداگاه بع ناخ
مســتند بخوانــم. شــخصا قصــه هــای واقعــی و شــخصیت 
هــای واقعــی مــن را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. مــن بــه 
ســینمای نئورئالیســم ایتالیــا خیلــی عاقــه منــدم چــون 
ــت.  ــر اس ــن باورپذیرت ــرای م ــر و ب ــت نزدیکت ــه واقعی ب
البتــه خیــال پــردازی ســینمای داســتانی را دوســت دارم 
ــتانی را  ــینمای داس ــردازی س ــم ان خیالپ ــی خواه ــا م ام

ــم .  ــینمای مســتند کن وارد س

ــا  ــای ادمه ــار ه ــت روی رفت ــنج هس ــه متش ــم جامع ــی گفت ــد. وقت ــل کنن ــم ح ه
ــد،  ــه فکرکن ــا را کوت ــت ادمه ــن اس ــا ممک ــه ام ــه را ن ــذارد. هم ــی گ ــر م ــم تاثی ه
ــرای  ــه دلیــل فرصــت هــای کمــی کــه ب ــه را برمــی انگیــزد ب یــا حســادتهای کودکان
فیلمســازهای افغــان هســت چــون دولــت بودجــه نــدارد و مجبورنــد برونــد از ســفارت 
هــا و از ان جــی او هــا بودجــه بگیرنــد و بعضــی هــا هــم از بــازار جهانــی. امــا در کل 
بــه شــکل ســنتی همــه ســعی مــی کننــد از دولــت بودجــه بگیرنــد و ســعی مــی کننــد 
بــه دولــت نزدیــک باشــند. مــا هنــوز هنرمنــدان دربــاری داریــم کــه بــرای خــوش امــد 
ــزرگ  ــگاه ب ــک ن ــن درد اور اســت . در ی ــد و ای ــی افرینن ــل م ــور و وکی ــس جمه رئی
مــی بینــی چقــدر عقبــی از دنیــا و چندتــا هنرمنــدی هــم کــه داری چقــدر دورندتــا 
بــه خودبــاروی برســند. یکــی دوری از اســتانداردها ویکــی هــم خودبــاروری و هــم نبــود 
فرصتهــا باعــث ایجــاد تنــش بیــن همیــن ادمهــا مــی شــود. حســادت را برمــی انگیــزد. 
ــه  ــی توجــه باشــی و ضدضربه؛چــون از هــر طــرف ضرب ــا ب ــه تنــش ه ــر اســت ب بهت
مــی رســد حتــی از ســوی خانــواده وهنرمندهــا. در امریــکا یــک ســری امــوزش داده 
مــی شــوند بــه زنهــا کــه چگونــه زنهــای موفــق همدیگــر را بپذیرنــد. انســان بایــد یــاد 
بگیــرد کــه چطــور صفــات عالــی انســانی را پــرورش بدهــد. جامعــه هنــری افغانســتان 
بایــد ایــن را یــاد بگیــرد کــه همدیگــر را بپذیرنــد و همدیگــر را تشــویق کننــد. مــن از 
ســوی جامعــه هنــری افغانســتان هیــچ تشــویقی ندیــدم جــز نقــد گزنــده ، فیلــم مــن 
را در یــک جشــنواره محلــی در کابــل بارهــا و بارهــا نپذیرفتنــد چــون از مــن خوششــان 
نمــی امــد.  در حالــی کــه فیلــم مــن، اثــری اســت کــه خلــق شــده از یــک هنرمنــد 
. اگــر مــن را دوســت ندارنــد مــی تواننــد بــا مــن حــرف نزننــد امــا نمــی تواننــد اثــر 

رادرلیســت ســیاه قــرار دهنــد.
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ممکــن اســت از صــادق هدایــت خوشــتان نیایــد امــا کتابهایــش را نمــی توانیــم نخوانیــم. ممکــن اســت. در جامعــه پیشــرفته بــه ادمهــا امــوزش 
مــی دهــد کــه بــا هــم دشــمنی نکنیــد و بعــد هــم بــا اثــار هنــری دشــمنی نکنیــد. امــا در افغانســتان تــو را بــا نادیدهگرفتــن مــی کشــند هرچنــد 

ــد. ــی گیرن ــده م ــما را نادی ــده باشــید ش ــد و افرین ــزه بگیری شــما جای

چه شد که »هزار و یک زن چون من « را ساختید؟

اصــا نمــی خواســتم ایــن فیلــم را بســازم فقــط یــک روز رفتــم ببینــم مــی توانــم بــه ایــن زن کمــک کنــم. چــون چشــمهایش خیلــی شــبیه 
چشــمهای مــادرم بــود و فکــر کــردم ایــن زن را مــی شناســم و مــی تونــم بــه او کمــک کنــم. بعــد از یــک مدتــی عاشــق و شــیفته شــخصیت ایــن 
دختــر شدم.عاشــق توانمنــدی هایــش و شــخصیت کاریزماتیکــی کــه داشــت ولــی ســوژه، ســوژه ای نبــود کــه بــه آن عاقــه داشــته باشــم چــون 
ان قــدر زندگــی اش ســیاه بــود و او آن قــدردرد داشــت کــه فکــر کــردم در توانــم نیســت کــه ایــن درد را بکشــم . بعــد کــه ایــن دختــر فهمیــد 
مــن در دانشــگاه ســینما تدریــس مــی کنــم خــودش بــه مــن پیشــنهاد داد کــه در مــورد زندگــی اش فیلــم بســازم. گفــت اگرکــه تــو فیلمســازی 
بیــا در مــورد مــن فیلــم بســاز، بعــد گفتــم باشــد امــا فکــر نمــی کــردم ایــن یــک فیلــم اینانــدازه زمانبــر و پــر از اســترس و فشــار روحــی و روانــی 

و پــر از ریســک باشــد. 

ممنون می شوم کمی در مورد این شرایط صحبت کنید؟

بزرگتریــن ســختی اش ایــن بــود کــه مــن بایــد اول وارد ذهــن خاطره)شــخصیتم( مــی شــدم و دردهایــی کــه اوتجربــه کــرده اســت را حــس کنــم 
و از ان شــالوده برداشــتم و حســی کــه ازایــن درد داشــتم را بــه مخاطبــم منتقــل کنــم. وقتــی وارد ذهــن خاطــره شــدم دیگــر نتوانســتم ســالها از 
ان بیــرون بیایــم. ســالها روح و روان مــن چنــان دچــار تغییــر شــد کــه مــن بعــدا متوجــه شــدم چــه کار خطرناکــی کــردم. حــاال کــه مــردم فیلــم 
را تماشــا مــی کننــد و فیلــم را خیلــی دوســت دارنــد و بــه مــن مــی گوینــد چــه زن شــجاعی هســتی. احســاس مــی کنــم کــه ادم نمــی توانــد 
یــک کار بــزرگ را بــه نحــو احســن انجــام بدهــد بــدون اینکــه ریســک ان را بپذیــرد. یکــی ایــن ســخت بــود کــه وارد روح و روان او شــدم کــه 

خیلــی از مستندســازهای دنیــا ایــن کار را مــی کننــد و نمــی دانــم واقعــا بعــد از ایــن چطــور از ایــن پــل عبــور مــی کننــد.

دوم اینکــه وکیــل اول ایــن خانــم خیلــی مــن را تهدیــد مــی کــرد ومشــکاتی کــه بــا سیســتم قضایــی افغانســتان داشــتم. وکیــل او فکــر مــی کــرد 
مــن در کار او دخالــت مــی کنــم ومــی گفــت مــا فکرمــی کنیــم کــه خاطــره دروغ مــی گویــد و بــه پــدرش تهمــت مــی زنــد. وکیلــی کــه قــرار 
بــود از ایــن خانــم حمایــت بکنــد کــه بــه حقــش برســد، حکــم صــادر مــی کــرد کــه خاطــره خــودش متهــم اســت. دوســت پســر داشــته اســت و 
بــه پــدرش تهمــت مــی زنــد. وبــه ایــن دلیــل مــا فکــر مــی کنیــم کــه در ایــن مــورد تــو نبایــد فیلــم بســازی و منــم مــی گفتم،مــن هیــچ رایــی 
در ایــن مــورد صــادر نمــی کنــم. مــن چــون دیــدم ایــن دختــر خیلــی شــجاع اســت مــی خواهــم ببینــم بــا ایــن سیســتم قضایــی بــه کجــا مــی 
رســد. مــن نــه وکیلــم نــه قاضــی. مــن فقــط یــک فیلمســازم بــا واقعیــت هــا در ارتبــاط هســتم. امــا او خیلــی مــن را اذیــت و تهدیــد مــی کــرد. 

و نمــی دانســتم اینهــا تهدیــد اســت یــا قــرار اســت بایــی ســر مــن بیــاورد، البتــه تــا هنــوز بایــی ســرمن نیــاورده اســت)با خنــده(.

ســیتم قضایــی هــم خیلــی نســبت بــه ســاخت فیلــم خیلــی نظــر خوبــی نداشــت، در همیــن حــد مــی گویــم چــون دلــم نمــی خواهــد دوبــاره 
برایــم یــاداوری شــود.

فکر می کردید در افغانستان این فیلم را به اکران کنید ؟

بلــه اصــا حاضرنیســتم چیــزی را در مــورد جامعــه افغانســتان بســازم امــا نتوانــم در ان جامعــه ان را اکــران کنــم. قــرار اســت فیلــم مــن اینــه 
جامعــه شــود و اگرمــن نتوانــم اینــه را جلــوی چشــمان جامعــه بگیــرم ، فیلــم نمــی ســازم. حتــی دلــم مــی خواهــد بــرق اینــه چشمهایشــان را 

بســوزاند .امــا اکثرمــردم مــن را و فیلــم مــن را دوســت ندارنــد.

چرا چون تابوشکنی کردید؟

نــه، چــون مــن تلخــی را نشــان شــان مــی دهــم کــه کامشــان را تلــخ میکنــد، مــردم از کســی کــه کامشــان را تلــخ مــی کنــد خوششــان نمــی ایــد. 
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تاریــخ در مــورد کار مــن قضــاوت خواهــد کــرد. مــن اصــا ناراحــت نمــی شــوم .فیلــم مــن بــرای همیشــه در تاریــخ افغانســتان مــی مانــد بــرای 
اینکــه قصــه دادخواهــی زنــان افغانســتان هســت. ایــن کــه زنهــا چطــور بــه عدالــت دســت مــی یابنــد، چطــور تابوهــای جامعــه را مــی شــکنند، 
چطــور یــک زن از خرابــه هــای کابــل بلنــد مــی شــود واثــر انگشــت روی تاریــخ افغانســتان مــی گــذارد . قصــه مــن در مــورد زنانــی نیســت کــه 
از مافیــای موادمخــدر در افغانســتان پــول مــی گیرنــد و در مجلــس هیاهــو مــی کننــد و تمــام رســانه هــا در مــورد ایــن زنهــا حــرف مــی زننــد 
و عکسشــان همــه جــا هســت، امــا پشــت آنهــا باندهــای موادمخــدر اســت، پشــت انهــا پولهــای هنگفــت حــرام اســت. قصــه مــن درمــورد زنانــی 
اســت کــه از خرابــه هــا بلنــد مــی شــوند، امــا تاریــخ را تغییــر مــی دهنــد. قصــه مــن در مــورد ایــن زنهاســت. امــروز جامعــه مــن از مــن بــدش 
مــی ایــد چــون کامــش را تلــخ کــرده ام امــا مــی دانــم یــک روزاگــر قــرار باشــد در مــورد ســینمای افغانســتان حــرف بزننــد مجبورنــد از فیلــم 
مــن نــام ببرنــد، ایــن بــه مــن انگیــزه مــی دهــد. مــی دانــم مــردم از مــن بدشــان مــی ایــد و خیلــی هــا بــا مــن دشــمن انــد بــرای همیــن ، فیلــم 

مــن بارهــا و بارهــا در دانشــگاه کابــل نشــان داده نشــد، امــا برایــم مهــم نیســت.همه جــا مــن رانقــد مــی کننــد امــا برایــم مهــم نیســت.

در پروسه نمایش فیلم تان در افغانستان مجبور به سانسور شده اید؟

نه من سانسور نمی کنم، واقعیت را برهنه نشان می دهم هرکس تاب ندارد فیلم را نبیند. 

زمانی که این فیلم را می ساختید فکر می کردید که به گونه ای فیلم را بسازید که بتوانید آن را به نمایش 
بگذارید ؟

بلــه خــب خاطــره کــه داســتانش را تعریــف مــی کــرد و باهایــی کــه ســرش امــده بــود ، مــن شــاید یــک پنجــم از تلخــی هــای داســتان زندگــی 
او را در فیلــم گذاشــتم. همــه اش را نگذاشــتم واقعیــت هــا خیلــی تلختــر از ان بــود کــه در فیلــم هســت. اصــا واقعیــت هــای زندگــی یــک زن  
در ایــن شــرایط افغانســتان بــه مراتــب ســخت تــر از ایــن بــود. مــن مشــکات ســاخت ایــن فیلــم را در فیلــم نشــان نــدادم. یــک روز تصمیــم 
دارم بنویســم کــه چــه باهایــی بــرای ســاخت ایــن فیلــم، ســرم آمــد. اگرمیخواســتم ایــن باهــا را هــم در فیلــم بگــذارم اصــا فیلــم قابــل دیــدن 
نبــود. مــن مجبــور شــدم بخشــی از باهایــی کــه ســر خاطــره امــده بــود را اصــا نشــان ندهــم. مثــا وقتــی ایــن دختــر بــه هــر محکمــه ای مــی 
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رفــت ده تــا خواســتگار پیــدا مــی کــرد، همــه مــی خواســتند بــا او ازدواج کننــد، رابطــه برقــرار کننــد، گولــش بزننــد. مــن ایــن قســمت هــا را 
در فیلماصــا نگذاشــتم. کــه حتــی یــک بــار خاطــره در همیــن دادگاه گفــت: مــن شــوهر نمــی خواهــم بــه شــکایتم رســیدگی کنیــد. مــن خیلــی 
ازار و اذیــت هــای جنســی را کــه ایــن دختــر در جامعــه دیــد را نگذاشــتم. حتــی بــه تجــاوز پــدر هــم زیــاد نپرداختــم بلکــه بــه مســیری کــه 
یــک انســان وقتــی مــی خواهــد از جایــش بلنــد شــود وصدایــش را بلنــد کنــد تــا لحطــه ای کــه بــه حقــش برســد را نشــان دادم. اینکــه فیلــم 
مــن در دنیــا خیلــی مطــرح شــد بــه ایــن دلیــل اســت کــه مــن مــی خواســتم بگویــم ادمهــا وقتــی بخواهنــد در هرجــای دنیــا متفــاوت زندگــی 
کننــد چــه بهایــی را بایــد بــرای ایــن متفــاوت بــودن بپردازنــد. چــون مــن بــه عنــوان زن مهاجــر کــه در جامعــه ای ســنتی بــزرگ شــده ام بهــای 
ســنگینی را پرداخــت کــردم بــرای اینکــه مــی خواســتم متفــاوت زندگــی کنــم. خاطــره هــم نمیخواســت دیگــر زیربــار ظلــم پــدرش و خانــواده 
پــدرش قــرار بگیــرد و مــن نشــان دادم کــه چــه بهــای ســنگینی را پرداخــت کــرد. مــن مطمئنــم یــک دختــر ســوئدی، فرانســوی و امریکایــی هــم 

وقتــی بخواهنــد متفــاوت زندگــی کننــد براســاس انتخــاب خودشــان، انهــا هــم بهــای ســنگینی را مــی پردازنــد. 

اینکه بخشی از این دردها را نشان ندادید، سانسور نیست؟

ــد  ــش از ح ــم بی ــد. ه ــی ش ــی م ــم طوالن ــم فیل ــرا را بگوی ــه ماج ــتم هم ــی خواس ــون اگرم ــار چ ــاب و اختی ــذارم انتخ ــی گ ــن اســمش را م م
ــی زد. ــب را م ــل درد ، دل مخاط ــار تحم ــد و ب ــنگینمی ش س

سانسور در پروسه فیلمسازی در ایران خیلی جدی است ایا در افغانستان هم همین گونه است؟

ــرام  ــه ان احت ــد فرهنگهــا و خــرده فرهنگهــا را بشناســیم و ب ــا در کشــور اســامی زندگــی مــی کنیــم وبای ــد توجــه کنیــم کــه م ــی بای ــه ول ن
بگذاریــم . همیــن طــور یــک ســری هــم بایدهــا و نبایدهایــی هســت کــه محدودیــت ایجــاد مــی کنــد بــرای پیشــرفت فرهنگــی جامعــه، فهمیــدن 
و درک اینهــا و تصمیــم گرفتــن در مــورد اینهــا در افغانســتان مــرز ظریفــی اســت بایــد خیلــی خــوب الهیــات بدانــی، جامعــه شناســی بدانــی، 
فرهنــگ جامعــه را بشناســی ،متعلــق بــه ان جامعــه باشــی و ان را خــوب بشناســی و انجــا زندگــی کنــی و بــرای خــودت مــرز مشــخص کنــی 
کــه مــن تــا چــه حــد مــی توانــم پیــش بــروم و کجــا نمــی توانــم. ولــی مــن بــاور دارم بــرای هنــر نمــی تــوان مــرز مشــخص کــرد، هنــر مــرز 
نــدارد امــا مجبــورم در جامعــه خــودم قــدم بــه قــدم پیــش بــروم و ایــن مرزهــا را هــم در نظــر بگیرم.حداقــل مــن بــه عنــوان ســینماگر مســتند 
چــون داســتانهایم واقعــی هســت و شــخصیت هایــم هــم واقعــی هســتند مجبــورم شــرایط ســوژه هایــم را رعایــت کنــم و انهــا را بــه خطــر ننــدازم. 

مــی توانــم خــودم را بــه خطــر بنــدازم امــا انهــا را نــه. امــا اگــر بدانــم بیــان یــک واقعیــت یــک تابــو مــی توانــد بــه پیشــرفت جامعــه مــن کمــک 
کنــد حاضــرم ایــن کار را بکنــم. چــه بســا کــه اصــا صحبــت کــردن. وقتــی از سانســور حــرف مــی زنــم مثــا منظــورم ایــن اســت کــه ممکــن 
اســت شــخصیت مــن جایــی برهنــه باشــد و مــن اتفاقــی ایــن فیلــم را داشــته باشــم ایــن را خــب نمــی تــوان نشــان داد. امــا زنــا بــا محــارم یــک 

تابــو بــود امــا مــن در مــورد ان فیلــم ســاختم.

جوایزی که در فستیوال های مختلف دریافت کردی چه اثری بر روی کار خودت و زنان فیلمساز دارد؟ 

مــن وقتــی در جشــنواره هــا مــی روم مثــا وقتــی مراکــش رفتــم در میــدان اصلــی شــهر پرجــم ۲۶ کشــور بــود. مــن پرجــم کشــورم را دیــدم 
ــود چــون افغانســتان کشــوری محجــور اســت.  ــود کــه فیلمــی از افغانســتان انجــا ب ــه ایــن دلیــل ب و مــن دچــار هیجــان شــدم. ایــن پرچــم ب

افغانســتان را بــه جنــگ مــی شناســند. و فیلــم مــن جایــزه اول را گرفــت و مــن دوســت دارم مردمــم بــه خاطــر ایــن فیلــم 

وقتــی مصــر رفتــم و جایــزه دوم را گرفتــم مــردم دیدنــد افغانســتان فیلــم هــم دارد. تمــام رســانه هــای مصــر ومراکــش بــا مــن مصاحبه کردنــد. در 
فرانســه جایــزه »پمــا« کــه جایــزه معتبــری اســت و جایــزه حقــوق بشــر فرانســه را گرفتــم امــا جامعــه هنــری افغانســتان اصــا متوجــه نشــدند. 

ایــن جوایــز مــن را تشــویق مــی کنــد و امیــدوارم در اینــده راحتــر فیلــم بســازم و فیلــم هــای مــن حمایــت شــود. مــن بــا یــک شــرکت کوچــک 
بــدون حمایــت ایــن فیلــم را ســاختم. فیلــم مــن در فرانســه یــک هفتــه اکــران شــد ایــن مســاله مــی توانــد زنــان را تشــویق کنــد بــه دلیــل 
شــرایط بــد افغانســتان زنــان خیلــی ناامیــد هســتند. مــن دوســت دارم بــا فیلمــم انهــا را تشــویق کنــم. جایــزه بــه نظــر مــن البتــه معیــاری بــرای 
خــوب بــودن فیلــم نیســت. البتــه تهیــه کننــده هــا بــا جشــنواره هــا بــرد مالــی دارنــد. امــا جایــزه بــرای مــن پشــیزی ارزش نــدارد بــه نظــرم اول 
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بایــد فیلــم ســاز ســبک خــودش را پیــدا کنــد. البتــه مــن جایــزه گرفتــن را دوســت دارم امــا صــادق هدایــت چنــد تــا جایــزه بــرده کــه در ادبیــات 
فارســی مانــده اســت؟به نظــرم تفکــر مهــم اســت. البتــه مــن ده تــا جایــزه ) تــا زمــان مصاحبــه( ) چنــد تــا تــا االن؟( گرفتــم امــا مــن بایــد بیشــتر 

کتــاب بخوانــم فیلــم ببینــم تــا فیلــم هــای بهتــری بســازم. 

با فیلم سازی قصد دارید چه چیزی به مردم بگوید؟

ــا فیلــم مــی خواســتم ایــن ســوژه را وارد گفتگــوی مــردم کنــم. نمــی توانــم ارزوی عجیــب و غریــب داشــته باشــم کــه فیلــم مــن تغییــرات  ب
زیــادی در جامعــه ایجــاد کنــد امــا همیــن کــه مــردم در مــورد زنــای محــارم حــرف بزننــد بــرای مــن دســتاورد اســت.

مــا کمپینــی داریــم )کمپیــن ایجــاد ســهولت بــرای قربانیــان تجــاوز ( کــه قصــد داریــم بــا تغییراتــی در قانــون و دسترســی ســهوالتی بــرای زنــان 
مــورد تجــاوز قــرار گرفتــه زنــان را ترغیــب بــه شــکایت کــردن و شکســت ســکوت کتیــم. بنابرایــن قصــد داریــم تــا دورتریــن جایــی کــه ممکــن 
اســت در افغانســتان در مــورد تجــاوز و زنــای محــارم صحبــت کنیــم . قصــد داریــم شــرم گفتگــو در مــورد تجــاوز را در جامعــه افغانســتان از بیــن 

ببریــم. زنــان هــر روز افغانســتان در معــرض تجــاوز هســتند.

خانــواده هــا ســعی مــی کننــد بحــث تجــاوز را در محاکــم دنبــال نکننــد چــون فکــر مــی کننــد فامیــل بدنــام مــی شــود. بــه همیــن خاطــر زنــی 
کــه مــورد تجــاوز قــرار مــی گیــرد تنهــا قربانــی ایــن تجــاوز اســت و حــق اش تــا زنــده اســت پایمــال شــده اســت. دوم ســعی داریــم در ایــن 
کمپیــن زنانــی کــه مــورد تجــاوز قــرار مــی گیرنــد در افغانســتان، شکایتشــان خــارج از نوبــت رســیدگی شــود. بــرای خاطــره ۴ ســال دادخواهــی 
طــول کشــید و پــدرش هنــوز در زنــدان اســت و حکــم اش نامشــخص اســت . حداقــل ده ســال بــرای زنــی کــه مــورد تجــاوز قــرار گرفتــه اســت 
طــول مــی کشــد کــه بــه شــکایتش رســیدگی شــود. مــا از دولــت مــی خواهیــم کــه ایــن شــکایت هــا را در اولویــت قــرار دهــد. همچنیــن مــا در 
افغانســتان تســت دی ان ای نداریــم و شــرایطی را بــرای زنانــی کــه از تجــاوز بچــه دار شــدند ، فراهــم کنیــم کــه مــرد نتوانــد بــه راحتــی طفــل را 
نفــی کنــد. مــی خواهیــم ثابــت شــود کــه بچــه حاصــل از تجــاوز پــدرش کیســت چــرا کــه مــردان بــه راحتــی خودشــان را از تجــاوز تبرئــه مــی 

کننــد. تــاش مــا ایــن اســت کــه حداقــل بــرای ده تــا ۲۰ زن در افغانســتان تســت دی ای ان فراهــم کنیــم .

همچنیــن از چندمــاه قبــل بــا یــک گــروه بیــن المللــی و گروهــی از وکا کار مــی کنیــم تــا ایــن تســهیات بــرای زنــان فراهــم شــود. فیلــم مــن 
بــرای انهــا در حکــم اطاعــات اســت. 

تــا زمانــی کــه زنــان شــواهدی بــرای اثبــات تجــاوز ندارنــد، ســکوت مــی کننــد. امــا اگــر تســهیاتی بــرای زنــان باشــد و زنــان بتواننــد دادخواهــی 
کننــد، تعــداد کســانی کــه ســکوت مــی کننــد، کمتــر مــی شــود . مــن مــی خواهــم در دوران کودکــی از زنــان ایــن فرصــت گرفتــه نشــود کــه 

نتوانــد بــرای اینــده شــان رویاپــردازی کننــد. کودکــی کــه ده ســالگی بــه او تجــاوز مــی شــود، نابــود مــی شــود. 

ایا شبکه روابطی بین زنان فیلم ساز افغانستان وجود دارد؟ 

نــه نداریــم . امــا فیلــم ســازان زن افغانســتان خیلــی جســور هســتند و بــا فیلــم هایشــان بــه مــن انگیــزه مــی دهنــد. بعضــی وقــت هــا تعجــب 
مــی کنــم کــه چطــور زنــان در ایــن شــرایط پیــش مــی رونــد. امــا انســجام صنفــی نداریــم. و مــن زجــر مــی کشــم کــه صنفــی وجــود نــدارد. 

شــاید اگــر شــرایط امــن تــر شــود بــه ســمت ایجــاد صنــف برویــم. 

ایا با فیلم سازان زن خاورمیانه ارتباط دارید؟ و ایا این ارتباط هابه انتقال تجربه منجر می شود؟

بلــه خیلــی زیــاد. بــا فیلــم ســازان زن تــرک در ارتبــاط هســتم در مــورد پیــدا کــردن تهیــه کننــده، بــا ایرانــی هــا بــه دلیــل زبــان مشــترکی 
کــه داریــم ارتبــاط مــی گیریــم. چیــزی کــه مــن را خیلــی ناراحــت کــرد ایــن بــود کــه در جشــنواره ســینما حقیقــت روی فیلــم مــن زیرنویــس 
فارســی گذاشــته بودنــد. چــون مــا یــک اهــرم قــدرت ، زبــان مشــترک داریــم. چطــور مــی توانیــم ایــن اهــرم را نادیــده بگیــرم. ممکــن اســت مــا 
چنــد کلمــه را دقیــق متوجــه نشــویم امــا متوجــه منظــور هــم مــی شــویم. بایــد بــه خودمــان ســختی بدهیــم . همــه افغانســتانی هــا لهجه فارســی 
کــه در ایــران صحبــت مــی شــود را مــی فهمنــد . امــا چــرا در ایــران بــه جــای زیرنویــس گذاشــتند مــا تــاش نمــی کنیــم کــه بفهمیــم کامــا 
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بیگانــه نیســتیم. زبــان مــردم افغانســتان دری اســت کــه همــان فارســی قدیــم اســت. لهجــه دری شــیرین اســت و همدیگــر را مــی فهمیــم. اگــر 
مــی دانســتم فیلــم مــن را ترجمــه مــی کننــد اصــا فیلــم را نمــی دادم. مــا در افغانســتان ســریال هــای ایرانــی مــی بینیــم ترجمــه نمــی کنیــم. 

شــما هــم گویــش مــا را مــی فهمیــد چــرا فکــر مــی کنیــد نمــی فهمیــد؟

اعتراض کردید؟ 

نه فرصتش نبود. االن گفتم.

فستیوال هایی که منحصر به زنان باشد به نظر شما به رشد زنان فیلم ساز کمک می کند؟

بله اما در منطقه خیلی کم است. 

و کالم اخر؟

امیــدوارم کــه فیلــم مــن بتوانــد بــرای تمــام زنانــی کــه نمــی تواننــد ســکوت خــود را در کل خاورمیانــه بشــکنند کمکــی باشــد بــرای شکســتن 
مهــر ســکوت.

با تشکر از وقتی که برای دیگری گذاشتید.

ادبیات زنان

چون ترنجم بشکن آنگه آن پری را می شناس

غزال مرادی

دیگــری: کمتــر کســی اســت کــه بــا شــعر آشــنا باشــد و بــا نــام ســیمین بهبهانــی آشــنا نباشــد. ســیمین بهبهانــی ازجملــه شــاعران نواندیــش و 
صاحــب ســبک ادبیــات معاصــر ایــران بــوده کــه اشــعاِر قابل تأمــل فراوانــی بــه نــگارش درآورده اســت. اگرچــه پژوهش هــای بســیاری در خصــوص 
شــعر ســیمین انجام شــده،اما هیــچ گاه از منظــر روایــت شناســی آثــار او موردبررســی قــرار نگرفتــه اســت. در ایــن نوشــتار یکــی از اشــعار او بــا 

عنــوان »افســانه پــری« از منظــر روایتشناســی مــورد بررســی قــرار می گیــرد. 
ــه  ــاتی ک ــته ها و احساس ــات، خواس ــه ای از تمای ــه دارد. مجموع ــی غلب ــان حقیق ــان مجــازی آن برزب ــه زب ــی دانســت ک ــوان روایت ــعر را می ت ش
ــعر و  ــن ش ــتنی بی ــدی ناگسس ــی می تواندپیون ــر بینامتن ــود عنص ــود وج ــر ش ــن جلوه گ ــا نمادی ــتعاری ی ــکل های اس ــه ش ــن ب ــد در مت می توان
ــه  ــارز از ارتباطــات انســانی  اســت کــه به عنــوان تمثیــل و نمون ــاز کنــد. داســتان ها یــک مؤلفــه ب ــات ب ــژه تمثیل هــا و حکای ســایر متــون، به وی
ــت  ــن فرم هــای ســرگرمی اســت. روای ــرد. داستان ســرایی احتمــاالً یکــی از ابتدایی تری ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــرای روشــن کــردن اهــداف م ب

ــه پروســه های روان شــناختی شــخصیتی، حافظــه و معنــا ســازی اشــاره کنــد.  همچنیــن ممکــن اســت ب
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»خفته در من دیگری، آن دیگری را می شناس

من پری هستم به افسون در ترنجم بسته اند 

سوی سامانم بیا، با خود دل و جان را بیار

هفت کفش آهنین و هفت سال آوارگی

نه پری گفتم، غلط گفتم، زنی سوداییم

یک زنم کز سادگی آسان به دام افتاده ام 

آفتابم، بی تفاوت تن به هر سو می کشم

چون ترنجم بشکن آن گه آن پری را می شناس

تا َرها سازی مرا، افسونگری را می شناس

کاروانی مرد باش و رهبری را می شناس

این من و فرمان من، فرمان بری را می شناس

در من آشفته، سودا پروری را می شناس

خوش خیالی را نگر، خوش باوری را می شناس

بی دریغی رپا ببین، روشنگری را می شناس

شــعر یــک بخــش مهــم از شــیوه ی روایــت اســت. اشــاره بــه المان هــای داســتان نظیــر طــرح و شــخصیت اجراهــای دیگــری از روایــت اســت کــه 
در ایــن شــعر دیــده می شــود، چیــزی کــه به واســطه ادبیــات مــدرن وارد ادبیــات شــده اســت. شــعر نمــود دیگــری از روایــت اســت و فیگورهــای 
واژگانــی می توانــد بــر زیبایــی هنــری شــکل روایــت تأثیــر بگــذارد از دیــدگاه “ژنــت” روایــت کــردن بــه عمــل روایــت و کل موقعیــت افســانه ای 
یـاواقعـــی کــه در آن عمــل روایــت صــورت می پـــذیرد اشـــاره دارد؛ و ایـــن اصـــطاح نشــان گر مقولــه ای در طبقه بنــدی ســه گانه روایـــت، یعنـــی 

داســتان، روایــت و روایــت کــردن اســت.

در یــک متــن روایــی، رویدادهــا بــه شــکلی خــاص مرتــب می شــوند کــه متفــاوت از حالتــی اســت کــه رویدادهــا در زندگــی واقعــی مــا اتفــاق 
می افتــد. ایــن روش خــاص بــرای مرتــب کــردن رویدادهــا، داســتان و روش بیــان کــردن آن هــا روایــت کردن،نامیــده می شــود کـــه دربرگیرنــده 
سطوح مختلف روایـــت وزاویـــه دیـــدی است کـــه از آن زاویـــه دیـــد روایـــت می کند. بعـــد از درک روایت اســـت کـــه خواننـــده داستان واقعی 
را بــرای خــودش می ســازد. داســتان واقعــی، »فبیـــوال« نامیـــده می شــود. فبیـــوال قبــل از روایــت اتفــاق می افتــد. در روایــت خطــی کاســـیک، 

ترتیـــب زمـــانی داســتان عمومــاً بــا فبیــوال مطابقت دارد اما ایـــن مســئله در مـــورد همـــه نـــوع روایـــت صـــدق نمی کند.

در شعر زیر سیمین بهبهانی رویدادها را به شیوه زیر مرتب کرده است: 

۱-معرفی شخصیت راوی و این معرفی به وسیله یک نماد صورت گرفته است.

۲- راوی از مخاطب خود می خواهد که او را بازشناسیکند.

شعر افسانه پری

دیده بگشا، معنی ی ِ سیمین بری را می شناس«

)گزیده اشعار،۱۳9۳(
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۳-در نیمه شعر راوی از معرفی خود به شکل قبلی،پشیمان شده و خود را زن سودایی معرفی می کند.

اگــر کل ایــن شــعر را به عنــوان یــک روایــت در نظــر بگیریــم شــاعر از دو داســتان افســانه ای در بیــان شــعر خــود بهــره گرفتــه اســت و بــا اشــاره ای 
بــه آن هــا بــدون نقــل داســتان اصلــی، مخاطــب را بــه ســمت آن ســوق داده. افســانه دختــران ترنــج یــا دختــران انــار کــه شــاعر بــه آن اشــاره دارد 
و بنیــان شــعر خــود را بــر اســاس ایــن افســانه نهــاده اســت. از آنجایی کــه شــخصیت به عنــوان عنصــری از داســتان اســت و بــر اســاس شــبکه ای 
ــوع شــاخص  ــد. دو ن ــوان شــاخصی از شــخصیت عمــل کن ــن به عن ــد در مت ــر عنصــری می توان ــف می شــود، ه ــات شــخصیتی توصی از خصوصی
متنــی بــرای شــخصیت وجــود دارد؛ کــه ایــن شــاخص ها معرفــی مســتقیم و معرفــی غیرمســتقیم اســت. شــاعر در شــعر افســانه پــری بــرای بیــان 
شــخصیت از هــردو فــن اســتفاده می کنــد. او بــرای معرفــی شــخصیت کــه اتفاقــاً راوی هــم هســت، ابتــدا از یــک افســانه آشــنا )افســانه دختــر 
نارنــج و ترنــج( اســتفاده می کنــد و بعــد در چنــد بیــت بعــد به طــور مســتقیم شــخصیت را یــک زن ســودایی معرفــی می کنــد. نوعــی شــخصیت 
کــه مشــخصۀ بــارز آن عبــوس بــودن اســت و در قــرن دوم میــادی آن را ناشــی از افزایــش صفــرا می دانســتند و مشــخصه هایی ماننــد ناتوانــی 
در لــذت بــردن از فعالیت هــا و ُخلــق افســرده و بی اشــتهایی دارد؛ کــه درواقــع گره افکنــی از همیــن تغییــر شــخصیت اتفــاق می افتــد. او بــا ایــن 
گره افکنــی وضعیــت زن امــروز را بــه تصویــر می کشــد؛ کــه ازدیــد او دچــار نوعــی بی تفاوتــی شــده اســت بی تفاوتــی کــه مانــع از شــناخت خــود 
می شــود درمجمــوع نــگاه ســیمین نســبت بــه مســائل زنــان، واقعــی و وســیع اســت. او شــخصیت های متفاوتــی از زنــان بــه نمایــش مــی گــذارد، 

نمونه هــای زنــان شــعر اودر اجتمــاع فراواننــد و ســعی کــرده اســت بــا ایــن روایــت در شــعر درون زنــان و عواطفشــان را بــه نمایــش بگــذارد.

منابع:

۱. موسوی ، م و اسپرغم، ث. )۱۳۸۹(. »نقد اسطوره شناسی قصه دختر نارنج و ترنج« فصلنامه علمی پژوهشی نقد ادبی , ۲۵۵-۲۳۳.

۲. سیمین بهبهانی، گزیده اشعار مروارید سال چاپ: ۱۳۹۳

شعر امروز افغانستان

جغرافیای 
خونین دل من

خاک
 رنگ باخته ی سرزمینم

با
 تاریخ سر به زیر

 اکنون
چگونه عبور خواهی کرد؟

هر روز گل سرخی 
می شگفد در دل تنگت

یک بار جان بیگر
و بلند شو 
فریاد کن
داد بزن

ای خاک!
ای دلتنگ ناچار

بگو 
مرگ به مرگ های نا به هنگام...

بگو
آسمان

 با این همه روح سوخته چه خواهد کرد؟
و باد ها چقدر 

دل های ناجور را بخیه بزند 
که مباد 

قاطی شوند پارچه های آدم ها
و شعر من

ــان  ــد و درخت ــای بلن ــت ه ــا قام ــر ب ــه دیگ ک
ــدارد ــد ن ــتاده پیون ایس

شعر من
دیگر 

از عشق
از جنون

از شــور و ســر بــه هوایــی چیــزی بــه حافظــه 
نــدارد

شعر من

بوی روح سوخته می دهد
و

از دود
از تیرگی

ــت  ــی روای ــه ی کودک ــون خفت ــه خ ــگاه ب از ن
ــد ــی کن م

 از تاریخ سر به زیر
و

 شرمسار
امروز

با گلوی زخمی فریاد می زند
رهایی!

کریمه شبرنگ
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زنان مهاجر
زایمان و بارداری زنان مهاجر افغان در ایران

نویده احمدی
دیگــری: مهاجــرت تاثیــر بســیار چشــمگیری برتجربــه زیســته زنــان مــی گــذارد. از جملــه بــر بــاروری، زایمــان و دسترســی بــه امکانــات بهداشــتی. 
زنــان مهاجــر افغــان در ایــران تجربــه متفاوتــی از زنــان افغانســتانی در کشــور خــود دارنــد. در ایــن مصاحبــه ســعی کــرده ایــم تاثیــر مهاجــرت را 

بــر تعــداد فرزنــدان و دسترســی بــه امکانــات پزشــکی بــرای زنــان افغــان بررســی کنیــم.

امکانات بیشتر در ایران 

ــاده  ــای دور افت ــتان ه ــی از شهرس ــد. او در یک ــا آمده ان ــه دنی ــتان ب ــدان او در افغانس ــام فرزن ــن دارد و تم ــال س ــه ۵۰ س ــت ک ــی اس ــا زن زیب
افغانســتان زندگــی کــرده اســت. یکــی از دالیــل زیــاد بچــه دار شــدن زنــان افغانســتان را نبــود امکانــات و عــدم دسترســی بــه وســایل پیشــگیری 
از بــارداری می دانــد و می گویــد:» زمانــی کــه مــن ازدواج کــردم، امکانــات بســیار محــدود بــود. بــرای اینکــه پیــش مامــا برویــم، مجبــور بودیــم راه 
زیــادی برویــم، راه دور نیــاز بــه پــول داشــت کــه مــا از لحــاظ مالــی بســیار فقیــر بودیــم، بقیــه زنــان ده هــم مثــل مــن بودنــد. و مــا اطاعــات 

ــارداری داشــتیم.« کمــی از شــیوه های پیشــگیری از ب

مهاجــرت بــه کشــوری کــه امکانــات بیشــتری نســبت بــه افغانســتان دارد ســبب تغییــر در وضعیــت زنــان افغــان شــده اســت. نرگــس ۱۷ ســاله 
بــوده کــه بــه ایــران امــده و ازدواج کــرده اســت، او می گویــد:» شــرایط بهداشــت و درمانــی در ایــران بــا افغانســتان متفــاوت اســت. کســانی کــه 
در ایــران زایمــان مــی  کننــد امکانــات بیشــتری دارنــد و بــه آنهــا بهتــر رســیدگی می شــود. زمانــی کــه زنــان مهاجــر بــاردار می شــوند بــه خانــه 

ــان بعــد از زایمــان آســیب کم تــری مــی  بیننــد«. ــد و زن ــرار می گیرن ــد و تحــت مراقبــت ق ســامت مراجعــه می کنن

سواد و باروری

در جامعــه ســنتی مثــل افغانســتان کــه درگیــر جنــگ اســت، بســیاری از دختــران نمــی تواننــد درس بخواننــد کــه ایــن موضــوع باعــث می شــود، 
ــان افغانســتان پشــت ســرهم بچــه دار مــی شــوند.  زهــرا  کــه مــادران از نبــود ســواد رنــج ببرنــد و ایــن مســاله یکــی از دالیلــی اســت کــه زن
صاحــب چندیــن نــوه اســت. از نظــر او بــی ســوادی ســبب مــی شــود کــه زنــان افغانســتان بــدون در نظــر گرفتــن عواقــب بچــه داری، پشتســر 

ــد:                             ــاردار مــی شــوند. او می گوی هــم ب
                                                  » زمانی که من جوان بودم، تمام زنان اقوام ما سالی یک بچه به دنیا می  آوردند. 

                                                   اکثر زنان بی سواد بودند و دختران کمی به مدرسه می رفتند. 
                                                   وقتی جنگ شد طالبان مدرسه ها را به آتش کشیدند و مادران آینده بی سواد ماندند«

   
یکــی از پارامترهایــی کــه بــه کمتــر شــدن تعــداد فرزنــدان زنــان مهاجــر کمــک کــرده اســت، باالرفتــن ســطح ســواد جامعــه مهاجراســت. زنــان 
افغــان بیشــتر تحصیــات دیپلــم را بــه پایــان رســانده انــد و بــا اگاهــی بیشــتری تصمیــم بــه بــارداری مــی  گیرنــد. رخســاره جــزء زنانــی اســت کــه 
دیپلــم انســانی دارد و می گویــد کــه نســل جدیــد مهاجــران تغییراتــی بســیاری را تجربــه مــی  کننــد و یکــی از آنهــا موضــوع فرزنــد آوری اســت 
کــه مهاجــرت در ایــران ایــن موضــوع را باعــث شــده اســت.  زنانــی کــه حداقــل تــا دیپلــم درس خواندنــد و  اعتقــاد دارنــد کــه فرزنــد زیــاد بــه 

ضــرر آنهــا اســت و گاهــی  بــه داشــتن دو فرزنــد قانــع مــی  شــوند« البتــه همچنــان مــردان تصمیــم گیرنــده اصلــی هســتند.

همچنان فرزند پسر ارجح است

ــد پســر جشــن  ــرای تول ــد پســر داشــتن بســیار مهــم اســت . افغانســتانی هــا همیشــه ب ــران فرزن در جوامــع مردســاالری مثــل افغانســتان و ای
می گیرنــد. زنــی کــه فرزنــد پســر نداشــته باشــد همــواره در رنــج و عــذاب اســت امــا ایــن نــگاه در جامعــه ایــران کــم رنگتــر شــده اســت ولــی در 

افغانســتان هنــوز ایــن نــگاه وجــود دارد.
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مهاجــران افغــان در ایــران بــه فرزنــد پســر بــه عنــوان نیــروی کار نــگاه مــی کننــد . ایــن مــردان هســتند کــه هزینــه هــای زندگــی را بــه دوش 
مــی  کشــند از ایــن روداشــتن فرزنــد پســر را مهــم میداننــد و همیــن موضــوع ســبب فشــار بیشــتری بــر زنــان مهاجــر مــی شــود. فرحنــاز دو 
فرزنــد دختــر دارد . او کــه متولــد ایــران اســت، می گویــد:» در برخــی مــوارد شــرایط زنــان مهاجــر درایــران بســیار بهتــر از زنــان افغانســتان اســت 
و زنــان اگاهــی بیشــتری دارنــد امــا هنــوز موضــوع جنــس فرزنــد مهــم اســت. زنــان نســل جدیــد تــاش مــی کننــد کــه فرزنــد پســر بــه دنیــا 

بیاورنــد و گاهــی قبــل از بــارداری بــه پزشــک مراجعــه می کننــد تــا فرزندشــان پســر شــود.

زن بی فرزند، زن مطرود

یکــی از بارزتریــن دالیــل بچــه دار شــدن زنــان مهاجــر فشــار از ســوی اطرافیــان بــه خصــوص زنــان اســت. اگــر زنــی بچــه نداشــته باشــد همــواره 
در مــورد او بیــن زنــان صحبــت مــی شــود و جامعــه مهاجــر چــه در نســل قبــل و چــه نســل جدیــد از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند. مریــم زنــی 
اســت کــه چنــد ســال اســت کــه بچــه دار نمــی شــود او مــی گویــد:» اگــر زنــی چــه بــا خواســته ی خــود و یــا چــه ناخواســته بچــه دار نشــود، 
همیشــه از ســوی زنــان دیگــر تحــت فشــار اســت و نــگاه هــا و ترحــم دیگــران باعــث آزار او مــی شــود. مــن چنــد ســالی اســت کــه ازدواج کــرده 
ام امــا بچــه دار نشــده ام .خانــواده همســرم بســیار مــرا اذیــت مــی کننــد و نیــش و کنایــه مــی زننــد و می گوینــد کــه مــن ناقــص هســتم. همــه 

ایــن حــرف هــا مــرا از پــا مــی انــدازد«.

از دیگــر ســو اعتقــاد بــه مردســاالری ســبب شــده اســت کــه زنــان کمتــر در تعــداد فرزنــدان نقــش داشــته باشــند و یــا اینکــه مــردان از وســایل 
جلوگیــری از بــارداری اســتفاده نکننــد. 

ــا توجــه بــه وضعیــت بــد اقتصــادی در ایــران شــرایط زندگــی مهاجــران نیــز ایــن روزهــا ســخت تــر شــده اســت و دسترســی بــه  همچنیــن ب
خدمــات پزشــکی هزینــه هــای بیشــتری را مــی طلبــد بــا توجــه بــه فقــر و تنگدســتی جامعــه مهاجــران ایــن مســاله مــی توانــد ســامت مــادران 
و نــوزادان انهــا را تحــت تاثیــر قــرار دهــد بــه گونــه ای کــه شــنیده مــی شــود زنــان مهاجــر بــه جــای مراجعــه بــه زایشــگاه ایــن روزهــا در منــزل 
ــوزادان انهــا مــی شــود.  ــان و ن وضــع حمــل مــی کننــد ماننــد ســالیان بســیار دور. زایمــان در شــرایط نامناســب بهداشــتی کــه دامــن گیــر زن
جــا دارد مقامــات وزارت بهداشــت ایــران بــه دلیــل تعــداد زیــاد مهاجــران افغانســتانی، فرهنــگ و دیــن مشــترک و تاثیــرات متقابــل دو جامعــه 
برهمدیگــر و حداقــل بــه دلیــل تامیــن نیــروی کار در ایــران توســط مهاجــران توجــه بیشــتری بــه ســامت مهاجــران و اگاهــی بخشــی در مــورد 
شــرایط پیشــگیری از بــارداری بــرای زنــان و مــردان داشــته باشــند.  ایــن در حالــی اســت کــه در کشــورهای مهاجرپذیــر ماننــد المــان خدمــات 

بهداشــتی بــرای زایمــان زنــان مهاجــر رایــگان در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

               
                 

    ناهید زنی است که پنج فرزند دختر را به امید 
پسر آوردن به دنیا آورده است، می گوید:

 » اگر زنی در افغانستان پسر نداشته باشد
    مثل این  می ماند که بازو نداشته باشد و تا اخر
     زندگی اش باید حرف مردم را به جان بخرد و

 گاهی مردان افغان به خاطر فرزند پسر، 
زن دوم می گیرند«.



24

نگاهی کوتاه به وضعیت زنان در ایران

گرانی بنزین و وضعیت زنان؛ یک گزارش مختصر

مریم رحمانی

ــیاری دارد.  ــات بس ــت و تبع ــی اس ــکل اساس ــک مش ــر ی ــری: فق دیگ
ــر  ــد منج ــود، می توان ــی ش ــای اجتماع ــه ناآرامی ه ــر ب ــد منج می توان
ــوزش و  ــراد از آم ــردن اف ــروم ک ــا مح ــود و ب ــراد ش ــی اف ــه ناتوان ب
تحصیــات، امــکان درآمدزایــی و توانمنــدی افــراد در آینــده را کاهــش 
ــد  ــه نمی توانن ــدارد و اینکــه نصــف جامع ــی ن ــره زیبای ــر، چه ــد فق ده
هزینه هــای حداقلــی زندگــی خــود را بپردازنــد می توانــد ریشــه 
ــر  ــند، فق ــی باش ــای روان تن ــاری ه ــز بیم ــات و نی ــیاری از نامایم بس
خشــونت را نیــز دامــن مــی زنــد و در وضعیتــی کــه جامعــه فقیــر مــی 
شــود زنــان فقیرتــر خواهنــد شــد و مشــکات شــان بیشــتر از قبــل مــی 
ــا افزایــش قیمــت بنزیــن اعتراضــات سراســری در ایــران برپــا  شــود. ب
شــد، تعــداد زیــادی از هموطنانمــان در ایــن اعتراضــات جــان خــود را از 
دســت دادنــد کــه هنــوز تعــداد دقیــق ان مشــخص نیســت امــا صبحــت 
هزارنفــر اســت و دســت کــم ۷۰۰۰ نفــر دســتگیر شــدند و هنــوز ســیر 
دســتگیری هــا ادامــه دارد. ایــن رویدادهــا کــه مــی توانــد ســبب خشــم 
و ســرخوردگی و بــروز مجــدد ان در اینــده ای نــه چنــدان دور شــود بــه

جــز تاثیــرات روانــی کــه بــر همــه ایرانیــان دارد تاثیــرات خــاص تــری 
بــر زنــان خواهــد داشــت

. خانــواده هــای کشــته شــده هــا ممکــن اســت از ایــن پــس بــه خیــل 
زنــان سرپرســت خانــوار تبدیــل شــودند، در کنــار داغ و درد و ترومایــی 
کــه حاصــل از ایــن کشــتار اســت بیشــترین فشــارهای روانــی را ایــن 
زنــان تحمــل خواهنــد کــرد. درایــن گــزارش ســعی شــده اســت اندکــی 
ــی  ــر زندگ ــه ب ــت ناموج ــش قیم ــن افزای ــذار ای ــای تاثیرگ ــه ه از جنب

زنــان نشــان داده شــود.

خط فقر در ایران و افزایش قیمت بنزین

محاســبات نشــان می دهــد کــه  پیــش از گرانــی قیمــت بنزیــن حداقــل 
هزینــه زندگــی و خــط فقــر یــک خانــواده چهــار نفــره در اردیبهشــت 
مــاه ۹۸،  هشــت میلیــون تومــان بــوده  اســت کــه مســلما بــا افزایــش 
قیمــت ایــن رقــم نیــز تغییــر خواهــد کــرد و خانــواده هــای بیشــتری 
فقیرتــر خواهــد شــد ایــن در حالی ســت کــه حداقــل دســتمزد، طبــق 
ــر از   ــان )کمت ــزار توم ــد ه ــون و پانص ــک میلی ــی وزارت کار، ی پرداخت

یــک پنجــم ایــن میــزان( بــرای ســال ۹۸ تعییــن شــده اســت.  
ــوار ۴ نفــره  محاســبات نشــان می دهــد کــه هزینــه خوراکــی یــک خان
ــای  ــه نرخ ه ــی ب ــم کاالی اساس ــرای ۱۸ قل ــاه ۹۸ ب ــت م در اردیبهش
ــت و  ــت و بیس ــون و دویس ــدود دو میلی ــهر، ح ــطح ش ــج[ در س ]رای
هشــت هــزار تومــان اســت. بطــور کلــی ایــن محاســبات در ۱۲ بخــش 
اثاثیــه،  کفش وپوشــاک،  مســکن،  دخانیــات،  خوراکی هــا،  شــامل: 
بهداشــت ودرمان، حمل ونقــل، ارتباطــات، امــور فرهنگی و تفریحــی، 
ــه  ــورت گرفت ــه ص ــات متفرق ــتوران وهتل و کاالها وخدم ــل، رس تحصی

اســت.
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ــت پیــش آمــده، گــواه  ــه ســال های پیشــین در سیاســت ها و شــرایط دول ــی کــه در ســال ۹۷ نســبت ب ــه گفتــه کارشناســان بررســی تغییرات ب
عملکــرد چنــد اهــرم مضــر بــر اقتصــاد کشــور اســت. اولیــن و مهم تریــن اهــرم، فشــار تحریم هــا بــر کشــور اســت. در ادامــه اثرگــذاری تحریم هــا 
ــم  ــور فراه ــاد کش ــیدن اقتص ــش کش ــه آت ــرای ب ــوخت الزم را ب ــال ۹۷ س ــب ارزی در س ــرد نامتناس ــادی و عملک ــب اقتص ــت های نامناس سیاس
کــرده اســت. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه سیســتم غلــط ارزپاشــی در نیمــه اول ســال ۹۷ کــه ســبب خالــی شــدن منابــع ارزی کشــور و پخــش 

ــه ســمت رشــد منفــی اقتصــاد و گســترش فقــر کفایــت می کــرد. ــرای حرکــت یــک کشــور ب رانت هــای گســترده شــد، خــود به تنهایــی ب

اگــر بــه ترکیــب خانوارهــای فقیــر نــگاه کنیــد عمــده ایــن خانوارهــا، آنهایــی هســتند از دســته حقــوق بگیــران خردترنــد، یعنــی عمــده آنهــا جــزو 
کارگــران، مزدبگیــران و حقوق بگیــران بخــش خصوصــی هســتند و هــر تغییــری در شــرایط اقتصــادی کشــور مســتقیماً بــه آنهــا منتقــل می شــود. 

ایــن در حالــی اســت کــه کارمنــدان و حقوق بگیــران دولــت از ثبــات درآمــدی بیشــتری برخوردارنــد.

افزایش ازدواج کودکان و ترک تحصیل دختران ،در پی افزایش بنزین

ــان طبقــات فرودســت و  ــژه زن ــه وی ــان ب ــر مــی شــوند کــه وضعیــت زن ــران فقیرت ــه تنهــا بخــش اعظــم مــردم ای ــن ن ــا افزایــش قیمــت بنزی ب
روســتایی نیــز بدتــر خواهــد شــد. براســاس امــاری کــه بــه تازگــی منتشــر شــده اســت: امــار ازدواج کــودکان در ایــران، امســال افزایــش یافتــه 
اســت تــا جایــی کــه معــاون امــور جوانــاِن وزارت ورزش و جوانــان از چهــار برابــر شــدن کــودک همســری در برخــی از مناطــق ایــران بــه خاطــر 
اســتفاده از »وام ازدواج« خبــر داده اســت. بــه گفتــه تندگویــان »آمارهایــی موجــود اســت کــه کــودکان زیــر ۱۵ ســال بــه ویــژه دختــران زیــر 
ایــن ســنین از ایــن وام اســتفاده کرده انــد و ایــن آمــار نســبت بــه ســال گذشــته ۴ برابــر شــده اســت.« ایــن مســاله نشــان مــی دهــد خانــواده 
هــای فقیــر بــه دلیــل عــدم ثبــات اقتصــادی بــرای دریافــت وام ازدواج دختــران خــود را بــه ازدواج هایــی ســوق مــی دهنــد کــه کودکــی انهــا را 
از بیــن مــی بــرد و امــکان تحصیــل و رشــد شــخصیت را از آنهــا مــی گیــرد. بیــن کــودک همســری و تــرک تحصیــل دختــران رابطــه مســتقیم 
وجــود دارد.  براســاس امارهــا در ســال ۹۷ ؛ ۱۵۱ هــزار و ۴۶ دختــر درایــن  ســال تــرک تحصیــل کــرده اند.)پراکندگــی روســتاها در کشــور اثــری 
کــه بــر دانــش آمــوزان دختــر می گــذارد بیشــتر از دانــش آمــوزان پســر اســت، زیــرا دانش آمــوزان پســراز نظــر خانــواده هــا ایــن قــدرت را دارنــد 
کــه بتوانــد در صــورت گرانــی کرایــه هــا بــرای تحصیــل از یــک روســتا بــه روســتای دیگــر بــا پــای پیــاده برونــد، امــا دانــش آمــوزان دختــر خیــر. 
همچنیــن در اثــر گرانــی بنزیــن طبعــا کرایــه هــا نیــز افزایــش مــی یابــد و ایــن  نــه تنهــا بــر وضعیــت کلــی دانــش امــوزان تاثیــر دارد و ممکــن 
اســت کــودکان کــم برخوردارتــر امــکان تحصیــل را از دســت بدهنــد یــا ایــن امــکان  بــرای آنــان کمتــر شــود . بــرای ان دســته کــه اصــرار بــه 

تحصیــل کودکانشــان دارنــد خانــواده هــا معمــوال بــرای تحصیــل پســر ایــن هزینــه را اختصــاص مــی دهنــد نــه دختــران.

  بعضــا بــه دالیــل فرهنگــی ایــن بــاور در خانواده هــا وجــود نــدارد کــه دانــش آمــوزان دختــر هــم بایــد مثــل دانــش آمــوزان پســر ادامــه تحصیــل 
بدهنــد. معمــوال دختــران نــان خــور اضافــی تلقــی مــی شــوند در حالــی کــه پســران نــان اور. اگــر قــرار باشــد در خانــواده ای فقیــر منابــع بیــن 

دختــر و پســر تقســیم شــود ایــن پســران هســتند کــه دســت بــاال را دارنــد.

افزایش قیمت بنزین  و بیماری های روانی زنان چه ربطی به هم دارند؟

۴۰ تــا ۴۵ درصــد ایرانــی هــا براســاس نظرســنجی هــای صــورت گرفتــه دچــار مشــکات روحــی و روانــی هســتند. همچنیــن مدیــرکل ســامت 
روان وزارت بهداشــت اعــام کــرد: بــر اســاس آخریــن تحقیــق وزارت بهداشــت کــه بعــد از ۱۰ ســال )ســال ۹۱(ا نجــام شــد، ۲۶.۵ درصــد زنــان و 

۲۰.۸ درصــد مــردان در طــول یکســال بــه یــک نــوع اختــال روانــی مبتــا می شــوند کــه رتبــه اول بــا بیماریهــای زنــان اســت.

در حــال حاضــر افســردگی در زنــان و در برخــی گروه هــای جمعیتــی ماننــد افــراد بازنشســته بیشــتر اســت.  بیــش از ۶۰ درصــد افــراد افســرده 
را زنــان تشــکیل می دهنــد، متاســفانه کیفیــت زندگــی افــراد افــت کــرده و بیمــار افســرده خانــواده خــود را نیــز دچــار افســردگی می کنــد.

باتوجــه بــه افزایــش قیمــت بنزیــن، زنــان کــه مدیریــت اقتصــاد خانــواده را در دســت دارنــد اوضــاع ســختری را تجربــه خواهنــد کــرد، مســائل مالی 
همیشــه بــر کیفیــت زندگــی و خلــق و خــوی انــان تاثیــر مــی گــذارد. همچنیــن میــزان دسترســی زنــان را بــه مشــاور، روانپزشــک، متخصصــان 
اعصــاب و روان کمتــر خواهــد کــرد. در حــال حاضــر مشــاوران بــه ازای ۴۵ دقیقــه مشــاوره مبلغــی کمتــر از ۱۰۰ هزارتومــان دریافــت نمــی کننــد، 
خدمــات روانــکاوان نیــز هزینــه هــای بیشــتری را در بــردارد کــه حتــی خانــواده هــای طبقــه متوســط نیــز از عهــده ان برنمــی اینــد چــه رســد 
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بــه اقشــار فرودســت.

سرطان های زنانه و افزایش قیمت بنزین بازی نفس گیر مسئوالن با زنان

میــزان ابتــا بــه ســرطان پســتان در ایــران ســاالنه بــه ۱۳ هــزار نفــر رســیده و ایــن نــرخ در حــال افزایــش اســت. زنــان از ۴۰ ســالگی بــه بعــد 
بایــد ماموگرافــی دوره ای انجــام دهنــد. ایــن در حالــی اســت کــه ماموگرافــی در بســیاری از مراکــز درمانــی تامیــن اجتماعــی یــا دولتــی انجــام 
نمــی شــود و فرانشــیز آن بــرای بیمــه هــای تامیــن اجتماعــی ۲۵ هــزار تومــان اســت. امــا هزینــه انجــام آن در مراکــز آزاد ۱۷۰ هــزار تومــان و 

بــا بیمــه تامیــن اجتماعــی ۱۲۰ هزارتومــان ســت.

ــت  ــدش را دول ــا ۳۰درص ــت، تنه ــبینانه ترین حال ــه در خوش ــی ک ــت.  هزینه های ــتان اس ــرطان پس ــی س ــان ایران ــرطان ها در زن ــایع ترین س ش
قبــول کــرده و ۷۰ درصــد آن از جیــب مــردم پرداخــت می شــود. ســرطان  پســتان، بــه دلیــل تجویــز بیشــتر داروهــای خارجــی در رونــد درمــان 

پرهزینــه هســتند.

 بــر اســاس بــرآورد روزنامــه »شــرق« در ســال ۹۲ از ســوی بیماران مبتــا به ســرطان، مراکز درمانــی، پژوهش های دانشــگاهی و نظــرات متخصصان 
ــان،  ــه دو میلیون و۶۹۰ هزارتوم ــان ســرطان خــون ماهان ــه درم ــب ک ــن ترتی ــه ای ــان و دارو حســاب شــده اســت ب ــان ســرطان، اقتصــاد درم درم
ماهانــه ســه میلیون و۲۵۰ هزارتومان، ســرطان  اعصــاب محیطــی  و  مغــز  ماهانــه ســه میلیون و۸۷۰ هزارتومان، ســرطان  پســتان  ســرطان 
ــه  ــه ماهان ــرطان ری ــان، س ــه دو میلیون و۸۳۰ هزارتوم ــوارش ماهان ــرطان گ ــان، س ــه دو میلیون و۶۳۰ هزارتوم ــلی ماهان ــای تناس ــدام ه ــم  و ان رح
ــتقیم  ــای مس ــی و هزینه ه ــتقیم درمان ــای مس ــع هزینه ه ــام جم ــن ارق ــت و ای ــردار اس ــط هزینه ب ــور متوس ــه میلیون و۶۹۰ هزارتومان، به ط س

ــا افزایــش نــرخ دالر و ارزهــای خارجــی و کمبــود دارو بیشــتر شــده اســت. غیردرمانــی در ســال ۹۲ اســت کــه مســلما در ســال ۹۸ ب

زنان دچار ام اس در معرض تهدید

بــه گفتــه محمدعلــی صحرائیــان در نشســت خبــری روز جهانــی ام اس ســاالنه ۵ هــزار نفــر بــه  ام اس مبتــا مــی شــوند وزنــان ۴ برابــر مــردان 
بــه ایــن بیمــاری مبتــا مــی شــوند. بیشــترین میــزان شــیوع ام اس در تهــران اســت و بعــد از آن بــه ترتیــب اصفهــان، شــیراز و البــرز در رتبه هــای 
بعــدی شــیوع ام اس قــرار دارنــد. هشــت قلــم از داروهــای آنــان تحــت پوشــش بیمــه اســت امــا ایــن بیمــاران بــه توانبخشــی و فیزیوتراپــی نیــز 
ــوده اســت کــه  ــن بیمــاری ب ــرل ای ــه کنت ــان هزین ــون توم ــه دومیلی ــه هــای خــاص خــودش را دارد.  در ســال ۹۵ ماهان ــد کــه هزین ــاز دارن نی
ــا اســترس تشــدید مــی شــود، شــرایط  ــدار ســربه فلــک کشــیده اســت. همچنیــن بیمــاری ام اس ب ــن مق مشــخص اســت در ســال جــاری ای

نابســامان اقتصــادی قطعــا مــی توانــد تاثیــرات شــدیدتری بــر زندگــی زنــان مبتــا بــه ایــن بیمــاری بگــذارد.

همچنیــن اگــر بــه اســتانهایی توجــه کنیــم کــه ایــن بیمــاری در انهــا شــدت داشــته اســت همــان اســتان هایــی هســتند کــه حجــم زیــادی از 
اعتراضــات را در آنهــا شــاهد بودیــم. بنابرایــن از یــک ســو مــی توانیــم بــا توجــه بــه حجــم ســرکوبی کــه در ایــن شــهرها انجــام شــده اســت و 
ترومــای حاصــل از ان بــرای شــهروندان حــدس بزنیــم کــه اوضــاع زنــان دارای ایــن بیمــاری بــا از دســت دادن عزیــزان یــا صرفــا دیــدن درگیــری 
هــا و کشــتار مــردم چقــدر بدتــر شــده اســت. همچنیــن در اســتان البــرز مــا شــاهد محرومیــت اقتصــادی زیــادی هســتیم کــه نشــان مــی دهــد 

زنــان مبتــا بــه ام اس در ایــن مناطــق دسترســی کمتــری بــه درمــان وخدمــات پزشــکی در اینــده نــه چنــدان دور خواهنــد داشــت.

زنان سرپرست خانوار با افزایش قیمت بنزین چه خواهند کرد؟ یا جدال زنان سرپرست خانوار برای زندگی

بــر اســاس آمارهــای ارائــه شــده در معاونــت زنــان ریاســت جمهــوری تعــداد زنــان سرپرســت خانــوار بیــش از ســه میلیــون و ۶۰۰ هــزار نفــر در 
کشــور بــرآورد شــده اســت. در حــال حاضــر بــر اســاس آخریــن سرشــماری انجــام شــده در ســال ۹۰، سرپرســت ۱۲ درصــد خانوارهــای ایرانــی 
زنــان هســتند. ۸۲ درصــد از آنهــا بیــکار هســتند. براســاس آمارهــا از تعــداد زنــان سرپرســت خانــوار بــر اســاس ســه گــروه ســنی کمتــر از ۳۵ تــا 

۶۴ ســال و بــاالی ۶۵ ســال اســت، آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه بیشــتر زنــان میانســال سرپرســت خانــوار هســتند.
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در میــان جمعیــت زنــان سرپرســت خانــوار ۱۱ درصــد بــی ســواد در ســنین کمتــر از ۳۵ ســال، ۴۴ درصــد بــی ســواد در ســنین ۳۵ تــا ۶۴ دیــده 
مــی شــود، امــا در مجمــوع بایــد گفــت کــه ۵۵ درصــد زنــان سرپرســت خانــوار بــی ســواد و ۱۹ درصــد تنهــا ســواد ابتدایــی را دارنــد.

بیــش از ۵۰ درصــد زنــان سرپرســت خانــوار در دهــک هــای یــک، دو و ســه قــرار دارنــد کــه ایــن آمــار بســیار نگــران کننــده اســت؛ چراکــه ۸۱  
درصــد زنــان سرپرســت خانــوار دهــک اول بــی ســواد بــوده و جمعیــت خانواده شــان بــاال و میــزان درآمــد پاییــن اســت. همچنیــن ۳۰ درصــد 
زنــان سرپرســت خانــوار از کار افتــاده انــد. همچنیــن ۸ درصــد زنــان سرپرســت خانــوار معلــول، ۷ درصــد دارای بیمــاری جســمی، ۱۴.۵ درصــد 
ــای  ــوار تحــت پوشــش نهاده ــان سرپرســت خان ــه ۴۶ درصــد زن ــاده هســتند. ضمــن آنک ــا از کار افت ــی و ۳۰ درصــد از آنه ــاری روان دارای بیم

حمایتــی شــامل کمیتــه امــداد، بهزیســتی، بنیــاد شــهید، شــهرداری و ... هســتند.

ــه  ــا توجــه ب ــی جامعــه و ب ــا در شــرایط کنون ــورد خاصــه نمی شــود، ام ــد م ــا چن ــک ی ــوار در ی ــان سرپرســت خان بدیهــی اســت مشــکات زن
ــکات و  ــن مش ــم تری ــادی را مه ــارهای اقتص ــر و فش ــوان فق ــوار، می ت ــت خان ــان سرپرس ــکاری زن ــار بی ــتی و آم ــادی و معیش ــت اقتص وضعی

ــت. ــان دانس ــن زن ــای ای چالش ه

ــه  ــوار را ب ــان سرپرســت خان ــار مشــکات زندگــی زن ــه دوش کشــیدن ب ــی، ناامیــدی و ب ــی، تنهای مشــکات اقتصــادی به عــاوه فشــارهای روان
قشــری آســیب پذیر و نیازمنــد حمایــت تبدیــل کــرده اســت، بـــه گونــه ای کــه ایــن گــروه از زنـــان بـــه صـــورت مســـئله ای اجتمـــاعی مطـــرح 
مـی شـــوند. حــال بــا افزایــش قیمــت بنزیــن و شــرایط ویــژه ایــن زنــان کــه بیشــتر میــان ســال و از کارافتــاده هســتند بایــد از دولتمــردان پرســید 
بــرای ایــن قشــر از جامعــه ایرانــی چــه تدابیــری اندیشــیده انــد؟ البتــه بهتــر اســت دنبــال ایــن ســوال نرویــم چــون دولتهــای مختلــف دســتاوردی 
در زمینــه حمایــت ازایــن زنــان نداشــته انــد و ایــن زنــان مانــده انــد بــا هزینــه هــای سرســام اور زندگــی کــه خــودش مرگــی تدریجــی و فجیــع 

اســت.

زنان بیکارتر می شوند؟

ــرخ  ــیدن ن ــود از رس ــزارش خ ــن گ ــرا در تازه تری ــران اخی ــار ای ــز آم مرک
ــکاری  ــرخ بی ــر داد. رســیدن ن ــار ۱۳۹۸ خب ــه ۱۰.۸ درصــد در به ــکاری ب بی
ــکاری در  ــرخ بی ــه ن ــت ک ــی اس ــار  ۱۳۹۸ در حال ــد در به ــه ۱۰.۸ درص ب
ــی رســد  ــه نظــر م ــه ب ــه البت ــود ک زمســتان ســال گذشــته ۱۱.۷ درصــد ب
ــه  ــه ک ــات جامع ــا واقعی ــق ب ــا منطب ــاری اســت ت بیشــتر شــبیه شــوخی ام
هــرروز بــا گوشــت و پوســت خــون خــود احســاس مــی کنیــم. بــه گــزارش 
مرکــز آمــار و اطاعــات راهبــردی وزارت کار از نتایــج طــرح آمارگیــری نیــز 
ــکار کشــور در  ــت بی ــر از جمعی ــزار و ۸۸۱ نف ــه  ۹۳۲ ه بیانگــر آن اســت ک
بهــار  ۱۳۹۸ را زنــان و دو میلیــون و ۲۳ هــزار ۸۰۶ نفــر را مــردان تشــکیل 
داده  اســت. همچنیــن نــرخ مشــارکت اقتصــادی کشــور در بهــار امســال ۴۰.۶ 
ــا ۶۵ درصــد نســبت بــه زنــان  درصــد بــوده و نشــان می دهــد کــه مــردان ب

ــته اند. ــادی را داش ــارکت اقتص ــزان مش ــترین می ــد بیش ــا ۱۶.۱ درص ب
ــان  ــزد، اذربایج ــتان، ی ــاری، لرس ــال بختی ــتانهای  چهارمح ــن در اس همچنی
غربــی، خوزســتان، البــرز و تهــران نــرخ بیــکاری باالســت. بنابرایــن زنــان در 
ایــن اســتانها بــا مشــکات معیشــتی بیشــتری درگیــر بــوده انــد و وضعیــت 
ــی  ــان در پ ــوال زن ــر شــده اســت. معم ــب ســخت ت ــه مرات ــا ب ــن روزه در ای
وضعیــت بــد اقتصــادی اولیــن نیروهایــی هســتند کــه بــه نفــع مــردان تعدیــل 
مــی شــوند. همچنیــن در ایــن وضعیــت بــد اقتصــادی نــرخ بــاالی بیــکاری 

ــان وارد مــی کنــد. ــه آن ــان صدمــات جبــران ناپذیــر  جســمی و روانــی ب ان

زنان و بیمه تامین اجتماعی

ــدود  ــر ح ــان کارگ ــه زن ــود ک ــرآورد می ش ــی ب ــور تقریب به ط
ــاده  ــران س ــد از کل کارگ ــران و ۶ درص ــد از کل کارگ ۱۹ درص
کشــور را تشــکیل می دهنــد. بــا توجــه بــه توزیــع زنــان کارگــر 
در بخش هــای کشــاورزی، صنعــت )کارگاه هــای کوچــک کمتــر 
از ۵ نفــر نیــروی کار(، خدمــات و کــم شــماری ها می تــوان 

ــام اســت. ــن ارق اســتنباط کــرد کــه ســهم واقعــی بیــش از ای
بــه دلیــل معافیت هــای اعطــا شــده توســط وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی بــه کارگاه هــای کوچــک )۱۰ نفــر نیــرو و کمتــر( 
ــا  ــن کارگاه ه ــه در ای ــی ک ــون کار، زنان ــاده ۷ قان ــاس م ــر اس ب

ــه کارهایــی کــه به اصطــاح شــکننده گفتــه ــد. ب اشــتغال دارن
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ــا ۶  ــه عقــد قراردادهــای کوتاه مــدت ۳ ی ــرای کاهــش هزینه هــا، غالبــاً نســبت ب ــان کارگــر ب ــد. کارفرمایــان ایــن گــروه از زن می شــود، می پردازن
ــان  ــه زن ــی کــه ب ــای قانون ــا برخــورداری از معافیت هــا، آن هــا را بیمــه نمی کننــد. در نتیجــه از مزای ــدام می کننــد و ب ــا ســفید امضــا اق ماهــه ی

ــرد، محــروم می شــوند. ــق می گی ــزرگ تعل ــای ب شــاغل در کارگاه ه

بــر اســاس آخریــن رقــم اعــام شــده توســط وزیــر وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی)در ســال ۹۲( از کل جمعیــت شــاغل کشــور )۲۲ میلیــون 
ــد. بدیــن ترتیــب ۷ میلیــون  نفــر( ۱۵ میلیــون نفــر دارای دفترچــه بیمــه هســتند یعنــی تحــت حمایت هــای قانونــی و اجتماعــی قــرار گرفته ان
ــر اســاس  ــی نیســتند. از ایــن گــروه ۷ میلیــون ب ــازار کار غیررســمی فعالیــت می کننــد کــه تحــت پوشــش حمایت هــای قانون نفــر کارگــر در ب
برآوردهــای صــورت گرفتــه ۲۵ درصــد )حــدود ۱.۵ میلیــون نفــر( را زنــان تشــکیل می دهنــد. در میــان کل زنــان شــاغل ایــن ســهم بــه معنــای 

اشــتغال ۵۰ درصــد از زنــان شــاغل کنونــی در بخــش غیررســمی و بــدون حمایت هــای اجتماعــی و قانونــی اســت.

ایــن امــار نشــان مــی دهــد زنــان چقــدر از امنیــت شــغلی بــه دورنــد، و تــا چــه انــدازه اســتثمار مــی شــوند بــا افزایــش قیمــت بنزیــن زنــان در 
شــرایط ســختری قــرار مــی گیرنــد و مجبــور بــه انجــام کارهــای ســخت بــدون بیمــه و امنیــت شــغلی خواهنــد شــد تــا بتواننــد گوشــه ای از 

مخــارج خانــه یــا تمــام ان را تامیــن کننــد.

افزایش طالق و افزایش بنزین یک اشاره محدود

۶۷ درصــد از پرونده هــای طاقــی کــه امســال بــه بهزیســتی خراســان شــمالی ارجــاع شــده، مــورد درخواســت زنــان بــوده اســت.  عبــاس اهرابــی، 
مدیــر کل کمیتــه امــداد خراســان شــمالی نیــز در ایــن بــاره اظهــار کــرد: حــدود نیمــی از مددجویــان تحــت پوشــش ایــن نهــاد را زنــان سرپرســت 

خانــوار تشــکیل می دهنــد کــه قســمتی از آن بــر اثــر طــاق، زن سرپرســت خانــوار شــده انــد.

ــه نحــو  ــد ب ــک بتوانن ــر ی ــر ســازمان ها ه ــزود: اگ ــه دارد، اف ــرای جامع ــد طــاق ب ــات بســیار ســنگینی همانن ــکاری تبع ــان اینکــه بی ــا بی وی ب
شایســته وظایــف خــود را انجــام دهنــد و در راســتای ایجــاد اشــتغال در جامعــه و رفــع بیــکاری تــاش کننــد بــه تناســب آن میــزان طــاق هــم 

کاهــش خواهــد یافــت.

اســتان خراســان شــمالی ۸۶۳ هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ۴۴ درصــد آنــان در نواحــی روســتایی زندگــی مــی کننــد. مدیــر کل کار، تعــاون و 
رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت: ۲۲۵ هــزار و ۱۱۴ خانــوار در ایــن اســتان ســبد معیشــتی دریافــت کردنــد. رضــا نــوری در گفــت و گــو 

بــا ایســنا، افــزود: ایــن تعــداد از خانــوار شــامل ۷۹.۲ درصــد از یارانــه بگیرهــای ایــن اســتان را مشــمول مــی شــود.

بنابرایــن از ایــن اظهارنظرهــا مــی تــوان فهمیــد وضعیــت زنــان مطلقــه چقــدر ســخت تــر خواهــد شــد و یکــی از دالیــل انهــا بــرای طــاق بیــکاری 
همســران انــان بــوده اســت. در شهرســتان هــا فرصــت هــای اشــتغال کــم اســت . مــردان معــدودی مــی تواننــد خانــواده خــود را تامیــن کننــد 
ــواع و اقســام کاال و خدمــات روزگار اقشــار  ــن روزهــا شــاهد افزایــش قیمــت ان ــرو هســتیم و طــی ای ــن روب ــا افزایــش قیمــت بنزی حــال کــه ب

فرودســت و بــه تبــع آن وضعیــت زنــان فرودســت بدتــر از ســابق خواهــد شــد.

بایــد پرســید ســران ســه قــوه بــا چــه منطقــی بــه افزایــش قیمــت بنزیــن رای دادنــد؟ بایــد پرســید ایــا مــردم در ایــن شــرایط کــه گوشــه کوچکــی 
از آن در ایــن گــزارش بررســی شــد حــق اعتــراض نداشــتند؟ بایــد پرســید نظــر مــردم بــرای افزایــش قیمــت بنزیــن نبایــد پرســیده مــی شــد؟ 
بایــد پرســید بــه چــه حقــی مــردم بــه گلولــه بســته شــدند؟ بایــد پرســید ایــا بــه عــوارض اجتماعــی و روانــی ایــن افزایــش قیمــت فکــر کــرده 
بودیــد؟  نــه اصــوال فکــر کــردن در بیــن سیاســتمداران ایرانــی امــری نکوهیــده اســت آنــان تنهــا در پــی اعمــال نظــر خــود هســتند بــا وحشــیانه 

تریــن روشــها نــه بــه فکــر مــردم  نــه بــه فکــر زنــان و کــودکان و نــه بــه فکــر ایــران. حــال کنشــگران حقــوق زنــان چــه بایــد تدبیــر کننــد؟
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مبارزات زنان

هیچ چیز نمی تواند جلوی ما را بگیرد

برگردان: نفیسه محمدپور

دیگری:»هیــچ چیــز نمــی توانــد جلــوی مــا را بگیــرد«. ایــن ســخنان فعــاالن هیجــان زده حقــوق زنــان در آرژانتیــن بــود کــه بعــد صــدور رأی 
نزدیــک بــه حدنصــاب، یعنــی ۱۲۵ رای از ۱۲۹ رای الزم بــرای جــرم زدایــی از عمــل ســقط جنیــن فریــاد زدنــد. کنگــره ملــی »بوینــس آیــرس« 
توســط زنانــی کــه روســری ســبز بــه گــردن ، ســر و مــچ دســتان خــود بســته بودند،احاطــه شــده بــود. از ســال ۲۰۰۵ تاکنــون ایــن نمــاد کمپیــن 
آنهــا بــوده اســت. ایــن رنــگ نشــانگر زندگــی و امیــد اســت و خاطــرات مــادران »پــازا د مایــو«  را- گروهــی از زنــان کــه فرزندانشــان در دهــه 
هــای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تحــت دیکتاتــوری آرژانتیــن ناپدیــد شــدند- زنــده کــرده اســت. در حقیقــت رئیــس جمهــور ، »مائوریســیو مکــری« ، رهبــر 
یــک دولــت راســتگرا بــود کــه تحــت فشــار فعــاالن فمینیســتی و اجتماعــی ، پیشــنهاد گفتگــو در مــورد ســقط جنیــن را در ســخنرانی افتتاحیــه 
خــود بــه مجلــس پیشــنهاد داد. بــا وجــود فشــارهایی کــه از طــرف مذهبــی هــا وجــود داشــت، اومــی دانســت کــه جامعــه نســبت بــه مســاله ســقط 

جنیــن روز بــه روز آگاه تــر مــی شــود. گروههــای مدافــع حقــوق زنــان نشــان دادنــد کــه زنــان و جامعــه آمــاده تغییــر هســتند.
 طبــق مقــررات فعلــی ، زنــان نمــی تواننــد در آرژانتیــن بــه صــورت قانونــی ســقط جنیــن کننــد. البتــه اســتثنائاتی در مــوارد تجــاوز یــا زمانــی 
کــه ادامــه بــارداری بــرای ســامتی زن مخاطــره آمیــز باشــد، بــه صــورت محــدود مجــاز اســت. حتــی در ایــن صــورت ، تصمیــم نهایــی بــر عهــده 
متخصصــان بهداشــت اســت ، و آنهــا مــی تواننــد بــه دلیــل اعتقــادات مذهبــی از انجــام یــک رویــه قانونــی جلوگیــری کننــد. هــر ســاله صدهــا 

زن بــاردار در آرژانتیــن مــی میرنــد زیــرا ســقط جنیــن جــرم اســت.
ســقط جنیــن مخفــی علــت اصلــی مــرگ و میــر مــادران اســت. براســاس آمــار اعــام شــده وزارت بهداشــت در آرژانتیــن ، ســاالنه ۵۰۰ هــزار 

مداخلــه غیرقانونــی صــورت مــی گیــرد.
در ســال ۲۰۱۶ ، ۲۴۵ مــرگ مــادران ثبــت شــد کــه ۴۳ مــورد آن بــه خاطــر ســقط جنیــن غیرقانونــی بــوده اســت. ایــن مســاله یــک بحــران 

بــرای بهداشــت عمومــی محســوب مــی شــود.
جرم انگاری سقط جنین ، سقط جنین را متوقف نکرده است. این امر فقط خطر صدمه به خود و مرگ و میر را افزایش داده است.

زنان حرف زدند ، مجلس گوش داد

ــا  ــه شــد ت ــه نماینــدگان مجلــس ارائ ــادل نظــر کارشناســان، فعــاالن، سیاســتمداران و عمــوم مــردم ب ــه هــا بحــث و تب ــن رأی پــس از هفت ای
آنهــا بتواننــد تصمیمــی آگاهانــه در ایــن زمینــه بگیرنــد. نماینــدگان پیــش از تصویــب قانــون جدیــد، ســاعت هــا بــه بحــث و گفتگــوی جــدی 

ــد. پرداختن
ایــن قانــون ســقط جنیــن را در ۱۴ هفتــه اول بــارداری و در دوره هــای طوالنــی تــر در شــرایطی کــه ســامتی مــادر را بــه خطــر بینــدازد یــا در 

صورتــی کــه زن مــورد تجــاوز قــرار گرفتــه باشــد، قانونــی مــی کنــد.
بــرای تصویــب ایــن قانــون شــش بــار تــاش شــده اســت. ایــن بــار ، گــروه مبــارزات انتخاباتــی طومــاری را بــه پارلمــان ارائــه دادنــد، و امضاهــای 
۷۱ نماینــده مجلــس از وابســتگان سیاســی مختلــف را جمــع آوری کردنــد تــا مطمئــن شــوند از کنــار ایــن مطالبــه عبــور نخواهــد شــد و ایــن 

موضــوع در پارلمــان مطــرح خواهــد شــد.
امــا عامــل پیــروزی و تصویــب ایــن قانــون فشــار گســترده فعــاالن حقــوق زنــان اســت. آنهــا در تظاهــرات ، جشــن هــا و ســخنرانی هــا علیــه »زن 
کشــی« راهپیمایــی کردنــد. زنــان ســبز پــوش چــون مــوج در خیابانهــا بــه راه افتادنــد. آنهــا بــه یــک صــدای جمعــی تبدیــل شــدند کــه نمــی 
تــوان جلــوی آن را گرفــت. در مدتــی کوتــاه ، فعــاالن، ســقط جنیــن را بــه یــک مســئله ملــی تبدیــل کردنــد. زنــان بــه جــای آنکــه بــه حکــم 
کلیســاهای کاتولیــک و گــروه هــای مذهبــی کــه وظیفــه تولیدمثــل را بــر دوششــان گذاشــته بودند،تســلیم شــوند بــه اصلــی تریــن عامــل تغییــر 

سرنوشــت خــود تبدیــل شــدند.
ایــن کمپیــن ســه هــدف روشــن و الهــام بخــش داشــت. ایــن کمپیــن بــه عنــوان مانعــی بــر ســر راه اصولگرائــی ســنتی،گروه هــای مذهبــی راســت 
گــرا ، کــه باورهــای مردســاالری منســوخی در مــورد نقــش زنــان داشــتند، بــه روشــنی اعــام کــرد کــه زنــان بــرای اینکــه بتواننــد بــدن خــود 
ــارداری و روابــط جنســی خــود تصمیــم درســت بگیرنــد بایــد آمــوزش جنســی ببیننــد. همچنیــن خواســتار تســهیل  را بشناســند و در مــورد ب

دسترســی بــه ابــزار جلوگیــری از بــارداری در وهلــه اول و ســپس مهیــا کــردن شــرایط مناســب بــرای ســقط جنیــن امــن و بهداشــتی شــدند.
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جزر و مد سبز 

شــادی پــس از تصویــب ایــن قانــون و بــه ســرانجام رســیدن ایــن کمپیــن واقعــا قابــل وصــف نیســت. ایــن قانــون هنــوز تصویــب نشــده اســت 
در حــال حاضــر بایــد توســط ســنا مــورد بحــث قــرار گرفتــه و تصویــب شــود. امادســت کــم تااینجــا مــی تــوان گفــت کــه جــرم انــگاری ســقط 

جنیــن درایــن کشــور بــه تاریــخ پیوســته اســت.
همانطــور کــه »ماریــا آلیشــیا گوتیــرز «، رهبــر کمپیــن ملــی ســقط جنیــن قانونــی و محقــق بهداشــت بــاروری در دانشــگاه بوینــوس آیــرس ، در 
ســخنرانی خــود در در ایــن مــورد تاکیــد کــرد، ایــن یــک حــق جمعــی اســت در صــورت تحقــق کامــل آن بــه عدالــت درمقولــه تولیــد مثــل دســت 

خواهیــم یافــت. دســتاورد مهــم وکنونــی ایــن کمپیــن جــرم زدایــی اســت از نــگاه اجتمــاع حتــی اگــر هنوزقانونــی نشــده باشــد.
ســنا ممکــن اســت قانــون جدیــد را رد کنــد امــا نمــی توانــد مــوج ســبز را بــه جــای اولــش برگردانــد. زنــان ۱۳ و ۱۴ ژوئــن را بــرای همیشــه بــه 
عنــوان روزهــای تاریخــی بــرای جنبــش فمینیســتی در آرژانتیــن جشــن خوانــد گرفــت. مبــارزات فمینیســتی از همــه مســائل عبــور مــی کنــد . 
در حقیقــت ، ایــن کمپیــن بــا گــروه هــای متفــاوت جنســیتی همــکاری نزدیکــی داشــته اســت بــه گونــه ای کــه ذی نفــع ایــن قانــون نــه تنهــا 

زنــان بلکــه همــه افــرادی هســتند کــه واجــد شــرایط ازدواج انــد.

)Aborto legal para no morir ya !(  !سقط جنین آری؛ مرگ نه

فمینیســم بایــد قــوی و قــوی تــر شــود زیــرا فمینیســم جهانــی تنهــا جنبشــی اســت کــه همزمــان بــا مردســاالری ، دگرجنــس گرایی)صــرف(، 
تبعیــض نــژادی ، ســرمایه داری و اســتعمار مبــارزه مــی کنــد. زنــان در آرژانتیــن بــرای بدســت آوردن ایــن حــق و تصویــب شــدن ایــن قانــون 
بســیار رنــج کشــیده ومــورد خشــونت قــرار گرفتنــد و در نهایــت تــاش آنهــا بــه ثمــر نشســت. آنهــا ســقط جنیــن قانونــی و حــق زنــده مانــدن 

را بدســت آوردنــد:
منبع:

http://theconversation.com/argentina-votes-to-legalise-abortion-in-latest-victory-for-global-
feminism-EDIT


